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Esipuhe

Viime vuosikymmenten yhteiskunnallinen kehitys elinkeinorakenteen
muutoksineen on syviillisesti vaikuttanut perheen toimintoihin. Perheen
tyonjako ja tulonmuodostus ovat ratkaisevasti muuttuneet naimisissa ole-
vien naisten tyossiikiiynnin yleistyttyii. Muutokset ovat aiheuttancet
muun muassa sen, ettei 1960-luvun lopulla luotu perhe-eliikelainsiiddiintti
endd vastaa nykytilannetta.

Eliiketurvakeskuksen perhe-eldketutkimuksella selvitetddn voimassa ole-
vien perhe-eliikesiiiinntlsten tarkoituksenmukaisuutta muuttuneissa olo-
suhteissa. Tutkimustulosten raportoinnin laajasta tutkimusaineistosta
aloittaa nyt julkaistava Eila Tuomisen tutkimus "Perhe-eliiketurva muut-
tuyassa yhteiskunnassa". Siin?i esitetiidn keskeiset, leskeytymisen talou-
dellisia vaikutuksia ja perhe-eliikkeen merkitysti koskevat tulokset. Tut-
kimus tarjoaa taustatietoa myos yleisempiiiin perhcen sosiaaliturvaa ja
sukupuolten tasa-arvoa koskevaan keskusteluun. Tutkimusta on voitu
hytidyntiiii perhe-eliikekomitean tyossii. Komitealla on ollut kiiytettiivis-
sddn tutkimustulokset siitd, miten puolison kuolema vaikuttaa perheen ta-
loudelliseen tilanteeseen ja mikd on perhe-eldkkeen merkitys pois jiiiineen
tulon korvaajana.

Pziltt?iess?izin tutkimuksen suorittamisesta Eldketurvakeskuksen hallitus
nimitti tytimarkkinaosapuolia ja eriiiti tutkimustahoja edustavista jiisenis-
td kokoonpannun seurantaryhmdn, joka on kokoontunut allekirjoittaneen
puheenjohdolla kymmenen kertaa. Tutkimusprojektin eri vaiheissa sen
jiiseninii ovat olleet johtaja Lauri Kaarisalo, toimitsija Kaija Kallinen,
johtaja Seppo Riski, johtaja Lasse Laatunen, johtaja Lauri Koivusalo,
apul. prof. Kari Salavuo, osastopdillikktr Annikki Suviranta, tutkija Ris-
to Sullstrom, sosiaalipoliittinen asiamies Markku Koponen ja osastopiidl-
likkti Jussi Vanamo sekd sihteerind tutkimusraportin kirjoittaja tutkija
Eila Tuominen. Seurantaryhmdn jiisenet ovat asiantuntevin ehdotuksin
edesauttaneet tutkimuksen tekemistd sen eri vaiheissa.

Projektiin on osallistunut Eila Tuomisen lisiiksi tutkija Raili Hyrkkanen.
Tutkimusraportissaan "Leskien ansiotyti ja terveydentila" hiin on tarkas-
tellut leskeksi jiiiineiden terveydentilaa ja tytissiioloa sekd ty6ssdolon muu-
toksia puolison kuoltua. Tutkija Seppo Rinne on suunnitellut empiirisen
tutkimuksen otannan. ATK-sihteeri Marja Heinonen sekd tiedostojen
muodostamisvaiheessa suunnittelija Liisa Laitinen ovat vastanneet aineis-
ton kiisittelyn teknisestd toteutuksesta. Tutkimus on esitetty myos ylio-
pistollisena opinniiytetytrnii ja hytidyllisiii huomautuksia lisensiaattitutki-
muksen tarkastajina ovat esittdneet professori Olavi Riihinen ja vt.
apulaisprofessori Kytisti Suonoja. Aineistoltaan ja ty6meerelteen laajas-
sa tutkimuksessa on luonnollisesti ollut edellii mainittujen lisiiksi mukana
Iukuisa joukko henkiltiitii, jotka ovat avustaneet tutkimuksen eri vaiheis-
sa.

Kiitiin liimpimiisti kaikkia mukana olleita.

Matti Uimonen
Eliiketurvakeskuksen toimitusjohtaja



Tiivistelmii
Tuominen Eila: Perhe-el[keturva muuttuvassa yhteiskunnassa. Perhe-
eldketurvaa koskeva evaluointitutkimus. ElAkcturvakeskuksen tutkimuk-
sia 1988:1.239 s.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida nykyistd perhe-eldketurvaa seka
perheen muutoksia koskevien tarkasteluiden ettd empiiristen tutkimustu-
iostcn perusteella. Tutkimuksen viitekchykscnl on suomalaisen yhteis-
kunnan muutosten kausi 1960- ja 1970-luvuilla. Tiihrin kauteen ajoittuu
huomattavia muutoksia perhemalleissa ja perherakenteessa sekd erityisesti
naisen asemassa perheessd ja tyoeldmdssd. Empiirisessd tutkimuksessa
perhe-eldketurvaa ja sen tarvetta tarkastellaan eldkejtirjestelmien tavoit-
teiden nek6kulmasta. Evaluoinnin kriteereind ovat sitcn sekd kulutusta-
son ennallaan pysyminen ettd vdhimmdistasoinen toimeentulo. Haastatte-
lututkimus kohdistettiin vuonna 1980 leskeksi jddneisiin alle SO-vuotiaisiin
henkiltjihin, joista poimittiin 3508 leskeii kdsittdvd otos. Tutkimustulok-
sct osoittavat, ettd vaikka voimassa oleva perhe-eldketurva toimii elzike-
turvan tavoitteiden suuntaisesti eli perheen kulutustasoa siiilyttivdsti ja
vdhimmdistasoista toimeentuloa turvaavasti, se ei kohdennu tdysin tarkoi-
tuksenmukaiscsti. Tiimd ilmenee perhe-eldketurvan epdtarkoituksenmu-
kaisena kohdcntumisena paitsi eri leskiryhmicn myris eri perhemuotojen
vdlill2i.

Avainsanat: perhe-clike - toimeentuloturva - perhe - naisten asema

Abstract
Tuominen Eila: Survivors' Pension Cover in a Society in Change. Study
evaluating survivors' pension cover. Studies of the Central Pension Secur-
ity Institute 1988:1.239 pp

The objective of the present study is to evaluate current survivors' pen-
sion cover in the light of both the changcs in the family and the rcsults of
empirical investigation. The study refers to the period of social change in
the Finland of the 1960's and 1970's. This is the period when the family
patterns and the structure of the family and especially the status of the
woman in the family and in rvorking life were undergoing profound
change. In the empirical study, survivors' pension cover and the need for
it is examined in terms of the targcts of the pensions schemes. Unchanged
available income per consumer unit as well as provision of an adequate
minimum income thus constitute the criteria for the evaluation. Persons
under age 80 rvidorv(er)ed in 1980 were chosen as subjects for the inter-
view survey. The sample comprised 3508 widow(er)s. The research results
show that although current survivors' pension cover lvorks in the right di-
rection in terms of the objectives set for the provision of pension cover, in
other words keeps the available income per consumer unit unchanged in
the family and provides an adequate minimum income, the pension is not
entirely well-directed. This is shown by the inappropriate allocation of
survivors' pension cover both betrveen different categories of widows and
between different forms of families.

Key words: survivors' pension - income protection - family - status of the
woman
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I
TUTKIMUKSEN TARKOITUS
Koko vdeston kattava perhe-eldketurva luotiin 1960-luvun lopulla. Tyoe-
ldkejiirjestelmddn perhe-eldketurva liitettiin vuonna 1967 ja Kansaneldke-
laitoksen maksama yleinen perhe-eldke tuli voimaan kaksi vuotta myo-
hemmin. Perhe-eldkelainsii?iddntti syntyi 1960-luvun olosuhteissa
tuolloisten avioliitto- ja perhekiisitysten vallitessa. Yhteiskunnassa ja per-
heessd tapahtuneiden muutosten johdosta perhe-el;ikelainsddddnnon so-
veltuvuutta nykypiiiviin olosuhteisiin on arvioitava uudelleen. Perhe-elti-
keturvan evaluointia varten tarvitaan tutkimustietoa sekd perhettd
koskevista muutoksista ettd voimassa olevan perhe-eldketurvan taloudelli-
sista vaikutuksista leskiperheiden asemaan. Seuraavan sivun kaavioku-
vassa on esitetty tutkimuksen perusajatus, perhe-eldketurvan evaluoinnin
suorittaminen l.

Tutkimuksen ulkoisena viitekehyksenii on suomalaisen yhteiskunnan
muutoksen kausi 1960- ja 197O-luvuilla. Vdeston muuttoliikkeen suur-
tautuessa maaseudulta kaupunkeihin elinkeinorakenne muuttui maatalou-
syhteiskunnan elinkeinorakenteesta teollisen ja jeilkiteollisen yhteiskunnan
elinkeinorakenteeksi. Tiihiin kauteen ajoittuu myos suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan voimakkaan laajenemisen vaihe. Viimeksi kuluneiden
vuosikymmenten aikana luotiin laajat sosiaaliturvajdrjestelmiit ja tervey-
denhuoltoa sekd sosiaalipalveluja jiirjestelmdllisesti kehitettiin.

Yhteiskunnan rakennemuutosten ja hyvinvointivaltion laajenemisen kau-
teen ajoittuu monia perhettd koskevia muutoksia. Avioperheen asema
sekd naisen asema perheessd ja tyrieldmdssd on nykyisin toinen kuin
1960-luvulla. Avoliittojen ja avioerojen yleistyttyii avioperhe ei ole yhtd
vallitseva perhemuoto kuin kaksi vuosikymmentd sitten. Niin ikiiiin per-
heen sisdiset suhteet ovat muuttuneet. Tasa-aryo on ollut normina toi-
saalta puolisoiden oikeudellisen aseman sditelyssd perheessd ja toisaalta
sukupuolten vdlisen yhdenvertaisuuden toteuttamisessa tydel;imiissd. Per-
he-ellketurvan arvioinnin perustana ovat perhettd koskevat muutokset,
jotka muodostavat viitekehyksen empiirisille tuloksille.

Empiirisessd tutkimuksessa perhe-eldketurvaa ja sen tarvetta tarkastel-
laan el6kejArjestelmien tavoitteiden nlkokulmasta. Evaluoinnin kriteerei-
nci ovat siten kulutustason sciilyminen ja vcihimmtiistasoisen toimeentulon
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turyaaminen. Niiiden tavoitteiden toteutumista tutkitaan haastattelu- ja

rckisteritietoihin perustuvalla tutkimuksella, joka kohdistettiin vuonna

1980 lcskeksi jiiiineisiin allc S0-vuotiaisiin henkiltiihin. Empiirisen tutki-
muksen koskicssa leskiperheitii perhe-eldketurvan arviointi yksinomaan

ndiden tulosten perusteella johtaisi yksipuolisiin tulkintoihin. Tarkastelun
ulkopuolelle jdisi merkittdvd osa perhettd koskevista muutoksista, joten

laajcmpi tarkastelukehikko perhe-eldketurvan arvioimiseksi on vdlttimd-
ton.

PERHE.ELAXTTURVAN EVALUOINTI

Suomoloisen yhleiskunnon rokennemuuloslen io hwinvoinlivollion
yoimokkoon looienemisen kousi 60- io 7O-luvuillo

Perhetl0 io noisen osemoo koskevol muulokset

yhteiskunnon rokennemuulosten kouteno

Empikinen tulkimus leskeylymisen

toloudellisislo voikuluksislo

Perhe-el0kelunon onioinli empitrisiin

tutkimustuloksiin io prheen muuloksio

koskEviin lorkosleluihin perusluan

Luvussa kaksi kuvataan ensinnd perhe-eldketurvan kehitys ja voimassa

olevan lainsdiidiinnon pddpiirteet. Tiissii taustaa koskevassa luvussa tar-
kastellaan mytls yhteiskunnan ja perheen muutoksia 1960-luvulta nyky-
pdiviin. Piiiihuomio on perherakennetta koskevissa muutoksissa ja puoli-
soiden, erityisesti naisen aseman muutoksen tarkasteluissa. Empiirisen
tutkimuksen tavoitteet, tutkimusaineisto ja analyysin perusteet selostetaan

lullssa kolme. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia, les-

keytymisen taloudellisia vaikutuksia ja perhe-eliikkeen merkitystii kulu-
tustason siiilyttiijiin:i ja vdhimmiiistasoisen toimeentulon turvaajana. Vii-
dennessd luvussa arvioidaan perhe-eliiketurvaa sekd tutkimustuloksiin
ette perheen muutoksia koskeviin tarkasteluihin perustuen.
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2
SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MUU-
TOS JA PERHE.ELAKETURVA

2.1
Perhe-eliikejiirjestelmien synty ia nykytila

2.1.t
Perhe-ekiketurvan iuuret

Varhaisin lesken asemaa sddtelcvd laki oli Ruotsin valtakunnan laki vuo-
delta 1734, joka oli ensimmdinen yhtendinen lakikokoelma Ruotsi-Suo-
men valtakunnassa. Lesked koskevat sddnnokset sisdltyviit lain naima-
kaareen, jonka merkitys koko lain siiiitiimisen kannalta oli keskeinen.
Lesken taloudellista toimeentuloa seetelevie instituutioita, joihin lain val-
mistelijat joutuivat ottamaan kantaa, olivat tuolloin avtoehto, huomenlah-
ja sekri uudelleen avioituminen (Lehtiniemi 1985, 4-5).

Vuoden 1734 naimakaaressa tehtiin mahdolliseksi muuttaa naimaosan
suuruutta julkisella avioehdolla. Avioehdon merkitys oli kuitenkin kiiy-
tdnndssd vdhdinen, sillii sitii keytettiin luonnollisesti vain varakkaiden
keskuudessa. Maanlakien mukaan naisen naimaosa oli maaseudulla vain
l/3 yhteisestd pesdsti, kun taas kaupungeissa naimaosat olivat jo tiill<iin
yhtd suuret miehelle ja vaimolle. Talonpoikaissiiddyn etujen mukaista oli
siiilyttiiii vaimon naimaosa miehen osaa vdhfiisempdnd, silld niiin voitiin
turvata maaomaisuuden periytyminen miehen jiilkeliiisten kautta. Naima-
osat yhtiildistettiin vasta sata vuotta mytrhemmin vuonna 1878 (Lehtinie-
mi 1985, 5-6,23-30).

Huomenlahjainstituutiota on pidetty ensimmciisenci lesken toimeentulotur-
van muotona. Huomenlahja, joka alunperin annettiin morsiamelle kor-
vaukseksi neitsyyden menettdmisesti, aktualisoitui vasta antajansa kuole-
man jiilkeen. Lahjasta muodostui statussymboli, jonka suuruus miiiiriiytyi
antajan sosiaalisen aseman mukaan. Maaseudulla asuva vaimo sai vuo-



l6

den 1734 naimakaaren mukaan huomenlahjan itselleen, jos mies kuoli en-
nen hdntd, mutta mikdli vaimo kuoli ennen miestiidn lahja oli mitdttin.
Koska naimaosat kaupungeissa ja maaseudulla pidettiin erisuuruisina,
tehtiin ero myos huomenlahjan saamisedellytysten suhteen. Kaupunkiles-
ki sai huomenlahjan vain, mikdli liitto oli ollut lapseton. Leski saattoi
mytis menettdd huomenlahjansa, mikiili hdn eli kunniattomasti tai solmi
uuden avioliiton. Vuoden 1734 laissa turvattiin leskelle lakiosamainen oi-
keus huomenlahjaan. Jos mies kuollessaan ei ollut mddrdnnyt huomcnlah-
jaa, oli vaimolla oikeus puolcen laissa ilmaistusta enimmdismddrdstd.
Annettaville lahjoille oli laissa mddritelty enimmdissuuruus sekd sdddetty,
ettd leski sai kiintediin omaisuuteen vain nautintaoikeuden, kun sen sijaan
irtain omaisuus oli leskcn tdysin omistusoikeuksin. Toteuttamalla kiiytto-
oikeusperiaate voitiin ehkdistd maaomaisuuden siirtyminen puolisolle. Ra-
joitukset johtivat huomenlahjakiiytdnnon vdhenemiseen, josta seurasi
myos leskeystun'an heikkeneminen (Lehtiniemi 1985, 6-7, l6).

Vuoden 1734 naimakaari sisdlsi myos scitiddkset lesken oikeudesta at'ioitua
uudelleen ja avioltiton oikeudellisista seuraamuksista. Lesken mahdolli-
suudet itsendiseen toimintaan olivat jo ennen yhtendisen lain sAltiimistii
paremmat kuin naimattoman naisen tai aviovaimon. Leskcytyessddn nai-
nen saavutti vapauden itscnliscsti hallita varojaan, jonka muut naiset sai-
vat vasta avioliittolaissa vuonna 1929. Naimakaaren mukaan leskeksi
jii2inyt ei joutunut uudelleen isdnsl edusmiehisyyden alaiseksi. Sekd mies-
ettd naislesken avioitumisoikeus siiidettiin riippuvaiseksi muun muassa
siitd, onko purkautuneen avioliiton ositus tehty vai ei. Vuoden 1734 nai-
makaari oli tdssd suhteessa kiiytiinnollisempi kuin nykyinen lainsddddnto,
jossa vastaavaa kehotusta osituksen toimittamisecn ennen avioitumista ei
ole (Lehtiniemi 1985, 8).

Maatalousyhteiskunnassa tilattomien ja kaupungeissa asuvien varatto-
mien leskien asema oli heikko. Naimaton nainen saattoi ryhtyii piiaksi,
mutta lapsia eldttdvd leski joutui usein satunnaisen armeliaisuuden va-
raan. Tavoitelluin ratkaisu toimeentulon jdrjestdmiseksi olikin solmia
mahdollisimman pikaisesti uusi avioliitto. Naittamisinstituution mukaan
papin virka tai porvarisammatti periytyi naisen kautta, mikdli ammattia
jatkavaa poikaa ei ollut tai tiimii ei jostain sfy"sta tullut kysymykseen am-
matin jatkajana. Papin virkaa tai porvarisammattia haluavan oli naitava
leski tai tytdr ja siten eldtettdvd vainajan perhe (Lehtiniemi 1985, ll-12).

Leskien toimeentuloturva juontaa juurensa myos ammattialakohtaisesta
sosiaalivakuutuksesta aina 300 woden takaa. Ruotsi-Suomessa sii2idettiin
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vuosina 1669 ja 1720 ammattijcirjestykset, jotka velvotttivat ammattikuntia
antamaan jrisenilleen sairaus- ja hautausapua. Ammattikunnissa kisiilleillii
oli arkkunsa ja ammattikuntiin kuulumattomilla looransa. Ammattikun-
nan eli ammattikillan jiisenyys edellytti jdsenmaksujen maksamista rahas-
toon, josta tarpeen tullen maksettiin avustuksia. Esimerkiksi kiisitytiliiis-
ten ammattisddnnoissii vuodelta 1720 siiiidettiin, ettd leskellii oli oikeus
mestarin kuollessa saada hautausapua ammattilaatikosta ja my<is oikeus
jatkaa edesmenneen puolisonsa elinkeinon harjoittamista niin kauan kuin
pysyy naimattomana (Niemeld 1985, 2l). Ammattikuntalaitos rajoitti
kuitenkin voimakkaasti lesken itseniiisyyttii elinkeinon harjoittajana. Se

ei hyviiksynyt lesked esimerkiksi verstaan johtajaksi, vaan lesken oli pal-
kattava viralliseksi edusmieheksi joku laitoksen hyviiksymii kisiilli. Kun
elinkeinovapaus toteutettiin vuonna 1879 sai naisleski samat mahdollisuu-
det harjoittaa elinkeinoa kuin mieskin, sillii elinkeinon harjoittamisvapaus
koski jokaista t?iysi-ikiiistd Suomen kansalaista (Lehtiniemi 1985, 12, l9).

Tytialakohtainen eldketurva alkoi kehittyii varsinaisesti 1800-luvulla.
Muutamissa Euroopan maissa oli ammattikohtaista keskiniiistii ayustus-
kassatoimintaa, johon kuului avustuksen maksaminen jdsenen leskelle.
Avustuskassaliikkeen varsinaista syntyaikaa oli Suomessa 1800-luku ja
1900-luvun alku. Ensimmdinen apukassa-asetus, joka siiiiteli avustuskas-
sojen toimintaa annettiin vuonna 1897. Kassat olivat joko ammattikuntiin
liittyviii tai tytintekijoiden keskenddn muodostamia apukassoja tai tyon-
antajien perustamia tehtaankassoja. Kassat kattoivat kuitenkin vain pie-
nen osan tytiliiisv2iesttitin kuuluvista tytintekijoistii. Eri ldhteiden mukaan
tyoviieston apukassojen piiriin kuului vuosisadan vaihteessa noin 8.000 -

17.000 jdsent?i. Avustusta saaneita leskizi lienee ollut vain parisen sataa
(Lehtiniemi 1985,21-22; Niemel2i 1985, 2l).

Ammattialakohtaista sosiaalivakuutusta oli jo varhain merimiehilld, joilla
tytiolojen riskialttiudcn takia sosiaalinen tukitoiminta ndhtiin vdlttiimdtto-
miiksi. Jo niin aikaisin kuin vuonna 1748 alkoivat tytikyvytttimdt meri-
miehet saada avustuksia merimieshuoneen ohjesiidnntrn perusteella. Viime
vuosisadan loppupuolella merimieshuoneen toiminta oli edennyt eliikelai-
toksen perustamisen asteelle. Vuoden 1864-65 valtiopdivilld hyveksyttiin
merivden vanhuus- ja perhe-eliikelaitoksen ohjesiiiinntit (Lehtiniemi 1985,
5l ; Jdiiskeliiinen 4185, 29).

Merkitteve edistysaskel tydveeston sosiaalivakuutuksessa tehtiin vuonna
1895, jolloin annettiin laki tapaturmavakuutuksesla. Vakuutus miiiiriittiin
pakolliseksi aloilla, joilla tapaturmavaara oli normaalia suurempi. Vuosi-

2 Perhe€leketurva muuttuvilsa yhteiskunnAs
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sadan vaihteessa tapaturmavakuutuksen piiriin kuului noin 50.000 tyon-
tekijii2i. Leskeneliikkeitd saavia oli tuolloin puolen sataa. Vuoden l9l7
tapaturmavakuutusasetuksen mukaan leskellc maksettavan huoltoeldk-
keen mddrd oli 40 prosenttia vainajan tydansioista vuoden ajalta, ja jokai-
nen lapsi sai puolet lesken el?ikkeestii. Enimmilldin maksettiin perhettd
kohti kuitenkin vain 80 prosenttia vainajan palkasta. Tapaturmavakuu-
tukscn piiriin kuuluvia oli vuonna 1920 jo noin 240.000 ja leskeneliikettii
saavia yli 500 lcsked. Ammattialakohtaisista avustuskassoista ia tapatur-
mavakuutuksesta huolimatta leskien taloudellinen turva oli edelleenkin riit-
tcimtitrin. Tritri kuvaa hyvin se, ettci vuonna 19l8 ki)yhtiinhoitoavustusta
s aa ne is t a t riy s i- ik ri i s i s t ri na i s i s t a puo le t o I i I e s k iri (Lehtiniemi 198 5, 22,42).

Nykyisen perhe-elciketurvan iuuret iuontavat l80a-hvun alkuun, iolloin val-
tion eri virkamiesryhm(it alkoivat perustaa leski- ia orpokassoja. Vanhin
ndistd kassoista perustettiin jo vuonna 1819. Kassoihin kuuluminen oli
pakollista, joten kaikki lesket saivat eldketurvaa. Lesken cllke oli ylcensd

kuitenkin vain l5-16 prosenttia jisenen peruspalkasta ja jiirjestelyt tapah-
tuiyat osaksi valtion ja osaksi jdsenten kustannuksella. Kassoista kehittyi
sittemmin julkisoikeudellisia, valtion tukemia laitoksia, jotka muodostivat
valtion peruspalkkaisten viran- ja toimenhaltijoiden omaisten turvajirjes-
telmdn. Huolimatta mittavasta valtionavusta, kassojen maksamat eldk-
keet menettivdt inflaation vuoksi suurelta osalta merkityksensd (Kangas
1982, 177 -178; Lehtiniemi 1985, 22).

Julkisoikeudellisten elikckassojen varaan rakentunut perhe-eldketurva
korvattiin vuonna l95l voimaan tulleella lailla valtion viran- ja toimenhal-
tijain perhe-elcikevakuutuksesta, joka oli ensimmdinen vakuutusperiaat-
teelle rakentuva perhe-eliikelaki. Vuoden l95l lakia perhe-eldkevakuu-
tuksesta voidaan pitii2i nykyiscn ansioperusteisen perhe-eldkejiirjestclmdn
edelliikiivijdnd. Vakuutusperiaatteen mukaisesti virkamiehen tai toimen-
haltijan palkasta pidiitettiin vakuutusmaksuna perhe-eldkerahastoon kak-
si prosenttia hdnen palkastaan (Kangas 1982, 178). Lain piiriin kuuluivat
kaikki valtion perus- ja sopimuspalkkaisten toimien vakinaiset haltijat ja
viiliaikaiset hoitajat sekii ylimiieirdisten, henkilokohtaiseen eldkkeeseen oi-
kcuttavicn toimien haltijat.

Valtion perhe-eldkevakuutusta koskenut laki kumottiin vuonna 1956 lail-
la valtion virkamiesten perhe-ekikkeistri ia hautausavuista. Tdhdn lakiin
perustuu osaltaan vielikin virkamiesten leskien perhe-eldketurva. Vuoden
1956 perhe-eldkelakia on myohemmin kutsuttu valtion vanhaksi perhe-eki-
kelaiksi. Scn piiriin kuuluivat vakinaiset ja ylimtirir2iiset virkamiehet ja
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vakinaista virkamieseldkettii jo saavat henkilot. Lain ulkopuolelle jliviit
valtion tyontekijdt sekd tilapdiset ja satunnaiset virkamiehet. Laki raken-
tui maksuttomuuden pohjalle. Tete lakia tiiydcnnettiin vuonna 1959 an-
netulla valtioneuvoston piidtokselld ylimdiirdisistd eldkkeistzi, jonka mu-
kaan crdille niin sanotuille viliinputoajille voitiin maksaa perhe-eldkettii
(Kangas 1982,179).

Yleisen perhe-elrikkeen aikaansaaminen oli esilki Suomessa jo viime vuosi-
sadan puolella. Vuoden 1863-64 valtiopdivilld hyliittiin aloite, joka koski
yleisen leski- ja orpokassan perustamista. Niin ikddn ensimmdisen yksi-
kamarisen eduskunnan vaaleissa puolueilla oli vaatimuksia lesken- ja or-
voneldkkeistd. Perhe-eldkkeiden tarpeellisuutta pohdittiin sittemmin eri
komiteoissa, mutta niidcn kustannuksia pidcttiin liian suurina. Antaes-
saan kansanelzikelakiesityksen vuonna 1936 hallitus esitti siind vanhuus-
ja tyokyryttomy.vseliikkeiden lisiiksi myos orvoneliikettii. Orvonelikkeet
kuitenkin poistcttiin eduskuntakdsittelyssii ja niitd korvaamaan tuli va-
kuutusmaksujen palautus (Niemelii 1985, 144; Lehtinicmi 1985, 5l).

Samoin vuoden 1956 kansaneliikelakia valmisteltaessa oli esillii leskien ja
orpojcn asema. Kansaneldkkeen tukiosaan liitettiinkin lapsi- ja vaimoko-
rotus, mutta leskicn ja orpojen aseman parantamisen katsottiin tuolloin
parhaaksi jdrjestdd yleisin perheavustuksin (Niemeld 1985, 144). Ndin
lesket ja orvot jeivet edelleen pddasiassa sosiaaliavustusten varaan 2.

TItd kuvaa hlwin se, ette vuonna 1965 ennen kattavien perhe-eldkejdrjes-
telmien voimaantuloa 20 prosenttia huoltoaputapauksista oli lcskiperhei-
td. Naisille kohdistetuista huoltoavuista pcrdti 4l prosenttia koski naisles-
kiii (Lehtiniemi 1965, 52).

2-t-2
Perhe-elfr kei tirjestelmien syntyvaiheet

Koko vdeston kattavat perhe-eldkejiirjestelmdt syntyivdt Suomeen yerra-
ten myohdln, vasta 1960-luvun lopulla. Vuoden 1965 alussa oli yhteenszi
7l maassa voimassa vanhuuseldkejdrjestelmdt ja ndistd 60 maassa mak-
settiin myos perhc-eldkkeitd. Useimmissa Euroopan valtioissa oli perhe-
eldketurva jo tavalla tai toisella jdrjestetty. Yleensd perhe-eldke keskittyi
palkansaajapiireille ja oli edunjdttdjdn ansioon suhteutettu (Aarnio 1965).
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Suomi kuului 1960-luvun puolivdlissii niiden maiden vdhemmisttirin, jossa

ei ollut kattavaa perhe-eldketun'aa.

Koko vdesttid koskevan perhe-eldketurvan synty ja kehittyminen liittyi
kiinteiisti tytrel2ikejiirjestelmdn luomiseen. Pyrkimyksiii uuden lakisddtei-
sen tyticldkejiirjestelmiin aikaansaamiseksi ilmeni kohta sen jdlkeen, kun
kansanelcikkeet vuonna 1956 muutettiin kaikille samaan vrihimmciistoi-
meentuloon t(ihtdeiviksi etcikkeiksi. Erityisesti ty6ntekijiijiirjestojen piiriss2i

katsottiin, ettei kansancldke muodostanut riittiiviid toimeentuloturvaa
palkansaajille, joilla ei yleensd ollut keriittynii siiiisttija eikd muuta omai-
suutta vanhuuden varalle.

Vuoden 1956 yleislakon jiilkeen valtioneuvosto asetti eldkekomitean, jon-
ka tehtivdnd oli tutkia tyosuhteessa olevien henkiltiiden ellketurvan ke-
hittiimistii. Eliikekomitean asettaminen perustui SAK:n, STK:n ja valtio-
vallan kesken kiiydyille neuvotteluille (Louhelaincn 1972, 42). Likimain
ncljiin vuoden tyoskentelyn jdlkecn cllkekomitea jiitti mietintonsd clo-
kuussa 1960. Komitean ehdotuksen mukaan tytinantajat yelvoitettaisiin
kustantamaan tytintekijoilleen vanhuus- ja tyokpytttimyyseldke. Eliike-
komitea ei kuitenkaan katsonut voivansa ehdottaa perhe-eliikejiirjestel-
man toteuttamista, joten siitd oli komitean mielestd luovuttava toistaiseksi
(Komiteanmietinto 1960:l l, 38).

Tyontekijiiin eliikelakia sdddettdcssd arvosteltiin voimakkaasti lain sovel-

tamispiirin suppeutta. Valtioneuvosto asettikin jo lain eduskuntakdsitte-
lyn kuluessa uuden komitean, jonka tehtavdnd oli selvittdd, miten
TEL:ssa tarkoitettu eliikejdrjestelmd olisi ulotettava koskemaan mytis
metsd- ja uittotytissii ja muilla niiihin verrattavilla tytialoilla tyriskentele-
vi2i. Kausitytintekijein eldkekomitea laati ehdotuksen lyhytaikaisissa tyti-
suhteissa olevien tytintekijein eldkelaiksi ripeiissii tahdissa (Komiteanmie-
tinto l96l:28). Tdhiin mietinttitjn pohjautuvan hallituksen esityksen
eduskunta hyvdksyi pienin muutoksin vuoden l96l joulukuussa. Tydnte-
kijtiin eltikelait, TEL ja LEL astuivat voimaan samanaikaisesti 1.7'1962-
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Ansioperusteisen perhe-eliiketurvun synty

Ennen vuotta 1967 oli perhe-eldketurva jdrjestetty lainsiiddAnntln avulla
ainoastaan niissd tapauksissa, joissa kuolema oli aiheutunut ty6tapatur-
masta, ammattitaudista, liikenneonnettomuudesta tai puolustuslaitokscn
palveluksecn liittyviistd syyste. Varsinainen kuolemansyystd riippumaton
pcrhe-eldkcturva oli maassamme vain muutamilla erityisryhmilld: meri-
michillii, valtion viran- ja toimenhaltijoilla, kansakoulunopcttajilla ja kir-
kon palvcluksessa olevilla. Muihin ryhmiin kohdistuvat perhe-eliikejdrjes-
telyt olivat luonteeltaan vapaaehtoisia. Kuntien ja kuntainliittojen
palveluksessa olevat saattoivat kuulua vapaaehtoisen lisiieldketurvan pii-
riin, joka kdsitti mm. perhe-cldkkeen (Aarnio 1965, 54).

Yksityisen scktorin perhe-eldketurvan kehittdmistyon kannalta ratkaiseva
askcl otettiin jo 1960-luvun alussa. Laki mcrimieseldkelain muuttamisesta
vuodelta l96l laajensi merimiesten eliketurvan koskemaan myos heidiin
pcrhecnjdseniZidn (Kangas 1982, 179-180). Lopullisen sysdykscn perhc-
eliikelainsddddnnon uudistustyolle antoi vuoden 1966 tydehtosopimusrat-
kaisu. Tuolloin ensimmdiste kertaa SAK:n ja STK:n vdliseen tyoehtosopi-
mukseen liitettiin sopimus sosiaalipaketista. Vuoden 1966 sosiaalipakctin
keskeinen sisiilto koski tyoeliikelakeihin liitettevae perhc-eldketurvaa, jon-
ka tyiinantajat kustantavat. Hallituksen kesdkuussa 1966 antama esitys
perhe-eldkelaiksi oli sisdlloltiiiin tyomarkkinajdrjesttijen vdlisen sopimuk-
sen mukainen. Perhe-eldkkeet hyveksyttiin eduskunnassa hallituksen esi-

tyksen mukaisina lisiittyn2i keskustapuolueen lausumalla, jossa kiirehdit-
tiin yleisen perhe-eldkelain aikaansaamista kansaneliikkeiden yhteyteen
(Varoma 1972,58; Salminen 1986, I l8; Niemeiii 1985, l4l-142).

Tytrehtosopimusratkaisun kdynnistimdn lainsdddiintiityiin seurauksena
liitettiin siLen TEL:iin lailla tydntekijciin elcikelain muuttamisesta (639166)
ja LEL:iin lailla lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekudin ekikelain
muuttamisesta (640166) perhe-eltikettci koskevat stirinniikset, jotka tulivat
voimaan vuoden 1967 alusta. TEL toimi myohemmin mallina laadittaessa
yrittdjien eliketurvaa koskevia siidnnoksiii. Yritt2ijien eldkelakeihin,
YEL:iin ja MYEl:iin sisiltyikin heti niiden voimaantulovuodesta 1970

lukien mytis perhe-eldketurva.

1960-luvulla parannettiin myos julkishallinnon virkamiesten ja tybnteki-
joiden eldketurvaa. Kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijziin eldkelain
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(202164) mukaan oli mahdollista suorittaa lisiieliiketurvana tytintckijoiden
omaisille perhe-eldkettii. Kuntasektorin perhe-elcikesiitidiikset perusturvan
osalta vahvistettiin vuonna 1967. Valtion uusi perhe-ekikelaki (774168)
tuli voimaan vuoden 1969 alussa. Laki on keskeinen, sill?i sen varaan ra-
kentuu merkittiivii osa julkisen sektorin perhe-eldkelainsiiiidiinntrstd.
Vuonna 1970 uudistettiin lis2iksi kirkon perhe-eliikelaki.

Yleisen perhe-eltikelqin v oimaantulo

Ansioperusteinen pcrhe-eldketurva ulottui voimaantultuaan vain niihin
kuolemantapauksiin, jotka olivat sattuneet lakien voimaantulovuonna
1967 tai sen jdlkeen. Valtaosa elossa olleista leskistd ja orvoista jiii siten
perhe-eldketurvan ulkopuolelle. Samoin yrittiijiiviiesttr oli viell tuolloin
ansioel5keturvan ja myos perhe-eldketurvan ulkopuolella. Yleisen perhe-
eliikkeen puuttumista pidettiin 1960-luvun lopulla suomalaisen eldketur-
van pahimpana puutteena.

Samana vuonna, kun tytieliikelakeihin liitettiivistii perhe-eldkkeisti piiiis-
tiin sopimukseen, sosiaaliministerio asetti toimikunnan laatimaan ohjel-
maa tarpeelliseksi katsottavista sosiaalipoliittisista toimenpiteistei. Asetta-
miskirjelmdssii toimikunnan edellytettiin kesittelevan ensimmdisten
kysymysten joukossa kysymystii perhe-eldketurvan jdrjestdmisestd kan-
saneldkejiirjestelmdn yhteyteen. Huhtikuussa 1967 Pekka Kuuscn johdol-
la tyoskennellyl sosiaalipoliittinen ohjelmatoimikunta sai valmiiksi yksi-
mielisen ehdotuksensa yleiseksi perhe-eldkelaiksi (Komiteanmietintd 1967:
B 23).

Yleisen perhe-eliikkeen tavoitteena oli turvata leskille peruskulutustaso
kansaneldkejdrjestelmiin kautta. Toimikunta katsoi, ettd leskcneldkkeen
osalta luovuttaisiin tarveharkinnasta, jolloin leskeneldke olisi kansaneldk-
keen perusosan ja tiiyden tukiosan suuruinen. Toimikunta perusteli les-
keneliikkeen tasaeliikelinjaa silld, etta lasta huoltavien naisleskien kulutus-
mahdollisuudet ovat siksi pienet, etteivdt varallisuus- ja tulorajat tukiosan
saamisen edeUytyksiksi vastaa tarkoitustaan. Tytimarkkinajiirjestot
MTK:a lukuunottamatta vastustivat jyrkiisti sosiaalipoliittisen ohjelma-
toimikunnan mietintoS. Ne katsoivat tarveharkinnan poistamisessa piile-
vdn pyrkimyksen siirtdd kansaneldkejirjestelmd kokonaan tasael?ikelinjal-
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le ja pitkdllii tahdimelle tytrellkejiirjestelmdn romuttamisen.
Tyomarkkinajiirjesttit vaativat tarveharkinnan toteuttamista mytis perhe-

eliikkeissfi (Niemcl2i 1985, 147- 148).

Yleistd perhe-eldkelakiesitystii valmisteltiin ministerivaliokunnassa, joka
pdiityi tarveharkinnan kannalle poiketen siten sosiaalipoliittisen ohjelma-
toimikunnan esityksestii. Valiokunta esitti yksimielisesti yhden vuoden ta-
saeldkettd leskille ja tiimiin j2ilkeen tarveharkintaa. Perhe-eldkelakicsitys
ja siihen liittyviit lakialoitteet siirtyivdt vuoden 1968 presidentinvaalien
yli, jolloin asetettiin uusi ministerivaliokunta asiaa valmistelemaan. Valti-
on kireddn rahatilanteeseen redoten valiokunta ehdotti lain asteittaista
voimaantuloa ja leskeneliikettii ilman tarveharkintaa vuoden pituiselta
ajalLa. Eduskunnan sosiaalivaliokunnassa tasaeldkeaika vdheni kuitcnkin
ddnestyksen jrilkeen puoleen vuoteen (Varoma 1972,71; Niemel2i 1985,

148-150). Yleinen perhe-elcikelaki tuli voimaan lokakuun alusta vuonna
I 969.
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2.1.3
Nykyinen perhe-ekiketurva

E I ii k e k ii s i t t e i s t ii ti

Perhe-el2iketurva liittyy sekd kansaneliikejiirjestelmiiiin ettii tyoeliikejiirjes-
telmddn, joka kiisittiid yksityisen ja julkisen puolen tytieliikelait. Ndiden
lisiiksi on kolme erityisriskejd varten siiiidettyii lakia, eli tapaturmavakuu-
tus-, liikenne- ja sotilasvammalait, joihin sisiiltyviit perhe-eldke-etuudet.

Seuraavassa kuviossa on esitetty tydelekejerjestelmdn yksityisen ja julki-
sen sektorin pliiasialliset eliikelait. Julkisen puolen tytreliikkeisiin kuulu-
vat myos valtion ja kuntien niin sanotut vanhanmalliset eldkkeet sekd
erdiden julkisten laitosten (Postisldsttrpankki, Suomen Pankki, Kansane-
liikelaitos) ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen maksamat eltikkeet.

Tydekike kattaa seuraavissa tarkasteluissa sekii yksityisen ettci julkisen
sektorin elciketurvan. Tytieliike-kiisitteen sijasta kdytet2iiin toisinaan an-
sioeldkkeen kdsitettd, mikii on merkitykseltddn liihestulkoon sama. An-

T riekike 0 estelmcir

Yksityisen sektorin ty0elUkkeet Julkisen sektorin ty0el0kkeet

Yritt0j0elUkkeet Ty0nteki.iUel0kkeet

YEL MYTL IEL LEL t|lEL VEL KWEL KiEL
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sioperusteisia eldkkeitd ovat tarkkaan mddriteltynd mytis tapaturmava-
kuutuslain ja liikennevakuutuslain pcrusteclla myonncttdvdt elekkeet
(Pentiklinen 1979, 79). Myils ndissii eliikkeen suuruus maaraytyy ansioi-
den mukaan. Tapaturma- ja liikenncvakuutuslain mukaisiin cldkkeisiin
rinnastetaan usein sotilasvammaeldkkeet, jotka eivdt ole ansiosidonnaisia.
Eldke ei ndissd mliirdydy ansioiden perusteella, vaan tyoklvytttimyysas-
teen ja perherakenteen mukaan. Tapaturmavakuutus-, liikenne- ja soti-
lasvammaeldkkeistd kdytetdin toisinaan lyhennettd SOLITA-cllikkeet.

Perhe-cl6kelainsddddntoon liittyvdt kdsitteet edunjtitttiiri ia edunsaaia.
Edunjrittzijdlld tarkoitetaan eldkevakuutettua, jonka jdlkccn ltihiomaiset,
yleensd leski ja lapset ovat oikeutettuja perhe-eldkkeesecn. Edunsaajia
ovat pcrhe-eldkkeeseen oikeutetut leski ja huollettavat lapset. Joissakin
poikkeustapauksissa voivat myos vakuutetun entinen aviopuoliso tai l'an-
hemmat olla edunsaajina, jos heiddn toimeentulonsa on ollut vakuutetus-
ta riippuvainen.

Voimassa olevan perhe-eldketurvan perusteita kuvataan scuraavassa ty<i-
elikejdrjestelmdn ja kansaneldkejzirjestelmdn osalta.

2.1.3.1
Perhe-ekiketurvan tavoitteet

Perhe-eldketurva on kiinteii osa sekd tyo- ettii kansaneldkcjdrjestelmdn
mukaista e16keturvaa. Ndiden jiirjcstelmien tavoitteista on johdettavissa
myos perhe-eldketurvan tavoitteet. Jdrjestelmien vdlistd tyonjakoa on
yleisesti luonnehdittu siten, ettd kansaneldkkeiden tavoittccna on vzihim-
mdistoimeentulon turvaaminen ja tyoeldkkeiden tavoitteena saavutetun
kulutustason s?iilyttdminen. Tdmiin tehtdvdjaon suomalaisen eldketurvan
tavoittcena toi Kuusi sosiaalipoliittisessa ohjelmajulistuksessaan esiin jo
1960-luvun alussa (Kuusi 1961, 238-242).

Hyvinvointiajattelun yleistymisen mytitii katsottiin, ettii eliikkeiden tulee
turvata tyydyttevet eldmisen mahdollisuudet. Tiilloin ei riitd, ettd elzik-
keet turvaavat vain kaikkein vdlttdmdtttrmimmdn eldmisen minimitason.
YhI yleisemmin ajateltiin, ettd eldkkeelle siirtyminen ei saisi merkitd rat-
kaisevaa kulutusmahdollisuuksien huononemista 3. KAlnnekohtaa eldke-
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vakuutuksen tehtavejaon selkeyttdmisessd merkitsi 1970-luwn alku, kun
ministeri Kuusen johdolla toimineessa tytiryhmiissii pdiistiin yhtciseen nd-
kemykseen kansancliike- ja tyocliikejdrjestelmien kehityslinjoista. Tdmiin
niin kutsutun Kuusen klubin eliikepoliittisen ohjelman mukaan kansan-
eliike takaa jokaiselle kansalaiselle kohtuulliseksi katsottuun toimeentu-
loon riittdvdn ellkkeen ja tyoeldke turvaa eliikkeelle siirryttdessd kulutus-
tason sdilymisen. Jdrjestclmien vdlisen tehtdvdnjaon vakiinnuttua tdmd
on hyviiksytty ylcisesti suomalaisen eldketurvan perusajatukseksi (Komi-
teanmietinto 1960:l l, 28-29; Pulkkinen 1969, 232-236; Pentikdinen 1979,
295; Niemel[& Ruotsalainen 1983, 62; Niemeld 1985, 1979-1987; Karisto
et al. 1984, 312).

Kansaneldtke Tyoelilke

El[kejlilestelmien
tavoite

Karsanellke ja

lain vihimmlbehtojen
rnd<ainen tyUeltrke

Vlhirnmlis-
tolmeentulon
turvaaminen

Saavutetun
kulutwtason
slilyftlminen

Tolmeentdon perusedelfrysten
turvaaminen erilabten rbkien
varalta = psn$hma

Kulutustason turvaavuuden tavoite perhe-elcikkerssa kiiy ilmi hallituksen
esitykseste Eduskunnalle laeiksi tyontekijein eliikelain ja lyhytaikaisissa
tytisuhteissa olevien tyontekijein elZikelain muuttamisesta (Hallituksen esi-
tys 30.6.1966). Perheen kulutuksen pieneneminen on otettu huomioon
perhe-eldkkeen mitoituksessa. Lain perusteluissa todetaan muun muassa:
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Perhe-elcikkeen tarkoituksena on korvata sitci tulon menetystti, ioka per-
heelle aiheutuu edunjcittcijcin kuolemasta. Usein edunjdttcijti jo saa vanhuus-
tai tydkyvyttdmyysekikettd, jolloin perhe-eliike on e&tnjcitttiirin oman eltik-
keen jatkoa. Trimcin vuoksi ja jotta perhe-elcike muutoinkin luontevasti liit-
tyist vanhuus- ja tydkyvyttomyysekikejcirjestelmtirin, olisi perhe-ekike mitoi-
tettava sanotun elcikkeen mukaan, jota se korvaa. Jos edunjcittrijrin jrilkeen
on jcirinyt vain yksi tai kaksi edunsaajaa, voidaan perheen kultrtusturpeen
katsoa vcihentyneen edunjcittrijtin kuoleman johdosta siten, ettci perhe-elcike
voi olla aikaisempaa elcikettri pienempi. On arvtoitu, ettci lapsen kuhttustar-
ve tciysorpoa lukuunottamatta on noin puolet lesken kultttustarpeesta.

Perhe-eldkkeen suuruuden mddritys kytkettiin edunjlttiijiille karttunce-
seen tyoeldketurvaan siten, ettd se on edunsaajien lukumddrin osoittama
osa edunjdttdjin vanhuus- tai tyokyvyttomlyseldkkeeste. Kun edunsaajia
on yksi, esimerkiksi lapscton leski, hdnen eldkkeensd on puolet cdunjiittd-
jdn eldkkeestd. Kahden edunsaajan eldke on kolmeneljdsosaa ja kolmen
edunsaajan perhe-eldkc on yhtd suuri kuin cdunjiittiijln eliike.

Yleist?i perhe-eldkej?irjestelmdd suunniteltaessa sosiaalipoliittinen ohjelma-
toimikunta mdziritteli mietinntissddn perhe-elAketurvan tehtdvdn yleiselld
tasolla seuraavasti:

a ) ekiketapahtumaa edeltcineen kulutustason turvaaminen

b ) sopeuttaminen elciketapahtuman jcilkeisiin olosuhteisiin

Toimikunta katsoi perhe-eldkkeiden tehtdvdn samaksi kuin cliikkeiden
yleensdkin eli eldketapahtuman aiheuttamien taloudellisten muutosten eli-
minoimisen. Perhe-eldkkeiden tarkoituksena on siis turvata leskelle ja or-
voille perheenhuoltajan kuoleman jdlkeen samat kulutusmahdollisuudet
kuin hcillei oli perheenhuoltajan eldessd. Perhe-eldketurvan toinen tehtd-
vd on eldketapahtuman jdlkeisiin olosuhteisiin sopeuttaminen, jolla Kuu-
sen toimikunta tarkoitti ennen muuta leskien ammattiin kouluttamista.

Pcrhe-eldkkeiden kuten eldkkeiden kohdalla yleensdkin tuli tavoitteet
Kuusen toimikunnan mielestd niihd?i kuitenkin kaksiasteisina. Perhe-eld-
kepolitiikan vdlitttrmdksi ja cnsisijaiseksi tavoitteeksi sosiaalipoliittinen
ohjelmatoimikunta ndki tuolloin leskien ja orpojen v?ihimmdiskulutusta-
son turvaamisen yleisilld perhe-eldkkeillii. Kun timd on toteutettu, on ta-
voitteena perheenhuoltajan saavuttaman kulutustason turvaaminen huol-
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tajan kuoleman jiilkeen ansioperusteisten perhe-eldkkciden avulla
(Komiteanmietintd 1967: B 23, 13-15, 56).

Yleisestii perhc-eldkejdrjestelmdstd ei kuitcnkaan muodostunut sellaista
ensisijaista peruseldketurvaa, kutcn Kuusen toimikunta kaavaili. Kehitys
johti sittemmin ansioperusteisten perhe-eldkkeiden merkit.vksen kasvuun.
Perhe-elrikejcirjestelmien perustehtcivcin eli taloudellisen turvan antamisen
leskeksi ja orvoksi jritineille toteuttavat siten yhdessii vrihimmciisturvaan
t ti h t titiv rin y le is e n p e r h e - e lcik ei ciri e s t e lmtin i a s aav u t e t u n t o ime e n tu lo t as o n

stiilytttimiseen tcihtcie)vejn tydeltikejrirjestelmrin perhe-ekikkeet. Tele pcrus-
turvaa tiiydentiiviit vield vapaaehtoiset lisdvakuutukset.

Perhe-eliikcjiirjestelmien sopeuttavaa tehtcivciri toteuttaa yksinomaan ylei-
sen perhe-eldkelain mukainen koulutustuki. Tukea myrinnetiin lesken

ammattikoulutusta varten, jotta hdn voisi ansaita itse elantonsa. Koulu-
tuksena korvataan paitsi opetuksesta ja opiskeluvllineistd aiheutuvat kus-
tannuksct, myos lisiikustannukset asunnosta, ravinnosta ja matkakuluista
sck?i erityiskustannukset, jotka aihcutuvat lasten hoidosta koulutusaika-
na. Koulutustuki voidaan lakkauttaa, jos opiskelu ei osoittaudu menes-

tykselliseksi tai tukea saava laiminlyo siidnntillisen opiskelun.

Koulutustuki voidaan mydntdii myos opinto lainana, jonka takaisinmaksu-
vaatimuksesta voidaan luopua lainan saajan erityisesta anomuksesta.
Kiiytiinnossd opintotuki on myonnetty avustuksena, jota ei tarvitse mak-
saa takaisin. Myos yksityisen sektorin eliikelakien perusteella voidaan
naisleskelle mytintiiii lainaa koulutusta ja tytlhuoltoa varten. Koulutus-
tuen samoin kuin opintolainan anominen ja kiiytto on ollut erittdin vd-
hdistd, joten nykyisten perhe-ekikeicirjestelmien sopeuttava tehtdvci ja ta-
voitteet muilta kuin taloudellisen turyan osalta ovat v(ihdmerkityksisici.

2.1.3.2
Eliikkeen mytintlmisen edellytykset

A nsio p e rust eine n pe r he- e ltike

Tytreliikejiirjestelmdn perhe-eldketurva miidrdytyy pddasiassa TEL:n
sddnntisten mukaan. Leskenekikkecseen ovat yksityisellii sektorilla oikeu-
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tettuja ainoastaan naislesket. Tiilloin edellytetiiiin, ettii leskellii on joko
huollettavanaan alaikdisii lapsia tai leski on puolison kuollessa yli
4O-vuotias ja avioliitto oli jatkunut vdhintddn 3 vuotta. Leskeneldkkeen
edellytykscnd on lisiksi, ette avioliitto on solmittu ennenkuin edunjdttiijd
oli tiiyttdnyt 65 vuotta. Alle 40-vuotias lapseton leski ei voi saada lesken-
eliikettii. Leskeneldke lakkaa, jos hiin solmii uuden avioliiton. Tiilloin
hdnelie maksetaan kertasuoritukscna kahden vuoden eldkettd vastaava
mdIrd.

Lapset saavat eldkettd sekd isin ettii iiidin jiilkeen l8 ikdvuoteen saakka.
Samoin lapseneldkkeesecn on oikeutettu edunjiittiij?in kuollessa alle
2l-vuotias ja tyokpyttrn lapsi edellyttden, ett?i tydkpyttomlrys alkoi jo
ennen l8 vuoden ik?iii. Perhe-eldkkeen saa edunjdttiijiin oma lapsi, tun-
nustama lapsi ja ottolapsi sekd naislesken lapsi, jonka elatukscsta puolisot
ovat yhteisesti huolehtineet.

Julkiscn scktorin, valtion ja kuntien perhe-elikkcidcn saamisen edellytyk-
set ovat pddosin samat kuin TEL:ssa paitsi, etta myos miesleski voi olla
oikeutettu saamaan leskenelikettl. Valtion perhe-elikelain mukaan mies-
leski saa eldkkeen samoin edellytyksin kuin naisleski. Kunnallisen eldke-
sddnnon mukaan voi mieslcski saada eldkkeen, jos hdn on tyokpytrlrn ja
varaton ja vaimo oli huolehtinut hdnen elatuksestaan. Erziin edellytyksin
myos entinen aviopuoliso voi olla oikeutettu saamaan perhe-eldkettd kun-
tasektorilla.

Yleinen perhe-eliike

Yleisen perhe-eldkelain piiriin kuuluvat Suomessa asuvat henkilot eli oi-
keus eldkkceseen mddrdytry asuinmaaperiaatteen mukaan. Yleistd per-
he-el2ikettd leskcneldkkeend, lapseneliikkeenzi sekd lesken koulutustukena
voidaan maksaa sekd ulkomaalaisen ettd suomalaisen henkiliin omaisille.

Kuten ansioperusteisessa perhe-eldkejdrjestelmdssd myos PEL:ssd on les-
ken oikeus eldkkeeseen kytketty osittain lapsen oikeuteen saada eldkettd.
Lain mukaan leskelle maksetaan alkuelcikettri ja iatkoekikettri. Alkueld-
kettd maksetaan kuuden kuukauden ajan edunjlttiijdn kuolemasta ja te-
miin jdlkeen tietyt lisdedellytykset t?iyttdessiidn leskelle voidaan maksaa
jatkoeldkettii.
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Lasta huoltavalla leskell?i on oikeus sekd alku- ettii jatkoeliikkeeseen, ellei
hin saa kansaneldkelain mukaista tyokyryttomyys- tai tytitttimlyseldket-
te. Lisdksi edellytetddn, ettii lcski oli puolison kuollessa alle 65-vuotias.
Lasta huoltavalla leskelld tarkoitetaan PEL:ssa sellaista eloonjdiinyttii
puolisoa, jonka huollettavana on alle l6-vuotias perhe-cliikkeeseen oikeu-
tettu lapsi.

Lapsettomalla leskellii on oikeus alkueldkkeeseen, jos avioliitto oli solmit-
tu ennen kuin edunjdttiijii oli dyttenyt 65 vuotta. Lisiiksi edellytetddn,
ettii leski ei saa kansaneldkelain mukaista tydkyvyttomyys- tai tyotto-
myyscldkettii. Lapsettoman lesken oikeus jatkoeldkkeeseen riippuu edelld
mainittujen ehtojen lis?iksi lesken idstii ja avioliiton kestosta. Lapsetto-
man lesken jatkoeldkkeen saamisen ehtona on, ette leski oli puolison
kuollessa 40-64-vuotias ja avioliitto oli solmittu ennenkuin edesmennyt
puoliso oli tdyttiinyt 65 vuotta.

Lesken eliike p?iiitt1y, kun hin tayttde 65 vuotta, solmii avioliiton tai al-
kaa saada tyirkpyttomyyden perusteella kansaneldkettfi. Eliike pddttyy
myos silloin, kun lapsi tiiytt?i2i l6 vuotta ja leski on alle 40-vuotias.

Lapsi on oikeutettu PEL:n mukaiseen perhe-eliikkeeseen alle l6-vuotiaa-
na. Eldkkeeseen on oikeutettu mytis uitd vanhempi lapsi aina 20 ikzivuo-
teen saakka edellyttien, ettei hdn saa kansaneliikettii eik[ voi itse ansaita
elatustaan opiskelun, koulunkdynnin tai ammattikasvatuksen vuoksi.

2.1.3.3
Perhe-eliikkeen suuruuden miiflriytyminen

A nsiope rust einen p e r he- e ltike

Perhe-eldkkeen suuruuden mdiiriiytyminen on kytketty edunjettejan elak-
keeseen. Jos puoliso kuollessaan jo oli eldkkeelld, perhe-eldke on edunsaa-
jien lukumddrdn mukainen osa edunjiittiijiin eldkkeestd. Jos taas puoliso
ei ollut eldkkeellii, perhe-eldke lasketaan ikiidnkuin edunjdttiijd olisi kuo-
linhetkelld tullut tytikpyttomiiksi. Tytissii olevan henkilon tapauksessa
t2imii merkitsee sitd, ettd niin sanottu tuleva aika eli aika kuolemasta
edunjettejen eliikeikiiiin otetaan huomioon elSkkeeseen oikeuttavana ai-
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kana eldkkeen suuruutta laskettaessa. Tdlloin puhutaan tdysitehoisesta
perhe-eltiketurvasta. Tulcvan ajan huomioon ottamisella on suuri merki-
tys nuorten ty6ntekijoiden jdlkccn makscttavissa pcrhe-eldkkeissd.

Perhe-eldke on riippuvainen edunsaajien lukumdfrrdstd siten, ettd jos
edunsaajia on yksi, eldke on puolet teydcste perhe-eldkkeeste. Teysi per-
he-eldke on edunjrittdjdn oman vanhuus- tai tyokpyttomlyseldkkeen
suuruincn. Esimerkiksi lapsettoman lesken eleke on puolet edesmcnneen
puolison eldkkecstd. Kahdelle edunsaajalle eldke on kolme ncljdsosaa
tdydestd eldkkeestii ja jos edunsaajia on kolme tai enemmdn, maksctaan
pcrhe-eldke tdytend. Perhe-eldke jakautuu edunsaajien kesken siten, ettd
lcski saa kaksi osaa ja kukin lapsi yhden yhtd suuren osan.

Tyoe kikejrirjestelmdssd edunjittiijdn eldke, josta pcrhe-eldke lasketaan,
mdiirdytly palvelusajan pituuden ja ansioiden mukaan. Jokainen palve-
lusvuosi kartuttaa eldkettii yksityiselld sektorilla 1.5 prosentilla eldkkecn
perusteena olevasta palkasta 4. Julkisella scktorilla clAkkeen karttumis-
proscntti on 2.0 tai 2.2 prosenttia tyossdolovuodelta. Yksityisten ja julkis-
ten palvelussuhteiden viililli on eroa myos sikdli, ettd ensiksi mainituissa
eldke lasketaan erikseen jokaisesta tyosuhteesta ja yrittiijiiniiolojaksosta.
El5ke muodostuu ndidcn erillisten eldkkeiden summasta. Julkisella sekto-
rilla eliike mddriiytyy viimeisen palvelussuhteen (KVTEL) tai ncljtin vii-
meisen kalenterivuoden aikana saaduista ansioista (VEL).

Eldkkeen karttumisproscntille on asetettu katto. TEL:n ja siihen liittywien
lakien mukainen enimmiismidrd on 60 prosenttia. Julkisen sektorin eli-
kelaeissa vastaava prosentti on 66. Eri tyo- ja palvelussuhteista ja yrittd-
jdtoiminnasta karttuncct tyoeldkkeet yhteensovitetaan siten, ettd niiden
mddrd yhdessd kansaneldkkeend huomioon otettavan osan kanssa on kor-
kcintaan edelld mainittu mddrl eldkkeen perusteena olcvasta palkasta.
Kansaneldkkeend otetaan huomioon enintirin pohjaosa.

Toisaalta on asetcttu tietty minimi cli vrihimmriisprosentti, jota alhaisem-
maksi el5ke ei saa mennd, kun vakuutettu on ollut ansiotyossd tyoeldke-
jeirjestelmdn koko voimassaoloajan. Vdhimmdisprosenttisaennoksilld on
haluttu korottaa. vanhojen ikiiluokkien tyoeliikkeen karttumista. Vdhim-
mdismAdrd on nykyisin tdysimddrdisend 38 prosenttia eldkepalkasta tai
eldkkeen perusteena oleyasta tyotulosta. VdhimmdismddrA myonnctddn
tdysimiiiirdisend, jos vakuutettu on ollut tyossd koko ajan TEL:n ja
LEL:n voimaantulon jdlkeen. Jos tyossdolossa on katkoja, vdhimmdispro-
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sentti on vastaavasti piencmpi. Julkisella sektorilla viihimmdisprosentti-
s?iiinnosttiii vastaavat peruscldketurvaa koskevat m 2idriykset.

Yleinen perhe-eliike

PEL:n mukaan perhe-eliikkeen suuruus on sidottu kansaneldkelain ja
eldkkecnsaajien asumistukilain mukaistcn etuuksien suuruutecn. Lesken
alkueldke koostuu kansancldkette vastaavasta pohjaosasta ja lislosasta,
joka on muista tuloista riippumatta I kuntaryhmdssii viihintiidn 43 pro-
senttia ja II kuntaryhmdssd vdhintiidn 40 prosenttia lisdosan teydeste
miiiiriistd. Muista tuloista riippuen voidaan lisdosa maksaa aina tdyteen
mZiziriidn saakka. Vuonna 1986 perhc-eldkkeen pohjaosa oli 322 mk kuu-
kaudessa, tdysi lisdosa I kuntaryhmiissii 1.506 mk ja II kuntaryhmdssd
1.428 mk kuukaudcssa. Lisdksi maksetaan asumistukea pienituloisille
eldkkeensaajille osa kohtuullisista asumismenoista.

Pcrhc-eliikkeeseen oikeutettua lasta huoltavan lesken jatkoeldke koostuu
pohjaosasta, lisdosasta ja asumistuesta. Yksiniiisen lesken jatkoeliikkee-
scen sisdltyvdt vain tulosidonnaiset osat, lisdosa ja asumistuki.

Yleisen perhe-eldkelain mukainen lapseneldke on tuloista riippumaton ta-
sael6ke. Vuonna 1986 sen miitird oli puoliorvolle 189 mk ja tdysorvolle
379 mk kuukaudessa.

2.1.4
Perhe-elfrketurvan kehitys tilastojen yalossa

E dun s aaj ap iiri n I a aj e ne mine n

Tyoeliikejiirjestelmdn perhe-eliikkeiden voimaantullessa etuuksien ulko-
puolelle jdiviit ennen vuotta 1967 leskeksi ja orvoksi jdiineet henkilot. Voi-
maantulovaiheesta johtuen perhe-eliikettd saavien leskien mddrd on jatku-
vasti kasvanut (ks. kuvio l). Syynd leskeneliikkeen saajien lukumddrdn
kasvuun on ollut my6s ty6eldkejdrjestelmiin asteittainen voimaantulo.
Pcrhe-eldke perustuu edunjdttdjiin tyoeliiketurvaan, jota kaikkein idk-

2
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kdimmille henkiloille ei ollut cnndttdnyt karttua tyoeldkejiirjestelmln al-
kuvuosina. Tyoeldkevakuutcttujen piiri on laajentunut, joten encnevd osa
leskeksi jiidneistd on saanut tytieldkelakicn mukaisen lcskcncldkkeen.
Kun esimerkiksi vuonna l97l yksityisen puolen tyocldkelakien perusteella
myonnettiin 48 leskeneldkette 100 leskeksi jfrdnyttd naista kohti, vuonna
1983 vastaava suhde oli 74 (Vdestonmuutokset l97l SVT VI A:133,70;
Vdcsto 1983 SVT VI A:149, 76; Tyoeldkejdrjcstelmdn tilastollinen vuosi-
kirja 1983 osa I, I I l; Tyoeldkejdrjestelmdn julkaisemattomia tilastotaulu-
ja vuodelta l97l).

Vuosittain alkaneiden perhe-el?ikkeiden mddrd on vakiintunut n-vkyiselle
tasolleen vajaan kymmenen vuoden sisiillii. Vuodesta 1975 ldhtien vuosit-
tain myonnettyjzi perhe-cliikkcitd on ollut yli 10.000. Viime yuosina
myonnettyjen eldkkeiden miiiird on vaihdellut I1.000 ja 12.000 vdlilki.

Lkm Tpel0kel0rlestelm0nprhrd0kkeetv,l96T-1985

1967 t969 t97t t97J t975 t977 t979 t98t l9E5 t9B5

Leskenel0kkeil0 .t'

t'

t'

-
I --^-^lrl,L-ilr

d--+-+-+ -h-<--F-

Kuvio I Tydelzikejdrjestelmdn voimassa olleet perhe-eldkkeet. Lcs-
ken- ja lapseneldkkcet sekd alkaneet perhe-eliikkeet vuosina
1967 - 1985

Ldhde: Tyoelzikejdrjestelmdn tilastolliset vuosikirjat vuonna 1978 ja 1985
sekd julkaisemattomia tilasrotauluja vuosilta 196l-1978.

3 Perhe+laketurva muuttuvssa yhteiskunnassa
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Miesleskien osuus perhe-eliikkeen saajina on marginaalinen. Kun vuonna

1985 leskeneliikettii saavia naisia eri eliikejiirjestelmicn piirissd oli yhtcen-

sii 160.216, leskencldkettd saavia miehiii oli vain 2.013 (Tilasto Suomen

elAkkeensaajista vuodelta 1985, 25). Valtaosa miesleskien eldkkeistd mak-

setaan valtion eliikelain perusteella.

Yleinen perhe-eldkelaki koski voimaantullessaan myos aikaisemmin les-

keksi ja orvoksi jiiiineitii henkiltritii. Laki tuli Eduskunnan sosiaalivalio-
kunnan esityksestd kuitcnkin vaiheittain voimaan siten, ettd perhe-elike-
lain orpoja ja huoltovelvollisia koskeva ensimmdinen vaihe tuli voimaan
1.10.1969 ja kaikkia muita leskiii koskeva osa 1.1.1970 (Niemelii 1985,

150). Vaiheittainen voimaantulo ndkyy leskeneliikett?i saavien mddrdn
kasvuna vzilittomiisti vuoden 1969 jiilkeen (ks. kuvio 2). 1970-luvun alku-
vuosista liihtien lesken alku- ja jatkoeliikette saavien mddra on pysynyt
jokseenkin vakiona, vuosittain runsaat 20.000 leskeneldkettd. NAistii les-

ken alkueliikkeitd on ollut noin 2000 (Kansaneldkelaitoksen tilastollinen
vuosikirja 1980, 52 ja 1984, 59).

PEL:n mukaista lapseneldkettd saavien miiiirii on 1970-luvun alkuvuosis-
ta ldhtien vdhentynyt. Osaltaan tdhdn on syynd perhekoon pieneneminen.

Esimerkiksi vuonna 1970 lasten lukum2iiirii lapsiperhettii kohti oli keski-
mddrin 2.0 ja vuonna 1980 eniid 1.7 lasta. Vield selvemmin kehitys on
niihtdvissii suurten lapsiperheidcn osuuden vdhenemisend. Kun vuonna
1970 vzihintiidn nelilapsisten perheiden osuus lapsiperheistii oli 9.2 pro-

senttia, vuonna 1980 vastaava osuus oli eniiii 2.7 prosenttia (Viiesto- ja

asuntolaskenta 1980, SVT VI C:106, 67,69). Lapseneliikkeiden lukumiiii-
rdn alenemiseen lienee osaltaan vaikuttanut se, ettii tytiikaisen vdestrin

kuolleisuus on selydsti alentunut tarkasteltayana ajanjaksona (Vziesto

1980 osa I, SVT VI A:145, 67).
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Kuvio 2 PEL:n mukaista lesken- ja lapseneliikettd saayat vuosina
1969 - 1983

Liihde: Kansaneldkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1984, 52.

P e r he- e I ii k k e i de n mar k k amiiiir iii ne n k e hi t y s

Keskimddrdisen perhe-eldkkeen nimellisarvo on noussut yksityisen puolen
eliikkeissii vuodesta 1967 l?ihtien. Reaaliarvoltaan keskieldke on pysynyt
kutakuinkin samana. Jopa viihAistd laskua on ollut vuoteen 1975 saakka,
jonka jdlkeen keskieliike on kiiiintynyt hitaaseen nousuun. Se, ettei per-
he-eliikkeessii ole havaittavissa mainittavaa reaalista muutosta liki kah-
denkymmnen vuoden aikana, selittyy suureksi osaksi perhe-elikkeensaa-
jien rakennemuutoksella (vrt. kuvio I sivulla 33).

Lkm Yleist0 perhrelokett0 sosyien lukum0[r0v, 1969-198J

t969 l97t t97J 1975 1917 1979 tgEl t983

/L--\Gs

Lopsenel0kkeil0
I

Leskenel0kkeil0{
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rkAk l(eskim0fr[imnphrd&ey.l$7-1985

1967 1969 l97l 197J 1975 1977 1979 1981 l98J 1985

v. l9E5 -Prlrd!tr

-D-{__O,

Prrhc+l!kkaen
nimcllisom

.t'

Kuvio 3 Keskieliike
1967- I 985.
kettuna

yksityisen sektorin perhe-eldkkeissii vuosina
Nimellisarvo ja arvo vuoden 1985 rahassa las-

Liihde: Tytieliikejiirjestelmdn tilastolliset vuosikirjat 1978,26 ja 1985, 32.

Nykypiiiviin verrattuna jiirjestelmdn alkuvuosina suhteessa suuri osa per-
he-eliikkeistd maksettiin lapsiperheille, joissa yleensd on vdhintiiiin kaksi
edunsaajaa, ja suhteessa pieni osa perhe-eldkkeistd koski yksiniiisi?i leskiii.
Perhe-eliikettd saavien talouksien rakenne on koko lailla muuttunut kulu-
neen liki 20 luoden aikana. Rakennemuutoksella on huomattava vaiku-
tus keskieliikkeeseen, silld lapsiperheissii perhe-eldke on keskimiiiirin tun-
tuvasti korkeampi kuin perheissd, joissa vain leski on edunsaajana (ks.

taulukko I sivulla 37). Oikeamman kuvan perhe-eliikkeiden tason kehi-
tyksestii saadaan, kun tarkastellaan muutosta perhetyypin mukaan. Seu-

raavan taulukon luvut osoittavat, ette perhe-eliikkeiden taso on reaalisesti
noussut jiirjestelmdn alkuvuosista lahtien sekii lapsiperheissd ettd ainoas-

taan leskenelr,liette saavilla henkiltrillii.
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Taulukko l. Keskimfrdrdinen perhe-eldke edunsaajien lukumldrdn mu-
kaan vuosina 1972-1985. Perhe-eldke vuoden 1985 rahassa

KESKIMiiiRi INEN PERHE-ELiKE

Edunsaaj ana

Vuonna valn
leski

leski j a
yksi lapsi

leski j a
kaksi lasta

L972
L975
I 980
I 985

s56
583
7Lt
800

926
963

1.358
L .644

I.231
1.3I0
I .894
2.324

Ldhde: Tyocliikcjrirjestelmdn julkaisemattomat rilastotaulut vuosilta 1972,
1975 ja 1980 sekd tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja
1985.

Eri jrirjestelmien piiriin kuuluvien perhe-eldkkeiden taso vaihtelee. Julki-
sen puolen eldkkeissii keskimii?irriinen eldke on korkeampi kuin yksityisen
puolen eldkkeissd. Vuonna 1985 yksityisen sektorin leskeneldkettd saavilla
leskilki keskielzike oli 1730 markkaa, kun vastaava eldke julkisella puolella
oli 2097 markkaa s (Tilasto Suomen eldkkeensaajista 1985, 52). Ero ai-
heutuu jdrjestelmien eriaikaisesta voimaantulosta sekd siite, ette eldketaso
on korkeampi julkishallinnon eldkkeissd.

E liikej iirj estelmien piiriin kuuluminen

Perhe-eliikettd saavia henkiloitd, leskiii ja lapsia oli vuoden 1985 lopussa
Iiihes 190.000. Heist6 suurin osa sai ainoastaan tytleldkelakien mukaisia
elekkeita. Yleistd perhe-elikettd saavista valtaosa sai samanaikaisesti
perhe-eldkettd mytis tytreliikejrirjestelmistd. Lapseneldkettd saavia on
kansaneldkejdrjestelmiin piirissd enemmdn kuin tyoeliikejzirjestelmien pii-
rissd johtuen siitd, ettd opiskelun perusteella lapsi saa yleistd perhe-eldket-
td aina 20 ikdvuoteen saakka, kun sen sijaan tyoeliikejdrjestelmdssii lap-
seneldke pddttyy l8 vuoden idssd.
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Ty0elUkkeen

s0olro:

Konsonel0kkeen

0:

1E5.029

- laki0l
19.E+i

- leski0 20.52

- lopio 29,225- lopsio 25.95E

Perhe-elUkkeensoojio Jr.12.1985 195.509

Kuvio 4. Tytieliikelakien mukaista perhe-eldkettii ja yleistzi perhe-eld-
kettd saavat henkilot 31.12.1985

Ldhde: Tilasto Suomen eldkkeensaajista vuodelta 1985, 66-67

Kun tarkastellaan erikseen tytieliikelakien perusteella maksettuja perhe-
eliikkeitii niihdiiiin kuviosta 5, ettd valtaosa on yksityisen sektorin perhe-
eldkkeitri. Vuoden 1985 lopussa yksityisen puolen eliikettd sai 150.972
leskeii ja lasta, kun vastaava luku julkisella puolella oli 59.122. Osalla
ndistd perhe-eldkkeensaajista on eldketuloa sekii yksityiselta ette julkiselta
sektorilta, mik2i niikyy kuvioiden pliillekkiiisyytenZi. Yksityisen puolen
perhe-eliikkeistii liihes puolet miiiirdytyi TEL:n, noin neljdsosa LEL:n ja
vajaa kolmannes yritt?ijien eldkelakien mukaan. Julkisella puolella neljd
perhe-eldkettii viidestii maksettiin valtion perhe-eldkelain perusteella.



39

Yksityinen

sektori:

Julkinen
sektori:

- VEL EII
- KWEL 2OI
- KiEL 2T
- lluul lI

- TEL 47I
- LEL 217
- YEL 9I
- TYEL 2OT
- IIEL II

Perhe-elUkkeensoojio J1.12.1985 185.029

Kuvio 5.

Liihde: Tilasto Suomen eliikkeensaajista vuodelta 1985, 66'67

Tytieliikej2irjestelmdn lesken- ja lapsenel2ikettd saavien hen-
kiltiiden jakautuminen yksityisen ja julkisen sektorin eldk-
keensaajiin 31.12.1985
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2.2
Yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin kasvun
vaikutukset perheeseen

2.2.1
Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityspiirteitii

Hyvinvointivaltion kehittymistii on tarkasteltu erilaisista l6htokohdista
kiisin ja etsitty selitysmallia hyvinvointivaltion synnylle. Mitziein yleisesti
hyvdksyttyii teoriaa hyvinvointivaltion synnystl ei ole olemassa. Liiem-
min ei ole olemassa mitiiiin yksiselitteistii tulkintaa kesitteelle hyl'invointi-
valtio. Kaikissa paikoissa ja eri aikoina pdtevdn mddritelmdn ltiytdminen
on osoittautunut vaikcaksi (Mishra 1977, 33-86; Alestalo et al. 1985,
188-189; Kuhnle, STM julkaisuja 4/1984, 46-65; Alber, STM julkaisuja
1311984, 40-43; Karisto et al. 1984, 361-379; Salminen 1986, 2-11).

Hyvinvointivaltio-kdsitteen mddrittelyn vaikeudesta huolimatta muutamia
hyvinvointivaltion tunnuspiirteit?i voidaan kuitenkin pitdd perustavina.
Erds keskeisimmistd tunnusmerkeistd on tietyn perusturvan takaaminen
kaikille kansalaisille. Hyvinvointivaltion ideologisesta isdstd, Beveridgestd
alkaen on perusturvaa pidetty hyvinvointivaltion ehdottomana edellytyk-
send. Ilman taattua perustoimecntulon turvaa ei ole hlvinvointivaltiota.
Kehittyneen valtiollisen sosiaaliturvakoneiston lisiiksi hyvinvointivaltion
muina tuntomerkkeinl on pidetty aineellista vaurautta ja siihen liittyvd(i
korkeaa elintasoa ja joskus myt)s poliittista demokral24 6 (Kuhnle, STM
julkaisuja 41 1984, 33-34; Sipilii 1986, 241).

Hyvinvointivaltion kehitys on ndhty osana laajaa yhteiskunnallista pro-
sessia, jota on kutsuttu uudenaikaistumiseksi. Uudenaikaistuminen koos-
tuu teollistumisesta, taloudellisen vaurauden kasvusta ja ndihin liittyviste
sosiaalisista ja demografisista muutoksista (Flora et al. 1977,713-715).
Vaikka hyvinvointivaltion kehittyminen liitetldn usein yhteiskunnan teol-
listumis- ja kaupungistumiskehitykseen, tutkimusten perusteella ei toisaal-
ta ole voitu osoittaa mitddn kiinteiid yhteyttii ndiden ilmitiiden viilillii.
Sosiaaliturvalainsdfrddnntrn toteuttaminen on aloitettu eri maissa eri vai-
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heissa yhteiskunnan urbanisoitumista ja elinkeinorakenteen kehitysastetta
(Kuhnle, STM julkaisuja 4i 1984, 66-68; Karisto et al. 1984, 363).

Suomessa ndmd muutosprosessit osuvat kuitenkin samaan ajanjaksoon 7.

Sosiaalipolitiikan laajeneminen kytkeytyi yhteiskunnan kaupungistumi-
seen ja elinkeinorakenteen muuttumiseen. Ripeintii muutos oli 1960-lu-
vulla sekd 1970-luvun alkuvuosina. Maatalousvdeston osuus ammatissa
toimivasta vlestostd supistui eniten juuri 1960-luvun aikana. Muuttoliike
maalta kaupunkcihin oli tuolloin voimakasta ja kiihkeimmilliiin se oli
1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkuyuosina. Samaan ajanjaksoon
ajoittuu myos hyvinvointivaltion voimakkaan rakentamisen kausi. Sosi-
aaliturvaan kiiytettyjen voimavarojen osuus kasvoi kolminkertaiseksi kol-
messa vuosikymmenessd (Arajiirvi, Sosiaaliturva 5185,236; Karisto et al.
1984, 75; STV I985/86, 6; Alestalo 1985, 102-106; Perustoimeentulotyti-
ryhmdn muistio, l7).

Taulukko 2. Suomalaisen yhteiskunnan rakcnnemuutokseen liittlviit
kehityssuunnat vuosina 1950 - 1983 8

VUOSI

MAATALOU S-
VTESTIiN OSUUS
AMHAT I SSA
TOIMIVASTA
Vi E STtiSTi

qS rB

35,5

KAUPUNGEIS-
SA ASUVAN
VAE STIiN
OSUUS

SOSIAAL I-
1.1E NOJ E N
OSUUS
BKT: STA

I95 0
I 955
1960
t965
t97 0
L975
1980
198 3

32,3
3q ,7
38, q
44 13
50,9
58,9
59 r8
59r8

8r4
8r9
9 r6

1lr6
I3 ,6
L8 ,6
?L,L
23 ,5

20 r3
15r0
L? ,6

Ldhde: STV 1971, 5; STV 1984, 6; Arajdrvi, sosiaaliturva 5185,236;
Vdesto ja asuntolaskenta 1980, osa I B.SVT VIC:106, 44.

Taloudellinen kasvu loi aineelliset edellytykset sosiaalipolitiikan laajamit-
taiselle toteuttamiselle maassamme. Hyvinvointivaltion laajenemisvaihe
ajoittuu ajanjaksoon, jolloin vallitsi elintason nopean kehityksen kausi eli
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1960-luvun puoliviilistd 1970-luvun alkupuolelle saakka. Suotuisa talou-
dcllinen kehitys ndkyy myos henked kohti lasketun nettokansantuotteen
kasvuna 1970-luvun alkuvuosiin saakka, jonka jiilkcen taso on pysynyt
ldhes samana. Tiimiin jdlkeen alkoi clintason kehityksessl laantumisen
vaihe. Samoin sosiaalimenojen kasvuvauhti on hidastunut 1970-luvun
puolivdlin j2ilkeen siitd, mitd se oli alkuvuosina (Raunio 1979, 156-159;

Perustoimeentulotyoryhmdn raportti, 16, 25'26).

Hyvinvointipolitiikan toteuttaminen ymmdrretdin nykyisin varsin laajas-
ti. sosiaalipolitiikan tavoitteeksi ei ole ncihty pelktistricin kdyhyyden toriun-
taa ja sosiaalisen turvallisuuden takaamista, vaan kansalaisten tarpeita py-
ritci(in tyydyttrimricin nriitri laajemmassa mielessti. H}vinvointiajatusta on
Suomessa toteutettu sekd sosiaalipolitiikan ettd muun yhteiskuntapolitii-
kan avulla. Toimenpiteet kattavat sosiaaliturvajdrjestelmien lisiksi myos
tulojen uudelleenjakokysymykset, sosiaali- ja terveyspalvelut, ympdristo-
kysymykset, tytillislyden ja tyosuojelun, koulutus- ja kulttuuripalvelut
jne. (Kangas 1986, l5; Perustoimcentulotydryhmdn muistio, osa 2, selvi-
tysosa, 2; Karisto et al. 1984, 305). Sosiaalipolitiikalla on kuitenkin kes-

keinen rooli hyvinvointivaltion kehityksessii. Erityisesti vanhuuden ja
tytikyvyttomyyden riskeiltd suojaavien jiirjestelmien toteuttaminen on ol-
lut ratkaisevaa hy,*invoinnin laajenemisessa. TdmA ndkly eritoten eldke-

menojen korkeana osuutena sosiaalimenoista Suomessa kuten muissakin
hyvinvointimaissa. Eldketurva vie nykyisin noin 40-50 prosenttia sosiaa-

limenoista useissa hyvinvointivaltioissa (The Cost of Social Security, ILO
1985, 92-104). Suomessa eldkemenojen osuus on 1960-luvulta lehtien ol-
lut voimakkaassa nousussa ollen nykyisin noin puolet kaikista sosiaalime-
noista.

Kaikkia kansalaisia koskevat laajat tulonsiirto- ja palvelujiirjestelmlt nie-
levdt runsaasti voimavaroja. Hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikan ja ta-
louspolitiikan kiinteii yhteys ja siitii aiheutuvat vaikeudet ovat olleet sel-

viisti havaittavissa 1970-luvulta liihtien. 1970- ja 1980-lukujen
taloudelliset ongelmat, muun muassa hidas taloudellinen kasvu, korkeat
energiakustannukset, lisdiintynyt tyottomyys ja kontrolloimaton inflaatio
ovat vaikuttaneet monin tavoin kaikkiin liintisiin hyvinvointimaihin (Mil-
hoj, STM julkaisuja 911982,29).

Eriiit valtiot ovat reagoineet kansainvdliseen talouskriisiin supistamalla ja

v[hdisessii miidrin mytis yksityistdmiillii sosiaaliturvaetuuksia. Puhutaan
hyvinvointivaltion purkamisesta tai uudelleen strukturoimisesta. Tiiml
suuntaus on ollut selvimmin havaittavissa Englannin, Yhdysvaltain ja
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Tanskan politiikassa (Abrahamson, STM julkaisuja 6/1985, 9-l l). Jon-

kinlaisia merkkejd hyvinvointivaltion ekspansion ehtymisestd on havaitta-
vissa Suomenkin osalta 1970-luvun puolivdlistd lZihtien. Silti on liioiteltua
puhua hyvinvointivaltion kriisistii. Ilmeisesti kyse on pikemminkin sosi-

aalipolitiikan sopeutumisesta muuttuneisiin yhteiskunnallisiin toiminta-
edellytyksiin (Raunio, sosiaalipolitiikka 1985, 60; Karisto& Takala 1985'

l4-40). Vaikka taloudcllinen taantuma on aiheuttanut paineita hyvin-
vointivaltion mallia kohtaan, mitddn ehdottoman pitiivri?i selvitystd skan-
dinaavisen hyvinvointivaltio-mallin taantumasta ei ole esitetty (Johan-
sen& Kolberg, STM julkaisuja li 1984, l-36).

