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Alkusanat
Tilastojen perustietoina käytetyt rekisteriaineistot on 
usein kerätty muuta kuin tilastojen tekemistä varten. Rekis
teriin perustuva tilasto on tavallisesti "sivutuote", joka 
jalostaa hallinnon käyttöön muokattua tietovarantoa. Perus
aineiston varsinainen käyttötarkoitus luo varsin pitkälle 
ehdot, joilla tietoja voidaan hyödyntää tilastotuotannossa. 
Rekisteripohjaisten aineistojen etuna ovat kuitenkin 
suhteellisen pienet käyttöönottokustannukset, säännöllisyys 
ja yksityiskohtaisen aluetiedon tuotantomahdollisuus.
Haastatteluaineistot suovat selvästi joustavamman mahdolli
suuden tilastojen tuottamiseen kuin rekisterit. Haastattelu
tutkimusten tietosisältö voidaan suunnata palvelemaan halut
tuja erityistarpeita. Käytettävät mittarit voidaan kehittää 
näiden tarpeiden pohjalta. Haittapuolina haastattelututki
muksissa ovat korkeat tiedonkeruukustannukset ja toisinaan 
varsin pitkä tuotantoväli. Otospohjaiset tutkimukset eivät 
tavallisesti anna mahdollisuuksia yksityiskohtaisiin alueit
taisiin tulostuksiin.
Asuinoloja koskevia tilastoja tuotetaan nykyään sekä 
haastattelu- että rekisteriaineistoista. Vuosittainen 
asuinolotilasto, joka vuonna 1985 ilmestyi väestölaskennan 
yhteydessä, perustuu rekisteritietoihin. Se kuvaa demografi
selta rakenteeltaan erilaisten asuntokuntien fyysisiä 
asuinoloja ja palvelee pääasiassa hallinnon tietotarpeita. 
Haastattelupohjaisia asuinolotietoja kerätään mm. joka vii
des vuosi tehtävissä kotitaloustiedusteluissa. Kotitalous- 
tiedustelu on kulutustutkimus, jonka avulla on mahdollista 
tutkia kotitalouksien fyysisten asuinolojen lisäksi niiden 
asumismenoja, asunnon hankintaa ja yhteiskunnan tarjoamaa 
asumisen tukea. Asuinolotilaston ja kotitaloustiedustelun 
tietosisällöt ovat toisiaan täydentäviä.
Tietojen yhteiskäyttö ei ole kuitenkaan ongelmatonta. 
Erilaisista tietolähteistä, perusyksiköistä, käyttötarkoi
tuksista yms. johtuen tiedot ovat harvoin yhteneviä. Tässä 
selvityksessä vertaillaan kotitaloustiedustelun ja väestö
laskennan (asuinolotilaston) asuinolojen kuvaamisessa käyte- 
tyjä tietoja. Samalla pyritään selvittämään mahdollisten 
erojen taustalla olevia tekijöitä. Tutkimusaineistona on 
käytetty vuoden 1985 kotitaloustiedustelun ja väestölasken
nan tietoja.
Selvityksen on laatinut suunnittelija Ari Tyrkkö.

Hilkka Vihavainen
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1. Yleistä

1.1. Asuminen tilastoissa
Väestön asuinolot koskettavat useita elämän alueita. Nämä 
alueet ja niillä tapahtuvat ilmiöt eivät ole läheskään aina 
yhteismitallisia keskenään. Yhteiskunnalliset päätökset, 
joilla pyritään vaikuttamaan asumiseen liittyviin osa- 
alueisiin tehdään usein toisistaan riippumatta. Samalla ta
voin asuinolojen ja asumisen tilastointi on Tilastokeskuk
sessa usean ilmiöalueen osana. Jos asuntojen ja rakennusai
neiden tuottamista sekä työvoimaa koskevat tilastot jätetään 
pois, jää jäljelle vielä koko joukko erillisiä tilastosys- 
teemejä. Asumista kuvaavia tietoja tuottavat mm.:

asuinolotilasto (asuinolot), väestölaskenta 
kotitaloustiedustelu (asuinolot, asumismenot, velat, 
asumisen tuki, vapaa-ajan asunnot)
elinolotutkimus (asuinolot, asuinympäristö, ihmissuhteet)
tulonjakotilasto (asumisen tuki)
säästämis- ja velkaantumistutkimus (asuntovelat)
kuluttajahintaindeksi (asumisen hintakehitys)
kansantulotilasto (asumismenot makrotasolla)
energiatutkimukset (energian käyttö ja säästötoimet)
luottokantatilasto

Kiinteästi asuinoloihin liittyvät myös seuraavat tilastot:
asuntokantatilasto 
asuntojen hintatilasto

Asumisen paino eri tilastosysteemeissä vaihtelee: jotkin 
tilastot keskittyvät pelkästään asumisen kuvaamiseen (esim. 
asuinolot), joissakin tilastoissa asuminen on osa laajempaa 
kokonaisuutta (esim. kuluttajahintaindeksi, kansantulotilas
to, kotitaloustiedustelu, tulonjakotilasto).
Erilaiset tuotantotavoitteet ja painotukset ovat aiheutta
neet sen, että tilastot eivät kaikissa tapauksissa ole suo
raan vertailukelpoisia. Erilainen tuotantotapa ja erilaisten 
tilastojärjestelmien soveltaminen ovat toisinaan johtaneet 
sellaisiin käsitteiden operationalisointeihin, jotka ovat 
lisänneet vertailun vaikeutta.
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1.2. Asumisen kuvauskehikoista
Osa tilastosysteemeistä on rakennettu kehikoihin, jotka 
perustuvat vakiintuneisiin kansainvälisiin suosituksiin. 
Asumismenojen makrotason tilastointi perustuu YK:n kansantu- 
lotilastosuositukseen.(1) Mikrotasolla kotitalouksien tulo
jen ja kulutuksen tilastointia varten on YK:lla oma suosi
tuksensa^) , joka on linjassa kansantulotilaston suosituk
sen kanssa. Kansainväliset suositukset sisältävät määritel
män esimerkiksi niistä eristä, joita kotitalouksien asumis
menoihin tulee sisällyttää. Samoin niihin sisältyy suosituk
sia käytettävistä tilastointiyksiköistä.
Kotitalouksien fyysisiä asuinoloja kuvaavia tilastoja varten 
on suosituksia YK:n väestö- ja asuntolaskentasuosituksessa.(3 
Ne koskevat lähinnä asuntojen ominaisuuksien määrittelyä 
sekä tilastointiyksikköä.
Tilaston rakentaminen vakiintuneeseen kehikkoon helpottaa 
samaa suositusta soveltavien tietojen vertailtavuutta sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. Edellä luetelluista 
tilastoista kotitaloustiedustelu, tulonjakotilasto, 
säästämis- ja velkaantumistutkimus sekä myös kansantuloti
lasto noudattavat pääpiirteissään samanlaista tilastokehik- 
koa. Yhteinen perusrakennelma helpottaa myös tietojen 
tulkintaa samantyyppisistä (teoreettisistakin) lähtökohdis
ta.
Kaikki tilastojen käyttäjät eivät kuitenkaan tyydy vakiintu
neisiin kehikoihin. Kansalliset kuvaustarpeet eivät aina ole 
sopusoinnussa kansainvälisten suositusten kanssa. Kotita
louksien kulutusmenotilastot sisältävät erityisesti asumis
menojen osalta käsitteitä ja rajauksia, jotka vaikuttavat 
oleellisesti asumisen osuuteen tilastoidussa kulutusbudje- 
tissa. Suositusten mukaisesti asumismenoihin ei lasketa 
asunnon ostamista. Vain lainapääoman kustannukset eli 
asuntolainojen korko on kotitalouden asumismenoerä. Muilta 
osin (lainapääoman lyhennys, oma pääoma) asunnon hankinta
kustannukset luetaan investoinniksi. Sen sijaan omassa 
asunnossa eläville kotitalouksille syntyy laskennallista 
etuutta siitä, että asuntoa ei tarvitse vuokrata markkinoil
ta. Tämä ns. asuntoetu luetaan suositusten mukaisesti koti
talouden asumismenojen joukkoon.

(1) A system of National Account, United Nations, New York, 
1968.
(2) Provinsional Guidelines on Statistics of the Distributi
on of Income, Comsumption and Accumulation, United Nations, 
New York, 1977.
(3) Principles and Recommendations for Population and Hou
sing Censuses, United Nations, New York, 1980.
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Tilastointitapa vaikuttaa oleellisesti asumismenojen jakau
tumisesta ja tasosta saatuun kuvaan erityisesti Suomessa. 
Asumismenot ovat hyvin jyrkästi jakautuneet, jos asuntolai
nojen lyhennykset huomioidaan. Jos käytetään suositusten 
mukaista kehikkoa, ovat menot jakautuneet huomattavasti 
tasaisemmin. Koska asumismenojen taso vaikuttaa ratkaisevas
ti kotitalouksien muihin kulutusmahdollisuuksiin, on useissa 
väestön hyvinvointia ja elintasoa koskevissa tarkasteluissa 
päädytty käyttämään suosituksista poikkeavia käsitteitä.
Osa asuinoloja koskevista tiedoista on sellaisia, että niitä 
ei voida johtaa vakiintuneista tilastointikehikoista. Suosi
tusten mukaisia tietoja voidaan myös käyttää yhteyksissä, 
joissa tulkintaperusteet eroavat tilastointikehikon teoreet
tisesta taustasta.
Esimerkiksi asumisväljyyttä (tilavasti - normaalisti 
ahtaasti) ja asunnon varustetasoa (hyvä - puutteellinen - 
erittäin puutteellinen) mitataan Suomessa eri tavalla kuin 
muissa Pohjoismaissa. Ahtaasti asumisen normi on Suomessakin 
muuttunut vuosikymmenittäin asumisväljyyden kehittymisen 
myötä. Normiperusteiset mittarit ovat sidottuja aikaansa ja 
ympäristöönsä.
Vertailujen vaikeus ei kosketa kaikkia käyttäjiä. Se, joka 
on kiinnostunut esimerkiksi asumismenojen tai hintojen kehi
tyksestä, ei välttämättä tarvitse tietoja asuntojen fyysi
sistä ominaisuuksista.
Käyttäjä, joka haluaa luoda kokonaiskuvaa väestön asuino
loista, törmää väistämättä ongelmiin. Tilastojen käyttö 
toisiaan täydentävinä on usein vaikeaa. Jopa näennäisesti 
samaa asiaa tarkoittavat luvut voivat perustua eri tavoilla 
määriteltyihin käsitteisiin.

1.3. Raportin tarkoituksesta
Tässä raportissa tarkastellaan kahden erillisen tilastosys- 
teemin tuottamia tietoja, joita käytetään asuinolojen 
kuvaukseen. Nämä tilastosysteemit ovat kotitaloustiedustelu 
ja väestölaskenta. Molemmissa tilastoissa kerätään runsaasti 
samanlaisia tietoja väestön demografisesta rakenteesta ja 
asuntojen ominaisuuksista. Tilastojen tuotantotapa ja tieto
lähteet ovat erilaiset. Tilastot palvelevat myös osittain 
erilaisia tietotarpeita. Kotitaloustiedustelu on leimalli
sesti kulutustutkimus. Kulutuksen rakenteen ja jakaantumisen 
lisäksi se tuottaa tietoa yhteiskunnallisten palvelujen 
käytöstä ja tuloista. Kotitaloustiedustelun tietoja käyte
tään kuluttajahintaindeksin painorakenteen määrittelyyn, 
yhteiskuntapolitiikan seurantaan ja moniin tutkimustarkoi
tuksiin. Väestölaskenta on koko väestöä koskeva kokonaistut- 
kimus. Sen tavoitteena on tuottaa hallinnon, suunnittelun ja
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tutkimustoiminnan tarvitsemaa tietoa väestön taloudellisesta 
toiminnasta, perheistä ja asuinoloista sekä rakennus- ja 
asuntokannasta. Pyrkimyksenä on tuottaa erityisesti sellai
sia alueellisesti yksityiskohtaisia tietoja, joita tarvitaan 
muun muassa yhteiskunnan peruspalvelujen mitoittamisessa.
Kotitaloustiedustelun ja väestölaskennan asuinolotiedot 
täydentävät toisiaan. Väestölaskennan (nykyään vuosittaisen 
asuinolotilaston) asuntojen ja väestön fyysisiin ominaisuuk
siin perustuvia tietoja voidaan käyttää yksityiskohtaisella 
aluetasolla. Nykyinen vuositilasto mahdollistaa jatkuvien 
seurantatietojen saannin. Kotitaloustiedustelun avulla voi
daan asuinolojen tutkimista syventää oleellisesti kotita
louksien talouteen liittyvien tekijöiden osalta. Osittain 
päällekkäinen tietosisältö antaa periaatteessa mahdollisuu
den tilastojen yhteiskäyttöön. Käytännössä tilanne ei ole 
näin suoraviivainen. Erilaisen tuotanto- ja tietojenkeruuta- 
van perustalta muodostetut käsitteet ovat osittain vertailu- 
kelvottomia, vaikka saattaisivat pyrkiä kuvaamaan samaa 
ilmiötä. Aineistojen yhteiskäyttöä voitaisiin huomattavasti 
tehostaa, mikäli peruskäsitteet saataisiin nykyistä yhtene- 
vämmiksi.
Tarkastelussa pyritään selvittämään käsitteiden, tuotantota
van ja tietolähteiden aiheuttamia eroja tilastojen tuotta
missa tuloksissa. Eroja on tarkasteltu toisaalta eräiden 
muuttujien jakaumissa toisaalta yksikkökohtaisina eroina. 
Jälkimmäistä tarkastelua varten kotitaloustiedustelun 
otostalouksille on yhdistetty joukko väestölaskentatietoja. 
Vertailun tarkoituksena on löytää ne tekijät, jotka oleelli- 
simmin vaikeuttavat tietojen vertailukelpoisuutta.
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2. Asuinolo-tilasto - sisältö ja menetelmä

2.1. Asuinolotilasto väestölaskennan osana
Asuinolotilasto kuvaa demografiselta taustaltaan erilaisten 
asuntokuntien asuinoloja. Tilaston henkilöperusjoukkoon 
kuuluvat vakinaisesti varsinaisessa asunnossa elävät henki
löt eli ns. asuntoväestö. Laitoksissa ja asuntoloissa asuvat 
henkilöt eivät ole mukana.
Asuinolotilastoja on Suomessa tuotettu perinteisesti väestö
laskentojen yhteydessä. Vuosina 1970-85 tietoja tuotettiin 
viiden vuoden väliajoin. Tätä ennen asuinolotietoja oli vuo
sien 1950 ja 1960 väestö- ja asuntolaskennoissa.
Väestölaskennoissa tilastoidaan henkilöitä, näiden muodosta
mia yksiköitä sekä asuntoja ja rakennuksia lukuisten tausta
tietojen mukaan. Henkilöistä koostuvat yksiköt ovat asunto
kuntia (vuoteen 1975 asti ruokakuntia) ja perheitä.
Henkilöiden ominaisuuksia voidaan väestölaskennoissa luoki
tella pääasiassa seuraavien muuttujien mukaan:

demografiset tiedot (sukupuoli, ikä, siviilisääty, äidin
kieli, kansalaisuus, asuinpaikka jne)
taloudelliset tiedot (pääasiallinen toiminta, ammatti,
sosioekonominen asema, tulot jne)
koulutus

Asuntokuntien ja perheiden ominaisuudet on osittain johdettu 
näistä muuttujista, osittain ne perustuvat asuntokunnan/per- 
heen kokoon, rakenteeseen ja jäsenten perheasemaan.
Väestölaskentojen tuotantotapa on muuttunut perusteellisesti 
viimeisen parin-kolmen vuosikymmenen aikana. Vuonna 1960 
kaikki väestölaskentatiedot kerättiin vielä postikyselyillä. 
Vuonna 1985 lomakkeilla kerättiin enää henkilöiden ammatti- 
ja työpaikkatiedot. Muut tiedot saatiin erilaisista rekiste
reistä. Vuoden 1990 väestö- ja asuntolaskenta perustuu 
pelkästään rekisteritietojen käyttöön.
Väestölaskentojen tietojenkeruun kehitys on muuttanut myös 
asuinolojen tilastointia. Vuoteen 1975 asti tilastoyksikkö 
oli ruokakunta. Sen perustana olivat lomaketiedot. Rekiste
ritietoihin siirtymisen myötä tilastointiyksikkö muuttui 
vuonna 1980 asuntokunnaksi (ks. käsitteistä tarkemmin kappa
leessa 4.). Asuntoja koskevat tiedot saatiin ensimmäisen 
kerran rekistereistä vuonna 1985.
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2.2. Asuinolotilaston tietojenkeruu
Vuodesta 1985 lähtien asuinolotilastot on tuotettu vuosit
tain. Väestölaskennan 1985 yhteydessä vain asuntokunnan 
viitehenkilön (joka on tavallisimmin suurituloisin henkilö, 
ks. liite) taloudellista toimintaa koskevat tiedot perustui
vat lomaketiedusteluun. Muut tiedot saatiin rekistereistä. 
Vuodesta 1985 eteenpäin asuinolot!lastojen tiedot tulevat 
olemaan yksinomaan rekisteripohjaisia.
Asuinolotilaston tiedot kootaan kolmesta rekisteristä. Ne 
ovat

väestörekisteri
rakennus- ja huoneistorekisteri
verotusrekisteri

Väestölaskentavuosina (seuraava 1990) käytetään lähteinä 
myös muita rekistereitä.
Sekä väestörekisterin että rakennus- ja huoneistorekisterin 
ylläpitäjä on Väestörekisterikeskus. Väestön keskusrekisteri 
on jo vuosien ajan ollut väestötilastojen ja perhetilastojen 
perusaineisto . Perhetilastot on voitu laatia rekistereistä 
siksi, että rekisterin tunnustietojen avulla on mahdollista 
paikallistaa samassa asuinhuoneistossa asuvat henkilöt ja 
sukulaisuussuhdetietojen perusteella muodostaa perheet. 
Tunnuksesta ilmenee myös, mitkä asunnot sijaitsevat samassa 
rakennuksessa. Vuoden 1980 väestölaskentaan asti rekisteris
tä puuttuivat kuitenkin rakennusten ja asuntojen ominaisuus- 
tiedot.
Väestörekisterikeskus täydensi väestön keskusrekisteriä vuo
den 1980 väestöl askennassa (VAL 80) kerätyillä lomaketie- 
doilla. Toisin sanoen rekisterissä olleille rakennuksille ja 
asunnoille vietiin niiden VAL 80:ssä kerätyt ominaisuustie- 
dot. Samanaikaisesti Väestörekisterikeskus aloitti rakennus- 
ja asuntotietojen ylläpidon. Näitä tietoja päivitetään 
uustuotannolla ja kannassa tapahtuvilla muutoksilla. Rekis
terin ylläpitotiedot saadaan pääasiassa kuntien rakennusval
vontaviranomaisilta. Koska rekisteri ei pysy ajantasalla 
yksinomaan juoksevan ilmoitusmenettelyn perusteella, Väestö
rekisterikeskus tarkistaa ajottain rekisteritietoja. Ensim
mäiset osittaistarkistukset Väestörekisterikeskus suoritti 
vuoden 1985 henkikirjoituksessa.
Asuntokunnat muodostetaan vastaavalla tavalla kuin perheet. 
Pääkriteerinä on henkilöiden yhdessä asuminen. Samaan 
asuntokuntaan kuuluvat henkilöt, joilla on sama kotipaikka- 
tunnus. Sen avulla yhdistetään toisiinsa lisäksi asuntokun
nan jäsenten demografiset taustatiedot ja heidän asuntojensa 
rakennetta ja ominaisuutta kuvaavat tiedot. Asuntokunnan 
jäsenten henkilötunnuksilla voidaan aineistoon yhdistää mui
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ta rekisteritietoja (tai lomaketietoja) esim. verotusrekis- 
teristä ja tutkintorekisteristä.

