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Alkusanat

Vuoden 1995 väestölaskennan tuloksena on syntynyt monipuolinen kuva Suomesta ja  suomalaisista. Tämä 
vuoden 1995 laskenta oli jo  toinen väestölaskenta, joka tehtiin pelkästään yhdistelemällä rekisteritietoja.

Käsikirjassa on kuvattu väestölaskennan sisältö, keskeiset käsitteet ja  laskennan tuotteet. Myös sellaiset luoki
tukset ovat mukana, joita on hankala löytää muualta.

Väestölaskennan suunnittelusta ja  toteutuksesta on vastannut väestölaskentaprojekti.

Helsingissä, marraskuussa 1997 

Riitta Harala 

Helena Korpi
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Vuoden 1995 väestölaskenta
Väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa 
tulee tehdä väestölaskenta ja  siihen liittyvä asunto
ja  kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän 
lain mukaisia laskentoja on tehty vuosina 1950, 
1960, 1970, 1980 ja  1990. Lisäksi vuosina 1975 ja 
1985 tehtiin erillislakien nojalla väestölaskentoja 
vastaavat tutkimukset. Vuoden 1995 väestölasken
nan toteutus ei ole edellyttänyt erillislakia.

Vuodesta 1970 lähtien rekistereistä saatavien tieto
jen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Vuonna 1980 
väestöä ei enää laskettu vaan se määriteltiin väes
tön keskusrekisteristä. Keskusrekisteristä otettiin 
myös kaikki väestötiedot. Vuoden 1985 väestölas
kennassa lomakkeella kerättiin vain pääasiallista 
toimintaa, ammattiasemaa, työpaikkaa, ammattia 
sekä työssäolo- ja  työttömyyskuukausia koskevat 
tiedot. Rakennus-, asunto- ja  asuinolotiedot tuo
tettiin kokonaan rekistereistä.

Työssäkäyntitietojen rekistereihin perustuvan rat
kaisun suunnittelu aloitettiin jo  vuonna 1981. Sys
teemin avulla työssäkäyntitiedot tuotettiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1987. Rekistereihin perus
tuvaa ratkaisua on testattu vertaamalla rekisteriai- 
neistoista muodostettuja tietoja vuoden 1980 ja  
1985 lomakelaskentojen tietoihin.. Lisäksi tietoja

on verrattu vuosittain työvoimatutkimuksen tietoi
hin. Tehtyjen vertailujen pohjalta rekisteritietojen 
vastaavuus lomaketietoihin on todettu riittävän 
hyväksi.

Päätös kokonaan rekisteripohjaiseen väestölasken
taan siirtymisestä tehtiin keväällä 1988. Vuoden 
1990 väestölaskenta oli ensimmäinen kokonaan 
rekisteripohjainen laskenta.

Tärkeimmät vuoden 1995 väestölaskennassa käy
tettävät rekisterit ja  hallinnolliset aineistot ovat:
-  Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä 

(henkilöt, rakennukst ja  huoneistot)
-  Verohallinnon rekisterit
-  Eläketurvakeskuksen, Valtiokonttorin ja  Kunti

en eläkevakuutuksen työsuhdeaineistot
-  Tilastokeskuksen yritys- ja  toimipaikkarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen rekisterit
-  eri opiskelijarekisterit
-  työministeriön työnhakijarekisteri
-  Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
-  Pääesikunnan varusmiesrekisteri.

Päävastuu väestölaskennasta oli erityisellä väestö- 
laskentaprojektilla ja  sen johtoryhmällä.
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Tietosisältö
Väestölaskennan tietosisältö määräytyy ensi sijassa 
aikaisempien laskentojen, olemassa olevan tieto
tarpeen ja  YK:n suositusten pohjalta. Tietojen tar
vetta on selvitetty yhteistyössä tärkeimpien käyttä
järyhmien kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman 
hyvä vertailukelpoisuus aikaisempiin laskentoihin.

Väestölaskennassa tuotetaan tilastotietoja seuraa- 
vista yksiköistä:
-  henkilöistä
-  perheistä
-  asuntokunnista
-  asunnoista
-  toimitiloista
-  rakennuksista
-  kesämökeistä.

Yksiköt kytkeytyvät toisiinsa henkilötunnusten ja  
kotipaikkatunnusten avulla. Yhdisteltäessä henki
löiden työpaikkatietoja ja  yritysten toimipaikkatie- 
toja toisiinsa ja  sijaintirakennuksiin käytetään apu
na myös liikeyhteisötunnuksia ja  osoitetietoja.

