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1. Miksi perhe- ja asuntokuntatilastoja

Suomessa tuotetaan nykyisin kokonaistilastoja perheiden ja ruoka
kuntien (=kotitalous) määrästä ja rakenteesta vain väestölaskennoissa 
joka 10. vuosi, 1970-luvulla lisäksi asunto- ja elinkeinotutkimuk- 
sen yhteydessä vuodenvaihteesta 1975/76. Kuitenkin näitä koskeva 
tietotarve on erittäin suurij voitaneen sanoa, että ti 1 astnja. per
heiden ja ruokakuntien lukumäärästä ja rakenteesta tulisi tuottaa 
vuosittain. Esimerkkinä tietojen tarpeesta mainittakoon lasten päi
vähoidon ja asuntotuotannon suunnittelu. Jokaisen kunnan on vuosit
tain laadittava viideksi seuraavaksi kalenterivuodeksi lasten päivä- 
hoitosuunnitelma, jonka hyväksyy kunnan valtuusto ja vahvistaa sosi
aalihallitus. Suunnitelmien tulee soveltua valtakunnalliseen päivä- 
hoitosuunnitelmaan, jonka laatii sosiaalihallitus ja vahvistaa valtio
neuvosto. Suunnitelmaa varten joudutaan arvioimaan lastenpäivähoidon 
tarve. Tällöin tarvitaan tietoja mm. 0-6 -vuotiaista lapsista, avio
liiton ulkopuolella syntyneistä ja avioerolapsista sekä lasten van
hempien työssäkäynnistä.
Kunnallisen asuntotuotanto-ohjelman joutuvat Suomessa laatimaan 
vuosittain viideksi vuodeksi eteenpäin kaikki kaupungit sekä muut 
yli 10 000 asukkaan kunnat. . Asuntotuotanto-ohjelmien laatimista val
voo ja koordinoi asuntohallitus, joka myös laatii valtakunnallisen 
asunto-ohjelman (v. 1976 ensimmäisen kerran). Asuntotuotanto-ohjel- 
mien laadinnassa tarvitaan tietoja mm. asuntoväestöstä, asuntokuntien 
keskikoosta sekä asumistiheydestä.
On selvää, että em. ohjelmia laadittaessa käytettävissä olevat tiedot 
ovat usein pahasti vanhentuneita eikä luotettavia ennusteitakaan kye
tä tekemään.
Automaattisen tietojenkäsittelyn kehittyessä viime aikoina voimakkaas
ti on Suomeenkin luotu rekistereitä, jotka luovat edellytyksiä perhe— 
ja asuntokuntatilastojen laadinnalle, jolloin ko tietoja ei tarvitse 
enää kerätä lomakkeilla suoraan ihmisiltä.
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Seuraavassa tarkastellaan perhe- ja asuntokuntatilastojen laadinta- 
mahdollisuutta koneellisesti väestön keskusrekisteristä. On selvää, 
että mikäli perheet ja asuntokunnat voidaan muodostaa rekisteritie
toihin perustuen vuosittain, niin tämä avaa laajoja mahdollisuuksia 
näiden tietojen hyväksikäytölle yhdistämällä nämä esim. verotustie
toihin.

2. Lähtökohta

Tilastokeskuksen, väestörekisterikeskuksen ja valtion tietokone
keskuksen kesken on toiminnassa yhteistoimintaorganisaatio, joka 
käsittelee väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestön keskusrekis
terin tilastolliseen hyväksikäyttöön liittyviä kysymyksiä. Marraskuus
sa 1976 perustettiin tämän alaisuuteen/valvontaan projekti, jonka 
"tehtävänä on perhe- ja asuntokuntakohtaisten tilastojen vuosittaisen 
tuotantomahdollisuuksien selvittäminen väestön keskusrekisteristä se
kä tehdä vaadittava systeemityö tilastojen tuottamiseksi". Edelleen: 
"Projektin tavoitteena on myös tehdä yllä mainittuja tilastoja koskeva 
tarveselvitys. Systeemiä rakennettaessa tulee ottaa huomioon vuoden 
1980 väestölaskennan asettamat laadulliset ja käsitteelliset vaatimuk
set ja se, että tilastot voidaan tuottaa myös kuntaa pienemmin alue
jaoin".
Yleissuunnitelman tulee olla valmis 1977-12-31 ja systeemisuunnitelman 
1978-06-01. Tämän mukaan vuosittaisten perhetilastojen tuotanto voisi 
alkaa aikaisintaan vuodenvaihteesta 1977/7Ö, jolloin ko. tilastot oli
sivat käytettävissä vuoden 197Ö lopussa.
Suunnitelman mukaan perhetilastoja tullaan laatimaan vuosittain väes
tön keskusrekisterin hehkikirjoitusrekisteristä, joka kuvaa tilannetta 
tammikuun 1 . päivänä.

Tarkoituksena on, että väestön keskusrekisteristä voidaan muodostaa 
Suomen väestölaskennoissa käytettyjen käsitteiden mukaisesti (liite 1) 
perheet ja asuntokunnat. Kuten toimeksiannosta ilmenee> projektin 
tehtävänä ei ole selvittää ruokakuntien muodostamismahdollisuuksia 
keskusrekisteristä. Käytetystä määritelmästä johtuen tämä olisikin mah
dotonta, koska ko rekisteriin ei sisälly mitään tietoja siitä, ketkä . 
henkilöt ovat yhteisessä ruokakunnassa. Sen sijaan asuntokuntakohtaisia 
tilastoja on tarkoitus alkaa laatia, kuten yllä mainittu tehtäväkin 
edellyttää. Se minkälaisia tauluja rekisteristä laaditaan, selvitetään 
vuoden 1977 loppuun mennessä.
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Alla esitetään kuviteltu esimerkki kaaviona käsiteltävistä 
keskeisistä käsitteistä:

Selityksiä: M = mies
N = nainen 
L = lapsi

Esimerkkiasunnossa asuu siis yksi ydinperhe (äiti, isä ja kolme 
lasta), yksi perheeseen kuulumaton,(esim, kotiapulainen tai em.ydin
perheen jommankumman vanhemman äiti), joka kuitenkin on samassa ruoka- 
kunnassa em. perheen kanssa, sekä vielä yksi avoperhe (mies ja nainen, 
jotka eivät ole keskenään naimisissa sekä naisen lapsi), joka muodostaa 
toisen ruokakunnan asunnossa^) «Yhteensä asunnossa asuu siis kaksi ruoka
kuntaa, jotka yhdessä muodostavat asuntokunnan.

