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Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 
Työn ja perheen yhteensovittamista koskeva lisätutkimus toteutetaan työ-

voimatutkimuksen yhteydessä kaikissa EU-maissa vuonna 2010. Sen ensisi-

jainen tarkoitus on vastata Euroopan unionin poliittista päätöksentekoa tuke-

viin tietotarpeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää: 

1. osallistuvatko ihmiset työelämään siinä määrin kuin haluaisivat, ja mi-

käli eivät, liittyvätkö syyt puutteelliseen hoitopalveluiden tarjontaan 

2. missä määrin työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia joustoja on 

tarjolla työpaikoilla sekä 

3. miten yleisiä lastenhoidosta johtuvat vapaat ovat. 

Samaa aihetta koskeva lisätutkimus toteutettiin myös vuonna 2005, mutta 

sekä sisältöön että lomakkeelle on tehty runsaasti muutoksia edelliseen ker-

taan verrattuna. 

Lisätutkimuksen kohderyhmä kattaa kaikki 15–64-vuotiaat, sillä työn ja per-

heen yhteensovittaminen koskettaa monissa elämäntilanteissa olevia, ei pel-

kästään esimerkiksi lapsiperheitä. Perhe ymmärretään tässä laajasti käsittä-

mään myös oman kotitalouden ulkopuolella asuvat läheiset, joihin liittyviä 

huolenpitovastuita voi olla minkä ikäisillä tahansa. Työn ja perheen yhteen-

sovittaminen koskettaa myös niitä, jotka eivät ole työssä, sillä hoitovelvolli-

suuksilla saattaa osalla heistä olla vaikutusta heidän työllistymiseensä. Tä-

män vuoksi tutkimuksen kohderyhmää ei ole rajattu esimerkiksi pelkästään 

työllisiin tai perheellisiin. 

Laskutus 
Haastatteluaika laskutetaan projektille TY81H. Haastatteluohjeisiin pereh-

tymiseen ja harjoitushaastatteluihin käytetty aika laskutetaan projektille 

TY29H.  

Yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa 
Tutkimuksen sisältöön ja lomakkeen toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä 

yhteyshenkilöitä ovat: 

Laura Hulkko, sähköpostitse tai puh. (09) 1734 2611 ja 

Mirja Tiisanoja, sähköpostitse tai puh. (09) 1734 3226. 

Akuuteista ongelmista ja mahdollisista virhetilanteista kannattaa soittaa heti, 

mutta lisäkysymyksistä saa mielellään antaa myös yleisempää palautetta 

(ensisijaisesti sähköpostitse). 

Haastattelun yleisohjeet ja lomakkeelle siirtyminen 
Kaikki ad hoc -modulin kysymykset ovat tosiasiakysymyksiä, ja haastatte-

luohjeita sekä lomakkeella näkyviä ohjetekstejä voi tarvittaessa käyttää apu-

na haastatellessa. 
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Lisäkysymykset kysytään kohdehenkilöltä viidennen vastauskerran yhtey-

dessä. Kysymykset on sijoitettu kotitalousosaan heti kotitalouden jäsen-

ten selvittämisen jälkeen, sillä kysymysten polutuksen taustalle tarvitaan 

tietoa esimerkiksi siitä, minkä ikäisiä lapsia kohdehenkilöllä on. Tiedot mui-

den 15–74-vuotiaiden kotitalouden jäsenten toiminnasta kysytään vasta ad 

hoc -lisäkysymysten jälkeen. 

Viidennen haastattelukerran lopussa työvoimatutkimuksen perusosan kysy-

mysten jälkeen siirrytään siis normaalisti kotitalousosan lomakkeelle ja ky-

sytään kotitalouden jäsenet. Tämän jälkeen…(selvitä tähän miten kysymyk-

siin siirrytään!) 

Kysymyskohtaiset ohjeet 

Osa 1: Nuorimman lapsen hoitojärjestelyt (TP1–TP3) 

Lastenhoitojärjestelyistä kysytään, jos kotitalouteen kuuluu vähintään yksi 

kohdehenkilön tai hänen puolisonsa alle 10-vuotias lapsi. Kysymykset kos-

kevat nuorimman lapsen hoitojärjestelyjä. 

Kysymysten tarkoitus on selvittää lastenhoitopalvelujen käyttöä. Koska ky-

symykset kohdistetaan nuorimman lapsen hoitojärjestelyihin, on tuloksia 

mahdollista tarkastella lapsen iän mukaan. 

TP1–TP2. Lastenhoitopalvelujen käyttö nuorimman lapsen hoidossa 

Järjestetyllä hoidolla tarkoitetaan tässä periaatteessa kaikkia niitä hoitojär-

jestelyjä, joissa lapsesta huolehtii säännöllisesti joku muu kuin oma perheen-

jäsen tai sukulainen. Yleensä nämä hoitojärjestelyt ovat maksullisia, poikke-

uksena kuitenkin esikoulu, joka otetaan myös huomioon. Sillä, onko hoito 

kunnallisen vai yksityisen tahon järjestämää, ei tässä ole merkitystä. 

Kaikki säännölliset hoitojärjestelyt otetaan huomioon, vaikka niitä käytettäi-

siin vain muutama tunti viikossa. Lapsi saattaa olla esimerkiksi seurakunnan 

tai kunnan järjestämässä kerhossa kerran tai kaksi viikossa pari tuntia kerral-

laan, vaikka toinen vanhemmista olisikin kotona lasta hoitamassa. Joissakin 

kunnissa on myös tarjolla ns. puistotätipalvelua, jota osa perheistä saattaa 

käyttää hyvinkin säännöllisesti lastenhoidon tukena.  

Esimerkkejä järjestetystä lastenhoidosta: 

– päiväkoti (kunnallinen tai yksityinen) 

– perhepäivähoito (kunnallinen tai yksityinen) 

– ryhmäperhepäivähoito 

– esikoulu 

– koululaisten iltapäivätoiminta koululla tai muissa tiloissa 

– alle kouluikäisille tarkoitettu säännöllinen kerhotoiminta 

– puistotätitoiminta 

– palkattu lastenhoitaja kotona (pl. satunnaiset lapsenvahdit) 

Palkatun lastenhoitajan käyttämisestä kysytään vielä varmuuden vuoksi 

erikseen, jotta saadaan varmistettua tämän hoitomuodon mukaan saaminen 

jatkokysymykseen TP3. Osa palkattua lapsenhoitajaa käyttävistä saattaa vas-

tata ’kyllä’ jo kysymykseen TP1, mistä ei ole haittaa. Palkatun lapsenhoita-
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jan käyttämisellä tarkoitetaan tässäkin säännöllistä järjestelyä, jossa hoito-

paikkana toimii lapsen oma koti. Satunnaisia lapsenvahtijärjestelyjä ei siis 

oteta huomioon. 