Kaikki laskentayksiköt ja niitä kuvaavat tiedot ovat 
kytkettävissä koordinaattijäijestelmään ja  sen 
avulla maapohjaan. Koordinaattijärjestelmän käyt
täminen tekee mahdolliseksi osa-alueittaisten, laa
jamittaisten ja  karttaruuduittaisten tulosteiden 
tuottamisen sekä erilaiset yksiköiden väliset etäi- 
syyslaskelmat.

Uutena tietona vuoden 1995 väestölaskennassa on 
mm. tieto työttömien toimialasta, joka määritellään 
työttömän edellisen työsuhteen perusteella. Nyt 
tuotetaan myös enemmän tietoa työttömien taus
toista ja  edellisen vuoden toiminnasta. Koulutustie
toa on täydennetty: ulkomaalaisten ulkomailla suo
rittamia tutkintoja on lisätty laskenta-aineistoon 
työministeriön työnhakijarekisteristä. Muita uusia 
tietoja ovat rekisteripohjaiset käytettävissä olevat 
tulot, tieto työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitet
tuna olevista sekä ammattitieto ISC088-luokituk- 
sella. Perhetiedosto sisältää nyt myös tietoja auton 
omistuksesta ja  kesämökeistä.

Kuvio 1. Väestölaskennan lähdeaineistot

Väestölaskennan eri ilmiöalueiden tarkempi tieto
sisältö esitetään käsikirjan tietoluetteloissa. Las
kenta-ajankohta on 31.12.1995. Laskennan henki- 
löperusjoukko eli maassa vakinaisesti asuneet

henkilöt, perheet ja  asuntokunnat sekä rakennus- ja  
asuntokanta ovat tuolta ajankohdalta. Työssä
käyntiin liittyvät tiedot on pyritty kohdistamaan 
laskentaviikolle 25. - 31.12.1995.
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Tilastointiperusteet ja vertailtavuus
Monien tietojen osalta keruutapa ja  luokitukset 
poikkeavat toisistaan eri laskennoissa. Vuoden 
1995 väestölaskennan vertailtavuus vuoden 1990 
tietoihin on kuitenkin hyvä. Kaikki vuoden 1995 
laskentatiedot perustuvat rekistereihin ja  hallinnol
lisiin aineistoihin, samoin kuin vuoden 1990 las
kennassa.

Väestön taloudellinen toiminta______

Väestön taloudellista toimintaa koskevien tilastojen 
henkilöperusjoukon muodostaa maassa vakinaisesti 
asuva väestö. Tähän kuuluvat kaikki ne henkilöt, 
joilla väestön keskusrekisterin mukaan oli laillinen 
kotipaikka Suomessa 31.12.1995.

Tilastoissa on tietoa koko väestöstä ja  työvoimasta 
toimialan, koulutuksen, tulojen, ammatin, ammatti
aseman yms. mukaan. Lisäksi tuotetaan työpaik
koihin sekä pendelöintiin liittyviä tietoja.

Rekisterilaskennassa henkilön subjektiivinen käsi
tys omasta toiminnastaan ei saa samaa painoarvoa 
kuin lomakelaskennassa. Henkilö, joka tekee töitä 
opiskelun ohessa saattaa lomakelaskennassa tulla 
luokitelluksi opiskelijaksi, mutta rekisterilasken
nassa työlliseksi.

Työtön, joka ilmoittautumatta työttömäksi työn
hakijaksi etsii virallisen työnvälitysjärjestelmän 
ulkopuolelta työtä, ei tule rekisteripäättelyssä 
työttömäksi.

’’Pimeä” työnteko jää rekisterilaskennan ulkopuo
lelle. Voidaan toisaalta olettaa, että verottajalta 
salaa tehty työ jäi usein myös lomakelaskennassa 
ilmoittamatta.

Joitakin ammattiryhmiä ei ole voitu rekisteritieto
jen perusteella luotettavasti erottaa toisistaan.

Vuoden 1995 väestölaskennassa käytetään uutta 
vuoden 1995 toimialaluokitusta (TOL95), joka on 
ollut käytössä vuodesta 1993 vuosittaisessa työssä
käyntitilastossa. Toimialaluokitus 1995 noudattaa 
pääasiassa EU:n toimialaluokituksen (NACE 
Rev. 1) rakennetta ja  koodijärjestelmää aina neli- 
numerotasolle asti. Viisinumerotaso on Suomen 
kansallinen tarkennus.

Asuntokunnat ja perheet___________

Perusaineistona on väestörekisterikeskuksesta saatu 
Suomessa vakituisesti 31.12.1995 asunut väestö. 
Tietokoneohjelma luokittelee väestön vakituisen 
asuinpaikan tunnuksen mukaan asuntokunniksi, 
joista ohjelma edelleen päättelee perheet. Asunto
kuntia muodostetaan vain vakinaisesti asunnoissa 
asuvista ja  vain heille määritetään perhetyyppi. 
Asuntokuntatiedostoon viedään vain perheet, joi
den asunto täyttää asunnon määritelmän. Siten 
asuntokuntatiedoston perheiden lukumäärä on pie
nempi kuin perhetiedoston perheiden määrä. Lai
toksissa vakinaisesti asuvista ei muodosteta asun
tokuntia eivätkä he kuulu perheisiin.