2.3. Asuinolotilaston tietosisältö
Rekisteriaineistoon siirtymisestä huolimatta ei asuinoloti
laston tietosisältö ole supistunut. Se on tällä hetkellä, 
päinvastoin, aikaisempaa laajempi. Rekisterit kuvaavat moni
puolisesti asuntojen ja rakennusten fyysisiä ominaisuuksia. 
Sitävastoin rekistereistä ei ole mahdollista saada tietoja 
esim. asumismenoista.
Vuonna 1985 asuinolotilasto sisälsi seuraavia tietoja 
asuntojen rakenteesta:

hallintaperuste
pinta-ala
huoneluku
talotyyppi
varusteet (keittiö, WC, suihku, sauna, parveke, lämminve- 
si, kerrosluku, lämmitys, vesijohto, viemäri, sähkö, his
si)
rakentamisvuosi 
peruskorjausvuosi
taloyhtiön yhteiset tilat (pesutupa, talosauna, uima- 
allas, väestönsuoja)

Asuntokuntien rakenteeseen ja demografisiin taustatietoihin 
yhdistettynä rekisteriaineisto antaa laajat mahdollisuudet 
kuvata asuinoloja. Tärkeimpiä asuntokunnan ominaisuuksia 
kuvaavia tietoja olivat vuonna 1985

asuntokunnan koko ja rakenne 
asuntokunnan elinvaihe 
viitehenkilön sosioekonominen asema 
viitehenkilön ikä
asuntokunnan valtionveronalaiset tulot

Koska asuinolotilasto kuten väestölaskennatkin on kokonais- 
tilasto, sen tietoja voidaan käyttää yksityiskohtaisilla 
alueluokituksilla (esim. kunnat ja kuntien osa-alueet). Vuo
den 1985 asuinolotilastossa voitiin rekistereistä tuottaa 
myös tietoja asuntokuntien saamasta asuntolainojen korkovä- 
hennysetuudesta.
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3. Kotitaloustiedustelu - sisältö ja menetelmä

3.1. Kotitaloustiedustelun tietosisältö
Kotitaloustiedusteluja on Suomessa tehty aina vuosisadan 
alusta lähtien. Tietosisällöltään ja menetelmiltään nykymuo
toiset tutkimukset aloitettiin vuonna 1966. Siitä lähtien 
Tilastokeskus on tehnyt kotitaloustiedusteluja säännöllises
ti viiden vuoden välein. Viimeisin tutkimus koskee vuotta 
1985.
Kotitaloustiedustelu on perustaltaan kulutustutkimus. Sillä 
kerätään tietoa kotitalouksien kulutusmenoista ja kulutuksen 
määrästä. Myös itsetuotetut ja kerätyt (marjat, kalat yms.) 
tuotteet lasketaan mukaan kulutukseen. Tiedot kerätään var
sin yksityiskohtaisesti.
Kulutuksen lisäksi kotitaloustiedustelussa selvitetään koti
talouksien tulot ja niiden käyttämät yhteiskunnalliset 
palvelut. Vuodesta 1980 lähtien tulotietoja on käytetty 
pääasiassa luokitusperusteena. Kotitalouksien tulojen tilas
tointi siirtyi vuonna 1978 itsenäiselle tulonjakotilastolle. 
Yhteiskunnallisilla palveluilla tarkoitetaan kotitalouksien 
käyttämiä koulutus-, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja. 
Näiden palveluiden tuottamiskustannusten ja käyttäjien 
maksaman osuuden erotuksena voidaan laskea kotitalouksille 
koituva ilmaispalveluetuus.
Kotitaloustiedustelun perustietoja on perinteisesti täyden
netty lukuisilla lisätiedoilla, joiden sisältö ja määrä on 
vaihdellut eri tutkimuksissa. Vuonna 1985 täydentäviä tieto
ja oli mm. luottokorttien käytöstä ja maksutavoista, energi
an säästötoimista, asuntojen hankinnasta, kuluttajien osto- 
aikeista, kotityöstä.
Kotitalouksien ominaisuuksia voidaan luokitella useiden 
taustamuuttujien mukaan. Tärkeimpiä näistä ovat viime aikoi
na olleet:

elinvaihe
sosioekonominen asema 
alue (kuntamuoto, lääni) 
kotitalouden koko
tulomuuttujat (desiilit/kvintiilit eri tulokäsitteillä 
ryhmitellyistä kotitalouksista)

Kotitaloustiedustelu ei palvele ainoastaan kulutustutkimus
ta. Sitä käytetään myös ravintotutkimukseen, energiatutki
mukseen, asuinoloselvityksiin, kuluttajahintaindeksin paino- 
rakenteen uudistamiseen jne.
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3.2. Kotitaloustiedustelun tietojen keruu ja estimointi
Kotitaloustiedustelun tiedot kerätään haastatteluiden, 
tilinpitojen ja rekistereiden avulla. Tietojenkeruumenetelmä 
on monivaiheinen. Tutkimus alkaa ns. tilinpitotutkimuksella, 
jolloin kullekin kotitaloudelle tehdään alkuhaastattelu ja 
kotitalous pitää kulutuksestaan kirjaa kahden viikon ajan. 
Tilinpitovaihe kestää koko tutkimusvuoden. Tämän vuoksi vuo
si on jaettu 26:een kahden viikon tilinpitojaksoon, joissa 
kussakin on mukana yhtä monta kotitaloutta. Tutkimusvuoden 
päätyttyä kotitaloudet haastatellaan uudelleen (ns. vuosi- 
haastattelu). Viimeisessä tietojenkeruuvaiheessa poimitaan 
rekisteritiedot.
Rekistereistä kerätään pääosa tulo- ja tulonsiirtotiedoista. 
Tulotietojen lähteenä käytetään verotusrekisteriä. Kansane
läkelaitoksen rekistereitä, asumistukirekisteriä ja Eläkere- 
kisteriä. Näiden lisäksi käytetään Tilastokeskuksen tutkin
torekisteriä ja Väestörekisterikeskuksen henkikirjoitusre- 
kisteriä. Jälkimmäisestä poimitaan tutkimuksen otos.
Kotitaloustiedustelu on otostutkimus. Sen kohdeperusjoukkona 
ovat kaikki suomalaiset kotitaloudet. Tutkimuksen ulkopuole- 
le jäävät laitoksissa elävät henkilöt. Kotitaloustiedustelun 
otosyksikkö on henkilö, koska kotitalouspohjaista otantake- 
hikkoa ei ole käytettävissä.
Vuoden 1985 kotitaloustiedustelun otos oli noin 12 000 
henkilöä. Tutkimukseen tulivat mukaan ne kotitaloudet, joi
hin nämä kohdehenkilöt kuuluivat.
Lopulliseen otokseen jäi mukaan 8 200 kotitaloutta. Tutki
muksen vastauskato oli näin ollen 30 prosenttia. Suurin syy 
katoon oli osallistumisesta kieltäytyminen.(1)
Henkilöpohjaisen otoksen käyttäminen kotitalousaineistossa 
ja korkea kato edellyttävät huolellista estimointia, jotta 
aineiston luotettavuus säilyisi riittävänä. Vuoden 1985 
kotitaloustiedustelussa on ensimmäisen kerran sovellettu 
menetelmää, joka huomioi kotitalouksien vastaustodennäköi
syyden. Vastaustodennäköisyys arvioidaan neljän muuttujan 
avulla. Ne kuvaavat talouden perherakennetta, asuinpaikkaa 
ja sen kaupungistumisastetta sekä verotuksen omaisuustuloa.(2

(1) Kotitaloustiedustelu 1985. Laatuselvitys, Tulot ja kulu
tus 1988:5, Tilastokeskus
(2) Seppo Laaksonen: Katovirheen korjaus kotitalousaineis
tossa, Tutkimuksia nro 147, Tilastokeskus, 1988
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3.3. Asuminen kotitaloustiedustelussa
Kotitaloustiedustelun laaja tietosisältö tarjoaa monipuoli
sen mahdollisuuden myös asumista koskeville tutkimuksille. 
Se on itseasiassa ainoa aineisto (ehkä elinolotutkimuksen 
ohella), joka sisältää asuinolojen lisäksi tietoja asumisme
noista ja asumisen tukemisesta.
Vuonna 1985 asumista voitiin tutkia seuraavilla tiedoilla:
Asunnon rakennetiedot

huoneluku 
pinta-ala 
hallintaperuste 
talotyyppi
varusteet (WC, suihku, sauna, lämmitys, viemäri, vesijoh
to, hissi) 
rakentamisvuosi 
peruskorj ausvuosi 
taloyhtiön yhteiset tilat

Asumismenot
yhtiövastikkeet
vuokrat
asuntolainojen korot ja lyhennykset
vakuutusmaksut
korj aukset
peruskorj aukset
vesi- ja jätevesimaksut
energiamaksut
muut asumismenot

Asunnon hankinta
asunnon rahoitus

Asumisen tukeminen
Asumistuki
asp-tuki
asuntolainojen korkojen verovähennykset 
aravalainojen korkotuki

Kokonaisuudessaan kotitaloustiedustelun aineistolla 
(edellisten lisäksi mm. kotitalouden rakenne, muu kulutus, 
tulot) voi asuinoloja tutkia laajemmin kuin esimerkiksi 
väestölaskentatiedoilla. Kotitaloustiedustelun käyttöä tosin 
rajoittaa sen otospohjaisuus. Aineistoa voidaan harvoin 
käyttää lääniä pienempien alueellisten yksiköiden tutkimi
seen.
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4. Kotitalous/asuntokunta
Rekistereihin pohjautuvien asuinolotilastojen perustilasto- 
yksikkö on asuntokunta. Määritelmän mukaan asuntokunnan 
muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat vakituisesti 
samassa asunnossa. Asuntoväestö ei sisällä kaikkia suomalai
sia. Siihen ei lueta niitä henkilöitä, jotka on väestön 
keskusrekisterissä kirjattu laitoksiin, asunnottomiksi, 
ulkomaille tai henkikirjoituksissa tietymättömiksi. Asunto
kuntiin eivät kuulu myöskään asuntoloissa elävät, jos heidän 
asuntonsa ei täytä asuinhuoneistolle asetettuja vaatimuksia.
Kotitaloustiedustelujen perusyksikkö on kotitalous. Se voi 
käsittää yhden itsenäisesti taloudestaan ja toimeentulostaan 
huolehtivan henkilön tai useita henkilöitä. Jälkimmäisessä 
tapauksessa kotitalous muodostuu perheestä ja/tai muista 
henkilöistä. Yhdessä asumisen ohella samaan kotitalouteen 
kuuluminen määräytyy tällöin yhteisen ruokatalouden tai muun 
yhteisen tulon käytön mukaan. Kotitalousväestön ulkopuolelle 
jäävät ne henkilöt, jotka elävät pysyväisluontoisesti 
erilaisisssa laitoksissa (laitosväestö).
Asuntokuntakäsitteessä tärkein kriteeri on vakituinen yhdes
sä asuminen. Konkreettisesti se merkitsee samassa asuinhuo
neistossa (tai osoitteessa) asumista. Kotitalouskäsitteen 
määräävin piirre on yhteinen ruokatalous tai muu yhteinen 
tulojen käyttö.
Asuntokuntaan kuuluminen määräytyy sen tiedon mukaan, mikä 
väestörekisterissä on henkilön vakituisesta asuinpaikasta. 
Täten esim. opiskelijat tai muut henkilöt, jotka oleskelevat 
tilapäisesti muulla paikkakunnalla, kuuluvat edelleen siihen 
asuntokuntaan, jossa (jolla paikkakunnalla) ovat vakituises
ti kirjoilla. Näin siitä huolimatta, että henkilö eläisi 
täysin omassa taloudessaan ja olisi jo käytännössä muuttanut 
kotoaan pois. Kotitaloudesta poismuuttaneet opiskelijat tai 
muut perheen jäsenet kuuluvat kotitalouteen vain siinä 
tapauksessa, että osallistuvat edelleen kotitalouden tulojen 
hankintaan ja/tai kulutukseen.
Eroja asuntokunnan ja kotitalouden muodostamisessa on myös 
asunnossa tai huoneistossa vakinaisesti asuvien käsittelys
sä. Alivuokralaistalouksien jäsenet luetaan mukaan siihen 
asuntokuntaan, jonka asunnossa he elävät (ovat vakinaisesti 
kirjoilla). Rekisterissä heillä on sama kotipaikkatunnus 
kuin muilla samassa osoitteessa asuvilla. Alivuokralaiset 
muodostavat sitävastoin oman kotitalouden, koska elävät 
taloudellisesti itsenäisinä muihin nähden. Vastaavalla 
tavalla käsitellään kotitaloustiedustelussa kotiapulaisia ja 
täysihoitolaisia. Asuinolotilastossa nämä henkilöt kuuluvat 
muuhun asuntokuntaan, mikäli asuvat vakinaisesti samassa 
asunnossa.
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Yhdessä asuvat, mutta omilla varoillaan elävät erotellaan 
omiksi kotitalouksiksi. Täten esimerkiksi toveri-, solu- tai 
opiskelija-asuntoloissa asuvat muodostavat kukin oman koti
taloutensa. Mikäli asuntola täyttää asuinhuoneiston vaati
mukset, luetaan siinä elävät samaan asuntokuntaan (edellyt
täen, että asuvat vakinaisesti ko. asuntolassa).
Asuntokuntakäsite otettiin käyttöön vuoden 1980 väestölas
kennassa. Vastaava yksikkö aikaisemmissa laskennoissa oli 
ruokakunta. Ruokakunnan muodostavat yhdessä asuvat perheen
jäsenet ja muut henkilöt, joilla on yhteinen ruokatalous. 
Kotitalous- ja ruokakuntakäsitteiden määritelmät ovat yhte
nevät. Käytännössä kotitaloustiedustelun ja väestölaskennan 
vertailua helpotti ennen 1980-lukua sekin, että väestölas
kennan ruokakunta-aineistoa käytettiin kotitaloustiedustelun 
estimoinnissa perusjoukkona. Kotitalouksien ja ruokakuntien 
määrä oli tällöin lähes yhtenevä.
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5. Kotitaloustiedustelu-väestölaskenta vertailu: Keskeisten muuttu
jien jakaumat

Tässä jaksossa vertaillaan kotitalouksien ja asuntokuntien 
jakautumista eräiden keskeisten muuttujien mukaan. Samalla 
pyritään osoittamaan, missä määrin erot johtuvat määritel
mistä ja operationalisointitavoista, missä määrin erilainen 
mittaustapa vaikuttaa tuloksiin. Keskeiset käsitteet koske
vat tässä tapauksessa eräitä kotitalousluokituksia ja asun
non ominaisuustietoja.

5.1. Kotitalouden/asuntokunnan koko
Vuonna 1985 oli kotitalouksia yhteensä 2 045 000 kotitalous- 
tiedustelun mukaan. Väestölaskennassa oli asuntokuntia sama
na ajankohtana 1 888 000. Kotitalouksien määrä oli runsas 8 
prosenttia eli 157 000 taloutta suurempi kuin asuntokuntien.
Kaikenkaikkiaan asuntokantaan kuului vuonna 1985 yhteensä 
2 020 000 asuntoa, joista 1 876 000 asuntoa oli vakinaisesti 
asuttuj a.
Taulukon 1 mukaan kotitalouksien ja asuntokuntien määrät 
eroavat eniten toisistaan yhden henkilön talouksissa.

Taulukko 1. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen 
koon mukaan kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 
85.