Järjestetyksi lastenhoidoksi ei lueta harrastuksia, kuten urheiluharjoituksia 

tai soittotunteja. Urheilu- tai musiikkipainotteiset koululaisten iltapäiväker-

hot otetaan kuitenkin huomioon. 

TP3. Kuinka monta tuntia viikossa lastenhoitopalveluja käytetään 

Tässä on tarkoitus antaa arvio siitä, miten monta tuntia viikossa nuorin lapsi 

yleensä on hoidossa. Vastausvaihtoehdot voi tarvittaessa lukea ääneen. 

Kysymyksessä tarkoitetaan normaalia viikkoa eli sellaista, jolle ei ole osunut 

lomia, sairastumisia tai muuta poikkeustilannetta. 

Jos hoitoajat kuitenkin vaihtelevat viikosta toiseen, kysytään keskimääräistä 

tuntimäärää.  

Osa 2: Perhevapaiden käyttö (TP4–TP9) 

Näillä kysymyksillä selvitetään vanhempainvapaan ja hoitovapaan (näistä 

käytetään jatkossa yhteisnimitystä perhevapaa) käyttöä ja työajan lyhentä-

mistä. Kysymykset kysytään niiltä vastaajilta, joiden nuorin lapsi on alle 

kahdeksanvuotias, ja ne kohdistuvat tilanteeseen nuorimman lapsen syn-

tymän jälkeen. 

Tavoitteena on selvittää, 

– kuinka yleistä kokoaikaisen vanhempain- tai hoitovapaan pitäminen on 

pienten lasten vanhemmilla ja kuinka pitkiä vapaita pidetään, 

– kuinka monella perhevapaa on ollut samalla tauko työelämästä sekä 

– kuinka moni on lyhentänyt työaikaansa lapsenhoidon takia. 

EU:n lainsäädäntö takaa kaikille vanhemmille – äideille ja isille yhtä lailla – 

oikeuden pitää töistä vapaata pienen lapsen hoitoa varten. Näitä lakisääteisiä 

vapaita ei kuitenkaan kaikkialla EU:ssa käytetä siinä laajuudessa kuin olisi 

toivottavaa. Monissa maissa perhevapaiden ehdot esimerkiksi töihinpaluuta 

tai vapaan ajalta maksettavaa korvausta koskien ovat vanhemmalle epäedul-

lisia, ja toisaalta myös asenteet etenkin miesten vapaita kohtaan saattavat ol-

la negatiivisia. Perhevapaat jätetään tällöin pitämättä tai niitä korvataan 

muilla järjestelyillä, kuten lomilla ja työaikajoustoilla.  

Suomessa perhevapaiden pitäminen ei sinänsä ole ongelma, mutta niiden ja-

kautuminen sukupuolen mukaan on, sillä vain pieni osa isistä käyttää perhe-

vapaita lyhyen isyysvapaan lisäksi. 

TP4. Onko hoitanut nuorinta lasta kotona 

Ensin selvitetään, onko vastaaja ylipäätään ollut kotona hoitamassa nuorinta 

lastaan kotona jossain vaiheessa äitiysrahakauden jälkeen. Tässä ei ole mer-

kitystä sillä, oliko vastaajalla tuolloin voimassa olevaa työsuhdetta vai ei. 

Kotona hoitamisella tarkoitetaan kokopäiväistä hoitamista, osa-aikaisista 

vapaista eli työajan lyhentämisestä kysytään erikseen kysymyksessä TP9.  
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Tässä ollaan kiinnostuneita nimenomaan äitiysrahakauden jälkeisistä vapais-

ta siksi, että ne ovat molempien vanhempien käytettävissä (äitiysrahakau-

della tarkoitetaan äidin lakisääteistä synnytyksen yhteydessä käytettävää va-

paata, joka loppuu lapsen ollessa hieman yli 3 kk ikäinen). Kysymys kysy-

tään sekä isiltä että äideiltä. Sitä ei kysytä, jos vastaaja itse on parhaillaan äi-

tiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla. Vastaajan puoliso saattaa kui-

tenkin olla perhevapaalla (eikä äitiysrahakausikaan välttämättä ole vielä 

päättynyt), sillä sitä ei vielä tässä vaiheessa haastattelua tiedetä. Tällöin vas-

taukseksi merkitään ”ei”. 

Kaikki molempien vanhempien käytettävissä olevat perhevapaajärjestelyt 

huomioidaan perhevapaan tyypistä riippumatta. Tavallisimmin kyseessä on 

todennäköisesti ollut joko vanhempainvapaa, vanhempainvapaaseen kiinte-

ästi liittyvä isäkuukausi tai hoitovapaa, joiden määritelmät on kuvattu lyhy-

esti alla (tarkemmat määritelmät ks. Työvoimatutkimuksen käsikirjan luku 

13.1.7). 

Vanhempainvapaa: Pidetään yleensä heti äitiysvapaan jälkeen, jolloin lapsi 

on tavallisimmin 3–9 kuukauden ikäinen. Adoptiovanhemmilla on myös oi-

keus vanhempainvapaaseen, vaikka lapsi olisi tätä vanhempi. Lasta hoitava 

saa Kelalta (ansiosidonnaista) vanhempainrahaa.  

Isäkuukausi: Jos isä pitää vähintään kaksi viikkoa vanhempainvapaata noin 

kuusi kuukautta kestävän vanhempainvapaajakson lopussa, hän saa kaksi 

viikkoa ylimääräistä vapaata eli niin sanotun isäkuukauden.  

Kokoaikainen hoitovapaa: Vanhempainvapaan jälkeen lapsen ollessa noin 

yhdeksän kuukauden ikäinen, voi lapsen kotihoitoa jatkaa kokoaikaisella 

hoitovapaalla kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Kela maksaa tältä ajalta ko-

tihoidon tukea, sitä täydentävää hoitolisää sekä osa kunnista myös niin sa-

nottua kuntalisää. Joissakin erityistapauksissa, kuten adoptiolasten vanhem-

milla, oikeus kokoaikaiseen hoitovapaaseen jatkuu vielä lapsen täytettyä 

kolme vuotta. 

