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Väestöntutkimuslaitos 2019

1. Vuoden 2019 kohokohdat
Syntyvyyden lasku muutti Suomen väestöennusteet syksyllä 2019. Vuonna 2018 käynnistetty
väestöpoliittisen ohjelmamme teko ja siihen liittyvä keskustelusarja väestöpolitiikasta
osoittautuivat odotettuakin ajankohtaisemmaksi: Väestöntutkimuslaitos oli keskeinen ääni ja
haluttu asiantuntija lastensaantia, väestönmuutosta sekä väestö- ja perhepolitiikkaa koskevassa
kansallisessa keskustelussa. Pidimme esitelmiä ja konsultoimme mm. hallitusta, puolueiden johtoa
ja eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa, työmarkkinajärjestöjä ja ammatillisia järjestöjä, minkä lisäksi
olimme poikkeuksellisen hyvin esillä kansallisessa mediassa.
Tutkimuslaitos on ainoana Suomessa kerännyt kyselytietoa lastensaantia koskevista ihanteista ja
aikomuksista useilta vuosikymmeniltä; Perhebarometri-kyselymme ovat kansainvälisestikin
ainutlaatuisia. Kansallisen syntyvyyden tutkimuksen vahvistamiseksi suunniteltiin uutta
tutkimusverkostoa.
Perhebarometri 2020-luvun perhepolitiikkaa oli hyvin esillä
koskien niin tulevaa perhevapaiden uudistusta kuin syntyvyyteen
liittyvissä
keskusteluissa.
Valmistelimme
seuraavaa
Perhebarometria työn ja perheen yhteensovittamisesta.
Väestöntutkimuslaitos
koordinoi
kahta
EUtutkimusinfrastruktuuria. Survey of Health, Ageing and
Retirement (SHARE) -hankkeen 8. tutkimusaallon toteuttamiseksi
teimme onnistuneen ja laajan kansallisen kampanjan ja kenttätyö
alkoi syksyllä. Suunnittelimme Generations and Gender Survey tutkimuksen toteuttamista Suomessa osana Generations and
Gender Programmea (GGP).
Digitaalinen hyvinvointi perheissä oli uusien tutkimus- ja
kehittämishankkeiden joukossa.
Väestöntutkimuslaitos valittiin Population Europe – verkoston
jäseneksi. Population Europe on väestötieteilijöiden EU-tasoinen
yhteistyö- ja vaikuttamisverkosto.
Alla esitämme tarkemmin hankekohtaista tietoa sekä kerromme muista keskeisistä tuloksista ja
niiden rahoittajista.

2. Painopisteet ja tutkimushankkeet
Väestöntutkimuslaitos
tuottaa
ajankohtaista
ja
soveltavaa
tietoa
syntyvyydestä,
väestönkehityksestä, perheistä ja pareista Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Lisäksi tarjoamme
asiantuntijapalveluita
ja
osallistumme
kehittämishankkeisiin
sekä
perhepoliittiseen
vaikuttamistyöhön. Yleistajuistamme ja levitämme tutkimustietoa laajasti eri päättäjille, medialle
sekä eri kohderyhmille. Toukokuussa tutkimusstrategiaa tarkastettiin ja uusiksi painopisteiksi
hyväksyttiin syntyvyys ja väestönmuutos, perheiden hyvinvointi ja sukupolvien väliset suhteet.
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I SYNTYVYYS ja VÄESTÖNMUUTOS
Generations and Gender Survey 2020-21
Syntyvyyden murroksen ymmärtämiseksi tarvitaan vertailevaa ja kansainvälistä tietoa. Siksi
päätimme toteuttaa Generations and Gender Survey -tutkimuksen Suomessa ja pohjustimme
hanketta EU:n ja Pohjoismaiden tasolla osana Generations and Gender Programme tutkimusinfrastruktuuria.
Toimintavuoden aikana keräsimme kansallisen ohjausryhmän, haimme rahoitusta, suunnittelimme
lomaketta Norjassa pidetyssä workshopissa elokuussa ja pyysimme Gunnar Anderssonin (GGS
Northin vetäjä, GGP Scientific Advisory Boardin jäsen, väestötieteen professori) luennoimaan
Suomeen.

Kansallinen syntyvyyden tutkimusverkosto
Syntyvyyden ja lisääntymisterveyden tutkimus koskee monta eri tieteenalaa väestötieteestä
lääketieteeseen, psykologiaan ja sosiaalihistoriaan. Suomesta puuttuu syntyvyyden ja lastensaannin
teemoja pohtiva poikkitieteellinen verkosto, joka voisi välittää kansallista ja kansainvälistä
tutkimustietoa ja pohjustaa yhteisiä hankkeita.
Tutkimuslaitos suunnitteli kansallista syntyvyyden tutkimusverkostoa SYNTYä ja varmisti sille
pilottirahoitusta Alli Paasikiven Säätiöltä.

Väestöpoliittinen ohjelma
Väestöliitto tuottaa uuden väestöpoliittisen ohjelman vuosien 2018–2020 aikana. Työskentely
koostuu yleisölle avoimesta keskustelusarjasta sekä loppuraportista, jossa esitetään
asiantuntijoiden näkemyksiä väestöllisistä aiheista ja Väestöliiton suosituksia väestöpolitiikasta.
Haastamme eri tahoja pohtimaan, mikä on Suomen idea tulevaisuudessa, kuten minkälaista ja kokoista väestöä toivomme, ja miten Suomen väestö on osa maapallon väestöä.
Ohjelman ja keskustelusarjan teemoina on perinteisiä väestöpoliittisia aiheita, kuten syntyvyys ja
muuttoliike sekä uusia, väestöä kuvaavia trendejä, kuten kaupungistuminen ja kestävä kehitys.
Ohjelman asiantuntijaosioon osallistuu 22 kuolleisuuden, syntyvyyden, maahanmuuton ja
aluekehityksen sekä kestävän kehityksen johtavaa asiantuntijaa. Toteutimme Väestöpolitiikka Nyt keskustelusarjan yhdessä Työeläkevakuuttajat (Tela) ry:n ja Helsingin Sanomien kanssa.
Väestöpoliittisen keskustelusarjan aiheita olivat:
•
•
•
•