Kotitalouden/asuntokunnan Koti taloustiedustelu-85 Väestölaskenta-85
koko Kotitalouksia X Asuntokuntia X

1 henkilö 720 508 35,2 532 094 28,2
2 henkilöä 521 838 25,5 514 825 27,3
3 henkilöä 343 692 16,8 347 127 18,4
4 henkilöä 317 449 15,5 324 365 17,2
5 henkilöä 104 165 5,1 117 290 6,2
6 + henkilöä 37 523 1 ,9 52 009 2,7

Kaikki
kotitaloudet/asuntokunnat 2 045 176 100,0 1 887 710 100,0
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Yhden henkilön kotitalouksia oli 188 000 enemmän kuin yhden 
henkilön asuntokuntia (35 prosenttia). Eroa kotitalouksien 
ja asuntokuntien kokonaismäärässä tasoittaa toisaalta se, 
että vähintään kolmen hengen asuntokuntia oli enemmän kuin 
kotitalouksia.
Kotitalouden ja asuntokunnan koko määritellään yhtenevästi. 
Myös kotitaloustiedustelun perusjoukko (4 833 883 henkeä) ja 
väestölaskennan asuntoväestö (4 839 969 henkeä) ovat käytän
nöllisesti katsoen samat. Täten erot kotitalouksien ja 
asuntokuntien määrissä johtuvat pääasiassa kotitalous- ja 
asuntokuntakäsitteiden erilaisesta operationalisoinnista.
Edellä on kappaleessa 4 selvitetty kotitalous- ja asuntokun
takäsitteiden määritelmällisiä eroja ja erilaista tiedonke
ruusysteemiä. Kotipaikkatunnukseen perustuva asuntokuntien 
muodostamissysteemi aliarvioi erityisesti yhden henkilön 
kotitalouksien määrää. Alivuokralaiset, väliaikaisesti 
kirjoilla olevat opiskelija- yms. asuntoloissa ja omakotita
lojen yläkerroissa asuvat kirjautuvat usein osaksi suurempaa 
yksikköä. Täten myös suuria asuntokuntia on enemmän kuin 
vastaavia kotitalouksia.
Erot kotitalouksien ja asuntokuntien rakenteessa ja lukumää
rissä johtavat erilaisiin keskikokolukuihin. Vuonna 1985 
kuului kotitalouteen keskimäärin 2,36 henkilöä. Asuntokunnan 
keskikoko oli vastaavana ajankohtana 2,56 henkilöä.

5.2. Kotitalouden/asuntokunnan elinvaihe

Kotitalouden elinvaihetta kuvaava luokitus on 1980-luvulla 
noussut erääksi tärkeimmistä taustamuuttujista sekä kotita- 
loustiedustelussa että asuinolotilastossa. Elinvaiheluoki- 
tuksella kuvataan kotitalouksien elämänvaiheita, jotka 
yleensä eroavat tulojen käytöltään ja kulutukseltaan. Luoki
tusta muodostettaessa käytetään hyväksi
kotitalous/asuntokuntatyyppiä ja päämiehen/viitehenkilön ja 
lasten ikiä. Sekä tavoitteiltaan että päällisin puolin myös 
muodostamistavoiltaan käsitteet ovat yhtenevät. Tästä (ja 
samasta nimestä) huolimatta kotitaloustiedustelun ja väestö
laskennan elinvaiheluokitukset ovat vertailukelvottomat.
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Taulukko 2. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen
elinvaiheen mukaan kotltaloustiedustelussa 85 ja väestölas
kennassa 85.

Kotitalouden/asuntokunnan Kotitaloustledustelu-85 Väestölaskenta-85
elinvaihe Kotitalouksia X Asuntokuntia X

Yksinäinen 720 508 35,2 532 094 28,2
Yksinhuoltaja 63 240 3.1 148 754 7,9
Lapseton pariskunta 410 195 20,1 292 362 15,5
Aviopari ja huollettavia 
lapsia 524 673 25,6 665 521 35,3
Muut kotitaloudet 326 559 16,0 - -

Vähint. 2 henkeä, ei perhe - - 136 421 7,2
Lapseton aviopari ja muita - - 17 483 0,9
Yksinhuoltajaperhe ja mui
ta _ 30 036 1.6
Avioparilapsiperhe ja mui
ta _ _ 41 225 2,2
Vähintään kaksi perhettä - - 23 814 1,3

Kaikki
kotitaloudet/asuntokunnat 2 045 176 100,0 1 887 710 100,0

Yhden henkilön talouksien ja asuntokuntien erot johtuvat 
'kotitalouden/asuntokunnan koko' -kappaleessa selostetuista 
syistä. Yksinhuoltajatalouksia on kotitaloustiedustelussa 
yli puolet vähemmän kuin väestölaskennassa. Ero johtuu pääa
siassa erilaisesta lapsen määrittelystä. Väestölaskennassa 
lapseksi määritellään kaikki perheasemaltaan lapset ilman 
yläikärajaa. Kotitaloustiedustelussa ovat lapsia kaikki alle 
17-vuotiaat, joiden asema kotitaloudessa on lapsi. Lapsia 
ovat myös ne 17-24-vuotiaat, jotka ovat perheasemaltaan lap
sia ja elävät ammatissatoimimattomina pääasiassa toisen 
henkilön tuloilla. Ne yksinhuoltajakotitaloudet, joissa on 
vähintään 17 vuotta täyttänyt ammatissa toimiva lapsi, 
kuuluvat kotitaloustiedustelussa muiden kotitalouksien ryh
mään.
Lapsettomien pariskuntien ryhmä on puolestaan kotitaloustie
dustelussa noin 40 prosenttia suurempi kuin väestölaskennas
sa. Kotitaloustiedustelussa lapsettomiin pariskuntiin kuuluu 
päämies ja hänen avio-/avopuolisonsa. Asuntokunta- 
aineistossa mukana ovat vain lapsettomat avioparit. Avopa
rit, joilla ei ole lapsia, kuuluvat asuntokunta-aineistossa 
vähintään kahden henkilön asuntokuntiin (ei perhe). Vuonna 
1985 oli Tilastokeskuksen työvoimatilastoon perustuvan 
avoiiittotilaston mukaan Suomessa noin 140 000 15-64-
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vuotiasta avoparia. Näistä noin 100 000:11a ei ollut alle 
18-vuotiaita lapsia(l)
Avioparilapsiperheitä on asuntokunta-aineistossa runsas 
neljännes enemmän kuin kotitalousaineistossa. Molemmissa 
aineistoissa tähän luokkaan kuuluvat sekä avo- että aviopa
rit lapsineen. Erot aiheutuvat samasta syystä kuin yksin- 
huoltajatalouksien kohdalla. Väestölaskennassa huollettavien 
lasten iällä ei ole ylärajaa. Kotitaloustiedustelussa taas 
lapseksi katsotaan vain alle 25-vuotiaat lapsen asemassa 
olevat.
16 prosenttia kotitaloustiedustelun talouksista kuuluu mui
hin kotitalouksiin. Asuntokuntien elinvaiheluokituksessa ei 
vastaava ryhmää ole, vaan edellä käsiteltyjen ryhmien lisäk
si asuntokuntaluokitusta on tarkennettu asuntokunnan tyypin 
mukaan.
Luokkien sisällössä aiheuttaa edelleen eroja se, että osa 
yhden henkilön kotitalouksista kuuluu asuntokuntiin, joissa 
on lapsia tai perheen ulkopuolisia jäseniä.

5.3. Kotitalouden/asuntokunnan sosioekonominen asema
Sosioekonominen asema on perusluokitus, joka on ollut sekä 
kotitaloustiedustelussa että väestölaskennassa käytössä jo 
parin vuosikymmenen ajan. Kotitalouden/asuntokunnan sosioe
konominen asema määräytyy sen päämiehen/viitehenkilön sosio
ekonomisen aseman mukaan. Sekä kotitaloustiedustelussa että 
väestölaskennassa sovelletaan samaa suositusta(2) . Sosioe
konominen asema oli vuoden 1985 väestölaskennassa niitä 
harvoja luokituksia, jotka enää perustuivat lomakkeilla 
kerättävään aineistoon. Lomaketiedustelun ajankohta osui 
viikolle 11.11. - 17.11.1985.
Kotitaloustiedustelussa on mahdollista käyttää kahteen eri 
ajanjaksoon perustuvaa luokitusta. Toinen luokitus perustuu 
kotitalouden jäsenen toimintaan tilinpitojakson aikana. Toi
sen perustana on toiminta koko vuoden 1985 aikana. Pääasial
linen toiminta haastateltiin kuukauden tarkkuudella. Se 
toiminta, mihin henkilö oli käyttänyt eniten aikaa vuonna 
1985 määräsi hänen vuositason sosioekonomisen asemansa. 
Oheisessa taulukossa 3. on verrattu kotitalouksien päämies
ten vuositason sosioekonomista asemaa asuntokuntien viite- 
henkilöiden sosioekonomiseen asemaan.

(1) Avoliitossa elävät 1987, Väestö 1989:1, Tilastokeskus, 
1989.
(2) Sosioekonominen asema -luokitus. Ämmättiasemaluokitus. 
Käsikirjoja Nro 17, Tilastokeskus, 1983
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Taulukko 3. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen
sosioekonomisen aseman mukaan kotitaloustiedustelussa 85 ja
väestölaskennassa 85.

Koti talouden/asuntokunnan Kotitaloustiedustelu-85 Väestölaskenta-85
sosioekonominen asema Kotitalouksia X Asuntokuntia X
Yrittäjä 216 469 10,6 149 449 7,9
-Maatalousyrittäjä 118 473 6,8 76 145 4.0
-Muu yrittäjä 97 996 4.8 73 304 3.9
Palkansaaja 1 216 787 59,4 1 122 802 59,5
-Ylempi toimihenkilö 241 843 11.8 216 282 11.5
-Alempi toimihenkilö 386 171 18,9 361 822 19,2
-Työntekijä 687 773 28,7 544 698 28,8
Ammatissa toimimaton 612 920 30,0 577 840 30,6
-Eläkeläinen 548 895 26,8 511 632 27,1
-Opiskelija 39 853 2.0 17 893 0.9
-Muu 24 172 1,2 48 315 2.6
Tuntematon - 37 619 2.0

Kalkki
kot i taloudet/asuntokunnat 2 045 176 100,0 1 887 710 100,0

Ammatissa toimivien ryhmässä ovat aineistojen väliset erot 
suurimmat maatalousyrittäjien talouksissa. Kotitaloustiedus- 
telun aineistossa oli maatalousyrittäjiä runsaat 50 prosent
tia enemmän kuin väestölaskennan asuntokunta-aineistossa. 
Pääasiallisin syy eroavuuteen on pääasiallisen toiminnan 
aikaperiodissa. Kotitaloustiedustelussa maatalousyrittäjiksi 
tulivat ne taloudet, joiden päämies käytti suurimman osan 
työajastaan maatalouden parissa. Väestölaskennassa pääasial
linen toiminta määräytyi yhden marraskuisen viikon mukaan. 
Näyttää siltä, että väestölaskennassa osa-aikaiset maatalou
syrittäjät jäivät aliedustetuiksi, mikäli he toimivat 
marraskuussa jossakin muussa ammatissa.
Opiskelijatalouksia oli kotitaloustiedustelussa yli kaksi 
kertaa enemmän kuin opiskelija-asuntokuntia. Tämä ero aiheu
tui pääasiassa kotitalous- ja asuntokuntakäsitteiden opera- 
tionalisoinnista. Tilapäisesti opiskelupaikkakunnallaan 
oleskelevat opiskelijat kirjautuvat vanhalle kotipaikkakun
nalleen väestölaskennassa. Myös asuntolassa asuvien opiske
lijoiden yhdistäminen suuremmiksi (korkeintaan 25 hengen) 
asuntokunniksi pienensi opiskelija-asuntokuntien määrää.
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5.4. Päämiehen/viitehenkilön Ikä

Päämiehen ikäluokitus el sinällään synnytä eroja kotitalous- 
tiedustelun ja väestölaskennan välillä. Erot aiheutuvat 
lähinnä kotitalouksien ja asuntokuntien muodostamisen yhtey
dessä syntyneistä rakenteellisista eroista sekä eroista 
päämiehen/viitehenkilön määrittelyssä. Kotitalouden päämie
heksi merkitään se henkilö, joka pääasiassa vastaa kotita
louden toimeentulosta. Tieto päämiehestä perustui kotitalou
den itsensä antamaan tietoon haastattelussa. Tätä tietoa 
korjattiin jonkin verran rekistereiden avulla vastaamaan 
päämiehen määritelmää.
Asuntokunnan viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokunnan 
suurituloisinta henkilöä. Joissakin tapauksissa viitehenki- 
lön määrittelyssä käytettiin tulotietojen lisäksi myös 
perheasema, sukupuoli- ja ikätietoja.
Taulukko 4. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen 
päämiehen/viitehenkilön iän mukaan kotitaloustiedustelussa 
85 ja väestölaskennassa 85.

Kotitalouden/asuntokunnan Kotitaloustiedustelu-85 Väestölaskenta-85
päämiehen/viitehenkilön
ikö

Kotitalouksia X Asuntokuntia X

- 19 10 773 0,5 6 703 0,4
20 - 24 116 549 5,7 80 864 4,3
25 - 29 208 823 10,2 189 476 10,0
30 - 34 224 789 11,0 218 850 11,6
3 5 - 4 4 447 551 21,9 436 947 23,1
45 - 54 321 479 15,7 310 851 16,5
55 - 64 323 614 15,8 283 485 15,0
65 - 74 260 225 12,7 217 591 11,5
75 + 131 373 6,4 142 943 7,6

Kalkki
koti taloudet/asuntokunnat 2 045 176 100,0 1 887 710 100,0

Suhteellisesti suurin ero päämiehen/viitehenkilön iän mukai
sissa jakaumissa on nuorten 20-24-vuotiaiden talouksissa. 
Näitä talouksia on kotitaloustiedustelussa noin 45 prosent
tia enemmän kuin väestölaskennassa. 25-54-vuotiaiden jakau
mat ovat varsin yhtenevät. Erot kasvavat taas jonkin verran 
iäkkäämpien päämiesten/viitehenkilöiden talouksissa. 65-74- 
vuotiaiden talouksia on kotitaloustiedustelussa noin viiden
nes (43 000) enemmän kuin väestölaskennassa. Vain vähintään 
75-vuotiaiden asuntokuntia on väestölaskennassa enemmän kuin 
kotitalouksia.
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Nuorten viitehenkilöiden aliedustavuuteen väestölaskennassa 
vaikuttaa opiskelijoiden ja muiden tilapäisesti kotoa 
poissaolevien samoin kuin alivuokralaisten käsittely asunto
kuntaa muodostettaessa. Käsittelyä on selostettu tarkemmin 
edellä.

5.5. Kotitalouden/asuntokunnan asunnon hallintaperuste

Asunnon hallintaperusteluokitus määrittelee omistusasunnot 
yhtenevästi kotitaloustiedustelussa ja väestölaskennassa. 
Vuokra-asuntojen määrittelyssä on sitävastoin eroja. Väestö
laskennassa alivuokralaiset kirjautuvat vuokranantajansa 
kanssa samaan asuntokuntaan. Täten väestölaskennan hallinta- 
perusteluokituksesta puuttuu alivuokralaisten luokka. Koti
taloustiedustelussa asuntoloissa asuvat merkitään alivuokra
laisiksi. Väestölaskennassa he ovat päävuokralaisia, mikäli 
huoneet täyttävät asuinhuoneistoille asetetut vaatimukset. 
Asuntoloissa asuvat summataan väestölaskennassa yhteen 
suuremmiksi asuntokunniksi. Kotitaloustiedustelussa kukin 
asuntola-asukas muodostaa oman kotitaloutensa.
Myös luontaisetu- ja työsuhdeasuntojen käsittelyssä on koti
taloustiedustelussa ja väestölaskennassa eroja. Väestölas
kennassa työsuhde-asunnot ovat oma ryhmänsä hallintaperuste- 
luokituksessa. Summaluokkana ne lasketaan yhteen vuokra- 
asuntojen kanssa. Syytinkinä saatu asuntoetu luetaan väestö
laskennassa muu hallintaperuste-ryhmään.
Kotitaloustiedustelussa työsuhdeasunnot eritellään päävuok- 
ralaisasunnoiksi tai luontaisetuasunnoiksi. Työsuhdeasunnos
ta tulee tavallinen päävuokralaisasunto, mikäli siitä makse
taan käypää tasoa vastaavaa vuokraa. Tämän erottelun tekee 
haastateltava. Luontoisetuasunnoiksi lasketaan käypää tasoa 
halvemmalla vuokratut työsuhdeasunnot ja syytingin perus
teella saadut asunnot.
Luokitukset saadaan yhteneviksi, jos työsuhdeasunnot erote
taan muista luontoisetuasunnoista ja siirretään vuokra- 
asuntojen ryhmään. Normaalisti kuitenkin kotitaloustieduste- 
lun luontoisetuasuntoryhmä sisältää väestölaskennan 
työsuhdeasunto- ja muu hallintaperuste -ryhmien tapauksia. 
Oheisessa taulukossa 5. kotitaloustiedustelun muu hallinta- 
peruste sisältää vain syytingin tai muun syyn perusteella 
saadut luontoisedut.
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Taulukko 5. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen
asunnon hallintaperusteen mukaan kotitaloustiedustelussa 85
ja väestölaskennassa 85.

