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Saate 
 
Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajat, hankkeiden tutkijat ja strategisen tutkimuksen vastuualue Suo-
men Akatemiassa kiittävät valtioneuvoston kansliaa 8.5.2020 saapuneesta pyynnöstä laatia kooste väes-
töpoliittisen selvityshankkeen valmisteluun.  
 
 
Tässä koosteessa esitetyt näkemykset ovat nimenomaan tutkijoiden näkemyksiä, eikä niitä ole kä-
sitelty Strategisen tutkimuksen neuvostossa tai Suomen Akatemian toimielimissä. 
 
 
Tietopyynnössänne esitettiin viisi temaattista aluetta 
 
1. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen  
2. Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutukset julkiseen talouteen, työvoi-

man saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen  
3. Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaikutukset yksilöi-

den haluun lasten saamiseen 
4. Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutokset 2000-luvulla ja niiden vaikutukset syn-

tyvyyteen 
5. Keinot ikääntymisen ja turvallisen vanhuuden vahvistamiseen. 
 
Tietopyynnön teemat sijoittuvat pääasiallisesti Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman 
Tasa-arvoinen yhteiskunta, EQUA -ohjelman hankkeiden piiriin, ja siten koosteen kirjoittamiseen osallis-
tuivat ko. ohjelman ohjelmajohtaja Olli Kangas sekä ohjelman hankkeiden tutkijat. Vastauksissaan tutkijat 
ovat hyödyntäneet sekä EQUA-ohjelman rahoituksella että muilla rahoituksilla samaan aihepiiriin teke-
mänsä tutkimustyön tuloksia.  
 
Tämä kooste muodostuu tietopyynnössä mainittujen teemojen mukaisesti viidestä luvusta sekä kuudesta 
liitteestä. Ohjelmajohtaja Olli Kangas kokosi tiivistelmän kuhunkin lukuun hankkeiden omista vastauksista. 
Tämän koosteen liitteinä ovat EQUA-ohjelman hankkeiden laatimat vastaukset kokonaisuudessaan ((ks. 
liitteet 1–4). Niistä löytyvät myös luettelot kunkin hankkeen käyttämistä lähteistä.  
 
Liitteessä viisi ovat tässä koosteessa mukana olevien hankkeiden lyhyet kuvaukset.  
 
Mikäli tarvitsette tarkempaa tietoa hankkeista tai etsitte sopivaa asiantuntijaa, ohjelmajohtaja Olli Kangas 
(olli.kangas@utu.fi; puh. +358 45 138 3790) auttaa teitä mielellään.  
 
Koosteen kokoamisprosessia koordinoi Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen ohjel-
matoimintatiimi. Ohjelmajohtajien ja tutkijoiden yhteiskirjoittamisen tukeminen tietopyyntöihin vastaami-
sessa on osa strategisen tutkimuksen ohjelmatoimintaa. Tavoitteena on helpottaa strategisen tutkimuksen 
hankkeiden ja tutkijoiden työtä päätöksenteon ja sen valmistelun tukemiseksi sekä edistää tutkimus- ja 
vuorovaikutustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
 
 
 

https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/tasa-arvoinen-yhteiskunta/
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Strategisen tutkimuksen neuvosto valmistelee parhaillaan uutta teemaehdotusta Väestörakenteen muu-
tokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, joka käsittelee pitkälti tietopyynnössä esitettyjä yhteiskunnallisia 
haasteita. Teemaluonnoksen löydätte liitteestä kuusi. Teemaehdotuksen valmisteluun voitte osallistua 
STN:n julkisessa kuulemisessa 28.5.2020 klo 13-15. Ilmoittautuminen on avoinna 26.5. asti. Tervetuloa! 
 
 
Yhteistyöterveisin 
Päivi Tikka, Strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja, Suomen Akatemia 
puh. +358 295 33 5007; sähköposti: paivi.tikka@aka.fi 
 
  

https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ajankohtaista/2020/strategisen-tutkimuksen-neuvoston-stn-julkinen-teemakuulemistilaisuus/
mailto:paivi.tikka@aka.fi
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1. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen  
 

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman ohjelmajohtaja Olli 
Kankaan laatima tiivistelmä. Teksti pohjautuu materiaaleihin, joita ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja tutkijat 
toimittivat tätä tietopyyntöä varten. 

Tässä luvussa on hyödynnetty seuraavien tutkijoiden toimittamaa materiaalia (ks. vastaus kokonaisuudes-
saan liite 3): 

• Marika Jalovaara1 (marika.jalovaara@utu.fi, p. +358 40 587 9826); Anneli Miettinen (anneli.mietti-
nen@kela.fi, p. +358 50 559 9984)  

 
Taustaa  

Syntyvyys on 10 vuoden aikana vajonnut kaikissa Pohjoismaissa ja Suomessa näistä alimmas. 
Suomessa elinikäinen lapsettomuus on ollut poikkeuksellisen yleistä jo pitkään. Keskimääräiset 
lapsiluvut ovat poikenneet muista Pohjoismaista vähemmän, koska Suomessa on ollut enemmän 
monilapsisia (3+ lasta).  

Vuonna 2010 alkanutta syntyvyyden laskua pidetään yllättävänä, koska syntyvyys pysyi Pohjois-
maissa pitkään korkeampana kuin monissa muissa Euroopan maissa. Vuoden 2010 jälkeinen syn-
tyvyyden vajoaminen ei johdu pelkästään lastensaannin siirtymisestä myöhemmälle iälle, vaan lo-
pulliset lapsiluvut jäävät väistämättä pienemmiksi. Tämä tiedetään siitä, että syntyvyys on nyt va-
jonnut voimakkaasti myös 30–34-vuotiailla naisilla ja selvästi myös 35–39-vuotiailla. Syntyvyys on 
kuitenkin vajonnut eniten nuorimmissa ikäryhmissä, joten kyse on edelleen osittain ajoitusmuutok-
sista. Syntyvyyden lasku koskee niin ensimmäisten kuin myöhempien lasten syntymistä, joihin vai-
kuttaa osin eri tekijät. Mutta pääasiassa on kyse siitä, että ensimmäisiä lapsia syntyy vähem-
män.   Esimerkiksi 35-vuotiailla naisilla lapsettomuus on yleistynyt, mutta lapsia saaneiden keski-
määräiset lapsiluvut ovat pysyneet vakaina. 

Parisuhteet ovat muuttuneet, mikä heijastuu lastensaantiin. Valtaosa lapsista kuitenkin syntyy avo- 
ja aviopareille.  Ensimmäisen liiton alkaminen näyttää lykkääntyvän. Lisäksi nuorten aikuisten liitot 
ovat yhä useammin avoliittoja, joista suuri osa purkautuu nopeasti. Avioliitossa olevien osuus on 
pienentynyt voimakkaasti. Puolisottomuus on yleistynyt, mikä ei suoranaisesti ole eriarvoisuusky-
symys, mutta liittyy kuitenkin erilaisiin yhteiskunnallisiin eriarvoisuuksiin. Puolisottomuus on ylei-
sintä vähemmän koulutetuilla miehillä ja naisilla. Erot ovat suuria. Vähän yli kolmekymppisillä puo-
lisottomien osuus on kasvanut yli neljänneksellä (28%) vain 10 vuodessa 2008–2018. Puolisotto-
muuden ja lapsettomuuden yhteys on hyvin voimakas.  Puolisottomista nuorista aikuisista suuri 
valtaosa on lapsettomia. Esimerkiksi puolisottomista 33-vuotiaista miehistä 80 prosenttia on lap-

 
1 Jalovaara työskenteli ensin tutkijana EQUA-ohjelman hankkeessa TITA- Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden 
aikana ja johtaa nykyään akatemiahanketta ”Falling Fertility and the Inequalities Involved (NEFER) - Syntyvyyden 
lasku ja eriarvoisuus” NEFER. Hän on hyödyntänyt kummankin hankkeen tutkimusta tietopyyntöön vastatessaan. 
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settomia. Osa puolisottomista on äitejä tai isejä, mutta heilläkin seuraavan lapsen syntymisen to-
dennäköisyys on pienempi, kun puolisoa ei ole. Lapsettomaksi jääneistä valtaosalla ei ole ollut 
pitkää liittoa takanaan.  

Se, että kyse on paljolti parisuhteista ei kuitenkaan tarkoita, että yhteiskuntapolitiikka olisi teho-
tonta. Keinot vain ovat osittain erilaiset. Esimerkiksi työllisyys ja työttömyys ovat yhteydessä myös 
liittojen solmimiseen ja pysyvyyteen, mutta esimerkiksi perhe-etuuksien tasokorotuksilla ei ole rat-
kaisevaa merkitystä. Lapsettomuuden ja puolisottomuuden suuri osuus muutoksessa tarkoittaa 
mm. sitä, että perheellistymisen tukemista kannattaa ajatella laajemmin kuin perheiden tukemi-
sena. 

 
Syntyvyyden koulutusryhmittäisistä eroista 

Suomessa syntyneillä 40-vuotiailla naisilla ja 45-vuotiailla miehillä on eroja ns. lopullisissa lapsilu-
vuissa ja lapsettomaksi jäämisessä. Vähemmän koulutettujen (perusaste ja keskiaste) miesten ja 
naisten perheellistymisessä kuljetaan yhä enemmän kahteen suuntaan (“lapsilukujen polarisaa-
tio”). 1) Lapsettomaksi jääminen on selvästi yleisempää kuin korkeasti koulutetuilla; 2) lapsia saa-
neilla monilapsisuus (3–4 lasta) on yleistynyt.  Tämä liittyy usein lastensaantiin useamman kuin 
yhden puolison kanssa.  Kaksi lopullisena lapsilukuna on yhä harvinaisempi. 

Korkeasti koulutetuilla perheenmuodostus taas on yhtenäisempää. Lopullinen lapsiluku on usein 
kaksi, ja ylemmän korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla se on yleistynyt. Lapsettomaksi jäämi-
nen on korkeasti koulutetuilla miehillä paljon vähäisempää kuin matalammin koulutetuilla, eikä 
osuus ole viime aikoina kasvanut. Korkeasti koulutetuilla naisilla lapsettomaksi jääminen ei ole 
yleistynyt yhtään (edes pitkällä aikavälillä). 

Suomessa on siis kasvavat koulutusryhmien väliset erot ja vähemmän koulutettujen sisäinen ja-
kautuminen. Molemmat jäävät piiloon tarkasteltaessa vain keskimääräisiä lapsilukuja – niiden kou-
lutusryhmittäiset erot ovat pieniä ja vakaita. 

Tällaiset tulokset viittaavat siihen, että sekä perheenmuodostuksen että perhe-elämän vakauden 
esteet ovat kasautuneet vähemmän koulutetuille miehille ja naisille. Korkeasti koulutetut ovat per-
heellistyneet kuten ennenkin. 

Vertaileva tutkimus näyttää, että vastaavat erot ovat havaittavissa hieman erilaisina ja lievempinä 
Ruotsissa. Isoin ero on siinä, että Ruotsissa lapsilukujen polarisaatio koskee vain perusasteen 
koulutuksen varassa olevia, mutta Suomessa myös keskiasteen koulutuksen saaneita – eli paljon 
suurempaa väestönosaa. Tämä kertoo mitä syntyvyyden muutosten taustalla voi olla sekä siitä, 
etteivät yhteydet ole ihan yksinkertaisia, esim. lapsettomuus ja lapsiluvut kertovat eri asioista. 
Tämä kertoo myös toisesta ongelmasta. Elinikäiseen lapsettomuuteen liittyy usein puolisottomuus, 
ja yhteys huono-osaisuuteen on voimakas. Ja toisaalta uudenlaiseen monilapsisuuteen liittyy usein 
ns. perhe-elämän epävakautta, ja se yhdistyy vielä vanhempien heikkoon työmarkkina-asemaan. 
Polarisaatio ja huono-osaisuuden kasautuminen tilanteessa, jossa huoltosuhde on huono, voi kär-
jistää ongelmia. 
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Näyttäisi siltä, ettei meillä ole isoimpana ongelmana niinkään korkeasti koulutettujen uran ja per-
heen yhteensovittaminen. Siihen on meillä panostettu paljon, ja se näyttää onnistuvan sikäli, että 
toivotut pari-kolme lasta usein saadaan. Perheenmuodostuksen ja perheiden vakauden ongelmat 
ovat nyt kasautuneet vähemmän koulutetuille, mukaan lukien keskiasteen koulutuksen saaneet.  

 

 Työllisyys ja perheenmuodostus 

Työllisyys on yksi tekijä, joka näyttää tukevan perheenmuodostusta ja -vakautta kaikissa vaiheissa. 
Työttömät, ja etenkin pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömät harvemmin muuttavat yhteen puolison 
kanssa, tai avioituvat, ja eroriski on suuri, ja lapsia syntyy vähän. Poikkeuksena ovat nuorimmat ja 
heikoimmin koulutetut naiset. Alle 25-naisilla lastensaanti liittyy pikemmin huono-osaisuuteen.2 

 
Koulutus ja syntyvyyden vajoaminen 2010 jälkeen 

Tutkimuksesta, jossa vertaillaan viittä Pohjoismaata ja syntyvyyden muutoksia kahden laman ai-
kana ja jälkeen (1987–1999 and 2003–2017), voidaan todeta seuraavaa: Syntyvyys on vuoden 
2010 jälkeen vajonnut selvästi voimakkaimmin perusasteen koulutuksen varassa olevilla naisilla. 
Syntyvyys on vajonnut myös korkeammin koulutetuilla naisilla, ainakin ensimmäisen lapsen koh-
dalla. Huomattava on, että näihin lukuihin heijastuu myös ajoitusmuutokset eli lastensaannin lyk-
kääntyminen myöhemmälle iälle. Lykkääntyminen myöhemmälle iälle on koskenut enemmän kor-
keasti koulutettuja.3 

  

 
2 Miettinen, Anneli & Marika Jalovaara (2019).  
3 Comolli, Chiara, Neyer Gerda, Andersson Gunnar, Dommermuth Lars, Fallesen Peter, Jalovaara Marika, Jónsson Ari 

Klængur, Kolk Martin, Lappegard Trude (2020).  
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2. Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutukset julkiseen ta-
louteen, työvoiman saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoitta-
miseen  

 
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman ohjelmajohtaja Olli 
Kankaan laatima tiivistelmä. Teksti pohjautuu materiaaleihin, joita ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja tutkijat 
toimittivat tätä tietopyyntöä varten. 