Sosiaalipolitiikan rahoitusmahdollisuuksien kaventuessa on esitetty kysy-
mys hyvinvointivaltion legitiimisyy-deste ylcense (Mishra 1984, l-25).
Tutkimuksissa on piiddytty arvioon, ettd hlvinvointivaltiolla ei ole oikeu-
tusta kansalaisten silmissii siind mddrin kuin aikaisemmin, toisin sanoen
harjoitetun hlvinvointipolitiikan kannatuspohja on tuntuvasti kaventunut
liintisiss;i hyvinvointimaissa. Hyvinvointivaltiolla on kuitenkin todcttu
olevan vahva legitimiteetti Pohjoismaissa. Suoritetut mielipidemittaukset
osoittavat, etti harjoitettuun sosiaalipolitiikkaan ollaan varsin tlytyviiisizi,
eikd sosiaaliturvajdrjestelmien eduista haluta luopua. Tiimd pitdti paik-
kansa myos Suomen suhteen. Mielipidetutkimusten tuloksista on havait-
tavissa, cttd nykyisenlaisella hlvinvointipolitiikalla on vahva kannatus-
pohja maassamme (Kuhnle, ajankohtaista 611985, 39-47; Pontinen&
Uusitalo 1986, 63; Raunio 1986, 60; Uusitalo, Suomen kunnat 12l1986;
Karisto& Takala, 1985, 99).

Hyvinvoinnin yleisen lisiidntymisen mytitii ilmeni koko teollistuncessa
osassa maailmaa laaja-alainen muutos perhemalleissa, tycisuhteissa sekci

arvoissa ja normeissa. Ulkomaiset tutkimukset ovat paljastaneet muun
muassa yleispdtevdt hyvinvointivaltion ja sukupuoliroolien vSliset yhtey-
det. Brittiliiisten tutkimusten mukaan hyvinvointivaltiolla on ollut tiirkeii
osa muun muassa naisten palkkatytlldistdmisessd ja yksityisen elatusriip-
puvuuden korvaamisessa markkinariippuvuudella (Julkunen 1987; J<ir-

gensen, STM julkaisuja 911982, l1).

Yhteiskunnan arvomaailman muuttuminen ja sen heijastuminen perhe-

el?imddn ja perherakenteisiin on ndhtdvissii myris Suomessa. Edellii kuvat-
tu suuren muutoksen kausi tuotti uudenlaisen perheen ja uudenlaiset eki'
m(intavat. Muutoksella on todettu olleen myos monia kielteisiii
vaikutuksia perheiden jokapiiiviiiseen eldmdiin (Haavio-Mannila& Jallino-
ja 1980; Sipilti 1979, 28-39; Haavio-Mannila et al. 1984; Karisto et al.
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1984, 362; Kortteinen 1982; Aromaa et al. 1981, 95-96). Yhteiskunnan
voimakkaiden muutosprosessien seurauksena syntyneilld perhetason il-
mioillii on merkitystd evaluoitaessa nykyistit perhe-eldketurvaa.

2.2.2
Perheen muuttuminen

Perhekiisity ksen muuttun inen

Toisen maailmansodan jdlkeinen aika erottuu perhettd koskevien muutos-
ten suhteen omaksi vaiheekseen. T?itii aikaa on yleisesti luonnehdittu voi-
makkaan muutoksen kaudeksi. On jopa vditetty, ettd perhe olisi joutunut
tdnd aikana todelliseen kriisiin ja ettii se liittyisi edell5 kuvattuun no-
peaan kaupungistumiseen ja elinkeinorakenteen muutokseen (Jallinoja
1984, 76-77). Muutosten taustalla ovat muutokset yhteiskunnassa vallit-
sevissa arvoissa ja niihin liittlvisse perhekiisityksissii.

Perhekiisitys on osa ihmisen maailmankuvaa eli hdnen k?isitystddn siitd,
miten asiat ovat ja miten niiden tulisi olla. Perhesosiologisessa kirjallisuu-
dessa on ndhty vallitsevina kaksi toisilleen jossain mriiirin vastakkaista
ndkemystd, familistinen ja individualistinen perhektisitys. Familistiseen
perhekiisitykseen voidaan katsoa kuuluvan kaikki ne vaatimukset, ajatuk-
set ja toimenpiteet, joiden nimenomaisena tarkoituksena on perheen vah-
vistaminen. Familistisessa perhenikemyksessd korostuu perheen arvo si-
ndnsd. Individualistisessa perhek?isityksess[ painotetaan yksiltin oikeutta
omaan eliimiiiin ja omiin ratkaisuihin jopa siten, ettd se uhkaa perheen
pysyvyytte (Jallinoja 1984, 39). Individualististen perheratkaisujen yleis-
tymistii voidaan siten pitiiii merkkinii perheen aseman heikkenemisestd.
Viimeaikoina on kuitenkin havaittavissa myos kotikeskeisyyttii lisiiiiviii
kehitystendenssejd, yksityistymistii eli privatisaatiota ilmentiiviii piirteitd
(Haavio-Mannila& Jallinoja 1980, 94).

Yhteiskunnallisen muutoksen myotl syntynytte uudenlaista perhettd on
nimitetty moderniksi perheeksi. Rakenteellisesti uusi perhe on kiisitetty
ydinperheeksi, johon kuuluvat vain isd, iiiti ja lapset. Modernin perheen
vastakohtana on entisaikojen suurperhe. Tiimti niikemys ei kuitenkaan
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ole saanut tutkijoiden varauksetonta kannatusta. Joidenkin tutkijoiden
mukaan ydinperhe on ollut ldnsimaissa vallalla jo kauan ennen teollista
ldpimurtoa. Modcrnissa pcrheessd ei hciddn mukaansa ole kyse ydinper-
heen synnystd. Rakentcellisten tekijtiiden sijasta he painottavat perheen
tunnesuhteita, jotka liittdviit perheenjdsenet toisiinsa. Modernin perheen
erottaa ympiirtiiviistd yhteiskunnasta erityinen solidaarisuuden tunne (Jal-
linoja 1984, 37-38).

Ydinpcrheajattelu on kuitcnkin ollut perhekdsityksen perusta, kun ajatel-
laan vaikkapa perhelainsiiddiint<jd. Viime vuosien suomalaisessa perheoi-
keudellisessa keskustelussa ydinperheen kcisite on tulhtt aikaisempaa horju-
vammaksi. Yhci useammin on tiitiliscil lapsi- perhetyypin rinnalle hyvciksytty
ydinperheeksi myds yhden huoltajan perhe (Aarnio 1984, l0). Lainsdddiin-
nossd perhettd ei ole yleiscsti mddritelty, vaikkakin eres perhetlyppi,
avioliitto on tarkoin sddnnelty. Tilastollisissa tarkasteluissa pcrhc koos-
tuu henkiloiste, joita yhdistiiii avioliitto, avoliitto tai vanhcmpi-lapsi-suh-
de.

Perhesosiologisessa tutkimuksessa puhutaan usein perheen tehtdvien vi-
henemisestd sekd niiden muuttumisesta. Funktioiden vdhenemisessd on
kysymys siitd, cttd yhteiskunnan muutoksen myr)tci perheen tehtrivici on
siirtynyt yhteiskunnan muille instituutioille. Perheelle ovat perinteisesti
kuuluneet ainakin seuraavat funktiot:

biologinen tehtdvci
ku I t tur ip e r innii n s i ir t cim in e n
t a lo ude I I in e n t e h t riv ti
turvafunktio
k o n t r o I I ifunk t io e li p e r h e enj ti s e n t e n k riy t t ciy ty m i s e n v a lv o n t a
tunnetehttivri.

Perheen tehtdvien siirtymistii yhteiskunnan muille instituutioille on tapah-
tunut ennen kaikkea turvafunktion, mutta mytis kulttuuriperinn6n siirtd-
misfunktion, kontrollifunktion ja osin jopa taloudellisen funktion osalta.
Perhepoliittisin ratkaisuin on helpotettu perheen taloudellista toimeentu-
loa. Perheitd on tuettu paitsi sosiaalipoliittisin muun muassa asuntopoliit-
tisin ja veropoliittisin toimenpitein. Perheen taloudellinen tehtdvd on
muuttunut myds sikiili, ette tuotantofunktio on siirtynyt elinkeinoraken-
tcen muutoksen ja palkkatyoldistymisen mytitd perheen ulkopuolclle (Nie-
mincn 1985, 44). Vastaavasti perheen kulutuslunktion merkitys on kas-
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vanut. Perhe tiiyttii?i taloudellista funktiotaan kuluttamalla eikd enii2i
tuottamalla, mikd on nykyajalle ominainen ilmio. On mytis puhuttu per-
heen elatusfunktiosta. Perheen on sanottu olevan lainsddddnnollinen ela-
tusyksikko. Tdmii ajattelu on yleisesti liitetty kysymykseen sukupuolten
vdliscstl tasa-arvosta ja erityisesti tdltd kannalta on haluttu korostaa ela-
tusfunktion heikkenemistd (Aarnio 1984, 12).

Turvafunktio on siirtynyt suureksi osaksi yhteiskunnan hoidcttavaksi.
Perhe on perinteiscsti huolehtinut avuttomien jdsentcnsd - vanhustcn, las-
ten ja sairaiden - hoitamisesta ilman yhteiskunnan tukea. Perhcen hoiva-
ja huolenpitotehtevie on siirtynyt perheen ulkopuolelle cnnen muuta van-
hustcn laitoshoidon, sairaanhoidon ja lasten kunnalliscn piivdhoidon ke-
hittymisen myotii. Kulttuuriperinnon siirtdmincn on edellecn tdrked osa
varhaiskasvatusta. Huomattal'a osa myos siihen liittyl'istd toiminnoista
on siirtynyt yhteiskunnalle kasvatus- ja koulutusinstituutiolden suoritetta-
viksi. Perhcen merkitys lastcn ja nuorten kasvatuksessa on vdhcntynyt
kodin ulkopuolisten toimintojen yleistyessd.

Suvunjatkamisfuntio on luonnostaan siiilynyt perheelld, joskin on koros-
tettu, ettci se enii ole samassa mddrin kuin aikaisemmin avioliittolain
sddtelemdn perinteisen ydinperhetyypin asia. Ldhes kaikissa tarkasteluis-
sa on korostettu sitd, ette perheen tunnefunktio on kohonnut meiddn ai-
kanamme keskeiseksi ja ettd se on saamassa yhd lisiiii merkitystd (Aarnio
1984,12; Jallinoja 1984, 38; Nieminen 1985, 45; Koskinen 1983, 3,1).

Hyvinvointivaltion kehittyminen on vaikuttanut perhekdsityksiin ja per-
hccn tehtdvien muuttumiseen. Tehtdvd toisensa jdlkeen on siirtynyt pois
perheeltd viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Pcrhekdsityksen
ja pcrheen tehtdvien muuttumisella ei ole ollut yksinomaan positiivisia
seurauksia. Kehityksen on niihty johtaneen perheen kriisiin, jonka oireita
ovat avioerojen nopea lisddntyminen, aborttien mdiiriin kasvu, perheviiki-
vallan yleistyminen, pfrihteiden vdirinkiiytto ja nuorten erilaiset sopeutu-
misongclmat (Perheentupa 1981, 90-92). Analyysi perheen tilasta muo-
dostuu helposti synkiiksi.

Perhekiisityksen viihittdiseen muuttumiseen kytkeytyy Suomessa I 970-lu-
vun alussa kZiynnistynyt vilkas perhelainsddddnntin uudistamisty<i, jota
tarkastellaan liihemmin luvuissa 2.2.2 ja 2.2.5. Uudistustytin kiiynnisty-
minen ei ollut satunnainen asia, vaan se liittyy juuri perhettii koskeviin
muutoksiin (Aarnio 1984,7). Selvimmin perheen muuttuminen on havait-
tavissa kuitenkin perherakennetta muotoavissa tekijdissti eli avioitumisessa,
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avioliiton kestossa ja lasten synnyttrimisessci, joita tarkastellaan seuraavas-

Avioliiton solniminen ja svoliitto

Avioliiton solmiminen on sidoksissa yhteiskunnassa vallitscviin seksuaali-
suutta koskeviin arvoihin ja normeihin. Avioitumisessa on havaittavissa
suuriakin vaihteluja eri aikoina. Puritaanisen arvomaailman vallitessa
naimattomuus oli yleistd ja avioitumisikd korkea. Vastaavasti seksuaali-
suuteen liittyvien asenteiden muuttuessa vapaamieliseen suuntaan avio-
liittojen solmiminen yleistyi ja avioitumisikii aleni. 19O0-luvulla avioitu-
minen yleistyi voimakkaasti toisen maailmansodan jdlkeen. Tdmii ei

koskenut vain nuoria ikdluokkia, vaan myos vanhempia ikdryhmid. Sa-

moin uudclleen avioituminen vilkastui heti sodan jilkeen. Avioituvuus
pysyi korkeana aina 1960-luvun loppuun saakka, jolloin avioitumisikzi oli
alhaisimmillaan (Jallinoja 1984, 59-61). Kehityssuunta muuttui 1970-lu-
vulla. Avioliittoja solmittiin aikaisempaa harvemmin ja mytihemmdlld
irilld. Tiimiin suuntainen kehitys on jatkunut koko 1980-luvun ajan.

VUOSI SOLMITTUJA AVIOLIITTOJA
KESKIVAKILWUN 1OOO
HENKILoA KOHTI

1950
1955
19 60
L965
L970
t97 5
1980
1984

5
7
4
9
8
7
1
8

8
7
7
7
8
6
6
5

Liihde: STV 1985/86, 57

Viimeaikaisen kehityksen taustana on avoliittoien yleistyminen eikii suin-
kaan uusmoralismi tai yleinen asenteiden tiukentuminen. Avoliittojen
yleisyyttii koskevassa tutkimuksessa on todettu, ettd parisuhteessa eldmi-
nen ei suinkaan ole viihentynyt 1970-luvulla, vaan pdinvastoin jatkuvasti
yleistynyt. Avoliitossa elfivien osuus on koko 1970-luvun ajan noussut sa-
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manaikaisesti, kun perinteisessi avioliitossa eldvien osuus on laskenut.
Erityisen nopeaa kehitys oli juuri 1970-luvulla. Tuolloin avoliitot yleistyi-
vdt ripedmmin kuin mikiiiin muu perhettd koskeva ratkaisu. Uusista pari-
suhteista oli vuosina 1968-69 aloitettu avoliitolla l2 prosenttia ja vuosina
1978-79 periiti 65 prosenttia (Aromaa et al. 1981, 34-35,38). Tyovoima-
tutkimuksen mukaan vuonna 1985 tyiiikdisestd vdesttiste oli ayoliitossa
283.000 henkiltiii, kun esimerkiksi vuonna 1978 avoliitossa oli 163.000
henkilod (Tilastotiedotus VA 1986:10, I).

Avoliittoisuuden yleistyminen on osaltaan nostanut ensimmdisen aviolii-
ton solmineiden henkiloiden keskimiidrdistd ikiid. Keski-ikii laski sekd
miehilld ettd naisilla aina 1960-luvun lopulle saakka kdiint-v*en sen jiilkeen
nousuun. 1970-luvun aikana ensimmdisen avioliiton solmineiden keski-ikI
kohosi runsaalla vuodella. Ensimmdisen avioliiton solmiva mies on ny-
kyisin 27-vuotias ja nainen 25-vuotias (Karjalainen et al. 1982, 9; Nuor-
ten elinolot 1984,9).

Avoliitto on ennen muuta nuorten valitsema ratkaisu, kuten seuraavat lu-
vut osoittavat. Avoliitossa asuu sama mddrd nuoria kuin avioliitossa.
Eronneet ja lesket ovat myos jossain mddrin omaksuneet avoliiton. Eron-
ncilla avoliitot ovat tutkimuksen mukaan melko yleisid. Vuosien 1968 ja
1979 vdlisend aikana eronneista perdti 37 prosenttia oli avoliitossa eroa
seuranneena vuotena (Aromaa et al. 1981, 63). Tytivoimatutkimuksen
mukaan vuonna 1985 avoliitossa eldneistd 79 prosenttia oli naimattomia,
l8 prosenttia eronneita tai asumuserossa olevia sekii 3 prosenttia leskid.
Avoliitossa olevista naisista leskiii oli 6 prosenttia ja miehistd vajaa pro-
sentti (Tilastotiedotus vA t98o:to, +;.

IKA_
LUOK KA

VUONNA I985 AVO-
LIITOSSA OLEVIEN
OSUUS PARISUHTEISTA

L5-?q
25-29
30-34
35-44
q5-64

55,O
?7 ,1
l3 ,5
7t4
4t4

3

Ldhde: Tilastotiedotus VA 1986:10, 2.
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Vaikka avoliittoa on pidetty avioliittoa korvaavana ratkaisuna, se ei kui
tenkaan ole oleellisesti vaikuttanut avioitumiseen. Avoliiton on todettu
useimmiten piidttyvln osapuolten keskindiseen avioliittoon. Tutkimuksen
mukaan ndin oli kdynyt neljiissii viidesosassa piiiittyneistd avoliitoista
(Aromaa et al. 1981,74). onkin arvioitu, ettd nykyisin avioliitossa on eld-
nyt tai eliid suhteellisesti useampi suomalainen kuin koskaan aikaisem-
min. Noin yhdcksdn kymmenestd suomalaiscsta tulee jossakin l'aiheessa
olemaan avioliitossa (Nieminen 1985, 46). Koko el?imdnkaaren niikokul-
masta tarkastellen tdmd merkitsce sitd, ettd eri eldmdnvaiheissa eletddn
aikaisempaa yleisemmin eri tyyppisissd perhemuodoissa.

Avioerot ja uudelleen qvioitut tinen

Aviocrot ovat yleistyneet koko 1900-luvun ajan. Erityiscsti sotavuosien
poikkeuksellisten olojcn vallitessa avioerot lisiiiintyivdt. Viicsttimdiirdiin
ndhden avioeroisuus oli kaupungcissa moninkertainen maalaiskuntiin ver-
rattuna (STV 1955, 54). 195O-luvulla avioeroisuus kiiiintyi sclvddn las-
kuun. Samalla ero kaupunkien ja maalaiskunticn avioeroisuudessa vdhi-
tellen pieneni. Avioeroisuus yleistyi jiilleen 1960-luvulla ja erittiiin
jyrkdsti avioerot lisddntyivzit 1970-luvun alkupuolella. Aivan viime vuosi-
na niiden m2iiirii ndyttiiii tasaantunesn noin I0.000 avioeroon vuotta koh-
den, mikd on noin kolmannes vuoden aikana solmittujen avioliittojen
miiiirdstd (STV 1985/86, 6l ja 63).

VUOSI AVIOEROJA
KESKIViKILUVUN
lOOO HENKIL6i
KOHTI

I 950
I 955
t9 60
1965
1970
1975
I 980
t9aq

O r9?
0 ,85
0,83
l r 00
l,3I
I t99
lr98
l r97

Liihde: STV 1955, 54; STV 1960, 52;STV 1965,
54; STV 1971,54; STV 1985/86, 62.

4 Pshe+l{ketuna muuttuvassa yhteiskunnassa



50

Avioerojen yleistyminen on johtanut perherakenteen muuttumiseen. Avio-
ero koskee useasti lapsiperhettii, silld noin kolmeneljdsosassa erotapauk-
sista puolisoilla on huollcttavia lapsia (STV 1985/86, 63). Kun tarkastel-
laan lapsiperheiden jakautumista perhetyypin mukaan, n2ihdiiiin
yksinhuoltajaperheiden kasvu erityisesti 1970-luvulla. Myos 1950-luvun
alussa yksinhuoltajien osuus oli suhteellisen korkea johtuen sotavuosista.
Nuoria leskiperheitii oli runsaasti ja toisaalta avioerojen mii;irii nousi tila-
pdisesti sodan jdlkeen johtuen sodan aikana suhteellisen keryin perustein
solmituista ns. sota-avioliitoista. Tyypillinen yksinhuoltajaperhe 1950-lu-
vulla ja vield vuonna 1960 oli kuitenkin leskiperhe, kun taas nykyisin
avioero on yleisin s1y yksinhuoltajuuteen. Yksinhuoltajista kaksi kolmas-
osaa on nykyisin eronncita ja vain noin viidesosa leskid (Nicmincn 1985,
48; Kotitaloustiedustelu 1981, osa 2, tilastollisia tiedontantoja nro 71,21).
Yksinhuoltajapcrhcidcn osuudcn kasvu 1970-luvulla johtui juuri avioero-
jen yleistymiseste e.

Taulukko 3. Perheiden, joissa alle l8-vuotiaita lapsia, jakautuminen
perhetyypin mukaan vuosina 1950 - 1985

VUOSI PERHETYYPPI

Aviopari j a
lapsia

i{iti ja
Iapsia

Is5 ja
lapsia

I 950
195 0
t97 0
I 980
I 985

86,0
88 r7
88 r9
85 rq
85, I

919
9rg

12 ,9
13 rz

12 r4 6
q
3
7
7

I
I
I
I
I

Liihde: Vriest6- ja asuntolaskenta 1980, Osa VII, SVT VIC:106, 67; STV
I985i86, 42; STV 1960,44.

Avioerojen seurauksena uusien avioliittojen solmiminen on vastaavasti
yleistynyt. Vuonna 1984 solmituista avioliitoista perdti 22 prosenttia oli
sellaisia, joissa vdhintddn toinen puoliso oli joko leski tai eronnut. Esimer-
kiksi vuonna 1960 niiiden avioliittojen osuus oli vain 14 prosenttia (STV
1985i86, 6l; STV 1965, 52; Jallinoja 1984, 7l). Uudelleenavioituneiden
keski-ikii on tuntuvasti alentunut viime vuosina. Keski-idn aleneminen
johtuu siit[, ettd avioeroon pddttyneet liitot ovat tulleet entistii lyhytkes-
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toisemmiksi, eli erotaan entistd nuoremmalla iiillii (Riihinen et al. 1980, 9;
Aromaa et al. 1981, 86).

Jonkinlaisen kuvan uudelleenavioitumisen yleisyydesta saadaan vertaa-
malla uudelleenavioitunciden mdiirdd samana vuonna eronneisiin ja les-
keksi jiiiineisiin. Eronneilla uudelleenavioituminen on luonnollisesti ylei-
scmpdii kuin leskillii jo iiin takia. Eronnciden avioituminen on runsaan
kymmenen vuoden aikana sclvdsti yleistynyt. Miesten ja naisten viililld ei
olc mainittavaa eroa uudelleenavioituvuudessa, mikd kdy ilmi seuraavista
luvuista. Leskien tilanne on kokolailla toinen. Avioituminen ei ole li-
sddntynyt, pikemminkin hieman vihentynyt sekd miehillii ettd naisilla.
Pidemmiillii aikaviililki tarkasteltuna on leskien uudelleenavioituvuuden
todettu jyrklsti alentuneen samalla kun eronneiden avioituvuus on mer-
kittdvdsti lisiiiintynyt (Aromaa et al. 1981, 84-85).

Leskien uudclleenavioituminen vaihtelee sukupuolen suhtcen toisin kuin
eronneilla. Miesleskillii uudcllcenavioituminen on noin kolme kertaa ylei-
sempdd kuin naisleskillii, jotka taas ovat suhtecssa useammin al'oliitossa.

UUDELLEENAVIOITUNE IDEN OSUUS
KO. VUONNA ERONNEISTA/
LESKEKSI JiANEISTi

L972

32
2A

I 984

Uudelleenavioituneita
eronneita:

miehiS
naisia

Uudelleenavioituneita
leskeksi j55neit5:

ql
39

miehiS
naisia

t4
5

Liihde: Vdestrirakenne- ja vdestomuutokset 1984 osa I, SVT VI A:150,
46,54,78; Vdesttimuutokset 1972, SVT VI A:135, 44,52,78.

Avioeroisuuden ja uudelleenavioituvuuden yleistymisessd on nahtevissa
uuden avioliittokiisityksen, jossa ei eniiI korosteta avioliiton eldmdnikdi-
syyttd, nousevan perinteisen kiisityksen rinnalle. Tdssd merkityksessd on

9
3
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puhuttu suksessiivisen eli pertikkriisen moniavioisuuden yleistymisesla (Nie-
minen 1985, 49). Avioeroisuuden lisiiiintymisen on todettu tapahtuneen
rinnan perheen funktioiden muutosten kanssa. Kun perheen merkitys yk-
siltiidcn tarpeentf)"dytyksesta huolehtivana laitoksena on kaventunut, se

on samalla v?ihentdnyt painetta perheen koossa pysymiseen ja lisdnnyt
mahdollisuuksia perhesiteistd irtautumiseen (Elovainio 1977, 46-47).

Lasten mtiiirii perheessti

Huomattavimpia perherakenteeseen vaikuttaneita ilmitiitd on tdlld vuosi-
sadalla ollut perheen keskimdfrrdisen lapsilurrun pienenemincn. Lapsia
hankitaan aikaisempaa vdhemmdn ja aikaisempaa myrihemmalle ialle.
Kun vuonna 1960 lapsiperhette kohti oli 2.3 lasta, vuonna 1984 endd 1.7
lasta (Vdesto- ja asuntolaskenta 1980, osa VII. SVT VI C:106, 1982 69;
STV 1985i86, 42). Muutos niikyy suurperheidcn osuuden supistumisena.
Kolmilapsisten ja sitd suurempien perheiden osuus on merkittAvdsti l'd-
hentynyt samalla kun yksi- ja kaksilapsisten perheiden osuus kaikista per-
heistd on kasvanut. Vuonna 1960 viihintiidn kolmen lapsen perheitii oli
noin kolmasosa, nykyisin endd runsas kymmenesosa. Perhekoko pieneni
voimakkaasti 1960- ja 1970-luvuilla.

Taulukko 4. Perheiden, joissa alle lS-vuotiaita lapsia, jakautuminen las-
ten lukumddrdn mukaan vuosina 1950 - 1980 l0

VUOSI ALAIKiISIA LAPSIA

Kaksi KolmeYksi NeIjH tai
en emm5n

I 950
L960
t970
1980

39 rz
37,q
42 rs
48 r4

28,9
?9,8
32,8
38,5

l5 ,9
L6 r5
Lq ra
lO rz

16,9
L6,2
9r9
2r9

L?ihde: Vdesto- ja asuntolaskenta 1980, Osa VII, SVT VIC:106,67; STV
t960,44.
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Perhekoon pieneneminen alkoi jo 1900-luvun alkuvuosikymmenind, jol-
loin yleinen syntyneisyys aleni nopeasti. Sodan jiilkeen 1940-luvun lopulla
syntyneisyys tilapiiiscsti kohosi kdiintyiikseen jiillcen 1950-ja 1960-luvuilla
selvddn laskuun. Syntyncisyyden alcnemiskehitys taittui 1970-luvun alku-
vuosina ja alhaisimmillaan syntyneisyys oli vuonna 1973, jonka jdlkeen se

on jonkin verran kohonnut. Viime vuosina syntyneiden lasten mddrd on
ollut 63.000 - 66.000 lasta (Riihinen et al. 1980, 8-9; Suomen tilastollinen
vuosikirja I 985i86, 64).

Suomessa syntyneisyys on mddrdytynyt pdiiasiassa aviollisen hedelmiilli-
syy-dcn perusteclla. Aviottomien synnytysten osuus on pysytellyt alhaise-
na. Harvinaisimpia aviottomat synnytykset olivat 1950- ja 1960-luvuilla,
mutta sittemmin niiden osuus on selvdsti kohonnut. 1960-luvun alkuvuo-
sina aviottomana syntyneiden osuus eliir';ind syntyneiste oli 4 proscnttia
ja vuonna 1983 l4 prosenttia. Aviottomana syntyneiden osuuden kasvu
johtuu avoliiton yleistymisest?i 197O-luvulla (Riihinen et al. 1980, 8; Viics-
tti 1983, SVT VI A:149, 55). Aviottomana syntyncistd lapsista vain osa
jii?i pysyviisti aviottomiksi, silld avoliitto muuttuu varsin usein avioliitoksi.

Perhettd koskevien muutosten kuvaus osoitti, elti perheen murrosaika
ajoittuu Suomessa samaan aianiaksoon kuin yhteiskunnan kiihkein muutos-
vaihe ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminerz, joskin perheen muutokset
painottuvat enemmdn 1960-luvun loppuvuosiin ja 1970-luvun alkuun
(Haavio-Mannila& Jallinoja 1980, 9l). Viime vuosikymmencn puoliviilin
jilkeen perheratkaisuissa on tapahtunut muutoksen selvdd hidastumista,
jopa pysiihtymistd. Sclvii ajallinen yhteys viittaisikin siihen, etta perhe on
altis muutoksille erityiscsti yhtciskunnan rakenteellisten muutosten aika-
na.

2.2.3
Puolisoiden oikeudellinen asema

Vuoden 1930 alussa tuli voimaan avioliittolaki, jossa puolisoiden oikeu-
delliset suhteet on jdrjestetty tasa-arvon pohjalta. Mainittuun vuoteen
crddll[ tavalla kulminoitui naisen oikeudellisen aseman itsenriistyminen.
Vuosisadan alussa nainen sai itsenlisen oikeuden yhteiskunnalliseen osal-

listumiseen ja avioliittolain myi)tci nainen vapautui perheen sisrillti miehen
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edusmiehisyydestei. Avioliittolailla ei kuitenkaan kfrytdnntissd saavutettu
tasa-arvoa puolisoiden viilillii. Mies oli perhecssd edelleen pddasiallinen
ja useasti ainoa ansiotulonsaaja. Naimisissa olevan naisen taloudcllinen
riippuvuus oli juuri miehen ansiotuloon perustuvaa elatusriippuvuutta.
Perheellisten naisten ansiotyossiolo kodin ulkopuolella oli tuolloin harvi-
naista (Haavio-Mannila& Jallinoja 1980, l7).

Naisen asemaa ja perheen suhtgita kdsittelevissd englantilaisissa tutki-
muksissa on kiiytetty perhepalkan (family wage) kdsitcttd kul'aamaan
elatussuhdctta perheessd. Perhe on yhtendinen toimeentuloyksikko, jonka
elatus perustuu miehen ansaitsemaan palkkatuloon. Perhepalkka-analyy-
sin mukaan palkka ei ole tarkoitettu ainoastaan miehen vaan koko pcr-
hecn toimeentuloa vartcn. Niiissii analyyseissd on korostettu idealistista
ndkcmystd perheen sisdlld vallitsevasta tasa-arvosta. Puolisot eivdt kiistele
rahasta ja miehen ansaitsema tulo kaytetaen tasa-arvoisesti perhcen kes-
ken (Wilson 1983, 36, 42; Erasaar\ 6i 1983, 26) l.

Sosiaaliturvan ja erityisesti sosiaalivakuutuksen etuuksien mddrdytyminen
perustui liihtokohdissaan perhepalkka-ajattelulle. Aviopuolisot sidottiin
lainsiiiidiinnollisesti sosiaaliturvan, mutta myos esimerkiksi verotuksen
osalta toisiinsa. Nainen sai sosiaaliturvaa nimenomaan perheen kautta
tai perheen jdsenend, esimerkiksi ammattikuntaan kuuluneen miehen les-
kend. Kun nainen ei ollut tyomarkkinoilla eikzi ammattikunnissa, tytrn-
antajan eikd ammattikunnan vastuu koskenut naista itsendisend henkilo-
nd, vaan ainoastaan sen vuoksi, etta hen on miehensl vaimo, leski tai
lastcn eiti (Koskinen 1983, 156; Julkunen 1987).

Perhepalkka-ajatteluun ja avioliittoon huoltosuhteena perustuva sosiaali-
vakuutus niikyy juuri siind, ettd naimisissa oleva naincn asctettiin eri ase-
maan miehcen ja naimattomaan naiseen ndhden. Sosiaalivakuutuksen
pyrkimyksend oli turvata vakuutetun lisiiksi hiinestd taloudellisesti riippu-
vien henkiltriden eli huollettavien toimeentulo. Avioliitto oli yleensii huol-
tosuhteen ainoa ja riittdvd kriteeri. Yhteiskunnallinen kehitys ja yleinen
ajattelutapa on mennyt noista vuosikymmenistd voimakkaasti eteenpdin.
Avioliitto elinikdisend instituutiona on menettenyt merkitystdiin, joka silld
on ollut muihin perhemuotoihin verrattuna. Edellii esitetyt tilastonumerot
avioerojen ja avoliittojen yleistymiseste ovat osoituksena kehityksen suun-
nasta. Johdonmukaisena seurauksena perhemuotojen moninaistumisesta
on se, ettd nykyaikaisessa sosiaalivakuutuksessa tulisi pyrkiii turvaamaan
jokainen yksiltinii erilaisten riskien varalta siten, etteivdt henkilokohtaiset
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ratkaisut, kuten avioliiton solmiminen ja purkaminen olennaisesti muut-
taisi yksiltin sosiaaliturvaa.

Viimeaikainen lainsiiiidiinntillinen kehitys maassamme on noudattanut
suuntausta sosiaaliturvan yksildllisteimiseen ia perheen elatusfunktion pur-
kamiseen naisen osalta. Ansioperusteisen sosiaaliturvan ja nimenomaan
eldketurvan kehittiiminen on osoituksena tastd suuntauksesta. Eldketurva
mziiiriiytyy kummallakin puolisolla omaan tytissdoloon perustuen. Yksi-
Itillisesti miiiiriiytyviiiin sosiaalivakuutusturvaan on tehdiitty mytis kan-
saneldkkeen kehitt;imisessii. Vuoden 1984 uudistuksessa puolisoiden
eliikkeet eriytettiin. Toisen puolison tulo ei endd vaikuta toisen saamaan
lisiosaan. Perhepalkka-ajattelun purkamista lainsiiiiddnntissd on niin
ikiiiin merkinnyt erillisverotuLsen toteuttaminen. Kehitys on ollut omiaan
edist2imdiin naisten tuloa ty6markkinoille 12. Lainsiiiidiinndn muuttumi-
nen yhteiskunnallisia olosuhteita vastaavaksi on kuitenkin ollut hidasta.
Perhepalkka-ajatteluun pohjautuvaa sosiaaliturvaa esiintyy yhd muun
muassa tutkimuksen kohteena olevassa perhe-eldketurvassa. Leskenelike
perustuu perhekiisitykselle, jossa avioliitto ndhdiiiin elatussuhteena. Tii-
mdn mukaisesti miehen kuolema aiheuttaa sen, ette vaimo on toimeentu-
loturvan tarpeessa, kun taas vaimon kuollessa leskeksi jtiiinyt mies ei ole
erityisen tuen tarpeessa.

Puolisoiden elatusvelvoitteet toisiinsa ja lapsiin niih-
den

Avioliittolainsiiiidiinnossii on yksityiskohtaiset miiiiriiykset puolisoiden
elatusvelvollisuudesta. Avioliittolain mukaan puolisot ovat tasaveroisina
velvollisia osallistumaan perheen elatukseen. Lain 46 $:n mukaan puoli-
soiden tulee kykynsli mukaan rahavaroin, toiminnallaan kodissa tai muulla
tavoin ottaa osaa perheen elatukseen. Perheen elatukseen on luettava, mitci
yhteist(i taloutta ja lasten kasvatusta varten sekci kumpaisenkin puolison
erityisten tarpeiden tyydyttcimist(i varten tarvitaan. ElaLusvelvollisuus kos-
kee mytis erilldiin asuvia puolisoita. Asumus- tai avioeropddttiksessd voi
oikeus miiiiriitii toisen puolison maksamaan elatusapua. Elatusavun
mdZirdiiminen puolisolle avioeron yhteydessii on verraten harvinaista.
Vain muutamaan prosenttiin avioerotapauksista liittyy puolisolle, yleensl
vaimolle miiiirdtty elatusapu. Elatusvelvollisuus pd2ittyy apuun oikeutetun
puolison solmiessa uuden avioliiton. Elatusvelvollisuutta ei ole ainoas-
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taan siind tapauksessa, ettd elatusapua tarvitseva on ollut pddasiassa syy-
pdd eroon.

Eduskunta vahvisti vuonna 1987 avioliittolain muutoksen, joka tulee voi-
maan vuoden 1988 alussa. Uudessa avioliittolaissa on muokattu my6s
puolisoiden elatusvelvollisuutta koskevia normeja, joskin niimd muutokset
sisdltziviit l2ihinnii tarkennuksia ja selvcnnyksid. Sdiinnokscn mukaan puo-
lisot velvoitetaan osallistumaan yhtiiiiltd perheen yhteiscn taloudcn hoita-
misccn ja toisaalta toistcnsa elatukseen, milld tarkoitetaan puolisoidcn yh-
teisten sekd kummankin henkil<ikohtaisten tarpeiden tyydyttdmistd. Lain
perusteluissa mainitaan lislksi, ettd elatusveh,ollisuus voidaan edelleenkin
toteuttaa joko tuloja hankkimalla tai kotityoskentelylld, vaikka tdtd seik-
kaa ei enld katsottu tarpeelliseksi ottaa itse lakitekstiin (Hallitukscn esi-
tys Eduskunnalle n:o 621 1986).

Ehdotukset lainsciridrinniin uudistamiseksi rakentuvat aikaisemmasta poik-
keavan perhekcisityksen varaan. Perheen tehtcivien, erityisesti elatusfunkti-
on luonteen muuttumisen on katsottu vtihenttineen tarvetta sitoa puolisoita
yhteen. Avioliiton elatusluonteen lieventycssd poistuu myos avioliittoon
liittyvri kielteinen piirre eli puolisoiden eriarvoisuus. Naimisissa olevien
naisten tyossiikiiynnin yleistyminen ja siihen liittyvii naiscn aseman itse-
ndistymincn on ndhty terkeene avioliittolainsdiidiintod muotoavana muu-
tospaineena. Avioliiton elatustehtavan naisen osalta on yleisesti katsottu
menetteneen merkitystddn (Aarnio 1984, l3; Aromaa et al. 198 l, 93-94;
Komiteanmietinto 1972:A 2l; Komiteanmietinto 1976:- 29; Komiteanmie-
tintti 1983: 20).

Uuden avioliittolain toiseen pykiil2iiin on kirjattu puolisoiden keskinaiscn
yhdenvertaisuudcn periaate. Kummallakin puolisolla on oikeus itse pddt-
tiiii tytihonmenostaan ja yhteiskunnallisesta ja muusta toiminnastaan per-
heen ulkopuolella. Kcskeisin muutos koskee avioeron saamisen nopeutu-
mista ja helpottumista. Uudistetussa avioliittolaissa syyllisyysperiaate on
kokonaan poistettu. Samoin on kumottu asumuserosddnnosto. Avioeron
saamiseksi puolisoilta ei endii vaadita erillddn asumista. Uuden lain mu-
kaan ayioero pannaan vireille joko yhteisesta tai jomman kumman puoli-
son hakemuksesta. Lakiin jdtettiin kuitenkin puolen vuoden harkinta-ai-
ka avioeron saamiseksi (Hallituksen esitys Eduskunnalle n:o 6211986).

Lapsen elatusta koskevat perheoikeudelliset scirinniikset sisc)ltyvrit avioliitto-
lakiin ja lakiin lapsen elatuksesta vuodelta 1975. Elatuslaissa on yksityis-
kohtaisemmat sddnntlkset muun muassa vanhempien elatusvelyollisuudes-
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ta vcrrattuna avioliittolakiin, jossa siitd on vain ylimalkainen sddnnos
(Rautiala 1979,20). Vuodcsta 1988 ldhtien avioliittolaissa ei endd lain-
kaan sdddetd lasten elatukscsta, vaan titd koskevat kysymykset ratkais-
taan pclkdstddn lapscn elatuksesta annetun lain nojalla (70411915).

Lapsen elatuksessa omaksuttuja periaatteita voidaan kuvata vastaamalla
kysymyksiin; ketkA ovat lapseen niihden elatusvelvollisia ja minkd tasoi-
sen elatuksen lapsi on oikcutcttu saamaan. Lapsen elatukscsta anncttu
laki vastaa kumpaankin kysymyksecn aikaisemmasta poikkeavalla taval-
la. Elatuslaki poisti lapsen syntyperaan pohjautuvan erottclun. Elatusvcl-
vollisten piiri on kaikkien lasten osalta nykyiirin sama. Lapsen clatukses-
ta vastaavat pliisdiintoisesti ainoastaan lapsen vanhemmat (Helin 1984,
152). Vanhemmat ovat elatuksesta vastuussa solidaariscsti, mutta heidiin
kcskindinen vastuunsa mddrdytyy heiddn kykynsii mukaan. Vanhcmpien
elatuskykyd arvioitaessa on otettava huomioon hciddn ikdnsii, tyokykynsd
ja mahdollisuutcnsa osallistua ansiotyiih6n, kiiytettdvissd olel'icn varojcn
midrd sckd heiddn lakiin perustuva muu elatusvastuunsa (Rautiala 1979,
23).

Puolisot ovat velvollisia osallistumaan paitsi yhteisten lastcn elatukseen,
myos toiscn puolison lapsen elatukseen, jos tiimii on otettu yhteisecn ko-
tiin tai muutoin yhtcisesti eletetteveksi. Elatusvelvollisuus toisen puoli-
son lapseen piiiittyy avioerossa. Jos toinen vanhemmista kuolee, elatus-
velvollisuus jiiii yksin cloonjddnelle puolisolle ja jos molemmat
vanhemmat kuolevat, Iapsi jiiii normaalisti ilman elatusvelvollista. Lapsel-
le mdiirdtty huoltaja ei lain mukaan ole elatusvclvollinen.

Kysymys lapsen clatuksen tasosta oli aikaisemmin ratkaistu tavalla, jota
voidaan kiirjistlen nimittziui scicidyn mukaisen elatuksen periaatteeksi. Ela-
tuksen tuli olla elatusvclvollisen olojen mukainen, milld tarkoitettiin ldhin-
nd hdnen varallisuuttaan ja yhteiskunnallista asemaansa. Elatuslain peri-
aatteellisesti merkittdvimpiin uudistuksiin kuului sdiityajattelun
jaiSnteiden poistaminen elatuslainsddd?inntistii. Laissa tunnustetaan kai-
kille lapsille yhtrikiinen oikeus elatukseen. Sen taso mciririiytyy yksinomaan
lapsen tarpeiden perusteel/a. Vanhempien varallisuudella tai lapsen synty-
perdlld ei periaatteessa ole merkitystd (Helin 1984, 153). Kiiytiinnossii
tdmd lain ohjelmallinen tavoite ei voi toteutua. Lain tavoitctta tosin tu-
kevat erddt perhcpoliittisct toimenpiteet, kuten lapsiperheiden asumistuki
ja yksinhuoltajuutcen liittyvet verohelpotukset, joiden tarkoituksena on
taloudellisesti heikommassa asemassa olevien lapsiperheidcn suhteellisen
aseman parantamincn.
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O mai sutt s sulfi ei de n s iiiit e ly

Vuonna 1930 voimaantullut avioliittolaki toteutti omaisuuden erillisyysjcir-
jestelmcin. Omaisuus, mikii puolisolla on avioliittoon mennessddn, kuuluu
hdnelle tdysin omistusoikeuksin. Samoin kummankin puolison omaisuutta
on se, mitii he avioliiton aikana saavat. Ratkaisevaa on, kenen nimissd
omaisuus on. Yhteisesti hankittuun omaisuuteen puolisoilla on yhteis-
omistusoikeus. Omaisuuden erillisyydesti huolimatta kummallakin puoli-
solla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus ei ole omistusoikeut-
ta, vaan oikeutta saada avioliiton purkautuessa tai peiiittyessii kuolemaan
puolet puolisoiden yhteenlasketusta sldstosti. Avio-oikeus rajoittaa myos
puolison oikeutta luovuttaa tai kiinnityttdd kiinteiid omaisuutta, johon
toisella on avio-oikeus, ilman tdmdn kirjallista suostumusta (Aarnio 1978,
35-43). Uusittu avioliittolaki lieventdd myos niitd vallintarajoitussddn-
noksil. Painopiste on siirtynyt perheen asumisen suojaamiseen (ks. Gott-
berg-Talr.e 1987, 945-946).

Avio-oikeutta ei kuitenkaan ole sellaiseen omaisuuteen, josta on mddrdtty
avioehtosopimuksessa, lahjakirjassa tai testamentissa. Avioehdolla voi-
daan poistaa tai rajoittaa naimaosa tai avio-oikeus. Avioehtosopimuksel-
la voidaan mddrdtd, ettd avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka
jommalla kummalla puolisoista on tai jonka hdn myohemmin saa. Avio-
ehdolla voidaan mytrs laajentaa puolison avio-oikeutta koskemaan omai-
suutta, johon hiinelld aikaisemman sopimuksen mukaan ei ollut avio-oi-
keutta. Avioehtosopimus voidaan tehdii joko ennen avioliiton solmimista
tai avioliiton aikana.

My6s velkasuhteissa noudatetaan erillisyysperiaatetta. Avioliittolain mu-
kaan kumpikin puoliso vastaa yksin siitd velasta, jonka hiin on tehnyt en-
nen avioliittoa tai sen aikana. Velasta, jonka jompi kumpi puolisoista on
tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat puolisot omasta ja toisensa
puolesta. Viimeksi mainittua periaatetta ei kuitenkaan sovelleta rahalai-
naan. Velasta, jonka molemmat puolisot ovat avioliiton aikana tehneet,
vastaavat he yhteisvastuullisesti, ellei toisin ole sovittu (Aarnio 1978,
83-85).

Avioliittolainsddd?inniln uudistusten yleistavoitteena on ollut puolisoiden
taloudellisen itsentiisyyden vahvistaminen. Puolisoiden omistussuhteissa
muutokset merkitsevdt erillisomistuksen periaatteen lieviiii korostumista
voimassa olevaan avioliittolakiin verrattuna. Muutosten suuntaa ovat
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mddrdnneet osaltaan epdkohdat, joiden on nlhty rasittavan vanhaa avio-
liittolakia. Erityisesti kolmcen seikkaan lain valmistelussa on kiinnitetty
huomiota. Avioliittolaki ei ota varallisuussuhteita miiiiriteltdessd huomi-
oon avioliiton kestoa. Kummallakin puolisolla on liiht6kohtaiscsti avio-
oikcus toisen omaisuuteen siiti riippumatta, kuinka kauan avioliitto on
ollut voimassa. Toiseksi avioliittolain varallisuusjdrjestelmd on huomatta-
van omistajakeskeinen, mikd tulec ndkyviin paitsi omaisuuden vallinnassa
myos omaisuuden osituksessa. Kolmanneksi avioliittolain jdrjcstclmll on
pidetty teknisesti vaikeaselkoisena (Aarnio 1978, 107-109; Komiteanmie-
tintiS 1976:29). Tdrkein omaisuuden ositusta koskeviin siidnnoksiin tehty
muutos on lakiin lisiitty sddnniis osituksen sovittelusta. Sovittclu tulce ky-
symykseen, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputuloksecn tai
jos toinen puoliso saisi perustccttomasti taloudellista ctua (Koskelo 1987,

96s-969).

Puolisoiden oikeusesentqn mtutttuminen ntuussa lain-
siiiidiinniissii

P e rinttioi keuden nruut o kset

Suomessa perimys perustui varsin kauan sukulaisuuteen. Ennen vuotta
1966 ainoa tapa turvata lesken asema oli keskindinen testamentti. Kysei
send vuonna voignaan tulleen perintokaaren mukaan eloonjddneestd puo-
lisosta tuli perillinen, jos perittdviill[ ei ollut lapsia tai hin ei ollut tehnyt
puolison pcrintooikeutta rajoittavaa testamenttia. Aikaisemman pcrinto-
kaaren mukaan puolisolla ei ollut perintiioikeutta toisen puolison jiilkeen.
Tuolloin tuli voimaan toinenkin lesken toimeentuloa turvaava sddnnos.
Pcsdn sddstostd voidaan antaa eloonjiidnelle puolisolle kertakaikkisena
avustuksena rahaa tai muuta omaisuutta kohtuulliseksi katsottava md6-
rd, jos se on hdnen toimeentulonsa kannalta tarpeen. Avustusta voidaan
miiiirdtii leskelle myos siind tapauksessa, ettei lain nojalla voida antaa
riittdviidn toimeentuloon tarvittavaa omaisuutta.

Lesken turvaa parannettiin perintokaaren muutoksella vuonna 1983, joka
tuli voimaan kyseisen vuoden syyskuussa. Eloonjiidnyt puoliso saa hallita
kuolleen puolison jii2imisttiii jakamattomana. Rintaperillisillzi on kuitenkin
oikeus vaatia jddmiston jakoa. Jakovaatimuksista huolimatta leskellii on
oikeus hallita jidmistod jakamattomana siltii osin kuin siihen sisdltyy
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puolisoiden yhteisenii kotina kdytetty asunto tai muu jiiiimisttton kuuluva
lesken kodiksi soveltuva asunto, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisdlly les-

ken varallisuutcen. Lesken hallintaan on aina jitettiivii jakamattomana
myds yhteisessd kodissa ollut tavanmukainen asuinirtaimisto (Aarnio&
Kangas 1983,53).

Vuonna 1982 lisiittiin perintokaareen luku, jossa on siiddrikset jiiiimisttron
kuuluvan maatilan jakamisesta. Lain nojalla maatila annetaan ositukses-
sa jakamattomana perillisascmassa olevan, soveliaan tilanpidonjatkajan
osuuteen. Lain tarkoituksena on ehkiiistii maatilojen pirstominen. Tilan-
pidonjatkaja maksaa muille perillisille kuuluvaa osuutta vastaavan mdd-
rdn rahaa. Kuolinpesdn osakkaana olevalla eloonjiiiincelld puolisolla on
lain mukaan oikeus osituksessa vaatia omaan osuuteensa j2i5mistodn kuu-
luva maatila, jos hiinellii on riittdvdt ammatilliset edellytykset maatalous-
clinkeinon harjoittamiseen. Leskelld on maatilaan ndhden niin sanottu or-
to-oikeus. Kysymykscssd on poikkeus avioliittolain pldsdinntistii, jonka
mukaan tasinkoa saavalla osapuolella ei ole esinekohtaista oikeutta toiscn
puolen omaisuuteen (L 20.8.19821637; Aarnio& Saarenpiiii& Santala
1983, I l4).

Eri lli sv erot uksen tot eut t amine n

Vuonna 1976 toteutettiin puolisoiden tulojen erillisverotus valtionverotuk-
sessa. Varallisuusverotus jdi edelleen yhteisverotukscn piiriin, toisin sa-
noen vero miiiiriiytyy puolisoiden yhteenlasketun varallisuuden perusteel-
la. Uudistuksen toteuttaminen valtionverotuksessa merkitsi verotukscn
keventymistd perheissd, joissa molemmat puolisot kiiyviit ansiotytissd.
Enncn kaikkea se merkitsi tyossii kiilviin naisen aseman kohentumista.
Onhan vaimo yleensd vdhemmdn tuloa saava puoliso, jonka verotuksellis-
ta asemaa erillisverotus kevensi.

Tulo- ja varallisuusverolain mukaan puolisoina pidetiiiin henkiltritii, jotka
verovuoden aikana ovat solmineet avioliiton. Aviopuolisoihin rinnaste-
taan my6s avopuolisot, jotka ovat aikaiscmmin olleet keskenziiin naimisis-
sa tai joilla on ollut tai on yhteinen lapsi. Puolisoita koskevia siiiinnoksiii
ei kuitenkaan sovelleta aviopuolisoihin, jotka oyat saaneet asumuseron tai
jotka muutoin viilien rikkoutumisen vuoksi ovat verovuoden piiiittyessii
asuneet erill?idn.



6l

Uusi sukanimilaki

Vuodcn 1986 alussa tuli voimaan uusi sukunimilaki. Lain mukaan puoli-
sot voivat avioliittoon mcnncssldn ottaa yhteisen sukunimen tai sailyttee
oman sukunimensd. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan valita nimi, joka
jommalla kummalla viimeksi oli naimattomana ollessaan. Aikaisemman
avioliiton perusteella saatua nimed ei voida ottaa yhteiseksi sukunimeksi.
Yhteisen sukunimen eteen voi se puolisoista, jonka nimi muuttuu, ottaa
henkilokohtaiseen kiiyttoiinsl nimen, joka hdnellii oli naimattomana olles-
saan tai avioliittoon mennessddn. Tdtii henkilokohtaiseen k?iyttoon otet-
tua nimed ei voida antaa lapselle. Mikeli taas puolisot peattevet sdilyt-
tdd oman nimensd, tarkoitetaan tdlld sitl nimed, joka kummallakin
puolisolla oli viilittom?isti ennen avioliiton solmimista.

Lapsi saa aina vanhempiensa yhtcisen nimen, jos vanhemmilla on yhtei-
nen sukunimi lapsen syntymdn hctkelld. Mikali vanhemmilla ei ole yhteis-
td nimcd, heillii on oikeus valita kumman vanhcmman sukunimen hc ha-
luavat lapsclle antaa. Vanhempicn valintaoikeutta rajoittaa kuitcnkin
tciyssisarusten samannimisyyden periaate. Jos lapscn syntyessd vanhem-
milla on jo ennestdln yhteinen alaikdinen vanhempien yhteisessd huollos-
sa oleva lapsi, saa myohemmin syntynyt lapsi sisaruksensa sukunimen.
Lapsi saa ditinsii sukunimen, jos vanhemmat eivdt ilmoita valintaansa
vdestorekisterin pitdj?ille tai jos lapsen isyyttii ei ole oikeudellisesti t ahvis-
tettu.

Lain ensisijaisena tarkoituksena on toteuttaa puolisoiden ja lasten yhden-
vcrtaisuudcn periaatetta. Sukunimikdytdnnon uudistuminen on ldhtenyt
liikkeelle verkkaisesti, silld useimmat avioliiton solmivista, noin yhdeksdn
kymmenesti valitsivat lain voimaantulovuonna vanhan mallin mukaisesti
miehen sukunimen. Sukunimilain merkitys on ennen kaikkea siind, ettd
se antaa puolisoille tasa-arvoisen vaihtoehdon perinteisen patriarkaalisen
mallin rinnalle.

Losten huoltaminen

Puolisoiden tasavertaistuminen ilmenee mytis vanhempien suhteessa lap-
seen. Tasa-arvon periaate on toteutettv lapsen huoltoa ja tapaamisoikeut-
ta koskevassa laissa, joka tuli voimaan vuoden 1984 alussa. Sen mukaan
lapsen vanhemmat ovat yhdenvertaisia lapsensa huoltajia ja he yhdessii
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vastaavat lapscn huoltoon kuuluvista tehtevista ja tekeviit yhdessd lasta
koskevat pdZitokset, ellei toisin ole siiiidetty tai miiririitty (HTL 5$).

Vanhempien tasa-arvoincn asema lapsen huoltajina niikyy erityisesti avio-
crotilanteessa. Vuoteen 1984 saakka lapsen huolto ja holhous oli avioliit-
tolain nojalla uskottava avioerossa aina jommalle kummalle vanhemmis-
ta, vaikka vanhcmmat nimenomaisesti halusivatkin toimia avioeron
jdlkeen yhdessA lapscnsa holhoojina. Nykyisen voimassa olevan lapsen
huoltoa ja tapaamisoikcutta koskevan lain nojalla voivat vanhemmat yh-
dessl olla lapsen hohoojina eron jdlkeenkin (Savolainen 1984,8-9). Pee-
ttiksenteon perusnormiksi on asetettu ennen kaikkea lapsen edun huomi-
oon ottaminen.

Puolisoiden osemon muuttuminen e liikeloinstiiidiinniissii

Puolisoiden itsendistd ascmaa on vahvistcttu myos elrikelainsiiAddnnossd.
Kansanellkelainsdidinnossd mcrkitt5vin muutos aviopuolisoiden itsendi-
sen aseman vahvistamisessa tehtiin vuonna 1984. Kyscisen vuoden alusta
lakkasivat kaikki puolison tulot vaikuttamasta toisen puolison lisdosaan
ja huomioon otettiin vain omat tulot ja omaisuus. Vuoden 1985 alusta
tarveharkinta poistui ja lisiiosa muuttui ainoastaan elfikevdhenteiseksi.

Tyoeliikelainsiiiidiinnosszi puolisoiden tasa-arvoa lisiiiivd muutos tehtiin
maatalousyrittdjien eliikclakiin vuonna 1983, josta l2ihtien tytitulo isdnndn
ja emdnndn kesken on jaettu siind suhtcessa kuin he ottavat osaa tilan
toihin. Yhteisessd hakcmuksessa esitetty selvitys on jaon perustcena tai
jos tiillaista hakemusta ei ole tehty, tyotulo jaetaan kummallekin tasan.

Perheendidin tyokyvytttlmlysturvaa parannettiin 1.3.1919 voimaan tul-
leella lainmuutoksella sitcn, ette tyokyvyttomlysturva sdilyy tiiysitehoise-
na niin kauan kuin h?inelld on hoidettavanaan alle 3-vuotias lapsi, enin-
tiiiin kuitenkin 9 vuotta.

1980-luvun alkuvuosina toteutettiin tasa-arvo myos rintamapalveluun pe-

rustuvissa eldkkeissii. KansanelSkelaitokscn maksama rintamasotilaseld-
ke myonnettiin myos naisille l.9.1982lukien sekii tyoeliikkeenl maksetta-
va veteraanieldke naispuolisille rintamaveteraaneille 1.7. 1983 lukien.
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M uu s u kap uo I t e n t a s a- a rv o a I i siin ny t I ai ns titidtint ii

1970-luvulla toteutettiin joukko uudistuksia, jotka ovat osaltaan lisdnncet
sukupuoltcn viilistii tasa-arvoa. Vuonna 1970 toteutettu aborttilain uu-
distus tcki mahdolliscksi raskaudcn keskeytyksen paitsi liiAketietcellisten
my6s sosiaalisten syiden perusteella. Lain vaikutuksesta laittomat, tervey-
delle vaaralliset abortit hdvisivdt kiiytdnnollisesti katsoen kokonaan. Ta-
sa-arvoliikkcen vaatimusta, naisen pidtoksenteko-oikeutta aborttiin laki
ei kuitenkaan toteuttanut (Rzisdnen 1984, 149).

1970-luvun alun toinen merkittdvd uudistus oli pdiviihoitolain voimaantu-
1o vuonna 1973. Lakia edeltdnyt tasa-arvokeskustelu koski suuressa mdd-
rin naisen tehtdvdii yhteiskunnassa ja oikeutta ansiotytihon. Keskustelun
seurauksena yleinen mielipide hyviiksyi sen, ettd myos pienten lastcn di-
deilld on oikeus ansiotyohon ja yhteiskunnan tehtdvdnd on huolehtia pdi-
vdhoidon j?irjcstdmisestl. Taustalla vaikutti myos tyovoiman tarve.

Naisten ansiotytissdkriyntiii on osaltaan tukenut ditiyslomajiirjestelmdn
kehittdminen. Aitiyspdivlrahakautta pidennettiin useampaan otteesecn
1970-luvulla. Vuosikymmenen loppupuolella toteutettiin islyslomajdrjes-
telmd. Vuodesta 1978 liihtien ?iitiysraha voitiin suorittaa l2 arkipaiivriltii
lapsen isiille. Aitiyspdivrirahakauden samoin kuin isdlle maksettavan pdi-
vdrahakauden kestoa pidennettiin useaan kertaan. Sittemmin vanhem-
painlomakorvausten tasoa parannettiin vuonna 1982 voimaantulleen sai-
raus- ja ditiyspdivdrahauudistuksen myotd. Uudistuksen yhteydessd
pide nnettiin jzilleen isdlle maksettavan pdivdrahakauden kestoa, joka
enimmillddn oli tuolloin 100 piiivdii.

Vuonna 1985 iiitiysrahan nimitys muutettiin ditiys-, is1rys- ja vanhem-
painrahaksi ja isdn oikeus vanhcmpainpiiviirahaan piteni 158 arkipdi-
vddn. Vanhempainrahaan tuli oikeutetuksi nyt myos lapsen Aidin avopuo-
liso. Muutetussa tyiisopimuslaissa maeriteltiin tyontekijiin oikeudet
iitiys-, isyys- ja vanhempainlomaan sekd hoitovapaaseen (30/85). Kysei-
sen vuoden helmikuusta liihtien tyontekijiillii on ollut oikeus saada lapsen
hoidon vuoksi vapaata siihen saakka, kun lapsi tiiyttdi kolme vuotta.
Hoitovapaata voi pitdd joko lapsen isii tai iiiti tai molemmat vuorotellen.
Hoitovapaan kiiyttoii koskevan tutkimuksen mukaan 24 proscntissa tutki-
tuista perheistd oli pidetty hoitovapaata ja vain 0,3 prosenttia isistii oli
kZiyttdnyt tiitd mahdollisuutta hyviikseen (Hoitovapaan kdytto, STM jul-
kaisuja 7 11986, 1,5; Kansanellkelaitoksen tilastollincn vuosikirja 1985,
t9t-t92).
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Avopuolisoiden oikeusqsema ja sen siititely

Avoliitto on oikeudellisessa katsannossa avioliiton vastakohta. Site ei ole
perhetyyppind erikseen sddnnelty. Avoliiton solmiminen ja purkaminen
ovat tdysin vapaamuotoisia toimia. Eri puolilla lainsiiiid[ntoe on tosin
yksittiiisid mainintoja atoliitosta, mutta yleensd avoliitossa eldvien tai elii-
neiden oikeudelliset ongelmat joudutaan ratkaisemaan kaikkia koskevan
yleisen lainsiiiidiinnon nojalla. Avopuolisoiden asema mddrdytyy piidasi-
assa sopimus- ja velvoiteoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Avoliitto
yhdessii eldmisen muotona perustuu keskindiselle luottamukselle samalla
tavoin kuin muutkin sopimussuhteet. Kun suhde loppuu tai luottamus
muutoin lakkaa, vastaukset oikeudellisiin ongelmiin on etsittdvd yleisesti
lainsiiZidiinnostii ja yleisistA oikeusperiaatteista (Saarenpiiii 1985, l3).

Kumpikin avopuoliso omistaa yksin oman omaisuutensa. Omaisuuden
katsotaan olevan sen, jonka nimissl se on. Omaisuuden ninisticintd ei kui-
tenkaan ole kumoamaton. Omaisuus voidaan katsoa yhteisesti hankituksi,
jos toinen avokumppani pystyy esittdmdin riittiiviin niiyt6n hankinnan
tarkoituksesta ja osallisuudestaan rahoitukseen. Jos avokumppanit hank-
kivat omaisuutta yhteiseen lukuun, heidiin keskensd vallitsee yhteisomis-
tussuhde. Siihen sovelletaan lakia erdistd yhteisomistussuhteista. Omaa
omaisuuttaan avokumppani voi vapaasti luovuttaa siitii riippumatta, mil-
laisessa kdytoss?i se on. Vastaavasti hen voi luovuttaa osuutensa yhteises-

td omaisuudesta. Avosuhteen paettyessi yhteisomistus yleensd puretaan.
Avopuolisot voivat olla velkasuhteessa toisiinsa samalla tavoin kuin ke-
hen muuhun henkiltrtin hyviinsii. Velan periminen edellyttdd yleensi vel-
kakirjan olemassaoloa. Velka on kyettivi ndyttiimiiiin toteen. Pelktistiiiin
se seikka, ettd avopuoliso on antanut toiselle rahaa ei osoita velkasuhteen
olemassaoloa (SaarenpZiii 1985, 57-59).

Avopuolisoiden jAddessii avioliittolain ulkopuolelle heilld ei ole keskiniiistd
lakiin perustuvaa elatusvelvollisuutta eikd myoskriiin perinttioikeutta tois-
tensa jdlkeen. Avopuolisot voivat tehdd nimenomaisia sopimuksia keski-
ndisistii suhteistaan avioliittolaista mallia ottaen. Avopuolisot rinnaste-
taan kuitenkin joissakin tapauksissa aviopuolisoihin. Niiistii
rinnastuksista on laissa maininta. Rinnastus voi johtaa etuuksien parane-
miseen, kuten asumistuessa, sairausvakuutuksen vanhempainrahassa, so-

tilasavustuksessa ja verotuksessa eriiiit perhekohtaiset vdhennykset, tai
supistumiseen, josta esimerkkeind opintotuki, tyotttrmyyspiiiviiraha ja ela-

4
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tustuki. Avopuolisoita aviopuolisoihin rinnastettaessa edellytyksend
useasti on se, ette avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Avoliitto ei ole avioliittoa helpompi yhdessii eldmiscn muoto etenkidn sil-
loin, kun puolisoilla on omaisuutta ja lapsia. Avoliittoa on viimc vuosien
aikana ehdotettu siidnneltiivdksi niin, ettd avoliitossa olevien taloudelliset
suhteet eron sattucssa voitaisiin selvittiid joustavammin. Lakiehdotusta
asiasta ei ole toistaiscksi tchty (Saarenpdd 1985, 60). Huolimatta avoliit-
tojen nopeasta ylcistymiscstii ja siite, ette avoliitosta on muodostunut
enemmin tai vdhemmiin pyslvd instituutio, perheoikeus ei ole pysynyt
kehityksessd mukana.

2.2.4
Tasa-arvon toteutuminen perheen sislisissfl suhteissa

Sosiologisin tutkimuksin on selvitetty perheen sisiisid suhteita, ennen
muuta puolisoiden tyonjakoa ja vapaa-ajan ml?iriiii sekd niiden muutok-
sia. Vuosina 1966 ja 1977 suoritettuihin haastattelututkimuksiin perustu-
en on osoitettu, ette miesten osallistuminen kotittiihin on lisdAntynyt tut-
kimusvuosien vdlisend aikana. Samanaikaisesti kun naimisissa olevat
naiset ovat siirtyncet ansiotyohtin kodin ulkopuolelle, miesten osallistumi-
nen kodin- ja lastenhoitoon on jossain mddrin yleistynyt (Haavio-Mannila
1980, 192). Tyossd kdyv6t naiset hoitavat kuitenkin edelleen perinteisen
roolin mukaan pddosan kotitoistd, miesten osallistumincn on pikemmin-
kin picntZi auttamista kuin vastuun jakamista. Pdivittiiiset vtilttdmdttti-
miit kodinhoitotehtdvdt, kuten ruuanlaitto, tiskaus, siivous ja lastcnhoito,
ovat valtaosin naisten tchtevie miesten keskittyessd enemmdnkin kodin
kunnossapitoon (Haavio-Mannila& Jallinoja 1980, 107-108).

Mielenkiintoisena piirteend todcttakoon, etti molemmilla puolisoilla on
taipumus hieman yliarvioida oma osuutensa kotitoiden tekcmisessd. Vai-
mo ilmoitti suuremmaksi osuutensa kotitoiden tckemiseen, miti se miehen
arvion mukaan oli ja piiinvastoin. Tiimii viittaa siihen, ettd perheen tyon-
jako koetaan ongelmalliseksi. Vastaava piirre on havaittu Yhdysvalloissa
suoritetussa puolisoiden kotityotd koskevassa tutkimuksessa (Haavio-
Mannila 1980, 193).

5 Perhealeketuna muuttuvassa yhteiskunnass
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Miesten osallistuminen kotittiihin on tutkimuksen mukaan yleiscmpld
nuorten keskuudessa. Oletettavasti syynd on se, etta nuorten kiisitykset
miesten ja naistcn toistd ovat tasa-arvoisemmat kuin vanhemmilla ikdryh-
mill[. Kotityohtrn kdytetty aika on nuorilla 20-24-vuotiailla naisilla tdstd
huolimatta kaksinkertainen tdmdn ikiiisten miesten kiiyttdmiidn aikaan
verrattuna. Iiin ohella koulutus, ammatti ja tulot korreloivat kotitoiden
tckcmiseen. Mitd parempi koulutus ja ammatti ja mitii korkeammat tulot,
sitd yleisempdd on miehen osallistuminen kotitoihin. Johtopddttiksend tut-
kimuksessa on todcttu, ctte miestcn osallistuminen kotitoihin on jossain
mddrin lisiiiintynyt ylemmissd sosiaaliryhmissd, ja perintcincn roolijako
on pddasiassa sdilynyt perheissd, joissa vaimon ammatillinen status on al-
haine n sekd maanvilje lijdperheissd, joissa vaimo tyoskcntelce kotona
(Haavio-Mannila& Jallinoja 1980, 43-44; Nuorten elinolot 1984,43).

Vaikka micsten osallistumincn kotitoihin on jonkin verran lisddntynyt,
valtaosan pcrhcen kotitoistd tckee edclleenkin vaimo riippumatta siitd,
onko hdn ansiotyossd kodin ulkopuolella vai ei. 1970-luvun alussa ja lop-
pupuolella suoritetuissa kotityotutkimuksissa saatiin varsin samanlaisia
tuloksia. Miehet kdyttivcit arkipciivisin keskimtiiirin tunnin kotitliiden teke-
miseen, kun ansiotiidiltci kului aikaa kotitdihin keskimriririn noin kolme
tu n t ia j a v a s t aav a s t i k o t ici ide i I t d v ri h tn t riti n k ak s ink e r t ain en a ik a an s io ti idin
kciytt(imcicin aikaan verrattuna (Kilpio 1980, 26-27). Viihiten kotitoihin
kriyttivdt aikaa juuri naimisissa olevat miehet (Sentti 1982, l5).

Suomalaisten ajankdyttod selvittdneen tutkimuksen mukaan lasten luku-
md?irii ei juuri vaikuta perheellisen miehen tekemien kotitydtuntien m?id-
ridn, kun taas naisten kotitoiss2i puurtama aika kasvaa lapsiluvun muka-
na (Niemi et al. l98l;Anttalainen et al. 1986,55). Ansiotytissd kiiyviin
aviovaimon rooli on vieliikin paljon kotipainottcisempi kuin miehen rooli.

2.2.5
Puolisoiden tytielflmiiin osallistuminen

Hyvinvointivaltion kehittyminen n2ikyy tytimarkkinoiden ulkopuolella ole-
van vdesttinosan kasvuna. Vfreston ammatissa toimivuuteen ovat oleelli-
sesti vaikuttaneet koulutuksen laajeneminen sekd vanhuus- ja tyokyvyttti-
myyseldkejiirjestelmien luominen ja kehittiiminen. Tdmd ndkyy
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muutoksina seka nuorten ettd idkkdiden henkiloiden ammatissa toimivuu-
dcssa. Kun vuonna 1950 alle 25-vuotiaista michistd 80 prosenttia ja nai-
sista 60 proscnttia kuului ammatissa toimivaan vdestoon, vuonna 1980
tdmd osuus oli molcmmilla noin 40 prosenttia. Viel2i voimakkaammin on
supistunut ammatissa toimivuus vanhimmissa ikdryhmissd. Naisten am-
matissa toimivuus oli vuonna 1950 huomattavasti vdhdisempdd kuin mie-
hilld, joten naistyovoiman supistumista 55 ikeyuodcn jdlkeen ei ole tapah-
tunut samassa mddrin kuin vastaaviin ikdrvhmiin kuuluvilla miehilld.

lk0
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Kuvio 6. Ammatissa toimivan vdesttln osuudet iiin ja sukupuolen
mukaan vuosina 1950, 1960 ja 1980

Liihde: Vdestti- ja asuntolaskenta 1980, osa I B, SVT VIC:106,60; Ylei-
nen viestdlaskenta 1960 osa VI, SVT VI C:103, 4.

Kuviosta n?ihdiiiin paitsi yhteiskunnan muutosten vaikutukset ty6voiman
ikdrakenteeseen, mytis sen vaikutukset sukupuolirakenteeseen. Samalla
kun miesten ammatissa toimivuus on tuntuvasti supistunut etenkin van-
himmissa ikdluokissa, 25-54-vuotiaiden naisten ansiotytissdolo on yleisty-
nyt. Tytimarkkinat ovat naisistuneet ja tyovoiman sukupuolirakenne on
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selvasti tasapainottunut kolmen vuosikymmenen aikana. On mcrkillepan-
tavaa, ettd edelli kuvattu muutos oli vdhdistd 1950-luvulla. Naisten am-
matissa toimivuuden kasvu liittyy nimenomaan yhteiskunnan voimak-
kaan muutoksen kauteen 1960- ja 197O-luvuilla.

Ikiiryhmittiiinen tarkastelu osoittaa, ettd naisten tyossiikdynti on yleisty-
nyt eniten 35-44-vuotiaiden naisten keskuudessa. Erityisesti kouluikiiis-
ten lasten didit ovat hakeutuneet ansiotytihon. Aivan viime vuosina on
noussut tdtd vanhempien naisten tytivoimaosuus. Korkeimmillaan t-v6-

voimaan kuuluvuus on nykyisin 40-44-vuotiailla naisilla, joista tydvoi-
maan kuului 9l prosenttia vuonna 1984. Miesten tytivoimaan kuuluvuus
on suurimmillaan hieman nuorempana, 30-39-vuoden idss6. Tiimiin ikdi-
sistd miehisti on tytlvoimassa 97 prosenttia. Kyseisend vuonna naisten
keskimdiir?iinen tytivoimaosuus oli 73 prosenttia, kun se miehilld oli 79
prosenttia (Tilastotiedotus TY 1985:28, l3; Naiset ja michet tyoeliimdssd
1985, l3). Naistcn osuus koko ty6voimasta oli 1980-luvun puolivdliss?i 48
proscnttia.

Perhecllisten naisten ansiotytissdkdynti maataloustuotannon ulkopuolella
yleistyi nopeasti 1960- ja I97O-luvuilla. Tytivoiman kasvu onkin viime
vuosikymmenind johtunut suureksi osaksi naimisissa olevien naisten tyti-
markkinoille tulosta. Naimattomien naisten ansiotytissikiiynti oli yleistii
jo vuosisadan alussa, joten tyovoimareservid ei naimattomien naisten kes-
kuudessa juuri ollut (Haavio-Mannila& Jallinoja 1980, 9-l l). Naisten
tytihtinosallistuvuuden kasvu ei ole yksinomaan kotimainen ilmitl. Kehi-
tys on kaikissa linsimaissa ollut samansuuntainen. Naimisissa olevien
naisten tytivoimaanosallistumincn on poikkeuksetta lisdintynyt viimeisten
25 vuoden aikana (Aarnio& Eriksson 1987, 378).
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VUOS I ANSIOTYiiSSi KAYVIEN NAIHISISSA
OLEVIEN NAISTEN OSUUS KAIKISTA
NAIMISISSA OLEVISTA NAISISTA
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I 950
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Liihde: Haavio-Mannila, Jallinoja 1980, l0; Viiestti- ja asuntolaskenta
1980, osa I A, SVT VI C:106, 66.

Avioliitto ei sindnsd ole endd este naisten tytisszikiiymiselle. Lasten luku-
mddrdn vaikutuksesta ziidin ansiotyossdkiiyntiin on esitetty hieman toisis-
taan poikkeavia tulkintoja. Toisaalta on todettu, ettei lasten lukumddrdn
kasvu kiiytiinnollisesti katsoen enld vdhennd naisten ammatissa toimi-
vuutta (Haavio-Mannila& Jallinoja 1980, l2; Anttalainen et al. 1986, 65)
ja toisaalta iiidin ansiotytihrin menon on todettu olevan selvdsti riippuvai-
nen huollettavien lasten miidriist[ (Siintti& Husa l98l ,25-26). Tilastolu-
kujen perusteella on ilmeistd, etta lasten lukumdiirii vaikuttaa jonkin ver-
ran didin ansiotytissdkdymiseen. Mitd suurempi perhe on, sitd yleisempdii
on iiidin kotonaolo. Tiimii riippuvuussuhde on tod0nndktiisesti viime
vuosien aikana heikentynyt. Aidin tytissdoloon vaikuttaa mytis nuorim-
man lapsen iki. Alle kouluikdisten lasten iiideistii pienempi osuus kuin
tdtd vanhempien lasten iiideistd kiiy ansiotyossd kodin ulkopuolella (Ti-
lastotiedotus TY 1985:28, l5). Nykyisin on kuitenkin yleistd, ette myos
pienten lasten perheissd molemmat vanhemmat kuuluvat tydvoimaan.
Esimerkiksi kahden alaikiiisen lapsen perheistii l2ihes kahdessa kolmas-
osassa molemmat puolisot kiiyviit ansioty6ssd (Naiset ja miehet tyoelii-
miissii 1985, l9).

Naisten ansiotytissiikiiynti yleistyi kaikissa sosiaaliryhmissd, joskin hie-
man hitaammin hyviituloisissa ja korkean sosiaalisen aseman omaavissa
perheissd. Naisten tytissiikiiynnin yleistymisen edellytykseni oli asenteiden
muuttuminen. Selvii asennemuutos tapahtui 1960-luvulla, jolloin kiiytiin
vilkasta keskustelua sukupuolten viilisestii tasa-arvosta. Eriis keskeisim-
mistd tasa-arvovaatimuksista koski naimisissa olevien naisten oikeutta
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menne kodin ulkopuoliseen ansiotytihon (Haavio-Mannila & Jallinoja
1980, l4). Nykyisin tdtd oikeutta ei aseteta kyseenalaiseksi cdes picnten
lasten ziideilld. Tiimd ndkyy muun muassa siinI, ettd naimisissa olcvilla
naisilla ei cniii csiinny niin sanottua kaksihuippuista tytissiikiiynnin mal-
lia, joka vallitsi viel2i 1960-luvulla. Sen sijaan monissa liintisissd teolli-
suusmaissa suuri osa 25-39-vuotiaista naisista on edelleen poissa tyo-
markkinoilta perhevelvoitteiden vuoksi ja palaa tyoe liimiidn tdmdn
perhevaiheen jilkeen (Kauppinen-Toropainen et al. 6/1983, 7).

Perheellisten naisten tyossiikdynnin yleistymistii selittdii osaksi avioliittoi-
suuden kasvu toiscn maailmansodan jdlkeen. Naimattomien naisten osuu-
den supistuessa tarvittiin tytimarkkinoitla myos naimisissa olevia naisia.
Teollistumiscn ja elinkeinorakenteen nopean muutoksen seurauksena laa-
jentuneet tyomarkkinat vaativat liszizi tyovoimaa, jota saatiin juuri naimi-
sissa olevista naisista (Jallinoja 1985, 255-256). Hlvinvointivaltion laa-
jentumisen myiitd naisia tarvittiin tytimarkkinoilla suorittamaan muun
muassa niitii tehtiivid, joita aikaisemmin hoidettiin kotona pcrheen piiris-
sd.

2.2.5.1
Naisten asema tytimarkkinoilla

Palkkaerot

Vuonna l97l voimaan tullecn tyosopimuslain mukaan tyonantaja velvoi-
tctaan kohtelemaan tytintckijoiGdn tasapuolisesti niin, ettei ketddn asete-

ta perusteettomasti keskenddn eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sukupuo-
len perusteella. Tyosopimuslain mddrdyste on pidetty tulkinnanvaraisena
ja ep?iselviind. Se on ollut enemmiinkin julkilausuma kuin konkreettinen
kiiyttiiytymisnormi. Ohjeita palkan miiiiriiytymisestd ja mldrlstd anne-
taan myos tyoehtosopimuksissa, joissa on hyvinkin yksityiskohtaisia pal-
kan mdiiriiii koskevia normeja. Tyticliim2issii tapahtuYaa syrjintiid ja eri-
arvoisuutta on sitouduttu poistamaan niin ikddn kansainvdlisin
sopimuksin. Suomi on ratifioinut kansainvdlisen tytrjiirjeston ILO:n sa-

mapalkkaisuussopimuksen vuonna 1963 sekd vuonna 1970 sopimuksen,
joka koskee tytimarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessd tapah-
tuvaa syrjintdfi (Koskinen 1983, 45, ll5-ll8; Peltola 1983, l). Vuoden
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1987 alussa voimaan tullut tasa-arvolaki tehtee samaan tavoitteeseen eli
eriarvoisuuden poistamiseen tyoeliimdssii.

Huolimatta tyomarkkinoilla vallitsevasta muodollisesta tasa-arvosta nais-

ten heikompi asema tyoelzim2issii niikyy eritoten palkkatasossa. Keski-
mcicirciisesti naisten ansiot ovat noin kolme nelitisosaa miesten ansioista.
Matalapalkkaisuus on teollisuuden piirissd tunnetusti naisvaltaistcn tyd-
alojen ongelma, josta tyypillisend esimerkkind on vaatetustcollisuus. Alan
naisvaltaisuuden ja palkkatason vdlilld ndyttdd vallitsevan ainakin licvd
korrelaatio: mitd enemmdn naistyrivoimaa alalla on, sitd pienemmdt ovat
sekd naisten ette miesten palkat ja sitd picnemmdt ovat naisten ja micsten
palkkaerot. Esimerkiksi vaatetusteollisuudessa, jossa 96 proscnttia tyovoi-
masta on naisia, naisten palkat ovat 85 proscnttia miesten ansioista, eli
ero on keskimiiiirdistd pienempi (Tilastotiedotus PA 1986:5, 52-53; Koski-
nen 1983, 128-129).

Samapalkkaisuudcn toteutuminen on edennyt l'erkkaisesti. Joillakin aloil-
la ci juuri ole havaittavissa palkkaerojen kavcntumista, mitd osoittavat
myos seuraavan taulukon luvut. Naisten keskiansioiden osuudessa mics-

ten keskiansioista ei ole tapahtunut suuria muutoksia sitten
1950-luvun 13. Keskiansiot ovat edelleen selvdsti alle miesten keskiansioi-
den,

Taulukko 5. Naistcn keskiansioiden osuus miesten keskiansioista erAissa

ammattiryhmissii ajanjaksona 1960 - 1980
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Ldhde: STV 1961,278-279; STV 1971,304-305,309; STV 1983,328,330'
332.
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Naisten alempi ansiotaso ei johdu pelkdstii2in siitd, ettd naiset ovat pdds-
seet miehiii harvemmin johtaville paikoille. Myos samankaltaisissa tyoteh-
tdvissfr naiset ansaitsevat michid keskimddrin heikommin (Anttalainen et
al. 1986, 79; Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan YK:n naisten vuosikym-
menti v. 1980-1985 koskcva ohjelma 1980,61-62; Kavonius 1975). Tiimii
kiiy ilmi myos selvityksestd, jossa on tarkasteltu miesten ja naisten kuu-
kausiansioita kaupan konttorin, pankkien ja vakuutuslaitostcn toimihcn-
kil6ille tyon vaativuustason mukaan, toisin sanoen erikseen suorittavalla
tasolla, csimicstasolla ja johtotasolla. Palkkauksessa havaittava ero tasoit-
tuu vain viihiiisessii mddrin tyon vaativuustason noustessa. Pankkicn toi-
mihenkiloilld ero jopa kasvaa tyon vaativuustason mukana (Naiset ja
miehet tyoeliimiissii 1985, 30-3 l).

Tuloerot naisten ja miesten vdlillii eil'iit johdu my-oskidn koulutuksesta,
silld naisten tulot jiiSvdt kaikilla koulutustasoilla sclviisti allc miestcn tulo-
jen jopa niin, ettd alimman korkean asteen koulutuksen suorittanut nai-
nen ansaitsce vlhemmdn kuin mies, joka on suorittanut kansa- tai perus-
koulun (Suomalaisten clinolot 1984, l6l-162; Naiset ja miehet
ty6eliimiissl 1985, 29; Koskinen 1983, 122-123). Jopa valtion viroissa
naisten keskimiiiir[iset kokonaisansiot ndyttdvit jiiiiviin noin 70-80 pro-
senttiin vastaavalla koulutustasolla olevien miesten ansioista (Tuominen
1984,2; Anttalainen et al. 1986, 77).