Asunnon hallintaperuste Kotitaloustiedustetu-85 Väestölaskenta-85
Kotitalouksia X Asuntokuntia X

Omistusasunto 1 411 074 69,0 1 302 075 69,0
-Oma talo 783 167 38,3 728 074 38.6
-Oma osake 627 907 30,7 574 001 30,4
Vuokra-asunto 622 638 30,4 490 125 26,0
-alivuokralaisasunto 33 073 1,6 - -
Muu hallintaperuste 11 464 0.6 40 161 2,1
Tuntematon 55 349 2,9

Yhteensä 2 045 176 100,0 1 887 710 100,0

Omistusasunnossa elävien talouksien osuus on yhtä suuri sekä 
kotitaloustiedustelussa että väestölaskennassa. Lukumääräi
sesti asuntonsa omistaneita kotitalouksia on lähes 110 000 
enemmän kuin omassa asunnossa eläviä asuntokuntia.
Vuokralla asuvia talouksia on kotitaloustiedustelussa 
neljännes (133 000 taloutta) enemmän kuin väestölaskennassa. 
Hallintaperusteen mukaisessa jakaumassa vuokralla asuvia 
kotitalouksia oli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin 
asuntokuntia.
Erot omistusasunnossa ja vuokralla asuvien talouksien 
määrässä selittyvät pääosin kotitalouden ja asuntokunnan 
muodostamiseen liittyvistä tekijöistä. Alivuokralaisten 
lisäksi vuokralla-asuvien määrään vaikuttaa erityisesti 
opiskelijoiden ja muiden tilapäisesti poissaolevien kirjaa
minen vakinaisen olinpaikan mukaan. Valtaosa näistä henki
löistä on vuokralaisia.
Väestölaskennan hallintaperusteeltaan tuntemattomien talouk
sien määrä vaikutti vuonna 1985 ennenkaikkea vuokralla 
asuneiden talouksien määrään. Hallintaperusteeltaan tunte
mattomien määrä on vähentynyt voimakkaasti vuosien 1986-87 
tilastoissa ja lisännyt vuokralaisten määrää.
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5.6. Kotitaloudet/asuntokunnat talotyypin mukaan

Kotitaloustledustelun ja väestölaskennan talotyyppiluokituk- 
set vastaavat määritelmällisesti toisiaan. Eri tyyppisissä 
taloissa asuvien kotitalouksien ja asuntokuntien suhteelli
nen osuus kotitalouksista on myös lähes yhtenevä. Asuntokun
tien ja kotitalouksien lukumäärissä on kuitenkin hyvin sel
vät erot.
Taulukko 6. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen 
asunnon talotyypin mukaan kotitaloustiedustelussa 85 ja 
väestölaskennassa 85.

Asunnon tatotyyppi

Varsinaiset asuinrakennuk
set
-Pientalot
-- Erilliset
- -Kytketyt 
-Asuinkerrostalot 
Muut rakennukset 
Tuntematon

Yhteensä

Kotitaloustiedustelu-85 
Kotitalouksia X

1 996 404 97,,6
1 126 876 55,,1
900 299 44,,0
226 577 11 ,,1
869 528 42,,5
37 749 1 ,,8
11 021 0 ,,5

2 045 176 100,,0

Väestölaskenta-85 
Asuntokuntia X

1 815 650 96,2
1 004 360 53,2
814 304 43,1
190 056 10,1
806 042 42,7
52 774 2,8

1 887 710 100,0

Pientalossa asui lähes 123 000 kotitaloutta enemmän kuin 
asuntokuntia (12 prosenttia enemmän). Kerrostaloissa oli 
kotitalouksia 64 000 enemmän. Vain muissa rakennuksissa oli 
asuntokuntia enemmän kuin kotitalouksia.
Kerrostaloissa asuntokuntien ja kotitalouksien lukumääräerot 
selittyvät ainakin osittain talouksien muodostamiseen 
liittyneistä eroista. Opiskelijat ja muut tilapäisesti 
poissaolevat sekä alivuokralaiset asuvat pääasiassa vuokra- 
asunnoissa, jotka puolestaan sijaitsevat useimmiten kerros
taloissa.
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5.7. Kotitalouksien/asuntokuntien huoneluku

Huoneeksi määritellään sekä kotitaloustiedustelussa että 
väestölaskennassa ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala 
on vähintään 7 neliömetriä. Huonelukuun luetaan myös keit
tiö, mikäli se täyttää huoneen ominaisuudet. Kotitaloustie
dustelussa voidaan erottaa toisistaan asunnon huoneluku ja 
kotitalouden omassa käytössä olevien huoneiden lukumäärä. 
Asunnon huonelukuun lasketaan mukaan myös vuokralle annetut 
huoneet ja omakotitalon yläkerta, vaikka se olisikin muiden 
kuin kotitalouden jäsenten käytössä. Kotitalouden käytössä 
oleva asunnon pinta-ala ja huoneluku arvioidaan normaalisti 
omassa käytössä olleiden huoneiden mukaan. Oheisessa taulu
kossa 7. kotitalouksien huoneluku on esitetty poikkeukselli
sesti koko asunnon huoneluvun mukaan. Jakauma on näin 
vertailukelpoinen väestölaskentatietojen kanssa, jossa 
asuntokunnan asunnon huoneluku määräytyy koko asunnon huone- 
luvun mukaan.
Taulukko 7. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen 
asunnon huoneluvun mukaan kotitaloustiedustelussa 85 ja 
väestölaskennassa 85.

Asunnon huoneluku Kot i taloust iedustelu-85 Väestölaskenta-85
Kotitalouksia X Asuntokuntia X

1 huono 288 362 14,0 201 929 10,7
2 huonetta 268 704 13,1 258 440 13,7
3 huonetta 491 056 24,0 460 199 24,4
4 huonetta 423 338 20,7 417 256 22,1
5 huonetta 343 610 16,8 330 464 17,5
6 huonetta 148 525 7,3 135 906 7,2
7+ huonetta 73 826 3.6 51 279 2,7
Tuntematon 10 755 0,5 32 237 1,7

Yhteensä 2 045 176 100,0 1 887 710 100,0

Kotitalouksien ja asuntokuntien huoneluvun mukaiset suhteel- 
lisest jakaumat vastaavat varsin hyvin toisiaan, lukuunotta
matta yhden huoneen asuntoja. Yhden huoneen asunnossa eläviä 
talouksia oli kotitaloustiedustelussa runsaat 80 000 enemmän 
(yli 40 prosenttia) kuin väestölaskennassa.
Eron painottumisen yhden huoneen asuntoihin selittää pääosin 
edellä jo useaan kertaan siteerattu ero kotitalouden ja 
asuntokunnan muodostamisessa. Opiskelijoiden ja muiden tila
päisessä osoitteessa asuvien käsittely sekä alivuokralaista-
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louden ja omakotitalon yläkerrassa asuvien puuttuminen 
aiheuttavat sekä yhden henkilön talouksien, että yhden huo
neen asuntojen aliedustavuutta.
Keskimääräinen huoneluku kotitaloutta kohti oli vuonna 1985
3.5 ja ja huoneita henkilöä kohti oli vastaavasti 1,5. 
Väestölaskennassa asuntokunnalla oli keskimäärin 3,5 huonet
ta. Asuntokunnan jäsenellä oli käytössään keskimäärin 1,4 
huonetta.
Asuntokunnan huoneluku on kotitalouden koon ohella oleelli
nen tieto mitattaessa asumisväljyyttä. Kun osa käytännössä 
omassa taloudessaan ja asunnossaan asuvista kirjautuu edel
leen siihen asuntokuntaan, jossa on kirjoilla, ylikorostaa 
tämä ahtaasti asuvien osuutta. Alivuokralaisten laskeminen 
vuokranantajatalouksien jäseniksi vaikuttaa samansuuntaises
ti. Asumisväljyys-määritelmän mukaan yhden henkilön talouk
sia ei lueta ahtaasti asuviksi.
Vuonna 1985 asui 9,9 prosenttia (187 000) asuntokunnista 
ahtaasti. Kotitaloustiedustelun mukaan oli ahtaasti asuvia
7.5 prosenttia eli 155 000 kotitaloutta. Tilavasti asui 
vastaavana ajankohtana 225 000 asuntokuntaa (11,9 prosent
tia) ja 311 000 kotitaloutta (15,2 prosenttia).

5.8. Kotitalouksien/asuntokuntien asunnon pinta-ala

Asunnon pinta-alaksi määritellään väestölaskennassa huoneis
toa rajoittavien seinien sisäpintojen rajaama alue. Kotita- 
loustiedustelussa pinta-ala määritellään suurin piirtein 
yhtenevästi. Kotitaloustiedustelussa asunnon pinta-ala sa
moin kuin huonelukukin voidaan jaotella koko asunnon pinta- 
alaksi ja kotitalouden omassa käytössä olevaksi pinta- 
alaksi. Keskimääräinen kotitalouden käytössä oleva pinta-ala 
lasketaan omassa käytössä olevan pinta-alan mukaan.
Oheisessa taulukossa 8. on esitetty kotitalouksien jakautu
minen asunnon koko pinta-alan mukaan. Tieto on täten vertai
lukelpoinen väestölaskennan aineiston kanssa.
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Taulukko 8. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen
asunnon pinta-alan mukaan kotitaloustiedustelussa 85 ja
väestölaskennassa 85.

Asunnon pinta-ala m2 Kotitaloustledustelu-85 Viiestölaskenta-85
Kotitalouksia X Asuntokuntia X

7 - 19 41 070 2.0 12 674 0,7
20 - 29 137 599 6,7 97 612 5,2
30 - 39 210 677 10,3 196 595 10,4
40 - 49 157 610 7,7 161 267 8,5
50 - 59 285 976 14,0 275 353 14,6
60 - 69 216 962 10,6 207 402 11,0
70 - 79 220 562 10,8 222 966 11.8
80 - 89 161 894 7,9 150 022 7.9
90 - 99 128 128 6.3 125 663 6,7
100 -119 218 307 10,7 213 703 11,3
120 -139 123 365 6,0 99 672 5.3
140 -199 107 131 5,2 75 065 4,0
200- 24 856 1,2 17 389 0.9
Tuntematon 11 039 0.5 32 327 1.7

Yhteensä 2 045 176 100,0 1 887 710 100,0

Jakaumien rakenteet eroavat toisistaan vastaavalla tavalla 
kuin huoneluvun mukaiset jakaumat. Myös syyt eroavuuksiin 
ovat yhtenevät.
Keskimääräinen asuinpinta-ala kotitaloutta kohti oli vuonna 
1985 74 neliömetriä. Mukana on tällöin vain kotitalouden 
omassa käytössä ollut pinta-ala. Asuntokunnan käytössä oli 
väestölaskennan mukaan keskimäärin yhtä paljon asuinpinta- 
alaa. Henkeä kohti oli kotitaloustiedustelussa asuinpinta- 
alaa keskimäärin 31,3 neliömetriä. Väestölaskennassa oli 
asuntokunnan jäsenellä hieman vähemmän asuinpinta-alaa, 28,9 
neliömetriä.

5.9. Kotitalouksien/asuntokuntien asunnon varustetaso

Asunnon varustetasoa kuvataan väestölaskennassa viemärin, 
vesijohdon, WC:n, lämpimän veden, peseytymistilojen ja 
keskuslämmityksen avulla. Myös kotitaloustiedustelussa 
kerättiin vastaavat tiedot.
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Varusteiden määrittelyssä eroavat eniten viemäri ja vesijoh
to. Kotitaloustiedustelussa viemäri ja vesijohto katsotaan 
kuuluvaksi varustetasoon vain, mikäli asunto on liitetty 
verkostoon. Väestölaskennassa varusteisiin luetaan myös 
asuntojen omat viemärit ja vesijohdot. Viemäri ja vesijohto- 
tieto on kotitaloustiedustelussa haastateltu vain yhden ja 
kahden asunnon pientaloilta ja muilta rakennuksilta. Rivi- 
ja kerrostaloissa kyseisten varusteiden katsotaan kuuluvan 
varustetasoon. Käytännössä tämä oletus ei lisää väestölas
kennan ja kotitaloustiedustelun eroavuutta.
Lämpimäksi vedeksi luetaan kotitaloustiedustelussa ja 
väestölaskennassa varsinaisen lämpimän veden lisäksi myös 
sähköllä tai kaasulla toimivat lämminvesiboilerit. Näiden 
varusteiden vaikutus on vähäinen lämpimän veden yleisyyteen. 
Keskuslämmitys määritellään yksityiskohtaisella tasolla jon
kin verran erilaisen lämmitystapaluokituksen pohjalta koti
taloustiedustelussa ja väestölaskennassa (ks. Liite: Asunnon 
varustetaso).
Taulukko 9. Kotitalouksien ja asuntokuntien jakautuminen 
asunnon varusteiden mukaan kotitaloustiedustelussa 85 ja 
väestölaskennassa 85.

Asunnon varusteet m2 Koti taloust iedustelu-85 Väestölaskenta-85
Kotitalouksia X Asuntokuntia X

Viemäri 1 561 309 76,3 i 793 449 95,0
Vesijohto 1 671 809 81,7 1 759 187 93,2
WC 1 878 312 92,3 1 709 914 90,6
Lämminvesi 1 855 859 91,5 1 636 616 86,7
Peseytymistilat 1 774 998 87,3 1 595 963 84,5
-Suihku 1 712 501 84,2 1 446 448 76,6
-Huoneistokohtainen sauna 798 344 39,1 715 039 37,9
Keskuslämmi tys 1 823 751 89,2 1 628 004 86,2

Eniten eroja varustetasossa on juuri viemärin ja vesijohdon 
kohdalla. Kotitaloustiedustelun suppeampi määritelmä laskee 
viemärin yleisyyttä lähes 20 prosenttiyksikköä. Vesijohdon 
osalta lasku on runsaat 10 prosenttiyksikköä.
Muutoin asuntojen varustetaso on kotitaloustiedustelun mu
kaan jonkin verran parempi kuin väestölaskennan mukaan. 
Varustetasoerojen syntyyn vaikuttaa osittain talotyypin ja 
hallintaperusteen erilaisuus.
Asunnon varusteiden mukaan määritellään väestölaskennassa 
asunnon varustetasoluokat: hyvin varustettu, puutteellisesti 
varustettu ja erittäin puutteellisesti varustettu asunto.
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Yhdessä asumisväljyysluokituksen kanssa ne muodostavat 
asumistasoluokituksen. Edellä kuvattujen erojen vuoksi koti- 
taloustiedustelusta ja väestölaskennasta el saada vertailu
kelpoisia varustetaso tai asumlsväljyysluokltuksla (erot 
alhetuvat erityisesti viemärin ja vesijohdon määrittelystä). 
Väestölaskennan mukaan asui vuonna 1985 77,6 prosenttia 
asuntokunnista hyvin varustetussa asunnossa. Puutteellisesti 
varustetussa asunnossa eli 7,5 prosenttia ja ja erittäin 
puutteellisesti varustetussa asunnossa 13,2 prosenttia 
asuntokunnista. Jos vastaava luokitus muodostettaisiin koti- 
taloustiedustelun aineistosta, asuisi hyvin varustetussa 
asunnossa vain alle puolet (47,6 prosenttia) kotitalouksis
ta. Puutteellisesti varustetussa asunnossa eläisi 16,7 
prosenttia ja erittäin puutteellisesti varustetussa asunnos
sa 35,7 prosenttia kotitalouksista.
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6. Kotitaloustiedustelun ja väestölaskennan vertailu: keskeisten 
luokitusten vastaavuus

Tässä jaksossa tarkastellaan kotitaloustiedustelun ja 
väestölaskennan asuntokuntatietojen vastaavuutta yksikköta- 
solla. Samalla pyritään selvittämään, miten yksikkötason 
havainnot ovat hajonneet (onko hajonnassa systemaattisuutta) 
eri luokituksissa. Vertailu on toteutettu siten, että 
väestölaskennan asuntokuntakohtaiset tiedot on yhdistetty 
kotitaloustiedustelun otoksen talouksille. Yhdistely tehtiin 
liittämällä kotitalouteen sen asuntokunnan tiedot, johon 
kotitalouden päämies kuului. Yhdistely tehtiin kotitalouden 
päämiehen henkilötunnuksen avulla. Parittomaksi jäi 75 koti
taloutta.
Sekä kotitalouksien että asuntokuntien tiedot perustuvat 
ajankohtaan 31.12.1985. Tietojenkeruumenetelmien ja käsite- 
määritelmien eroavuutta on tutkittu aikaisemmissa jaksoissa. 
Syntynyttä kuvaa pyritään tässä edelleen tarkentamaan. 
Tarkasteltavat muuttujat ovat pääosin samat kuin kappaleessa 
5.
Aikaisemmissa tarkasteluissa (kappale 5.) kotitalous- ja 
asuntokuntakohtaiset jakaumat esitettiin siinä muodossa kuin 
perusyksiköt ja käsitteet on julkaistu tulosteissa. Eroavuu
det olivat niitä, joihin muokkaamattoman aineiston käyttäjät 
tulevat törmäämään. Seuraavissa tarkasteluissa aineistojen 
vertailukelpoisuutta on viety niin pitkälle kuin se on ollut 
mahdollista. Aineistosta on poistettu tapauksia, joita 
kotitalouden/asuntokunnan muodostamisessa on kohdeltu eri 
tavalla. Täten aineistosta on hylätty kotitaloudet, jotka 
asuivat alivuokralaisina. Myös kotitalouden koko muokattiin 
vastaamaan todellista tilannetta 31.12.1985. Kappaleen 5. 
tarkasteluissa kotitalouden koko määräytyi tilinpitovaiheen 
ajankohdan mukaan, joka saattoi olla mikä tahansa kalenteri
vuoden 1985 päivä. Seuraavassa vertailussa tilinpitovaiheen 
kotitaloudesta on poistettu ne jäsenet, jotka eivät enää 
31.12.1985 asuneet kotitaloudessa (poismuuttaneet, kuol
leet). Vastaavasti tilinpitokotitalouteen lisättiin ne jäse
net, jotka olivat liittyneet kotitalouteen tilinpitojakson 
ja vuoden lopun välillä.
Kotitalous- ja asuntokuntakohtaiset tiedot on seuraavassa 
esitetty korottamattomasta aineistosta muodostetuista 
ristiintaulukoinneista.
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6.1. Kotitalouden päämiehen/asuntokunnan viitehenkilön vastaavuus
Kotitalouden päämiehen ja asuntokunnan viitehenkilön määrit
tely on tärkeä siksi, että kotitalous sijoittuu sen mukaan 
eräisiin luokituksiin (sosioekonominen asema, päämiehen 
ikä). Sekä kotitalouden päämieheksi, että asuntokunnan 
viitehenkilöksi kuuluisi ensisijassa tulla kotitalouden 
suurituloisin henkilö. Kotitaloustiedusteluissa päämiehen 
nimeää kotitalous haastattelussa. Tietoa korjataan jälkikä
teen, jos jonkun muun perheenjäsenen tulot ylittävät selväs
ti päämieheksi ilmoitetun tulot. Suurituloisimman merkitse
misestä asuntokunnan viitehenkilöksi poiketaan silloin, kun 
suurituloisin on alle 25-vuotias lapsi. Tällöin viitehenki
lön määrittelyssä käytetään tulotietojen lisäksi myös 
perheasema-, sukupuoli- ja ikätietoja. Asuntokunnan viite- 
henkilö päätellään puhtaasti rekisteritietojen avulla.
Vaikka asuntokunnittaiset tiedot poimittiin kotitalouksien 
päämiehen henkilötunnuksen avulla, ei tämä merkinnyt sitä, 
että kotitalouden päämies olisi myös asuntokunnassa viite- 
henkilönä. Päämiehen ja viitehenkilön yhtenevyyttä tutkit
tiin vertailemalla henkilön syntymävuoden ja sukupuolen 
vastaavuutta.
Päämiehen ja viitehenkilön sukupuoli ja syntymävuosi vastaa
vat toisiaan 95,8 prosentissa kotitalouksista. Rekistereihin 
pohjautuvien päättelysääntöjen ja pääosin haastatteluun 
perustuvan arvion ero on varsin pieni. Päämiehen sukupuoli 
on sama 96,8 prosentissa talouksista. Oheisessa taulukossa 
on tarkasteltu päämiesten ja viitehenkilöiden sukupuolen 
vastaavuutta.
Taulukko 10. Päämiehen ja viitehenkilön sukupuolen vastaa
vuus kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85 
(yhdistetyt tiedot)

Asuntokunnan
viitehenkilön
sukupuoli

Kotitalouden
päämiehen sukupuoli
Mies Nainen Yhteensä

Mies
Nainen

6 126 
157

104 
1 728

6 230 
1 885

Yhteensä 6 283 1 832 8 115



29

Kotitaloustiedustelun menetelmä kirjaa miehen jonkin verran 
useammin päämieheksi kuin rekistereihin pohjautuva päättely.
Kotitaloustiedustelun ja väestölaskennan väliseen eroon 
vaikuttaa tässäkin tapauksessa kotitalouden/asuntoknnan 
määrittely. Omana kotitaloutenaan elävät henkilöt, joiden 
vakituinen kotipaikka on väestörekisterin mukaan vanhassa 
asuntokunnassa, eivät useinkaan ole tämän asuntokunnan 
päämiehenä.