Tässä luvussa on hyödynnetty seuraavien tutkijoiden toimittamaa materiaalia (ks. vastaus kokonaisuu-
dessaan liite 4): 

 

• EQUA-ohjelman WeAll-hankkeen johtaja Marjut Jyrkinen (marjut.jyrkinen@helsinki.fi, p. +358 
50 318 5561); Mira Karjalainen (mira.karjalainen@helsinki.fi, p. +358 50 4489 488); Tytti Steel 
(tytti.steel@helsinki.fi, p. +358 50 4489 230); Jukka Lehtonen (jukka.p.lehtonen@helsinki.fi, p. 
+358 50 4489 282); Anna-Maija Lämsä (anna-maija.lamsa@jyu.fi, p. +358 40 5767 823).  

  
 
WeAll peräänkuuluttaa hyvää valtakunnallista perhepoliittista ratkaisua ja suosittelee 6+6+6-per-
hevapaamallia. Toinen tärkeä aspekti hankkeessa on sukupuolen ja perheiden moninaisuus. Tar-
vitaan ymmärrystä, että on olemassa erilaisia perheitä. Tutkimuksessa on tärkeää tarkastella eri-
laisia identiteetin näkymiä osana ihmisten koulutuskokemuksia ja työelämää. Tarvitaan ymmär-
rystä myös siitä, että on erilaisia sukupuolia. Nuorille tämä on ensiarvoisen tärkeää: nuorten me-
nestymisen ja pärjäämisen osalta on merkityksellistä, kuinka hyvää ja tasokasta seksuaali- ja per-
hekasvatusta he saavat koulussa ja osana ammatillisia opintojaan. Monipuolinen seksuaali- ja per-
hekasvatus sekä ilmainen alle 25-vuotiaille tarjottu raskauden- ja tautitartuntojen ehkäisy auttavat 
nuoria välttämään ongelmia, jotka myöhemmin vaikuttavat lapsettomuuteen ja perheen perustami-
seen. Seksuaali- ja perhekasvatuksen tulisi ottaa huomioon perheiden ja ihmisten moninaisuus. 
Jatkossa tulisi jatkaa sukupuolineutraalia perheisiin, vanhemmuuteen ja parisuhteisiin liittyvän lain-
säädännön kehittämistä sekä varmistaa, että palveluissa yhdenvertaisia käytäntöjä lisätään niin, 
ettei perhemuoto, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu, seksuaalinen suuntautuminen vä-
hennä lapsen saanti- ja vanhemmuusmahdollisuuksia.  

Kolmas WeAllin teema liittyy maahanmuuttajataustaisten ihmisten ottamiseen osaksi suo-
malaista yhteiskuntaa.  On tärkeää ottaa huomioon, että monet tekijät samanaikaisesti vai-
kuttavat yksilöiden mahdollisuuksiin työllistyä tai perustaa perhe. OECD on kehottanut 
Suomea kiinnittämään huomiota erityisesti ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisen 
parantamiseen. Varsinkin ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyyden lisääminen on mo-
nimuotoinen alue, jossa koulutuksen tarve, neuvonta ja työnhakijan hoivavastuut on otet-
tava huomioon. Maahanmuuttajien hyvä työllisyys on edellytys väestörakenteen tasapai-
noiseen kehitykseen, työvoiman riittävään tarjontaan ja huoltosuhteen muutokseen vas-
taamiseen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen. Eräs kysymys on, miten 
kansainväliset opiskelijat pystyttäisiin paremmin kiinnittämään suomalaiseen yhteiskun-
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taan. Vastaavalla tavalla turvapaikkaa hakevien osalta pitäisi miettiä sitouttamista: koulu-
tus, kielitaito ja usein yhteys yhteiskuntaan monin tavoin ovat selkeästi näitä elementtejä, 
joita kansalaisuus edellyttää 
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3. Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaiku-
tukset yksilöiden haluun lasten saamiseen 

 
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman ohjelmajohtaja Olli 
Kankaan laatima tiivistelmä. Teksti pohjautuu materiaaleihin, joita ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja tutkijat 
toimittivat tätä tietopyyntöä varten. 

 

Tässä luvussa on hyödynnetty seuraavien tutkijoiden toimittamaa materiaalia (ks. vastaukset kokonaisuu-
dessaan liitteet 3; 1; 2; 4): 

• EQUA-ohjelman TITA-hankkeesta (sittemmin Akatemiahanke NEFERin johtaja) Marika Jalovaara  
(marika.jalovaara@utu.fi, p. +358 40 587 9826); Anneli Miettinen (anneli.miettinen@kela.fi, p. +358 
50 559 9984)  

• EQUA-ohjelman CHILDCARE-hankkeen johtaja Maarit Alasuutari, maarit.alasuutari@jyu.fi, p. 
+358 40 805 3513  

o TRIAD –tieteen työpajahankkeesta ja Suomen Akatemian rahoittamasta CopaGloba-hank-
keesta tutkijat Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi, p. +358 40 8054 891), Eija Sevón 
(eija.sevon@jyu.fi, p. +358 40 8053 650) ja Outi Alakärppä (outi.j.alakarppa@jyu.fi, p. 
+358 40 8054 827) 

• EQUA-ohjelman WeAll-hankkeen johtaja Marjut Jyrkinen (marjut.jyrkinen@helsinki.fi, p. +358 
50 318 5561); Mira Karjalainen (mira.karjalainen@helsinki.fi, p. +358 50 4489 488); Tytti Steel 
(tytti.steel@helsinki.fi, p. +358 50 4489 230); Jukka Lehtonen (jukka.p.lehtonen@helsinki.fi, p. 
+358 50 4489 282); Anna-Maija Lämsä (anna-maija.lamsa@jyu.fi, p. +358 40 5767 823). 

 

• EQUA-ohjelman ArtsEqual-hankeen johtaja Heidi Westerlund (heidi.westerlund@uniarts.fi, p. 

+358 50 5015 622) ja ArtsEqualin varajohtaja, CERADA tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen 
(kai.lehikoinen@uniarts.fi, p. +358 50 4390 517) 

 

Marika Jalovaara ja Anneli Miettinen (TITA, NEFER) 
 

Pohjoismaissa syntyvyys pysyi korkeana 1970-luvun alusta viimeaikaiseen laskuun asti, ja syynä 
on pidetty sukupuolten välistä tasa-arvoa ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden tukea perheille ja 
etenkin työn ja perheen yhteensovittamiselle. Tätä on pidetty ehkä vahvimpana osoituksena siitä, 
että yhteiskuntapolitiikalla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen. Vuodesta 2010 alkaen syntyvyys on 
kuitenkin vajonnut myös Pohjoismaissa, vaikka perheille annettavassa tuessa ei ole mitään mer-
kittävää heikentymistä.  On esitetty ns. inflaatio-argumentti (Torkild Lyngstad): Etuudet ja tuki me-
nettävät tehoaan, kun niitä aletaan pitää itsestäänselvyyksinä.  

 
Syntyvyys laskee eniten vähän koulutetuilla. Korkeasti koulutettujen työn ja perheen yhteensovit-
taminen näyttää onnistuvan paremmin. Matalasti koulutetuilla voi olla myös yhteensovittamison-

http://weallfinland.fi/en/home/
mailto:mira.karjalainen@helsinki.fi
mailto:tytti.steel@helsinki.fi
mailto:anna-maija.lamsa@jyu.fi
mailto:heidi.westerlund@uniarts.fi
mailto:kai.lehikoinen@uniarts.fi
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gelmaa: aidosti epäsäännöllinen pätkätyö, vuorotyö ym. Avainasemassa on myös työllisyys (kou-
lutus- ja työllisyyspolitiikka). Perheiden tukeminen ylipäätään on tärkeää perheenjäsenten hyvin-
voinnin kannalta, mutta syntyvyyteen tuen lisäämisellä ei välttämättä ole paljoa vaikutusta. Politiik-
kamuutoksilla on saatu aikaan ajoitusmuutoksia, mutta vaikutukset lopullisiin lapsilukuihin ovat kiis-
tanalaisempia. 

 

Maarit Alasuutari, Anna Rönkä, Eija Sevón ja Outi Alakärppä: (CHILDCARE, TRIAD, CopaGloba) 

Syntyvyyden laskun taustalla on nähty myös kulttuurinen muutos vanhemmuudessa, jonka myötä 
vanhemmuus koetaan hyvin vaativana ja vastuullisena. Erityisesti nuoret naiset voivat kokea van-
hemmuuden vaativaksi. Tämä normatiivisuus voi tuottaa epävarmuutta omasta sopivuudesta van-
hemmaksi ja suorituspaineita vanhemmuuteen. Yksi keino helpottaa vanhempia, erityisesti äitejä, 
vanhemmuuteen siirtymisessä ja vanhemmuudessa, on tukea vanhempien välistä yhteisvanhem-
muutta (coparenting). Tutkimusten mukaan toimiva yhteisvanhemmuus (keskinäinen tukeminen, 
työn- ja vastuunjako, yhdenmielisyys kasvatusasioissa ja vuorovaikutuksen säätely) edistää van-
hempien hyvinvointia sekä työn ja perheen yhteensovittamista ja vähentää stressiä.  

 
Tehokkainta aikaa yhteisvanhemmuuden tukemiseen on vanhemmuuden alkutaival, odotusaika ja 
vauvavaihe. Yhteisvanhemmuuden tukemisessa keskeistä on isien osallistaminen ja vanhempien 
välinen yhteistyön tukeminen. Näitä voidaan pyrkiä edistämään kaikissa palveluissa. Myös työ- ja 
perhepolitiikka sekä vallitsevat odotukset vaikuttavat yhteisvanhemmuuteen. Vaikka suomalaista 
yhteiskuntaa pidetään tasa-arvoisena, yhteisvanhemmuuden tukeminen palveluissa ja politiikassa 
on vielä riittämätöntä. 

 
Monien tutkijoiden mukaan myös vanhemmuuden tukeminen on riittämätöntä. Viime aikoina per-
hepolitiikka on ollut epäjohdonmukaista ja lapsiperheiden asemaa heikentävää. Suomalaista 
perhe- ja työpolitiikkaa luonnehtii joustamattomuus; järjestelmä ei jousta perhetilanteen mukaan, 
eikä mahdollista yksilöllisiä työn ja perheen yhteensovittamisen ratkaisuja. Kärjistetysti suomalai-
nen malli pakottaa valitsemaan joko kokopäivätyön tai kokopäiväisen kotihoidon. Järjestelmä nojaa 
siihen, että äidit ottavat isiä suuremman vastuun lasten hoivasta. Varhaiskasvatuksen lainsäädän-
töön on myös tullut viime vuosina muutoksia, jotka ovat vaikeuttaneet perheiden asemaa sekä 
lasten varhaiskasvatuspalveluiden laadun ja järjestämisen ennakoitavuutta. 

 
Suomalainen järjestelmä ei myöskään kannusta perustamaan lapsiperhettä nuorena. Nuorisoba-
rometrien tulosten mukaan nuorilla ja nuorilla aikuisilla on perheen ja lasten rinnalla muita kiinnos-
tuksen kohteita. Esimerkiksi vuoden 2019 Nuorisobarometrin mukaan nuoret haluavat ja osin ovat 
pakotettuja tekemään elämänvalintojaan (kuten koulutuksen loppuun saattaminen ja vakituinen 
työura), siten että vanhemmuutta lykätään. Nuorisobarometrien tuloksia voi tulkita siten, että oman 
perheen ja lasten saavuttamiselle asetettu tavoiteikä on siirtynyt myöhäisemmäksi. 

 
Siten lapsiin ja perheen perustamiseen liitetyt merkitykset ovat muuttuneet ristiriitaisiksi. Jos syn-
tyvyyden laskuun ja lasten ja perheiden yhteiskunnalliseen asemaan halutaan parannusta, tarvi-
taan monentasoisia toimia. Yhden politiikkainstrumentin muuttaminen ei riitä.  
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Marjut Jyrkinen, Mira Karjalainen, Tytti Steel, Jukka Lehtonen ja Anna-Maija Lämsä (WeAll) 

Työpaikkojen perheystävällisyys on tärkeä tekijä sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi. Yhtenä 
sosiaalisen kestävyyden muotona yhteiskunnassa voi pitää riittävää syntyvyyttä. Perhemyönteisen 
työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisääminen työyhteisöissä vaikuttaa yksilöiden ha-
luun lasten saamiseen. WeAll -tutkimuksen perusteella perinteisellä tavalla sukupuolistunut näke-
mys työn ja perheen suhteesta on vallitseva erityisesti päätöksentekijämiesten joukossa, organi-
saatioiden työ-perhekäytännöissä ja julkisessa mediakeskustelussa. Seurauksena on, että naisten 
urakehitys työelämässä rajoittuu ja miesten mahdollisuudet perhe-elämässä kapeutuvat.  

Keskeisimpiä tuloksia on se, että huolimatta kansainvälisissä vertailussa hyvänä näyttäy-
tyvästä perhevapaajärjestelmästä ja päivähoidosta, asiantuntija-asemassa työskentelevät 
naiset kokevat uran ja perheen yhdistämisen haasteellisena ja yrittivät ”optimoida” sopivaa 
vaihetta lasten hankinnalle. Tämä aiheuttaa paineita ja stressiä, lasten hankinnan lykkää-
mistä sopivampaan ajankohtaan ja työnantajayritykselle lukuisten naisasiantuntijoiden läh-
temisen perheellistymisvaiheessa muihin organisaatioihin. Perheellisten naisten osalta 
ajankäyttö on huippuunsa viritettyä ja lapsimäärän kasvaessa otetaan enenevässä määrin 
vastaan sekä omien verkostojen (esim. isovanhempien) apua, että ulkopuolista ostettua 
hoitopalvelua lapsille. 

 
Työorganisaatiot hyvistä pyrkimyksistään huolimatta eivät useinkaan tue työn ja perheen tasapai-
noista yhdistämistä. Vaikka organisaatioilla olisi virallisia työn ja perheen yhteensovittamisen poli-
tiikoita ja käytäntöjä, niiden käyttäminen ei ole aina sallittua organisaatiokulttuurin näkökulmasta 
tai ainakin vaaditaan yksilöllinen erityinen neuvottelu johdon ja kollegoiden kanssa. Tämä neuvot-
telu sinällään avaa mahdollisuuksia tasapainon edistämiseen mutta myös lisää henkilöstön koke-
maa eriarvoisuutta. Erityisesti työntekijän suhteen laatu lähijohtajaan näyttelee keskeistä roolia 
siinä, millaiseksi neuvottelutulos muodostuu. Tämä mahdollistaa niin sanotun suosikkijärjestelmän 
rakentumisen ja käytön. On tavallista, että virallisen ja epävirallisen toiminnan välillä vallitsee usein 
kuilu kun puhutaan työn ja perheen yhteensovittamisesta. Toisin sanoen sanat ja teot eivät kohtaa. 

