Tulo- ja
elinolotutkimus

Mistä voi nähdä
tuloksia?

Yli viidennes kotitalouksista kokee jonkinasteisia
toimeentulovaikeuksia
35

Tilastokeskus julkaisee tulo- ja
elinolotutkimuksen tuloksia
vuosittain. Uusimpia tuloksia
löytyy osoitteista:
stat.fi/tilasto/eot, stat.fi/tilasto/tjt
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Voit verrata oman kotitaloutesi
taloudellista tilannetta muihin
kotitalouksiin laskurilla:
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Suuria vaikeuksia tai vaikeuksia

Mitä hyötyä osallistumisesta
on minulle?
Vastaaminen on ollut monen
mielestä kiinnostavaa − samalla
tulee pohdittua tarkemmin oman
kotitalouden arkea, tuloja ja menoja.
Tutkimukseen osallistuminen on
myös kansalaisoikeus. Vastaamalla olet
mukana varmistamassa, että hallinnolla
ja päätöksentekijöillä on käytettävissään
luotettavaa tietoa kotitalouksien
elinoloista.

Katso video
osoitteessa:

www.stat.fi/tuel/
miksivastata

2016

2018

2020 2021

Pieniä vaikeuksia

www.stat.fi/
omatalous

Tilastokeskus on tehnyt tulo- ja elinolotutkimusta vuodesta 2004 lähtien.

Tilastokeskuksen lisäksi
tilastotietoja julkaisee Euroopan
unionin tilastovirasto Eurostat:

Mitä tietoa tutkimuksella saadaan?

https://ec.europa.eu/eurostat/
web/income-and-livingconditions/data/database

Tulo- ja elinolotutkimuksella saadaan tietoja muun muassa siitä,
– paljonko asuminen maksaa Suomessa ja miten se vaikuttaa toimeentuloon
– miten suomalaiset saavat terveyspalveluita eri puolilla maata
– kuinka paljon Suomessa on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä eläviä
– millaiset ovat tuloerot Suomessa muihin Euroopan maihin verrattuna.

Mihin tietoja käytetään?
Kerättyjen tietojen pohjalta laaditaan Tilastokeskuksen elinolotilasto ja
tulonjakotilasto.
Tilastotietoja käyttävät esimerkiksi ministeriöt, tutkimuslaitokset, järjestöt,
tiedotusvälineet ja tavalliset kansalaiset. Tutkimuksen avulla seurataan
muun muassa, miten Suomi onnistuu tavoitteessaan vähentää köyhyys- tai
syrjäytymisriskissä olevien määrää.
Tietoja käytetään myös Euroopan unionin tulo- ja elinolotutkimuksessa (EUSILC). Samansisältöistä tutkimusta tehdään vuosittain yli 30 Euroopan maassa.
Tutkimustulokset ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Jokainen vastaaja
on tärkeä
Tutkimukseen on valittu
satunnaisesti noin 12 000
kotitaloutta siten, että ne
edustavat kattavasti kaikkia
Suomen kotitalouksia. Vastausten
perusteella luodaan kuva koko
Suomen väestön elinoloista.
Kustakin kotitaloudesta on
valittu yksi henkilö tutkimukseen,
mutta myös muut kotitalouden
jäsenet voivat osallistua tietojen
antamiseen. Samat kotitaloudet
ovat mukana neljänä peräkkäisenä
vuonna kerran vuodessa
tehtävässä tutkimuksessa.

Tiedot ovat
luottamuksellisia
Yksittäisen vastaajan tietoja ei
voi erottaa tilastoina julkaistuista
tuloksista. Tilastokeskuksen
henkilöstöllä on lakiin perustuva
vaitiolovelvollisuus. Tilastokeskus
ei luovuta saamiaan tietoja muille
viranomaisille.

Suomen virallinen tilasto
Yhteystiedot
Annamme mielellämme
lisätietoa tutkimuksesta.
Puhelin: 029 551 1000 /
Tulo- ja elinolotutkimus
Sähköposti: toimeentulo@stat.fi

Täältä
löydät
lisätietoja
stat.fi/keruu/tuel
Tilastokeskus
– tuottaa luotettavaa tietoa yhteiskunnan
tarpeisiin
– tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa
– edistää tilastotiedon käyttöä
– luo edellytyksiä tutkimukselle
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 029 551 1000
stat.fi
facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus
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