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LYHYET PERUSTELUT

Tämä EP:n työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietintöön liittyvä lausunto koskee 
komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väestölaskennoista ja 
asumiskyselyistä (KOM(2007)0069), joka on määrä hyväksyä yhteispäätösmenettelyn 
mukaisesti (2007/0032(COD)). 
Asetusluonnoksen päätarkoituksena on selventää ja tehdä vertailukelpoisiksi tiedot, joita 
kerätään väestölaskennoissa Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa, ottaen erityisesti huomioon 
asumistason.

Perusedellytys sellaisten luotettavien indikaattorien kehittämiselle, jotka mahdollistavat 
paikkansapitävän arvion tekemisen yhteiskunnallis-taloudellisesta tilanteesta alueiden, 
jäsenvaltioiden ja koko Euroopan unionin tasolla, on, että jäsenvaltiot toimittavat yhtenäisiä, 
täydellisiä ja luotettavia tietoja 

Tässä yhteydessä on myös korostettava niiden viitepäivämäärien, joina kyseiset tiedot 
kerätään, sekä tietojen ajallaan tapahtuvan komissiolle (Eurostatille) toimittamisen tärkeyttä, 
koska ainoastaan silloin, kun meillä on hallussamme samaa aikaväliä koskevat tiedot kaikista 
alueellisista yksiköistä, on mahdollista todella verrata tietoja ja laatia luotettavia katsauksia ja 
analyysejä. 
Ehdotuksen laatija korostaa aivan perustellusti tarvetta yhtenäistää tietojen toimittamisen 
järjestelmää perustaen sen kaikille jäsenvaltioille yhteisiin standardeihin ja mainitsee tekniset 
ja muodolliset vaikeudet, joiden eteen joudutaan työn kestäessä.

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että nuo tilastotiedot ja katsaukset, joiden aiheena ovat 
väestörakenne ja väestön ominaispiirteet, ovat perusindikaattoreita, joita hyödynnetään 
koheesiopolitiikan suunnittelussa ja valvonnassa sekä rakennerahastotoimien täytäntöönpanon 
tehokkuutta arvioitaessa. Alueiden luokittelu rakennerahastojen puitteissa riippuu juuri noiden 
alueiden väestöä koskevista tiedoista, mikä merkitsee välittömiä yhtä lailla alueisiin kuin 
jäsenvaltioihinkin kohdistuvia taloudellisia seurauksia.

Asetus, jota tämä lausunto koskee, käsittelee siis alue- ja koheesiopolitiikan kehityksen 
kannalta perustavia kysymyksiä.

On myös syytä korostaa, että joskin vakinaista asuinpaikkaa koskevat väestörekisteritiedot 
ovat välttämättömiä asumistason arvioimisen kannalta, analysoitaessa muita asioita olisi 
keskityttävä pääasiassa muihin tietoihin, esimerkiksi kansalaisuuteen, sukupuoleen, ikään tai 
lasten määrään.

Arvioidessa asetusehdotusta huomio kiinnittyy vaikeuksiin joidenkin käsitteiden 
määrittelyssä, esimerkiksi käsitteen ”vakinainen asuinpaikka”, jonka olisi viitattava 
määrättyyn viitehetkeä, toisin sanoen väestölaskennan ajankohtaa, edeltävään ajanjaksoon.
Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että teksti käännetään tarkasti.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Jotta tietoja voitaisiin käyttää 
mahdollisimman järkevästi tehtäessä 
jäsenvaltioiden välisiä vertailuja, niissä
olisi viitattava määrävuoteen.

(3) Jotta varmistettaisiin, että
jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat 
vertailukelpoisia, ja mahdollistettaisiin 
luotettavien katsausten laatiminen unionin 
tasolla, käytettyjen tietojen olisi viitattava 
viitevuoteen.

Perustelu

Tämä katkelma on muotoiltava uudelleen, jotta olisi selvää, että saman viitevuoden tietojen 
toimittamisen välttämättömyys ja perustava tarve varmistaa vertailukelpoisten katsauksien 
laatiminen yhteisön tasolla, kytkeytyvät yhteen.

