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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väestölaskennoista ja 
asumiskyselyistä
(KOM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0069)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0078/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Jaksottaiset tilastotiedot väestöstä sekä 
keskeisistä perheeseen, yhteiskuntaan, 
talouteen ja asumiseen liittyvistä 
yksittäisten henkilöiden ominaispiirteistä 
ovat tarpeen, jotta tiettyihin yhteiskunnan 
osiin vaikuttavia alue- ja sosiaalipolitiikan 
toimintalinjoja voidaan tarkastella ja 
määritellä.

(2) Jaksottaiset tilastotiedot väestöstä sekä 
keskeisistä perheeseen, yhteiskuntaan, 
talouteen ja asumiseen liittyvistä 
yksittäisten henkilöiden ominaispiirteistä 
ovat tarpeen, jotta tiettyihin yhteiskunnan 
osiin vaikuttavia alue- ja sosiaalipolitiikan 
toimintalinjoja voidaan tarkastella ja 
määritellä. Erityisesti on tarpeen kerätä 
yksityiskohtaista tietoa asumisesta, jotta

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tuettaisiin yhteisön monenlaista 
toimintaa, kuten sosiaalisen osallisuuden 
lisäämistä ja yhteiskunnallisen koheesion 
valvomista aluetasolla tai 
ympäristönsuojelua ja 
energiatehokkuuden parantamista;

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Komissiolle olisi erityisesti 
myönnettävä valtuudet määrittää 
edellytykset, jotka koskevat määritelmien 
sopeuttamista, muiden viitevuosien 
määrittämistä sekä tilastotietoja ja 
metatietoja koskevan ohjelman 
hyväksymistä. Näihin laajakantoisiin 
toimenpiteisiin, joilla muutetaan asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, olisi sovellettava 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
5a artiklan mukaista valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä,

(8) Komissiolle olisi erityisesti 
myönnettävä valtuudet määrittää 
edellytykset, jotka koskevat tulevien
viitevuosien määrittämistä sekä 
tilastotietoja ja metatietoja koskevan 
ohjelman hyväksymistä. Näihin 
laajakantoisiin toimenpiteisiin, joilla 
muutetaan asetuksen muita kuin keskeisiä 
osia, olisi sovellettava neuvoston päätöksen 
1999/468/EY 5a artiklan mukaista 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä,

Tarkistus 3
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) ’väestöllä’ kansallista ja alueellista 
väestöä sen vakinaisessa asuinpaikassa 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna 
viitepäivänä

a) ’väestöllä’ kansallista ja alueellista 
väestöä sen vakinaisessa asuinpaikassa 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna 
viitepäivänä

Tarkistus 4
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) ’asumisella’ asumisyksiköitä ja 
asuinrakennuksia sekä niiden suhdetta 
väestöön ja asuintilaan kansallisella ja 
aluetasolla viitepäivänä; ’rakennuksilla’ 
rakennuksia, jotka sisältävät tai voivat 
sisältää asumisyksiköitä

b) ’asumisella’ asuintiloja ja 
asuinrakennuksia sekä asumismuotoja ja 
niiden suhdetta väestöön ja asuintilaan 
kansallisella ja aluetasolla viitepäivänä; 
’rakennuksilla’ pysyviä rakennuksia, jotka 
sisältävät ihmisille tarkoitettuja 
asuintiloja, tai asuntoja, jotka on varattu 
kausittaiseen tai toissijaiseen käyttöön tai 
jotka ovat tyhjiä
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Tarkistus 5
2 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) ’viitepäivällä’ päivää, johon 
jäsenvaltioiden tiedoissa viitataan tämän 
asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti

d) ’viitepäivällä’ päivää, johon 
jäsenvaltioiden tiedoissa viitataan tämän 
asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Tarkistus 6
2 artiklan 1 kohdan h alakohta

h) ’mikrotason anonyymeillä tiedoilla’ 
yksittäisiä tilastotietueita, joita on 
muutettu, jotta voitaisiin parhaiden 
nykykäytänteiden mukaisesti minimoida 
niiden viitekohtana olevien 
tilastoyksiköiden tunnistamisriski.

Poistetaan.

Tarkistus 7
2 artiklan 2 kohta

2. Komissio voi tarvittaessa sopeuttaa 
edellä 1 kohdassa annettuja määritelmiä 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 8
3 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(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.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) väestötiedot, jotka kattavat 
yksittäisten henkilöiden, perheiden ja 
kotitalouksien sekä asumisen määritetyt 
demografiset, sosiaaliset ja taloudelliset 
ominaispiirteet kansallisella ja aluetasolla 
liitteessä esitetyn mukaisesti.