Palkkauksen muodollisesta tasa-arvosta huolimatta naisten palkkataso
jiiii keskimddrin miesten tasoa matalammaksi, eikd ero sclity koulutusta-
soeroilla, uran pituudella enempdii kuin ammattiasemallakaan. Naiset
joko tekevdt erilaisia tai eriarvoisiksi katsottuja toitii. Ty6nluokituksen
mukaan, joka saadaan ndyttiimiiiin objektiivisclta, naiset eivdt tee yhtd
arvokkaiksi luokiteltuja toite kuin michet. Ellei naisella ole "kovaa" am-
mattitaitoa - ja usein vield silloinkin - hdn joutuu tekemddn rutiinitoitii ja
niitii tekevd on helposti korvattavissa (Bruun& Koskinen 1986, 34). Ero
miesten ja naisten palkkatasossa on tasoittunut hitaasti viime vuosikym-
menten aikana.

Koulutuksen ja ommatin eriytyminen sukupuolen mukaan

Koululainsiiiiddnnossii on eriiitii sddnntiksid, jotka velvoittavat tasa-arvon
edistdmiseen. Peruskoululain 2 $:n mukaan peruskoulun opetus ja muu
toiminta tulee jd,rjestld siten, ettd se edistdl sukupuolten vdlistii tasa-ar-
voa. Vastaavat siiZinnokset on lukiolaissa ja keskiasteen koulutuksen ke-
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hittdmisestii annetussa laissa. Tasa-arvon toteuttamiseen koulutuksessa ja

opetuksessa vclvoittaa myos vuoden 1987 alussa voimaan tullut tasa-ar-
volaki. Lain 5 $:ssii mddrdtddn, cttd viranomaisten ja oppilaitosten sekci

muiden koulutusta ja opetusta jciriestcivien yhteisdjen on huolehdittava siitci,
ettri naisilla ja miehillti on samat mahdollisuudet koulutukseen ia ammatil'
liseen kehitykseen sekci ettci kciytettcivci oppiaineisto tukee trimcin lain tar-
ko ituks e n t o t eutum is ta.

Tasa-arvolain sdrinntis koskee paitsi peruskouiuja, lukioita ja keskiasteen
koulutusta, myos kaikkea muuta koulutusta. Sen piiriin kuuluvat yhtd
hlvin julkisten yhteisojen yll5pitdm;it koululaitokset kuin yksityistcn op-
pilaitosten antama koulutuskin (Bruun& Koskinen 1986, 7l-72). Koulu-
tuksella on keskeincn periaatteellinen sckd kiiytiinnrillinen mcrkitys suku-
puoltcn tasa-arvon cdistdmisessd.

Naisten ja miesten koulutustasossa ci ole eroa. Peruskoulutustaso on nai-
silla jopa kcskimiiiirin korkcampi kuin miehilld. Naisista 82 prosenttia ja
michistzi 64 prosenttia on suorittanut keskikoulun tai peruskoulun oppi'
mddrdn. Naisten osuus ylioppilastutkinnon suorittaneista on samoin suu-
rempi. Vuodesta 1976 ldhtien yli 60 prosenttia ylioppilastutkinnon suorit-
taneista on ollut naisia (Naisten asema. Tilastollisia tiedonantoja N:o 65

1980, 22).

Sukupuolten vdliset koulutuserot ndkyvdt ennen muuta ammatillisen kou'
lutuksen eriytymtsenti. Ammatillisissa oppilaitoksissa naisvaltaisia koulu-
tusaloja ovat humanistinen ja esteettinen koulutus, opettajakoulutus seke

hoitoalojcn koulutus. Vastaavasti tekniikan ja luonnontieteiden ammatilli-
secn koulutukseen hakeutuvat pdisddntoisesti miehet. Myos korkeakoulu-
jcn opetukseen hakeutumiscssa nAkyy selvisti sukupuolen mukainen jako
mies- ja naisvaltaisiin opetusaloihin (Naisten asema. Tilastollisia tiedon-
antoja N:o 65 1980,22; Anttalainen et al. 1986, 28'29). Vuonna 1978

voimaan tullut keskiasteen koulutuksen kehittiimislaki ei ole toistaiseksi
vaikuttanut koulutukseen valikoitumiseen. Eri koulutusaloille pyrkineiden
miesten ja naisten osuudet eivdt ole viime vuosina mainittavasti muuttu-
neet (opetusministeritin tasa-arvotyoryhmdn vuosiraportti 1984, 6-7).

Ammatilliseen koulutukseen valikoituminen sukupuolen mukaan johtaa
ammattialoittaiseen eriytymiseen, mikii puolestaan on keskeinen mies- ja
naisty6ntekijoiden palkkojen criytymiseen vaikuttava tekijii. Palkkauksel-
lisia eroja syntyy siitd syystii, ette naiset toimivat eri aloilla kuin miehet
(Kasvio 1985, 75). Sukupuolen mukainen ammatillinen eriytyminen ei
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ole muuttunut juuri lainkaan vuosien 1950 ja 1980 viilisend aikana.
Naisten osuuden kasvu tyomarkkinoilla ei ole merkinnyt ammatillisen
eriytymiscn lientymistd. Esimerkiksi vuonna 1980 vain noin 6 prosenttia
kaikista ammatissa toimivista tytiskenteli aloilla, joilla toimii joksccnkin
yhtd paljon miehid ja naisia. Yli puolet ammatissa toimivista tyoskcnteli
sukupuolirakenteeltaan tiiysin yksipuolisissa ammateissa. Tilanne on py-
synyt jokseenkin samana viimeiset kolme l'uosikymmentd (Suomalaisten
elinolot 1984,127; Anttalainen et al. 1986, 67-11).

Naiset tytiskentelevdt myos lukumddrdisesti harvemmissa ammateissa
kuin miehet, naisten ammattikirjo on kapeampi kttin miesten Koulutuk-
sen sukupuolen mukaisesta valikoitumisesta seuraa, cttii tilanne sIilly
muuttumattomana tulevinakin vuosina. Tiihiin viittaavat myos nuorten
ammattiin suuntautumista koskevan tutkimuksen tulokset. Valtaosa nuo-
rista suuntautuu yhd oman sukupuolen ammatteihin (Kauppinen et al.
1983, l4-17; Nummcnmaa& Vanhalakka-Ruoho 1987, 84).

Tyomarkkinat eivdt ole jakautuneet ainoastaan naisten- ja miestentoihin,
vaan miehet ja naiset ovat ammatillisessa hierarkiassa eriarvoisessa ase-
massa. Naiset sijoittuvat miehid enemmin hierarkian alemmille tasoille.
Tarkasteltiinpa miesten ja naisten jakautumista ammattiaseman tai alais-
tcn lukumddrin mukaan havaitaan selvd ero (Kauppinen et al. 1983,
22-25). Sosio-ekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna miehet ovat
enemmistond tytinantaja-asemassa olevista, yrittdjistd ja ylemmistii toimi-
henkikiistd. Esimerkiksi vuonna 1 980 johtotehtdvissd toimivista ylemmistd
toimihenkiloistd vain l0 prosenttia oli naisia. Naisten osuus alemmista
toimihenkiloistii oli tuolloin noin 70 prosenttia. Esimiestehtevissd toimi-
vista alemmista toimihenkiloistd oli kuitenkin vain alle 30 prosenttia nai-
sia (Naisten asema I984, 68).

Tytittdmyys

Ammatillisesta eriytymiseste johtuen naisten osuus eri alojen tyottomistd
vaihtelee suuresti. Esimerkiksi palvelutyon tytittomistii noin 90 prosenttia
oli naisia ja teollisuuden tyott6mistd vain noin 25 prosenttia. Keskimiiiirin
naisten tyottomlysaste on ollut alhaisempi kuin miesten. SyynZi tdhdn on
se, ette naiset siirtyvdt useammin tytivoiman ulkopuolelle joutuessaan
tyottomiksi. Tilastoissa tyrittomiksi tytinhakijoiksi lasketaan ne, jotka tyo-
voimatoimiston kautta hakevat kokopZiivdtyotri. Niin sanottuja piilotyot-
trjrmil ovat ne, jotka haluavat ja voivat mennd tyohon, jos sitii olisi tarjol-
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la, mutta jotka eivlt syyste tai toisesta etsi tyotd. Piilotyott6mid naisia
on yleensd ollut huomattavasti enemmdn kuin piilotyotttimid miehi6, esi
merkiksi 1970-luvun lopulla nelinkertainen mzidrd michiin verrattuna
(Naisten asema 1980, 78).

Kuluvan vuosikymmenen alussa sukupuolen mukainen ero tyottomyydes-
sd tasoittui. Samanaikaisesti osa aikaisemmasta tyovoiman piilotarjonnas-
ta muuttui avoimcksi tydttomyydeksi. Naisten yhd pysyvdmpiiin suun-
taan kehittynyt tyovoimaanosallistuminen on mcrkinnyt tyovoiman
piilotarjonnan ja kysynniin vdlisen riippuvuuden heikkenemistd, mikd on
niihtdvissii tyottomyyslukujen kasvuna (Komiteanmietinto 1986:40,
152-155; Suomalaisten elinolot 1984, 132, 135, l4l).

Taulukko 6. Tyottomyysaste vuosina 1960 - 1984 14

VUOSI MIEHET NAISET MOLEI'IMAT
SUKUPUOLET

L960
L9 6s
t97 0
t97 5
I980
L9Aq

lr5
L r4
Lr9
2r2
4r7
6rZ

0
0
0
I
7
2

I
I
1

2
q
6

8
6
6
q
7
t

I
I
2
2
4
6

Ldhde: Tyovoimaticdustelun tuloksia vuosilta 1959-1915, 1978, ll-12;
Tyovoimatutkimuksen aikasarjat 197 6-1984,SVT XL:9, 65-66.

Tyottomien ikdrakenteessa tapahtuncet muutokset ovat merkittiiviii.
Nuorten, alle 25-vuotiaidcn ja toisaalta vanhempien ik?iryhmien eli 55-64-
vuotiaiden tyottomyysasteet ovat kasvaneet suhteessa 35-44-vuotiaiden
miesten tyottomyy"sastceseen 1970-luvun alkupuolelta ldhtien (Komitean-
mietinttl 1986:40, 30). Tyott6mlysaste on korkeimmillaan sekd miehillii
ettd naisilla alle 25-vuotiaiden ikiiluokissa. Tybtttrmlys niiyttii2i lisiksi
kohdistuvan herkimmin ammatillista koulutusta vailla oleviin nuoriin
(Siurala 1982, 96). Naisten osuus tydttdmistci eri ikriryhmissci vaihtelee
yleisesti 35-45 prosentin vrilillci. Suhteessa eniten tydttdmici naisia on
55-59-vuotiaiden ikeiluokassa. TImiin ikiiisistii tyott6miste yli puolet, 56
prosenttia on naisia (Naisten asema 1980, 82).
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Ty tiai ka j a tJ) tio lo su ht e e t

Suomessa naisten tyovoimaan sitoutuminen on kiintedtd Yerrattuna mo-
niin muihin maihin, joissa osa-aikaista tyotii tekevicn naisten osuus on
huomattavasti suurempi. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ldhes puolet
naistyovoimasta on osa-aikatyossd (Kauppinen et al. 1983, ll4). Suo-
messa osa-aikatyotl tekevid naisia on runsas kymmcnesosa ja miehiZi ai-
noastaan muutama prosentti. Osa-aikatyote tekevicn naisten osuus on
hieman suurempi alle 7-vuotiaita lapsia hoitavilla ansioiiidcillii. Syynd
osa-aikatytihon onkin yleensd lasten- ja kodinhoito. Osa-aikatycintekijoi-
den tyoaika on usein kuitenkin epzisddnntrllinen. Yleisimmit ammattiryh-
mdt osa-aikatyosse ovat siivous- ja kiinteistonhoitotyd, maataloustytr,
myynti- ja toimistotyo (Naiset ja miehet tyoel2imdssii 1985, l6; Naisten
asema 1984, 70).

Naiset teker,[t miehi?i useammin yksitoikkoista tyotd. Tutkimuksen mu-
kaan noin kolmasosa naisista on yksitoikkoisessa tytissd, kun vastaava
osuus miehilll on viidesosa. Erot ovat erityisen selvdt toimihenkiloiden
keskuudessa. Miehct pystywlt naisia useammin vaikuttamaan omaan
tyotahtiinsa ja heill2i on naisia useammin mahdollisuuksia oman tyon
kontrolloimiseen. Naisten toihin liittly usein aikapaineita ja ty6t ovat ste-
reotyyppisempiii kuin miesten tyot. Teollisuustyot naisilla kuuluvat ldhes
tiiysin psyykkisesti raskaisiin ja passivoiviin tdihin, kun taas miehillii sa-

massakin ammatissa on suurempaa vaihtelua. Naisten asemalle tyoelZi-

mAssd on ominaista myos, cttei tytihon liity mahdollisuuksia ammatilli-
seen etenemiseen ja itsensd kehittdmiseen (Naisten ascma 1980, 9l ;

Kauppinen et al. 1983, 44; Anttalainen et al. 1986, 82-84).

Tasa-arvolaki

Laki naisten ja miesten vdlisestd tasa-arvosta seadettiin mutkallisten vai-
heiden jdlkeen vuonna 1986. Tasa-arvolaki tuli voimaan vuodcn 1987

alussa (609/1986). Samalla muutettiin tytisopimuslain ja merimicslain py-
kiiliii poistamalla niistd maininnat sukupuolisyrjinniistii ja lisZiiimiill[
siiiinnoksiin viittaukset tasa-arvolakiin. Tasa-arvolain tarkoitus on mdd-
ritelty lain ensimmdisessii pykdldssii: Tiimrin lain tarkoituksena on estcici

sukupuoleen perustuva syrjintri ja edistriri naisten ja miesten vcilistci tasa-ar-
voa sekii tiissii tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti tydeld-
mrissci.
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Lain soveltamisala on ylcinen. Syrjintd on sen mukaan kielletty kaikessa
yhtciskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla eliimdnalueilla, joita ci ole ni-
menomaan jiitetty lain sovcltamisalan ulkopuolclle. Laki ei koske eri us-
konnollistcn yhdyskunticn uskonnonharjoittamisecn liittyvdd toimintaa,
perheenjdsenten viilisiii tai muita yksityiselfrmiin piiriin kuuluvia suhteita
eiki puolustushallinnon ja rajavartiolaitoksen eriiitfr virkoja ja toimia,
joista sdddetddn erikseen.

Laki kieltdd tytrnantajaa hakemasta ja valitscmasta tyontekijdd sukupuo-
len perusteella. Laki ei rajoitu ainoastaan t.v-ohtinottoon, yaan kieltdl
myos palvelussuhteen aikana tapahtuvan syrjinniin. Tyonantaja ei saa so-
veltaa t.v-ontekijiiiin epdedullisempia palkkaehtoja kuin vastakkaista suku-
puolta olevaan tyontekijeen samassa tai samanarvoisessa tytrssd. Tasa-
arvosddnndkset koskevat mytis muita tyosuhde-etuja. Naisille ja miehille
on lain mukaan jdrjestcttrivii samanlaiset mahdollisuudet koulutukscen ja
ammatissa etenemiseen. Tytielzimdssd syrjityksi tulleella on oikeus hakea
lainmukaista hyvitystd.

Valtion valmisteluelimiin ja kuntien lautakuntiin ja kunnanhallituksiin on
valittava sekd mies- cttl naisjdseniii. Laki edellyttii5 viranomaisten muut-
tavan olosuhteet, jotka estdvdt tasa-arvon toteutumisen. Lain noudatta-
mista valvovat tasa-arvovaltuutcttu ja tasa-arvolautakunta (610i1986).
Lautakunnassa ovat muun muassa tyomarkkinajdrjestot edustettuina.

Muista Pohjoismaista on jo saatu jonkin verran kokemusta tasa-arvolain-
sdiiddnnon vaikutuksista kdytdnnon eldmdssd. Naisoikeustutkimus on ta-
sa-arvolainsddddnnon voimaantulon jdlkeen suuntautunut arvioimaan
lainsddddnniin vaikutuksia. Arvioinnit ja kiisitykset lain vaikutuksista
ovat crilaisia vaihdellen pessimismistd varovaiscen optimismiin. Joidenkin
tutkijoiden kdsitysten mukaan tasa-arvolain vaikutukset voivat vaihdella
taloudellisten suhdanteiden mukaan. Lain arvellaan edistdvdn miesten
etuja pitkdaikaisen laskusuhdanteen ja taloudellisen kriisin aikana ja vas-
taavasti lain uskotaan vahvistavan naisten asemaa noususuhdanteen kau-
tcna (Bruun& Koskinen 1986, 46-47). Tyovoiman kysynn2illii ja tarjon-
nalla olisi siten ratkaiseva merkitys tasa-arvon edistymisessd ty6eliim?issii.
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2.2.6
Kotitytin merkitys ia kotiliidin asema

Naimisissa olevien naisten ansiotytissdkdynnin lisdiinnyttyd on kotitalous-
tyr)tci tekevien tydikr)isten naisten osuus vastaavasti vrihentynyt. Vuonna
1970 noin viidennes tyoiklisistii naisista oli kotitaloustydte tekevie ja
vuonna 198-l eniiA seitsemdn prosenttia. Kotiditinii oleminen on yleisintd
25-34-vuoden iiissii 2iidin hoitaessa kotona alle kouluikaisid lapsiaan. Pii2i-

toimisesti oman kotitalouden hoitaminen on yleistd rnyos 50 Yuotta teyt-
tdneiden naisten keskuudessa (ks. kuvio 7 sivulla 79).

VUOSI KOTITALOUSTYiJTi
TEKEVIEN NAISTEN
LUKUl'tAiRi

KOTITALOUSTYTJTA
TEKEVIEN NAISTEN
OSUUS TYiiIKi ISISTi
NAISISTA I4

L960
t9 65
t97 0
t975
1 980
t9a4

350.000
397.000
373.000
2?9.OOO
178.000
I 39. 000

?L
2q
2L
13
l0

7

Liihde: Tyovoimatiedustelun tuloksia vuosilta 1959-1975, 1978, l2; Ty6-
voimatutkimuksen aikasarjat 1976-1984, SVT XL:9, 26.

Ldhes joka toisella kotitaloustyotd tekeviilld naisella on alle kouluikdinen
lapsi. Huom allava osa heistd, noin joka kolmas, olisi halukas siirtym?idn
ansiotytrhon, jos ty6te olisi tarjolla. Hyvdn pdiviihoidon jirjestyminen
mahdollistaisi monen kotiiiidin ansiotytihtin menon (Naisten asema 1980,

ll7). Tytivoimaan kuulumattomien naisten tydelemean siirtymishaluk-
kuutta on sitd yleisemmin, mitd nuoremmasta henkiltistii on kyse. Vii-
denkymmenen vuoden irissci ja sitci vanhemmilla naistlla mahdollisuudet ia
halu siirtyci tydelcimririn ovat jo oleellisesti viihriisemmtit kuin tcitri nuorem-
milla naisilla. Tiissd idssd useimmat ilmoittivat slyksi tytivoimaan kuulu-
mattomuuteen huonon terveyden tai korkean iZin (Tilastotiedotus TY
1985:28, 39; Komiteanmietinto 1985:37, 144-145; Naiset ja miehet tyoell-
miissii 1985, l4).
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Selvitykset ovat toisaalta osoittancet, ettd ansiotyossd kdlvien pientcn las-
tcn didcistd merkittdvA osa olisi halukas jriiimdrin kotiin hoitamaan lasta,
jos se olisi taloudcllisesti mahdollista. Nuorten lapsiperheiden dideilld ei
useinkaan olc valinnanmahdollisuutta kodin ja ansiotyon vdlilld. Keski-
mddrin suomalaisessa perhecssi naisen ansaitsemat palkkatulot ovat ld-
hes 40 proscnttia talouden kaikista palkkatuloista ja siten usein lihes
vdlttdmdttomid, mikdli perhccn clintaso halutaan sdilyttAd totutulla tasol-
la (Aarnio& Eriksson 1987, 378). Tilannc on ristiriitaincn. Toisaalta didit
haluavat hoitaa lapsensa kotona ja toisaalta kdydii ansiotyossd paitsi ta-
loudellisista syistd, myos scn tdhden, ette yhteys t),oeldmdrin koetaan t6r-
kedksi (Sdntti& Husa 1981 , 42; Aidin ansiotyo ja perhe, osa II, 1984,
22-23).

0suus ik0luokosto
I

I

I

r5-r9 20-21 25-29 J0-31 35-39 10-11 15-19 50-51 55-59 60-51

lk!

E or dle 7-v. lopsio

A-,--CS.

Kuvio 7 Peetoimisesti omaa kotitaloutta hoitavien naisten osuus ikfr-
luokittain

Liihde: Tydvoimatutkimuksen vuosihaastattelu 1983.

Perinteisesssii tytinjaossa mies on aina ollut tuottavassa tyossd kodin ul-
kopuolella ja vaimo kotityossii, jonka tuottavuutta ei tunnusteta. Koti-
tytln tuote, hyvinhoidettu koti ja lapset, on puhtaasti kdsittecllinen, eikd
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sille ole vaihtoarvoa kodin ulkopuolella. Tutkimuksin on pyritty selvittii-
mddn kotitytrn rahallista arvoa ja merkitystii kansantaloudessa. Sosiaali-
ja tervcysministerion tutkimusosaston suorittamassa laajassa kotityotutki-
mukscssa on kotityon rahallista arvoa ajankiiytiin pohjalta laskcttaessa
priiidytty huomattaviin summiin. Kotityon keskimddrdiseksi arvoksi ta-
loutta kohti saatiin vuonna 1980 45.300 markkaa vuodessa ts (Sfrntti&
Otva& Kilpiti 1982, 35). Markkamidrissl ja jakaumissa on luonnollisesti
suuria eroja kotitaloustlypistd riippuen. Lapsiperheessd kotityon arvo ja
sen jakautumincn on kokonaan toinen kuin eldkeldisperhecssd.

Tutkimusprojcktissa selvitettiin erikseen perheenjdsenten suorittaman ko-
titytin rahallinen arvo eri tyyppisissd talouksissa. Naimisissa oleva nai-
nen teki kotityotd kcskimddrin 33.300 markan edesti vuonna 1980, kun
se naimisissa olevilla miehilli oli 13.200 markkaa. Alhaisin kotitytin arvo
oli naimattomilla miehilld ollen keskimii?irin vain 7.500 markkaa vuodessa
(Siintti& Viiliaho 1982, 39). Niin ikiiiin selvitettiin eri toimintojen rahallis-
ta arvoa. Esimerkiksi allc kouluikdisten lasten palkattoman kotihoidon
arvoksi vuonna 1979 saatiin kaksilapsisessa pcrheessd 40.600 markkaa
vuodessa. Laskelmat perustuivat kunnallisen perhepziiviihoitajan palk-
kauskustannuksiin (Suviranta& Heinonen 1980, 42).

Kotityotutkimuksen menetelmdvertailussa todettiin ongelmat, jotka liitty-
vdt palkattoman kotityon arvon mddrittdmiscen. Ajankiiyttotutkimuk-
seen perustuen palkattoman kotityiin arvoksi saatiin rloin 42 prosenttia
bruttokansantuotteesta, miki on noin neljdsosan suurempi kuin palvelu-
jen ja hyodykkciden markkinakustannushintaan perustuvan laskennan
perusteella saatu luku (Kotitytitutkimus. Osa XIV, l2).

Palkattoman kotityon, jonka taloudellinen merkitys yhteiskunnassa on

huomattava, arvostuksen puute ndkly perheenemiintien puutteellisessa so-
siaaliturvassa. Selvitysten mukaan perheenemintien eriarvoisuus tulec
esiin erityisesti sosiaalivakuutuksessa. Sosiaaliavustuksen, sosiaalihuollon
ja sosiaalipalvelujen suhtccn ty6voimaan kuuluvien ja siihen kuulumatto-
mien naisten sosiaaliturva sitd vastoin on piiiipiirteissddn sama. Eriarvoi-
suutta sosiaalivakuutuksen suhteen on sekd etuuksien saamisperusteissa
ettd niiden suuruuden mddrdytymisessd. Tyovoimaan kuulumaton per-
heenemdntd jdd monessa riskitilanteessa sosiaalivakuutusturvan ulkopuo-
lelle verrattuna tyovoimaan joskus kuuluneisiin ja erityisesti tytirvoimaan
kuuluviin kanssasisariinsa (Perheenemdntien sosiaaliturvan kehittdminen
1975, 52-65). Riskin kohdatessa asianomainen jdd joko korvauksetta tai
saa tictyn minimikorvaukscn. Ansiotuloihin ja siten ansionmcnetykscen

5



8l

suhteutetut etuudet ovat kaikkein pienimmdt tyrivoimaan kuulumattomil-
la hcnkiloilld, kutcn perheenemdnnillii, joilla etuudet miiiiriytlviit yleensd
vfrhimmdistason mukaan.

Pcrhcenemdnndn sosiaaliturvan puutteet tulevat esiin erityisesti erotilan-
tecssa. Tilannetta voisi verrata henkiltin tyritttimiiksi joutumisecn. Ilman
muodollista palkkaa kotona tytlskennelleen tytipanosta pcrheyhtcisossd ci
endd tarvita. Miehclle on tydssdolovuosilta karttunut normaalisti tyoeld-
kettl vaimon jdiidcssd pahimmassa tapauksessa pelkin vdhimmdiscldke-
turvan'varaan. EpAkohdan poistamiseksi on ehdotettu avioliiton aikais-
tcn cldkekcrtymien tasaamista avioerossa, jolloin kotona ollut puoliso ei
jiiisi eldketurvan suhtcen ty'ossd ollutta puolisoa heikompaan asemaan.
Eldketasausta koskeva kysymys ei ndytd saavan pikaista ratkaisua, silld
se rajattiin muun muassa perhc-eldkekomitean kdsittelemien asioiden ul-
kopuolelle (Tyoel2ikkecn jakam i nen avioeron yhteydessd, tyoryhmdmuistio
7.1.1980; Komiteanmictinto 1987:43, l2).

Eldketurvan jakaminen avioeron yhtcydcssii on toteutettu erdissd maissa,
muun muassa Saksan Liittotasavallassa, jossa avioliiton aikana ansaittu-
jen eldkeoikeuksien tasoitusta koskeva laki tuli voimaan vuonna 1977.
Eldkeoikeuden tasaaminen on rinnastettu avioliiton aikana hankitun
omaisuuden jakamiseen avioeron yhtcydessd. Konkrecttisimmin tdmd
rinnastus on toteutettu Uuden Seelannin lainslddlnnossd. Vuonna 1977
tuli voimaan aviovarallisuuslaki, jonka mukaan avio-omaisuus on jaetta-
va tasan avioeron yhteydessd. Avio-omaisuuteen on laissa sisdllytetty
eldkeoikeudct (ks. em. muistio, liite 4). Tiimiin suuntaiset ehdotuksct ei-
vdt ole toistaiseksi johtaneet lainsddddnnollisiin toimenpiteisiin Suomessa.

Pcrheendidille, joka on asettanut kodin- ja lastcnhoidon etusijallc amma-
tilliscen koulutuksccn ja tyossii etcnemisccn ndhden, cro mcrkitsce tana-
kin pdivlnd turvattomuutta ja toimeentulovaikeuksia. Pitkddn kotityotd
tehnecn eronneen naisen mahdollisuudet sijoittua tyomarkkinoille ovat
olecllisesti heikentyncet ja mahdollisuudet oman ty6eliikkeen kartuttami-
seen ovat rajoitctut. Erotessaan aviovaimo menettdd oikeuden myos per-
he-eldkkeesecn. Useiden maiden eliikejiirjestelmiit mytintdvdt leskencldk-
keen tietyin edellytyksin myos eronncelle puolisolle. Yleensd
edellytyksend on se, ettii edunjiittAjd maksoi elatusapua entiselle puolisol-
leen (ks. em. muistio, liite 4). Elatusavun mddrddminen puolisolle avioe-
ron yhteydessd on Suomessa vcrraten harvinaista.

6 Perhe-elaketurva muuttuvassa yhteiskunnassa
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2.2.7
Lapsen aseman muuttuminen

Lapsen oikeudellinen asema on muuttunut 197O-luvulla ja myos kuluvalla
vuosikymmenelld uudistetun lapsilainsiiiidiinntrn johdosta. Vuonna 1976

tulivat voimaan ns. lapsipaketin /dil, isyyslaki, laki lapsen elatuksesta ja
perint6kaaren muutos. Seuraavana Yuonna astui voimaan laki lapsen ela-

tuksen turvaamisesta ns. elatusturvalaki. Kuluvalla vuosikymmenelld on
lapsilains2iiidiintbii edelleen uudistettu. Vuonna 1984 tulivat voimaan las-

tensuojelulaki ja laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Samana

vuonna uudistui osia holhouslaista ja yuonna 1985 saatettiin voimaan ot-
tolapsilaki (Lapsen asema, lakikokoelma 15, 1986).

Nykyinen lapsilainsiiiiddnttj rakentuu aikaisemmasta poikkeavan perhe-

ajattelun varaan. Sen mukaan perinteisen ydinperheen eli iiitiiisiitlapsi-
perheen rinnalla on tunnustettu tasaveroisena perhemuotona my6s yhden
huoltajan perheet. Luonnollinen ydinperhe voi syntyd muutoinkin kuin
avioliiton kautta. Johtoperiaatteeksi on hlwiiksytty maltillinen neutrali-
teettikrisitys. Kaikkia perhemuotoja on kohdeltava samankaltaisissa ti-
lanteissa samalla tavalla. Vuoteen 1976 saakka Suomessa oli oikeusase-

maltaan kolmenlaisia lapsia: aviolapsia, avioliiton ulkopuolella syntyneitd
lapsia ja ottolapsia, joiden oikeudet muun muassa perimyksen suhteen
poikkesivat toisistaan. Uudistettu lapsilainsdAddntij asettaa eri syntype-
rad olevat lapset tasa-aryoiseen asemaan. Lasta koskevassa lainsdAdAn-

n6ssd neutraliteettiajatus merkitsee site, ette riippumatta perhetyypistd,
missd lapsi eldd, hdn on oikeutettu samojen perusteiden mukaan mii?irdy-
tyviiiin elatukseen, huoltoon jne. t0 (Aarnio 1984,7-14). Seuraavassa ku-
vataan p?idpiirteittiiin lainsZiddiinnon muutokset, jotka ovat vaikuttaneet
lasten oikeudelliseen asemaan perheessd. Lasten aseman muuttumista
perheessd kuvataan myds koulutusta ja lasten itsendiseen elzimiiiin aikuis-
tumista koskevien tarkastelujen avulla.
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Lapsen huolto ja holltous

Holhouslain mukaan lapsena pidetii?in l8 vuotta nuorempaa henkiloii.
Vuoteen 1969 saakka tiiysi-ikiiisyysraja oli 21 vuotta, jolloin se alennettiin
20 vuoteen. Vuodesta l9T6liihtien lapsesta on tullut tdysi-ikdinen l8 vuo-
tiaana. Vuonna 1984 alusta voimaan tulleen holhouslain muutoksen jdl-
keen alaikdinen ei endd tule tdysivaltaiseksi solmiessaan avioliiton. Van-
hemmat jiiiiviit alaikfrisen aviopuolison holhoojiksi. Holhouslain mukaan
alaikiiisellfi lapsella ei ole oikeutta miiiiriitii omaisuudesta eikd tehdd sopi
muksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa ole toisin siiridetty. Sen sijaan
alaikdiselld on oikeus midrrit[ siita, mita hdn on vajaavaltaisuuden aika-
na omalla tytrlliiiin ansainnut. Tyosopimuslain mukaan l5 vuotta teytte-
nyt lapsi voi itse tehdd sekd irtisanoa ja purkaa tyosopimuksensa.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain voimaantultua v. 1984
lapsen huolto erotettiin lapsen holhouksesta. Aikaisemmin huolto kdsitet-
tiin osaksi holhousta. Lapsen huoltoon kuuluu kdytinnon huolenpito lap-
sesta, oikeus piiiittdA lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta jne.
sekd kelpoisuus edustaa lasta tdmdn henkilod koskevissa asioissa. Hol-
houslakiin jriivdt alaikdisen lapsen omaisuuden hoitoa koskevat s?iiinntlk-
set. Holhooja hoitaa lapsen taloudelliset asiat ja huoltaja vastaa lapsen
kehityksestzi ja hlvinvoinnista. Kziytdnnoss[ huoltaja ja holhooja ovat
useimmiten yksi ja sama henkilo.

Lapsenhuoltolaki uudisti lapsilainsriddinttiii myos sisllldllisesti. Periaat-
teellisia muutoksia tapahtui kolmessa eri kysymyksessd:

Lapsen ja huoltajan vcilisen suhteen sticitelyssri edettiin autoritaarisesta
huollosta kohti perhedemokratiaa. Lapsen tarpeille ja mielipiteille an-
nettiin entistci enemmcin painoa.

Scirinneltciessci isrin ja ciidin oikeutta huoltoon ja kelpoisuutta pddttcid
huoltoon kuuluvista asioista pyrittiin vanhempien entistci suurempaan
tasav ertaisuuteen-

Lapsen syntypercicin pohjautuva erottelu pyrittiin mahdollisimman tar-
koin poistamaan.

(Helin 1984,91-92)
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Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain voimaantulo merkitsi
lapsen oikeudellisen aseman vahvistumista. Laissa on sddnnos muun
muassa siiti, ettd lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa

on sclvitettivd lapscn omat toivomukset ja mielipide, sikiili kuin se lapsen

ikiiiin ja kehitystasoon ndhden on mahdollista. Lapsen mielipiteen selvit-
tdminen on tarpeen, kun vanhemmat eivdt ole asiasta yksimielisiii tai kun
lapsi on muun hcnkiltin kuin huoltajansa hoidettavana tai tiitii muutoin
on pidettdvd lapsen edun kannalta aihcellisena. Sdiinnoksen mukaan lap-
sen mielipide on selvitettdvd hienovaraisesti ja siten, ettei siitd aiheudu
haittaa lapsen ja hdnen vanhempiensa vdlisclle suhteelle. Lapsi on pyrit-
tiivd pitiimiiiin mahdollisuuksien mukaan vanhempien vdlisten ristiriitojen
ulkopuolella (Savolainen 1984, 208-209).

Lapsen oikeudellisen aseman vahvistumista kuvastaa hlwin se, ettd las-

tensuojelulain mukaan perhe- tai laitoshoitoa ei voida yksin lapseen koh-
distuvana antaa vastoin l2 vuotta tdyttdneen lapsen tahtoa. Sama pitee
l2 vuotta nuorempaankin lapsen, jos lapsi on niin kchittynyt, ettd hAncn
tahtoonsa voidaan kiinnittii?i huomiota (LSL la$; Helin 1984, 105-106).
Mitd vanhempi lapsi on, sitd merkittdvdmmdksi hdnen mielipiteensd kiy.
Jos holhooja toimii lapsen mielipiteistd piittaamattomasti, l5 vuotta teyt-
tdnyt lapsi voi tehdii hakemuksen holhoojan vapauttamiseksi tehtdvis-
tZiiin. Lapsen piiiitiintdvallan korostumista kuvastaa myos se, ette l5
vuotta tdyttiineellii lapsclla on oikeus estea isyyden vahvistaminen (Saa-

renpdd 1985,99, l3l).

Lapsen ja vanhempien suhteen muuttuminen alistussuhtcesta tasa-arvoi-
seen suuntaan niikyy mytis siind, ettd oppi vanhempien kuritusvallasta on
yksiselitteisesti kumottu lapsen huoltoa koskevassa uudessa laissa. Lain
mukaan lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikd kohdella muulla
tavoin loukkaavasti. Lapsen itsendistymistii sekii kasvamista vastuullisuu-
teen ja aikuisuuteen tulee tukca ja edistdd. Huoltajan tulee lapsen henki-
Itlkohtaisessa asiassa keskustella asiasta lapsen kanssa, mikiili se lapsen
ikiiiin ja kehitystasoon sekd asian laatuun nihden on mahdollista sekd
piiiittistd tehdessddn kiinnittee huomiota lapsen mielipiteisiin ja toivo-
muksiin (HTL l$ ja a$).

Lapsen huolto piiiittyy, kun lapsi teyttae l8 vuotta. Sekii huoltajan mdd-
rddmisoikeus ettl velvollisuus huolehtia lapsesta piiiittyvdt tuolloin. Vel-
vollisuus kiiytiinntilliseen huolenpitoon jatkuu kuitenkin, mikiili alaikiii-
nen lapsi on holhouslain nojalla julistettu holhottavaksi. Lapsen huolto
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peettyy my6s, jos lapsi menee avioliittoon ennen kuin on tayttenyt 18

vuotta

Pienten lasten jokapiiivZiisessd hoidossa on tapahtunut merkittevd muutos
ditien ansiotytrssdkdynnin yleistyessd. Entistii useammin joku muu kuin
?iiti hoitaa pdivisin lasta. Nykyisin tyovoimaan kuuluvien palkansaajadi-
tien perheistd vain noin kolmasosassa lapset hoidetaan kotona. Runsas
neljdsosa palkansaajadideistii vie lapsensa piiivdkotiin ja ldhes kaksi nel-
jdsosaa kodin ulkopuoliseen perhcpiiivdhoitoon, joko kunnalliseen ohjat-
tuun tai yksityiseen valvottuun tai muuhun perhehoitoon (Tilastotiedotus
TY 1985:28, 38). Kodin ulkopuolisen piiivdhoidon yleistymiseen on vai-
kuttanut ratkaisevasti yuonna 1973 voimaan tullut laki lasten piiiviihoi-
dosta, joka velvoittaa kunnat huolehtimaan siitd, ettii piiivdhoitoa on saa-
tavissa esiintywiiii tarvetta vastaavasti.

Lapsen oikeus elatukseen

Elatuslain mukaan iapsclla on oikeus riittdviiiin elatukseen. Neutraliteet-
tiperiaatteen mukaisesti elatuksen tulisi olla riippumaton vanhempien ta-
loudellisesta asemasta. Lapsen elatus kcisittcici lapsen kehitystason mukai-
sen aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttrimisen, lapsen tarvitseman
hoidon ja koulutuksen sekci nriistei aiheutuvat kustannukset (Helin 1984,

153). Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan pii2ittly hdnen tiiyt-
tdessddn l8 vuotta. Elatuslain 3 $:n mukaista ikiirajaa perusteltiin totea-
malla sen olevan sopusoinnussa sosiaaliturvaa koskevan lainsddddnntin
ikiirajojen ja tdysivaltaisuusikdrajan kanssa.

Vanhcmmat voidaan harkinnanvaraisesti velvoittaa vastaamaan lapscn
koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista senkin jilkeen, kun lapsi on
teyttanyt l8 vuotta. Kohtuusharkinnassa on erityisesti otettava huomi-
oon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitd aiheutuvat kustan-
nukset sekd lapsen mahdollisuudet itse vastata koulutuksesta aiheutuvista
kustannuksista. Niiiden ohella kiinnitetdneen huomiota vanhempien ela-
tuskyklyn ja toisaalta opintotukijdrjestelmddn, joka viihentiie nuoren tar-
vetta saada apua vanhemmiltaan (Rautiala 1979, 25-26; Helin 1984,

l s6- r 58).

Hyvinvoinnin ja elintason yleisen nousun myotii vanhempien mahdolli
suudet riittdviin elatuksen antamiseen ovat oleellisesti parantuneet. Koti-
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taloustiedustelujen aineistoihin perustuvat tutkimukset osoittavat, ette
lapsiperheiden kdytettiivissi olevat tulot ovat reaaliscsti nousseet ja kulu-
tustaso on kohonnut. Lapsipcrheiden tulokehitykseen on luonnolliscsti
vaikuttanut sc, ettd pcrheenZiidit ovat ldhteneet tyrimarkkinoille. On sel-
vdd, ettd naisten yleistynyt tyrissdkiiynti on osaltaan lisiinnyt kotitalouk-
sien kiiytettiivissd olevaa tuloa ja nostanut perheiden elintasoa. Eriiiden
karkciden arvioiden mukaan jopa puolet lapsiperheidcn reaalitulojen kas-
vusta olisi lucttava tdmdn rakennetekijdn ansioksi (Karjalainen ct al.
1982, 16; Karjalainen& Koljoncn 1984, l5; Aarnio& Eriksson 1987,392).

Yksityisoikeudellista elatusta tiiydentiimiiZin on kehitetty erilaisia yhteis-
kunnallisen tuen muotoja, jotka ovat osa muuttunutta perhckiisitystd.
Yhteiskunta pyrkii huolehtimaan tietyssd suhtcessa siitd osasta perhecn
tchtdvdkenttdd, josta perhe itsc ei suoriudu (Aarnio 1984, l4). Lapsilisien
ja verohelpotusten lisdksi muun muassa lapsiperheiden asumista on tuettu
sckd asumistuella cttd valtion myontdmin halpakorkoisin ja pitkdaikaisin
asumislainoin.

Viimeaikaisen kehityksen piirteet eivlt kaikilta osin ole olleet lapsen kan-
nalta yksinomaan myonteisid. Avioerojen yleistyessd perheiden hajoami-
nen on lisdnnyt lasten turvattomuutta ja aiheuttanut taloudellista epdvar-
muutta. Lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on
turvata taloudellinen tuki yksinhuoltajaperheelle silloin, kun elatusvclvol-
linen on laiminlyonyt elatusavun maksamisen tai kun elatusvelvollista ei
lainkaan ole, ts. isyyttii avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen ndh-
den ei ole vahvistettu.

Lasten koulutus

Viime vuosikymmenten aikana koulutuksen ylcinen taso on noussut ja sa-
malla koulutusaika pidentynyt. Viesttin peruskoutustason nousuun on
vaikuttanut ennen muuta peruskoululain edellytt?imdn yleisen oppivelvol-
lisuuden toteutuminen ja koulutusajan pidentymiseen peruskoulun jiilkei-
sen opiskelun yleistyminen. Nuorista 2}-24-vuotiaista noin kolme neljds-
osaa on suorittanut peruskoulun jfrlkeisen tutkinnon, kun vastaava osuus
esimerkiksi 50-54-vuotiailla on neljiisosa. Nykyisin noin yhdeksiin kym-
menestd peruskoulun pddttdneestii nuoresta jdttiid hakemuksen lukioon
tai ammatilliseen oppilaitokseen (Tilastotiedotus KO 1983:6, 9; Nuorten
elinolot 1984, 2l). Peruskoulun jdlkeen suosituin koulutuspaikka on yhii
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lukio. Vuonna 1980 l7-vuotiaista opiskeli lukioissa 40 prosenttia ja am-
matillisissa oppilaitoksissa 33 proscnttia.

1
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Kuvio 8 Ammatillisista oppilaitoksista ja korkcakouluista tyoeld-
mddn valmistunciden 25-34-vuotiaiden osuus vastaavan
ikiiiscstii vAestostd vuosina 1950 - 1995

LIhde: Nuorten elinolot 1984, 20.

Nuorten koulutukseen osallistumisen yleistymistd kuvaa hyvin se, ettd
kun csimerkiksi vuonna 1967 l6-1S-vuotiaista oli koulussa noin 40 pro-
senttia ja 2}-24-vuotiaista noin l8 proscnttia, olivat vastaavat osuudct
vuonna 1985 jo 80 ja 26 prosenttia. Taulukosta 7 niihdddn koulutuksen
yleistyminen erikscen kunkin ikdvuoden osalta. Koulutuksen miiiiriillinen
laajentumincn ci kuitenkaan ole teysin poistanut eri viiesttiryhmiste tulc-
vicn nuorten koulutuseroja. Kansa- tai keskikoulun kdyneiden isien lap-
sista pienempi osuus on l7-vuotiaana koulutuksessa kuin esimerkiksi kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden isien lapsista. Ero on ndhtdvissii myos
tdti vanhempien lasten koulutukseen osallistuvuudessa. Niin ik2izin van-
hempien tulotason ja asuinpaikan vaikutus niikyy koulutukseen osallistu-
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vuudessa (Koulutieto 1986, l0; Tilastotiedotus KO 1983:7 ja I4; Nuorten
elinolot 1984,23).

Taulukko 7. Nuorten koulutukseen osallistuminen idn mukaan vuosina
1967,1978 ja 1985

KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEIDEN OSUUS ERI
IKAVUOSINA

rke v.L967
%

v.1978 v.1985

l6
t7
t8
19
20
?L
22
23
?4
25-?9

52
qq
35
27
2l
L9
l8
L7
tq

6

88
75
59
35
27
2A
26
22
t9
t0

92
83
65
2A
26
30
29
25
2l
II

Liihde: Tilastotiedotus KO 1987:5, 4; Tilastotiedotus KO 1980:7, liiteosa,
5; Tilastotiedotus KO 1970:2,6.

Naiset osallistuvat koulutukseen miehiii enemmdn kaikissa ikiiryhmissii.
Erot eivdt tosin ole suuria. Tytt6je kiinnostavat enemmdn lukiot ja poikia
puolcstaan ammattikoulut. Tytttijen osuus ylioppilastutkinnon suoritta-
neista on nykyisin noin 60 prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa opis-
kelevista viihiin yli puolet on poikia (Jallinoja 1985,267; Nuortcn elinolot
1984,25).

Koulutusajan pidentyminen ndkyy nuorten alle 30-vuotiaiden ammatissa
toimivuudessa. Kun vuonna 1950 alle 2O-vuotiaista pojista noin kolme
neljdst6 ja tdmdn ikiiisistd tyttiistii noin puolet kuului ammatissa toimi-
vaan ydesttltin, vuonna 1980 vastaava osuus pojilla oli viidesosa ja tyttiillii
vajaa viidennes. Ero tyttt)jen ja poikien ammatissa toimivuudessa on kou-
lutusajan pidentymisen mydtti kaventunut. Ikdryhmiin 20-24 ja 25-29 kuu-
luvien miesten ammatissa toimivuus on samoin vdhentynyt, kun taas ndi-
hin iklryhmiin kuuluvilla naisilla ei tiimiin suuntaista muutosta ole
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havaittavissa. Yli 24-vuotiailla naisilla ammatissa toimivuus on selvdsti
jopa lisddntynyt (ks. taulukko 8). Kehitykseen on vaikuttanut nairnisissa
olevien naisten ansiotytin yleistyminen. Ero micsten ja naisten ammatissa
toimivuudcssa on mytis ndissii ikiiryhmissd tasoittunut.

Taulukko 8. Ammatissa toimivien nuorten osuus sukupuolcn ja idn mu-
kaan vuosina 1950 - 1980

VUOS I l5-19 v. 2O-24 v. 25-?9 v.

NM M N NM

I 950
1960
t97 0
t975
r980

74
58
44
3t
20

53
42
34
23
L6

90
a6
7A
67
63

64
6L
63
58
66

95
95
9?
85
a6

57
57
68
70
74

Liihde: Yleinen vdestolaskenta 1960, osa VI, SVT VI C:103, l5; Viiestti-
laskenta 1970, osa II B, SVT VI C:104,58, 178; Asunto- ja elin-
keinotutkimus 1975, osa IB, SVT VI C:105, 54, 94; Viiesto- ja
asuntolaskenta 1980, SVT VI C:106, osa I A,47, osa I 8,68.

Yhteiskunta tukce lasten ja nuorten opiskelua opintotukilain nojalla, joka
tuli voimaan vuonna 1972. Opiskclijat voivat saada opintotukea lukiossa,
ammatillisessa oppilaitoksessa, kansanopistossa, yliopistossa ja korkea-
koulussa suoritettavaa opiskelua varten. Opintotukea myonnetddn opin-
torahana, joka kiisitt2i2i perusosan ja asumislisdn, sekd valtion takaamana
opintolainana. Opiskelijan tulot ja omaisuus vaikuttavat opintotuen saa-
miseen ja mddriiAn. Alle 22-r.uotiaan perheettomiin opiskelijan opintotu-
keen vaikuttavat myos vanhempien tulot ja varallisuus. Opintotuen saa-
jien mAIrii on lairi voimassaoloaikana lisddntynyt siten, ettd
opintorahansaajien mii2ird on perdti nelinkertaistunut ja opintolainan saa-
jien miidrd on kasvanut runsaalla l0 prosentilla (Komiteanmietint6
1985:37, I I l).

Keskim2iiirdinen opintoraha oli lukuvuonna 1985/86 2.580 markkaa ollen
lukioissa opiskelevilla keskimiiiirin 1.070 markkaa ja korkeakouluissa
opiskelevilla 4.050 markkaa. Opintorahaa sai kyseisend Iukuvuonna
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244.130 oppilasta. Opintolainan saajia oli ldhes puolta viihemmdn eli
133.780 oppilasta keskimddrdisen opintolainan mddrdn ollessa vuodcssa
8.820 markkaa. Miidrii vaihtcli niin ikd?in oppilaitokscn mukaan, korkea-
kouluissa opintolaina oli keskimiiiirin noin 11.500 markkaa, keskiasteen
oppilaitoksissa noin 7.000-9.000 markkaa ja lukioissa 3.400 markkaa vuo-
dessa. Vuonna 1985 tutkinnon suorittaneiden opintotukea saaneiden kes-
kim?iiiriiinen opintolaina oli korkeakouluista valmistuneilla 39.270 mark-
kaa, sairaanhoito-oppilaitoksesta valmistuneilla 15.330 markkaa ja
ammattikoulusta pddsseille 6.040 markkaa (Koulutieto I986, 35-36).

Opintotukca hakeneiden opiskelijoiden toimeentuloa koskevan tutkimuk-
sen mukaan oppilaitostyypistii riippuen 57-64 prosenttia menoista rahoi-
tetaan opintotuella, 22-34 prosenttia ansioilla ja sdristoilld, 7-14 proscnttia
vanhempien tuella ja loput 2-7 prosenttia muulla rahoituksella (Koulutie-
to 1986, 36). Valtion opintotuen osuus on suhteellisen suuri ja vastaavasti
vanhempien rahoituksen osuus vaatimaton. Jakaumaan saattaa vaikuttaa
se, ette kohdejoukkona on opintotuen hakijat, jotka ovat olctettavasti eni-
ten taloudellisen tuen tarpcessa.

Lapsista oiheutuvat kustqnnukset ja lasten taloudelli-
nen itsentiistyninen

Lapsista aiheutuvia menoja ja lasten kulutusta perheessd ei ole erityisen
paljon tutkittu. Tehdyt tutkimukset perustuvat melko vanhoihin kulutus-
tietoihin. Viimeisin lapsiperheiden kulutusta kiisittelevii tutkimus on vuo-
den 1976 kotitaloustiedustelun aineistosta (Suominen& Tuisku, 1979).
Tdti varhempi tutkimus perustui vuosien 1966 ja l97l kotitaloustieduste-
luihin (Savela 1974). Varsinaisesti lasten kulutusta kdsittelev?i tutkimus
on myos vdest6poliittisen tutkimuslaitoksen julkaisu vuodelta 1965, jonka
aineisto perustui vuosina I955 ja 1956 kaupungeissa ja kauppaloissa suo-
ritettuun kulutustutkimukseen (Lindgren 1965). Viimeksi mainittujen
tutkimusten mukaan lasten kulutusosuuteen vaikutti eniten lapsen ikd.
Lapsen kulutuksen keskimiiiiriiinen osuus vanhempien kulutuksesta vaih-
teli iiin mukaan seuraavasti:
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LAPSEN IKi KULUTUSOSUUS

0-4 v.
5-9 v.
15 v.

L5-L7 Z
2L-?9 %

35-46 %

Lapsen keskimiiiiriiiseksi kulutusyksiktrksi saatiin tutkimusten mukaan
noin puolet aikuisen kulutuksesta (Lindgren 1980, 7,9)' Keskian'o on sa-

maa suuruusluokkaa, kun eri kulutusyksikkoasteikoissa yleensd on ensim-
mdisen lapsen kulutusosuus aikuisen henkilon kulutuksesta. Ainoastaan
Suomisen ja Tuiskun tutkimuksessa lapsiperheiden tulo- ja kulutusraken-
teesta vuodelta 1976 on pdidytty selvdsti korkeampaan osuuteen. Ensim-
mdisen lapsen kulutus on perdti 67 prosenttia ja toisen lapsen puolet ai-
kuisen henkiltrn kulutuksesta (ks. liitetaulukko 20 liitteessii 4 ).

Vdesttin elintason noustessa ja kulutustottumusten muuttuessa myos per-
heiden ja lasten kulutusta koskevat tiedot vanhenevat nopeasti. Kulutus-
rakenteen muutokseen vaikuttaa osaltaan yhteiskunnan tarjoamien palve-
lujen lis?iiintyminen. Lasten kulutuksen osuus perheen kulutusmenoista
on nykyisin todenndkoisesti toinen kuin 1960-luvulla. On muun muassa
arvioitu, ettii piiiv?ihoitopalveluja tarvitsevilla kotitalouksilla piiiviihoito-
menot ovat noin 5-8 prosenttia kdytettiivissd olevista tuloista piiiviihoito-
muodosta riippuen (Karjalainen& Koljonen 1984, 73). Naimisissa olevien
naisten ansiotyon yleistyminen on toisaalta lisiinnyt kotitalouksien kiiytet-
tivissd olevaa tuloa. Tulotason nousu on tapahtunut osittain kotityon
kustannuksella. Kotitalouksien kulutusrakenne on siten todenniik6isesti
muuttunut naisten ty6ssiikdynnin seurauksena (Aarnio& Eriksson 1987,

392).

Nuorten elinoloja koskevassa tutkimuksessa on tarkasteltu nuorten kulu-
tusta vuoden l98l kotitaloustiedustelun aineiston perusteella. Keskimiiii-
rin l5-24-vuotias nuori kulutti 7.500 markkaa vuodessa. Tiihdn henkiltl-
kohtaiseen kulutukseen siseltyivet menot, joita nuorella oli omista
harrastuksista, opiskelusta, lddkdrissii ktiynneistii, vaatteista ja erilaisista
henkiltikohtaisista tavaroista. Menoista puuttuvat kaikki kotitalouden yh-
teiset kustannukset, kuten ruoka ja asuminen. Tutkimuksen mukaan tyos-
sii kiiyvii nuori kiiytti henkiltrkohtaiseen kulutukseen enemmdn rahaa
kuin tyottin tai opiskeleva ikdtoverinsa. Tyoss2i kiiyviin nuoren henkilo-
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kohtainen kulutus vei keskimidrin 8.900 markkaa, opiskelevan nuoren
6.700 markkaa ja tytitttimdn nuoren 4.000 markkaa vuodessa. Nuorten
naisten kulutusmenot olivat keskimziiirin pienemmdt kuin miesten. Scn si-
jaan opiskeleyat naiset ja miehet kuluttivat tutkimuksen mukaan suunnil-
leen saman verran (Nuorten elinolot 1984, 56-60).

Omassa taloudessa elivicn opiskelijoiden kulutusmenot nousevat ylld
mainittuja markkamddrid suuremmiksi. Valtion opintotukea hakcneiden
perhcettdmien opiskelijoiden toimeentuloa koskcvan sch'ityksen mukaan
opiskelijan kulutusmenot yuonna 1984 vaihtelivat oppilaitostyypiste riip-
puen kuukaudessa noin 1.600 ja 2.100 markan vdlillii (Koulutieto 1986,
37). Vuodessa menot nousivat 20.000 markan vaiheille. Vanhempien luo-
na asuvien opintolainaa hakencidert opiskelijoidcn kulutusmenot olivat ld-
hes puolta picnemmdt kuin ndiden itsendistaloudessa eldvien opiskelijoi-
den menot.

Koulutusajan pidentymisen voisi olettaa niikyviin myos nuorten aikuistu-
misessa ja taloudellisessa itsendistymisessd. Seuraavan taulukon luvuista
voidaan kuitenkin paetelle, ettei mitddn oleellista muutosta tdssd suhtees-
sa ole tapahtunut. Vanhempien perheeseen kuuluminen on eri ikdryhmis-
sii yhtzi yleistii kuin vuosikymmen sitten. Vuodelta 1960 ei ollut vastaavia
lukuja kziytettzivissii. Eri tilastol?ihteiden perusteella arvioiden ei myos-
kiidn pidemmiillii aikaviilillii ollut havaittavissa muutosta. Oman perheen
perustaneiden osuudet ovat 1960-luvun aikana pysyneet jokseenkin ennal-
laan. Avoliittojen yleistyminen selittil sen, ettd naimisissa olevien osuu-
det ovat 1970-luvulla selvdsti alentuneet.

Ltihes kaikki alle 2O-vuotiaat nuoret kuuluvat vanhempiensa perheesecn
ja tdmln ikdisistii nuorista vain noin viidesosa kuuluu ammatissa toimi-
vaan vdestotin. Noin joka toinen 20-24-vuotias asuu vanhempiensa ta-
loudessa ja ammatissa toimiviin kuuluu noin kaksi kolmasosaa. Tete
vanhempien nuorten keskuudessa vanhempien talouteen sitoutuminen on
harvinaista (ks. taulukot 8 ja 9).
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Taulukko 9. Nuorten kuuluminen perheisiin vuosina 1960, 1970 ja 1980
ik2iryhmittiiin

IKiRYHI'IA

15-I9 v. 2O-24 v. 25-29 v.

Vanhempien perheeseen
kuuluvien osuus l7

t960
1970
I 980

Naimisissa olevien
osuus:

L960
t97 0
I 980

;i
93

51
52

18
t6

35
37
22

6A
7L
57

3
3
I

Liihde: Vdesto- ja asuntolaskenta 1980, osa VII, SVT VI C:106 taulu l;
Vuoden 1970 vdestdlaskenta, osa VI, SVT C:104 taulu l; Vuoden
1960 viiest6laskenta, osa II, SVT VIC:103, taulu 4.

2.2.8
Perheen muutosten arviointia

Puolisoiden oikeudellisia suhteita ja tyosseoloa koskevista tarkastcluista
kdvi ilmi johdonmukainen suuntaus tasa-aryon lisddmisecn, naiscn talou-
dcllisen riippuvuuden purkamiseen ja palkkatyoldistymiscn edistdmisecn
erilaisin valtiollisin toimenpitein. SosiaaliturvajArjestelmdt sisiiltiiviit kui-
tenkin yha perhepalkka-ajattelun ja naisen yksityisen elatuksen jricinteitri.
Osin sosiaalilainsdddiinto on edelleen sidottu biologiseen sukupuoleen, ku-
ten leskeneldkeoikeus. Toisaalta sukupuolen suhteen neutraalit jiirjestel-
mat eivat ota huomioon naisen erityistii eldmdntilannetta ja asettavat su-
kupuolet tosiasiassa eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi naisen koko
eldmdnkaaren ndkokulmasta tarkastellen pddtoimisesti lasten hoitoon
kAytetyn ajan eli niin sanotun naistauon ja pienempien palkkojen vuoksi
naisen eldketurva jld pysyvdsti alemmalle tasolle tyossli kdyviidn mieheen
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verrattuna, vaikka el2ikkeen ansaitsemista ja laskemista koskevat normit
ovat samat (Julkunen 1987,34; Koskinen 1983, l6l). Todellinen tasa-ar-
vo sukupuolten vdlilld vallitsee vasta, kun lapsia huoltavat vanhemmat
voivat tasa-arvoisin perustein piiiittiid lastenhoitotyon ja ansiotytrn viilillii
ilman, etta peetos kotiin jddmiseste merkitsee oleellista ja pysyviiii sosiaa-
liturvan heikentymistii.

Puolisoiden oikeudcllisen perustan luova avioliittolaki on edelleen tdrkcin
perhcen oikeudellisia suhteita sddtelevii laki. Lainsiidddnntilliset muutok-
set, joita avioliittolain j?ilkeen on tullut ja joihin edelld on viitattu, ovat
merkinneet puolisoiden itsendisen oikeudellisen aseman vahvistumista ja
korostumista. Verraten hitaasti tasa-arvoistumista on sen sijaan tapahtu-
nut perheen sisiiisissd suhteissa. Asenteiden muutos, mistd erdiind ilmen-
tymdnd on kotitoiden jakaminen puolisoiden kesken, on edennyt pisim-
miille aivan nuorten keskuudessa sekd toisaalta eniten koulutusta
saaneiden keskuudessa. Pdiosan kotitoistti tekevdt edellcenkin perhcendi-
dit riippumatta siite, ovatko he ansiotyossii kodin ulkopuolella vai eiv'dt.
Vuosisatojen aikana vakiintuneet perheroolit ja valtasuhteet eivdt ole hel-
posti ja nopeasti muuttuvia, vaikka muuttuneet olosuhtcet sitd edellyttii-
siviitkin.

Hlwinvointivaltion kehityksen myotd on lapsen oikeudellinen asema suh-
teessa vanhempiinsa vahvistunut ja tasa-arvoistunut. Niin ikddn lapset on
saatettu oikeudcllisesti samanarvoiseen asemaan syntyperdstd ja perhe-
taustasta riippumatta. Mcrkittiivin muutos lapsen elcimrinkaaressa liitlyry
koulutuksecn. Koulutukscn kesto on tuntuvasti pidentynyt. Teistii johtuen
lasten taloudellinen itsendistyminen on siirtynyt entiste myohempdzin
ikiiiin, mikfi ndkyy nuorten ammatissa toimivuuden alenemisena.

Hyvinvointivaltion kehitys ja hlvinvointipolitiikan laaja-alaisuus.ndkly
monella tavalla perheiden jokapdivdisessd elimdssd. Osa perhcillc aikai-
scmmin kuuluneista tehteviste on siirtynyt yhteiskunnalle samalla kun
valtio on ottanut vastatakseen perheiden tarpeista joko vdlillisesti tai suo-
ranaisella taloudellisella tuella. Perheellisten naisten palkkatydlciistyminen
ja miehen ansiotuloon perustuvasta elatusriippuvuudesta irtautuminen liitty-
vcit ercicinci oleellisena piirteenri suomalatsen hyvinvointivaltion laajenemis-
vaiheeseen. Naiset vedettiin pois kotitalouden piiristi tarjoamalla heille
lastenhoitopalvelut ja sitii kautta tytiskentelymahdollisuudct kodin ulko-
puo1e11a.
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3
EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TAUTO.
KoHDAT JA MENETTTUAT

3.1
Tutkimuksen liihttikohdat ja tavoite

Koko vdesttjn kattava perhe-eldketurva on ollut voimassa kahden vuosi-
kymmencn ajan. Tinii ajanjaksona aviopcrheen asema ja erityisesti nai-
scn asema pcrheessd ja tyoeldmdssl on ratkaisevasti muuttunut. Perhe-
eldketurvaa ja scn tarvetta ci kuluneina vuosikymmenind ole laajemmin
tutkittu joitakin selvit,v"ksid ja muutamia yliopistollisia opinndytetoitd lu-
kuunottamatta (Perdliiinen 1970 ja l97l; Aarnio 1965; Janhunen 1983;
Aaltonen 1970; Joutsclainen 1974; Mlntynicmi 1973; Poikkeus 1985).
Tutkimuksen tekeminen tuli ajankohtaiseksi kuluvan vuosikymmenen
alussa, kun perhe-elAkcturvan muutostarpeita ryhdyttiin selvittdmddn 18.

Tiilloin todettiin tarvittavan tutkimuksen antamaa tietoa siitd, miten les-
keksi jddminen muuttaa perhecn elinolosuhteita ja ennen muuta perheen
taloudellista asemaa. Perhe-eldketurvan tutkimustarve kirjattiin Eliike-
turvakcskuksen tutkimusohjelmaan vuonna 1982 scuraavasti:

Tutkimuksella pyritririn selvittrimcicin, mitci eri tyyppisissci perheissci tapah-
tuu, kun vakuutettu kuolee. Pciripaino pannaan taloudellisille nrikdkohdille
eli sille, minkcilaisen tulojen muutoksen kuolema perheelle aiheuttaa ja mi-
ten perhe-elcike sen kompensoi. Lisriksi otetaan huomioon kuolemantapauk-
sen jcilkeinen elrimcintilanne yleisemminkin, ts. mitci muita muutoksia kuole-
ma perheessri aiheuttaa ( Elciketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuodelta
te82 ).

Tutkimuksen suunnittelussa liihdettiin siitd, ettd selvitetAdn hlvinvointi-
teorioihin perustuen leskeytymisen vaikutukset perheen elinolosuhteisiin
ja hyvinvointiin yleisesti. Pddpaino pantiin jo tiilloin taloudellisten muu-
tosten tutkimiselle ja perhe-elSketurvan merkityksen ja tarpeen selvittdmi-
selle. Perhe-eldketurvan ajankohtaisten kehittimishankkeitten vuoksi toi-
meentuloa koskevat kysymykset nousivat mytis jatkossa pddllimmdisiksi.
Niinpii laajasta tutkimusaineistosta pZiiidyttiin raportoimaan cnsinnl les-
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kcytymisen taloudellisista vaikutuksista. Tutkimuksen tavoite empiirisen
aineiston osalta voidaan tiivistee scuraavasti:

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittiid, miten eliiketurvan tat'oitteet toteu-
tuvat leskeytymistilanteessa, siiilyyki perheen kulutustaso ennallaan ja toi-
saalta toteutuuko vdhimmiiistasoinen toimeentulo puolison kuoltua ia mikii
on perhe-eliikkeiden merkitys ja tarve niiiden tavoitteiden kannalta arvioitu-
na (vrt. luku 2.1.3.1).

Jotta lcskeytymiscn taloudellisia vaikutuksia voidaan tutkia, on kohdejou-
koksi valittava lesket, joista hankitaan tietoa sekd puolison kuolemaa
edeltdneeltd ette sita scuranneelta ajalta. Ohciscssa kuviossa on esitetty
tutkimusasetelma, josta niihdiin pitkitteistutkimuksen pcrusidea. Kohde-
ryhmdksi on valittu vuonna 1980 leskeksi jzizineet alle S0-l'uotiaat henki-
Itlt. Haastattelu- ja rekisteritiedot otokseen mukaan tulleista leskistd on
hankittu kuolcmantapausta cdeltenecltl sekd siti seuranncilta vuosilta.
Haastattclutictoa on myos haastatteluajankohdalta cli vuodclta 1984.

Tutkimusaineiston yksityiskohtaiscmpi kuvaus on luvussa 3.6.

TUIKI}JUSASETEL[/A

tlUmlntilonteen

v0lrt0n muutos

puolison
kuolin-
vuosi

seuronto-
hoc-
tottelu-
wosiwost

1 979 1980 1981 1982 1983 1 984

lluutm seurontowoteen mennesU

Hoostottelu-.io tulotiedot koskevot vumio 1979, 1981 I 98J

Tutkimusaineiston anallysissi selvitetddn, sdilyyko kulutustaso puolison
kuolemaa edeltdncelld tasolla ja toisaalta toteutuuko vdhimmiiistasoinen
toimeentulo puolison kuoltua, sekd mikd on perhe-eldkkeidcn mcrkitys ja

6



97

tarve niiden tavoitteiden kannalta arvioituna eri leskiryhmill5. Perhe-eld-
kcturvan tarpeen arvioinnin kriteercind ovat yksinomaan eldketurvan
yleiset tavoitteet, kulutustason ennallaan pysyminen ja viihimmdistasoi-
nen toimeentulo. Piiiipaino analyysissd on leskeytymisen vdlittomien vai-
kutusten selvittdmisessd.

Tutkimuksen rajauksesta johtuen voidaan empiirisessci analyysissci tarkas-
tella vain osaa niistti kysymyksistei, jotka nousivat esiin perheen muutoksia
koskevasta tarkastelusta. Tutkimus kohdistettiin otannan suorittamiseen
ja aineiston keruuseen liittyvien syiden takia vain leskeksi jiiiineiden per-
heisiin. Empiirisen analyysin ulkopuolelle jaavat siten avoperhcet ja lap-
seneldkkecseen oikeutetut avioerolapset. Erds ehkii kaikkein ongelmallisin
ryhmd, joka rajauksen takia jiiii tutkimatta, on tdysorvot. Tutkimustietoa
ei ole saatavissa siitd, miten molemmat vanhempansa mencttdnccn lapsen
taloudellincn asema ja yleiset eldmdnolosuhteet orvoksi jeizityii muuttuvat.

3.2
Tutkimusyksiktin valinta

Tulotutkimuksen keskeisimpiii kysymyksid on sopivan tutkimusyksikon
valinta. Taloudellisissa tutkimuksissa kdytetddn usein yksikk<ini kotita-
loutta eli ruokakuntaa tai sitii suppeampaa yksikktiii perhettd. Joissakin
tapauksissa tutkimusyksikkonii on yksi henkilo eli tulonsaajaa. Vanhus-
tutkimuksissa on tulonsaajayksikktinii keytetty taloudellista kokonaisuut-
ta, joka kiisittZi2i joko koko ruokakunnan tai sen osan. Ndin on menetelty,
kun suurissa ruokakunnissa eldvlt vanhukset tai vanhusavioparit on ha-
luttu sisiillyttiiii tutkimukseen. Heiddt on jouduttu erottamaan omiksi tu-
lonsaajayksikciikseen (Pulkkinen 1969, 9l-92). Tutkimusyksikon m2i?irit-
tely on riippuvainen tutkimuksen tavoitteista.

Myos kiisillii olevassa tutkimuksessa joudutaan tulonsaajayksiktiksi rajaa-
maan osa ruokakunnasta silloin, kun siihen kuuluu muita henkiltritti kuin
puolisot ja huollettavat lapset. Esimerkiksi naimisissa olevan lapsen ta-
loudessa asuvan lesken toimeentulovaikeudet saattavat peittyii ruokakun-
nan saamien tulojen alle. PyrittZiessd arvioimaan perhe-eliiketurvan tar-
vetta tdmd rajaus on viilttdmdttin. Perhe-eldke on tarkoitettu lesken ja

7 Ptrhe-elAketurya muuttuvssa yhteiskunnassa
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huollettavien lasten toimeentulon turvaamiseen. Huollettaviksi lapsiksi
on tutkimuksessa katsottu:

alle l8-vuotiaat lesken talouteen kuuluvat omat tai puolison lapset riip-
pumatta siitci, ovatko he koulussa vai ansiotydssci

l8-25-vuotiaat lesken talouteen kuuluvat opiskelevat lapset, ioiden toi-
meentulo haastattelutietojen mukaan ainakin osaksi perustui lesken tu-
loihin. Toisin sanoen lapset, jotka eivrit vielci ole tciysin irtautuneet van-
hempiensa taloudesta, katsotaan lesken talouteen kuuluviksi. Tcimci
koskee myds toisella paikkakunnalla opiskelevia lapsia.

Huollettaviin lapsiin kuuluvat siten my6s aikuiset opiskelevat lapset.
Niiiden aikuisten lasten sislllyttlminen tutkimusy'ksikktliin on lapsenell-
keikiirajan tarkastelun takia perusteltua le. Tutkimuksen piiriin on sisiil-
lytetty mytis lcsken uusi avio- tai avopuoliso sekd hdnen mukanaan lcsken
talouteen tullcet lapset. Uusia perheenjdsenid ei voida rajata pois lesken
taloudesta, silll perheen toimeentulotaso mddrdytyy paitsi lesken myos
uuden puolison tulojen perusteella. Empiirisen aineiston analyysissd avio-
tai avoliittoon menneitd leskid tarkastellaan kuitenkin omana ryhm?iniiiin.

Tutkimusyksiktin ulkopuolelle jdiivdt muun muassa lesken taloudessa asu-
vat aikuiset ansiotyiissd kiiyviit naimattomat lapset, samoin kuin naimi-
sissa olevat lapset perheineen, isovanhemmat jne. Alaikdistii naimisissa
olevaa lasta ei mytrskZiiin katsota vanhempiensa taloutcen kuuluvaksi.
Tutkimusyksikkotrn ei ole tarkoituksenmukaista sisiillyttiiii edelld lueteltu-
ja henkiltiitzi, joiden henkiltikohtaiset tulot saattavat oleellisesti muuttaa
leskiperheen toimeentulosta ja sen muutoksesta saatavaa kuvaa. Leski-
perheitd, joihin kuului viihintdiin yksi tutkimusyksiktin ulkopuolelle jiiiivii
henkilti, oli puolison kuolemaa edeltdneend vuonna 28 prosenttia ja sitii
seuranneina vuosina 3l prosenttia.
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3.3
Tutkimuksen tulokfr site

Lcskiperheiden toimeentulon muutosta tutkitaan perheiden kciytettcivissci
olevan tulon eli verotuksen jcilkeen ktiteen jritivtin nettotulon avulla. Tutki-
mukscn tulomalli rakennettiin Tilastokeskuksen tulonjakotilaston kdytet-
tdvissd olevan tulon kdsittcen pohjalta (ks. liite 3). Seuraavassa kuviossa
on esitetty kaaviokuvana talouksien saamien tulojen ja tulonsiirtojcn ja
niiden maksamien tulonsiirtojen virrat, joista muodostuu kdytettdvissd
olcl'a tulo cli nettotulo.

Ansiotulot muodostuvat palkoista sckd maa- ja me$etalouden ettd muun
yritystoiminnan tulosta. Kun ansiotuloihin lisdtdiin omaisuustulot, joita
ovat muun muassa korko-, vuokra- ja osinkotulot, pdristddn tuotannonte-
kijritulon kdsittecsecn. Kun trihzin lisdtddn saadut tulonsiirrot, kuten elik-
keet, lapsilisdt, tyottomlysavustukset ja -korvaukset, sairauspdil'drahat,
asumistuet jne. ja vdhennetidn maksetut tulonsiirrot, joita ovat viilitto-
mdt verot ja kansaneldke- ja sairausvakuutusmaksut, pdddytiidn kiiytettii-
vissd olevaan tuloon (ks. Tulonjakotilasto 1980, SVT XLI:4, 12-13).

Palkat

Ansiotulot

0maisurstulot

T

Saadut tulonsiirrot

Maksetut tulorsiinot

uiss0 oleuut tulot
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Perheiden toimeentulon muutoksen selvittdmiseksi tulotiedot on hankittu
vuodelta ennen ja vuodelta jiilkeen leskeksi jiidmisen sekd scurantavuodel-
ta, joka oli kolmcn vuoden kuluttua leskeksi jddmisestii. Tutkimuksen
kohdejoukkona oli vuonna 1980 leskeksi jiidneet henkiltit. Kaikille kol-
melle vuodelle on laskettu edellii kuvatun mallin mukaisesti perheen kiiy-
tettdvissd oleva tulo (ks. tulokiisitteen sisdltti lihemmin luku 3.6 ja liite 3).

3.4
Kulutustason muutoksen tutkiminen kulutusyk-
sikiiiden avulla

Alun perin Engelin tutkimustcn havaintoihin pohjautuva kulutustarpcen
mittausmenetelmd kulutusyksikdiden avulla tarkoittaa, ette jokaisellc per-
heenjdsenelle annetaan oma kulutusyksikktrarvo. Perheenjdsenten yhteen-
lasketut kulutusyksikktiarvot kuvaavat perheen kokonaiskulutusta. Eri
tutkimuksissa on kdytetty toisistaan poikkeavia kulutusyksikktiasteikkoja.
Perusajatus niissd on kuitenkin sama, eli parin kulutus on pienempi kuin
yhden erillistaloudessa eldvdn aikuisen kulutus ja lapsen kulutus on pie-

nempi kuin aikuisen kulutus. Kulutusyksiktiiden avulla on mahdollista
laskea, miten paljon perheen kulutus mallin arvojen perusteella laskettuna
pienenee esimerkiksi perheenjdsenen kuoleman johdosta. Kotitalouksien
toimeentulomahdollisuuksia ja niissd ilmenevid eroja ja muutoksia voi-
daan paremmin tutkia kulutusyksikktiii kohti laskctun kuin esimerkiksi
taloutta tai henked kohti lasketun tulon avulla. Tulotutkimuksissa on

kiiytetty yleensfr edellii mainittuja mittaustapoja.

Toimeentulovcrtailuja ei voida tehde tubutta kohti laskettuien tuloien
avulla. Perhciden toimeentulo on riippuvainen paitsi tuloista mybs pcr-
heenjdsenten lukumdiiriistd ja iiistii. Henkildri kohti laskettua tuloa kay-
tettdessd siirrytiidn toimeentulotarkastelun suuntaan. Tiilltiin huomioi-
daan perheen koon vaikutus toimeentuloon. Henkiltid kohti lasketut
tulot eivdt kuitenkaan ota huomioon sitd, ettd aikuisten ja lasten kulutus-
tarve on erilainen ja ettd perheessd on yhteisid kiinteitd perheenjdsenten

lukumddrdstii riippumattomia menoja. Esimerkiksi kaksihenkisen talou-
den menot eivdt pienene puolella toisen kuoleman johdosta. Kulutusyk-
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sikkd(i kohti lasketussa tulossa siirrytricin toimeentulotarkasteluun, iossa
tuloja tarkastellaan tarvepohjalta (ks. Hagfors& Koljonen 1984, 8).

Suomalaisista tutkimuksista, joissa on kdytetty kulutusyksiktiitfi toimeen-
tulovertailujen tekemiseen, vanhin lienee vuodelta 1912. Tutkimuksessa
selvitettiin ammattityoldisten elintasoa ja toimeentuloehtoja (Hjelt 1912,

69-70). Uudemmista tutkimuksista mainittakoon Pulkkisen haastatteluai-
neistoon perustuva kulutusyksikktiasteikko vuodelta 1964. Pulkkisen tut-
kimuksen mukaan yksindisen henkilon kulutus vaihtelee 0.89-1.06 viilillii
riippuen sukupuolesta ja siitii, onko kyseess?i aktiivi, tytikpyton tai van-
hus. Lasten kulutusyksikktiarvot vaihtelevat perheeseen kuuluvien lasten
iiin ja lukumddrdn mukaan. Yli l6-vuotiaiden lasten ja muiden aikuisten
perheenjdsenten kulutusyksikkoarvo miidriiytly henkiloiden lukumiiiiriin
perusteella (Pulkkinen 1969, 280-281).

Savelan tutkimus lasten kulutuksesta on vuodelta 1974 1a perustui vuo-
den 1966 kotitaloustiedustclun aineistoon, jota koskevista analyyseista
lasten kulutusyksiktit on pddosin Saatu (Savela 1974,34'36). Sosiaalihalli-
tuksen perhekustannusten tasausjdrjestelmiiii koskevassa selvityksessd tar-
kasteltiin yksinhuoltajien ja kaksinhuoltajien perheitii. Tiimiin niin sano-
tun Latuma-projektin loppuraportissa ei esitetd, mihin kiiytetyt
kulutusyksikktiarvot perustuvat. Arvot vaihtclevat yksinomaan lasten
miiiiriin mukaan. Lasten i6n vaikutusta kulutukseen ei ole huomioitu.
Yksinhuoltajaperheissd lapsille on annettu korkeammat kulutusyksikktiar-
vot kuin kaksinhuoltajaperheiss6. Tete on lyhyesti perusteltu silld, ettl
ensiksi mainituissa perheissii joudutaan ajan tms. syyn takia ostamaan
sellaisia palveluja, jotka jiilkimmiiisissii tuotetaan kotona (Heikkil2i et al.
1980, l2).

Lapsiperheiden tulo- ja kulutusrakennetta kesitteleve Sosiaali- ja terveys-
ministeritln tutkimus pohjautuu vuoden 1976 kotitaloustiedustelun aineis-
toon. Tutkimuksessa on verrattu lapsiperheiden kulutusta kahden aikui-
sen muodostaman, lapsettoman talouden kulutukseen ja laskettu lasten
kulutusosuudet aikuisen henkilon kulutuksesta lasten mddrdn mukaan.
Tiissdkiiiin asteikossa ei lapsen ikii vaikuta kulutustarpeeseen. Parin ku-
lutuksen vertailua edelleen yksin2iisen kulutukseen ei ole suoritettu (Suo-

minen& Tuisku 1979, 80).

Viimeisimmdss?i julkaistussa kotitaloustiedustelussa on k[ytetty OECD:n
suosittamia kulutusyksiktiitii (The OECD List of Social Indicators,
OECD, Paris 1982) 20. OECD:n kulutusyksikktiasteikko on iitirimmiiisen
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yksinkertaistettu. Kulutustarpeen mittaus perustuu kolmeen kulutusyk-
sikkoarvoon. Yksindiscn henkiltln ja talouden ensimmdisen aikuisen tulo-
tarvetta merkitddn luvulla 1.0, muiden taloutccn kuuluvien aikuisten tulo-
tarvetta luvulla 0.7 sckri laste n tulotarvetta luvulla 0.5. Lastcn
kulutusyksikkdarvot eivdt pienene henkiloiden lukumddrdn kasvaessa
(Kotitaloustiedustelu 1981, osa 2, tilastollisia tiedonantoja Nro 71, 9).

Tutkimuksissa kehitellyistd kulutusyksikkomittareista viimcisin on vuo-
dclta 1984. Taloudellisen suunnittelukeskuksen tutkimuksen kulutusyksik-
koarvot perustuvat vuoden 1976 kotitaloustiedustelun aineistoon. Kulu-
tusyksikktlarvot mzilrdytyviit perheen pddmie hen i6n, perheeseen
kuuluvien aikuisten lukumddrdn ja lasten lukumidrdn mukaan. Lasten
i6n vaikutusta tiimdkddn malli ei huomioi (Hagfors& Koljoncn, 1984, 7).
Edelld mainittujen kulutusyksikkomittareiden arvot on esitetty liitetaulu-
kossa 20 liitteess?i 4.

Kulutusyksikktiasteikkojen vertailua tutkimusaineis-
ton perusteella

Kulutusyksikkoasteikon valinnalla ci ole kovinkaan suurta merkitystd tar-
kasteltaessa kulutustason muutosta koko aineistossa. Eri asteikkojen pe-

rusteella saatu kuva kulutustason muutoksesta on hdmmdstyttdv5n sa-
manlainen, kuten kuviosta 9 nahdaan. Eniten muista tuloksista poikkeaa
kuviossa Hagforsin ja Koljosen kdyttdmiin asteikon perustcella saatu tu-
los, mikd painottuu muita enemmdn kulutustason nousun suuntaan.
T2imii johtuu siit6, ettd lapsettomien iiikkiiiden leskien talouksissa Hag-
forsin ja Koljosen kehittiimii asteikko johtaa selvdsti muita enemmiin ku-
lutustason nousuun (ks. liitekuvio 2 liittcessii 5). Kulutuksen pienenemi-
nen on tdssd mallissa todenndkriisesti liian suurta. Kun tarkastellaan
taulukkoa l0 sivulla 104, jossa on laskettu jdlkeenjiidneen perheen kulu-
tusosuus puolison kuolemaa edeltdneestd kulutuksesta ndhdddn, ette kak-
sihenkisen talouden kulutus pienenee tdssd mallissa kaikkein idkkiiimpien
ryhmdssd puoleen aikaisemmasta. Kulutustarpeen ndin voimakas supis-
tuminen ei iiikkiiilliik2i2in henkikiillii ole todenndkoistii, silld osa perheen
kustannuksista on kiinteitii perheenjdsenten lukumddriistii riippumatto-
mia kuluja.
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Kuvio 9 Vuoden l98l kulutusyksikkoii kohti laskettujen tulojen pro-
sentuaalinen osuus vuoden 1919 vastaavasta tulosta eri ku-
lutu5yksikktiasteikkojen perusteella laskettuna. Vertailusta
on poistettu yrittiijiitaloudet

Kulutusyksikkoasteikkojen soveltaminen tdhiin tutkimukseen on ongel-
mallista sen tdhden, ette asteikot on laadittu poikkilcikkaustilanteesta ke-
rdtyn kulutustiedon perusteella keytettav{iksi etupiiiissii kotitalouksien vd-
lisiin toimeentulovertailuihin. Perheen clinolosuhteiden muuttuessa
esimerkiksi juuri puolison kuoleman, avioeron tai muun syyn johdosta
perheen kulutuksen miidrd ja myos kulutustottumukset saattavat muut-
tua eri tavalla kuin mihin asteikkojen perusteella pdiidytddn zt. Luotet-
tavan tiedon saamiseksi muutoksen vaikutukscsta kulutukseen tulisi suo-
rittaa pitkittiistutkimus, jossa kulutusta mitataan kahtena eri
ajankohtana. Kulutustiedon hankkiminen pitkittiiistutkimuksella erilai-
sista muutostilanteista on kiiytiinnon syistd usein mahdotonta.

