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Köyhyysaste at-risk-of-poverty rate (%)
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Köyhyysaste (at-risk-of-poverty rate)

 EU-määritelmä
 Pienituloisuusaste (köyhyysaste, poverty rate)

kuvaa niiden henkilöiden osuutta kohdeväestöstä,
joiden ekvivalentit käytettävissä olevat tulot
vuodessa alittavat ns. köyhyysrajan
 Pienituloisuusraja (köyhyysraja) on 60 % kaikkien

kotitalouksien ekvivalenttien vuositulojen
mediaanista
 Köyhyysraja vaihtelee maittain
 Suomi 2012: noin 13 000 euroa per vuosi
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Poverty map: Estonia (World Bank 2014)
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Tilastotiede: Pienalue-estimointi
Small area estimation

 Ongelma:
Miten tuottaa luotettavia alueellisia köyhyysasteita,
jos otoskoko on pieni?
 Vastaus:

Laskennassa käytetään otostietojen tukena:
 Koko väestöstä saatavilla olevaa ns. ulkopuolista

dataa (hallinnolliset tietorekisterit, väestölaskenta, …)
 Tilastollista mallinnusta
 Pienalue-estimoinnin laskentamenetelmiä

 ESIM: Viro: 226 kuntaa
 Otoskoko esim. 3000 henkilöä
 Otoskoko per kunta: keskimäärin noin 13 henkilöä
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Pienalue-estimointi: Esim. Poverty mapping
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Tilastotieteen merkitys kasvaa!

 Väite:
Tilastotieteen eri alojen tutkimuksen ja sovellusten
yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa – ja tulee
edelleen kasvamaan
 Miksi?

Luotettavia kansallisia tietoja ja kansainvälisiä
vertailutietoja tarvitaan lisääntyvässä määrin
yhteiskuntaelämän arviointia ja kehittämistä varten
 Ympäristö, talous, aluekehitys, …
 Väestön ikääntyminen, terveys, toimeentulo, …
 Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen, …
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