6.2. Kotitalouden/asuntokunnan koon vastaavuus

Kotitalouksien ja asuntokuntien koon mukaisessa jakaumassa 
olivat suurimmat erot yhden henkilön talouksissa. Erot 
selittyivät lähinnä kotitalouden ja asuntokunnan muodostami
seen ja rekisteriaineiston tilapäisesti asuvien käsittelyyn 
liittyneistä tekijöistä.
Taulukossa 11. on tarkasteltu suoraan painottamattoman 
aineiston vastaavuutta kotitalouden ja asuntokunnan koon 
mukaan.
Taulukko 11. Kotitalouden ja asuntokunnan koon vastaavuus 
kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85 (yhdiste
tyt tiedot)

Koti tatou- Asuntokunnan koko
den koko 1 2 3 4 5 6 7 8+ Yht.

1 731 95 49 42 16 12 6 5 958
2 40 1 503 140 43 14 11 9 3 1 763
3 6 56 1 454 149 41 13 4 6 1 729
4 5 5 55 2 001 108 30 5 7 2 216
5 1 6 8 24 832 65 11 11 958
6 0 1 2 4 16 247 16 7 293
7 0 0 1 1 1 5 93 12 113
8+ 0 0 0 0 1 2 3 79 85

Yht. 783 1 666 1 709 2 264 1 031 385 147 130 8 115

Kotitalouden ja asuntokunnan koot vastasivat toisiaan 85,5 
prosentissa talouksista. Eniten hajontaa oli yhden henkilön 
talouksissa.



30

Koska kotitalouksien ja asuntokuntien rakenne oli erilainen 
on taulukoissa 12 ja 13 tarkasteltu erikseen, miten usein 
kotitalouden koko vastasi asuntokunnan kokoa (taulukko 12.) 
ja miten usein asuntokunnan koko vastasi kotitalouden kokoa 
(taulukko 13.).
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Taulukko 12. Kotitalouden koon vastaavuus asuntokunnan ko
koon, kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85
(yhdistetyt tiedot) , %

Kotitalou
den koko

Asuntokunnan 
1 2

koko
3 4 5 6 7 8+ Yht.

1 76,3 9,9 5,1 4,4 1 .9 1.3 0.6 0,5 100,0
2 2,3 85,3 7,9 2,4 0,8 0,6 0.5 0,2 100,0
3 0,4 3,2 84,1 8,6 2,4 0,8 0,2 0,3 100,0
4 0,2 0,2 2,5 90,3 4,9 1 ,4 0,2 0,3 100,0
5 0,1 0,6 0,8 2,5 86,9 6,8 1 ,2 1 .1 100,0
6 0.0 0,3 0,7 1 .4 5.4 84,3 5.5 2,4 100,0
7 0,0 0,0 0.9 0.9 0,9 4,4 82,3 10,6 100,0
8+ 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2.4 3,5 92.9 100,0

Taulukko 13. Asuntokunnan koon vastaavuus kotitalouden ko
koon kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85 
(yhdistetyt tiedot) , %

Kotitatou- Asuntokunnan koko
den koko 1 2 3 4 5 6 7 8+

1 93,4 5,7 2.8 1,8 1 .7 3,1 4,1 3,8
2 5,1 90,2 8.2 1 ,9 1 ,4 2,8 6,1 2,3
3 0,8 3,3 85,1 6,6 4,0 3,4 2,7 4,6
4 0,6 0.3 3,2 88,4 10,5 7,8 3,4 5,4
5 0,1 0,4 0,5 1 .1 80,7 16,9 7.5 8,5
6 0.0 0,1 0.1 0.2 1.5 64,2 10,9 5,4
7 0,0 0,0 0,1 0,0 0.1 1 ,3 63,3 9,2
8+ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,1 0.5 2,0 60,8

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
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Kotitalouden koko poikkesi useimmin asuntokunnan koosta juu
ri yhden henkilön kotitalouksissa. Vain 76 prosenttia yhden 
henkilön kotitalouksista oli myös yhden henkilön asuntokun
tia. 10 prosenttia näistä kotitalouksista oli kahden henki
lön asuntokuntia. Koska tilapäisesti kirjoilla olevat ja 
asuntoloissa asuvat, jotka ovat useimmiten yksinäisiä, 
kirjautuvat mukaan suurempiin asuntokuntiin, saattoi yhden 
henkilön kotitalous olla väestölaskennassa jopa yli 8- 
henkilön asuntokunta.
Vähintään kahden henkilön talouksissa vastasivat kotitalou
den ja asuntokunnan koot toisiaan 82-93 prosenttisesti. Sil
loin kun kotitalouden ja asuntokunnan koko oli erilainen, 
olivat asuntokunnat selvästi useammin suurempia kuin kotita
loudet. Asuntokunnan koko puolestaan poikkesi kotitalouden 
koosta sitä tavallisemmin, mitä suurempi asuntokunta oli. 
Yhden henkilön asuntokunnat olivat 93 prosenttisesti myös 
yhden henkilön kotitalouksia. Suurimmissa talouksissa 
vastaavuus laski 60 prosentin tietämille (taulukko 13.) Syy
nä asuntokunnan ja kotitalouden kokoeroon oli tavallisimmin 
se, että asuntokunta oli kotitaloutta suurempi.

6.3. Kotitalouden/asuntokunnan elinvaiheen vastaavuus

Kuten jo aikaisemmin todettiin samasta nimestä ja osittain 
samanlaisista ryhmänimikkeistä huolimatta kotitaloustiedus- 
telun ja väestölaskennan elinvaiheluokitukset eivät ole 
vertailtavissa keskenään. Erot luokituksissa johtuvat 
toisaalta kotitalous-/asuntokuntakäsitteistä ja niiden 
operationalisoinnista eri tietolähteiden avulla, toisaalta 
luokituksissa käytetyistä erilaisista ikärajoista (varsinkin 
lasten ikä).
Erot yksinäisten määrässä aiheutuvat lähinnä
kotitalous/asuntokuntakäsitteistä ja erilaisesta tietojenke- 
ruutavasta. Lähes 10 prosenttia kotitaloustiedustelun yksi
näisistä kirjautuu asuntokunnittaisessa tilastossa vähintään 
kahden henkilön talouksiksi, jotka eivät muodosta perhettä 
(taulukko 16). Nämä ovat pääasiassa lapsettomia avopareja 
tai yhdessä asuvia sukulaisia. Myös asuntolat kirjautuvat 
tavallisimmin tähän luokkaan. Noin 4 prosenttia yhden henki
lön kotitalouksista on yksinhuoltaja-asuntokuntia ja toiset 
4 prosenttia asuntokuntia, joissa on lapsiperhe ja alle 25 
vuotiaita lapsia. Erot johtuvat jälkimmäisissä tapauksissa 
pääasiassa siitä, että rekisteriaineistossa yhden henkilön 
talouden vaikinainen asuinpaikka on edelleen entisen perheen 
parissa.
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Taulukko 14. Kotitalouden ja asuntokunnan elinvalheen
vastaavuus kotitaloustledustelussa 85 ja väestölaskennassa
85 (yhdistetyt tiedot), %

Kotitalouden elinvaihe
Asuntokunnan Yksi Yksin Kaksi Aviopari Muut Yhteensä
elinvaihe näiset huoltajat aikuista ja tapsia

Yksinäiset 712 1 38 9 23 783
Vähintään 2 henkeä 
(ei perhe) 93 2 206 4 104 409
Lapseton aviopari 6 1 950 7 39 1 003
Yksinhuoltaja 37 224 15 20 272 568
Aviopari, alle 24-v. 
lapsia 39 5 85 3 284 859 4 272
Aviopari, kaikki lap
set 25+ v. 10 0 39 0 174 223
Lapseton aviopari ja 
muita 8 0 33 3 43 87
Yksinhuoltaja ja mui
ta 5 17 4 40 67 133
Aviopari ja lapsia ja 
muita 34 1 13 101 235 384
Vähintään 2 perhettä 6 4 32 71 140 253

Yhteensä 950 255 1 415 3 539 1 956 8 115

Yhden henkilön asuntokunnat ovat 90 prosenttisesti myös yh
den henkilön kotitalouksia. Eniten eroja aiheutui siitä, 
että 5 prosenttia rekisterin mukaan yksinäisistä olikin 
haastattelussa kahden aikuisen talouksia. Tämän tyyppisiä 
poikkeamia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun avopareista 
jompikumpi puolisko on edelleen kirjoilla vanhalla kotipaik
kakunnallaan.
Yksinhuoltajakotitaloudet olivat lähes 90 prosenttisesti 
myös yksinhuoltaja-asuntokuntia. Sitävastoin asuntokunta- 
aineiston yksinhuoltajista vain 40 prosenttia oli sitä myös 
kotitalousaineistossa. Lähes puolet yksinhuoltaja- 
asuntokunnista kirjautui muihin kotitalouksiin. Eron aiheut
taa se, että asuntokunta-aineistossa yksinhuoltajan lapsen 
ikärajaa ei ole rajattu. Kotitaloustledustelussa se on 
korkeintaan 24 vuotta.
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Taulukko 15. Asuntokunnan elinvaiheen vastaavuus kotitalou
den elinvaiheeseen kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölas
kennassa 85 (yhdistetyt aineistot), %

Kotitalouden elinvaihe
Asuntokunnan
elinvaihe

Yksi
näiset

Yksin
huoltajat

Kaksi
aikuista

Aviopari 
ja lapsia

Muut Yhteensä

Yksinäiset
Vähintään 2 henkeä

90,0 0,1 4,9 1 ,2 2.9 100,0

(ei perhe) 22,7 0.5 50,4 1 ,0 25,4 100,0
Lapseton aviopari 0,6 0,1 94,7 0.7 3.9 100,0
Yksinhuoltaja 
Aviopari, alle 24-v.

6,5 39,4 2,7 3.5 47,9 100,0

lapsia
Aviopari, kaikki lap

0,9 0,1 2.0 76,9 20,1 100,0

set 25+ v.
Lapseton aviopari ja

4,5 0,0 17,5 0,0 78,0 100,0

muita
Yksinhuoltaja ja mui

9.2 0,0 37,9 3.5 49,4 100,0

ta
Aviopari ja lapsia ja

3,7 12,8 3.0 30.1 50,4 100,0

muita 8.8 0.3 3,4 26,3 61 ,2 100,0
Vähintään 2 perhettä 2,4 1 .6 12,6 28.1 55,3 100,0

Kahden aikuisen kotitaloudet kirjautuivat lapsettomiksi 
aviopareiksi tai vähintään kahden hengen (perheettömiksi) 
asuntokunniksi sen mukaan, olivatko he avio- vai avoliitos
sa. Jonkin verran kahden aikuisen kotitalouksia oli myös 
asuntokunnissa, joissa oli aviopari ja alle 25-vuotiaita 
lapsia. Rekisterin mukaan lapset (tai lapsi) asuivat edel
leen vanhempiensa luona, vaikka haastattelussa olivatkin jo 
omia talouksiaan.
Asuntokunta-aineiston lapsettomista aviopareista 95 prosent
tia oli kahden aikuisen kotitalouksia. Vähintään kahden 
henkilön perheettömistä asuntokunnista vain puolet kuului 
kahden aikuisen talouksiin. Neljännes näistä asuntokunnista 
kuului ryhmän 'Muut' kotitalouksiin ja runsas viidennes yh
den henkilön kotitalouksiin (esim. asuntolassa asuvat).
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Taulukko 16. Kotitalouden elinvaiheen vastaavuus asuntokun
nan elinvaiheeseen kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölas
kennassa 85 (yhdistetyt tiedot), %

Kotitalouden elinvaihe
Asuntokunnan Yksi Yksin Kaksi Aviopari Muut
elinvaihe näiset huoltajat aikuista ja lapsia

Yksinäiset 75,0 0,4 2,7 0,3 1 .2
Vähintään 2 henkeä 
(ei perhe) 9,8 0,8 14,6 0,1 5,3
Lapseton aviopari 0.6 0.4 67,1 0.2 2.0
Yksinhuoltaja 3,9 87,8 1 ,1 0,6 13,9
Aviopari, alle 24-v. 
lapsia 4,1 2,0 6,0 92,8 43,9
Aviopari, kaikki lap
set 25+ v. 1 .1 0,0 2,8 0,0 8.9
Lapseton aviopari ja 
muita 0,8 0,0 2,3 0,1 2,2
Yksinhuoltaja ja mui
ta 0,5 6.6 0,3 1 ,1 3,4
Aviopari ja lapsia ja 
muita 3,6 0,4 0,9 2,8 12,0
Vähintään 2 perhettä 0.6 1 ,6 2,2 2.0 7.2

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Niistä kotitalouksista, joissa oli aviopari ja lapsia, kuu
lui yli 90 prosenttia vastaavaan asuntokuntaluokkaan. 
Vastaavuus oli parhain elinvaiheluokista. Asuntokunta- 
aineistossa sitävastoin viidennes luokan talouksista kuului 
muihin kotitalouksiin. Tässä tapauksessa todennäköisin syy 
eroavuuteen on se, että kaikki alle 25-vuotiaat lapset ovat 
jo muuttaneet taloudesta, vaikka rekisterin mukaan jonkun 
vakituinen asuinpaikka on edelleen perheen luona.
Yli 300 000 kotitaloutta kuuluu elinvaiheeltaan luokkaan 
muut kotitaloudet. Rekisteriaineiston mukaan nämä taloudet 
ovat yleisimmin kahden huoltajan asuntokuntia, yksinhuolta
jia ja sekatalouksia, joissa ydinperheen lisäksi on muita 
jäseniä.
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Asunnon hallintaperustetta koskevat tiedot vastasivat koti- 
taloustiedustelussa ja väestölaskennassa toisiaan noin 87 
prosenttisesti. Useimpiin muihin muuttujiiin verrattuna 
vastaavuus oli suhteellisen hyvä. Parhaiten luokitukset 
vastasivat toisiaan omistusasunnoissa (omat talot, omat 
osakehuoneistot). Kotitaloustiedustelun päävuokralaisasun- 
noissa elävistä kirjautui sen sijaan runsas viidennes 
työsuhdeasunnossa eläviksi asuntokunniksi. Ero johtuu pääo
sin siitä, että kotitaloustiedustelussa luetaan työsuhdea
sunnoiksi vain ne asunnot, joista maksetaan käypää tasoa 
pienempää vuokraa. Väestölaskennassa ei tällaista rajausta 
tehdä (ks. tarkemmin erosta kappale 5.5.).
Taulukko 17. Kotitalouden ja asuntokunnan hallintaperusteen 
vastaavuus kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 
85 (yhdistetyt tiedot)

6.4. Koti "talouden/asuntokunnan hallintaperusteen vastaavuus

Kotitalouk- Asunnon hallintaperuste asuntokunnilla
silla Oma

talo
Oma
osake

Vuokra-
asunto

Työsuh-
deas.

Muu
hall.p.