Lapsiperheissd erot eri asteikkojen viilillii ovat vdhdiset. Liitekuviosta 2
liitteessi 5 ndhdddn, ettd OECD:n arvot johtavat lapsiperheissd muita as-

teikkoja enemmdn kulutustason nousuun, kun sen sijaan Pulkkisen kulu-
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tusyksikk6arvot painottavat muutoksen peinvastaiseen suuntaan. Pulkki-
scn asteikossa lasten ikd ja lukumldrd vaikuttavat voimakkaasti lasten
kulutusosuuteen perheessd. Erot cri asteikoilla saatujen tulosten viilillii
ovat suhteellisen pienid, joten mallin valinnalla ei ole lapsiperheitd koske-
vien tulosten kannalta kovinkaan suurta merkitystd.

Taulukon l0 luvuista ndhdddn, ettd kulutus pienenee yhden lapsen per-
heissd useimpien mittareiden mukaan likimain kolmanneksella huoltajan
kuolemaa edcltdneeseen tilanteeseen verrattuna. Kolmen alaikdisen lap-
sen perheissfr kulutus pienenee hieman yli viidennekselld lukuunottamatta
Latuma-projektissa kiiytettyii asteikkoa, jonka arvot johtavat suhteellisen
vdhliseen kulutuksen supistumiseen. Lapsettomassa perheessd puolison
kuolema merkitsee kulutustarpeen picnenemistd runsaalla 40 prosentilla.

Taulukko 10. Puolison kuoleman jiilkeenjiiiineen perheen kulutuksen
osuus kuolemantapausta edeltdneestd kulutuksesta

PERHEKOKO
ENNEN
KUOL EI.IAA

Puolisot(- 45 v.)ja I alaik.
Puolisot(- 45 v-)ja 5 alaik.lasta
Puolisot(45-54 v. )ei lapsia
Puolisot(65-59 v.)
ei Iapsia
Puolisot(70-74 v.)
ei lapsia

JALKEEilJiiNEEN PERHEEN KUTUTUS
KUOLE}IANTAPAUSTA EDELTANEESTi

Pulkkinen Suoninen Heikkili& et aI.
Tuisku (Latuma)zz

PROSENTTIA
KULUTUKSESTA 22

Hagfors 0ECD-t suo-
Koljonen situs./ ./

67

75

57

59

59

70

7E

59

59 57

59 57

70 7l 66

E4 79 7E

57 60 59

5(t 59

50 59

Useimmat kulutusyksikkriasteikot eivdt ota huomioon ammattia, asuin-
paikkaa, lasten ikdd, asunnon omistussuhdetta, kotona tehdyn tytln arvoa
ja muita erityistekijtiitii, jotka osaltaan vaikuttavat kulutukseen. Tiistii
syyste kulutusyksikkolukujen perusteella ei voida tehdii pitkille menevid
peatelmie yksittiiisten talouksien toimeentuloeroista tai yksittdisen talou-
den toimeentulon muutoksesta. Kulutusmittarit soveltuvat toimeentulo-
tarkasteluihin ainoastaan isoissa aineistossa.
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Kulutusyksikktrasteikkoa valittaessa on erityisesti kiinnitettiivd huomiota
jrilkeenjiiiineen perheen kulutusosuuteen. Puolison poismeno pienentdd
kulutusta huomattavasti viihemmiin lapsiperheissii ja jonkin verran vd-
hemmdn myiis aktiivi-ikiiisillii verrattuna eliikeikiiisiin pariskuntiin. Kulu-
tustarpeeseen vaikuttaa paitsi perhekoko mytis perheen eldmdnvaihe.
Tdssd suhteessa Hagforsin ja Koljosen kulutusyksikktjarvot ovat oikean-
suuntaiset. Yll2i olevista mittareista se on mytis ainoa, joka erottclee aktii-
vi-ikdisten ja eldkcikiiisten lapsettomien pariskuntien kulutustarpeen. Ky-
seisessd asteikossa on kuitenkin ien vaikutus kulutustarpccsecn liian suuri
tiihiin tutkimukseen sovellettuna.

Tutkimuksen analyysissd on pdiidytty keyttemeen seuraavia kulutusyk-
sikktilukuja, jotka pohjautuvat osaksi Hagforsin ja Koljosen tutkimuksen
kulutusarvoihin. Idn vaikutusta kulutustarpeeseen on kuitenkin lieven-
netty siitd slysta, cttd vanhimmissa ik;iryhmissd asteikkoa ei sellaiscnaan
voida kdyttiid kulutustarpeen muutoksen kuvaamiseen.

HENKILIiN IKii KULUTUSYKSIKKI,ARVO
TALOUDEN PAAI,IIEHELLE
JA YKSINi ISELLE
HENKIL6LLE

a1le 45
q5-64
65-7q
75-

KU LUTUSYKS I KKIJARVO
TALOUDEN MUILLE
JiSENILLE

2. aikuinen
nuut aikuiset
l. lapsi
2. lapsi
muut lapset

1.0
0.9
0.8
0.7

0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
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Tiissd asteikossa kulutustarve pienenee lihes kolmasosalla aktiivin nuoren
henkiltin kulutustarpeesta kaikkein iiikkiiimpien ryhmddn siirryttdessii.
Eliikeikiiisten 65-74-vuotiaiden leskien kulutusosuus on kdytetyn asteikon
mukaan 57 prosenttia puolison kuolemaa edeltdneestd kulutuksesta.
Lapsettomalla aktiivi-ikdiselld 45-64-vuotiaalla leskellZi kulutus on 60 pro-
senttia, yhte alaikeistd lasta huoltavan alle 45-vuotiaan lesken perheessd

7l prosenttia, kahden alaiklisen lapsen perheessl 76 prosenttia ja kolmi-
lapsisessa perheessd 79 prosenttia puolison kuolemaa cdeltdneestd kulu-
tuksesta.

Kriteerin volinta kulutustasorr rnuutokselle

Toimeentulon muutoksen tarkasteluissa on asctettava kriteeri sille, kuinka
paljon kulutusyksikkoii kohti lasketun tulon on muututtava, jotta voidaan
luotettavasti todeta kulutustason joko nousseen tai laskeneen. Markka-
mddrdisen rajan valitseminen asettaa eri tulotasoilla olcvat perheet eriar-
voiseen asemaan. Esimerkiksi 2.000 markan muutos vuositulossa on mer-
kittdvd alimmissa tuloluokissa tuloluokkien yldpiiiissii muutoksen ollessa
suhteellisen vdhdinen. Prosentuaalincn muutoskriteeri sitd vastoin on eri
tulotasoja ajatellen tasapuolinen. Jos talouden kulutusyksikkoii kohti las-
kettu tulo on vdhintddn tietyn proscnttimddrdn verran pienempi tai suu-
rempi kuin vertailuvuoden vastaava tulo, katsotaan kulutustason joko
nousseen tai laskcneen muutoksen suunnasta riippuen.

Prosentuaalisen kritecrin kdyttdminen voi kuitenkin johtaa siihen, ette tu-
loluokkicn alapdiissd suhtcellisen pienikin markkamddrdinen muutos mer-
kitsee kulutustason nousua tai laskua. Kulutusyksikkod kohti laskctun
tulon muuttuessa vuositasolla esimerkiksi noin 500 markalla ei muutosta
voida pitzid riittdvdn suurena. Tutkimuksen eri vaiheissa muun muassa
otannassa, aineiston keruussa ja eri kdsittelyvaiheissa syntyvdt virhemah-
dollisuudet on otettava huomioon muutoskriteerid valittaessa. Kovin pie-
ni markkamddriiinen muutos ei vdlttiimrittd merkitse kulutustason muut-
tumista.

Eri tulotasoilla tarkasteltiin sitfr, kuinka pieni2i markkamiiiriiisid muutok-
sia kulutusyksikkoe kohti lasketuissa tuloissa esiintyi 5, l0 ja l5 prosentin
muutoskriteerid kdyttden. Tulotasoluokitus muodostettiin kvintiileittdin
kulutusyksikktiii kohti lasketun vuoden 1979 kiiytettdvissi olevan tulon
perusteella. Samaan tuloluokkaan sijoittuvat tiilloin tutkimusajanjakson
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alussa toimeentulomahdollisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaiset
taloudet (vrt. Kotitaloustiedustelu 198 l, osa 2, tilastollisia tiedonantoja
nro 71, l3). Pienimmdn 5 prosentin kriteerin valinta merkitsi site, ette
kahdessa alimmassa kvintiilissii jo alle 1.000 markan suuruinen muutos
johti kulutustason muuttumiseen. Ylemmissd tuloluokissa esiintyi niin
ikiidn pienizi markkamddraisid muutoksia, jotka ylittiviit kuitenkin l'500
markkaa.

Kun tarkasteltiin markkamdiiriiisid muutoksia kahdessa alimmassa tulo-
Iuokassa l0 ja l5 prosentin muutoskriteereilld, ei tuloksissa ollut mainit-
tavaa eroa. Jiilkimmdiselld kriteerilld pienimmdt markkamddrdisct muu-
tokset ylittiivdt 2.000 markan rajan. Muutoskriteerin ollessa 10

prosenttia 2.000 markan raja ylittyi kolmea tapausta lukuunottamatta.
Niiissdkin markkamddrdinen muutos oli 2.000 markan tuntumassa. Sen

sijaan ylemmisse tuloluokissa oli huomattava ero siten, etta l0 prosentin
kritcerilld pienimmdt markkamddrdiset muutokset jeivet alle 3.000 mar-
kan, kun taas 15 prosentin rajaa kdyttden kaikki muutokset ylittivet
4.000 markkaa.

Edellii tarkastellut markkamddrdiset muutokset koskivat kulutusyksikktid
kohti laskettua tuloa vuositasolla, loten muutoskriteerin asettaminen l0
prosentiksi katsottiin riittiiviin luotettavaksi. Tutkimusaineiston analyysis-
sd kulutustason muutoksen suuruutta on kuvattu seuraavalla asteikolla:

KULUTUSTASO: MUUTOKSEN
PROSENTUAAL INEN
SUURUUS:

nousi paljon
nousi melko paljon
nousi vIhSn
ennallaan
aleni vIhHn
aleni melko paljon
aleni paljon

vdhintSSn 50 Z
30-q9%
LL-29%
enint|in + lO %

tL-29%
30-49%
v5hint55n 50 %
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3.5
V:ihimmfristasoisen toimeentulon tutkiminen

Toimeentulon ja koyhyyden tutkimus on noussut keskeiseksi puheenai-
heeksi sosiaalipolitiikassa. Ktryhyyden tutkiminen on sekd kiisitteellisesti
ettd metodisesti pulmallista. Pienituloisuutta ja koyhlyttd on tutkittu
muun muassa huoltoapu- ja toimeentulotukitilastojen sckd toimeentulotu-
kinormiin perustuen (ks. esim. Sosiaalinen aikakauskirja 4 1987; Louhe-
lainen 1986, Sailas I987). Useimmiten pienituloisuutta on tutkittu tulon-
jakokysymyksend mddrittelemiillii kttyhiksi esimerkiksi alin tuloviidennes.
On myos kiiytetty menetelmid. joissa tulojakauma on otettu huomioon si-
ten, ette kriyhiksi on katsottu kaikki ne, joiden tulot ovat tietyn prosentti-
rajan alapuolella laskettuna tulojen kcskiarvosta tai mediaanista. Muun
muassa kansainvdlisissi vertailuissa on kiytetty tlti menettelyii (esim.
Salavuo 1974; Hagfors& Koljonen 1984; Halla& Kyro 1980; Uusitalo
1975; Uusitalo 1982; Torvnsend 1984, 13). Suomessa nriyttdd vallinneen
pyrkimys tutkia pikemminkin tuloeroja kuin koyhyyttd ja sen ilmenemis-
muotoja sindnsd.

Vlhimmiiistasoisen toimeentulon mittari tulisi tiissii tutkimuksessa maari-
tclle teysimadrdiseen kansaneldkkeeseen perustuen. Tiilltiin voitaisiin sel-
vittiiii niiden perheiden osuus, joilla tulot puolison kuoltua jdivdt kansan-
eldketurvan mukaisen tason alapuolelle. Kansaneldkkeen
miiiiriiytymisperusteiden mukainen tuloraja tulisi mfliirittiiii eri kokoisille
ja eri ikdisid lapsia kiisittiiville perheille. Yksindiselle lcskelle sekd alle
l6-vuotiaita lapsia huoltavalle leskelle tiiysimiiiirdisen kansaneldkkeen
mukaisen tulorajan laskeminen ei tuota ongelmia. Sen sijaan ei ole ongel-
matonta asettaa tulorajaa talouksille, joissa on l6 vuotta tiiyttiineitd lap-
sia. Ei liene perusteltua, ettd tuloraja on tfrsmdllcen sama lasten iiistii riip-
pumatta tai ett?i tuloraja olisi jopa alempi niissd perheissd, joissa on 16

vuotta t?iyttiineitii lapsia. Lapsikorotustahan ei tiilloin endd makseta.
Perhe-eldketutkimuksessa huollettaviin lapsiin on luettu paisi alle
lS-vuotiaat lapset mytis l8-25-vuotiaat opiskelevat lapset, jotka saivat tu-
loja leskeltii.

Tutkimuksessa piiiidyttiin mittaamaan viihimmdistasoista toimeentuloa
toimeentulotukinormiin perustuen. Kdytetty mittari on perdisin vuoden
l98l kotitaloustiedustelun aineistoon perustuvasta tutkimuksesta, jossa
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on laskettu eri kokoisille talouksille vihimmdistasoinen tuloraja mainit-
tuun normiin perustuen (Sailas 1987, l3-14). Tutkimuksesta oli saatavissa
siten koko vdesttid koskevaa vertailutietoa vuodelta l98l eli samalta vuo-
delta, jolta leskeksi j2idnciden taloudellista tilannetta tarkasteltiin.

Toimeentulotukinormi muodostettiin mainitussa tutkimuksessa valtioneu-
voston toimeentulotuesta antamien miiiiriiytymisperusteiden mukaan si-
ten, ette ravinto- ja kiiytttimenojen osuus vastasi toimeentulotucn perus-

osan markkamddrdd. Muina menoina otettiin huomioon asumismenoja,
aikuisten vaatemenoja, lehti-, puhelin- ja televisiolupamaksut, terveyden-
hoitomenoja, kodin kalustehankintoja ja lasten harrastusmenoja. Lasten
ikd vakioitiin l0-15-vuoteen. Ikdvakiointi vastaa hlvin tiimiin tutkimuk-
sen perheisiin kuuluvien lasten keskimddriiistii ikIii. Laskennalliscsti
miidritelty viihimmiiiskulutustaso kuvaa tulotasoa, jolle kotitalous joutui-
si, jos sen pitlisi turvautua toimeentulotukeen vuoden ajan (Sailas 1987,

l-2,13). Koska toimeentulotuki astui voimaan vuonna 1984, tulonormi
on kyseisessi tutkimuksessa muutettu vuoden l98l tasoon kuluttajahin-
taindeksin avulla.

Toimeentulotukinormiin perustuvan mittarin soveltuvuutta tehen tutki-
mukseen voidaan arvioida seuraavien lukujen avulla. Laskennallinen toi-
mecntulotukinormiin perustuva tuloraja ja tziysimiiiirdinen kansaneliike
yksindiselle henkiltllle toisessa kuntaryhmdssd olivat varsin samansuurui-
sct vuonna 1981. Kun kansanelikkeeseen laskettiin mukaan tiiysimddriii-
nen asumistuki, elikkeen taso nousi toimeentulotuen tasoa paremmaksi.
Yksindisten henkikiiden tulot jeivet siten aina tiiysimiidrdisen kansaneldk-
keen tasolle tai sen alapuolelle alittaessaan toimeentulotukinormin mukai-
sen tulorajan . Tutkimuksen leskeksi jcitineistci valtaosalla, 80 prosentilla ei
enciri ollut huollettavia, alaikciisici eikci aikuisia opiskelevia lapsia puolison
kuoltua. Yhden alaikciisen lapsen perheitii oli ainoastaan 6 prosenttia.

Lapsiperheisse toimeentulotukinormin mukainen taso nousi selvdsti tdysi-
mddrdiscn kansaneldkkeen tasoa paremmaksi. Kun kansaneldkkeeseen
laskettiin mukaan asumistuki, oli taso suurin piirtein sama. Tdmd mer-
kitsi sitd, ettd lapsiperheen jdddesse toimeentulotukinormin mukaisen tu-
lorajan alapuolelle kansaneldkkeen mukainen vlhimmdistaso alittui vain,
kun kansaneliikkeessd otettiin huomioon asumistuki. Myos laskennalli-
sessa toimeentulotuessa on huomioitu asumismenot, joiden arvioimiscssa
on kiiytetty eliikkeensaajien asumismenoja vuonna 1983 sekd yleisen asu-
mistuen saajien asumismenoja (Sailas 1987, l3).
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Eri toimecntuloturvajdrjestelmicn antamaa tulotasoa on tutkittu kahdessa
jArjestelmdanalyy-ttiscssd selvityksessd, joista ensimmeinen on vuodelta
1984 ja myohempi vuodelta 1987. Ndiden selvitysten tulokset osoittivat,
ettii yksiniiisilld henkiloilki sek?i lapsettomilla aviopareilla kansaneldke an-
toi paremman vdhimmziistulotason kuin toimeentulotuki. Yksiniiisillii ja
lapsettomilla aviopareilla toimeentulotuen mukainen taso oli noin 80-90
proscnttia tiiysimiiiiriiiseste kansancldkkeestd. Tulottomissa yksinhuolta-
japerheissd, joissa oli yksi huollettava lapsi, vdhimmdiseldke ja toimeentu-
lotuki antoivat jokseenkin saman tulotason (Niinivaara& Puhakka 1984,
l6-25,49; Salomiiki 1987, 4-10). On kuitenkin muistettava, ettd toimeen-
tulotuen antaman vzihimmiiisturvan taso on laskennallinen ja mddritelty
valtioneuvoston vahyistamien perusosan markkamddrien ja muiden pe-
rusteiden mukaisesti. Myonnettdessd toimeentulotukea erikseen huomi-
oon otettaviin menoihin on tuen tarveharkinta mahdollinen. Timd tekee
toimeentulotuen tason yksisclitteisen mddrittelemisen vaikeaksi.

Kansaneliketurvan toimeentulotukea parempi taso on perusteltua, silld
eleketurvan avulla eldkeldiset on pyritty saamaan pois viimesijaisen toi-
meentulotuen (aikaisemman huoltoavun) hakijoiden joukosta. Perhe-eld-
keturvan kehityksen tarkastelussa todettiin, ettd ennen koko vdestod kos-
kevien perhe-eliikejiirjestelmien voimaantuloa leskeys oli naisilla varsin
tavallinen huoltoavun syy (ks. s. l8-19). Eldketurvan tavoitteena on tur-
vata sellainen tulotaso, ettei kenenkddn tarvitse jdddii viimesijaisen toi-
meentulotuen piiriin.
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Toimeentulotukinormiin perustuvan mittarin avulla kuvataan sitri, kuinka
suuri osa leskeytyneistti jriti nriin mtiriritellyn vcihimmcitstuloraian alapttolel-
le. Mittarin avulla ei voida tutkia vdhimmiiiscldkcturvan mukaisen ta-
voitteen totcutumista, silld kansaneldkkeeseen perustuvaa tulorajaa ei voi-
tu miidrittdd kaikille tutkimuksen perhetyypeille. Toimeentulotukinormiin
perustuva tulotaso on kuitenkin kohtalaisen ldhcllii vdhimmdiscldketasoa
sekd lapsettomilla lcskilld ette yksilapsisilla leskiperheilld, joita oli enem-
misto leskeytyneistd. Kun jdddiiiin tdmdn tulorajan alapuolelle, jnzidtiiin
yleensd myos tdysimddrdiscn kansaneldkkeen tason alapuolelle.

3.6
Tutkimusaineisto

Haastatteluaineisto

Suuri osa tutkimusprojektissa tarvittavista tiedoista oli sellaisia, joita voi-
tiin saada vain henkilokohtaisella kyselyliii tai haastattelulla. Tutkittavan
eldmdntilanteen vaikeuden ja tiedusteltavien asioiden lukuisuuden takia
pdddyttiin haastattelututkimukseen, koska postikyselyssd vastauskato oli-
si oletettavasti jiiiinyt suureksi. Tutkimus kohdistettiin vuonna 1980 les-

keksi jiiiineisiin hcnkiloihin, jolloin seuranta-aikaa leskeytymisen jtilkeen
tuli keskimiidrin kolme vuotta. Kohdejoukkoa koskevaksi rajoitukseksi
asetettiin 80-vuoden ikd siitZi syystd, ette vastauskato kaikkcin i2ikkiiim-
pien keskuudessa on yleensd eri syistd johtuen suuri.

Vuonna 1980 leskeksi jA2ineet alle 80-vuotiaat henkildt muodostavat tut-
kimuksen perusjoukon, joka kiisittdd/ 13.992 henkiltiii. NliistZi naisia on
79.7 prosenttia. Perusjoukon jakautuminen lesken sukupuolen, iiin ja las-
ten huoltajuuden mukaan niihdiiiin seuraavasta kuviosta.
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Kuvio 10. Vuonna 1980 leskeksi jiiiineet alle 8O-vuotiaat henkilttt les-
ken sukupuolen, iin ja lapsiperheiden osuuden mukaan

Perusjoukosta poimittiin 3535 henkiltin otos niin sanotulla kaksivaiheisel-
la rlvdsotannalla (ks. liite l). Otokseen tuli mukaan keskimdiirin joka nel-
jds perusjoukkoon kuuluva henkilo. Korkea otantasuhde johtui siitii, ettii
analyysissd kiytettdviri luokittclumuuttujia oli neljii, joiden suhtecn muo-
dostettaviin ryhmiin tuli saada riittdvd miiiirii henkiloitd:

eri sukupuolta olevia leskiti
eri ikciisiri leskiti
er i k o ko is ia lap s ip er he itci
e r i e I rik e lak i e n p i ir i i n kuu luv ia he nk i ld i t ti.

Haastattelut suoritettiin huhti-lokakuun vdliscni aikana vuonna 1984.
Suomen Gallup Oy teki haastattelut 283 kunnassa eri puolilla Suomea.
Haastattelu saatiin 2793 leskeltl eli 80 prosentilta otoshenkiloisti. Ka-
don osuudeksi jzii 20 prosenttia, mikii on haastattelututkimuksessa koh-
tuullinen. Haastattelulomakkeen suunnittelun, sisdllon ja tutkimuksen
kenttiityon kuvaus on esitetty liitteessd 2 .
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Haastatellut edustavat hyvin tutkimuksen perusjoukkoa luokittelumuut-
tujien eli sukupuolen, idn, lasten lukumiiiiriin ja ty6eliikelakien piiriin
kuuluvuuden suhteen. Asuinalueen mukaan tarkasteltuna voitiin todeta
viihiiistd vinoutta siten, ette Uudenmaan liiiinistii saatujen haastateltujen
osuus on kolme prosenttiyksikktiii alhaisempi kuin vastaava osuus perus-
joukossa. Tiimd johtuu siitd, ettd katoprosentti nousi Helsingin seudulla
keskimiiiiriiistd korkeammaksi. Tiistii syyste myos taajama-asteen mukai-
sessa jakaumassa on picntd vinoutta.

Helsingin seudun keskimddrdistii hieman korkeampi katoprosentti ei kui-
tenkaan vaikuttanut tulojen edustavuuteen. Tulojen edustavuutta selvi-
tettiin tytieleketietojen avulla, koska ndistd oli kiiytettiivissii koko perus-
joukon tiedot. Sekii edunjiittdjien vuoden 1979 omael?ikejakaumien ettd
vuoden l98l perhc-eliikejakaumien perusteella tarkastcltuna saatu aineis-
to on tulojen suhteen edustava. Tutkimuksen perusjoukon, otannan ja ai-
neiston edustavuuden kuvaus on esitctty liitteessd l. Suoritetusta otan-
nasta johtuen tutkimustulokset on laskettu niin sanotusta painotetusta
aineistosta. Tilastollisten merkitselyystestien kZiyttti ei ole tdllaisessa ai-
neistossa mahdollista.

Tuloaineisto

Tutkimuksen tulotiedot ovat valtaosaltaan rekisteritietoa. Haastattelussa
kysyttiin ainoastaan sellaiset tulot, joita ei voitu saada rekistereistd, kuten
tyott6myysavustukset ja -korvaukset, hautausavustukset, vakuutuskor-
vaukset ja erddt el2iketulot (tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaiset
eldkkeet, niin sanotut kunnan vanhat eldkkeet, Ruotsista saatu eleketulo).
Sckd haastatteluticdot ettd rekisteritiedot kerettiin kaikilta tutkimusvuo-
silta eli puolison kuolemaa edeltdneeltd vuodelta, sen jiilkeiseltd vuodelta
ja seurantavuodelta, joka oli kolmen vuoden kuluttua kuolemantapauk-
sesta. Tuloaineiston keruun suunnittelu pohjautui tutkimuksessa kiiytet-
tyyn tulokdsitteeseen (ks. luku 3.3). Tulotietoja hankittiin seuraavista re-
kistereistd:

8 Perhe+llketurva muuttuvassa yhteiskunnasa
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ansiotulo-, vero- ym. tiedot verorekisteristii
ty 6e lrike t iedo t E liiket urvakeskuk s en rekis t erist ri
kansane lriket iedot Kansanekikelaitoksen rekisteristti
sairausvakuutus- ja eiitiyspriivcirahatiedot Kansanelcikelaitoksen rekiste-
ristci
valtion tapaturmavakuutuksen ja sotilamammalain mukaiset eleikkeet
Tapaturmav iras t o n rek is t er is tci

asum istuki A sunt o ha llituk sen rek is t e r is t ci.

Lapsilisdt laskettiin atk-ohjelmalla lasten lukumddrdd ja ikiiii koskevien
tietojen perusteella.

Tutkimuksessa analysoidaan haastateltujen joukkoa, sill6 osa tulotiedois-
ta ja analyysissd tarvittavat taustatiedot on saatu haastatteluista. Tutki-
muksessa haastatelluista 2793 leskiperheesti poistettiin vield tulotiedosto-
ja muodostcttaessa l7 perhettd, joiden tulotiedot olivat puutteclliset.
Tutkimusaineiston analyysiin jiii 2776 leskiperhettd. Tutkimusaincistoa,
sen keruuta ja tulotiedostojen muodostamista on selostettu liitteessA 2.

Tutkimusvuosille 1979, l98l ja 1983 laskettu perheiden kdytettdvissd ole-
va tulo perustuu liitteen 3 mukaiseen tulomalliin. Perheiden kulutustason
muutoksen tarkastelussa kiiytettiivissei olevaan tuloon ci ole sisdllytetty
omistusasunnossa asuvien asuntoetua eikd omassa taloudessa kziytettyjen
luontaistuotteiden laskennallista arvoa. Niiiden tietojen saaminen noin
viiden vuoden takaa haastatteluhetkeste lukien olisi ollut epdvarmaa.
Haastattelun keventdmiseksi jdtettiin pois mytis harvinaisten ja markka-
miiiiriiltiifin viihdisten tulojen kysyminen. Apuna kysymysten karsinnassa
kaytettiin tulonjakotilaston tauluja eri tuloerien frekvensseistii ja keskiar-
voista.

Kun leskeksi jiiiineiden tulotasoa verrataan muiden vdestoryhmien tulota-
soon tilastotietojen perusteella, vertailu tehdaen vuodelle 1983 erikseen
lasketun nettotulon perusteella, johon on sisiillytetty my6s omistusasun-
nossa asuvien asuntoetu, tuottajahinnoin laskettu luontaistuottciden las-
kennallinen arvo (maataloustuotteet, puutarhatuotteet seke omalta tilalta
saatu polttopuun arvo) sek6 luontoissuorituksena saatu kiinteistoeliike eli
syytinki. Tutkimuksen seurantavuosi oli haastattelua edeltinyt vuosi
1983, joten kyseiseltii vuodelta oli mahdollista saada aikaisempia vuosia
yksityiskohtaisempaa tietoa (ks. liitteet 2 ja 3). Oleellisin ero tilastoon
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ndhden on se, ette tutkimuksessa ei ole selvitetty kaikkicn kotitalouden
jdscnten tuloa, vaan ainoastaan tutkimusyksikktrtin kuuluvien puolisoiden
ja huollettavien lasten tulot. Trimii on otettava huomioon vdesttivertailuis-
sa.

Verrattaessa vuoden 1983 tuloja vuosien 1979 ja l98l tuloihin on otetta-
ya huomioon sosiaalietuuksien verotuksessa tapahtuneet muutokset.
Vuoden 1982 alusta tulivat vcronalaisiksi sairausvakuutus- ja iiitiyspdivii-
rahat seke tapaturma- ja liikennevakuutuksen pdivdrahat ja eldkkeet. Sa-
mana vuonna tuli voimaan myos maatalousyrittiijien tapaturmavakuutus.
Vuoden 1983 alussa toteutettiin kansaneldkeuudistuksen II A-vaihe, jossa
perusosa muutettiin pohjaosaksi ja tukiosa ja tukilisd yhdistettiin lisii-
osaksi. Kansaneldkkeen pohja- ja lisriosa muutettiin tAlloin veronalaisiksi
yleisen pcrhe-el5kkcen ctuuksien pysyessi edelleen verottomina. Liitteessii
2 on tarkasteltu ndidcn muutostcn vaikutusta tutkittujen perhciden tuloi-
hin ja arvioitu eri vuosicn tulotietojen vertailtavuutta.

Tutkimusaineiston analy;tsissti pritipaino on kulutustason vcilittr)mcin muu-
toksen tarkastelussa, eli verrataan kuolemantapausta seuranneen vuodcn
198 I kulutustasoa vuoden 1979 kulutustasoon. Edellti mainitut lainsdd-
ddnnon muutokset eivdt koske nditd vuosia.

Tutkinutsqineistort luokittelu palkansaajaviiesttiiin ja
y rit t iij iin kutluviin le s kiperheisiin

Palkansaajavdesttion kuuluvia leskipcrhcitii, sekd cldkeldisperheiti ettzi
aktiivi-ikdisid on tutkimusaineistossa 1454, joista naislcskid on 1036. Em-
piirisen aineiston analyysi painottuu palkansaajavAestorin kuuluviin les-
kiin. Valtaosa vdesttistd on palkansaajavdestod. Toisena slynii tdhzin
painotukscen on se, ettd kdytcttdvissd oleva tulo eli nettotulo on palkka-
ja eldketuloa saavilla henkil6illd rekisteritictojen perustcclla luotettavasti
ja melko tarkkaan laskcttavissa. Yrittdjien kdytettiivissii olevan tulon las-
kenta pohjautuu niin ikddn pdAosin rekisteritietoihin ja aktiiviyrittdjien
osalta erityisesti verorekisterista saatavaan tictoon, mikd ei vdlttdmattd
anna todellista kuvaa perheen kdyttotin tulleesta nettotulosta. Yrittdjien
kdytettdvissA olevan tulon selvittdmisessd on samat vaikeudet kuin tilas-
tollisissa tutkimuksissa. Kysymys on siitd, miten hlvin tulomallin perus-



ll6

teella lasketut tulot kuvaavat yrittdjlperheiden todellisia keytettevissa
olevia tuloja.

Yrittiijiiperheisiin tai itsendisiksi ammatinharjoittajiksi luokit6ltuihin per-
heisiin kuuluvia leskiii on tutkimuksessa 1034, joista maatalousyrittiijiii on
623 ja muita yritt?ijiii ja ammatinharjoittajia 4l I leskiperhettd. Perhe luo-
kiteltiin yrittiijiin kuuluvaksi, jos jompi kumpi puolisoista tai molemmat
puolisot olivat pddasialliselta ammatiltaan yrittiijiii. Haastattelussa ky-
syttiin avioliiton aikaista piiiiasiallista ammattia sekfr toimintaa tutkimus-
vuosina 1979, l98l ja 1983. Luokittelua ei tehty pelkdstiidn haastattelu-
tiedon perusteella. Luokittelun apuna kdytettiin puolisoista saatuja
rekisteritietoja. Eldkerekistereistd saatiin tieto puolisoiden kuulumiscsta
yrittiijiieliikelakien piiriin seke tieto siitd, saivatko puolisot eldketuloa yrit-
tij2ieliikelakien perusteella. Verorekisteristd saatiin tieto puolisoiden yri
t-vstoiminnasta saadusta tulosta.

Tutkimusaineistossa on lisdksi 272 uuden parisuhteen solminutta lesked,
joita ei ole sijoitettu edellZi mainittuihin ryhmiin. Heidiin ellmdntilanteen-
sa on sekd taloudellisesti cttd muussa suhteessa oleellisesti muuttunut les-

keytymisen jiilkeen. Avio- ja avoliittoon menneitd leskid tarkastellaan
erikseen luvussa 4.2.3.

3.7
Elilmlnvaihetarkastelu tutkimusaineiston ana-
lyysin perustana

Perheen ekimtinkaari voidaan jakaa vaiheisiin monella eri tavalla. Sosio-
logisissa tutkimuksissa on yleisimmin kiiytetty Duvallin ja Hillin kehittii-
mii?i jaottelua, jonka mukaan perheen eldmdnkaari jakautuu vaiheisiin
perheen koossa tapahtuneiden muutosten, vanhimman lapsen kehitysas-
teen ja perheen piiiimiehen ammatissa toimivuudcn mukaan (Mederer&
Hill 1983, 4l; Kalliala 1986, I l3). Viiestotieteellisissii tutkimuksissa per-
heen eldmdnkaarta koskeva tarkastelu on tarkoituksenmukaista tehdd
perheen koossa tapahtuneiden muutosten perusteella, kuten Glick jakaes-

saan perheen eldmdnkaaren seuraaviin vaiheisiin:
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I ) Perheen perustamisvaihe, mikri kesttici avioliiton
s o lmim i se s t a e s iko is en sy nty md(in

2) Laajenemisvaihe, eli aika esikoisen syntymtistti
nuorimman lapsen syntymtirin

3 ) Stabiili vaihe, mikri kestcici kuopuksen syntymcistci
ensimmtiisen lapsen kotoa kihtrjr)n

4) Supistumisvaihe, eli aika ensimmtiisen laPsen kotoa
kihdi)stri vtimetsen lapsen kotoa ltihtt)dn

5 ) Tyhjtin pesrin vaihe, mikci alkaa viimeisen lapsen

kotoa lrihdiistri ja kestrici toisen puolison kuolemaan

6 ) Ptitittymisvaihe, mikci kesteici toisen puolison kuolemasta
j ci lkee nj ritine e n puo lison kuo lemaan.

( Kalliala 1986, I I 3- I I 4 )

Tilastollisissa tarkasteluissa elinvaiheluokituksella on pyritty erottelemaan
tulojen kiiytoltdiin ja kulutukseltaan toisistaan poikkeavat eldmflnvaiheet.
Esimerkiksi eri vaiheissa olevat kahden huoltajan perheet on erotettu yk-
sinhuoltajaperheistd ja ns. sekatalouksista, joihin kuului aikuisia tyossZi

k:iyviri lapsia tai muita henkiltiitd, kuten isovanhempia jne. (Kotitalous-
tiedustelu 1981, osa 2, tilastollisia tiedonantoja nro 71, l2; ks. mytis Koti-
taloustiedustelu I981, tilastollisia tiedonantoja nro 71, osa I, liite 3, 1l).

Pcrheen eldminkaaren klsitettd ja sen kAyttiimistii tutkimuksissa on
myos kritisoitu. Arvostelu perustuu siihen, etta vain osa perheistd kokee
eldmdnkaaren vaihect jaottelujen esittdmissd muodossa. Jaottelut eivdt
huomioi avoliittoja, avioeroja, uudelleenavioitumisia, lasten tai vanhem-
pien varhaisia kuolemia eikii myohdisellii iiillii tapahtuvia synnytyksiii
(Mederer& Hill 1983, 42-44; Kalliala 1986, ll4). Yhteiskunnassa ja per-
heessd tapahtuneista muutoksista johtuen yhd harvempi perhe kokee mal-
lin mukaisen normaalin elcimcinkaaren.

Eldmdnvaiheen huomioon ottaminen on tdssd tutkimuksessa perusteltua.
Perheen kulutus muuttuu ellmiinvaiheen myot?i sekii mddrdltddn ettd ra-
kenteeltaan. Perheen perustamisvaiheessa hankitaan talouden kestokulu-
tushyddykkeet ja asunto, jolloin tarvitaan enemmdn tuloja ja kulutus on
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suurempi kuin myohemmissd eldmiinvaiheissa. Eliikeikiid ldhestyttiicssii
asuntovelat on yleensd maksettu ja vapauduttu lasten aiheuttamista me-
noista, joten tullaan toimeen pienemmillii tuloilla kuin keski-idssd. Ele-
keiiissii tulotarve ja kulutus edelleen pienenevdt, kun tytlmatkat ja muut
tyostd aiheutuneet kustannukset jddvlt pois.

Kun tutkimusaineisto jaettiin yllii olevan luokituksen mukaisiin ryhmiin
perhccn eldmAnvaiheen mukaan, oli odotctusti kahtecn ensimmiisecn
ryhmiiiin kuuluvien pcrheiden osuus pieni. Leskeytymincn tapahtuu har-
voin avioliiton alkuvaiheessa ja verraten harvinaista se on myos silloin,
kun perhe vield kasvaa. Taulukon I I luvuista ndhdddn, ette kahteen en-
simmdiseen vaiheeseen sijoittui noin prosentti vuonna 1980 leskeksi jzii-
neistd. Perhcen katsottiin olevan laajcnemisvaiheessa, kun perheen iiiti oli
alle 35-vuotias ja nuorin lapsi oli alle kouluidn puolison kuollessa. Tiihiin
vaiheeseen sijoittuvat myos ne perheet, joiden nuorin lapsi syntyi puolison
kuoltua. Rajan vetdminen laajenevan lapsiperhcen ja stabiilin lapsiper-
heen viilille on mddrittclykysymys, koska puolison kuolema katkaisi per-
heen normaalin eldmdnkulun. Lopputuloksen kannalta rajan asettamisel-
la ei ole kovinkaan suurta merkitystd, silld kahtcen ensimmdiseen
vaihecseen kuuluvia perheitii on leskeksi jddneiden keskuudessa vdhAn.

Perhe luokitcltiin stabiiliin vaiheeseen, kun nuorin lapsi oli kouluikiinen
ja vaimo oli triytuinyt 35 vuotta puolison kuolinvuonna. Edellytyksenii
tdhd.n vaiheeseen kuulumisclle oli myds se, ettei kukaan lapsista liihtenyt
lesken taloudesta tutkimusajanjaksona. Vastaavasti supistuvaan vaihee-
seen kuuluivat i:iste riippumatta lesket, joilla v?ihintd?in yksi lapsista ir-
tautui lesken taloudesta, toisin sanoen avioitui, muutti pois kotoa tai l8
ikdvuoden jiilkeen lopetti opiskelunsa, meni ansiotyohon ja hankki siten
itse elantonsa. Noin viidesosa lcskeksi jiiiineisti kuului niiihin kahteen
vaiheeseen supistuvan perheen ollessa jonkin verran yleisempi. Rajan ve-
tdminen stabiilin ja supistuvan perheen viilille on niin ikiiZin sopimuksen-
varaista, silld joku lapsista on saattanut liihted kotoa jo ennen tarkastel-
tua ajanjaksoa.

Leskeytyminen tapahtuu luonnollisesti yleisimmin tyhjrin pesrin vaiheessa,
jolloin lapset ovat jo aikuistuneet ja muuttaneet pois kotoa. Tiihiin vai-
heeseen sijoittuvat ifistii riippumatta ne lesket, joilla lapset olivat menneet
naimisiin, ldhteneet kotoa tai l8 vuotta tiiytetty?i2in menneet ansiotyohon
ja hankkivat siten itse elantonsa jo ennen toisen puolison kuolemaa.
Noin kahdessa tapauksessa kolmesta leskeytyminen tapahtui tZissii elii-
mdnvaiheessa.



u9

Katkoviivan alapuolella on esitetty niiden perheiden osuudet, jotka eiv[t
sijoitu "normaalin elAmlnkulun" mukaisiin ryhmiin. Niiistii toinen ryhmd
on uuden elZimiinkumppanin loytiineet lesket. Kuusi prosenttia vuonna
1980 leskeksi jddneistii oli haastatteluvuoteen 1984 mennessd uudessa pa-

risuhteessa. Taulukon "muut" ryhmii koostuu pddasiassa iiikkiiiimmistl
lapsettomista leskistii.

Taulukko 11. Tutkittujen leskiperheiden jakautuminen perheen eliimiin-
vaiheen mukaan

ELi},IiNVAIHE

Nuori lapseton perhe

Laajeneva perhe

Stabiili perhe

Supistuva perhe

TyhjA pesH

Avio- tai avoliittoon
menneet lesket
l.tuut (em. ryhmiin
kuulumattomat )

PAL KAN-
SAAJ AT

MAATALOUS-
YRITTiJiT

l,IUUT ITSE-
Ni ISET
YRITTiJiT

0

IO

t4
60

%
0

%

0

I
7

II
53

I
7

t2
7L

7

I6

7 3

YhteensH 100 100 100

Eliimiinkaaren jaottelu on tarkoituksenmukaisinta tehde myos tiissii tut-
kimuksessa perheen koossa tapahtuneiden muutosten pohjalta, silld kulu-
tustarve muuttuu ratkaisevasti perheen koon muuttuessa. Tutkimusai-
neiston analyysi tehdeen seuraavanlaisen perheen eldmlnkaaren jaottelun
pohjalta:

Laaieneva perhe

Perheessfr on huollettavia lapsia ennen puolison kuolemaa. Kuolemanta-
pauksen sattuessa vaimo on alle 35-vuotias ja nuorin lapsista on alle kou-
luidn.
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Stabiili oerhe

Perheessi on huollettavia lapsia ennen puolison kuolemaa ja lasten luku-
mii[rii pysyy koko tarkastelujakson samana.

Supistuva perhe

Perheessd on huollettavia lapsia ennen puolison kuolcmaa. Viihintiidn
yksi lapsista neljln vuodcn tarkasteluaikana joko mcncc naimisiin, tai
muuttaa pois vanhempiensa kodista tai l8 ikdvuoden jdlkeen lopettaa
opiskelun ja menee ansiotytihon.

Tyhidn pesiin vaihe

Puolisoilla on lapsia, joista kukaan ei endI kuulunut vanhempiensa talou-
teen ennen toiscn puolison kuolemaa.

Edellii olevaan luokitteluun eiviit sisiilly uuteen avio- tai avoliitoon men-
neet lesket. Tutkimusaineiston analyysiss?i tiitii ryhmiiii tarkastellaan erik-
seen paitsi siitd syyst6, ettd he eivdt sovellu normaalin eldmdnkaaren mu-
kaiseen luokitteluun myos siksi, ette perheen taloudelliseen asemaan
vaikuttavat oleellisesti lesken tulojen ohella uuden puolison tulot.

Laajenevaan perhevaiheeseen kuuluvia on vdhdn, joten tdssii elimdnvai-
heessa leskeytymistii voidaan tarkastella vain naisleskien osalta. Nuoria
lapsettomia perheitii on aineistossa liian vdhdn, jotta tiitii vaihetta voitai-
siin erikseen kuvailla.

Taulukossa l2 on kuvattu palkansaajaviiestotin kuuluvia lcskid tdssd tar-
kastelukehikossa. Perheen ikiiiintyminen eldmdnvaihecn myotii n2ikyy
lesken keski-idssfi. Laajenevassa perhevaiheessa lesken keski-ikii oli 30
vuotta ja lapsiperhevaiheen ohittaneilla yksiniiisill?i leskillii keskimiiiirin
65 vuotta. Perheen ikiiiintyminen niikyy mytis perhekoon pienenemisend.
Laajenevassa vaiheessa perhckoko oli keskimiiiirin suurin 2.8 henkiltid
vuonna 1981. Perhekoon pieneneminen niikyy paitsi henkiltriden myos ku-
lutusyksiktiiden mfrdrdssd. Nuorimmissa lapsiperheissii kulutusyksiktiitii
oli keskimiiiirin yli puolta enemmdn kuin lapsiperhevaiheen ohittaneilla
yksin iiisillii leskilki.
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Tiimii viittaisi siihen, ette lapsiperheiden luokittelu ei tiiysin vastaa todel-
lista elimiinvaihetta, koska luokittelu on jouduttu tekemiiiin poikkeuksel-
lisessa eliimdntilanteessa sopimuksenvaraisin perustein. Stabiilissa vai-
heessa perhe ei enfrd kasva, joten perhekoon voisi olettaa olevan tiilltiin
suurimmillaan. Stabiilissa vaiheessa saattoi siten olla perheitd, joista lap-
sia oli liihtenyt jo ennen tutkimusajanjaksoa. Tutkimusajanjaksona sen

sijaan lasten miiiirii niiissii perheissi pysyi samana.

Alle l8-vuotiaita lapsia oli laajenevassa perhevaiheessa eniten, keskimiiii-
rin 1.8. Supistuvassa perhevaiheessa alaikiiisten lasten miiiirii jiii keski-
miiiirin alle yhden. Site vastoin opiskelevia aikuisia lapsia oli tiissii vai-
heessa eniten. Noin kahdessa perheessii viidesti oli opiskeleva aikuinen
lapsi, kun stabiilissa vaiheessa aikuisia lapsia oli noin joka viidennessd
perheessd.
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Taulukko 12. Eri eldmdnvaiheessa leskeksi jdiineiden perherakenne
puolison kuolemaa seuranneena vuonna. Palkansaajavii-
esttion kuuluvat nais- ja mieslesket
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0.E
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4
TUTKIMUSTULOKSET

4.1
Leskiperheen toimeentulon perusteet

Leskiperheiden toimeentulo, kuten perheiden toimeentulo yleensdkin pe-

rustuu ennen muuta jatkuvaluonteisiin tuloihin, eli ansio- ja eleketuloihin.
Niiistii varsinkin eliiketuloilla on keskeinen merkitys leskiperheiden tulon-
muodostuksessa. Valtaosa leskeksi jiiiineistii on iiikkiiitii elAketuloa saa-
via henkiltiitd. Perheen eliiketulo I'oi koostua omaeldkkeestd, leskeneldk-
keestii ja lapseneldkkeestd. Kaikkiin niiihin voi sisiiltyii sckii tyir- etti
kansancldketuloa. Leskiperheiden tulorakenteen tarkasteluissa piiiihuo-
mio on luonnollisesti perhe-eldketuloissa (ks. luku 4.5.3).

Toimeentuloturvajfl rjestelmflt

Omaellkkeet: tyt - ja
kamaneltrkkeet

Lmkenelikkeet PEL:n
ja tyUellkejlrjestelm[n
eltkkeet

LESKIPERI{EN IOMEENIULO

Lapeneldkkeet: PEL:n
ja tyOellkei[rlestelman
ellkkeet

Led<en varallbuus

Ansiotulot
PerintOokeudellinen
s[[nnOst0

Avio+keudellinen seennUstU

Puolison kuoleman iotrdosta
saadut tulot: vakuuttstulot
hautausaustukset

Toimeentulotutkimusten puutteeksi on niihty se, ettd toimeentuloa tutki-
taan yleensd vain tulojen perusteella irrallaan muista resursseista, muun
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muassa varallisuudesta (Viilimiiki 1987, 37). Omaisuudesta huomioidaan
yleisesti vain omaisuustulot. Tosiasiassa perheiden toimeentulo mddr dytyy
saatujen tulojen lisdksi varallisuudesta. Leskeksi jddneiden varallisuusa-
semaa kuvataan crikseen kohdassa 4.4 Varallisuuden tarkastelu liitetiiiin
toimeentulotarkasteluihin siten, ettd varallisuutta tutkitaan myos toi-
meentulon muutoksen suunnassa, eli kulutustason muutoksen ja v?ihim-
mdistasoisen toimeentulon toter,rtumisen mukaan.

Leskiperhcen viilittomiiiin toimecntuloon puolison kuoltua vaikuttavat
mytis kuoleman johdosta saadut kertaluonteiset tulot. Erilaisia kertaluon-
teisia korvauksia ovat hautausavustukset ja vakuutuskorvaukset, kuten
ryhmiihenkivakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja yksityinen hen-
kivakuutus. Samoin kuin varallisuutta my<is nditd tuloja tarkastellaan
toimeentulon muutoksen suunnassa eli perheilld, joilla kulutustaso puoli-
son kuoltua aleni, pysyi ennallaan ja nousi.

Valtaosa hautausavustuksista ja erilaisista vakuutuskorvauksista makset-
tiin puolison kuolinvuonna 1980 ja vain suhteellisen pieni osa sitA seuraa-
vana vuonna. Kdytettdvissd olevaan tuloon tulisi tulomallin mukaisesti
sisiillyttAii vuoden 198 I puolella maksetut korvaukset. Tdstd sddnnostd on
kuitenkin poikettu. Kiiytiinndssii ei liene suurtakaan croa niiden perhei-
den vililld, jotka saivat vakuutuskorvauksia vuoden 1980 lopulla verrat-
tuna niihin, jotka saivat korvauksia vuoden 198 I alkupuolella. Haastat-
telussa ei kysytty tulojen keyttde, vaan ainoastaan maksuvuosi sekd
saadun summan suuruus. Yksityiskohtaisen tiedon saaminen tulojen key-
tostl on jiilkikiiteen vaikeata ja tiillaisen tiedon kiiyttcikelpoisuus kyseen-
alaista. Kaikkia kertaluonteisia tuloja maksuvuodesta riippumatta tar-
kastellaan siten erikseen luvussa 4.2.4 23.

Leskiperheiden nettotuloon vaikuttaa myos verotus. Lapsia huoltavalla
leskelld on valtion- ja kunnallisverotuksessa yksinhuoltajavdhennykset ja
eliketuloa saavana verovelvollisena eldketulovdhennyksct. Eldketulovd-
hennys tuli voimaan kansaneliikkeiden muuttuessa veronalaiseksi tuloksi
vuoden 1983 alussa, jolloin kansaneldkeuudistuksen II A-vaihe toteutet-
tiin. Eliiketuloviihennyksen tarkoituksena on turvata se, ettei pelkdn kan-
saneldkkeen varassa eliivii joudu suorittamaan veroa. Eldketulovehennys
on sidottu tietyin laskentaperustcin tdyden kansaneldkkcen mddriln.
Vuonna 1986 tiiysi elaketulovehennys oli valtionverotuksessa 16.600
markkaa ja kunnallisverotuksessa 20.900 markkaa (Verohallinnon kiisi-
kirja 1987, 245,255).
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Eleketuloyehennyksen voi jokainen eldketuloa saava tehdd kukin omalta
osaltaan eli leski ja lapset erikseen. Kdytdnnossii lasteneliikkcist2i ei eld-
kctulovdhennyksen takia useinkaan joudu maksamaan veroa. Verotuksen
progressiivisuuden ja cleketulovahcnnyksen johdosta saattaa eriiissd tilan-
teissa perheen nettotulo nousta jopa suuremmaksi, mitd se oli ennen puo-
lison kuolemaa. Ndin kiiy esimerkiksi silloin, kun tytikyvyttomyyseldk-
keelld olleen edunjiittiijAn jdlkeen maksetaan tiiysimddrdinen perhe-eldke
eli edunsaajia on t'rihintddn kolme.

Omaelikkeend maksettavat kansaneliikkeet olivat verottomia vield tutki-
musajanjakson alussa eli vuosina 1979-1981. Kansaneldkkeen verotusta
koskevat muutokset eivit siten vaikuta toimeentulotarkasteluihin velitto-
mdssd leskeytymistilanteessa. Yleisen perhe-eldkelain mukaisten eldkkei-
den ja sotilasvammalain perusteella maksettavien eldkkeiden verotuskdy-
tiinto ei ole muuttunut. Ne ovat edelleenkin verotonta tuloa. Vuosina
1982 ja 1983 voimaan tulleen sosiaalietuuksien verotusta koskevan lain-
sdddinnon vaikutuksia tutkimusvuosien tulotietojen vertailtavuuteen on
arvioitu liitteessd 2. Verotuksen vaikutusta toimeentulon muutoksessa ei
empiirisen aineiston anallysissi erikseen selviteti.

4.2
Toimeentulon vllittin muutos puolison kuoltua

4.2.1
Eliikeiiirjestelmien tavoitteiden toteutuminen palkan-
saajavf,esttiiin kuuluvilla leskillfl

Tyiieliiketurvan tavoite eli kulutustason ennallaan sdilyminen toteutuu,
kun perheen kulutustaso toisen puolison kuoltua pysyy kuolemantapausta
edeluineelld tasolla. Leskiperheen kulutustaso sdilyy ennallaan, kun tulot
ja kulutus pienenevdt samassa suhteessa. Kulutuksen supistuessa suh-
teessa vdhemmdn kuin tulot kulutustaso laskee. Vastaavasti perheen ku-
lutuksen supistuessa tuloja enemmdn kulutustaso kohoaa. Perheen kulu-
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tustaso puolison kuoltua voi nousta mytis siitd syystd, ettd kulutus
picnenee tulojen pysycssii ennallaan. Kulutustaso kohoaa automaattisesti
muun muassa miesleskillii, joilla tuloton kotona ollut vaimo kuolee. Ku-
lutus pienenee yhden aikuisen henkilon kulutusosuudella tulojcn pysyessd

likimain ennallaan.

Taulukossa l3 on kuvattu elAkejdrjestelmien tavoitteiden toteutumista
palkansaajavdesttltin kuuluvilla leskilld. Noin ioka viidennelki vuoden ai-
kana leskeksi jririneistti tydeldkejcirjestelmrin ta,-oite icii totetttumatta, sillci
2l prosentilla kulutustaso aleni. Rttnsaalla kolmasosalla, 37 prosentilla
kulutusmahdollisuudet pysyivtit samoina ia noin kahdella viidesosalla, 42
prosentilla taloudellinen tilanne kttlutustasolla mitattuna parani eli tavoite
jopa ylittyi.

Vdhimmiiistasoinen toimeentulo jdi toteutumatta 5 prosentilla leskeksi
jddneist2i. Verrattaessa osuutta koko vdesttid koskevaan vastaavaan lu-
kuun se ci ole poikkcuksellisen suuri. Sosiaalihallituksen toimeentuloa
koskevassa tutkimukscssa "Koyheit keskuudcssamme" toimeentulotukinor-
min alittaneita talouksia oli 5.5 prosenttia kaikista kotitalouksista vuonna
l98l (Sailas 1967). Kun perhe-eldketutkimuksen kohdejoukko painottuu
idkkdisiin ja yksiniiisiin eldketuloa saaviin henkiloihin, voisi osuuden olct-
taa nousevan vdeston keskiarvoa suuremmaksi.

Vertailussa on otettava huomioon myos se, ettei perhe-eldketutkimuksessa
kdytettdvissd olcviin tuloihin ole laskettu kaikkia niitl tuloerid, jotka si-
sdltyviit kotitaloustiedustelun tulokdsitteeseen. Erddt laskennalliset tulo-
eret puuttuvat leskiperheidcn tuloista, muun muassa asumisetu omistus-
asunnossa ja luontoisetuasunnossa asuville sekd omassa taloudessa
kdytetyt puutarha- ym. tuotteet. Lisdksi haastattelussa on jdtctty kysy-
mdttd harvoin esiintywdt ja markkamddraltaan pienet tulot. Ndmd erot
huomioon otettuina toimeentulotukinormin alittaneiden perheiden osuus
on leskiperheissd jonkin verran liian suuri vdesttin osuuteen nAhden.

Ktlyhyydesti ja huono-osaisuudesta muodostuva kuva on luonnollisesti
riippuvainen ktiyhyyden mddrittelystd, mittaustavasta ja siitd, tutkitaan-
ko koko vdestod vai joitakin vdestoryhmiii. Riihisen tutkimuksessa 9 pro-
senttia haastatelluista sijoittui poikkeukselliscn huono-osaisten luokkaan,
jossa toimeentulotarpeet, mutta myos kasvutarpeet olivat erityisen keh-
nosti tlydytettyji. Huono-osaisuutta mitattiin paitsi aineellisilla myos
muilla rcsursseilla. Tutkimuksen empiirinen aineisto oli perdisin suoma-
laista perhe ttd koskevasta tutkimuksesta, jossa kohdcryhmdnd oli
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lS-44-vuotiaat naimisissa olevat naiset. Tutkimuksessa todettiinkin, ettei
se kohdistunut sellaisiin ryhmiin, joissa huonot eldmdnolot tulevat kenties
korostuneimmin esiin, kuten yksindisiin ja vanhuksiin (Riihinen 198 l,
170, 178). Koyhyyden esiintymistii on tutkittu myos kotiavustustapaus-
ten suhteellisen osuuden perusteella. Ktiyhi?i oli niiin mitattuna 3 pro-
senttia vdcsttlstd vuonna 1980. Kotiavustusta saaneiden perheiden osuu-
tena ilmaistuna se oli noin 5 prosenttia kaikista asuntokunnista kyseisend
vuonna (Louhelainen 1986, 2l).

Taulukko 13. Eliikejiirjestelmien tavoitteiden toteutuminen palkansaaja-
vdestoon kuuluvilla leskillii

PERHEIDEN
OSUUS, JOILLA
TULOT V. I98I
jSivHt a1le
vShimmdistoi-
meentuloraj an

ylittiv5t
vHhimmiiistoi-
meentuloraj an

PERHEIDEN OSUUS, JOILLA KULUTUSTASO
ViLITTiJI'1;iSTI PUOLISON KUOLTUA

aleni pysyi nousi Yhteens5
ennallaan

22ls

t9 35 qL 95

YhteensS 2L 2a 42 100

Taulukon l3 luvuista ndhdddn, ettd osalla perheistS, joilla kulutustaso
sdilyi vdhintdin ennallaan, tulot jeivet alle minimitason. Ndiden perhei-
den tulotaso oli jo ennen puolison kuolemaa poikkeuksellisen alhainen.
Vaikka kulutustaso s2iilyi ja jopa vdhdn kohosi, tulot jdivdt vdhimmdistoi-
meentulorajan alapuolelle kolmella prosentilla palkansaajavdestotin kuu-
luvista leskistd. Molempien tavoitteiden suunnassa tarkasteltuna vdliin-
putoajia oli vain kaksi prosenttia.

Perheiden taloudellisen tilanteen muutoksessa oli selvii sukupuolen mu-
kainen ero. Miesleskillti kulutustason muutos painottui naisleskiri enem-
mcin nousun suuntaan. Yli kahdella kolmasosalla miesleskistri ia runsaalla
kolmasosalla naisleskistci kulutusmahdollisuudet puolison kuoltua parani-
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vat. Vastaavasti kulutustaso aleni noin nelirisosassa naisleskien ia vain

noin kymmenesosassa miesleskien perheistii.

Perheiden kdytettiivissii olevien tulojen jakaumat taulukossa 29 sivulla
170 osoittavat, etta perheiden nettotulot pieneniviit selviisti vdhemmdn
miesleskien perheissii naisleskien perheisiin verrattuna. Tiim2i johtui erois-

ta poisjdiineessd tulo-osuudessa. i4iesleskillti yaimon poisititinyt tulo-osuus

oli keskimeiririn noin neljrisosa perheen tuloista, kun naisleskien talouksissa
edesmenneen miehen tttlo oli keskimcicirin noin kaksi kolmasosaa. Perhe-

eliikkeiden johdosta ero mies- ja naisleskien nettotulon supistumisessa ei

kuitenkaan jiiiinyt ndin suureksi. Poisjdiineessd kulutusosuudessa ei mies-
ja naisleskien vdlillii sitd vastoin ollut eroa (ks. liitetaulukko 2l liitteessii
4).

Taulukko 14. Eliikejiirjestelmien tavoitteiden toteutuminen palkansaaja-
vdesttibn kuuluvilla lesken sukupuolen mukaan

PERHEIDEN
OSUUS, JOILLA
TULOT V. 198I

PERHEIDEN OSUUSI JOILLA KULUTUSTASO
ViiLITTiJ}liSTI PUOLISON KUOLTUA

aleni pysyi nousi Yhteens5
ennallaan
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vEhimmHistason
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100

I
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t9
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2
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6
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I00Yhtee nsH 24 qo 36



129

Viihimmlistasoisen toimeentulorajan alittumisessa oli niin ikiiiin selvd su-

kupuolen mukainen ero. Miesleskilki toimeentulo jrii eritttiin harvoin vti-

himmciistason alapuolelle vaimon kuoltua. Nriiden talouksien osuus oli vain
pari prosenttia. Leskeksi jtitineillti naisilla osuus oli kolminkertainen mie-
hiin verrattuna. Taulukon luvuista niihdiidn myos, ettd kulutustason py'
syessd viihintiiiin ennallaan miesleskistd suhteessa pienempi osa jiii toi-
meentulotukinormin alapuolelle naisleskiin verrattuna. Osuudet olivat
yksi ja kolme prosenttia. Niiillii perheille tulotaso oli alhainen jo ennen

toisen puolison kuolemaa.

4.2.1.1
Kulutustason muutos eri eliiminvaiheissa leskeksi iiiiineillii

Puolison kuolemaa edeltdneend vuonna keskimiiiiriiisessd kulutustasossa
ei ollut kovin suurta eroa eri eldmdnvaiheissa leskeksi jiidneiden miestcn
ja naisten viilillzi (ks. taulukko l5). Alhaisin kulutustaso olinaisilla laaje-
nevassa perhevaiheessa ja miehilld supistuvassa vaihcessa leskeksi jiiiineil-
le. Puolison kuoleman jiilkeen keskimeiiirziinen kulutustaso nousi kaikissa
ryhmissii nousun ollessa suhteessa suurempaa leskeksi jiiiineillii miehill2i
kuin naisilla. KeskimS?irdinen kulutustaso oli talloin korkein tyhjdn pe-

sdn yaiheessa leskeksi jliiineillii miehilld ja matalin vastaavassa vaiheessa

leskeytyneillii naisilla.

Keskimddrdisen kulutustason muutoksesta ei niihdzi sitd, ettd osalla per-
heitd kulutustaso aleni. Kun tarkastellaan kulutustason muutosta eri elci-

mcinvaiheessa leskeksi jririneillti naisilla kuviosta I I havaitaan, ette mite
mytihemmdssd eldminvaiheessa perhe oli puolison kuollessa, sitti yleisem-
min kulutustaso aleni. Laajenevassa perhevaiheessa, jolloin perheessd oli
vield alle kouluikiiisid lapsia, kulutustaso aleni vain noin joka kymmenen-
nessd perheesse, kun taas noin joka neljiinnellii lapsiperhevaiheen ohitta-
neella naisella kulutusmahdollisuudet puolison kuoltua heikkeniviit.

9 Perhc€llketuna muuttuvassa yhteiskunnassa
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Taulukko l5 Palkansaajavdesttion kuuluvien perheidcn keskimiilr?iinen
kulutustaso puolison kuolemaa edeltdneend ja sitii seu-
ranneena vuonna lesken sukupuolen ja perhevaiheen mu-
kaan. Markat vuoden l98l rahanarvossa 24

TAAJ ENEVA
PERHE

STABIILI
PERHE

SUPISTUVA
PERHE

TYHJi
PESi

KSytettSvissS olevat
tul otlkul utusyksikkii
keskimSSrin v. L979
1000 mk

Naisl esket
Mi esl esket

2E 1 50
5l

5
6
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E
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Ku I utusyksiktii t5
keskimS5rin v. I9El

NaisI eskdt
Mi eslesket

1.E L.7
t.7

r.5
r.5

0.E
0.E

Kulutustason nousu oli lapsiperheissii yleistd. Noin kahdella kolmasosalla
nuorimpien naisleskien perheiste kulutustaso kohosi. Stabiilissa ja supis-
tuvassa perhevaiheessa kulutusmahdollisuudet paranivat noin joka toises-
sa perheesse. Tyhjiin pesdn vaiheessa kulutustaso nousi enee kolmasosal-
la leskeksi jiiiineistii naisista.

Erot eri vaiheissa leskeksi jdiineiden naisten vdlillii siiilyivdt tarkasteltaes-
sa kulutustason muutosta lesken toiminnan suhteen vakioidussa aineistos-
sa. Tarkasteluun otettiin tiilltiin mukaan ainoastaan ne lesket, jotka oli-
vat olleet koko tarkastelujakson joko ansiotytlssii, eliikkeelld tai muusta
syysd pois ansiotytistd. Lesken ansiotyohon meno tai ansiotytista elek-
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keellc siirtyminen ei siten vaikuttanut tuloksiin (ks. liitekuvio 3 liitteessd
5).

Palkansaajavdest00n kuuluvat lesket
I I\AISLESKET MIESLESKET

KULUTUSTASO:

I nod pcpn

[lnurn' nrcko polion

$nurrivthan

flurmlhon

[[ ohni vohon

I ohni mcllo polirx

!otmiptlon

b+le- sta- s4ls-
neva biili twa
perhe pertE p€rln

4hja
pes6

sta- spis- tdr-Ebiili tuva pesa
pErhe periE

Kuvio I I Kulutustason viliton muutos 2s eri eldmdnvaiheessa les-
keksi jiiiincilld leskcn sukupuolen mukaan

Eri elcimrinvaiheissa leskeksi jcicineiden miesten vtilillti ei ollut yhtd selviii
eroja kuin naisleskien ryhmissd. Kulutustason muutos ci ollut riippuvai-
nen siit6, missd vaihccssa leskeytyminen tapahtui. Kulutustaso aleni noin
kymmenesosalla, pysyi ennallaan noin viidesosalla ja nousi perdti kahdel-
la kolmasosalla leskeksi jzizineistii miehistd eri perhevaiheissa. Suurin ero
perhevaiheiden vrililld oli siind, ettd kulutustaso ei noussut yhtd paljon
stabiilissa vaiheessa kuin myrihemmissd eldmiinvaiheissa leskeksi jiiSneillti
miehilld.
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4.2.1.2
Kulutustason muutos lapsiperheissi perherakenteen mukaan

Taloudellisen tilanteen muutosta eri kokoisissa lapsiperheissd voidaan tar-
kastella vain stabiilissa ja supistut assa perhevaiheessa leskeksi jii2ineill2i

naisilla. Laajenevaan perhevaiheeseen kuuluvia naisleskid oli liian viihiin.
Samoin eri vaiheissa leskeksi jiiiineitii miehid oli viihiin perherakenteen
mukaiseen tarkasteluun. Seuraavassa tarkastelussa ovat mukana vain ne

stabiilin perhevaiheen mieslesket, joilla oli huollettavanaan yksi alaikiii-
nen lapsi.

Kuviosta I I ndhtiin, etti stabiilissa la aiheessa keskimAdrin norn
joka toisen naislesken kulutustaso nousi. Seuraava kuvio osoittaa, etta
kulutusmahdollisuudet paranivat vield yleisemmin kahta alaikdistd lasta
huoltavilla leskilld kuin leskillii, joilla oli vain yksi alle l8-vuotias. Yli 60
prosentilla kahden lapsen perheistd taloudellinen tilanne kulutustasolla
mitattuna parani ja vain kymmenesosalla tilanne huononi. Perhe-eldke
oli tiiysimiiiirdinen eli edunjiittiijdn oman eliikkeen suuruinen, kun edun-
saajia oli kolme.

Kun verrataan yhtii alaikiiistii lasta huoltavien nais- ja miesleskien per-
heitii niihdddn, ettd miehillii kulutustason muutos painottui vield enem-
mdn kuin naisilla nousun suuntaan. Kulutustason aleneminen oli mies-
leskien perheissd harvinaista.

Supistuvassa perhevaiheessa kulutustason muutos painottui stabiilia vai-
hetta enemmdn alenemisen suuntaan. Yhden alaikiiisen lapsen perheistd
yli viidesosalla kulutustaso aleni, kun vastaava osuus stabiilissa vaiheessa
oli runsas kymmenesosa. Kulutusmahdollisuuksien paraneminen sen si-
jaan oli molemmissa ryhmissii yhtii yleistii.

Yleisimmin kulutusmahdollisuudet heikkenivcit niissci sttpistuvan vaiheen
perheissci, joihin kuului aikuinen opiskeleva lapsi. Periiti kahdessa perhees-
sci viidestci toisen huoltajan kuolema iohti kulutustason alenemiseen. Ha-
jonta oli suuri, silld ldhes joka toisessa perheessd kulutusmahdollisuudet
toisaalta paranivat ja vain noin kymmenesosassa pysyiviit ennallaan.

Seuraavassa asetelmassa on verrattu alaikiiisii lapsia huoltavien leskien
perheitii leskiperheisiin, joissa oli yksi aikuinen opiskeleva lapsi. Kulutus-
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Kuvio 12. Kulutustason viiliton muutos stabiilissa ja supistuvassa
perhevaiheessa lasten lukumddrdn mukaan 26

tason aleneminen oli aikuista opiskelevaa lasta huoltavilla leskillii merkit-
tdvdsti yleisempiiii kuin leskilld, joilla oli ainoastaan alaikdisizi lapsia. Yli
kolmasosassa ensiksi mainituista perheistd kulutustaso aleni. Tarkaste-
lussa ovat mukana eri lapsiperhevaiheisiin kuulul'ien mies- ja naisleskien
perheet.

Kulutustason aleneminen niiyttiiisi siten kohdistuvan lapsiperheissi erityi-
sesti aikuisen opiskelevan lapsen kasitteviin talouksiin. Opiskelevilla lap-
silla ei useinkaan ollut omia tuloja, jotka olisivat osaltaan kartuttaneet
perheen nettotuloa. Aikuisilla lapsilla ei esimerkiksi ole tyticliikejdrjcstel-
mdstd lapseneldketuloa, kuten alle lS-vuotiailla. Opiskelua tai koulun-
kiiyntiii varten saadut stipendit ja avustukset olivat melko harvinaisia.
Haastatteluyastausten mukaan koulutukseen saatua tukea oli ainoastaan
kolmessa prosentissa ndistd perheistd vuonna 198 l. Aikuincn lapsi otet-
tiin kuitenkin huomioon kuluttajana aikuisen henkilon
kulutusosuud ella 27 .

Polkonsoojov[estU0n kuuluvot lesket

N
STABIILI VAIHE SUPISIWA VA]HE

lthlSET HIEHET ISISET

KULUUSIASO:

D'puipdim

Inun'ndb pdin

EmdYildr

penndho

mdaf rd'h

Eerindbdjo

l&,ipdin
l-c*ijo l-clijo
I dol 2 oki[l+i lodo

trt$l!
l&.L
hFi

bC,ijo
I dol
lsi

Lrdi jo
I dhrimn
oFdrlsi

s

SS SSS SSS S



134

Haastattelussa tiedusteltiin lapsista aiheutuneita koulutusmenoja haastat-
telua edeltdneend vuonna 1983. Opintomenoiksi ei katsottu ruoka- ja
asumismenoja, jos lapsi asui kotona. Perheissd, joissa oli alle l8-vuotiaita
koulua kiiyviii lapsia, keskimiiiiriiinen meno koulutettavaa lasta kohden
oli 2.996 markkaa kyseisenfi vuonna. Ainoastaan aikuisen opiskelevan
lapsen kiisittiivissii perheiss[ opintomenoihin kiiytetty summa oli jokseen-

kin saman suuruinen, 2.987 markkaa. Opintomenojen osuus perheiden
kiiytettdvissii olevista tuloista jiii sekii alaikiiisid lapsia huoltavilla ettzi ai-
kuista opiskelevaa lasta el2ittdvilld leskilld keskimZiiirin noin viiteen pro-
senttiin vuositulosta.

PERHE IDEN
OSUUS, JOILLA
KU L UTUSTASO
PUOL ISON
KUOLTUA

LESKIPERHEET, JOISSA V. I98I
A I NOASTAAN
ALAIKi ISIi
LAPSIA

A I NOASTAAN
A IKU I NEN
OP ISKELEVA
LAPSI

nousi
pvsvi
ennallaan
aleni
Yhteens5

58 40

2A

Lq

100

25

35

100

Luvut antavat hyvin summittaisen kuvan lasten opiskelusta leskiperheelle
aiheutuneista menoista. Edelld mainitut markkamddrdt perustuivat nii-
hin vastauksiin, joissa markkamddrii oli ilmoitettu. Vastaamatta jiittiinei-
td oli noin kymmenesosa, ja vastanneiden kesken hajonta oli toisaalta
suuri. Opintomenojen mii?iriiiin vaikuttavat monet tekijiit, joiden vaiku-
tusta ei voida luotettavasti selvittdd.
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4.2.t.3
Kulutustason muutos lesken toiminnan mukaan

Ansioty6ssii kiiyviii leskiii oli eniten stabiilissa perhevaiheessa leskeksi jtiii-
neiden keskuudessa, kuten taulukon 16 luvut osoittavat. Naisleskistii
kaksi kolmasosaa ja miesleskisti yhdeksiin kymmenestd oli ansiotyossfi
koko tarkasteluajan. Osa-aikatyiissii kiiyviii leski5 oli muutama prosentti.
Supistuvassa perhevaiheessa ansiotytissii k?iyvien leskien osuus oli jo pie-

nempi ja eliikkeellZi olevien osuus vastaavasti suurempi kuin stabiilissa
vaiheessa. Varsinkin miesleskillii ero ndiden vaiheiden viilillii oli huomat-
tava. Lapsiperhevaiheen ohittaneista leskistd ansiotytrssd kiiyviii oli enii2l

noin viidesosa. Yli puolet heisti oli eliikkeellii ja noin joka kymmenes
siirtyi eldkkeelle tarkastelujakson aikana.

Ansiotyiissd kiiyvien naisleskien osuus oli laajenevassa perhevaiheessa sel-

vdsti pienempi kuin mytihemmissd lapsiperhevaiheissa. Alle 35-vuotiaana
leskeksi jiiZineistii alle kouluikiiisiii lapsia huoltavista leskistd vain noin
joka toinen oli koko tarkastelujakson ansiotytissii ja joka neljls kotona.
Myohemmissd perhevaiheissa kotona olevia oli noin kymmenesosa. Laa-
jeneva perhevaihe eroaa muista vaiheista myt!,s siind, ettii ansiotytihtin
menneitd leski2i oli suhteessa eniten. Ansiotyost2i pois jiitineitii oli niin
ikiiiin eniten nuorimpien naisleskien keskuudessa. Eliimiintilanne ei sel-
vdstikiiiin ollut vakiintunut pienii lapsia huoltavilla leskillii.

Seuraaviin tarkasteluihin on valittu lesket, joiden elZimiintilanne on pysy-
nyt tarkastelujaksona muuttumattomana. Leski on ollut koko ajan joko
ansioty6ssd, eliikkeellii tai muusta syyste pois ansiotyostd. Lesken ansio-
tytihtin meno tai eliikkeelle siirtyminen ei tilltiin vaikuta kulutustason
muutokseen. Laajenevassa vaiheessa leskeksi jdiineitd naisia oli liian vii-
hdn toiminnan mukaiseen tarkasteluun. Lapsia huoltavat mieslesket oli-
vat piiiis2iiinttiisesti ansiotytissd, joten kulutustason muutosta mieslesken
ansiotyossdolon mukaan ei voida lapsiperheissd tarkastella.

Lesken ansioty6ssdolo vaikuttaa kulutustasoa ylldpitiiviiiin ja tasoa nosta-
vaan suuntaan. Stabitlissa perhevaiheessa lesken ollessa ansiotytissci kulu-
tustaso ei yleensci laskenut, runsaalla kolmasosalla taso pysyi samana ja yli
puolella tytissci ktiyvistti naisista jopa nousi. Kotona olevien naisleskien
kulutustason muutoksessa oli ty6ssdkiiyviin verrattuna selvd ero. Kulu-
tustaso aleni runsaalla neljiisosalla niiistii perheistii ja noin kolmasosalla
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Taulukko 16. Leskeksi jiiiineiden ansiotyossdolo ajanjaksona 1979-1981
ja ty<issiiolon muutokset lesken sukupuolen ja elimdnvai-
heen mukaan

LESKEN TOII.IINTA
vu0sINA 1979-1981
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pysyi ennallaan.
olevista leskistfl.
naisista.

Kulutusmahdollisuudet paranivat myos osalla kotona
Stabiilissa perhevaiheessa lehes kahdella viidesosalla



137

Kuvio 13. Kulutustason viiliton muutos stabiilissa ja supistuvassa
perhevaiheessa leskeksi jiiineillii naisilla lesken toiminnan
mukaan 28

Supistuvassa perhevaiheessa leskeksi jddneilld kulutustason muutos lesken
tytrssdolon mukaan oli samansuuntainen kuin stabiilissa vaiheessa. Les-
ken ollessa ansiotyossd kulutustaso yleisimmin nousi. Tdssd perhevai-
heessa niiden osuus, joilla kulutustaso puolison kuoltua aleni, oli kuiten-
kin stabiilia vaihetta suurempi.

Kuviosta l4 niihdiiiin, ettd ansiotyossii kiiyvien naisten kulutusmahdolli-
suudet paranivat usein my6s lapsiperhevaiheen j?ilkeen leskeksi jdiineillii.
Ldhes joka toisella tyossei kiiyviilld naisleskelld kulutustaso nousi. Jok-
seenkin yhte yleista oli kulutustason ennallaan sdilyminen. Vain noin
kymmenesosalla ty6ssd kiilvistii lapscttomista leskistd kulutustaso aleni.

Vaikein tilanne puolison kuoltua oli niillci lapsiperhevaiheen ohittaneilla
naisilla, jotka eivcit olleet ansiotytissri eivtitkri eltikkeellti. Kulutustason
nousua ei juuri esiintynyt. Sen sijaan ldhes joka toisella kotona olevalla
naisella kulutustaso puolison kuoltua aleni. Ero oli merkittdvd ansiotyossd
kiiwiin ja eliikkeellii oleviin naisleskiin niihden. Omaeldketulo samoin
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kuin ansiotulo vaikuttivat luonnollisesti kulutustasoa ylldpitdvddn suun-
taan.

Polkonsoojwfiest66n kuuluvot lopsiperhevoiheen ohittoneet lesket
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Kuvio 14. Kulutustason valittin muutos tyhjiin pesen vaiheessa les-
keksi jzirineilll lesken toiminnan 28 ja sukupuolen mukaan

Tyhjcin pescin vaiheessa leskeksi jririneillti miehilki kulutusmahdollisuudet
useimmiten paranivat. Yleisimmin kulutustaso nousi elekkeelld olevilla
miesleskilld. Heisti noin kolmella neljesta kulutustaso parani. Leskeksi
jiirineilki miehillii nousu oli lisdksi suurempaa kuin naisilla. Periiti joka
toisella miesleskelld vuoden l98l kulutustaso ylitti viihint?iiin 30 prosentil-
la kuolemantapausta edeltaneen tason.

Naisleskilld kulutustason muutokseen vaikutti sclvdsti se, oliko leski an-
siotyossd, omaelAkkeelld vai muusta syyste pois ansiotyostii. Tyrissd kziy-
villii ja eldkkeellii olevilla omat tulot vaikuttivat kulutustasoa ylldpitdvddn
suuntaan. Miesleskilld sen sijaan lesken toiminnasta riippumatta suurim-
man ryhmen muodostivat ne, joilla kulutusmahdollisuudet paranivat.
Ero naisleskiin ndhden heijastaa siti tosiasiaa, ettd perheiden toimeentu-
lotaso mdirdytyy edelleenkin enemmdn miehen kuin vaimon tulojen pe-
rusteella.
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4.2.1.4
Kulutustason muutos puolisoiden tulosuhteiden mukaan

Kun tarkastellaan puolisoiden tulosuhteita ennen toisen kuolemaa ndh-
dAdn, ettl vaimon tulo jei useasti alle puoleen miehen tulosta 2e (ks. tau-
lukko l7). Varsinkin leskeksi jriiineillii miehillii vaimon tulo-osuus jtii vii-
hiiiseksi. Lihes joka toisella, 44 prosentilla miesleskistd vaimon tulon
osuus lesken omasta tulosta oli alle 30 prosenttia kuolemaa edeltdneend
vuonna. Vain joka kolmannella leskeksi jddneellii naisella oman tulon
osuus miehen tulosta jni yhtii pieneksi. Vastaavasti suhteessa enemmdn,
viidesosa oli sellaisia naisleskid, joilla omat tulot ylittiviit miehen tulot.
Sen sijaan miesleskid, joilla vaimon tulot ylittivat lesken tulot, oli ainoas-
taan kymmenen prosenttia.

Ero mies- ja naisleskien jakaumien viilillA selittyy eroilla puolisoiden an-
siotyossdolossa. Leskeksi jrieineistri miehisti 38 prosenttia ja heidiin vai-
moistaan l9 prosenttia oli ansiotyossd puolison kuolemaa edeltdneend
vuonna. Vastaavasti leskeksi jddneistii naisista 33 prosenttia ja heiddn
miehistidn vain 24 prosenttia oli ansiotyiissd mainittuna vuonna. Ansio-
tyosse keyyien osuudet olivat luonnollisesti pienemmAt edesmenneilld
puolisoilla, johtuen osaltaan kuolemaa edeltAneistd sairauksista ja tyoky-
vyn menetyksestd.

Liitetaulukossa 22 liitteessd 4 on esitetty erikseen ansiotyossd keilvilki ja
eldkkeelld olevilla vaimon tulo-osuus miehen tulosta. Palkansaajapuoli-
soilla vaimon palkkatulo oli yleisimmin 50-89 prosenttia miehen palkka-
tulosta. Vajaalla viidennekselld ansiotyrissd kdlvistii puolisoista vaimon
palkkatulo ylitti miehen tulon. El?ikeliiispuolisoilla vaimon tulon osuus
miehen tulosta jiii huomattavasti pienemmiksi. Yleisimmin vaimon eld-
ketulo oli alle puolet miehen eldketulosta. Vain joka kymmenennessd eld-
keldisperheessd vaimon tulo ylitti miehen tulon.

Liitetaulukosta 23 liitteessd 4 ndhdiiiin puolisoiden kdytettdvissd olevien
tulojen, palkkarulojen ja eliiketulojen markkamiiZiriiiset jakaumat ja keski-
arvot. Jakaumista havaitaan selvdsti sukupuolen mukaiset tuloerot kai-
kissa tuloissa. Eldketuloissa ero miehen ja vaimon viilillii oli suurin.

Miestddn parempituloisia naisleskid ja vastaavasti vaimoaan pienempitu-
loisia miesleskiii oli siksi viihrin, ettii puolisoiden tulosuhteiden vaikutusta
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Taulukko 17. Vaimon tulon osuus miehen tulosta puolison kuolemaa
edeltdnecnd vuonna 1979 lesken sukupuolen mukaan
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kulutustason muutokseen tarkastellaan riippumatta siitd, missd perhevai-
heessa leskeytyminen tapahtui.

Kulutustason muutoksessa vaikuttavat ratkaisevasti puolisoiden tulosuh-
teet. Kun leskeksi jziAnyt mies tai nainen oli perheessd suurempituloinen,
kulutustaso ei yleensd laskenut, vaan valtaosalla nousi. Noin kolmella
neljiisosalla miesleskistii ja liihes kahdella kolmasosalla naisleskistd kulu-
tusmahdollisuudet tdlltiin paranivat. Noin viidesosalla sekd mies- ettd
naisleskistd tilanne pysyi ennallaan. Leskipuolison ollessa suurempituloi-
nen kulutustason aleneminen oli suhteellisen viihdistd.

Kun leskeksi jiiiinyt oli pienempituloinen, perheen kulutustaso useimmiten
aleni tai pysyi ennallaan. Neljdsosalla naisleskistd kulutusmahdollisuudet
tiilloin huononivat ja liihes joka toisella, 44 prosentilla pysyivdt samoina.
Vastaavastt vaimoaan vrihemmtin ansainneista miesleskistri perciti joka toi-
sella kulutusmahdollisuudet heikkenivrit puolison kuoltua ja noin neljcisosal-
la pysyivrit ennallaan. Vaimoaan pienempituloisista miesleskistd valtaosa
oli eliikkeellii ja vain 27 prosenttia ansiotytissd, kun heidiin vaimoistaan
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Kuvio 15 Kulutustason vrilitrin muutos puolisoiden tulosuhteiden ja
lesken sukupuolen mukaan

noin puolet, 48 prosenttia kdvi ansiotyossd kuolemaansa edeltdncend
vuonna.