Perhekäsite on edellisestä laskennasta muuttunut 
siten, ettei perheessä lapsen asemaan luokiteltavan 
henkilön oleteta olevan naimaton. Tämä lisää hie
man perheiden määrää: nyt eronnut tai leski, joka 
asuu toisen vanhempansa kanssa, luokitellaan per
heasemaltaan lapseksi ja  perhe yhden vanhemman 
perheeksi. Vuoden 1990 laskennassa tällaiset tapa
ukset jäivät perhetilaston ulkopuolelle.

Asuinolot__________________________

Asuinolotilastojen henkilöperusjoukon muodosta
vat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat eli 
ns. asunto väestö. Laitoksissa ja  asuntoloissa asuvat 
henkilöt eivät ole mukana luvuissa.

Asuntokantatilastot tuotetaan väestön keskusrekis
terin rakennus- ja  huoneistotietojen pohjalta. Asu
tut asunnot (sekä vakinaisesti että tilapäisesti asu
tut) on saatu yhdistämällä henkilörekisterin tiedoil
la muodostetut asuntokunnat rakennus- ja  huoneis- 
torekisterin asuntoihin kotipaikkatunnuksen avulla.

Asuinolotilastoissa asuntokuntien määrä on suu
rempi kuin asuntokannan vakinaisesti asuttujen 
asuntojen määrä. Ero johtuu siitä, että kotipaikka- 
tunnuksen puuttumisen tai virheen vuoksi kaikille 
asuntokunnille ei saada yhdistetyksi oikeaa asuntoa 
(ns. parittomat asuntokunnat). Asuinolotilastoissa 
ovat mukana myös nämä ’’asunnottomat” asunto
kunnat, joten asuinolotilastojen asuntoväestö on 
suurempi kuin asuntokantatilastojen asuntoväestö.

Vertailtaessa asuinolotilastojen ja  asuntokannan 
lukuja on otettava huomioon, että asuntokantaan 
luetaan myös tyhjät ja  tilapäisesti asutut asunnot, 
jotka eivät sisälly asuinolotilastoihin.

Tilastokeskus 9



Rakennukset, asunnot, kesämökit ja 
toimitilat___________________________

Rakennus- ja  asuntokantatilastot tuotetaan väestön 
keskusrekisterin rakennus- ja  huoneistotietojen 
pohjalta, joita ylläpidetään rakennushankeilmoi- 
tuksilla sekä määräaikaistarkistuksilla. Asuntoväes- 
tö on peräisin väestön keskusrekisterin henkilöre
kisteristä.

Rakennus- ja  asuntokantatilastot vastaavat toisiaan 
siten, että jokaista asuntokannan asuntoa vastaava 
rakennus on rakennuskannassa. Asutut asunnot 
(sekä vakinaisesti että tilapäisesti asutut) on saatu 
yhdistämällä henkilörekisterin tiedoilla muodoste
tut asuntokunnat rakennus- ja  huoneistorekisterin 
asuntoihin ns. kotipaikkatunnuksen avulla.

Rakennus- ja  asuntokantatilastojen ja  väestörekis
terikeskuksen rakennus- ja  huoneistotiedot eivät 
ole täysin yhtenevät, koska rekisterin sisältämät 
virheet on tilastoissa pyritty korjaamaan. Kaikkia 
rekisteriin kerättäviä tietoja ei ole käytetty tilasto
tuotannossa. Esimerkiksi rakennuksien tilavuuksis
ta ei ole tehty tilastoja.

Vertailtaessa eri ajankohtien rakennus- ja  huoneis- 
totietoja, on otettava huomioon, että muutokset 
johtuvat osin rekisterissä tehdyistä tarkastuksista. 
Esimerkiksi rakennuskannan rakentamisvuosien 
korjausten vuoksi on rakennuskanta kokonaisuute
na ’’nuorentunut”. Tähän on vaikuttanut rekisteriin 
tehtyjen korjausten lisäksi myös rakennusten li
sääntynyt perusparantaminen.

Rakennus- ja  asuntokantalukujen vertailtavuutta 
rakennus- ja  asuntotuotantolukuihin vaikeuttaa 
mm. se, ettei kaikkea uudisrakennustuotantoa tilas
toida rakennuskantaan.

