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Helsingin yliopiston sosiologian laitos  

Suomen Väestötieteen Yhdistys ry.  

KOULUTUKSEN JA VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET 

31. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 20.-21.10.2005 

Lammin biologisella asemalla  

Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen ja Suomen Väestötieteen Yhdistyksen perinteinen 
jatko- ja täydennyskoulutusseminaari keskittyy tällä kertaa koulutukseen ja sen yhteyksiin 
väestönkehitykseen. Seminaarissa kerrotaan koulutusluokituksen muutoksista ja niiden 
vaikutuksesta väestön koulutusrakenteeseen, käydään lävitse Suomen koulujärjestelmää ja 
koulutusta koskevia linjauksia sekä esitellään esimerkkejä koulutusmuuttujan käytöstä 
väestöilmiöiden analyysissä. Seminaarissa jaetaan myös Väinö Kannisto -rahaston 
tunnustuspalkinto. Seminaarin ohjelma on liitteenä.  

Seminaarin osallistumismaksu on 130 euroa, ja se sisältää majoituksen sekä ruokailut. Yhden 
päivän hinta ilman majoitusta on 60 euroa. Helsingistä järjestettävän bussikuljetuksen hinta 
on 30 euroa edestakaisin ja 20 euroa, jos kuljetukseen osallistuu vain yhteen suuntaan. Bussi 
lähtee Rautatientorilta, Mikonkadun tilausajolaiturilta torstaina 20.10. kello 9.00.  

Osallistumis- ja bussimaksu pyydetään suorittamaan etukäteen Suomen Väestötieteen 
Yhdistyksen tilille (Sampo 800027-5297850). Niitä osallistujia, jotka tarvitsevat laskun 
osallistumis- ja bussimaksun suorittamista varten tai kuitin maksetusta summasta, pyydetään 
mainitsemaan asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingin yliopiston sosiologian 
opiskelijoilta ja Väestö, terveys ja elinolot -tutkijankoulutusohjelman jatko-opiskelijoilta ei 
peritä osallistumis- eikä bussimaksua.  

Seminaariin on ilmoittauduttava sitovasti viimeistään 11.10. sähköpostitse tai puhelimitse 
Suomen Väestötieteen Yhdistyksen vt. sihteerille (timo.kauppinen@helsinki.fi; puh. 09 – 191 
23901). Seminaarin osanottajien määrä on rajoitettu 50 henkeen, ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kaikkien on mainittava  

1. yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 2. osallistuuko bussikuljetukseen (meno-
paluu tai jompikumpi) 3. osallistuuko molempien päivien ohjelmaan 4. tarvitseeko 
majoituksen 5. opiskelijat (ks. yllä) mainitsevat olevansa opiskelijoita, jolloin maksuja ei 
peritä 6. tarvittaessa: erikoisruokavalio 7. tarvittaessa: muut erikoistoivomukset  

Lisätietoja saa yhdistyksen vt. sihteeriltä (sähköposti: timo.kauppinen@helsinki.fi  

puh. 09 - 191 23901 tai 050 - 518 3810) ja muilta järjestelytoimikunnan jäseniltä.  

Tervetuloa seminaariin! 

Järjestelytoimikunta  

mailto:timo.kauppinen@helsinki.fi
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Kari Pitkänen, Mika Gissler, Mauri Nieminen ja Anne Ruokolainen  

 

KOULUTUKSEN JA VÄESTÖNKEHITYKSEN YHTEYDET 

31. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 20.-21.10.2005  

Lammin biologisella asemalla  

 

Ohjelma 

Torstai 20.10. 

9.00 Lähtö Helsingistä (Mikonkadun tilausajolaituri)  

11.15 Saapuminen Lammille  

11.30 Seminaarin avaus (Kari Pitkänen, Helsingin yliopisto)  

12.00 Lounas  

12.50 Aila Repo (Tilastokeskus): Koulutusluokituksen rakenne ja käyttö tutkimusaineistoissa  

13.30 Heikki Mäenpää (Opetusministeriö): Koulujärjestelmän tila ja kehitysnäkymät  

14.10 Osmo Kivinen (Turun yliopisto): Koulutustutkijan näkökulma Suomen 
koulutusjärjestelmän linjauksiin (alustava otsikko)  

14.50 Kahvi  

15.20 Eija Stengård (Stakes): Aikalisä! Elämä raiteilleen! Nuorten miesten syrjäytymistä 
ehkäisevän tutkimus- ja kehittämishankkeen haasteita  

16.00 Leena Koivusilta (Turun yliopisto): Muuntuuko koulutus hyvinvoinniksi - mitä 
tutkimukset osoittavat?  

17.00 Illallinen  

18.00 Timo Aro (Satakunnan TE-keskus): Osaamisrakenteen ja muuttoliikkeen välinen 
yhteys  

19.00 Sauna ja iltapala  

Perjantai 21.10. 

 



8.00 Aamiainen  

9.00 Marika Jalovaara (Helsingin yliopisto): Koulutusastemuuttujan käyttö selittävänä 
muuttujana: esimerkkinä avioeroa koskevat analyysit  

9.40 Timo Kauppinen (Helsingin yliopisto): Keskiasteen koulutusvalintojen taustatekijät 
helsinkiläisnuorilla  

10.20 Tauko  

10.45 Seppo Koskinen ja Tuija Martelin (Kansanterveyslaitos): Koulutuksen ja Suomen 
väestön terveyden yhteydet  

11.30 Seminaarin loppukeskustelu  

12.00 Lounas  

13.00 Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinnon luovuttaminen ja palkinnonsaajan esitys  

14.00 Lähtö paluumatkalle  

16.30 Paluu Helsinkiin  

 


