30. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 21.-22.10.2004
Helsingin yliopiston sosiologian laitos
Suomen Väestötieteen Yhdistys ry.
VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN YHTEISKUNNALLISENA ILMIÖNÄ
30. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 21.-22.10.2004
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla
Väestötieteen lähestymistapa väestön vanhenemiseen on pitkälti keskittynyt väestön
ikärakenteen muutoksen ja sitä koskevien ennusteiden tarkasteluun sekä sen tutkimiseen,
miten toisaalta eri väestönmuutostekijöiden vaikutus on edistämässä ikärakenteen
vanhenemista ja miten toisaalta syntyvyydessä ja muuttoliikkeessä tapahtuvat muutokset
saattaisivat tätä vanhenemista hidastaa. Tässä seminaarissa väestön ikärakenteen
vanheneminen otetaan asiana, joka väistämättömästi tulee Suomessakin seuraavina
vuosikymmeninä jatkumaan. Huomio kiinnitetään sen sijaan siihen, minkälaisia
yhteiskunnallisia vaikutuksia väestön ikääntymisellä on suomalaiselle yhteiskunnalle ja
minkälaisia haasteita kehitys tuo mukanaan erityisesti terveys- ja hoitopalveluiden
näkökulmasta. Nyt jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan seminaarin yhteydessä myös
julkistetaan Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinnon saaja.
Seminaarin osallistumismaksu on 120 euroa, ja se sisältää majoituksen sekä ruokailut. Yhden
päivän hinta ilman majoitusta on 50 euroa. Helsingistä järjestettävän bussikuljetuksen hinta
on 25 euroa edestakaisin ja 15 euroa, jos kuljetukseen osallistuu vain yhteen suuntaan. Bussi
lähtee Rautatientorilta, Mikonkadun tilausajolaiturilta torstaina 21.10. 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 13.10. sähköpostitse tai puhelimitse
Suomen Väestötieteen Yhdistyksen sihteerille (timo.kauppinen@helsinki.fi; puh. 09 – 191
24192). Seminaarin osanottajien määrä on rajoitettu 40 henkeen, ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä kaikkien on mainittava
1. yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 2. osallistuuko bussikuljetukseen 3.
osallistuuko molempien päivien ohjelmaan 4. tarvitseeko majoituksen 5. opiskelijat
mainitsevat olevansa opiskelijoita, jolloin maksuja ei peritä 6. tarvittaessa: erikoisruokavalio
7. tarvittaessa: muut erikoistoivomukset

Lisätietoja saa yhdistyksen sihteeriltä (sähköposti: timo.kauppinen@helsinki.fi, puh. 09 - 191
24192 tai 050 - 518 3810) ja muilta järjestelytoimikunnan jäseniltä.
Tervetuloa seminaariin!
Järjestelytoimikunta
Kari Pitkänen, Timo Kauppinen, Helka Hytti, Pekka Martikainen ja Pekka Myrskylä
Ohjelma
Torstai 21.10.
9.00 Lähtö Helsingistä (Mikonkadun tilausajolaituri)
11.15 Saapuminen Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle
11.30 Seminaarin avaus (Kari Pitkänen, HY/Sosiologian laitos)
12.00 Lounas
13.00 Kari Pitkänen (HY/Sosiologian laitos): Johdatus seminaarin teemaan
13.40 Raija Volk (Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos): Ikääntyminen kaupunkien ja
maaseudun näkökulmasta
14.30 Kahvi
15.00 Ismo Risku (Eläketurvakeskus): Pidentyvä elinaika, eläkemeno ja elinaikakerroin
15.40 Antti Karisto (HY/Yhteiskuntapolitiikan laitos): Kolmas ikä väestöilmiönä ja
yhteiskunnallisena ilmiönä
16.30 Päivällinen
17.30 Marja Jylhä (TaY/Terveystieteen laitos): Eliniän kehitys ja pitkäikäisyys väestötieteen ja gerontologian yhteinen tutkimushaaste
18.30 Sauna ja iltapala
Perjantai 22.10.
8.00 Aamiainen
9.00 Pekka Martikainen (HY/Sosiologian laitos): Hedelmällisyys, kuolleisuus ja sukupolvien
välinen potentiaalinen tuki Suomessa ja Iso-Britanniassa 1911-2050
9.40 Pekka Myrskylä (Tilastokeskus): Ikääntyvien työllisyys, työssäpysyminen ja
eläköityminen

10.20 Tauko
10.40 Markku Lindqvist (Tilastokeskus): Ikääntyneiden tulot ja kuluttaminen
11.20 Tuija Martelin & Seppo Koskinen (KTL): Ikääntyvän väestön toimintakyvyn kehitys
12.00 Lounas
13.00 Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinnon luovuttaminen ja palkinnonsaajan esitys
14.00 Lähtö paluumatkalle
16.00 Paluu Helsinkiin