Tilastoissa ovat mukana kaikki asunnot ja  raken
nukset, joissa asuttiin vuoden 1995 viimeisenä 
päivänä, vaikka ne rekisterin mukaan eivät olisi 
vielä valmistuneet. On myös mahdollista, että ra
kennuskantaan kuulumaton rakennus otetaan asu
miskäyttöön, jolloin ko. asunto on puuttunut edel
lisvuoden asuntokantaluvuista. Tällaisia rakennuk
sia voivat olla esim. kesämökit.

Ensimmäiset rekisteripohjaiset verotustiedoilla 
täydennetyt kesämökkitilastot on julkaistu vuodelta 
1989. Tätä edeltävät kesämökkitiedot ovat vuoden 
1980 väestölaskennasta, jossa tiedot kerättiin lo

makkeilla. Vuoden 1980 laskennassa kerättiin 
myös sellaisia tietoja, joita ei ole 1980-luvulla 
uustuotannosta, kuten tieto kesämökin yhteisomis
tuksesta ja  talviasuttavuudesta.

Tietoja toimitiloista on julkaistu väestölaskennois
sa 1980 ja  1990. Vuosien 1990 ja  1995 väestölas
kentojen tietosisältö on jonkin verran suppeampi 
kuin vuonna 1980, jolloin tietoja kerättiin myös 
mm. toimitilojen vuokrista.

Vuoden 1990 väestölaskennan yhteydessä toimiti
lat tarkistettiin kattavasti koko maassa vuoden 
1991 aikana. Sen jälkeen tietoja on tarkistettu vain 
satunnaisesti. Pääkaupunkiseudun kunnat 
(Helsinki, Espoo, Vantaa) tekivät toimitilatieduste- 
lun vuodenvaihteessa 1994/95.

Väestörekisterikeskus ja  kunnat tarkistivat yhteis
työssä toimitilatietoja vuoden 1996 alussa vertaa
malla VRK:n toimitilatietoja Tilastokeskuksen 
yritys- ja  toimipaikkarekisteristä tulostettuihin 
toimipaikkaluetteloihin. Tällä menettelyllä voitiin 
selvittää lähinnä toimitilojen olemassaoloa, si
jaintia ja  käyttötarkoitusta. Kaikkiaan 140 kuntaa 
osallistui tarkistukseen. Väestötietojärjestelmään 
korjattiin 41 000 toimitilan toimitilatietoa.

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto

Eri vuosien väestölaskentatietojen vertaileminen on 
viime vuosiin asti ollut hankalaa. Tiedot ovat olleet 
eri julkaisuissa, luokitukset ovat poikenneet toisis
taan jne. Tilastokeskuksessa päätettiin 1980-luvun 
loppupuolella koota keskeiset laskentatiedot sa
maan tiedostoon. Tietojen luokituksia ja  päättely- 
sääntöjä myös yhdenmukaistettiin. Näin syntyi ns. 
väestölaskentojen pitkittäistiedosto, jota myö
hemmin on täydennetty uusilla henkilöillä sekä 
vuoden 1990 ja  1995 tiedoilla. Tiedosto sisältää 
tietoja laskennan kaikilta ilmiöalueilta. Asuntokun
ta- ja  perhekoodit mahdollistavat lisäksi sen, että 
asuntokuntien henkilörakennetta ja  muutoksia voi
daan tutkia.

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto on ainutlaatui
nen tietoaineisto, jonka tiedoista voi tuottaa sekä 
aikasaijoja että väestön liikkuvuutta kuvaavia tun
nuslukuja. Vuoden 1995 väestölaskennan tiedot 
liitetään tiedostoon sitä mukaa kuin ne valmistuvat. 
Vuoden 1996 aikana tiedostoon liitettiin noin 
400 000 henkilön otos vuoden 1950 laskenta- 
aineistosta.
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Työttömät (työtön työvoima)
Työvoima
Työvoimaosuus
Valtionveronalaiset tulot
V anhusasuntokunta
Vapaa-ajan asuinrakennus —» Kesämökki
Varusmiehet
Varusteet
Varustetaso —> Asumistaso
Verkostoliittymät
Viitehenkilö
Väestö
Yrittäjät —» Ammattiasema
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Ahtaasti asuminen

Ahtaasti asumisen normit ovat seuraavat:

normi 1: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta 
kohti, kun keittiö lasketaan huonelukuun.

normi 2: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta 
kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelu
kuun.

normi 3: enemmän kuin yksi henkilö huonetta 
kohti, kun keittiö lasketaan huonelukuun.

normi 4: enemmän kuin yksi henkilö huonetta 
kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelu
kuun.

Tilastoissa sovelletut normit ovat muuttuneet vuo- 
sikymmenittäin. Normeja 1 ja  2 käytettiin väestö
laskennoissa vuosina 1970 ja  1975. Normin 3 mu
kaisia tietoja on tuotettu vuodesta 1980. Normi 4 
oli ensimmäisen kerran mukana vuoden 1990 väes
tölaskennassa. Normia 4 on sovellettu myös asu- 
mistasoluokituksessa vuoden 1990 väestölasken
nasta lähtien. Sitä ennen on käytetty normia 3.