Tarkistus 2
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) ’vakinaisella asuinpaikalla’ paikkaa, jossa 
henkilö yleensä viettää päivittäisen lepo-
aikansa, ottamatta huomioon väliaikaista 
poissaoloa vapaa-ajan, lomien, ystävä- ja 
sukulaisvierailujen, liiketoiminnan, 
terveydenhoidon tai uskonnollisten 
pyhiinvaellusmatkojen vuoksi; tai, jos tämä 
tieto ei ole saatavilla, oikeudellista tai 
rekisteröityä asuinpaikkaa

c) ’vakinaisella asuinpaikalla’ paikkaa, jossa 
henkilö viiteajankohtaa edeltävien kuuden 
kuukauden aikana yleensä viettää 
päivittäisen lepo-aikansa, ottamatta 
huomioon väliaikaista poissaoloa vapaa-
ajan, lomien, ystävä- ja sukulaisvierailujen, 
liiketoiminnan, terveydenhoidon tai 
uskonnollisten pyhiinvaellusmatkojen 
vuoksi; tai, jos tämä tieto ei ole saatavilla, 
oikeudellista tai rekisteröityä asuinpaikkaa;

Perustelu

Vakinaisen asuinpaikan käsite tarvitsee lisäselvennystä ja ajallisen kehyksen käyttöönottoa, jotta 
voitaisiin varmistaa, että vastaajat ilmoittavat todellisen vakinaisen asuinpaikkansa.

Tarkistus 3
3 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
  

1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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(Eurostatille) väestö- ja asumistiedot, jotka 
kattavat yksityisten ihmisten, perheiden, 
kotitalouksien, asumisyksiköiden ja 
rakennusten määritetyt demografiset, 
sosiaaliset, taloudelliset ja asumiseen 
liittyvät ominaispiirteet kansallisella ja 
aluetasolla liitteessä esitetyn mukaisesti.

(Eurostatille) väestö- ja asumistiedot, jotka 
kattavat yksityisten ihmisten, perheiden, 
kotitalouksien, asumisyksiköiden ja 
rakennusten määritetyt demografiset, 
sosiaaliset, taloudelliset ja asumiseen 
liittyvät ominaispiirteet kansallisella ja 
aluetasolla liitteessä esitetyn mukaisesti, 
huolehtien toimitettujen tietojen 
luotettavuudesta ja laadusta ja varmistaen, 
että ne toimitetaan ajallaan.

Perustelu

Heti aluksi olisi selvästi mainittava kerättäviä tietoja koskevat peruskriteerit.

Tarkistus 4
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietolähteet ja menetelmät, joita käytetään 
tämän asetuksen mukaisten vaatimusten 
täyttämiseksi, vastaavat mahdollisimman 
suuressa määrin 2 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä väestölaskentojen ja 
asumiskyselyiden olennaisia piirteitä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tietolähteet ja menetelmät, joita käytetään 
tämän asetuksen mukaisten vaatimusten 
täyttämiseksi, vastaavat mahdollisimman 
suuressa määrin 2 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyjä väestölaskentojen ja 
asumiskyselyiden olennaisia piirteitä ja 
mahdollistavat mahdollisimman 
yhtenäisten, täydellisten ja luotettavien 
tietojen toimittamisen.

Perustelu

Toimitettuja tietoja koskevia perustavia laatukriteerejä olisi painotettava, koska tämä on 
edellytys luotettavien katsausten laatimiselle ja tietojen vertailulle yhteisön tasolla.

Tarkistus 5
Liite, 1.3.2 kohta, 8 luetelmakohta

- Naimisissa olleiden naisten oikeudellisten 
avioliittojen solmimispäivämäärä(t):
i) ensimmäinen avioliitto ja ii) nykyinen 
avioliitto

- Naisten oikeudellisten avioliittojen 
solmimispäivämäärä(t): i) ensimmäinen 
avioliitto ja ii) nykyinen avioliitto
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selventää tekstiä yksinkertaistamalla sitä ja poistamalla 
tarpeettomat sanat.

Tarkistus 6
Liite, 1.3.2 kohta, 9 luetelmakohta

- Avoliitossa olleiden naisten avoliittojen 
solmimispäivämäärä(t): i) ensimmäinen 
avoliitto ja ii) nykyinen avoliitto

- Naisten avoliittojen 
solmimispäivämäärä(t): i) ensimmäinen 
avoliitto ja ii) nykyinen avoliitto

Perustelu

(Tarkistuksen terminologiaa koskeva osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) On myös 
tarpeen yksinkertaistaa tekstiä sen selkeyttämiseksi.