TP5. Oliko työsuhde voimassa perhevapaan aikana 

Tällä kysymyksellä selvitetään nuorinta lasta kotona hoitaneilta, jäivätkö he 

tuolloin vapaalle voimassa olevasta työsuhteesta.  

Jos määräaikainen työsuhde on päättynyt vapaan aikana, merkitään tähän sil-

ti ”kyllä”, sillä työsuhde on ollut olemassa vapaalle jäädessä. 

TP6. Kuinka kauan hoiti nuorinta lasta kotona 

Tässä tarkoitetaan jakson kokonaispituutta riippumatta siitä, mitä järjestelyjä 

on käytetty; vastaaja on voinut esimerkiksi pitää vanhempainvapaata, hoito-

vapaata ja vuosilomaa, jolloin kaikkien näiden yhteiskesto merkitään.  

Jos vastaaja on pitänyt perhevapaata useammassa jaksossa, merkitään ensisi-

jaisesti pisimmän yhtäjaksoisen tauon pituus.  

HUOM! Vain nuorimman lapsen hoitamiseksi pidetty perhevapaajakso 

huomioidaan, vaikka vastaaja olisi ollut perhevapailla yhtäjaksoisesti use-

amman lapsen kanssa.  
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Esimerkki: 5- ja 2-vuotiaiden lasten äiti jäi aikanaan työstään äitiysvapaalle 

ennen esikoisen syntymää ja oli kotona esikoisen kanssa ensin vanhempain- 

ja sitten hoitovapaalla noin 2,5 vuotta. Tämän jälkeen kuopus syntyi, ja va-

paa jatkui yhtäjaksoisesti uutena äitiys- ja vanhempainvapaana. Oltuaan pois 

työstä yhtäjaksoisesti lähes 3,5 vuotta hän palasi töihin toisen vanhempain-

vapaajakson jälkeen kuopuksen ollessa noin 10 kuukauden ikäinen, jolloin 

lasten isä jäi puolestaan kotiin hoitovapaalle. Kysymykseen TP6 merkitään 

vaihtoehto 4 (yli 6 kk, mutta korkeintaan vuoden), sillä tämän jakson hän oli 

perhevapaalla nimenomaan nuorinta lasta hoitaakseen. 

TP7–TP8. Kuinka kauan piti kokonaan taukoa työstä 

TP7 kysytään perhevapaata pitäneiltä työllisiltä, joilla on useampia työpaik-

koja. Näin halutaan saada selville tapaukset, joissa henkilö teki esimerkiksi 

sivutyötä ollessaan päätyöstä perhevapaalla, eikä näin ollen ollut kokonaan 

pois työstä.  

Jos työskentely on kuitenkin ollut aivan satunnaista ja lyhytaikaista (esimer-

kiksi toimittaja on kirjoittanut vanhempainvapaan aikana pari pientä artikke-

lia tai muusikko käynyt parilla keikalla), ei tätä tarvitse huomioida. Vastaa-

jan käsitys siitä, kuinka pitkä tauko työelämästä on ollut, ratkaisee. 

TP9. Työajan lyhentäminen nuorimman lapsen hoidon vuoksi 

Kysymyksessä otetaan huomioon kaikenlaiset viralliset ja epäviralliset jär-

jestelyt, kunhan niiden tarkoituksena on työajan lyhentäminen nimenomaan 

nuorimman lapsen hoidon vuoksi. Osa-aikatyön tekeminen sinänsä ei siis rii-

tä, jos työaikaa ei ole lyhennetty entisestään lapsen hoidon takia. Samoin jos 

vastaaja on lyhentänyt työaikaansa ensisijaisesti jostain muusta syystä, kuten 

opiskelujen vuoksi, ei tätä oteta huomioon.  

Suomalainen perhevapaajärjestelmä mahdollistaa pienten lasten vanhemmil-

le työajan lyhentämisen ns. osittaisen hoitovapaan avulla. Työaikaa on 

mahdollista lyhentää aina lapsen toisen kouluvuoden päättymiseen saakka. 

Kela maksaa työaikaansa lyhentävälle korvaukseksi osittaista hoitorahaa, jos 

viikkotyöaikaa lyhennetään korkeintaan 30 tuntiin ja lapsi on alle kolmevuo-

tias tai 1.–2. luokkalainen koululainen (poikkeuksena sairaat ja vammaiset 

lapset, joiden vanhemmilla oikeudet ovat laajemmat).  

Työaikaa voi lyhentää joko tekemällä lyhyempiä työpäiviä tai pitämällä yli-

määräisiä vapaapäiviä. Molemmat vanhemmat voivat lyhentää työaikaansa 

samalla jaksolla, kunhan vapaat ajoittuvat eri aikoihin (esimerkiksi toinen 

vanhemmista voi olla vapaalla maanantait ja toinen perjantait tai toinen aa-

mu- ja toinen iltapäivät).  

Osittaista hoitovapaata voivat saada vain palkansaajat. Työajan lyhentämi-

nen on silti mahdollista myös yrittäjille, sillä he vastaavat viime kädessä itse 

omista työaikajärjestelyistään, ja tällaiset järjestelyt tulisi myös ottaa huomi-

oon. 
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Osa 3. Huolenpitovastuut 

Tämän osion tarkoituksena on selvittää, kuinka moni 15–64-vuotias osallis-

tuu säännöllisesti jonkin läheisen hoitamiseen tai auttamiseen ja mitä vaiku-

tuksia näillä huolenpitovastuilla voi olla työmarkkinoille osallistumiseen. 

Huolenpitovastuut voivat liittyä joko alle 15-vuotiaisiin lapsiin tai 15 vuotta 

täyttäneisiin säännöllistä apua tai huolenpitoa tarvitseviin läheisiin.  

Kysymykset liittyvät vastaajan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen ja lä-

hipiiriin, joten ammattimainen hoitotyö ja vapaaehtoistyö jää niiden ulko-

puolelle.  

Säännöllisellä tarkoitetaan sitä, että kyseessä on kohtuullisen vakinainen ja 

usein toistuva järjestely, eli huolenpito on esimerkiksi päivittäistä tai viikoit-

taista. Esimerkiksi satunnaista lapsenvahtina toimimista ei huomioida. 