Katso asumistaso.

Alue

Hallinnolliset aluejaot ovat ajankohdan 31.12.1995 
mukaisia. Hallinnollisten aluejakojen lisäksi tietoja 
voidaan tuottaa myös koordinaatteihin perustuvilla 
aluejaoilla, kuten esim. osa-alueet, taajamat ja 
karttaruudut.

Luettelo seutukunnista ja  niihin kuuluvista kunnista 
on tämän käsikirjan sivulla 57. Luettelo eri EU- 
tukialueisiin kuuluvista kunnista on sivulla 59. 
Luettelo lääneistä, maakunnista ja  kunnista sekä 
tapahtuneista aluemuutoksista sisältyy vuosittain 
ilmestyvään Tilastokeskuksen Kunnat-julkaisuun.

Katso EU-tukialue, kunta, lääni, maakunta, osa- 
alue, postinumeroalue, seutukunta, taajama.

Alueella asuva työllinen työvoima

Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoite
taan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä, riippu
matta siitä, missä henkilön työpaikka sijaitsee. 
Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. 
työllisen yöväestön.

Katso työllinen työvoima.

Alueella työssäkäyvät

Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä 
alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän 
asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muo
dostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää 
voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen mää
rälle.

Katso työpaikka.

Ammatissa toimivuus

Tieto ammatissa toimivuudesta kertoo, onko henki
lö kuluneen vuoden aikana pääasiassa kuulunut 
taloudellisesti aktiiviin väestöön. Tällöin on am
matissa toimivaan väestöön luettu kaikki 15-74- 
vuotiaat henkilöt, jotka vuoden 1995 aikana olivat 
yhteensä vähintään kuusi kuukautta työssä ja/tai 
työttömänä.

Määritettäessä henkilön pääasiallista toimintaa on 
vuoden 1985 väestölaskennasta lähtien käytetty 
työvoimakäsitettä, jossa viiteajanjaksona on vuo
den sijaan sen viimeinen viikko. Ammatissa toimi
vuus -käsitteellä voidaan kuitenkin tuottaa rinnak
kaisia tietoja henkilön työssäkäynnistä.

Ammatissa toimivuuden käsitteen avulla väestö 
jaetaan seuraaviin ryhmiin:

Ammatissa toimivat
-  työlliset
-  työttömät

Ammatissa toimimattomat
-  0-14-vuotiaat
-  opiskelijat
-  eläkeläiset
-  varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
-  muut ammatissa toimimattomat

Ammatissa toimivuus on ratkaistu eri rekistereistä 
saatujen työssäolo- ja  työttömyyskuukausitietojen 
perusteella. Osan väestöstä on katsottu kuuluvan 
ammatissa toimivaan väestöön pelkästään ansiotu
lojen perusteella.

Katso pääasiallinen toiminta, työvoima.

Ammatti

Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai työtä, jota 
henkilö tekee tuloa saadakseen. Vuoden 1995 väes
tölaskennassa on käytetty kahta eri ammattiluoki
tusta: vuoden 1980 ammattiluokitusta sekä uutta, 
vuoden 1996 ammattiluokitusta. Vuoden 1980
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ammattiluokitusta on käytetty aiemmin vuosien 
1980, 1985, 1990 väestölaskennoissa ja  työssä
käyntitilastossa vuodelta 1993. Uusi ammattiluoki
tus perustuu kansainväliseen, ISC088-ammatti- 
luokitukseen (International Standard Classification 
o f Occupations), joka on kehitetty EU:n tarpeisiin. 
Uudessa ammattiluokituksessa on entistä parem
min pyritty ottamaan huomioon tietyn työn 
(ammatin) vaatima ammattitaito ja  erikoistuminen.

Sosioekonominen asema -luokitus vuoden 1995 
väestölaskennassa pohjautuu vuoden 1980 am
mattiluokitukseen .

Ammattiluokitus rakentuu siten, että ammateilla on 
hierarkinen, eri tarkkuustasoja sisältävä koodi. 
Yksityiskohtaisimmatkin ammattiluokat sisältävät 
kuitenkin usein erilaisia ammattinimikkeitä.

Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että kaikki 
samaa työtä tekevät saavat saman ammattikoodin 
riippumatta esim. toimialasta tai ammattiasemasta. 
Kooditettaessa monikäsitteisiä tai puutteellisia 
ammattinimikkeitä on kuitenkin käytetty hyväksi 
tietoja mm. henkilön työpaikasta ja  aikaisemmasta 
toiminnasta.