Ytimessä perhe (2.4. Oodi-kirjasto)
Uppoaako Suomi? Ekologisen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tasapainoa
etsimässä (10.6. Tiedekulma)
Euroopan Japani – Kestävästi ikääntyvä Suomi (6.11. Balderin Sali).
European solutions to immigration and asylum policies: Finland's role –
paneelikeskustelu yhteistyössä MEDAM-hankkeen kanssa Turun Eurooppa-foorumilla
(31.8. Turun pääkirjasto)
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II PERHEIDEN HYVINVOINTI
Perhebarometrit
Perhebarometri 2020-luvun perhepolitiikkaa oli hyvin esillä koskien niin tulevaa perhevapaiden
uudistusta kuin syntyvyyttä koskevissa keskusteluissa.
Saimme vuosina 2010 ja 2018 kerätyn Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen ad hoc -moduulit
työn ja perheen yhteensovittamisesta ja valmistelimme sen pohjalta seuraavaa Perhebarometria.

Digitaalinen hyvinvointi perheissä
Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeessa luodaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa
tietopohjaa ja valtakunnallista mallia digitaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi perhesuhteissa ja eri
elämänvaiheissa. Hanke kartoittaa myös tarvittavat toimijat ja toimenpiteet digitaalisen
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia aineistoja ja työvälineitä
perhesuhteiden ja digitalisaation toimivaan yhdistämiseen. Saadun tiedon pohjalta laaditaan
tiekartta siihen, miten Suomi voisi olla digitaalisen hyvinvoinnin mallimaa. Väestöliiton
Väestöntutkimuslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä Demos Helsinki Oy:n ja
Mediakasvatusseura ry:n kanssa. Elokuussa 2020 loppuva hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimussuunnitelmaa (TEAS).

”Suomalaisten arki on muuttunut
teknologian täyttämäksi. Puhumalla
digitaalisesti hyvinvoinnista haluamme
päästää niin syyllisyyden kuin
kritiikittömän omaksumisen tuolle puolen.
Haluamme ymmärtää ja tukea eri
perheiden, parien ja yhteisöjen sietokykyä
nopean teknologiakehityksen aikana”,
toteaa hankkeen johtaja Anna Rotkirch.

Toimintavuonna aloitettiin systemaattinen tutkimuskatsaus ja valmistelimme sen opasmateriaalia
yksilöille sekä perheille sekä politiikkasuosituksia. Pidimme kaksi työpajaa yhteensä noin 30
sidosryhmän edustajan kanssa ja hankkeeseen liittyi tietokirjailija Aino-Maija Tuuri, joka tekee
tietokirjan aiheesta.

FINSEX-hanke
FINSEX-tutkimushankkeessa on jo vuosikymmeniä seurattu suomalaisten seksuaalielämässä
tapahtuvia muutoksia. Erityisen seurannan kohteena ovat suomalaisten parisuhteissa,
seksuaaliasenteissa, seksuaalisessa käyttäytymisessä ja seksuaaliongelmissa tapahtuvat muutokset.
FINSEX-aineistoista julkaistiin toimintavuonna tuloksia mm. ehkäisytapojen kehityksestä sekä siitä,
ketkä haluavat paljon seksiä.
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III SUKUPOLVIEN VÄLISET SUHTEET
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)
SHARE-kyselyaineiston avulla selvitetään ikääntyneiden terveyttä, taloutta, työssäkäyntiä ja
sosiaalisia suhteita Euroopassa. Väestöntutkimuslaitoslaitos toimii Suomen tieteellisenä tahona
SHARE-tutkimuksessa, joka on osa EU:n tutkimusrakennetta.
Tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat eurooppalaiset ja heidän puolisonsa. Ainutlaatuisen
laaja, maittain edustava ja vertailukelpoinen aineistokeruu toteutetaan käyntihaastatteluina joka
toinen vuosi kaikissa EU -maissa. SHARE SUOMI -kysely on tärkeä, jotta väestön ikääntymisen
haasteita voidaan tulevaisuudessa ratkoa. Aineiston käyttö on ilmaista tutkijoille.
Toimintavuonna valmisteltiin vuoden 2019 kysely sekä kerättiin rahoitusta hankkeelle.
Onnistuimme saamaan 180 000 euroa eri kansallisilta tahoilta mukaan lukien
Eläketurvakeskukselta, Kelalta, Kevalta, Sosiaali- ja terveysministeriöltä, Suomen
Kulttuurirahastolta, Työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Yrjö Jahnssonin Säätiöltä. Aktiivisesti SHARE
Suomen juurruttamiseen osallistunut ohjausryhmä kokoontui kahdesti ja siihen kuuluu mm. Turun
yliopiston, Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, THLn, Eläketurvakeskuksen, Kelan, Työ- ja
elinkeinoministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtiovarainministeriön edustajia.
”Suuret ikäluokat ovat eläköityneet ja syntyvyys on ennätyksellisen alhainen.
Ikääntyvän yhteiskunnan murroksen haltuunotto edellyttää laadukasta
tutkimustietoa ja kansainvälistä vertailua”, toteaa hankkeen tutkija Miika
Mäki. ”SHARE-aineistoa hyödynnetään jo runsaasti mm. EU:n
päätöksenteossa. SHARE aineistolla ilmestyy yli neljä tieteellistä julkaisua
viikoittain – nyt Suomi tulee mukaan näihin vertailuihin.”