TP10. Lapsiin liittyvät huolenpitovastuut 

Kysymyksessä tarkoitetaan säännöllistä huolenpitoa alle 15-vuotiaista lap-

sista (pl. omat tai puolison lapset, jotka asuvat samassa kotitaloudessa; tästä 

saadaan tietoa kotitalousosasta). Lapset voivat asua samassa tai eri kotita-

loudessa, ja he voivat olla esimerkiksi 

– omia tai puolison lapsia, jotka asuvat toisen vanhempansa luona 

– lapsenlapsia 

– sijaislapsia tai kasvattilapsia 

– ystävän tai sukulaisen lapsia. 

Huolenpito on pienten lasten kohdalla ensisijaisesti perustarpeista huolehti-

mista, mutta isompien kohdalla se voi tarkoittaa kaikenlaista yhdessäoloa, 

pelaamista, ulkoilua, läksyissä auttamista jne. Olennaista on, että vastaajalla 

on vastuu lapsen hyvinvoinnista. 

TP11. Muihin omaisiin, ystäviin tai läheisiin liittyvät huolenpitovastuut 

Kysymyksessä tarkoitetaan säännöllistä huolenpitoa vanhuksesta tai 15 

vuotta täyttäneestä vajaakuntoisesta tai muuten apua tarvitsevasta henkilöstä. 

Autettava henkilö voi asua samassa tai eri kotitaloudessa, ja kyseessä voi ol-

la esimerkiksi 

– iäkäs äiti tai isä 

– 15 vuotta täyttänyt vammainen tai sairas lapsi (alle 15-vuotiaita lapsia 

koskevat huolenpitovastuut selvitetään erikseen) 

– iäkäs tai vajaakuntoinen sukulainen, ystävä tai naapuri. 

Huolenpito voi olla esimerkiksi avustamista päivittäisissä toiminnoissa, ku-

ten pukemisessa tai peseytymisessä, ruuanlaittoa, kävelyttämistä, kotitöissä 

tai talousasioissa auttamista. Se voi sisältää myös yksinkertaisesti seuranpi-

toa. Rajaa hoitamisen ja seurustelun välillä ei aina ole helppo määritellä, 

mutta vastaajan käsitys asiasta ratkaisee. Tarkoitus kuitenkin on, että kaik-

kea seurustelua ei määritellä huolenpidoksi tai hoitamiseksi, vaan hoitavalla 

henkilöllä on jonkinlainen vastuu hoidettavan hyvinvoinnista. 

Ammattimaista hoitotyötä tai vapaaehtoistyötä ei huomioida, mutta koska 

omaishoitajana toimimista ei enää lasketa ansiotyöksi, omaishoitajien kuu-

luisi lähtökohtaisesti vastata tähän ’kyllä’. 



 

Laura Hulkko 

 

 
 
20.11.2009 
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TP12–TP15. Hoitopalvelujen saatavuuden vaikutukset työllistymiseen 

Kysymysten TP12 ja TP14 tarkoituksena on kartoittaa, ovatko hoitopalve-

luihin liittyvät ongelmat (kokopäiväisen) ansiotyön tekemisen este. Ne kysy-

tään kaikilta, joilla on joko lapsiin tai muihin läheisiin liittyviä huolenpito-

vastuita. Suomessa tällaiset ongelmat ovat oletettavasti harvinaisia. Monissa 

muissa Euroopan maissa, joissa ei ole esimerkiksi edullista julkista päivähoi-

tojärjestelmää, on kuitenkin varsin tavallista, että äidit jättäytyvät pois työ-

elämästä siksi, että lapsille ei ole tarjolla hoitopaikkaa tai päivähoito tulisi 

liian kalliiksi. Kysymyksiä ei ole kuitenkaan haluttu rajoittaa vain lastenhoi-

toon, vaan myös vanhusten ja 15 vuotta täyttäneiden vajaakuntoisten hoito-

palveluihin liittyvät puutteet otetaan huomioon. 

Kysymykset toimivat samalla logiikalla kuin perusosan kysymykset TA4–

TA5 sekä EE5–EE6 ja täydentävät niistä saatua tietoa, sillä ne laajentavat 

kysymysten kohderyhmää käsittämään myös sellaiset vastaajat, joilla hoito-

velvollisuudet eivät ole pääasiallinen syy osa-aikatyön tekemiselle tai sille, 

etteivät he etsi tällä hetkellä työtä.  

TP12 kysytään niiltä, joilla on omia samassa kotitaloudessa asuvia alle 15-

vuotiaita lapsia tai jotka huolehtivat säännöllisesti muista lapsista, TP14 taas 

niiltä, joilla on muihin omaisiin tai läheisiin liittyviä huolenpitovastuita. Ky-

symysten muotoilu vaihtelee riippuen siitä, tekeekö vastaaja osa-aikatyötä 

vai onko hän ei-työllinen, joka ei etsi työtä. 

Kysymyksissä TP13 ja TP15 kysytään tarkemmin, mikä ongelma lasten- tai 

omaistenhoitopalveluihin liittyy. Ne kysytään myös sellaisilta vastaajilta, 

jotka ovat perusosan lomakkeella kysymyksissä TA4–TA5 tai EE5–EE6 

kertoneet hoitopalveluihin liittyvistä ongelmista. Vakavin puute on tietysti 

se, ettei sopivia hoitopalveluita ole lainkaan saatavilla (tosin tämä lienee hy-

vin teoreettinen tilanne Suomessa ainakin lastenhoitopalvelujen kohdalla), 

mutta hoitopalvelut saattavat olla myös esimerkiksi liian kalliita tai niiden 

laatu ei ole vastaajan mielestä riittävä. 

Osa 4. Työajan joustaminen perhesyistä 

Viimeisessä osassa selvitetään palkansaajien työaikajärjestelyjen joustavuut-

ta, jolla on olennainen merkitys työn ja perheen yhteensovittamisen näkö-

kulmasta. Ensin kysytään, kuinka joustavat vastaajan työaikajärjestelyt yli-

päätään ovat, ja sitten selvitetään joustoja perhesyihin liittyvissä erityistilan-

teissa. Tavoitteena on muodostaa näiden kysymysten yhdistelmän avulla ko-

konaiskuva palkansaajien työaikojen joustavuudesta. 

Kysymykset kysytään myös niiltä, jotka olivat tutkimusviikolla poissa työstä 

esimerkiksi perhevapaalla. Kysymyksissä viitataan tällöin tilanteeseen ennen 

vapaalle jäämistä. 