1) Äiti ja lapsi muodostavat virallisesti perheen ja YK:n väestölas
kentoja 1970 varten annettujen suositusten mukaan myös vihkimät- 
tömät parit, joilla on lapsia, katsotaan "ydinperheiksi".
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Vuoden 1970 väestölaskennan mukaan Suomessa ruokakunnat jakaantuivat 
asumismuodon mukaan seuraavasti:

Lukumäärä $ 1o

Asuntoväestöön kuuluvia
ruokakuntia, näistä 1 495 421 98.5

huoneistonhaitijaruokakuntia 1 420 723 93.5
aiivuokralaisruokakuntia 74 698 4.9

Muita ruokakuntia, näistä 23 128 1.5
asuntoiaruokakuntia 15 577 1.0
asunnottomia ruokakuntia 7 155 0.5
ulkomailla asuvia ruokakuntia 396 0.0

Ruokakuntia yhteensä 1 518 819 100.0

Taulukosta havaitaan, että ai ivuokral ai s ruokatunti en osuus kaikista 
ruokakunnista on käytännössä hyvin vähäinen, alle 5 Tämä merkit
see sitä, että tulevaisuudessa asuntokuntakäsitettä voitaneen käyt
tää melko hyvänä ruokakunta-käsitteen 'korvikkeena' tilastoissa.

Vastaavasti ruokakunnat jakaantuivat ruokakuntatyypin ja henkilö
luvun mukaan seuraavasti:

Ruokakuntia, $

Kaikki ruokakunnat

lukumäärä

1 518 819 100.0
ruokakunnat, joissa ei
perhettä 417 622 27.5
ruokakunnat, joissa perhe 1 069 969 70.4

vain perhe 967 820 63.7
perhe+vain sukulaisia 76 893 5.1
perhe+sukul. ja/tai ei-sukul. 25 256 ■ 1.7

ruokakunnat, joissa 2 perhettä 30 674 2.0
perheet suoraan sukua tois. 23 097 1.5
perheet muuten sukua tois. 5 615 0.4
muut perheet 1 962 0.1

ruokakunnat, joissa 3+perhettä 554 0.1
perheet sukua toisilleen 503 0.1
perheet ei—sukua toisilleen 51 0.0

Ruokakuntiin kuulumattomia henkilöitä oli yhteensä 57 391 (n. 1.2 $
koko väestöstä). Nämä ovat henkilöitä, jotka asuvat erilaisissa laitok 
sissa, esim. hoidon saamiseksi.
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3. Väestön keskusrekisteri (VKR)

Väestökirjalain (141/19^9* 8§) mukaan "Väestön keskusrekisteriin, 
joka on koko maalle yhteinen, merkitään paikallisissa väestökirjoissa 
olevat tiedot. Väestön keskusrekisteriä pitää väestörekisterikeskus". 
Paikallisia väestökirjoja ovat puolestaan väestörekisteri, kotipaik- 
karekisteri ja henkikirja. Edellean (5§): "Kotipaikkarekisteri tar
kistetaan vuosittain henkikirjoituksessa, jonka perusteella laaditaan 
henkikirja".

Väestön keskusrekisteri muodostuu kahdesta päärekisteristä; henkilö- 
ja kiinteistörekisteristä. Molemmat rekisterit ovat jatkuvasti (kuu
kausittain) ylläpidettäviä rekistereitä. Tämän lisäksi muodostetaan 
henkikirjoitukseen perustuen tammikuun 1. päivän tilanteesta ns. hen
kikirjoituksen rekisterit (henkilö- ja kiinteistö-). Jatkuvasti yllä
pidettävä henkilörekisteri on sukupuolen ja henkilötunnuksen mukaan 
nousevassa järjestyksessä, kun taas kiinteistörekisteri on kiinteistö- 
tunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Henkilö- ja kiinteistörekisterin 
välisenä linkkinä toimii kiinteistötunnus, rakennusnumero ja osoite- 
numero, jotka tiedot ovat molemmissa rekistereissä. Tämän linkin avul
la voidaan kiinteistörekisteristä hakea henkilöille esim. selväkie
liset osoitetiedot.
Perhetilastojen laadinnan kannalta keskeinen rekisteri on ns. henki
kir jarekisteri, joka laaditaan vuosittain tammikuun 1. päivän mukai
sena. Tämä rekisteri on lajiteltuna kihlakunnittain kotipaikkatunnuk- 
.sen mukaan nousevaan järjestykseen. Samah kotipaikkatunnuksen omaavat 
henkilöt on lajiteltuna sukunimen ja iän (vanhimmasta nuorimpaan) mu
kaan
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VKRiään sisältyy jokaisesta henkilöstä mm. seuraavia tietoja, 
joita voidaan käyttää perheiden muodostamisessa:

1 . henkilötunnus:

2. sukupuoli
3. siviilisääty

4. kotipaikkatunnus

5. viitetiedot:

6. nimet

syntymäpäivä (2 num.)
" kuukausi (2 num.)
" vuosi (2 num.)

syntymävuosisata: + 1800-luku
- 1900-luku

yksilönumero (2 num. miehillä pariton, 
naisilla pariton)

tarkistusmerkki (1 num. tai kirjain)
1 = mies, 2 = nainen
A = naimisissa 
H = naimaton 
E = eronnut
B = asumuserossa (tuomioistuimen päätöksellä)
L = leski
= kiinteistötunnus + asuntotunnus 1 
kiinteistötunnus = 
kuntakoodi (3 num.) + 
kaup.osa/kylä (3 num.) + 
kortteli/talo (4 num.) + 
tontti/tila (4 num.) + 
tarkistusmerkki (1 num. tai kirjain)
asuntonnus =
rakennuksen numero (3 num., samalla kiinteis

töllä olevat rakennukset 
001, 002,...)