Tunt. Yht

Oma talo 4 036 41 22 6 49 48 4 202
Oma osakeh. 30 1 928 40 5 13 24 2 040
Päävuokr. 81 43 1 006 358 18 90 1 596
Työsuhde 10 1 16 86 1 6 120
Syytinki
Muu

20 0 2 0 19 5 46

luontaisetu 42 6 8 8 20 6 90
Muu hall.p. 15 2 2 1 0 1 21

Yhteensä 4 234 2 021 1 096 464 120 180 8 115

Oma mielenkiintonsa asunnon hallintaperusteluokituksissa 
kotitaloustiedustelussa ja väestölaskennassa on muuta 
hallintaperustetta koskevalla detaljilla: vaikka ryhmillä on 
sama nimi, niihin ei sisälly ainoatakaan yhteistä havaintoa. 
Useimmiten rekisteritiedon mukaan muuhun hallintaperustee- 
seen luokitellut taloudet kertovat haastattelussa asuvansa 
omassa talossa.
Hailintaperusteeltaan tuntemattomista asuntokunnista puolet 
oli päävuokralaisina asuvia kotitalouksia. Tulos tuntuu 
luotettavalta myöhemmin tapahtuneen kehityksen valossa. Kun 
tuntemattomien määrä on nopeasti laskenut vuoden 1985 jäl
keen, se on kasvattanut erityisesti vuokralla asuvien 
asuntokuntien määrää.
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6.5. Kotitalouden /asuntokunnan talotyypin vastaavuus

Asunnon taustatiedoista vastasivat kotitaloustiedustelussa 
ja väestölaskennassa parhaiten toisiaan talotyypit. Ne oli
vat 94 prosentissa tapauksista yhtenevät. Kotitaloudet 
poikkesivat talotyypiltään asuntokunnista varsin vähän mis
sään talotyyppiryhmässä.
Taulukko 18. Kotitalouden ja asuntokunnan talotyypin vastaa
vuus kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85 
(yhdistetyt tiedot)

Asunnon talotyyppi asuntokunnilla
Kotitalouk- Pien Rivi-/ Kerros- Muu as. Muu ra- Tunt. Yht
silla talo ketjut. talo rakennus kennus

Pientalo 4 384 24 34 21 61 45 4 569
Rivi-tai 
ketjutalo 47 809 54 2 15 15 942
Kerrostalo 
Muu raken-

71 31 2 271 5 60 16 2 454

nus 30 1 15 0 80 3 129

Yhteensä 4 532 865 2 374 28 216 79 8 094

Rekisteriaineiston talotyypiltään tuntemattomista rakennuk
sista oli haastattelun mukaan suurin osa pientaloja.

6.6. Kotitalouden/asuntokunnan huoneluvun vastaavuus

Asuntojen huoneluvut vastasivat väestölaskennassa ja kotita- 
lousitedustelussa toisiaan vain kolmessa tapauksessa neljäs
tä. Luokitusten yhteneväisyys oli selvästi pienempi kuin 
esimerkiksi talotyypin tai hallintaperusteen. Asunnon huone- 
luku on kuitenkin hyvin keskeinen tieto, koska sitä käyte
tään tärkeimpien asumistasoa kuvaavien tunnuslukujen laske
misessa (huoneita asukasta tai taloutta kohti, ahtaasti asu
vat, asumisväljyysluokitus). Tämän johdosta kotitalouksien 
ja asuntokuntien huoneluvun vastaavuutta on seuraavassa 
tarkasteltu yksityiskohtaisemmin kuin muita asunnon ominai- 
suustietoja.
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Taulukko 19. Kotitalouden ja asuntokunnan huoneluvun vastaa
vuus kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85 
(yhdistetyt tiedot)

Kotitalouden Asuntokunnan huoneluku
huoneluku 1 2 3 4 5 6+ Tunt. Yht.

1 299 29 10 16 19 16 12 401
2 25 461 76 16 13 13 8 612
3 7 115 1 303 93 23 15 24 1 580
4 6 15 145 1 586 124 29 24 1 929
5 4 17 80 201 1 502 141 22 1 967
6+ 1 7 31 81 326 1 136 25 1 607

Yhteensä 342 644 1 645 1 993 2 007 1 350 115 8 096

Aikaisemmin todettiin, että erikokoisten asuntojen osuus oli 
varsin yhtenevä sekä kotitaloustiedustelussa että väestölas
kennassa lukuunottamatta yhden huoneen asuntoja. Eron arvi
oitiin johtuvan lähinnä kotitalouden ja asuntokunnan muodos
tamiseen liittyvistä säännöistä (kappale 5.7.).
Kotitalouden huoneluku vastasi parhaiten asuntokuntien 
huonelukua 3-4 huoneen asunnoissa (taulukko 20). Vastaavuus 
oli yli 80 prosenttia. Asuntokuntien huoneluku puolestaan 
osui parhaiten yhteen pienimmissä, yhden huoneen asunnoissa 
elävien kotitalouksien ja toisaalta vähintään kuuden huoneen 
asunnossa olleiden kotitalouksien kesken. Yhden huoneen 
asunnoissa vastaavuus oli lähes 90 prosenttia.
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Taulukko 20. Kotitalouden huoneluvun vastaavuus asuntokunnan 
huonelukuun kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 
85 (yhdistetyt tiedot), %

Kotitalouden Asuntokunnan huoneluku
huoneluku 1 2 3 4 5 6+ Tunt. Yht.

1 74,6 7,2 2,5 4,0 4.7 4,0 3,0 100,0
2 4,1 75,3 12,4 2.6 2,1 2.1 1,3 100,0
3 0,4 7,3 82,5 6.9 1.5 0.9 1.5 100,0
4 0.3 0,8 7,5 82.2 6,4 1.5 .1.2 100,0
S 0.2 0,9 4,1 10,2 76,4 7,2 1 ,1 100,0
6+ 0,1 0.4 1 ,9 5.0 20,3 70,7 1 .6 100,0

Taulukko 21. Asuntokunnan huoneluvun vastaavuus kotitalouden
huonelukuun kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa
85 (yhdistetyt tiedot), %

Kotitalouden Asuntokunnan huoneluku
huoneluku 1 2 3 4 5 6+ Tunt.

1 87,4 4.5 0,6 0.8 1 ,o 1.2 10,4
2 7,3 71 ,6 4,6 0.8 0.7 1 .0 7.0
3 2,1 17,9 79,2 4,7 1.2 1.1 20,9
4 1 ,8 2,3 8.8 79,6 6,2 2,1 20,9
5 1 .2 2,6 4,9 10,1 74,8 10,4 19,1
6+ 0.3 1 .1 1 .9 4,1 16,2 84,1 21 ,7

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kotitalouksien ja asuntokuntien huoneluvun yhtenevyys oli 
melko vahvasti riippuvainen asunnon talotyypistä. Pienta
loissa (taulukko 22.) huoneluvut vastasivat toisiaan vain 70 
prosentissa tapauksista. Kerrostaloissa ja rivitaloissa tie
dot osuivat huomattavasti paremmin yhteen. Kotitalouksien ja 
asuntokuntien huoneluvut olivat lähes 90 prosenttisesti sa
mat kerrostaloissa (taulukko 23). Rivitaloissa vastaavuus 
oli 83 prosenttinen (taulukko 24.).



Taulukko 22. Kotitalouden ja asuntokunnan huoneluvun vastaa
vuus pientaloissa kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölas
kennassa 85 (yhdistetyt tiedot)

Kotitalouden Asuntokunnan huoneluku
huoneluku 1 2 3 4 5 6+ Tunt. Yht.

1 16 6 4 2 4 7 1 40
2 4 158 34 8 7 5 2 218
3 2 55 366 46 15 10 14 508
4 3 14 115 567 88 22 13 822
5 3 14 76 180 1 117 125 16 1 531
6+ 1 6 29 78 298 101 22 1 452

Yhteensä 29 253 624 881 1 529 1 187 68 4 571

Taulukko 23. Kotitalouden ja asuntokunnan huoneluvun vastaa-
vuus kerrostaloissa kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölas-
kennassa 85 (yhdistetyt tiedot)

Kotitalouden Asuntokunnan huoneluku
huonetuku 1 2 3 4 5 6+ Tunt. Yht.

1 225 16 5 12 12 9 4 283
2 14 255 25 6 6 7 4 317
3 5 39 705 30 4 4 7 794
4 2 1 8 731 21 3 4 770
5 1 1 1 9 203 5 3 223
6+ 0 0 1 2 7 57 0 67

Yhteensä 247 312 745 790 253 85 22 2 454
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Taulukko 24. Kotitalouden ja asuntokunnan huoneluvun vastaa
vuus rivitaloissa kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölas
kennassa 85 (yhdistetyt tiedot)

Kotitalouden 
huoneluku

Asuntokunnan 
1 2

huoneluku
3 4 5 6+ Tunt. Yht.

1 54 6 0 1 1 0 6 68
2 6 32 14 2 0 0 1 55
3 0 16 195 15 4 1 2 233
4 0 0 17 270 14 2 6 309
5 0 1 1 11 178 10 2 203
6+ 0 0 0 0 18 53 3 74

Yhteensä 60 55 227 299 215 66 20 942

Eniten eroja pientaloissa näyttäisi aiheutuvan siitä, että 
vähintään kolmen huoneen asunnot kirjautuvat rekisterissä 
suhteellisen usein huonetta pienemmiksi kuin haastattelussa.
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6.7. Kotitalouden/asuntokunnan asunnon varustetietojen vastaavuus

Asunnon perusvarustus on kotitalous- ja asuntokunta- 
aineistossa sitä yhtenevämpi mitä yleisemmästä varusteesta 
on kyse. Poikkeuksen tekevät viemäri ja vesijohto. Kotita- 
loustiedustelussahan nämä varusteet laskettiin mukaan vain 
siinä tapauksessa, että asunto oli liitetty verkostoon. 
Väestölaskennassa varusteisiin luettiin myös asuntojen omat 
viemäri- ja vesijohtosysteemit (ks. tarkemmin kappale 5.9.). 
Kotitaloustiedustelussa oli viemäri vain 76 prosentilla 
talouksista, kun asuntokunnista se kuului 95 prosenttiin 
asunnoista. Vesijohdon yleisyydessä erilainen luokitusperus
te aiheutti runsaan kymmenen prosenttiyksikön eron.
Erilainen luokitusperuste näkyi myös tietojen yhteneväisyy
dessä. Viemäriä koskevat tiedot vastasivat toisiaan 51 
prosentissa tapauksista. Vesijohtoa koskevien tietojen 
vastaavuus oli 66 prosenttinen. Viemäri- ja vesijohtoliitty- 
mistä kysyttiin kotitaloustiedustelussa vain pientaloilta. 
Kerros- ja rivitaloissa katsottiin näiden varusteiden jo 
olevan.
Taulukko 25. Asunnon varustetiejojen vastaavuus kotitalous- 
tiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85

VARUSTE X
Sama Eri Tunt. Yhteensä

1. Kylpyh./suihku 87 12 1 100
2. WC 97 2 1 100
3. Huoneistok. sau-
na 91 8 1 100
4. Lämminvesi 94 5 1 100
5. Viemäri 51 48 1 100
6. Vesijohto 66 33 1 100
7. Hissi 92 7 1 100
8. Pääas. lämm.tapa 89 9 2 100
9. Parveke/terassi 82 17 1 100

5. ja 6. vain pientalot

Muilta osin varusteet vastasivat varsin hyvin toisiaan 
kotitalous- ja asuntokunta-aineistossa. WC:n kohdalla 
vastaavuus oli lähes sataprosenttinen.
Asunnon varustetietojen yhtenevyys vaihteli eri talotyypeis- 
sä. Vastaavuus oli selvästi parhain rivi- ja kerrostaloissa 
kaikkien varusteiden osalta.



Taulukko 26. Asunnon varustetietojen vastaavuus talotyypeit-
täln kotitaloustiedustelussa 85 ja väestölaskennassa 85
(yhdistetyt tiedot), %

TALOTYYPPI

Pien Rivi Kerr.- Muu Yht.
Varusteet talo talo talo rak.

X X X X X

1. KyLpyh./suihku 82 92 96 81 87
2. WC
3. Huoneistoko

96 98 98 92 97

sauna 88 96 95 82 91
4. Lämminvesi 91 98 98 87 94
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7. Päätelmiä

7.1. Erojen syitä
Yhteisistä luokitusten nimistä huolimatta kotitaloustiedus- 
telun kotitalouskohtaiset ja väestölaskennan asuntokuntakoh- 
taiset tiedot ovat harvoin keskenään vertailukelpoisia. Erot 
aiheutuvat pääasiassa seuraavista seikoista:
1) Erilainen tietopohja (haastattelu, rekisteri) ja käyttö
tarkoitus on johtanut erilaiseen perusyksiköiden operationa- 
lisointiin (kotitalous, asuntokunta)
2) Osa luokituksissa käytettävistä perusmuuttujista on 
rajattu eri tavoin (esim. viemäri, vesijohto)
3) Osassa luokituksissa johdetut muuttujat on rajattu tai 
määritetty eri tavoin (esim. lapsen ikäraja, työsuhdeasunto)
Vaikka kotitaloustiedustelun ja asuinolotilaston (väestölas
kennan) kuvaama kohdejoukko on sama (Suomen väestö laitosta
louksia lukuunottamatta), jakaa eri perustein muodostettu 
tilastoyksikkö henkilöt osittain eri yksiköihin. Ero näkyy 
erityisesti siinä, että kotitalouksia on selvästi enemmän 
kuin asuntokuntia. Tällöin myös kotitalouksien ja asuntokun
tien rakenne on erilainen. Erityisesti pieniä yhden henkilön 
kotitalouksia on huomattavasti enemmän kuin vastaavan kokoi
sia asuntokuntia.
Perusyksiköiden osittainen erilaisuus vaikeuttaa tutkimustu
losten vertailua kaikilta osin. Suurimmat erot tutkimusten 
välillä syntyvät niiden muuttujien jakaumissa, jotka korre
loivat voimakkaimmin kotitalouden ja asuntokunnan rakenteen 
kanssa. Tällaisiin muuttujiin kuuluu selvimmin asunnon 
huoneluku. Sen jakaumat kotitaloustiedustelussa ja asuinolo- 
tilastossa poikkeavat toisistaan samalla tavoin kuin kotita
louden ja asuntokunnan koko.
Myös muihin muuttujiin perusyksiköiden rakenteella on vaiku
tusta, vaikkakaan jakaumien erot eivät ole yhtä selkeät.
Edellä mainitut eroja aiheuttavat tekijät 2 ja 3 vaikuttavat 
vain niiden muutujien vertailtavuuteen, joissa näitä perus
muuttujia käytetään. Vaikutus saattaa olla kuitenkin 
oleellinen tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Esimer
kiksi viemärin ja vesijohdon erilainen käsittely kotitalous- 
tiedustelussa ja asuinolotilastoissa aiheuttaa paitsi sen, 
että tiedot eivät ole näiltä osin vertailtavissa, myös sen, 
että kotitaloustiedustelussa ei voida soveltaa samaa asunto
jen varustetaso- tai asumistasoluokitusta kuin asuinoloti- 
lastossa.
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Myös johdettujen muuttujien (esim. ikään perustuvat: lapsi, 
huollettava yms.) erilaiset luokkarajat tekevät vertailun 
mahdottomaksi. Huollettavan yläikärajan puuttuminen asuino- 
lotilastossa aiheuttaa sen, että yksinhuoltajia on sen mu
kaan yli kaksinkertainen määrä kotitaloustiedusteluun 
verrattuna. Elinvaiheluokitus on hyvä esimerkki siitä, miten 
perusyksiköiden aiheuttamat erot (esim. yksin asuvien määrä) 
ja johdettujen muuttujien rajat (ikärajat) tekevät eri 
tilastoista saadut tiedot täysin vertailukelvottomiksi.

7.2. Muita vertailuja
Suorat vertailut kotitaloustiedustelun ja asuinolotilaston 
kesken kertovat parhaiten kokonaiseroista eri systeemien 
välillä. Tärkein eroja aiheuttava (usein määritelmällinen) 
syy on tavallisesti nähtävissä. Eri tekijöiden (tiedonke
ruun, määritelmät, estimointi) aiheuttamia eroja ei tällä 
tavoin pystytä kuitenkaan erittelemään.
Analyysia voidaan jatkaa ottamalla vertailuun muista 
lähteistä saatuja tietoja. Seuraavassa on tutkittu 
kotitalouksien/asuntokuntien rakennetta ja eräitä keskeisiä 
asumistietoja asuinolotilastoissa ja kolmessa otokseen 
perustuvassa tutkimuksessa. Otostutkimukset ovat kotitalous- 
tiedustelu, tulojakotilasto ja elinolotutkimus. Molempien 
jälkimmäisten tilastojen tiedot ovat vuodelta 1986. Vertai
lun lähteenä on käytetty osittain elinolotutkimuksen aineis
ton laatua kuvaavaa raporttia(l) . Elinolotutkimus on varsi
naisesti henkilöpohjainen tutkimus, mutta aineistosta on 
konstruoitu myös kotitalouskohtaisia tietoja. Sekä elinolo- 
tutkimus että tulonjakotilasto ovat molemmat otokseen 
pohjautuvia haastattelututkimuksia. Kotitaloudet muodoste
taan haastateltavien itsensä antamien tietojen avulla.

(1) Elinolotutkimus 1986, Aineiston laatu 1: Tiedon työpro
sessista laadun kannalta. Raportti n:o 1988:12, Tilastokes
kus, 1988.
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Taulukko 7.1. Kotltalouksien/asuntokuntlen lukumäärät henki
löluvun mukaan kotitaloustiedustelussa, väestölaskennassa, 
tulonjakotilastossa ja elinolotutkimuksessa.

Henkilöluku Koti85 VAL85 TulonjakoB6 EL086
1000 k. 1000 esk. 1000 k. 1000 k.

1 henkilö 720 532 700 685
2 henkilöä 522 515 571 567
3 henkilöä 344 347 333 336
4 henkilöä 317 324 303 321
5 henkilöä 104 117 109 101
6+ henkilöä 38 52 36 39

Yhteensä 2 045 1 888 2 052 2 050

Taulukko 7.2. Kotitalouksien/asuntokuntien jakautuminen 
henkilöluvun mukaan kotitaloustiedustelussa, väestölasken
nassa, tulonjakotilastossa ja elinolotutkimuksessa.