Sukupolvien ketju -hanke
Hankkeessa tutkitaan kahta perhesukupolvea: vuosina 1945–1950 syntyneitä suomalaisia suuria
ikäluokkia ja heidän aikuisia lapsiaan. Hankkeessa on kerätty tietoa sukulaisten ja ystävien välisestä
yhteydenpidosta ja avunannosta vuosina 2007 ja 2012 toteutetuin seurantakyselyin. Koneen
säätiön ja Otto A. Malmin säätiön rahoittama kolmas aineistokeruu toteutettiin syksyllä 2018, mutta
aineiston käsittely viivästyi loppuvuoteen 2019. Toimintavuonna valmisteltiin hankkeen tulosten
raportointia ja populaaria tietokirjaa suomalaisesta auttamisesta.
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LoveAge-tutkimushanke
Suomen Akatemian Väestöntutkimuslaitokselle myöntämä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen
nelivuotinen akatemiahanke LoveAge tutkii yli 50-vuotiaiden parisuhteita Suomessa ja Euroopassa.
LoveAge selvittää ihmisten avio- ja avoliittoja eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksiä sosiaalisiin
suhteisiin ja hyvinvointiin ikääntyessä. Hanke hyödyntää Sukupolvien ketju sekä SHARE tutkimuksen aineistoja.
Vuoden aikana viimeisteltiin viimeiset artikkelit ja opinnäytetyöt loppuvien Fraternity Friendship
Study sekä Munasolujen luovuttajat -tutkimushankkeista, jälkimmäisestä ilmestyi tutkimus
arvostetussa Human Reproduction lehdessä. Näiden lisäksi laitos osallistui yhteistyökumppanina
Turun yliopiston Karjalan siirtolaisia tutkivaan hankkeeseen, jossa tutkitaan, miten pakotettu
muutto vaikutti perhesuhteisiin, lastensaantiin ja yhteiskuntaan integroitumiseen, josta ilmestyi
julkaisu arvostetussa Nature Human Behaviour-lehdessä.

3. Viestintä ja vaikuttaminen
Väestöntutkimuslaitos jakaa ajankohtaista tutkimustietoa eri kanavien kautta. Pyrimme
vaikuttavuuteen osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, tekemällä tutkimusta näkyväksi ja
yleistajuiseksi sekä pitämällä yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita näkyvillä.

Viestintä
Vuoden aikana valmistui Finnish Yearbook of Population Research -vuosikirja, jonka
toimitusvastuussa oli Siirtolaisinstituutti. Lisäksi jatkettiin kuukausittain ilmestyviä suosittuja
Tietovuotoja, jotka tarjoavat popularisoituja tietoiskuja hyödyntäen omaa infograafista
ilmettämme. Vuoden 2019 Tietovuodot käsittelivät suomalaisten seksuaalikäyttäytymistä sekä
muita ajankohtaisia aiheita, kuten ikääntyvä väestö, sukupolvien välinen auttaminen, parisuhteet
digiajassa sekä lapsettomuus. Julkaisimme yli 20 tutkimusartikkeleita ja kirjaa (ks. alla) ja niiden
pohjalta tehtyjä uutisia, näin tehtiin tiedettä näkyvämmäksi myös suomen kielellä.
Verkkosivumme palvelevat kolmella kielellä. Julkaisemme niillä mm. uutisia, tilastotietoja sekä lähes
kaikki tutkimusjulkaisumme. Yhteensä tutkimuslaitoksen sivuilla oli vuoden 2019 aikana yli 152 000
käyttäjää. Kuukausittainen käyttäjämäärä oli keskimäärin reilu 12 600 käyttäjää. Sivustoilla
vieraillaan eniten Suomesta. Ulkomailta sivuille tullaan useimmiten Yhdysvalloista ja Ruotsista.
Tutkimuslaitoksella on oma Twitter-tili @Perhetutkimus, jolla kerrotaan ajankohtaisista aiheista ja
tutkimuksista. Vuoden 2019 aikana seuraajien määrä kasvoi noin 130:lla. Hyödynnämme myös
muita Väestöliiton sosiaalisen median kanavia, kuten Facebookia, Instagramia ja Youtubea sekä
tiedotamme Väestöliiton uutiskirjeessä ja tiedotteissa medialle ja yhteistyökumppaneille.
Järjestimme toukokuussa kaikille avoimen Some, seksi ja sukupolvet -tutkimusiltapäivän, jossa
kerroimme toimittajille ja muille kiinnostuneille tuoreista tutkimustuloksista, uusista julkaisuista ja
alkavista hankkeista.
Lokakuussa laitoksella vieraili lähes 50 hengen opiskelijaryhmä Tampereen yliopistosta kuulemassa
työstä Väestöliitossa.
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Olimme mukana järjestämässä perhejärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön COFACE Families
Europe -järjestön konferenssia Helsingissä, jonka aiheena oli Shaping a healthy environment fit for
children ja joka oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumia.
Lokakuussa järjestettiin Mexico Cityssä seksuaaliterveyden maailmankonferenssi, jota laitoksen
edustaja oli mukana järjestämässä. Lisäksi laitoksen edustaja kokosi Suomen väestötieteen
yhdistyksen Lammin koulutusseminaarin tieteellistä ohjelmaa.
Lokakuussa jaettiin Väinö Kanniston palkinto parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä. Palkinto
jaettiin Suomen väestötieteen yhdistyksen seminaarissa FT Shadia Raskille väitöskirjasta Diversity
and Health in the Population: Findings on Russian, Somali and Kurdish origin populations in Finland.

Vaikuttaminen
Vaikuttamisen ytimessä olivat viime vuosien Perhebarometrit, jotka keskittyivät nuorten
lastanhankintatoiveisiin ja syntyvyyden laskun syihin sekä perhepolitiikkaan. Olimme aktiivisesti
tekemisissä eri sidosryhmien, kuten keskeisten ministeriöiden, perhejärjestöjen ja ajatuspajojen
kanssa. Haimme yhdessä ideoita suomalaisen yhteiskunnan väestökehitykseen ja kansalaisten
tueksi.
Alkuvuodesta esiteltiin eduskunnan eri ryhmille Väestöliiton vuoden 2018 perhepoliittisen
Perhebarometrin tuloksia sekä Väestöliiton perhepoliittisia tavoitteita.
Vuoden aikana esitelmöimme syntyvyyden laskusta ja väestönmuutoksesta mm. hallituksen
Talousneuvostolle, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, Tiedeakatemialla, Työeläkepäivillä sekä
usealla ammatilliselle järjestölle (ks. Kotimaiset luennot alla).
Tukijamme osallistuivat televisio- ja radiolähetyksiin ja antoivat aktiivisesti haastatteluita medialle,
vuoden aikana haastatteluja tehtiin yli 100 kappaletta.