osoitteen numero (1 num., huoneistolla voi olla
max 4 eri osoitetta, jos se 
sijaitsee katujen risteyk
sessä) +

porraskirjäin (1 kirjain) +
huoneistonumero (3 num. tai lisänä vielä 1 kirj.)
lapsen/isän/äidin/puolison henkilötunnukset 
sekä mahdollisesti myös 
ottolapsen/isän/äidin henkilötunnukset 
ja
henkilön alkuperäinen ja nykyinen suhde lapseen/ 
isään/äitiin/ottolapseen/ottoisään/ottoäitiin/ 
huoltajaan:
0 aviolapsi
1 aviollinen tunnustettu
2 avioton (avioliiton ulkopuolella synt.)
3 avioton tunnustettu
4 annettu ottolapseksi (lapsen tietueella)
5 ottolapsi (ottovanhemman tietueella)
6 ottolapsisuhde purettu
7 isän huoltoon määrätty lapsi
8 äivin huoltoon määrätty lapsi
9 muun huollossa oleva lapsi
(koodeja 7-9 käytetään vain avioerolapsilla)
etunimet, sukunimi, entiset sukunimet
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4. Perhe-tietojen ylläpito

Perustietojen siirto paikallisista rekistereistä on tapahtunut vai
heittain vuosina 1967-74« Perhetietojen kannalta tärkeä toimen
pide oli ns. "perhetietojen siirto", joka suoritettiin 1973-10-01 
tilanteen mukaisena ja saatiin loppuun suoritettua vuonna 1974.
Tällöin täydennettiin ja tarkistettiin väestön keskusrekisterin 
tietosisältöä paikallisten väestörekisterien toimesta. Tavoitteena oli, 
että perhetietojen siirron tapahduttua on VKR:n henkilörekisterissä 
aviopuolisoilla avioliittotiedot ja toistensa henkilötunnukset, ja 
vanhemmilla lasten ja vastaavasti lapsilla vanhempien henkilötunnukset , 
ja 1 sukuasematiedot'. Perhesuhdetiedot rekisteröitiin vain elossa 
oleville henkilöille. Perhetietojen siirrossa kerättiin yleensä kor
keintaan kahden sukupolven perhesuhdetiedot eikä näin ollen siirretty 
tietoja perheen päämiesten tai -naisten vanhemmista. Lisäksi avio
puolisoille voitiin rekisteröidä tiedot ainoastaan nykyisestä ja/tai 
viimeksi voimassa olleesta avioliitosta. Käytännössä em. tavoitteita 
ei aivan saavutettu, vaan keskusrekisteriin jäi muutamia tuhansia 
perhesuhdetietoja puutteellisiksi tai virheellisiksi. Tämän vuoksi väes
törekisterikeskus on päättänyt jatkaa perhetietojen tarkistusta ja kor
jaamista siten, että ko. tiedot saadaan tarkistettua vuoden 1978 ke
sään mennessä.
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Perhetietojen ylläpitoon väestön keskusrekisterissä vaikuttaa
1)seuraavat tapahtumat;

1. syntymä (ja nimenanto)
2. avioliiton solmiminen
3. asumus/avioero
4. muutto
5. kuolema
6. adoptio
7. sukuaseman muutos
8. nimen muutos
9. yksittäisen tiedon korjaus

1. Syntymä
Vastasyntynyt lapsi rekisteröidään VKR:ään syntymäilmoituksen (s) 
perusteella. Tällöin lapselle rekisteröidään mm.

- sukupuoli
- henkilötunnus
- siviilisääty (N)
- kotipaikkatunnus (=äidin tai sen puuttuessa 

isän kotipaikkatunnus)
- väliaikainen sukunimi (= isän tai sen puut

tuessa äidin sukunimi)
- äidinja/tai isän henkilötunnus

Ainakin jommankumman vanhemman henkilötunnuksen on oltava. Äidin 
henkilötunnus saa periaatteessa puuttua vain siinä tapauksessa, 
että tämä ei ole Suomessa kirjoilla (tälle ei ole Suomessa an
nettu henkilötunnusta). Avioliiton ulkopuolella syntyneelle lap
selle ei viedä (biologisen) isän henkilötunnusta. Toisaalta avio
liitossa syntyneeltä lapselta voi isän henkilötunnus puuttua sii
nä tapauksessa, että isä ei ole Suomessa kirjoilla (tällöinkin on 
syntymäajan esiinnyttävä).

Samalla valmistetaan äidille ja/tai isälle tietue, jossa on mm. 
- lapsen henkilötunnus

Lapsen muiden tietojen rekisteröinti suoritetaan nimenannon/kasteen 
perusteella lapsen rekisteröinti-ilmoituksella (l ).
VKRsään rekisteröidään lapselle tällöin mm.

- lapsen nykyinen suhde isään (0)
- lapsen alkuperäinen suhde isään (0)
- lapsen nykyinen suhde äitiin (0 tai 2)
- lapsen alkuperäinen suhde äitiin (0 tai 2) 1

1) Ks. myös Norjan suunnitelmat: Forslag fil oppleg av familiestatistike 
av Sigurd Tveitereid, 6. september 1971
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Vastaavasti viedään äidille ja/tai isälle viitetietona
- henkilön nykyinen suhde lapseen (0 tai 2)
- henkilön alkuperäinen suhde lapseen (0 tai 2)

2. Avioliiton solmiminen
Miehen ja naisen solmiessa avioliiton rekisteröidään VKRjään molem
mille puolisoille vihki-ilnfoituksen (v) perusteella mm.