TP16. Voiko vaikuttaa päivittäisiin työaikoihin 

Kysymykset TP16 ja TP17 mittaavat päivittäisten työaikajärjestelyjen yleis-

tä joustavuutta. Kysymyksissä viitataan normaaliin tilanteeseen työssä. Niis-

sä tarkoitetaan vastaajan käsitystä siitä, minkä verran joustoa työajoissa to-

dellisuudessa on, ei niinkään yrityksen virallista työaikajärjestelyä. 



 

Laura Hulkko 

 

 
 
20.11.2009 
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1. Määrätyt tulo- ja lähtöajat:  

Päivittäiset työajat määritellään työnantajan toimesta, eikä vastaajalla ole 

mahdollisuutta vaikuttaa niihin itse kuin korkeintaan poikkeustapauksissa. 

Vuorotyö tulisi yleensä merkitä tähän, sillä työvuorot ovat työnantajan laa-

timia, vaikka henkilöllä olisikin toisinaan mahdollisuus esimerkiksi toivoa 

tiettyä työvuoroa tai vaihtaa vuoroa työtoverin kanssa. 

2. Voi vaikuttaa tulo- ja lähtöaikoihin:  

Työaikajärjestely on lähtökohtaisesti joustava, ja työntekijä voi itse ainakin 

joidenkin rajojen puitteissa päättää tulo- ja lähtöajoista. Liukuva työaika si-

sältyy tähän, samoin tilanne, jossa päivittäisiä työaikoja ei ole lainkaan mää-

ritelty. 

TP17. Joustavan työaikajärjestelyn tyyppi 

1. Liukuva työaika, työaikapankki tai muu joustava järjestely, jossa voi 

tehdä pitempiä tai lyhyempiä työpäiviä:  

Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset työaikajärjestelyt, joissa työtunteja voi 

melko vapaasti ”tehdä sisään” ja vastaavasti kertyneitä tunteja voi käyttää 

työpäivän lyhentämiseen tai joustavimmissa järjestelyissä kokonaisten va-

paapäivien pitämiseen. Järjestely voi olla liukuva työaika tai työaikapankki, 

joissa käytetään työajan seurantajärjestelmää eli ns. kellokorttia, tai se voi 

olla epävirallisempi järjestely, jossa työntekijällä on vapauksia järjestellä 

työaikaansa itse. 

2. Työpäivän pituus pysyy suunnilleen samana, mutta tulo- ja lähtöai-

koihin voi vaikuttaa jonkin verran: 

Tähän ryhmään kuuluvissa järjestelyissä päivittäisissä työajoissa on joustoa 

vähemmän kuin vaihtoehdossa 1, eikä mahdollisuutta työtuntien kerryttämi-

seen ole. Työntekijän päivittäinen työaika on ainakin suurin piirtein sovittu, 

mutta työtuntien ajoituksessa on jonkin verran joustoa. Yksi esimerkki voisi 

olla tilanne, jossa päivittäinen työaika on 7 tuntia, mutta työntekijä voi vali-

ta, työskenteleekö hän klo 8–15 vai 9–16. Myös työaikajärjestely, jossa 

työntekijän on oltava paikalla tietyt tunnit, esimerkiksi liikkeen aukioloajat 

tai ns. virka-aikana, mutta näiden pakollisten tuntien ulkopuolella voi olla 

jonkin verran joustoa, kuuluu tähän ryhmään. 

3. Täysin vapaat työajat: 

Työnantaja ei ole asettanut lainkaan rajoitteita päivittäisille työajoille, vaan 

työtä voi tehdä käytännössä vaikka mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Työn 

kontrollointi tapahtuu siis lopputuloksen, ei tehdyn työajan perusteella. Työ-

suorituksella voi silti olla tietty määräaika, johon mennessä se on oltava teh-

tynä. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi urakkapalkalla työskentele-

vä remonttimies, artikkelia kirjoittava toimittaja tai tutkija. 

4. Jokin muu työaikajärjestely: 

Tätä vaihtoehtoa käytetään, jos mikään edellä mainituista ei sovi, kuten eri-

laisten järjestelyjen yhdistelmissä. Esimerkiksi opettajat, joilla opetustunnit 

on hyvinkin tarkkaan määritelty, mutta opetuksen valmisteluun käytetty aika 

on lähes täysin itse järjesteltävissä, voivat kuulua tähän ryhmään. 



 

Laura Hulkko 
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TP18–TP19. Voiko perhesyiden takia aloittaa työt myöhemmin tai lopettaa aikaisemmin 

Kysymysten tarkoitus on mitata perhesyihin liittyviä päivittäisen työajan 

joustomahdollisuuksia. Kysymykset kysytään niiltä, joiden työaikajärjestely 

ei lähtökohtaisesti ole aivan joustavimmasta päästä, eli niitä ei kysytä, jos 

TP17 = 1 tai 3. Kysymyksissä tarkoitetaan työaikojen joustoa vähintään tun-

nilla. 

Perhesyy ymmärretään tässä varsin laajasti, ja se voi olla esimerkiksi lapsen 

päiväkodin tai koulun juhla tai muu tapahtuma, lääkärikäynti lapsen tai 

omaisen kanssa, perheenjäsenen tai sukulaisen häät tai hautajaiset.  

Vapaa voi olla palkallinen tai palkaton. Poissaolo voidaan korvata joko etu- 

tai jälkikäteen tekemällä menetetyt työtunnit sisään, mutta tämä ei ole vält-

tämätön kriteeri. 

Lähes aina tarvittaessa: Työajan joustot ovat mahdollisia periaatteessa aina 

kun työntekijällä on niihin tarvetta (pl. poikkeustilanteet kuten erityisen kii-

reiset ajat). 

Ainoastaan poikkeustapauksissa: Joustot ovat periaatteessa mahdollisia, 

mutta vain harvoin tai erityisen poikkeuksellisissa tilanteissa. 

TP20–TP21. Pystyykö olemaan perhesyystä kokonaisen päivän pois työstä 

Tässä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä voi etukäteen järjestellä työ-

aikojaan siten, että pystyy olemaan kokonaisen päivän pois työstä jonkin 

perhesyyn takia. Järjestely voidaan toteuttaa esimerkiksi vaihtamalla työvuo-

roja tai käyttämällä hyväksi työaikaliukumaa tai työaikapankkiin kertyneitä 

tunteja. Jos ainoa mahdollisuus on vuosilomapäivien käyttäminen, merkitään 

”ei”. 