Vain työvoimaan kuuluvilla on ammattitieto. Am
mattitieto on tuotettu vuoden 1990 väestölasken
nasta lähtien eri hallinnollisista tietoaineistoista. 
Noin 80 % yksityisen sektorin palveluksessa ole
vista on saanut ammattitiedon veroilmoitusten sel
väkielisistä ammattinimikkeistä, noin 10 % työnan- 
tajajäijestöjen rekistereistä, loput pääosin muista 
rekistereistä. Valtion palveluksessa oleville am
mattitiedot on saatu pääosin valtion palvelussuhde- 
rekistereistä ja  kunnan palveluksessa oleville kun
tien henkilöstörekistereistä. Työttömien ammatti
tiedot ovat peräisin työministeriön työnhakija- 
rekisteristä. Eri lähteistä kerätyt ammattinimikkeet 
on kooditettu pääasiassa koneellista tunnistusta 
käyttäen eli vertaamalla näitä ko. tarkoitusta varten 
luodun ’’ammattisanakirjan” nimikkeisiin.

Vuoden 1980 ammattiluokitus on esitetty julkai
sussa ’’Ammattiluokitus 1980”, Tilastokeskus, Kä
sikirjoja nro 14 (1980). Vuoden 1996 ammatti- 
luokitus tullaan julkaisemaan Tilastokeskuksen 
käsikirjoja-sarjassa vuoden 1996 aikana. Molempi
en ammattiluokitusten pääryhmät on esitetty tämän 
käsikirjan luokitusosassa (sivut 61 ja  62).

Ammattiasema

Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämäs
sä. Käytetty luokitus on seuraava:
-  palkansaajat
-  yrittäjät

Yrittäjiä ei voida jakaa työnantaja- ja  yksinäisyrit
täjiin. Ryhmä ’’yrittäjät” sisältää myös ne perheen
jäsenet, jotka muina kuin palkansaajina työskente
levät yrityksessä.

Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkeva- 
kuutustietoihin sekä palkka- ja  yrittäjätulon mää
rään.

Katso pääasiallinen toiminta.

Asuinpaikka

Asuinpaikalla tarkoitetaan sen asunnon sijaintia, 
jossa henkilö oli kirjoilla vuoden viimeisenä päivä
nä. Uusi kotikuntalaki antaa henkilölle mahdolli
suuden vapaammin valita vakinaisen asuinpaikkan
sa. Esim. opiskelijat voivat halutessaan olla kirjoil
la opiskelupaikkakunnalla.

Henkilöllä voi vakinaisen asuinpaikan lisäksi olla 
tilapäinen asuinpaikka asunnossa, jossa hän ilmoi
tuksensa mukaan asuu tilapäisesti vähintään kolme 
kuukautta. Uusi kotikuntalaki ei kuitenkaan enää 
vaadi ilmoituksen tekemistä tilapäisestä asumises
ta. Myös asunnottomat voivat kuulua kunnassa 
vakinaisesti asuvaan väestöön. Tieto henkilön 
asuinpaikasta on saatu väestön keskusrekisteristä.

Tilastokeskus on vuoden 1996 alussa tutkinut 
asuinpaikkatiedon luotettavuutta. Tuloksia tästä 
selvityksestä esitetään väestölaskennan muissa 
julkaisuissa.

Katso väestö.

Asumistaso

Asumistasoluokituksessa asuntokunnat luokitellaan 
ensiksi asumisväljyyden mukaan kolmeen luok
kaan asuntokunnan henkilöluvun ja  asunnon huone- 
luvun perusteella. Luokitus on esitetty kuviossa 2. 
Vuodesta 1989 lähtien keittiötä ei enää ole luettu 
mukaan huonelukuun.

Asunto Huoneluku ilman keittiötä
kunnan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Hen 1 o 0 0 0 0 o o T
kilö 2 X 0 0 0 0 0 0 i
luku 3 X X 0 0 0 0 o 1

4 X X X 0 0 0 o ; a
5 X X X X 0 0 0 V
6 X X X X X a
7+ X X X X X X

Ahdas Normaali
x = ahdas asunto, o = tilava asunto

Kuvio 2. Asumisväljyysluokitus
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Kukin asumisväljyysluokka luokitellaan edelleen 
asunnon varustetason mukaan seuraavasti:

hyvin varustettu asunto: asunnossa on vesijohto, 
viemäri, lämminvesi, WC, peseytymistilat (joko 
suihku/kylpyhuone tai huoneistokohtainen sauna) 
ja  keskus- tai sähkölämmitys

puutteellisesti varustettu asunto: asunnosta
puuttuu vain peseytymistilat ja/tai keskuslämmitys 
(tai sähkölämmitys)

erittäin puutteellisesti varustettu asunto: asun
nosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijoh
to, viemäri, lämminvesi tai WC.