Tarkasteluissa ei kiinnitetty huomiota puolisoiden tuloerojen suuruuteen
eikd siihen, mitd lcsken omassa eldmdntilanteessa puolison kuoltua tapah-
tui, menikri hdn ansiotyohtin vai jdiktr eldkkeelle. Muutoksct lesken toi-
minnassa vaikuttavat tuloihin ja siten kulutustasoon. Kun tarkasteltiin
koko ajan ansiotyossd kdyneitii leski?i, joilla omat tulot ylittivdt puolison
tulot kuolemaa edeltdneend vuonna, voitiin todeta kulutusmahdollisuuk-
sien valtaosalla parantunecn (ks. taulukko l8).

Ansiotyossd kiiyneilld naisleskilld, joilla omat tulot ylittivat michen tulot,
kulutustaso ei puolison kuoltua juuri huonontunut. Liihes neljiilld viides-
te kulutustaso nousi ja noin viidesosalla pysyi samana. Ansiotyossii kdy-
vid puolisoaan suurempituloisia naisia oli kymmenesosa tutkimusvuoden
aikana leskeksi jdAneistd naisista.

z

Polkonsoojov[est06n kuuluvot lesket
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Taulukko 18. Kulutustason muutos koko tarkastelujakson ansiotytiss[
olleilla leskill?i, joilla omat tulot ylittivet puolison tulot
kuolemantapausta edelteneend vuonna

PERHEIDEN OSUUS,
JOILLA KULUTUSTASO
VTLITTiJMiSTI
PUOL ISON KUOLTUA

nousi
pysyi ennallaan
aleni
Yhteensd

ANSIOTYiJSSi VUOSINA I979 JA 1981
OLLEET LESKET, JOILLA OHAT TULOT
PUOLISON TULOJA SUUREMHAT
VUONNA I979

NA ISLESKET

77

22

I
100

M IESLESKET

65

24

1I
100

4.2.1.5
Kulutustason muutos eriiiden muiden tekiitiiden mukaan

Taulukosta l9 niihddiin kulutustason muutos erdiden muiden tekijoiden
mukaan. Vertaamalla perheiden osuuksia, joilla kulutustaso aleni ja nou-
si, mies- ja naisleskiii koskeviin keskimiiiiriiisiin osuuksiin, voidaan pAiitel-
lii, mihin ryhmiin kulutustason aleneminen ja nousu mies- ja naisleskilli
kohdistui.

Naisleskillii kulutustason aleneminen oli kaikkein yleisintii 50-64-vuotiai-
den ikiiryhmiss2i. Noin kolmasosalla ndissd ikiiluokissa kulutusmahdolli-
suudet puolison kuoltua heikkenivdt. Edellii krivi jo ilmi, ettd kulutusta-
son aleneminen oli yleisintii juuri tyhjiin pesdn vaiheessa leskeksi jiiiineillii
naisilla, jotka eiviit olleet ansiotytissii eiviitkii eliikkeellii. Suurin osa heistd

kuului 50-64-vuotiaisiin. Niiihin ikiiryhmiin ajoittui myds ansiotytrstii
eldkkeelle jdiimistd, jolloin omat tulot samanaikaisesti pienenivdt. Tete
iiikkddmmiit olivat kiiytdnnollisesti katsoen kaikki omaeliikkeelld.
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Taulukko 19. Kulutustason muutoksen tarkastelua eri tekijtiiden mu-
kaan nais- ja miesleskilld

PERHEIDEN OSUUS, JOILLA KULUTUSTASO
ViLITTiJMISTI PUOLISON KUOLTUA:

l.lieslesket Naisl.esket
ALEN I

1l

I

NOUS I
%

69

66
72

63
75

ALENI NOUSI./ ./

?q 36

LeskeytynisikSalle 40
4O-49 v.50-59 v.
6O-64 v.
65-69 v.70- v.

6?
62
5q
63
76
a6

3l
38
t4
23

63
44
35
?6
34
33

KESKII'IAARiINEN
OSUUS,KAIKKI LESKET

Huollettavia
lapsia v. 1981:

oli
ei ollut

Leski v. 1979-L9ALansiotyijssd
e15kkee115pois ansiotyUstd
si i rtyi ansiotyiihiinjEi ansiotyiistEelSkkeelle

Ansiotulojen osuusperheen brutto-tuloista v. I98lv5hint55n 50 %a1le 50 Z

E15ketperh
lois

vE

L2
t7
t7
t0l3

2

37
35

12
t7

25
23

L?
IO

l3

:

3
0

I3
24
39
t7

5I
3?
L9q5

I

7q6l

63
73

l3
2A

44 29

q9
31

29
I3

27
5?

eetahi

ulojen osuusn bruttotu-
v . I98I

ntSHn 50 %alle 50 Z
8

l6
Per ht

h
o
a

e-elSkkeiden
to ) osuuseen netto-ista v. 1981hint56n 50 Zalle 50 Z

(ne
per
tul

1l 69
40
L7

Alle 50-vuotiaana leskeksi jiiiineillii naisilla kulutustaso kohosi yleisemmin
kuin naisilla keskimiiiirin. Osuuteen vaikutti nuorilla leskillii se, ette an-
siotytissd kdyviii naisia oli suhteessa paljon ja leskeneliikkeen lisdksi oli
usein lapseneliiketuloa.

t8
4q
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Lesken omien tulojen vaikutus kulutustasoon ndkyy selvdsti toiminnan
mukaan muodostetuissa ryhmissd. Ansiotytissd ja eliikkeell2i olevilla nai-
silla kulutustason aleneminen oli merkittdvfrsti viihdisempiid kuin tyostii
pois olevilla kotiiiidcillii, joista periiti 39 prosentilla kulutusmahdollisuu-
det puolison kuoltua heikkeniviit. Samoin ansiotytrstfi eliikkeelle jd[minen
heikensi kulutusmahdollisuuksia. Ldhes puolella omaeliikkeelle siirtyneistii
kulutustaso aleni. Leskcn ansiotytihrin meno sitd vastoin vaikutti kulutus-
tasoon piinvastaisesti.

TydssSolon merkitys kulutustason ennallaan siiilyttiijiinii niikyy mytis
pddasiallisen tulon mukaan muodostetuissa ryhmissd. Perheissd, joissa tu-
lot saatiin etupidssd ansiotuloina, kulutustaso aleni keskimiiiiriiistii har-
vemmin ja nousi keskimiiiiriiistd useammin. Sen sijaan perheissl, joissa

tulot saatiin eldkkeistd ja varsinkin kun ne saatiin pddosin perhe-eldkkeis-
td, kulutusmahdollisuudet heikkeniviit yleisemmin kuin naisilla keskimii2i-
rin. Perhe-elcikkeiden osuus nettotuloista oli vcihintcicin puolet joka toisella
leskeksi jcicineellii naisella, jolla kulutustaso puolison kuoltua aleni.

Micsleskillii kulutustason aleneminen kohdistui keskimdiiriiistd yleisem-
min hieman nuorempiin ik2iryhmiin kuin naisilla. Perheiden osuus, joilla
kulutustaso aleni, oli keskim?i?irdistl suurempi 40-49' ja 50-59-vuotiaana
leskeksi jdiineiden miesten keskuudessa. Kulutustason muutokseen ei

my<iskiidn miesleskillei vaikuttanut mainittavasti se, oliko huollettavia lap-
sia vai ei. Kulutustason nousua esiintyi yleisimmin eliikeikdisten 65 vuotta
tdyttdneiden miesten keskuudessa.

Toisin kuin naisleskilld miesten ryhmissd kulutustason nousu painottui
jonkin verran enemmdn eliikkeellii olevien ja vastaavasti keskimiiiiriiistd
vdhcmmdn ansiotytissd kiiyvien miesleskien ryhmiin. Tiimii n?ik1y mytrs
tulorakenteen mukaan muodostetuissa luokissa. Pddasiassa eldketuloa
saavilla miesleskillii kulutustaso aleni keskimiiiiriiistii hieman harvemmin
ja nousi keskimiidrdistl yleisemmin.

9
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4.2.r.6
Viihimmiiistasoisen toimeentuloraian alapuolelle iiitineiden
leskiperheiden tarkastelua

Toimeentulotukinormin alittaneita perheitii oli tutkimusaineistossa luku-
midrdisesti viihiin. Seuraavassa kuvataan pddpiirteitti naisleskien perheis-
td, joilla tulot jiiiviit alle viihimmdistoimeentulorajan. N?iiden perheiden
osuus oli 6 prosenttia miehen kuolemaa seuranneena vuonna. Vastaavaa
analyysid ei voitu tehdd havaintojen viihiiisyyden takia miesleskistd, joista
vain 2 prosentilla tulot alittivat minimirajan.

Kun tarkasteltiin viihimmdistasoisen toimeentulorajan alapuolelle jiiiinei-
den osuutta eri eldmdnvaiheissa leskeytyneillii naisilla, havaittiin sama
piirre kuin kulutustason muutoksessa. Mita varhaisemmassa vaiheessa
perhe oli puolison kuollessa sitd vihemmdn oli leskid, joilla eliikejirjestel-
mien tavoitteet jaivet toteutumatta. Alle kouluikiiisten lasten perheissd
yhtdrin taloutta ei jiiiinyt minimirajan alapuolelle. Stabiilissa vaiheessa
ndiden perheiden osuus oli 4 prosenttia ja mytihemmissd vaiheissa 6 pro-
senttia.

Vzihimmiiistason alapuolelle jiidminen oli yleisintii liihellii yleistii eliikeikiiii
olevilla naisleskillii. Alle 50-vuotiaiden ik?iluokissa minimirajan alapuolelle
jiiiiminen oli erittiiin harvinaista. Yleisen 65-vuoden eliikeiiin saavuttanei-
den ryhmdssii viihimmiiistason alapuolella olevien osuus oli niin ikiiiin
keskimiiiiriiistd pienempi. Tulojen j?iiiminen viihimmiiistoimeentulorajan
alapuolelle oli mahdollista myos el2ikeikdisillii henkiloill2i, silld vuonna
l98l tiiysimldrlisen kansanelikkeen saamiseen vaikutti tulojen lisiiksi va-
rallisuus.

LESKEYTYMIS-
IKi

LESKIPERHEIDEN OSUUS, JOILLA
KAYTETTiVISSi OLEVAT TULOT
Ji IViT ALLE TOII.lEENTUIOTUKI-
NORMIN V. I98I

/.

a1le 50 v.
50-59 v.
60-64 v.
65- v.

l0 PtrhHleketuna muuttuvassa yhteiskunnassa

2
8

10
5
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Minimirajan alapuolelle jddminen oli ldhes kolme kertaa yleisempdd am-
matittomien kotiiiitien ryhmdssd, joista l6 prosentilla tulot alittivat toi-
meentulotukinormin. Ammatin omaavien naisleskien ryhmiissii osuus oli
vain kolme prosenttia. Haastattelussa tiedusteltiin lesken pddasiallista
ammattia avioliiton aikana. Kaikista vtihimmtiistason alapuolelle jticineis-
tii naisleskistti pertiti 67 prosenttia ei ollut toiminut missticin ammatissa
avioliittonsa aikana, kun taas normin ylitteineiden ryhmrissii ammatissa toi-
mimattomia naisia oli vain 22 prosenttia.

Minimitulorajan alapuolella olevien osuus oli keskiarvoon verrattuna yli
kolminkertainen ansiotytlstd pois olevien kotiiiitien keskuudessa. Heistii
2l prosentilla tulot jdivdt vdhimmdistoimeentulorajan alapuolelle. Ansio-
tytissd kdyvisti naisista kdytiinnollisesti katsoen kenenkddn tulot eivdt
alittaneet toimeentulotukinormin mukaista rajaa. Eliikel?iisten keskuu-
dessa osuus oli seitsemdn prosenttia eli suurin piirtein keskimddrdinen.

Pddasiassa ansiotuloja saavista perheistd, joissa v2ihintddn puolet tuloista
saatiin palkkatuloina, ei kukaan jiiiinyt minimitulorajan alapuolelle. Sitii
vastoin perheistd, joissa pAziosa tuloista saatiin eldketuloina, vdhimmdis-
tasoisen toimeentulorajan alittaneita talouksia oli kahdeksan prosenttia.
Perheissd, joissa perhe-eliikkeet olivat pidasiallisena tuloldhteend, osuus
oli I I prosenttia.
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4.2.2
Eliikeiiiriestelmien tavoitteiden toteutuminen yrittii-
j iiviiesttitin kuuluvilla leskillii

4.2.2.1
Maatalousyrittiijiit

Valtaosassa maataloudenharjoittajiin kuuluvista leskiperheistd molemmat
puolisot olivat tai aktiiviaikanaan olivat olleet maatalousyrittiijinii. Vain
l3 prosentissa perheistd toisen puolison piiiiasiallinen ammatti oli jokin
muu kuin maanviljelijri, avustava perheenj[sen tai vailla ammattia oleva
perheenemdntd. Pclkiist2irin maataloutta harjoittaneisiin luettiin myos ne
perheet, joissa vaimon ammatiksi oli ilmoitettu perheenemlntd, kotirouva
tai vastaava.

Taulukko 20. Puolisoiden pddasiallinen ammatti ja toiminta maatalous-
yrittdjiin kuuluvissa perheissd

KUOLLEEN PUOLISON PiAASIALLINEN AMHATTI

LESKEN P;iiASIAL-
L INEN AMMATTI

llaanviljelijS Huu kuin
maanvil-jeIijStoimi maata-

louden har-joittajana
ennen kuole-
maansa

ei toiminut
maatalouden
harj oitta-j ana ennen
kuolemaansa

3

MaanviljelijS:
leski jatkoi
naatiLanpitoa t6 0

leski ei en55
toiminut/jatka-
nut maatalouden-
harj oittaj ana 2l 50 7

Muu kuin
maanviljeliji 3 0 0
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Leskeksi jiiiiminen tapahtui usein eldmdnvaiheessa, jolloin aktiivitoiminta
oli jo pdiittynyt. Puolet maatalousyrittiijiin kuuluvista perheistd oli scllai-
sia, joissa kuollut puoliso ei eniiii kuolemaansa edeltdneeni vuonna toimi-
nut maataloudenharjoittajana, eikd leski mytiskiidn jatkanut toimintaa.
Varsin usein maatilanpito mytis pddttyi puolison kuolemaan. Noin joka
toisessa niistii perheistd, joissa kuollut puoliso oli aktiiviyrittfijdnii, leski
lopetti maatilanpidon puolison kuoleman jiilkeen. Seuraavat tarkastelut
on rajattu perheisiin, joissa molempien puolisoiden piiiiasiallinen ammatti
oli maanviljelijii tai vaimo oli vailla ammattia miehen ollessa ammatiltaan
maanviljelijd.

Tyoel2ikejiirjestelmdn tavoitteen suunnassa tarkasteltuna taloudellisen ti-
lanteen muutos ei kovin ratkaisevasti eronnut palkansaajaveiestdon kuulu-
vien leskien taloudellisen aseman muutoksesta, silld neljdsosalla maata-
louden piirissii toimivalla tai toimineella leskelld kulutustaso puolison
kuoltua aleni, samoin neljdsosalla pysyi ennallaan ja joka toisella jopa pa-
rani (vcrt. taulukko l3 sivulla 127).

Tiiysin luotettavaa vertailua palkansaajaviiesttiii koskeviin tuloksiin ei
voida tehdd kahdestakaan syystl. Kdytettdvissd olevan tulon laskeminen
rekisteritietoihin perustuen ei ole yritystoiminnasta saadun tulon osalta
yhtii selkezitii kuin palkka- ja eldketulon osalta. Perheen kaytettavisse
oleva tulo on aktiiviyrittajille ennen kaikkea verotukseen perustuva tieto
siitd, mitd yerotuksen jllkeen yritystoiminnasta on jtiiinyt nettotuloa. Se

on enemmdn tai vdhemmdn laskennallinen suure. Talouden kiiyttoon
vuoden aikana tulleen nettotulon selvittdminen haastattelussa on myos
vaikeaa. Jos kyseessd ei ole kirjanpitotila, edes arvion antaminen talou-
dessa kdytetystl tulosta voi olla jiilkikdteen mahdotonta.

Vertailtavuutta palkansaajavieston tuloksiin vaikeuttaa toiseksi se, ette
erityisesti maataloudesta toimeentulonsa saavien perheiden tulonmuodos-
tuksessa on otettava huomioon omassa taloudessa kiiytetyt puutarha-, vil-
ja-, karjatalous- ym. tilan tuotteet. Jiilkikdteen oli mahdotonta saada
muutaman vuoden takaista tietoa siitd, kuinka paljon taloudessa kdytet-
tiin maatilalla tuotettuja hytidykkeitii kunakin vuonna.

Tutkimuksen seurantavuodelta 1983, joka oli haastatteluja edeltdnyt vuo-
si, kysyttiin omassa taloudessa kiiytettyjen tuotteiden mii?iriit. Maata-
loutta kyseisend vuonna harjoittaneilla leskillii omassa taloudessa kdytet-
tyjen tuotteiden rahallinen arvo tuottajahinnoin laskettuna oli 4.996
markkaa, mikii oli keskimiiiirin I I prosenttia perheen kdytettdvissd olevis-
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ta tuloista vuonna 1983 30. Osuus vaihtelee luonnollisesti perheenjdsen-

tcn lukumdirdn, tilakoon ja tuotantosuunnan mukaan. Perheiden kiiytet-
tiivissii olevat tulot olivat aktiiviyrittiijillii arviolta noin kymmenesosan
tutkimuksen ncttotuloja suuremmat siiti syystd, ette tiedot taloudessa
kdytetyistd tilan tuotteista puuttuivat.

Maatalousyrittrijien kriytettcivissri olevan tulon laskennan perustuessa etu-
pricissii rekisteritietoihin perheiden talottdelltsen aseman muutoksesta muo-
dostuva kuva on lcihinnri suuntaa antava. Tulotietojen ongelmallisuuteen
maatalousyrittejille viittaa my6s vdhimmdistasoisen toimeentulorajan ala-
puolelle jiiiineiden perheiden osuus. Toimeentulotukinormin alittaneiden
perheiden osuus oli hlmmiistyttiivdn suuri vuonna 1981, 36 prosenttia
maatalousyrittdjiin kuuluvista leskiperheist2i.

Vcihimmriistulotason altttuminen maatalousyritt(iitlld iohtui kuitenkin suu-
reksi osaksi tulotietojen puutteellisuttksista. Tutkimusvuosien kdytettdv'is-
sd olevista tuloista puuttuivat ensinndkin syytinkitulot. Osassa perheistii
sukupolvenvaihdos oli suoritettu siten, ettd leski sai eldkkeen syytinkinti
tilanhoitoa jatkavan lapsen perheeltd. Syytinki voi olla mydnnetty joko
rahana, poytdslytinkind eli teytene yll2ipitona tai niin sanottuna parselli-
syytinkind eli ma?iriittynd mldrlnd tilan tuotteita vuoden aikana.

Haastattelua edcltdneelle vuodelle 1983 laskettiin syytingin rahallinen
arvo. TAysi ylliipito muutettiin rahaksi Kansaneldkelaitoksen soveltamien
ptiytdsyytingin ohjearvojcn mukaan, jossa huomioitiin viljellyn pinta-alan
suuruus ja maatalousalucluokitus. Parsellislytingin arvo saatiin siten, ettd
kullekin tuotteelle laskettiin tuottajahintojen mukaan rahallinen arvo.
Ndiden summasta muodostui syytingin markkamddrd. Vuonna 1983 ra-
hana saatu syytinki oli keskimdiirin 2.390 markkaa ja tiiyden ylliipidon
rahalliseksi arvoksi tuli 3.130 markkaa. Parsellisyytingin arvoksi saatiin
keskim2iiirin vain 960 markkaa. Viimeksi mainittua syytinkilajia oli luku-
midrdisesti siksi vdhdn, ettei keskiarvoa voida piti6 edustavana.

Maatalousyritttijiin kuuluvista leskistri joka viides sai puolison kttolemaa
seuranneena vuonna syytinkielcikettti, jota ei ollut kyseisen vuoden tuloissa.
Toimeentulotukinormin alittaneista leskistci oli syytinkieldkkeellci ioka nel-

7Zs. Joillakin tiloilla puolisot olivat syytinkielZikkeelld jo ennen toisen kuo-
lemaa. N2iitii perheite oli l4 prosenttia maatalousyrittiijiin kuuluvista les-

kiperheistii.
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Tulotiedot olivat puutteelliset myds siit[ syystd, ettd kuolinpeszind toimi-
van tilan tuloja ei voitu saada verotuksen henkilorekisteristd. Haastatte-
lussa tiedusteltiin sitd, kuinka paljon leski sai tuloa tdllaiselta tilalta oman
taloutensa kdyttoon. Maatalousyrittiijiin kuuluvista lcskistii 39 prosenttia
oli osakkaana kuolinpesdnd toimivassa maatilassa vuonna 198 l. Ndistii
leskistii vain joka toinen ilmoitti markkamddrlisen summan, jonka arvioi
k?iyttdneensd omassa taloudessa (ks. liitetaulukko 24 liitteessd 4). Noin
viidesosa oli siten sellaisia maatalousyrittdjiin kuuluvia leskiperhcitii, joi-
den tulotiedot olivat ttistzi syystii puutteelliset.

Kun tutkittiin kuolinpesdstd saadun tulon ilmoittamista erikseen toimeen-
tulotukinormin alapuolelle jiiiineillii ja sen ylittiineillii leskiperheilld, todet-
tiin merkittiivd ero. Minimitulorajan alapuolelle jiiiineistd kuolinpesddn
kuuluvista leskistzi vain 34 prosenttia oli ilmoittanut markkamddrdn. Tu-
lorajan ylittdneill?i vastaa!'a osuus oli 63 prosenttia. Lisiiksi 80 prosentilla
toimeentulotukinormin alittaneista leskiperheistd ilmoitettu tulo jai alle
tuhannen markan, kun rajan ylittdneillii hajonta eri tuloluokkiin oli huo-
mattavasti suurempi. Puolison kuolemaa seuranneena vuonna kuolinpe-
sdstd lesken talouden kiiytttion saatu tulo oli keskimiiiirin I1.700 markkaa
(ks. liitetaulukko 24 liitteessii 4).

Puuttuvien syytinkitulojen ja kuolinpesdstd saadun tulon huomioon otta-
minen vuoden 198 I tuloissa aiheuttaa sen, etti jo ndiden tekijoiden joh-
dosta vdhimmiistasoisen toimeentulorajan alapuolelle jiiiineiden leskien
osuus supistuu arviolta noin puoleen. Osuutta supistaa lisdksi se, ettd
omassa taloudessa kiiytettyjd tuotteita ei ole otettu huomioon perheiden
tulonmuodostuksessa. Maataloustoimintaa harjoittavilla omassa talou-
dessa kdytetyt tuotteet muodostivat noin kymmenesosan nettotuloista.

Viihimmiiistasoiscn toimeentulorajan alapuolelle jiiiineiden leskiperheiden
osuus ei tosiasiassa liene poikkeuksellisen suuri maatalousyrittiijien kes-

kuudessa. Kun tutkittiin toimeentulotukinormin alittumista seurantavuo-
den 1983 tuloilla, jossa olivat mukana omistus- ia syytinkiasunnossa asuvil-
le laskettu asumisetu, omassa taloudessa keiytetyille tuotteille saatu
m a r k k am ri cir ti i ne n arv o s ek ci sy y t ing i n r a h a I I i n e n mrici r ii, v ti h imm ri i s t a s o i s e n
toimeentulorajan alapuolelle iticineitri leskiperheitri oli enriti I prosenttia.
Tiimiikin luku on oletettavasti liian suuri, silli osalta leskiperheitii puuttui
tieto siitd, paljonko sai tuloa kuolinpesdnii toimivalta tilalta kyseisend
vuonna.
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Ndillii yksityiskohtaisemmilla tulotiedoilla ja pidemmdllii ajanjaksolla tar-
kasteltuna saatiin myos kulutustason muutokscsta kokonaan toisenlainen
kla. Kulutustaso aleni vain I I prosentilla, pysyi ennallaan l3 prosentilla
ja nousi perciti 76 prosentilla maatalousyrittrijiin kuuluvista leskiperheistri.

Kulutustason muutosta maatalousyrittiijiin kuuluvilla leskiryhmilld verra-
taan olettaen, ette puutteellisia tulotictoja esiintly kuta kuinkin tasaisesti
eri ryhmissd. Kuvioissa 16 ja 17 esitettyjd tuloksia voidaan pitid korkein-
taan suuntaa antavina. Eri eldmdnvaiheissa lcskcksi j?iiineillti naisilla oli
kulutustason muutoksessa seke yhtelaislyksid ettl eroja. Kulutustaso
aleni eri vaiheissa leskeksi jtiiineill2i ldhes yhtii yleisesti, noin kolmasosalla
naislcskicn perheiste 31. Kuviosta l6 niihddin myos, ettd kulutustason
muutoksessa oli suuri hajonta, silld huomattavalla osalla naisista kulutus-
mahdollisuudct ndyttiviit lisaentyneen. Kulutustaso kohosi stabiilissa
vaiheessa noin kolmasosalla, supistuvassa perhevaihecssa perdti yli puo-
lclla ja tyhjan pcsdn vaiheessa ldhes puolella lcskcksi jddncistd naisista.

lr,lootolousyrittUjiin kuuluvot lesket
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Kulutustason viilittin muutos eri eldmdnvaiheissa leskeksi
jri2ineillii sukupuolen mukaan. Maatalousyrittiijiin kuulu-
vat leskiperheet

Kuvio 16.
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Eri eldmdnvaiheissa leskeksijiiiineitii miehid oli maatalousyrittiijiin kuulu-
vien keskuudessa vdhdn. Vcrtailua voidaan tehdd ainoastaan lapsia huol-
tavien ja lapsiperhevaiheen jo ohittaneiden miesleskien viilillii. Yksiniiisil-
le miesleskillii kulutustason muutos painottui selvisti taloudellisen
tilanteen paranemisen suuntaan. Tyhjtin pesdn vaiheessa noin kolmella
neljiisosalla taloudellinen tilanne kulutustasolla mitattuna parani. Lapsi-
perheissd vastaava osuus oli kolme viidesosaa. Kulutustason alencminen
oli lapsiperheissd jokseenkin yhtii yleistd kuin lapsiperhevaihecn jdlkeen
leskeksi jiiiineillii. Runsaalla kymmenesosalla kulutusmahdollisuudet heik-
kenivit.

Kulutustason muutokseen vaikuttaa todenndkoisesti eldmdnvaihetta
enemmdn se, toimivatko puolisot yrittejine \Tonna 1979 ja jatkoiko leski
maatilanpitoa puolison kuoleman jiilkeen. Leskiperheen kulutustason en-
nallaan sdilymisen edellytykset muuttuvat, kun yrittdjyydestd luovutaan
tai toimintaa tilalla supistetaan. Yritystoimintaa jatkavia oli sekci mies-
e t tei nais le sk is t ci v i ide s o sa.

Kuviosta l7 niihdiiiin, ette kulutustaso aleni jonkin verran yleisemmin
niissd naisleskien perheissd, joissa mies oli aktiiviyrittajlnd ennen kuole-
maansa verrattuna niihin, joissa maataloudenharjoittamisesta oli luovuttu
jo aikaisemmin. Viimeksi mainitussa ryhmdssii kulutustason ennallaan
pysyminen oli muihin ryhmiin verrattuna ylcisintii. Toisaalta kulutustaso
nousi jonkin verran useammin perheissd, joissa maataloutta harjoitettiin,
verrattuna toiminnan lopettaneisiin perheisiin.

Yritystoimintaa jatkavilla miesleskilld kulutusmahdollisuudet yleensd pa-
ranivat, noin kolmella neljiistii. Kulutustason muutoksen hajonta oli suu-
rin vaimon kuoltua maatilanpidosta luopuneilla leskillii. Liihes kahdella
kolmasosalla taloudellinen tilanne kulutustasolla mitattuna parani ja yli
neljiisosalla hcikkeni. Maataloudenharjoittamisesta jo ennen vaimon kuo-
lemaa luopuneilla leskillii muutos painottui selvdsti kulutustason nousun
suuntaan, kuten toimintaa jatkavilla leskilldkin.
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Kuvio 17 Kulutustason viilittjn muutos puolisoiden toiminnan mu-
kaan. Maatalousyrittiijiin kuuluvat leskiperheet

Maatalouden piirissii yrittiijyydestd luopuminen liittyi yleensd lesken
ikiiiintymiseen ja terveydentilan heikentymiseen. Neljii leskeii viidestd lo-
petti maataloudenharjoittamisen eliikkeelle jddmisen, korkean idn, tervey-
dellisten syiden tai sukupolvenvaihdoksen takia. Maatilanpidon jatkaja-
na oli kahdella tilalla kolmesta oma lapsi. Vajaassa kymmenesosassa
jatkajana oli joku muu sukulainen tai ulkopuolinen. Viidelld prosentilla
maat olivat vuokralla. Viidesosassa toiminta oli lopetettu kokonaan.

Maattlanpidosta luopuminen ei useimpien leskten oman arvion mukaan
muuttanut taloudellista tilannetta. Noin kolmeneljiisosalle haastatelluista
leskistd, jotka lopettivat yrittiijyyden puolison kuoltua, muutoksella ei ol-
lut taloudellista merkitystii. Vain neljdsosa ilmoitti toiminnasta luopumi-
sen merkinneen mytis taloudellisen tilanteen heikkenemistii.

Maatilanhoitoa jatkavilta leskiltzi tiedusteltiin, jatkuiko toiminta entisessd
laajuudessaan. Vain noin joka neljis jatkavista leskistii ilmoitti toimin-
nan muuttuneen. Yleensd muutos merkitsi toiminnan supistumista, joko
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karjan vdhentdmistii tai lopettamista tai peltojen vuokraamista ulkopuoli
sille.

4.2.2.2
Muut yrittiijiit ia ammatinharioittaiat

Yrittiijiin ja ammatinharjoittajiin on katsottu kuuluviksi ne leskiperheet,
joissa jompikumpi puolisoista tai molemmat puolisot olivat pdlasialliselta
ammatiltaan joko yrittiijiii tai itsen?iisid ammatinharjoittajia. Luokittelu
tehtiin paitsi haastattelutietojen, eli pdiiasiallisen ammatin ja tutkimus-
vuosien toimintaa koskevien tietojen, mytrs vero- ja elfikerekisteritietojen
perusteella. Yrittiijiin ja ammatinharjoittajiin kuuluvista leskipcrheistd
vajaa puolet, 43 prosenttia oli sellaisia, joissa viihintiiiin toinen puolisoista
oli aktiiviyrittiijiinii ennen kuolemantapausta. Liihes joka toisessa per-
heessl molemmat puolisot olivat pois ansiotyostd kuolemaa edeltdneend
vuonra (ks. taulukko 2l ).

Perheistd, joissa ainakin toinen puolisoista toimi yrittiij?inii tai ammatin-
harjoittajana vuonna 1979, periiti 90 prosentissa yrittiijiitoiminta oli am-
matin- tai liikkeenharjoittamista. Yhtiomuotoisessa yrityksessi toimi vain
l0 prosenttia aktiiviyrittiijistd. Yritysmuoto olijoko kommandiittiyhtiti tai
avoin yhtitr, harvoin osakeyhti6. Lukumiiiirdisesti naite perheitii oli siksi
vdhdn, ettei kulutustason muutosta voitu tarkastella yritystoiminnan
muodon mukaan.

Piiiisiiiintoisesti yrittiijiin ja ammatinharjoittajiin kuuluvat aktiivit olivat
yksiniiisyrittiijiii. Laajempaa yritystoimintaa harjoittavia tyonantajia oli
vain kaksi prosenttia. Niiissiikin yrityksissii tyontekijtiiden lukumiidrd
paria poikkeusta lukuunottamatta jiii alle kymmenen henkil6n.
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Taulukko 21. Puolisoidcn piiiiasiallinen toiminta kuolcmantapausta
edeltdneend vuonna. Yrittiijiin ja ammatinharjoittajiin
kuuluvat leskiPerheet lz

KUOLLEEN PUOLISON PiiASIALLINEN TOIMINTA
VUONNA I979

LESKEN PiiT-
ASIALL INEN
TOIMINTA
VUONNA 1979

ANS I OTYtiSSA

Yrittljdnl tai
ammatinharjoit-
tajana tai avus-
tavana perheen-
jHsenenH

Muuna kuin
yrittdjHnS
tai ammatin-
harjoittajana

POIS ANSIOTYIJSTA

ANS I OTYiJSSA

Yrittdj5nS tai
ammatinharjoit-
taj ana tai
avustavana per-
heenjSsenenH

t2

7

l*luuna kuin
yritt5j 5nd
tai ammatin-
harjoittajana

POIS ANSIO-
TYiJSTi

11

5

49

3

2 q6

Tytieliikejiirjestelmen tavoitteen suunnassa tarkasteltuna taloudellisen ti-
lanteen vllittin muutos ei yrittiijilld ja ammatinharjoittajilla kovin suuresti
eronnut palkansaajien ja maatalousyrittdjien muutoksesta. Yli nelirisosal-
la, 28 prosentilla kulutusmahdolltsuudet leskeydyttyri heikkenivtit, noin nel-
jcisosalla, 26 prosentilla pysyivcit ennallaan ja kihes joka toisella, 46 prosen-
tilla paranivat.

Vdhimmiiistasoisen toimeentulorajan alapuolelle jiidneiden osuus ndyttdisi
olevan huomattavan suuri mytirs muiden yrittejien kuin maatalousyrittd-
jien ryhmiissii, sillii 22 prosentilla leskiperheistd vuoden l98l tulot alitti-
vat toimeentulotukinormin mukaisen tulorajan. Tulotason alhaisuus ja
siitii johtuva minimitulorajan alapuolelle jiiiiminen aiheutui kuitenkin
suureksi osaksi tulotietojen puutteellisuuksista. Kun tarkasteltiin vcihim-
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mdistasoisen toimeentulorajan alapuolelle jticineiden osuutta vuoden 1983

tuloilla, joissa olivat mukana ereirit laskennalliset tuloeriit, muun muassa

asumisetu omistusasunnossa asuville, minimirajan alapuolelle ititineitri oli
e nriri 6 p r o s e n t t ta y r it t tii iin kuuluv i s t a I e sk ip e r he i s t ri -

Perheiden kulutustason muutoksesta saatiin pidemmiillZi aikaviilillii niin
ikiiiin toisenlainen kuva. Kulutustaso aleni enriri 20 prosentilla, pysyi en'
nallaan l4 prosentilla ja nousi perciti 66 prosentilla yrittrijiin ia ammatin-
harj o it t aj iin kuuluv is t a le sk iper heis tti.

Kuviosta l8 niihd2iiin, ett2i mitd mytihemmiissd eldmdnvaiheessa perhe oli
puolison kuollessa, sitd yleisemmin esiintyi kulutustason laskua. Lapsi-
perhevaiheen ohittaneista naisleskistd yli kolmasosalla kulutusmahdolli-
suudet heikkenivdt. Erot eri vaiheissa leskeksi jldneillii olivat siten sa-

mansuuntaiset kuin palkansaajaviiestoon kuuluvilla naisilla (vcrt. kuvio
I I sivulla l3l).

Miesleskien taloudellisen aseman muutosta voitiin tarkastella ainoastaan
lapsiperhevaiheen ohittaneilla yksiniiisill2i leskillti. Aikaisemmissa perhe-

vaiheissa leskeksi jd?ineitii miehi2i oli vdh2in. Lapsiperhevaiheen jdlkeen

leskeytyneilld miehillii kulutustason muutos painottui voimakkaammin
nousun Suuntaan vastaavassa eldmdntilanteessa oleviin naisiin verrattu-
na. Ero oli niin ikddn samansuuntainen kuin palkansaajavdestriron kuulu-
villa nais- ja miesleskillii. Vertailtaessa yrittejiin ja palkansaajiin kuulu-
vien leskiperheiden tuloksia on otettava huomioon ne vaikeudet, jotka

liittyvat yrittiijien kiytett?ivissd olevan tulon laskentaan rekisteritietoihin
perustuen. Kuvioissa l8 ja l9 esitetyt tulokset ovatkin liihinnii suuntaa
antavia.
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Kuvio 18 Kulutustason viiliton muutos eri eldmdnvaiheessa leskeksi
jrizineillzi sukupuolen mukaan. Yrittiijiin ja itsendisiin am-
matinharjoittajiin kuuluvat leskiperheet

YrittijApuolison kuolema nayttee johtaneen useasti perheen kulutustason
alenemiseen riippumatta siitd, oliko leski yrittiijiind vai ei. Kuviosta 19

ndhdddn, ettii kaikkein yleisimmin kulutusmahdollisuudet heikkeniviit
kuitenkin niissd naisleskien perheissd, joissa myos leski oli yritystoimin-
nassa mukana. Niiistii perheistd ldhes joka toisella kulutustaso aleni.

Jos taas naisleski itse oli yrittiijdnd miehen ollessa joko muussa ty6ssd tai
kokonaan pois ansiotyostd, perheen taloudellinen tilanne kulutustasolla
mitattuna huononi selvdsti harvemmin. Yli puolella yrittejine toimineista
naisista kulutusmahdollisuudet pdin vastoin lisiidntyivAt. Kun molemmat
puolisot olivat pois ansiotyostd, kulutustason ennallaan pysyminen oli
yleisintii.

Miesleskillii kulutustason muutosta voitiin tarkastella ainoastaan aktiivi-
yrittdjinii toimineilla. Kulutustason muutos myds tdssA ryhmlssd painot-
tui selvdsti nousun suuntaan.
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Kuvio 19 Kulutustason viiliton muutos yrittiijillii ja itsendisill5 am-
matinharjoittajilla puolisoiden toiminnan ja lesken suku-
puolen mukaan

Taulukosta 2l niihtiin, ettii yli neljdsosa edesmenneistii puolisoista toimi
aktiiviyrittejdnd kuolemaansa edeltdneend vuonna. Niiistii perheistd vain
joka neljrinnessA leski jatkoi yritystoimintaa. Yleisin este toiminnan jatku-
miselle oli luonnollisesti se, ettei leskelle oilut tarvittavaa ammattitaitoa.
Joka toinen leski mainitsi syyksi sen, ettei ollut ammatillisia edellytyksiii
toiminnan jatkamiseen. Puoliso oli yleisimmin ammatin- tai liikkeenhar-
joittajana ennen kuolemaansa.
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4.2.3
Uudelleen avioituneet ia avoliitossa olevat lesket

Haastatteluvuonna 1984 eli neljdn vuoden kuluttua leskeksi jridmisestd
avioliiton solmineita tai avoliitossa olevia oli 6 prosenttia. Mieslesket oli-
vat uudessa parisuhteessa suhteessa useammin kuin naislesket. Miehistii
l4 prosenttia ja naisista 4 prosenttia oli l<iytrinyt uuden eldmdnkumppa-
nin. Nuorissa ikdluokissa liittoja oli solmittu yleisesti. Alle 4O-vuotiaana
leskeksi jiidneistii miehistd noin puolet ja naisista ldhes kolmasosa oli
haastateltaessa avio- tai avoliitossa. Uuden parisuhteen solmineiden
osuudet pienenevdt voimakkaasti idn mukana, kuten kuviosta 20 niih-
ddzin.

Taulukko 22. Vuonna 1984 avio- ja avoliittossa olevicn osuus vuonna
1980 leskeksi jiiiineistri sukupuolen mukaan

VUONNA I98O LESKEKSI JiANEET

VUONNA I984 Miehet Naiset Kaikki

avioliitossa
avoliitossa

Yhteens5 t4

Avioliiton solmiminen oli miesleskilld yleisempAii kuin naisleskilld. Les-
keksi jddneistd miehistri yhdeksln ja naisista yksi sadasta oli avioliitosta
neljdn vuoden kuluttua leskeytymisestd. Ero avioituvuudessa selittyy
osaksi leskenekikkeen pddttymistii koskeyista sridnnoksistri. Naisleski me-
nettfrd leskeneldkkeen solmiessaan uuden avioliiton. Tdm2i ei kuitenkaan
yksin riitd selitykseksi sukupuolen mukaiseen eroon, sillii kun otetaan
huomioon myos avoliitossa olevat lesket, on ero mies- ja naisleskien vdlillzi
edelleenkin suuri. Tiedot uudesta parisuhteesta perustuivat haastattelui-
hin, joten on mahdollista, ette osa naisleskista on syyste tai toisesta jiittd-
nyt ilmoittamatta avopuolison.
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Miesten ja naisten avioituluudessa on mytls vdesttillisesti tlmiinsuuntai-
nen ero. Viiesttltilaston mukaan ei-naimisissa olevien miesten (naimatto-
mien, eronneiden ja leskicn) ayioituvuus on 30 ikiivuodcn jdlkeen jonkin

verran yleisempdii kuin ei-naimisissa olevien naisten avioituvuus 33 (SVT

VI A:148, Vdestti 1982, Helsinki 1984).
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Kuvio 20 Avio- ja avoliitossa olevien leskien osuus sukupuolen ja idn
mukaan keskimiiiirin neljfrn vuoden kuluttua leskeksi jlii-
misestd

Uu<len parisuhteen solmiminen oli kaksi kertaa yleisempiiii lapsia huolta-
villa miesleskillii kuin yksiniiisillii miehillii. Naisleskillii suhde oli pdinvas-

tainen. Yksindisten naisleskien keskuudessa uudet parisuhteet olivat kak-
si kertaa niin yleisiii kuin lapsia huoltavilla naisilla. Naisleskien uusilla
puolisoilla ei ollut omia huollettavia lapsia. Miesleskien uusista avio- tai
avovaimoista parilla prosentilla oli omia lesken perheeseen tulleita lapsia.

Uusi parisuhde alkoi miesleskilld keskimiiiirin nopeammin kuin naisleskil-

Iti. Miehet olivat avio- tai avoliitossa useimmiten vuoden tai kahden ku-
luttua leskeksi jiidmisest?i. Naisleskillii uuden eldmdnkumppanin loytymi-
nen kesti yleensd kahdesta kolmeen vuotta. Leskeksi jdiineiden avio- ja

10
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avoliittoisuudesta muodostuva kuva olisi todenniiktiisesti kokonaan toi-
nen, jos seuranta-aika olisi ollut neljdd vuotta pidempi.

Taulukko 23. Avio- tai avoliiton alkamisvuosi uudessa parisuhteessa
yuonna 1984 olevilla lesken sukupuolen mukaan

AVIO- TAI
AVOL I ITON
ALKAMISVUOSI

MIEHET NAISET

1980
I98I
L9A2
1983
t9a4

4
3q
32
24

6

5
15
44
3l

5

YhteensS 100 100

Avoliitossa olevilta tiedusteltiin syytd siihen, miksi ei ole solminut avioliit-
toa. NaisleskillZi taloudelliset tekijet olivat peallimmiiisiii. Noin joka nel-
jds avoliitossa oleva nainen ilmoitti leskeneldkkeen menettdmisen slyksi
avoliitossa eldmiseen, ja noin viidesosa viittasi taloudellisiin syihin ylei-
semmin. Miesleskill2i taloudelliset tekijet eivet olleet yhtei vallitsevia, silld
noin neljdsosa avoliitossa olevista miehistii mainitsi taloudelliset seikat
slyksi avoliittoon.

Taloudellisten tekijtiiden ohella yleisin perustelu avoliitolle oli halu riippu-
mattomuuden siiilyttiimiseen. Avoliitossa oleyista noin neljdsosa ei halun-
nut sitoutua uudestaan ja piti tdstii syystd yapaata parisuhdetta parem-
pana ratkaisuna. Huomattavan paljon oli myos niitd, jotka eiviit osanneet
tai halunneet selvittiiii syitd ratkaisuunsa.

ll Perhe€leketuNa muuttuvassa yhteiskunnassa
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Taulukko 24. Avoliitossa olevien nais- ja miesleskien perustelu sille,
miksi ei ole solminut avioliittoa.

PERUSTELU SILLE,
I.IIKSI EI OLE SOL-
MINUT AVIOL I ITTOA

Leskeneldkkeen
menettdmisen takia
l.luiden taloudellistensyiden takia
Ei o1e halunutsitoa itseS5n
Avioliittoa harkitaan
nEi oIe syyt5 avioi-
tuanr nei ole ehtinYt
avioituan tms.

HAASTATTELUVUONNA I984
AVOLIITOSSA OLEVAT LESKET

Hiehet Naiset
%%
327

25 L9

29 25
7

56

La
av

Muu syy
Ei osaa sanoa
Yhteensd

stustavat
oa 2

7

?o

100

I
q
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I00

pset vaioliitt

Seuraavat kulutustason muutosta koskevat tarkastelut on rajattu palkan-
saajaveesttitin kuuluviin leskiin. Ndihin kuului 75 prosenttia uudelleen
avioituneista tai avoliitossa olevista leskist[. Jotta tutkittavia perheiti tu-
lisi analyysiin riittevesti, tarkastellaan perheiden kulutustason muutosta
seurantavuoteen 1983 mennesse. Uuden parisuhteen solmineita oli tiilltiin
enemmen kuin vuonna 1981.

Kuviosta 2l voidaan verrata kulutustason muutosta avio- tai avoliittoon
menneilld leskillZi muutokseen niillii, jotka eivet olleet uudessa parisuh-
teessa. Tarkastelut on rajattu alle 65-vuotiaisiin, koska valtaosa avio- tai
avoliittoon menneista oli nuoremmista ikiiryhmistii. Ikiirajauksella on py-
ritty eliminoimaan ikdjakaumien erojen vaikutusta tuloksiin. Uuden pari-
suhteen solmineita oli siksi vfrhdn, ettei vertailuja i2in ja perherakenteen
mukaan voitu tehde.
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Parisuhteen solmineilla miehilld kulutustason muutos painottui jonkin
verran enemmdn alenemisen suuntaan yerrattuna niihin miesleskiin, jotka
eivet olleet avio- tai avoliittossa. Yli neljiisosalla uuden parisuhtcen sol-
mineista micsleskisti kulutustaso aleni, kun vastaava osuus vertailuryh-
mdssd oli vajaa viidennes. Kulutustason nousu oli vastaavasti vlhdisem-
pdd avio- tai avoliitossa olevilla miehilld. Eroja ei voida pitil kovin
merkittdvind, silld aineiston pienuuden takia esimerkiksi perherakentcen
erojen vaikutusta tuloksiin ei voitu selvittdd.

Suurimmalla osalla avio- tai avoliitossa olevista naisista kttlutustaso oli
vuonna 1983 parempi kuin vuonna 1979. Yli kahdella kolmasosalla uudes-
sa parisuhteessa olevista ja vajaalla puolella muista naisleskistd kulutus-
mahdollisuudet paranivat. Kulutustaso siiilyi ennallaan vain kuudella
proscntilla uuden perhecn perustaneista naisista, kun osuus vertailuryh-
missri oli kolmasosa.

/,
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Kuvio 2l Kulutustason muutos vuoteen 1983 mennessd uuden pari-
suhteen solmimisen mukaan. Palkansaajavdesttrtrn kuulu-
vat alle 65-vuotiaana leskeksi jii;ineet naiset ja miehet
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Avioliiton solmineita naisleskiii oli lukumiiiirdisesti vdhdn, joten avioitu-
misen taloudellisia vaikutuksia ei voitu luotettavasti selvittdd. Tulokset
antoivat viitteitii siitd, ettd avoliitossa olevilla naisilla muutos painottui
systemaattisemmin kulutustason nousun suuntaan. Avioliiton solmincilla
naisleskillii kulutustason muutoksen hajonta oli sen sijaan suuri.

Uuden parisuhteen solmineilla naisleskilld, joilla oli huollettavia lapsia,
kulutusmahdollisuudet ldhes aina paranivat. Vain kymmenesosalla lapsia
huoltavista leskistii kulutustaso aleni. Uudcn eldmdnkumppanin loytd-
neilld yksiniiisilld naisleskilld taloudellinen tilanne ei yhtii yleisesti eiki
yhtd paljon kohentunut. Runsaalla neljiisosalla kulutusmahdollisuudet
heikkeniviit ja vdhiin yli puolella paranivat.

4.2.4
Puolison kuoleman johdosta saadut kertaluonteiset
tulot

Haastattelussa tiedusteltiin puolison kuoleman johdosta saatuja hautausa-
vustuksia ja vakuutuskorvauksia, joita saaneiden osuudet on on esitetty
taulukossa 25. Vuoden aikana leskeksi jcicineistci 38 prosenttta sai hau-
tausavustusta. Kansaneldkelaitoksen maksaman hautausavustuksen sai
runsas neljdsosa ja muun hautausavustuksen noin joka viides vuonna
1980 leskeksi jiidneistd.

Hautausavustuksen saaneiden leskien osuus oli sitd pienempi, mitii iiik-
kiiiimmistii puolisoista oli kysymys. Alle SO-vuotiaana kuolleen puolison
jdlkeen noin kolme leskeii neljdstii ja 65-vuotiaana ja sitd vanhempana
kuolleen puolison jdlkeen eniiii joka viides leski sai avustuksen. Syyn?i iiin
mukaiseen vaihteluun on ennen kaikkea se, ettd kansaneldkelain perus-
teella avustus maksetaan leskelle tai kuolinpesfrlle, jos vakuutettu ei ole
saanut vanhuus-, tytikyvyttomyys- tai tyottdmyyseliikettii tai on saanut
sitd vdhemmiin kuin vuoden ajan viilittomdsti ennen kuolemaansa.
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Taulukko 25. Hautausavustuksen ja vakuutuskorvauksen saaneiden les-

kien osuus lesken sukupuolen ja kuolleen puolison idn
mukaan

KUOLLEEN
PUOL ISON
IKi

Alle 50 v.

5O - 64 v.

Yli 64 v.

Kaikki

HAUTAU SAVUSTUKSEN
SAANEIDEN OSUUS

llies- Nais- Kaikki
lesket lesket

7q 7a 76

48 52 5l
10 23 ?L

3q qo 38

VAKU U TU SKORVAUKSEN
SAANE IDEN OSUUS

Mies- Nais- Kaikki
lesket lesket/. /. /.

52 59 58

13 25 2?

t??
13 L7 L6

Hautausavustusta saaneita oli suhteessa eniten palkansaajavdestdon kuu-
luvien leskien ryhmdssd. Heistii 48 prosenttia, maatalousyrittejiin kuulu-
vista 28 prosenttia ja muihin yrittiijiin ja itseniiisiin ammatinharjoittajiin
kuuluvista leskist:i 44 prosenttia sai hautausavustukscn.

Kuolleen puolison i5n perusteella tarkasteltuna maatalousyrittiijien ryh-
mdssd oli vdhiten leskid, jotka olivat oikeutettuja Kansanellkelaitoksen
maksamaan hautausavustukseen. Maatalousyrittiijiin kuuluvien leskien
puolisoista 66 prosenttia oli kuolinvuonnaan 65-vuotiaita tai sitd vanhem-
pia. Muiden yrittdjic.n ryhmiissii osuus oli 46 prosenttia ja palkansaaja-
vdesttitrn kuuluvilla 50 prosenttia. Toisena syynd eroon oli se, ettd tyosuh-
teen perusteella maksettuja hautausapuja ei luonnollisesti ollut yrittdjien
leskillii.

Kuolemantapauksen johdosta vakuutuskorvauksia saaneita perheitd oli
huomattavasti vdhemmdn kuin hautausavustusta saaneita. Vain vajaa
viidennes kaikista leskistci sai iotakin vakuutustuloa. Korvausta saaneiden
osuus vaihteli samoin puolison idn mukaan. Alle 50-vuotiaana kuolleen
puolison jdlkeen vakuutustuloa sai yli puolet leskistd, 50-64-vuotiaan jiil-
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keen noin joka viides leski ja eldkeikiiisenii kuolleen puolison jiilkeen vain
aniharva.

Taulukko 26. Hautausavustusten ja vakuutuskorvausten jakaumat ja
keskimdiiriiinen suuruus sekd etuuden saaneiden osuus
etuuslajin mukaan

KORVAUKSEN
MARKKAI.IiiRA

Yhteens5

Etuuden saa-
neiden osuus

HAUTAU S-
AVUSTU S

r00

38

5

MUU
VAKUU-
TUS

RYHI.IiHEN- YKSITYINEN
KIVAKUUTUS, HENKI-
PERUSSUMI.IA VAKUUTUS
SEKA LAPSI-
KOROTUKSE T
YH TEENSi/. /.

100 100

II

alle 1000
r000- 1999
2000- ?999
3000- 3999qooo- 4999
5000- 9999

I0000-19999
20000-29999
30000-39999
qOOOO-(t9999
50000-99999

I00000-

I
2
3
2
5
9

27
20
I5
IO

6
0

IO
5
8

t2
3

20
l6

6
7
3
7
3

L9
3
3
5
3
9

t7
27
35

9
3
5
3
0
0
0
0

31
L4
I
5
2
q

I00

19.8

I

Korvaus keski-
m55rinr1000 mk 2. ?2.9 17 .2

Yleisin vakuutuslaji oli ryhmiihenkivakuutus, josta sai tuloa noin joka
kymmenes leskiperhe. Kuolleen puolison ollessa alle 5O-vuotias ryhmii-
henkivakuutuksesta tuloa saaneita perheitd oli 50 prosenttia ja 50-64-vuo-
tiaan puolison jiilkeen enii6 l6 prosenttia. Korvaussumma vaihteli ylei-
simmin 10.000 ja 50.000 markan vrilillii. Yksityisen henkivakuutuksen
perusteella saatuja korvauksia esiintyi toiseksi eniten. Se oli niin ikiiiin
yleisempi nuorten kuin iiikk2iiden henkiltiiden jiilkeen. Alle SO-lr,rotiaana
kuolleen puolison jiilkeen joka neljiis leski ja 50-64-vuotiaana kuolleen jiil-
keen joka kymmenes leski sai henkivakuutustuloa. Muut vakuutuskor-
vaukset olivat harvinaisia.
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Valtaosa hautausavustuksista ja vakuutuskorvauksista maksettiin jo puo-

lison kuolinvuonna. Hautausavustuksista yhdeksiin kymmenestd makset-
tiin vuonna 1980 ja joka kymmenes sitl seuraavana vuonna. Vakuutus-
korvausten maksatus oli jonkin verran hitaampaa, sillii noin neljdsosa

korvauksista maksettiin vuoden 198 I puolella. Kuolemantapauksen sat-

tuessa vuoden lopussa korvauksen siirtyminen seuraavalle vuodelle oli
luonnollista. Sen sijaan oli harvinaista, ette koryaus saatiin vasta vuonna
1982.

Puolison kuolemaan liittyviste tilapdisistii menoista ja iikillisistl tulojen
muutoksista selviytymisessl yakuutustuloilla on suuruutensa vuoksi myos

taloudellista merkitystd. Kun kertaluonteisia vakuutustuloja saaneiden

osuutta tarkastellaan kulutustason muutoksen suunnassa havaitaan, ettd
jonkin verran yleisemmin vakuutuskorvauksia oli niillii perheillii, joilla

kulutustaso puolison kuoltua aleni verrattuna niihin, joilla taso siiilyi en-

nallaan tai nousi (ks. taulukko 27 ). Kertaluonteiset vakuutustulot vaikut-
tivat siten vcilittdmrissri muutostilanteessa kulutustasoa ylltipitcivcirin suun-

taan. Nditzi tuloja ei edellii mainituista syistd johtuen laskettu perheiden
kaytetteyisse oleviin tuloihin vuodelle 1981.

Palkansaajaviestotin ja yrittrijiin kuuluyien leskien vdlillii oli eroa siten,
eftd yrittrijillci ja etenkin maatalousvciestrir)n kuuluvilla erilaiset vakuutus'
korvaukset olivat selvcisti harvinaisempia kuin palkansaajavtiestijdn kuulu-
villa teskittci. Ero johtui ryhmzihenkivakuutuksesta, joka oli yleisin kor-
vauslaji. Vastaavaa lakisiiZiteistii etuutta ei yritt?ijilld ole.

Vdhimmiiistasoisen toimeentulorajan alittaneilla leskiperheilll vakuutus-
tuloja oli hieman harvemmin kuin rajan ylittiineillii perheilld. Toimeentu-
lotukinormin alapuolelle j[iineist2i vakuutustuloa sai l0 prosenttia ja nor-
min ylittdneistii 20 prosenttia. Ero johtui yksityisistii henkivakuutuksista
ja muista vapaaehtoisista vakuutuksista, joita oli harvemmin pienituloisil-
la.
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Taulukko 27 Palkansaajavfiestotin ja yrittzijiin kuuluvien leskiperheiden
osuus, jotka saivat puolison kuoleman johdosta erilaisia
vakuutuskorvauksia, kulutustason muutoksen mukaan

PUOLISON KUOLEHAN JOHDOSTA ERILAISIA VAKUU-
TUSKORVAUKSIA SAANEIDEN PERHEIDEN OSUUS

PERHEET,JOILLA
KU LU TUSTASO
PUOL ISON
KUOL TUA

Palkan-
saaj a-
vSestiiiin
kuuluvat
lesket

%

Maatal.ous-yrittSjiin
kuuluvat
Lesket

ltuihin itsenHi-
siin yrittEjiinja ammatinhar-joittaj iin kuu-
luvat lesket

nousi 20

pysyi ennal.Iaan 23

aleni 29

Kaikki 23

6 t7
6 t5

I1 2T

7 t7
Vakuutuskor-
vaus keski-
m55rin r I000 mk 22.q I6.0 31.7

Haastateltavilta tiedusteltiin, oliko velitt6masri leskeksi jdatyir vaikeuksia
selviytyii pakollisista menoista. Taulukon 28 luvuista ntihdririn, ettri akuut-
teja taloudellisia vaikeuksia esiintyi runsaalla neljrisosalla vuoden aikana
leskeksi jririneistci. Jonkin verran yleisemmin vaikeuksia esiintyi palkan-
saajavdesttitin kuuluvilla leskilld kuin yrittrijien ryhmissd. Sukupuolen
mukaiset erot olivat kuitenkin suurempia kuin ammattiaseman mukaiset
erot. Pakollisista menoista selviytyminen tuotti useammin vaikeuksia
nais- kuin miesleskille.
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Taulukko 28 Perheidcn osuus, joilla oli vaikeuksia selviytyd pakollisista
menoista puolison kuoleman jdlkcen. Palkansaajavdes-
toon ja yrittljiin kuuluvat nais- ja mieslesket

PERHEIDEN OSUUS, JOILLA OLI VAIKEUKSIA
SELVIYTYi PAKOLLISISTA MENOISTA PUOLI-
SON KUOLTUA

Naislesket
Mieslesket
Kaikki

Palkansaa-
javHestijijn
kuuluvat
Iesket

Maatalous-
yritt5jiin
kuuluvat
Lesket

?a

L4

?5

l,luihin isen5i-
siin yrittdjiin
ja ammatinhar-
j oi ttaj i in kuu-
luvat Iesket

27

22

26

31

2l
29

Vaikeuksia menoista selviytymisessii esiintyi yhtd yleisesti sekti niillii, joil-
la kulutustaso aleni ettii niillti, joilla se nousi. Sen sijaan vdhimmdistoi-
meentulorajan alapuolelle jiiiineissii perheissd akuutit taloudelliset vaikeu-
det olivat yleisempiii kuin rajan ylittiineisszi perheissd. Yli kolmasosalla
toimeentulotukinormin alittancista perheiste oli vaikeuksia pakollisten
menojen hoitamisessa. Normin ylitt?ineissii perheissd vaikeuksia oli noin
neljdsosalla.

Taloudellisissa vaikeuksissa olleilta tiedusteltiin, miten tilanteesta oli sel-
viydytty. Yleisimmin oli turvauduttu saestdihin ja lainanottoon. Liihes
joka toinen, 47 prosenttia tilapiiisissii vaikeuksissa olleista oli selviytynyt
s?i2istojen avulla. Yhte yleisesti oli jouduttu ottamaan lainaa pakollisia
menoja varten. Vaikeuksissa olleista 46 prosenttia ilmoitti hoitaneensa
mcnot lainan avulla. Omaisuuden myyntiin oli turYautunut l3 prosent-
tia. Asunnon myynti esiintyi neljiill2i, metsln myynti kolmella ja auton
mlynti parilla prosentilla taloudellisissa vaikeuksissa olleista. Osa oli jou-
tunut turvautumaan useampiin keinoihin. Sddsttijen, lainan ja omaisuu-
den myynnin ohella l2 prosentilla vaikeuksissa olleista oli muita keinoja
tilanteesta selviytymiseen. Yleisin nlistii oli sukulaisten antama tuki.
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Jotkut saivat lykkdystd maksuille ja muutama oli turvautunut yleiseen

toimeentulotukeen.

Pakollisista menoista selviytymiscen vaikuttaa myos se, miten nopeasti
etuudet saadaan. Haastatelluilta tiedusteltiin ryhmiihenkivakuutuksen ja
perhe-eliikkeiden viipymistd. Ryhmdhenkivakuutuksen saamista oli jou-
duttu odottamaan keskimiiiirin 2.8 kuukautta. Yleisen perhe-eldkkeen
saaminen kesti keskimaarin 2.7 kuukautta ja eldketuloa tyoeliikejdrjestel-
miist?i jouduttiin odottamaan keskimddrin pisimpiidn cli 3.1 kuukautta.
Viimeksi mainitussa keskiarvossa ovat mukana sekii yksityiset etta valtion
ja kuntien eldkelaitokset. Merkittiiviii eroja korvausten viipymisessd ei o1-

lut niiden vdlillii, joilla oli vaikeuksia selviytyd menoista !'errattuna niihin,
joilla ei tiillaisia vaikeuksia ollut.

4.2.5
Tulotason ia toimeentulon muutos palkansaajavfles-
ttitin kuuluvilla leskillfl seurantavuoteen f983 men-
NESSA

Perheiden kulutustason viilitontii muutosta tarkasteltiin puolison kuole-
maa edeltdneen ja sitd seuranneen vuoden tulojen avulla. Leskeksi j2id-

neiden toimecntulon muutosta tarkastellaan seuraavassa pidemmiill2i ai-
kaviililki eli vuoteen 1983 mennessd. Tdn[ aikana tapahtui myos muita
leskiperheidcn taloudelliseen asemaan vaikuttavia muutoksia. Osa i6k-
kiiiimmistii leskistii siirtyi omaeldkkeelle, vanhuus-, tyokpytttrmyys- tai
tyottiimyyseldkkeelle. Huomattava osa alle S0-vuotiaana leskeksi jddneis-
tii kotiiiideistd meni puolison kuoltua ansiotytrhon, tiimiinik2iisistd noin
kaksi leskeii viidestii. Seuraavat tarkastelut on rajattu palkansaajavdes-
ttion kuuluviin leskiin.

Vuosien 1979 ja l98l kiiytettdvissd olevien tulojen jakaumista taulukosta
29 niihdiiiin perheiden tulotason muutos viilitttimdsti puolison kuoltua.
Ennen toisen puolison kuolemaa perheiden tulojakaumissa ei ollut suuria
eroja leskeksi jii5neiden miesten ja naisten vdlillii. Leskeytymisen johdos-
ta perheen keytettevisse olevat tulot pieneniv?it markkamdfrriiisesti naisil-
la enemmdn kuin miehillii. Puolison kuolemaa seuranneena vuonna nais-
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leskistd noin puolet sijoittui kolmeen ensimmdiseen tuloluokkaan, kun
miesleskistd ndissd tuloluokissa oli joka kolmas. Naisleskien vuoden l98l
keskimdrirdiset tulot olivat 66 prosenttia ja miesleskien 74 prosenttia puo-
lison kuolemaa cdeltdneen vuoden keskimiidrdisistd tuloista.

Taulukko 29. Kdytettdvissd olevat tulot palkansaajavdestoon kuuluvilla
nais- ja miesleskillii puolison kuolemaa cdcltdneend
vuonna 1979 ja sitri seuranncina vuosina 198 I a 1983

K;iYTETTIVISSI HIESLESKET NAISLESKET
OLEVA VUOSITULO

t979 1981 1983 r979 1981 1983

alIe I9999
20000 - 24999
25000 - 29999
30000 - 3q999
35000 - 39999
40000 - 44999
45000 - 49999
50000 - 59999
50000 - 69999
70000 - 79999
80000 - 49999
90000 - 99999
100000 -

t64
18 20
L7 2A
8 I0
65
67
65
99
5qq3
32
L2
2L

132
0 10 6
12023

I0 ll 18

2
I
s

t2
8

11
8

L4
1I

9
L6
L?

8
6
q
8

13
l1

9
7
5
8

9
1I

8
9
7
5
2
I
q

0
0
7
9
5
(a

2
2
5

Yhteensl 100

59 .7

100

44.4
100

42 .5
100

58 .5

I00
37 .6

100

38.6Keskim, 1000 mk

Keskimdiriiinen tulotaso aleni jonkin verran vield vuoden 198 I jiilkeen
sckd nais- ettd miesleskillii. Tiimii johtui tulojen pienenemisestd ylemmissd
tuloluokissa. Sen sijaan alemmissa tuloluokissa kiiytettiivissii olevat tulot
jopa hieman nousivat vuoteen 1983 mennessd, mikd niihdiiiin vertaamalla
vuosien 1981 ja 1983 jakaumia taulukossa 29.

Taulukon 30 jakaumista ndhdddn, kuinka paljon perheiden tulot pieneni-
vdt suhteellisesti verrattuna kuolemaa edeltdneeseen tilanteeseen. Netto-
tulot pienenivcit yleisimmin noin 20-50 prosentilla puolison kuolemaa edel-
trineen vuoden tuloista. Joka seitsemflnnen perheen tulot pieneniviit per?iti
yli 50 prosentilla. Vajaalla kymmencsosalla leskiperheistii kdytettiivissd
olevat tulot reaalisesti kasvoivat. Vuosien 1981 ja 1983 jakaumissa ei ole
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suuria eroja. Neiden lukujen perusteella niiyttiiisi siltd, ettei kulutustason
muutos seurantavuoteen 1983 mennessd kovin suuresti eronnut kulutusta-
son vdlittom ristd muutokscsta.

Taulukko 30. Leskiperheiden kiiytettiivissd olevien tulojen osuus puoli-
son kuolemaa seuranneina vuosina kuolemaa edeltdneen
vuoden tuloista. Palkansaajav?iesttlon kuuluvat lcskct

K ii YTE TTi V I SSi
OLEVIEN TULOJEN
OSUUS VUODEN
I979 TULOISTA

VUONNA
l98I

VUONNA
I 983

30 -qo-
50 -50 -
70 -80 -
90 -

29
39
49
59
69
79
89
99

0
5
9

2A
?2
Lq

9
5

I
3

II
2L
27
L6
10

5

l0
l1
t2
l3
tq

0-
0-
0-
0-
0-

109
119
t29
139

3
I
I
I
2

3
I
I
0
I

YhteensH 100 100

Kun verrataan kulutustason vdlitonte muutosta leskeksi jii5neillii muu-
tokseen pidemmiillii ajanjaksolla, havaitaan kulutusmahdollisuuksien jon-
kin verran lisddntyneen. Puolison kuoleman jiilkeisenzi vuonna niiden
perheiden osuus, joilla kulutustaso nousi, oli 42 prosenttia ja kaksi vuotta
mytihemmin 55 prosenttia. Vastaavasti perheitd, joilla kulutustaso aleni,
oli 2l prosenttia vuonna l98l ja seurantavuonna l7 prosenttia (vert. tau-
lukko t3 sivulla 127 ja taulukko 3l sivulla 173).

Vdhimmdistasoisen toimeentulorajan alapuolclle jiiiineiden perheiden
osuus niin ikiidn pieneni. Palkansaaiavtiestddn kuuluvista leskistti vain
kaksi prosenttia jdi toimeentulotukinormin mukaisen tulorajan alapuolelle
vuonna 1983, kun osuus vuonna l98l oli viisi prosenttia. Tcimri viittaisi sii-
hen, ettti leskeytymiseen liittyy myds tilapeiistri toimeentulotason laskua.
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Tete johtopldtostl tukevat mytis taulukon 32 luvut. Keskimddrdiset ta-
loutta kohti lasketut tulot nousivat vuoden l98l jdlkeen alimmilla tulota-
soilla.

Taulukko 31. Eldkejiirjestelmien tavoitteiden toteutuminen pidemmiillii
ajanjaksolla 1979 - 1983 tarkasteltuna. Palkansaajavies-
toon kuuluvat leskct

PERHEIDEN OSUUS,
JOILLA KiYTETTi_
VISSA OLEVAT
TUL0T V. 1983

jSivdt a1le
v5himmdistason
ylittiv5t
vShimmdistason
YhteensE

aleni pysyi
ennallaan

%%

nousi YhteensH

%%

t2

54 98

55 100

PERHEIDEN OSUUS, JOILLA KULUTUSTASO
SEURANTAVUOTEEN I983 I.IENNESSi

I

L6

L7

2A

2a

Kun tarkasteltiin kulutustason muutosta vuotecn 1983 mennessd eri eld-
mdnvaiheissa leskeksi jiiiineillii, oli muutos ldhes tulkoon sama kuin vdlit-
t6miisti puolison kuoltua (vert. kuvio 22 ja kuvio I I sivulla l3l). Pidem-
mdn aikavdlin muutos erosi vdlitttlmdstd muutoksesta mainittavimmin
siind, ettd supistuvassa perhevaiheessa leskeksi jiiflnciden suhteellinen ase-

ma parani. TZimii johtui kulutuksen pienenemisestii ndissii perheissfi vield
vuodcn l98l jiilkeen siitd syystd, ettd huollettavien lasten mtiardd vdheni.
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Kur.io 22. Kulutustason muutos seurantavuoteen 1983 mennessd eri
eldmdnvaiheissa leskeksi jdiineillii miehillii ja naisilla

4.2.6
Toimeentulon muutos eri tulotasoilla

Perheiden nettotulot pienenivdt puolison kuoleman johdosta kaikilla tulo-
tasoilla, kuten taulukon 32 luvuista n?ihdiiiin. Vuoden l98l jdlkeen kah-
dessa alimmassa kvintiilissd perheiden keskimddrdinen nettotulo hieman
nousi, keskimmdisessfr kvintiilissii pysyi ldhes ennallaan ja kahdessa ylim-
mdss6 kvintiilissd edelleen pieneni.

Perheiden kciytetttivissri olevien tulojen pienenemtnen vrilittdmristi puolison
kuoleman jtilkeen ei kuitenkaan merkinnyt sitci, ett(i perheiden kulutustaso
olisi alentunur. Kun tarkastellaan tuloja toimeentuloniikokulmasta eli ku-
lutusyksikktid kohti laskettuna niihdddn, ett2i keskimddriiinen kulutustaso
kohosi ylimpizi kvintiileitii lukuunottamatta kaikilla tulotasoilla vuoteen

Polkonsoojov0est00n kuulwot hsket
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l98l mennessd. Vuoden l98l jiilkeen keskimddrdinen kulutustaso edel-
lcen kohosi, tosin nousu ylimmissd kvintiileissii oli vdhdistd.

Taulukko 32 Perheiden keskim?iiirriiset keytettevissd olevat tulot ta-
loutta ja kulutusyksikkoii kohti vuosina 1979, l98l ja
1983 eri tulotasoilla 3a. Luvut 1000 markkoina vuoden
1983 rahassa

KVINTIILI KiYTETT;iVISSi OLE-
VAT TULOT TALOUTTA
KOHT I

KiiYTETTiVISSi OLE-
VAT TULOT KULUTUS-
YKSIKKIJii KOHTI

1979 1981 1983 L979 I98l 1983

I
II
III
IV
V

33r0
43 ,6
53 rs
58,?
g5 ,l

25,8
30 r9
35,q
43,O
57 rl

32 rs
35r3
qL ,q
55,3

20 ,6
27,3
33,2
4l rZ
50 ,o

3IrI
35 r7ql ,6
58 ,6

29 ,6
34 rO
37 rq
q3 rz
58,9

27 r8 ?5,7

Kaikki 58,8 38,5 38,1 36,5 38'6 40,7

Keskiarvot eivdt kuitenkaan kerro site, ette osalla perheistd kulutustaso
puolison kuoleman jiilkeen aleni. Kuviossa 23 on esitetty kulutustason
muutos eri tulotasoilla vuoteen 1983 mennessd. Alimmilla tulotasoilla ku-
lutustason aleneminen oli erittiiin viihdistii. Valtaosalla kahtecn alimpaan
kvintiiliin kuuluvista perheistd kulutustaso puolison kuoltua nousi. Ylem-
piin tulotasoihin siirryttdessd perheiden osuus, joilla kulutustaso alcni, sel-
vdsti kasvaa. Viidennessd kvintiilissd kolmasosalla perheistl kulutusyksik-
koe kohti lasketut tulot pienenivdt verrattuna puolison kuolemaa
edeltdneeseen vuoteen. Ylimmilli tulotasoilla oli suhtcessa eniten mytis
perheitd, joilla kulutustaso siiilyi ennallaan.

Tulotasoja parhaiten erotteleva tekijii oli puolisoiden tyossiiolo ennen toi-
sen kuolemaa. Alimpaan kvintiiliin kuuluvista perheistd valtaosassa, 77
prosenttissa molemmat puolisot olivat pois ansiotyostd. Ylimmdssii kvin-
tiilissii ndiden perheiden osuus oli ainoastaan 30 prosenttia. Vastaavasti
tyossii kdlvid puolisoita oli vain noin viidessd prosentissa alimman tulota-
son perheistd, kun osuus ylimmiissd tuloluokassa oli 36 prosenttia. Perhei-
td, joissa vain toinen puoliso kZivi ansiotytissd, oli ensimmdisessd tuloluo-
kassa l7 prosenttia ja viidennessd 34 prosenttia. Perheen toimeentulon
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taso mddrdytyy luonnollisesti puolisoiden yhteisten tulojen perustcella, ja

molempien tyossiiolo nostaa perheen tulotasoa.

Polkonsoojoviiest66n kuuluvot lesket
x,

E nqs'poli,

I rnri mlo pdtxr

Nmdrdrln

flanolur

[*nirnron

I aeni mem pup

I acni potin

I kvint. ll hint. lll kvint. lV hint. V kvint.

Kuvio 23 Kulutustason muutos seurantavuoteen 1983 mennessd
kvintiileittdin 3a

Tuloksct antavat viitteite siita, ette talouksien vdliset toimeentuloerot ei-
vdt leskcksi jdiityii kasva., vaan pikemminkin pienenevdt kulutustason
noustcssa alimmilla ja laskiessa ylimmilld tasoilla. Taulukon 33 luvut
osoittavat, ette tarkasteluajanjakson alussa ylimmdn viidenneksen tulot
olivat noin kolminkertaiset alimman viidenneksen tuloihin ndhden ja seu-

rantavuonna enzid kaksinkertaiset. Suhde oli sama sekd taloutta ette ku-
lutusyksikkti?i kohti lasketuissa tuloissa. Perheiden vdliset tuloerot ndyt-
tevet siten leskeytymistilanteessa jonkin verran kaventuneen.

lt
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Taulukko 33. Taloutta ja kulutusyksikkoii kohti lasketut kdytettdvissd
olevat tulot eri tulotasoilla vuosina 1979, 198 I ja 1983,
kaikki : I 00

KVINTIILI KAYTETTiVISSi OLEVAT
TULOT TALOUTTA KOHTI

L979 l98l 1983

Kaikki 100 100 I00

KiYTETT;iVISSi OLEVAT
TULOT KULUTUSYKSIKKiJi
KOHTI

7979 r98I 1983

I00 100 100

I
II
III
IV
v

56
7q
9L

1I5
t6?

67
80
92

1r2
148

72
aq
9?

107
Lqq

56
75
9l

113
t6q

67
81
9?

107
152

73
9q
9?

106
t45'

4.3
Leskeksi jiiiineiden tulotaso yeesttitin verrattuna
vuonna 1983

Taulukkoon 34 on koottu tiedot eri leskiryhmien keskimdiirdisistd netto-
tuloista sekd vertailutiedot vastaavien vdesttlryhmien kdytettdvissii olevis-
ta tuloista tulonjakotilaston mukaan vuonna 1983 (Tulonjakotilasto 1983,
SVT XLI:6, 49, 50 53). Vertailtavuutta silmrilldpitden on leskiperheiden
kdytettdvissd oleviin tuloihin vuodelle 1983 laskettu mukaan omistusasun-
nossa asuville asuntoctu sekd omassa taloudessa kdytettyjen luontaistuot-
teiden arvo sekd syytinkind maksetut eldkkeet, jotka sisiiltyvdt mytls tu-
lonjakotilaston tulokdsitteeseen.

Leskeksi jiidneiden keskimddrdiset keytettevissd olevat tulot olivat koko
vdestoon verrattuna noin puolta pienemmdt. Tutkimuksen kohdejoukko-
na oli piidosin eliikeliiisvdesto, jonka tulotaso on aktiivivdeston tulotasoa
alempi. Vertailussa on otettava huomioon mytis se, ettd leskeksi jiiiineiden
keskimddrdinen perhekoko oli noin puolta pienempi kuin koko vdestrilld,

l2 Perhe+ldketuwa muuttuvssa yhteiskunnassa
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joten tulotaso henkeii kohti laskettuna oli leskiperheill2i jopa v[est6n tulo-
tasoa parempi.

Perherakenteen mukaan tarkasteltuna leskeksi jddneiden ja viieston kiiy-
tettdvissd olevat tulot olivat jo liihempiind toisiaan. Aikuisen ja yhden
alaikdisen lapsen perheissd leskiperheiden tulot nousivat jopa vdesttin kes-

kimddriiist?i tuloa suuremmaksi. Suhde oli sama myos kahden alaikiiisen
lapsen perheissd. Leskeksi jiiineiden ja vdest6n viilistii vertailua vaikeut-
taa tdssd se, ettd yksinhuoltajaperheistd valtaosa on eronneita. Viicstoa
koskevat luvut painottuvat siten eronneiden naisten klytettlvissii oleviin
tuloihin, silld avioerossa lapsi jdd useimmiten didin huolettavaksi. Vertail-
tayuutta heikentiid tdlloin ikiijakaumassa ja mahdollisesti mytis sukupuo-
lijakaumassa olevat eroavuudet.

Kahden aikuisen talouksissa kiiytettiivissii olevat tulot olivat vdestossd

keskimiidrin suurcmmat kuin leskiperheilld. Vdestossi kahden aikuisen
perheet ovat etupddssd avio- tai avoparipcrhcitl, jolloin pcrheessli on
usein kaksi tulonsaajaa. Sitd l'astoin kahden aikuisen henkiltin perheet
tutkimuksessa olivat lesken ja opiskelevan lapsen kAsittiiviii talouksia,
joissa pdisd,dnttlisesti vain leskelld oli tuloja.

Yhden aikuisen kdsittdvisszi palkansaajatalouksissa keskimAiirdinen tulo-
taso oli leskilld hieman parempi. V?iesttid koskeva luku painottuu toden-
nikoisesti nuoriin naimattomiin sekd eronneisiin henkiltiihin. Nuorten
tytissii k[yvien keskimddrdinen tulotaso on yleensd alempi kuin iiikkddm-
pien henkil6iden. Kun perheissd oli vain yksi ammatissa toimiva, keski-
mddrdinen tulotaso oli likimain sama leskeksi jiiiineilki ja koko viiestirlli.
Leskiperheiden koko oli viesttlrn perhekokoa pienempi, joten toimeentulo-
taso oli leskipcrheilld keskimddrdisesti parempi.

Leskiperheiss5, joissa leski kuului 25-44-vuotiaisiin, kcskimdirdiset netto-
tulot jdivdt pienemmiksi kuin viiestollii. Vertailussa ei ole otettu huomi-
oon ammatissa toimivien perheenjdsenten lukumiiiiriiii. Tilastoluvuissa
ovat mukana mytis kahden tulonsaajan perheet, kun taas leskiperheissd

oli vain yksi ammatissa toimiva henkilti. Toimeentuloon vaikuttaa myos
perheenjdsenten lukumddrii. Leskiperheiss6 perhekoko oli keskimddrin
pienempi.

Yrittdjdperheissd vdesttin ja leskeksi jiiiineiden nettotuloissa ei ollut suuria
croja. Yhden hengen talouksissa keskimddriisissd tuloissa ei ollut eroa
juuri lainkaan. Perheissli, joissa oli ainoastaan yksi ammatiassa toimiva
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leskiperheiden tulotaso jiii viiestdn keskimiiiirdiste tasoa matalammaksi.
Kun otetaan huomioon perhekoko, leskiperheiden asema paranee, silld
henkeii kohden laskettuna leskiperheiden nettotulot olivat jopa jonkin
verran suuremmat kuin vlestolld.

Ammatissa toimimattomien yhden hengen talouksien vdlilld ei niin ikddn
ollut mainittavaa eroa. Ammatissa toimimattomista suurimman ryhmdn
muodostavat eliikeliiiset. Tiihiin ryhmiiiin kuuluvat myos omassa talou-
dessa olevat opiskelijat, samoin esimerkiksi tyottomet yksinriiset henkilot.
Tutkimuksessa ammatissa toimimattomat olivat pddasiassa eliikeliiisid,
joilla oli jatkuvaa eldketuloa. Leskiperheiden keskimiiiirriiset kiiytettiivis-
sd olevat tulot olivatkin jonkin verran suuremmat kuin ammatissa toimi
mattomilla koko vdesttissl.

Vfrestovertailujen valossa leskeksi jdiineet eiviit ndyttiiisi olevan taloudelli-
selta asemaltaan sen huono-osaisempia, jos civAt juuri parempiosaisia-
kaan kuin vastaayat vdestoryhmit. Erot johtuvat ryhmien sisdisistd eroa-
vuuksista. Keskiarvoihin perustuva tarkastelu suhteellisen vdljin
kriteerein rajatuissa ryhmissd on ylimalkainen, joten yleistettdvien johto-
piiiittisten tekemiseen leskeksi jiitineiden taloudellisesta asemasta muihin
vdesttiryhmiin verrattuna taulukon 34 tarkastelut eiviit yksistiiiin riitii.
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Taulukko 34. Keskimdiiriiiset kdytettiivissd olevat tulot vuonna 1983

leskeksi jii6neillii ja vastaavilla vdesttrryhmilld tulonjakoti-
laston mukaan

Pii]'II EHEN
AMMATTIASE]'IA JA
PERTIETYYPPI

Kaikki kotitaloudet
- v5estti
- leskiperheet

KESKIMiiiiRi I SET
KIYTETTiVI SSi
OLEVAT TULOT
VUONNA I9E3

PERHEESSA
HENKILiiITT
KESKIMAARIN
VUONNA I9EJ

Taloudet, joissa
aikuinen ja yksi

- vf,estii
- leskiperheet

yksi
lapsi

p55mi ehen
ta

vat n

7 t,6
5E,9

54,2
60,6

5E,2
74,4

70,E
6L,2

60 ,5
62,6

a6,5
76,5

59, E
40,5

60,9
52,L

2E,(t
30, E

?,5t,?

5r 0
3,0

?tO
2,O

0
3

0
0

lr0
I,O

2,1
L,6

3
2

II

2,2t,7

1,0
1,0

5
2

4(t
52

0
0

2
2

Taloudetr joissa ykst
aikuinen ja kaksi lasta

- vSestii
- Ieskiperheet

Taloudet, joissa kaksr
aikuista

- vSestii
- leskiperheet

Palkansaajat, taloudessa
vain yksi henkilii

- v5estii
- Ieskiperheet

Pa lkansaaiat, ammatissa
toinivia vain yksi

- vdestii
- leskiperheet

Palkansaajat,
ik5 25-44 vuot

- vdestii
- leskiperheet

Yrittii jit, taloudessayksi henkilti
vSestti

- leskiperheet
YrittdjSt, ammatissa
toinivia vain yksi

- v5estii
- leskiperheet

Amrnatissa toinrimattomat,
taloudessa vainyksi henkil.ii

- v5estti
- leskiperheet

Liihde: Tulonjakotilasto 1983. SVT XLI:6. 1986,49, 50 53
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4.4
Varallisuusaseman muuttuminen

Leskesi jiidneiden varallisuusaseman muutosta tarkastellaan palkansaaja-
vdestotin kuuluvilla perheillii 3s vuosien 1979 ja 1983 vdlisenii aikana cli
puolison kuolemaa edeltdneen vuoden ja seurantavuoden tietojcn perus-
teella. Varallisuusaseman tarkastelu perustuu sckd verotietoihin perheen
veronalaisista varoista ettd haastatteluista saatuihin tietoihin.

l/eronalaisia varoja ovat erdin rajoituksin verovelvollisen rahanarvoinen
varallisuus. Veronalaisia varoja oyat muun muassa verovelvollisen vero-
vuoden lopussa omistamat:

kiinteistot samoin kuin hallinta- tai nautintaoikeus kiintcistoon
osakkeet ja osuustodistukset
kulkuvdlineet
kateisvarat
saatavat ja shekkitilei[e tehdyt talletukset, joista saadut korot ovat
veronalaista tuloa.