Lähes aina tarvittaessa: Vapaapäivän järjestäminen on mahdollisia periaat-

teessa aina kun työntekijällä on tarvetta (pl. poikkeustilanteet kuten erityisen 

kiireiset ajat). 

Ainoastaan poikkeustapauksissa: Vapaapäivät ovat mahdollisia, mutta 

vain harvoin tai erityisen poikkeuksellisissa tilanteissa.



   

LIITE 

 TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2010: 

PERHEEN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN 

 

 LOMAKE  

 Tiedustelut: Laura Hulkko  

 Huom! Kaikissa kysymyksissä nonresponse = eos + kieltäytyneet  

   

 Jos ikä=15–64  

Juonto1 Seuraavaksi kysyn työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä lapsia ja 

muita läheisiä koskevista huolenpitovastuista. 

 

   

 NUORIMMAN LAPSEN HOITOJÄRJESTELYT  

 Niissä kysymyksissä tai ohjeteksteissä, joissa sana ”nuorin” on suluissa, sen 

on tarkoitus näkyä, jos kotitaloudessa on useampia kuin yksi kohdehenkilön 

tai puolison lapsi (ilman ikärajoitusta). 

 

   

 Jos ikä=15–64 ja (henkilön tai puolison) nuorimman lapsen ikä < 10  

Juonto2 Ensin kysyisin (nuorimman) lapsenne hoitojärjestelyistä.  

 Nuorin lapsi xxxxx on xx-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Kysymykset esitetään kaikille, joilla on alle 10-vuotiaita samassa kotitalou-

dessa asuvia lapsia. 

Tarkoitetaan nuorinta kotitaloudessa asuvaa henkilön tai tämän puolison 

lasta. 

 

   

 Jos ikä=15–64 ja (henkilön tai puolison) nuorimman lapsen ikä < 10  

TP1 Onko (nuorin) lapsenne järjestetyssä hoidossa esimerkiksi päiväkodissa, 

perhepäivähoidossa, esikoulussa tai koululaisten iltapäivätoiminnassa? 

 

 1. Kyllä –> TP3 

 2. Ei –> TP2 

 NONRESPONSE –> TP2 

 Nuorin lapsi xxxxx on xx-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Järjestetty hoito voi olla kunnallisen tai yksityisen tahon järjestämää hoitoa. 

Esimerkkejä järjestetystä hoidosta: 

- päiväkoti 

- perhepäivähoito 

- ryhmäperhepäivähoito 

- esikoulu 

- koululaisten iltapäivätoiminta 

- alle kouluikäisille tarkoitettu säännöllinen kerhotoiminta 

- puistotätitoiminta 

 

   

 Jos TP1=2,9  

TP2 Käytättekö palkattua lapsenhoitajaa kotona?  

 1. Kyllä –> TP3 
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 2. Ei –> TP4 

 NONRESPONSE –> TP4 

 Nuorin lapsi xxxxx on xx-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Tarkoitetaan pysyvää tai säännöllistä hoitojärjestelyä, satunnaista lapsenvah-

tia ei huomioida. 

 

   

 Jos TP1=1 tai TP2=1  

TP3 Kuinka monta tuntia viikossa (nuorin) lapsenne on tavallisesti hoidossa?  

 1. korkeintaan 10 tuntia  

 2. yli 10 tuntia, mutta korkeintaan 20 tuntia  

 3. yli 20 tuntia, mutta korkeintaan 30 tuntia  

 4. yli 30 tuntia, mutta korkeintaan 40 tuntia  

 5. yli 40 tuntia  

 NONRESPONSE  

 Nuorin lapsi xxxxx on xx-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Jos lapsi on viikon aikana useammassa hoitopaikassa (esim. esikoulussa ja 

iltapäivähoidossa), lasketaan tunnit yhteen. 

jos nuorin lapsi 

alle 8-v. ja 

KA5 1,2,3  –> 

TP4, muuten –> 

Juonto3 

   

 PERHEVAPAIDEN KÄYTTÖ  

   

 Jos ikä=15–64 ja (henkilön tai puolison) nuorimman lapsen ikä < 8 vuotta ja 

KA5 1,2,3 (tutkimusviikolla ei äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaal-

la) 

 

TP4 Oletteko hoitanut (nuorinta) lastanne kotona sen jälkeen kun noin nel-

jän kuukauden mittainen äitiysrahakausi päättyi?  

 

 1. Kyllä –> TP5 

 2. Ei –> TP9 

 NONRESPONSE –> TP9 

 Nuorin lapsi xxxxx on x-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Äitiysrahakausi päättyy lapsen ollessa noin 3 kuukauden ikäinen. 

On voinut hoitaa lasta vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla tai muilla jär-

jestelyillä.  

Pelkkää isyysvapaata ei huomioida, mutta ns. isäkuukausi otetaan huomioon. 

 

   

 Jos TP4=1  

TP5 ja työllinen: Olitteko tuolloin kokoaikaisella vanhempain- tai hoitova-

paalla voimassa olevasta työsuhteesta? 

 

 ja ei-työllinen: Jäittekö tuolloin vanhempain- tai hoitovapaalle voimassa 

olevasta työsuhteesta? 

 

 1. Kyllä –> TP6/TP9/TP10 

 2. Ei –> TP6 
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 NONRESPONSE –> TP6 

 Nuorin lapsi xxxxx on x-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Vanhempainvapaalla tarkoitetaan äitiysrahakauden jälkeistä vanhempainva-

paajaksoa, jolloin lapsi on noin 3–9 kk:n ikäinen. Myös ns. isäkuukausi on 

vanhempainvapaata. Hoitovapaan voi aloittaa vanhempainvapaajakson jäl-

keen, kun lapsi on noin 9 kk:n ikäinen. 

 

   

 Jos TP4=1 ja (työllinen tai (ei-työllinen ja KA15E≠5))  

TP6 Kuinka kauan hoiditte (nuorinta) lastanne kotona äitiysrahakauden 

jälkeen? 