Katso asumistiheys, asunto, varusteet.

Asumistiheys

Asumistiheys on asunnon koon ja  siinä asuvien 
henkilöiden lukumäärän välinen suhdeluku. Asun
non koko ilmaistaan joko huonelukuna tai asunnon 
pinta-alana.

Katso asunto, huoneluku, pinta-ala.

Asuntojen keskikoko

Asuntojen keskikoko saadaan jakamalla asuinhuo
neistojen yhteenlaskettu pinta-ala niiden lukumää
rällä.

Asunnon käytössäolotilanne

Asunnot luokitellaan käytössäolotilanteen mukaan 
vakinaisesti asuttuihin, tilapäisesti asuttuihin ja  ei 
asuinkäytössäoleviin asuntoihin.

Asunto katsotaan vakinaisesti asutuksi, jos siinä 
asuu väestön keskusrekisterin mukaan yksikin 
asunnon henkilöistä vakituisesti.

Asunto katsotaan tilapäisesti asutuksi, jos siinä 
asuu väestön keskusrekisterin mukaan tilapäisiä 
asukkaita, mutta ei yhtään vakituista asukasta.

Asunto ei ole asuinkäytössä, jos asunnossa ei vä
estön keskusrekisterin mukaan asu yhtään henkilöä 
vakituisesti tai tilapäisesti.

Väestön keskusrekisterin rakennus- ja  huoneisto- 
tiedot sisältävät asuntoja, jotka todellisuudessa 
eivät ole asuinkäytössä tai ovat rekisterivirheitä. 
Tällaisia asuntoja ei ole mukana asuntokantatilas- 
toissa niissä tapauksissa, joissa ne on voitu päätellä 
virheiksi tai poistumaan kuuluviksi muiden tietojen 
perusteella.

Asunto

Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keit
tiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua 
yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita 
käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua 
kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 
m2. Jokaisella asunnolla on oltava oma välitön 
sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynniksi luetaan esim. 
omakotitaloissa erillinen ns. ulkoveranta (eteinen). 
Mikäli käynti asuinhuoneistokokonaisuuteen tapah
tuu toiseen asuinhuoneistoon varsinaisesti kuuluvi
en tilojen läpi, ei edellistä pidetä erillisenä asuin
huoneistona, vaan nämä kokonaisuudet muodosta
vat yhden asuinhuoneiston.

Asuntokunta

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuin
huoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön 
keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa 
kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja  tiety- 
mättömissä olevat henkilöt eivät väestölaskennassa 
muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi 
luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden 
asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät 
muodosta asuntokuntia. Vuoden 1980 väestölas
kennassa myös näistä henkilöistä muodostettiin 
asuntokuntia.

Asuntokuntakäsite otettiin käyttöön vuoden 1980 
väestölaskennassa. Sitä aikaisemmissa laskennois
sa käytettiin ruokakuntakäsitettä. Ruokakunnan 
katsottiin muodostuvan yhdessä asuvista perheen
jäsenistä ja  muista henkilöistä, joilla oli yhteinen 
ruokatalous. Alivuokralainen, jolla oli oma ruoka
talous, muodosti oman ruokakuntansa. Vuodesta 
1980 alivuokralainen kuuluu samaan asuntokun
taan muiden asunnossa asuvien kanssa.

Katso asunto, asuntola, asuntoväestö, vanhusasun- 
tokunta, viitehenkilö.

Asuntoku ntaraken ne

Asuntokunnat jaetaan asuntokuntarakenteen mu
kaan kahteen luokkaan seuraavasti:

Perheasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
-  1 perhe, ei muita henkilöitä
-  1 perhe ja  muita henkilöitä
-  vähintään 2 perhettä, ei muita henkilöitä
-  vähintään 2 perhettä ja  mahdollisesti muita 

henkilöitä.

Katso asuinpaikka, asunto, hallintaperuste.
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Muita asuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
-  1 henkilö
-  2 henkilöä, molemmat samaa sukupuolta
-  2 henkilöä, mies ja  nainen
-  vähintään 3 henkilöä, kaikki samaa sukupuolta
-  vähintään 3 henkilöä, miehiä ja  naisia.

Asuntokunnat voidaan lisäksi jakaa esimerkiksi 
seuraaviin tyyppeihin:

Lapsiasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on 
vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Nuoriksi asuntokunniksi luetaan asuntokunnat, 
joiden viitehenkilö on alle 30-vuotias.

Miesasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa 
kaikki henkilöt ovat miespuolisia.

Naisasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa kaikki 
henkilöt ovat naispuolisia.

Vanhusasuntokuntiin luetaan asuntokunnat, joissa 
on vähintään yksi 65 vuotta täyttänyt henkilö.

