
Suomalaisten vauvojen vanhempien

tulevaisuuden lapsitoiveiden kartoitus

multinomiaalisella logistisella

regressiolla

Tilastotieteen pro gradu -tutkielma
Eetu Ervasti

2510381
Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Oulun yliopisto
Kevät 2022



Tiivistelmä

Viime vuosikymmenen ajan syntyvyys on laskenut tasaisesti Suomessa. Tut-
kielmassa pyrittiin selvittämään tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisten
tuoreiden vanhempien tulevaisuuden lapsitoiveisiin. Tutkielmassa käytetty
aineisto, FinLapset-kyselytutkimus, antaa mahdollisuuden tutkia tämänkal-
taista tutkimuskysymystä. Kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2020 ja se on
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama. Kyselyyn vastasi yhteensä
14 820 vanhempaa.

Vasteena toimivat vastaukset kysymykseen �Toivotko tulevaisuudessa lisää
lapsia�, jotka jaettiin kolmeen luokkaan, �ei�, �kyllä� ja �ei osaa sanoa�. Vas-
tetta tarkasteltiin multinomiaalisella logistisella regressiolla, joka soveltuu
moniluokkaisen vastemuuttujan tilanteeseen, jossa luokille ei oleteta järjes-
tystä. Tulevaisuuden lapsitoiveita tarkasteltiin vanhemman roolin, iän, kou-
lutuksen, syntymämaan, uupumuksen sekä perheen lapsiluvun (perheessä ei
ennestään muita lapsia/muitakin lapsia) mukaan. Saadut tulokset esitetään
vetosuhteinta (odds ratio) sekä todennäköisyysskaalalle piirettyinä kuvaajina.

Saaduista tuloksista havaittiin, että voimakkaimmin vanhempien tulevaisuu-
den lapsitoiveisiin vaikutti vanhemman ikä sekä perheen lapsiluku. Myös
vanhemman uupumuksella, syntymämaalla ja koulutuksella havaittiin ole-
van merkitystä lapsitoiveita kysyttäessä. Muuttujien välillä havaittiin myös
merkittäviä yhdysvaikutuksia.

Tutkielmassa saadut tulokset tukevat hyvin aiempaa tutkimustietoa. Jatkos-
sa kyselyaineistoon liitettävien rekisteritietojen avulla tutkimuskysymystä on
mahdollista tarkentaa, varsinkin lapsiluvun osalta. Uusien kyselytutkimusten
avulla voitaisiin kerätä trendidataa, jonka avulla syntyvyyden kehittymistä
Suomessa voitaisiin tutkia vieläkin paremmin.
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1 Johdanto

Syntyvyys on ollut Suomessa melko tasaisessa laskussa vuodesta 2010 alkaen.
Vuonna 2020 maasamme syntyi 46 463 lasta, kun vastaavasti vuonna 2010
syntyneitä lapsia oli 60 980 (taulukko 1). Vuosi 2020 oli hyvin poikkeukselli-
nen vuosi koronaepidemian takia mutta myös siksi, että ensimmäistä kertaa
kymmeneen vuoteen syntyneiden lasten määrä ylitti edellisvuoden tason, kun
vuonna 2019 lapsia syntyi 45 613 (taulukko 1). Syntyvyyttä voidaan kuvata
kokonaishedelmällisyysluvulla, joka kertoo, kuinka monta lasta nainen syn-
nyttäisi keskimäärin elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden
tasolla.

Taulukko 1: Elävänä syntyneiden lasten määrä sekä kokonaishedelmällisyys-
luku vuosina 2010�2020 (Tilastokeskus, 2020)

Vuosi Elävänä syntyneitä lapsia Kokonaishedelmällisyysluku
2010 60 980 1,87
2011 59 961 1,83
2012 59 493 1,80
2013 58 143 1,75
2014 57 232 1,72
2015 55 472 1,65
2016 52 814 1,57
2017 50 321 1,49
2018 47 577 1,41
2019 45 613 1,35
2020 46 463 1,37

Tässä tutkielmassa kartoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisten vau-
vojen vanhempien tulevaisuuden lapsitoiveisiin.

Tutkielmassa käytetty aineisto pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen (THL) vuonna 2020 toteuttamaan FinLapset-kyselytutkimukseen. Fin-
Lapset-kyselytutkimus 2020 on jatkoa aikaisemmin toteutetulle Lasten ter-
veys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimukselle, jonka ensimmäinen pilottitutki-
mus toteutettiin vuonna 2017. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa joka toinen
vuosi keräten tietoa n. 3�6-kuisista vauvoista ja heidän perheistään ja joka
toinen vuosi 4-vuotiaista lapsista ja heidän perheistään. Vuoden 2020 tutki-
mus kohdistui 3�6-kuisiin vauvoihin ja heidän perheisiinsä.
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Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa laajasti tietoa eri lapsiperhepal-
veluiden käyttöön ja tuloksia on tarkoitus tuottaa päätöstentekojen tueksi
lapsiperhepalveluita kehitettäessä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu THL:n
sähköisessä tulospalvelussa alkuvuodesta 2021 (FinLapset, perustulokset 2020)
ja tutkimuksen päälöydöksistä on kirjoitettu tilastoraportti (Klemetti ym.,
2021).

2 Aineiston kuvaus

2.1 Asetelma

Datan keruun menetelmänä on käytetty vanhemmille kotiin lähetettäviä ky-
selylomakkeita. Perheitä lähestyttiin ensin kutsukirjeellä, jonka jälkeen vas-
taamatta jättäneitä lähestyttiin kolmella karhukirjeellä. Vanhemmilla on ol-
lut mahdollisuus vastata kyselyyn postitse tai netissä heille annetulla käyttä-
jänimi ja salasana parilla. Mahdollisina vastauskielinä on ollut suomi, ruotsi,
englanti, venäjä, somalia, arabia sekä pohjoissaame. Ensimmäiset kyselylo-
makkeet on lähetetty helmikuussa 2020 ja jatkettu noin joka toinen kuukausi.
Yhteensä otoksia kerättiin kuusi kappaletta.

2.2 Tutkimuspopulaatio

Tutkimuksen kohderyhmä on 3�6-kuiset vauvat sekä heidän vanhempansa.
Otokseen kuuluvat kaikki ne perheet, joilla on tiedonkeruun aikana noin 3�6
kuukauden ikäinen vauva perheessään. Tieto näistä perheistä saatiin Digi- ja
väestötietovirastolta (DVV). Lopulliseksi otoskooksi tuli 34 081 vanhempaa
ja vastaus saatiin 14 820 vanhemmalta, vastausprosentiksi saatiin siis 43,5
(Klemetti ym., 2021).

3 Käytetyt muuttujat ja aineiston kattavuus

Tässä luvussa esitellään muuttujat, joita aineistosta on otettu mukaan tut-
kielmaan. Myös muuttujille tehdyt mahdolliset muunnokset esitetään sekä
näiden muuttujien jakaumia ja tunnuslukuja. Luvussa tarkastellaan myös ai-
neiston kattavuutta.

4



3.1 Vastemuuttuja

Vastemuuttujana toimivat vastaukset kysymykseen �Toivotko tulevaisuudes-
sa saavasi lisää lapsia?�.

Mahdollisina vastausvaihtoehtoina kysymykseen on ollut:

1. en

2. kyllä, seuraavan viiden vuoden sisällä

3. kyllä, 5�9 vuoden sisällä

4. kyllä, yli 10 vuoden kuluttua

5. en osaa sanoa

Näistä luokat 2�4 yhdistetään luokaksi �kyllä�, jolloin saadaan kolmiarvoinen
vastemuuttuja, luokkinaan 1. en 2. kyllä 3. en osaa sanoa. Vastaukset jakau-
tuivat eri luokkiin taulukon 2 mukaisesti. Kysymykseen jätti vastaamatta 27
synnyttänyttä vanhempaa ja 42 toista vanhempaa.

Taulukko 2: Kysymyksen �Toivotko tulevaisuudessa saavasi lisää lapsia� vas-
tausten jakaumat vanhemman roolin mukaan kolmiluokkaisena (FinLapset,
perustulokset 2020)

Luokka Synnyttänyt vanhempi Toinen vanhempi Yhteensä
% (n) % (n) % (n)

En 23 (2034) 26 (1496) 24 (3530)
Kyllä 50 (4482) 46 (2668) 49 (4071)
En osaa sanoa 27 (2434) 28 (1637) 28 (7150)
Yhteensä 100 (8950) 100 (5801) 100 (14751)

3.2 Selittävät ja vakioivat muuttujat

Osa tekijöistä toimii ns. selittävän muuttujan roolissa ja osa ns. vakioivan te-
kijän roolissa. Jotkut voivat esiintyä kummassakin roolissa tarkasteltavasta
mallista riippuen. Tähän erittelyyn ja sen merkitykseen perehdytään myö-
hemmissä luvuissa.
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3.2.1 Vanhempien taustatietoihin perustuvat muuttujat

Kaikki mallit ajetaan erikseen sekä synnyttäneille vanhemmille että toisil-
le vanhemmille. Näin pyritään selvittämään vaikutusten mahdollisia eroja
näiden kahden luokan välillä. Tutkielmassa ei olla tehty perinteistä �nai-
set/miehet� tai �äidit/isät� jaottelua, sillä aineistossa on mukana myös nais-
pareja.

DVV:lta saatiin tieto vanhempien iästä, joka muodostaa yhden tarkastelta-
van muuttujan. Otostietoja kootessa DVV:lta saatiin myös tieto vanhempien
syntymämaasta. Tämän tiedon mukaan vanhemmat on luokiteltu Suomessa
syntyneisiin ja muualla kuin Suomessa syntyneisiin. Muualla kuin Suomessa
syntyneitä synnyttäneitä vanhempi on aineistossa 11,1% (n = 993) ja vas-
taavasti 13,6% (n = 792) toisia vanhempia (Klemetti ym., 2021).

3.2.2 Vanhempien vastauksiin perustuvat muuttujat

Se, onko vanhemmalla jo ennestään perheessä lapsia, vaikuttaa todennäköi-
sesti tulevaisuuden lapsitoiveisiin. Tätä on kyselylomakkeessa kysytty �Asuu-
ko perheessäsi vauvan lisäksi muita alle 18�vuotiaita lapsia (myös perhees-
säsi osan aikaa asuvat lapset)?�. Vastausvaihtoehtoina on ollut 1. kyllä 2. ei.
Vastaukset tähän kysymykseen muodostavat yhden tutkittavan muuttujan.
Vastaukset jakautuivat varsin tasaisesti, 53,6% vanhemmista ilmoitti, että
heillä asuu perheessä vauvan lisäksi muita lapsia ja 47,4% vanhemmista ker-
toi vauvan olevan perheen ainoa lapsi (Klemetti ym., 2021). Kysymykseen
jätti vastaamatta 89 vanhempaa.