3.1. Kirjasto ja tietopalvelu
Väestöliiton kirjasto ja tietopalvelu pitää yllä väestöntutkimusta, seksologiaa, seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä sekä perheitä ja perhepolitiikkaa käsittelevää kokoelmaa. Toimintavuonna
kirjastossa tehtiin runsaasti vanhan ja käyttämättömän aineiston karsintaa. Kirjasto on avoinna
kaikille ja siellä vieraili tietoasiantuntijan opastuksella mm. opiskelijaryhmiä. Tietoasiantuntija
vaikutti aktiivisesti kirjasto- ja tietopalvelualalla, kuten Erikoiskirjastojen neuvostossa ja
Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:ssä.
Noudatamme open access -periaatetta ja tutkimustemme aineistot säilytetään
Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD). Sinne toimitetuilla tutkimusaineistoilla oli
toimintavuonna 28 käyttäjää ja aineistoja käytettiin viime vuonna ainakin 10 opinnäytteen
tekemiseen. Tutkijoidemme artikkelit ovat saatavissa avoimesti joko julkaisevalta lehdeltä tai
tutkijoiden kotisivuilta ja ResearchGate sekä Academia.edu -sivustoilta. Painettuja julkaisujamme
voi ostaa Väestöliiton nettikaupasta.
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3.2. Verkostot
Tutkimuslaitos on Suomessa verkostoitunut yliopistojen, muiden tutkimusverkostojen ja
ajatuspajojen kanssa sekä erityisesti ikääntymisen, eläkkeiden, syntyvyyden ja seksuaaliterveyden
järjestökentällä.
Tutkimuslaitos ja sen henkilökunta oli mukana useissa eri ohjausryhmissä tai hallintoelimissä tehden
kansainvälisesti
merkittävää
vaikuttamistyötä
ikääntymisen,
perhetutkimuksen
ja
seksuaaliterveyden alalla.
Tutkimuslaitos on jäsen seuraavissa eurooppalaisissa elimissä
➢ Kansallinen tieteellinen yhteistyöpartneri (Scientific Partner Institution), Survey of Health, Agein
and Retirement SHARE
➢ Kansallinen tieteellinen yhteistyöpartneri, Generations and Gender Programme ja sen
Generations and Gender Survey 2020-22
➢ Population Europe

Tutkimuslaitoksen jäsenillä on seuraavat kansainväliset luottamustehtävät:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Expert member, Population Europe
Nordic Association for Clinical Sexology (NACS)
Authorization Committee for Sexuality Education and Science (NACSES)
World Association for Sexual Health (WAS) hallitus, seksuaalikasvatuskomitean puheenjohtaja
ja tieteellisen komitean jäsen
The Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
International Academy of Sex Research (IASR)
Management Committee of COST-Action and Network for the European Sexual Medical Network
(ESMN)
WHO/HRP Global Instrument for Sexual Health Surveys, Mentor

Tutkimuslaitoksen jäsenillä on seuraavat kansainväliset luottamustehtävät:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Oulun yliopiston hallituksen jäsenyys
Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF ry) johtokunta
Erikoiskirjastojen neuvosto, sihteeri
Otto A. Malmin säätiön johtokunnan jäsen
Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallintoneuvosto
Suomen Seksologinen seura
Suomen väestötieteen yhdistyksen johtokunta

Laitoksen edustajat toimivat vertaisarvioidun Finnish Yearbook of Population Research -lehden
päätoimittajana sekä sihteerinä. Lehteä julkaistaan yhteistyössä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen
ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa. Laitoksen edustajat toimivat lisäksi avustavina toimittajina
tiedelehdille Frontiers in Sociology ja Journal of Sex Research tehden lukuisia refereiden valintoja ja
julkaisupäätöksiä vuosittain.
Laitoksen edustaja vetää SHARE Suomi -ohjausryhmää, toimii puheenjohtajana seksuaaliterveyden
maailmanjärjestön Sexuality Education -komiteassa, koordinoi kansainväistä seksuaalikasvattajien
verkostoa ja osallistui Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallintoneuvoston kevät- ja syyskokouksiin.
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Laitoksen edustajat osallistuivat ainakin 15 kansainväliseen tieteelliseen konferenssiin tai
hanketapaamiseen. Lisäksi tavattiin IPPF:n sekä COFACE:n edustajia yhteistyön suunnittelun
merkeissä. Keskeiset akateemiset yhteistyötahot olivat Helsingin ja Turun yliopistot, Oxfordin ja
Leidenin yliopistot, Linköpingin yliopisto, Tukholman yliopisto, Oslon yliopisto ja Statistics Norway,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kela sekä University College London ja London
School of Hygiene and Tropical Medicine.
Toimintavuoden uusien yhteistyöpartnereiden joukossa olivat Demos Helsinki, Mediakasvatusseura
r.y., Espoon kaupunki ja ulkomailta Norjan uusi Centre for Fertility Research, EU:n
tutkimusinfrastruktuuriin kuuluva Generations and Gender Programme (GGP) ja sen Pohjoismainen
yhteistyöverkosto (GGP North). Teimme lisäksi yhteistyötä muiden perhejärjestöjen ja Suomen
ylioppilaskuntien liiton kanssa sekä usean tiedotusvälineen kanssa. Teimme erityisesti laajamittaista
yhteistyötä Helsingin Sanomien ja Ylen kanssa väestöpoliittisten keskustelujen ja syntyvyyttä
koskevan uutisoinnin ja konsultoinnin puitteissa.

