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Tutkimus sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta 

Oletko saanut sukulaisiltasi apua tai antanut sitä heille? Onko sinulla ystäviä, jotka auttavat sinua? 

Entä tulisiko isovanhempien hoitaa lapsenlapsiaan? 

Tervetuloa vastaamaan Väestöliiton ja Tilastokeskuksen yhteistyössä toteuttamaan tutkimukseen, joka 

koskee suuria ikäluokkia ja heidän lapsiaan. Kyselyllä kerätään tietoa paitsi sukulaisten myös ystävien 

välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta. 

Miten toimit? 

Vastaa verkkolomakkeen kysymyksiin 24.9.2018 mennessä. Kirjeen oikeassa yläkulmassa on 

verkkokyselyn internetosoite sekä henkilökohtaiset tunnuksesi, joiden avulla pääset vastaamaan 

kyselyyn.  

Kaikkien Tilastokeskuksen kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan vuosittain 50 kpl 100 euron 

arvoisia lahjakortteja. 

Osallistuminen on tärkeää 

Koska emme voi kutsua kaikkia Suomessa asuvia mukaan tutkimukseen, on vastaajat valittu 

satunnaisesti edustamaan omaa sukupolveaan ja aluettaan. Sinä olet yksi tutkimukseen arvotuista 

suurten ikäluokkien edustajien aikuisista lapsista. On erittäin tärkeää, että sinä vastaat kyselyyn, 

sillä mukaan arvottua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä. 

Vastauksesi ovat luottamuksellisia 

Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Halutessasi voit osallistua jatkotutkimukseen antamalla kyselyn 

lopussa yhteystietosi. Vastauksista muodostettava tilastoaineisto ei sisällä sellaisia tietoja, joista 

yksittäisen vastaajan voisi tunnistaa. 

Lisätietoja Sukupolvien ketju -tutkimuksesta ja tutkijoiden yhteystiedot löydät oheisesta esitteestä sekä 

internetistä osoitteesta www.tilastokeskus.fi/sukupolvet. 

Kiitos yhteistyöstä 

Tilastokeskus  Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos 

 

 

 

Jussi Heino   Anna Rotkirch 

tilastojohtaja  johtaja, tutkimusprofessori 
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Tietosuoja 

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. 

Sukupolvien ketju -tutkimushanke on Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen toteuttama hanke, jossa 

Tilastokeskus vastaa tiedon keräämisestä. Henkilötietojesi käsittelyoikeus Sukupolvien ketju  

-tutkimuksessa perustuu Suomen lakiin ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleiseen etuun. 

Tilastokeskus on poiminut tutkimukseen kutsuttavien yhteystiedot väestötietojärjestelmästä. 

Tutkimusaineistoa varten Tilastokeskus täydentää antamiasi tietoja hallinnollisista rekistereistä 

saatavilla tiedoilla alkaen vuodesta 1970. Näitä tietoja ovat esimerkiksi koulutukseen, ammattiin, 

työllisyyteen, tuloihin ja perheeseen liittyvät tiedot, kotitalouden kokoon ja tyyppiin liittyvät tiedot 

sekä asumiseen ja alueeseen liittyvät tiedot. 

Tilastokeskus luovuttaa aineiston nimettömänä Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen tutkijoille. 

Jatkotutkimuksia varten Väestöliitto voi luovuttaa aineiston talous- ja yhteiskuntatieteellisiin 

tutkimuksiin. Luovuttaminen tehdään aina nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora 

tunnistaminen ole mahdollista. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto arkistoidaan nimettömänä 

myös Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon. Tutkimuksen tietosuojaseloste on 

nähtävissä osoitteessa blogs.helsinki.fi/gentrans.  
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