
 

 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 

kotitaloudessa 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 

 2. Ei –> TP4 
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 NONRESPONSE –> TP4 

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

Tarkoitetaan pysyvää tai säännöllistä hoitojärjestelyä, satunnaista 

lapsenvahtia 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 

hoitovapaalla) 

 

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

neljän 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 

järjestelyillä.  

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

 

   

 Jos TP4=1  

TP5 ja työllinen: Olitteko tuolloin kokoaikaisella vanhempain- tai 

hoitovapaalla voimassa olevasta työsuhteesta? 

 

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

olevasta työsuhteesta? 

 

 1. Kyllä –> TP6/TP9/TP10 

 2. Ei –> TP6 

 NONRESPONSE –> TP6 
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 Nuorin lapsi xxxxx on x-vuotias. (Nimi ja ikä kotitalousosan lomakkeelta) 

Vanhempainvapaalla tarkoitetaan äitiysrahakauden jälkeistä 

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

isäkuukausi on vanhempainvapaata. Hoitovapaan voi aloittaa 

vanhempainvapaajakson jälkeen, 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 

 

 Kysymyksen Tp9 filtterissä olleen virheen takia aineistoa on korjattu seuraavasti: 

Jos (TP9=blanko ja 0<=AHNUORIN<=2 ja PIPOLO=1 ja 2<=KA5<=3) niin  

TP9=2. 

 

TP9 Oletteko missään vaiheessa lyhentänyt työaikaanne esimerkiksi 

osittaisen 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 

kotitaloudessa asuvista henkilöistä. 

 

   

 Jos ikä = 15–64  

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

säännöllisesti jostakin alle 15-vuotiaasta lapsesta. Huolehtiminen voi 

olla esimerkiksi hoitamista, kotitehtävissä auttamista, ulkoilemista, 

yhdessäoloa 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 

hoitamista, 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, 

lastenlapset 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 

täyttäneestä sairaasta tai vajaakuntoisesta sukulaisesta, ystävästä tai 

muusta läheisestä. Huolehtiminen voi olla esimerkiksi avustamista 

päivittäisissä toimissa, auttamista paperiasioissa, kodinhoitoa tai 

seuranpitoa. Pelkkää taloudellista avustamista ei huomioida? 

 

 1. Kyllä  
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 2. Ei  

 NONRESPONSE  

 Tarkoittaa vakinaista järjestelyä (päivittäin, viikoittain jne.) 

Huolenpidon kohteena oleva voi asua samassa tai eri kotitaloudessa. 

Omaishoitajille 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 

lastenhoitopalveluihin 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 

pääasiallinen 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 

ensimmäinen 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  
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vajaakuntoisten 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 

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 

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

voi vaikuttaa jonkin verran 

–> TP18 

 3. täysin vapaat työajat –> TP20 

 4. vai jokin muu työaikajärjestely? –> TP18 

 NONRESPONSE –> TP20 

   

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

TP18 Voitteko perhesyiden takia tarvittaessa aloittaa työnne normaalia 

myöhemmin 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 

vuosilomapäiviä? 

 

 1. Kyllä –> TP21 

 2. Ei –> loppu 

 NONRESPONSE –> loppu 

 Vapaa voi olla palkallinen tai palkaton, ja poissaolo voidaan korvata 

tekemällä 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  

 