4. Avainluvut
Tutkimuslaitos ja sen tutkijat julkaisivat vuoden aikana kymmenen tieteellistä artikkelia ja 30
yleistajuistavaa kirjoitusta. Väestöntutkimuslaitoksen tutkijat ovat antaneet vuonna 2019 ainakin 16
TV- tai radiohaastattelua sekä 120 lehtihaastattelua ja -mainintaa. Tutkijat ovat pitäneet luentoja ja
esityksiä yhteensä ainakin 63 tilaisuudessa yli 5200 kuulijalle. Otimme palautelomakkeen käyttöön.
Tutkijat raportoivat kuukausittain toiminnastaan ja laitos raportoi hankekohtaisesti eri rahoittajille,
tärkeimpänä näistä vuosittainen raportti OKM:lle ja EU:lle. Seuraamme kuukausittain mm.
lehdistöhaastattelujen, ohjausten ja luentojen määrää ja palautetta, verkkosivujen kävijämääriä
sekä Twitter-näkyvyyttä.
4.1 Vaikuttavuuden mittareita 2019
LUENNOT JA KOULUTUKSET
Kotimaiset luennot

43 kpl

n. 2200 kuulijaa

Kansainväliset luennot

21 kpl

Yli 3000 kuulijaa

MEDIA, JULKAISUT JA TAPAHTUMAT
Nettisivujen kävijät

n. 152 000 käyttäjää/vuosi

n. 12 600 käyttäjää/kk

Tieteelliset artikkelit

10 kpl

Korkein impact lehti 10.6

Yleistajuinen tiede

30 kpl

Sis. Tietovuodot

Kirjat

1 kpl

Twitter @Perhetutkimus

n. 200 twiittiä

Vuoden lopussa
seuraajaa

Haastattelut

120 lehtihaastattelua

16 tv/radiohaastattelua

Tiedotus- ym. tilaisuudet

5 kpl

n. 200 osallistujaa (ei sis.
etäosallistujia)
10

n.

1980
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5. Voimavarat ja talous
Yksikössä työskenteli tutkimuslaitoksen johtaja, tutkimusprofessori, kahdeksan tutkijaa sekä
tietoasiantuntija.
Vuoden aikana laitoksella vieraili lisäksi viisi pro gradu -tutkielman tekijää ja yksi kandidaatin
tutkielman tekijä osallistuen tutkimusseminaareihin ja hanketapaamisiin.
Tutkimuslaitoksen ulkopuolinen tuki on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana samalla kun
Väestöliiton tutkimuslaitokselle myöntämä tuki on järjestön taloudellisten vaikeuksien vuoksi
edelleen pienentynyt. Toimintaamme on tukenut jatkuvasti ja säännöllisesti OKM Veikkausvarat
sekä Väestöliitto ry. Hankerahoitusta vuodeksi 2019 saatiin Suomen Akatemialta, Alli Paasikiven
Säätiöltä, Koneen Säätiöltä, EU:n komissiolta (DG Employment), Tela r.y. sekä VNK TEAS hankerahoista. Uutta rahoitusta haettiin mm. Suomen Akatemialta, Kulturfondenilta, Alli Paasikiven
säätiöltä ja EU Nordforsk -rahastolta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on keskeinen ja välttämätön Väestöntutkimuslaitoksen
jatkuvuuden turvaamiseksi. Valtionapu kohdistui vakituisen henkilökunnan palkkoihin ja työtiloihin.
Nykyinen valtionapu on mahdollistanut sen, että ydintoiminnot säilyvät viime vuosien merkittävistä
leikkauksista huolimatta ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on pysynyt erinomaisella tasolla.
Toimihenkilöt
Johtaja, tutkimusprofessori
Tutkimusprofessori
Post doc -tutkija
Tutkija
Tietoasiantuntija

VTT, dos. Anna Rotkirch
VTT, dos. Osmo Kontula (emeritus 1.8. alk.)
PsT Venla Berg (toimivapaalla)
VTK Miika Mäki
YTM Tiina Helamaa

Hanketutkijat
Erikoistutkija
Post doc -tutkija
Post doc -tutkija
Post doc -tutkija (osa-aikainen)
Post doc -tutkija (osa-aikainen)
Tutkija
Tutkija
Tutkija
Tutkimusavustaja
Tutkimusavustaja

FT, VTT Mirkka Danielsbacka (90 % oma rahoitus)
VTT Anna Erika Hägglund (15.4.-29.7., äitiysvapaa 1.8. alk.)
VTT Hans Hämäläinen (11.3. alkaen, oma rahoitus)
Antti Tanskanen (30%)
Kunal, Bhattacharya (1.5-30.6)
VTM Tiia Sorsa
VTM Kristiina Tammisalo (11.3. alkaen)
M.soc.Sc Lenka Křenková (80 % Marie Curie apuraha)
VTK Milja von Lerber
VTK Alex Thilman

Opinnäytetyöt (6 valmistuneet ja tekeillä 2019)
Liski Anna-Liisa. 2019. ”Kuka elää 300:lla kuussa, vielä lasten kanssa?”: Lapsiköyhyyden yhteydet
mielipiteisiin perhevapaista sekä suhtautuminen Juha Sipilän hallituksen perhepolitiikkaan. Pro
gradu. Tampereen yliopisto, Perhebarometri 2018 aineisto, VL neuvontaa ja ohjausta.
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Antikainen, S. (2019) “Vanhemmallakin iällä voi riehaantua ja ihastua” - Tutkielma suomalaisten
vanhemmalla iällä solmituista parisuhteista. Turun yliopisto, pro gradu, Love Age hankkeen
aineisto ja tehty hankkeen puitteissa.
Noora Lehtonen
Heidi Perälampi
Karla Uusitalo
Sini Järnström

Pro gradu, Friendship Fraternity Study, Helsingin yliopisto
Pro gradu, syntyvyyden tutkimus, Helsingin yliopisto
Kandidaatin tutkielma, hedelmällisyystietoisuus, Turun yliopisto
Pro gradu, ikääntyneiden parisuhteet LoveAge, Helsingin yliopisto

6. Julkaisut vuonna 2019
6.1. Tieteelliset kirjat
Finnish Yearbook of Population Research. Vol 53. ISSN 1796-6191 (julkaisuaika syyskuu)

