
33. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 1.–2.11.2007 Tvärminnen 
eläintieteellisellä asemalla 

 

Torstai 1.11. 

9.00 Lähtö Helsingistä (Fennian pysäkki, Mikonkatu)  

11.15 Saapuminen Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle  

11.30 Seminaarin avaus (Ismo Söderling, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos)  

12.00 Lounas  

13.00 Markus Rapo: Väestöennuste 2007  

13.40 Matti Saari: Vastakaupungistuminen ja sen taustatekijät Suomessa viime vuosina  

14.20 Kahvi  

14.50 Riikka Shemeikka: HIV-epidemian vaikutus Namibian pitkän aikavälin 
väestönkehitykseen  

15.30 Markku Ryynänen: Väestöennusteet ja niiden käyttö  

16.30 Päivällinen  

17.30 Helka Hytti: Elinvaiheet ja elinajanodote - eurooppalaisen vertailun hahmottelua  

18.30 Sauna ja iltapala  

 

Perjantai 2.11. 

8.00 Aamiainen  

9.00 Peter Biström: Trendiennusteen heijastukset työeläkejärjestelmään  

9.40 Mikko Kautto: Väki vanhenee ja palvelutarpeet kasvavat – menoennakoinnin tuloksia ja 
kehittämistarpeita  

10.20 Tauko  

10.40 Maria Pikkarainen: Maahanmuuttajien tilanne työmarkkinoilla tänään ja heidän tuleva 
tarpeensa  

11.20 Markku Lankinen: Tilastokeskuksen väestöennuste ja sen käyttö kunnittaisen 
asunnontarvemallin keskeisenä pohjatietona  



12.00 Lounas  

13.00 Juha Alho: Väestöennusteen luotettavuudesta  

14.00 Lähtö paluumatkalle  

16.00 Paluu Helsinkiin 

 

 

Markus Rapo 

Yliaktuaari, Tilastokeskus  

Väestöennuste 2007 Uusi väestöennuste: Suomi vuonna 2040, uusittu ennustesysteemi ja 
havaintoja väestöennusteesta. Esityksessä käydään läpi tuoreen väestöennusteen lukuja ja 
lisäksi kerrotaan muutoksista, joita ennustemenetelmiin on tehty.  

 

Matti Saari 

Yliaktuaari, Tilastokeskus  

Vastakaupungistuminen ja sen taustatekijät Suomessa viime vuosina Kaupunkiseutujen 
muuttovoitot ovat pienentyneet 2000-luvun alussa Suomessa 1980-luvun alhaiselle 
keskimääräiselle tasolle. Taakse ovat jääneet 1990-luvun loppupuoliskon huippuluvut 
kaupunkiseutujen nettomuutossa. Samalla on muuttovoitollisten pienten keskusten ja 
maaseutualueiden määrä kasvanut, jotka kukin käsittävät pari kolme kuntaa. Tässä mielessä 
voidaan puhua vastakaupungistumissuuntauksesta. Tässä tutkimuksessa em. alueista 
käytetään termiä muuttovoitolliset pikku-keskukset.  

Vastakaupungistumissuuntauksen on 1970–1990 väitetty olleen restrukturaatiota, millä on 
tarkoitettu massatuotantomallista joustavan tuotannon malliin siirtymistä teollisuudessa. 
Teollinen toiminta väheni keskuksissa ja laajeni pikku-keskuksissa. Suomessa 
vastakaupungistumissuuntauksen on lisäksi katsottu 1975–90 aiheutuneen hyvinvointivaltion 
”kultakaudesta”. Ajanjakson aikana luotiin kaikkiin kuntiin iso joukko julkisten palvelujen 
työpaikkoja, mikä vaikutti osaltaan pikku-keskusten nettomuuttoa lisäävästi. (vrt. 
tofflerimaiseen näkemykseen palveluelinkeinojen laajentumisesta). Pikku-keskusten 
muuttovoiton on nähty olevan riippuvaisuussuhteessa läheisen keskuksen 
dispersiokehitykseen. Seutuistuminen laajenee kaupunkiseudun rajan taakse. Em. seikkojen 
sekä muuttovoitollisten pikku-keskusten 30–39-v tulomuuton ja 30–59-v nettomuuton 1992–
2005 yhteyksiä tarkastellaan tässä tutkimuksessa.  