PE 388.663v01-00 8/17 PR\666905FI.doc

FI

Tarkistus 9
4 artiklan otsikko

Tietolähteet ja laatu Tietolähteet

Tarkistus 10
4 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) rekisteripohjaisten väestölaskentojen 
ja otantatutkimusten ja tavanomaisten 
väestölaskentojen yhdistelmään

Tarkistus 11
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 kohdan 
g alakohdassa määriteltyjä 
väestölaskentojen ja asumiskyselyiden 
olennaisia piirteitä.

Tarkistus 12
4 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet toimitettujen 
tietojen ja metatietojen laadun 
varmistamiseksi. Komissio (Eurostat) 
antaa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
menetelmäsuosituksia ja -vaatimuksia, 
joilla on tarkoitus varmistaa tuotettujen 
tietojen ja metatietojen laatu; näitä ovat 
erityisesti Euroopan tilastokonferenssin 
(CES) suositukset väestölaskennoista ja 
asumiskyselyistä.

Poistetaan.
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Tarkistus 13
4 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle (Eurostatille) käytetyt 
tietolähteet, niiden valintaperusteet ja 
vaikutukset tilastojen laatuun 
(laaturaportti). Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, missä 
määrin valitut tietolähteet ja menetelmät 
täyttävät 2 artiklan 1 kohdassa määritellyt 
väestölaskentojen ja asumiskyselyiden 
olennaiset piirteet.

Poistetaan.

Tarkistus 14
4 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle (Eurostatille) viipymättä tämän 
asetuksen nojalla toimitettuihin tilastoihin 
tehdyt tarkistukset ja korjaukset sekä 
kaikki käytettyihin tietolähteisiin ja 
menetelmiin liittyvät muutokset.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle (Eurostatille) tämän asetuksen 
nojalla toimitettuihin tilastoihin tehdyt
tarkistukset ja korjaukset sekä kaikki 
käytettyihin tietolähteisiin ja menetelmiin 
liittyvät muutokset viimeistään kuukautta 
ennen tarkistettujen tietojen 
julkaisemista.

Tarkistus 15
4 artiklan 6 kohta

6. Komissio määrittelee laaturaportin 
sisällön ja laatukriteerit tietojen tuotantoa 
ja levittämistä varten 7 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 16
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) tämän 
asetuksen määrittelyjen mukaiset 
validoidut tiedot ja metatiedot yleensä 
kunkin vuosikymmenen alussa.

1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
päivä, johon tiedoissa viitataan 
(viitepäivä). Tällaisen viitepäivän on 
oltava tämän asetuksen pohjalta 
määritettynä vuonna (viitevuosi). Vuosi 
2011 on ensimmäinen viitevuosi. 
Komissio vahvistaa seuraavat viitevuodet 
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7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Viitevuosien on 
sijoituttava kunkin vuosikymmenen 
alkuun.

Tarkistus 17
5 artiklan 2 kohta

2. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
päivä, johon tiedoissa viitataan 
(viitepäivä). Tällaisen viitepäivän on 
oltava tämän asetuksen pohjalta 
määritettynä vuonna (viitevuosi). Vuosi 
2011 on ensimmäinen viitevuosi.
Komissio vahvistaa seuraavat viitevuodet 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) tässä 
asetuksessa vaaditut lopulliset, validoidut 
tiedot ja metatiedot 27 kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä.

Tarkistus 18
5 artiklan 3 kohta

3. Tiedot on toimitettava 24 kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä.

Poistetaan.

Tarkistus 19
5 artiklan 4 kohta

4. Komissio vahvistaa toimitettavien 
tilastotietojen ja metatietojen ohjelman, 
joka täyttää tiedonkeruun vaatimukset, 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Tämän asetuksen 
mukaisesti tietyllä maantieteellisellä 
tasolla käsiteltävät aihealueet eivät voi 
olla laajemmat kuin liitteessä kyseisen 
maantieteellisen tason kohdalla luetellut 
aihealueet.

4. Komissio vahvistaa toimitettavien 
tilastotietojen ja metatietojen ohjelman, 
joka täyttää tämän asetuksen vaatimukset, 
7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 20
5 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komissio tekee päätöksen tässä 
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asetuksessa vaadittujen aihealueiden 
teknisistä ominaisuuksista sekä niiden 
erittelyistä 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 21
5 artiklan 5 kohta

5. Tilastotieto-ohjelmaan voi sisältyä 
aggregoitujen tietojen (taulukko-
ohjelman muodossa) lisäksi otanta 
mikrotason anonyymeistä tiedoista.

Poistetaan.

Tarkistus 22
5 artiklan 7 kohta

7. Jos tämän asetuksen 4 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti tehdään tarkistuksia tai 
korjauksia, jäsenvaltioiden on toimitettava 
muutetut tiedot viipymättä komissiolle 
(Eurostatille).

