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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Yksin asuvien osuus vanhuksista on kasvanut dramaattisesti läntisissä teollisuusmaissa toisen maailmansodan jälkeen. Yksinasumisen
yleistyminen vanhuksilla on herättänyt kysymyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, kun asuinkumppaneiden puuttuminen saattaa
vaikeuttaa avun ja tuen saantia. Tässä tutkimuksessa kuvaillaan rekisteriaineiston avulla yksin asuvien ja muulla tavoin asuvien osuuksia
erikseen 65–74-vuotiailla ja yli 75-vuotiailla miehillä ja naisilla vuosina 1970-95. Tutkimuksessa analysoidaan myös vanhusten
yksinasumisalttiuden kasvua siviilisäädyn mukaan. Tutkimuksessa pyritään selvittämään ikävakioitujen prosenttiosuuksien ja logistisen
regressioanalyysin avulla ei- naimisissa olevien (leskien, naimattomien ja eronneiden) vanhusten yksinasumisalttiuden kasvuun yhteydessä
olevia tekijöitä.
Yksinasumisalttiuden kasvuun vaikuttaneista syistä on ollut aikaisemmissa tutkimuksissa erimielisyyksiä. Jotkut tutkijat ovat esittäneet, että ei-
naimisissa olevien vanhusten yksinasumisalttiuden kasvu johtuu heidän tulojensa noususta. Toisten tutkijoiden mukaan taas yksinasumisalttius
on kasvanut pääasiassa arvojen muuttumisen vuoksi. Arvojen muuttumisesta puhuttaessa on usein korostettu yhteiskunnan individualisoitumista.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on tuotu esiin myös terveyden ja vanhusten palveluiden kehittymisen vaikutus vanhusten yksinasumisalttiuden
kasvuun.
Yli 65-vuotiaiden miesten ja naisten yksinasumisalttius on kasvanut Suomessa vuosina 1970-95 kaikissa siviilisäätyryhmissä. Erityisen
voimakasta yksinasumisalttiuden kasvu on ollut ei naimisissa olevilla vanhuksilla. 65–74-vuotiailla yksinasumisalttius on kasvanut suhteessa
eniten naimattomilla miehillä, joiden yksinasumisalttius on kaksinkertaistunut 25 vuodessa. Yli 75-vuotiailla vanhuksilla yksinasumisalttius
näyttää puolestaan kasvaneen suhteellisesti eniten mies- ja naisleskillä.Yli 75-vuotiailla miesleskillä yksinasumisalttius on 2,4-kertaistanut ja
naisleskillä 2,2-kertaistunut.
Korkea koulutus, sosioekonominen asema ja tulot sekä kaupungissa asuminen lisäävät pääsääntöisesti yksinasumisalttiutta ei naimisissa olevilla
vanhuksilla eri tutkimusvuosina. Maanviljelijöiden yksinasumisalttius oli tosin pienempää kuin työntekijöiden ja toimihenkilöiden. Vaikka
koulutus, sosioekonominen asema, asuinkunnan kaupunkimaisuus ja tulot olivat kaikki yhteydessä yksinasumisalttiuteen eri vuosina, niin
ainoastaan tulot selittivät hyvin yksinasumisalttiuden kasvua vanhuksilla. Valtionveronalaisten tulojen nousu selitti noin 35-70 % ei- naimisissa
olevien vanhusten yksinasumisalttiuden kasvusta vuosina 1985-95. Ei- naimisissa olevien vanhusten yksinasumisalttius oli kasvanut vuosina
1985-95 osittain sen tähden, että heidän tulonsa olivat nousseet huomattavasti. Parhaiten tulojen nousu näyttää selittävän 65–74-vuotiaiden ei-
naimisissa olevien naisten yksinasumisalttiuden kasvua. Kun tulot ovat ajan myötä nousseet, terveys on saattanut parantua ja
yksinasumisalttiuskin on kasvanut.Toisaalta vanhusten tulojen nousu on saattanut myös mahdollistaa yksityisyyden toiveiden toteuttamisen
asumisessa.
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