
 

 

Perhebarometrikysely 2023 – aiheena perhepolitiikka ja lastensaantitoiveet 
 

 

Tämä kysely koskee näkemyksiäsi eri elämäntilanteista ja perhepoliittisista toiveista. Kyselyn toimeksiantaja 

on Väestöliitto. Se on riippumaton kansalaisjärjestö, joka toimii perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin 

puolesta. Tuloksia käytetään tutkimuksissa ja perhepoliittiseen vaikuttamiseen eduskuntavaalien alla, ja 

tulokset julkaistaan Väestöliiton Perhebarometrissa. 

 

K1       Sukupuoli 
            

           1 Nainen 

           2             Mies 

           3             Muu 

           4  En halua vastata 

 

K2  Ikä* 

 

K3       Kotikunta* 

 

K4 Syntymävuotesi ______ 

 

K5 Pääasiallinen toimintasi? 

 

 1 Työntekijä (kokoaika) 

 2 Työntekijä (osapäivä) 

           3 Itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä 

4 Työtön 

5 Apurahansaaja 

 5 Opiskelija 

 6 Perhevapaalla (äitiys-, isyys-, vanhempainvapaa, hoitovapaa) 

 7 Eläkkeellä tai sairaseläkkeellä 

 8 Muu 

 

K6 Elätkö tällä hetkellä parisuhteessa? 

 

 1 Kyllä, asun yhdessä puolisoni tai kumppanini kanssa 

 2 Kyllä, en asu yhdessä puolisoni tai kumppanini kanssa  

 3 En 

 

FILTTERI: JOS SUHTEESSA (kysymyksessä K6 vaihtoehto 1 tai 2) 

 

K7a Puolisosi tai kumppanisi syntymävuosi ______ 

Jos sinulla on useampi kumppani, vastaa ajatellen yhtä heistä. 

 

 

 

 



 

 

K7b Puolisosi tai kumppanisi sukupuoli 

Jos sinulla on useampi kumppani, vastaa ajatellen yhtä heistä. 

 

Mies/Nainen/Muu 

 

FILTTERI POIS 

 

K8 Kuinka monta alaikäistä lasta asuu samassa taloudessa kanssasi? 

Lasten kanssa yhdessä asumisella tarkoitamme, että lapsi asuu koko ajan tai välillä sinun kanssasi 

riippumatta siitä missä kodissa hän on kirjoilla. 

 

 (JOS TALOUDESSASI EI OLE YHTÄÄN ALAIKÄISTÄ LASTA, MERKITSE 0) 

 

 ___ kpl. 

 

K9 Montako omaa lasta sinulla on kaiken kaikkiaan, jos luet mukaan myös aikuiset lapset? 

 Ota tässä huomioon nekin lapsesi, jotka mahdollisesti ovat muuttaneet pois kotoa tai asuvat muussa 

kuin omassa taloudessasi. 

 

 (JOS SINULLA EI OLE LAPSIA, MERKITSE 0) 

 

 Minulla on yhteensä ___ lasta 

 

 

FILTTERI: JOS ON OMIA LAPSIA (jokin muu kuin 0 tai “missing” kysymyksessä K9) 

 

K10 Minkä ikäinen on nuorin lapsesi? 

 

MERKITSE ERIKSEEN TÄYDET VUODET JA KUUKAUDET 

 

(JOS NUORIN LAPSESI ON ALLE YKSIVUOTIAS, MERKITSE VUOSIIN 0)  

 

 _____ vuotta 

 

 _____ kuukautta 

 

 

FILTTERI POIS  

 

FILTTERI:  JOS TALOUDESSA LAPSIA (K8 > 0) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K11   Elätkö uusperheessä? 

Uusperheessä perheen kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä. Lasten kanssa yhdessä asumisella 

tarkoitamme, että lapsi asuu koko ajan tai välillä sinun kanssasi. 

 

 

1 En 

2 Kyllä, asun yhdessä puolisoni ja omien lasteni kanssa 

3 Kyllä, asun yhdessä puolisoni ja hänen lastensa kanssa 

4 Kyllä, asun yhdessä puolisoni ja meidän molempien tai yhteisten lasten kanssa 

 

FILTTERI POIS 

 

Seuraavaksi kysymme näkemyksiäsi perheiden eduista ja palveluista. 