Koulutusta on kysytty vanhemmilta kyselylomakkeessa "Mikä on koulutuk-
sesi, valitse ylin suorittamasi koulutus". Tähän on annettu seuraavat 9 vas-
tausvaihtoehtoa:

1. vähemmän kuin peruskoulu (alle 9 vuotta)

2. peruskoulu

3. ammatillinen kurssi tai työpaikkakoulutus

4. ylioppilastutkinto

5. ammatillinen perustutkinto, ammatti tai erikoisammattitutkinto

6. ammatillinen opisto
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7. alempi ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto (kandidaatin tut-
kinto)

8. ylempi ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto (maisterin, lisen-
siaatin tai tohtorin tutkinto)

9. en osaa sanoa

Näistä luokat 1�6 on yhdistetty luokaksi �korkeintaan toisen asteen tutkinto�.
Luokat 7 ja 8 pysyvät samoina. Luokka �en osaa sanoa� jätetään tarkastelun
ulkopuolelle, tähän luokkaan vastasi yhteensä 35 vanhempaa. Kysymykseen
jätti kokonaan vastaamatta 24 vanhempaa. Koulutusluokkien jakaumat esi-
tetään myöhemmin aineiston kattavuus alaluvussa.

Vanhempien hyvinvointia ja toimintaa vanhempana on kysytty kyselylomak-
keessa muutamilla kysymyksillä. Vanhemman mahdollista uupumusta on py-
ritty mittaamaan kysymyksellä �Kun mietit omaa rooliasi vanhempana, kuin-
ka usein koet seuraavilla tavoilla? Valitse kokemustasi parhaiten vastaava
vaihtoehto kultakin riviltä�. Yhteensä tässä kysymyksessä on ollut viisi koh-
taa joihin vastata:

1. olen niin väsynyt rooliini vanhempana, ettei edes nukkuminen auta

2. tunnen olevani aivan lopen uupunut vanhempana

3. tuntuu kuin huolehtisin lapsestani/lapsistani automaattiohjauksella
(teen vain välttämättömät asiat, mutta en enempää)

4. en enää pysty näyttämään lapselleni/lapsilleni, kuinka paljon rakastan
häntä/heitä

5. minusta tuntuu, etten jaksa enempää vanhempana

Vastausvaihtoehtoina kysymyksiin on ollut 1. päivittäin 2. kerran tai pari vii-
kossa 3. harvemmin tai ei lainkaan. Näiden vastausten pohjalta on muodos-
tettu indikaattorimuuttuja, jonka tarkoituksena on kuvata vanhempia, joilla
on uupumuksen oireita. Indikaattori saa arvon 1, jos vanhempi on kysymyk-
sessä vastannut vähintään yhteen kohtaan vaihtoehdon 1 tai 2. Uupumusoi-
reista kärsineitä synnyttäneitä vanhempia oli 34,5 % (n = 3081) ja 28,6 % (n
= 1660) toista vanhempaa (Klemetti ym., 2021). Indikaattorin laskennasta
pois jäi yhteensä 104 vanhempaa puuttuvien vastauksien vuoksi. Aikaisem-
mat tutkimukset tukevat sitä, että vanhemman uupumuksella on merkitystä
tulevaisuuden lapsitoiveisiin (Laatikainen & Vikström-Hytönen, 2018)
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3.3 Aineiston kattavuus

Aineiston kattavuuden arviointia varten THL tilasi Tilastokeskukselta muu-
tamia perustietoja kaikista vanhemmista, joilla syntyi elävä lapsi aikavälillä
25.11.2019�16.2.2020 sekä 20.4.2020�12.7.2020. Tämä rajaus on tehty sen ta-
kia, että otoksissa 1�3 vanhin lapsi on syntynyt 25.11.2019 ja nuorin lapsi
16.2.2020 ja vastaavasti otoksissa 4�6 vanhin lapsi on syntynyt 20.4.2020 ja
nuorin 12.7.2020.

Tilastokeskuksen toimittamassa aineistossa käytetty ikärajaus oli 0�20-vuo-
tiaat, 21�35-vuotiaat sekä yli 35-vuotiaat. Käytetyn aineiston ikä on tämän
johdosta jaettu samoihin luokkiin. Taulukossa 3 on esitetty edellä kuvatuilla
ikäluokilla vertailu käytetyn aineiston ja Suomen todellisen tilanteen välillä.

Taulukko 3: Ikäjakaumien vertailu käytetyn aineiston sekä Suomen todellisen
tilanteen välillä (Tilastokeskus, erillisaineisto)

Suomi
FinLapset 2020 25.11.2019-16.2.2020

20.4.2020-12.7.2020
Synnyttänyt Toinen
vanhempi vanhempi Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä

Ikäluokka % % % (n) % % % (n)
0�20 1 0 1 (120) 2 1 1 (469)
21�35 76 63 71 (10477) 75 62 68 (28119)
Yli 35 23 36 28 (4223) 24 38 30 (12495)
Yhteensä 100 100 100 (14820) 100 100 100 (41083)

Vaikka Tilastokeskus on toimittanut tiedot naisten ja miesten osalta ja tässä
tutkielmassa puhutaan synnyttäneistä vanhemmista sekä toisista vanhem-
mista, voidaan näitä ryhmiä pitää toistensa kanssa vertailukelpoisena.

Tilastokeskukselta saatiin myös koulutustiedot näistä vanhemmista. Taulu-
kossa 4 on esitetty näiden jakaumat. Tilastokeskuksen toimittamat koulu-
tustiedot on jaettu samalla tavalla kolmeen ryhmään kuten alaluvussa 3.2.
Vanhempien koulutustiedot ovat peräisin vuodelta 2019.
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Taulukko 4: Koulutusjakaumien vertailu käytetyn aineiston sekä Suomen to-
dellisen tilanteen välillä (Tilastokeskus, erillisaineisto)

Suomi
FinLapset 2020 25.11.2019-16.2.2020

20.4.2020-12.7.2020
Synnyttänyt Toinen
vanhempi vanhempi Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä

Koulutusaste % % % (n) % % % (n)
Toinen aste 40 49 43 (4524) 53 65 59 (24053)
Alempi kkt. 33 26 31 (6390) 27 19 23 (9493)
Ylempi kkt. 27 25 26 (3847) 19 16 18 (7286)
Yhteensä 100 100 100 (14761) 100 100 100 (40832)
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4 Tilastollinen analyysi

Tämän luvun esitys nojautuu suurimmaksi osaksi lähteisiin Agresti (2015)
ja Agresti (2007).

4.1 Moniluokkainen vastemuuttuja

Moniluokkaisissa malleissa on tapana olettaa että vasteen Y luokkien jakau-
ma noudattaa multinomijakaumaa. Nominaaliasteinen muuttuja on muut-
tuja, jonka luokilla ei ole mitään luonnollista järjestystä. Tämän kaltaisessa
tilanteessa on tapana hyödyntää ns. baseline-logit mallia, jossa yksi vasteen
luokista valitaan viiteluokaksi muille luokille.

4.2 Multinomijakauma

Olkoon J vastemuuttujan Y luokkien lukumäärä. Merkitään havaintoyksi-
köllä i vasteen luokkatodennäköisyyksiä {πi1, . . . ,πiJ}, jotka täyttävät ehdon∑J

j=1 πij = 1.

Olkoon (yi1, . . . , yiJ) yksilöllä i havaittua vastetta ilmaiseva vektori, jossa
yij = 1, jos kyseisellä yksilöllä Yi = j, jolloin yik = 0 kaikilla muilla k =
1, . . . , J , jossa k 6= j. Havaittu vektori on realisaatio kaksiarvoisten satun-
naismuuttujien vektorista (Yi1, . . . , YiJ), joka noudattaa yleistettyä Bernoul-
lin jakaumaa pistetodennäköisyyksillä

P (Yi1 = yi1, . . . , YiJ = yiJ) = πyi1i1 . . . πyiJiJ , (1)

joka on erikoistapaus yleisemmästä multinomijakaumasta. Eri yksilöiden ha-
vainnot oletetaan toisistaan riippumattomiksi.

4.3 Moniluokkainen logistinen regressiomalli

Valitaan yksi vasteen Y luokista ns. perustasoksi (baseline). Olkoon se nyt
viimeinen luokka J . Olkoon xxxi = (xi1, . . . ,xip) selittävien muuttujien arvot
havainnolle i ja olkoon βββj = (βj1, . . . ,βjp)

T näitä vastaavat regressiokertoi-
met. Nyt vasteiden log-vetokertoimien (log-odds) oletetaan noudattavan li-
neaarista mallia (Agresti, 2015)

logit(πij) = log
πij
πiJ

=

p∑
k=1

βjkxik (2)

kaikilla j = 1, . . . ,J − 1.
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Nämä J − 1 yhtälöä määräävät log-vetokertoimet myös kaikille muille mah-
dollisille vasteen luokkien pareille a ja b, sillä

log
πia
πib

= log

(
πia
πiJ

)
− log

(
πib
πiJ

)
.

4.4 Uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden es-

timointi

Kaavasta 2 saadaan johdettua

πij = πiJ exp(

p∑
k=1

βjkxik) .

Käyttäen hyödyksi tietoa
∑J

j=1 πij = 1 saadaan

πiJ =
1

1 +
∑J−1

j=1 exp (
∑p

k=1 βjkxik)
(3)

ja

πij =
exp(

∑p
k=1 βjkxik)

1 +
∑J−1

j=1 exp (
∑p

k=1 βjkxik)
, j = 1, . . . ,J − 1 . (4)

Kaavojen 3 ja 4 kautta mallin antamat log-vetokertoimet voidaan nyt esit-
tää luokkatodennäköisyyksinä, mikä on usein intuitiivisempi tapa ymmärtää
mallin tuloksia.

Kaavasta 1 johdettu uskottavuusfunktio on

L(πi, . . . ,πJ) =
n∏
i=1

πyi1i1 . . . πyiJiJ =
n∏
i=1

J∏
j=1

π
yij
ij .