- siviilisääty (A)
- puolison henkilötunnus (tai ainakin syntymäaika)

Mikäli toinen puoliso ei ole Suomessa kirjoilla riittää pelkkä 
syntymäaika. Tämän lisäksi viedään vaimolle

- uusi sukunimi

3. Asumus/avioero
Avioliitto voidaan purkaa vain tuomioistuimen päätöksellä. Loppu
tuloksena on tällöin joko avioero tai asumusero. Tämän lisäksi avio
liitto voi peruuntua tai vihkiminen voidaan julistaa mitättömäksi. 
Tiedot asumus/avioerosta rekisteröidään VKRsään asumus/avioeroilmoi- 
tuksella (A). Molemmille puolisoille rekisteröidään tällöin mm.

- siviilisääty (E, B tai li)
- puolison henkilötunnus (tai ainakin syntymäaika)

Vaimolle lisäksi tarvittaessa
- uusi sukunimi

Asumus/avioeroilmoituksella rekisteröidään myös tiedot lasten huol
losta (kenen huoltoon lapset määrätään). Tällöin rekisteröidään van
hemmille mm.

- henkilön nykyinen suhde lapseen (7 tai 8)

ja vastaavasti lapselle
- lapsen nykyinen suhde äitiin (7 tai 8)
- lapsen nykyinen suhde isään (7 tai 8)

4
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Puolisoiden erotessa ei viitetietoina olevia henkilötunnuksia tuhota, 
vaan näitä täydennetään mm. avioliiton purkautumistapa- ja -päivä- 
tiedoilla.

4. Muutto
Kaikki Suomessa kirjoilla olevien henkilöiden vakinaisen asuinpaikan 
vaihdokset (maassa ja maahanmuutot) rekisteröidään VKRsään muuttoil- 
moituksella (M). Muuttaneelle henkilölle rekisteröidään tällöin mm.

- kotipaikkatunnus
I

Maahanmuuttaneet, jotka eivät aikaisemmin ole Suomessa kirjoilla, 
rekisteröidään rekisteröinti-ilmoituksella (u). Tällöin rekisteröi
dään ko. henkilölle mm.

- sukupuoli
- henkilötunnus
- siviilisääty
- kotipaikkatunnus
- suku- ja etunimet
- puolison syntymäaika (tai henkilötunnus)
- isän ja/tai äidin syntymäaika ( " )
- lasten syntymäajat ( " )
- henkilön nykyinen suhde lapseen
- lapsen nykyinen suhde isään ja/tai äitiin

Yllä mainituista viitetiedoista (puolison/isän/äidin/iapsen)henkilö- 
tunnus rekisteröidään vain, mikäli ko. viitehenkilölle on aikaisem
min annettu Suomessa henkilötunnus.
Maastamuuttaneen henkilön tiedot rekisteröidään VKRsään maastamuutto- 
ilmoituksella (P). Tällöin muuttaneelle henkilölle.rekisteröidään mm.

- kotipaikkatunnus (kuntakoodi = 200)

Edellisten lisäksi kotipaikkatiedot tarkistetaan vuosittain henkikir
joituksessa tammikuun 1. päivän mukaisesti. Tällöin VKRsn perusteella 
kirjoitetaan jokaisesta Suomessa kirjoilla olevasta henkilöstä esi
täytetty henkikirjoitusilmoitus (ns. pohjakirja) jokaiseen huoneistoon, 
jossa tiedot tarkistetaan. Tämän jälkeen henkikirjailmoitus toimitetaan 
rakennuksen omistajalle tai tämän edustajalle ja tämän välityksellä edel
leen henkikirjoittajalle, joka toimittaa mahdollisten korjausten ja täy
dennysten johdostaVKRsään henkikirjoituksen korjaus ilmoituksen (E). Il-



moituksella rekisteröidään ko. henkilölle mm.
- kotipaikkatunnus

Henkilö, joka kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa on todettu 
jatkuvasti tietämättömissä olevaksi, poistetaan jälkimmäisen hen
kikirjoituksen yhteydessä henkikirjasta em. henkikirjoituksen kor- 
jausilmoituksella.

5. Kuolema
Kuoleman perusteella rekisteröidään tiedot VKR:ään kuolinilmoituk
sella (k ). Mikäli kuollut henkilö oli naimisissa oleva, rekisteröi
dään leskeksi jääneen puolison tietoihin mm.

- siviilisääty (L)

6. Adoptio
Ottolapsisuhteen solmimiset ja purkamiset rekisteröidään VKR:ään 
ottolapsi-ilmoituksella (O). Ilmoituksella rekisteröidään otto
vanhemmille (isälle ja/tai äidille) mm.

- ottolapsen henkilötunnus
- henkilön nykyinen suhde lapseen (5 tai 6)

Vastaavasti ottolapselle viedään
- ottoisän ja/tai -äidin henkilötunnus
- lapsen nykyinen suhde isään (4)
- lapsen nykyinen suhde äitiin (4)
- uusi sukunimi, jos annettu

Jommankumman vanhemman henkilötunnus on oltava.

7. Sukuas emän muuto s
Lapsen sukuaseman muutoksista rekisteröidään tiedot VKRrään lapsen 
sukuaseman muutos-ilmoituksella (T). Ilmoituksella voidaan avioliiton 
ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistaa, lapsi julistaa avio
liitossa syntyneeksi, lapsi julistaa kihlalapseksi tai isyys kumota.
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Avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle rekisteröidään mm,
- lapsen nykyinen nuhde isään (0 tai 3)
- lapsen alkuperäinen suhde isään (0 tai 3)
- isän henkilötunnus (tai syntymäaika)
- lapsen nykyinen suhde äitiin (0 tai 3)
- lapsen alkuperäinen suhde äitiin (0 tai 3)

Vanhemmille viedään vastaavasti mm.
- henkilön nykyinen suhde lapseen (0 tai 3)
- henkilön alkuperäinen suhde lapseen (O tai 3)

sekä isälle lisäksi
- lapsen henkilötunnus

Avioliitossa syntyneelle lapselle rekisteröidään mm.
- henkilön nykyinen suh de is ään ( 2 )
- henkilön nykyinen suhde äitiin (2)
- henkilön alkuperäinen suhde isään (2)
- henkilön alkuperäinen suhde äitiin (2)

Vastaavasti rekisteröidään äidille mm.
- henkilön nykyinen suhde l?.pseen (2)
- henkilön alkuperäinen suhde lapseen (2)

Isän tietueelta poistetaan tässä tapauksessa lapsen viitetiedot. Lap
sen sukuasema voi muuttua aviolliseksi myös silloin, kun lapsen vanhem 
mat menevät naimisiin ja isä en tätä ennen tunnustanut lapsen. Tällöin 
tiedot rekisteröidään sukuaseman muutos aviolliseksi-ilmoituksella. 
Lapselle rekisteröidään mm.