 

K12 Mihin verovaroja tulisi mielestäsi kohdistaa, mikäli ne suunnataan juuri lapsiperheiden tukemiseen? 

 Valitse KOLME itsellesi tärkeintä asiaa. 

 

ROTATOIDAAN 1-10 

 

 1 Lasten päivähoitopalveluihin 

 2 Kouluihin 

 3 Lasten terveydenhuoltoon 

 4 Lapsilisien korottamiseen 

 5 Kotihoidontuen korottamiseen 

 6 Pienten lasten vanhempien osa-aikatyön tukemiseen 

 7 Lapsiperheille suunnattaviin verovähennyksiin 

 8 Lasten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen 

9 Perhevapaiden joustavuuden lisäämiseen, niin että vapaan ja ansiotyön yhdistäminen olisi 

 helpompaa 

10       Lastenhoitopalveluiden (muu kuin päivähoitopalvelut) tai tukiverkostojen vahvistamiseen 

11       Ei mihinkään näistä vaihtoehdoista 

 12 Johonkin muuhun, mihin ____ 

 13 En osaa sanoa 

 

 

K13 Lapsilisää maksetaan perheille 95-183 euroa/lapsi lapsimäärän mukaan. Mitä mieltä olet tästä 

tasosta? 

 

 1 Lapsilisää pitäisi maksaa kaikille enemmän 

 2 Nykyinen taso on sopiva 

 3 Lapsilisää pitäisi maksaa kaikille vähemmän 

 4 Lapsilisä tulisi porrastaa tulojen mukaan niin, että se vähenee, jos perheellä on suuret tulot 

           5          En osaa sanoa 

 

 



 

 

 

K14 Miten tärkeänä pidät seuraavia lapsiperheitä koskevia toimenpiteitä? 

 

VAIHTOEHDOT 1 Hyvin tärkeä 

 2 Melko tärkeä 

 3 Ei niin tärkeä 

 4 Ei lainkaan tärkeä 

 5 En osaa sanoa 

 

ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA 

 

• Joustava työaika pienten lasten vanhemmille 

• Enemmän ja parempia osa-aikatyön mahdollisuuksia pienten lasten vanhemmille 

• Tuloveroalennus ihmisille, joilla on huollettavia lapsia 

• Lapsilisän ulottaminen, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta (nyt kunnes lapsi täyttää 17 vuotta) 

• Vanhempainpäivärahan korotus 90%:iin edeltäneistä tuloista (nyt enintään n. 70%)  

• Lapsilisän huomattava korotus (esim. 90 euroa lisää jokaisesta lapsesta, nyt lapsilisä 95 - 183 e/lapsi) 

• Verovähennys niille, jotka hankkivat ensimmäisen lapsensa ennen 25. ikävuotta 

• Lapsiperheiden asumisen tukeminen 

• Lasten kotihoidon tuen ulottaminen siihen saakka, kunnes lapsi aloittaa koulun 

• Lasta kotona hoitavalle maksettavan kotihoidontuen korotus (nyt n. 343 euroa/kk yhdestä alle 3-

vuotiaasta lapsesta) 

• Erillinen 200 euron lapsilisä vähävaraisille lapsiperheille 

• Lapsettomuus-/hedelmöityshoidot olisivat halvempia ja helpommin saatavia 

• Erotilanteiden palveluiden vahvistaminen 

 

 

K15 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

 

VAIHTOEHDOT 1  Täysin samaa mieltä 

 2  Jossain määrin samaa mieltä 

 3  Jossain määrin eri mieltä 

 4  Täysin eri mieltä 

 5  En osaa sanoa 

 

  ROTATOIDAAN VÄITTÄMIÄ 

 

• Perhe on hyvin keskeinen osa elämääni 

• Vasta lapset tekevät parisuhteesta perheen  

• Omat lapset ovat onnellisen elämän edellytys 

• Suurin osa elämäntavoitteistani liittyy työhön 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seuraavaksi kysymme mielipiteitäsi eri perhe-etuuksista. 

 

Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022. Uudistuksen myötä mm. vanhempainvapaan kestoon ja jakautumiseen 

huoltajien kesken tulee muutoksia. 

 

K16a    Mitä mieltä olet uudistuksen myötä voimaan tulleesta vanhempainvapaan kestosta? 