Ottamalla tästä logaritmi ja käyttämällä hyödyksi kaavoja 2, 3 ja 4 saadaan
log-uskottavuusfunktioksi

l(β) =
N∑
i=1

[
J−1∑
j=1

yij

(
p∑

k=1

βjkxik

)
− log

(
1 +

J−1∑
j=1

exp

(
p∑

k=1

βjkxik

))]

=
N∑
i=1

J−1∑
j=1

(
yij

p∑
k=1

βjkxik

)
−

N∑
i=1

log

(
1 +

J−1∑
j=1

exp

(
p∑

k=1

βjkxik

))
.
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Tavoitteena on löytää ne arvot β:lle, jotka maksimoivat uskottavuusfunktion.
Tämä voidaan tehdä numeerisia menetelmiä käyttäen, esimerkiksi Newtonin-
Raphsonin menetelmällä (Agresti, 2015). Menetelmää varten tarvitaan en-
simmäisen ja toisen asteen osittaisderivaatat β:n suhteen log-uskottavuus-
funktiolle. Derivoimalla log-uskottavuusfunktio β:n koordinaattien suhteen
saadaan

l′(β) =
∂l(β)

∂βjk

=
N∑
i=1

yijxik − ni ·
1

1 +
∑J−1

j=1 exp (
∑p

k=1 xikβjk)
· ∂

∂βjk

(
1 +

J−1∑
j=1

exp

(
p∑

k=1

xikβjk

))

=
N∑
i=1

yijxik − ni ·
1

1 +
∑J−1

j=1 exp (
∑p

k=1 xikβjk)
· exp

(
p∑

k=1

xikβjk

)
· ∂

∂βjk

p∑
k=1

xikβjk

=
N∑
i=1

yijxik − ni ·
1

1 +
∑J−1

j=1 exp (
∑p

k=1 xikβjk)
· exp

(
p∑

k=1

xikβjk

)
· xik

=
N∑
i=1

yijxik − niπijxik . (5)

Toisen kertaluvun osittaisderivaatat saadaan derivoimalla kaavan 5 jokainen
koordinaattifunktio jokaisen βjk:n suhteen. Lopulta osittaisderivaatat ovat
(Czepiel, 2002)

l′′(β) =
∂2l(β)

∂βjk∂βj′k′
= −

N∑
i=1

nixikπij(1− πij)xik′ j′ = j (6)

=
N∑
i=1

nixikπijπij′xik′ j′ 6= j . (7)

Newtonin-Raphsonin menetelmä aloitetaan valitsemalla mahdollista ratkai-
sua lähellä olevat alkuarvot, merkitään näitä vektorilla β(0). Menetelmän en-
simmäistä askelta voidaan merkitä

β(1) = β(0) + [−l′′(β(0))]−1l′(β(0)) .
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Olkoon nyt µ N × J − 1 matriisi, jonka solujen arvot vastaavat niπij arvoja.
Nyt kaava 5 voidaan esittää muodossa

l′(β) =XT (y− µ) .

Toisten osittaisderivaattojen esittäminen matriisein ei ole ihan näin suoravii-
vaista, mutta määrittelemällä n�dimensioinen neliömatriisi W , jonka arvot
diagonaalilla ovat niπij(1 − πij) ja nollia kaikkialla muualla, saadaan tilan-
teeseen, jossa j′ = j määriteltyä osittaisderivaattojen matriisin diagonaaleille
esitys

l′′(β) = −XTWX . (8)

Näin määriteltynä saadaan kuitenkin vain diagonaalilla olevat arvot. Tilan-
teessa, jossa j′ 6= j saadaan diagonaalin ulkopuolisten solujen arvot mää-
rittelemällä W diagonaalimatriisiksi, jonka solut ovat arvoltaan niπijπik ja
käyttämällä kaavan 8 negatiivia.

Newton-Raphsonin ensimmäinen askel voidaan näillä määrittelyillä esittää
muodossa

β(1) = β(0) + [XTW (0)X]−1XT (y− µ(0)) . (9)

Kaavaa toistetaan päivittäen aina edellisen kierroksen arvoilla niin monta
kertaa, kunnes arvot eivät enää muutu edellisen kierroksen arvoista. Kun
näin tapahtuu, voidaan todeta, että suurimman uskottavuuden estimaatit
ovat konvergoituneet (Czepiel, 2002).

4.5 Parametrien luottamusvälit

Parametrien likimääräiset luottamusvälit saadaan käyttäen kaavaa

β̂jk ± zα/2(SE) ,

jossa zα on (1 − α) kvantiili standardinormaalijakaumasta ja SE on pa-
rametrien estimoitu keskivirhe. Esimerkiksi, perinteisen 95% luottamusvä-
lin tapauksessa mihin tässäkin tutkielmassa keskitytään, käytetään zα/2 =
z0.025 = 1.96. Edellä kuvattu tapa laskea luottamusvälejä nojautuu estimaat-
tien asymptoottiseen normaalijakautumiseen ja usein kutsutaan Waldin luot-
tamusväliksi.
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Estimaateille on olemassa myös useita erilaisia tapoja laskea luottamusvälejä,
kuten pro�iliuskottavuuteen perustuvat luottamusvälit. Suurilla otoskoilla
nämä ovat kuitenkin lähes samat (Bull ym., 2007).

4.6 Mallin valinta

Kun mahdollisia käytettävissä olevia muuttujia on paljon, varsinkin kun
huomioon otetaan kaikki mahdolliset parittaiset yhdysvaikutukset (interac-
tions), tarvitaan jokin menetelmä, jolla pystytään arvioimaan eri mallien
sopivuutta tutkittavan ilmiön kannalta. Ideaalinen malli on sellainen, joka
kuvaa tutkittavaa ilmiötä riittävän hyvin mutta ei kuitenkaan ylisovita käy-
tettävissä olevaa dataa liian monella selittävällä muuttujalla. Mallin valin-
tamenetelmiä on useita, yksi tunnetuimmista on Akaiken informaatiokritee-
ri (AIC), jota tässäkin tutkielmassa käytetään. AIC määritellään (Agresti,
2015)

AIC = −2(L(β̂M)− k) ,

jossa L(β̂M) on mallinM maksimoitu log-uskottavuusfunktio ja k on mallissa
M olevien parametrien lukumäärä. Mitä pienempi AIC on, sitä parempi malli
on kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä annetulla datalla. AIC sakottaa mallia
liian monesta tarpeettomasta parametrista ja näin pitää mallin tarpeeksi
joustavana.

4.7 Mallin parametrien tulkinnasta yleisesti

Ennen varsinaisiin tuloksiin menemistä, tässä alaluvussa käydään läpi, miten
mallin tuloksia tulisi tulkita. Yleisin tapa raportoida mallin regressiokertoi-
mia on esittää ne vetosuhteina (odds ratio, OR). Tunnusluku kuvaa kahden
vetokertoimen suhdetta.

Olkoon Y moniluokkainen vastemuuttuja jolla on J luokkaa. Olkoon x1 se-
littävä muuttuja, jonka mahdollisia arvoja ovat 0 ja 1. Olkoon myös x2 selit-
tävä muuttuja joka saa arvoja omassa arvoluokassaan. Olkoon βj0, βj1 ja βj2
paremetreja vastaavat regressikertoimet, βj0 on mallin viitetaso (intercept).
Halutaan tutkia muuttujan x1 vaikutusta vastemuuttujaan Y . Valitaan Y :n
viimeinen luokka J viiteluokaksi ja mallitetaan kuten edellisissä kappaleissa
on esitetty. Käyttäen kaavoja 3 ja 4, vetokerroin, että Y saa arvon j, kun
viiteluokkana on J , ehdolla että x1 = 1 ja x2 = x2 on

P (Y = j|x1 = 1,x2 = x2)

P (Y = J |x1 = 1,x2 = x2)
= exp(βj0 + βj1 + βj2x2) . (10)
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Samalla tavalla, vetokerroin, että Y saa arvon j, kun verrataan luokkaan J ,
ehdolla että x1 = 0 ja x2 = x2 on

P (Y = j|x1 = 0,x2 = x2)

P (Y = J |x1 = 0,x2 = x2)
= exp(βj0 + βj2x2) . (11)

Kaavojen 10 ja 11 välistä suhdetta kutsutaan vetosuhteeksi (Anderson &
Rutkowski, 2008). Tästä saadaan

OR =
exp(βj0 + βj1 + βj2x2)

exp(βj0 + βj2x2)
= exp(βj1) . (12)

Arvo exp(βj1) tulkitaan niin että, havainnoilla, joilla x1 = 1, vetokerroin kuu-
lua luokkaan j (vs. J) on exp(βj1)-kertainen verrattuna havaintoihin, joilla
x1 = 0. Vetosuhde yli yhden viittaa siihen, että vetokerroin on suurempi ja
alle yhden siihen, että se on pienempi.

Yllä kuvattu tulkinta toimii myös hyvin x1:n ollessa jatkuva muuttuja. Tässä
tilanteessa kaavaan 10 voidaan merkitä x1 = x1 + 1 ja kaavaan 11 x1 = x1.
Tällöin vetosuhteen arvoksi tulee edelleen exp(βj1) ja kuvaa nyt vetosuhdet-
ta yhden yksikön muutoksen välillä x1:ssä.

Muuttujan x2 rooli tässä mallissa oli olla ns. vakioiva (adjusting) tekijä. Nyt
kun vertaamme x1:n arvoja toisiinsa (0 tai 1), pysyy x2 omassa arvoluokas-
saan. Esimerkiksi, jos x2 olisi koulutusta kuvaava muuttuja, vetosuhde kuvaa
muutosta x1:n arvojen välillä samaan koulutusluokkaan kuuluvien kesken.
Mallille on annettu informaatiota tästä mahdollisesta tekijästä, jonka mu-
kaan kiinnostavan parametrin, βj1, arvot halutaan vakioida. Tämän termin
lisääminen (tai pois jättäminen) voi vaikuttaa βj1 arvoihin merkittävästikin.
Vakioivan tekijän pitää kuitenkin olla perusteltu tutkittavan ilmiön kannal-
ta. Vakioiviksi tekijöiksi voidaan kutsua kaikkia mallissa olevia muuttujia,
riippuen siitä mitä regressiokerrointa milloinkin katsotaan. Esimerkiksi edel-
lä olisimme hyvin voineet tarkastella parametria βj2 ja asettaa x1 = x1

Edellä kuvatut tulkinnat toimivat hyvin tilanteissa, joissa on mukana vain
muuttujien päävaikutustermit. Kun malliin otetaan mukaan muuttujien vä-
lisiä yhdysvaikutuksia, parametrien tulkinta ei ole enää niin suoraviivaista.
Tulososiossa malleissa on mukana yhdysvaikutuksia jatkuvan muuttujan ja
kategorisen muuttujan välillä sekä kahden kategorisen muuttujan välillä.
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Yhdysvaikutusten mukaan ottaminen malliin on perusteltua, jos havaitaan,
että yhden muuttujan vaikutukset vasteeseen ovat eri suuruisia jonkin toi-
sen muuttujan eri tasoilla. Esimerkiksi, jatkuvan muuttujan ja kategorisen
muuttujan välisessä yhdysvaikutuksessa oletetaan vetosuhteiden muutosten
yli jatkuvan muuttujan eroavan toisistaan kategorisen muuttujan eri tasoilla
(Jaccard, 2001).

Määritellään Y ja x1 samalla tavalla kuin alaluvun alussa, mutta määritellään
vielä x2:n mahdollisiksi arvoiksi 0 ja 1. Sovitetaan malli, jossa on mukana
x1:n ja x2:n välinen yhdysvaikutustermi βj3. Asetetaan taulukkoon 5 näin
sovitetun mallin mahdolliset realisaatiot kaikilla mahdollisilla x1:n ja x2:n
arvoilla.

