Alli Paasikiven Säätiölle
Raportti vuonna 2017 Väestöliitolle myönnetyn rahoituksen käytöstä

Perhebarometri 2018: Onko varaa valita perhe? Perhepolitiikka ja lapsiperheet
2010-luvulla
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen marraskuussa 2018 ilmestyvä Perhebarometri käsittelee
perhepolitiikkaa. Selvitimme vuoden 2018 alussa edustavan väestökyselyn avulla kansalaisten ja erityisesti
lapsiperheiden kokemuksia ja näkemyksiä perhe-etuuksista ja perheiden palveluista sekä
lastenhankintatoiveista. Tuloksia verrataan vuosien 2004, 2010 ja 2014 perhepolitiikkaa käsitteleviin
aiempiin Perhebarometreihin sekä hyödynnetään Väestöliiton perhepoliittisessa vaikuttamistyössä. Alli
Paasikiven Säätiön myöntämä 25 000 euron apuraha käytettiin kokonaisuudessaan kyselyaineiston
keräämiseen.

Toteutus
Väestöliitto teetti tammi-helmikuussa 2018 edustavan kyselyn aikuisväestölle. Kyselyn toteutti KANTAR TNS
Gallup Oyj ja vastaajajoukkona käytettiin TNS Gallup Oy:n Gallup forum -vastaajapaneelia. Kohderyhmänä
olivat 20–59-vuotiaat Manner-Suomessa asuvat suomalaiset. Vastaajia oli 2 560, joista miehiä oli 1 148 ja
naisia 1 412.
Tutkimussuunnitelman aikataulu ja budjetti toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Alli Paasikiven Säätiön
myöntämän tuen lisäksi saimme 6 000 euroa tukea Suomen Kukkaisrahastosta kattamaan aineistokeruuta
sekä Perhebarometrin painokuluja. Tutkijoiden palkoista vastasi Väestöliitto ry.
Väestöliiton Perhebarometri 2018 pääasialliset tutkimuskysymykset ovat:
Mitä perhepolitiikan osa-alueita suomalaiset pitävät tärkeimpinä?
Onko perhepolitiikan prioriteeteissa tapahtunut ajallista muutosta?
Pureudumme lisäksi tarkemmin väestön näkemyksiin perhevapaiden kehittämisestä ja lapsiperheiden
palveluista. Koska syntyvyys on laskenut odotettua nopeammin vuosina 2011–2017, halusimme myös
selvittää mielipiteitä ihanteellisesta lapsiluvusta ja syistä lykätä lastensaantia. Syntyvyyttä koskevia tuloksia
raportoitiin jo toukokuussa 2018.

Tuotokset
Blogeja, esitelmiä ja tieteellisiä artikkeleita tulee enemmän 2018 loppuvuoden–2019 aikana
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