Uudistunut vanhempainvapaa voi kestää enimmillään 320 arkipäivää. Kiintiön voi jakaa vanhempien kesken 

tasan (160 + 160) tai omasta kiintiöstään voi luovuttaa toiselle vanhemmalle, omalle puolisolleen, 

lapsen toisen vanhemman puolisolle tai muulle huoltajalle enintään 63 arkipäivää. Yhden huoltajan 

perheissä vanhempi saa kaikki 320 päivää käyttöönsä.  

 

Jos kaikki vanhempainvapaapäivät käytetään, lapsi on reilun vuoden ikäinen vanhempainvapaiden 

päättyessä. Ennen uudistusta lapsi oli n. 10 kuukauden ikäinen vanhempainvapaiden päättyessä. 

 

1 Vanhempainvapaan tulisi olla vieläkin pidempi 

2 Uudistuksen myötä kesto on sopiva 

3 Vanhempainvapaan tulisi olla lyhyempi 

4 Vanhempainvapaa tulisi poistaa kokonaan 

5 En osaa sanoa 

 

 

K16b Mitä mieltä olet siitä, että vapaat jakautuvat uudistuksen myötä joko tasan vanhempien kesken   tai 

niin, että enintään 63 päivää voi luovuttaa toiselle vanhemmalle, omalle puolisolleen, lapsen toisen 

vanhemman puolisolle tai muulle huoltajalle? 

Jos vain yksi vanhemmista käyttää enimmäismäärän vanhempainvapaapäiviä, on lapsi saman ikäinen 

vanhempainvapaan päättyessä kuin olisi ollut vanhassa perhevapaamallissa (eli n. 10 

kuukauden ikäinen). 

 

1 Vapaiden tulisi jakaantua tasan, ilman mahdollisuutta siirtää päiviä toiselle lasta hoitavalle henkilölle.  

2 Uudistuksen myötä voimaan tullut malli on hyvä 

3 Omasta vanhempainvapaakiintiöstä pitäisi olla mahdollisuus luovuttaa enemmän    

vanhempainvapaapäiviä toiselle 

4 Perheiden pitäisi saada päättää kokonaan itse, miten jakavat vanhempainvapaapäivät 

5         En osaa sanoa 

 

 

K17   Mitä mieltä olet vanhempainrahan tasosta? 

Vanhempainvapaan ajalta maksetaan ansiosidonnaista vanhempainrahaa ja korvaus on enintään n. 70 % 

vapaata edeltävästä tulosta. 

 

1 Vanhempainrahan tulisi olla suurempi 

2 Nykyinen taso on sopiva 

3 Vanhempainrahan tulisi olla pienempi 

4 Vanhempainraha tulisi poistaa kokonaan 

5 En osaa sanoa 

 

 



 

 

K18a Mitä mieltä olet hoitorahan määrästä (kotihoidontuki)? 

 Hoitorahan perustaso (kotihoidontuki) on nykyään yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 343 euroa, jos 

 vanhemmat valitsevat kotihoidon päivähoidon sijasta.  

      

 1 Hoitorahan tulisi olla suurempi 

 2 Nykyinen taso on sopiva 

 3 Hoitorahan tulisi olla pienempi 

 4 Hoitoraha tulisi poistaa kokonaan 

 5 En osaa sanoa 

 

 

K18b Mitä mieltä olet hoitovapaan kestosta? 

 Hoitovapaa alkaa vanhempainvapaan jälkeen ja jatkuu, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta, jos lapselle ei 

ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa. 

 

 1 Hoitovapaan tulisi olla pitempi  

 2 Hoitovapaan kesto on sopiva 

 3 Hoitovapaan tulisi olla lyhyempi  

 4 Hoitovapaa tulisi poistaa kokonaan 

 5 En osaa sanoa 

 

FILTTERI (K19 a-c): JOS ALAIKÄISIÄ LAPSIA  

K19aKuinka pitkään haluaisit/olisit halunnut itse hoitaa kotona nuorinta lastasi? 

1 Suunnittelen olevani/olin lyhyemmän ajan kuin haluaisin/olisin halunnut 

2 Suunnittelen olevani/olin pidemmän ajan kuin haluaisin/olisin halunnut 

3 Pidin perhevapaita haluamani määrän 

4 En osaa sanoa 

 

FILTTERI: JOS LYHYEMMÄN AJAN KUIN OLISI TOIVONUT (Vaihtoehto 1 kysymyksessä K19a) 

K19b Mikä on tai oli tärkein syy sille, että olet/olit kotona perhevapailla lyhyemmän ajan kuin olisit 

halunnut? 

