
 

 

Suomen Väestötieteen Yhdistys ry 

Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos, Sosiologian oppiaine 

 

Ikääntyminen 
 

37. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 15.–16.11.2012 

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 

 

Ohjelma 

 

Torstai 15.11. 

8.45 Lähtö Helsingistä (Rautatientori, Mikonkadun tilausajopysäkki) 

11.00 Saapuminen Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle 

11.10 Seminaarin avaus (Pekka Martikainen, Helsingin yliopisto) 

11.15 Markus Rapo: Väestökehitys uuden ennusteen valossa 

12.00 Lounas 

13.00 Noora Järnefelt: Pitenevätkö työurat – kehityssuuntia 2000-luvulla 

13.45 Niku Määttänen: Hoiva- ja elinaikariskit, sosiaalivakuutus ja tulonjako 

14.30 Kahvi 

15.00 Anni Vilkko: Ikälaki, omaishoito ja läheisen vastuu 

15.45 Jenni Blomgren: Alue-erot ikääntyneiden laitoshoitoon siirtymisessä 

16.30 Päivällinen 

17.15 Elina Einiö: Vaivaistalot ja elätteelle antaminen 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 

18.30 Sauna 

20.30 Iltapala 

 

Perjantai 16.11. 

8.00  Aamiainen 

9.15  Karri Silventoinen: Voivatko geenit vaikuttaa pitkäikäisyyteen? Ja jos eivät miksi ne silti 

 vaikuttavat? 

10.00 Tiina Pensola: Ikääntyvien työikäisten kognitiivinen toimintakyky ja työssä jaksaminen 

10.45 Tauko 

11.00 Jorma Seitsamo: Keski-iän työn ja työkyvyn yhteydet vanhuusiän hyvinvointiin 

12.00 Lounas 

13.00 Marianne Johnson: Tilastokeskuksen aineistot – mistä ja miten tutkija saa tietoja 

 ikääntyneistä 

14.00 Lähtö paluumatkalle 

16.00 Paluu Helsinkiin 

 

 



 

 

Puhujat 

 

Markus Rapo 

Yliaktuaari, Tilastokeskus 

Väestökehitys uuden ennusteen valossa 
Tilastokeskus julkisti uusimman väestöennusteen syyskuun lopussa. Esityksessäni tulen 

esittelemään tulevaa väestökehitystä uuden ennusteen valossa. Lisäksi vertailen ennustetta 

aiempiin ennusteisiin ja tarkastelen myös aiempien ennusteiden osuvuutta. 

 

Noora Järnefelt 

Erikoistutkija, Eläketurvakeskus 

Pitenevätkö työurat – kehityssuuntia 2000-luvulla 
Työllisen ajan odotteella mitattuna työurat ovat pidentyneet Suomessa 2000-luvulla suurin piirtein 

elinajanodotteen tahdissa. Kehitys on kuitenkin ollut eri väestöryhmissä hieman erisuuntaista. 

Millaisia eroja on miesten ja naisten ja eri koulutusryhmien välillä? Entä onko työllisenajanodote 

hyvä työurien mittari? 

 

Niku Määttänen 

Tutkimusohjaaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 

Hoiva- ja elinaikariskit, sosiaalivakuutus ja tulonjako 
Lakisääteinen eläkejärjestelmä ja julkisesti rahoitettu vanhusten pitkäaikaishoiva ovat yksilöiden 

kannalta arvokkaita vakuutusjärjestelmiä. Molemmat järjestelmät myös vaikuttavat tulonjakoon 

verrattuna täysin markkinaehtoisiin vakuutusjärjestelmiin. Esimerkiksi eläkejärjestelmä siirtää 

tuloja niiltä, joiden eliniän odote on lyhyt (esimerkiksi huonosti koulutetut miehet) niille, joiden 

eliniän odote on pitkä. Hyödynnän elinaika- ja hoivariskejä kuvaavia tilastoja arvioidakseni 

näiden vakuutusjärjestelmien arvoa yksilöille ja vaikutusta tulonjakoon. 

 

Anni Vilkko 

Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Ikälaki, omaishoito ja läheisen vastuu 
Nykymuodossaan ehdotukseen ikälaista ei sisälly omaishoitoa koskevaa sääntelyä. Sitä käsitellään 

yhtäältä erilliskysymyksenä omaishoidon tuen lainsäädännössä, toisaalta omaisen tarpeiden 

huomioiminen on sisällytetty uuteen, vasta lausuntokierroksella olevaan sosiaalihuoltolakiin. Silti 

ikälakiluonnos vastuuttaa lähiomaisia hoivaan ja huolenpitoon painottaessaan – yleisesti 

hyväksyttyjen vanhuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti – vanhuutta kotioloissa ja kotiin tarpeen 

mukaan saatavia palveluja. Lainvoimaa ei lähiomaisen vastuuttamisella ja velvoittamisella arkista 

huolenpitoa laajempaan hoivaan ja hoitoon ole kuitenkaan takanaan, sillä ko. pykälä poistettiin jo 

70-luvun alussa. Tämä outo tilanne saa kysymään mm. yhteiskunnallisen perhekäsitteen ja 

vanhuspoliittisen perhenäkökulman perään. Keskustelen esityksessäni yllä esitellystä problema-

tiikasta erilaisten omaishoitotilanteiden näkökulmasta ja erityisen analyysiesimerkin valossa. 