 

 1. Alle kuukauden –> TP7 

 2. Vähintään kuukauden, mutta korkeintaan 3 kk –> TP7 

 3. Yli 3 kk, mutta korkeintaan 6 kk –> TP7 

 4. Yli 6 kk, mutta korkeintaan vuoden –> TP7 

 5. Yli vuoden, mutta korkeintaan 2 vuotta –> TP7 

 6. Yli 2 vuotta –> TP7 

 NONRESPONSE –> TP7 

 Nuorin lapsi xxxxx on x-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Äitiysrahakausi päättyy lapsen ollessa noin 3 kuukauden ikäinen. 

Jos T2=2–7 –> 

TP7, muuten –> 

TP9 / Juonto3 

   

 Jos työllinen ja TP4=1 ja T2=2–8  

TP7 Teittekö lainkaan työtä perhevapaalla ollessanne?  

 1. kyllä –> TP8 

 2. ei –> TP9 

 NONRESPONSE –> TP9 

 Jos tehnyt vain satunnaisia työpätkiä, merkitse ”ei”.  

   

 Jos TP7=1  

TP8 Kuinka kauan piditte kokonaan taukoa työstä hoitaaksenne (nuorinta) 

lastanne? 

 

 1. Alle kuukauden –> TP9 

 2. Vähintään kuukauden, mutta korkeintaan 3 kk –> TP9 

 3. Yli 3 kk, mutta korkeintaan 6 kk –> TP9 

 4. Yli 6 kk, mutta korkeintaan vuoden –> TP9 

 5. Yli vuoden, mutta korkeintaan 2 vuotta –> TP9 

 6. Yli 2 vuotta –> TP9 

 NONRESPONSE –> TP9 

 Nuorin lapsi xxxxx on x-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Tarkoitetaan ensisijaisesti pisintä jaksoa, jonka piti kokonaan taukoa työstä. 

Jos pisintä jaksoa on vaikea määritellä (esim. teki aina välillä sivutyötä), 

voidaan merkitä myös jaksojen yhteenlaskettu pituus. 
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 Jos työllinen tai M1=1 ja (henkilön tai puolison) nuorimman lapsen ikä < 8 

vuotta 

 

TP9 Oletteko missään vaiheessa lyhentänyt työaikaanne esimerkiksi osittai-

sen hoitovapaan avulla hoitaaksenne (nuorinta) lastanne? 

 

 1. Kyllä –> Juonto3 

 2. Ei –> Juonto3 

 NONRESPONSE –> Juonto3 

 Nuorin lapsi xxxxx on x-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Vain työajan lyhentäminen lapsen hoidon takia otetaan huomioon. Jos teki 

osa-aikatyötä muusta syystä, merkitse ’ei’. 

 

   

 HUOLENPITOVASTUUT  

   

Juonto3 Ihmisillä voi olla erilaisia huolenpitovastuita samassa tai eri kotitalou-

dessa asuvista henkilöistä. 

 

   

 Jos ikä = 15–64  

TP10 ja ei omia alle 15-v. lapsia samassa kotitaloudessa: Huolehditteko sään-

nöllisesti jostakin alle 15-vuotiaasta lapsesta. Huolehtiminen voi olla 

esimerkiksi hoitamista, kotitehtävissä auttamista, ulkoilemista, yhdessä-

oloa tai silmälläpitoa. Pelkkää taloudellista avustamista ei huomioida? 

 

 ja on omia alle 15-v. lapsia samassa kotitaloudessa: Huolehditteko omassa 

kotitaloudessanne asuvien lastenne lisäksi säännöllisesti jostain muusta 

alle 15-vuotiaasta lapsesta. Huolehtiminen voi olla esimerkiksi hoitamis-

ta, kotitehtävissä auttamista, ulkoilemista, yhdessäoloa tai silmälläpitoa. 

Pelkkää taloudellista avustamista ei huomioida? 

 

 1. Kyllä –> TP11 

 2. Ei –> TP11 

 NONRESPONSE –> TP11 

 Tarkoittaa vakinaista järjestelyä (päivittäin, viikoittain jne.) 

Esimerkiksi kotitalouden ulkopuolella asuvat omat tai puolison lapset, las-

tenlapset tai sukulaisten tai tuttavien lapset. 

Järjestöjen kautta tehtävää vapaaehtoistyötä tai hoitotyötä ammattina (esim. 

perhepäivähoitajana toimimista) ei huomioida. 

 

   

 Jos ikä = 15–64  

TP11 Huolehditteko säännöllisesti jostakin iäkkäästä tai 15 vuotta täyttänees-

tä sairaasta tai vajaakuntoisesta sukulaisesta, ystävästä tai muusta lä-

heisestä. Huolehtiminen voi olla esimerkiksi avustamista päivittäisissä 

toimissa, auttamista paperiasioissa, kodinhoitoa tai seuranpitoa. Pelk-

kää taloudellista avustamista ei huomioida? 

 

 1. Kyllä  

 2. Ei  

 NONRESPONSE  
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 Tarkoittaa vakinaista järjestelyä (päivittäin, viikoittain jne.) 

Huolenpidon kohteena oleva voi asua samassa tai eri kotitaloudessa. Omais-

hoitajille merkitään ”kyllä”. 

Järjestöjen kautta tehtävää vapaaehtoistyötä tai hoitotyötä ammattina ei 

huomioida. 

–> TP12/Juonto6/ 

Loppu 

   

 Jos ikä=15–64 ja (TP10=1 tai henkilön tai puolison nuorimman lapsen ikä < 

15) ja ((työllinen ja TA1=2, nonresponse ja TA3 3) tai (ei-työllinen ja 

EE3A 3)) 

Eli ei-työllinen tai osa-aikatyötä tekevä, jolla on omia alle 15-v. lapsia tai 

huolehtii muista lapsista, ja osa-aikatyön syy / syy siihen ettei etsi työtä on 

jokin muu kuin hoitovelvollisuudet 

 

TP12 Jos ei-työllinen ja EE3A 3: Onko jokin lastenhoitopalveluihin liittyvä 

ongelma osasyynä siihen, että ette ole tällä hetkellä ansiotyössä? 

Jos työllinen ja TA1=2, nonresponse ja TA3 3: Onko jokin lastenhoito-

palveluihin liittyvä ongelma osasyynä siihen, että teette osa-aikatyötä? 