7. Jos tämän asetuksen 4 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti tehdään tarkistuksia tai 
korjauksia, jäsenvaltioiden on toimitettava 
muutetut tiedot komissiolle (Eurostatille) 
viimeistään tarkistettujen tietojen 
julkaisemisen yhteydessä.

Tarkistus 23
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Laadunarviointi

1. Siirrettäviin tietoihin sovelletaan tässä 
asetuksessa seuraavia 
laadunarviointikäsitteitä:
– "olennaisuus" viittaa siihen, missä 
määrin tilastotiedot vastaavat käyttäjien 
tosiasiallisia ja mahdollisia tarpeita
–"täsmällisyys" viittaa arvioiden 
vastaavuuteen tuntemattomien 
tosiasioiden kanssa
– "ajantasaisuus" ja "täsmällisyys" 
viittaavat viiteajan ja tulosten 
saatavuusajankohdan väliseen viipeeseen
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– "saatavuus" ja "selvyys" viittaavat 
olosuhteisiin ja järjestelyihin, joita 
edellytetään tietojen saamiseksi, 
käyttämiseksi ja tulkitsemiseksi
– "vertailtavuus" viittaa siihen, millaisia 
vaikutuksia käytettyjen tilastokäsitteiden 
ja mittausvälineiden ja -menetelmien erot 
aiheuttavat, kun tilastoille tehdään 
maantieteellisiä alueita, eri aloja tai 
aikaan liittyviä vertailuja 
– "koherenssi" viittaa ominaisuuteen, 
jonka ansiosta tietoja voidaan yhdistellä 
eri tavoilla ja eri käyttöön. 
2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
komissiolle (Eurostat) kertomus 
toimitettujen tietojen laadusta. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava, missä määrin valitut 
tietolähteet ja menetelmät täyttävät 
2 artiklan g kohdassa määritellyt 
väestölaskentojen ja asumiskyselyiden 
olennaiset piirteet.
3. Tässä asetuksessa tarkoitettuihin 
tietoihin sovelletaan edellä 1 kohdassa 
esitettyjä laadunarviointikäsitteitä, ja 
sovellettavat järjestelyt ja 
laatukertomusten rakenne määritellään 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Komissio 
(Eurostat) antaa hyväksyntänsä 
toimitettujen tietojen laadulle.
4. Komissio (Eurostat) antaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 
menetelmäsuosituksia, joilla on tarkoitus 
varmistaa tuotettujen tietojen ja 
metatietojen laatu ja joissa tuodaan esille 
erityisesti Euroopan tilastokonferenssin 
(CES) suositukset väestölaskennoista ja 
asumiskyselyistä.
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Tarkistus 24
6 artiklan 1 kohdan -a alakohta (uusi)

-a) Tässä asetuksessa vaadittujen, 
5 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettujen 
aihealueiden tekniset ominaisuudet sekä 
niiden erittelyt

Tarkistus 25
6 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) 5a artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
laaturaportteja koskevat järjestelyt ja 
niiden rakenne. 

Tarkistus 26
6 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) 2 artiklan 2 kohdassa annettujen 
määritelmien muuttaminen

Poistetaan.

Tarkistus 27
6 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
laaturaportin sisällön määritteleminen

Poistetaan.

Tarkistus 28
6 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
laatukriteerien määritteleminen

Poistetaan.

Tarkistus 29
6 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
viitevuodet

d) 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
viitevuodet
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Tarkistus 30
6 artiklan 3 kohta

3. On otettava huomioon periaate, jonka 
mukaan päivittämisen tuomien etujen on 
oltava sen kustannuksia suuremmat, sekä 
periaate, jonka mukaan lisäkustannusten ja 
-taakan on pysyttävä kohtuullisina.

3. On otettava huomioon periaate, jonka 
mukaan suoritettujen toimenpiteiden
tuomien etujen on oltava sen kustannuksia 
suuremmat, sekä periaate, jonka mukaan 
lisäkustannusten ja -taakan on pysyttävä 
kohtuullisina.

Tarkistus 31
Liite, jakso 1.2.1, luetelmakohta 13

– Mahdollinen asuminen ulkomailla ja 
maahan saapumisen vuosi

– Mahdollinen asuminen ulkomailla ja 
maahan saapumisen vuosi (vuodesta 1980 
lähtien)

Tarkistus 32
Liite, jakso 1.3

1.3 Suositellut aihealueet seuraaville 
maantieteellisille tasoille:

Poistetaan.

Kansallinen taso, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LAU 2
1.3.1 Suositellaan, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat tiedot kaikista aihealueista, 
jotka ovat pakollisia aluetasolla NUTS 2, 
myös alemmilta aluetasoilta aina 
alimpaan saatavilla olevaan aluetasoon 
asti.

