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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa eläkeikäisten suomalaisten toimintakyvyn ja terveyskäyttäytymisen muutoksia ja yhteyksiä
väestötasolla vuosien 1985-2003 välillä. Lisäksi tutkittiin toimintakyvyn ja terveyskäyttäytymisen sosiodemografisia eroja.
Aineistona käytettiin kahden vuoden välein toteutettua Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistutkimusta (EVTK), jota on kerätty vuodesta
1985 lähtien. Tutkimukseen valittujen 65-79-vuotiaiden naisten ja miesten kokonaismäärä oli 13 232 vuosien 1985-2003 välillä. Keskimääräinen
vastausprosentti oli hieman yli 80. Itse ilmoitettuja päivittäistoimintoja (ADL) käytettiin kuvaamaan toimintakykyä. Terveyskäyttäytymistä
tutkittiin ruokavalion, tupakoinnin, alkoholinkäytön, fyysisen aktiivisuuden ja myös painoindeksin kautta. Toimintakyvyn ja
terveyskäyttäytymisen yhteyksien tarkastelussa vakioitiin myös kroonisten sairauksien vaikutus. Sosiodemografisia eroja tarkasteltiin
ikäryhmien, eläkeikää edeltävän ammatin ja siviilisäädyn kautta. Tulokset raportoitiin ikävakioitujen trendien sekä logistisen että ordinaalisen
regression avulla.
Tutkimus osoitti toimintakyvyn kohentuneen 1980-luvun puolestavälistä vuosituhannen vaihteeseen. Toimintakyky oli parempi nuoremmilla
vastaajilla, toimistotyötä tehneillä ja naimissa olevilla. Tämän päivän eläkeikäiset syövät terveellisemmin ja tupakoivat vähemmän, mutta
käyttävät enemmän alkoholia ja ovat lihavampia kuin ikätoverinsa pari vuosikymmentä sitten. Terveellisen ruokavalion noudattaminen,
tupakointi, alkoholinkäyttö ja lihavuus olivat yleisimpiä nuorimassa ikäryhmässä. Maataloustyötä tehneiden keskuudessa oli vähiten terveellistä
ruokavaliota noudattavia ja eniten lihavia. Alkoholinkäyttö oli puolestaan yleisempää toimistotyötä tehneillä. Naimissa olevat noudattivat
useammin terveellistä ruokavaliota ja tupakoivat vähemmän kuin ei-naimisissa olevat. Terveellinen ruokavalio, tupakointi, alkoholin
käyttämättömyys ja runsas käyttö, fyysinen passiivisuus ja lihavuus olivat yhteydessä huonompaan toimintakykyyn. Näiden tekijöiden sekä
kroonisten sairauksien havaittiin vähentävän toimintakyvyn sosiodemografisia eroja tämä vika lause ei ehkä aukene kaikille.
Toimintakyvyn ja terveyskäyttäytymisen koheneminen tarkoittaa terveempiä elinvuosia tulevaisuuden eläkeikäisille. Tästä positiivisesta
kehityksestä huolimatta väestöryhmittäiset erot ovat edelleen selkeät. Nämä erot yhdessä lisääntyvän lihavuuden ja alkoholinkäytön kanssa ovat
haasteita kansanterveydelle .
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