____________________________________________________________________________ 

 

FILTTERI: JOS PIDEMMÄN AJAN KUIN OLISI TOIVONUT (Vaihtoehto 2 kysymyksessä K19a) 

K19c Mikä on tai oli tärkein syy sille, että olet/olit kotona perhevapailla pidemmän ajan kuin olisit 

halunnut? 

____________________________________________________________________________ 

 

FILTTERI POIS 



 

 

Perhevapaiden uudistuksen myötä työsuhteessa olevat voivat pitää ansiosidonnaiset vanhempainvapaat niin 

monessa jaksossa kuin haluavat ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. 

Lisäksi osa-aikatyön ja vanhempainvapaan yhdistäminen on uudistuksen jälkeen aiempaa joustavampaa. Osa-

aikainen työpäivä kuluttaa puolikkaan vanhempainvapaapäivän, jolloin vapaat voivat kestää vastaavasti 

pidempään. 

 

K20 Ovatko uudistuksessa toteutetut joustot mielestäsi riittäviä? 

 

1    Joustoja tulisi olla vielä enemmän 

2    Joustoja on uudistuksen myötä riittävästi 

3    Joustoja tulisi olla vähemmän 

4    En osaa sanoa 

 

  FILTTERI (K18): JOS ALAIKÄISIÄ LAPSIA KOTITALOUDESSA (jos K8 > 0)) 

 

K21 Oletko joutunut viime aikoina tinkimään seuraavista omista tai perheen menoista? 

 

 VAIHTOEHDOT    1  Kyllä 

    2 Ei 

   3 En osaa sanoa 

 

    ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA 

• Lasten harrastuksista 

• Lasten vaatteista 

• Kotitalouden perustarpeista kuten ruoasta ja lääkkeistä 

• Perheen matkoista 

• Aikuisten harrastuksista tai omista menoista  

• Omista vaate- ym. menoista 

• Kodin tai tavaroiden korjauksista 

 

FILTTERI POIS 

 

Tutkimusten mukaan isät ovat pitäneet mahdollisista vanhempainvapaista noin kymmenen prosenttia. 

 

K22 Mikä kannustaisi isiä pitämään enemmän perhevapaita? Valitse mielestäsi paras vaihtoehto: 

ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA 1-9 

1   Vanhempainvapaiden pidentäminen siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 kk (nyt n. 13 kk) 
2   Vanhempainrahan korottaminen n. 90 prosenttiin edeltävistä ansiotuloista (nyt n. 70 %) 
3   Se, että työnantajien myönteistä suhtautumista isien perhevapaisiin edistettäisiin 
4   Toiselle vanhemmalle siirrettävien vanhempainvapaapäivien määrän vähentäminen 
5   Pienten lasten isien osa-aikatyön edistäminen 
6   Se, että perheille annettaisiin verohelpotusta jokaisesta isän pitämästä vanhempainvapaakuukaudesta 
7   Se, että julkisessa keskustelussa puhuttaisiin myönteisesti isien perhevapaista 
8   Äitien työmarkkina-aseman kohentuminen, jotta isä voisi jäädä kotiin helpommin 
9   Isien perhevapaita ei tarvitse edistää 
10   En osaa sanoa 



 

 

 
K23 On esitetty, että muita perhevapaita tulisi laajentaa niin, että ne koskisivat myös muita sukulaisia. 

Mitä mieltä olet seuraavista ehdotuksista?  

Vastausvaihtoehdot: 1 samaa mieltä, 2 eri mieltä, 3 en osaa sanoa 

a. Hoitovapaata voisivat pitää myös muut lähisukulaiset kuin pienen lapsen vanhemmat, mikäli he 
hoitavat lasta. Esimerkiksi työssäkäyvät isovanhemmat olisivat oikeutettuja hoitovapaisiin.  

b. Hoitovapaata tulisi myöntää myös niille työssä oleville, jotka hoitavat omia ikääntyneitä 
vanhempiaan. 

 
 
K24 Minkä ikäisenä lapsi on mielestäsi valmis menemään kodin ulkopuoliseen hoitoon (päiväkotiin, 

perhepäivähoitoon tms.)? 

 

____ v _____ kk 

 

 

 

K25 Miten arvioit valtiovallan onnistuneen perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistämisessä Suomessa? 