 

 1. Kyllä –> TP13 

 2. Ei, hoitopalvelut eivät vaikuta työntekoon –> TP14 / TP16 

 NONRESPONSE –> TP14 / TP16 

   

 Jos TA5=1,3 tai EE6=1,3 (lastenhoitopalvelujen puuttuminen on osa-

aikatyön syy / syy siihen ettei etsi työtä) 

 

Juonto4 Mainitsitte aiemmin, että sopivien hoitopalvelujen puuttuminen estää 

Teitä tekemästä (kokoaikaista) ansiotyötä.  

 

   

 Jos TP12=1 tai TA5=1,3 tai EE6=1,3  

TP13 Millä tavalla nykyiset lastenhoitopalvelut ovat puutteellisia? Onko pää-

asiallinen ongelma se, että: 

 

 1. sopivia lastenhoitopalveluja ei ole lainkaan saatavilla  

 2. saatavilla olevat vaihtoehdot ovat liian kalliita  

 3. hoitopalvelut eivät ole tarpeeksi laadukkaita  

 4. vai muu puute hoitopalveluissa?  

 NONRESPONSE  

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa. 

Jos vaikea valita pääasiallista ongelmaa, merkitse järjestyksessä ensimmäi-

nen joka sopii. 

–> TP14 / TP15 / 

TP16 / loppu 

   

 Jos ikä=15–64 ja TP11=1 ja ((työllinen ja TA1=2, nonresponse ja TA3 3) 

tai (ei-työllinen ja EE3A 3)) 

Eli ei-työllinen tai osa-aikatyötä tekevä, jolla on omaishoitovastuita ja osa-

aikatyön syy / syy siihen ettei etsi työtä on muu kuin hoitovelvollisuudet  

 

TP14 Jos ei-työllinen: Onko jokin vanhusten tai 15 vuotta täyttäneiden vajaa-

kuntoisten hoitopalveluihin liittyvä ongelma osasyynä siihen, että ette 

ole tällä hetkellä ansiotyössä? 

Jos työllinen ja TA1=2: Onko jokin vanhusten tai 15 vuotta täyttäneiden 

vajaakuntoisten hoitopalveluihin liittyvä ongelma osasyynä siihen, että 
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teette osa-aikatyötä? 

 1. Kyllä –> TP15 

 2. Ei, hoitopalvelut eivät vaikuta työntekoon –> TP16 / loppu 

 NONRESPONSE –> TP16 / loppu 

   

 Jos TA5=2,3 tai EE6=2,3 (omaishoitopalvelujen puuttuminen on osa-

aikatyön syy / syy siihen ettei etsi työtä) 

 

Juonto5 Mainitsitte aiemmin, että sopivien vanhuksille tai 15 vuotta täyttäneille 

vajaakuntoisille suunnattujen hoitopalvelujen puuttuminen estää Teitä 

tekemästä (kokoaikaista) ansiotyötä.  

 

   

 Jos TP14=1 tai TA5=2,3 tai EE6=2,3  

TP15 Millä tavalla saatavilla olevat hoitopalvelut ovat puutteellisia? Onko 

pääasiallinen ongelma se, että: 

 

 1. sopivia hoitopalveluja ei ole lainkaan saatavilla –> TP16 / loppu 

 2. saatavilla olevat vaihtoehdot ovat liian kalliita –> TP16 / loppu 

 3. hoitopalvelut eivät ole tarpeeksi laadukkaita –> TP16 / loppu 

 4. vai muu puute hoitopalveluissa? –> TP16 / loppu 

 NONRESPONSE  

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa. 

Jos vaikea valita pääasiallista ongelmaa, merkitse järjestyksessä ensimmäi-

nen joka sopii. 

 

   

 TYÖAJAN JOUSTAMINEN PERHESYISTÄ  

   

 Jos ikä=15–64 ja T4=1, 7, 9 (palkansaaja)  

Juonto6 Kysyn vielä muutaman kysymyksen työaikajärjestelyistänne. 

Jos T2=2–8: Kysymykset koskevat päätyötänne. 

 

   

TP16 Onko Teillä työssänne tarkasti määrätyt työhöntulo- ja lähtöajat vai 

voitteko vaikuttaa niihin itse? 

 

 1. Määrätyt tulo- ja lähtöajat –> TP18 

 2. Voi vaikuttaa tulo- ja lähtöaikoihin (tavalla tai toisella) –> TP17 

 NONRESPONSE –> TP18 

   

 Jos TP16=2  

TP17 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten työaikajärjestelyänne:  

 1. liukuva työaika, työaikapankki tai muu joustava järjestely, jossa voi tehdä 

pitempiä tai lyhyempiä työpäiviä 

–> TP20 

 2. työpäivän pituus pysyy suunnilleen samana, mutta tulo- ja lähtöaikoihin 

voi vaikuttaa jonkin verran 

–> TP18 

 3. täysin vapaat työajat –> TP20 
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 4. vai jokin muu työaikajärjestely? –> TP18 

 NONRESPONSE –> TP20 

   

 Jos TP16=1, nonresponse tai TP17=2, 4  

TP18 Voitteko perhesyiden takia tarvittaessa aloittaa työnne normaalia myö-

hemmin tai lopettaa aikaisemmin? 

 

 1. Kyllä –> TP19 

 2. Ei –> TP20 

 NONRESPONSE –> TP20 

   

 Jos TP18=1  

TP19 Voitteko tehdä näin:  

 1. lähes aina tarvittaessa –> TP20 

 2. vai ainoastaan poikkeustapauksissa? –> TP20 

 NONRESPONSE –> TP20 

   

 Jos ikä=15–64 ja T4=1, 7, 9 (palkansaaja)  

TP20 Pystyttekö tarvittaessa olemaan kokonaisen päivän pois työstä jostain 

etukäteen tiedossa olevasta perhesyystä käyttämättä siihen vuosiloma-

päiviä? 

 

 1. Kyllä –> TP21 

 2. Ei –> loppu 

 NONRESPONSE –> loppu 

 Vapaa voi olla palkallinen tai palkaton, ja poissaolo voidaan korvata teke-

mällä menetetyt työtunnit myöhemmin tai etukäteen. 

Perhesyy voi olla esim. lääkärikäynti lapsen tai omaisen kanssa, perhejuhlat, 

hautajaiset tai vierailu kauempana asuvan sukulaisen luona. 

 

   

 Jos TP20=1  

TP21 Voitteko tehdä näin:  

 1. lähes aina tarvittaessa –> loppu 

 2. vai ainoastaan poikkeustapauksissa? –> loppu 

 NONRESPONSE –> loppu 

   

 LOPPU  

 

 