Henkilöluku Kotl85 VAL85 Tulonjako86 EL086
X X X X

1 henkilö 35 28 34 33
2 henkilöä 26 27 28 28
3 henkilöä 17 18 16 16
4 henkilöä 16 17 15 16
5 henkilöä 5 6 5 5
6+ henkilöä 2 3 2 2

Yhteensä 100 100 100 100

Oheisissa taulukoissa 7.1. ja 7.2. on vertailtu kotitalouk
sien/asuntokuntien rakennetta mainituissa neljässä tutkimuk
sessa. Osittain erilaisista tilastovuosista huolimatta näh
dään, että myös muiden kotitalouspohjaisten tutkimusten 
jakaumat eroavat asuntokuntapohjaisista tiedoista samoin 
kuin kotitaloustiedustelu. Kotitalouksien rakenne on varsin 
yhtenevä kotitaloutta perusyksikkönä käyttävissä tilastois
sa.
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Taulukoiden 7.1. ja 7.2. jakaumista voidaan arvioida myös 
menetelmällisiä eroja. Kotitaloustiedustelun tietojen esti
moinnissa on käytetty katokorjauskertoimia. Tulonjakotilas- 
ton ja elinolotutkimuksen estimoinnissa ei vastaavaa kato- 
korjausta ole tehty. Katokorjauksesta johtuen kotitaloustie- 
dustelussa on jo vuonna 1985 ollut selvästi enemmän yhden 
henkilön talouksia kuin tulonjakotilastossa ja elinolotutki
muksessa vuotta myöhemmin. Erotus ei johdu ilmiön kehityk
sestä, koska yhden henkilön talouksien lukumäärä on päinvas
toin koko ajan kasvamassa.
Katokorjauksen johdosta kotitaloustiedustelun talouksien 
määrä on vuonna 1985 ollut lähes sama kuin tulonjakotilas
tossa ja elinolotutkimuksessa vuotta myöhemmin.
Kotitaloustiedustelun ja väestölaskennan tiedot ovat varsin 
yhtenevät asunnon pinta-alaa ja huonelukua koskevien asumis- 
tasomittareiden osalta. Näin siitä huolimatta, että talouk
sien rakenne on erilainen. Elinolotutkimuksen luvut osoitta
vat suurempaa huoneiden määrää, pinta-alaa ja asumisväljyyt
tä.
Taulukko 7.3. Asunnon pinta-ala ja huoneluku kotitaloustie- 
dustelussa, väestölaskennassa ja elinolotutkimuksessa

K0TI85 VAL85 EL086

Kokonaispinta-ala (milj.
neliötä) 151,3 139,7 149,7

Huoneita yhteensä ml.
keittiö (milj. huonetta) 7,2 6,7 7,4

Pinta-ala/kotitalous m2 74 74,1 75,3
Pinta-ala/henkilö m2 28,9 35,9

Huoneita/kotitalous 3,5 3,5 3,7
Huoneita/henkilö 1,5 1 ,4 1,8

Asunnon varustetasossa aiheutui kotitaloustiedustelun ja 
väestölaskennan välillä eroja lähinnä viemärin ja vesijohdon 
erilaisesta määrittelystä. Taulukossa 7.4. on vertailua 
täydennetty eilinolotutkimuksen varustetasotiedoilla (saunaa 
lukuunottamatta rekisteripohjaisia). Elinolotutkimuksessa 
mukana ovat myös eri rakennuksessa olevat saunatilat. Elino
lotutkimuksen ja väestölaskennan jakaumat ovat muutoin var
sin yhtenevät. Yhtenevästä määritelmästä huolimatta kotita
loustiedustelun haastatteluun perustuva tietojenkeruujärjes-



48

telinä osoittaa asunnot (erityisesti suihku/kylpyhuone) 
paremmin varustetuiksi kuin rekisteriin pohjautuvat tiedot.
Taulukko 7.4. Asunnon varusteet kotitaloustiedustelussa, 
väestölaskennassa ja elinolotutkimuksessa

Varuste KOTI85 VAL85 EL086

Viemäri 76,3 95,0 94,4
Vesijohto (kylmä) 81 ,7 93,2 92,7
Vesijohto (lämmin) 86,7 87,0
WC 92,3 90,6 90.3
Su i hku/kylpyhuone 84,2 76,6 78,0
Sauna 39,1 37,9 48,7

2 045 000 1 888 000 2 000 000
(kotitaloutta) (asuntokuntaa) (asuntokuntaa)

7.3. Haastattelupohjäiset ja rekisteripohjaiset asuinolot
Vuotuisen auinolotilaston tehtävänä on kuvata asuinolojen 
tilaa ja kehitystä Suomessa. Edellä olleiden tarkastelujen 
pohjalta voidaan arvioida, että rekistereiden pohjalta saatu 
kuva asuinoloista on osittain rajallinen. Se kuvaa enemmän
kin hallinnollista tai tiettyyn lainsäädäntöön perustuvaa 
asumiskäsitystä, joka ei ole täysin yhtenevä asukkaiden 
itsenäiseen elämiseen perustuvan asumiskäsitteen kanssa. 
Itsenäiseen elämiseen liittyy tässä yhteydessä oleellisesti 
myös taloudellinen itsenäisyys.
Kotitaloustiedustelun paino on kulutustutkimuksessa. Sen 
kannalta on oleellista erotella taloudenpidoltaan itsenäiset 
yksiköt. Tätä kautta operationalisoitunut asumiskäsite on 
tällä hetkellä selvästi lähempänä "todellista tilannetta", 
jossa yhdessä olevat ihmiset elävät, kuin rekistereiden 
avulla muodostettu "hallinnollinen" asumiskäsite.
Niin kauan kuin tilapäisesti muualla asuvat kirjataan rekis
terissä entisiin talouksiinsa, ei taloudelliseen itsenäisyy
teen perustuvien kotitalouskäsitteiden luominen ole mahdol
lista rekisteritietojen avulla.
Rekisterin kirjaamiskäytännöstä johtuen asuntokuntien määrä 
on pienempi kuin kotitalouksien ja niiden rakenne on painot
tunut suurempiin asuntokuntiin. Suurimpana ero näkyy yhden 
henkilön asuntokuntien määrässä.
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Tilapäisesti poissaolevien käsittelystä johtuen rekistereis
tä saatu "hallinnollinen" kuva asumisväljyydestä on todelli
suutta synkempi. Yhden henkilön talouksia ei luokitella 
ahtaasti asuviksi. Kun osa näistä kirjautuu mukaan suurem
piin talouksiin, lisää se "hallinnollisesti" ahtaasti asu
vien talouksien määrää, jotka käytännössä kuuluisivat 
asumisväljyydeltään normaalien tai väljästi asuvien jouk
koon.
Haastattelupohjaisten ja rekistereihin perustuvien asuniolo- 
tietojen käyttötarkoitus on nykyään painottunut eri tavalla. 
Rekisteripohjainen aineisto palvelee asuinolojen kehityksen 
jatkuvaa seurantaa. Tuotanto on viritetty pitkälti hallinnon 
tarpeisiin. Haastattelupohjaisia aineistoja käytetään syväl
le käyviin tarkasteluihin, joissa paino pyrkii olemaan 
taloudellisissa ilmiöissä ja syy-seuraussuhteiden etsimises
sä.

7.4. Yhtenevien tietojen hyödystä
Samoja ilmiöitä kuvaavat erilaiset tiedot ovat pitkälti 
seurausta erillään kehittyneistä (kehitetyistä) tilastosys- 
teemeistä. Tilastojen ja tutkimusten käyttötarkoituksen 
painopiste on erilainen. Kuvattavat ilmiöt sivuavat toisiaan 
vain osittain. Usein myös käytettävissä oleva perusaineisto 
ja tietojenkeruumenetelmä asettaa raamit käsitteiden opera- 
tionalisoinnille.
Vaikka perusedellytykset käsitteiden yhdistämiselle jossain 
vaiheessa syntyisivätkin, ei tähän tavallisesti ole mahdol
lisuutta ryhtyä, koska muutokset rikkoisivat aikaisemmin 
kerättyjen aikasarjojen vertailukelpoisuutta tilastosystee- 
mien sisällä. Kun tilastojen käyttötarkoitus ja käyttäjätkin 
ovat ajan myötä eriytyneet ja erikoistuneet, ei vertailukel
poisuuden lisääminen eri tilastojen kesken ole aina kovin 
haluttua.
Yhtenevillä käsitteillä olisi kuitenkin myös useita hyöty- 
puolia. Seuraavassa luettelossa on koottu eräitä asuinolojen 
tilastointiin liittyviä etuja, joita voitaisiin saavuttaa, 
jos haastattelu- ja rekisteripohjaisten tietojen käsitteet 
olisivat nykyisiä vertailukelpoisemmat:

Toisiaan täydentävät tietosisällöt. Asuinolotilasto kuvaa 
kattavasti asumisen fyysistä puolta, joka on johdettu 
asuntokunnan ja asunnon ominaisuuksista. Haastattelutut
kimukset voivat täydentää näitä tietoja esim. asumiskus
tannuksia, asunnonhankintaa, asuinympäristöä yms. koske
villa tiedoilla. Yhteiskäyttö on vaikeaa, jos käsitteet 
ovat erilaiset.
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Osa haastattelutiedoista voidaan korvata rekisteritie
doilla. Rekistereiden käytöllä voidaan keventää haasta
teltavien tiedonantotaakkaa. Rekistereiden käyttö tieto
lähteenä on oleellisesti halvempaa kuin haastattelujen.

Rekistereiden laatututkimukset. Rekistereihin perustuvat 
tilastot edellyttävät ajoittain perusaineiston tarkistuk
sia ja laatututkimuksia. Laatututkimukset ovat tehtävissä 
otostutkimusten yhteydessä, mikäli voidaan varmistua 
vertailtavien yksiköiden yhteneväisyydestä.

Yksikäsitteiset tietokannat. Jos tietokantoihin syötetään 
lukuja, jotka samoista käsitteiden nimistä huolimatta 
sisältävät erilaisia tietoja, voi seurauksena olla 
kiusallisia tilanteita. Mikäli käsitteitä ei saada yhden
mukaistettua, tulisi ne kuitenkin eriyttää eli edes nii
den nimet muuttaa erilaisiksi (elinvaihe-luokitus, yksin
huoltaja yms.), jotta sekaannuksia ei synny.
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VÄESTÖLASKENNAN KÄSITTEET 

Asumistaso
Asunnon hallintaperuste
Asunnon pinta-ala
Asunnon varusteet
Asunto/asuinhuoneisto
Asuntokunnan viitehenkilö
Asuntokunta
Elinvaihe
Huone/huoneluku
Keittiö
Kulutusyksikkö 
Rakentamisvuosi 
Sosioekonominen asema 
Talotyyppi 
Tuloviidennes 
Valtionveronalaiset tulot

KOTITALOUSTIEDUSTELUN KÄSITTEET 

Asumistaso
Asunnon hallintaperuste
Asunnon pinta-ala
Asunnon varusteet
A6unto/asuinhuoneisto
Kotitalouden päämies
Kotitalous
Elinvaihe
Huone/huoneluku
Keittiö
Kulutusyksikkö 
Rakentamisvuosi 
Sosioekonominen asema 
Talotyyppi 
Tulokymmenes
Käytettävissä olevat tulot

Asumistaso Asumistaso

Asumistasoluokituksessa asuntokunnat luokitellaan 
ensiksi asumistiheyden mukaan kolmeen luokkaan 
asuntokunnan henkilöluvun ja asunnon huoneluvun
perusteella. Luokitusperusteet on esitetty seuraa-
vassa taulukossa:
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Tämän jälkeen kukin asumistiheysluokka on luoki
teltu edelleen asunnon varustetason mukaan seuraa-
vasti:

Kotitaloustiedustelussa ei ole käytössä vastaa
vanlaista luokitusta. Luokituksen muodostamisek
si tarvittavat tiedot ovat kotitaloustieduste
lussa. Jos luokitus muodostetaan, se ei ole 
kuitenkaan vertailukelpoinen asuinolotutkimuksen 
kanssa. Kot i talous tiedustelussa tarkoitetaan 
vesijohdolla ja viemärillä liittymiä kunnalli
siin verkostoihin. Asuinolotutkimuksessa vesi
johdoksi ja viemäriksi katsotaan myös yksinomaan 
kyseistä rakennusta varten rakennetut systeemit.

hyvin varustettu asunto eli asunnossa on vesi
johto, viemäri, lämminvesi, WC, peseytymistilat 
(joko suihku/kylpyhuone tai huoneistokohtainen 
sauna) ja keskus- tai sähkölämmitys
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puutteellisesti varustettu asunto eli asunnosta 
puuttuu vain peseytymistilat ja/tai keskusläm
mitys (tai sähkölämmitys)
erittäin puutteellisesti varustettu asunto eli 
asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteis
ta: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai WC.

Asunnon hai1intaperuste Asunnon hai1 intape ruste

Asunnot luokitellaan asuinhuoneiston hallintape- Asunnot luokitellaan asuinhuoneiston hallintape-
rusteen mukaan seuraavasti: rusteen mukaan seuraavasti:
- omistustasunto - oma talo
- - huoneiston haltija omistaa talon - oma osakehuoneisto
- - huoneiston haltija omistaa osakkeet - päävuokralaisasunto
- työsuhde- tai vuokra-asunto - alivuokralaisasunto
- muu hai1intaperuste (esim. syytinki, sukulai- - luontoisetuasunto

suus ) - muu hallintaperuste

Vuokra-asunnot sekä virka-ja työsuhdeasunnot 
jakautuvat valtion osalainoittamiin arava- 
asuntoihin sekä muihin vuokra- tai työsuhdeasun
toihin .

Luokka 'muu hallintaperuste' otettiin käyttöön 
vuoden 1980 väestölaskennassa.

Asuntolat merkitään alivuokralaisasunnoiksi.

Asunnon pinta-ala Asunnon pinta-ala

Asunnon pinta-ala on huoneistoa rajoittavien sei- Asunnon pinta-ala on koko huoneistoala asuinhuo-
nien sisäpintojen rajaama alue. neineen ja muine asuntoon liittyvine tiloineen

(WC:t, kylpyhuoneet, eteiset). Pientalojen kuis-
tit, kellari-, vintti- sekä muut kylmät säilytys
ja varastotilat tms. eivät ole huoneistoalaa.
Mukaan lasketaan vuokralle annetut huoneet sekä
omakotitalojen yläkerta.

Asunnon varusteet Asunnon varusteet

Asunnon varusteita ovat Asunnon varusteita ovat
- viemäri vesijohto - viemäri, vesijohto (vain verkkoliittymät)
- WC - WC
- lämminvesi (on, ei) peseytymistilat (joko - lämminvesi (varsinainen lämminvesi, sähköllä

suihku-/kylpyhuone tai huoneistokohtainen sau- tai kaasulla toimiva lämminvesiboileri, ei
na) lämmintä vettä)

- huoneistokohtainen sauna - peseytymistilat (joko suihku-/kylpyhuone tai
- keskus- tai sähkölämmitys. huoneistokohtainen sauna)

hissi (vain asuinkerrostaloissa) - huoneistokohtainen sauna
- keskus- tai sähkölämmitys.
- hissi (vain asuinkerrostaloissa)
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Pääasiallinen lämmitystäpä jaotellaan seuraavasti:
1. Vesikeskuslämmitys
2. Ilmakeskuslämmitys
3. Suora sähkölämmitys
4. Uunilämmitys
3. Ei kiinteätä lämmityslaitetta 
9 . Tuntematon

Asunto/asuinhuoneis to

Asunnolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla 
tai keittotilalla varustettua yhden tai useampia 
asuinhuoneita käsittävää ympärivuotiseen asumiseen 
tarkoitettua huoneistoa, jonka huoneistoala on 
vähintään 7 neliömetriä. Jokaisella asunnolla on 
oltava oma välitön sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynnik
si luetaan esim. omakotitaloissa erillinen ns. 
ulkoveranta (eteinen). Mikäli käynti asuinhuoneis
toon tapahtuu toiseen asuinhuoneistoon varsinai
sesti kuuluvien tilojen läpi, ei edellistä pidetä 
erillisenä asuinhuoneistona, vaan nämä kokonaisuu
det muodostavat yhden asuinhuoneiston.

Asuntola-asunnot luetaan asuinhuoneistoiksi vain 
silloin, kun niissä on vähintään yksi huone ja 
keittiö tai keittokomero, WC ja peseytymistilat 
(suihku, amme tai huoneistokohtainen sauna). 
Asuntola-asuinhuoneistoja ei voida erottaa muista 
asunnoista.

Asuntokunnan viitehenkilö

Viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokunnan suuritu- 
loisinta henkilöä. Tulotietoina on käytetty vuoden 
19 8 3 vaitionveronalaisia tuloja.

Mikäli suurituloisin henkilö oli alle 23-vuotias 
lapsi, häntä ei määritelty asuntokunnan viitehen- 
kilöksi. Tällöin viitehenkilön määrittelyssä 
käytettiin tulotietojen lisäksi myös perheasema-, 
sukupuoli- ja ikätietoja. Mikäli asuntokunnassa ei

Viemäri- ja vesijohtotieto koskee vain yhden ja 
kahden asunnon pientaloja ja muita rakennuksia. 
Rivitaloissa ja kerrostaloissa oletetaan vastaa
vien varusteiden olevan.

Pääasiallinen lämmitystäpä jaotellaan seuraavas
ti:

1. Kauko- tai aluelämpö
2. Suora sähkölämmitys 
3- Varaava sähkölämmitys 
4. Ö1jykeskuslämmitys

(rakennus- tai kiinteistökohtainen)
3 . Muu keskuslämmitys

(rakennus- tai kiinteistökohtainen)
6. Uuni-, takka- tai muu kiinteällä poltto

aineella toimiva lämmitys
7. öljykamina
8. Lämpöpumppu
9 . Muu lämmitystäpä.

Asunto/asuinhuoneis to

Asunnolla tarkoitetaan sellaista huonetta tai 
huoneistoa, johon on oma erillinen sisäänkäynti 
joko suoraan ulkoa tai erimerkiksi porraskäytä
västä. Huoneiston täytyy lisäksi olla asumiskäy
tössä. Omakotitalon yläkerran huone tai huoneet 
muodostavat erillisen asuinhuoneiston vain siinä 
tapauksessa, että yläkerrokseen ei ole sisään
käyntiä alakerroksessa olevan asuinhuoneiston 
kautta, vaan yläkerroksella on aina ulko-ovi tai 
sisäänkäynti porraskäytävästä tai sen kaltaises
ta .