Arvioi kutakin alla lueteltua asiaa erikseen. 

 

 VAIHTOEHDOT         1 Kyllä 

  2 Ei 

  3 En osaa sanoa 

 

  ROTATOIDAAN VÄITTÄMIÄ 

 

• Valtiovalta tukee perheitä riittävästi 

• Perheiden kahtiajako hyvä- ja huono-osaisiin on voimistunut 

• Sukupuolten välistä tasa-arvoa on tuettu jo liian paljon 

• Perheiden tuki on ollut epäjohdonmukaista ja poukkoilevaa 

• On pääosin onnistuttu hyvin, mutta korjauksia tarvitaan 

 

 

K26 Mikä on mielestäsi erityisen tärkeä korjaamisen kohde perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi? 

 

 

AVOIN VASTAUS:___________________________________________________ 

 
 
 

Lopuksi kysymme näkemyksiäsi lastensaannista ja vanhemmuudesta.  

 

 

 

K27 Mikä on tai olisi ollut sinun oma ihanteellinen lapsilukusi? 

 

 ______ lasta 



 

 

 

 

K28a Mikä olisi mielestäsi sopivin ikä naiselle tulla äidiksi? 

 

 ____ vuotta 

 

K28b Mikä olisi mielestäsi sopivin ikä miehelle tulla isäksi? 

 

 ____ vuotta 

 

K29 Oletko suunnitellut hankkivasi lapsia tai lisää lapsia? 

 

 1 Kyllä, joskus tulevaisuudessa 

 2 Kyllä, minä tai puolisoni yrittää nyt raskautta tai on raskaana  

 3 En ole 

 4 En osaa sanoa 

 

 
FILTTERI: JOS SUUNNITTELEE LAPSIA tai ei osaa sanoa (K29 1, 2 tai 4) 

 
K30 Kuinka kovasti haluaisit saada lapsen/lapsia?  
 
Skaala 0-10  (en ollenkaan – äärimmäisen kovasti) 
 

FILTTERI POIS 
 

FILTTERI: JOS EI SUUNNITTELE LAPSIA (K29 1, 3 tai 4) 

 

K31 Jos et suunnittele lastenhankintaa tai lastenhankinta ei tunnu juuri nyt ajankohtaiselta, niin missä 

määrin seuraavat asiat vaikuttavat tähän? 

 

VAIHTOEHDOT 1 Vaikuttaa paljon 

2         Vaikuttaa jonkin verran 

3         Vaikuttaa vähän 

4         Ei vaikuta lainkaan 

5         En osaa sanoa 

6  Ei koske minua 

 

ROTATOIDAAN VÄITTÄMÄT 

 

• Minulla on jo haluamani lapsimäärä  

• En ylipäänsä halua saada lapsia 

• Minulla ei ole sopivaa kumppania   

• Puolisoni ei halua lapsia   

• Haluan edetä ammatissani tai urallani  

• Työtilanteeni on epävarma  

• Puolison työtilanne on epävarma  

• Oma tai perheeni taloudellinen tilanne estää  

• Omat tai puolison keskeneräiset opinnot  



 

 

• Oma tai puolisoni terveydentila estää  

• Yhteiskunnan riittämätön tuki  

• Lastenhoidon järjestäminen olisi hankalaa 

• Nykyinen asunto on liian pieni  

• Ongelmat parisuhteessa  

• Nuorin lapsi on vielä liian pieni  

• Olen vielä liian nuori tai en tunne itseäni vielä kypsäksi  

• Haluan tehdä muita minua kiinnostavia asioita  

• Lapset eivät ole ajankohtaisia parisuhteessani   

• En haluaisi nyt perhevapaan aiheuttamaa katkosta työssäni 

• Työn ja pienen lapsen hoidon yhteensovitus olisi vaikeaa 

• En voi/emme voi saada (lisää) omia lapsia   

• Kokemukset aiemmasta raskaudesta huolestuttavat tai synnytyspelko 

• Joutuisin luopumaan nykyisestä elämäntyylistäni 

• En pidä lapsista 

• En usko olevani sopiva vanhemmaksi 

• En (enää) halua sitoa itseäni pieniin lapsiin 

• Olen itse tai puolisoni on liian vanha 

• Huoli uuden vauvan aiheuttamasta hiilijalanjäljestä 

• Huoli oman lapsen tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen takia 
 

FILTTERI POIS 
 
K32a Ovatko lapsilukua koskevat toiveesi muuttuneet koronapandemian vuoksi? 