 
Heidi Westerlund ja Kai Lehikoinen (ArtsEqual) 
 

ArtsEqual-hankkeessa ei ole sinänsä tutkittu keinoja lapsimyönteisyyden lisäämiseen, mutta hank-
keessa on tunnistettu monisukupolvisen taide- ja kulttuuriharrastustoiminnan positiiviset vaikutuk-
set aikuisten ja lasten välisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa esimerkiksi osana neuvolatoimin-
nan osana järjestettävää vauvasirkusta. Väestörakenteen kehitykseen liittyen hankkeessa on tie-
dostettu myös vanhusten ja eläkesiirtymässä olevien aikuisten määrän kasvu nyt ja tulevaisuuden 
Suomessa.  

 
Ulkomailta Suomeen muuttaneiden määrä on lisääntynyt viime vuosina ja tulee edelleen lisäänty-
mään johtuen mm. kansainvälisistä konflikteista ja ilmastopakolaisuudesta. Maahanmuuttajien on 
usein vaikea asettua ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti kielen ja kulttuurin opis-
kelu voi olla alussa haasteellista, jolloin myös syrjäytymisen uhka on suuri. ArtsEqual-hankkeessa 
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on todettu, että taiteisiin osallistuminen voi tarjota maahanmuuttajille monenlaisia mahdollisuuksia 
integroitua suomalaiseen kulttuuriin. 
Taiteisiin osallistuminen tarjoaa elämyksellisiä tapoja oppia kieltä, tutustua ihmisiin ja rakentaa kult-
tuurien välistä vuorovaikutusta vähentäen siten eri ryhmien välistä polarisoitumista.4 Siksi erityi-
sesti maahanmuuttajanuorten kohdalla olisi perusteltua kehittää etsivän kulttuurityön lähestymis-
tapaa syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tunnistamiseksi ja osallistamiseksi taide- ja kulttuuritoi-
mintaan5. 
 
Taiteen harrastamisella on yleisesti todettu olevan tärkeä tehtävä syrjäytymisen ehkäisemi-
sessä6. Siksi ArtsEqual-hankkeen tutkijat suosittelevatkin, että harrastuksiin hakeutumisen kyn-
nystä tulisi madaltaa7. Julkisten tahojen ja taideoppilaitosten moniammatillista yhteistyötä tarvi-
taan harrastusmahdollisuuksien laajentamiseksi kaikille. Siksi taideoppilaitosten ja harrastustoi-
mijoiden kannattaisi yhdessä sosiaalitoimen kanssa soveltaa etsivän nuorisotyön mallia tavoit-
taakseen uusia – erityisesti syrjäytymisuhan alla olevia kohderyhmiä. Erityis- ja vähemmistöryh-
mät tulisi huomioida niin opettajien rekrytoinnissa kuin täydennyskoulutuksessakin, ja opetuksen 
lähtökohtana tulisi olla oppijakeskeisyys. Julkisesti tuetut taideharrastukset ovat tuesta huolimatta 
monin paikoin liian kalliita monille perheille. Taloudellista tukea taideharrastuksiin tulisi kehittää 
entisestään. 
 

  

 
4 (Vanhanen 2017; Kivijärvi 2015 
5 (Turpeinen ym. 2019). 
6 (Lehikoinen & Vanhanen 2017). 
7 (Houni ym. 2016). 
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4. Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutokset 2000-luvulla ja niiden 
vaikutukset syntyvyyteen 

 
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman ohjelmajohtaja Olli 
Kankaan laatima tiivistelmä. Teksti pohjautuu materiaaleihin, joita ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja tutki-
jat toimittivat tätä tietopyyntöä varten. 
 
Tässä luvussa on hyödynnetty seuraavien tutkijoiden toimittamaa materiaalia (ks. vastaukset kokonaisuu-
dessaan liitteet 4: 3; 1): 

 

• EQUA-ohjelman WeAll-hankkeen johtaja Marjut Jyrkinen (marjut.jyrkinen@helsinki.fi, p. +358 50 
3185 561); Mira Karjalainen (mira.karjalainen@helsinki.fi, p. +358 50 4489 488); Tytti Steel 
(tytti.steel@helsinki.fi, p. +358 50 4489 230); Jukka Lehtonen (jukka.p.lehtonen@helsinki.fi, p. 
+358 50 4489 282); Anna-Maija Lämsä (anna-maija.lamsa@jyu.fi, p. +358 40 5767 823). 

 

• EQUA-ohjelman TITA-hankkeesta (sittemmin Akatemiahanke NEFER) Marika Jalovaara (ma-
rika.jalovaara@utu.fi, p. +358 40 587 9826); Anneli Miettinen (anneli.miettinen@kela.fi, p. +358 50 
559 9984)  

• EQUA-ohjelman CHILDCARE-hankkeen johtaja Maarit Alasuutari (maarit.alasuutari@jyu.fi, p. 
+358 40 8053 513)  

o TRIAD –tieteen työpajahankkeesta ja Suomen Akatemian rahoittamasta CopaGloba-hank-
keesta tutkijat Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi, p. +358 40 8054 891), Eija Sevón (eija.se-
von@jyu.fi, p. +358 40 8053 650) ja Outi Alakärppä (outi.j.alakarppa@jyu.fi, p. +358 40 
8054 827) 

 
Marjut Jyrkinen, Mira Karjalainen, Tytti Steel, Jukka Lehtonen ja Anna-Maija Lämsä (WeAll) 
 

Työpaikan vahva hierarkkisuus tuo ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöihin, esi-
merkiksi terveysalalla. Korkeammassa asemassa olevilla on enemmän mahdollisuuksia erityisesti 
joustojen käyttöön verrattuna alemmassa hiearkia-asemassa oleviin. Sukupuolen ohella asema 
siis yhdistyy työn ja perheen yhdistämisen käytäntöihin.  
 
Jos työpaikalla sovelletaan tasa-arvoisia henkilöstöjohtamisen ja työn ja perheen yhteensovittami-
sen käytäntöjä, tämä vähentää naistyöntekijöiden halukkuutta vaihtaa työpaikkaa ja parantaa hei-
dän sitoutumistaan. Työn ja perheen yhteensovittamisen käytännöt vaikuttavat sitoutumiseen 
enemmän kuin muut henkilöstöjohtamisen käytännöt, kuten esimerkiksi koulutus ja rekrytointi. Li-
säksi kun naiset osallistuvat työn ulkopuoliseen koulutukseen ja haluavat edistää uraansa, per-
heasiat vaikuttavat sekä kielteisesti että myönteisesti koulutuksen osallistumiseen ja suorittami-
seen.  
 
WeAll -tutkimuksessa on myös tullut esiin, että asiantuntijatyötä tekevät pienten lasten vanhemmat 
säännönmukaisesti tekevät ”perhevuoron” työpäivänsä jälkeen, joka usein ajallisesti on rajautunut 

http://weallfinland.fi/en/home/
mailto:marjut.jyrkinen@helsinki.fi
mailto:mira.karjalainen@helsinki.fi
mailto:tytti.steel@helsinki.fi
mailto:anna-maija.lamsa@jyu.fi
mailto:outi.j.alakarppa@jyu.fi
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kello viiteen, jolloin lapset on viimeistään haettava päiväkodista tai koulun iltapäiväkerhosta. Lasten 
kanssa ollaan muutama tunti illalla, ja tämä aika koetetaan pyhittää perheelle – tai ainakin työ 
tehdään lapsilta piilossa – ja toinen ”työvuoro” tehdään lasten ollessa nukkumassa.  
 

Marika Jalovaara ja Anneli Miettinen (TITA, NEFER) 
 
Perheen perustaminen noudattelee yhä vähemmän normeja ja elämänkulullisia itsestäänselvyyk-
siä. Yksilöt (ja parit) yhä vapaammin noudattavat omia mieltymyksiään ja tekevät valintoja vapaam-
min. Perhebarometri-kyselyiden mukaan niiden osuus, joilla toivottu lapsiluku on nolla, osuus on 
kasvanut.  
 
Osin voi olla kyse olosuhteisiin sopeutumisesta. Esimerkiksi toivottu lapsiluku nolla on useammin 
pienituloisilla miehillä. Sosioekonomiset erot syntyvyydessä puhuvat sitä vastaan, että syntyvyy-
den laskussa olisi kyse pelkästään tai pääasiassa vapaista elämäntapavalinnoista. Hyväosaisilla 
on parhaat edellytykset muokata elämänkulkuaan mieluisaksi, ja he ovat perustaneet perheitä ku-
ten ennenkin. 
 

Maarit Alasuutari, Anna Rönkä, Eija Sevón ja Outi Alakärppä: (CHILDCARE, TRIAD, CopaGloba) 

Syntyvyyden laskun taustalla on nähty myös kulttuurinen muutos vanhemmuudessa, jonka myötä 
vanhemmuus koetaan hyvin vaativana ja vastuullisena. Erityisesti nuoret naiset voivat kokea van-
hemmuuden vaativaksi. Tämä normatiivisuus voi tuottaa epävarmuutta omasta sopivuudesta van-
hemmaksi ja suorituspaineita vanhemmuuteen.  
 
Yksi keino helpottaa vanhempia, erityisesti äitejä, vanhemmuuteen siirtymisessä ja vanhemmuu-
dessa, on tukea vanhempien välistä yhteisvanhemmuutta (coparenting) (ks. tämän koosteen s. 9).  

 
Lapsiin ja perheen perustamiseen liitetyt merkitykset ovat muuttuneet ristiriitaisiksi. Jos syntyvyy-
den laskuun ja lasten ja perheiden yhteiskunnalliseen asemaan halutaan parannusta, tarvitaan 
monentasoisia toimia. 
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5. Keinot ikääntymisen ja turvallisen vanhuuden vahvistamiseen 
 
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman ohjelmajohtaja Olli 
Kankaan laatima tiivistelmä. Teksti pohjautuu materiaaleihin, joita ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja tutki-
jat toimittivat tätä tietopyyntöä varten. 
 
Tässä luvussa on hyödynnetty seuraavien tutkijoiden toimittamaa materiaalia (ks. vastaukset kokonai-
suudessaan liitteet 4; 2): 
 

• EQUA-ohjelman WeAll-hankkeen johtaja Marjut Jyrkinen (marjut.jyrkinen@helsinki.fi, p. +358 50 
3185 561), Mira Karjalainen (mira.karjalainen@helsinki.fi, p. +358 50 4489 488); Tytti Steel 
(tytti.steel@helsinki.fi, p. +358 50 4489 230); Jukka Lehtonen (jukka.p.lehtonen@helsinki.fi, p. 
+358 50 4489 282); Anna-Maija Lämsä (anna-maija.lamsa@jyu.fi, p. +358 40 5767 823) 

 

• EQUA-ohjelman AartsEqual-hankeen johtaja Heidi Westerlund (heidi.westerlund@uniarts.fi, p. 

+358 50 5015 622) ja ArtsEqualin varajohtaja, CERADA tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoi-
nen, kai.lehikoinen@uniarts.fi, p. +358 5 04390 517  
 

 
Marjut Jyrkinen, Mira Karjalainen, Tytti Steel, Jukka Lehtonen ja Anna-Maija Lämsä (WeAll) 
 

Anonyymi rekrytointi auttaa myös senioritason kompetenttien ihmisten rekrytoinnissa. Vastaavasti 
stereotypioiden purku on tarpeen: kaikki yli 50-vuotiaat eivät ole ‘menetettyjä henkilöitä’. Ikäänty-
neiden osallisuutta ja hyvinvointia pohjustaa työuran loppu, jonka osalta tulisi kiinnittää huomiota 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin. Erityisen vaikeassa asemassa ovat yli 50-vuotiaat pitkäai-
kaistyöttömät, jotka kokevat ikäsyrjintää työelämässä (erityisesti rekrytoinneissa) ja toisinaan myös 
TE-toimiston palveluiden saamisessa. Esimerkiksi anonyymi rekrytointi auttaisi vanhempia työn-
hakijoita, vaikka käytäntö ei tietenkään takaa yhdenvertaista kohtelua.  

Työpaikoilla koulutukset kasautuvat niille työntekijöille, joilla on jo korkeampi pohjakoulutus. Tämä 
todennäköisesti lisää eroja työuran loppuvaiheessa ja eläkkeelle jäämisen jälkeen. WeAll-tutkimus 
työhön, työorganisaatioihin, ikään, sukupolviin, ikääntymiseen ja ikään perustuvaan syrjintään liit-
tyen osoittavat tarvetta vahvistaa organisaatiossa olevaa seniori-ikäisten kompetenssin siirtymistä 
ja jakamista. Ikään perustuvaan syrjintään on kiinnitettävä erityistä huomiota – se on tällä hetkellä 
tavallista ja jopa rutiininomaista. Ikä onkin nähtävä keskeisenä epäarvoistavana tekijänä, yhdessä 
sukupuolen ja rodullistetuksi tulemisen kanssa, koko työuran ajan ja yhteiskunnassa laajemmin-
kin.  

  
Heidi Westerlund ja Kai Lehikoinen (ArtsEqual) 

Taiteisiin osallistumisen monista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista vanhusväestön kohdalla on 
yhä enemmän kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta (ks. esim. Fancourt & Finn 2019; Lehikoinen 
& Vanhanen 2017; Westerlund ym. 2016) ja taidetoimintaa osana hoito- ja hoivatyötä perustellaan 
yhä enemmän mm. fyysisen terveyden ja mielenterveyden, merkityksellisen elämän, kulttuuristen 

http://weallfinland.fi/en/home/
mailto:marjut.jyrkinen@helsinki.fi
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oikeuksien ja hoivaetiikan argumenteilla (Lehikoinen 2017b). Taiteisiin ja taidekasvatukseen osal-
listuminen voi vaikuttaa merkittävästi ikäihmisten kognitiiviseen toimintakykyyn, keskittymiseen, 
oppimiseen, itsenäiseen toimintaan, elämänhallintaan, yksinäisyyden ehkäisyyn ja positiiviseen 
minäkuvaan. Olennaista on, että oikealla tavalla järjestettyyn taidetoimintaan ja taidekasvatukseen 
osallistuminen voi auttaa ikäihmisiä myös strategioiden haltuun ottamiseen, jotka auttavat selviy-
tymään myöhempien ikävuosien elämäntilanteiden muutoksista. (Malmivirta 2017; Laes 2015.) 