- henkilön nykyinen suhde isään (0)
- henkilön nykyinen suhde äitiin (0)

Vastaavasti molemmille vanhemmille viedään
- henkilön nykyinen suhde lapseen (0)
- henkilön alkuperäinen suhde lapseen (0)

8. Nimen muutos
Nimenmuutokset rekisteröidään VKRtään em. (V,AfO) ilmoitusten lisäksi 
nimenmuutosilmoituksella (il). Tällöin rekisteröidään ko. henkilölle 
mm.

— uudet nimet
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9. Yksittäisen tiedon korjaus
Sukupuoli- ja henkilötunnus-tiedoissa havaittu virhe rekisteröidään 
VKRsään henkilötunnuksen kor.jausilmoituksella (Z).
Tällöin henkilölle viedään

- uusi sukupuolikoodi
- uusi henkilötunnus

Muiden tietojen osalta havaitut virheet korjataan henkilörekisterin 
korjausilmoituksella (x ).

5. Arvio perhetietojen luotettavuudesta väestön keskusrekisterissä

Jokaisella VKR:ään merkityllä henkilöllä on henkilötunnus. Voidaan 
siis sanoa, että henkilöiden identifiointi tapahtuu nykyisin täysin 
luotettavasti.
Myös sukupuoli-rtieto on täysin luotettava.
Em. perhetietojen siirron jälkeen suoritettujen tarkistusten perus
teella voidaan sanoa, että rekisteriin jäi muutama tuhat virheellistä 
siviilisääty-tietoa. Kuitenkin siviilisääty-tieto tarkistetaan vuo
sittain kotipaikkatietojen ohella henkikirjoituksessa, joten siviili
sääty- tietoakin voidaan nykyisin pitää luotettavana.
Kotipaikkatunnusta ei sen sijaan voida pitää täysin luotettavana tie
tona, vaikkakin se tarkistetaan vuosittain henkikirjoituksessa. Henki
kirjoituksessa tarkistetaan nimittäin vain Suomessa läsnä olevien hen
kilöiden kotipaikka. Ulkomaille muuttaneiden osalta (jotka eivät ole 
ilmoittaneet muutostaan) on sen sijaan puutteita, joita Väestörekis
terikeskus on korjannut/pyrkii korjaamaan erillisin toimenpitein.

Näistä kannattaa mainita erityisesti vuoden 1976 alussa suoritettu yk
silötason vertailu Ruotsin riksskatteverket* in (RSV) ja Suomen väestö
rekisterikeskuksen kesken. Tällöin verrattiin tietokoneella RSV:n mu
kaan Ruotsissa kirjoilla olevia Suomen kansalaisia Suomen keskusrekis
terissä oleviin henkilöihin. Vertailun tuloksena Suomessa on korjattu 
noin 10 000 sellaisen henkilön kotipaikkatietoja, jotka olivat virheel
lisesti sekä Ruotsissa että Suomessa samanaikaisesti kirjoilla. Samoin 
verrattiin Suomessa kirjoilla olevia Ruotsin kansalaisia RSV:n tietoi
hin. Vastaavanlainen vertailu suoritetaan tänä vuonna myös Suomen ja 
Norjan kesken.
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Vaikka ed. kuvatun kaltaiset kotipaikkatietojen virheellisyydet 
vaikuttavat tulevaisuudessa laadittavien perhetilastojen luotetta
vuuteen, ne eivät välttämättä vaikuta perheiden muodostamiseen tek
nisessä mielessä» Tällainen ongelma syntyy, kun yhdessä asuvan per
heen jäsenillä on VKR:ssä virheellisesti erilaiset kotipaikkatunnuk- 
set (esim. yhdeltä perheenjäseneltä puuttuu kotipaikkatunnuksesta 
huoneistonumero).

Tällainen virhetilanne saattaa syntyä silloin, kun perhe muuttaa 
uuteen asuntoon. Muuttoilmoitus (m ) tehdään erikseen jokaisesta aikui
sesta henkilöstä. Lisäksi huoneistojen numerointi Suomessa maaseudulla 
ja yleensäkin muissa kuin kerrostaloissa on satunnaista. Esim. omako
titaloissa, joissa on 2 asuinhuoneistoa, ei läheskään aina ole kahta 
huoneistonumeroa, vaan rakennuksessa asuvilla on usein vain yksi koti- 
paikkatunnus. Tämänkaltaisten virheiden määristä ei ole toistaiseksi 
mitään tarkkaa kuvaa.

Edellä jo todettiin, että perhesuhdetiedot eivät tulleet perhetietojen 
siirron jälkeenkään täysin luotettaviksi. Tämä merkitsee käytännössä 
sitä, että naimisissa olevilla puolisoilla ei aina välttämättä ole 
viitetietona puolison henkilötunnusta (tai edes syntymäaikaa), lap
silla ei aina ole äidin ja/tai isän henkilötunnusta jne. Toisaalta vii-

«

tetiedot saattavat joskus olla virheellisiä. Tämänkaltaisia puutteita 
ja virheitä lienee keskusrekisterissä tälläkin hetkellä muutamat tuli at. 
Tarkempia tilastoja saadaan käytettäväksi syksyllä 1977* Lisäksi havait
tuja virheitä pyritään korjaamaan väestörekisterikeskuksen toimesta 
kesään 197Ö mennessä erillisen projektin puitteissa (henkilörekisterin 
tietosisällön kehittämisprojekti). Tämän lisäksi tilastokeskuksessa on 
tarkoitus verrata asunto- ja elinkeinotutkimuksen 1976-01-01 lomake- 
aineiston perusteella muodostettuja perheitä VKR:n perusteella muodos
tettuihin perheisiin vastaavasta ajankohdasta ainakin tilastojen tasol
la, mutta mahdollisesti myös yksilötasolla. Vertailun tulokset saadaan 
suunnitelmien mukaan valmiiksi vuoden 1978 keväällä.
Kimi-tietojen luotettavuudesta ei ole mitään tarkkaa kuvaa, mutta voi
taneen olettaa, että ne ovat hyvinkin luotettavia, koska ne tarkistetaan 
vuosittain henkikirjoituksessa.
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. Eräitä ongelmia