Valtaosa muuttoliikkeestä on työvoiman liikkuvuutta työpaikasta toiseen ilman uuden 
työpaikan perustamista. 30–39-vuotiaat ovat se kvalifikaatioiltaan hyvä muuttajien 
väestöryhmä, joka keskuksista muuttaessaan tuottaa muuttovoitollisille pikku-keskuksille 
valtaosan niiden muuttovoitosta aikuisten joukossa. Siksi 30–39-vuotiaiden pikku-keskuksiin 



muuttoa tarkastellaan tässä tutkimuksessa myös aluevyöhykkeiden lohkoutuneista 
työmarkkinoista muodostuvassa viitekehyksessä.  

 

Riikka Shemeikka 

Tutkija, VTT, Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos, Väestöntutkimuksen yksikkö  

HIV-epidemian vaikutus Namibian pitkän aikavälin väestönkehitykseen Esitelmässä 
tarkastellaan Namibian HIV-epidemian tilaa ja sen vaikutusta väestönmuutostekijöihin sekä 
arvioidaan epidemian vaikutusta maan väestön kokoon ja rakenteeseen pitkällä aikavälillä.  

 

Markku Ryynänen 

Matemaatikko, Kela, Aktuaari- ja tilasto-osasto  

Väestöennusteet ja niiden käyttö Väestönkehitystä koskevat arviot yhteiskunnan ja 
erityisesti sosiaaliturvan kehitystä koskevan keskustelun lähtökohtana.  

 

Helka Hytti 

Johtava tutkija, VTT, dosentti, Kela, tutkimusosasto  

Elinvaiheet ja elinajanodote - eurooppalaisen vertailun hahmottelua Tutkimustarve on 
noussut esiin EU:n exit age -indikaattorista ja työllisen/työvoima-ajan odotteista käydyssä 
keskustelussa. Esityksessä pohditaan mahdollisuutta laajentaa Suomessa jo käytössä oleva 
elinajanodotteen osittamiseen perustuva työssäoloajan pituuden mittaaminen koskemaan 
laajemminkin eri elinvaiheiden odotteita eri EU-maita vertaillen.  

 

Peter Biström 

Matemaatikko, Eläketurvakeskus  

Trendiennusteen heijastukset työeläkejärjestelmään Tilastokeskuksen väestöennusteen 
tarkastelut ETK:n kannalta, erityisesti vaikutukset eläkkeiden tasoon, työvoiman muutokseen, 
sekä rahoitusjärjestelmän sopeutumistarpeet.  

 

Mikko Kautto 

Osastopäällikkö, Eläketurvakeskus, Tutkimusosasto  



Väki vanhenee ja palvelutarpeet kasvavat - menoennakoinnin tuloksia ja 
kehittämistarpeita Hoivan ja hoidon tarve kasautuu yleensä voimakkaasti eliniän viimeisille 
vuosille. Siksi väestörakenteen muutos on saanut korostuneen aseman hoiva- ja 
hoitomenolaskelmissa. Menojen kasvuun vaikuttavat kuitenkin myös muut kuin 
kysyntätekijät. Alustuksessa esitellään tehtyjä laskelmia ja niiden kehittämismahdollisuuksia.  

 

Maria Pikkarainen 

Tutkija, FM, Siirtolaisuusinstituutti  

Maahanmuuttajien tilanne työmarkkinoilla tänään ja heidän tuleva tarpeensa 
Esitelmässä kerrotaan maahanmuuttajien sijoittumisesta suomalaisille työmarkkinoille ja 
millaisia eroja työllistymisessä on eri taustan omaavilla maahanmuuttajilla. Lisäksi 
pohdi¬taan heidän tulevaa tarvettaan maamme työmarkkinoilla.  

 

Markku Lankinen 

Erikoistutkija, VTM, Helsingin kaupungin tietokeskus, Kaupunkitutkimusyksikkö  

Tilastokeskuksen väestöennuste ja sen käyttö kunnittaisen asunnontarvemallin 
keskeisenä pohjatietona Malli on kehitelty 1980-luvun lopulla ja uusi väestöennuste on 
siirretty sen taustaksi jo useaan otteeseen. Esityksessä kerrotaan myös ennusteen 
muuntelumahdollisuudesta sekä kuntatason ja osa-aluetason väestöennusteen keskinäisestä 
kanssakäymisestä.  

 

Juha Alho 

Professori, Ph.D., Joensuun yliopisto, Tilastotieteen laitos  

Väestöennusteen luotettavuudesta Esityksessä tarkastellaan kunnittaisen väestöennusteen 
luotettavuuteen liittyviä seikkoja tilastotieteellisestä näkökulmasta. Valtakunnallisten 
ennusteiden virhelähteiden lisäksi tärkeiksi tekijöiksi nousevat kuntien pieni koko, 
väestöparametrien alueellisen vaihtelun estimointi sekä muuttoliikkeen mallintaminen.  

 