1.3.2 Muut kuin johdetut aihealueet
– Koulun tai korkeakoulun sijainti
– Työmatkan kulkuväline
– Koulu- tai opiskelumatkan kulkuväline
– Työmatkan pituus ja siihen käytetty aika
– Matkan pituus kouluun tai 
korkeakoulun ja matkaan käytetty aika
– Siviilisääty (tosiasiallinen)
– Elävinä syntyneiden lasten 
kokonaismäärä
– Naimisissa olleiden naisten 
oikeudellisten avioliittojen 
solmimispäivämäärä(t): i) ensimmäinen 
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avioliitto ja ii) nykyinen avioliitto
– Avoliitossa olleiden naisten avoliittojen 
solmimispäivämäärä(t): i) ensimmäinen 
avoliitto ja ii) nykyinen avoliitto
– Tavanomainen työllisyystilanne
– Maksuttomien palveluiden tarjoajat, 
vapaaehtoistyöntekijät
– Toimialatyyppi (institutionaalinen 
yksikkö)
– Epämuodollinen työ
– Työpaikan tyyppi
– Tavanomainen työaika
– Työaikaan liittyvä alityöllisyys
– Työllisyyden kesto
– Toimipaikan paikallisyksikössä 
työskentelevien henkilöiden lukumäärä
– Pääasiallinen toimeentulon lähde
– Tulot
– Suoritetut tutkinnot
– Opiskeluala
– Koulutus
– Lukutaito
– Tietokonelukutaito
– Edellinen vakinainen asuinmaa 
ulkomailla
– Maassa oleskelun kokonaiskesto
– Vakinainen asuinpaikka viisi vuotta 
ennen väestölaskentaa
– Muuton syy
– Vanhempien syntymämaa
– Kansalaisuuden saaminen
– Etninen alkuperä
– Kieli
– Uskonto
– Vammaisuus
– Yksinomaisessa tai jaetussa 
asumiskäytössä
– Vuokra
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– Kotitalouden omistamat 
kestokulutushyödykkeet
– Kotitalouden käytössä olevien autojen 
lukumäärä
– Pysäköintipaikan saatavuus
– Puhelin ja internet-yhteys
– Maataloustuotanto omaan käyttöön 
(kotitalouden tasolla)
– Kaikkien maataloustyöpaikkojen 
ominaispiirteet viimeksi kuluneelta 
vuodelta (yksilötasolla)

1.3.3 Johdetut aihealueet
– Kaupunki- ja maaseutualueet
– Sosioekonomiset ryhmät
– Ulkomaalaistaustaiset/taustaltaan 
kotimaiset henkilöt
– Kansainvälisen muuttoliikkeen kannalta 
merkittävät väestöryhmät
– Pakolaistaustainen väestö
– Maansisäiset pakolaiset
– Samaa sukupuolta olevien liitot
– Suurperheasema
– Uusioperheen tyyppi
– Suurperheen tyyppi
– Yksityisten kotitalouksien 
sukupolvikoostumus

Tarkistus 33
Liite, jakso 2.3

2.3 Suositellut aihealueet seuraaville 
maantieteellisille tasoille:

Poistetaan.

Kansallinen taso, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LAU 2
2.3.1 Suositellaan, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat tiedot kaikista aihealueista, 
jotka ovat pakollisia aluetasolla NUTS 2, 
mutta alemmilta aluetasoilta aina 
alimpaan saatavilla olevaan aluetasoon 
asti.
2.3.2 Muut kuin johdetut aihealueet
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– Vapaa-ajan asuntojen, kausiasuntojen 
ja vapaiden asuntojen saatavuus ja 
ominaispiirteet
– Asumiskäyttö yksityisten kotitalouksien 
lukumäärän mukaisesti
– Huonetyyppi
– Kuuma vesi
– Käyttöveden lämmitys
– Jäteveden poistojärjestelmä
– Keittiö
– Keittomahdollisuudet
– Lämmitykseen käytettävät 
energialähteet
– Asunnon lämpöeristys
– Sähkön saatavuus
– Sähkön tuotanto
– Putkea pitkin johdettu kaasu
– Ilmastointi
– Ilmanvaihto
– Asunnon sijainti rakennuksessa
– Pääsy asuntoon
– Hissi
– Asunnot rakennuksen kerrosten 
lukumäärän mukaisesti
– Asunnot jaoteltuina kyseisen 
asuntorakennuksen tiettyjen osien 
rakennusmateriaalin mukaisesti
– Asunnot rakennuksen kunnon 
mukaisesti
– Jätteiden erottelu kotitaloudessa


