
Tutkittua tietoa 
eduskuntavaaleihin.

Osallistuja  määrä on rajattu. 
Ilmoittaudu osoitteessa:

bit.ly/faktavaalit23

Aamukahvi 
tilaisuuk sien tiedot 
seuraavilla sivuilla.

Keskustelusarja tuo vaalikeskusteluihin tutkittua tietoa talou-
dellisesti ja sosiaalisesti kestävästä yhteiskunnasta. Haluamme 
tarjota nykyisille ja tuleville päättäjille 1 tietoa ikääntyvään 
yhteiskuntaan liittyvistä ilmiöistä sekä 2 kanavan rakentavalle 
ja tietoperustaiselle keskustelulle. Faktavaalit järjestää strategi
sen tutkimuksen hanke .

7.2.  Nousevan eläkeiän maa — keinot, kannustimet ja ryhmien 
väliset erot Miten päätöksenteko vastaa?

8.2. Yli viisikymppiset työelämässä Miten työnantajat asennoi
tuvat ja miltä työurat näyttävät? | 50+ åringar i arbetsli-
vet Hur ser arbetsgivares attityder och yrkeskarriärer ut?

14.2. Ikääntymisen erot hyvinvointialueilla  
Miten hyvinvointialueet vastaavat haasteisiin?

28.2. Hoivan poliittiset valinnat Kuka meitä hoivaa ja mitä se maksaa?

också på 
svenska

https://bit.ly/faktavaalit23


Aamukahvitilaisuuksien tarkemmat tiedot näet alla. Osallistujamäärä on ra
jattu, joten ilmoittauduthan ajoissa osoitteessa bit.ly/faktavaalit23. Tilaisuus 
14.2. myös striimataan. Kaikki keskustelut juontaa MDI:n johtava asiantuntija 
KAISA LÄHTEENMÄKI –SMITH. Tervetuloa!

7.2.  Nousevan eläkeiän maa — keinot, 
kannustimet ja ryhmien väliset erot 
Miten päätöksenteko vastaa?
PikkuParlamentin kansalaisinfo, arkadiankatu 3

Työurien pidentäminen on tärkeä tavoite väestön ikääntyessä. Huoltosuhteen 
heikkenemiseen onkin varauduttu uudistamalla eläkejärjestelmää, mikä on 
jo pidentänyt työuria. Kaikki eivät kuitenkaan ole tavoitteen edessä samassa 
asemassa: työuran pidentämisen edellytyksiin vaikuttavat muun muassa koulu
tustaso, sukupuoli ja sosioekonominen ryhmä. Mitä tapahtuu niille, jotka eivät 
pysty pidentämään työuraa? Tilaisuudessa keskustelemme eri ryhmien välisistä 
eroista ja siitä, miten ne tulisi huomioida päätöksenteossa.

Alustamassa tutkijat KATI KUITTO (Eläketurvakeskus) ja TARMO VALKONEN 
(ETLA). Keskustelemassa lisäksi Tutkaksesta kansanedustajat MARI HOLOPAI-
NEN (Vihr.) ja RIITTA MÄKINEN (SDP).

8.2. Yli viisikymppiset työelämässä 
Miten työnantajat asennoituvat ja 
miltä työurat näyttävät? |  
50+ anställda i arbetslivet Hur ser 
arbetsgivarattityder och yrkeskarriärer ut?
PikkuParlamentin kansalaisinfo, arkadiankatu 3

Eläkeikä on Suomessa noussut. Aika ajoin julkisuudessa käydään kuitenkin 
keskustelua yli viisikymppisten työllistymisen ja työssä pysymisen haasteista. 
Miten työnantajat tutkimusten valossa asennoituvat yli viisikymppisiin? Min
kälaiset työuranäkymät heillä on? Tilaisuudessa keskustelemme työnantajien 
asenteista, työhön liittyvien tekijöiden ja terveyden yhteydestä työurien pi
tuuteen sekä keinoista, joilla yli viisikymmentävuotiaiden työssä pysymistä ja 
työllistymistä voitaisiin tukea.

Alustamassa tutkijat NOORA JÄRNEFELT (Eläketurvakeskus) ja TAINA LEINO-
NEN (Työterveyslaitos). Keskustelemassa lisäksi johtava asiantuntija PÄIVI LUNA 
(Finanssiala ry), hallituksen varapuheenjohtaja ja järjestöosaston johtaja KATJA 
SYVÄRINEN (SAK) ja kansanedustaja ANDERS NORRBACK (RKP).

klo 8.30—10

Obs! Välkom-
men att ta del av 
diskussionen på 

svenska!
klo 8.30—10

2023

https://bit.ly/faktavaalit23


14.2. Ikääntymisen erot hyvinvointialueilla 
Miten hyvinvointialueet vastaavat haasteisiin?
tiedekulma, fönster, YlioPistonkatu 4. tilaisuus striimataan.

Suomi ikääntyy kokonaisuudessaan, mutta kuva on alueellisesti hyvin eriyty
nyt. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kuntatalouteen, aluetalouteen, palvelu
jen käyttöön ja kustannuksiin. Ikärakenne ei toisaalta ole ainoa vaikuttava te
kijä, vaan esimerkiksi ikääntyneiden elinoloilla on vaikutuksensa alueellisiin 
eroihin haasteen suuruudessa. Keskustelussa tuodaan esiin tutkimustietoa 
liittyen muun muassa ikääntymisen alueeroihin, ikääntyneiden elinoloihin ja 
sotekustannuksiin hyvinvointialuetasolla sekä pohditaan, millaisin toimin 
tulevaisuuden haasteisiin tulisi pureutua.

Alustamassa tutkijat TIMO KAUPPINEN ja MILENA NEVANTO (THL) sekä 
ISMO LINNOSMAA (ItäSuomen yliopisto ja THL). Keskustelemassa lisäksi ikään
tyneiden palvelualueen johtaja TUULA SUOMINEN (LänsiUudenmaan hyvinvointi

alue) ja PEKKA PUSKA.

28.2. Hoivan poliittiset valinnat 
Kuka meitä hoivaa ja mitä se maksaa?
tiedekulma, fönster, YlioPistonkatu 4

Vanhuuden aiheuttamista kustannuksista puhuttaessa hoivan kustannukset ko
rostuvat. Todellisuudessa hoivan osuus julkisista kokonaiskustannuksista on kui
tenkin pieni. Mitä tapahtuu, kun julkisia palveluita supistetaan samaan aikaan, 
kun kiinnostus omaishoitajaksi ryhtymiseen vähenee? Kuka saa hoivaa, keneltä 
ja mihin hintaan?  Tilaisuudessa kuullaan tutkittua tietoa hoivasta ja sosiaalisten 
verkostojen merkityksestä sekä keskustellaan hoivan tulevaisuudesta.

Alustamassa tutkijat MINNA ZECHNER (Helsingin yliopisto) ja MIRKKA DA-
NIELSBACKA (Turun yliopisto ja Väestöliitto). Keskustelemassa lisäksi toiminnan
johtajat SARI TERVONEN (Omaishoitajaliitto) ja ANNI LAUSVAARA (Vanhustyön 

keskusliitto) sekä FATIM DIARRA (Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja 

Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja).

klo 9—10.30

klo 9—10.30

Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskun
nassa (SustAgeable) on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimus
hanke, joka etsii ratkaisuja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen. 
Tutkimus teemojamme ovat hyvinvoinnin jakautuminen, työ urat, muuttoliike, 
hoiva ja sosiaali ja terveydenhuollon menot.

Lue lisää osoitteesta sustageable.fi ja tilaa uutiskirjeemme.

https://sustageable.fi