 

1 Eivät ole 

2 Kyllä, se kasvatti toivettani saada lapsen / lisää lapsia 

3 Kyllä, se vähensi toivettani saada lapsen / lisää lapsia 

4 En osaa sanoa / en halua sanoa 

 

FILTTERI Jos toiveet muuttuneet (K32a 2 tai 3) 

K32b Vastasit, että lapsilukua koskevat toiveesi ovat muuttuneet koronapandemian vuoksi. Haluatko 

avata tarkemmin? ____________ 

 

K33a Onko koronapandemia vaikuttanut siihen, milloin sait tai suunnittelet saavasi (lisää) lapsia?  

 

1 Ei ole vaikuttanut 

2 Kyllä, se aikaisti lastensaantia tai sitä koskevia toiveita elämässäni 

3 Kyllä, toivon nyt lapsia myöhemmin tai en koskaan 

4 Muuten 

5 En osaa sanoa / en halua sanoa 

 

FILTTERI Jos vaikuttanut (K33a 2, 3 tai 4) 

 

K33b Vastasit, että koronapandemia on vaikuttanut siihen, milloin sait tai suunnittelet saavasi (lisää) lapsia. 
Haluatko avata tarkemmin?  ___________  

 
FILTTERI POIS 



 

 

 
 

K34a Onko tänä vuonna alkanut sota Ukrainassa ja muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne vaikuttanut 
lastensaantia koskeviin suunnitelmiisi?  
 
1 Ei ole vaikuttanut 

2 Kyllä, se kasvatti toivomaani lapsilukua / toivettani saada laps(i)a 

3 Kyllä, se vähensi toivettani saada lapsen 

4 Muuten 

5 En osaa sanoa / en halua sanoa 

FILTTERI Jos vaikuttanut (K34a 2, 3 tai 4) 

K34b Vastasit, että tänä vuonna alkanut sota Ukrainassa ja muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne on 

vaikuttanut lastensaantia koskeviin suunnitelmiisi. Haluatko avata tarkemmin? __________  

FILTTERI POIS 

 
K35a   Oletko tuntenut voimakasta halua saada oma lapsi (”vauvakuumetta”)? 
 
1   En 
2   Kyllä, 1–3 kertaa elämäni aikana 
3   Kyllä, useaan otteeseen elämäni aikana 
 
 

FILTTERI (K35b ja c): JOS KOKENUT VAUVAKUUMETTA (K35a  2 tai 3) 
 
K35b   Saitko tämän halun seurauksena lapsen? 
 

1   Kyllä 

2   En 

 

 

K35c   Missä elämänvaiheessa tunsit ensimmäistä kertaa voimakasta halua saada lapsen? 

 

1   Olen nuoruudesta lähtien kaivannut lapsia 
2   Vastarakastuneena 
3   Kun ystäväni sai lapsia 
4   Kun sukulaiseni sai lapsia 
5   Tutustuttuani kumppanini lapsiin 
6   Minun tai kumppanini yrittäessä tulla raskaaksi 
7   Raskauden, kuvitellun raskauden, keskenmenon tai abortin seurauksena 
8   Ensimmäisen lapsen jälkeen 
9   Toisen tai sitä seuraavien lasten jälkeen 
10   Elämänkriisin yhteydessä 
11 Ei missään erityisessä elämänvaiheessa 
12 Muussa tilanteessa, missä? 
 
____________________________________ 

 

FILTTERI POIS 



 

 

 

FILTTERI (K36a ja b): JOS ALA-IKÄISIÄ LAPSIA (K10 < 19) 

 

K36a Monet asiat vaikuttavat päätökseen hankkia lapsia. Mitkä asiat tuntuivat sinulle erityisen tärkeiltä         

nuorimman lapsesi syntymän yhteydessä? Voit valita kaikki sopivalta tuntuvat vaihtoehdot. Jos sinulla on 

useampi lapsi, kuvaile juuri nuorimpaan lapseen liittyviä ajatuksia. 