Taulukko 5: Kahdella indikaattorimuuttujalla sovitettujen mallien mahdolli-
set realisaatiot esitettynä vetoina

x1 x2
P (Y = j|x1 = x1,x2 = x2)

P (Y = J |x1 = x1,x2 = x2)
0 0 exp(βj0)
1 0 exp(βj0 + βj1)
0 1 exp(βj0 + βj2)
1 1 exp(βj0 + βj1 + βj2 + βj3)

Kuten taulukosta 5 voi huomata, yhdysvaikutustermi säilyy mukana vain,
kun kumpikin x1 ja x2 saavat arvon 1. Taulukon perusteella on myös helppo
nähdä, miten vetosuhteita voidaan muodostaa eri kontrastien välillä. Esimer-
kiksi 2. ja 1. rivin välinen vetosuhde, josta jää jäljelle exp(βj1), kertoo, että
kun x1 = 1, vetokerroin kuulua luokkaan j (vs. J) on exp(βj1)-kertainen ver-
rattuna havaintoihin, joilla x1 = 0, kun x2 = 0. Tämä on oleellinen ero
verrattuna malliin, jossa ei ole yhdysvaikutustermejä mukana. Nyt x2 on eh-
dollistettu arvoon 0. Entä jos halutaan tarkastella kyseistä kontrastia, kun
x2 = 1? Tämä löytyy taulukon rivien 4 ja 3 välisestä vetosuhteesta. Tästä
suhteesta saadaan tulokseksi exp(βj1+βj3). Nyt yhdysvaikutustermi jää mu-
kaan vetosuhteeseen.

Tässäkin tapauksessa tulkinta toimii edelleen, jos toinen parametreista on
jatkuva. Esimerkiksi, jos x2 on jatkuva muuttuja, merkitään taulukkoon 5
muuttujaa x2 koskevat sarakkeet niin, että toiseen merkitään x2 ja toiseen
x2+1. Myös kahden jatkuvan muuttujan väliset yhdysvaikutukset ovat mah-
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dollisia, mutta koska niitä ei tässä tutkielmassa esiinny, sivutetaan niiden
läpi käyminen. (Jaccard, 2001)

5 Tulokset

Kaikki tässä osiossa esitetyt tulokset on laskettu Rstudio (V.4.0.0) (RStu-
dio Team, 2020) käyttäen ja hyödyntäen paketista nnet löytyvää multinom
funktiota (Venables & Ripley, 2002). Vastemuuttujasta, �toivoo tulevaisuu-
dessa lisää lapsia�, asetetaan luokka �Ei� perustasoksi ja luokkaa �Ei osaa
sanoa� merkitään �EOS�. Malleissa on otettu mukaan parametrien yhdysvai-
kutustermit, jos ne pienentävät mallin AIC:ta. Yhdsyvaikutukset on merkitty
taulukkoihin �*� merkillä. Puuttuvaa tietoa sisältävät havainnot tiputetaan
malleista pois.

Kaikissa malleissa esiintyy selittävänä muuttujana ikä jatkuvana. Koska ei
ole perusteltua olettaa 0�vuotiaita vanhempia, keskitetään ikä kummankin
vanhemman osalta 32 ikävuoteen, joka vastaa suunnilleen kummankin van-
hemman mediaani-ikää (taulukko 6). Tämä ei muuta iän regressiokertoimen
arvoa, mutta tulkintaa hieman. Tämä myös auttaa niiden yhdysvaikutuster-
mien tulkinnassa, joissa ikä on mukana.

Taulukko 6: Vastaajien iän mediaani, keskiarvo, keskihajonta, minimi ja mak-
simi vanhemman roolin mukaan

Vanhemman rooli Mediaani
Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Minimi Maksimi

Synnyttänyt vanhempi 32 31.6 5.1 16 51
Toinen vanhempi 33 33.9 5.8 20 71

5.1 Perheessä olevat muut lapset

Taulukoista 7 ja 8 nähdään regressiokertoimet malleille, joissa selittävinä te-
kijöinä ovat ikä sekä muista perheessä olevista lapsista kertova muuttuja.
Synnyttäneiden vanhempien osalta malliin jää mukaan vain muuttujien pää-
vaikutustermit, kun taas toisilla vanhemmilla muuttujien välinen yhdysvai-
kutustermi pysyy mukana.

17



Taulukko 7: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit ja
luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) synnyttäneille vanhemmille
mallista, jossa mukana ikä ja tieto perheessä jo olevista lapsista

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,93 0,92− 0,94
Muita lapsia, ei 3,40 2,90− 3,98

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0,82 0,81− 0,83
Muita lapsia, ei 12,76 10,95− 14,86

Taulukko 8: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit ja
luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) toisille vanhemmille mallis-
ta, jossa mukana ikä ja tieto perheessä jo olevista lapsista

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,96 0,95− 0,97
Muita lapsia, ei 5,30 4,25− 6,59
ikä*Muita lapsia, ei 0,97 0,94− 1,00

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0.91 0.89− 0.92
Muita lapsia, ei 20,11 16,28− 24,84
ikä*Muita lapsia, ei 0,94 0,91− 0,97

Taulukosta 7 nähdään iän olevan melko merkittävä tekijä lapsitoiveita ky-
syttäessä synnyttäneiltä vanhemmilta luottamusvälin ollessa kokonaan yh-
den alapuolella. Jatkuvana ja keskitettynä muuttujana ikää tulee tulkita seu-
raavalla tavalla: jokainen ikävuosi yli 32 vähentää vetokerrointa vastata �Ei
osaa sanoa� verrattuna vetokertoimeen vastata �Ei� 0,93-kertaisesti, vakioi-
tuna tiedolla perheessä olevista muista lapsista. Toisin sanottuna, esimerkik-
si 33-vuotiaalla synnyttäneellä vanhemmalla on 0,93-kertainen vetokerroin
kuulua ryhmään �Ei osaa sanoa� vs. �Ei� kuin synnyttäneellä vanhemmal-
la, joka on 32-vuotias, vakioituna tiedolla perheessä olevista muista lapsista.
Jos halutaan suuremman kuin yhden ikävuoden ero, saadaan se ottamalla
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vetosuhde haluttuun potenssiin, esimerkiksi 37-vuotiaalla vanhemmalla ve-
tokerroin on 0,935-kertainen kuin 32-vuotiaalla vanhemmalla. Tulkinta kään-
tyy päinvastaiseksi, kun katsotaan 32 vuotta nuorempia synnyttäneitä van-
hempia, regressiokertoimen etumerkki vaihtuu päinvastaiseksi ja vetosuhde
31-vuotiaalle on 0,93−1 = 1,08-kertainen verrattuna 32-vuotiaaseen. Iän ker-
toimessa nähdään suurempi kontrasti, kun verrataan �Kyllä� ryhmää �Ei�
ryhmään, nyt vetosuhde saa arvon 0,82 (vakioituna tiedolla perheessä olevis-
ta muista lapsista).

Kun katsotaan taulukosta 7 mallin estimaatteja perheen muista lapsista ker-
tovan muuttujan osalta synnyttäneille vanhemmille, voidaan niiden huoma-
ta olevan hyvinkin suuria. Myös luottamusvälien perusteella voidaan niiden
todeta olevan varsin merkittäviä. �Ei osaa sanoa� -vastauksen vetokerroin
suhteessa �Ei�-vastaukseen on 3,4-kertainen vastaajilla, joilla perheessä ei ole
muita lapsia, verrattuna perheisiin joissa vauvan lisäksi on muita lapsia, va-
kioituna iällä. Vastaava luku vastausten �Kyllä� ja �Ei� välillä on 12,76.

Taulukossa 8 voidaan toisten vanhempien osalta tehdä ihan samankaltaisia
havaintoja kuin synnyttäneiden vanhempien osalta. Nyt kuitenkin mallissa
on mukana yhdysvaikutustermi, joka muuttaa tulkintaa hieman. Yhden ikä-
vuoden ero yli 32-vuotiailla toisilla vanhemmilla vähentää vetokerrointa vas-
tata �Ei osaa sanoa� verrattuna vetokertoimeen vastata �Ei� 0,96-kertaiseksi
niillä vanhemmilla, joiden perheissä on vauvan lisäksi muita lapsia. Vanhem-
milla, joiden perheissä vauvan lisäksi ei ole muita lapsia, vastaava vetosuhde
on 0,97 · 0,96 = 0,93. yhdysvaikutustermin perusteella iän vaikutus näissä
kahdessa ryhmässä olisi siis eri suuruinen. Vastaavat luvut verratessa vas-
tauksia �Kyllä� ja �Ei� ovat vielä pienemmät, 0,91 ja 0,91 · 0,94 = 0,86.

Myös toisten vanhempien kertoimet koskien muiden lasten vaikutusta vas-
teeseen ovat varsin suuret. 32-vuotiaalla toisella vanhemalla, jolla perheessä
ei ole muita lapsia, vetokerroin vastata �Ei osaa sanoa� vs. �Ei� on 5,30-
kertainen, verrattuna vanhempiin joiden perheissä vauvan lisäksi on muita
lapsia. Yhtä vuotta vanhemmalla toisella vanhemmalla vastaava vetosuhde
on 5,30 · 0,97 = 4,82. Vastaavasti vuotta nuoremmalla vanhemmalla veto-
suhde on 5,30 · 0,97−1 = 5,46. Kun katsotaan taulukon osaa, jossa esitetään
vastausten �Kyllä� ja �Ei� väliset vetosuhteet, nähdään kontrastin olevan vie-
lä huomattavasti suurempi. 32-vuotiaalla toisella vanhemmalla on 20,11 ker-
tainen vetokerroin vastata �Kyllä� (vs. �Ei�) kun hänen perheessään ei ole
vauvan lisäksi muita lapsia. Yhdysvaikutustermistä aiheutuvat seuraukset
voidaan laskea samalla tavalla kuin yllä.
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Kuten alaluvussa 4.4 esitettiin, saadaan mallin sovitteet esitettyä myös to-
dennäköisyyksinä. Nämä estimoidut todennäköisyydet edellisistä malleista
ovat nähtävillä kuvissa 1 ja 2. Näihin kahteen ensimmäiseen kuvaan yhdys-
vaikutusmallin sovitteet on piiretty yhtenäisellä viivalla ja vain päävaikutus-
termit sisältävän mallin sovitteet katkoviivalla ts. kuvassa 1 katkoviiva vas-
taa taulukon 7 parametreilla sovitettua mallia ja kuvassa 2 yhteinäinen viiva
vastaa taulukon 8 parametreillä sovitettua mallia. Tämä on tehty, jotta ha-
vainnollisettaisiin vielä hieman lisää yhdysvaikutustermien vaikutusta mallin
sovitteisiin. Myöhemmissä kuvissa esitetään vain taulukoita vastaavat mallit.

