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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Väestön ikääntyminen on hyvin ajankohtainen asia Suomessa. Ikääntyneiden määrä kasvaa erityisesti suurten ikäluokkien (1945–1950
syntyneet) vanhenemisen myötä. Tällä tutkimuksella pyritään valottamaan ikääntyneiden muuttoliikkeen suuntaa ja volyymiä. Tutkielmassa
tarkastellaan ikääntyneiden muuttoliikettä seutukuntien välillä vuosina 1997–2000. Ikääntyneiden muutot jaetaan kolmeen luokkaan: muutot
syntymäkotiseutukuntaan, muutot muualle Suomeen ja muutot ulkomaille. Lisäksi tarkastellaan muuttoja kaupunkiseutujen ja maaseutuvaltaisten
seutujen välillä. Erityisen kiinnostuneita tutkimuksessa ollaan maassamuutosta.
Tutkimuksessa käytetään EKSY01 (elinolot ja kuolemansyyt) -rekisteriaineistoa, joka perustuu työssäkäyntitilaston pitkittäisaineistoon.
EKSY01-rekisteriaineistosta on tätä tutkimusta varten poimittu 11 prosentin otos henkilöistä, jotka vuonna 1997 täyttivät 55–70–vuotta.
Aineistossa on siten mukana sekä eläkeläisiä että työllisiä ja työttömiä. Näiden henkilöiden muuttokäyttäytymistä seurataan vuosina 1997–2000.
Tarkastelualueena on koko Suomi. Aineiston koko on 39 524 miestä ja 45 729 naista. Aineistoa analysoitiin elaboroimalla ristiintaulukoimalla ja
logistisella regressioanalyysilla.
Huomattavan suuri osa ikääntyneistä ei tarkastelujaksolla (1997–2000) muuttanut seutukuntien välillä lainkaan. Ulkomaille muuttaneita on
erityisen vähän. Syntymäkotiseutukuntaansa muuttaneiden ja muualle Suomeen muuttaneiden ryhmät eivät rakenteellisesti eroa toisistaan.
Tutkimuksessa keskitytäänkin pääosin tarkastelemaan Suomessa muuttaneita yhtenä ryhmänä.
Ikääntyneistä nuorimmat muuttavat useimmin. Naisten ja miesten suhteellisessa muuttaneisuudessa ei ole juuri eroa. Suuri osa
muuttotapahtumista sijoittui eläkkeelle jäämisen vaiheeseen. Pääasiallisen toiminnan mukaan työttömät ovat ahkerimpia muuttajia. Työ ei sido
työttömiä eikä eläkeläisiä paikoilleen. Eronneet muuttavat eri siviilisäätyryhmistä useimmin. Seuraavaksi korkeinta suhteellinen muuttaneisuus
on leskien keskuudessa. Elämässä tapahtuneet muutokset, kuten eroaminen tai leskeksi jääminen, näyttävät siten lisäävän muuttaneisuutta.
Paremmin koulutetut, ylemmän sosioekonomisen aseman omaavat ja suurituloisemmat muuttavat useammin kuin muut. Vuokra-asujat muuttavat
useammin kuin omistusasujat. Muuttovirtoja tutkittaessa kävi ilmi, että suurempi osa ikääntyneistä muuttaa kaupunkiseuduilta
maaseutuvaltaisille seuduille kuin toisinpäin.
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