6.2.Tieteelliset artikkelit ja työpaperi
Danielsbacka, M., Tanskanen, A. O., & Billari, F. C. (2019). Who meets online? Personality traits and sociodemographic
characteristics associated with online partnering in Germany. Personality and Individual Differences, 143, 139-144.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.024
Dávid-Barrett, T., Carney, J., Rotkirch, A., & Izquierdo, I. B. (2019). Social Network Complexity in Mozart’s Marriage of
Figaro. In Evolution and Popular Narrative (pp. 106-118). Brill Rodopi.
Hämäläinen, H & Tanskanen, A O. (2019). ‘Sandwich generation’: Generational transmissions towards adult children
and elderly parents. Journal of Family Studies, doi: 10.1080/13229400.2019.1586562
Kontula, O. (2019) Monogamy versus Polygamy. Sexus Journal, Winter., 2019:4:11: 959 – 978.
Lynch, R., Lummaa, V., Panchanathan, K., Middleton, K., Rotkirch, A., Danielsbacka, M., O-Brien, D. & Loehr, J. (2019).
Integration involves a trade-off between fertility and status for Finnish evacuees in World War II. Nature Human
Behavior, 1.
Miettinen A., Rotkirch, A. Suikkari, A-M, Söderström-Anttila, V. (2019) Attitudes of anonymous and identity-release
oocyte
donors
towards
future
contact
with
donor
offspring,
Human
Reproduction,
https://doi.org/10.1093/humrep/dez009
Ghosh, A., Berg, V., Bhattacharya, K., Monsivais, D., Kertesz, J., Kaski, K., & Rotkirch, A. (2019). Migration patterns of
parents, children and siblings: Evidence for patrilocality in contemporary Finland. Population, Space and Place, 25(5),
e2208.
Tanskanen, A. O., & Rotkirch, A. (2019). Sibling similarity and relationship quality in Finland. Acta Sociologica, 62(4),
440–456.
Tanskanen, A.O., Danielsbscka, M. & Rotkirch, A. (2019) Grandparents Look after Biological, Adopted and StepOffspring Findings from SHARE and GGS. SHARE Working Paper series 40. http://www.shareproject.org/uploads/tx_sharepublications/WP_Series_40_Tanskanen.pdf
Tanskanen, A. O., Danielsbacka, M., Coall, D. A., & Jokela, M. (2019). Transition to Grandparenthood and Subjective
Well-Being in Older Europeans: A Within-Person Investigation Using Longitudinal Data. Evolutionary Psychology.
https://doi.org/10.1177/1474704919875948

12

Väestöntutkimuslaitos 2019

6.3. Yleistajuistettu tiede (kokoelmateokset, artikkelit, blogit, kolumnit)
Heiskanen L., Helamaa T., Laru S., Muuronen K., Salmi A., Satuli-Kukkonen T. & Ukkonen-Wallmeroth J. (2019).
Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen järjestöjen yhteistyönä. Teoksessa Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J.
(toim.) Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön (s. 30-37). THL.
Hämäläinen, H. (2019). Poikkitieteellinen näkökulma ylisukupolvisiin perhesuhteisiin. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2): 239240.
Hämäläinen, H. (2019). Book
10.1177/0001699319842041

review:

Intergenerational

Family

Relations.

Acta

Sociologica,

doi:

Hämäläinen, H. (2019). Book review: Reciprocity in human societies. Finnish Yearbook of Population Research, 53, 131132. https://doi.org/10.23979/fypr.85216
Koivuranta, E. & Kontula, O. Perhevapaauudistuksen tulisi vastata perheiden toiveita. Helsingin Sanomat B13,
15.3.2019.
Kontula, O. (2019) Itsetyydytys – ongelmasta vapautumisen symboliksi. Esipuhe teoksessa Thomas W. Laqueur: Seksiä
yksin. Masturbaation kulttuurihistoria, ss. 11-17. Helsinki: Into Kustannus.
Rotkirch, A. (2019) Kärlek på äldre dagar. Arvostelu kirjasta Intimacies in later life. Hbl Idag 27.4
Rotkirch, A. (2019) Hur vi blev Europas skällko. Kolumni väestökehityksestä Suomessa. Hbl Idag 1.6.
Rotkirch, A. (2019) 8 muuta Hbl idag kolumnia, ks. Hbl.fi
Sorsa, T. ja Pelkonen, J, (2019). Suomessa ei voida ottaa käyttöön "yksi lapsi vähemmän" -politiikkaa. Mielipidekirjoitus
Helsingin Sanomat 28.8.
Sorsa, T. (2019) Lapsi, ilmasto vai molemmat? Väestöliiton blogi 26.2.2019