Vanhusten toimintakyvyn ylläpidon ja yhteiskuntaan osallistumisen näkökulmista olisikin nykytutki-
muksen valossa perusteltua kanavoida julkista rahoitusta nykyistä enemmän vanhusväestölle 
suunnattuihin taide- ja kulttuuripalveluihin ja taidekasvatukseen. Tämä olisi perusteltua myös siksi, 
että taiteisiin, kulttuuriin ja taidekasvatukseen osallistuminen on jokaisen perusoikeus, joka ei to-
teudu varsinkaan laitoshoidossa ja kotihoidossa olevien kohdalla (Lehikoinen 2017a; Lehikoinen & 
Rautiainen 2016), johtuen mm. taide- ja kulttuuripalveluissa vallitsevasta ableismista (so. normatii-
vinen oletus vammattomuudesta ja kykenevyydestä osallistumisen lähtökohtana) (Laes 2015; 
2017) ja laajemmin yhteiskunnassa valitsevista taiteen tuottamiseen liitetyistä lahjakkuusoletuk-
sista (Odendaal ym 2020). 

Kulttuurihyvinvoinnin ekosysteemissä on kyse siitä, että koettua kulttuurihyvinvointia voidaan vah-
vistaa kaikkien ihmisryhmien kohdalla investoimalla taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuteen, saa-
vutettavuuteen ja osallistavuuteen kulttuurialalla sekä integroimalla näitä palveluja sosiaali- ja ter-
veysalan palveluihin (Koponen, T. ym. 2018; Lehikoinen & Rautiainen 2016). Ilman erityispanos-
tusta terveyden ja hyvinvoinnin kulttuuriset ulottuvuudet ja kulttuurihyvinvointi voivat jäädä sivuun 
terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden medikalisoiduissa ympäristöissä, joita ohjaa lääketie-
teellisen ajattelun lisäksi tehokkuutta korostava talousajattelu (Koivisto ym. tulossa). Prosenttiperi-
aatteen laajentaminen on yksi toteuttamiskelpoinen tapa rahoittaa taide- ja kulttuuritoimintaa ter-
veys- ja sosiaalialan organisaatioissa (Lehikoinen 2017c). 

Koska kulttuurihyvinvoinnin toteutuminen on suhteessa yksilön henkilökohtaiseen taidesuhtee-
seen, tulisi henkilökohtaista taidesuhdetta pitää päästä rakentamaan jo elämän alkutaipaleelta 
saakka, mutta samalla pitäisi löytyä myös mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää sitä aikuisiällä. Siksi 
Suomen tulisi varmistaa ja taata jatkuva ja laadukas taidekasvatus kaikille läpi elinkaaren ja kai-
kissa elämäntilanteissa. (Laes ja Rautiainen 2020; Laes & Rautiainen 2018; Laes 2015) Aikuis- ja 
vanhusiällä keskeisiä rahoituskohteita ovat mukaan ottava aktiivinen taidetoiminta, aikuisille suun-
nattu taiteen perusopetus ja vapaan sivistystyön puitteissa tapahtuva taidekasvatustoiminta. 
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Liite 1. CHILDCARE, TRIAD, CopaGloba: Syntyvyyden lasku 

• EQUA-ohjelman CHILDCARE-hankkeen johtaja Maarit Alasuutari, maarit.alasuutari@jyu.fi  

• TRIAD –tieteen työpajahankkeesta ja Suomen Akatemian rahoittamasta CopaGloba-hankkeesta 
tutkijat Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi), Eija Sevón (eija.sevon@jyu.fi) ja Outi Alakärppä 
(outi.j.alakarppa@jyu.fi) 
 

Syntyvyyden lasku haastaa hyvinvointiyhteiskunnan huoltosuhdetta ja kantokykyä. Elämäntavan 
muutos yksilöllisemmäksi, parisuhteelta odotettu läheisyys ja vastavuoroisuus samoin kuin työelä-
män epävarmuus ja kovatahtisuus ovat alhaisen syntyvyyden taustalla olevia tekijöitä. Lastenhan-
kintapäätöksiin vaikuttavat keskeisesti myös sukupuolten tasa-arvokysymykset, työ- ja perhepoli-
tiikka ja yhteiskunnallinen ilmapiiri. 

 
Työelämää koskevat muutokset ja epävarmuus heijastuvat perheen perustamiseen. Erityisesti työ-
elämän epävarmuus ja ennakoimattomuus sekä siirtyminen 24/7-talouteen vaikuttavat perhettä 
koskeviin odotuksiin ja valintoihin. Vahva tutkimusnäyttö osoittaa, että työn ja perheen yhteenso-
vittaminen on hankalampaa epätyypillistä työaikaa tekevillä.  
 
Monien tutkijoiden mukaan myös vanhemmuuden tukeminen on riittämätöntä. Viime aikoina per-
hepolitiikka on ollut epäjohdonmukaista ja lapsiperheiden asemaa heikentävää, Suomalaista 
perhe- ja työpolitiikkaa luonnehtii joustamattomuus; järjestelmä ei jousta perhetilanteen mukaan, 
eikä mahdollista yksilöllisiä työn ja perheen yhteensovittamisen ratkaisuja. Kärjistetysti suomalai-
nen malli pakottaa valitsemaan joko kokopäivätyön tai kokopäiväisen kotihoidon. Järjestelmä nojaa 
siihen, että äidit ottavat isiä suuremman vastuun lasten hoivasta. Varhaiskasvatuksen lainsäädän-
töön on myös tullut viime vuosina muutoksia, jotka ovat vaikeuttaneet perheiden asemaa sekä 
lasten varhais-kasvatuspalveluiden laadun ja järjestämisen ennakoitavuutta  
 
Syntyvyyden lasku haastaa hyvinvointiyhteiskunnan huoltosuhdetta ja kantokykyä. Elämäntavan 
muutos yksilöllisemmäksi, parisuhteelta odotettu läheisyys ja vastavuoroisuus samoin kuin työelä-
män epävarmuus ja kovatahtisuus ovat alhaisen syntyvyyden taustalla olevia tekijöitä. Lastenhan-
kintapäätöksiin vaikuttavat keskeisesti myös sukupuolten tasa-arvokysymykset, työ- ja perhepoli-
tiikka ja yhteiskunnallinen ilmapiiri. 
 
Suomalainen järjestelmä ei myöskään kannusta perustamaan lapsiperhettä nuorena. Nuorisoba-
rometrien tulosten mukaan nuorilla ja nuorilla aikuisilla on perheen ja lasten rinnalla muita kiinnos-
tuksen kohteita. Esimerkiksi vuoden 2019 Nuorisobarometrin mukaan nuoret haluavat ja osin ovat 
pakotettuja tekemään elämänvalintojaan, kuten koulutuksen loppuun saattaminen, vakituinen työ-
ura, siten että vanhemmuutta lykätään. Nuorisobarometrien tuloksia voi tulkita siten, että oman 
perheen ja lasten saavuttamiselle asetettu tavoiteikä on siirtynyt myöhäisemmäksi. 
 
Syntyvyyden laskun taustalla on nähty myös kulttuurinen muutos vanhemmuudessa, jonka myötä 
vanhemmuus koetaan hyvin vaativana ja vastuullisena. Erityisesti nuoret naiset voivat kokea van-
hemmuuden vaativaksi. Tämä normatiivisuus voi tuottaa epävarmuutta omasta sopivuudesta van-
hemmaksi ja suorituspaineita vanhemmuuteen. Yksi keino helpottaa vanhempia, erityisesti äitejä, 
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vanhemmuuteen siirtymisessä ja vanhemmuudessa, on tukea vanhempien välistä yhteisvanhem-
muutta (coparenting). Tutkimusten mukaan toimiva yhteisvanhemmuus (keskinäinen tukeminen, 
työn- ja vastuunjako, yhdenmielisyys kasvatusasioissa ja vuorovaikutuksen säätely) edistää van-
hempien hyvinvointia sekä työn ja perheen yhteensovittamista vähentää stressiä. Tehokkainta ai-
kaa yhteisvanhemmuuden tukemiseen on vanhemmuuden alkutaival, odotusaika ja vauvavaihe. 
Yhteisvanhemmuuden tukemisessa keskeistä on isien osallistaminen ja vanhempien välinen yh-
teistyön tukeminen. Näitä voidaan pyrkiä edistämään kaikissa palveluissa. Myös työ- ja perhepoli-
tiikka sekä vallitsevat odotukset vaikuttavat yhteisvanhemmuuteen. Vaikka suomalaista yhteiskun-
taa pidetään tasa-arvoisena, yhteisvanhemmuuden tukeminen palveluissa ja politiikassa on vielä 
riittämätöntä. 
 
Siten lapsiin ja perheen perustamiseen liitetyt merkitykset ovat muuttuneet ristiriitaisiksi. Jos syn-
tyvyyden laskuun ja lasten ja perheiden yhteiskunnalliseen asemaan halutaan parannusta, tarvi-
taan monentasoisia toimia. 

 

• Alakärppä, O., Sevón, E., & Rönkä, A. (2020). Perheen perustamisen odotukset nuorten lapsetto-
mien naisten elämänkulussa. Yhteiskuntapolitiikka, 85(1), 5–16. 

• Lindroos E., Sevón, E., Alakärppä, O. & Rönkä A. (2020). Tasapainoilua ja rajanhallintaa: Nuorten 
näkemyksiä perheen perustamisesta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Teoksessa L. 
Haikkola & S. Myllyniemi (toim.) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto, 
Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, 135–155. 
HTTPS://TIETOANUORISTA.FI/NUORISOBAROMETRI/NUORISOBAROMETRI-2019/ 

 
Hankkeet ja kirjoittajat 
 

Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä 
– CHILDCARE, Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman ohjelman Tasa-arvoinen yhteis-
kunta (2015-2021) hanke “Learning to coparent. A cross-national, longitudinal study on construc-
tion of coparenting in transition to parenthood” (Yhteisvanhemmuuteen oppimassa, CopaGloba), 
2019-2023. Suomen Akatemia, PI Anna Rönkä 
 
TRIAD Perheen perustamisen globaalit haasteet ja innovatiiviset ratkaisumallit 2016-2018, rahoi-
tus Suomen Kulttuurirahasto, https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/triad-fi 
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Liite 2.  ArtsEqual: Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa 
 
 

• EQUA-ohjelman ArtsEqual-hankeen johtaja Heidi Westerlund (heidi.westerlund@uniarts.fi) ja  

ArtsEqualin varajohtaja, CERADA tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen, kai.lehikoi-
nen@uniarts.fi 

 
 
Keskeisimmät tutkimukseen perustuvat johtopäätökset seuraaviin kysymyksiin:  

1. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen 

Hankkeessa ei ole tutkittu taiteissa ja taidekasvatuksessa ilmenevän taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen eriarvoisuuden vaikutuksia syntyvyyteen.  
 

2. Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutukset julkiseen talouteen, 
työvoiman saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen 

Ulkomailta Suomeen muuttaneiden määrä on lisääntynyt viime vuosina ja tulee edelleen lisäänty-
mään johtuen mm. kansainvälisistä konflikteista ja ilmastopakolaisuudesta. Maahanmuuttajien on 
usein vaikea asettua ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti kielen ja kulttuurin opis-
kelu voi olla alussa haasteellista, jolloin myös syrjäytymisen uhka on suuri. ArtsEqual-hankkeessa 
on todettu, että taiteisiin osallistuminen voi tarjota maahanmuuttajille monenlaisia mahdollisuuksia 
integroitua suomalaiseen kulttuuriin. Se tarjoaa elämyksellisiä tapoja oppia kieltä, tutustua ihmisiin 
ja rakentaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta vähentäen siten eri ryhmien välistä polarisoitumista. 
(Vahnanen 2017; Kivijärvi 2015) Siksi erityisesti maahanmuuttajanuorten kohdalla olisi perusteltua 
kehittää etsivän kulttuurityön lähestymistapaa syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tunnistamiseksi 
ja osallistamiseksi taide- ja kulttuuritoimintaan (Turpeinen ym. 2019). 

 
Väestörakenteen kehitykseen liittyen hankkeessa on tiedostettu myös vanhusten ja eläkesiirty-
mässä olevien aikuisten määrän kasvu nyt ja tulevaisuuden Suomessa. Ks. alla vastaus kysymyk-
seen no. 6. 
 

3. Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaikutukset 
yksilöiden haluun lasten saamiseen 

Hankkeessa ei ole sinänsä tutkittu keinoja lapsimyönteisyyden lisäämiseen, mutta hankkeessa on 
tunnistettu monisukupolvisen taide- ja kulttuuriharrastustoiminnan positiiviset vaikutukset aikuisten 
ja lasten välisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa esimerkiksi osana neuvolatoiminnan osana 
järjestettävää vauvasirkusta.  
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Taiteen harrastamisella on yleisesti todettu olevan tärkeä tehtävä syrjäytymisen ehkäisemisessä 
(Lehikoinen & Vanhanen 2017). Siksi ArtsEqual-hankkeen tutkijat suosittelevatkin, että harrastuk-
siin hakeutumisen kynnystä tulisi madaltaa (Houni ym. 2016). Julkisten tahojen ja taideoppilaitos-
ten moniammatillista yhteistyötä tarvitaan harrastusmahdollisuuksien laajentamiseksi kaikille. Siksi 
taideoppilaitosten ja harrastustoimijoiden kannattaisi yhdessä sosiaalitoimen kanssa soveltaa et-
sivän nuorisotyön mallia tavoittaakseen uusia – erityisesti syrjäytymisuhan alla olevia kohderyhmiä. 
Erityis- ja vähemmistöryhmät tulisi huomioida niin opettajien rekrytoinnissa kuin täydennyskoulu-
tuksessakin, ja opetuksen lähtökohtana tulisi olla oppijakeskeisyys. Julkisesti tuetut taideharras-
tukset ovat tuesta huolimatta monin paikoin liian kalliita monille perheille. Taloudellista tukea taide-
harrastuksiin tulisi kehittää entisestään. (Laes ym. 2018) 
 
Huoli nuorten syrjäytymisestä ja pahoinvoinnista on aiheellinen niin koulussa kuin sen ulkopuolella. 
Taide- ja kulttuurikasvatuksella sekä yhteisöllisen ja osallistavan taiteen keinoin voidaan vaikuttaa 
monipuolisesti lasten ja nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (Laitinen 
2017). ArtsEqual-tutkijoiden mukaan suomalaisen kouluilla on erinomaiset edellytykset toimia kult-
tuurikasvatuksen keskiössä ja avata ovet niin taidekentälle kuin lasten vapaa-ajalle. Myös perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoi-
den kanssa. On huomioitava myös se, että tulevaisuudessa luovat alat ja kulttuuriteollisuus tulevat 
olemaan yhä merkittävämmällä sijalla kansantaloudessamme ja kansainvälisessä kilpailussa.  
 