Kuva 1: Synnyttäneiden vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen
eri luokille mallista, jossa mukana ikä sekä tieto perheessä olevista muista
lapsista. Ikä skaalattu aineiston vaihteluvälille. Yhtenäisellä viivalla piiretty
yhdysvaikutustermit sisältävän mallin sovitteet ja katkoviivalla vain päävai-
kutustermit sisältävän mallin sovitteet.

Kuvasta 1 voidaan huomata, miksi malliin eivät yhdysvaikutustermit jää-
neet mukaan, viivat kulkevat lähes tulkoon päällekkäin. Iän sekä perheessä
olevien muiden lasten vaikutus on hyvin selvästi havaittavissa kuvasta. Mitä
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Kuva 2: Toisten vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen eri luokil-
le mallista, jossa mukana ikä sekä tieto perheessä olevista muista lapsista. Ikä
skaalattu aineiston vaihteluvälille. Yhtenäisellä viivalla piiretty yhdysvaiku-
tustermit sisältävän mallin sovitteet ja katkoviivalla vain päävaikutustermit
sisältävän mallin sovitteet.

vanhemmasta synnyttäneet vanhemmasta on kyse, sitä todennäköisemmin
vastataan �Ei�, mikä tietenkin peilautuu �Kyllä�-vastausten todennäköisyyk-
siin. Jos perheessä on jo vauvan lisäksi muita lapsia, �Ei�-vastausten toden-
näköisyys on huomattavan paljon suurempi kuin perheissä, joissa ei ole mui-
ta lapsia. Epävarmuus siitä, haluaako tulevaisuudessa lisää lapsia on myös
varsin erilainen vertailtaessa näitä kahta tekijää. Vanhemmat, joiden perheis-
sä on jo muita lapsia, saavuttavat epävarmuuden huippunsa noin mediaani-
iässään, kun taas ne perheet joissa muita lapsia ei ole, epävarmuus jatkaa
nousuaan 45 ikävuoteen saakka.

Kuvasta 2 puolestaan nähdään nopeasti, miksi yhdysvaikutustermit olivat
tarpeen malliin sisällyttää. Viivat poikkeavat toisistaan paikoitellen hyvin-
kin merkittävästi ja tämä oli ainakin AIC:n puolesta riittävä syy sisällyttää
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ne malliin mukaan toisille vanhemmille. Myös näissä kuvissa iän sekä per-
heessä olevien muiden lasten vaikutus on hyvin selkeä. Suurimpana erona
synnyttäneisiin vanhempiin nähdään, miten vanhemmilla ikäluokilla �Kyllä�-
ja �Ei�-vastaukset supistuvat toisiaan kohden riippumatta onko perheessä
vauvan lisäksi muita lapsia vai ei, kun katsotaan yhtenäisiä viivoja. Kuvas-
ta nähdään myös, miten toisillakin vanhemmilla epävarmuus siitä, haluaako
tulevaisuudessa lisää lapsia saavuttaa huippunsa noin mediaani-iässä niil-
lä vanhemmilla, joiden perheissä on vauvan lisäksi muita lapsia. Puolestaan
vanhemmat, joiden perheissä ei muita lapsia ole, epävarmuus kasvaa 50 ikä-
vuoteen saakka ja kääntyy sitten melko jyrkkään laskuun.

5.2 Koulutus

Sovitetaan malli, jossa selittävien tekijöiden joukkoon asetetaan ikä, kou-
lutus, joka on jaettu kuten alaluvussa 3.2, sekä tieto jo perheessä olevista
lapsista. Kuten edellä nähtiin, perheessä jo olevat lapset vaikuttavat hyvin-
kin merkittävästi vanhempien tulevaisuuden lapsitoiveisiin, joten se pidetään
mukana malleissa. Koska koulutus on kolmiluokkainen muuttuja, pitää yksi
luokka asettaa vertailuluokaksi kahdelle muulle. Asetetaan se tässä olemaan
luokka �ylempi korkeakoulututkinto�.

Kuten taulukoista 9 ja 10 nähdään, ikä sekä tieto perheessä olevista muista
lapsista ovat edelleen hyvin merkittävässä asemassa vanhempien tulevaisuu-
den lapsitoiveita kysyttäessä. Jätetään näiden kertoimien tulkinta nyt vä-
hemmälle ja keskitytään koulutukseen liittyviin kertoimiin.

Taulokosta 9 nähdään, että synnyttäneiden vanhempien osalta koulutuksen
ja muista lapsista kertovan muuttujan välille on AIC:n puolesta malliin so-
vitettu yhdysvaikutus. Koulutus muuttujan päävaikutustermien kertoimet
ovat varsin vaatimattomia, kaikki ovat hyvin lähellä ykköstä ja luottamus-
välitkin ovat kaikki ykkösen molemmin puolin. Yhdysvaikutustermit näyt-
täisivät puolestaan olevan varsin merkittäviä. Tämän voi tulkita niin, että
niissä perheissä, joissa ei ole vauvan lisäksi muita lapsia, eri koulutusluokkien
erot ovat suuremmat kuin perheissä, joissa on muitakin lapsia. Tämän voi
myös nähdä kuvasta 3, jossa taulukon parametreilla sovitetun mallin tulok-
set ovat esitettynä todennäköisyyksinä. Suurimman kontrastin voi huomata,
kun verrataan korkeintaan toisen asteen käyneitä synnyttäneitä vanhempia
korkeakoulutettuihin synnyttäneisiin vanhempiin, joiden perheissä ei ole mui-
ta lapsia. Heidän vetokertoimensa vastata �Kyllä� vs. �Ei� on 1,06 · 0,33 =
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Taulukko 9: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit ja
luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) synnyttäneille vanhemmille
mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä jo olevista lapsista sekä koulutus.
Koulutuksen viiteluokkana ylempi korkeakoulututkinto

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,93 0,92− 0,94
muita lapsia, ei 5,46 4,02− 7,41
korkeintaan toinen aste 1,09 0,92− 1,30
alempi kkt. 1,10 0,92− 1,30
korkeintaan toinen aste*
muita lapsia, ei

0,50 0,33− 0,75

alempi kkt.*
muita lapsia, ei

0,50 0,33− 0,74

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0,81 0,80− 0,82
muita lapsia, ei 23,5 17,35− 31,90
korkeintaan toinen aste 1,06 0,87− 1,30
alempi kkt. 1,02 0,83− 1,25
korkeintaan toinenaste*
muita lapsia, ei

0,33 0,22− 0,49

alempi kkt.*
muita lapsia, ei

0,51 0,35− 0,76

0,35-kertainen verrattuna ylemmän korkeakoulun käyneisiin vanhempiin, joi-
den perheissä ei ole muita lapsia, vakioituna iällä. Samalla tavalla saadaan
tulkittua kaikki loputkin yhdysvaikutukset.

Taulukossa 10 nähdään vastaavasti sovitettu malli toisille vanhemmille. Täs-
sä mallissa ei yhdysvaikutus koulutuksen ja perheessä olevista muista lap-
sista kertovan muuttujan välillä ollut tarpeeksi merkityksellinen päätyäkseen
AIC:n puolesta malliin mukaan. Koulutus muuttujan eri luokkien vetosuhteet
ovat myös varsin vaatimattomia. Jokseenkin merkittävä vetosuhde nähdään
ainoastaan, kun verrataan korkeintaan toisen asteen käyneiden vetokertoimia
�En osaa sanoa� - ja �Ei�-vastauksien välillä ylemmän korkeakoulun käynei-
siin. Vetokertoimien suhde näiden välillä on 1,20. Voidaan myös todeta, että
koulutuksen vakioimisen jälkeen ei iän tai muista lapsista kertovan muut-
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Taulukko 10: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit
ja luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) toisille vanhemmille mal-
lista, jossa mukana ikä, tieto perheessä jo olevista lapsista sekä koulutus.
Koulutuksen viiteluokkana ylempi korkeakoulututkinto

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,96 0,95− 0,98
muita lapsia, ei 5,42 4,35− 6,75
korkeintaan toinen aste 1,20 1,00− 1,44
alempi kkt. 0,97 0,79− 1,19
ikä*muita lapsia, ei 0,97 0,94− 1,00

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0,91 0,89− 0,92
muita lapsia, ei 20,3 16,43− 25,14
korkeintaan toinen aste 1,02 0,84− 1,23
alempi kkt. 0,89 0,72− 1,10
ikä*muita lapsia, ei 0,94 0,91− 0,97

tujan kertoimet muutu juuri mihinkään aikaisemmasta taulukon 8 arvoista.
Kuva 4 kertoo samaa tarinaa helpommin ymmärettävässä mudossa, estimoi-
tujen todennäkäisyyksien viivat kulkevat hyvin pitälti päällekkäin, riippu-
matta koulutuksesta.
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Kuva 3: Synnyttäneiden vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen
eri luokille mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä olevista muista lapsista
sekä koulutus. Ikä skaalattu aineiston vaihteluvälille. Mallin parametrointi
vastaa taulukkoa 9.
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Kuva 4: Toisten vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen eri luokil-
le mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä olevista muista lapsista sekä
koulutus. Ikä skaalattu aineiston vaihteluvälille. Mallin parametrointi vastaa
taulukkoa 10.
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5.3 Ulkomaalaistaustaisuus

Seuraavaksi tarkastellaan vanhemman syntymämaan mahdollista vaikutusta
tulevaisuuden lapsitoiveisiin. Sovitetaan vanhemmille mallit, joissa on edel-
leen mukana ikä sekä tieto perheessä jo olevista lapsista. Tämän lisäksi ote-
taan mukaan muuttuja, joka kertoo onko vanhempi syntynyt Suomessa vai
muualla kuin Suomessa. Näin sovitettujen mallien tulokset ovat taulukossa
11 synnyttäneille vanhemmille ja taulukossa 12 toisille vanhemmille.

