
Perhe ja yksilöiden hyvinvointi 

32. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 
2.-3.11.2006 Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla  

 

Torstai 2.11. 

9.00 Lähtö Helsingistä (Fennian pysäkki, Mikonkatu)  

11.15 Saapuminen Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle  

11.30 Seminaarin avaus (Kari Pitkänen, HY/Sosiologian laitos)  

12.00 Lounas  

13.00 Robert Cliquet: European Family Research - past, current and future  

14.00 Anneli Miettinen: Childbearing desires and intentions. Do highly educated persons 
prefer late and low fertility?  

14.40 Kahvi  

15.10 Minna Säävälä: Immigrant families and women’s work - comparing integration 
strategies among Russians and Kosovo Albanians  

15.50 Elina Nihtilä: Living arrangements and the risk of long-term institutionalization among 
the elderly  

16.30 Päivällinen  

17.30 Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinnon luovuttaminen ja palkinnonsaajan esitys  

18.30 Sauna ja iltapala  

 

Perjantai 3.11. 

8.00 Aamiainen  

9.00 Anna-Maija Castrén: Mikä on perhe? Perhe- ja sukulaiskonfiguraatiot eron jälkeen  

9.40 Minna Piispa: Naisten kokema parisuhdeväkivalta - tilastotietoa ja kyselytutkimuksen 
tuloksia.  

10.20 Tauko  

10.40 Mia Hakovirta: Vertaileva näkökulma yksinhuoltajaäitien työllisyyteen ja köyhyyteen  



11.20 Anita Haataja: Suomalainen ansaitsija? hoivaajamalli 2000-luvun alussa  

12.00 Lounas  

13.00 Kaisla Joutsenniemi: Asumismuodon mukaiset terveyserot  

14.00 Lähtö paluumatkalle  

16.00 Paluu Helsinkiin 

 

 

 

 

Robert Cliquet 

Professor emeritus, PhD  

European Family Research – past, current and future 
 
Family research is scattered over many scientific disciplines such as sociology, demography, 
economics, psychology, sexology, bio- and cultural anthropology. In the past, and even 
currently those fields have studied family phenomena in a quite isolated manner. A specific 
feature of family research in Europe is that it is, moreover, scattered over many countries 
where much research is published in the national language(s) which is, in most cases, not 
accessible to the international research community. In the second half of the 20th century, a 
broad variety of topics relevant to family research have been undertaken. Continuity in the 
attention for specific topics goes hand in hand with gradual shifts related to changing forms 
of behaviour. However, the focus on specific aspects of behaviour appears to shift also on the 
basis of the policy discourse both within and outside the research community. The defining of 
the European Research Area by the European Commission is having a stimulating effect on 
international comparative research and cooperation, but the funding of research is largely 
limited to issues with high relevance for short-term policies. Future family research (in 
Europe) needs to more strongly evolve from uni-disciplinary towards multi- and 
interdisciplinary research and should further international collaborative and comparative 
efforts. More comprehensive family research is needed in which several family members or 
generations are investigated simultaneously, and researchers from different disciplines are 
involved. In the social sciences the family theories need to better integrate knowledge and 
insights also coming from fundamental research in fields such as genetics, neurology, 
sexology, psychology, and evolutionary biology.  

 

 

Anneli Miettinen 



Researcher, MSocSc, Population Research Institute, Family Federation of Finland  

Childbearing desires and intentions. Do highly educated persons prefer late and low fertility? 
 
In all European countries total period fertility rates have fallen below replacement level. 
Large part of the decline is due to postponement of first births and a decrease in third and 
higher order births as the two-child norm has become prevalent in family size preferences. 
However, in a recent European survey, sub-replacement ideals were noticed among German-
speaking countries. Can similar trends be also found in Finland? While fertility desires and 
intentions may be poor predictors of future fertility, intentions and childbearing expectations 
are formed in relation to perceived situational, interpersonal, social and other constraints to 
behaviour. The same factors that predict fertility behaviour are found to predict fertility 
intentions. A better understanding of the factors related to low, or high, family size 
preferences can shed light to obstacles to actual childbearing. In this presentation, I look at 
different measures of childbearing desires and intentions and factors related to them among 
Finnish men and women. Particular attention is paid to the impact of education: do persons 
with a higher education express the lowest preferences in Finland?  

 

Minna Säävälä 

Researcher, PhD, Population Research Institute, Family Federation of Finland  

Immigrant families and women’s work - comparing integration strategies among Russians 
and Kosovo Albanians 
 
Do immigrant women’s reproductive roles obstruct their integration in the Finnish labour 
market? This presentation analyses 30 qualitative interviews carried out in the ongoing 
FEMAGE project, a comparative study of female immigrants in 8 EU countries. The work 
and family trajectories of female immigrants from Russia and Kosovo are compared. 
Although all immigrant women largely share comparable difficulties in finding work and 
learning Finnish, there are important ethnic differences in their ways of combining family and 
work. Higher fertility & demanding mothering and other kin roles place Kosovo women in a 
more problematic situation in terms of employment than women from Russia. However, the 
kin network is Kosovo women’s major social resource, both psychologically and socio-
economically. It will be examined whether their strategy of primarily investing in the family 
sphere is more beneficial for their long-term well-being than the less family-centred labour 
market strategy of Russian immigrant women.  