6.4. Tietovuodot
✓ Joulukuu: Arkiset asiat täyttävät yli 50-vuotiaiden mielen
✓ Marraskuu: Ikääntyvästä väestöstä parempaa tutkimustietoa: SHARE Suomi jatkuu
✓ Lokakuu: Ketkä haluavat paljon seksiä?
✓ Syyskuu: Parisuhde digiajassa
✓ Elokuu: Aikuisia lapsia tuetaan enemmän kuin iäkkäitä vanhempia
✓ Heinäkuu: Sukupuolierot nuorten ammattitoiveissa
✓ Kesäkuu: Äitiys vaikuttaa tuloihin Saksassa Suomea enemmän
✓ Toukokuu: Ketkä eivät halua seksiä?
✓ Huhtikuu: Mikä selittää lapsettomuutta?
✓ Maaliskuu: Äidin suvun serkkuihin pidetään enemmän yhteyttä kuin isän suvun serkkuihin
✓ Helmikuu: Minkälaisissa perheissä ikääntyneet elävät?
✓ Tammikuu: Ehkäisytapojen kehitys
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7. Esitelmät, luennot ja annettu koulutus, 2019
Kotimaisissa konferensseissa ja seminaareissa on viime vuonna pidetty 43 esitelmää, luentoa tai
koulutusta noin 2200 kuulijalle. Kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa on pidetty 21
esitelmää yli 3000 kuulijalle.
7.1. Kotimaiset esitelmät
Berg, V. Muuttunut lastensaantimaisema Perhebarometrikyselyjen valossa. Valtioneuvoston kanslian järjestämä
keskustelu 29.3.19. N. 15 osallistujaa eri ministeriöistä. Säätytalo.
Helamaa, T. Kotimaiset lehdet DOAJ-rekisteriin -seminaarissa esitelmä Väestötieteen vuosikirjan kokemuksista.
3.12.19 (50 kuulijaa)
Hämäläinen, H. & Danielsbacka, M. Yhteydenpito ja sosiaalinen media. Väestöliiton tutkimusiltapäivä 9.5. (30
kuulijaa)
Kontula, O. Mielen seksuaalisuus. Luento HUS:n Psykiatrian linjan järjestämässä Seksuaalisuus ja mielenterveysseminaarissa Helsingissä 1.3.2019. (250 kuulijaa).
Kontula, O. Luento ”Seksuaalisuus ja reuma” UCB Pharman järjestämässä RekiReppu –koulutuksessa Vanajanlinnassa
Hämeenlinnassa 13.3.2019. (50 kuulijaa).
Kontula, O. Kouluttajana Väestöliiton terapiapalveluiden järjestämässä seksuaalineuvontakoulutuksessa 14.1.2019.
Aiheena ”Pornografian historia”. (20 kuulijaa)
Kontula, O. Luento ”Sinkkujen määrä lisääntyy – miksi miehet ja naiset eivät kohtaa” Tampereen lääkäripäivien
Parisuhde ja seksi -sessiossa Tampereella 21.3.2019. (220 kuulijaa).
Kontula, O. Kouluttajana Väestöliiton terapiapalveluiden järjestämässä seksuaaliterapiakoulutuksessa 17.1.2019. (20
kuulijaa)
Kontula, O. Tuloksia FINSEX-kyselystä - Ketkä eivät halua seksiä? Väestöliiton tutkimusiltapäivä 9.5. (30 kuulijaa)
Kontula, O. Kouluttamassa seksuaalineuvojiksi opiskelevia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 29.8.2019. (20
osanottajaa)
Mäki, M & Hägglund, A-E. Ikäihmisten hyvinvointi - SHARE-kyselyn ensimmäiset tulokset Suomesta. Väestöliiton
tutkimusiltapäivä 9.5. (30 kuulijaa)
Mäki, M Yksilöiden ja puolisoiden työhistoriat SHARE (Survey of Health and Retirement) -aineiston valossa.
Menetelmäfestivaali, Tampereen Yliopisto 28.8.2019 (n. 50 kuulijaa)
Mäki M. SHARE-tutkimuksen mahdollisuuden Väestötieteilijöille. SVY:n jatkokoulutus ja täydennysseminaarissa
31.10.2019 (40 kuulijaa)
Rotkirch, A. (2019) Eriarvoisuus perheellistymisessä ja lastensaannissa. Luento Helsingin yliopiston, Sosiaalinen
eriarovoisuus-kurssi, sosiologia, 11.4.19 (50 kuulijaa)
Rotkirch, A. Epävarma perheellistyminen – syntyvyyden syöksykierre? Esitelmä tilaisuudessa Ura vai vauva? Puhetta
työelämän tasa-arvosta ja syntyvyydestä. Suomen Ekonomien aamiaistilaisuus 28.5.19, Lasipalatsi, Helsinki. (15
kuulijaa.)
Rotkirch, A. Syntyvyyden lasku ja kestävän väestönkehityksen mahdollisuus Suomessa. Esitelmä 26.11.19, Väestöliiton
hallituksen syyskokous. (30 kuulijaa)
Rotkirch, A. Poikkeus vai edelläkävijä? Suomen syntyvyys kansainvälisten trendien valossa. Esitelmä 29.3.19,
Väestöliitto. (25 kuulijaa)
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Rotkirch, A. Mistä syntyvyyden lasku johtuu? Ilmarisen palkansaajien koulutustilaisuus 9.4.2.19. Esitelmä, Eläkeyhtiö
Ilmarinen. (60 kuulijaa.)
Rotkirch, A. Vanhemmuus 2020-luvulla. Valtioneuvoston kanslian järjestämä keskustelu 29.3.19. N. 15 osallistujaa eri
ministeriöistä. Säätytalo.
Hägglund, A. & Rotkirch, A. Työelämä ja eläke Suomessa. Tuloksia SHARE Suomi tutkimuksesta. Naisten eläkkeetkokous, STM, 11.6.19, (12 osallistujaa).
Rotkirch, A. Epävarma perheellistyminen – syntyvyyden syöksykierre? Ura vai vauva? Puhetta työelämän tasa-arvosta
ja syntyvyydestä. Suomen Ekonomien aamiaistilaisuus 28.5.19 (10 kuulijaa)
Rotkirch, A. Miten väestönmuutos haastaa sosiaalista hyvinvointia? Hyvinvointiseminaari. Keravan kaupunki, Keravan
lukio 16.9.19. (n. 100 osallistujaa)
Rotkirch, A. Digihyvinvointi perheissä. Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi. Esitelmä, Eduskunnan
Tulevaisuusvaliokunta 2.10.19.
Rotkirch, A. Muuttunut lastensaantimaisema. Luento, Väestöennuste ja siihen vaikuttavat väestönmuutostekijät.
Tilastokeskus 25.11.19, n. 25 kuulijaa.
Rotkirch, A. Miksi syntyvyys laskee? Esitelmä, HARRE Harjoittelukoulujen rehtoreiden syysseminaari ti 19. 20.11.19, n
30 kuulijaa.
Rotkirch, A. Miksi Suomi on Euroopan uusi Japani, ja miksi ei. Väestönäkymien vaikutukset sosiaaliturvaan.
Eläketurvakeskus, Työeläkepäivät 20.11.2019, n. 300 kuulijaa.
Rotkirch, A. Digitaalinen hyvinvointi perheissä. Esitelmä, Sidosryhmätyöpaja Demos Helsinki Sofia Future Farm
10.10.19, n 40 kuulijaa.
Rotkirch, A. Perhepolitiikka. Luento, Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä kurssi, Helsingin yliopisto 18.11.19, n. 60
kuulijaa.
Rotkirch, A. Miksi syntyvyys vähenee? Suomen gynekologiyhdistyksen syyskoulutuspäivät. 14.11.19, n. 70 kuulijaa.
Rotkirch, A. Syntyvyyden lasku ja 2020-luvun elämänkulun haasteet. Vantaan kaupunki, Tiedeaamiainen 17.9.19, n 40
kuulijaa.
Rotkirch, A. Lastensaanti ja kestävä kehitys. ”Sukupuutto”. Kutsuluento, Tiedeakatemian teema-ilta 11.2.19.
Säätytalo, n 80 kuulijaa
Rotkirch, A. Sukupuoli. Luento, Evolutiivisen sosiaalitutkimuksen perusteet-kurssi, Helsingin yliopisto 19.9.19, n 50
kuulijaa.
Rotkirch, A. Syntyvyyden lasku ja 2020-luvun elämänkulun haasteet. Luento, Oulun yliopisto 7.10.19, n 120 kuulijaa.
Rotkirch, A. Syntyvyyden alenemisen taustalla olevat syyt ja mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen. Esitelmä.
Talousneuvosto 23.10.19. Antti Rinteen Hallituksen talousneuvoston kokous, Säätytalo.
Sorsa, T. Suomi24:n eläkenarratiivien esittely TELA:n Asiantuntija-aamukahveilla. (20 kuulijaa)
Sorsa, T. Suomen idea? - Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma. Väestöliiton tutkimusiltapäivä 9.5.19 (30 kuulijaa)
Sorsa, T. Tutkijaseminaari Väestöpoliittisen ohjelman raportista 25.9.19. (10 kuulijaa)
Tammisalo, K. Digitaalinen hyvinvointi perheissä. Väestöliiton tutkimusiltapäivä 9.5.19 (30 kuulijaa)
Tammisalo, K. Digitaalinen hyvinvointi perheissä -tutkimuskatsaus. Esitelmä, Mediakasvatusseuran Digihyvinvoinnin
suunnannäyttäjät -verkosto seminaari 12.9. (30 kuulijaa)
Tanskanen, A. Sukupolvien ketju -kyselyn tuloksia - Mikä selittää sisarusten läheisyyttä aikuisiässä? Väestöliiton
tutkimusiltapäivä 9.5. (30 kuulijaa)
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Rotkirch, A. Esitelmä Käpylän kirjastossa 2.4. (30 kuulijaa)
Helamaa, T.: Seksuaalineuvojaopiskelijat kirjastovierailulla 9.5. (15 kuulijaa)
Helamaa, T. Webropol-koulutus Väestöliittolaisille 13.8. (osallistujia 20)

