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Raportti Väestöliitolle vuonna 2019 myönnetyn rahoituksen käytöstä

Perhebarometri 2019: Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen joulukuussa 2019 ilmestyvä Perhebarometri käsittelee perheen ja työn
yhteensovittamista. Tutkimus on jatkoa vuoden 2010 lapsiperheiden arkea ja ajankäyttöä koskevalle aiheelle
(Miettinen ja Rotkirch 2010). Selvitimme äitien ja isien työaikoja ja ansiotyön joustoja sekä sitä, mitä
vanhemmat ajattelevat työn ja perheen tasapainottamisesta. Hyödynsimme uunituoretta Tilastokeskuksen
Työvoimatutkimuksen erikoismoduulia lapsiperheiden vanhempien työaikoja ja työjoustoista. Alli
Paasikiven Säätiön myöntämä 25 000 euron apuraha käytettiin kahden kyselyaineiston kustannuksiin ja
kattamaan osan tutkijan palkkakustannuksista. Sen avulla pystymme ensimmäisenä tahona Suomessa
julkaisemaan lapsiperheitä koskevia tuloksia tästä aineistosta.

Toteutus
Työvoimatutkimuksen vuoden 2018 ad hoc –moduuli koski työn ja perheen yhteensovittamista.
Tiedonkeruu toteutettiin 1.1.2018−11.1.2019 välisenä ajankohtana puhelinhaastatteluina. Otokseen
poimittiin työvoimatutkimuksen viidennen rotaation 18−64-vuotiaat kohdehenkilöt (N=12000).
Väestöliitto osallistui AHM2018 asiantuntijaryhmän työskentelyyn ja teki tietopalvelusopimuksen
Tilastokeskuksen kanssa koskien aineiston hyödyntämistä. Hankimme myös vastaava lisäosio vuodelta
2010, jotta Perhebarometreille ominainen vertailu toteutuisi.
Tutkimussuunnitelman aikataulu ja budjetti toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Aineisto maksoi
yhteensä 6500 euroa, johon sisältyi relevantit osat Työvoimatutkimus 2010 sekä 2019 aineistoista ja
niiden käyttäjäluvat. Loput apurahasta käytetään Perhebarometrin taittoon ja painoon (n. 3000) sekä
perhetutkijan palkkakustannuksiin. Tutkijan muista palkkakuluista sekä muista kuluista vastasi
Väestöliitto r.y.

Tuotokset
Perhebarometri ilmestyy joulukuussa 2019. Blogeja ja esitelmiä tulee enemmän 2019 ja 2020 aikana.
Tuloksia hyödynnetään Väestöliiton ja muiden perhejärjestöjen perhepoliittisessa vaikuttamistyössä.
Alustavia tuloksia on esitetty eduskunnan ja hallituksen edustajille syntyvyyden laskua ja 2020-luvun
vanhemmuutta koskevien keskustelujen yhteydessä.
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