 

 

 

 

Elina Nihtilä 



Researcher, MSocSc, Population Research Unit, Department of Sociology, University of 
Helsinki  

Living arrangements and the risk of long-term institutionalization among the elderly 
 
The elderly living alone had higher risk of institutionalization than the elderly living with 
spouse. The high risk of institutionalization among men living alone was partly explained by 
disadvantaged educational level, occupation-based social class, income, housing tenure, 
house type, poor housing conditions, and presence of depressive symptoms. Among women, 
almost the same factors explained the excess risk, with the exception that women living alone 
were not clearly disadvantaged in terms of education or having chronic medical conditions 
compared to women living with spouse. After controlling for all other factors, men living 
alone still had 50% higher risk of institutionalization and women living alone 17% higher risk 
compared to those living with their spouse. Overall, these results indicate that the future 
demand for institutional care depends not only on the ageing of the population but also on the 
availability of support in the households.  

 

Anna-Maija Castrén 

Koordinaattori, tutkija, VTT, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia  

Mikä on perhe? Perhe- ja sukulaissuhteiden konfiguraatiot eron jälkeen 
 
Esitelmässä tarkastellaan vaihtuvista perhemuodoista koostuvia perheuria ja perhe- ja 
sukulaissuhteiden muodostelmia eli konfiguraatioita ydinperheen hajoamisen jälkeen. 
Taustalla on tutkimus jossain vaiheessa elämäänsä eronneiden vanhempien, äitien ja isien 
(n=34) sosiaalisista verkostoista ja niiden elämänhistoriallisista muodostumisprosesseista. 
Kuten lisääntymisteknologioiden kehitys, kansainvälinen adoptio tai samaa sukupuolta 
olevien puolisoiden perheet, myös ketjuuntuvat parisuhteet, eron ja uudelleen avioitumisen 
vuorottelu ja uusperheellistyminen purkavat merkittävällä tavalla perhettä käsitteenä ja 
pakottavat arvioimaan uudelleen länsimaista ydinperhettä sukulaisuusjärjestelmämme 
perusyksikkönä. Esitelmässä paneudutaan näihin kysymyksiin laadullisen verkostoanalyysin 
näkökulmasta.  

 

Minna Piispa 

Erikoissuunnittelija, VTT, Kriminaalipoliittinen osasto, Oikeusministeriö  

Naisten kokema parisuhdeväkivalta - tilastotietoa ja kyselytutkimuksen tuloksia 
 
Suomessa tehdyt väkivaltarikosten kohteeksi joutumista selvittäneet tutkimukset ovat 
osoittaneet, että miesten ja naisten väkivallan kokemukset ovat erilaisia. Miehet kokevat 
usein toisen tuntemattoman miehen tekemää väkivaltaa ravintoloissa tai muissa julkisissa 
paikoissa. Naiset taas joutuvat yleensä tuntemiensa henkilöiden väkivallan kohteeksi, 
varsinkin omassa kodissaan. Käsittelen esityksessäni naisten kokeman parisuhdeväkivallan 
yleisyyttä sekä olemassa olevien tilastotietojen että kyselytutkimusten avulla. Suomessa 



naisten väkivaltakuolleisuus on yleisempää kuin EU-maissa keskimäärin. Poliisin tietoon 
tullutta rikollisuutta kuvaavan tilaston mukaan sekä naisiin kohdistunut perheväkivalta että 
naisiin kohdistunut parisuhdeväkivalta ovat lisääntyneet. Kaikesta poliisin tietoon tulleesta 
perheväkivallasta naisiin kohdistui 79 prosenttia, parisuhdeväkivallasta 90 prosenttia. 
Tilastolähteet kuvaavat vain pienen osan naisiin kohdistuneesta parisuhdeväkivallasta. 
Vuonna 1997 Suomessa toteutettiin erillinen kyselytutkimus selvittämään miesten naisille 
tekemää väkivaltaa. Tämän tutkimuksen mukaan joka viidennessä parisuhteessa nainen oli 
joskus parisuhteen aikana joutunut nykyisen avio- tai avopuolison tekemän väkivallan 
kohteeksi. Aineiston perusteella naisten parisuhteissa kokema väkivalta oli jaoteltavissa 
neljään erilaiseen väkivallan tapaan, joilla väkivallan muodot ja sen seuraukset ilmenivät. 
Yleisin oli väkivalta, joka oli päättynyt episodiksi menneisyydessä (39 % parisuhteessa 
väkivaltaa kokeneista). Toiseksi yleisintä aineistossa oli lyhyt väkivallan historia (33 %), jota 
kokivat erityisesti nuoret naiset. Aineistossa esiintyneitä harvinaisempia väkivallan 
luonnehdintoja olivat henkinen piina (18 %) ja parisuhdeterrori (10 %), jotka kuvaavat kauan 
aikaa sitten alkanutta, vakavia muotoja saanutta väkivaltaa. Näiden kahden muodon erona oli 
se, että ensimmäisessä puolison harjoittama kontrolli ja alistaminen olivat saaneet 
suuremman roolin ajan myötä. Kyselyaineiston jatkoanalyysi osoitti, että naisten kokema 
parisuhdeväkivalta voi saada erilaisia muotoja ja väkivallan uhrilleen aiheuttamat seuraukset 
vaihtelevat. Näin ollen naisilla on erilaiset mahdollisuudet vastata väkivaltaan. Käyn 
esityksessä läpi myös niitä haasteita, joita väkivallan tutkiminen kyselytutkimukselle asettaa.  