Ns. avoperheitä ei rekisteristä pystytä täydellisesti muodos
tamaan. Avoparilla tarkoitetaan tässä vihkimätöntä paria (mies 
ja nainen), jotka asuvat yhdessä. Kuitenkin ne avoparit, joilla on 
lapsia (miehellä, naisella tai molemmilla)voidaan eräin rajoituksin 
muodostaa perheiksi.
Liitteessä 2 on kuvattu niiden henkilöiden kotipaikkatunnuksen 
sisältöä, joilla ei ole (tilapäisen) poissaolonsa aikana asuntoa
kotikunnassaan (ns. 900-r.yhmä).Käytetystä määritelmästä johtuen 
ryhmään 901 (henkilöt vailla vakinaista asuntoa) kuuluvat hen
kilöt eivät voine muodostaa perheitä, eivät myöskään ryhmään 
903 kuuluvat henkilöt (joiden olinpaikasta ei saada henkikir
joituksessa tietoa). Sen sijaan osa ryhmään 902 kuuluvista hen
kilöistä (jotka ovat tilapäisesti poissa asunnostaan) voinee muodos
taa perheen, vaikka eivät asukaan sillä hetkellä kotonaan. Samoin ryh
mään 904 (Suomen lähetystöön tai vast. kuuluvat ulkomailla asuvat Suo
men kansalaiset) kuuluvat henkilöt voivat muodostaa perheitä, vaikka 
eivät henkikirjoitushetkellä asukaan Suomessa. Käytännössä ryhmiin 
902 ja 904 kuuluvien määrä - noin 40 000 = vajaa prosentti Suomen vä
kiluvusta - on niin vähäinen, että tällä ei ole käytännössä suurempaa 
merkitystä. Koko 900-ryhmän käsittely perheiden muodostamisessa selvi
tetään tarkemmin vuoden 1977 loppuun mennessä.

Kuten edellä on todettu, henkikirjoitusrekisteri on järjestyksessä: 
kihlakunta, kotipaikkatunnus, sukunimi, ikä.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että saman kotipaikkatunnuksen omaavat 
henkilöt eivät ole lajiteltu perheittäin, vaan sukunimen mukaan van
himmasta nuorimpaan. Varsinkin maaseudulla omakotitaloissa usein asuu 
kaksi perhettä (esim. vanhemmat ja näiden poika perheineen), joiden kaik
kien sukunimi on sama. Tällaisissa tapauksissa joudutaan varsinaiset ydin
perheet muodostamaan tarkempien käsittelysääntöjen perusteella, käyttä
mällä hyväksi em. muita tietoja.
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7. Perheiden ja asuntokuntien muodostamissääntöjen laatiminen

Perheiden ja asuntokuntien muodostamissäännöt on tarkoitus valmistaa 
tilastokeskuksen ja väestörekisterikeskuksen yhteistyönä vuoden 1978 
alkuun mennessä. Sivulla 3 olevan esimerkkitapauksen kohdalla voitai
siin koneellisesti aivan oikein muodostaa varsinainen ydinperhe (isä, 
äiti + 3 lasta). Samaan ruokakuntaan kuuluva kotiapulainen tulisi sa
moin oikein perheeseen kuulumattomaksi. Sen sijaan avoperheestä (mies, 
nainen ja tämän lapsi) vain äiti ja lapsi muodostaisi pelrheen, kun taas 
avoperheen (pää) mies jäisi perheeseen kuulumattomaksi mikäli tämä ei 
ole tunnustanut lastaan. Avoperheiden muodostaminen jää näin ollen 
puutteelliseksi ja erilaiseksi kuin esim. vuoden 1970 väestölaskennassa.
Todettakoon, että avoparien määrästä Suomessa ei ole tarkkoja tietoja,

1 )mutta erään otantatutkimuksen perusteella voidaan arvioida avoparei- 
hin kuuluvia olevan aikuisväestöstä noin 2 $ (noin 70 000). Perheiden 
koneellinen muodostaminen edellyttää luonnollisesti, että käytettävät 
tiedot (henkilötunnus, sukupuoli, siviilisääty, kotipaikkatunnus, vii
tetiedot ja nimet) ovat oikein VKR:ssä (vastaavat todellisuutta).

Käsittelysääntöjä laadittaessa joudutaan tietenkin varautumaan myös 
siihen, että kaikki em. tiedot eivät ole oikeita ja tietojen välisiä 
loogisia ristiriitoja esiintyy. Mikäli esim. perheeseen kuuluva ala
ikäinen lapsi on eri kotipaikkatunnuksella (huoneistonumero puuttuu) 
kuin vanhempansa, voidaan perhe kuitenkin koota, jos viitetiedot ovat 
kunnossa. Ehtona voi olla esim. se, että perheenjäsenet asuvat samassa 
r ak ennuk s e s s a.

