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38. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutusseminaari 31.10.–1.11.2013 

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 

 

 

Ohjelma 

 

Torstai 31.10. 

 8.45 Lähtö Helsingistä (Rautatientori, Mikonkadun tilausajopysäkki) 

11.00 Saapuminen Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle 

11.15 Seminaarin avaus (Pekka Martikainen, Helsingin yliopisto) 

11.25 Arja Tiihonen: Asuinolot Suomessa tilastojen valossa 

12.10 Lounas 

13.00 Väinö Kannisto -tunnustuspalkinnon jako ja palkinnonsaajan esitys 

13.45 Timo Kauppinen: Maahanmuuttajien asumisurat Pohjoismaissa 

14.30 Kahvi 

15.00 Sirpa Andersson: Ikäihmisten asuminen, perhesuhteet ja hyvinvointi 

15.45 Päivi Naumanen: Kodista hoivaa ja eläkettä? Turkulaisten kodinomistajien näkemyksiä 

asuntovarallisuuden käytöstä 

16.30 Päivällinen 

17.15 Aleksi Karhula: Perhetaustan kokonaisvaikutus omistusasumiseen päätymiseen  

nuorilla aikuisilla 

18.15 Sauna 

20.15 Iltapala 

 

Perjantai 1.11. 

8.00  Aamiainen 

9.00  Matti Kortteinen ja Mari Vaattovaara: Alueellisuudesta sosiaalitieteellisessä 

tutkimuksessa 

10.00 Essi Eerola: Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto ja vuokrataso Helsingissä 

10.45 Kahvi 

11.00 Pasi Moisio: Asumisen tuet ja niiden saajat Suomessa 

12.00 Lounas 

13.00 Pekka Martikainen: Pitkäaikainen laitosasuminen ja sen kesto 

14.00 Lähtö paluumatkalle 

16.00 Paluu Helsinkiin 

 

 



 

 

Asuinolot Suomessa tilastojen valossa 

Arja Tiihonen, Yliaktuaari, Tilastokeskus 

Noin kolmasosa väestöstä asuu kerrostalossa. Helsinkiläisistä kuitenkin 80 prosenttia asuu 

kerrostalossa. Omakotitalossa tai kerrostalossa asuminen vaihtelee mm. elinvaiheen, iän ja 

asuinpaikan mukaan. Esittelen tilastotietoja Suomen asuinoloista mm. alueellisesti ja 

asuntokunnan tulojen mukaan sekä joitakin vertailutietoja eri maista. Lisäksi esittelen 

lyhyesti asumiseen liittyviä tilastoaineistoja. 

 

Maahanmuuttajien asumisurat Pohjoismaissa 

Timo Kauppinen, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Käyn esityksessä läpi pohjoismaisessa NODES-tutkimushankkeessa saatuja tuloksia 

maahanmuuttajien omistusasumiseen päätymisestä ja alueellisesta liikkuvuudesta 

Pohjoismaiden pääkaupunkialueilla. Tutkimuskysymyksinä on ollut mm. missä määrin 

maahanmuuttajien omistusasumiseen tai sosioekonomisesti vahvemmille alueille 

päätymiseen liittyvät selitykset poikkeavat vastaavista selityksistä kantaväestössä ja kuinka 

suuri osuus erosta kantaväestöön nähden liittyy vähäisempiin sosioekonomisiin resursseihin. 

Tulokset perustuvat yksilötason rekisteriaineistojen tilastollisiin analyyseihin. 

 

Ikäihmisten asuminen, perhesuhteet ja hyvinvointi 

Sirpa Andersson, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Se, että iäkäs henkilö asuu kotona pitkään, ei ole uusi asumisen ideaali, mutta sitä esitetään 

entistäkin vahvemmin. Esityksessä tarkastelen iäkkään väestön perhesuhteita – yksin, 

avioliitossa, parisuhteessa? – ja niiden yhteyksiä hyvinvointiin ja terveyteen. Yksineläjä 

pärjää vanhana huonommin kotona kuin puolison kanssa asuva ja yksineläjä onkin 

suuremmassa riskissä joutua laitoshoitoon. 

 

Kodista hoivaa ja eläkettä? Turkulaisten kodinomistajien näkemyksiä 

asuntovarallisuuden käytöstä 

Päivi Naumanen, Yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos 

Esityksessä tarkastellaan, miten kotitalouksissa suunnitellaan vanhuuden päiviin 

varautumista, ja missä roolissa asuntovarallisuus on tässä varautumisessa. Esitys pohjautuu 

eurooppalaisen vertailevan tutkimuksen (DEMHOW) tuloksiin. 

 

Perhetaustan kokonaisvaikutus omistusasumiseen päätymiseen nuorilla aikuisilla 

Aleksi Karhula, Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos 

Esityksessä tarkastellaan perhetaustan kokonaisvaikutusta omistusasumiseen sisarus-

korrelaatiomallien avulla. Kokonaisvaikutuksia vertaillaan toisaalta miesten ja naisten ja 

toisaalta yksin ja kumppanin kanssa asuvien välillä. Tulosten mukaan perhetausta vaikuttaa 

erityisen vahvasti yksinasuviin miehiin. Lisäksi esitellään tulevia tutkimusajatuksia 

kokonaisvaikutusten dekomponointiin ja sekvenssianalyysin käyttöön liittyen. 

  



 

 

Alueellisuudesta sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa 

Matti Kortteinen, Professori, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos 

Mari Vaattovaara, Professori, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos 

 

Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto ja vuokrataso Helsingissä 

Essi Eerola, Johtava ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

ARA-vuokra-asuntojen tarkoitus on tarjota kohtuuhintainen eli markkinavuokraa halvempi 

vuokra-asuntovaihtoehto erityisesti pienituloisille kotitalouksille. Järjestelmän arvioinnin 

kannalta on tärkeää tietää, missä määrin yhteiskunnan tuki todella kavanoituu ARA-vuokra-

asuntojen asukkaille. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon vapaarahoitteisten ja eri 

tavoin säädeltyjen vuokra-asuntojen vuokratasot eroavat toisistaan Helsingissä ja mikä eroja 

selittää. 

 

Asumisen tuet ja niiden saajat Suomessa 

Pasi Moisio, Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Suomessa korvataan asumismenoja yli miljardilla eurolla vuodessa neljän eri järjestelmän 

kautta; yleisen sekä eläkkeensaajan asumistuen, opintotuen asumislisän ja toimeentulotuen 

kautta. Jokaisella tukijärjestelmällä on oma historiansa, tarkoituksensa ja asiakaskuntansa. 

Työkykyisille ja työikäisille tarkoitettu yleinen asumistuki on hyvin monimutkainen 

järjestelmä, osin koska se luotiin aikoinaan vuokrasäännöstelyn oloihin. Se on tarkoitus 

korvata vuonna 2015 huomattavasti yksinkertaisemmalla uudella yleisellä asumistuella. 

 

Pitkäaikainen laitosasuminen ja sen kesto 

Pekka Martikainen, Professori, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos 

Väestön ikääntymisen keskeisimpiä haasteita on pitäaikaisten hoivapalvelujen tuottaminen 

kasvavalle vanhusväestölle. Tässä esityksessä tarkastellaan rekisteriaineistojen avulla 

pitkäaikaiseen laitoshoivaan siirtymisen sosiodemografisia riskitekijöitä ja hoivan kestoa. 

 

 