Taulukko 11: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit
ja luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) synnyttäneille vanhem-
mille mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä jo olevista lapsista sekä tie-
to vanhemman syntymämaasta

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,93 0,92− 0,94
muita lapsia, ei 3,38 2,85− 4,00
Syntynyt muualla kuin Suomessa 0,95 0,75− 1,19
Syntynyt muualla kuin Suomessa*
muita lapsia, ei

1,08 0,68− 1,72

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0,82 0,81− 0,83
muita lapsia, ei 13,3 11,26− 15,63
Syntynyt muualla kuin Suomessa 1,36 1,07− 1,74
Syntynyt muualla kuin Suomessa*
muita lapsia, ei

0,69 0,44− 1,09

Taulukon 11 perusteella voidaan edelleen todeta iän sekä perheessä olevien
muiden lapsien vaikuttavan voimakkaasti synnyttäneiden vanhempien tule-
vaisuuden lapsitoiveisiin. Nähdään myös, että muualla kuin Suomessa synty-
neillä vanhemmila, joiden perheessä on vauvan lisäksi muita lapsia, vetosuhde
vastata �Kyllä� vs. �Ei� on 1,36 , kun verrataan Suomessa syntyneisiin syn-
nyttäneisiin vanhempiin, joiden perheessä on myös muita lapsia. Muut syn-
tymämaahan liittyvät tekijät eivät ole luottamusvälien puolesta merkitseviä,
vaikka mallissa on AIC:n puolesta jäänyt mukaan yhdysvaikutus syntymä-
maan sekä muista lapsista kertovan muuttujan välille.
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Taulukko 12: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit
ja luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) toisille vanhemmille mal-
lista, jossa mukana ikä, tieto perheessä jo olevista lapsista sekä tieto vanhem-
man syntymämaasta

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,95 0,94− 0,97
muita lapsia, ei 5,85 4,64− 7,38
Syntynyt muualla kuin Suomessa 0,96 0,69− 1,35
ikä*muita lapsia, ei 0,97 0,94− 1,00
ikä*syntynyt muualla kuin Suomessa 1,03 1,00− 1,07
Syntynyt muualla kuin Suomessa*
muita lapsia, ei

0,51 0,31− 0,85

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0,89 0,87− 0,91
muita lapsia, ei 22,8 18,14− 28,53
Syntynyt muualla kuin Suomessa 1,71 1,24− 2,37
ikä*muita lapsia, ei 0,95 0,92− 0,98
ikä*syntynyt muualla kuin Suomessa 1,06 1,02− 1,10
Syntynyt muualla kuin Suomessa*
muita lapsia, ei

0,41 0,25− 0,65

Toisten vanhempien osalta pienimmän AIC:n omaava malli sisälsi kaikki
muuttujien väliset parittaiset yhdysvaikutukset. Iän sekä muista lapsista ker-
tovan muuttujan ja näiden välisen yhdysvaikutuksen tulkintaa on käsitelty
jo aikaisemmissa luvuissa, joten sivutetaan ne nyt. Taulukon 12 yläosassa,
jossa esitetään vetosuhteet �Ei osaa sanoa� - ja �Ei�-vastausten kontrastille,
muualla kuin Suomessa syntyneiden päävaikutustermin vetosuhde on 0,96.
Koska termi on yhdysvaikutuksessa kahden muun termin kanssa, tulee tä-
mä tulkita niin, että 32-vuotiaalla toisella vanhemmalla, jonka perheessä on
vauvan lisäksi muita lapsia ja joka on syntynyt muualla kuin Suomessa, on
käytännössä sama vetokerroin vastata �Ei osaa sanoa� (vs. �Ei�) kuin vas-
tinparillaan, joka on syntynyt Suomessa. Jos katsotaan samaa vetosuhdetta
niillä vanhemmilla, joiden perheissä ei muita lapsia ole, saadaan vetosuhteen
arvoksi 0,51 · 0,96 = 0,49. Muualla kuin Suomessa syntyneillä 32-vuotiailla
toisilla vanhemmilla on siis puolet pienempi vetokerroin vastata �Ei osaa sa-
noa� kuin Suomessa syntyneillä, kun heidän perheessään ei ole vauvan lisäksi
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muita lapsia.

Taulukon 12 alaosasta voi huomata, että kaikkien termien luottamusvälit
kulkevat joko kokonaan ykkösen ala- tai yläpuolella. Iän päävaikutustermin
vetosuhde on 0,89. Iän ollessa yhdysvaikutuksessa kummankin muun teki-
jän kanssa, vastaa kyseinen vetosuhde yhden ikävuoden eroa niiden toisien
vanhempien välillä, joilla kaikki muut tekijät ovat viiteluokassaan (Suomessa
syntyneet ja perheessä vauvan lisäksi muita lapsia). Iän ja syntymämaas-
ta kertovan muuttujan välisen yhdysvaikutustermin vetosuhde on 1,06, eli
muualla kuin suomessa syntyneillä toisilla vanhemmilla, joilla perheessä on
vauvan lisäksi muita lapsia, yhden vuoden ero vanhempien iässä (yli 32-
vuotialla) kasvattaa vetokerrointa vastata �Kyllä� (vs. �Ei�) 0,89 · 1,06 =
0,94-kertaiseksi, ts. vetokerroin pienenee iän kasvaessa, mutta ei niin paljon
kuin Suomessa syntyneillä.

Myös perheessä jo olevien lasten vaikutus näyttäisi olevan hyvin erilainen,
kun vertaillaan Suomessa syntyneitä vanhempia muualla syntyneisiin. 32-
vuotiaalla, Suomessa syntyneellä vanhemmalla vetokerroin vastata �Kyllä�
(vs. �Ei�) on 22,8-kertainen niillä vanhemmilla, joiden perheissä ei vauvan
lisäksi ole muita lapsia, verrattuna vanhempiin, joiden perheissä on vauvan
lisäksi muita lapsia. Vastaava vetosuhde muualla kuin Suomessa syntyneiden
vanhempien välillä on 22,8 · 0,41 = 9,35, mikä on edelleen varsin suuri, mut-
ta huomattavasti pienempi kuin Suomessa syntyneillä vanhemmilla.

Kuva 5 esittää synnyttäneille vanhemmille taulukon 11 mukaisesti sovitetun
mallin sovitteet todennäkösyyksinä. Kuten kuvasta voi nähdä, vanhemmilla,
joiden perheissä ei muita lapsia ole, syntymämaan merkitys on käytännössä
olematon. Myöskään niillä vanhemmilla, joiden perheessä vauvan lisäksi on
muita lapsia, ei nähdä kovinkaan isoja eroja syntymämaasta kertovan muut-
tujan kahdessa eri luokassa.

Kuva 6 havainnollistaa huomattavasti paremmin syntymämaan vaikutus-
ta toisten vanhempien tulevaisuuden lapsitoiveisiin kuin taulukko 12, jos-
sa muuttujien lukumäärä sekä näiden väliset yhdysvaikutukset vaikeutta-
vat tulkintaa. Vanhemmilla, joiden perheissä ei vauvan lisäksi muita lap-
sia ole, Suomessa syntyneiden vanhempien �Ei�-vastauksen todennäköisyys
kasvaa hieman jyrkemmin iän kasvaessa, kuin muualla kuin Suomessa syn-
tyneillä. Vastaava syntymämaiden välinen kontrasti on huomattavan paljon
suurempi vanhemmilla, joiden perheessä ei muita lapsia ole. �Ei osaa sa-
noa� -vastaustenkin välillä voidaan huomata eroavaisuuksia syntymämaan
eri luokissa, Suomessa syntyneillä se näyttäisi kulkevan korkeammalla nuo-
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Kuva 5: Synnyttäneiden vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen
eri luokille mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä jo olevista lapsista
sekä tieto vanhemman syntymämaasta. Ikä skaalattu aineiston vaihteluvälille.
Mallin parametrointi vastaa taulukkoa 11.

remmissa ikäluokissa. Suomessa syntyneillä vanhemmilla, joiden perheissä ei
muita lapsia ole, epävarmuus nousee tasaisesti melkein 50 ikävuoteen saak-
ka ja kääntyy sitten laskuun. Muualla kuin suomessa syntyneillä vastaavasti
epävarmuus nousee saman suuntaisesti, mutta kulkee matalemmalla tasolla
kuin Suomessa syntyneillä huippuunsa saakka. Jos katsotaan �Ei osaa sanoa�
-vastausten todennäköisyyttä niillä vanhemmilla, joiden perheissä on muita
lapsia, Suomessa syntyneiden vanhempien todennäköisyydet kääntyvät hy-
vin nopeasti laskuun, n. 35 vuoden iässä. Muualla kuin Suomessa syntyneil-
lä vanhemmilla vastaava käyrä on hyvinkin suora, ilman jyrkkiä laskuja tai
nousuja. Vaustauksen todennäköisyys pysyy koko ikäskaalalla n. 24% ja 38%
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Kuva 6: Toisten vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen eri luokil-
le mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä jo olevista lapsista sekä tieto
vanhemman syntymämaasta. Ikä skaalattu aineiston vaihteluvälille. Mallin
parametrointi vastaa taulukkoa 12.

välissä.

5.4 Vanhemman uupumus

Taulukossa 13 on sovitteet synnyttäneille vanhemmille mallista, jossa muka-
na ikä, perheessä olevista muista lapsista kertova muuttuja sekä vanhemman
uupumusta kuvaava muuttuja. Malliin on myös AIC:n puolesta otettu mu-
kaan uupumuksen ja muista lapsista kertovan muuttujan välinen yhdysvai-
kutustermi. Taulukon 13 yläosa ei vetosuhteiden ja niiden luottamusvälien
puolesta anna näyttöä sille, että uupumuksella olisi vaikutusta �Ei osaa sa-
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Taulukko 13: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit
ja luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) synnyttäneille vanhem-
mille mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä olevista muista lapsista sekä
vanhemman uupumusta kuvaava muuttuja

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,93 0,92− 0,94
muita lapsia, ei 3,56 2,91− 4,36
uupumus, kyllä 0,95 0,83− 1,10
Uupumus, kyllä*
muita lapsia, ei

0,87 0,63− 1,20

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0,82 0,81− 0,83
muita lapsia, ei 14,8 12,21− 18,01
uupumus, kyllä 0,85 0,73− 0,99
Uupumus, kyllä*
muita lapsia, ei

0,60 0,44− 0,83

noa� -vastauksia verrattaessa �Ei�-vastauksiin. Aiemmissa malleissa jo usein
nähtyjen muuttujien arvot pysyvät myös hyvin saman suuruisina.

Taulukon 13 alaosa puolestaan antaa näyttöä siitä, että vanhemman uupu-
muksella on vaikutusta, kun verrataan �Kyllä�- ja �Ei�-vastauksia toisiinsa.
Uupuneella synnyttäneellä vanhemmalla, jonka perheessä on muita lapsia,
vetokerroin vastata �Kyllä� (vs. �Ei�) on 0,85-kertainen verrattuna ei uupu-
neisiin, vakioituna iällä. Sama vetosuhde niiden vanhempien välillä, joiden
perheissä muita lapsia ei ole, on 0,85 · 0,60 = 0,51, eli kontrasti uupuneiden
ja ei uupuneiden välillä on suurempi.