Nuorimman lapsesi syntymän taustalla oli… 
 

ROTATOIDAAN 1-8 
 
 1 Pitkäaikainen toive saada lapsi / saada useampia lapsia  
 2 Halusin vanhemmille lapsilleni sisaruksen tai leikkitoverin  
 3 Vahva lapsen kaipuu omalla kohdallani  
 4 Vahva lapsen kaipuu puolisoni kohdalla 
 5 En osannut päättää, mutta ikäni tai puolisoni ikä alkoi lähestyä hedelmällisen iän loppua 
 6         Koronapandemian tuoma muutos elämääni 
 7 Halusin tai puolisoni halusi perhevapaiden suomaa katkosta elämään  
 8 Lastensaanti kuuluu arvomaailmani tai uskontooni  
 9 Jokin muu 
 10 En osaa sanoa 
 
 
K36b Entä mitkä asiat tuntuivat erityisen haasteellisilta tai huolestuttivat eniten nuorimman lapsesi 

syntymän yhteydessä? Voit valita kaikki sopivalta tuntuvat vaihtoehdot. 
Nuorimman lapseni syntymän yhteydessä olin huolestunut seuraavista asioista… 

 
ROTATOIDAAN 1-16 

 
 1 Perheen taloudesta  
 2 Työssäkäynnin tai opiskelun mahdollisuuksista pienen lapsen vanhempana  
 3 Terveydestäni tai puolisoni terveydestä  

4 Miten työstä pois jääminen vaikuttaisi paluuseeni takaisin töihin tai työllistymiseeni 
 5 Omasta tai puolison jaksamisesta  
 6 Siitä, että sukulaiset tai muut läheiset ihmiset eivät auttaisi meitä tarpeeksi lastenhoidon  
  kanssa  
 7  Koronapandemian tuomasta muutoksesta raskauden aikaan ja vauvan ympäristöön 

8 Ukrainan sodan vaikutuksista 
 9 Pelkäsin, ettei puolisoni osallistu tarpeeksi lapsen hoitoon  
 10 Lapsen vaikutuksesta parisuhteeseemme  
 11 Oli syntynyt ristiriita siitä, että toinen meistä halusi lasta enemmän kuin toinen  
 12 Vanhemmille lapsille ei jäisi tarpeeksi aikaa  
 13 Olin huolissani lapsen terveydestä  
 14 Joutuisin luopumaan harrastuksista ja muista omista menoista 

15 Olin huolissani itse synnytyksestä tai sen vaikutuksista vauvan tai omaan hyvinvointiini 
16  Tulevaisuuden epävarmuus johtuen ilmastokriisistä, luontokadosta tai ympäristöongelmista 

 17 Jokin muu 
 18 En osaa sanoa 
 

FILTTERI POIS 

 



 

 

K37 Yhä useampi suomalainen siirtää lasten hankintaa myöhemmäksi tai ei hanki lainkaan lapsia. Mistä 

tämä mielestäsi johtuu? 

 

 VAIHTOEHDOT        1 Vaikuttaa paljon 

 2 Vaikuttaa jonkin verran 

  3 Ei juuri vaikuta 

  4 Ei vaikuta lainkaan 

  5 En osaa sanoa 

 

  ROTATOIDAAN ARVIOINTIKOHTEITA 

 

• Työttömyys ja taloudellinen epävarmuus estävät 

• Työelämän kovat vaatimukset 

• Perhearvot eivät ole tärkeitä 

• Sopivaa puolisoa on vaikeaa löytää 

• Yhteiskunta ei tue lapsiperheitä tarpeeksi 

• Sukulaiset ja ystävät eivät tue lapsiperheitä tarpeeksi 

• Nuoret haluavat elää vapaina ja riippumattomina 

• Maapallon tulevaisuus näyttää liian turvattomalta 

 

 

* Osaa alun kysymyksistä käytettiin lähinnä vastaajajoukon rajaamiseen. Asuinkuntaa ei aineistossa ole 

saatavilla GDPR-säännösten vuoksi, mutta asuinpaikka on tiedossa maakuntatasolla. 

 

Lisäksi aineistossa on vastaajapaneelista saatavia taustamuuttujia, kuten äidinkieli, talouden koko, koulutus, 

taloudellinen tilanne ja asennoituminen politiikkaan. Lisäksi on saatavilla painokerroinmuuttujat, jotka 

oikaisevat vastaajajoukon vinoumaa iän, sukupuolen, asuinpaikan, koulutuksen ja lapsiperheellisyyden 

suhteen. 


