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Tiivistelmä   Referat   Abstract 

 
Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut tarkastella lapsiperheiden palveluihin käytettyjen 
kulutusmenojen muutoksia 1990-luvulla. Tavoitteena on ollut selvittää poikkesiko yhden 
ja kahden huoltajan talouksien palvelumenojen muutokset toisistaan. 
 
Aineistona on käytetty Tilastokeskuksen kulutustutkimuksista tehtyä aikasarjaa 1990-
1998. Vertailut kotitaloustyyppien välillä on tehty aina kulutusyksikköä kohden. 
Palvelumenoja on selvitetty ensin kokonaisuudessaan ja sen jälkeen palveluryhmittäin. 
Osa palveluryhmistä on jaettu vielä edelleen kahteen osaan.  
 
Tutkimus osoitti, että lapsiperheiden palvelumenoissa tapahtui muutoksia. Palvelumenot 
laskivat yhden ja kahden huoltajan talouksissa vuodesta 1990 vuoteen 1994/96, jonka 
jälkeen palvelumenot kääntyivät kahden huoltajan talouksissa kasvuun. Yhden huoltajan 
talouksissa palvelumenot laskivat edelleen vuotta 1998 kohden. Palveluryhmittäisessä 
tarkastelussa voitiin havaita, että muutokset palvelumenoissa olivat tavallisesti 
lapsiperheissä saman suuntaisia. Yhden huoltajan talouksissa muutokset olivat tavallisesti 
jyrkempiä. Palvelumenoissa 1990-luvun alussa olleet tasoerot yhden ja kahden huoltajan 
talouksien välillä myös säilyivät lähes samana vuosikymmenen loppuun saakka. 
 
Kotitalouden tuotantoteoriasta johdettiin tutkimusta varten taustateoreettinen viitekehys, 
jossa kuvataan kotitalouksien vaihtoehtoisia tapoja tuottaa perushyödykkeitä. 
Johtopäätöksinä havaittiin teorian soveltuvan palvelumenojen muutosten kuvaamiseen. 
Kotitalouksien toiminnan kannalta vaihtoehtoisia tapoja tuottaa perushyödykkeitä on 
oltava, jotta tarpeet saataisiin tyydytetyksi erilaisissa taloudellisissa olosuhteissa. 
 
Tutkielman tulokset ovat yleisesti ottaen yhteneviä aikaisempien lapsiperheitä koskevien 
tutkimusten tulosten kanssa.  
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The object of this thesis was to examine changes in service consumption expenditures of 
families with children in the 1990s. The aim was to find out if there were differences in 
service consumption expenditures between single and two parent households.  
 
The data used was time series derived from Statistics Finland’s Consumption Expenditure 
Surveys in 1990-1998. Comparisons between household types were made always per 
consumption unit. Service consumption expenditures were studied first as a whole and 
then in service categories. Some of the categories were also divided in two. 
 
The results of the study showed that changes in service consumption expenditure of 
families with children were taken place. Service consumption expenditures decreased in 
single and two parent households from 1990 to 1994/96. After that period expenditures 
increased in two parent households and decreased in single parent households until 1998. 
When examining the results in service categories were found, that changes in service 
consumption expenditure of families with children were of the same direction. In single 
parent households changes were sharper. The difference level which was in the beginning 
of 1990s in service consumption expenditures between single and two parent households 
was quite the same at the end of the decade. 
 
From the household production theory was derived theoretical frame for this study. It 
represents alternative ways to produce basic commodities. As a conclusion, it was found 
that this theoretical frame fits for describing changes in service consumption 
expenditures. From households point of view there have to be alternative ways to 
produce basic commodities so that needs could be full filled in different economical 
conditions. 
 
Results of this study are generally speaking consistent with previous studies, which deals 
with families with families.  
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