Taulukossa 14 on vetosuhteet ja niiden luottamusvälit toisille vanhemmil-
le mallista, jossa mukana on ikä, perheessä olevista muista lapsista kertova
muuttuja sekä vanhemman uupumusta kuvaava muuttuja. Kuten aikaisem-
min sovitetuissa malleissa, iän ja muista lapsista kertovan muuttuja välille
on sovitettu yhdysvaikutustermi, sillä se pienentää mallin AIC:ta. Myös uu-
pumuksen ja muista lapsista kertovan muuttujan välille on sovitettu yhdys-
vaikutustermi, kuten synnyttäneiden vanhempien vastaavassa mallissa.
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Taulukko 14: Multinomiaalisen logistisen regression parametrien estimaatit
ja luottamusvälit muunnettuna vetosuhteiksi (OR) toisille vanhemmille mal-
lista, jossa mukana ikä, tieto perheessä olevista muista lapsista sekä vanhem-
man uupumusta kuvaava muuttuja

Yi = EOS

Yi = Ei
OR 95% lv.

ikä 0,96 0,94− 0,97
muita lapsia, ei 5,99 4,60− 7,81
uupumus, kyllä 0,85 0,71− 1,01
ikä*muita lapsia, ei 0,97 0,94− 1,00
Uupumus, kyllä*
muita lapsia, ei

0,69 0,47− 1,02

Yi = Kyllä

Yi = Ei
ikä 0,91 0,89− 0,92
muita lapsia, ei 23,7 18,31− 30,61
uupumus, kyllä 0,71 0,58− 0,86
ikä*muita lapsia, ei 0,94 0,91− 0,97
Uupumus, kyllä*
muita lapsia, ei

0,58 0,39− 0,85

Taulukon 14 yläosa ei toistenkaan vanhempien osalta anna näyttöä siitä,
että vanhemman uupumuksella olisi merkitystä vertailtaessa vetokertoimia
vastata �Ei osaa sanoa� vs. �Ei�. Taulukon alaosa sen sijaan kertoo, että
32-vuotiaalla toisella vanhemmalla, jonka perheessä on vauvan lisäksi muita
lapsia, uupuneilla vanhemmilla vetokerroin vastata �Kyllä� on 0,71 kertainen
verrattuna ei uupuneisiin. Sama vetosuhde niillä 32-vuotiailla vanhemmilla,
joiden perheissä ei muita lapsia ole, on 0,71 · 0,58 = 0,41 . Uupumuksen vai-
kutus vasteeseen on siis hieman voimakkaampi näillä vanhemmilla.

Yllä esitettyjen mallien tulokset todennäköisyyksinä ovat nähtävissä kuvssa
7 synnyttäneille vanhemmille ja kuvassa 8 toisille vanhemmille. Synnyttä-
neiden vanhempien kuvasta voidaan huomata, miten merkityksetön vaikutus
vanhemman uupumuksella on niillä, joiden perheissä muita lapsia on. Niissä
perheissä, joissa muita lapsia ei ole, vaikutus on nähtävissä melko maltil-
lisena. Uupuneiden vanhempien �Ei�-vastausten todennäköisyys on hieman
korkeammalla kuin ei uupuneiden, joka peilautuu �Kyllä�-vastauksien toden-
näköisyyksiin. Myös epävarmuus näyttäisi olevan suurempaa uupuneilla van-
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Kuva 7: Synnyttäneiden vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen
eri luokille mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä olevista muista lapsis-
ta sekä vanhemman uupumusta kuvaava muuttuja. Ikä skaalattu aineiston
vaihteluvälille. Mallin parametrointi vastaa taulukkoa 13.

hemmilla. Toisten vanhempien vastauksien todennäköisyyksiä esittävästä ku-
vasta voidaan tehdä ihan samanlaisia huomioita, mutta hieman voimakaam-
pina kuin synnyttäneillä vanhemmilla. Erona synnytäneisiin vanhempiin voi-
daan huomata, kun katsotaan �Ei osaa sanoa� -vastausten todennäköisyyksiä
vanhemmilla, joiden perheessä ei muita lapsia ole. Uupuneiden vanhempien
vastauksen todennäköisyys taittuu nopeampaa laskuun kuin ei uupuneiden.
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Kuva 8: Toisten vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen eri luokil-
le mallista, jossa mukana ikä, tieto perheessä olevista muista lapsista sekä
vanhemman uupumusta kuvaava muuttuja. Ikä skaalattu aineiston vaihtelu-
välille. Mallin parametrointi vastaa taulukkoa 13.
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5.5 Täysi malli

Aikaisemmissa malleissa on vuorotellen sovitettu eri tekijöitä iän sekä muista
lapsista kertovan muuttujan kanssa. On kuitenkin hyvinkin mahdollista, että
esimerkisi vanhemman syntymämaalla sekä uupumuksella on yhdessä mer-
kitystä vasteeseen, joten sovitetaan malli, johon asetetaan kaikki edellisissä
alaluvuissa käsitellyt muuttujat sekä niiden väliset parittaiset yhdysvaiku-
tukset. Viidellä muuttujalla ja näiden välille sovitetuilla yhdysvaikutuksilla
mallien mahdollinen määrä kasvaa erittäin suureksi, joten valitaan jälleen
näiden joukosta malli, joka antaa kaikista pienimmän AIC:n. Näin sovitettu
malli tuottaa synnyttäneille vanhemmille malliksi:

βI + βM + βU + βS + βK + βI∗M + βI∗K + βM∗U + βM∗K , (13)

jossa, I = ikä, M = muista lapsista kertova muuttuja, U = uupumusta ku-
vaava muuttuja, S = syntymämaa ja K = koulutus. Vastaavasti toisille van-
hemmille malliksi tulee:

βI + βM + βU + βS + βK + βI∗M+

βI∗S + βI∗K + βM∗U + βM∗S + βM∗K .
(14)

Kummankin vanhemman osalta kaikkien muuttujien päävaikutustermit jää-
vät malliin mukaan. Yhdysvaikutuksia tulee kummankin osalta mukaan eriä-
vissä määrin. Kaikki synnyttäneiden vanhempien mallissa mukana olevat yh-
dysvaikutukset löytyvät myös toisten vanhempien mallista, jossa näiden pääl-
le tulee vielä kaksi muuta termiä. Hieman yllättäen synnyttäneiden vanhem-
pien mallissa on mukana iän ja muista lapsista kertovan muuttujan yhdys-
vaikutus, vaikka sitä ei aikaisemmissa malleissa ollut missään mukana. Kos-
ka näin monella muuttujalla sovitetun mallin kertoimet ovat vaikea esittää
taulukossa ja vielä sitäkin vaikeampi tulkita vetosuhteiden kautta, esitetään
nämä vain todennäköisyysskaalalle piirettyinä kuvina. Tulokset ovat nähtä-
vissä kuvissa 9 ja 10

Kuvat 9 ja 10 ovat hyvin moniulotteisia mutta samalla hyvin havainnollisia.
Kuvalaatikoiden ylälaitoihin on merkitty eri vastausten todennäköisyyksien
keskiarvot yli koko ikäskaalan. Luvut auttavat havainnollistamaan eri tekijöi-
den mukaan jaettujen laatikoiden välisten käyrien eroja. Tarkastellaan ensin
synnytäneiden vanhempien mallia, eli kuvaa 9. �Kyllä�-vastausten suurimmat
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todennäköisyydet löytyvät kuudesta vasemman ylälaidan laatikosta (63�65
% yli ikäskaalan). Sieltä löytyvät vanhemmat, joiden perheissä ei muita lapsia
ole ja he eivät ole uupuneita. Koulutuksen merkitys näyttäisi olevan vähäis-
tä, korkeammin kouluttautuneet vastaavat hieman todennäköisemmin �Kyl-
lä� kuin matalammin kouluttautuneet. Muualla kuin Suomessa syntyneillä
todennäköisyys vastata �Kyllä� on hieman suurempi. Tämä näkyy muissa-
kin ruudukoissa kun syntymämaan mukaan eroja tarkastellaan. Pienimmät
�Kyllä�-vastauksen todennäköisyydet löytyvät puolestaan kolmesta alimmas-
ta oikean laidan päällekkäisestä laatikosta (31�35 % yli ikäskaalan). Pienin
kyseinen todennäköisyys löytyy korkeintaan toisen asteen käyneillä, uupu-
neilla Suomessa syntyneillä vanhemmilla, joiden perheessä on muita lapsia.
Heillä �Kyllä�-vastauksen todennäköisyyden keskiarvo yli koko ikäskaalan on
31%. Samoista ruudukoista löytyvät myös vähemmän yllättäen suurimmat
�Ei�-vastausten todennäköisyydet. Pienimmillään �Ei�-vastauksen todennä-
köisyyden keskiarvo yli ikäskaalan on 14% ja tämä löytyy useasta ruudusta,
yhteistä näille vanhemmille on se, että he eivät ole uupuneita eikä heidän per-
heessään ole vauvan lisäksi muita lapsia. �Ei osaa sanoa� -vastauksen toden-
näköisyys pysyy melko vakioina ruudukosta toiseen, vastauksen todennäköi-
syyden keskiarvo vaihtelee 21% ja 31% välillä. Käyrän muoto puolestaan vaih-
telee hieman ruudusta toiseen ja voidaankin huomata, että mitä korkeammin
koulutettu vanhempi on, sitä pienempi on �Ei osaa sanoa�-vastauksen toden-
näköisyys, varsinkin niillä vanhemmilla, joiden perheissä ei muita lapsia ole.
Tämä näkyy mustan käyrän taittuessa nopeammin laskuun näillä vanhem-
milla.

Toisten vanhempien mallista piiretty kuva 10 näyttää heti ensi silmäykseltä
hieman erilaiselta kuin synnyttäneiden vanhempien vastaava. Vanhemman
perheessä olevilla muilla lapsilla näyttää olevan hyvin merkittävä vaikutus
käyrien muotoon, kun verrataan kolmea ylimmäistä riviä kolmeen alimmai-
seen riviin. Kuten synnyttäneillä vanhemmilla, myös toisilla vanhemmilla
�Kyllä�-vastauksen suurimmat keskiarvot yli ikäskaalan löytyvät kuudesta
vasemman ylälaidan kuvaruudusta (41�54 % yli ikäskaalan) ja pienimmät
puolestaan kolmesta alimmasta oikean laidan päällekkäisestä ruudusta (14�
15 % yli ikäskaalan). Siinä missä synnyttäneiden vanhempien suurin �Ei�-
vastauksen todennäköisyys yli ikäskaalan oli 42%, on vastaava suurin arvo
toisilla vanhemmilla 62%. Toisilla vanhemmilla ei myöskään korkeamman
koulutuksen käyminen nosta todennäköisyyttä vastata �Kyllä�. Mustat, �Ei
osaa sanoa�-vastauksen käyrät taittuvat lähes suoriksi vanhemmilla, joiden
perheissä on muita lapsia, ovat syntyneet muualla kuin Suomessa ja ovat käy-
neet korkeintaan toisen asteen tutkinnon. Heidän �Ei osaa sanoa�-vastauksen
todennäköisyys on lähes vakio, 33% yli koko ikäskaalan, uupumuksesta riip-
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pumata.