Kotitalouden päämies

Päämieheksi merkitään henkilö, joka pääasiassa 
vastaa kotitalouden toimeentulosta. Jos päämie
hen määrittelyssä syntyy epäselvyyttä, päämie
heksi merkitään ensisijaisesti ammatissa toimiva 
henkilö eli palkansaaja tai yrittäjä.
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kenelläkään ollut valtionveronalaisia tuloja, niin 
viitehenkilö määriteltiin perheasema-, sukupuoli- 
ja ikätietojen perusteella.

Vuoden 19 8 5 väestölaskennan muissa kuin asuinoloa 
kuvaavissa tilastoissa on päämiehen määrittelyssä 
käytetty lisäksi apuna jäsenten ammatissatoimi- 
vuustietoa kuten vuoden I98O väestölaskennassa. 
Ennen vuoden I98O väestö- ja asuntolaskentaa 
ruokakunnan päämiestietoa kysyttiin väestölasken- 
talomakkeella.

Asuntokunta

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuo
neistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön 
keskusrekisterin mukaan laitoksissa olevat, 
asunnottomat, ulkomailla olevat ja henkikirjoituk^ 
sessa tietymättömissä olevat henkilöt eivät 
muodosta asuntokuntia. Myöskään ne asuntolaraken
nuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat 
henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston 
määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. Vuoden 
19 8 0 laskennassa näistä henkilöistä muodostettiin 
asuntokuntia.

Asuntokuntakäsite otettiin käyttöön vuoden I98O 
väestölaskennassa. Sitä aikaisemmissa laskennoissa 
käytettiin ruokakunta-käsitettä. Ruokakunnan 
katsottiin muodostuvan yhdessä asuvista perheenjä
senistä ja muista henkilöistä, joilla oli yhteinen 
ruokatalous. Alivuokralainen, jolla oli oma ruoka
talous, muodosti oman ruokakuntansa. Vuosien I98O 
ja 19 8 5 väestölaskennoissa alivuokralainen kuuluu 
samaan asuntokuntaan muiden asunnossa asuvien 
kanssa.

Kotitalous

Kotitalous voi käsittää yhden henkilön joka 
huolehtii taloudestaan ja toimeentulostaan itse
näisesti, tai useita henkilöitä. Jälkimmäisessä 
tapauksessa kotitalous muodostuu perheestä 
ja/tai muista henkilöistä, jotka pääsääntöisesti 
asuvat yhdessä ja joilla on kokonaan tai osit
tain yhteinen ruokatalous tai muuta tulojen 
yhteiskäyttöä.

Kotitalouden jäseneksi katsottiin myös sellainen 
henkilö, joka työn tai muun vastaavan syyn vuok
si ei voinut säännöllisesti asua yhdessä kotita
louden muiden jäsenten kanssa (merimiehet, 
komennusmiehet, stipendimatkalla olleet yms.). 
Muualla asuvat opiskelijat ja koululaiset 
kuuluivat kotitalouteen vain, jos heidän vanhem
pansa pääasiallisesti vastasivat heidän opiske
luaikaisesta toimeentulostaan.

Alivuokralaiset, kotiapulaiset ja täysihoitolai- 
set muodostivat oman kotitaloutensa. Yhdessä 
asuvat, mutta omilla varoillaan elävät (esim. 
opiskelijat, toveri- ja soluasunnoissa asuvat) 
kuuluivat kuitenkin omaan kotitalouteensa.

Kotitalouteen kuuluminen ratkaistiin tilinpito- 
tutkimuksen tilanteen mukaisesti.

Laitostalouksiin kuuluvia, esimerkiksi lastenko
deissa, vanhainkodeissa tai huoltolaitoksissa 
hoidettavana olevia ei lasketa kotitalouksien 
jäseniksi.
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CXinvaihe Elinvaihe

Elinvaiheluokituksella erotellaan kotitalouksien Elinvaihe on luokittelu, joka kuvaa kotitalouden
elämänvaiheet, jotka yleensä eroavat tulojen elämäntilannetta. Luokittelukriteereinä ovat
käytöltään ja kulutukseltaan. Elinvaiheluokitus kotitalouden jäsenten ikä ja asema kotitaloudes-
muodostetaan väestölaskennan asuntokuntatyypin, 
viitehenkilön iän ja lasten iän perusteella.

sa.

Kotitalouden elinvaihetta kuvataan päämiehen
Asuntokunnan elinvaihetta kuvataan viitehenkilön iällä yhden henkilön talouksissa, yksinhuoltaja-
iällä siinä tapauksessa, että asuntokunnassa ei talouksissa ja lapsettomien avioparien perheis-
ole perhettä (yhden henkilön taloudet, perheettö- sä. Lapsiperheiden elinvaihetta kuvataan kotita-
mät vähintään kahden henkilön taloudet). Samalla louteen kuuluvien lasten iän ja lukumäärän avul-
tavoin menetellään myös lapsettomien avioparien 
kohdalla. Lapsiperheiden elinvaihetta sensijaan 
kuvataan asuntokuntaan kuuluvien lasten iän avul
la .

la.

Huone/huoneluku Huone/huoneluku

Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-
on vähintään 7 neliömetriä ja keskikorkeus vähin- ala on vähintään 7 neliömetriä. Keittiö,
tään 2 metriä. Eteistä, vilpoisa, makuualkovia tai vuokralle annetut huoneet sekä omakotitalojen
muuta sellaista ei lueta erilliseksi huoneeksi. yläkerta lasketaan mukaan. Ikkunaton eteinen tai

Huonelukuun sisältyy myös keittiö.
halli ei ole huone.

Kotitaloustiedustelussa on erikseen tieto koko
asunnon huoneluvusta ja omassa käytössä olevien
huoneiden määrästä.

Keittiö Keittiö

Keittiöllä tarkoitetaan ruoanlaittoa varten varat- Ruuanvalmistukseen tarkoitettu tila katsotaan
tua huonetta, jonka pinta-ala on vähintään 7 neli- keittiöksi, jos sen lattian kokonaispinta-ala
ömetriä. Alle 7 neliömetrin suuruinen ruoanlaittoa tiskipöytien, kaappien yms. viemä tila mukaanlu-
varten sisustettu tila katsotaan keittokomeroksi kien on vähintään 7 neliömetriä ja siihen tulee
tai keittotilaksi. päivänvalo suoraan ikkunasta.

Keittiöksi katsotaan myös tupa, nk. tupakeittiö
ja baarikeittiö + keittokomero, jos niiden
lattiapinta-ala on vähintään 7 neliömetriä ja

Keittiötyypit luokitellaan seuraavasti: 
1. Keittiö

niissä on ikkuna.

2. Keittokomero Ruoanvalmistukseen tarkoitettu tila on keittoko-
3. Keittotila nero, jos se on pienempi kuin 7 neliömetriä tai
A. Ei keittiötä, keittokomeroa tai -tilaa 
9. Tuntematon tai puuttuu

jos siihen ei tule suoraa päivänvaloa ikkunasta.

Keittiötyypit luokitellaan seuraavasti:
1. Keittiö
2. Keittokomero
3. Muu keittotila
A. Yhteisen keittotilan käyttömahdollisuus
5. Ei kiinteää keittomahdollisuutta.
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Kulutusyksikkö

Kulutusyksikkö-käsite on muodostettu siten, että 
saatu arvo ei ole suoraan verrannollinen asunto
kunnan henkilölukuun. Asuntokunnan saama arvo 
riippuu myös henkilöiden iästä. Kulutusyksikkökä- 
sitteen avulla on helpompi vertailla asuntokuntia 
keskenään erilaisissa tarveselvityksissä.

Asuntokunnan koko ilmoitetaan asuntokunnan jäsen
ten painoitettuna summana. Kansainvälisten suosi
tusten mukaisesti asuntokunnan kunkin jäsenen 
kulutusyksikkö määräytyy seuraavasti:
- ensimmäinen aikuinen ( 1 8  vuotta täyttänyt) = 1,0
- jokainen seuraava 18 vuotta täyttänyt = 0,7
- jokainen alle 18-vuotias = 0,5
Mikäli asuntokunnassa on vain alle 18-vuotiaita, 
näistä ensimmäisen paino on 1,0 ja seuraavien 0,5»

Rakentamisvuosi

Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona 
rakennus valmistui käyttökuntoon.

Vuoden 19 8 0 väestölaskennassa rakentamisvuodella 
tarkoitettiin myös vuotta, jolloin rakennukseen 
oli tehty perusparannuksia.

Sosioekonominen asema

Sosioekonominen asema -luokitus kuvaa väestön 
jakautumista sosiaaliselta ja taloudelliselta 
asemaltaan erilaisiin ryhmiin. Luokitus perustuu 
tietoihin pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, 
ammattiasemasta ja elinkeinosta sekä työpaikan 
juridisesta muodosta. Sosioekonominen asema -tieto 
on muodostettu vuoden 19 8 5 väestölaskennan lomak
keella kerätystä tiedosta.

Asuntokunnat luokitellaan viitehenkilön sosioeko
nomisen aseman mukaan. Pääryhmät ovat:
- maataloustyönantaja
- muu työnantaja
- maatalousyksinäisyrittäjä
- muu yksinäisyrittäjä
- ylempi toimihenkilö
- alempi toimihenkilö
- työntekijä
- eläkeläinen

Kulutusyksikkö

Kotitalouksien kulutusyksikkökäsite on muodos
tettu samoilla perusteilla kuin kuin asuntokun- 
takohtainen.
- ensimmäinen aikuinen (18 vuotta täyttänyt) *

1 . 0

- jokainen seuraava 18 vuotta täyttänyt = 0,7
- jokainen alle 18-vuotias = 0,5
Mikäli asuntokunnassa on vain alle 18-vuotiaita, 
näistä ensimmäisen paino on 1,0 ja seuraavien
0,5-

Rakentamisvuosi

Rakentamisvuodeksi katsotaan se vuosi, jolloin 
talo tuli käyttökuntoon. Vuoden 1970 jälkeen 
rakennetuista/peruskorjatuista pyritään 
rakennusvuosi/peruskorjausvuosi saamaan parin 
vuoden tarkkuudella. Aikaisemmin rakennetuista 
riittää 5 “ 10 vuoden tarkkuus. Jos vastataan
esim. 1940-Iuvulla, merkitään 1945.
Rakennuksen ikää määritettäessä käytetään raken
nusvuoden ohella peruskorjausvuotta.

Sosioekonominen asema

Sosioekonominen asema -luokitus kuvaa kotita- 
louksen jäsenten jakautumista sosiaaliselta ja 
taloudelliselta asemaltaan erilaisiin ryhmiin. 
Luokituksen muodostamiseksi käytetään tietoja 
henkilön pääasialliseta toiminnasta, pääasialli
sesta toimeentulolähteestä , toimialasta, ammat
tiasemasta, ammatista, koulutuksesta, eläkela
jista ja eläkeperusteesta. Sosioekonominen asema 
on muodostettu haastattelu- ja rekisteritiedois
ta. Rekistereistä saadaan tiedot henkilön koulu
tuksesta ja eläkeperusteesta.

Kotitaloudet luokitellaan päämiehen sosioekono
misen aseman mukaan. Pääryhmät ovat:
- maatalousyrittäjä
- - maanviljelijä
- - muu maatalousyrittäjä
- muu yrittäjä
- - yrityksen koko 1-4 henkeä
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- opiskelija tai koululainen
- muu.

Luokitus on kokonaisuudessaan esitetty julkaisussa 
* Sosioekonominen asema-luokitus, Ammattiasemaluo- 
kitus', Tilastokeskus, käsikirja nro 17 (19&3).

Talotyyppi

Rakennukset luokitellaan talotyypin mukaan seuraa
vasti :

- Erillinen pientalo. Ryhmään luetaan 1-2 asunnon 
asuinrakennukset ja muut erilliseen pientaloon 
verrattavat rakennukset.

- Kytketty pientalo. Ryhmä sisältää asuinraken
nukset, joissa on vähintään kolme vierekkäistä 
asuntoa (rivi- ja ketjutalot). Huoneistoihin on 
myös oma sisäänkäynti suoraan ulkoa. 
Asuinkerrostalot. Ryhmä sisältää vähintään 3 
asunnon talot, joista ainakin 2 huoneistoa 
sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu 
edellisiin luokkiin.

- Muut rakennukset. Ryhmä sisältää muut kuin 
varsinaiset asuinrakennukset.

Tulovi idennes

Asuntokunnat on luokiteltu valtionveronalaisten 
tulojen mukaan (tulot/kulutusyksikkö) tuloviiden- 
neksittäin. Luokittelua varten asuntokunnat 
järjestettiin ensiksi tulojen mukaan nousevaan 
järjestykseen. Tämän jälkeen asuntokunnat jaettiin 
viiteen yhtä suureen luokkaan, joista kuhunkin 
luokkaan kuuluu viidennes asuntokunnista.

- - yrityksen koko 5 ♦ henkeä
- toimihenkilö
- - ylempi toimihenkilö
- - alempi toimihenkilö
- työntekijä
- ansioeläkkeen saaja
- kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa 

elävä
- muu ammatissa toimimaton.

Luokitus on kokonaisuudessaan esitetty julkai
sussa ’Sosioekonominen asema-luokitus, Ammattia- 
6emaluokitus*, Tilastokeskus, käsikirja nro 17
(1983).

Talotyyppi

Rakennukset luokitellaan talotyypin mukaan 
seuraavasti:
- Yhden asunnon pientalo. Ryhmään luetaan 
esimerkiksi omakotitalot ja maalaistalot.
- Kahden asunnon pientalo.
- Rivitalo tai ketjutalo. Rivitalo on asuinra
kennus, joka käsittää vähintään kolme yhteenra- 
kennettua asuntoa, joihin on oma sisäänkäynti 
ulkoa. Rivitalot rinnastetaan ketjutaloihin. 
Ketjutalo käsittää vähintään kolme asuntoa, jot
ka asutotallien, varastojen tai suojakatosten 
avulla ovat yhteenrakennettuja ja joilla jokai
sella on oma sisäänkäynti suoraan ulkoa.
- Kerrostalo. Ryhmällä tarkoitetaan asuinraken
nuksia, joissa on vähintään kolme asuntoa vähin
tään kahdessa kerroksessa.
- Muu asuinrakennus. Ryhmään kuuluvat esim. 
virastojen, koulujen tai teollisuusrakennusten 
yhteydessä olevat asuinhuoneistot.

Tulokymmenes

Desiiliryhmät on muodostettu järjestämällä koti
taloudet nousevaan järjestykseen tulojen perus
teella. Tämän jälkeen perusjoukon tasolle koro
tettu kotitalouksien määrä on jaettu vastaavassa 
järjestyksssä kymmeneen yhtä suureen osaan. 
Desiiliryhmät on muodostettu kotitaloutta, koti
talouden jäsentä sekä kuluttajayksikköä kohti 
laskettujen käytettävissä olevien tulojen ja 
bruttotulojen mukaan.

Vastaavat tuloviidennekset ovat muodostettavissa 
yhdistämällä pareittain tulodesiileitä.
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Valtionverona!aiset tulot

Tiedot perustuvat verohallituksen verotusrekiste- 
rin valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin 
vuodelta 1 9 8 5 * Valtionveronalaisiksi tuloiksi on 
katsottu vähintään 10 markan suuruiset tulot.

Valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen su
kaan seuraaviin ryhmiin:

- palkkatulot (rahapalkka, autoetu, muut luontoi
sedut, muut palkkatulot, työnantajan suoritta
mat palkaksi katsottavat kustannusten korvauk
set, palvelurahat, toimituskirjäin lunastukset 
yms. sekä hankintatyön arvo metsätaloudesta)

- yrittäjätulot (liiketulot, ammattitulot, maati
latalouden ansio- ja muut tulot, metsätalouden 
puhdas tuotto, tulot yhtymästä, asunto- ja 
vuokratulot sekä muut kiinteistötulot)

- muut valtionveronalaiset tulot (eläketulot, 
omaisuustulot, muut tulot, päivä- ja äitiysra
hat, työttömyysturvatuet, lapsen kotihoidon tu
ki sekä tulot ulkomailta)

Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja 
tai tutkimusta varten saadut stipendit ja apura
hat, Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityis
järjestöjen muualla kuin Suomessa suoritetusta 
tehtävästä maksamat palkat ja palkkiot, yleensä 
julkiselta sektorilta saadut sosiaaliturvaetuudet 
ja sosiaaliavustukset ja verovapaat korko- ja 
osinkotulot.

Käytettävissä olevat tulot

Tärkein kotitaloustiedustelussa sovellettavista 
tulokäsitteistä on kotitalouden käytettävissä 
olevat tulot. Vuonna 19 8 5 ne muodostuivat 
seuraavista tuloeristä:

Tuotantotoiminnasta saadut tulot (palkka-, 
yrittäjä- ja omaisuustulot)

+ saadut tulonsiirrot
- Maksetut välittömät verot
- Maksetut tulonsiirrot toisille kotitalouksille

Käytettävissä olevat tulot on laajempi tulokäsi- 
te kuin valtionveronalaiset tulot. Valtionvero
nalaiset tulot sisältyvät tuotantotoiminnasta 
saatuihin tuloihin ja saatuihin tulonsiirtoihin.

Käytettävissä olevat tulot perustuvat pääasiassa 
erilaisista rekistereistä saatuihin tulotietoi
hin (verotusrekisteri, KELA:n rekisterit, ETK:n 
rekisterit yms.). Näitä tietoja on täydennetty 
haastattelussa kerätyillä tuloerillä.

Käytettävissä olevat tulot sisältävät eräitä 
laskennallisia eriä (esim. asuntoetu, omien 
tuotteiden arvo).
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