Kouluissa järjestettävään taideharrastustoimintaan onkin perusteltua investoida julkista rahoitusta, 
sillä koulupäivän yhteydessä taideharrastus tavoittaa koko ikäluokan riippumatta vanhempien eko-
nomisesta tai muusta taustasta. ”Näin voidaan ylittää alueellisia, sosioekonomisia, kulttuurisia, ta-
loudellisia, oppimisvalmiuksiin tai sukupuoleen liittyviä rajoja sekä kääntää yksilöiden ja toiminta-
kulttuurien erot rikkaudeksi ja voimavaraksi” (Anttila ym. 2017, 3). Lisäksi koulupäivän yhteydessä 
järjestettävä harrastustoiminta lisää lasten ja nuorten ilta-aikaa perheen ja kavereiden kanssa ja 
antavat motivoivaa, omaan kiinnostukseen pohjautuvaa tekemistä ja vähentävät yksinäisyyttä.  
 
Tutkimusten mukaan taide- ja kulttuurikasvatus myös vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista pää-
omaa ja valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa (Anttila 2018; Laitinen 2017; Anttila ym. 
2017). Siksi ArtsEqual-tutkijat ehdottavat, että peruskoulu voisi olla Suomen suurin kulttuurikeskus, 
jossa laadukas ja monipuolinen taide- ja kulttuurikasvatus on tasa-arvoisesti kaikkien oppilaiden 
saatavilla. ArtsEqual-tutkijat näkevät, että:  

 
Koulu voi olla Suomen suurin kulttuurikeskus, jos taide- ja kulttuurikasvatuksessa tehdään 
yhteistyötä entistä tiiviimmin ja yli sektorirajojen…Opettajien pedagoginen ammattitaito ja 
oppilaan tuntemus on laadukkaan taidekasvatuksen perusta. Taide- ja kulttuurilaitosten toi-
mijat voivat puolestaan rikastuttaa peruskoulun toimintakulttuuria osallistumalla koulun tai-
dekasvatukseen koulupäivän aikana ja tuomalla kouluun uusia toimintatapoja. Kulttuurista 
tasa-arvoa voidaan lisätä tarjoamalla taide- ja kulttuuriharrastuksia koulussa välittömästi 
koulupäivän jälkeen, jolloin ne ovat helposti kaikkien saavutettavissa. (Anttila ym. 2017, 3) 
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4. Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutokset 2000-luvulla ja niiden vaikutuk-
set syntyvyyteen 

Hankkeessa ei ole tutkittu yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutoksia 2000-luvulla 
ja niiden vaikutuksia syntyvyyteen. 

 
 

5. Keinot ikääntymisen ja turvallisen vanhuuden vahvistamiseen 
  

Taiteisiin osallistumisen monista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista vanhusväestön kohdalla on 
yhä enemmän kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta (ks. esim. Fancourt & Finn 2019; Lehikoinen 
& Vanhanen 2017; Westerlund ym. 2016) ja taidetoimintaa osana hoito- ja hoivatyötä perustellaan 
yhä enemmän mm. fyysisen terveyden ja mielenterveyden, merkityksellisen elämän, kulttuuristen 
oikeuksien ja hoivaetiikan argumenteilla (Lehikoinen 2017b). Taiteisiin ja taidekasvatukseen osal-
listuminen voi vaikuttaa merkittävästi ikäihmisten kognitiiviseen toimintakykyyn, keskittymiseen, 
oppimiseen, itsenäiseen toimintaan, elämänhallintaan, yksinäisyyden ehkäisyyn ja positiiviseen 
minäkuvaan. Olennaista on, että oikealla tavalla järjestettyyn taidetoimintaan ja taidekasvatukseen 
osallistuminen voi auttaa ikäihmisiä myös strategioiden haltuun ottamiseen, jotka auttavat selviy-
tymään myöhempien ikävuosien elämäntilanteiden muutoksista. (Malmivirta 2017; Laes 2015)  
 
Vanhusten toimintakyvyn ylläpidon ja yhteiskuntaan osallistumisen näkökulmista olisikin nykytutki-
muksen valossa perusteltua kanavoida julkista rahoitusta nykyistä enemmän vanhusväestölle 
suunnattuihin taide- ja kulttuuripalveluihin ja taidekasvatukseen. Tämä olisi perusteltua myös siksi, 
että taiteisiin, kulttuuriin ja taidekasvatukseen osallistuminen on jokaisen perusoikeus, joka ei to-
teudu varsinkaan laitoshoidossa ja kotihoidossa olevien kohdalla (Lehikoinen 2017a; Lehikoinen & 
Rautiainen 2016), johtuen mm. taide- ja kulttuuripalveluissa vallitsevasta ableismista (so. normatii-
vinen oletus vammattomuudesta ja kykenevyydestä osallistumisen lähtökohtana) (Laes 2015; 
2017) ja laajemmin yhteiskunnassa valitsevista taiteen tuottamiseen liitetyistä lahjakkuusoletuk-
sista (Odendaal ym 2020). 
 
Kulttuurihyvinvoinnin ekosysteemissä on kyse siitä, että koettua kulttuurihyvinvointia voidaan vah-
vistaa kaikkien ihmisryhmien kohdalla investoimalla taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuteen, saa-
vutettavuuteen ja osallistavuuteen kulttuurialalla sekä integroimalla näitä palveluja sosiaali- ja ter-
veysalan palveluihin (Koponen, T. ym. 2018; Lehikoinen & Rautiainen 2016). Ilman erityispanos-
tusta terveyden ja hyvinvoinnin kulttuuriset ulottuvuudet ja kulttuurihyvinvointi voivat jäädä sivuun 
terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden medikalisoiduissa ympäristöissä, joita ohjaa lääketie-
teellisen ajattelun lisäksi tehokkuutta korostava talousajattelu (Koivisto ym. tulossa). Prosenttiperi-
aatteen laajentaminen on yksi toteuttamiskelpoinen tapa rahoittaa taide- ja kulttuuritoimintaa ter-
veys- ja sosiaalialan organisaatioissa (Lehikoinen 2017c).  
 
Koska kulttuurihyvinvoinnin toteutuminen on suhteessa yksilön henkilökohtaiseen taidesuhtee-
seen, tulisi henkilökohtaista taidesuhdetta pitää päästä rakentamaan jo elämän alkutaipaleelta 
saakka, mutta samalla pitäisi löytyä myös mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää sitä aikuisiällä. Siksi 
Suomen tulisi varmistaa ja taata jatkuva ja laadukas taidekasvatus kaikille läpi elinkaaren ja kai-
kissa elämäntilanteissa. (Laes ja Rautiainen 2020; Laes & Rautiainen 2018; Laes 2015) Siten jul-
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kisen rahoituksen kohteina keskeisiä ovat elämän alkutaipaleella sosiaalipalveluihin (esim. neuvo-
latoiminta) integroidut taidepalvelut, koulun taidekasvatus ja taideharrastustoiminta koulupäivän 
yhteydessä (ns. Suomen malli) sekä taiteen perusopetus. Aikuis- ja vanhusiällä keskeisiä rahoi-
tuskohteita ovat mukaan ottava aktiivinen taidetoiminta, aikuisille suunnattu taiteen perusopetus ja 
vapaan sivistystyön puitteissa tapahtuva taidekasvatustoiminta.  
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Liite 3. TITA/NEFER: Syntyvyyden vajoaminen 
 

• Marika Jalovaara (EQUA-ohjelman TITA-hanke, sittemmin Akatemiahanke NEFER) (Turun yli-
opisto), marika.jalovaara@utu.fi; Anneli Miettinen (KELA, Turun yliopisto), anneli.miettinen@kela.fi 

 
 
Syntyvyyden vajoaminen, taustaa: 
 

• Syntyvyys on 10 vuoden aikana vajonnut kaikissa Pohjoismaissa, ja Suomessa alimmas. 

• Suomessa elinikäinen lapsettomuus on ollut poikkeuksellisen yleistä jo pitkään.  
o Keskimääräiset lapsiluvut ovat poikenneet muista Pohjoismaista vähemmän, koska Suo-

messa on ollut enemmän monilapsisia (3+ lasta). 

• 2010 alkanutta syntyvyyden laskua pidetään yllättävänä, koska syntyvyys pysyi Pohjoismaissa 
pitkään korkeampana kuin monissa muissa Euroopan maissa. 

• 2010 jälkeinen syntyvyyden vajoaminen ei johdu pelkästään lastensaannin siirtymisestä myö-
hemmälle iälle, vaan lopulliset lapsiluvut jäävät väistämättä pienemmiksi. 

o Tämä tiedetään siitä, että syntyvyys on nyt vajonnut voimakkaasti myös 30–34-vuotiailla 
naisilla ja selvästi myös 35–39-vuotiailla. 

o Syntyvyys on kuitenkin vajonnut eniten nuorimmissa ikäryhmissä, joten kyse on edelleen 
osittain ajoitusmuutoksista. 

 
Syntyvyyden lasku koskee niin ensimmäisten kuin myöhempien lasten syntymistä, joihin vaikuttaa osin 
eri tekijät. Mutta pääasiassa on kyse siitä, että ensimmäisiä lapsia syntyy vähemmän. 

 

• Esim. 35-vuotiailla naisilla lapsettomuus on yleistynyt, mutta lapsia saaneiden keskimääräiset 
lapsiluvut ovat pysyneet vakaina. 

 
 

1. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen 
 
Puolisottomuuden yleistyminen (ei suoranainen eriarvoisuuskysymys, mutta liittyy niihin) 
 
Avo- ja avioliittojen dynamiikka, puolisottomuus 

• Parisuhteet ovat muuttuneet, se heijastuu lastensaantiin. Valtaosa lapsista kuitenkin syntyy avo- 
ja aviopareille. 

• Ensimmäisen liiton alkaminen näyttää lykkääntyvän. Lisäksi nuorten aikuisten liitot ovat yhä use-
ammin avoliittoja, joista suuri osa purkautuu nopeasti. Avioliitossa olevien osuus on pienentynyt 
voimakkaasti. 

• Vähän yli kolmekymppisillä puolisottomien osuus on kasvanut yli neljänneksellä [28%] vain 10 
vuodessa 2008–2018. 

• Syrjäseuduilla asuvat miehet tms. ei ohjaa tätä väestötason muutosta. 

• Puolisottomuus on yleisintä vähemmän koulutetuilla miehillä ja naisilla. Erot ovat suuria. 
o https://sites.utu.fi/nefer/neferblog-puolisottomuus/ 

 
 

https://blogit.utu.fi/tita/
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Puolisottomuuden ja lapsettomuuden yhteys on hyvin voimakas. 
 

• Puolisottomista nuorista aikuisista suuri valtaosa on lapsettomia [Esim. puolisottomista 33-vuoti-
aista miehistä 80 prosenttia on lapsettomia. Osa puolisottomista on äitejä tai isejä, mutta heilläkin 
seuraavan lapsen syntymisen todennäköisyys on pienempi, kun puolisoa ei ole.] 

• Lapsettomaksi jääneistä valtaosalla ei ole ollut pitkää liittoakaan. 

• Mutta se että kyse on paljolti parisuhteita ei tarkoita, että yhteiskuntapolitiikka olisi tehotonta. Kei-
not vain ovat osittain erilaiset. 

o Esim. työllisyys on yhteydessä myös liittojen solmimiseen ja pysyvyyteen, mutta esim. 
perhe-etuuksien tasokorotukset lienevät suht irrelevantteja, jos puolisoakaan ei ole. 

• Lapsettomuuden ja puolisottomuuden suuri osuus muutoksessa tarkoittaa mm. sitä, että perheel-
listymisen tukemista kannattaa ajatella laajemmin kuin perheiden tukemisena. 

 
 
Syntyvyyden koulutusryhmittäisistä eroista 

 
Tutkimus, jossa vertaillaan lastensaannin koulutusryhmittäisiä eroja Suomessa syntyneillä 40-
vuotiailla naisilla ja 45-vuotiailla miehillä eli eroja ns. lopullisissa lapsiluvuissa ja lapsettomaksi 
jäämisessä. 
 

Perheenmuodostuksen sosiaalisen eriarvoisuuden muutos: 
 

Vähemmän koulutettujen (perusaste ja keskiaste) miesten ja naisten perheellistymisessä kulje-
taan yhä enemmän kateen suuntaan (“lapsilukujen polarisaatio”) 
 

• lapsettomaksi jääminen on selvästi yleisempää kuin korkeasti koulutetuilla 

• lapsia saaneilla monilapsisuus (3–4 lasta) on yleistynyt 
o Tämä liittyy usein lastensaantiin useamman kuin yhden puolison kanssa. 
o Kaksi lopullisena lapsilukuna on yhä harvinaisempi. 

• Korkeasti koulutetuilla perheenmuodostus on yhtenäisempää. Lopullinen lapsiluku on 
usein kaksi, ja ylemmän korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla se on yleistynyt.  

• Lapsettomaksi jääminen on korkeasti koulutetuilla miehillä paljon vähäisempää kuin matalammin 
koulutetuilla, eikä osuus ole viime aikoina kasvanut. Korkeasti koulutetuilla naisilla lapsettomaksi 
jääminen ei ole yleistynyt yhtään (edes pitkällä aikavälillä).  

• Eli meillä on kasvavat koulutusryhmien väliset erot ja vähemmän koulutettujen sisäinen jakautu-
minen. Molemmat jäävät piiloon tarkasteltaessa vain keskimääräisiä lapsilukuja – niiden koulu-
tusryhmittäiset erot ovat pieniä ja vakaita. 

 
Tällaiset tulokset viittaavat siihen, että sekä perheenmuodostuksen että perhe-elämän vakauden 
esteet ovat kasautuneet vähemmän koulutetuille miehille ja naisille. Korkeasti koulutetut ovat per-
heellistyneet kuten ennenkin. 
 
Vertaileva tutkimuksemme näyttää, että vastaavat erot ovat havaittavissa hieman erilaisina ja lie-
vempinä Ruotsissa. Isoin ero: Ruotsissa lapsilukujen polarisaatio koskee vain perusasteen koulu-
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tuksen varassa olevia mutta Suomessa myös keskiasteen koulutuksen saaneita eli paljon suu-
rempaa väestönosaa. 
 

● Tämä kertoo siitä, mitä syntyvyyden muutosten taustalla voi olla sekä siitä, etteivät yhteydet ole 
ihan yksinkertaisia, esim. lapsettomuus ja lapsiluvut kertovat eri asioista. 

● Ja se kertoo toisesta ongelmasta. Elinikäiseen lapsettomuuteen liittyy usein puolisottomuus, ja 
yhteys huono-osaisuuteen on voimakas. Ja toisaalta uudenlaiseen monilapsisuuteen liittyy usein 
ns. perhe-elämän epävakautta, ja se yhdistyy vielä vanhempien heikkoon työmarkkina-asemaan. 

