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34. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 12.–13.11.2009 
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 
  
Ohjelma 
 
Torstai 12.11. 

  9.00 Lähtö Helsingistä (Rautatientori, Mikonkadun tilausajopysäkki) 
11.15 Saapuminen Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle 
11.25 Seminaarin avaus (Pekka Martikainen, Helsingin yliopisto) 
11.30 Jaana Suvisaari: Vakavien mielenterveyshäiriöiden ylisukupolvisuus - perimän vai ympäristön 

vaikutusta? 
12.15 Lounas 
13.15 Laura Kestilä: Lapsuuden elinolojen yhteys terveyteen ja terveyseroihin aikuisuudessa  
14.00 Karri Silventoinen: Ylisukupolvinen periytyvyys: periytyvätkö geenit, kulttuuri vai molemmat  
14.45 Kahvi 
15.15 Karoliina Majamaa: Sukupolvien välinen avunanto 
16.00 Juho Härkönen: Avioeron ylisukupolviset vaikutukset 
16.45 Päivällinen 
17.30 Markus Jäntti: Perhetausta ja taloudellisen aseman periytyvyys 
18.30 Sauna  
20.30 Iltapala  
 
Perjantai 13.11. 

  8.00 Aamiainen 
  9.00 Pekka Myrskylä: Koulutuskin periytyy 
  9.45 Jani Erola: Luokkaliikkuvuuden kohortti- ja periodivaihtelu Suomessa  
10.30 Tauko 
10.45 Ilpo Airio: Köyhyyden periytyminen Suomessa 
11.30 Timo Kauppinen: Toimeentulotuen saamisen ylisukupolvisuus Suomessa 
12.15 Lounas 
13.00 Mikko Aaltonen: Ylisukupolviset vaikutukset kriminologisessa tutkimuksessa 
14.00 Lähtö paluumatkalle 
16.00 Paluu Helsinkiin 
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Jaana Suvisaari 
Akatemiatutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

Vakavien mielenterveyshäiriöiden ylisukupolvisuus - perimän vai ympäristön vaikutusta? 
Tulen käymään läpi perhe-, kaksos- ja adoptiotutkimusten, syntymäkohorttitutkimusten ja ris-
kiryhmätutkimusten tuloksia vakavien mielenterveyshäiriöiden riskitekijöistä, keskittyen eri-
tyisesti perheeseen liittyviin, raskaus- ja kasvuaikaisiin riskitekijöihin ja toisaalta geneettisiin 
riskitekijöihin. 

 
Laura Kestilä 
Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

Lapsuuden elinolojen yhteys terveyteen ja terveyseroihin aikuisuudessa 
Aikuisiän terveys ja elintavat juontavat juurensa nykyistä sosiaalista asemaa ja elinoloja edel-
tävistä elämänvaiheista. Esityksessä tarkastellaan, miten ja millaisilla mekanismeilla lapsuuden 
sosiaaliset ja taloudelliset elinolot ovat yhteydessä aikuisuuden terveyteen, elintapoihin ja 
koulutusryhmien välisiin terveyseroihin. 
 

Karri Silventoinen 
Yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, väestöntutkimuksen yksikkö 

Ylisukupolvinen periytyvyys: periytyvätkö geenit, kulttuuri vai molemmat 
Ympäristön lisäksi myös geneettisillä tekijöillä on vaikutusta paitsi fyysisiin myös useimpiin 
psyykkisiin piirteisiin. Lapset perivätkin vanhemmiltaan piirteitä sekä kasvuympäristön että 
geenien kautta. Esityksessä tarkastellaan erilaisia asetelmia, joilla geneettisten ja ympäristöte-
kijöiden vaikutusta voidaan arvioida. Lisäksi käsitellään viimeaikaisia tutkimuksia geenien ja 
ympäristön välisistä yhdysvaikutuksista. 
 

Karoliina Majamaa 
Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos 

Suurten ikäluokkien aikuisten lasten omilta vanhemmiltaan saama taloudellinen tuki 
Sukupolvien välinen auttaminen voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: taloudelliseen ja 
käytännön apuun sekä henkiseen tukeen. Auttamisen suunta kulkee puolestaan pystysuoraan tai 
vaakatasossa sukulinjassa. Kahden survey-aineiston avulla tarkastelen samaan perhesukulinjaan 
kuuluvien pystysuoraa ylhäältä alaspäin suuntautuvaa taloudellista tukea ja näihin vaikuttavia 
tekijöitä kahdesta eri näkökulmasta; tuen antajan ja saajan. 
 

