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SUKUPOLVIEN KETJU
TUTKIMUS SUKUPOLVIEN 
VÄLISESTÄ  
VUOROVAIKUTUKSESTA 

Sukupolvien ketju -tutkimushankkeessa on jäseniä useasta 
eri tutkijasukupolvesta.

TILASTOKESKUS
– tuottaa tilastoja yhteiskunnan eri osa-alueilta
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle 

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 1000
TILASTOKESKUS.FI 

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus

 

ME KAIKKI 
OLEMME  
TILASTOJA.  

LISÄTIETOA TUTKIMUKSESTA: 
https://blogs.helsinki.fi/gentrans  
www.tilastokeskus.fi/sukupolvet 

YHTEYSTIEDOT
Väestöntutkimuslaitoksessa tutkimuksesta vastaa:
Miika Mäki, tutkija, puh. 09 2280 5117,  
sähköposti: miika.maki@vaestoliitto.fi 

Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskuksessa:
Niina Sarén, tutkija, puh. 029 551 3332,  
sähköposti: sukupolvikysely@tilastokeskus.fi

VOIT VOITTAA LAHJAKORTIN

Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kes-
ken arvotaan vuosittain 50 kappaletta 100 euron arvoisia 
lahjakortteja. Arvonnan suorittaa Tilastokeskus ja voit-
tajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

TÄÄLTÄ LÖYDÄT
LISÄTIETOA 
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JOKAINEN VASTAAJA ON TÄRKEÄ

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 3 500 Suo-
messa asuvaa vuosina 1945–1950 syntynyttä suurten 
ikäluokkien edustajaa sekä 3 500 suurten ikäluokkien 
lapsiin kuuluvaa henkilöä. Sinä olet yksi tutkimukseen 
valituista, eikä sinua voi korvata toisella henkilöllä. Vas-
tauksesi on tärkeä!

Kyselyssä kysyttäviä tietoja sukupolvien välisistä suhteis-
ta ja keskinäisestä avunannosta ei saa mistään muualta.

OSALLISTUMINEN ON HELPPOA

Kyselyyn vastataan internetissä. Pääset kirjautumaan 
verkkolomakkeelle saatekirjeessä olevien henkilö-
kohtaisten tunnusten avulla. Mikäli et halua vastata 
internetissä, voit vaihtoehtoisesti vastata kyselyyn pape-
rilomakkeella. Kysymyksiin vastaamiseen ei tarvitse val-
mistautua etukäteen.

TIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin pe-
rustuva vaitiolovelvollisuus. Kyselyaineistoon liitetään 
taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallin-
nollisista aineistoista. Tilastokeskus poistaa kaikki hen-
kilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot aineistosta 
ennen kuin se luovutetaan Sukupolvien ketju -tutkimus-
hankkeen tutkijoille sekä Tampereen yliopiston yhtey-
dessä toimivaan Tietoarkistoon. Tutkimuksen tulokset 
julkaistaan sellaisessa muodossa, ettei niistä voi tunnis-
taa yksittäisen henkilön antamia vastauksia.

KYSELYN TAUSTAA
Sukupolvien ketju -tutkimuksessa pureudutaan sukupol-
vien väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen kohteina 
ovat vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien 
edustajat ja heidän lapsensa.

Tutkimuksessa kerätään tietoa paitsi sukulaisten myös 
ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta. 
Tällainen ihmisten välinen epävirallinen apu jää virallisten 
tilastojen saavuttamattomiin. Sen laajuudesta voidaan 
kuitenkin saada tietoa kysymällä.

Kyseessä on pitkittäistutkimus, jossa kerätään tietoa 
sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta ja sen mah-
dollisista muutoksista. Aiemmin kyselyt on toteutettu 
vuosina 2007 ja 2012. 

Sukupolvien ketju -tutkimus tuottaa kansainvälisesti 
ainutlaatuista tietoa kahden perhesukupolven välisestä 
avunannosta. Nyt suomalaisilla on mahdollisuus kertoa 
aiheesta oma näkemyksensä ja kokemuksensa.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos tekee tutkimuksen 
yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimusta rahoittaa 
Koneen säätiö.
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KUINKA MONI SUURISTA 
IKÄLUOKISTA AUTTOI LAPSIAAN 
VUOSINA 2007 JA 2012? 

Aikuisille lapsilleen käytännön apua ja taloudellista  
tukea antaneiden osuus suurista ikäluokista on laskenut 
vuosien 2007 ja 2012 välillä, mutta lastenhoitoapua  
antaneiden osuus on kasvanut. Mihin suuntaan kehitys  
on kulkenut nyt?
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Käytännön apu Taloudellinen tuki Lastenhoitoapu

%

?

?

?

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om