● Polarisaatio ja huono-osaisuuden kasautuminen tilanteessa, jossa huoltosuhde on huono, voi 
kärjistää ongelmia. 

● Näyttäisi siltä, ettei meillä ole isoimpana ongelmana niinkään esim. korkeasti koulutettujen ura-
perhe yhteensovittaminen. Siihen on meillä panostettu paljon ja se näyttää onnistuvan sikäli että 
toivotut pari kolme lasta usein saadaan. 

● Perheenmuodostuksen ja perheiden vakauden ongelmat ovat nyt kasautuneet vähemmän koulu-
tetuille, mukaan lukien keskiasteen koulutuksen saaneet.  

o Perus- ja keskiaste ovat 1970-luvulla syntyneilläkin puolet väestöstä, eli kyse ei ole vali-
koituneesta marginaalista. 

 
Työllisyys ja perheenmuodostus 
 

Työllisyys on yksi tekijä, joka näyttää tukevan perheenmuodostusta ja -vakautta kaikissa vai-
heissa. Työttömät, ja etenkin pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömät harvemmin muuttavat yhteen 
puolison kanssa, tai avioituvat, ja eroriski on suuri, ja lapsia syntyy vähän. 
 

● Poikkeuksena nuorimmat heikoimmin koulutetut naiset. Alle 25-naisilla lastensaanti liittyy pikem-
min huono-osaisuuteen.8 

 
Koulutus ja syntyvyyden vajoaminen 2010 jälkeen 
 

Tutkimuksesta, jossa vertaillaan viittä Pohjoismaata ja syntyvyyden muutoksia kahden laman ai-
kana ja jälkeen (1987–1999 and 2003–2017) (Comolli ym. 20209). 
 
Syntyvyys on 2010 jälkeen vajonnut selvästi voimakkaimmin perusasteen koulutuksen va-
rassa olevilla naisilla. Syntyvyys on vajonnut myös korkeammin koulutetuilla naisilla, ai-

 
8 Miettinen, Anneli & Marika Jalovaara (2019). Unemployment delays parenthood but not for all. Life stage and edu-
cational differences in the effects of employment uncertainty on first births, Advances in Life Course Research. 
https://doi.org/10.1016/j.alcr.2019.100320 
 
9 Comolli, Chiara, Neyer Gerda, Andersson Gunnar, Dommermuth Lars, Fallesen Peter, Jalovaara Marika, Jónsson 
Ari Klængur, Kolk Martin, Lappegard Trude (2020). Beyond the Economic Gaze: Childbearing during and after re-
cessions in the Nordic countries. Submitted (Revise and Resubmit), European Journal of Population. 
Edellisistä nyt tekeillä INVEST Policy Brief (Syntyvyyden sosioekonomiset erot tsm.). 
 

https://doi.org/10.1016/j.alcr.2019.100320


 
   
   
  28 (39) 

 
 
 
 
 

 

 

nakin ensimmäisen lapsen kohdalla. Huomattava on, että näihin lukuihin heijastuu myös ajoi-
tusmuutokset eli lastensaannin lykkääntyminen myöhemmälle iälle. (Lykkääntyminen myöhem-
mälle iälle on koskenut enemmän korkeasti koulutettuja.) 

 
 
Relative Risk of First and Second Birth by Education (Women), Finland 2003–2017 
 

 
 
 
 
Kahdesta muusta kysymyksestä hiukan pohdintoja: 
 

 
3. Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaikutukset 

yksilöiden haluun lasten saamiseen 
 

● 1970-luvun alku Euroopassa: Naisten koulutus ja työssäkäynti yleistyi, mutta monissa maissa tuki 
työn ja perheen yhteensovittamiseen jäi heikoksi. Pohjoismaissa syntyvyys pysyi korkeana 
(1970-luvun alusta viimeaikaiseen laskuun asti) ja syynä on pidetty sukupuolten välistä tasa-ar-
voa ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden tukea perheille ja etenkin työn ja perheen yhteensovit-
tamiselle. Tätä on pidetty ehkä vahvimpana osoituksena siitä, että yhteiskuntapolitiikalla voidaan 
vaikuttaa syntyvyyteen. 

● 2010– alkaen syntyvyys on kuitenkin vajonnut myös Pohjoismaissa, vaikka perheille annetta-
vassa tuessa ei ole mitään merkittävää heikentymistä. 

● Inflaatio-argumentti (Torkild Lyngstad): Etuudet ja tuki menettävät tehoaan, kun niitä aletaan pi-
tää itsestäänselvyyksinä. 

● Perhemyönteinen työelämä on varmaan edelleen yksi tärkeä asia.  
● Huomionarvoista voi olla, että syntyvyys laskee eniten vähän koulutetuilla. 

o Korkeasti koulutettujen työ-perhe -yhteensovittaminen näyttää onnistuvan. 
o Matalasti koulutetuilla voi olla myös yhteensovittamisongelmaa: aidosti epäsäännöllinen 

pätkätyö, vuorotyö ym.  
o Avainasemassa myös työllisyys (koulutus- ja työllisyyspolitiikka). 

● Perheiden tukeminen ylipäätään: Tärkeää perheenjäsenten hyvinvoinnin kannalta, mutta synty-
vyyteen tuen lisäämisellä ei välttämättä ole paljoa vaikutusta. (Politiikkamuutoksilla on saatu ai-
kaan ajoitusmuutoksia, mutta vaikutukset lopullisiin lapsilukuihin ovat kiistanalaisempia.) 
 



 
   
   
  29 (39) 

 
 
 
 
 

 

 

Pitkät perhevapaat (kotihoidontuki) 
 

● Suomessa pitkät perhevapaat (kotihoidontuki) ovat ongelma: naisten työmarkkina-aseman ja tu-
lojen kannalta ilman muuta, mutta voi olla ongelma myös syntyvyyden kannalta. 

o Mahdollinen yksi syy sille, että syntyvyys on Suomessa vajonnut enemmän kuin muissa 
Pohjoismaissa. 

o Suomessa mustavalkoinen kulttuuri ja asetelma: äidit ovat joko pitkillä perhevapailla tai 
kokoaikatyössä, ja isät pitävät perhevapaita vähän. 

o Ongelma kulttuurissa: Alle 3-vuotiaiden lasten päivähoitoon suhtaudutaan usein skepti-
sesti. Toisaalta nuoret äidit haluavat olla töissä. 

o Kotihoidontuki on ilmeisesti poliittisesti arka juttu, ei uskalleta koskea. Äänestäjien kes-
kuudessa liian suosittu? Painotetaan perheiden valinnanvapautta. Valinnanvapaus tarkoit-
taa hyvin usein sitä, että äiti hoitaa. 

o Tekeillä perhevapaauudistus, mutta kotihoidontuelle ei tehdä mitään. Kotihoidontuki on 
kummallinen kukkanen Suomessa, joka on lähes kaikessa muussa sukupuolten välisen 
tasa-arvon mallimaa.  

 
 
4. Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutokset 2000-luvulla ja niiden vaikutuk-

set syntyvyyteen 
 

● Perheen perustaminen noudattelee yhä vähemmän normeja ja elämänkulullisia itsestäänselvyyk-
siä. Yksilöt (ja parit) yhä vapaammin noudattavat omia mieltymyksiään ja tekevät valintoja va-
paammin. 

● Perhebarometri-kyselyt: Toivottu lapsiluku nolla, osuus kasvanut. Osin voi olla kyse olosuhteisiin 
sopeutumisesta. Esim. toivottu lapsiluku nolla useammin pienituloisilla miehillä. 

● Sosioekonomiset erot syntyvyydessä puhuvat sitä vastaan, että syntyvyyden laskussa olisi kyse 
pelkästään tai pääasiassa vapaista elämäntapavalinnoista. Hyväosaisilla on parhaat edellytykset 
muokata elämänkulkuaan mieluisaksi ja he ovat perustaneet perheitä kuten ennenkin. 
 

 
Lisätietoja: 
Marika Jalovaara (Turun yliopisto), marika.jalovaara@utu.fi, p. 040 587 98 26 
Anneli Miettinen (KELA, Turun yliopisto), anneli.miettinen@kela.fi, p. 050 559 99 84 
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Liite 4. WeAll: Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä 
 
EQUA-ohjelman WeAll-hankkeen johtaja Marjut Jyrkinen (marjut.jyrkinen@helsinki.fi), Mira Karjalainen 
(mira.karjalainen@helsinki.fi); Tytti Steel (tytti.steel@helsinki.fi); Jukka Lehtonen (jukka.lehtonen@hel-
sinki.fi); Anna-Maija Lämsä (anna-maija.lamsa@jyu.fi) 
 

 
2. Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutukset julkiseen talouteen, 

työvoiman saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen 
 
Tarvitaan hyvä valtakunnallinen perhepoliittinen ratkaisu. Tutkimukseen tukien olemme nähneet 6+6+6 
mallin hyödylliseksi.10 Oma tutkimuksemme osoittaa isien ja isäjohtajien osallisuuden ja esimerkin 
olevan avainasemassa. Isien roolia olemme tutkineet hankkeessamme ja mielellämme tulemme kerto-
maan lisää.   
 

• Heikkinen, Suvi; Lämsä, Anna-Maija; Niemistö, Charlotta 2020. Work-Family Practices and 
Complexity of Their Usage: A Discourse Analysis Towards Socially Responsible Human Resource 
Management. Journal of Business Ethics. First Online. DOI: 10.1007/s10551-020-04458-9. 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-020-04458-9 

• Heikkinen, Suvi - Lämsä, Anna-Maija 2017. Narratives of spousal support for the careers of men 
in managerial posts. Gender, Work and Organizatio n, 24 (2), 171-193.  

• Kangas, E., Lämsä, A-M. & Heikkinen, S. 2017. Father Managers (Un)Doing Traditional 
Masculinity. Kirjassa A. Pilinska (toim.) Fatherhood in Contemporary Discourse - Focus on Fathers. 
Oxford: Cambridge Scholars Publishing, 17-30.  

• Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi – Smith, Mark – Tornikoski, Christelle 2017. The expatriate’s 
family as a stakeholder of the firm: A responsibility viewpoint. The International Journal of Human 
Resource Management, 28 (20), 2916-2935.  

• Mäkelä, Liisa – Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi – Tanskanen, Jussi 2017. Work-to-personal-
life conflict among dual and single-career expatriates – is it different for men and women? Journal 
of Global Mobility 5(3), 304-316.  

• Kangas, Emilia – Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit.  
Työelämän Tutkimus – Work Research Journal 14(3), 257-275. [Male managers’ discourses of 
fatherhood]  
 

Toinen tärkeä aspekti on sukupuolen ja perheiden moninaisuus Tarvitaan ymmärrystä, että on ole-
massa erilaisia vanhakantaisesta ydinperhemallista poikkeavia perheitä. Tutkimuksessa on tärkeää tar-
kastella erilaisia identiteetin näkymiä osana ihmisten koulutuskokemuksia ja työelämää. Tarvitaan ymmär-
rystä myös siitä, että on erilaisia sukupuolia. Nuorille tämä on ensiarvoisen tärkeää: nuorten menesty-
misen ja pärjäämisen osalta on merkityksellistä, kuinka hyvää ja tasokasta seksuaali- ja perhekasvatusta 
he saavat koulussa ja osana ammatillisia opintojaan. Monipuolinen seksuaali- ja perhekasvatus sekä il-
mainen alle 25-vuotiaille tarjottu raskauden- ja seksitartuntojen ehkäisy auttavat nuoria välttämään ongel-

 
10 Lausunto Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 13.2.2020. Jyrkinen, M., WeAll-hankkeesta.  

http://weallfinland.fi/en/home/
mailto:marjut.jyrkinen@helsinki.fi
mailto:mira.karjalainen@helsinki.fi
mailto:tytti.steel@helsinki.fi
mailto:jukka.lehtonen@helsinki.fi
mailto:jukka.lehtonen@helsinki.fi
mailto:anna-maija.lamsa@jyu.fi
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-020-04458-9
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mia, jotka myöhemmin vaikuttavat lapsettomuuteen ja perheen perustamiseen. Seksuaali- ja perhekasva-
tuksen tulisi ottaa huomioon perheiden ja ihmisten sekä lapsentekotapojen moninaisuus. Sama koskee 
laajemmin ammatillista koulutusta, etenkin sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla. 

Moninaisten perhemallien huomioinen on lisännyt HLBTI-ihmisten perheellistymistä. Jatkossa tulisi jatkaa 
sukupuolineutraalia perheisiin, vanhemmuuteen ja parisuhteisiin liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä 
varmistaa, että palveluissa yhdenvertaisia käytäntöjä lisätään niin, ettei perhemuoto, sukupuoli-identiteetti, 
sukupuolen ilmaisu, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolenvahvistamisprosessi vähennä lapsen 
saanti- ja vanhemmoimismahdollisuuksia tai -oikeuksia moninaisissa perheissä.  
 

• Lehtonen, J., 2020. Sexuality and Sexualization in Youth (Finland). In J. Kauko & K. Tilleczek, 
(eds.) Bloomsbury Education and Childhood Studies (Finland). New York: Bloomsbury Publishing. 
DOI: 10.5040/9781350996311.0016 

• Taavetti, R., Alanko, K., Hästbacka, N. Lehtonen, J. & Palojärvi, I., 2020. Sateenkaareva nuoruus 
ja merkitykselliset ihmissuhteet. Teoksessa A. Lahti, K. Aarnio, A. Moring & J. Kerppola, 
(toim.) Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla. Helsinki: Gaudeamus, s. 23-38. 

 
Kolmas teemamme risteävissä eroissa liittyy maahanmuuttajataustaisten ihmisten ottamiseen osaksi 
suomalaista yhteiskuntaa.  On tärkeää ottaa huomioon, että monet tekijät samanaikaisesti vaikuttavat 
yksilöiden mahdollisuuksiin työllistyä tai perustaa perhe. Tällaisia ovat esimerkiksi sukupuoli, ulkomaalais-
taustaisuus, rasismi yhdessä seksistisen tai ulossulkevan kulttuurin kanssa.  OECD on kehottanut vaka-
vasti Suomea kiinnittämään huomiota erityisesti ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisen paran-
tamiseen. Tähän tuleekin kiinnittää huomiota koronakriisistä huolimatta. Varsinkin ulkomaalaistaustaisten 
naisten työllisyyden lisääminen on monimuotoinen alue, jossa koulutuksen tarve, neuvonta ja työnhakijan 
hoivavastuut on otettava huomioon. Naisten yksilöllisiä tilanteita ja esimerkiksi verkostoitumista suoma-
laistaustaisen väestön kanssa on edistetty toistaiseksi vain lähinnä järjestöpohjalta. 