Veronalaisia varoja eivdt ole esimerkiksi asuinirtaimisto, talletustileille
tehdyt talletukset eivritkii osuudet avoimissa tai kommandiittiyhtioissii.
Ndmd varallisuuserit jaavat tarkastelujen ulkopuolelle. Verotusarvoihin
perustuva markkamddrdinen tarkastelu antaa varallisuuden arvosta siten
todellista miiiirAii vdhiisemmin kuvan toisaalta siitd syystd, ettii kaikki
varallisuuserit eivdt sis?illy tarkasteluun ja toisaalta siksi, ettd varallisuu-
den arvostus verotuksessa toteutetaan tiettyjen siiiintiijen mukaan. Varoi-
hin kuuluva omaisuus arvostetaan piiiisiidnttrisesti siihen kiiypiiiin arvoon,
joka silld oli verovuoden pddttyessd 36. Kiiyviillti arvolla tarkoitetaan
omaisuuden todennikoistd luovutushintaa eli markkinahintaa. Vaihto-,
sijoitus- sekii kdyttoomaisuuden arvoksi katsotaan verovuoden piiiittyessd
tuloverotuksesta poistamatta jiiiinyt osa. Tdmd tarkoittaa jiiljelle jdiinytt2i
osaa tavaran hankintahinnasta, kun siitd vuosittain on vdhennetty tietty
prosenttiosuus (Veroh allinnon kdsikirj a I 98 7, 259 -260, 27 | -27 2).

Kun veronalaisista varoista tehddiin lain sallimat vdhennykset saadaan
verotettavan varallisuuden mcitirri. Tdllaisia viihennyksiii ovat mm. asun-
to- ja opintovelat sekd perheen toimeentuloa varten otetut velat, vakitui-
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sesta asunnosta tehtaye vdhennys sekii puoliso- ja lapsiviihennys (Vero-
hallinnon kiisikirja 1987, 27 2-27 1).

Verotusta koskevien varallisuustietojen hankintaan liittyi erlitd klytdn-
non vaikeuksia. Leskiperheiden varallisuutta koskevat verotiedot puoli-
son kuoleman jiilkeisiltii yuosilta puuttuvat niiltd leskiltd, jotka olivat
osakkaana kuolinpesdssd puolison kuolemaa seuranneina vuosina. Kuo-
linpesdd verotetaan kuolinvuotta seuraavilta vuosilta crillisend verovelvol-
lisena. Jakamattomien kuolinpcsien varallisuusticdot olivat fyysisesti eri
rekisterissd kuJrn henkildverotusta koskevat tiedot, lotka saatiin tutkimuk-
sen kdyttotin verohallituksen luvalla.

Jos kuolinpesiissii oli vain yksi osakas eli leski, katsotaan omaisuuden siir-
tyvdn osakkaalle silloin, kun kuolinpesi on selvitetty, mikii tdllaisissa ta-
pauksissa yleensd tapahtuu perunkirjoituksen yhteydessd. Niissii tapauk-
sissa, joissa oli tehty testamentti lesken hyviiksi, varallisuus oli
pdzisidntoiscsti merkitty lesken henkilokohtaisiin l'erotietoihin. Tdlloin
perheen varallisuutta koskeyat tiedot saatiin lesken verotiedoista. Eloon-
jiiiinyt puoliso katsotaan tulo- ja varallisuusverolain mukaan omistajan
veroiseksi, jos hdnellii keskindisen testamentin nojalla tai muutoin on oi-
keus saada elinajakseen tuotto sellaisesta omaisuudesta, jonka omistusoi-
keus on miiiirdtty hdnen rintaperillisilleen (Verohallinnon kdsikirja 1987,
278-279). Jos testamenttia ei ollut ja kuolinpesiissii oli lcsken lisdksi mui-
ta osakkaita, erikseen verotettujen kuolinpesien yarallisuus oli eri tiedos-
tossa kuin henkiltlverotusta koskevat tiedot.

Yleisin varallisuuserd on omistusasunto, jota koskevien tietojen avulla py-
ritddn arvioimaan, kuinka suurelta osalta tutkittuja perheitii varallisuus-
tiedot kuolemantapauksen jiilkeisiltii vuosilta puuttuvat. Scuraavasta
asetelmasta kiiy ilmi, miten suuressa osassa asuntoa koskevat verotiedot
saatiin my6s vuodelta 1983, kun vuodcn 1979 verotustieto asunnosta oli
saatu.
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ASUNNON VARALLISUUS-
ARVO VUODELTA I9E5:

Saatu
Ei saatu

Yhteensi

VEROTIEDON l'IUKAAN
VUONNA 1979 OMISTUS-
ASUNNOSSA ASUNEIDEN
OSUUS

z

34
34

5E

Kaksi kolmasosaa leskeksi jdiineistii asui puolison kuolemaa edeltdneend
vuonna omistusasunnossa. Tieto perheen asunnosta puuttui lesken vero-
tiedoista vuonna 1983 puolessa neiste perheiste eli kolmasosalta palkan-
saajavaestoon kuuluvista leskistd. Asunto oli kuolinpesdn omistuksessa,
koska valtaosa niistd leskistii ilmoitti haastattelussa asuneensa omassa
asunnossa vuonna 1983.

Omistusasunnossa asuneita leskid, joista oli kiiytettiivissii asunnon vero-
tiedot molemmilta vuosilta, verrattiin joidenkin piirteiden osalta niihin
leskiin, joiden asuntoa koskevaa verotietoa vuodelta 1983 ei oltu saatu.
Ryhmien viilillii oli se jo todettu ero, ette testamentti oli yleisempi leskill2i,
joilta varallisuustiedot saatiin lesken henkilcikohtaisista verotiedoista. Tds-
sii ryhmiissii oli mytrs suhteellisesti enemmdn miehifi, leskeksi jii2idessiiiin
50-64-vuotiaita ja kaupungeissa asuvia. Erot eiviit olleet niin suuria, ettei
niiitii leskiii koskevien tietojen perusteella voisi tehdii joitakin piiiitelmiti
myos niistii perheistfr, joiden varallisuustiedot vuodelta 1983 puuttuivat.

Varallisuustietojen kZiytttitln liittyviinii hankaluutena on lisiiksi se, ettei eri
vuosien varallisuuserien verotusarvojen vertaaminen kerro varallisuuden
muutoksesta paljoakaan 37. Varallisuuden verotusarvon markkamiidriii-
sestd noususta huolimatta varallisuuden mddrd on voinut pysyl samana.
Markkamiiiirdinen muutos ei siten ole yksiselitteisesti tulkittavissa varalli-
suuden muutokseksi.

Perheiden varallisuus vuonna 1979 on saatu laskemalla yhteen molempien
puolisoiden ja perheeseen kuuluvien huollettavien sekd alle l8-vuotiaiden
ettii opiskelevien aikuisten lasten veronalaisten varojen verotusarvot. Vuo-
den 1983 varallisuus sisiiltiiii lesken ja lasten yhteenlasketut varat.
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Perheiden varallisuusasemaa ja sen muuttumista selvitetiiiin mytrs haas-
tattelutietojen avulla. Haastattelussa tiedusteltiin testamcnttia, kuolinpe-
sdn varoja perunkirjoituksen mukaan, pesln jakoa ja siihen liittyviii vai-
keuksia sekii erilaisen varallisuuden, kuten asunnon ja kesiimtikin
omistusta tutkimusajanjaksona.

4.4.1
Testamentti, kuolinpesen varat ja kuolinpesen jaka-
minen

Palkansaajaviiestotin kuuluvista perheistii liihes joka viidennessd, l8 pro-
sentissa aviopuolisot olivat sopineet omaisuuden jiirjestelyste.testamentil-
la. Kuudella prosentilla oli avioehto ja kolmella prosentilla molemmat.
Testamentti oli yleisimmin tehty iiikkdiden puolisoiden kesken, joilla ei ol-
lut rintaperillisid.

Leskeksi jiiiineistii miehistii noin kahdella kolmasosalla ja naisista noin
joka toisella, joilla ei ollut rintaperillisiii, oli omaisuuden jiirjestelyistii so-
vittu testamentilla. Jos kuolinpesdn osakkaina oli lapsia, testamentti oli
selvdsti harvinaisempi. Vdhiten testamentteja oli tehty puolisoiden kesken,
joilla oli alaikZiisiii lapsia.

Taulukko 35. Testamentin tehneiden osuus lesken sukupuolen ja perhe-
tyypin mukaan

TESTA-
MENTT I

0ri
Ei ollut

LESKI, EI
}IU ITA PE-
RILLISIi

l.liehet Naiset
%%

LESKI JA
ALAIKi ISIi
LAPSIA

ltiehet Naiset/. /.

7

LESK I JA
AIKUISIA
LAPSIA

l5
85

L9
81

l{iehet Naiset/. /.

63
37

4A
52

I
9t

YhteensS I00 100

93

100 I00 r00 t00
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Kaksi kolmasosaa testamenteista oli omistttstestamentteia ja kolmasosa
hallintatestamentteja. Omistustestamentti oli yleisempi silloin, kun ky-
seessd oli lapseton aviopari, ja hallintatestamentti taas, kun puolisoilla oli
lapsia.

Haastattelussa tiedusteltiin kuolinpesen nettovarojen miiiiriid perunkirjoi-
tuksen mukaan. Kysytylld nettovarallisuudella eli pesdn siiiisttillii tarkoi-
tetaan pesdn kiintedn ja irtaimen omaisuuden arvoa vehennettynd pesdn
veloilla ja poistoilla, joita ovat muun muassa hautauskulut ja perunkirjoi-
tuskustannukset. Kysymykseen vastaamatta jiittdneitii oli suhteellisen pal-
jon, kolmasosa leskistd. Saatujen vastausten mukaan palkansaajavdes-
ttion kuuluvilla leskiperheillii kuolinpesdn sddstti oli keskimiiiirin 56.500
markkaa. Varattomia kuolinpesiii oli noin viidesosa.

Taulukko 36. Kuolinpesdn varallisuus vuonna 1980 leskeksi jiiiincillii
naisilla ja miehillii perunkirjoituksen mukaan

KUOLINPESiN
SAiSTIJ ELI
PESIN VARAT
ViHENNETTYNA
VELOILLA

NAISLESKET I.IIESLESKET KAIKKI

%

t913
KuolinpesH
varaton

AIIe 5.000
5. 000- 9 .999

10.000-14.999
15.000-L9.999
?o . ooo-q9 .999
50.000-99.999
r00.000 -

I
6
7

?s
l9
I7

7

7
6
8

?2
t9
Lq

5

20
7
6
8

?2
I9
13

5

YhteensS

KeskimSSrIi-
nen sHHstii r
1.000 mk

Ei osaa/halua sanoa
osuus leskistS

100

55.2

36

100

62.5

3I

I00

56.5

35

Perintoverolautakunta ei yleensd muuttanut perunkirjoituksessa ilmoitet-
tua s2idstod. Vain l4 prosentissa arvo muuttui lautakuntakiisittelyssii.
Useimmat lesket siiiistyiviit perintriverolta, silld vastausten mukaan vain
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joka neljds joutui maksamaan veron. Yleensd sen maksamisesta oli selviy-
dytty vaikeuksitta. Vain 7 prosentille leskistd perintoverosta aiheutui ta-
loudcllisia vaikeuksia. Yleisimmin vero oli hoidettu siidsttijen tai lainano-
ton avulla.

Kuolinpesddn kuulumatonta lesken omaa varallisuutta oli 6 prosentilla
leskeksi jdineistii. Kuolinpesi?in kuulumatonta varallisuutta on sellainen
leskelle kuuluva omaisuus, joka avioehdon, testamentin tai lahjakirjan no-
jalla ei ole puolisoiden yhteistd omaisuutta. Keskimiiiirin tdllaisen henki-
lokohtaisen varallisuuden arvo niiillii leskillii oli perukirjan mukaan
46.900 markkaa.

Perheiden varallisuusasemassa ei verotietojen eikd kuolinpesdn varalli-
suutta koskevien tietojen perusteella arvioiden ollut mitddn systemaattista
eroa kulutustason muutoksen mukaan tarkasteltuna (ks. taulukko 37).
Varallisuutta ndytti olleen keskimiiiir?iistii jonkin verran cnemmdn niilld
perhcilld, joilla kulutustaso sdilyi ennallaan. Sckd vero- ettii kuolinpesdd
koskevien tietojen mukaan varallisuutta oli sen sijaan keskim52irin vii-
hemmdn perheilld, joilla tulot puolison kuolemaa seuranneena vuonna jdi-
vdt vdhimmdistasoisen toimeentulorajan alapuolelle.

Haastatteluvuonna 1984 eli noin neljdn vuoden kuluttua leskeytymiscste
kuolinpesd oli jaettu l7 prosentissa palkansaajavdestorin kuuluvien les-
kien perheistd. Kuolinpesii oli yleisimmin jaettu silloin, kun puolisoilla oli
avioehto. Eriiissii tilanteissa kuolinpesdn jakaminen ei yleensd tule kysy-
mykseen. Jos leski on ainoa perillinen, kuolinpesdn omaisuus siirtyy les-
ken omistukseen pesdnselvityksen yhteydessii. Pesii jiiii kiiytiinnossii jaka-
matta mytls silloin, kun lesken lisiiksi perillisind on vain puolisoiden
alaikiiisiii lapsia. Kuolinpesiiii ei taas voida jakaa, kun pesd on varaton.
Ndistii syistii kuolinpesdn jakaminen ei tullut kysymykseen 24 prosentissa
leskeksi jiiiineiden perheistd.



187

Taulukko 37. Keskimdiirdinen varallisuus verotietojen ja perunkirjoi-
tuksen mukaan toimeentulon muutoksen suunnassa tar-
kasteltuna

PERHEET, JOILLA
K U L UTUSTASO
PUOLISON
KUOLTUA

KESKIMiii{RiISET
VERONALAISET
VARAT VUONNA
I979 VEROTIE-
TOJEN I.IUKAAN,
I000 mk

KESK II'IiiiRi INEN KUOL IN-
PESiiN SITSTIJ ELI PESAN
VARAT V;iHENNETTYINi
VELOILLA PERUNKIRJOI-
TUKSEN MUKAAN VUONNA
I980, I000 mk

aleni
pysyi ennallaan
nousi

4A .5
52 .3
4q.3

BS .4
5a.q
55.5

Kaikki 48. I 56.5
PERHEET JOILLA
TULOT V. 1981

jiivSt a1le
vShimmlistoi-
meentuloraj an qt .6 33.2
ylittivEt
vHhimmSistoi-
meentulorajan qa.5 57 .4

Pesin jakaminen erosi selvesti sen suhteen, minkd ikiiisi2i lapsia puolisoil-
la oli. Viidesosassa perheiste, joissa oli kuolinpesdn osakkaina ainoastaan
aikuisia lapsia, pesd oli jaettu. Alaikiiisiii lapsia kdsittdvissi perheissd,
joissa osassa oli mytls aikuisia lapsia, osuus oli puolta pienempi. Yleisin
syy kuolinpesiin jakamattomuuteen oli se, ettd osakkaat eivfrt pitdneet ja-
koa tarpeellisena tai lapset eivdt vaatineet jakoa esimerkiksi testamentin
takia.
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Taulukko 38. Jacttujen kuolinpesien osuus vuonna 1984 lesken suku-
puolen ja ja lasten idn mukaan

VUONNA I984 KUOLINPESAN OSAKKAINA
KUOL INPESi

I{IESLESKI JA LAPSET NAISLESKI JA LAPSET

0n ala- Ei ole
ikSisiS alaiklisiS
lapsia lapsia

0n ala-
ikHisiS
lapsia

Ei ole
alaikHisiS
lapsia

0f i j aettu
Ei o1lut jaettu
Ei voiltarvitsejakaa(esim.
varaton )

9 20
76

9 20
7067 66

2q 4 25 10

Yhteens5 100 100 100 100

Haastattelussa tiedusteltiin kuolinpesiin jakamisesta aiheutuneita vai-
keuksia ja taloudellisen tilanteen muuttumista. Niistii leskistd, joilla kuo-
Iinpesii oli jaettu, vain l5 prosenttia ilmoitti taloudellisen tilanteen huo-
nontuneen. Pesdnjaon suorittaneista leskiste seitsemdn prosenttia oli
joutunut myymddn asuntonsa ja kolme prosenttia menetti pesdnjaossa ke-
siimokin. Vuonna 1983 voimaan tulleen perinttlkaaren muutoksen mu-
kaan leski saa pitii?i jakamattomana hallussaan puolisoiden yhteisene ko-
tina kZiyttiimdn asunnon rintaperillisten jakovaatimuksista huolimatta.
Lesken hallintaan kuuluu jakamattomana mytis kodin tavanmukainen
asuinirtaimisto.

4.4.2
Varallisuuden rakenne ja jakautuminen

Verotietoihin perustuvaa varallisuuden rakenteen tarkastelua varten luo-
kiteltiin veronalaiset varat seuraavasti:

1) Vakinainen asunto, ioko kiinteistii e1i omakoti-
talo tai osakehuoneisto
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Z) J'luu asunto, joko muu kiinteistii, yleensS kes5-
miikki tai muu osakehuoneisto kuin vakinaisena
asuntona kSytettY

3) KulkuvSlineet kuten autot, asuntovaunutr moot-
toripyiirHtr moottori- ja Purjeveneet sekd muut
niihin verrattavat tavarat

4) Osakkeet ja osuustodistuksetr ei kuitenkaan
asunto-osakeyhti iiiden osakkeet

5) l,luu varallisuus r joka tdssH sis51t55 osuuden
yhtymdn varallisuudesta' maatilatalouden muut
varat kuin asuinkiinteistiitr oUUfl muassa metsH
ja muut mainitsemattomat varat.

Palkansaajavdestilon kuuluyista perheistd 86 prosentilla oli veronalaisia
varoja toisen puolison kuolemaa edeltdneend vuonna. Taulukossa 39 on

esitetty, kuinka suurella osalla perheistii oli kyseisene vuonna edelld mai-
nittua varallisuutta. Kysymys ei ole varallisuuden jakautumisesta eri va-
rallisuuseriin, joten prosenttiosuuksien summa ei ole sata.

Leskeksi jiiiineiden miesten ja naisten viilillA ei ollut suuria eroja eri varal-
lisuutta omistaneiden osuuksissa. Ainoastaan kulkuvdlineet, ldhinnl auto,
olivat miesleskien perheissd yleisempiii kuin naisleskien perheissd. Valta-
osalla perheistd oli omistusasunto ennen puolison kuolemaa. Kesiimokke-
ji ja muita ei-vakinaisia asuntoja oli neljtisosalla. Osakkeita ja osuusto-
distuksia, muun muassa puhelinosakkeita oli noin kolmasosalla ja muuta
varallisuutta oli keskimiiiirin alle viidesosalla tutkituista perheistd.

Taulukko 39. Eri varallisuutta omistaneiden perheiden osuus puolison
kuolcmaa edeltdneend vuonna 1979 leskcn sukupuolen
mukaan. Verotukseen perustuva tieto

VARALL ISUUSLAJ I

Vakinainen asunto
Muu asunto
KulkuvSlineet
0sakkeet ja osuus-
todistukset
Ituu varallisuus

69
2a
37

6A
25
30

6A
26
3I

MIESLESKET NAISLESKET KAIKKI

31
l8

3l
I9

3t
t9
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Suurin varallisuuseri palkansaajavdesto6n kuuluvilla leskillii oli oma
asunto, joko omakotitalo tai osakehuoneisto. Taulukosta 40 ndhdddn, ettl
asunnon osuus kokonaisvarallisuudesta oli keskim?idrin noin kolmeneljds-
osaa. Puolison kuoleman jfrlkeen asuntoa vaihtaneita oli 27 prosenttia
leskiperheisti 38. Muuttaneista moni vaihtoi omakotitalon osakehuoneis-
toon. Tdmd niikyy mytis taulukon varallisuuserien osuuksista. Vakinaise-
na asuntona kdytetyn osakehuoneiston osuus kokonaisvarallisuudesta
kasvoi tarkastelujaksona naisleskill?i huomattavasti. Vastaava muutos
miehill2i oli vdhiiisempi.

Taulukko 40. Asunnon osuus kokonaisvarallisuudcsta asuntotyypin
mukaan puolison kuolemaa edeltdneend vuonna 1979 ja
seurantavuonna 1983 leskeksi jtizineillii miehillii ja naisil-
la. Verotukseen perustuva tieto

ASUNTOTYYPP I

Kiinteistii
0sakehuoneisto

ASUNNON OSUUS KOKONAIS-
VARALLISUUDESTA

Mieslesket
t979 I 983

Naislesket
L979 I 983

./ a/

2l
60

33
40

29
44

28
46

YhteensE 73 73 7q 8I

Muista kuin vakinaisista asunnoista 82 prosenttia oli kiinteistdjri eli pcicia-

siassa kescimt)kkejti. Muun kuin vakinaisen asunnon verotusarvon osuus
aleni tarkasteluviilillS erityisesti vanhimpiin ikiiryhmiin kuuluvilla naisles-
killii. Osa iiikkiiimmistd naisleskistd luopui kesdmtikistii puolison kuoltua.
Myos kulkuvdlineiden, nimenomaan auton osuus varallisuudesta aleni
naisleskillii puolison kuoleman jdlkeen. Osakkeiden ja osuustodistusten
osuus kokonaisvarallisuudesta jonkin verran kasvoi sekii miehilld ettd nai-
silla.

Veronalaisten varoien mddrd perhettd kohti oli puolison kuolemaa edeltii-
neend vuonna keskimldrin 48.100 markkaa. Niill2i, jotka asuivat omis-
tusasunnossa, oli varallisuutta enemmdn, vuonna 1979 keskimiiiirin
66.000 markkaa. Omistusasunnossa asuneiden veronalaiset varat nousi-
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vat vuoteen 1983 menness6 35 prosentilla ollen keskimiiiirin 89.400 mark-
kaa. Nousu johtui suureksi osaksi verotusarvojen tarkistuksista. Verotet-
tavan varallisuuden markkamdiirdinen muutos ei sitcn kerro
varallisuuden muutoksesta paljoakaan.

Seuraavassa taulukossa onkin tarkasteltu veronalaisten varoien jakautu-
mista eri leskiryhmilki vuosina 1979 ja 1983 3e. Palkansaajavdestoon kuu-
luvien perheiden varallisuuden keskiarvoa vuonna 1979 on merkitty lu-
vulla 100. Samalla tavoin on annettu luku 100 myos omistusasunnossa
asuneiden varallisuuden keskiarvolle vuosina 1979 ja 1983. Ndiden luku-
jen avulla voidaan verrata varallisuuden jakautumista lcskiryhmien kes-
ken puolison kuolemaa edeltdneend vuonna ja kolmen vuoden kuluttua
kuolemantapauksesta.

Taulukko 4l Varallisuudcn jakautuminen vuosina 1979 1a 1983 eri les-
kiryhmien kesken

LESKEN
SUKUPUOL I
JA LESKEY-
TYMISIKi

PALKANSAAJAV;iES-
TiiiiN KUULUVAT
LESKET

v. L979

VUOSINA 1979 JA I 983
OM I STUSASUNNOSSA
ASUNEET LESKET
v. 1979 v. 1983

( I00=48I00 mk ) ( 100=66000 mk ) ( 100=89400 mk )

Mieslesket
-49 v.

5O-64 v.
65- v.

Naislesket
-49 v.

5O-64 v.
65- v.

PERHEET, JOILLA
KU LUTU STASO

alenipysyi ennnallaan
nous i

r39
I06

86

L26
100
a7

t26
103

85

l0I
to7

93

tq3
toq
a4

I53
rt0

88

r33
97
85

I15
9A
94

I I2
96
98

Varallisuuden jakautumisessa puolison kuolemaa edeltdneend vuonna ei
ollut mainittavaa eroa kaikkien perheiden ja omistusasunnossa asuneiden
vzilillri. Kummassakin ryhmdssd veronalaisten varojen mddrd oli suurin
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alle S0-vuotiaana leskeytyneiden miesten perheissi. Kcskimiiiiriiistd suu-
rempi se oli myos nuorilla naisleskillii. Varallisuutta oli keskimiiiiriiistii
vdhemmdn el2ikeikiiisenii leskcytyncilld. Yli 50-vuotiaana leskeksi jiidnei-
den miestcn ja naisten vdliset crot olivat varsin pienet.

Veronalaisten varojen jakautuma sukupuolen ja iiin mukaan oli seuranta-
vuonna erilainen kuin puolison kuolemaa edeltdneend vuonna. Miehillii
osuudet nousivat kaikissa ikdryhmissii ja eniten alle SO-vuotiailla, joilla
varallisuuden mridri oli puolitoistakertainen vuoden 1983 kcskiarvoon
ndhden. Naisleskien varallisuus suhteessa muihin ryhmiin lisii?intyi vain
alle 50-vuotiailla. Keskimmdiseen ikdryhmiiiin kuuluvien naisten varalli-
suus suhteessa muihin ryhmiin aleni ja vanhimmassa ikiiryhmiissd pysyi
ennallaan.

Kulutustason muutoksen suunnassa tarkasteltuna perheiden keskimSZirzii-
scssd varallisuusasemassa ei ollut suuria eroja. Omistusasunnossa asu-
neilla leskilld, joilla kulutustaso aleni, veronalaisen varallisuuden mdiird
oli jopa hieman keskimiiiirziistl suurcmpi sekd puolison kuolemaa edeltd-
neeni vuonna 1979 etta seurantavuonna 1983. Viihimmdistasoisen toi-
meentulorajan alapuolelle jiiiineill:i pcrheillii sitd vastoin varallisuuden
mddri suhteessa toimeentulorajan ylittdneisiin perheisiin oli viihiiisempi.

Omistusasunto

Haastatteluvastausten mukaan leskeksi jiiiineistii naisista 74 prosenttia ja
miehistd 69 prosenttia asui puolison kuolemaa edeltdneend vuonna omis-
tusasunnossa 40. Vuonna 1983 eli kolme vuotta leskeytymisen jdlkeen
naisleskillii osuus oli pysynyt keskimiiiirin samana ja miesleskillii jonkin
verran laskenut. Idn mukaan tarkasteltaessa ndhdddn, ettd alle S0-vuoti-
aana leskeksi jrinneilki sekii miehillii ettd varsinkin naisilla omistusasumi-
nen oli yleistynyt tutkimusajanjaksona. Osa aikaisemmin vuokralla tai
tyosuhdeasunnoissa asuneista leskist?i oli puolison kuoltua hankkinut
omistusasunnon.

t2
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Kuvio 24. Omistusasunnossa asuneiden osuudet vuosina 1979 ja 1983
lesken sukupuolen ja leskeytymisiiin mukaan. Haastattelu-
vastauksiin perustuva tieto

Keskimmdisessii ikiryhmdssd omistusasunnossa asuvien osuus pysyi tar-
kasteluvelille samana, kun taas vanhimmassa ikdryhmiissd omistusasumi-
nen vdheni sekii miehilld ettd naisilla. Eliikeiiissii vuokralla asuminen ja
sukulaisten omistamassa asunnossa asuminen yleistyiviit. Joissakin ta-
pauksissa leski oli myynyt asuntonsa tai luovuttanut sen lapselleen jiiiiden
itse asumaan lapsen perheen luokse. Jotkut 65 vuotta tdytteneiste olivat
muuttaneet vanhusten taloon (Komiteanmietinto 1985:37, 154-l 5l).

Puolison kuolemaa edeltdneend vuonna noin joka neljds perhe asui muus-
sa kuin omistusasunnossa. Ndistd ldhinnd vuokralla tai ty<isuhdeasunnos-
sa asuneista liki viidesosa, l7 prosenttia asui seurantavuonna omassa
asunnossa. Omistusasunnon hankkiminen oli yleisintii alle 50-vuotiaana
leskeytyneilld, joista perdti 45 prosenttia oli ostanut oman asunnon vuo-
teen 1983 mennessd. Uusi asunto oli hankittu yleensd rivi- tai kerrosta-
losta.

Omistusosunnoss0 0suneiden 0suus

MITSLESKET KI NASLISKET

s-

50-6t

{9

I 50{,m00201060E0 I

A leze E lsEJ

13 Perhe-€laketurua muuttuvassa yhteiskunntrsa
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Kun tarkastellaan omistusasumista kulutustason muutoksen mukaan
nlihdiiiin, ettd asunnon omistus oli jopa jonkin verran yleisempd?i niilld
perheilld, joilla kulutustaso aleni. Osuudet pysyiviit tutkimusajanjaksona
likimain samoina.

PERHEET, JOILLA
K U L UTUSTASO
ViL ITTiiMASTI
PUOLISON KUOLTUA

al.eni
pysyi ennallaan
nousi

OI'I ISTUSASUNNOSSA
ASUNE IDEN OSUUS

v.L979 v.1983

77
73
72

78
73
7q

Vdhimmziistasoisen toimecntulorajan alapuolelle jrizineissd perheissd omis-
tusasunnossa asuvia oli 68 prosenttia ja rajan ylittiineissd perheissd 74
prosenttia puolison kuolemaa edeltdneeni Yuonna. Myos neimii osuudet
pysyivit takastelujaksona jokseenkin ennallaan.

Kesiimtikki

Palkansaajavdesttion kuuluvista leskiperheistd l8 prosenttia omisti kesd-
m6kin ennen puolison kuolemaa. Haastatteluvuonna eli neljdn vuoden
kuluttua kuolemantapauksesta kesiimtjkin omistajia oli 16 prosenttia.
Miesleskillii kesiimiikin omistus oli yleisempdii kuin naisleskill?i sekd en-
nen etti jdlkeen puolison kuoleman. Kesiimiikistd luopuivat liihinnii iiik-
kddmmdt, yli 5O-vuotiaana leskeksi jiiiineet. Tdtd nuorcmpana leskeyty-
neill?i seki miehilki ettd naisilla kesiimokin omistus sitd vastoin jonkin
verran yleistyi (ks. kuvio 25).

Kes?imtikin omistussuhteissa ei puolison kuolemaa edeltdneend vuonna ol-
lut eroa leskeksi jddneiden miesten ja naisten vdlillii. Valtaosalla kesdmtik-
ki oli yksinomaan oman perheen omistuksessa, naisleskistd 84 prosentilla
ja miesleskista 87 prosentilla. Haastatteluvuonna 1984 naisleskistd 47
prosenttia ja miesleskistd 37 prosenttia omisti mtikin yhdessii jonkun tai
joidenkin muiden talouksien kanssa. Yleensfl oli kyseessd jakamaton kuo-
linpesd, jossa osakkaina oli aikuisia lapsia.

Samoin kuin omistusasunto mytls kesiimtikki oli yleisempi niillii perheillii,
joilla kulutustaso aleni. Ndistii perheistd joka neljiinnellii oli kesdmtikki
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ennen puolison kuolemaa, kun osuus muissa ryhmissd oli noin viidesosa.
Kuviosta 23 sivulla 176 nrihtiin, ettd kulutustaso aleni suhteessa useam-
min ylemmillii kuin alemmilla toimeentulotasoilla. Sen sijaan vdhimmriis-
tasoisen toimecntulorajan alapuolelle jiidneistd pcrheistd vain 8 prosenttia
omisti kesdmokin.

KesUm0kin omistoneiden osuus

MIESLESKEI' IITI NAISLESKTI'

ffi-

50-0t

-{!

I oi0mt000l0z0J0 I
A 1s7s E 1sE4

Kuvio 25 Keszimokin omistaneiden osuudet vuosina 1979 ja 1984 les-
ken sukupuolen ja leskeytymisiiin mukaan. Haastatteluvas-
tauksiin perustuva tieto

Kulkuviilineet

Verotuksessa varallisuuteen katsottavia kulkuviilineitd ovat muun muassa
auto, asuntovaunu, moottoripyord sekd moottori- ja purjevene. Haastat-
telussa tiedusteltiin, mitkd luetelluista kulkuviilineistii olivat perheen
omistuksessa tai kiiytossii vuosina 1979 ja 1983.

Kulkuvdlineiden omistus ei juurikaan muuttunut leskeksi jririneillii miehil-
le. Ennen leskeytymistd ldhes joka toisella miehellii oli auto kdytettivis-
sddn. Osuus oli jokseenkin sama vaimon kuoleman jiilkeen. Muiden kul-
kuviilineiden omistus oli viihiiistii jo ennen leskeytymistii.
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Taulukko 42. Perheiden osuus, joilla oli omistuksessa tai kdytettiivissii
seuraavia kulkuviilineitd vuosina 1979 ja 1983

KULKUViL INE MIESLESKET NA I SLESKET

t979 1983/. /.
1979 1 983/. /.

Auto
l,lopedi
l4oottori- tai
purjevene
iloottoripyiirA
Asuntovaunu

45
II

4q
t1

38
5

6
I
I

2L
3

3
I
0

I
I
0

8
I
I

Kulkuvrilineiden omistus viheni selvdsti leskeksi jririneilki naisilla. Ennen
puolison kuolemaa auto oli naisleskien perheissd liihes yhtii yleinen kulku-
neuvo kuin miesleskien perheissd. Puolison kuoltua noin joka toinen nai-
nen luopui autosta. Myos muita kulkuneuvoja omistaneiden osuus supis-
tui noin puoleen aikaisemmasta.

Auton omistus viiheni naisleskillii kaikissa iklryhmissd. Vanhemmissa
ikiiryhmissii autosta oli luovuttu miehen kuoltua suhtecssa useammin
kuin nuoremmissa. Alle SO-vuotiaana leskeksi jiidneistii naisista joka nel-
jds, 50-64-vuotiaana leskeytyneistd noin joka toinen ja eldkeikiiisend les-
keksi jdiineistd naisista periiti kaksi kolmesta luopui autosta.

NA I SLESKEN
IKi V. I98O

PERHEIDEN OSUUS, JOILLA
OLI AUTO KAYTETTIVISSi

v .1979 v.1983

-49 v
5O-64 v
65- v

7t
q5
I6

54
2L

5
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4.4.3
Asunto- ia muut velat

Perheen velkojen miidra on yhrii kuin kaikkien perheenjdsenten henkilo-
kohtaiset velat. Velkoihin sisiiltywiit siten myos opiskelevien lasten opin-
tovelat. Puolison kuolemaa edeltdneend vuonna opiskelevia lapsia oli yh-

deksiissii prosentissa perheitii. Optskelevista lapsista noin ioka neljcinnellci,

27 prosentilla oli opintolainaa. Vuoteen 1983 mennessr) opiskelevia aikuisia
lapsia huoltavien lesktperheiden osuus oli supistunut kuudeksi prosentiksi.
Ttitldin 30 prosenttia lapsista rahoitti opiskehtnsa pciciasiassa opintolainan
turvin.

Velka oli yleisintii nuorilla leskill2i ja harvinaisinta 65 vuotta tdyttineilld.
Ikiiryhmittiiiset erot olivat samat leskeksi jiiiineiden miesten ja naisten
perheissd vuonna 1979. Omistusasunnossa asuneilla velkaa oli suhteessa

useammin kuin leskeksi jddneillti keskimiiiirin. Alle 65-vuotiailla omistus-
asunnossa asuneilla miehillii velkaa oli usemmin kuin vastaavien ikiiryh-
mien naisilla.

Taulukko 43. Perheiden osuus, joilla oli asunto- tai muuta velkaa vuon-
na 1979 ja 1983 +1, eri leskiryhmiss?i

LESKEN IKi
v. I 980

Mieslesket

KAIKKI PALKANSAA-
JAViESTiiiJN KUULU-
VAT LESKET

L97 9
%

57
3q
I9

VUOSINA 1979 ja I983
O14 I STUSASUNNOSSA
ASUNEET LESKET

L979 I983
%

-q9
50-64
65-

Naisles
-q9

50-6q
65-

ket

63
37
15

86
5q
2L

75
36
t3

70
37
20

83
31
IO

PERHEET, JOILLA
KU LUTUSTASO
alenipysyi ennallaan
nousi

27
3q
34

38
35
q2

38
31
2a
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Kun tarkastellaan omistusasunnossa asuneita wonna 1983 niihdiirin, ettd
velkatalouksien osuus viiheni kaikkiin ik2iryhmiin kuuluvilla miesleskillii.
Sen sijaan nuorimpaan ikdryhmdiin kuuluvilla naisleskillii velkaa oli suh-
teessa suuremmalla osalla kuin ennen leskeytymistii. Velallisten osuus
kasvoi erityisesti asuntoa vaihtaneilla alle 50-vuotiailla naisilla. Ekikei-
kiiisten naisten ryhmiissii osuus pieneni puoleen entisest[.

Tarkasteltaessa velallisten perheiden osuutta kulutustason muutoksen
mukaan niihd?iiin, ettd velkaa oli harvemmin niillii perheilld, joilla kulu-
tustaso puolison kuoltua aleni. Omistusasunnossa asuneita koskevista lu-
vuista n?ihdiidn, ettd kyseisessd ryhmdss?i velallisten osuus pysyi tarkaste-
lujaksona ennallaan. Sen sijaan perheiss_a, joissa kulutustaso nousi tai
pysyi samana, velallisten miirird vdheni.

Velkaa oli haryemmin myos perheilld, joilla tulot puolison kuoltua jiiiviit
vdhimmdistasoisen toimeentulorajan alapuolelle. Niiistd perheistd joka
neljzinnelld oli velkaa vuonna 1979, kun keskimiiiirin joka kolmas perhe
oli velallinen.

Puolison kuolemaa edeltdneend vuonna perheilld oli velkaa keskimiiiirin
6.600 markkaa +2. Koko tutkimusajanjakson omistusasunnossa asuneilla
oli velkaa keskimddriiistd enemmdn, 8.500 markkaa vuonna 1979 ja 9.700
markkaa vuonna 1983.
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Taulukko 44 Keskimddrdinen velka palkansaajavdestotin kuuluvilla
perheill2i puolison kuolemaa edeltdneend vuonna 1979 ia
omistusasunnossa asuneilla perheill2i vuosina 1979 1a

1983 lesken sukupuolen ja idn mukaan a2

LESKEN
SUKUPUOL I
JA IKA
v. 1980

PAL KANSAAJ AVA ES-
TiiiJN KUULUVAT
LESKET

v. L979(1000 mk)

VUOSINA 1979 JA I983
OMISTUSASUNNOSSA ASUNEET
LESKET
v. 1979 v. 1983
( 1000 mk ) ( I000 mk )

Hieslesket
-49 v.

5O-64 v.
65- v.

32.2
9.q
1.6

33.6
a.q
1.9

23.9
7.7
2.7

2L .5
7.L
o.7

18.4
5.8
2.1

31.1
ll.2
0.9

Naislesket
-49 v.

5O-64 v.
65- v.

Velan mddrd oli moninkertainen nuorimmassa ikdryhmiissri vanhimpaan
ikiiryhmiiiin verrattuna. Omistusasunnossa asuneiden mies- ja naisleskien
vdlilld oli eroa siten, ette vuonna 1979 alle 65-vuotiailla miehillii oli keski-
miidrin enemmen velkaa kuin tAmdn ikiiisillii naisilla. Seurantavuoteen
mennesse erot velan mddrdssd tasoittuivat mies- ja naisleskien viilillii joh-
tuen siitd, etta erityisesti alle 5O-vuotiaiden ikiiryhmiiiin kuuluvilla naisilla
velan mddrd kasvoi huomattavasti ollen ldhes puolitoistakertainen vuoden
1979 velkamiidriiiin verrattuna. Velan mdiird lisiiiintyi eniten niilld leskil-
ld, jotka puolison kuoleman jiilkeen vaihtoivat asuntoa. Naisleskistzi joka
neljiis muutti uuteen asuntoon ja alle 5O-vuotiaista naisista periiti 39 pro-
senttia. Miesleskistii vain joka seitsemds muutti uuteen asuntoon vaimon
kuoltua.
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4.5
Perhe-eliikkeet ia elf,keturvan tavoitteiden to-
teutuminen

Perhe-eliikkeiden merkitysti kulutustason siiilyttiijiinii ja viihimmdistasoi-
sen toimeentulon turvaajana tarkastellaan palkansaajavdestoon kuuluvilla
leskillii. Perhe-eliikkeiden merkitystl tutkitaan kiiytettiivissii olevilla tu-
loilla, joista on poistettu nettomddrliset perhe-eldkkeet 43. Tdlloin niih-
d55n, miten perheiden kulutusmahdollisuudet muuttuisivat, jos perhe-
el2ikkeitii ei lainkaan maksettaisi. Vastaavasti lesken- ja lasteneliikkeiden
merkitystd selvitetddn erikseen siten, ettd nettotuloista on poistettu aino-
astaan nettomddrdinen leskeneldke. Todellisilla tuloilla laskettua muutos-
ta verrataan muutokseen, joka on laskettu ilman leskeneldketuloa.

Nziiden laskennallisten tulojen avulla voidaan arvioida perhe-eldkkeen ja
leskeneldkkeen tarvetta eri leskiryhmill2i. On syytd korostaa sitd, etta tar-
vetta arvioidaan yksinomaan eldketurvan tavoitteiden kannalta. Elak-
keen tarvetta katsotaan olevan leskiperheellii silloin, kun ndmd tavoitteet
ilman perhe-eliikettii j tiisiviit toteutu matta.

Perhe-eldkkeiden merkitystl eri leskiryhmill?i selvitetddn myos tuloraken-
teen avulla kuvaamalla sekd tulorakenteen muutosta leskeytymistilantees-
sa ettd vertaamalla eri leskiryhmien tulorakennetta puolison kuolemaa
seuranneena yuonna. Tulorakenteen tarkasteluissa bruttotulot on jaettu
seuraaviin eriin:

4)

ansiotuloihin
omaisuustuloihin
elSketuloihin r jotka on jaettu erikseen
perhe-elSkkeisiin ja muihin elSkkeisiin
muihin saatuihin tulonsiirtoihin

Vastaavasti maksetut tulonsiirrot on jaettavissa kahteen erddn, tuloveroi-
hin ja muihin maksettuihin tulonsiirtoihin. Tulorakenteen tarkasteluissa
maksettujen tulonsiirtojen osuus on laskettu perheen bruttotuloista, jossa

ovat mukana myos verottomat tulot, kuten lapsilisii, asumistuki, yleinen
perhe-eliike sekd kansaneldke, joka oli veroton vuoteen 1983 saakka ++.

1)
2)
3)



201

Nykyinen perhe-eldketurva toimii eliikejdrjestelmien tavoitteiden suuntai-
scsti. Ilman perhe-eltikkeitri kahdella leskellci kolmesta kulutustaso alenisi
ja kahdella leskellci viidestci tulot jciisivcit jopa alle vtihimmciistasoisen toi-
meentulorajan. Perhe-eldkkeet huomioon otettuina kulutustaso aleni vain
viidesosalla leskeksi jdiineistii ja vdhimmdistasoinen toimeentuloraja alit-
tui viidelld prosentilla perheistd (vert. taulukko l3 sivulla 127).

Taulukko 45. Eliikejiirjestelmien tavoitteiden toteutuminen palkansaaja-
vlestoon kuuluvilla leskillii, kun kdytettiivissl olevista tu-
loista on poistettu perhe-eldkkeet

PERHEIDEN
OSUUST JOILLA
TULOT V. 198I
I LI'IAN PERHE-
ELAKETTi

jSivIt alle
vShimmHistoi-
meentulorajan
ylittivdt
v5himmHistoi-
meentuloraj an

PERHEIDEN OSUUS, JOILLA KULUTUSTASO
ILHAN PERHE-ELiKETTi

nousl

39 43

28 t2 L7 57

YhteensS 67 Lq 19 I00

Perhe-eldketurva toimii tavoitteiden suuntaisesti kohdistuessaan naisles-
kiin. Tdmd niihddin vertaamalla taulukon 46 ja taulukon l4 sivulla 128

lukuja. Naisilla pienempituloisina puolisoina on merkittdvdsti useammin
perhe-eliikkeen tarvetta kuin miehillii. Kun perhe-elcikkeet poistettiin kciy-
tettrivissri olevista tuloista perheiden osuus, ioilla kulutustaso aleni, nousi
miesleskillci vain I I prosentista l6 prosenttiin. Naisleskilki osuus kasvoi yli
kolminkertaiseksi, 24 prosentista 78 prosenttiin.

Valtaosalla leskeksi jiiiineistii miehistii ei kulutustason ennallaan sdilymi-
sen perusteella arvioiden ollut perhe-elfrkkeen tarvetta. Vaikka perhe-

eldkkeet jetettiin pois, noin kahdella miesleskellzi kolmesta kulutusmah-
dollisuudet paranivat ja joka viidennellii pysyiv?it ennallaan.
Tarkasteltaessa vuoden aikana leskeksi jiiiineitii tulokset painottuvat
luonnollisesti iiikkiiisiin miesleskiin, joilla ei yleensii ollut perhe-eliiketuloa.

aleni pysyl
ennallaan

Yhtegns5

2 ?
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Useimmat leskeksi jiiiineet naiset sitd vastoin tarvitsivat perhe-elflkkeen,
jotta kulutustaso sdilyi vdhintiiin samana. Kun perhe-eldkkeet jetettiin
pois tuloista, vain noin viidesosalla kulutustaso pysyi viihintddn ennal-
laan. Perhe-eliikkeillci on merkttttivci funktio myds vtihimmciistasoisen toi-
meentulon turvaajana erityisestt naistlla. Ilman perhe-eltikkeitri noin joka
toisella naisleskellti tulot jriivtit toimeentulotukinormin mukaisen tulorajan
alapuolelle. Miesleskillti osuus oli ainoastaan kolme prosenttia.

Taulukko 46 Eliikejiirjestelmien tavoitteiden toteutuminen palkansaaja-
v[estoon kuuluvilla nais- ja miesleskilld, kun kdytettdvis-
si olevista tuloista on poistettu perhe-eldkkeet

PERHE I DEN
OSUUS, JOILLA
TULOT V. 198I
ILMAN PERHE-
E Li KETTii

PERHEIDEN OSUUS, JOILLA KULUTUSTASO
ILMAN PERHE-ELiKETTi

aleni pysvi
ennallaan

%

nousi YhteensS

%

I'IIESLESKETjHivit a1le
vdhimm5istoi-
meentulorajan

3 0 0 3

ylittivdt
vHhimmHistoi-
meentulorajan

13 20 6q 97

Yhteensd t5 20 6q 100

NA I SLESKETjSivdt a1le
vHhimn5istoi-
meentulorajan

47 3 2 52

ylittivlt
v5himmSistoi-
meentuloraj an

3I IO 7 qa

YhteensS 7A l3 I I00

Kuviosta 26 ntihdtitin, ettii myds miesleskillci perhe-eltiketurva toimii tavoit-
teen suuntaisesti, vaikkei se kohdennu triysin tarkoituksenmukaisesti. Per-
he-eliiketuloa oli vain suhteellisen pienellii osalla niistii miesleskistii, jotka
eivat olleet perhe-eliikkeen tarpeessa. Noin joka kymmenes miesleski, jolla
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kultusmahdollisuudet ilman perhe-eldkettd paranivat, sai eldkettii. Sitii
vastoin perhe-eliikkeen tarpeessa olevista leskistd ldhes joka toisella oli
perhe-eldketuloa. Useimmilla heistd perhe-eldke nosti kulutustason vd-
hintddn entiseksi. Leskeksi jririneistci miehistci noin kymmenesosa kuului
ryhmticin, jotka eivrit saaneet perhe-elcikettii lainkaan, vaikka kulutustason
muutoksen perusteella arvioiden olisivat sen tarvinneet.

MIESLESKII-

201

ryr
andloon

Aleni

16I

Nousi

6+ l,

E frh-
el&etttr

91, 17,

S,ip,ch-
d0ket!

t5l
E perhr
dukett[

Sd prtr-
ellkett!

5'./.

E prhr
elIkett[
fi7,

So'perir-
el0kett!,l

Alsf

?" l,

hv'
enndlmn

+l
l,lousi

17,

Kuluhrstco perhe+lIkett!

Kulutustco huomhon otetfuno

Kuvio 26. Kulutustason viilittin muutos leskeksi j55neilld miehill5 il-
man perhe-eldkettd ja perhe-ekikkeen merkitys kulutusta-
son sziilyttijiinii leskilld, joilla kulutustaso aleni

Naisleskillii perhe-eldkkeen merkitys kulutustason ennallaan sdilyttdjdnd
on suuri. Perhe-eldketuloa oli liihes kaikilla niilld naisleskillzi, joilla kulu-
tustaso ilman perhe-eliikkeitii aleni. Valtaosalla perhe-ekikkeet nostivat
kulutustason vdhintdln puolison kuolemaa edeltdneelle tasolle, osalla jopa
yli aikaisemman tason. Noin viidesosalla leskeksi jricineistci naiststa per-
he-elciketulo ei ollut riittrivti, jotta kulutustaso olisi pysynyt vcihintcicin sa-
mana.

Kulutustason muutoksen perusteella arvioiden noin joka viides leskeksi
jZiiinyt nainen ei tarvinnut perhe-eldkettd. Mytis ndistd leskistA useimmat
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saivat perhe-eldkkeen, jolloin perheiden kulutustaso perhe-eliikkeiden joh-

dosta viele kohosi.

I,II,ISLESKEI

rlI
hr

slndlmn
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9tr
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iEI
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sd
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2y. ilz
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$I
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1EZ
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Kuluhrtco prhe+ldett!

Kulubstco huomioon otettuno

Kuvio 27. Kulutustason vdlitrin muutos leskeksi jiizineillii naisilla il-
man perhe-eldkettZi ja perhe-elZikkeen merkitys kulutusta-
son siiilyttiijiinii leskillii, joilla kulutustaso aleni

4.5.1
Perhe-elflkkeiden merkitys lapsiperheissf,

Vain pienessd osassa lapsia huoltavien naisleskien perheite kulutustaso
siiilyi vdhintddn samana, kun perhe-eliikkeet poistettiin. Nuorimmista
lapsiperheistii t?ihdn ryhmiiiin kuului noin kymmenesosa. Ndiden perhei-

den osuus oli sit2i suurempi, mitii myiihemmiist?i eliimiinvaiheesta oli ky-
symys. Supistuvassa vaiheessa leskeksi jiiiineistii noin neljdsosalla perhe-

eliike ei ollut kulutustason muutoksen perusteella arvioituna tarpeen (ks.

taulukko 47).
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Taulukon luvuista ndhdiidn mytis, ettd lapsia huoltavilla miesleskillii per-
hc-eldketurvan tarve ei ollut ldheskiiiin yhtd suuri kuin naislcskilld. Suu-
rimmalla osalla kulutustaso pysyi vzihintiiiin samana, vaikka perhe-clik-
kcet poistettiin. Tiimii johtui puolisoiden tulosuhteista. Vaimon
tulo-osuus perheen tuloista oli miesleskilld keskimiiiirin vain 28 prosenttia.
Vaimon ollessa tuloton tai hyvin pienituloinen kulutustaso nousi auto-
maattisesti kulutuksen supistuessa suhteessa enemmdn kuin tulot.

Kun kdytettdvissd olevista tuloista jetettiin pois ainoastaan leskeneldke,
voitiin arvioida erikseen lasten- ja leskenelikkeiden vaikutusta perheiden
kulutustasoon. Lasteneldkkeiden merkitys kulutustason seilyttajena oli
naisleskien perheissl suhteellisen vdhdinen. Kun perheiden nettotuloista
poistettiin ainoastaan leskeneldkkeet, edelleenkin suurimman ryhmdn
muodostivat ne perheet, joilla kulutustaso aleni. Ldhes kahdella lapsiper-
heelld kolmcsta kulutusmahdollisuudet heikkeniviit, kun leskencldke pois-
tcttiin. Niiden pcrhciden osuus, joilla kulutustaso sdilyi ennallaan, nousi
lastcncldkkciden johdosta naisleskilld noin viidesosaksi. Lasteneldkkeet
toisaalta nostivat osassa perheitii kulutustason paremmaksi kuin mitd sc

oli puolison kuolemaa cdeltdneend vuonna.

Miesleskien pcrheissd leskeneldkkeen poistamisella ei luonnollisesti ollut
mainittavaa vaikutusta, silld leskeneldke oli miehillii harvinainen. Lasten-
eliikkeiden poisjdttiiminen aiheutti sen, ettd stabiilissa vaiheessa runsaalla
kolmasosalla ja supistuvassa vaiheessa neljdsosalla perheisti kulutustaso
aleni. Lasteneldkkeiden johdosta ndiden perheiden osuus supistui noin
kymmeneksi prosentiksi. Toisaalta lasteneldkkeet myos nostivat tuntu-
vasti niiden perheiden osuutta, joilla kulutustaso nousi. Stabiilissa perhe-
vaiheessa lasteneldkkeet nostivat osuuden 34 prosentista perdti 66 pro-
senttiin. Supistuvassa vaiheessa lastenelSkkeisd johtuYa nousu oli
viihiiisempiiZi. Lapseneldketuloa saavia lapsia oli tdssd vaiheessa vdhem-
mdn.

Nykyinen perhc-eldketurva on lapsiperheissli leskeneliikepainotteinen.
Lapsia huoltavilla naisleskilki kulutustaso nousi vrihintricin samaksi useim-
miten leskeneltikkeen ansiosta. Perheiden osuus,ioilla kulutustaso aleni, su'
pistui leskenelrikkeet huomioon otettuina laajenevassa perhevaiheessa 60
prosentista 9 prosentiksi ja stabiilissa vaiheessa 60 prosentista l5 prosen-
tiksi. Supistuvassa perhevaiheessa leskencldke ci yhtii usein kuin aikai-
semmissa vaihcissa nostanut kulutustasoa riittiivisti.
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Taulukko 47. Kulutustason viliton muutos lapsiperhevaiheissa leskeksi
jiiiineill2i lesken sukupuolen mukaan. Kulutustason todet-
tu muutos, muutos ilman perhe-el2ikkeitii sekd muutos il-
man leskeneliiketuloa

KULUTUSTASON ViLITtiN HUUTOS

ELi}IiNVA IHE I LMAN
LASTE
JA LE
KENEL
KETUL

ILMAN KAIKKIN- LESKEN- PERHE-S- ELiiKE- ELAKKEETi- TU LOA HUOI.I I OON
OA OTETTU INA%z

NA ISLESKET
Laajeneva perhe:
Kulutustaso

- nousi
- ennallaan
- aleni

2
8

90

I8
22
60

64
27

9

Stabiili perhe:
Kufutustaso

- nousi
- ennallaan
- aleni

5
8

a7

16
2q
60

47
38
t5

Supistuva perhe:
Kulutustaso

- nousi
- ennallaan
- aleni

L2
I5
73

L6
t9
65

53
24
z3

I.IIESLESKET
Staar:bi i Ii perhe :

utustaso
nousi
ennallaan
aLeni

3ct 53
25
L2

66
2ql02 I

83

Supistuva perhe:
Kulutustaso

- nousi
- ennallaan
- aleni

5q
?T
?5

64
?6
IO

67
2q

9

Leskeneliikkeet nostivat toisaalta osassa perheite kulutustason yli puoli-
son kuolemaa edelteneen tason. Laajenevassa perhevaiheessa noin kah-
della naisleskellii kolmesta kulutustaso kohosi. Suurimmaksi osaksi nousu
johtui juuri leskeneldkkeeste. Mytis mydhemmissii perhevaiheissa leskeksi
jiiiineill2i kulutustason nousu oli yleiste. Noin joka toisessa naislesken per-
heessd kulutusmahdollisuudet paranivat ja yleensii juuri leskeneliikkeen
johdosta.
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Taulukosta 48 niihdddn, mikii on leskeneliikkeen merkitys alaikdisten las-
tcn mddrdn, lesken ansiotyossdolon ja puolisoiden tulosuhteiden mukaan
tarkasteltuna. Tiihiin tarkasteluun on valittu stabiilissa perhevaiheessa
leskeksi jfrdneet, joilla kulutus pieneni ainoastaan yhden aikuisen henkiltin
kulutusosuudella. Kulutuksen muutoksen vaikutusta kulutustasoon on
ndin voitu vakioida.

Leskenelzikkcen merkitys kulutustason ennallaan sfrilyttdjiind on luonnol-
lisesti sitd vdhdiscmpi, mitd enemmin on lapseneldketuloa saavia. Lasten
lukumddrdn yaikutus nlkyy jo yhden ja kahden alaikdisen lapsen perheis-
sfr. Kahden alaikiiisen lapsen perheissd niiden osuus, joilla kulutustaso
aleni, supistui lasteneldkkeiden johdosta 90 prosentista 46 prosenttiin.
Yksilapsisissa perheissd muutos oli 85 prosentista 65 prosenttiin.

Ansiotytissd kdyvien naisten perheissd leskeneldkkeen tarve ei oletettavas-
ti ole yhtd suuri kuin kotona lapsia huoltavilla naisilla. Noin joka toisen
tyr)ssti ktiyvrin lesken kulutustaso sciilyi vcihintcicin samana, vaikka leskene-
lcike poistettiin. Kottciitien perheissti leskenekikkeen poisjcittriminen aiheut-
ti sen, ettri kulutustaso ltihes aina a/eni. Ndissd perheissd kulutustaso sdi-
lyi vdhintziiin samana ldhes yksinomaan leskeneldkkeen ansiosta.
Leskeneldke ei kotiditien perheissd yhtd usein kuin ansiotytissii kiilvilld
riittiinyt nostamaan kulutustasoa puolison kuolemaa edeltdneelle tasolle.
Yli neljrisosalla kotona olevista leskistii kulutustaso aleni.

Toisaalta leskeneldke johti osassa perheitii kulutustason nousuun. Les-
keneldke oli noin kolmasosalla sekd ansiotytissd kdyvistd ettd kotona ole-
vista naisleskistd kulutustason muutoksen perusteella arvioituna ylimitoi-
tettu.
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Taulukko 48 Kulutustason viilittin muutos stabiilissa perhevaiheessa

leskeksi j2iiineilld naisilla alaikdisten lasten lukumddrdn,
leskcn ansiotytissdolon ja puolisoiden tulosuhteiden mu-
kaan. Kulutustason todettu muutos, muutos ilman per-
he-elzikkeitii seka muutos ilman leskeneliketuloa

KULUTUSTASON VALITiJN MUUTOS

STABI ILISSA
PERHE VA I HEE SSA
LESKEKSI
JiiiNEET NAISET

I Lt'IAN
LASTEN-JA LES-
KENELi-
KETULOA

I LIIAN
LESKEN-
ELiKE-
TULOA

KAIKKI
PERHE-
ELiKKEET
HUOH IOON
OTETTU INA

PERHERAKENNE

Leski ja yksi
alaiklinen IaPsi I
Kulutustaso
- nousi
- ennallaan
- aleni

7
8

85

t6
t9
65

50
36
l(.

Leski ja kaksi
ataikHist5 lasta:
Kulutustaso
- nousi
- ennallaan
- aleni

I
9

90

2 0 62
29

9
3 q
4 6

LESKEN TOI].1 INTA

Les

:"

ki ansiotyijssS:
utustaso
nousi
ennallaanaleni

7
1t
a2

19
33

56
35

8qa

Leski kotiSitinS:
Kulutustaso
- nousi
- ennallaan
- aleni

0
0

100

3
7

90

3
3
?

8
5
7

PUOL ISOIDEN TULO-
SUHTEET

Les
tu1
I,t

ki suurempi-oinen puoliso:
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Leskeneliikkeen tarve on riippuvainen ennen kaikkea puolisoiden tulosuh-
teista. Lesken ollessa perheessci suurempituloinen puoliso, leskenelcikkeen
tarvetta ei useinkaan ollut. Kun leskenelcike iritettiin pois, kulutustaso ale-
ni vain l5 prosentilla ntiistci perheistri. Leskenelcike huomioon otettuna ku-
lutustaso nousi pereiti kolmessa neljcisosassa perheistri ja ptitiasiassa lesken-
eltikkeen johdosta. Tarkastelussa ei kiinnitetty huomiota puolisoiden
tuloerojen suuruuteen eikd siihen, miten lesken oma eldmdntilanne muut-
tui puolison kuoltua.

Jos taas leski itse oli pienempituloinen puoliso, leskeneltikkeen tarve oli il-
meinen. Kulutustaso aleni kolmella neljcisosalla perheistci, kun leskenelcike
poistettiin tuloista. Leskeneliikkeen johdosta niiden perheiden osuus, joil-
la kulutusmahdollisuudet pysyiv2it ennallaan, nousi suurimmaksi ryhmiik-
si, 42 prosentiksi. Myos osalla pienempituloisia naisleskid leskeneliike
johti kulutustason nousuun muun muassa siitl syystd, ettd puolisoiden
tuloero oli suhteellisen pieni.

4.5.2
Leskenelilke ia lapsiperhevaiheen ohittaneet naiset

Leskeneliikkeen merkitys kulutustason siiilyttiijiinii on suuri lapsiperhevai-
heen jiilkeen leskeksi jeiiineillii naisilla. Kun leskenekike poistettiin ktiytet-
tcivissci olevista tuloista, noin neljrilki viidestti ttissti eltimcinvaiheessa leskey-
tyneistti kulutustaso aleni ja vain notn viidesosalla taso pysyi vcihintcicin
puolison kuolemaa edeltcineellci tasolla. Leskeneldkkeen ansiosta suhde
k2iiintyi pdinvastaiseksi. Kolmella leskellii neljiistii kulutusmahdollisuudet
pysyiviit viihinteiin ennallaan, kun leskeneliike cli tuloissa mukana.

Leskeneldkkeen johdosta niiden perheiden osuus, joilla kulutustaso siiilyi
ennallaan, nousi suurimmaksi ryhmiiksi, 42 prosentiksi. Noin neljcisosalla
leskeneleike ei sitci vastoin riittrinyt nostamaan tasoa entiseksi. Erityisen
suuri ttimci osuus oli kotona olevien naisten keskuudessa. Lcihes ioka toi-
sella kulutustaso aleni leskeneltikkeestii huolimatta.

Kolmasosalla yksindisistii naisleskistd kulutustaso nousi paremmaksi kuin
mitd se oli ennen puolison kuolemaa ja suurimmaksi osaksi siitii syystii,
ettd leskeneldke oli ylimitoitettu. Leskencliikkcestii johtuvaa kulutustason

14 Perhe€leketura muuttuvassa yhteiskunnassa
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nousua oli eniten ansiotytissd klyvilln naisilla sekd naisilla, joilla omat tu-
lot olivat miehen tuloja suuremmat.

Noin kolmasosalla ansiotytissd kiiyvistii naisleskistd ei ollut leskeneldk-
keen tarvetta. Kulutustaso siiilyi vdhintiiiin ennallaan, vaikka leskeneldke
poistettiin. Vastaava osuus eldkkeelld olevilla naisilla oli noin viidesosa ja
kotona olevilla ainoastaan muutama prosentti. Kulutustason muutoksen
perusteella arvioiden suurin osa sekd tyossii kiiyvisti ettd ansiotyostd pois
olevista naisleskistd tarvitsi leskeneldkkeen johtuen siitd, ettd nainen oli
perheessd useimmiten pienempituloinen puoliso.

Leskeneliikkeen tarve on riippuvainen ennen kaikkea puolisoiden tulosuh-
teista. Jetettdessd leskeneliike pois naisilta, joilla omat tulot ylittiviit mie-
hen tulot kuolemaa edeltdneend vuonna, suurimmalla osalla kulutusmah-
dollisuudet siiilyivdt ennallaan. Vain kahdella leskelld viidestii
kulutustaso aleni. Leskeneldkkeen tarpeeseen vaikuttaa ennen muuta se,

kuinka paljon suuremmat eloonjzidneen puolison tulot olivat kuolleen
puolison tuloihin verrattuna.

Leskeneliikkeen tarvetta oli lzihes aina silloin, kun eloonjiilnyt puoliso oli
pienempituloinen. Leskeneliikkeen johdosta niiden perheiden osuus, joilla
kulutustaso aleni, supistui 86 prosentista 27 prosenttiin. Noin neljdsosal-
la leskeneldke ei siten riittdnyt turvaamaan sitd kulutustasoa, mikd per-
heessd oli ennen puolison kuolemaa.



2tl

Taulukko 49 Kulutustason viilittin muutos lapsiperhevaiheen ohitta-
neilla naisleskillii lesken toiminnan ja puolisoiden tulosuh-
teiden mukaan. Kulutustason todettu muutos ja muutos
ilman leskeneldketuloa
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4.5.3
Tulorakenteen muutokset ia perhe-elf,ke

Perheiden keskimiidriiiset kdytettiivissd olevat tulot olivat puolison kuole-
maa edeltdneeni vuonna likimain saman suuruiset leskeksi jii?ineillii mie-
hillii ja naisilla. Perheiden tulorakenteessa ei niin ikiiiin ollut mainittavaa
eroa vuonna 1979, kuten kuviosta 28 nihddiin. Puolison kuoltua naisles-

kien kiiytettdvissd olevat tulot pienenivdt enemmdn kuin miesleskien tu-
lot. Vuoden l98l keskimiidrdiset bruttotulot olivat naisilla 40.800 mark-
kaa ja miehillii 49.100 markkaa. Tulorakenne muuttui siten, ettd
el2iketulojen osuus bruttotuloista kasvoi ja ansiotulojen osuus supistui eri-
tyisesti leskeksi ji5neillii naisilla, joilla puolison ansiotulot korvautuivat
osaksi lesken- ja lasteneldkkeillii. Naisleskillii perhe-eliikkeiden osuus

bruttotuloista oli keskimiidrin 42 prosenttia ja miesleskilld ainoastaan kol-
me prosenttia.

Ansiotulojen osuus perheen kokonaistuloista puolison kuolemaa edelti-
neend vuonna oli luonnollisesti sitii pienempi, mitii mytihemmistd eld-

mdnvaiheesta oli kysymys (ks. kuvio 29). Laajenevassa perhevaiheessa

liihes 90 prosenttia tuloista saatiin ansiotuloina tyhjiin pesln vaiheessa

ansiotulojen keskimddriiisen osuuden ollessa endd runsaat 20 prosenttia.
Vuoden 1979 tulorakenne oli likimain sama vastaavissa perhevaiheissa

leskeksi jiiiineill2i miehillii ja naisilla.

Puolison kuoleman jiilkeen miesten ja naisten tulorakenteessa oli huomat-
tava ero. Tiimii johtui perhe-eldkkeistd ja nimenomaan leskeneldkkeestd.

Naisilla ansiotulojen osuus supistui voimakkaasti kaikissa vaiheissa les-

keksi jiiiineillii perhe-el2ikkeen korvatessa osan pois jiiiineestd ansiotulosta.
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Kuvio 28. Leskeksi jdiineiden naisten ja miesten keskimddriiiset tulot
tuloldhteen mukaan puolison kuolemaa edeltdneend ja sitii
seuranneena vuonna 45

Suurimmillaan perhe-eldkkeiden osuus oli nuorimpien naisleskien perheis-
s?i. Keskimiiirin yli puolet tuloista oli perhe-el?iketuloa. Tdmii johtui sii-
td, ettd ansiotytissd kiiyviii naisia oli tiissd lapsiperhevaiheessa vdhiten
(ks. taulukko l6 sivulla 136). Supistuvassa vaiheessa perhe-eldkkeiden
osuus oli keskimldrdisesti pienin, noin kaksi viidesosaa bruttotuloista.
Lapsiperhevaiheen ohittaneilla naisilla omaeldkkeiden ja leskeneliikkeiden
keskimiidriiinen osuus oli jokseenkin yhtd suuri.

Miesleskien tulorakenne ei suuresti muuttunut puolison kuoltua. Ansio-
tulot olivat lapsiperheissii edelleenkin tiirkein tuloliihde. Perhe-eldkkeiden
osuus myiis nuorimmissa lapsiperheissii jiii naisleskiin verrattuna viihiii-
seksi. Eliiketulojen osuus jonkin verran kasvoi eri vaiheissa leskeksi jiiii-
neillii liihinnii omaeliikkeelle siirtymisen johdosta. Tyhjiin pesdn vaihees-
sa leskeksi jiiiineillii miehiltii omaeldkkeiden osuus oli keskimii2irin 73

prosenttia bruttotuloista.
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Verojen ja sosiaaliturvamaksujen osuus perheen bruttotuloista oli puoli-
son kuolemaa edeltdneend vuonna lapsiperheissd noin viidesosa ja lapset-
tomilla iekkdilla puolisoilla selvdsti vdhemmdn. Naisleskicn perheissi
osuudet olivat hieman pienemmdt kuin miesleskien perheissd siitd slyste,
etta eleketulojen osuus oli leskeksi jiiiineiden naisten perheissd jo vuonna
1979 jonkin Yerran suurempi.

Miesleskilld verojen ja sosiaaliturvamaksujen osuus pysyi tarkastclujakso-
na kutakuinkin ennallaan. Laajenevassa ja stabiilissa vaihcessa leskeksi
jziiineet naiset sen sijaan maksoivat pienentyneistd tuloistaan suhteessa
vdhemmdn veroja vuonna 198 I kuin vuonna 1979. Muutos johtui paitsi
tulojen pienenemisestd myos ansio- ja elSketulojen erilaisesta verotuskoh-
telusta.

Kuviossa 30 on esitetty naisleskien tulorakenne lesken toiminnan mukaan
muodostetuissa ryhmissd puolison kuolemaa seuranneena vuonna. Ansio-
tyossd kiiyvillii naisilla ansiotulojen osuus bruttotuloista oli noin 60 pro-
senttia perhevaiheesta riippumatta. Perhe-eldketuloa oli noin kolmasosa
kaikista tuloista. Lesken ollessa kotona toimeentulo sttci vastoin oli lcihes
yksinomaan perhe-elcikkeen varassa. Keskimcitirin neljri viidesosaa tuloista
sekri lapsiperheissei sekci yksinciisillci naisleskilki saatiin perhe-elcikkeistci.
El?ikkecllei olevilla naisilla omacldketulojen osuus oli leskeneliiketuloa suu-
rempi. Omaeldke oli keskimiiiirin yli puolet ja leskeneliike kaksi viidesosaa
bruttotuloista.

Liitteen 5 kuviossa 3 on kuvattu leskeksi jiidneiden tulorakennetta vuon-
na l98l puolisoiden tulosuhteiden mukaan muodostetuissa ryhmissS.
Kun naisleski oli itse suurempituloinen puoliso perheessd, leskeneldkkeen
osuus tuloista oli miehen kuolemaa seuranneena vuonna vain viidesosa
keskimiidriiisen osuuden naisleskilld ollessa kaksi viidesosaa. Noin puolet
kaikista tuloista oli ansiotuloa ndissd perheissd. Kun taas naisleski oli
pienempituloinen puoliso, keskimddrin neljd viidesosaa tuloista oli elZike-

tuloa. Perhe-eldkkeiden osuus bruttotuloista oli llhcs puolet. Miesleskien
tulorakenne ei vaihdellut puolisoiden tulosuhteiden mukaan yhtii selviisti
kuin naisilla. Ansiotulojen osuus oli jonkin verran suurempi perheissd,
joissa miesleski oli suurempituloinen puoliso.

Liitteen 5 kuviosta 4 voidaan arvioida perhe-eldketurvan merkityste ku-
lutustason muutoksen mukaan muodostetuissa ryhmissd. Naisleskillfi,
joilla kulutustaso aleni, perhe-eliikkeillii oli suuri merkitys perheen tulon-
muodostuksessa, vaikka eldke ei riittdnyt turvaamaan puolison kuolemaa
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Perheiden tulorakenne puolison kuolemaa edelt2ineenii ja
sitd seuranneena vuonna eri eldmdnvaiheissa leskeksi jiiii-
neilld naisilla ja miehillii
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Kuvio 30. Tulorakenne puolison kuolemaa seuranneena vuonna nais-
leskillii ansiotyossdolon ja perhevaiheen mukaan

edeltenytta tasoa. Tdssd ryhmiissii yli puolet bruttotuloista oli perhe-elii-
ketuloa. Niillii naisilla, joilla kulutusmahdollisuudet siiilyiviit ennallaan,
perhe-eliikkeiden osuus tuloista oli noin kaksi viidesosaa eli likimain kes-

kimiiiiriiinen. Perhe-eldkkeiden osuus bruttotuloista oli pienin, vain noin
kolmasosa niillii naisleskilld, joilla kulutusmahdollisuudet paranivat.
Miesleskien ryhmissii perhe-eldkkeiden osuuksissa ei ollut mainittavia ero-
ja.

Perhe-elZiketurvan kohdentumista viihimmiiistasoisen toimeentulon kan-
nalta kuvaa se, ette naisleskilld, joilla kiiytettdvissd olevat tulot jiiiviit alle
viihimmiiistasoisen toimeentulorajan, perhe-eldkkeiden osuus nettotuloista
oli keskimiiiirin 60 prosenttia. Minimirajan ylitt2ineilld naisleskill?i kysei-
nen osuus oli 42 prosenttia. Vastaavasti toimeentulotukinormin mukaisen
rajan alittaneiden miesleskien perheissd perhe-eliikkeiden osuus oli l5
prosenttia, kun se normin ylittiineissii perheiss?i oli ainoastaan 3 prosent-
tia tuloista.
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4.6
Lesken oma arvio toimeentulon muuttumisesta

Haastattelussa tiedusteltiin lesken omaa kdsityste toimeentulosta haastat-
telua edeltdneeni vuonna 1983 verrattuna vuoteen 1979. Taulukosta 50
ndhdddn, mitcn subjektiiviset kdsitykset eroavat kulutusyksikkoastcikon
perusteella lasketuista tuloksista. Priciasiallinen ero on siinti, ettci leskien
omakohtaiset arviot painottuvat, kuten odottaa saattoi, enemmcin toimeen'
tulon vaikeutumisen suuntaan v errdttuna kulutusyks ikki)mit tarin antamaan
kuvaan perheiden taloudellisen t ilanteen muuttumisesta.

Yli puolet niist?i leskistii, joilla kulutusyksikkoasteikolla laskettuna toi-
meentulo vaikeutui, arvioi myos itse taloudellisen asemansa heikenneen ja
noin joka kolmas katsoi tilanteen pysyneen ennallaan. Niistd leskistd,
joilla kulutustaso siilyi cnnallaan, noin kaksi viidestd oli myos itse titd
mieltii ja yhtd suuri osuus arvioi toimeentulon vaikeutuneen. Vajaa vii-
desosa katsoi toimeentulon jopa parantuneen. Tulokset eivdt ole viilttii-
mdtti ristiriitaisia. Jos esimerkiksi puolison sairaudesta, alkoholismista
tms. syysti perheelle aiheutui huomattavia menoja, perheen toimeentulo
puolison kuoleman jdlkeen parani huolimatta kulutusyksikk6a kohti las-
kettujen tulojen pienenemisesti tai ennallaan pysymisestd.

Viihiten yhtenevid subjektiiviset arviot kulutusyksikkoasteikon antaman
tuloksen kanssa olivat niiden leskien ryhmissd, joilla kulutustaso nousi.
Ndistii leskistii vain joka neljiis ilmoitti perheen taloudellisen aseman pa-
rantuneen, liihes joka toinen katsoi sen pysyneen ennallaan ja vajaa kol-
masosa arvioi toimeentulon jopa vaikeutuneen.

Nais- ja miesleskien arvioissa toimeentulon muuttumisesta ei ollut suuria
eroja. Naisista 38 prosenttia ja miehiste 32 prosenttia katsoi toimeentulon
puolison kuoltua vaikeutuneen. Joka viides sekii nais- ettd miesleski ar-
vioi taloudellisen tilanteen jopa parantune€n.
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Taulukko 50. Leskeksi jdiineiden oma arvio toimeentulon muuttumises-
ta kulutustason muutoksen mukaan

LESKEN OI'IAN KiSI-
TYKSEN MUKAAN
TOIMEENTULO:

muuttui huomattavasti
parempaan suuntaan
muuttui jonkin verran
parempaan suuntaan
pysyi ennallaan
muuttui jonkin verran
heikompaan suuntaan
nuuttui selvHsti
heikonpaan suuntaan
Ei osaa sanoa
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Yrittfrjdvdestocin kuuluvien leskiperheiden kulutustason muutoksen tar-
kasteluissa piiiidyttiin arvioon, ettei se kovin suuresti eronnut palkansaa-
javiiestti6n kuuluvien leskien muutoksesta. Tete arviota tukevat mytis
leskeksi jiiiineiden henkilokohtaiset kiisitykset toimeentulon muuttumises-
ta. Taulukon 5l jakaumat osoittavat, ettei toimeentulon muutoksessa
haastateltujen omakohtaisten kesitysten mukaan ollut suuria eroja.

Suurimman ryhman sekd palkansaajaveesttitin ettl yrittiijiin kuuluvilla
muodostivat ne haastatellut, joiden mielestd taloudellinen tilanne pysyi
kuta kuinkin ennallaan. Yrittiijiin ja ammatinharjoittajiin kuuluvien ryh-
mdssd oli suhteessa eniten leskiii, joiden mielestii taloudellinen tilanne
puolison kuoltua yaikeutui. Liihes puolet arvioi toimeentulon heikenty-
neen, kun osuus palkansaajaveestdon ja maatalousyrittiijiin kuuluvilla oli
jonkin verran pienempi.
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Taulukko 51. Leskeksi jiirineiden oma arvio toimeentulon muuttumises-
ta ammattiaseman mukaan

LESKEN OMAN K;iSI-
TYKSEN MUKAAN
TOIMEENTIJLO:

muuttui huomattavasti
parempaan suuntaan
muuttui jonkin verran
parempaan suuntaan
pysyi ennallaan
muuttui jonkin verran
heikompaan suuntaan
muuttui selvHsti
heikompaan suuntaan
Ei osaa sanoa

Yhteens5
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Kulutusyksikktiasteikon perusteella saatujen laskennallisten tulosten ja
haastateltujen omakohtaisten kesitysten vertailu her2ittiiii kysymyksen sii-
td, huomioiko kulutusyksikktimittari riittiiviisti tdhdn nimenomaiseen ti-
lanteeseen liittyvet erityisolosuhteet kulutuksen muutoksessa. Kulutus
saattoi tosiasiassa pienetd jonkin verran vdhemmdn kuin mihin mittarin
perusteella laskien piiiidyttiin.

Haastatteluvastausten mukaan leskeksi jiiiineet joutuvat ostamaan sellai
sia taloudenpitoon kuuluvia palveluja, jotka puoliso aikaisemmin suoritti,
kuten aterioiden valmistus, siivous ja vaatteidenhuolto. Eroa oli erityises-
ti iiikkririmpien leskien ryhmissii siten, ettd leskeksi jdiineet miehet joutui-
vat useammin kuin naiset ostamaan niiitii palveluja. Alle 5O-vuotiaana
leskeksi jiiiineiden miesten ja naisten v?ilillii ei tdssd suhteessa ollut eroa
(Komiteanmietintti 1985:37, 167-172). Kun piiiiasiassa kotityotii tehnyt
puoliso kuolee, se vaikuttaa myds perheen toimeentuloon. Kysymys ei ole
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yksinomaan kulutuksen supistumisesta, vaan kotona tehdyn tytin saman-
aikaisesta vdhenemisestii. Tulokset viittaavat siihen, ettii perheiden toi-
meentulon muutoksen mittaaminen vaatisi kotitytin arvon mddrittemiste
(vert. Aarnio& Eriksson 1987, 392).

Kulutustaso ei tosiasiassa liene noussut niin yleisesti etenkidn vanhimmil-
la miesleskilld kuin kulutusyksikktimittarin antamien tulosten perusteella
voitiin havaita. Tdhdn viittaavat mytis haastateltujen vastaukset toimeen-
tulon muuttumisesta, sillii mies- ja naisleskien omakohtaisissa arvioissa ei
ollut mainittavaa eroa. Kulutustason muutos kuvaa ldhinnd kulutusmah-
dollisuuksien muutosta, ei tosiasiallista toimeentulon muuttumista.
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5
PERHE.ELAKETURVAN ARVIO INTIA

Tutkimuksen tavoitteena on perhe-eldketurvan evaluointi perheen muu-
toksia koskevien tarkasteluiden ja empiiristen tutkimustulosten perusteel-
la. Tutkimuksen viitekehyksend on suomalaisen yhteiskunnan muutosten
kausi 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin elinkeinorakennc muuttui maatalous-
valtaisen yhteiskunnan elinkeinorakenteesta teollisen ja jiilkiteollisen yh-
teiskunnan elinkeinorakenteeksi. Tiihiin kauteen ajoittuu merkittiivid
muutoksia perhemalleissa ja perhcrakenteessa sekd crityisesti naisen ase-

massa perheessd ja tyoeldm?issii.

Empiirisessd tutkimuksessa perhe-eldketurvaa ja sen tarvetta arvioidaan
eldkejiirjestelmien tavoitteidcn niiktrkulmasta. Perhe-eldketurvan tarpeen
arvioinnin kriteereind ovat yksinomaan kulutustason ennallaan pysymi-
nen ja toisaalta viihfrimmiiistasoinen toimeentulo. NAiden tavoitteiden to-
teutumista leskeytymistilanteessa tutkitaan haastattelututkimuksella, joka
kohdistettiin vuonna 1980 leskeksi j2iiineisiin alle 80-vuotiaisiin henkiltii-
hin. Perusjoukosta poimittiin 3508 leskeii kdsittdvd otos. Haastattelu saa-
tiin 80 prosentilta otoshenkiltiitii. Pddosa tutkimuksessa tarvittavista tulo-
tiedoista hankittiin suoraan rekistcreistd.

Arvioitaessa perhe-eldketurvaa eliikejiirjestelmien tavoitteiden kannalta
tutkimustulokset osoittivat, ettd perhe-ekikkeillci on merkittcivii funktio
sekti kulutustason ylkipitcijcinci ettci vrihimmriistasoisen toimeentulon turvaa-
jana. Jos perhe-eliikkeitd ei maksettaisi kahdella pcrheelli kolmesta kulu-
tustaso puolison kuoltua alenisi ja noin kahdella perheelld viidestd tulot
jziisiviit alle v?ihimmdistasoisen toimeentulorajan. Tosiasiassa kulutustaso
aleni vain viidesosalla vuoden aikana leskeytyneistd ja ainoastaan viidellii
prosentilla tulot jeivet alle minimitoimeentulorajan. Osaksi tulorajan alit-
tuminen oli tilapiiistii, silld seurantavuonna 1983 vdhimmdistasoisen toi-
meentulorajan alapuolelle jdiineitii oli eniiii pari prosenttia. Kohdistues-
saan naisleskiin perhe-eldketurva toimii tavoitteiden suuntaisesti, silld
naislesket pienempituloisina puolisoina olivat kulutustason ennallan sdily-
misen perusteella arvioiden merkittdvdsti useammin eldkkeen tarpeessa
kuin mieslesket.
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Vaikka perhe-eldketurvalla on ratkaiseva merkitys kulutustason siiilyttii-
jdnii ja vdhimmdistasoisen toimeentulon turvaajana, se ei kohdennu tay-
sin tarkoituksenmukaisesti. Noin viidesosalla naisleskist?i kulutustaso sdi-
lyi cnnallaan, vaikka pcrhe-eldkkeet poistettiin eli perhe-eldketurvan
tarvetta ei lainkaan ollut. Leskeksi jddneistii miehistii noin kymmenesosa
sitd vastoin olisi tarvinnut eldkkeen, jotta kulutustaso olisi pysynyt sama-
na. Toisaalta taas noin viidesosalla naisleskistd perhe-el5ke ei ollut riittii-
vd nostamaan kulutustasoa puolison kuolemaa edeltdneelle tasolle. Niin
ikddn viidesosalla naisleskistfr kulutustaso ilman perhe-eldkkeitd aleni,
mutta perhe-eldkkeiden johdosta puolison kuolemaa edeltenyt kulutustaso
ylittyi (ks. kuviot 26 ja 27 s.203-204). Perhe-eldketurva ei siten kohden-
nu leskeksi jddneisiin tarkoitetulla tavalla.