Koska ruokakuntia ei voida VKR:stä koneellisesti mudostaa, selvitetään 
asuntokunta-yksikön käyttömahdollisuuksia 'korvikkeena*. Tällöin myös 
ruokakuntatyyppi-käsite on korvattava asuntokuntatyypillä, joka voisi 
olla karkealla tasolla esim: 1. asuntokunnat, joissa ei ole perhettä,
2. yhden perheen asuntokunnat, 3. kahden perheen asuntokunnat ja 4« kol
men tai useamman perheen asuntokunnat. 1

1) Kai Sievers, Osmo Koskelainen, Kimmo Leppo: Suomalaisten sukupuoli
elämä, 1974« Tiedot ovat vuodelta 1971«
Vertailun vuoksi mainittakoon Tanska, jossa vuonna 1974 suoritetun 
tutkimuksen mukaan avopareihin kuului noin 225 000 henkilöä eli noin 
8; 8 jo kaikista yhdessä asuvista (Dines Andersen: Päpirl/st samliv 
blandt de 20-29 ärige, 1976). Ks. myös P.C. Matthiessen; Papirl^se 
samlivsforhold o g konsekvenseme for befolkningsstatistikken, Marts 
1976.
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YK:n suosituksen (ST/CES/l3) mukaisesti voitaisiin VKR:stä alustavan 
suunnitelman mukaan laatia vuosittain mm. liitteessä 3 olevat taulut 
(Table 38« Family nuclei by type of family nucleus and number of children, 
Table 34« Population in family nuclei by relationship to head of family 
nucleus, sex, age and marital status, Table 35» "Wives and lone mothers 
in family nuclei by age, marital status (type of activity), number of 
children in family nucleus, and age of youngest child). Sen sijaan 
ruokakuntataulu (Table 36. Households by type and size) jouduttaisiin 
korvaamaan asuntokuntataululla, jossa asuntokuntatyyppi olisi em. sup
pean ryhmittelyn kaltainen.

8. Yhdistelyt muihin aineistoihin vuoden 1980 väestölaskennassa

Vuoden 1970 väestölaskennassa perheitä kuvattiin mm. seuraavien 
tietojen (luokitusten) avulla:

- demografiset tiedot: ikä, sukupuoli, .....
- aluetiedot: kunta, lääni, ....
- verotus- ja tulotiedot: veronalaiset tulot
- työhön ja työpaikkaan liittyvät tiedot: ammatti, elinkeino, ....

Vastaavasti ruokakuntia kuvattiin em. tietojen lisäksi seuraavilla 
tiedoilla:

- asutoja kuvaavat tiedot: pinta-ala, huoneistotyyppi, ....
- kesämökkien omistustiedot

Tässä lähdetään siitä, että myös vuoden 1980 väestölaskennassa tullaan 
perheet, ruokakunnat ja asuntokunnat yhdistämään vastaaviin tietoryh
miin. Periaatteessa perheet ja asuntokunnat voidaan yhdistää kaikkiin 
niihin aineistoihin, joissa käytetään tunnistetietona henkilötunnusta 
tai kotipaikkatunnusta. Yllä mainitut demografiset tiedot saadaan suo
raan väestön keskusrekisteristä, samoin erilaiset aluetiedot, ilman eri
tyisiä yhdistelyjä. Verotus- ja tulotiedot saadaan verohallituksen ve- 
rotusaineistosta, jossa on henkilötunnus ollut käytössä vuodesta 1971 
lähtien. Koska VKR:stä ei voida muodostaa ruokakuntia, eikä näin ollen 
myöskään saada henkilöiden ruokakunta-asemaa, voitaisiin verotustietojen 
perusteella ruokakunnan päänies-käsitteen korvikkeena harkita käytettä
väksi sitä perheenjäsentä (perheasemaltaan päämies tai puoliso), jolla 
On perheessä suurimmat veronalaiset tulot. Tämä vastaisi melko hyvin ruo
kakunnan päämies-käsitettä (ruokakunnasta taloudellisesti vastuussa oleva 
henkilö).
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Työhön ja asuntoon liittyvien tietojen keruu on vuoden 1980 väestölas
kennassa toistaiseksi avoin kysymys.

Perhetietojen ja verotustietojen yhdistely on esimerkki niistä 
konsistenssiongelmista, joita syntyy kun eri lähteisiin perustuvia, 
erilaisen referenssiäjän(kohdan) omaavia aineistoja yhdistellään. 
Perheet tullaan suunnitelman mukaan muodostamaan tammikuun 1. päivän 
mukaisesti, kun taas verotustiedot koskevat kalenterivuotta. Sisäisen 
ja ulkoisen konsistenssin ongelmia on käsitelty laajemmin esim. Tans
kan alustuksessa (Censusproblematikken) Pohjoismaiden tilastopäällik- 
kökokouksessa Reykjavik1ssa 9-11« elokuuta 1976.
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KÄSITTEET VÄESTÖLASKENNOISSA

Perheen muodostavat henkilöt, jotka kuuluvat yhteen 
sukulaisuuden tai avioliiton perusteella .ja asuvat 
yhdessä (^ydinperhe). Yksinäinen henkilö on perheisiin 
kuulumaton. Myös vihkimättömät parit, joilla on lapsia, 
katsotaan perheiksi. Käytetyn ydinperhekäsitteen mukaan 
perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupol
vea. Jos ruokakunnassa on useampia sukupolvia, perhe on 
muodostettu nuorimmasta sukupolvesta lähtien. Sama hen
kilö voi kuulua vain yhteen perheeseen.

3. äiti ja hänen lapsensa
4. isä ja hänen lapsensa

Luokitus on seuraava:
1. päämies
2. puoliso
3. lapset
4. mihinkään perheeseen kuulumattomat

Perhetyypeissä 1, 2 ja 4 on perheen päämies aina mies ja 
perhetyypissä 3 aina nainen. Lapsiksi luetaan sekä avio
puolisoiden yhteiset että jommankumman aikaisemmat lap
set ja ottolapset. Kasvatuslapsia ei lueta lapsiin kuulu
viksi. Lapsiasema on iästä riippumaton, joten myös aikui
sella voi olla lapsen asema perheessä, jos hän asuu vanhem 
piensä luona ja on naimaton. Naimisissa olevaa, leskeä tai
eronnutta ei katsota lapseksi vaikka hän asuukin vanhem- *
piensä luona.
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Ruokak tonta

Ruokakunta-
tyyppi

Ruokakunta-
asema

Ruokakunnan muodostavat yhdessä asuvat perheenjäsenet .ja 
muut henkilöt, .joilla on yhteinen ruokatalous. Ruokakun
nalla tarkoitetaan vain ns. yksityisruokakuntia. Asunto
loissa, tycmaa-asunnoiss.n ja laivoissa, asuvat muodostavat 
myös yksityisruokakuntia, samoin asunnottomat ja ulkomail
la asuvat henkilöt. Ruokakuntien oolkopuolelle jäävät ne 
henkilöt, jotka ovat erilaisissa laitoksissa, useimmiten yh
teisessä ruokataloudessa, esimerkiksi hoidon saamiseksi. 
Tällaisia laitoksia ovat mm. vanhain-, koulu- ja lastenkodit 
sekä vankilat.