Yhteenvetona mallien tuottamista kuvista voidaan todeta:

1. Korkeamman kouluksen käyneet synnyttäneet vanhemmat toivovat tu-
levaisuudessa todennäköisemmin lapsia kuin matalammin kouluttau-
tuneet

2. Muualla kuin Suomessa syntyneet vanhemmat toivovat tulevaisuudes-
sa todennäköisemmin lapsia kuin Suomessa syntyneet

3. Uupuneet vanhemmat eivät toivo yhtä todennäköisesti lapsia tulevai-
suudessa kuin ei-uupuneet vanhemmat

4. Todennäköisyys vastata �Ei� kaksinkertaistuu, jos vanhemman per-
heessä on vauvan lisäksi muita lapsia
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Kuva 9: Synnyttäneiden vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen
eri luokille kaavan 13 mukaisesta mallista. Kuva laatikoiden yläosassa olevat
numerot vastaavat kyseisen luokan todennäköisyyksien keskiarvoa yli koko
ikäskaalan (%)
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Kuva 10: Toisten vanhempien estimoidut todennäköisyydet vasteen eri luokil-
le kaavan 14 mukaisesta mallista. Kuva laatikoiden yläosassa olevat numerot
vastaavat kyseisen luokan todennäköisyyksien keskiarvoa yli koko ikäskaalan
(%)
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6 Pohdinta

Tutkielman tarkoituksena oli etsiä vastauksia siihen, mitkä tekijät vaikut-
tavat suomalaisten vauvojen vanhempien tulevaisuuden lapsitoiveisiin. Fin-
Lapset-kyselytutkimuksen 2020 ainutlaatuinen aineisto antaa mahdollisuu-
den selvittää niitä syitä, miksi suomalaiset vauvojen vanhemmat haluavat
tai eivät halua tulevaisuudessa lapsia.

Suurin yksittäinen tekijä, joka käytetyistä muuttujista nousi selvästi esille,
oli tieto jo vanhemman perheessä olevista lapsista. Tämä oli myös samalla
vähiten yllättävä ja hyvin linjassa ennakko-oletusten kanssa. Tällä hetkellä
muuttuja on kuitenkin hieman vajaa siinä mielessä, että se kertoo vain onko
perheessä ennestään lapsia vai ei. Myöhemmin dataa on tarkoitus rikastaa
erillaisilla rekisteritiedoilla, jolloin esimerkiksi selviää, montako lasta syn-
nyttänyt vanhempi on synnyttänyt. Rikastamisen jälkeen voi olla mielekästä
tutkia uusia tutkimuskysymyksiä, kuten sitä, että mikä on lasten lukumää-
rän vaikutus tulevaisuuden lapsitoiveisiin. Tällaisella tutkimuskysymyksellä
voitaisiin myös yrittää haarukoida suomalaisten vauvojen vanhempien �op-
timaalista� lapsilukua, joka näyttäisi viimeisimmän tiedon mukaan olevan
kaikissa lapsiperheissä keskimäärin 1,84 (Tilastokeskus, 2021)

Aineiston kattavuutta käsitelleen alaluvun taulukosta 3 näkee, että näillä kol-
mella annetulla ikäluokalla vastanneiden vanhempien ikä vastaa hyvin Suo-
men todellista tilannetta kyselyn aikavälillä. Luokkien jako on kuitenkin var-
sin karkea, eikä anna täysin luotettavaa kuvaa ikäjakaumien vertailtavuudes-
ta. Samassa alaluvussa on esitetty vanhempien koulutusjakaumien vertailua
taulukossa 4. Taulukosta huomaa, että korkeammin koulutetut vanhemmat
ovat yliedustettuina aineistossa, mikä vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen.

Myös ennakkotietojen mukaisesti vanhempien uupumus näyttäisi sovitettu-
jen mallien valossa hieman vähentävän halua saada tulevaisuudessa lisää lap-
sia.

Iän vaikutus lapsitoiveisiin on osaltaan kaksijakoinen; usein törmää uutisiin
tai keskusteluihin, miten nuoret eivät enää halua hankkia lapsia, mutta tässä
tutkielmassa tulos on päinvastainen. Saatujen tulosten valossa näyttäisi siltä,
että mitä nuoremmasta vanhemmasta on kyse, sitä todennäköisemmin hän
toivoo saavansa lisää lapsia tulevaisuudessa. Ei kuitenkaan sovi unohtaa sitä,
että FinLapset-kyselytutkimus 2020 oli nimenomaan osoitettu vanhemmille,
jotka olivat juuri saaneet lapsen, ts. kyselyn ulkopuolelle ovat kokonaan jää-
neet ne nuoret vanhemmat, jotka eivät ollenkaan aio hankkia tai eivät aina-
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kaan vielä ole hankkineet lapsia. Käytetyllä aineistolla ei siis saada vastauksia
kysymyksiin kokonaan lapsettomien vanhempien osalta. Myös nuorten van-
hempien osuus aineistosta oli hyvin pieni, vain 12% synnyttäneista ja 6%
toisista vanhmmista olivat alle 25-vuotiaita. Ensimmäisen kerran vanhem-
maksi tulevien keski-ikä oli Suomessa vuonna 2020 äideillä 29,7-v. ja isillä
31,6-v. (Tilastokeskus, 2020). Tämä siis selittää hyvin nuorten vanhempien
osuuden aineistossa.

Koulutuksen vaikutus vanhempien tulevaisuuden lapsitoveisiin oli varsin vä-
häinen, varsinkin toisten vanhempien osalta. Suomessa korkemmin koulut-
tautuneiden äitien kokonaishedelmällisyysluku on ollut vuosina 2006�2020
suurempi kuin matalammin kouluttautuneiden ja kääntyikin jyrkempään nou-
suun vuonna 2020 kuin matalammin kouluttautuneilla (Tilastokeskus, 2020).
Samansuuntaisia tuloksia synnyttäneiden vanhempien osalta nähtiin myös
tässä tutkielmassa, vaikkakin vain niillä vanhemmilla, joilla ei vauvan lisäksi
perheissään muita lapsia ollut.

Ulkomaalaistaustaisten äitien kokonaishedelmällisyysluku on ollut Suomessa
1990-luvulta tähän päivän saakka aina korkeampi kuin suomalaistaustaisten
(Tilastokeskus, 2020). Tässä tutkielmassa esitettyjen tulosten peruteella voi-
daan tehdä samankaltaisia johtopäätöksiä siitä, että muualla kuin Suomessa
syntyneet synnyttäneet vanhemmat toivovat tulevaisuudessa todennäköisem-
min enemmän lapsia, vaikka näyttö jäikin varsin heikoksi. Sen sijaan saatujen
tulosten perusteella muualla kuin Suomessa syntyneet toiset vanhemmat toi-
vovat varsinkin vanhemmalla iällä tulevaisuudessa saavansa enemmän lapsia
kuin Suomessa syntyneet verrokkinsa.

Kaikissa tutkielmassa esitetyissä malleissa ikä sovitettiin jatkuvana muuttu-
jana. On hyvin yleistä, että jatkuva muuttuja luokitellaan kahteen tai useam-
paan luokkaan tilastollisia malleja sovitettaessa. Näin saataisiin esimerkiksi
logistisen regressioanalyysin tilanteessa esitettyä jokaiselle kyseisen muuttu-
jan luokalle omat vetosuhteensa. Näin menettelemällä päästään myös pois
siitä logistisen regressiomallin oletuksesta, että jatkuvan muuttujan ja vas-
teen log-vetokerrointen välillä on lineaarinen yhteys. Jatkuvan muuttujan
luokitteluun liittyy kuitenkin paljon ongelmallisuuksia. Useimmissia tilan-
teissa luokkiin jakamisen katkaisupisteet ovat täysin mielivaltaisesti valittu-
ja. Esimerkiksi iän kohdalla mediaani-ikä kahteen luokkaan jakaessa on melko
yleinen valinta, vaikka se ei tutkittavan ilmiön kannalta olisikaan relevant-
ti. Toisaalta myös �luonnollisia� katkaisupisteitä on olemassa, kuten BMI yli
tai alle 25. Toinen suosittu tapa iän kohdalla on esimerkiksi 5-tai 10-vuoden
ikäkohortteihin jako. Luokkiin jako kuitenkin syö mallista pois vapausasteita
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ja näin vaikuttaa mallin tarkkuuteen ja voimakkuuteen. Luokkiin jakamalla
myös menetetään mahdollisuus tarkkaan vertailuun kahden eri arvon välillä.
On myös usein epärealistisempaa olettaa muuttujan vaikutuksen olevan kiin-
teä valittujen luokkien sisällä kuin että se olisi lineaarinen yli jatkuvan muut-
tujan (Harrell, 2015). On myös näyttöä siitä, että jos sekoittavana tekijänä
olevaa jatkuvaa muuttujaa käytetään vakiointiin logistisessa regressiomallis-
sa tilanteessa, jossa lineaarisuus oletuksia rikottaisiin selvästikin, onnistuu se
siinä paremmin kuin tilanteessa, jossa muuttuja jaettaisiin useampaan luok-
kaan (Brenner & Blettner, 1997). Yksi tapa välttää jatkuvan muuttujan kate-
gorisoimista mutta samalla keventää lineaarisuusoletusta olisi sovittaa mallit
käyttäen splinifunktioita tai polynomiregressiota (Harrell, 2015).

FinLapset-kyselytukimuksessa kysyttiin myös suoraan vanhemmilta syitä sii-
hen, miksi he eivät halua tai ovat epävarmoja lapsien haluamisesta tulevai-
suudessa, jos olivat niin vastanneet. Suurimmaksi tekijäksi kummankin van-
hemman osalta nousi se, että lasten määrä perheessä on jo sopiva (45,7 %
synnyttäneistä ja 50,2% toisista vanhemmista). Toiseksi suurin tekijä halua-
mattomuudelle oli vanhemman oma jaksaminen (36,8 % ja 37,9%) (FinLap-
set, perustulokset 2020). Nämä kaksi eri tekijää näkyivät myös hyvin sovite-
tuissa malleissa, perheessä jo olevien lasten vaikutuksessa sekä vanhempien
uupumuksen vaikutuksessa tulevaisuuden lapsitoiveisiin.

Käytetty aineisto sisältää useita muitakin kiinnostavia muuttujia, joita voisi
olla mielekästä tarkastella samalla tutkimuskysymyksellä, tässä tutkielmas-
sa päästiin vasta varsin pintaraapaisun tasolle. Näillä käytetyillä muuttujilla
päästiin hyvin pitkälti niihin tuloksiin, mitä on jo aikaisemman tutkitun tie-
don valossa saatu. Multinomiaalinen logistinen regressio näyttäisi siis toimi-
van varsin hyvin tämän tutkimuskysymyksen tarkasteluun tällä aineistolla.
Trendidataa tulisi myös kerätä uusien kyselytutkimusten avulla, että saatai-
siin vielä luotettavampaa tietoa vanhempien lapsitoiveista ja hyvinvoinnista
ylipäätänsä, sekä siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Myös vuonna
2020 iskeneen koronaepidemian vaikutusta vanhempien tulevaisuuden lapsi-
toiveisiin saatika muihin kyselyssä annettuihin vastauksiin on mahdotonta
arvioida, joten seurantatieto olisi myös tästä syystä tarpeellinen.
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