• Jyrkinen, M., Väkiparta, M. and Lämsä A-M. (2019) ‘Care and Work in Reception Centers for Asy-
lum Seekers’, Equality, Diversity and Inclusion, 39(2), pp. 166-180.  

• Steel, T., Lämsä, A-M and Jyrkinen, M. (2019) ‘Paradoxes of Mentoring: An ethnographic study of 
a Mentoring Programme for Highly Educated Women with Migrant Backgrounds’, Culture Unbound 
- Journal of Current Cultural Research, 11 (2), pp. 275-297.    

• Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön Policy Brief, https://helda.helsinki.fi//bitstream/han-
dle/10138/303719/19_03_maahanmuuttajat_tyohon_ja_osalliseksi.pdf?sequence=1 
 

Eräs kysymys on, miten kansainväliset opiskelijat pystyttäisiin kiinnittämään yhteiskuntaan. Vastaavalla 
tavalla turvapaikkaa hakevien osalta pitäisi miettiä sitouttamista: koulutus, kielitaito ja usein yhteys yhteis-
kuntaan monin tavoin ovat selkeästi näitä elementtejä, joita kansalaisuus edellyttää. Pitäisikin miettiä, 
kuinka ihmiset voisivat täyttää kansalaisuuden vaateet tai kriteereitä pohdittaisiin kriittisesti uudelleen. 
Täällä on tilaa ja työntekijöistä pulaa monella alalla.  

 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/303719/19_03_maahanmuuttajat_tyohon_ja_osalliseksi.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/303719/19_03_maahanmuuttajat_tyohon_ja_osalliseksi.pdf?sequence=1
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3. Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaikutukset 
yksilöiden haluun lasten saamiseen 

 
Palaamme vielä työn ja perheen väliseen suhteeseen, mikä huolimatta hitaasta muutostendenssistä on 
edelleen sukupuolistunut eriarvoisuutta tuottavalla tavalla nyky-Suomessa. Työpaikkojen perheystävälli-
syys on tärkeä tekijä sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi. Yhtenä sosiaalisen kestävyyden muotona 
yhteiskunnassa voi pitää riittävää syntyvyyttä.   Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyön-
teisyyden lisääminen työyhteisöissä näyttää vaikuttavan yksilöiden haluun lasten saamiseen. 
 
Tutkimuksemme perusteella perinteisellä tavalla sukupuolistunut oletus työn ja perheen suhteesta on val-
litseva erityisesti päätöksentekijämiesten joukossa, organisaatioiden työ-perhekäytännöissä ja julkisessa 
mediakeskustelussa. Seurauksena on, että naisten urakehitys rajoittuu ja miesten mahdollisuudet perhe-
elämässä kapeutuvat. Olemme havainneet, että muutosta miesten perinteisestä työn ja vanhemmuuden 
suhteesta (ansaitsijaisyys) kohti osallistuvampaa isyyttä on yhteiskunnan julkisen keskustelun perusteella 
tapahtunut jonkin verran vuodesta 1990 lähtien, mutta muutos näyttää hitaalta.  
 
Merkittäviä toimijoita tasa-arvoisen työ-perhesuhteen edistämisessä vaikuttavat olevan julkisuudessa ää-
nensä kuuluville saavat miehet, kuten tunnetut poliitikot. Tämä havainto vahvistaa käsitystämme niin työ-
organisaatioissa kuin yhteiskunnassa toimivien johtaja- ja päätöksentekijämiesten tärkeästä roolista tasa-
arvoisen työ-perhesuhteen edistämisen esikuvina.  
 
Vertaisarvioinnissa olevan artikkelimme keskeisimpiä tuloksia on se, että huolimatta kansainvälisesti ver-
tailtuna hyvään perhevapaajärjestelmään ja päivähoitoon, kunnianhimoista uraa tekevät asiantuntija-ase-
massa työskentelevät naiset kokivat uran ja perheen yhdistämisen jo suunnitelmatasolla haasteellisena, 
ja yrittivät ”optimoida” sopivaa uravaihetta lasten hankinnalle. Tämä aiheutti naisille paineita ja stressiä, 
lasten hankinnan lykkäämistä sopivampaan ajankohtaan ja työnantajayritykselle lukuisten naisasiantunti-
joiden lähtemisen perheellistymisvaiheessa muihin organisaatioihin. Perheellisten naisten osalta ajan-
käyttö oli huippuunsa viritettyä ja lapsimäärän kasvaessa otettiin enenevässä määrin vastaan sekä omien 
verkostojen (esim. isovanhempien) apua, että ulkopuolista ostettua hoitopalvelua lapsille.  
 
Työorganisaatioiden käytännöistä olemme havainneet, että ne hyvistä pyrkimyksistä huolimatta eivät 
useinkaan tue työn ja perheen tasapainoista yhdistämistä. Vaikka organisaatioilla olisi virallisia työn ja 
perheen yhteensovittamisen politiikoita ja käytäntöjä, niiden käyttäminen ei ole aina sallittua organisaa-
tiokulttuurin näkökulmasta tai ainakin vaaditaan yksilöllinen erityinen neuvottelu johdon ja kollegoiden 
kanssa. Tämä neuvottelu sinällään avaa mahdollisuuksia tasapainon edistämiseen mutta myös lisää hen-
kilöstön kokemaa eriarvoisuutta. Erityisesti työntekijän suhteen laatu lähijohtajaan näyttelee keskeistä roo-
lia siinä, millaiseksi neuvottelutulos muodostuu. Tämä mahdollistaa niin sanotun suosikkijärjestelmän ra-
kentumisen ja käytön. Tutkimissamme työpaikoissa on tavallista, että virallisen ja epävirallisen toiminnan 
välillä vallitsee usein kuilu, kun puhutaan työn ja perheen yhteensovittamisesta. Toisin sanoen sanat ja 
teot eivät kohtaa. 
 
Lisäksi työpaikan korkea hierarkkisuus tuo ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöihin yh-
dellä tutkimallamme alalla, nimittäin terveysalalla. Korkeammassa asemassa olevilla on enemmän mah-
dollisuuksia käytäntöjen erityisesti joustojen käyttöön verrattuna alempaan asemaan hierarkiassa. Suku-
puolen ohella asema siis yhdistyy työn ja perheen yhdistämisen käytäntöihin eriarvoistaen niiden käyttöä. 
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Olemme selvittäneet, että jos työpaikalla sovelletaan tasa-arvoisia henkilöstöjohtamisen ja työn ja perheen 
yhteensovittamisen käytäntöjä, tämä vähentää naistyöntekijöiden halukkuutta vaihtaa työpaikkaa ja pa-
rantaa heidän sitoutumistaan. Työn ja perheen yhteensovittamisen käytännöt vaikuttavat sitoutumiseen 
enemmän kuin muut henkilöstöjohtamisen käytännöt, kuten esimerkiksi koulutus ja rekrytointi. Nainen joh-
tajana vahvistaa vaikutusta. Toisin sanoen käytäntöjen soveltaminen on sukupuolistunut siten, että lähi-
johtajana toimiva nainen soveltaa useammin tasa-arvoisia henkilöstöjohtamisen sekä joustavia työn ja 
perheen yhteensovittamisen käytäntöjä alaisiinsa verrattuna lähijohtajamieheen.  
 
Lisäksi olemme havainneet, että silloin kun naiset osallistuvat työn ulkopuoliseen koulutukseen ja haluavat 
edistää uraansa, perheasiat vaikuttavat sekä kielteisesti että myönteisesti koulutuksen osallistumiseen ja 
suorittamiseen. Tämä on mielenkiintoinen havainto, koska perinteisesti täydennyskoulutuksen mekanis-
meja ja vaikuttavuutta on tarkasteltu ilman yhteyttä osallistujien muuhun elämään. Täydennyskoulutuksen 
osalta olemme myös havainneet sen tukevan naisten tavanomaisempien osaamiskompetenssien ohella 
minäpystyvyyden tunnetta, jolla on merkittävä vaikutus naisten myöhempään uralla menestymiseen.  
 
Työn ja perheen yhteensovittaminen on keskeisessä roolissa edistettäessä naisten ja miesten tasa-arvoa 
niin työelämässä kuin kotipiirissä. Asian edistäminen parantaa naisten mahdollisuuksia uralla ja miesten 
mahdollisuuksia kotona. Työn ja perheen tasapainosta huolehtiminen viestii vastuullisesti toimivasta työ-
paikasta ja on nykypäivää johtamisessa. Olemme havainneet jo pitemmällä ajalla (1990-luvun alkupuo-
lelta), että miesten kiinnostuksen on raportoitu lisääntyneen koskien työn ja perheen yhdistämisen mah-
dollisuuksia. Aiemmin miesten ääni kuului harvemmin mediassa mutta erityisesti 2010-luvulla heidän li-
sääntyvä kiinnostuksensa on tuotu esille.   
 
Tutkimuksessamme on myös tullut esiin, että asiantuntijatyötä tekevät pienten lasten vanhemmat sään-
nönmukaisesti tekevät ”perhevuoron” työpäivänsä jälkeen, joka usein ajallisesti on rajautunut kello viiteen, 
jolloin lapset on viimeistään haettava päiväkodista tai koulun iltapäiväkerhosta. Lasten kanssa ollaan muu-
tama tunti illalla, ja tämä aika koetetaan pyhittää perheelle – tai ainakin työ tehdään lapsilta piilossa – ja 
toinen ”työvuoro” tehdään lasten ollessa nukkumassa.  
Tutkimuksemme osoittaa myös, että urakehitys verrattain tasa-arvoiseksi mielletyssä Suomessa on edel-
leen erittäin sukupuolistunutta; korkeimpiin asemiin liike-elämän puolella nousevat edelleen lähinnä mie-
het, ja näillä miehillä on useimmiten kotona hoivavastuista huolehtiva puoliso.  

• Hearn, J., Jyrkinen, M., Karjalainen, M., Niemistö, C. and Piekkari, R. (2016): Top Knowledge 

Professional and Management Men in Transnational Companies: National, transnational and 

Work-family Intersections within ‘Gender-neutral’ Contexts. In H. Peterson (ed.) Gender in Trans-

national Knowledge Companies. Berlin: Springer. 

• Kangas, Emilia ja Lämsä, Anna-Maija. Leadership practices in relation to men’s work-family bal-

ance in Finnish organizations. Community, Work and Family. Hyväksytty, painossa. 

• Pučėtaitė, Raminta – Lämsä, Anna-Maija – Norvaišaitė, Marija. Masculinity in flux? Male manag-

ers navigating between work and family. Journal of Baltic Studies. Hyväksytty, painossa. 

• Heikkinen, Suvi – Kangas, Emilia – Lämsä, Anna-Maija 2019. Towards a Family-friendly Work-

place. In A. K. Dey, & H. Lehtimäki (Eds.), Responsible Humane Strategies for Gender Equality, 

Empowerment and Leadership (pp. 55-65). New Delhi: Bloomsbury Publishing India. 
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• Kangas, Emilia – Lämsä, Anna-Maija – Jyrkinen, Marjut 2019. Is Fatherhood Allowed? Media Dis-

courses of Fatherhood in Organizational Life. Gender, Work and Organization 26 (10), 1433-

1450.  

• Lämsä, Anna-Maija – Savela, Terttu 2019. The Effects of Leadership Development on Women’s 

Career Success. International Journal of Human Resources Development and Management 19 

(1), 21-36.  

• Nie, Dan – Lämsä, Anna-Maija – Pucetaite, Raminta 2018. Effects of Responsible Human Re-

source Management Practices on Female Employees’ Turnover Intentions. Business Ethics: A 

European Review 27 (1), 29-41.  

• Niemistö, C., Hearn, J., Kehn, C. and Tuori, A. (2020): Career women and motherhood within the 

‘Finnish Dream’: Slow progress in professional knowledge-intensive organisations. 2nd review 

and resubmit to Work, Employment and Society, due in July 2020.  

• Niemistö, C., Karjalainen, M. and Hearn, J. (2017):”Pakko painaa pitkää päivää”: työn ja muun 

elämän väliset hämärtyvät rajat tietotyössä. In M. Helander, S. Saksela-Bergholm and I. Levä 

(eds.) Työaikakirja. Helsinki: Into.  

 
 

5. Keinot ikääntymisen ja turvallisen vanhuuden vahvistamiseen  

Anonyymi rekrytointi auttaa myös senioritason kompetenttien ihmisten rekrytoinnissa. Vastaavasti ste-
reotypioiden purku olisi tarpeen: kaikki yli 50-vuotiaat eivät ole menetettyjä henkilöitä. Usein naiset koe-
taan ”vanhemmiksi” työelämässä kuin miehet, ja johtajanaisiin voi kohdistua syrjintää.  

Ikääntyneiden osallisuutta ja hyvinvointia pohjustaa työuran loppu, jonka osalta tulisi kiinnittää huomiota 

elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin. Erityisen vaikeassa asemassa ovat yli 50-vuotiaat pitkäaikaistyöt-

tömät, jotka kokevat ikäsyrjintää työelämässä (erityisesti rekrytoinneissa) ja toisinaan myös TE-toimiston 

palveluiden saamisessa. Esimerkiksi anonyymi rekrytointi voisi auttaa vanhempia työnhakijoita, vaikka 

käytäntö ei tietenkään takaa yhdenvertaista kohtelua. Työpaikoilla koulutukset kasautuvat niille työnteki-

jöille, joilla on jo korkeampi pohjakoulutus. Tämä todennäköisesti lisää eroja työuran loppuvaiheessa ja 

eläkkeelle jäämisen jälkeen. Tutkimuksemme työhön, työorganisaatioihin, ikään, sukupolviin, ikään-

tymiseen ja ikään perustuvaan syrjintään liittyen osoittavat, ensinnäkin, tarvetta vahvistaa organi-

saatiossa olevaa seniori-ikäisten kompetenssin siirtymistä ja jakamista. Ikään perustuvaan syrjin-

tään on kiinnitettävä erityistä huomiota – se on tällä hetkellä tavallista ja jopa rutiininomaista. Ikä 

onkin nähtävä keskeisenä epäarvoistavana tekijänä, yhdessä sukupuolen ja rodullistetuksi tulemi-

sen kanssa, koko työuran ajan ja yhteiskunnassa laajemminkin. 