 

Mia Hakovirta 

Tutkija, VTL, Sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto  

Vertaileva näkökulma yksinhuoltajaäitien työllisyyteen ja köyhyyteen 
 
Hyvinvointivaltioiden välillä on eroja siinä, minkälaisia insentiivejä ne luovat yksinhuoltajien 
työmarkkinakäyttäytymiselle. Eri maihin on poliittisten prosessien seurauksena syntynyt 
erilaisia ansaitsija- ja hoivamalleja, ja myös yksinhuoltajien työssäkäyntiä ja toimeentuloa 
tuetaan eri tavoin. Yksinhuoltajaäitien työllisyydessä ja köyhyydessä onkin huomattavia eroja 
maiden välillä. Esitelmä perustuu väitöskirjaan, jossa on vertailtu yksinhuoltajaäitien 
työllisyyden ja köyhyyden muutoksia vuosina 1990–2000 kuudessa eri maassa: Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Aineisto muodostuu 
kansainvälisistä tilastoista ja Luxembourg Income Study -aineistoista.  

 

Anita Haataja 

Erikoistutkija, VTT, dosentti, VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus  

Suomalainen ansaitsija? hoivaajamalli 2000-luvun alussa 
 
Suomi oli Ruotsin rinnalla ensimmäisiä maita maailmassa, joissa lapsen syntymään ja 
hoitoon liittyviä vapaita alettiin kohdentaa myös isille. Yhtäältä pelättiin, että vain naisille 
kohdennettavat vapaat heikentäisivät naisten asemaa työmarkkinoilla. Toisaalta haluttiin 
kehittää isille mahdollisuudet osallistua lapsensa elämään ja hoitoon alusta alkaen. Miten yli 



30 vuoden takainen tavoite kahden työssä käyvän ja kahden lasta hoitavan vanhemman 
perhemallista on konkretisoitunut? Miten äidit ja isät osallistuvat ansiotyöhön? Miten he 
jakavat perhevapaita ja kotityötä? Miten politiikka on tukenut lopputuloksia? Alustuksessani 
arvioin suomalaista mallia myös suhteessa Nancy Fraserin (2000) utopistisiksi kutsumiinsa 
ansaitsija-hoivaajamalli -visioihin jälkiteollisissa yhteiskunnissa.  

 

Kaisla Joutsenniemi 

Tutkija, LL, VTM, Kansanterveyslaitos, Terveyden ja toimintakyvyn osasto  

Asumismuodon mukaiset terveyserot 
 
Virallisten siviilisäätyryhmien väliset terveyserot tunnetaan kohtalaisen hyvin. Lukuisissa 
länsimaisissa tutkimuksissa avioituneilla henkilöillä on raportoitu olevan matalampi 
kuolleisuus kuin muilla siviilisäätyryhmillä, ja eronneilla on ollut korkein kuolleisuus. Tänä 
päivänä virallinen siviilisääty ei kuitenkaan heijasta todellista asumismuotoa (avioliittoa 
lukuunottamatta), sillä naimattomat, eronneet ja lesket voivat asua yksin, kumppanin kanssa, 
lasten tai muiden aikuisten kanssa. Viimeisten vuosikymmenien aikana avioliiton 
ulkopuolella elävien henkilöiden määrä on Suomessa kasvanut, ja yhä useammat henkilöt 
asuvat avoliitossa. Eri asumismuotojen ja perhetyyppien mukaisia terveyseroja ei juuri 
tunneta. Tässä esityksessä kuvaan asumismuodon ja perhetyypin mukaisia kuolleisuuseroja 
1990-luvun lopulla. Lisäksi esittelen asumismuodon mukaisia eroja koetussa terveydessä, 
mielenterveydessä ja alkoholin kulutuksessa, sekä kuvaan näitä terveyseroja mahdollisesti 
selittäviä tai välittäviä tekijöitä. Esitys perustuu valmisteilla olevaan väitöskirjaan 
"Differences in health by living arrangements".  

 