 

Jenni Blomgren 

Erikoistutkija, Kansaneläkelaitos 

Alue-erot ikääntyneiden laitoshoitoon siirtymisessä 
Esityksessä tarkastellaan ikääntyneiden hoivaa ja laitoshoitoon siirtymistä alue-erojen näkö-

kulmasta. Aineistona käytetään vuosina 2000-2001 kerättyä suomalaista aikuisväestöä edustavaa 

Terveys 2000 -aineistoa, johon on yhdistetty pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymisen tiedot 

hoitoilmoitusrekisteristä vuosilta 2000-2009. Aineistoon on yhdistetty myös SOTKA-netistä 

Suomen kuntien palvelurakennetta kuvaavia tietoja. Esityksessä sekä kuvaillaan alue-eroja että 

tarkastellaan yksilö- ja aluetekijöiden vaikutuksia laitoshoitoon siirtymiseen monitasomallien 

avulla. 

 



 

 

Elina Einiö 

Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto 

Vaivaistalot ja elätteelle antaminen 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 
Esityksessä käsitellään yleisellä tasolla kunnallisen köyhäinhoidon rakennemuutosta ja 

vaivaistalojen perustamisen alkuvaiheita sekä vaivaishoitolaisten asemaa yleisen äänioikeuden 

aikana. 

 

Karri Silventoinen 

Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

Voivatko geenit vaikuttaa pitkäikäisyyteen? Ja jos eivät miksi ne silti vaikuttavat? 
Pitkäikäisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa elinikä jatkuu sen jälkeen kun lisääntyminen on 

fysiologisista syistä päättynyt. Tämän takia pitkäikäisyyteen ei voi kohdistua evolutiivista 

painetta. Käytännössä kuitenkin pitkäikäisyys johtuu yksittäisten sairauksien puuttumisesta, joiden 

taustalla on geneettisiä tekijöitä. Pitkäikäisyydessäkin voidaan siis löytää geneettistä vaihtelua, 

joskin se on heikompaa kuin monissa muissa piirteissä. 

 

Tiina Pensola 

Erikoistutkija, Työterveyslaitos 

Ikääntyvien työikäisten kognitiivinen toimintakyky ja työssä jaksaminen 
Normaalissa ikääntymisessä kognitiivisen toimintakyvyn eräät osa-alueet heikentyvät osan 

pysyessä ennallaan tai parantuessa. Yksilöiden ja väestöryhmien välillä on kuitenkin suuria eroja 

kognitiivisen toimintakyvyn muutoksissa. Esityksessä tarkastellaan väestöryhmittäisiä eroja 

kognitiivisessa toimintakyvyssä työuran lopussa. 

 

Jorma Seitsamo 

Erikoistutkija, Työterveyslaitos 

Keski-iän työn ja työkyvyn yhteydet vanhuusiän hyvinvointiin 
Tarkastelen esityksessäni keski-ikäisten kuntatyöntekijöiden koetun työkyvyn (mittareina 

työkykyindeksi sekä sen osiot) yhteyksiä eri terveyttä kuvaaviin tekijöihin (mm. koettu terveys 

ja sairauksien lukumäärä) 28 vuotta myöhemmin eläkeiässä. Tulokset osoittavat, että hyvä 

työkyky ennustaa kolmannen iän terveyttä pitkälle vanhuuteen. Jos työntekijät kokivat 

työkykynsä hyväksi työssäoloaikana, he kokivat myös terveytensä hyväksi noin kaksi kertaa 

useammin vielä 28 vuotta myöhemmin verrattuna niihin jotka kokivat työkykynsä heikentyneen. 

Vastaavasti hyvä työkyky indikoi alhaisempaa sairauksien lukumäärää eläkevuosina. 

 

Marianne Johnson 

Yliaktuaari, Tilastokeskus 

Tilastokeskuksen aineistot – mistä ja miten tutkija saa tietoja ikääntyneistä 
Tilastokeskuksen tilastotarkoituksia varten keräämät aineistot voivat olla väestötutkijalle 

aarrearkku. Aineistot sisältävät lähes aina henkilön ikätiedon sekä mm. pitkiä aikasarjoja ja 

mahdollisuuden linkittää tiedot perheenjäsenten välillä. Aloittelevan tutkijan voi kuitenkin olla 

vaikeaa löytää aarretta ja joskus arkun avaaminen on haasteellista varttuneille tutkijoillekin. Käyn 

esityksessäni läpi mahdollisuudet ja rajoitukset mikroaineistojen saannissa. 


