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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aihe on siviilisäätyryhmien väliset kuolleisuuserot Suomessa ja niiden muutos jakson 1971-1995 aikana. Erityistä huomiota kiinnitän
siviilisäätyryhmien välisten kuolleisuuserojen ja sosiodemografisten tekijöiden yhteyteen, näiden tekijöiden jakautumisen muutoksiin
tutkimusjakson aikana, sekä absoluuttisiin ja suhteellisiin kuolleisuuseroihin. Koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja asuinalueen yhteyttä
kuolleisuuseroihin olen selvittänyt käyttämällä menetelmänä mallittamista Poisson regressioanalyysillä. Tutkimusaineisto perustuu
Tilastokeskuksen laatimaan laajaan pitkittäisaineistoon, joka pohjautuu väestölaskenta-aineistoihin ja niihin henkilötunnuksen avulla
yhdistettyihin rekisteritietoihin. Kuolemat on yhdistetty väestölaskenta-aineistoihin väestölaskentoja seuranneilta viiden vuoden ajanjaksoilta.
Tutkimusväestö koostui 35-64-vuotiaista suomalaisista.
Tutkimusjakson aikana siviilisäätyryhmien välillä oli selvät kuolleisuuserot. Naimisissa olevien kuolleisuus oli pienin. Kaikkein suurin
kuolleisuus oli eronneiden miesten ja naimattomien naisten keskuudessa. Kuolleisuuserot olivat vanhemmilla ikäryhmillä pienemmät kuin
nuoremmilla. Miesten kuolleisuuserot siviilisäätyryhmien välillä olivat suurempia kuin naisten.
Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että vaikka rakenteelliset tekijät jakautuivat epätasaisesti siviilisäätyryhmien välillä, ne selittivät
siviilisäätyryhmien välisiä kuolleisuuseroja vain vähän. Kaikki rakenteelliset tekijät yhteensä selittivät kuolleisuuseroista miehillä 9 %:sta 25
%:iin ja naisilla 1 %:sta 10 %:iin siviilisäätyryhmästä riippuen. Rakennetekijät vaikuttivat eniten naimattomien miesten kuolleisuuteen ja
muuttujista pienin vaikutus siviilisäätyryhmien kuolleisuuseroihin oli asuinalueella. Rakennetekijöiden jakautumisen muutokset eivät selittäneet
kuolleisuuden vaihtelua siviilisäätyryhmien välillä tutkimusjakson aikana.
Miesten kuolleisuus laski kaikissa siviilisäätyryhmissä tutkimusjakson aikana. Myönteisin kuolleisuuden kehitys oli naimisissa olevilla, ja
toiseksi myönteisin eronneilla miehillä ja naisilla. Kielteisintä kuolleisuuden kehitys oli alle 50-vuotiailla leskinaisilla, joiden kuolleisuus kasvoi.
Pääsääntöisesti huonoin kuolleisuuden kehityksen jakso oli 1980-luvun loppu molemmilla sukupuolilla. Naimisissa olevien kuolleisuus laski
muita nopeammin ja muiden siviilisäätyryhmien suhteellinen ylikuolleisuus naimisissa oleviin verrattuna kasvoi niin miehillä kuin naisillakin
tutkimusjakson aikana. Miehillä kuolleisuuden absoluuttinen ero naimisissa oleviin verrattuna supistui eronneilla, mutta kasvoi yli 45-vuotiailla
naimattomilla, sekä 50-54-vuotiailla leskillä. Yli 50-vuotiaiden eronneiden naisten absoluuttinen ero pieneni, mutta muiden siviilisäätyryhmien
ero naimisissa oleviin verrattuna pääsääntöisesti kasvoi.
Tutkimuksen keskeisimmät lähteet olivat siviilisäätyryhmien kuolleisuuseroja käsittelevät kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset.
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