Ruokakunnat on luokiteltu sen mukaan, kuuluuko ruokakuntaan 
perheitä ja ovatko nämä keskenään sukulaisuussuhteessa vai 
ei. Yhden perheen ruokakuntien kohdalla jaotteluperusteena 
on lisäksi perheeseen kuulumattomien henkilöiden sukulaisuus 
perheeseen. Ruokakuntatyypit ovat niihin kuuluvien perhei
den luvun maakaan seuraavat:
1. ruokakunnat, joissa ei ole perhettä
2. yhden perheen ruokakoonnat
3. kahden perheen ruokakoonnat

Yhden perheen ruokakooomista erotetaan edelleen
2.1. vain perheen käsittävät ruokakioomat
2.2. perheen ja vain sookulaisia käsittävät ruokakunnat
2.3. muut yhden perheen ruokakunnat

Kahden perheen ruokakoonnat jaotellaan seuraavasti:
3.1 . ruokakunnat, joissa perheet ovat keskenään sotkua 

eteneo/ässä tai takenevassa polvessa
3.2. ruokakoonnat, joissa perheet ovat sivupolvessa sookua 

keskenään
3.3. ruokakoonnat, joissa perheet eivät ole sookua 

keskenään.

Ruokakoonta-asema määriteltiin vain yksityisruokakoontiin 
kuuluvien osalta. Kaikilla yksityisruokakoonnilla tuli olla 
päämies. Muiden ruokakoonnan jäsenten ruokakoonta-asema mää
rättiin soohteessa päämieheen. Luokitus oli:
1. puoliso 5* miniä tai vävy
2. lapsi 6. muu sookulainen
3. lapsenlapsi 7. kotiapulainen
4. isä tai äiti 8. muu henkilö.
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Asuntokunta

Päämieheksi merkittiin se henkilö, jonka lomakkeella 
annettujen tietojen perusteella katsottiin lähinnä ole
van taloudellisesti vastuussa ruokakunnasta. Päämiehen 
ja puolison ei tarvinnut olla naimisissa keskenään, vaan 
puolisoksi merkittiin lomakkeella ilmoitettu henkilö si
viilisäädystä riippumatta. Lapsella tarkoitetaan sekä puo
lisoiden yhteisiä että omia lapsia ja ottolapsia. Siviili
säädyllä ei ollut merkitystä lastenkaan kohdalla. Kasvatus- 
lapsen ruokakunta-asema on 'muu henkilö'. Vanhemmalla tar
koitetaan sekä päämiehen että puolison isää, äitiä, isä- 
ja äitipuolta. Kotiapulainen on ruokakunnan palveluksessa 
oleva henkilö, joka asuu ruokakunnan kanssa. Kuitenkaan 
sellaista henkilöä, jonka pääasialliseksi toiminnaksi oli 
ilmoitettu koulunkäynti tai opiskelu, ei määritelty koti
apulaiseksi.

Asuntokunnalla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, .jotka 
asuvat samassa asunnossa (asuinhuoneistossa).
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Henkikirjoituksessa asunnostaan poissaolevat
Henkilöille, joilla ei ole (tilapäisen) poissaolonsa aikana 
asuntoa kotikunnassaan sekä niille, joiden olinpaikasta 
ei saada henkikirjoituksesta tietoa (mutta jotka kuiten
kin henkikirjoitetaan Suomessa), annetaan tavallisesta 
kotipaikkatunnuksesta poikkeava tunnus. Häille merkitään 
kiinteistötunnuksen kaupunginosa/kylä-koodin paikalle 
9:llä alkava numero (ns. 900-ryhmä).

Nämä henkilöt tunnistetaan ja määritellään seuraavasti:
koodi ryhmään kuuluu
901 henkilöt vailla vakinaista asuntoa
902 henkilöt, jotka ovat tilapäisesti

poissa asunnostaan, näitä ovat:
- tilapäisesti ulkomailla olevat
- laivan miehistöön kuuluvat
- rangaistus-, työ- tai muuhun vas

taavaan laitokseen suljetut
- sairaalassa, parantolassa, huoltolai

toksessa tai vastaavissa hoidossa olevat
- asevelvollisuuttaan suorittamassa ole

vat miehet
- opiskelun takia kotipaikaltaan pois

saolevat henkilöt
- sairauden takia kotipaikaltaan pois

saolevat henkilöt
- julkisen luottamustoimen (esim. kansan

edustajat) takia kotipaikkakunnaltaan 
poissa olevat

- lyhytaikaisen työsuhteen takia koti
paikaltaan poissaolevat

- satunnaisen oleskelun takia koti
paikaltaan poissaolevat

903 henkilöt, joiden olinpaikasta ei henki
kirjoituksessa saada tietoa

904 Suomessa asuntoa omaamattomat Suomen kansa
laiset, jotka kuuluvat Suomen lähetystöön, 
kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn kon
sulin virastoon tai ovat näiden perheenjäseniä 
tai ovat näiden palveluksessa.
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Näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden määrät ovat
seuraavaa suuruusluokkaa:

ryhmä henkilöiden lukumäärä (noin)

901
902

903
904

6 000 
40 000 
10 000 

T 000

Ryhnään 902 kuulumisen edellytyksenä on, ettei henki
löillä ole kotikunnassaan asuntoa ko. poissaolonsa ai
kana.
Ryhmä 903 sisältää käytännössä hyvin paljon henkilöitä, 
jotka ovat muuttaneet ulkomaille, mutta joilta ei ole 
saatu minkäänlaista ilmoitusta muutosta.
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