5.1
Perherakenteen muutokset ja perhe-elfrke

Parin viime vuosikymmenen aikana avioperheiden rinnalle ovat yhi ylei-
semmin tulleet avoperheet ja avioeroperheet. Perhelainsddddnntin uudis-
tustyon kiiynnistyminen liittyi niiihin perhettd koskeviin muutoksiin 1960-
ja 1970-luvuilla. Uudistetussa lapsilainsddddnnrissd normina on ollut mal-
tillinen ncutraliteettiperiaate, jonka mukaisesti lapset on saatettu oikeu-
dellisesti samanarvoiseen asemaan syntypereste ja perhetaustasta riippu-
matta. Tasa-arvon toteuttaminen viimeaikaisessa lainsddddnnossd on
merkinnyt siten paitsi sukupuolten vllisen tasa-arvon lisiiiimistd myos eri
perhemuotojen yhdenvertaistumista yhteiskunnassa.

Lapseneldkkeessd ongelmat eivet ole ensisijassa leskiperheiden vdlisid,
vaan eri perhemuotojen vdlisid ongelmia. Kysymys on avio- ja avolasten
sekd avioerolasten yhdenvertaisuudesta perhe-eldketurvassa. Muodoll!
sesti name lapset ovat perhe-eldkelainsiidddnnossd tasa-arvoisessa ase-
massa, sill2i he ovat oikeutettuja lapseneldkkeeseen samoin perustein. Sen
sijaan perhe-eldkkeiden antama toimeentuloturva on ndissd perhemuo-
doissa eri tasoinen johtuen leskeneliikkeen miiiiriiytymisestl. Leskeneldk-
keeseen on oikeutettu siviilisiiiidyltddn ainoastaan leski avopuolison sekl
eronneen puolison jii2idessii etuuden ulkopuolelle.
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Voimassa olevat perhe-eldkelait eivet toteuta edell2i mainittua neutrali-
teettiperiaatetta, silld avoperheisiin ja avioeroperheisiin kuuluvien lasten
toimecntuloturva jiiii kiiytiinnossii aviolasten toimecntuloturvaa heikom-
maksi. Eri perhemuodoissa ekivien lasten aseman tasa-arvoistumista per-
he-elciketurvassa merkitstsi perhe-ekikkeen painopisteen siirtciminen lapsi-
perheissci leskenelcikkeestti lasteneltikkeiden suuntaan. Kytkettdessd
perheelle annettava taloudellinen turva nykyistd enemmdn lapsiin lieven-
neteen osaltaan avioliittoon sidotun sosiaalivakuutuksen aiheuttamaa eri-
arvoisuutta perhcmuotojen kesken.

Leskiperheiti koskevat tutkimustulokset puoltavat niin ikdin perhe-eldk-
kcen painopisteen siirtdmistd nykyistd enemmdn leskeneldkkecstd lapsene-
liikkeisiin. Voimassa oleva perhe-eldketurva on seivdsti leskenellkepainot-
teinen, sillii lapsiperhciden kulutustaso siilyi ennallaan suureksi osaksi
juuri leskenelfikkeen johdosta. Kun leskeneldke poistettiin lapsiperheiden
kriytettdvissd olcvista tuloista, suurimmalla osalla perheistd kulutustaso
tdlltiin aleni. Lasteneldkkeilki oli siten suhteellisen vdhdinen merkitys
perheen kulutustason ylliipitiijiinii. Perhe-eldketurvan tulisi kohdistua
lapsiperheissii nykyistd tasapainoisemmin sekd lasten ettd lesken osalle.

Tutkimustulosten mukaan kulutustaso aleni lapsiperheissd toisen huolta-
jan kuoltua verraten harvoin. Selvisti keskimddrdistd useammin kulutus-
mahdollisuudet hcikkenivdt supistuvassa perhevaiheessa leskeksi jd?ineillzi
ja erityisesti perheissd, joihin kuului l8 vuotta teytteneite opiskelevia lap-
sia. Kulutustaso aleni noin kolmasosassa perheisti, joihin kuului aikuisia
opiskclevia lapsia. Kulutusmahdollisuuksien heikkeneminen ndissd per-
heissd herdttiiii kysymyksen lapseneldkkeen piiiittymisikdrajan tarkoituk-
senmukaisuudcsta. Tyoeliikejiirjestelmissd lapseneliike piiiittyy l8 vuoden
izisszi ja yleisen perhe-eldkelain mukainen lapseneldke opiskelua jatkavilla
viimeistddn 20 vuoden i6ssd.

Lasten taloudellinen itsendistyminen on siirtynyt entistd my6hempidn
ikiiiin huolimatta tdysivaltaisuusikdrajan alenemisesta kuluneiden kahden
vuosikymmenen aikana. Syynd tdhdn on koulutusajan pidentyminen,
mikd on vdhentdnyt nuorten ammatissa toimivuutta (ks. taulukko 8 sivul-
la 89). Tyomarkkinoilla tarvitaan entistd encmmdn ja yhii pidemmdlle
koulutettua tytivoimaa, joten koulutuksessa olevien nuorten osuuksissa on
odotettavissa pikemminkin nousua kuin laskua.

Opintotukea - opintolainaa ja opintorahaa - saavien mddrdn kasvu on
osoituksena paitsi koulutuksen yleistymiscstl myos siitd, ettd taloudellista
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tukea opiskeluun tarvitaan. Selvitysten mukaan opintotukea hakeneiden

opiskelijoiden menoista yli puolet katetaan opintotuen avulla. Toisaalta
mytis perheiden taloudelliset mahdollisuudet lastcn kouluttamiseen ovat
nykyisin parcmmat kuin pari vuosikymmcntd sitten. Lain mukaan van-
hemmat yoidaan harkinnanvaraisesti myos velvoittaa vastaamaan lapsen

elatuksesta koulutusaikana senkin jiilkeen' kun lapsi on teyttenyt l8
vuotta. Kiiytiinntissii tuskin kovin usein esiintyy tilanteita, joissa oikeus-

teitse vaaditaan tamen elatusvelvollisuuden triyttdmistd.

Keskeiseksi nousee tdlloin kysymys siitd, miten yleistii on vanhempicn va-
paaehtoinen elatusvelvollisuuden jatkaminen lapsen koulunkdynnin jatku-
essa taysikeisyyden jdlkcen, eli miten paljon on elatushalua ja elatuskykyd
varsinkin siinl tilanteessa, kun perheessd on yksi tulonsaaja vdhemmdn'
Huoltajan kuolema merkitsi ainakin osassa perheitd sitd, ettd lapset jou-

tuivat toimeentulon suhteen heikompaan asemaan verrattuna kuolemaa
edeltdneeseen tilanteeseen.

Perhettd koskeviin muutoksiin tarkasteltavana ajanjaksona liittyy mytis
uudelleenavioituminen. Avioeroisuuden lisddnnyttyd uuden avioliiton sol-

miminen on yleistynyt. Tilastot osoittavat uudelleenavioitumisen yleisty-
neen eronneilla, kun taas leskillii avioituvuus on ollut pikemminkin viihe-
nemldn piiin. On aivan luonnollista, ettd leskinainen uudcn
eldmdnkumppanin ltiydcttyiiiin piiiityy avioliiton sijasta avoliittoon, koska

leskeneldke-etuus talloin siiilyy. Avioliiton solmineet naislesket jii2ivlt ta-
loudellisesti eriarvoiseen asemaan avoliitossa oleviin naisleskiin ndhden,
jotka edellcen nauttivat eldkeoikeudestaan.

Empiiriset tulokset osoittivat, ettd leskeneldkkeen takia avioliittoa ei

useinkaan solmita. Noin joka toinen avoliitossa oleya naisleski piti talou-
dellisten syiden takia avoliittoa parempana ratkaisuna. Nykyistfl siiiin-
nostd leskeneldkkeen pddttymisestd avioliittoon ei voida pitiiii tarkoituk-
senmukaisena. Leskeneldke lakkautetaan avioiduttacssa riippumatta
siitd, vaikka uusi puoliso olisi tuloton tai tyokyvyton. Siidnntrs pcrustuu
kdsitykseen avioliitosta huoltosuhteena, jossa mies hankkii perheen toi-
meentulon. Elatussuhdeajatteluun pohjautuvat sosiaalivakuutuksen sddn-

ntikset ovat olojen ja ajatustavan muuttuessa kdyneet epiitarkoituksenmu-
kaisiksi.

t4
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5.2
Leskeneliike sekfl tasa-arvon ettfr tarpeen kan-
nalta arvioituna

Perhe-eldketurvan keskeisend ongelmana on sukupuolten eriarvoinen ase-

ma leskeneldkkeessd. Lesken sukupuolesta riippuva leskeneldkeoikeus on
ristiriidassa sukupuolten tasa-arvopyrkimysten kanssa. Miesten ja nais-
ten tasa-arvo on ollut ohjelmallisena tavoitteena viimeaikaisessa lainsdi-
ddnnossd, mikd on ollut havaittavissa paitsi vuoden 1987 alusta voimaan-
tulleesta tasa-arvolaista myris sosiaali- ja perhelainsiiiiddnnon muutoksista
1970-luvulla ja kuluvalla vuosikymmenelld. Tasa-arvonormin toteuttami-
nen on johtanut sukupuolten ydlisen tasa-arvon lisiiiintymiseen toisaalta
perheen sisdisissd suhteissa puolisoina ja lasten huoltajina sekd toisaalta
tytieliimiissii. Suomi on allekirjoittanut myds kansainvdlisen sopimuksen,
joka kieltdii sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinndn a7. Nykyinen
perhe-eldkelainsiiiidiinto on ristiriidassa ndiden kehityssuuntien kanssa.

Tasa-arvon vaatimus lainsAdddnnollisend normina on havaittavissa myos
ulkomaisissa perhe-eldkeratkaisuissa. Kehityksen suunta ndyttdisi eri
maissa vievdn kohti sukupuolesta riippumatonta leskeneldkettS, joka kui-
tenkin on usein tulosidonnainen. Ndin on kiiynyt esimerkiksi Saksan liit-
totasavallassa, jossa vuonna 1985 toteutettiin sukupuolten tasa-arvo les-
kenelfikkeessd. Miehet ja naiset ovat tietyin ja yhtdliiisin edellytyksin
oikeutettuja leskeneldkkeeseen. Itdvallassa mieslesket saivat leskeneldke-
oikeuden vuonna 1981. Tasa-arvoisuuteen naisleskien kanssa siirryt?iiin
kuitenkin asteittain vuoteen 1995 mennessd. Siirtymiivaiheen aikana
mieslesken eldke on tietty osa tdydestd leskeneldkkeestd 48. Pohjoismaista
Tanskassa ja Norjassa leskeneldke on toteutettu sukupuolesta riippumat-
tomasti. Samoin Islannin kansaneldkejiirjestelmdssd nais- ja miesleskelle
maksetaan puolison kuoleman jiilkeen tasasuuruista elAkettii tietyn ajan
(Janhunen 1983, I l-12; Komiteanmietintd 1985:37, 39-43, 54-55).

Tasa-arvon toteuttamista leskeneldkkeessd puoltaa myos avioliiton elatus-
suhteen heikentyminen. Naimisissa olevien naisten palkkatyokiistyminen
on merkinnyt miehen ansiotuloon perustuvan elatusriippuvuuden oleellista
vrihenemistii. Nykyisin on tlypillistii, ettii perheessd on kaksi ansiotulon-
saajaa. Elatuksen hankkimisen suhteen tasa-arvo miehen ja naisen viililli
on siten ratkaisevasti lisdiintynyt. Tutkimustuloksista havaittiin, ettii les-

15 Perhe-elaketurua muuttuvassa yhteiskunnassa
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keneliikkeen maksaminen ansiotyossd kiilvzille naiselle, jonka omat ansio-
tulot olivat suuremmat kuin hdnen miesvainajallaan oli, johti yleisesti ku-
lutustason kohoamiseen. Vaimoaan pienempituloiscmman miehen
leskeytyminen siti vastoin merkitsi usein kulutusmahdollisuuksien heikke-
nemistd.

Tasa-arvokysymykseen kietoutuu toisaalta kysymys naisen asemasta.
Vaikka sukupuoltcn tasa-arvo on ollut perusnormina viimeaikaisessa lain-
sdziddnnossii, tdtd tavoitetta ci kuitenkaan ole arkielimiissd saal'utettu.
Tyoeliimiissii nainen on yhii miestd heikommassa asemassa eritoten palk-
kaukseltaan sekd myos hierarkiselta asemaltaan. Tyosuhteissa vallitsevaa
eriarvoisuutta on omiaan ylliipitrimiidn sukupuolen mukainen koulutuk-
sen eriytyminen ja sen mytiti ammatillinen eriytyminen. Mainittavaa ta-
sa-arvoistumista parin viime vuosikymmenen aikana ei tyoelimin suh-
teissa ole tapahtunut. Tasa-arvopolitiikan toiveet naisten tasaisemmasta
jakautumisesta tyoellmdn eri sektoreille niin horisontaalisesti kuin verti-
kaalisestikin ovat 1980-lululle siirryttdessd kariutuneet. Perheen sisdisis-
sd suhteissa tasa-arvo on vdhdisessii mdiirin liseidntynyt erityisesti nuorten
ja hyl'in koulutettujen keskuudessa. Perheenditi tekee kuitenkin yhd suu-
rimman osan jokapiiivdisistii kodinhoitoaskareista riippumatta siitd, onko
hdn ansiotyossd kodin ulkopuolella vai ei. Naisten palkkatyoliiistymisestii
huolimatta tytieliimiin ja kotitalouden rakenteet ovat jdhmettyneet jok-
seenkin ennalleen.

Arvioitaessa leskeneldketurvan muutostarpeita sekd tasa-arvon ette tar-
pcen kannalta joudutaan yhteensovittamaan keskenddn jossain mdlrin
vastakkaisia n2ikokohtia. Selvd arvojen ja normien muutos, mikd yhteis-
kunnassamme on tapahtunut, ja mikd on havaittavissa parin viime vuosi-
kymmenen aikana toteutetuissa lainsddd?innon uudistuksissa, edellyttdd
tasa-arvon tuomista myos leskeneldkkeeseen. Tarvendktikulmasta tarkas-
tellen tdmdnsuuntaista muutosta ei voida yhtd perustellusti vaatia. Vaik-
ka sukupuolten tasa-arvo elatuksen hankkimisessa on ratkaisevasti lisddn-
tynyt naimisissa olevien naisten palkkatytrliiistymisen seurauksena,
taloudellista tasa-arvoa miesten ja naisten vdlillii ei ole saavutettu.

Arvioitaessa nykyistd leskeneldketurvaa toimeentuloturvan tarpeen kan-
nalta on ilmeistd, ettd sen kohdentuminen on oikeansuuntainen. Naisten
tulot ovat edelleenkin miesten tuloja selvesti viihiiisemmiit. Johdonmu-
kaisena seurauksena tiistii on se, ettd naisleski on miesleskea useammin
perhe-eldkkeen tarpeessa, mikd ndkyi my6s empiirisistd tuloksista. Vaik-
ka nykyinen leskeneliike toimii tarpeen kannalta arvioiden oikeansuuntai-
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sesti, sc ei kuitenkaan kohdennu tdysin tarkoituksenmukaisesti. Osalla
naislcskistd cliike kulutustason muutoksen perustcella arvioituna oli tar-
peeton. Lcskcksi jddneistl naisista noin viidesosalla kulutustaso sdilyi en-
nallaan, vaikka perhe-eldkkeet poistcttiin. Vastaavasti osa miesleskistd
tarvitsisi leskeneldkkeen, jotta kulutustaso ei alcnisi. Tiihdn ryhmdln kuu-
lui noin kymmenesosa leskeksi jddneistd michistd. Kun leskipuoliso oli
perheessd suurempituloinen, ei yleensd ollut leskcnel?ikkeen tarvctta. Vas-
taavasti pienempituloisemman puolison leskeytyminen merkitsi tulojcn
kompensaation tarvetta kulutustason sdilymisen perusteella arvioituna.
Leskencl5kkeen tarpeen mddrittelyssd ratkaisevaa on juuri puolisoiden tu-
losuhteet.

Jotta sttkupuolten tasa-arvoinen asema ja toimeentuloturvan tarve voitaisiin
yhteensovittaa leskeneliikkeessci, tulisi elcikeoikeuden mricirtiytymispentsteet
hakea puolisoiden tulosuhteista lesken sukupuolesta riippumattomasti.
Empiiriset tulokset osoittivat selvdsti sen, ettei ole tarkoituksenmukaista
laajcntaa nykyistd jerjestelmee sellaisenaan micsleskid koskevaksi. Vaikka
ndin saavutettaisiin muodollinen tasa-arvo leskeneldkkeessd, se johtaisi
tarpeettomiin ylikompensaatioihin ja nykyistii suurcmpaan taloudelliscen
eriarvoisuuteen mies- ja naisleskien vdlilld.

5.3
Niiktikohtia lasten- ja kodinhoitotytitzi tekevien
naisten asemasta

Tutkimustulosten mukaan puolison kuoltua toimeentuloturvan tan'e on
suurin ammattia vailla olevilla kotiZiideillii. Kulutustason aleneminen
sekd vdhimmdistoimeentulorajan alapuolelle jiiiiminen oli kaikkein yleisin-
td lastenhuoltovaiheen ohittaneilla kotidideillii, jotka eivdt olleet ansio-
tytissii eivdtkd eldkkeelld. Ilman leskeneldkettii kulutustaso ldhes poik-
keuksetta alenisi. Tulorakennetta koskevat tarkastelut osoittivat niin
ikddn sen, ette kotona olevilla naisleskill?i toimeentulo oli ldhes yksino-
maan lcskeneldkkeen varassa.

Leskencldke on perinteiseen perhckdsitykseen ja aviosuhteeseen sidottua
toimeentuloturvaa. Avioliiton pddttyessii puolison kuolemaan eritoten



228

leskeksi jiiiineen naisen katsottiin olevan toimeentuloturvan tarpcessa.
Kotona olevien naisten osalta tdmd pitZid edelleenkin paikkansa. Lesken-
elakc antaa nykyisinkin tarpeellista, joskaan ei aina riittdvdd suojaa pit-
kddn lasten- ja kodinhoitoty6te tehneille naisille, jotka eiviit ole eldkkcellii
tai joilla oman eldketurvan karttuminen on jiiiinyt vfih?iiseksi. Ansiotyos-
tii pois olevien naistcn mahdollisuudet tytihon palaamiseen ovat sitd rajoi-
tetummat, mite iekkeemmiistii henkiltrstii on kyse. Tutkimustulosten mu-
kaan ansiotytihon hakeutuminen vaikeutui noin 50-vuoden idssd. Tdmdn
ikiisilld ja sitii vanhemmilla naisilla ikii ja ten'eydelliset syy-t olivat ylei-
sesti esteend tytihon palaamiseen (Hyrkkdnen 1987, Komiteanmietintti
1985:37, 139-141, 143-147).

Toisaalta vdhemmisto perheistd edustaa endd perinteistd avioperhemallia,
jossa vaimo on kotona miehen hankkiessa toimeentulon. Perinteiseen per-
hemalliin tukeutuminen on epdtarkoituksenmukainen leskeneldkkcen pe-

ruste my6s siitd syystd, ettii liiheskiidn aina avioliitto ei pdZity puolison
kuolemaan vaan avioeroon. Tiilloin herrid kysymys, kohdentuuko toi-
meentuloturva puolisoista siihen, joka olisi ollut eniten toimeentuloturYan
tarpeessa. Toimcentuloturvajerjestelmd palkitsee ldhes poikkeuksetta les-
keneliikkeelld naisen, jonka avioliitto paettyy miehen kuolemaan ja jiittiiii
palkitsematta, jos avioliitto piiiittyy eroon. Molemmissa tilanteissa iikds
ammattia. ja tyotii vailla oleva nainen on toimeentuloturvan tarpeessa.
Nykyinen jiirjestelmd ei tdssd suhteessa toimi johdonmukaisesti. Erityisen
cpdoikcudenmukainen tilanne on silloin, kun idkkddnl eronnut kotiditi
j2id vaille toimecntuloturvaa ja uusi ansiotyossii kiiyvii toinen vaimo saa
miehen kuoltua leskeneldkkeen riippumatta siiti, onko hdn eldkkeen tar-
peessa.

Perhemuotojen muuttumisen ja naisen taloudellisen itsendistymisen myotd
ovat myos sosiaaliturvaa koskevat kiisitykset muuttuneet. Sosiaaliturvan
tasa-arvopoliittisissa tarkasteluissa on otettu johdonmukaisesti kantaa so-
siaaliturvan yksildllistrimisen, niin sanotun dtsaggregoinntn puolesta. Sosi-
aaliturvaetuuksien tulisi olla sukupuolesta ja perhesuhteista riippumatto-
mia (Julkunen 1987, 34). Nykyaikaisen sosiaalivakuutuksen tavoitteena
on turvata riskin kohdatessa jokaisen aikuisen henkiltrn toimeentulo itse-
ndisend yksiltind riippumatta hiinen henkilokohtaisista suhteistaan tai nii-
den jatkumisesta tai katkeamisesta.

Toimeentuloturvan yksilollistymistii on havaittavissa ennen muuta eldke-
turvaa koskevissa muutoksissa. Ansioperusteisen eldketurtan merkityk-
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sen kasvu on lieventdnyt sosiaalivakuutukseen liittf/ee perhesidonnai-
suutta. Kummankin puolison toimeentuloturva perustuu pddasiassa
omaan ansiotyossdoloon. Niin ikiiiin kansanel?ikejdrjestelmdssd pitkddn
vallinnutta perhesidonnaisuutta on purettu vuodcn 1984 eldkeuudistuksen
yhteydessd, jolloin puolisoiden eliikkeet eriytettiin. Toisen puolison tulot
eivdt endd vaikuta toiselle maksettavaan lisdosaan. Jotta leskeneliiketur-
van kehittdmisessi yoitaisiin edetd yksilollisesti miiiiriiytlviidn suuntaan,
se edellyttziisi siti, ette puolisot saatetaan tyoeldkkeen karttumisen suh-
tecn tasa-arvoiseen asemaan suorittamalla ellketasaus.

Suomalaisen yhteiskunnan kiihkein muutosvaihe, niin sanotun suuren
muutoksen kausi on takanapdin. Muutosvauhti on selvdsti hidastunut
1970-luvun lopulla ja 1980-luvun aikana. Miteen merkkejd dkillisistd ja
yhtd perustavanlaatuisista muutoksista tulevina vuosina ja vuosikymme-
nind ei ole niikopiirissd. Puhutaan tietoyhteiskunnan tulosta, jota on vcr-
rattu jopa 1800-luvun teolliseen yallankumoukseen. Toisensuuntaisten
ndkemysten mukaan tuleyalle kehityksclle tunnusomaista on teknisten
uudistusten hidas ja tasainen toteutus. Mistiiiin yhteiskuntaa perusteelli-
sesti mullistavista muutoksista ei olisi kyse (ks. Otala 1984, 43-45, 72).
Niikopiirissd ei ole mytiskddn suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituskrii-
sid sosiaaliturvan nykytasolla hitaankaan taloudellisen kehityksen vallites-
sa. Perhe-eldketurvaan liittyv'iit uudelleenaryioinnit ajoittuvat siten suh-
teellisen vakaaseen yhteiskuntakehityksen vaiheeseen.
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6
ENGLISH SUMMARY

6.1
Evaluation of survivors' pension cover in Finland

The objective of the present study is to evaluate survivors' pension cover
in Finland in the light of both the changes in the family and the results ol
empirical investigation. The study refers to thc period of social change in
the Finland of the 1960's and 1970's seeing the agricultural society devel-
op into the industrial and postindustrial one in the process of changing
industrial structure. This is the period when the family patterns and the
structure of the family and especially the status of the woman in the fam-
ily and in rvorking life u'ere undergoing profound change.

In the empirical study, survivors' pension cover and the nced for it is

examined in terms of the targets of the pensions schemes. Unchanged
available income per consumer unit, on the one hand, and provision of an
adequate minimum income, on the other, constitute the sole critcria for
the evaluation of the need for survivors' pension cover. Persons under age
80 widow(er)ed in 1980 were chosen as subjects for the interview survey.
The sample comprised 3508 widow(er)s, 80 per cent of whom consented
to an interview. The major part of the income data on the families under
study was obtained from various registers.

When evaluating survivors' pension cover in terms ol the targcts of thc
pensions schemes, the results shorved that the survivors'pensions have an
important function to fulfil both in respect of keeping the available in-
come per consumer unit unchanged and of securing an adequate mini-
mum income. If no survivors' pensions were payable, two out of three
families would expericnce a decline in available income per consumer unit
upon the death of one of the spouses, and in approximately trvo out of
five of the families the income would fall below subsistence level. In real-
ity, only one-fifth of those being widow(er)ed in the given year reported a

decline in available income per consumer unit, and in a mere five per cent
of families the income fell below subsistence level. This decline of the in-
come below subsistence level rvas partly of temporary nature, as the pro-
portion of families living below subsistence level had fallen to roughly two
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per cent by 1983. When being focussed on the rvidows, the survivors'pen-
sion cover works in the right direction in terms of the targets set, as the
widorvs, having been the lorver-income spouses in the families, depended
on the pension for maintaining their income on prcvious level in many
more cases than the rvidorvers.

Although the provision of survivors' pension is of crucial importance for
keeping the available income per consumer unit unchangcd in the family
and for securing an adequate minimum income, the pension is not entire-
ly rvell-directed. Around one-fifth of the widorvs rvould erperience no de-

cline in available income per consumer unit follorving a r,r'ithdralt'al ol the
survivors' pcnsion, thus bcing in no need of survivors' pcnsion, rvhereas
roughly one-tenth of the rvidorvers would need a pension to be able to
keep their available-income per consumer unit on previous level. On the
other hand, however, for approximately one-fifth ol the rvidorvs the
survivors' pcnsion did not suffice to raise the available income per con-
sumer unit in the family till the levcl prevailing bclore the death ol the
spouse. For one-fifth ol the widorvs the available income pcr consumer
unit declined rvhen the survivors' pension was u'ithdrawn, but, the pcn-
sion being granted, it exceeded the lcvel prevailing prior to the death of
the spouse. Thus, survivors'pension cover is not in practice allocated to
the widow(er)s in the way it was meant to.

6.1.1
Survivors' pension cover in the light of the changes
in family structure

The last couple of decades have seen a shift to take place in the tradition-
al family structure based on marriage, as cohabitation and divorce have
become increasingly common. These changes in the family in the 1960's
and 1970's launched the work on the reform of family legislation. The
norm set for the reformed child legislation was the moderate principle of
neutrality, granting children equal legal status, regardless of descent and
familial background. Beyond increased equality between the sexes, the re-
cent legislation on equality, thus, also entails greater equality betwcen the
different forms of families in society.
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The problems involved in the child's pension are not primarily problems
between survivors' families but rather betrveen the various forms ol fam-
ilies. The issue here is equality bctwcen children of married parents, ol
cohabiting parents and of divorced parents in respect of survivors' pen-
sion cover. Being entitled to child's pension on equal grounds, these child-
ren are formally placed in equal position in the survivors' pension legisla-
tion. Because of the criteria applied in the determination of entitlcment to
widow's pension, the income protection providcd by the survivors' pen-

sion varies for these typcs ol families. Such critcria only rccognize a

widorv by marital status as recipient of the widorv's pension and not a co-
habiting spouse or a divorced spouse.

The above mentioned principle of neutrality is not satisfied in currcnt
survivors' pension legislation, as the income protection provided to the
children of cohabiting parents and divorced parents is, in practicc, lvorse
than that ol children ol married parents. Greater equality in respect of
survivors' pension covcr betrveen children living in various types of fam-
ilies rvould entail a shilt in the emphasis of the survivors' pension from
widow's pension torvards child's pension in families u'ith dependcnt child-
ren. One way of doing arvay with some of the inequality benveen the
various forms of families inherent in marriage-related social insurance is
connecting the provision of economic security to families more rvith the
children.

The results ol the studies on survivors' families also support a more
marked shift in the emphasis of the survivors' pension from widorv's pen-
sion to child's pension. In current survivors' pension covcr, the emphasis
clearly lies on the provision of rvidow's pension, as it tvas, indeed, largely
due to the provision ol widow's pension that the available income per
consumer unit did not decrease in families rvith dependent children.
Withdrawal of the widow's pension from the income available to families
with dependent children caused the available income pcr consumer unit
to decrease in the major part of such families. Thus, the child's pension
was of relatively minor importance for keeping the available income per
consumer unit unchanged in the family. In families rvith dependent child-
ren, survivors'pension cover should be better balanced betlveen the child-
ren and the widow.

The research results show that, in families with dependent children, a fall
in the available income per consumer unit fairly seldom follorved upon
the death of one of the parents. It deteriorated clearly more often than
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average for those rvidow(er)ed at a time when the family size was decreas-
ing, especially so in familics with childrcn having attained the age of l8
and still studying. The available income per consumer unit declincd in
approximatcly one-third of the families rvith adult children rvho rvere still
studying. In light of the deterioration of the available income per con-
sumer unit in these families, the question arises, rvhether the child's pen-
sion terminates at an appropriate age. The payment of child's pension
under the employment pensions schemes is tcrminated at age 18, and un-
dcr the (univcrsal) Survivors' Pensions Act by age 20 for those children
who are still studying.

Children reach economic independence at a later and later age in spite of
the maturity age having been lorvered in the past trvo decadcs. This is at-
tributable to the extension of the training period, rvhich has reduced the
number of young people in actil'e employment (see Table). The labour
market necds more and bettcr trained labour, for rvhich reason the pro-
portion of young people in training is expectcd to rise rather than to fall.

Apart from being proof of the increasingly universal nature of education,
the increase in the number of students in receipt of financial aid - study
loan and student grant - also bears evidence of the students' necd for this
aid. Reports show that more than half of the expenditure of thc students
applying for financial aid is covered by it. On the other hand, present-day
families are in a better position financially to educate their children com-
pared with the situation trvo decades ago. There is a larv saying that, dis-
cretionary, parents can be made liable to provide for their children during
their period of training even after they have attained the age of 18. In
practice, the lulfilment of this maintenance liability will hardly give risc
to that many court cases.

Thus, the central issue here is horv common it is for parents to voluntarily
continue providing for a child who has reached maturity but not yet com-
plcted his education, in other words to what extent the family is willing to
and capable of providing for the child, especially in a situation rvhere
there is one income earner less in the family. At least in part of the fam-
ilies, the death of the family breadwinner placed the children in a weaker
position in respect of income as compared to the situation before the
death.

The changes in the family over the period of study also include remar-
riage, which has become common as the divorce rates are increasing.



234

Statistics shorv that it has bccome common for divorced people to remar-
ry, whereas the marriage rates lor rvidorvs have rather been on the de-

cline. It is quite natural for a widow rvho has found a ncrv life companion
to choose cohabitation instead of marriage, thus retaining hcr rvidorv's
pension. Those widorvs who have chosen to marry find themselves in a

rvorse position financially than the cohabiting widou,s, who are still enjoy-
ing their pcnsion.

The results ol empirical invcstigation shorv that the loss of the rvidorv's
pension refrains the rvidorv from remarrying. Approximately every other

cohabiting rvidorv preferred cohabitation to marriage for financial rea-

sons. The present rule stating that the rvidou,'s pension is y'ithdrarvn at
marriage cannot be considered to scrve any purpose. The u'idow's pen-

sion is rvithdratvn at marriage regardless of the nerv spouse having no in-
come or being disabled. This rule originates in the idea of marriage as a
maintenance rclationship, the husband being the one providing for the

family. These rules ol social insurance based on such thinking have lost
their purpose as times and rvays of thinking have changed.

6.r.2
Evaluation of the widow's pension in terms of both
equality and need

The most essential problem inherent in the provision of survivors' pension

cover is the inequality between the scxes in respect ol entitlcment to the

pension. Being dependent on sex, this cntitlement clashes rvith the cqual-
ity pursuits. In the background of recent legislation, there is the program-

matic target of cquality between women and men, which apart from be-

coming concrete in the Act on Equality between Women and Men that
took effect on January l, 1987, is also reflected in the reforms of the so-

cial welfare and family legislation that were carried out in the 1970's and

in the present decade. The implementation of the equality norm made for
increased equality between thc sexes within the family in their capacity as

spouses and parents, on the one hand, and in working life' on the other.

Finland has also signed an international agreement forbidding sexual dis-

crimination. Current survivors' pension legislation is inconsistent with
these trends.
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Foreign approaches to the provision of survivors' pension also recognize
the demand for equality as a lcgislative norm. The trend abroad seems to
be towards a survivors' pcnsion rvhich is indepcndent of sex but often in-
come-related. This was, for instance, characteristic of the approach
adopted in the Federal Republic of Cermany, rvhcre equality between the
sexcs in respect of entitlement to survivors' pension was legislated in
1985, men and rvomcn now being entitled to survivors'pension on cer-
tain, equal grounds. In Austria, the rvidou'crs became entitled to survi-
vors'pension in 1981. Horvever, they u'ill only attain complete equality
rvith the widor,vs in 1995, after a gradual transitional period, during
rvhich the rvidorvers receitc a certain amount of the rvidorv's pension in
*,idorver's pension. In the Nordic countries, Denmark and Norrvay pro-
vide rvidow(er)'s pension independent of sex. And under the national pen-

sions scheme of Iceland, rvidows and rvidorvers receive a flat-rate pension
for a certain length of timc upon the death of their spouse (Janhunen
1983, I l-12; Committee Report 1985:37, 39-43, 54-55).

Marriage has been losing its character of maintenance relationship, which
also spcaks in favour ol equality betrveen the sexes in respect ol entitle-
ment to survivors' pension. The fact that an increasing proportion of
married women are gainfully employed has, to an essential degree, re-

duced rvomen's dependence on the earnings of their husband for their in-
come. Today there are two rvage earners in an average Finnish family,
rvhich bears evidence of a decisive increase in equality betlveen women
and men in providing for the family. The research rcsults shorved that
payment of rvidow's pension to a gainfully employed woman whose orvn
earnings exceed those of hcr deceased husband generally caused the avail-
able income per consumer unit to rise. For a lorver-income husband,
however, u,idowerhood often meant a decline in available income per con-
sumer unit.

The question of equality, on the one hand, involves the question of the
status of the u,oman. Although equality between the sexes has been the
basic norm in recent legislation, it has not, however, been achieved in
everyday life. In working life, the woman stiil enjoys a weaker position
than the man, especially in terms of salary and hierarchy. The education-
al and therervith the occupational differentiation between women and
men is inclined to contribute to the preservation of inequality between the
sexes at work. There have been no advances worth mentioning in the field
of equality in working life during the last few decades. The hopes raised
by the advocates of equality oi a more even distribution of women on the
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occupational chart, horizontally as well as vertically, proved futile at the
turn of the decade. There has been a slight increase, though, in equality
rvithin the family, espccially among the young and rvcll-cducated people.

It is, however, still the mothcr who is doing the bulk part of the evcryday
chores in the household, regardless of whether or not she is gainfully em-
ployed outside the home. Despite the fact that rvomen have entered the
labour force, structures in rvorking life and in the household have re-
mained more or lcss stable.

When the need for reform of rvidorv's pension cover is assessed in terms
of both equality and need, somervhat opposing considerations have to be

balanced against each other. The clcar shift in values and norms in our
society, rvhich is reflected in the legislative reforms carried through during
the last ferv decades, requires the extension ofl sexual equality to encom-
pass survivors' pensions, as well. In terms of need, the demand for such a

change is not equally justifiable. Although sexual equality in providing
for the family has increased decisively in consequence o[ the married
women entering the labour force, economic equality betrveen women and
men has not been achieved.

When assessing current rvidow's pension cover against the need lbr in-
come protection, it is obvious that the allocation thereof works in the
right direction. Women still are clearly lower paid than men. The logical
consequence of this is that the rvidow is more oftcn than the rvidower in
nced of survivors' pension, rvhich also appeared lrom the results of the
empirical investigation. Although the current widow's pension works in
the right dircction in terms of the need for it, it is, holever, not entirely
well-directed. Some of the widorvs rvould not have needed the pension for
maintaining their available income per consumer unit on prcvious level.
Around one-fifth of the rvidorvs maintained their available income per
consumer unit on previous level even after withdrawal of the survivors'
pension. Correspondingly, part of the widowers rvould need a pension to
be able to keep the available income per consumer unit unchanged. The
surviving spouse being the higher-income spouse in the family, there gen-

erally was no need for survivors' pension. Analogously, for the smaller-in-
come spouse widow(er)hood aroused a need for compensation of income
for keeping the available income per consumer unit unchanged. It is the

income ratio between the spouses that is decisive in the determination of
the need for survivors' pension.
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To allorv for consideration of both sexual equality and need for income
protection in the provision of survivors' pension, the criteria for the deter-
mination of entitlement to the pension should be based on the income ra-
tio of the spouses and be indepcndcnt of sex. The empirical results clear-
ly showed that it is not well-advised to apply the current lvidorv's pension
as such to the rvidowers. Although this would give formal equaiity in res-
pect of cntitlement to survivors' pension, it rvould lead to unnecessary ov-
ercompensation and to greater economic inequality bctlvcen the widorvs
and the rvidorvers.

6.1.3
Some views on the status of women taking care of
their own children and home

The research results show that the home-abiding mother who lacks actual
occupation is in thc greatest need of incomc protection at the death o[ her
husband. Declining available income per consumer unit and living below
subsistence level was most common in those mothers who were past child
care but not gainfully employed or retired. If it was qot for the widow's
pcnsion, the available income per consumer unit rvould dccline in their
case almost without exception. Examination of the income structure also
showed that the home-abiding widorvs dependcd almost entirely on the
widow's pension for their incomc.

The widow's pension is today income protection tied up rvith the tradi-
tional family concept and marriage. In the case where the marriagc ends
in the death of one of the spouses, the rvidorv, in particular, tvas con-
sidcred to be in need of income protection. This is still true of the home-
abiding women. Even the present widorv's pension is a necessary, how-
ever not ahvays sufficient, means of providing protcction to the lvomen
who have stayed at home taking care of their children and home for a

long time and u,ho are not retired or who have not accrued much pension
of their olvn. Thcse women's prospects of re-entering the labour force get
scarcer with age. The research results show that age 50 is the critical age
in respect of returning to work. For women aged 50 and over, age and
hcalth constitute the major obstacles to re-entering the labour force
(Hyrkkdnen 1987, Committee Report 1985:37, 139-141, 143-147).
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On the other hand, thc traditional family pattern for married couples,
whcre the rvife is at home and thc husband is out providing for the fam-
ily, is today only rcpresentative of a minority of families. The traditional
family pattern is an ill-advised criteria for the provision of the surviving
spouse's pcnsion also for the reason that the marriage does not by lar al-
rvays end in the death of the spouse but in divorce. The question then
arises, rvhether the incomc protection is allocated to the spouse who is in
greatcst need of it. In the present systcm of income protcction, a woman
is rervarded by a pension il her marriage ends in the death of her hus-
band, but left rvithout one if the marriage ends in divorce. In both situ-
ations, a woman who is advanccd in years and lacks occupation and em-
ployment is in need of income protection. In this rcspect, the present
system is not logical. The situation is cspecially unlair to a home-abiding
mother rvho, having divorced her husband at an advanced age, is left
rvithout income protection and the nidolv's pension goes to the new, gain-
fulty employed second rvife; irrespective of rvhcther or nor she is in nced
of it.

Along with the changing of the form of the family and rvith women at-
taining economic independence, the picture ol social security has also
changed. In the examination of social security in terms of equality, the
need for individualized social security or disaggregation has consequently
bcen brought to the fore. The social security benefits should be granted
independent of sex and familial circumstances (Julkunen 1987, 34). Social
sccurity today aims at securing the income of each and cvery adult
against any risk he may encounter, treating him as an independent
individual and having no regard for his personal relations or for thcir be-
ing successful or not.

The changes in pension cover, above all, reflect the greater individualiza-
tion of income protection. The grorving importance of earnings-related
pension cover has eliminated some of the family-linkage of social security.
The income protection of both spouses is primarily based on their own
gainful employment. Also within the national pensions scheme the fam-
ily-linkage, which dates far back in time, was removed in connection with
the 1984 pension reform, following a separation of the pensions of the
spouses. Payment of the supplementary amount of the national pension
to either one of the spouses is no longer subject to the consideration of
the income of the other spouse. To allow for development of survivors'
pension cover towards the consideration of the individual need in the de-
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termination of entitlement to the pension, the spouses should be placed in
equal position in respect of accrual of employment pension, by means of
pension equalization.

We are past the most intensive and rapid period of social change, the
pace thereof clearly having started to slorv down at the end of the 1970's
and continuing to do so in the present decade. There are no signs of any
sudden and equally radical changes in the years and decades to come.
There has been some talk about the emergence of the data society, even
comparing it to the industrial revolution of the l9th century. Other views
have been expressed characterizing future development by the slorv and
smooth implemcntation of technical innovations, dismissing the idea of
any radical and revolutionary changes being on their rvay in society (see

Otala 1984, 43-45,12). The level of social security remaining unchanged,
the Finnish rvelfare state will not be heading torvards any foreseeable fi-
nancial crisis, either, not even in times of slackening economic grorvth.
Thus, the reassessment of survivors' pension cover coincides rvith a rcla-
tively stable social development.
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TUTKIMUKSEN PERUSJOUKKOA, OTANTAA JA AINEISTON
EDUSTAVUUTTA KOSKEVA SELVITYS

I
TUTKIMUKSEN PERUSJOUKKO

Tutkimuksen tavoitteena on selvittiiE, miten leskeksi jdiineen talou-
dellinen tilanne ja elinolosuhteet yleensii puolison kuoleman johdos-
ta muuttuvat. Tutkimuksen kohdejoukko valittiin niin, ettd tut-
kittavista voitiin hankkia luotettavia tietoja ennen leskeytymist5 ja
muutaman vuoden ajanjaksolta leskeytymisen jiilkeen. Tutkimus
kohdistettiin vuonna 1980 leskeksi jlineisiin alle 80-vuotiaisiin
henkiliiihin. Tietojen keruu suunniteltiin toteutettavaksi vuonna
1984, joten seuranta-aikaa leskeksi jd5misen jHlkeen oli muutama
vuosi. lkdrajoitusta pidettiin tarpeellisena siitd syystii, ettd hy-
vin iiikkiiiden henkiltiiden haastatteluun saaminen on yleensH ep6-
varmaa ja saatujen tietojen luotettavuus muistin heikkenemisen ta-
kia vShdisempi.

Perusjoukossa oli l3 992 henkiliiH, joista valtaosa, 79,7 e" oli nai-
sia. Kuviosta 10 sivulla 112 nihdiiiin perusjoukon jakautuminen
lesken sukupuolen, i6n ja huollettavien lasten mukaan. Otoshen-
kiliiistii ja heiddn perheenjSsenistSHn hankittiin tietoja sekd haas-
tattelujen ettd rekistereiden avulla 49. Tutkimusvuosiksi valittiin
vuosi ennen ja vuosi jllkeen leskeksi jHHmisen sekH haastatteluja
edeltSnyt vuosi 1983, joten seuranta-aikaa puolison kuolemasta oli
keskimdHrin kolme vuotta.

Perusjoukkoa eli vuonna 1980 leskeytyneiti koskevien tulosten
yleistettivyyttli pyritiiiin seuraavassa arvioimaan kSytettdvissd ole-
vien tilastotietojen avulla. Eri vuosina leskeksi jHHneist5 ei ole
saatavissa paljoakaan tilastotietoja. Sen sijaan koko leskiviestti5
koskevaa tilastotietoa on runsaammin. Liitetaulukoihin I -8 on
koottu keskeisimmlt saatavissa olevat viest6- ja eliketilastoon pe-
rustuvat tiedot kymmenen vuoden aikana leskeksi jSSneistd.

Tarkasteltaessa leskeksi jHineiden ja kuolleiden puolisoiden ikHja-
kaumia tytielHketilaston lukujen eli alkaneiden perhe-el5kkeiden pe-
rusteella, havaitaan ikiiintymisti molemmissa ryhmissi (liitetaulu-
kot I ja 2). Tyiieliikejlrjestelm6n voimaantulovaiheesta johtuu,
ettei hyvin iekkeita eli yli 80-vuotiaita edunjlttlijiS ole tarkastelua-
janjakson alkuvuosina 1974 ja 1976. Tisti johtuen mytis yli
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7O-vuotiaiden osuus on noussut ldhes kolminkertaiseksi kymmenen
vuoden aikana.

Tarkasteltaessa vlest6tilastoon perustuen eri vuosina leskeksi jHd-
neiden ik6jakaumia liitetaulukosta 3 nHhddin, ettH tosiasiassa les-
keksi j5liddiin entist5 iiikkliimpiinii. THmd johtuu viiest6n keskimHd-
riiisen eliniSn noususta 50. Yli 70-vuotiaiden osuus kaikista les-
keksi jiiiineist6 on noussut tarkasteluajanjaksona kymmenelld pro-
senttiy ks i ktilld .

Liitetaulukko I Edunjittlijin ikdjakauma vuosina 1974 - 1984 al-
kaneissa perhe-elikkeissd
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t7
I3
15
54

6

65-69
70-79
E0-

13

YhteensA r00 r00 100 r00 100 r00

LEhde: Tilastotietoja tyiielikkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-80, -82, -84, taulu 6.2.3.



263
LIITE I

Liitetaulukko 2. Lesken ikiijakauma vuosina '1974 - 1984 alkaneissa
perhe-eli kkei ssi
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LIhde: Tilastotietoja tyiielHkkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-8O, -82, -84, taulu 6.2.6.

Liitetaulukko 3. Leskeksi jHdneet iin mukaan vuosina 1975-1983
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Lihde: SVT Vl A:VHest6, osa I vuosilta 1975, -78, -80, -82 ja
-83.

TyiielikejirjestelmHn voimaantulovai heesta ja les keksi jilineiden to-
siasiallisesta ik6iintymisesti johtuen Perhe-eliikkeen edunjiittiijien ja
leskien ikSsntymisest6 johtuu mytis alaikSisiS lapsia huoltavien les-
kien osuus on pienentynyt. Yhden edunsaajan elikkeiden osuus 5l

kaikista alkaneista perhe-elikkeisti on noussut liki kahdellakym-
menellH prosenttiyksiktillS kymmenen vuoden ajanjaksona. Liite-
taulukon 4 alaosaan on laskettu erikseen allaneiden perhe-eliikkei-



264
LIITE I

den osuus, joissa edunsaajana on ainoastaan leski. Ndiden osuus
on noussut l7 prosenttiyksiktillii vastaavana aikana. LastenelSket-
tE saavien perheiden osuuden pienenemisest5 huolimatta lasten ik5-
jakauma on pysynyt kutakuinkin samana (ks. liitetaulukko 5).

Liitetaulukko 4. Vuosina 1974-1984 alkaneiden perhe-elSkkeiden
lukum55r5 ja jakautuminen edunsaajien lukum5i-
riin mukaan

EDUNSAAJ I EN
LUKUI'!iiRi(
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I 976 19E 0
z
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zz
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Alkaneita
perhe-
elSkkeitd

l)
6.E07

63

10. 090 10.56( 10.920

74

r2. 050 t0.915

EO0suus 2) 56 7L 77

Ldhde: Tilastotietoja tyiielSkkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-8O, -82, -84, taulu 6.2.1 ja 6.2.2.

l) Vuoden 1982 lukumdirdss5 nHhti'vH noin 1000 alkaneen perhe-
elSkkeen nousu johtuu pHiosin vakuutusvlen lakosta vuonna 1981.

2) Alkaneiden perhe-el5kkeiden, joissa edunsaajana on vain leski,
osuus kaikista alkaneista perhe-eldkkeisti.
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Liitetaulukko 5. Lasten ik5jakauma vuosina 1974 - 19M alkaneissa
perhe-eli kkei ssd

LAPSEN IKA L97 4 L97 6 L97 E 19E 0 L9E2
/.

I 9E4

-q
5- 9

r0 - 14
15-17
lE-

7
IE
55
30
10

7
1E
35
31

9

E
L6
55
32
IO

55
55
rL

E
t5
31
35
t2

9
16
29
55
L2

E
I5

Yhteensd 100 r00 r00 r00 r00 100

Ldhde: Tilastotietoja tyiieldkkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-8O, -82, -84, taulu 6.2.7.

Kun tarkastellaan alkaneita perhe-elSkkeitii elh'kkeen my6nteneen
laitoksen/elSkelain mukaan ndhdddn, etti osuudet ovat pysyneet
kHytSnntillisesti katsoen samoina. TEL: n osuus on ldhes puolet
kaikista eri vuosina alkaneista perhe-eldkkeist5 (ks. liitetaulukko
6).

Perhe-eldkkeen markkamdHrdistl muutosta kuvaa liitetaulukon 7 lu-
vut. Taulukossa on laskettu kaikkien alkaneiden perhe-elSkkeiden
keskimHHrH sekd erikseen leskeneliikkeen keskimi6rH vuoden 1984
rahassa. Reaalista nousua on leskenel2ikkeessl samoin kuin kaikis-
sa perhe-eldkkeissd noin 300 markan verran kymmenen vuoden ai-
kana. Vuoden 1975 tasokorotuksen vaikutus ndkyy tarkastelujak-
son alkuvuosien elSkkeissd.
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Liitetaulukko 6. Vuosina 1976-19M alkaneet perhe-elSkkeet elSk-
keen mytintHneen laitoksen mukaan
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Ldhde: Tilastotietoja tyiieldkkeen saajista vuodelta 1985, taulu 2.
Tilastollisesti vertailukelpoiset luvut ovat saatavissa vuo-
desta 1976 lHhtien.

Liitetaulu kko 7 Keskielike vuosina 1974 - 1984 alkaneissa perhe-
-elHkkeissH ja leskenelSkkeissH, joissa edunsaaja-
na vain leski. Markat vuoden 1984 rahanarvossa

197 (t
MK

197 6
MK

I 976
MK

r960
IiIK

I 962
ilK

t9E4
MK

PERHE-ELAKE 5E6 ElE E23 E3l E76 905

L ESKENEL IKE,
JOSSA EDUNSAA-
JANA VAIN TESKI

464 5E9 627 672 720 77L

LHhde: Tilastotietoja ty6,elHkkeen saajista vuosilta 1974, -76, -78,
-8O, -82, -84, taulu 6.2.2.

Leskeksi jSSneiden jakautuminen avioliiton keston mukaan nHhdSSn
liitetaulukosta 8. Avioerojen yleistyessd olettaisi keston ajan mit-
taan lyhenev6n. THmin suuntaista muutosta ei ole vielH havaitta-
vissa eri vuosina leskeksi jdineiden tilastoluvuista. Pikemminkin
avioliiton kestot ovat hieman pidempid viime vuosina kuin 70-luvun
puolivdlissd leskeytyneillii. Avioliiton kestoon vaikuttaa kaksi vas-
takkaista ilmi6,t6, eliniin nousu ja avioeroisuuden yleistyminen.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana leskeksi jiiiineillli ensiksi mai-
nittu tekij5 lienee voimakkaampi.
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Liitetaulukko 8. Vuosina 1975
keston mukaan

1983 leskeksi jlidneet avioliiton
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Ldhde: SVT Vl A: Viestti, osa I 1975, -78, -8O, -82 ja -83.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettii vuonna 1980 leskeksi jHiineissd
ovat jonkin verran yliedustettuina nuoret ikHluokat ja lapsiperheet
verrattuna my6hemmin 80-luvulla leskeksi jddneisiin. Kun tuloksia
tarkastellaan iin tai elHmdnvaiheen mukaisissa ryhmissa, aineiston
lievli vinous tdssH suhteessa ei vaikuta tulosten perusteella tehtH-
viin johtop5Httjksiin.

Reaalista tulotason nousua on luonnollisesti kaikissa ikdryhmiss6.
Edelli tarkasteltiin perhe-elSkkeiden reaalikasvua. Vuodesta 1980
vuoteen 1984 keskimSSrdinen leskeneldke on noussut reaalisesti
noin 100 markalla. Keskim5drin nousu on ollut suhteellisen hidas-
ta, joten muutoksella ei ole yleistett6vyyden kannalta suurempaa
merkityst6.
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2
OTANTA

2.1
Otannan periaate

2.1.1
Kaksivaiheinen ositettu PPS-ryvisotanta

Tutkimus suoritettiin otantatutkimuksena, joka kohdistettiin vuon-
na 1980 leskeksi j5dneisiin alle 8O-vuotiaisiin henkil6ihin. Tlihin
perusjoukkoon kuului 13 992 leskeksi jiiiinyttl henkiltiii. Kustan-
nussyistd otoksen kooksi midriteltiin etukHteen noin 3500 taloutta.

Perusjoukko jaettiin ennen otannan suorittamista 21 analyysiryh-
mHdn, joiden tulotason ja joiden vilisten tuloerojen estimoimisen
arvioitiin olevan tirkeii. Ryhmittelykriteereinii kiytettiin suku-
puolta, ikiii, perhekokoa ja elSkelakia (ks. liitetaulukko l0).

Haastattelujen suorittajalla Suomen Gallup Oy: lli oli kSytett5vissd
valmis kuntarunko. THmd ei kuitenkaan edustanut tasaisesti kaiken
tyyppisiS kuntia. Yksinkertaisen satunnaisotannan ja sitd vastaa-
vien estimaattoreiden k5yttti olisi tillaisessa tapauksessa tuottanut
harhaisia estimaatteja, Harhattomien estimaattien saamiseksi oli so-
vellettava sellaista estimointimenettely6 ja estimaattoreita, jotka ot-
tavat huomioon k5ytettlvissd olevien kuntien vinon edustavuuden.

Otannassa sovellettiin kaksivaiheista ositettua PPS-ryvdsotantaa 52.

Rypiiinii kdytettiin kuntia. Ndmd jaettiin ensin kuuteen osittee-
seen, joiden puitteissa poimittiin ositteen kunnista otoskunnat
kdyttden poimimistodenndktiisyyksind kunnan leskien suhteellista
m6irdH ositteessa. Otoskuntien leskist6 poimittiin edelleen analyy-
siryhmitt5in otos tai otettiin niiden lesket kokonaisuudessaan ana-
lyysiryhmin koosta riippuen. Otantaa havainnollistaa liitekuvio I
sivulla 270. Seuraavassa esitetidn otannan kulku tarkemmin vai-
heittain.
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Vaihe 1: Kuntien osittaminen

Suomen Gallupin kuntarungossa oli Suomen kaikista 461 kunnasta
28il kuntaa. Esimerkiksi kunnan keskimliirlisen tulotason, taaja-
ma-asteen sekl jalostuksessa ja alkutuotannossa tyiiskentelevien
osuuksien mukaan tarkasteltuna Gallupin kuntarunko ei kuitenkaan
edusta tasaisesti maan kaikkia kuntia. Lesket, jotka asuvat taaja-
ma-asteeltaan ja keskim6liriiselti tulotasoltaan korkeissa, teollistu-
neissa kunnissa, olivat lHhes kokonaisuudessaan edustettuina kun-
tarungossa, kun taas jakaumien toisessa pdlissd olevista leskist5
oli mukana vain noin kolmasosa.

Koska muun muassa em. tekijdt otaksuttavasti vaikuttavat perhei-
den tulotasoon, oli kunta.rungon vinous otettava huomioon otannas-
sa. "Yliedustettujen" kuntien vlihentiiminen olisi pienent5nyt lii-
aksi joitakin tutkimuksen analyysiryhmii. Tdmin vuoksi vinous oli
korjattava osittamalla kunnat sopivasti niin, ettii ositteiden sisdlld
Gallup-kuntien osuus kaikista kunnista on mahdollisimman tasainen
ja etti niiden jakaumat ositteiden sisHlld vastaavat suunnilleen ja-
kaumia, jotka olisi saatu poimimalla kunnat ositteittain PPS-otan-
nalla niiden suhteellista suuruutta (kunnan leskien lukum5iirii,/
ositteen leskien lukumdHrd) vastaavilla poimimistodennikiiisyyksillH.
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Kaikki kunnat

Vaihe 1:

Kuntien osittaminen
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Vaihe 3:
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Jotta maantieteellinen edustavuus ositteissa olisi tullut turvatuksi,
lislttiin Gallupin kuntarunkoon vield 23 kuntaa siten, ettd kaik-
kien kuntien lSiineitt5iset taajama-aste, tulotaso- ja teollisuudessa
tyiiskentelevien osu u ksien ja kaumat tulivat suu nnilleen samanlaisi k-
si. Samalla kasvoi "aliedustettujen" kuntien m5drH otoskehikossa
jonkin verran.

Vertaamalla eri ositusvaihtoehdoissa Gallupin kuntien frekvenssija-
kaumia leskeytyneiden kokonaismiSrin suhteen teoreettisiin jakau-
miin, jotka saataisiin poimimalla ositteen sislltiimd milirH otoskuntia
PPS-otannalla kdyttimilli kunnan suuruuden mittana leskeytynei-
den mHHrd5, piiiidyttiin liitetaulukon 9 esittdmiin ositukseen.
Taulukossa on esitetty ositteittain kaikkien kuntien mHHrii ja otos-
ku ntien mSii r5.

Liitetaulukko 9. Kuntien lukumSSr5t ositteittain

Taa jarna-aste
Leskeyt. Ikm

o-2 5-5 6-7 E 9

0-89 90-

Kaikki kunnat

0toskunnat

253

r07

I2I 34 15

7L 30 r4

9

5

29

29

Taajama-aste
viestiistS.

taajamassa asuvien prosenttiosuus kunnan koko

Vaihe 2: Kuntien PPS-otanta

Normaalissa ositetussa PPS-otannassa rypliden (tdssi kuntien)
osituksen jiilkeen poimittaisiin ositteittain rypHiden otokset kiiyttii-
en poimimistodenndktiisyyksind rypldn suhteellista suuruutta, ku-
ten esimerkiksi ryp55n sisdltimien havaintoyksiktjiden suhteellista
mHHTHI ositteessa tai jotakin muuta t5mdn kanssa korreloivaa suu-
ruusmittaa. Tdssd tapauksessa jouduttiin etenem5dn toisessa jIr-
jestyksessd. Ensinni muodostettiin ositteet siten, ettH niiden sisHl-
timien erikokoisten ryp6iden (kuntien) miirdt ovat suunnilleen
samat kuin olisi saatu PPS-otannalla 53.
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Vaihe 3: Leskeytyneiden poiminta analyysiryhmittiin

Les keytyneiden analyysi ryhmittHiset otokset poimittiin otoskunnista
yksinkertaisella satunnaisotannalla. Analyysiryhmitt6iset otoskoot
mHHriteltiin siten, ettd perusjoukon varianssin ollessa annettu kes-
kiarvon estimaatin virhe olisi mahdollisimman pieni. Laskentakaa-
vaan (LiedesE Manninen 1974, 3.47., 77) tarvittavat arviot ana-
lyysi ryhmien tulojen variansseista saatiin Eliiketurvakeskuksen tu-
lokehitystutkimuksen aineistosta. Koska koko otoksen suuruus oli
etukHteen mHIrStty, laskettiin analyysiryhmittdiset otoskoot siten,
ett5 niiden ennakoitu estimointivirhe olisi kaikissa ryhmissi suun-
nilleen yhtd suuri. Laskettujen suuruisilla otoksilla kunkin ryhmen
keskivuositulon estimaatin virhe olisi 95 % todennHktiisyydelld kor-
keintaan 3000 mk. Koska kuntien poiminnan jiilkeen jotkut ana-
lyysiryhmHt olivat pieniS, otettiin ne kokonaisuudessaan.

AnalyysiryhmHt joiden puitteissa leskeytymisen vaikutuksia halut-
tiin tutkia, on esitetty liitetaulukossa 10. Siind on esitetty myds
leskien lukumSSrdt analyysiryhmittHin kaikissa kunnissa/otoskun-
n i s salotoksessa .

17
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Liitetaulukko 10. Kaikkien ja Gallupin kunnissa asuvien v. 1980
leskeytyneiden lukum6Srdt analyysiryhmittiiin

l{aiset
EduniStt5jS r

Las- Les-
ten ken
lkn ika Palkansaaja

tai nuu

iliehet
EdunidttAiA:

Las- Les-
ten ken
lkm ika Pa Ikansaaja

tai nuu
YrittiijS Maat.yrittSjd

Otoksessa on yhteense 3535 leske5.

Liitetaulun 10 luvuista voidaan laskea analyysiryhmittdiset otanta-
suhteet. Yhden analyysiryhmin kaikissa ositteissa ja ositteen kai-
kissa ryp6issii kiiytet5iin samaa otantasuhdetta.

Yrittdjl Maat.yrittdjd

0-
-39

(tO-64

55-

(1) 96/E6/E6
<?)3LEE/?EqE/ (100 (E)59tl55E/150 (tt)99t/6EL/t50
(3)3650/ 3L40/220 (9)23E/2L3/t50 (l?)l (t4/ 5O7 / l5O

1-

>l-

-49

50-

-49

50-

(4) 374/350/2?0

(5) 32E/2EO/2E0

(6) qot/359/220

(7 ) 6E/60/60

(L0)220/t92/t50 (13r46t/307 /L50

0-
-6(t

65-

(L4r 765/69t/300
(LS)127 E/ l0(t6/20O

(L7) E3/75/75 (L9t260/LEs/tE5

>0- -49 <16) 3?3/29?/29? (lE) 55/(t6/q6 (20) 7E/5t/5t

18 Pcrhc-cleketurva muuttuvassa yhteiskumassa
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2.'.t.2
Ositettu satunnaisotanta

Otosta voidaan pitiiii yksinkertaisemmin my6,s ositettuna satunnai-
sotoksena. Analyysiryhmin ja asuinkuntatyypin mukaan olisi tHl-
Itiin muodostettu ositteet, joista kustakin erikseen tapaukset on
poimittu yksinkertaisella satunnaisotannalla. Tlllaisessa kehikossa
tapauskohtaisten painojen laskeminen on yksinkertaisempaa ja luo-
tettavampaa. Kunnan koon ja tyypin aiheuttamaa varianssia voi-
daan kontrolloida luokittelemalla kunnat tarkemmin kuin edellisessi
otanta keh i kossa.

Ositteet muodostettiin taulukoimalla ristiin analyysiryhm5 ja taaja-
ma-aste, p66kaupunkiseutu omana luokkanaan:

Taaiama-aste

012 9
Hki
Espoo
Vantaa

A
nl
a

t2
Y
v
s
i
r
Y
h
m20
e
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OTOSK{-]1{NIAT'
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2.2
Alkiokohtainen painokerroin

Kayttlimlillii painotettuja havaintoja voidaan laskea harhattomia esti-
maatteja yhdistetyissH ryhmissd ja soveltaa aineistoon tilastollisia
analyysimenetelmiS. Antamalla havainnoille painot saadaan otok-
sesta suoria keskiarvoja laskemalla perusjoukon keskiarvon harhat-
tomia estimaatteja mielivaltaisella tavalla muodostetuissa ryhmissd.
Tapauksen painona kdytetSSn sen Poimimistodennikiiisyyden k55n-
teislukua (ks. HansenE HurwitzE Madow 1953, 61 -, 341 -).

M/m
9h 9h,

mtssa

m poimittujen alkioiden miiri g. analyysiryhmHn h.
ositteessa9h

M

9h
alkoiden kokonaismS6rd 9. analyysiryhmin h. osit-
teessa
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Hansen, M.H., Hurwitz, W.N., Madow, W.G. Sample Survey Met-
hods and Theory. Volume l, Methods and APPlications. John Wi-
ley, New York 1953.

Liedes, M., Manninen, P.
1974.

Otantamenetelm5t. Gaudeamus, Helsinki
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3
AINEISTON EDUSTAVUUS

3.1
Otoksen edustavuus ja haastattelukadon vaikutus edustavuuteen

Tutkimusaineiston edustavuutta selvitetHdn keskeisten taustamuut-
tujien eli sukupuolen, i6n, lasten lukumiiSrin, elikelakien piiriin
kuuluvuuden, tulojen sekd asuinlHHnin ja asuinpaikan kuntamuodon
mu kaan. NEiden tekijiiiden suhteen tarkastellaan sit5, miten otan-
nalla poimittu otos edustaa perusjoukkoa ja onko haastattelukato
vinouttanut tutkimusaineiston edustavuutta.

Su kupuol i

Miesten ja naisten suhteellinen osuus on sama perusjoukossa ja
otoksessa. Haastattelukato ei ole vinouttanut sukupuolijakaumaa,
sillii prosenttiyksiktin tarkkuudella suhde on sama my6s haastatel-
tujen joukossa.

'.IIESTEN 
OSUUS

Perusj oukko
Oto s
Haastatellut

20.3
20.3
20.0

Lesken ikH

Perusjoukon ja otoksen ikHjakaumat ovat likimain samat.
40-49-vuotiaita on otoksessa noin pari prosenttiyksikktiii enemmiin
ja 60-64-vuotiaita puolentoista prosenttiyksik6n. verran vihemmln
kuin perusjoukossa. Kun verrataan otoksen ja haastateltujen ikdja-
kaumia nHhdHSn, ettei kato ole juurikaan muuttanut jakaumaa.
50-59-vuotiaiden osuus on haastatelluissa vain prosenttiyksik6,n
verran suurempi ja vastaavasti elSkeiklisten mlird saman verran
pienempi kuin otoksessa.
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Liitetaulukko 11. Lesken ik6jakauma perusjoukossa, otoksessa ja
haastateltujen jou kossa

LESKEN IKi
v. 1980

PERUS-
JOUKKO

OTOS HAASTA-
TELLUT

40
50
60
65

39
49
59
6(l

5.?
9.I

?5.L
l7.l
43.s

5.4
tl.5
24.3
15.6
q3.2

5.?
It.8
25.5
r5.5
r.L .9

Yh teensd 100.0 100.0 100.0

Lasten lukumSSrH

Perusjoukon ja otoksen
kiiytdnntillisesti katsoen
vasti eroa edellisistS.
prosenttiyksik6n verran
sessa ja perusjoukossa,
aineistoa.

jakaumat lasten lukumHirHn mukaan ovat
samat. Haastateltujen jakauma ei mainitta-
PerheettiimiS haastateltuja on ainoastaan

vShemmin iaadussa aineistossa kuin otok-
joten kato ei ole mainittavasti vinouttanut

Liitetaulukko 12. Lasten lukumSSri perusjoukossa, otoksessa ia
haastatettujen joukossa

LASTEN
L UKUIIi iR i

PERUS-
JOUKKO

oT0s HAASTA-
TE L LUT

%%

0
I
2
3
(t-

83.5
9.7
q.a
1.5
0.5

a3.q
9.8
q.7
1.5
0.5

a2.5
10.3
4.9
t.7
0.5

Yhteensi 100.0 100.0 100.0
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Tytiel5kelakien piiriin kuuluvuus

Leskien jakaumat puolison eli edunjiittiijiin tytiel5kelakien piiriin
kuuluvuuden suhteen vastaavat perusjoukossa ja otoksessa melko
tarkasti toisiaan. Kato huomioon otettuna aineisto on my6,s tdssl
suhteessa edustava. Kato on ollut jonkin verran pienempi MYEL:n
piiriin kuuluvien ryhmdssH ja vastaavasti suurempi ty6elikelakien
piiriin kuulumattomien ryhmiissi. Mainittavaa vaikutusta edusta-
vuuteen tElli noin prosenttiyksiktin erolla ei kuitenkaan ole.

Liitetaulukko 13. Edunjiittijiin kuuluminen tytielikelakien Piiriin

LAK I PERUS-
J OUKKO

oTos HAASTA-
TELLUT

%

TEL
LEL
YEL
I{YEL
Ei kuulu lakien
piiriin/muut
lait/ei tietoa

.t2.2
12.8
7.L

18.1

42 .6
r3.0
7.L

18.2

q2.9
L2.2
6.7

19.8

19.8 l9.l 18.5

YhteensA 100.0 100.0 100.0
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AsuinlHHni

Tarkasteltaessa perusjoukon ja otokseh jakaumia asuinlSiinin mu-
kaan ndhddin, ettH otos edustaa perusjoukkoa hyvin tdssl suh-
teessa. Sen sijaan haastateltujen ryhm5ssH on Uudenmaan lHiniss5
noin kolmen prosenttiyksik6n vajaus otokseen ja perusjoukkoon
nHhden. Haastattelukato on pHHkaupunkiseudulla yleensd suurempi
kuin muualla maassa. Uudenmaan lSHnin lievd aliedustavuus ai-
heutui yksinomaan pSdkaupunkiseudun keskimSSriistd suuremmasta
haastattelukadosta mytis tHssd tutkimuksessa. Muiden l6Hnien osalta
haastattelukato oli likimain keskim6Srdinen.

Liitetaulukko 14. Leskien jakautuminen asuinliiinin mukaan Perus-
joukossa, otoksessa ja haasteteltujen joukossa

LAiNI PERUS-
J OUKKO

oTos H AASTA-
TELLUT

%%

Uudenmaan l.
Turun ja Porin
Ahvenanmaa
HSmeen 1.
Kynen 1.
l'likkelin 1.
Pohj.-Karjalan
Kuopion I.
Keski-Suonen I
Vaasan I.
0ulun l.
Lapin 1.

20.8 2I.0
I4.8

I7.5
r5.31 L5.2

0.5
13.6
7.9
5.q
4.8
5.6
5.5
9.q
7.4
3.5

I

14.8
7,6
6.qq.9
6.8q.4
a.q
7.q
4.O

15.4
7.9
6.8
5.5
6.9
3.8
9.5
7.3
4.2

Yhteen sd 100.0 100.0 100.0
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Asuinkun nan taaiama-aste

Leskien jakauma asuinkunnan taajama-asteen mukaan vastaa otok-
sessa ldhes tarkalleen perusjoukon jakaumaa. Poikkeama Uuden-
maan liinin haasteteltujen osuudessa heijastuu mytis taajama-aste
9:n osuuteen, joka on haastateltujen ryhmlssH kolme ja puoli pro-
senttiyksikkiiS pienempi kuin otoksessa. Ero johtuu pSSkaupunki-
seudun keskimSSrdistd suuremmasta kadosta.

Liitetaulukko 15. Leskien jakautuminen asuinkunnan taajama-as-
teen mukaan perusjoukossa, otoksessa ja haas-
tateltujen joukossa

0T0sKUNNAN
TAAJ AHA-
ASTE

YhteensE

PE RUS-
J OUKKO

%

100.0 I00.0

HAASTA_
TELLUT

z

100.0

0
I
?
3
q
5
6
7
8
9

2.8
9.?

13.8
7.L
8.t
3.9
3.7q.4
7.9

39.2

2.7
10.3r5.l
7.4
9.0q.2
3.8
4.9
6.7

35.4

8
3
8
2
I
9
7
4
9
9

?
9

t3
7
8
3
3
4
7

38
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Tulot

Tutkimusaineiston edustavuutta tulojen suhteen voidaan tarkastella
tytielHketietojen avulla, jotka oli saatavissa koko perusjoukosta eli
vuonna 1980 leskeksi jHEneistd alle 80-vuotiaista henkiltiistii ja hei-
din puolisoistaan. Seuraavissa taulukoissa on esitetty edunjdttiijien
omaelHkkeiden jakaumat kuolemaa edelt5neen6 vuonna ja naisleskien
perhe-elHkejakaumat vuonna 1981. OmaelSkkeet vuonna 1979 ku-
vaavat tulojen edustavuutta etup5issii i6kkiiiden ryhmissS, kun
taas perhe-el5kkeiden avulla voidaan tehdi pH5telmiH mytis nuo-
rempien ikiluokkien tulojen edustavuudesta.

Kuolleiden puolisoiden omaelikkeiden jakauma otoksessa on varsin
samanlainen kuin perusjoukon vastaava jakauma. Otoksen poikkea-
mat perusjoukosta ovat alle prosenttiyksiktin luokkaa. Samoin
haastateltujbn jakauma vastaa otosjakaumaa, joten eri tuloluokat
ovat varsinkin iSkkiiden keskuudessa hyvin edustettuina.

Liitetaulukko l6 Kuolleiden puolisoiden omaelSkkeiden jakauma
kuolemaa edeltineend vuonna 1979 perusjoukos-
sa, otoksessa ja haastateltujen joukossa

OI.,IAELiKE
v. t979

PERUS-
J OUKKO

oT0s HAASTA-
TELLUT

%%

0
1- 999

1000- 4999
5000- 9999

I0000-14999
15000-19999
20000-?9999
30000-39999
4OOOO-ctg999
50000-

qq. 0
0
0
2
(1

5
q
6
2
7

43 .6
2.3

lq. 1
12.8
10.2
6.I
5.0
?.6
1.3
r.9

43.8
2.5

Lq .6
I3.8
9.9
6.0q.3
2.3
1.3
1.5

2.
15.
t3.
9.
5.
5.
2.
I.
l.

YhteensS 100.0 100.0 r00.0
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Samoin otokseen kuuluvien naisleskien saamat perhe-eldkkeet
edustavat hyvin perusjoukon perhe-elHkkeiti. Ero perusjoukkoon
ndhden on suurimmillaan elSkettd vailla olevien kohdalla ja pienissS
1000-4999 markan suuruisissa elHkkeissi. Niiiden ryhmien osuus
otoksessa on noin parin prosenttiyksiktin verran pienemPi kuin
perusjoukossa. MistSSn suurista poikkeamista ei siis ole kyse.
Haastattelukato on kohdistunut tasaisesti eri tuloluokkiin mytis
perhe-el5kkeiss5, joten tutkimusaineisto on tyiielSketulojen Perus-
teella arvioituna eri tuloluokkia verraten hyvin edustava sekH
nuorissa etti vanhoissa ikdryhmissd.

Liitetaulukko 17. Perhe-elHkkeiden jakaumat naisleskillS vuonna
1981 perusjoukossa, otoksessa ja haastateltujen
jou kossa

PERHE-ELiKE 0Tosv. r 981

Yhteensd

PERUS-
JOUKKO

%

100.0 100.0

HAASTA-
TELLUT

r00

0
t- 999

tooo- 4999
5000- 9999

r0000-14999
15000-19999
20000-29999
30000-39999qoooo-49999
50000-

6.
24.
23.
15.
7.
7.
1.
0.
0.

I3Lq.t5. 7
6
6
2
8
2
7
8
8
7

8.
7.
I.
t.
0.

13.
8.
6.
l.
0.
0.

0
8
1
9
3
7
7
9
0
6

q
4
I
2
0
9
2
5
6
7

0

4.
2q.
23.

5.
2?.
?3.
14.
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3.2
Haastattel u kato

Haastattelematta jHdneiden leskien osuus oli keskimdHrin 20 pro-
senttia otoksesta. Alla olevasta taulukosta nIhddHn, miten kato
kohdistui eri analyysiryhmiin. Puolessa ryhmistii kato jiii keski-
mHdrdistd alhaisemmaksi ja ainoastaan kahdessa ryhmlssH kato oli
yli neljlnneksen koko ryhmHn suuruudesta.

Liitetaulukko 18. Kato-osuudet analyysiryhmittdin. Suluissa ana-
lyysiryhmin numero

LESKEN SUKU.
PUOLI JA LAS-
TEN LUKUMIARA

L ESKEN
IKAv. 1980

Palkan-
saaja

EDUNJ ATTiJi
Yri tt5j5 ttaa ta I ous-tt5

Na -59
40-64
65-

(I) 25

(E' ?5

(9) ?9

ei Iapsia (2) 20

(3) 2q

(1r) r5
( l2) 13

NaisI esket,yksi lapsi -q9
50-

(4) l9
(5) 13 (10) 16 (15) rl

NaisI esket,
kaksi lasta
tai enemmSn

-49

50-

(6) 16

(7) 9

Mi esI esket,
ei lapsia -64

65-

(Lq) 2L

(15) 25
(r7) 25 (r9) 14

l.tiesl esket,
on lapsia kaikki (16) 23 (rE) 29 (20) L6

Kato-osuus vaihteli eniten edunjdttdjdn eldkelain mukaan. Yrittd-
jien leskil16, seke miehillH ettE lapsettomilla naisilla, kato-osuus oli
keskimSSriistS korkeampi. Maatalousyrittiijilli se taas jEi kokonai-
suudessaan selvSsti keskimSSrdistd alhaisemmaksi.

Tutkimuksen kannalta tdrkeiden lapsiperheiden kato-osuus jei
yleensH muita ryhmi6 pienemmdksi. Palkansaajien monilapsisilla
naisleskilld kato oli jopa pienempi kuin yhden lapsen perheilli. Sa-
moin sekH yrittSjien ettd maatalousyrittdjien perheellisisti naisles-
kistd saatiin haastatelluksi suurempi osa kuin muista nlihin laki-
ryhmiin kuuluvista.
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Kadon svvt

Haastattelematta jHdmisen syyt erosivat jonkin verran lesken suku-
puolen ja myiis leskeytymisiHn mukaan. Yleisin kadon syy oli haas-
tattelusta kieltiytyminen. NaisleskillH se oli yleisempHH kuin mies-
leskillS. Alle eliikeikiisistH naisista yli puolella kadon syyn6 oli
kieltiytyminen, miehillS se oli yleisint5 50-64-vuotiaiden ikiiryh-
miissii.

Liitetaulukko 19. Kadon syy lesken sukupuolen ja idn mukaan

MI ESt ESKET NAISL ESKET

KADON SYY

Ki eltdytyi
Kuollut
Sai ras
Lai toksessa
l'la tkoi I la
liluuttanut ulkomai I 1e
l'luuttanut haastattel u-
kunnan ulkopuolelle
Ei tavoitettu uusinta-
k5ynneistd huolimatta
Muu syy
Tieto puuttuu

36
t
0
q
0
I
9

37
IO
27

E
3
0

-49 50-6q 65-'tzz -q9 50-6q
%z

65-
z

5qq 52
2
E
I
(a

L

3

2t
E
0

t2
2
0

II
6
I
I
0

2q
E
I

r00

4A
0

t2
11

2
0

4l 6 5

3t
1E

0

L7
1E

0

I3
IO

0

Yhteensd t00 100 I00 100 100

Merkitt5vH ero mies- ja naisleskien vllillH oli se, ett5 50 vuotta
tHyttineistH miesleskistl joka kymmenennen kohdalla haastattelua ei
ollut mahdollista saada kuoleman takia. Vastaavan ikaisilld naisilla
kuolema kadon syynH oli harvinainen. Eroa selittdd osaltaan suku-
puolten iklrakenne. Miesleskien ikHrakenne oli merkittHvlsti van-
hempi kuin naisleskien. Miesleskistd ldhes joka kolmas (30e') oli
leskeksi jSHdessdin t5ytt5nyt 70 vuotta ja naisleskistii vain joka
viides. Haastattelematta jSSneistii miehist6 yli kolmasosa (36eo) oli
70-vuotiaita tai siti vanhempia ja naisista vain joka nelj6s.

Miesleskien naisia vanhempi ikirakenne ndkyy myiis siin5, ettH
sairaus oli elSkeikiiisillii miehilld yleisempi kadon syynH kuin nais-
leskillS. Yli 65-vuotiaista miehist5 noin neljHsosalla ja naisista
noin joka kymmenennelld oli sairaus esteene haastattelulle. Van-
himmassa ikHryhmHssd mytis laitoshoito oli yleinen kadon syy. SekH
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miehistd ett5 naisista noin joka kymmenennellS haastattelu j5i teke-
mltti laitoshoidon takia.

Tavoittamattomuus oli toiseksi yleisin syy katoon lukuunottamatta
vanhimpia miesleski5, joilla sairaus oli tltii yleisempi este. Erityi-
sesti nuoria miehid ei tavoitettu uusintak6ynneisti huolimatta.
Noin joka kolmanteen alle SO-vuotiaaseen haastattelematta jHdnee-
seen miesleskeen ei saittu yhteyttS. Niin ik56n nuorilla oli yleisem-
p55 toiselle paikkakunnalle muutto. TistS syystd jdi haastattele-
matta vajaa kymmenesosa nuorimmasta ikiryhm5stH.
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TUTKIMUSAINEISTO

1

AI NElSTON KERUUMENETELMAT

Tutkimuksen tavoitteet puolsivat tutkimusaineiston keruuta haas-
tattelemalla. Vastausprosentti on haastatteluissa yleensH parempi
kuin postikyselyissS. Varsinkin kun kyseessH on tulojen selvitti-
minen, kyselyyn vastaamisen arveltiin jiiSviin heikoksi ja vastaus-
ten luotettavuuden kyselyssd vdhSisemmHksi kuin haastattelussa.
Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa lShdettiin kuitenkin siiti, ettd
p66osa tulotiedoista hankitaan suoraan rekistereisti. Ainoastaan
sellaiset tulotiedot, joita ei ole rekistereistd saatavissa kysytddn
haastattelussa. Rekisteritietojen hankkimista varten anottiin eri vi-
ranomaisilta lupa tietojen saamiseksi perhe-eldketutkimuksen kdyt-
tii6n. Tulotiedot pyydettiin ja saatiin seuraavista rekistereistii:

tulo- ja varallisuustiedot verorekisteristS
tyiieliiketiedot ElSketu rvakeskuksen rekisteristl
kansaneldke-, sairausvakuutus- ja HitiyspHiv6rahatiedot Kan-
sanelHkelaitoksen rekistereist6
sotilasvammael5kkeet ja valtion tapaturmaelSkkeet Tapaturmavi-
raston rekisteristii
asumistuki Asuntohallituksen rekisterist5.

Tutkimuksen perusaineistona ovat siten haastattelut sekd yllS lue-
tellut rekisteritiedot. Rekisteritiedot samoin kuin lomakkeen tulo-
tiedot ovat kolmelta vuodelta, kuolemantapausta edeltlineeltH vuo-
delta 1979, sitH seuranneelta vuodelta 1981 sekH kolmen vuoden
kuluttua kuolemasta eli vuodelta ,l983.

1.1
Haastattelu loma ke

1.1.1
Lomakkeen suunnittelu

Haastattelulomakkeen su u n n ittelu pohjautui tutkimussuun nitelmaan,
jonka mukaan tutkimuksessa selvitetHHn perheen elinolosuhteiden ja
hyvinvoinnin muutosta leskeytymistilanteessa. Lomakkeeseen si-
sdllytettiin hyvinvoinnin eri osa-alueita koskevia kysymyksi6 si-
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ten, ettS tutkimusajanjaksona tapahtunutta muutosta elinolosuhteis-
sa voidaan selvittiid. Poikkileikkaustutkimuksessa muutoksen sel-
vittiiminen takautuvasti koskien esimerkiksi terveydentilaa, sosiaa-
lisia suhteita ja vapaa-ajan kiiyttiii on kutakuinkin mahdotonta.
Luotettavan tiedon saaminen jSlkikSteen haastattelun keinoin on

epdvarmaa. ErSs tapa ratkaista tiimi ongelma sosiaalitutkimukses-
sa on kdyttS6 vertailuryhmii5 tai -ryhmiii. Vertailun avulla pyri-
tSin arvioimaan, miki merkitys tutkitulla ilmitjlli on havaittujen
erojen kannalta. Vertailtavuus oli lShttikohtana my6s perhe-eliike-
tutkimuksen lomaketta suunniteltaessa. vertailtavuuden aikaan-
saamiseksi tilastollisiin ynnH muihin tutkimuksiin ndhden kysymyk-
set pyrittiin pitiimaHn saman sisSltijisini kuin ne esiintyviit muissa
lShteissS. Todettakoon, ettH poikkileikkaustutkimuksen vaikeudet
eiviit kuitenkaan koskeneet tulojen takautuvaa tutkimista, sillli
valtaosa tulotiedoista saatiin suoraan rekistereistS.

Haastattelulomakkeen suunnittelussa konsultoitiin ulkopuolisia asr-
antuntijoita. Eri viranomaisilta ja tutkimuslaitoksilta saatiin ulko-
puolista asiantuntemusta tuloja, terveydentilaa, kulutusta ja yri-
tystoimintaa koskevissa kysymyksissi. Tutkimuksen tulokdsittees-
tii, joka pohjautuu Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tulomalliin,
keskusteltiin Tilastokeskuksen asiantuntijoiden kanssa. TulokSsite
pyrittiin saamaan vertailtavuutta silm6llli pitaen mahdollisimman sa-
man sisHlt6iseksi kuin tulonjakotilaston tulokdsite.

