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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa kuvattiin miesten alkoholikuolleisuuden muutoksia Suomessa jaksolla 1971-1995. Tavoitteena on ollut erityisesti selvittää
kohorttien välisiä alkoholikuolleisuuseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusaineisto perustuu Tilastokeskuksen muodostamaan ns.
Eksy-aineistoon (Elinolot ja KuolemanSYyt). Tässä tutkimuksessa on käytetty EKSY-aineistoa, joka pohjautuu väestölaskenta aineistoihin
vuosilta 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990, joihin on liitetty henkilötunnuksen avulla kuolemansyytiedot jokaiselta laskentaa seuraavalta
viisivuotisjaksolta. Aineiston henkilövuosien määrä oli vuosina 1971-1995 45 429 000. Alkoholisyihin kuolleiden määrä koko aineistossa oli
yhteensä 16 778 eli keskimäärin noin 671 tapausta vuosittain. Tulokset kuvataan kohorttikohtaisina alkoholikuolleisuuslukuina ilman
ikävakiointia. Viimeisessä vaiheessa alkoholikuolleisuutta mallinnetaan Poisson-regression avulla.
Tutkimuksen tuloksien mukaan miesten alkoholikuolleisuus on noussut aikavälillä 1971-1995 ja kuolleisuuden kehityksessä on havaittavissa
selkeät kohorttierot. Kuolleisuus näyttäisi alkaneen nousta kohorteittain 1921-1925--syntyneestä kohortista lähtien aina vuosina
1951-1955-syntyneisiin kohortteihin saakka. Kuolleisuuden korkein huippu on ollut kaikissa kuolemansyyryhmissä alle 45-vuotiaiden
ikäryhmässä vuosina 1946-1955 syntyneillä kohorteilla. Tämän aineiston perusteella ei kuitenkaan voi varmuudella päätellä, jatkuuko havaittu
kuolleisuuskehitys näiden kohorttien osalta niiden vanhentuessa. Tulokset viittasivat myös selvään periodivaikutukseen kuolleisuuden
kehityksessä, sillä laajin lähes kaikkia ikäryhmiä koskenut kuolleisuuden nousu on tapahtunut aikavälillä 1981-1990. Tulokset osoittivat lisäksi,
että nuorien 1956-1970 syntyneiden kohorttien alkoholikuolleisuus on nuorissa ikäryhmissä edellisiä kohortteja alhaisemmalla tasolla. Tämä voi
antaa viitteitä siitä, että näiden kohorttien alkoholikuolleisuuden kehitys voisi olla tulevaisuudessa suotuisampi kuin edellisten kohorttien.
Koulutustason mukaisten alkoholikuolleisuuserojen taustalta löytyy tämän tutkimuksen tulosten valossa selkeät kohorttierot. Koulutusryhmien
väliset kuolleisuuserot ovat kasvaneet tutkimusaikana jyrkästi lähes kaikkien kohorttien (1926-55) keskuudessa etenkin jaksolta 1981-1985
eteenpäin. Pääkaupunkiseutu edusti kaikkein korkeinta alkoholikuolleisuuden aluetta koko jaksolla 1971-1995 lähes kohortista ja ajankohdasta
riippumatta, minkä lisäksi kaupungeissa asuvien miesten alkoholikuolleisuus on ollut selvästi suurempaa kuin maalla asuvien miesten.
Selvin odotettavissa oleva kehityssuunta koulutustason mukaisissa alkoholikuolleisuuseroissa nyt vallitsevien kohorttierojen perusteella on
kuolleisuuserojen pysyminen yhtä suurina tai lisääntyminen entisestään. Alueellisten alkoholikuolleisuuserojen kehitystä nyt saatujen tulosten
valossa on vaikea ennakoida eri kohorttien osalta, mutta vaikuttaa todennäköiseltä, että ainakin kaupungissa asuvien miesten
alkoholikuolleisuustaso tulee pysymään maaseudulla asuvia korkeammalla tasolla kaikissa kohorteissa.
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