Juho Härkönen 
Tutkija, Tukholman yliopisto, sosiologian laitos, väestötieteen yksikkö sekä SOFI Institutet för Social 
Forskning  

Avioeron ylisukupolviset vaikutukset 
Esitelmässä tarkastellaan avioerojen ylisukupolvisiin vaikutuksiin liittyvää tutkimuskirjalli-
suutta. Käsittelen tutkimuksia, joissa on tutkittu vanhempien avioerojen vaikutuksia lasten 
koulumenestykseen ja aikuisiän sosioekonomiseen asemaan, psyykkiseen ja fyysiseen hyvin-
vointiin sekä avioliittoihin ja avioerotodennäköisyyteen. Kiinnitän erityistä huomiota kausaalisen 
tutkimuksen ongelmiin, väliin tuleviin mekanismeihin, ja avioerojen ylisukupolvisissa vai-
kutuksissa esiintyvään maa- ja kohorttikohtaiseen vaihteluun. 
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Markus Jäntti 
Professori, Tukholman yliopisto, SOFI Institutet för Social Forskning  

Perhetausta ja taloudellisen aseman periytyvyys 
Taloudellista ja sosiaalista ylisukupolvista liikkuvuutta ja periytyvyyttä tutkitaan pääasiassa 
vertaamalla vanhempien ja aikuisten lasten asemaa. Esitelmässä luodaan katsaus viime vuosina 
kehittyneissä maissa tehtyyn taloudellista liikkuvuutta koskevaan tutkimukseen. Esitelmässä 
argumentoidaan myös, että perhetaustan merkityksestä taloudellisen aseman muodostumiseen 
saa paremman käsityksen tarkastelemalla sisarusten samankaltaisuutta. Vertaamalla ylisuku-
polvista ja sisarusten välistä samankaltaisuutta on myös mahdollista muodostaa käsitys erilaisten 
välittymismekanismien roolista. 
  

Pekka Myrskylä 
Kehittämispäällikkö, Tilastokeskus 

Koulutuskin periytyy 
Vanhempien koulutustason ja -alan vaikutus lasten koulutukseen. Tutkimuksen kohdejoukkona 
vuoden 2007 lopun 30–49-vuotiaat ja heidän vanhempansa. 
 

Jani Erola 
Akatemiatutkija, Suomen Akatemia/Turun kauppakorkeakoulu 

Luokkaliikkuvuuden kohortti- ja periodivaihtelu Suomessa 
Perinteisesti ylisukupolvisen luokkaliikkuvuuden muutosta on tarkasteltu periodi-vaihteluna. 
Viimeaikaiset tutkimustulokset kuitenkin osoittavat sosiaalisen liikkuvuuden kohorttien välisen 
muutoksen olevan tärkeämpi yhteiskunnallinen ilmiö. Esitelmässä tarkastellaan liikkuvuuden 
kohortti- ja periodivaihtelua Suomessa sekä pohditaan havaintojen merkitystä liikkuvuustutki-
musta motivoivan mahdollisuuksien tasa-arvon tavoitteen kannalta. 
 

Ilpo Airio 
Erikoistutkija, Kansaneläkelaitos/Tutkimusosasto 

Köyhyyden periytyminen Suomessa 
Käsittelen esityksessä 90-luvun laman mahdollisia vaikutuksia köyhyyden ylisukupolvisuuteen, 
sekä hyvinvointivaltiollisia toimenpiteitä, joilla köyhyyden periytyvyyttä voidaan vähentää. 
Lisäksi pohdin lyhyesti retrospektiivisten kyselyiden ongelmakohtia ja niiden ratkomista. 
 

Timo Kauppinen 
Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

Toimeentulotuen saamisen ylisukupolvisuus Suomessa 
Selvitimme rekisteriaineistolla vuonna 1990 toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asu-
neiden lapsien toimeentulotuen saamista vuonna 2005. Rekisteriaineistoa ja väestötilastoja yh-
distelemällä voitiin laskea toimeentulotuen saamisen ylisukupolvinen korrelaatio. Pohdimme 
myös, kuinka havaintoikkunan pituus ja henkilön ikä toimeentulotuen saamista mitattaessa 
vaikuttavat havaittavaan korrelaatioon. 
 

Mikko Aaltonen 
Suunnittelija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

Ylisukupolviset vaikutukset kriminologisessa tutkimuksessa 
Suomalaisessa kriminologisessa tutkimuksessa ylisukupolvisia vaikutuksia on tutkittu vähän. 
Tämän esityksen tarkoituksena on esitellä viimeaikaista kansainvälistä tutkimusta rikollisuuden 
ylisukupolvisuudesta, sekä käsitellä väitöskirjani osatyönä tehtävän rekisteritutkimuksen suun-
nitelmaa rikollisuuden ylisukupolvisuudesta Suomessa. 
 