7.2. Kansainväliset esitelmät
Berg, V., Miettinen, A., Latvala, A. & Rotkirch. A. Recent fertility decline in Finland is associated with a changing
cultural landscape of family formation. Nordic Demographic Symposium, Esitelmä, Reykjavik. June 2019.
Danielsbacka, M. & Tanskanen, A.O.: Grandparenting, health and well-being. DemoSoc Seminar: University
Pompeu Fabra, Barcelona: 13.11.2019, n, 25 kuulijaa.
Kontula, O. Evidence-based sexuality education: A model for comprehensive sexuality education, Onassis Foundation,
Ateena, Kreikka, 15.12.2019. (800 kuulijaa).
Kontula, O. Why women have difficulties to have orgasms? – A large scale qualitative study. Luento, Annual Meeting
and Conference of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS), Denver, USA, 9.11.19. (150 kuulijaa)
Kontula, O. Sexual Practices – consensual and non-consensual, discussant, WHO Technical Consultation on Global
Sexual Health Data Needs. Lontoo 18.6.19.
Kontula, O. Key note presentation: Why women have difficulties to have orgasms? – A large scale qualitative study
International Anatolian Twin Congress on Neuroscience and Sexual Health, Istanbul, 16.11.19. (100 kuulijaa)
Kontula, O. Keynote presentation: What roads lead to better sex in relationships? International Anatolian Twin
Congress on Neuroscience and Sexual Health, Istanbul, 17.11.19. (100 kuulijaa)
Kontula, O. World Association for Sexual Health (WAS) kolme kansainvälistä seksuaalikasvatuspalkintoa (Award for
Excellence & Innovation in Sexuality Education 2019), jakaminen, perustelut palkinnoille Seksuaaliterveyden
maailmankonferenssin avajaisissa Mexico Cityssä, Meksikossa 12.10.2019. (Paikalla 1500 henkilöä).
Kontula, O. Keynote: Why women have difficulties to have orgasms? – A large scale qualitative study
Seksuaaliterveyden maailmankonferenssissa Mexico Cityssä, Meksikossa 14.10.2019. (Paikalla 700 henkilöä). (Best
Presentation Award)
Kontula, O. Non-heterosexual measures in national sex surveys in Finland. Giornate di Studio sulla Populazione,
Milano 24.1. 19. Italian Association for Population Studies. (100 kuulijaa)
Mäki, M. Linked lives and couples’ later life well-being in Finland and Germany: A three-channel sequence analysis of
couples’ life courses, SHARE-user Conference, Budapest 20.9.2019 (25 kuulijaa)
Rotkirch, A. & Berg, V. (2019) When should I become a parent? Economic and biosocial trade-offs independently
shape reproductive timing in contemporary Finland. Luento, Linköping University, maaliskuu 2019, n. 15 kuulijaa.
Rotkirch, A. Finland: Europe’s New Japan? Esitelmä, Demographic change in the European Union seminar, Magma,
Socis 28.11.19, n. 30 kuulijaa.
Rotkirch, A. Finland's rapid shift to a low fertility regime: possible explanations. Presentation at fertility workshop and
GGS North meeting, Oslo, 12-13.9.19, n 20 osallistujaa.
Rotkirch, A. Välfärdsstaten och sociala relationer i ett åldrande samhälle. Esitelmä, Svenska Litteratursällskapet
Nordisk workshop 24.10.19, n. 50 osallistujaa.
Rotkirch, A., Krenkova, L. & Miettinen, A: Why do older people fall in love? Presentation at the European Human
Behaviour and Evolution Association Conference, Toulouse, 25.4., n. 300 kuulijaa.
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