 

• Hearn, J., Niemistö, C. and Parkin, W. (2020): The Making of Organizations: Contexts, Forms 
and Aims. In Hearn, J. and Parkin, W., with Howson, R. and Niemistö, C. (2020). Age at Work: 
Ambiguous Boundaries of Organizations, Organizing and Ageing. London: Sage. 
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• Hearn, J., Niemistö, C. and Parkin, W. (2020): The Doing of Organizations: Structures, 
Processes and Talk. In Hearn, J. and Parkin, W., with Howson, R. and Niemistö, C. (2020). Age 
at Work: Ambiguous Boundaries of Organizations, Organizing and Ageing. London: Sage. 

• Niemistö, C., Hearn, J. and Jyrkinen, M. (2016): Age and generations in everyday organisational 
life: neglected intersections in studying organisations. International Journal of Work Innovation, 
vol. 1, no. 4, pp. 353-374.  

• Steel T. & Rinne J. 2019. Affektive Pattern Related to Unemployment: Experiences of 
Jobseekers Aged 50+ in South-Eastern Finland, julkaisussa : Ethnologia Fennica. 46, s. 61-83 
23. https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/74276 

• Steel, T. & Tuori, A., 2019, Older jobseekers' temporal identity work: relating to past, present, and 
future, julkaisussa : Nordic Journal of Working Life Studies, 9, 3, s. 25-43. 
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/116055 
 

Katso myös: Elinikäinen oppiminen Suomessa kysely 2019, SITRA https://me-
dia.sitra.fi/2020/01/29142517/elinikainen-oppiminen-suomessa-2019-kyselyn-tulokset.pdf. 
  

https://haris.hanken.fi/portal/en/persons/marjut-jyrkinen%2818d88aa0-afe1-40e7-b340-1b01c83b6d10%29.html
https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/74276
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/116055
https://media.sitra.fi/2020/01/29142517/elinikainen-oppiminen-suomessa-2019-kyselyn-tulokset.pdf
https://media.sitra.fi/2020/01/29142517/elinikainen-oppiminen-suomessa-2019-kyselyn-tulokset.pdf
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Liite 5. Hankkeiden lyhyet kuvaukset 
 
Tämän koosteen laatimiseen osallistuivat tutkijat Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamasta 
Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman hankkeista ArtsEqual, CHILDCARE, TITA sekä WeAll11.  
 
Lisäksi mukana koosteen laatimisessa oli tutkijoita hankkeista, joita ei rahoita Strategisen tutkimuksen 
neuvosto, mutta joiden kanssa STN-ohjelmien hankkeet tekevät läheistä yhteistyötä ja/tai joihin tutkijoita 
on siirtynyt STN:n rahoittamista hankkeista. 
 
 
EQUA-ohjelman hankkeet 
 

ArtsEqual-hanke 

Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ArtsEqual) 

- tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 

2020-luvun Suomessa. Hankkeessa tarkastellaan taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti 

kuuluvana peruspalveluna uudesta holistisesta ja systeemisestä näkökulmasta ja tutkitaan, 

kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia. Hank-

keessa analysoidaan mm. kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, monikulttuu-

risessa nuorisotyössä, vammaistyössä ja vankiloissa toteutettuja uudenlaisia taiteen ja taidekas-

vatuksen interventioita sekä niiden tasa-arvo- ja hyvinvointivaikutuksia. Hanke tekee näkyväksi 

uusia taide- ja taidekasvatusperustaisia sosiaalisia innovaatioita ja tarkastelee kriittisesti taiteiden 

ja taidekasvatuksen laajentuneita rooleja ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi hanke kannus-

taa institutionaalisten rajojen ylittämiseen (taide-, kasvatus-, sosiaali-, hoito- ja hoiva-alat, kulttuu-

ritoimi). 

 

 

 

 

 
11 EQUA-ohjelmaan kuuluvat myös kaksi muuta hanketta, jotka eivät osallistuneet tämän koosteen laatimiseen. 
Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP), joka selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä 
muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Eriarvoisuuden kehitystä tarkastellaan sekä monita-
hoisesti että koko elinkaaren näkökulmasta ja saadaan tutkimustietoa eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyskehityk-
sen ja terveyden dynamiikasta. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työ-
suhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioidaan nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjel-
mien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta. Syrjäytymisen estämi-
nen: toimenpiteet ja mekanismit (Oma linja) -hanke etsii uusia tapoja ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa tar-
kastellaan syrjäytymisen taustalla olevia mekanismeja sekä arvioidaan aikaisemmin toteutettujen politiikareformien 
pitkäaikaisvaikutuksia. Lisäksi monitieteinen tutkimusryhmä yhdistää voimansa innovatiivisen kansalaisjärjestön 
kanssa suunnitellakseen uusia interventioita, jotka pyrkivät auttamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia 
nuoria. Tärkeä osa projektia on näiden interventioiden testaaminen satunnaistettujen kenttäkokeiden avulla. Inter-
ventiot suunnitellaan niin, että ne soveltuvat osaksi peruspalveluita. 

https://www.artsequal.fi/fi/etusivu
http://omalinja.fi/
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CHILDCARE-hanke 

Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä 
(CHILDCARE) 

- tutkii lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-

den näkökulmasta. Ydinkysymyksenä on, sisältyykö näihin paikallisesti vaihteleviin tukiin ja pal-

veluihin eriarvoistavia mekanismeja. Kysymykseen haetaan vastauksia tutkimalla lastenhoidon 

tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen tarjontaa kunnissa, vanhempien lastenhoidon valintoja ja näi-

den seikkojen myötävaikutuksella muodostuvia lapsen varhaiskasvatuksen polkuja. Eriarvoistu-

misen kysymyksiä tutkitaan yhtäältä perheiden ja lasten välillä, toisaalta sukupuolten tasa-arvon 

näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan mahdollista alueellista eriarvoistumista palvelujen tarjon-

nassa ja saatavuudessa. 

 
TITA-hanke 

Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana - Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) 

- tarjoaa uuden ja laaja-alaisen näkökulman eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriar-

voisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa analysoidaan talouteen, tervey-

teen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä mahdollisuuksien eriarvoisuutta elämänkuluissa. 

Hanke tuottaa uutta tietoa eriarvoisuuden eri muodoista ja niiden välisistä mekanismeista. Eriar-

voisuutta tutkitaan tuloissa, varallisuudessa, kulutuksessa, koulutuksessa, terveydessä, luotta-

muksessa, huono-osaisuudessa ja perheprosesseissa. Hankkeessa sovelletaan kokonaisval-

taista viitekehystä, joka mahdollistaa ratkaisukeskeisen tutkimusotteen. Siinä paikannetaan kes-

keiset eriarvoisuuteen vaikuttavat politiikan osa-alueet ja se tuottaa sovellettavissa olevia suosi-

tuksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Eriarvoisuuden mekanismeja tutkiessaan hanke hyödyn-

tää ainutlaatuisia pitkittäisaineistoja ja kehittyneitä tilastomenetelmiä.  

 
 

WeAll-hanke 

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä (WeAll) 
- tuo uutta tietoa kestävän ja tasa-arvoisen työelämän kehittämiseen maaseudulla ja kaupungeissa 

- tuo tietoa ja keinoja ihmisten moninaisuuden tunnistamiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen 

- selvittää työhön pääsyn esteitä sekä työn ja perheen yhteensovittamista 

- tuo tutkimukseen perustuvia käytännön ehdotuksia työhyvinvoinnin parantamiseen ja työurien 

pidentämiseen 

- tuottaa yleistajuista tietoa työelämän kehittämistä koskevaan päätöksentekoon sekä peruspalve-

luiden ja etuusjärjestelmien uudistamiseen 

- WeAll yhdistää uudella tavalla tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Hanke tuo dialo-

giin monitieteisen tutkijaryhmän ja työelämän kehittämisen parissa toimivat asiantuntijaorganisaa-

tiot. 

- WeAll -hankkeen tutkimustiimi muodostuu monitieteisestä tutkijaryhmästä. Hankkeen konsorti-

ossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Jyväskylän yli-

opiston kauppakorkeakoulu. 

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/childcare
https://blogit.utu.fi/tita/
http://weallfinland.fi/
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Hankkeet, joita ei rahoita Strategisen tutkimuksen neuvosto, mutta joiden kanssa STN-ohjelmien 
hankkeet tekevät läheistä yhteistyötä ja/tai joihin tutkijoita on siirtynyt STN:n rahoittamista hank-
keista 
 
 
CopaGloba 

Suomen Akatemian rahoittamassa CopaGloba-hankkeessa tutkitaan yhteisvanhemmuuden kehittymistä 
ja päivittäisiä muutoksia sekä selvitetään, millä tavalla eri maiden perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut ja 
vallitsevat odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhem-
muutta tarkastellaan perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista – nämä kaikki kolme 
vaikuttavat yhteisvanhemmuuteen. Perhetasolla tarkastellaan perheiden omia kehitysprosesseja- ja pol-
kuja, päivittäisiä ristiriitoja, neuvotteluja ja muutoksia sekä oppimisprosesseja. Lähiyhteisön tasolla huo-
mio kohdistuu perhepalveluihin, sosiaalisiin verkostoihin ja vertaisryhmiin. Kulttuurin tasolla tarkastellaan 
puolestaan kulttuurisia ideaaleja, perhepolitiikkaa ja työkulttuuria. 
 
 
NEFER 

Marika Jalovaaran johtama akatemiahanke ”Falling Fertility and the Inequalities Involved (NEFER) - Syn-
tyvyyden lasku ja eriarvoisuus” on Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen (2019–2023) tutkimus-
hanke. NEFERissä tutkitaan, mistä Pohjoismaissa ja etenkin Suomessa viime aikoina tapahtunut voima-
kas ja odottamaton syntyvyyden pieneneminen ja lapsettomuuden kasvu johtuvat, ja millaista sosiaalista 
ja sukupuolten välistä eriarvoisuutta muuttuvaan perheenmuodostukseen (avo- ja avioliitot sekä lasten-
saanti) liittyy.  
 
 
TRIAD-työpaja 

Suomen kulttuurirahaston rahoittama Tieteen työpaja TRIAD-työpajahanke koostui neljästä kansainväli-
sestä seminaarista ja se kesti kaksi vuotta (2016-2018). Hankkeessa käynnistettiin kansainvälinen ver-
tailututkimus perheen perustamisen haasteista. Tavoitteena on etsiä uusia aluevaltauksia ja innovatiivi-
sia ratkaisuja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja selvittää, miten työ- ja perhe-elämän yhdistä-
mistä, yhteisvanhemmuutta ja lasten hoivaa voidaan helpottaa ja luoda myönteisempää ilmapiiriä per-
heen perustamiseen 
 
  

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/copa/tietoa-hankkeesta
https://sites.utu.fi/nefer/
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/triad-fi


 
   
   
  39 (39) 

 
 
 
 
 

 

 

Liite 6. Strategisen tutkimuksen neuvoston teemaluonnos: Väestörakenteen muutokset – syyt, 
seuraukset ja ratkaisut 
 
 
Huomioitavaa: Vuoden 2021 strategisen tutkimuksen ohjelmia koskevat teema-aloitteet ja painopiste 
ovat toistaiseksi luonnoksia. Strategisen tutkimuksen neuvosto jatkaa niiden työstämistä julkisen kuule-
misen 28.5.20 jälkeen kuulemisessa käytävät keskustelut huomioon ottaen. Neuvosto luovuttaa valmiit 
teema-aloitteet ja niitä koskevan läpileikkaavan painopisteen valtioneuvostolle kesäkuussa 2020. 
 
Teemassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yh-
teiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. Suomen väestö ikääntyy, syntyvyys laskee 
ja työikäisten määrä vähenee. Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen haastavat kokonaisvaltaisesti 
yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita aina työelämästä demokratiaan. Ne vaikuttavat perherakentei-
siin, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänkulun eri vaiheisiin, niin palveluiden tarpeeseen kuin tarjontaan sekä 
käytettävissä oleviin voimavaroihin. Eläke-, terveydenhuolto- ja sosiaalimenot kasvavat, verotulot vähe-
nevät, huoltosuhde heikkenee. Miltä hyvinvointivaltiomme näyttää ikärakenteeltaan muuttuneessa, erilai-
sessa Suomessa? 
 
Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on oleellista tutkia, miten väestölliset muutokset 
muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja miten muutoksiin voidaan sopeutua ja vaikuttaa. Etenkin synty-
vyyden laskun osalta on relevanttia analysoida seurausten ohella myös ilmiön taustalla vaikuttavia syitä. 
Yksittäisissä tutkimus- ja vuorovaikutushankkeissa voidaan tarkastella väestön ikärakenteen muutosta 
kokonaisvaltaisesti tai syventyä johonkin rajatumpaan ilmiöön. Hankkeissa voidaan keskittyä monitietei-
sen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin esimerkiksi syntyvyyden laskuun, työikäisten määrän vähe-
nemiseen tai ikääntyvän väestön kasvuun. Tarkastelukulmaa voidaan rajata esimerkiksi hyvinvointival-
tion palveluihin ja rahoituspohjaan, työelämään ja työn tulevaisuuteen, kansainväliseen ja maansisäi-
seen muuttoliikkeeseen tai vaikkapa perhesuhteisiin sekä näiden sukupuolittuneisiin vaikutuksiin. Väes-
töllisen huoltosuhteen heikkeneminen muuttaa hyvinvointi- ja hoivapalveluiden osalta sekä kysyntää että 
saatavuutta. Väestön ikääntymisen lisäksi sukupolvet muuttuvat. Jotta yhteiskunnalliset rakenteet ja toi-
mintatavat vastaisivat paremmin nykytilannetta, on oleellista tutkia myös ikäryhmien sisäisiä muutoksia. 
Esimerkiksi aikaisempaa suurempi osa 65–80-vuotiaista on toimintakykyisiä ja varsin terveitäkin. Nyky-
yhteiskunta kuitenkin tunnistaa tämän ryhmän lähinnä eläkeläisinä. Miten yhteiskunnan rakenteet ja työ-
elämä voisivat olla avoimempia monisukupolviselle väestölle/työvoimalle ja eri ikäisten monipuoliselle 
osaamiselle? Miten vahvistaa hyviä väestösuhteita sekä ymmärrystä ja yhteistyötä eri elämänvaiheissa 
olevien välillä työelämästä yksityiselämään? Yhteiskehittäminen sidosryhmien kanssa sekä mahdollistaa 
uudenlaiset tutkimuskysymykset että edistää tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamista. 
 
Muut teemaluonnokset: 

• Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet 

• Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena 

• Läpileikkaava painopiste: Hyvinvointi 

 
 
 
 

https://www.aka.fi/globalassets/33stn/teemat/teematekstit-vuodelle-2021/teemaluonnokset_julkiseen_kuulemiseen.pdf
https://www.aka.fi/globalassets/33stn/teemat/teematekstit-vuodelle-2021/teemaluonnokset_julkiseen_kuulemiseen.pdf