1.1 .2
Lomakkeen sisiiltii

Hyvinvoinnin eri osa-alueita koskevat kysymykset ryhmiteltiin lo-
makkeelle siten, ettd aiheet, joihin vastaamisen arveltiin ehkd
tuottavan vaikeuksia, sijoitettiin lomakkeen loppuun. Haastattelu-
lomakkeen 112 kysymystS kHsittelivat seuraavia aihepiirej5 alla ole-
vassa jHrjestyksessii :

Asumi nen

asunnon hallintasuhde
asunnon koko ja varustetaso
asunnon vaihtuminen puolison kuoleman jiilkeen
vapaa-ajan asuntoa koskevat kysymykset

l8
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Avioliitto ia puolison kuolema

avioliiton kesto
puolison kuolinsyy
puolison sairausajan pituus ennen kuolemaa

Tervevdentila

lesken oma terveydentila, sairaudet, ty6stii suoriutuminen ja
toimintakyky

Aian kivttii

kotitiiiden tekeminen ennen ja jiilkeen puolison kuoleman
vapaa-ajan midr6n muutosta koskeva kysymys
sanomalehtien lukeminen
harrastukset ja niissi tapahtuneet muutokset
yhdistystoiminta

Ruokakunnan kokoonpano

keitii henkil6it6 kuului tarkasteluvuosina lesken talouteen, per-
heenj5senten henkil6tiedot, toiminta ja pdHasiallinen tuloldhde

Puolisoiden koulutus, ammatti ia ansiotv6

puolisoiden pHdasiallinen ammatti
puolisoiden koulutustausta
puolisoiden tytiss5olo avioliiton aikana
puolisoiden ty6ssSolo vuonna 1979 eli kuolemaa edeltdneenl
vuonna
lesken ty6ssdolo puolison kuolemaa seuranneina vuosina 1981 ja
1 983
syyt ansiotyiistl poissaoloon sekl ennen ettl jllkeen puolison
kuoleman, aikomukset palata ansioty6hiin, esteet ansioty6h6,n
menolle
lesken halukkuus ja mahdollisuudet osallistua iatkokoulutukseen

19 Perhe-€Hketurva muuttuvassa yhteiskunnassa
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Kulutus ia toimeentulo

kisitykset toimeentulon muutoksesta leskeytymistilanteessa
taloudelliset vaikeudet ja niistH selviytyminen
sHHsttijen muutos tutkimusajanjaksona
lapsista aiheutuvien kulujen muuttuminen
taloudenpitoon kuuluvien palvelujen ostaminen puolison kuoltua
kHsitys ku I utu sma hdol I isu u ks ista haastattel u hetkellS
kestokulutushyiidykkeiden omistus ja niissd tapahtuneet muu-
tokset

Leskevtvmiseen liittyvit vaikeudet

puolison kuolemaan liittyvien kHytinniin asioiden hoitaminen
henkisen tuen tarve ja sen riittiivyys
eldkkeiden viipyminen ja siitii aiheutuneet taloudelliset vaikeu-
det
lasten p6ivlhoitoon, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvdt
vaikeudet, koulutuksesta aiheutuvat kustannukset

Sosiaaliset suhteet

kontaktit sukulaisiin, tuttaviin ja naapureihin sek6 niissd ta-
pahtuneet muutokset
uusi avio- tai avoliitto puolison kuoleman jSlkeen
uusien ystdvyyssuhteiden solmiminen
puolison kuolernan jdlkeiseen el6mintilanteeseen sopeutumista
mittaavat kysymykset

Tulot

tulotiedot, joita ei ollut rekistereistl saatavissa kuten eriSt
eldketulot, ty6tt6myysavustukset ja -korvaukset, hautausavus-
tukset, vakuutuskorvaukset, apurahat jne. (ks. kiiytettdvissH
olevan tulon muodostus, liite 3)



29t
LIITE 2

Va rallisuusaseman muutos

testamenttia, avioehtoa, perukirjaa ja kuolinpesliS, muun muas-
sa kuolinpesdn varoja koskevat tiedot
kuolinpesln jakaminen ja siihen liittyviit vaikeudet

Yritvstoiminnan iatkuminen

puolison kuoleman vaikutus yritystoimintaan ja sen jatkumiseen
vaikutus toiminnan laajuuteen, jatkaako leski toimintaa, syyt
lopettamiseen, toiminnan jatkajat

Perhe-eliketurvaa koskevat viiittdmdt

joukko vHittHmiH, joilla mitataan suhtautumista perhe-elHketur-
van muutostarpeisiin

1.1.3
Koehaastattel ut

Haastattelulomakkeen kysymysten sislilliin, niiden muotoilun ja
haastattelun teknisen sujuvuuden testaamiseksi suoritettiin koe-
haastattelut lomakkeen lopullista viimeistelyd varten. Tutkijat
suorittivat ensimm5iset koehaastattelut Helsingin alueella, jonka
jHlkeen lomakkeesta muokattiin koehaastatteluversio. Suomen Gal-
lup Oy: n kenttSorganisaation alueohjaajat suorittivat varsinaiset
koehaastattelut. NHin saatiin kokeneiden ammattihaastattelijoiden
kdsitykset lomakkeesta sen teknist5 viimeistelyd silmdllSpitden.
Samalla alueohjaajat perehdytettiin haastattelujen ohjaukseen hy-
vissd ajciin ennen kenttdvaiheen kiiynnistymistH.

Yhdeksdn alueohjaajaa kuudella paikkakunnalla, Helsingissd, Tu-
russa, Tampereella, JyvHskylSss6, lisalmessa ja Oulussa suoritti-
vat koehaastattelukierroksen. Tutkimuksen perusjoukosta poimit-
tiin 84 henkiliin n5yte, joista 52 saatiin haastateltua vajaan kahden
viikon aikana. Tavoitetuista henkiltiistd kuusi kielt5ytyi . Koe-
haastattelujen perusteella ei voitu ennustaa vastausprosenttia,
koska haastattelut suorittettiin tiiviissE aikataulussa, eikd kaikkia
henkiltiitl enndtetty tavoittaa.
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NSytettii valittaessa kiinnitettiin huomiota siihen, ett5 saatiin mu-
kaan eri ikiisiS miehiii ja naisia, sekii palkansaajia ettii yrittiijii-
puolisoiden leskiii ja lapsiperheitS. Kustakin analyysiryhmiistl py-
rittiin saamaan muutama henkilii. Niin voitiin testata lomakkeen
kaikki kysymykset, joista osa oli tarkoitettu vain tietyille kohde-
ryhmille.

Koehaastattelijoi na toimivat alueohjaajat perehdytettii n tutkimu ksen
tarkoitukseen ja haastattelulomakkeeseen ennen koehaastattelujen
tekemist5. Haastattelujen jdlkeen haastattelijoiden ja tutkijoiden
kesken pidetyssH palaverissH kiiytiin lomake yksityiskohtaisesti
liipi ja pohdittiin ongelmakohtia. Valtaosa palautteesta koski lo-
makkeen teknisiH ratkaisuja, joita lomakkeen haastateltavuuden pa-
rantamiseksi muutettiin.

't.2
Haastattelujen suorittaminen

1.2.1
Kenttdtyiin organ isoi nti

varsinaiset haastattelut samoin kuin koehaastattelutkin suoritti
Suomen Gallup Oy. Vllitttimiisti ennen haastatteluty6n aloittamista
haastattelijat koulutettiin HelsingissS, Tampereella, Kuopiossa ja
Oulussa pidetyissi pliivHn mittaisissa koulutustilaisuuksissa' Ti-
laisuudet pidettiin 29.3. - 9.4.1984 vdliseni aikana ja niihin osallis-
tui yhteensd noin 200 haastattelijaa. Koulutuksessa selvitettiin
tutkimuksen tarkoitus, haastateltavien valinta ja tavoittaminen,
tutkimuksen kannalta keskeiset kiisitteet sekH kiiytiin haastattelu-
lomake ja muu aineisto yksityiskohtaisesti lHpi. Haastattelijoille ja-
ettiin haastattelumateriaalin lisiiksi kirjallinen haastatteluohje, jossa
selostettiin kHyt5nn6n menettelytavat. Haastateltavalle tuli liihettiiii
postitse informaatiokirje, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja odotet-
tavissa olevasta yhteydenotosta. Haastattelun ajankohdasta tuli
sopia haastateltavan kanssa mikiili mahdollista puhelimitse. Kirjees-
sH oli haastattelijan nimi ja puhelinnumero, jolloin my6s vastaajalla
oli mahdollisuus ottaa yhteytti haastattelijaan. Kouluttajina toimi-
vat tutkijat sekS Suomen Gallup Oy: n kenttiorganisaatiosta vas-
taavat henkil6t.

Haastattelut aloitettiin huhti kuun puolessa viilissi.
tytihtin osallistui 186 haastattelijaa. Tavoitteena oli

Haastattel u -
saada p5Hosa
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haastatteluista tehtyli ennen kesad. Heindkuun alkuun mennessS
oli 3508 0toshenkil6st6 haastateltu 2300 henkiltii. Kohdehenkiliiitii
oli vaikea tavoittaa keskikesHlls, joten haastattelutyiitii jatkettiin
elokuussa. Eriiill6 paikkakunnilla kuten piiSkaupunkiseudulla ta-
voittamista jatkettiin vielii syys-lokakuun aikana, jottei vastauska-
to nSillii paikkakunnilla jiiisi merkittHviisti korkeammaksi kuin muu-
alla maassa. Koko tutkimusaineisto, 80 prosenttia otoksesta oli
koossa marraskuuhun 1984 mennessi'

Keskimiidriinen haastatteluaika oli I tunti 29 minuuttia. Pisin
haastattelu kesti neljH tuntia.

1.2.2
Haastateltavien tavoittami nen

Haastattelijan tuli tehdli vdhintii6n kolme kiyntiii haastateltavan ta-
voittamiseksi. Valtaosa haastateltavista tavoitettiin ensimmHiselli
yritykselld .

HAASTATT EL UKIYI.IT I EN
L UKUMiiRA

z

Yksi kdvnti
Kaksi kAyntid
Kolme tai useampia
kSyntejH 9

YhteensA 100

Joka kymmenennen haastateltavan luo tehtiin vShintd5n kolme
kiiyntii. Haastateltavien tavoittamisessa ei ilmennyt suu ria eroja
sukupuolen ja iHn mukaan, joskin elSkeikdiset naislesket olivat
hiemen helpommin tavoitettavissa kuin muut. samoin maalaiskunnis-
sa asuvien tavoittamiseksi tarvittiin vdhemmSn kiiyntejli kuin kau-
pu ngeissa asuvien .

79
L2
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Suostuminen haastatteluun

Lihes kolme neljisosaa haastateltavista osoitti haastattelua kohtaan
myiinteisyyttl tai perSti innostuneisuutta. Haastattelu kiinnosti
erityisesti ellikeikiisiii miehii. Joka kahdeksas leski oli haastatte-
!un tekemistd vastaan, mutta vain pieni osa suhtautui siihen aluksi
jyrklin kielteisesti . Naiset vastustivat haastattelun tekemistH use-
ammin kuin miehet.

HAASTATELTAVAN SUOSTUMI}IEN
HAASTATTEI.UUN

z

Osoitti innostuneisuutta
0soitti myiinteisyytt5rNo olkoon menneeksin
Vastusti jonkin verran
Vastusti (aluksi) ivrk5sti
Yhteensii

1I
62
t4
10

5

r00
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Haastateltavien suhtautuminen

Haastattelijaa pyydettiin merkitsemiian, vaikuttiko haastateltava
joitakin asioita kysyttaessd irsyyntyneeltS tai vaivaantuneelta.
Vajaata kolmasosaa (29eo) tuntui drsyttaviin joidenkin kysymysten
esittdminen. Vain yksi haastattelu keskeytyi. MytiskiHn kysymys-
ten suuri lukumliari ei aiheuttanut sen useampia keskeyttamisid.
Seuraavassa on esitetty niiden haastateltujen prosenttiosuudet,
joita iirsyttiviit kyseistli aihepiiriS koskevat kysymykset'

HAASTATELTAVAA ,iRSYTTANEI DEN
KYSYMYSTEN AIHEPIIRI

TuIot
Varallisuus
Kulutus ja toimeentulo
Puolison kuolema
Leskevtnniseen liittYvSt
vaikeudet
Sosiaaliset suhteet
Oma terveydentila
Muut asiat

I3
10

7
7

5
4
2
q

Haastateltavia tuntuivat Srsyttaneen eniten tuloja ja varallisuutta
koskevat kysymykset. Mytis kulutusta ja toimeentuloa sekd puoli-
son kuolemaa koskettelevat kysymykset saivat jotkut vaivautuneik-
si. Prosenttiosuuksien summa ei tarkalleen kuvaa niiden haasta-
teltujen osuutta, joita haastattelulomakkeen kysymykset 6rsyttiv5t,
koska joitakin haastateltuja Hrsyttivet useamman kuin yhden aihe-
piirin kysymykset.

Sukupuolen mukaan tarkastellen voitiin todeta, etta joka seitsemds
miesleski ja joka viides naisleski ei mielelliiiin vastannut tuloja, va-
rallisuutta tai toimeentuloa koskeviin kysymyksiin. Puolison kuole-
masta kysyttiessE vaivautuneimpia olivat alle 50-vuoden idssS les-
keytyneet. TSmi saattoi liittya puolison viikivaltaisen kuoleman
muun muassa itsemurhiin erityisesti nuorimmassa ikdryhmissd'
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Haastatteluti lan ne

Joka kymmenettS haastattelua vaikeuttivat ulkopuoliset hiiiriiiteki-
j5t. Seuraavassa on esitetty yleisimmit hHiriiin aiheuttajat.

HAASTATTELUA VAIKEUTTANEET
HiIRIiiTEKIJiT

z

Ei ollut hSiriiitekijiiitii
lluiden henkiliiiden l5sniiolo
Haastatellun terveydenti Ia
Haastatel lun keski ttymisvaikeudet
Haastattelupaikan levottonruus
liluut seikat

9l
4
2
I
I
I

Yhteensl 100

Nuorten leskien haastatteleminen oli joissakin tapauksissa hankalaa
pienten lasten takia. Vanhempien leskien haastattelua hiiiritsi taas
aikuisten lasten tai muiden sukulaisten ja tuttavien lHsnSolo.
Haastateltujen terveydentilaan liittyvlit seikat kuten sairaus ja
huonokuuloisuus samoin kuin huono muisti haittasivat lShinnS eli-
keikHisten haastattelemista. TdmSn ikiisillS oli myiis eniten vai-
keuksia haastatteluun keskittymisessS. Nuorempien kohdalla tuotti
vaikeuksia haastattelupaikan rauhattomuus, varsinkin jos haastat-
telu tehtiin tytipaikalla.
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Vastausten luotettavuus

Haastattelijaa pyydettiin arvioimaan, miten luotettavilta haastatelta-
van vastaukset vaikuttivat. Suurin osa vastasi kysymyksiin luo-
tettavan ja avoimen tuntuisesti, Joka kymmenennen haastatellun
vastaukset olivat haastattelijan mielesti luotettavia, vaikkakin vas-
tahakoisesti an nettuja.

HAASTATTELIJAN ARVIO
VASTAUSTEN LUOTETTAVUUDESTA

Luotettavia ja avoimia
Luotettavia, mutta vasta-
hakoisesti annettuja
Jonkin verran epdluotettavia
Selv5sti ep5luotettavia
Yhteensl 100

Varsin pieni osa haastatelluista oli niitii, joiden vastauksia haas-
tattelija piti osittain epHluotettavina. Vajaa prosentti leskistli ei
suhtautunut vakavasti haastatteluun ja antoi selv5sti eplluotettavia
vastauksia. Alle 50-vuotiaana leskeytyneissii miehissd oli haastatte-
lijoiden arvion mukaan suhteellisesti enemmdn ep5luotettavasti vas-
tanneita kuin muissa ryhmissd.

1.3
Tutkimusaineistojen muodostaminen

1 .3.1
Haastatteluaineiston valmistaminen analyysid varten

Haastattelulomakkeiden alustava tarkistus suoritettiin Suomen Gal-
lup Oy: ssii, jonka jiilkeen tutkijat tarkistivat lomakkeet tdrkeim-
pien kohtien osalta ennen lomakkeiden koodausta. Muun muassa
haastattelulomakkeen elHkekysymyksiin annettuja vastauksia ver-
rattiin Eliiketurvakeskuksen rekisterist6 saatuihin viitetietoihin.
Haastattelussa tiedusteltiin el5ketuloja, joiden markkamiiirii ei saa-
tu rekistereistii. Rekisteristi saatiin kuitenkin eriiiden eliikkeiden
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osalta viitetieto siiti, ettd henkiltjlld on kyseisti eldketuloa. Tar-
kistuksessa poistettiin mytis pHdllekkiiisyydet rekisteri- ja haastat-
telutietojen viilillii. Lomakkeelta poistettiin sellaiset haastattelussa
ilmoitetut elSketulot, jotka selvdstikin saatiin rekisteritiedoista.

Tarkistusvaiheessa kiinnitettiin huomiota myiis ilmoitettujen henki-
liitietojen oikeellisuuteen sek6 katsottiin, ettii haastattelu oli eden-
nyt oi keisiin kohtiin vastaamalla. Tdmii nopeutti lomakkeiden jatko-
kdsittelyd eli koodausta. Yhtiiiin lomaketta ei tarvinnut hyliitii
haastattelun huonon tason takia. Puuttuvia tietoja eli haastattele-
matta jddneitd kohtia esiintyi, mutta ei missddn lomakkeessa hi-
lyyttdvdsti.

Lomakkeiden koodausta varten laadittiin yksityiskohtainen koo-
dausohje. Avokysymysten luokitteluohjetta varten haastatteluvas-
tauksista poimittiin 200 lomakkeen nHyte, joiden avovastaukset
kiytiin yksityiskohtaisesti lSpi ja luokiteltiin. Ndiden luokitusten
perusteella laadittiin avokysymysten koodausohje.

Koodaajat perehdytettiin haastattelulomakkeen koodaukseen viikon
mittaisella koulutusjaksolla. Koulutuksen ohessa harjoiteltiin koo-
dausta ohjatusti. Koodauksen oikeellisuutta seurattiin mytis kou-
lutuksen jHlkeen ensin systemaattisesti ja jatkossa poimimalla koo-
dausty6n kuluessa muutamia lomakkeita tarkistettaviksi.

Haastatteluaineisto tallennettiin Tietokonepalvelu Oy:ssi. Tallen-
nuksen jiilkeen aineisto tarkistettiin koneellisesti mahdollisten koo-
daus- ja tallennusvirheiden ld,ytimiseksi. Erityisesti kiinnitettiin
huomiota siihen, ett6 kussakin muuttujassa esiintyi ainoastaan sal-
littuja koodeja ja eri muuttujien viilillS ei esiintynyt kesken6Sn ris-
ti riitaisia arvoja.

1 .3.2
Tu lotiedostojen muodostaminen

Tutkimu svks ikkii

Tulotiedostoja varten muodostettiin ensinnH henkiliikehikko, johon
keriittiin henkiltjtiedot sekH erditi taustatietoja puolisoista ja huol-
lettavista lapsista. Muut mahdolliset perheenjiisenet rajattiin hen-
kilijkehikon ulkopuolelle. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa Pea-
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dyttiin tHhHn rajaukseen, mikii oli viilttiimiitijn perhe-elSkkeen koh-
dentumisen selvittdmiseksi. Tulotiedot on keriitty paitsi leskestd
ja edesmenneestd puolisosta, mytis mahdollisesta uudesta avio- tai
avopuolisosta ja hlinen huollettavista lapsistaan. Huollettavia lap-
sia tdssd tutkimuksessa ovat:

alle 18-vuotiaat lesken talouteen kuuluvat omat tai puolison
lapset riippumatta siitH, ovatko he koulussa vai ansioty6ssH

18-25-vuotiaat lesken talouteen kuuluvat opiskelevat lapset,
joiden toimeentulo haastattelutietojen mukaan ainakin osittain
perustui lesken tuloihin. Lesken talouteen kuuluviksi on kat-
sottu my6s toisella paikkakunnalla opiskelevat lapset.

Tulotiedostoja muodostettaessa ulkopuolelle jHivHt lesken taloudessa
asuvat aikuiset omalla ansiotyiillS elantonsa hankkivat lapset sa-
moin kuin muut lesken talouteen kuuluvat henkiltit, esimerkiksi
naimisissa oleva lapsi perheineen ja isovanhemmat. Tutkimuksen
kohteena ei siten ole tilastollisesti mSSritelty perhe, johon katso-
taan kuuluvaksi my6,s aikuiset naimattomat lapset.

Tulotiedostot koskevat luonnollisesti haastateltuja, koska osa tulo-
tiedoista on hankittu haastattelemalla. Haastattelu saatiin 2793 les-
keltii (n. 80 eo otoksesta). Tist?i aineistosta poistettiin tulotiedos-
toja muodostettaessa vielS 17 leskiperhettd, joiden tiedot olivat
pu utteellisia .
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Tu lokdsite

Tutkimuksen tulotiedot on laskettu Tilastokeskuksen tulonjakotilas-
ton kiiytettlvissd olevan tulon mallin mukaan. Perhe-elSketutki-
muksessa kiiytetty tulomalli (ks. liite 3) poikkeaa edelld mainitusta
joiltakin kohdin sen tlihden, ettd tutkimuksen haastattelulomaketta
on kevennetty. Karsinnassa kiiytettiin aPuna vuoden 198] tulon-
jakotilaston yksittHisten tuloerien frekvenssejii ja keskiarvoja. Lo-
makkeelta jiitettiin pois harvoin esiintyvHt markkamddrdisesti pienet
tulot sekH valtaosaltaan sellaiset tiedot, joita tarvitaan erilaisia
laskennallisia tuloja varten. Haastattelussa ei voitu luotettavasti
selvittdd muutamien vuosien takaisia tietoja muun muassa omassa
taloudessa kliytetyistii puutarha- ym. tuotteista. Tietojen laatu
muistivirheiden ja erilaisten puutteiden takia olisi todennHk6isesti
jliiinyt heikoksi.

Haastattelua edeltineen vuoden 1983 0salta laskettiin tutkittaville
perheille kdytettivissH oleva tulo, johon sisHltyy omistusasunnossa
asuvien asuntoetu, omassa taloudessa kdytettyjen luontaistuottei-
den arvo sekii syytinkiii saavilla syytingin rahallinen arvo. Vuosi
'1983 oli haastateltavilla vielS tuoreessa muistissa, joten tarvitta-
vien tietojen kysyminen oli mahdollista. Vuosilta '1979 ja 198'l nIi-
tH tietoja ei pyydetty, joten kdytettSvissH olevan tulon tilastollista
vertailua voidaan parhaiten tehdl seurantavuoden l9&3 osalta.

Tutkimuksessa kiiytetian ndin ollen sis6lliillisesti kahta tulokdsitet-
te. Edelld mainittu laajempi kiiytettiivissii olevan tulon kiisite, jos-
sa ovat mukana asuntoetu, syytinki ja omassa taloudessa kdytetty-
jen kotitaloustuotteiden arvo, on sisiillijllisesti liihinnd tulonjakoti-
laston tulokisitettli. TimHn sisHlttiinen tulo on laskettu vain vuo-
delle 1983. Suppeammasta kHytettHvissd olevan tulon kiisitteestd
puuttuvat edelld mainitut laskennalliset tulot. Suppeamman mallin
mukaiset tulot on laskettu kaikille kolmelle tutkimusvuodelle eli
vuosille 1979, l98l ja 1983, joten perheiden toimeentulon muutosta
tarkastellaan tHmIn sisdlttiisen tulokdsitteen pohjalta.

Tutkimu ksessa kSytettdvissi olevien tulojen muodostus sekH sup-
pean ettd laaiemman kHsitteen pohialta laskettuna eroaa tulonjakoti-
laston tulojen muodostuksesta seuraavissa kohdin:
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tytisuhteen perusteella saatuja luontoisetuja asuntoa lukuunot-
tamatta (autoetu, ateriat jne. ) ei ole kysytty tutkimuksen lo-
makkeella

maatalouden tai metsdtalouden investoinneissa kiytettyi tyt5pa-
nosta eikH oman tyiin arvoa oman talon tai kesdmtikin raken-
nuksella ole huomioitu tulona tutkimuksen tulok6sitteess5

luontoiseduksi annetun asunnon arvoa ei ole laskettu tuloksi

vuokratuloja asunto- tai liikehuoneistoista ei ole kysytty haas-
tattelulomakkeella kuten tilaston tutkimuksessa. Vuokratulot
ovat veronalaista tuloa ja ne ovat saatavissa verotiedoista ku-
ten muutkin veronalaiset tulot

sairausvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta ovat mukana
vain jatkuvaluonteiset tulot eli eldkkeet ja piiivdrahat. Muut
korvaukset, kuten tutkimus, kuntoutus ja liiikekorvaukset ei-
vit sisilly tutkimuksen tulokisitteeseen. EdellS oleva koskee
myiis avustuskassojen etuuksia seki sotilasvammalain mukaisia
korvau ks ia

toisilta talouksilta saatu rahallinen apu elatusapua lukuunotta-
matta ei kuulu tutkimuksen tulokdsitteen piiriin

tutkimuksen lomakkeella ei kysytty erHitH harvoin esiintyvid
tuloja, kuten tekijHnoikeuspalkkioita, palkkioita patentin luovu-
tuksesta, vakuutuskorvauksia metsitaloudesta, invalidirahaa ja
autoveron palautusta invalideille.

Haastattelulomakkeella oli sen sijaan avokysymys, jossa pyydet-
tiin ilmoittamaan erilaiset kertaluonteiset tulot. Yleisimm5t
kertaluonteiset tulot, kuten kotihoidon tuki, elatustuki jne.
kysyttiin kukin erikseen

tulonjakotilaston tulokb'sitteeseen sisHltyy erditd kustannuseriii,
joita kaikkia ei ole huomioitu tutkimuksen tulokHsitteessH, ku-
ten palkoista v5hennettdvdt kustannukset ja viransijaisen palk-
ka.

MetsHtalouden kustannukset metsHnhoitomaksua lukuunottamat-
ta, joka saatiin verorekisteristd, pyydettiin huomioimaan met-
sHnmyyntitulon ilmoittamisen yhteydessd. Lomakkeella tuli il-
moittaa vain myynnisti saatu nettotulo.
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Menopuolen osalta tulokdsitteet eroavat myds sikHli, etti mak-
settuihin tulonsii rtoihin on tEssd sisdllytetty kirkollisvero, mikii
ei ole menoerHnd tulonjakotilaston maksetuissa tulonsiirroissa.

Suppeamman tulokdsitteen mukaisiin tuloihin eivdt lisHksi kuulu:

omaan kiiyttiitin tuotetut karjataloustuotteet, viljat, perunat,
juurikasvit, vihannekset, marjat ja hedelmdt
asuntoetu (netto) omistusasunnosta ja kesdasunnosta
syyti n ki (as u ntona/ra hana,/ptiytdsyyti n ki nii,/pa rsel I isyyti n ki n?i ) .

Tulotiedostoien muodostaminen ia tarkistaminen

Henkil6,tason tulotiedostot muodostettiin kolmelle tutkimusvuodelle
suppean tulokHsitteen pohjalta. Henkilijtunnuksen perusteella vie-
tiin eri rekistereistS ja haastattelusta saadut tiedot tulomallin mu-
kaisessa jdrjestyksessl (ks. liite 3) henkiliin tietueelle. Henki16,-
tason tulotiedoston valmistuttua tutkimusyksikkijtin kuuluvien per-
heenjHsenten tuloerdt laskettiin yhteen perhekohtaisiksi tuloiksi
heitd yhdistiv5n tunnuksen avulla. Ndin saatiin perhetason tiedos-
to. Kunkin tutkimusvuoden perhekohtaisen tiedoston valmistuttua
yhdistettiin viime vaiheessa eri vuosien perhetason tulotiedostoista
yhdeksi analyysitiedostoksi tirkeimmiit analyysissH kliytettiivdt las-
kentatu lokset.

Vuodelle 1983 laskettiin laajempaan tulokiisitteeseen pohjautuva
kHytettHvissi oleva tulo siten, ettH vuoden 19&3 perhekohtaisiin
tuloihin lisHttiin erliit laskennalliset tulot. Omistusasunnossa asu-
vien asuntoetu laskettiin tulonjakotilaston laskentaohjeisiin perus-
tuen ja omassa taloudessa kdytettyjen puutarha- ym. tuotteiden
arvot laskettiin vuoden 1983 tuottajahinnoin. Rahana saatu syytin-
ki saatiin suoraan lomakkeelta, asuntosyytinki laskettiin asuntoe-
dun mukaan, tiiyden yllHpidon eli piiytiisyytingin arvo mi5riteltiin
KansanelSkelaitoksen kiytt5mien piiytiisyytingin ohjearvojen mu-
kaan ja tilan tuotteina saatu syytinki eli parsellisyytinki laskettiin
tuottajahinnoin. Vuodelle 1983 laskettua kdytettlivissH olevaa tuloa,
jossa ovat mukana edellS luetellut tuloerdt, kiiytetiHn lShinnii ti-
lastoll isissa vertailuissa.
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Sekd henkil6tason etti perhetason tulotiedostoihin tehtiin lukuisia
tarkistuksia, joilla varmistettiin tietojen siirtyminen oikeassa muo-
dossa oikeaan paikkaan uudessa tiedostossa. Tarkistuksin var-
mistettiin mytis, ettei eri liihteistd saaduissa tiedoissa esiintynyt
pliiillekkHisyyttii. Esimerkiksi jos henkilt5 sai tiettynH aikana tytit-
ttimyyselHkettd, hlin ei samalta ajalta ilmoittanut saaneensa tytittii-
myysavustusta tai -korvausta. Verrattaessa haastattelutietoa vas-
taavaan rekisteritietoon rekisteritieto katsottiin luotettavammaksi.

Paitsi haastattelu- ja rekisteritietoa verrattiin my6s eri rekiste-
reistd saatua tietoa keskeniSn. Esimerkiksi rekisteristd saatua
tytieliketuloa verrattiin verorekisteristd saatuun tytielHkkeiden
markkamSSrHHn. Jos verorekisteristii saatu summa oli suurempi,
tarkistettiin oliko henkilij ilmoittanut haastattelussa tuloa, jota ei
eldkerekisteristii saatu (esim. ns. kunnan vanhat elSkkeet) tai
oliko henkiltilli mahdollisesti rekister6imdt6n lisHetu, jonka markka-
mHHr55 ei niin ikdHn saatu tyiielikerekisteristii. Mikali haastatte-
lussa ei ollut ilmoitettua eldketuloa, erotus vietiin korjauserdni'
henkil6n tietueelle.

Perhekohtaisten tulojen tarkistuksissa kiinnitettiin erityisesti huo-
miota laskentatuloksiin, kuten perheen ansiotuloihin, eldketuloihin
ja kiiytett2ivissii olevaan tuloon. Poikkeuksellisen pienii ja poi k-
keuksellisen suuria summia tarkistettiin erikseen perheenjHsenten
yksittiisistl tuloista sekl tarvittaessa alkuperHisistH kdytiissd ol-
leista rekisterilShteistH. Perhekohtaisia tuloja verrattiin my6s
vastaavien vuosien tilastotietoihin eri vSsttjryhmien keskimldriisis-
td tuloista. Vertailulla avulla voidaan osaltaan arvioida tietojen oi-
keellisuutta ja saadun tiedon laatua. Seuraavaan tauluun on koottu
palkansaajaviesttitin kuuluvien leskiperheiden keskimHHrHinen kdy-
tettHvissH oleva tulo vuonna 1979. Vuoden 1979 tulot on perhe-e-
lSketutkimuksessa laskettu suppeamman tulomallin mukaan, johon ei
sisdlly kaikki tulonjakotilaston tulokdsitteen mukaiset tulot. VHes-
t6vertailua vuoden 1983 tulojen osalta on esitetty tutkimusraportin
luvussa 4.3.
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PiAMI ES
PAL KANSAAJA

PSSmiehen ikii
25-44 v.

PerheessS kaksi
ammatissa toinivaa

Kaikki

KESKII.IAiiRAINEN KAYTETTiVISSi OLEVA
TUtO VUONNA I979

Perhe-el5ke-
tutkimus

Viestii

56.6

5E.q

51 .3

55.2

55. r

5q.?

LHhde: Tulonjakotilasto 1979, SVT XLI:3, Helsinki 1982

1.4
Tulotietojen luotettavuus ja vertailtavuus

Tutkimuksen tulotiedot ovat valtaosaltaan rekisteritietoa, joten tie-
tojen laatua voidaan pit5d suhteellisen luotettavana. Keskimdlrin
noin 96 prosenttia bruttotuloista on rekisteritietoa. SekH eri rekis-
tereistii saatujen tietojen etti rekisteri- ja haastattelutietojen pHHl-
lekkdisyyksien vilttSmiseksi tehtiin lukuisia tarkistuksia seka
haastattelulomakkeiden klsittelyvaiheissa ennen tietojen tallenta-
mista ettH tulotiedostojen valmisteluvaiheissa automaattisella tietojen
kHsittelyllii.

Yritystoiminnasta saadun talouden k5yttiiiin tulleen nettotulon sel-
ville saaminen oli ongelmallista. Tutkimuksessa pd6dyttiin saamaan
ratkaisuun kuin tilaston k5ytett5vissH olevan tulon laskennassa,
eli yritt5jien kiytettlvissH olevan tulon laskenta perustuu pHIasi-
assa verotietoihin. Maatalousyrittiijien ja muiden itsenHisten yritt5-
jien ja ammatinharjoittajien kHytettdvissii oleva tulo on siten liki-
miiirdinen toisin kuin palkansaajilla, joiden tulot voidaan rekiste-
reiden avulla selvittdl suhteellisen yksityiskohtaisesti . Kun talou-
den pHdasiallinen tulo muodostuu elikkeistH, ei tietojen tasossa ole
ammattiaseman mukaan eroa, Tulonjakotilastosta saatavaan tietoon
nHhden tutkimusaineiston yrittijiii koskevat tulotiedot ovat vertai-
lukelpoisia. Toimeentulotason eli kulutustason muutosta tarkastel-
laan erikseen palkansaaja- ja yrittij5talouksissa.

l9
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Keskeinen kysymys on, miten hyvin puolison kuolemaa edeltSneen
vuoden tulot kuvaavat perheiden normaalia tulotasoa. Kun molem-
mat puolisot olivat joko elHkkeellH tai ansiotyiissH tai vaimo kotiii-
tini, perheen taloudellinen tilanne oli vakaa. Valtaosa tutkituista
perheistH kuului nlihin ryhmiin, joissa puolisoiden toiminnan pe-
rusteella arvioiden tulotasoa voitiin pitH6 normaalina. Perheen tu-
lot olivat normaalista poikkeavat liihinnii silloin, kun jompi kumPi
puolisoista oli tilapHisesti tytitttimini ennen toisen kuolemaa.
Tytittiimyysavustuksia tai -korvauksia oli yhdellS Prosentilla pal-
kansaajavdest6ijn kuuluvista perheist5 vuonna 1979. TilapHinen tai
pidempiaikainen sairaus saattoi mytis alentaa perheen normaalia tu-
lotasoa joissakin tapauksissa. Palkansaajav5esttS6n kuuluvista per-
heistl 7 prosenttia oli sellaisia, joissa jompi kumpi puolisoista sai
sairauspHivirahaa vuonna 1979. Valtaosalla leskeksi jHHneiden
perheistd tulot olivat siten normaalia ansio- tai elSketuloa puolison
kuolemaa edeltHneenli vuonna,

SOVE-lainsliiidlinniin vaikutukset tutkimuksen eri vuosia koskevien
tu lotietoien vertai ltavu uteen

Verrattaessa vuoden 19&3 tuloja vuosien 1979 ja 1981 tuloihin on
otettava huomioon sosiaalietuuksien verotuksessa tapahtuneet muu-
tokset. Vuoden 1982 alusta tulivat veronalaisiksi sairausvakuu-
tus- ja ditiyspdivdrahat sekH tapaturma- ja liikennevakuutuksen
piivdrahat ja elSkkeet. Samana vuonna tuli voimaan my6s maata-
lousyritt6jien tapaturmavakuutus. Seuraavan vuoden alusta toteu-
tettiin kansaneliikeuudistuksen ll A-vaihe, jossa perusosa muutet-
tiin pohjaosaksi ja tukiosa ja tukilisii yhdistettiin lisdosaksi. Tel-
lijin pohja- ja lisiosa tulivat veronalaisiksi yleisen perhe-elHkkeen
etuuksien pysyessd edelleen verottomina.

KansanelSkkeen osalta voitiin todeta omaellikkeen saajilla noin 1000
markan suuruinen reaalinousu kansanelHkkeen kokonaismiSrEssH
vuosien 1981 ja l9S3 vilisenH aikana. Analyysissl tarkastellaan
nettotuloa, josta verot on v5hennetty, joten muutoksen vaikutus
niiden perheiden nettotuloon jIH vuositasolla alle mainitun sum-
man. THmHnsuuruinen tulotason reaalinousu ei merkittHvHsti nosta
perheen kulutustasoa, jossa nettotulo jaetaan kulutusyksiktiiden
miiiirHlls. YksinHisenkin lesken kohdalla tistii johtuva toimeentulo-
tason nousu jee selvdsti alle 100 markan tasolle kuukaudessa
(Tuominent Hyrkklnen 1986, 7-9).

20 Perhedeketurua muuttuvassa yhteiskunnilsa
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Tapaturma- ja liikennevakuutuselHkkeiden verotukseen vuonna
1982 tehdyt muutokset eivSt juuri koskeneet tutkimusaineiston
eliikkeitii, jotka on my6nnetty ennen vuotta 1982 sattuneiden tapa-
turmien perusteella. Ennen kvseistH vuotta sattuneiden tv6tapa-
f rr rmipn narrr<faa llr crrlrrion alinkankoien ia htl lz lzaiden vero-

tus sdilvi ennallaan eli ne ovat veronalaisia vain 20.000 markkaa
ylittiiviin vuosikorvauksen osalta. Ennen vuotta 1982 sattuneen lii-
kennevahingon perusteella maksettava elSke tuli asteittain verona-
laiseksi tuloksi viiden vuoden siirtymaajalla eli kokonaisuudessaan
vasta vuoteen 1986 mennessli. Tapaturma- ja liikennevakuutus-
elSkkeitii saavia talouksia oli palkansaajaviest66n kuuluvista leski-
perheistd vuosina 1981 ja 19&! ainoastaan puolitoista prosenttia'

verouudistuksen yhteydessS sairausvakuutus- ja iiitiyspiiivSrahat
muutettiin ansiosidonnaisiksi, jolloin niiden taso tuntuvasti nousi.
P5iv5 rahat mu utetti i n tuol loi n en sis ijaisi ksi tyiikyvytttimyyselS kkei -
siin nlihden. sairausvakuutusetuuksia saavia talouksia oli vuosi-
na 1981 ja 1983 viisi prosenttia palkansaajavdesttiiin kuuluvista les-
kistd. SairausvakuutuspSiviirahojen osuus bruttotuloista jii keski-
mHHrin alle prosentin molempina vuosina, joten pHivdrahaan vuonna
1982 tehdyt muutokset, ansiosidonnaiseksi ja veronalaiseksi tuloksi
muuttaminen, eivat merkittavSsti vaikuta tutkimuksen tulotietojen
vertailtavuuteen.
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KAYTETTAVISSA OLEVAN TULON MUODOSTAMINEN PER-
HE-ELIiKETUTKIMUKSEN TALOUKSILLE

Luettelossa on esitetty kaikki tuloerlt ja maksetut tulonsiirrot,
joiden perusteella k5ytettdvissl oleva tulo on laskettu. Tulomuut-
tujien tarkempi muodostusohje kHy ilmi tulonjakotilaston yksityis-
kohtaisesta tu lon imi kkeistiistl ( ks. tulonjakotilaston yksityiskohtai -
nen tulonimikkeistii vuodelle 1981 ).

TIETOLAHDE

H: Haastatteluaineisto

V: Verorekisteri

Ke: KansanelSkelaitoksen rekisteri, eliiketiedot

Sv: Kansaneldkelaitoksen rekisteri, sairausvakuutustiedot

E: ElSketurvakeskuksen rekisteri, ty6eliiketiedot

T: Tapaturmaviraston rekisteritiedot
- valtion tapaturmavakuutuksen eldkkeet
- sotilasvammalain mukaiset elHkkeet

A: Asumistukirekisteri

L Laskennallisesti saatu tulotieto
- yksittdisistE tuloeristii laskettu tulo
- lapsilisdt laskettu ATK-ohjelmalla
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I XiYTETTiiVISSA OLEVAT TULOT
(= TUOTANNONTEKIJATUT0T + SAADUT TUL0tISIIRR0T -

I,IAKSETUT TULOI{SI IRROT ) L

2 T U OTA }I NO NT EK I J A T U L OT
(= ANSIOTULOT + O}IAISUUSTULOT) L

2.L AI'ISIOTULOT
(= PALKKATULOT + YRITTAJ,iTULOT)

2.1.1 Palkkatulot
rahapalkka pSStoinesta
muut palkkatulot
ulkomaan tulot
palvelusrahat, toimituskirjojen lunastukset vms
merini estulo
muut tulot (=kSsinverotettujen palkansaajien
pa Ikkatul ot )
muut henkiliikohtaiset tulot

L

L
v
v
v
v
v

v
v

L?.1 .2 YrittSjdtul6l ( =yrittdjStulot maataloudesta *
netsitaloudesta * muut vrittSjdtulot)

2.L .2.1 YrittSiStulot naatal oudesta
- valtionveron alainen ansiotulo maatilataloudesta
- naataloustulo kuolinpesSsti
- valtionveron alainen ansiotulo maatilatalouden

tulosta yhtymdss5
- tukipalkkiot

- pinta-alalisd
- tuotannonmuutoskorvaus
- lehniavustus
- muu tuki tai korvaus

- nuut verotettavat tulot maataloudesta
( =kdsinverotetut)

- omaan kSyttiiiin tuotetut Iuontaistuotteet
vuodelle 1965 (tuottajahinnoin)
- omaan kdyttiiiin tuotetut puutarhatuotteet
- onaan kdytttiiin tuotetut viljatuotteet
- onaan kdyttiiiin tuotetut karjataloustuotteet

L
v
H

v
t
H
H
H
H

v

t
H
H
H
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Yri ttd jitulot rnetsdtaloudesta
mets5n myyntitulot
muut metsStaloustulot vuodelle l9E3
- netsSmarjojen ja sienien nrvynnistS saatu tulo
- polttopuun arvo
- rakentaniseen otetun puutavaran arvo
metsStalouden kustannukset : nretsinhoitomaksut
(muut kustannukset huomioitu metsdn mvvntituloa
i lmoitettaessa )

Ituut yrittdjitulot
valtion veronalainen tulo
- valtion veronalainen tulo liikkeestd
- valtion veronalainen tulo ammatista
- valtion veronalainen ansiotulo liike- ja

ammattitulosta yhtvmSssi
- valtion veronalainen muu tulo yhtvmdst6
muut tuloerSt, muu yrittSjdtulo
- muut verotettavat yrittdjltulot

( =k5si nverotetut )
- muut henkiliikohtaiset tulot
verovapaa voitto-osuus kommandiitti- tai avoimesta
vhti iistA

OI.IAISUUSTULOT

- korkotulot (haastattelussa ilmoitettu)
- korkotulot verorekisteristS

(huom. omaisuustuloihin laskettu mukaan
korkotuloista suuremPi )

- osinkotulot
- vuokratulo osakehuoneistosta
- nuut kiinteisttitulot valtion verotuksessa
- asuntoetu omistusasunnosta vuodelle I9E3

(ks. tulonjakotilaston asuntoedun
laskentaohj e)

- rnaatilatalouden muu tulo valtion verotuksessa
( etupASssI kiinteisttituloja )

v

L
L
v
v

v
V
L

v
v

H

L
H
L
H
H
H

t
H
v

v
v
v
L

v
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SAADUT TUtO}ISIIRROT(= ELiiXE-ETUUDET + }IUUT SOSIAATITURVAETUUDET +
I.IUUT TUI.ONSIIRROT) L

5.1 EtA(E-ETUUDET (= kansanel5kkeet + yksityisen
sektorin elSkkeet + julkisen sektorin el5kkeet +
nuut el5kkeet)

t

5.I.1 Kansa nelSketul ot t
5.1.1.1 VanhuuselSkej akso

- Perusosa
- tukiosa r lapsikorotus
- tukilisS
- avuttomuuslisS
- asunistuki

t
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

t
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

t
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

L
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

L
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

t
Ke
Ke
Ke
Ke

3.r.1.2 Vanhuudentuki jakso
perusosa
tukiosa + lapsikorotus
tuki lisd
avuttonruuslisd
asunistuki

5. I .l .3. Tyiikyvyttiimyyseldke j akso
- Perusosa
- tukiosa + lapsikorotus
- tukilis5
- avuttomuuslisE
- asurnistuki

5.1.1.4 Ty6ttiinryyselSkej akso
- perusosa
- tukiosa + lapsikorotus
- tukilisd
- avuttonuuslisd
- asumistuki

3.1.1.5. LeskenlSkejakso
Perusosa
tukiosa + lapsikorotus
tuki I isii
avuttonuuslisS
asumistuki

5.1.1.6 iluut etuudet
- lapsenelike
- rintanasotilaselSke
- rintanasotilaslisE
- lapsen hoitotuki
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3.I.2.
3.1.2.1.

Yksityisen sektorin elSkkeet L

L
E
E
E
E
E

L
E
E
E
E
E

L
E
E
E
E
E

L
E
E
E
E
E

TEL
- vanhuuselSke
- tyiikwytttimyyselSke
- tyiittiim:ryseldke
- perhe-el5ke (lesken/laPsen)
- muu elSke (rintamamiesel.)

3.t .2.2. LEL
vanhuuselSke
tyiikwytt tim:ryseI 5ke
tytit t timyyse 15ke
perhe-e15ke ( lesken/IaPsen)
muu elSke ( rintamamiesel . )

3.r.2.5 YEL
vanhuuselSke
tyiikyvyt t iinyys e I 5 k e
tyii t t iimyyselSke
perhe-elAke ( Iesken/lapsen)
muu elSke ( rintamamiesel . )

3 .l .2.(t MYEL
vanhuuselSke
tytikwyt t iimrrysel dke
tytittiimyyse l Ske
perhe-e16ke ( lesken.zlapsen)
muu elSke (rintamamiesel., sukupolvenvaihdosel.,
luopumiselSke)

3.t .2.5. YEL
- vanhuuselSke
- tyiikyvy-tttimyyselike
- tyiitttimyyselSke
- perhe-elEike (lesken/lapsen)
- muu elSke (rintamamiesel.)

L
E
E
E
E
E

3.t.2.6 . Suoraan tviinantajan/elSkesSStiiin maksama elSke/
rekister6imStiin lisSetu ( ts. elSkkeet, ioita ei
saatu ElSketurvakeskuksen rekistereistS)

- oma el5ke
- perhe-elike (Iesken/Iapsen)

L

H
H
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3.1.5 Julkisen sektorin elAkkeet L

L
E
E
E
E
E

L
E
E
E
E
E
H
H

L
E
E
E
E
E

L
E
E
E
E
E

L

L
T
T

L
T
T

3.1.5.1. VEL
- vanhuuselSke
- tytikyvyttiimyyselSke
- tviittiirnnvseliike
- perhe-el5ke (lesken/lapsen)
- muu el5ke ( rintamamiesel . )

5.1 .5.2. KVTEL
- vanhuuselSke
- tyiikyvytttimyyselSke
- tytittiimyyselSke
- perhe-el5ke (lesken/lapsen)
- muu el5ke ( rintamamiesel . )
- kunnan ivanhai omaelSke
- kunnan ivanhat perhe-el5ke

5. I .5.3 Ki EL
- vanhuuseldke
- tvtiknvntttimyyselSke
- tytitttinyyself,ke
- perhe-el5ka (Iesken/Iapsen)
- ntuu elSke ( rintanamiesel . )

5.1.5.4 SP, PSP, KELA
- vanhuuselSke
- tyiikyvyttiimyyseldke
- tyiittiimyyselike
- perhe-el5ke ( lesken/lapsen)
- rnuu el5ke (rintamaniesel.)

5. r .4.

3.1.4.1

Itluut el5kkeet

Valtion tapaturmaelSke
- omaelake
- perhe-el5ke (lesken/lapsen)

3.L.4.2 Sotilasvanmalain perusteella naksettava elSke
- omaelSke
- perhe-el5ke ( lesken/lapsen)

5.I.4.3 Tapaturmavakuutuslain nojalla maksettava eldke(ei valt. )
omaelSke
perhe-el5ke ( lesken/lapsen)

5. I .4.4 Liikennevakuutuslain nojalla maksettava elSke
- omaeL5ke
- perhe-el5ke (Iesken/lapsen)

L
H
H

L
H
H
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5.I.4.5 ElSke Ruotsista
- omaelek€
- perhe-el5ke (leskenzlapsen)

L
H
H

3.L.4.6 Vapaaehtoiseen elSke- tai henkiliivakuutukseen
perustuva el5ke, veronalainen osa v

3.t.4.7 Korjauserd (verorekisterin elSketiedot verrattuna
haastatteluista ja el5kerekistereistd saatuihin
ti etoi hi n )
onaelSkkeen korjauserd
perhe-el5kkeen korjauserd

L

L
L

3.2 I'IUUT SOSIAAI ITURVAETUUDET

- tyiinantajan ottama ryhmihenkivakuutus
- perussumna
- lapsikorotukset

- tyiinantajan ottama vapaa-ajan tapaturmavakuutus
- sairauspSivdraha ja huoltajanlis5 (KELA)
- SitiyspSivdraha (KELA)
- muun kuin sairausvakuutuksen perusteella maksettu

sai rauspd ivd raha
- IapsiIisS
- lasten kotihoidon tuki
- elatustuki
- huoltoapu (toineentulotuki) kunnalta
- asuntohallituksen rnyiintdmd asumistuki
- tyiitttimyysavustus
- tyiittiirnyyskorvaus
- amrnatti- ja tytillistSmiskurssien koulutustuki tai

pf,ivii raha
- apuraha tai stipendi
- jokin nuu avustus toimeentuloa varten
- hautausavustukset

- KansanelSkelaitoksen hautausavustus
- 1. muu hautausavustus
- 2. nuu hautausavustus

L

L
H
H

H
Sv
Sv

H
L
H
H
H

A
H
H

H
H
H
L
H
H
H
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5.3 I.IUUT TULONSIIRROT t
H
H
H
H
H

H

H

H
ll
H

- srrvtinki rahana
- syytinki asuntona
- ptiytSsrrYtinki
- syytinki tilan tuotteina
- elatusapu
- yksityisen tapaturmavakuutuksen Perusteella

saatu korvaus puolison kuolemasta
- yksityisen henkivakuutuksen Perusteella

saatu korvaus pqolison kuolenasta
- nuun vakuutuksen perusteella saatu korvaus

puolison kuolenasta
- pellonvarauskorvaus
- kesannointipalkkio

4 t,IAKS ETUT TUL ONS I I RROT
(= verot ja sosiaaliturvanaksut)

t

4.1. VEROT L

v
v
v
v
H

L

v
v
v

- tulovero valtiolle
- tulovero kunnalle
- varallisuusvero
- kirkollisvero
- katurnaksu vuodelle I 9E3

q.2 SOSI AAL I TURVAI,IAKSUT

- kansanelSkeoaksu
- sairausvakuutusmaksu
- elSkevakuutustmksut
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Liitetaulukko 20. Kulutusyksikk6arvot eri kulutusasteikoissa

Perherakenne OECD-
malli

Hagfors-
Ko I j onen
( TASKU r n
selvi tys )

Latuna- Suominen- Pulkkinen
selvitys Tuisku 2)

l) 1)
Mies Nai-

1.0 1.0 nenEnsimn5inen 1.0
aikuinen
- pS5miehen

ik;i
alle 45
45-5q
55-s4
55-6q
55-69
70 - 74
vli 75 -
- aktiivit
- tyiikyvvttiimSt-
- vanhukset

1.0
0.9
0.E
0.7
0.6
0.5

I
I
0

00
06
E9

0.92
0 .9E
0.95

2. aikuinen
l,luut aikuiset

I
2
5
4-

0.7
o_,

0.6
0.5

0
(0

75
70)

(0.70)
(0.70)

0.61

0.65
0 .4E
0 .40
0.32

AlaikAiset
lapset:
1. Iapsi
2. lapsi
5. lapsi
4.Iapsi

- ja muut
lapset

Huoltajia r

kaksi yksi

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.4
0.5
0.3

55
47
42
40
36

60
55
50
45
40

0.67
0 .50
0.375
o.2a

0 .4E
0 .40
0 .52
0.26

1) Suluissa olevia arvoja on mallien vertailussa kiytetty
voina, kun ko. selvitetyksesse ei ole mHHritelty niid
kunnan jHsenten kulutisyksikktjarvoa.

oletusa r-
en ruoka-

2) Pulkkisen mallissa 2. aikuisen eli puolison kulutusyksikktiarvo
on saatu parin kulutusarvosta, joksi mallissa on mHHritelty
ryhmdst6 riippumatta arvo 1.6. AlaikSisen lapsen kulutus.yk-
sikkiiarvon saavat alle l6-vuotiaat lapset. Teta vanhemmat lap-
set saavat muiden aikuisten arvon. AlaikHisten lasten kulutu-
syksikkiiarvot mlirHytyvdt perheen lasten keski-iin perusteel-
la'. Ylli olevaan tauluun on otettu kulutusyksikk6arvot lasten
keski-iHn ollessa 13-15 vuotta.
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Liitetaulukko 21 Kuolleen puolison tulo-osuus perheen tuloista ja
kulutusosuus perheen kulutuksesta kuolemaa
edeltineeni vuonna

Z

Puolison kulutusosuus
perheen kulutuksesta
vuonna 1979

Puolison tulojen
osuus perheen netto-
tuloista vuonna L979

Mieslesket Naislesket
'tz

l,li eslesket
z

NaisI esket
z

0- 9
l0-19

20
1E
l5
16
L6

3
2

1

0

E

r00

0

I
5
5
E

20
l6
l0

9

9
IE

?o
50
40
50
60
70
EO

I
I1

9

79

I
1I
ll
77

-29
-59
-49
-59
-69
-79
-E9

0

90-99
l0 0-

Yhteensi 100 100 r00
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Liitetaulukko 22. Vaimon tulon osuus miehen tulosta palkansaaja-
vdesttjtin kuuluvilla leskillS puolison kuolemaa
edeltlneeni vuonna 1979 lesken sukupuolen mu-
kaan

Vainon tulon
osuus miehen
tulosta

Vaimon palkkatulon
osuus miehen palkka-
tulosta l)
Mies- Nais-
Iesket Iesket

7. 't

Vainon elSketulon
osuus miehen elSke-
tulosta 2)
Mies- Nais-
lesket Iesket

20
30
40
50
60
70
EO

90

I9
29
59
49
59
69
79
E9
100

(t

3
4

II
l5

9

IE
15

5

0
5
(t

7
16
15
ll
l5

9

25
15
tq
L2

9

l6
t7

7
t3

6
E

E

5
E

IO
3
5
I

101
tl0
t20
1.5 0
200

- 109
- 119
- tqg
- 199

I
4

:
6

5
3
5
I
7

3
0

2
t
5

I
0

3
3
5

YhteensE 100 r00 r00 r00

1) Vaimon palkkatulon osuus on laskettu puolisoiden osalta, jotka
olivat koko vuoden palkansaajina kokopdivh'tytissi.

2) Vaimon elHketulon osuus on laskettu puolisoiden osalta, jotka
olivat koko vuoden elikkeellii ja saivat eliiketuloa.
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Liitetaulukko 23. Puolisoiden kdytettiivissi olevan tulon, palkka-
tulon ja elHketulon markkamdiirdiset jakaumat
kuolemaa edeltHneend vuonna 1979 1)

TuloI uokka
mk I)

YhteensS

Keskia rvo
1000 mk

KSytettdvissS
oleva tulo 2)

l'lies Vaimo/. /.

Palkkatulo 3) El5ketulo 4)

l.li es Vaimo l.lies
/-

Vaimo
/.

Ei tuloa
- 4999

5000 - 9999
t0000 - 14999
15000 - I9999
20000 - 24999
25000 - 29999
50000 - 34999
35000 - 59999
(0000 - 49999
50000 -

2
5
4

t2
22
1E
IE
l5

7

I
2l
2?
?2
15

E
(+

2
2
(t

14
55
2?

5
2
I
I
I
I
0

;
5
2
2
3
E

I5
32
55

r00

9

Lq
E

5
I
I
I

0

I
6

t2
?2
l4
L4
t2

E

7
4

7

IE
25
I3

100 r00

25,5 15,l

100 100 r00

(t6,6 53,5 23,3 10,4

1) Markat ovat vuoden 1979 rahassa

2) Laskettaessa puolisoiden kdytettHviss!i olevaa tuloa vuodelle
1979, perheen yhteisiksi tuloi ksi katsottavat tuloeriit, mm.
asumistuki ja er55t omaisuustulot, on pHds5Hnt6isesti viety mie-
hen tuloksi. LapsilisH on aina vaimon tulossa. Perheen ns. yh-
teisten tulojen osuus perheen kokonaistuloista oli vuonna 1979
keskimHdrin kaksi prosenttia.

3) Palkkajakaumat on laskettu puolisoiden osalta, jotka olivat koko
vuoden palkansaajina kokopdiviitytissH.

4) ElSkejakaumat on laskettu puolisoiden osalta, jotka olivat koko
vuoden elikkeelli ja saivat elSketuloa.
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Liitetaulukko 24. Kuolinpes5ni toimivalta maatilalta saatu nettotulo
lesken talouden kliytttitin puolison kuolemaa seu-
ranneena vuonna 1981 vHhimmdistasoisen toi-
meentulorajan alittaneilla ja ylitt5neillS talouksil-
la. Haastatteluvastauksiin perustuva tieto

KUOL INPESiiSTi
O}IAN TALOUDEN
KiYTTiiiiN SAATU
TULO V. I9EI

T0rltEEI{Tuto-
TUKINOR]IIN
At ITTANEET
TALOUDET

z

TOII.IEENTULO-
TUKIITIORMIN
YL I TTiNEET
TAt OUDET

KAI KKI

z

1.000
2.000
5.000

r0.000
15.000
20.000
30.000
50.000

999
r .999
q.999
9.999

l(t.999
L9 .999
?9.OOO
49.000

EO

6
t4

0
0

0
0

0
0

27
3

11
I

IE
(t

9

E

1t

r00

15. r

40
(a

L?
7

15
3
7
6
E

YhteensE 100 r00

Keskim5Srdinen
tulo 1000 mk 0.6 ll.7

Kuolinpesdstl saadun
tulon ilnoittaneiden
leskien osuus 3(t 63 52

Kuolinpesln osak-
kaana olevien
leskien osuus
maa ta I ousyri tt5-
jiin kuuluvista
I eskistS 40 39 39

2A
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2l P€rhcddketurva muuttuvassa yhteiskunnassa
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Liitekuvio 2. Kulutustason muutos 1979-1981 eri
asteikkojen perusteella laskettuna
poistettu yrittdjltaloudet

ku lutusyksikkii-
Vertailusta on

,l
ElUkeik[iset (65-7a v.) noislesket

I

,1,

-{9 5{t- 6(F 70- &- 90- lflF
59 63 79 I 99 t09

I0- 12(F rJ(F t{0- r50- 16& rio- rE{F t90- 2m- 25{F
9 t29 1J0 t19 t59 169 ln tEg 199 2{9I

Vuoden 19El K0I/KY:n osuus vuoden 1979 K0l/fl:sto

/i\
//\

/i !i \
J,, \!

//' 
- -"-../' \

't, AloikUisiU lopsio huoltovot noislesket (olle 45 v.)

I

1

7,

-{9 50- 60- 70- m- 90- tm- il()- tzo- tJo- 110- 150- 160- 170- lm- 190- 200- fro-
59 09 79 E 99 109 19 tA tJg t19 't59 169 179 189 199 219

-"- oEcD - Hooforc-
Kofonen - Lotumo-

selvitys - 
Suominen-
Tuisku

--- Pulkkinan

A*
f'r.\

,,i7'
,'.41
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Liitekuvio 3 Kulutustason muutos eri elSmHnvaiheissa leskeksi
jiiHneilli naisilla, jotka olivat koko tutkimusajanjak-
son 1979-1981 ansiotytissS, elSkkeellH tai pois ansio-
tytistH

,l Polkonsoojoviiest06n kuuluvot noislesket

loojenwo stobiili supistwo tyhj0

voihe voihe voihe pes0

IuLUTUSTAS0r

!nqs'pofon

E nqni meko pdlx

Snf,E'v$!n

Sennotroo

fl aenivOrun

fl Ueni meko pUin

! aeni polixr
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Liitekuvio 4. Tulorakenne puolison kuolemaa seuranneena vuonna
lesken sukupuolen ja puolisoiden tulosuhteiden mu-
kaan

ru0rEa Polkonsoojov0estd0n kuuluvot lesket

Leski suurcmpi- l-e*i pbnemp-
tukfnm puol'so tuloinar puoliso

osuts
IPUTIII-
TULOISTAv.ttlt I

Eolfrtrht

fianrirrdrH

EFtF
eldctuH

Znuf
e[ahH

!rrJrtsodt
hhmimil

Nq'rset lliehet Noiset

1{

U'rehet

t6

Enotril ,tE.nfrtt-
nlSUJE{
Gtus. I 21 l9



325
LIITE 5

Liitekuvio 5. Leskeksi jiiineiden miesten ja naisten tulorakenne
vuonna 198] kulutustason muutoksen mukaan

HH* PolkonsooiovUest00n kuuluvot lesket
NfiTE-hBIi]^' Noiset Iliehet

Em*'tdot

Em&rrtubt

EFhr
d*etrht

A'*nr
dMulot

flmutsodut
trbmimt

kulgtus- kulutu- lulutur- hdutur-tm
kulutus- kulutus-tolo tolo
ennolloon musitm

oleni

IEEUEX IA
gts. lutuh-
} TSTIE{ 1A(ErE t ru

tolo too
cnnolloon nousi oleni

16 15 20 l8 l8
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2

Tiill2i tarkoitetaan arviointia, jossa tuloksia verrataan ennalta ase-

tettuihin tavoitteisiin. Evaluoinnin kriteereinZi toimivat yleensii toi-
minnan tavoitteet. Myos muita kriteereitii kiiytetiiiin riippuen tut-
kimuksen tarkoituksesta (ks. esim' Rossi et al. 1979).

Leskiperheille tarkoitettua tukea oli vuodesta 1946 l:ihtien makset-
tu perhelisii ja vuodesta l96l lihtien erityislapsilisii. Tukea mak-
settiin, mikiili tulot eivat ylittaneet maarattya enimmiiisrajaa.
Vuonna 1944 sifldetyn ammattiopintoien avustuslain mukaan voi-
vat myos viihiivaraiset orvot ia naispuoliset lesket saada valtion
varoista avustusta arffnattiopintoja varten (Aarnio 1965, 6l-62).

Tiimit hyvinvointivaltioajattelun mukainen filosolia oli toteutettu
useissa ansioeliikejiirjestelmissii jo huomattavasti ennen Suomen
tyoelakejarjestelmiin syntyii. Ansioeliikejiirjestelmicn maita olivat
useat keski-Euroopan maat, kuten Saksan liittotasavalta, Ranska,
Itavalta, Belgia ja Sveitsi. Kansanvakuutukseen pohjautuva elake-
turva oli jiirjestetty muun muassa Pohjoismaissa, Englannissa ja

Hollannissa (Aarnio 1965,34-41; Pulkkinen 1969, 233).

Tyoeliikkeiden tasokorotus tuli voimaan 1.7.1975. Korotuksen jiil-
keen TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaisten tiiysimiiiriiisten
el2ikkeiden tavoitetasoksi tuli 60 prosenttia palkasta tai tyotulosta
aikaisemman 40 prosentin sijasta. Elakkeen karttumisprosentti
nousi tiillOin I prosentista 1,5 prosenttiin koskien takautuvasti ta-
sokorotuksen jelkeisia eliiketapahtumia. Samalla tarkistettiin va-
himmitispro senttisaannoksia.

Keskieliike on laskettu erikseen yksityisen ia julkisen sektorin osal-
ta niille, joilla on myos yleistit leskeneliikettii. Tilasto Suomen eliik-
keensaajista 1985, 52.

Suhteellisen korkea elintaso ja toimiva poliittinen demokratia on
toisaalta niihty pikemminkin hyvinvointivaltion edellytyksinii kuin
sitit miiiirittelevinit ominaisuuksina. Hyvinvointivaltion ominai-
suuksien perusulottuvuutena on sitti vastoin se, kuinka tasa-arvoi-
sesti tai eriarvoisesti elintaso ja eliimisen laatu kansalaisten kesken
jakautuvat (Korpi 1983, 182-194).

Kaupungistuminen ja elinkeinorakenteen voimakas muutosvaihe
ajoittuvat verraten myohiiiin moniin Euroopan valtioihin verrattu-
na ja jopa muihin Pohjoismaihin verraten. Niin ikaan sosiaalipoli-
tiikan kehityksessii Suomi oli vielii 1950-luvulla huomattavasti jiil-
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jess?i Liinsi-Euroopan maita. Sosiaaliturvan ripeii kehitysvaihe
ajoittuu mydhempiiiin ja selviisti lyhyempiiiin ajanjaksoon muihin
llintisiin valtioihin verrattuna (Karisto et al. 1984, 75; Hellsten
1981, 247 ; Alestalo& Kuhnle 1984, 20-21,39).

Kaupungeissa asuvan vaeston osuuteen on laskettu mukaan kaup-
paloissa asuvat. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi l.l. 1977.

Taulukon 3 luvut koskevat yksinomaan lapsiperheitzi. Kun tarkas-
tellaan kaikkien perheiden jakaumaa, yksinhuoltajaperheita koske-
va kehitys ei ole yhtii selviisti niihtlivissii. Tiimti johtuu siita, etta
eniten yleistynyt perhetyyppi on aviopari ilman lapsia (Viiesto- ja
asuntolaskenta 1980, osa VIL SVT VI C:106. 1982, 66). Merkitta-
viinii tekijiinii lienee se, ettii eliniiin noususta johtuen enrisra kau-
emmin puolisot eliiviit lasten aikuistuttua niin sanottua tyhjan pe-
s2in vaihetta.

Kun taas tarkastellaan eri tlyppisten kotitalouksien osuuden muu-
tosta vuodesta 1950 voidaan todeta, etta eniren on lisaantynyt yk-
sin asuvien naisten samoin kuin yksiniiisten miestenkin osuus. Kas-
yua on myos lapsettomien pariskuntien osuudessa. Sen sijaan eri
kokoisten lapsiperheiden osuudet ovat pienentyneet (Haavio-Man-
nila& Jallinoja 1980, 23).

Vuoden 1980 luvuissa ovat mukana avoparit, joilla lapsia.

Feminististen niikemysten mukaan taloudellista tasa-arvoa ei kui-
tenkaan ole perheen sisiillA niin kauan kuin vain toinen ansaitsee
tai toinen ansaitsee tosiasiallisesti enemmdn.

Toisaalta on osoitettavissa, ettd eraat tulosidonnaiset sosiaalietuu-
det ovat omiaan ehkiiisemiiAn naisten ansiotyohon menoa (vrt.
k6yhyysloukku, Heikkilii et al. 1980). Sosiaalietuuksien menetta-
minen puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen noustessa tekee naisen
ansiotyon joissakin tapauksissa kannattamattomaksi.

Sama ilmi6 on havaittavissa useimmissa OECD-maissa. Miesten ja
naisten palkkaerojen kaventumista on tapahtunut eri maissa vain
viihiiisessii mii[rin (Anttalainen et al. 1986, 99).

Vuoteen 1964 saakka perusjoukkona on ollut l5 vuotta tAyttanyt
viiestd ja vuodesta 1965 lehtien l5-74-vuotias vZiest6.

Kotitycin arvo jakautui eri toimintojen osalle seuraavasti: ruuan-
laitto 14.500 mk, jokapiiiveiset askareet, pyrykinpesu ja silitys 7.600
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mk, lastenhoito 6.900 mk, kasityot sekii puu- ja metallitydt 3.100
mk, huolto- ja korjaustyot 6.300 mk, ostokset ja asioiden toimitta-
minen 4.400 mk ja muu maksuton kotityo 2.500 mk (Santti& Ot-
va& Kilpid 1982, 35).

Aina yhteiskunta ei ole asettunut kannattamaan neutraliteettia'
Esimerkiksi 1920-luvun alussa, jolloin au-lapsilakia s2iiidettiin, au-
lapselle haluttiin tietoisesti antaa aviolasta heikompi asema. Vuo-
den 1976 uusi au-lapsilaki liihtee tasa-arvon pohjalta. Tasa-arvo
niikyy muun muassa siinii, ettii avioliiton ulkopuolella syntynyt
lapsi on isiinsii tasa-arvoinen perijii aviolapsen rinnalla. Kulunutta
1970-lukua onkin juuri lapsen aseman kannalta pidettava neutrali-
teettiperiaatteen lZtpimurron vuosikymmenenii (Aarnio 1984, l5)'

Vuosien 1980 ja 1970 tilastoperusteissa on eroa. Vuoden 1980 lu-
vut oli saatavissa asuntokuntaan kuulumisen ja vuoden 1970 luvut
ruokakuntaan kuulumisen mukaan.

Valtioneuvosto asetti 14. piiiviinii huhtikuuta komitean selvittii-
miiiin nykyisen perhe-eliikejiirjestelmiin tarkoituksenmukaisuutta
sekii laatimaan ehdotuksen uudistetuksi perhe-el2iketurvaksi. Kes2i-

kuussa 1985 valmistui komitean osamietinto I, jossa on selvitetty
perhe-eliiketurvan kehittiimisen liihtdkohtia ia vaihtoehtoja. Mie-
tinnon keskeisin anti on vaihtoehtoisten perhe-eliikemallien kehit-
tely (Perhe-eliikekomitean osamietinto I, 1985). Marraskuussa
1987 julkaistiin komitean lupullinen ehdotus perhe-eliiketurvan uu-
distamiseksi. Keskeiseni muutosehdotuksena oli tasa-arvon toe-
teuttaminen leskenelAkkeessii (Perhe-eliikekomitean osamietinto II:
Esitys perhe-elikeuudistukseksi. 1987).

Muun muassa tilastollisissa elinvaihetarkasteluissa on lapsitalouk-
siin lucttu perheet, joissa on piiiiasiassa vanhempiensa tuloilla elZi-

viii aikuisia lapsia (vrt. Kotitaloustiedustelu 1981, osa 2, tilastolli-
sia tiedonantoja nro 71, l2).

Edellisessii vuoden 1976 kotitaloustiedustelun tilastojulkaisussa on
kiiytetty kulutusyksikdita, jotka perustuvat kaloreissa ilmaistuun
l?ihinnii sukupuolen ja itin mukaan maaraytyvAiin ravinnon tarpec-
seen (Kotitaloustiedustelu 1976, Tilastollisia tiedonantoja n:o 62).

Esimerkiksi leskeksi jiiiineiden miesten ja naisten viilill[ on tutki-
mustulosten mukaan eroa kulutustarpeen muutoksessa. Haastat-
teluista kavi ilmi, etti leskeksi iaaneet miehet joutuivat suhteessa

useammin kuin naiset ostamaan erilaisia talouteen kuuluvia palve-
luja, joita vaimo ennen kuolemaansa suoritti, kuten ruuan valmis-
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tus, pyykinpesu, siivous jne. IIin vaikutus ostettavien palvelujen
tarpeeseen oli selvii. S0-vuotiaista ja siti vanhemmista miesleskistii
merkittiiviisti suurempi osa kuin taman ikaisisti naisleskistii oli
joutunut korvaamaan puolison kotityOta ostettavilla palveluilla.
Alle 5O-vuotiaiden mies- ja naisleskien viililii ei tassa suhteessa ol-
lut eroa (ks. Perhe-elAkekomitean osamietinto I, s. 170-172).

Pulkkisen mallissa kulutusyksikk0luku vaihtelee myos piiiimiehen
sukupuolen ja lasten iiin mukaan. Yo. laskelmissa leski on oletettu
naiseksi ja lasten kulutusyksikot on otettu ikiiluokan l3-15-vuoti-
aat mukaan (Pulkkinen 1969, 280-281).

Vuoden l98l puolella saatujen kertaluonteisten tulojen pois jattzi-
minen perheiden kaytettavissii olevista tuloista kyseisenii vuonna ei
juuri vaikuta tutkimustuloksiin. Esimerkiksi palkansaajaviiestoon
kuuluvista leskistii 2l prosentilla kulutustaso aleni, 37 prosentilla
pysyi ennallaan ja 42 prosentilla nousi. Kun vuoden l98l puolella
saadut kertakorvaukset laskettiin mukaan, vastaavat prosenttiluvut
olivat 21, 36 ja 43 prosenttia.

Vuoden 1979 tulot on muutettu elinkustannusindeksillii vuoden
l98l tasoon.

Kulutustason valitdnta muutosta on tarkasteltu ajanjaksona
1979-1981. Muutosta kuvaava luku on saatu laskemalla vuoden
l98l kulutusyksikkoa kohti lasketun kiiytettiivissii olevan tulon
osuus vuoden 1979 vastaavasta tulosta.

Stabiilissa perhevaiheessa kulutus pieneni ainoastaan yhden aikui-
sen henkilon kulutusosuudella lasten lukumfiiiriin pysyessii koko
tarkastelujakson samana. Supistuvassa vaiheessa perheen kulutus
pieneni tarkastelujaksona paitsi edesmenneen puolison kulutuso-
suudella viihintii[n myds yhden lapsen kulutusosuudella.

Kulutusosuus miiiir2iytyi sovelletun kulutusyksikkoasteikon mu-
kaan. Tosiasiallista tietoa siita, mika on aikuisen opiskelevan lap-
sen kulutusosuus perheessii, ei yksityiskohtaisen kulutustiedon
puuttuessa ole kaytettavissa.

Tarkasteluun on valittu ryhmat, joissa lesken toiminta ei ole muut-
tunut tutkimusajanjaksona. Leski on ollut vuosina 1979-1981 koko
ajan joko ansiotycissii, el?ikkeellii tai muusta syysta pois ansioty6s-
ta.
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Puolisoiden kaytettavissa olevaa tuloa laskettaessa perheen yhtei-
siksi tuloiksi katsottavat tuloerat, mm' asumistuki ja erZiiit omai-
suustulot on paasaantoisesti viety michen tuloihin. Lapsilisii on

laskettu aina vaimon tuloihin. Pcrheen ns' yhteisten tulojen osuus
kokonaistuloista oli keskimiiiirin kaksi prosenttia vuonna 1979.

Tulonjakotilaston tulosten mukaan maatalousyrittiijiiperheissii
omassa taloudcssa kiiytettyjen viljatuotteiden, karjataloustuottei-
den ja puutarhatuotteiden rahallinen arvo tuottajahinnoin oli kes-

kimiiiirin 3.684 markkaa. Kun tiihiin lisiittiin metsataloustuotteet
eli taloudessa kiiytetty liimmityspuu sekii omaan kayttoon keriityt
metsamarjat keskiarvo nousi 6.558 markkaan. Perheen kaytetta-
vissii olevista tuloista maatalousyrityksiss2i osuus oli keskimiiirin
l0 prosenttia (Tulonjakotilaston arkistotaulut 1980),

Kulutustason muutosta tarkastellaan vuosien 1979 1a 1981 tuloilla.
Perheiden osuus, joilla kulutustaso aleni on liian suuri johtuen tie-
tojen puutteellisuuksista. Fluomiota voidaan kiinnittad vain ryh-
mien viilisiin eroihin olettaen, etta puuttuvia tietoja esiintyy tasai-
sesti eri ryhmissii.

Perhe on katsottu yrittiijiin tai itseniiisiin ammatinharjoittajiin
kuuluvaksi, jos jompi kumpi puolisosta oli tai oli ollut yrittljiina.
Luokittelu perustui paitsi haastattelutietoihin puolisoiden piiiiasial-
lisesta ammatista ja puolisoiden toiminnasta tutkimusvuosina
myos rekisteritietoihin elZikelakien piiriin kuulumisesta, tyoelakela-
kien mukaisista eliiketuloista sekii verorekisterin tietoihin ansiotoi-
minnan tuloista, ts. palkka- ja yritystoiminnan tuloista. Taulukosta
kay ilmi, etta yrittajaperheisiin luokitelluista puolisoista kolme pro-
senttia oli sellaisia, joissa molemmat puolisot olivat ansiotyossa
muuna kuin yrittiijinii vuonna 1979' Jomman kumman puolison
piiitasiallinen avioliiton aikainen toiminta oli kuitenkin yrittajatoi-
mintaa.

Sukupuolen mukaan ei naimisissa olevan viiestdn avioituneisuus
vaihtelee siten, ettii alle 30-vuotiailla naisilla se on korkeampi kuin
taman ikaisilla miehilla. Kolmenkymmenen ikiivuoden jalkeen

miesten avioituneisuus ylittaa naisten avioituneisuuden (SVT VI
A:148, Viiest<i 1982, Helsinki 1984).

Kvintiilit on muodostettu vuoden 1979 kulutustason eli kulutusyk-
sikkoa kohti laskettujen nettotulojen mukaan siten, etta taloudet
on jZirjestetty tulojen suuruuden mukaiseen jirjestykseen ja jaettu
viiteen yhtZi suureen ryhmiiiin. Kvintiilirajat (kiiytettiivissii olevat
tulot kulutusyksikkoii kohti) olivat vuoden 1979 rahassa seuraavat:

30

3l

32

33

34



332

I
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III
IV
v

t67 60
20556
zql 59
51452

L67 59
20555
?q7 5E
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Avio- tai avoliittoon menneet lesket samoin kuin yrittlijiin kuulu-
vat leskiperheet eivtt ole niiissii tarkasteluissa mukana.

Valtiovarainministerid maaraa kiinteistdjen, verohallitus eriiiden
osakeyht_ioiden ja verolautakunta asunto-osakeyhtioiden verotusar-
vot.

Vuosien 1979 ja 1983 markkamaaraista varallisuutta ei voida suo-
raan verrata keskendiin. Omaisuuden verotusarvojen tarkistuksista
ja muutoksista johtuvaa muutosta ei voida luotettavasti ottaa huo-
mioon. Esimerkiksi asunnon verotusarvot ovat nousseet ajanjak-
sona 1979-83, mutta eri suhteessa kuin esimerkiksi rahanarvon
rnuutos kyseisenA ajanjaksona,

Asumisolosuhteiden muutosta leskeksi jaaneilla on selostettu per-
he-eliikekomitean osaraportti I:ssa (Komiteanmietint6 1985:37,
l s4- l 60).

Varallisuuden muutoksen tarkastelu rajattiin perheisiin, joista saa-
tiin asuntoa koskevat verotiedot molemmilta vuosilta lesken vero-
tiedoista. Naihin kuului kolmasosa palkansaajaviiest6on kuuluvis-
ta leskiperheistii. Verorekisterista saadut varallisuustiedot ovat
kaikista leskiperheistii ainoastaan vuodelta 1979.

Haastattelutiedon mukaan vuonna 1979 omistusasunnossa asunei-
den osuus oli korkeampi kuin verotiedon mukaan. Haastateltava
oli ehk?i joissakin tapauksissa ilmoittanut sukulaisen, esim. lapsen
omistaman asunnon omaksi, kun asuttiin lapsen kanssa yhteista-
loudessa.

Tutkimuksen kiiytettiivissii olleissa verotiedoissa asuntovelkoja ei
ole eroteltu muista veloista.

Velan mtiirii on ilmoitettu kunkin vuoden rahanarvossa.

Talouksien nettotulot ilman perhe-ehkkeitA on laskettu siten, etta
perheen kokonaistuloista on vehennetty kaikki perhe-eliikkeet
bruttomiitiriiisinii. Niiin saadusta bruttotulosta on vihennetty ve-
rot, jossa vastaavasti on huomioitu perhe-eliikkeista maksetun ve-
ron miiiirii. Veronalaisista perhe-eliikkeista maksetun veron miiiirii
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on laskettu henkilotason tulotiedostosta tuloveroprosentln mu-
kaan.

Osuus ei kuvaa perheiden maksamien verojen keskimiiiiriiistii
osuutta veronalaisista tuloista. Maksettujen tulonsiirtojen osuus
bruttotuloista jiiii selviisti alhaisemmaksi kuin esimerkiksi keski-
miiiiriiinen veroprosentti tuloverotuksessa.

Vuoden 1979 tulot on muutettu elinkustannusindeksillii vuoden
l98l tasoon.

Haastattelussa pyydettiin arvioimaan haastattelua edeltiineen vuo-
den 1983 toimeentuloa verrattuna puolison kuolemaa edeltanee-
seen vuoteen 1979. Kulutustason muutos on tassa nimenomaan
muutos ajanjaksona 1979- 1983.

Yhdistyneiden Kansakuntien Naisten syrjinnin poistamista koske-
va yleissopimus allekirioitettiin Suomen puolesta YK:n Naisten
vuosikymmenen konferenssin yhteydessii l7'7. 1980. Tiimin jiilkeen

ryhdyttiin selvittamaan yleissopimuksen ratifi oinnin lainsiiiidiinndl-
lsia ja muita edellytyksiii tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toi-
mesta. Tyoryhma paatyi pitamaan tasa-arvolain aikaansaamista
yleissopimuksen ratilioinnin edellytykscnii (Selvitys YK:n naisten
syrjinniin poistamista koskevan yleisopimuksen ratifioinnin edelly-
tyksistii, l98l). Tasa-arvolaki tuli voimaan vuoden 1987 alussd.

Tasa-arvoisuuteen leskeneliikkeessii siirryttiin Saksan liittotasaval-
lassa ja It,ivallassa muun muassa siitii slystii, etta sukupuolen Pe-
rusteella mydnnettava perhe-elitke todettiin perustuslain vastaisek-
si. Leskeneliikeoikeuden miiiiriiytyminen on ntihty perustuslain
vastaiseksi myOs Suomessa. Hallitusmuotomme 5 $:n mukaan
Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessii. Muodollisen
oikeusstandardin mukaista on, ettei lainsiitiijii aseta ketiiiin toista
huonompaan asemaan kansallisen tai etnisen syntyperiin tai suku-
puolen suhteen. Periaatteessa leskeneliike loukkaa hallitusmuodon
5 $:n yhdenvertaisuusprinsiippia (Kangas 2i 1983, 7).

Tutkimusaineiston keruu, sen suunnittelu ja kiytiinnon toteutus
on kuvattu liitteessii 2.

Vaeston keskimiiiriiinen elinaika on kohonnut 1960-luvun alku-
vuosista liihtien noin viidellii vuodella. Viimeisten kymmenen vuo-
den aikana nousua on ollut seuraavasti: kun miesten keskimiiiiriii-
nen elinaika ajanjaksona 1976-1980 oli keskimii2irin 68,5 vuotta,
vuonna l98l se oli 69,5 ia vuonna 1984 70,4 vuotta. Vastaavat lu-
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vut naisilla olivat 77,2,77,8 ja 78,8 (Suomen tilastollineh vuosikirja
1985/86, Helsinki 1986, 69).

5l Valtaosa yhden edunsaajan elIkkeistll on naisleskien eliikkeitii, osa
on lasteneliikkeiti naisen jalkeen, tiiysorvon eliikkeitii sekii eliikkei-
tii avioerolapselle.

s2 PPS-otannassa (Probabilities Proportionate to Size) otantayksikOi-
den poimimistodenniikOisyydet ovat suhteelliset jossain mielessii
otantayksik6iden suuruutta kuvaaviin lukuihin (Liedes& Manninen
1974, t06).

53 Kunnan koko (leskien meflrii) ja tulotaso korreloivat positiivisesti.
Tall0in PPS-estimaatit ovat viihemmiin tehokkaita kuin yksinker-
taisen satunnaisotoksen harhattomat estimaatit (ks. esim. Cochran
1963, 256-). Toisaalta osituskriteerina kaytetty taajama-aste korre-
loi kunnan koon ja tulotason kanssa. Tiimiin ansiosta osittaminen
tehostaa estimaatteja (emt., 87-).
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