Vanhusten asuntokuntia ovat asuntokunnat, jois
sa kaikki henkilöt ovat täyttäneet 65 vuotta.

Katso asuntokunta, perhe, viitehenkilö.

Asuntola

Asuntolalla (erityisrakenteisella asuntolalla) tarkoi
tetaan yhteisasumiseen tarkoitettua rakennusta, 
jossa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- ja/tai 
saniteettitilat. Tämän tyyppisessä asuntolassa ei 
yleensä ole varsinaisia asuinhuoneistoja. Rakennus- 
teknisesti ei erityisrakenteinen asuntola juuri poik
kea majoitusrakennuksesta. Asuntola on tarkoitettu 
erityisryhmille kuten vanhuksille, vammaisille tms. 
Erityisryhmille rakennetut tavalliset asuinraken
nukset, joiden tilaratkaisuissa ei ole mitään poikke
avaa (esim. yhteistiloja) eivät ole asuntolaraken
nuksia.

Käyttötarkoitukseltaan asuntolarakennukseksi luo
kitellussa rakennuksessa sijaitseva asunto katsotaan 
normaaliksi asunnoksi silloin, kun asunnossa on
-  huoneluku keittiö mukaanlukien suurempi kuin 

yksi,
-  vähintään keittiö tai keittokomero,
-  WC ja
-  suihku, amme tai huoneistokohtainen sauna.

Asuntola-asuntoja ei kuvata omana ryhmänään, 
vaan ne kuuluvat normaaliin asuntokantaan. Niitä 
asuntola-asuntoja, jotka eivät täytä edellä mainittu
ja  ehtoja, ei ole tilastoitu asuntokantaan lainkaan.

Asuntoväestö

Asuntoväestöön kuuluvat väestön keskusrekisterin 
mukaan vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa 
vakinaisesti asuvat henkilöt. Laitoksissa vakinai
sesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja  ulkomailla 
asuvat sekä asunnottomat henkilöt eivät kuulu 
asuntoväestöön. Ne asuntolarakennuksiksi luokitel
luissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto 
ei täytä asunnon määritelmää, eivät kuulu asunto- 
väestöön.

Perheiden perusväestö poikkeaa asuntoväestöstä 
siten, että siihen lasketaan kuuluvaksi myös asunto
loissa asuvat.

Katso asunto, asuntokunta, asuntola, väestö.

Elinvaihe

Elinvaiheluokituksella erotellaan asuntokuntien 
elämänvaiheet, jotka yleensä eroavat tuloiltaan ja 
kulutukseltaan. Elinvaiheluokitus muodostetaan 
asuntokuntatyypin, viitehenkilön iän ja  lasten iän 
perusteella (ks. luokitukset).

Asuntokunnan elinvaihetta kuvataan viitehenkilön 
iällä siinä tapauksessa, että asuntokunnassa ei ole 
perhettä (yhden henkilön taloudet, perheettömät 
vähintään kahden henkilön taloudet). Samalla ta
voin menetellään myös lapsettomien avio- ja  avo
parien kohdalla. Lapsiperheiden elinvaihetta sen 
sijaan kuvataan asuntokuntaan kuuluvien lasten iän 
avulla. Vuodesta 1993 lähtien avopari ja  lapsia 
-perheet ja  aviopari ja  lapsia -perheet on luokiteltu 
erikseen.

Katso viitehenkilö.

Eläkeläiset

Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansanelä
kelaitoksen tietojen mukaan saavat eläkettä eivätkä 
ole ansiotyössä. Myös kaikki yli 74-vuotiaat on 
päätelty eläkeläisiksi. Osa henkilöistä on päätelty 
eläkeläisiksi myös eläketulon perusteella. Eläke
läisiksi määritellään lisäksi ne 65 vuotta täyttäneet 
henkilöt, jotka eivät työllisiä, työttömiä tai opis
kelijoita.

Katso pääasiallinen toiminta, sosioekonominen 
asema.

Katso asunto, asuntokunta, asuntoväestö.
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EU-tukialue

EU-tukialueluokitus on EU:n käyttöön kehitetty 
luokitus, jonka avulla EU:n aluetukea pyritään 
kohdentamaan oikeudenmukaisesti eri alueille. 
Suomen EU-tukialuejako on kuntapohjainen.

Suomessa EU-tukialueet luokitellaan neljään luok
kaan:

2-tukialue. Alueen kriteereitä ovat suuri työttö
myys ja  teollisuustyöpaikkojen väheneminen.

5b-tukialue. Alueen ensisijaisia kriteereitä ovat 
alhainen BKT/asukas, maataloudessa työskentele
vien korkea osuus, maatalouden alhainen tulotaso, 
alhainen väestöntiheys ja/tai huomattava väestön 
väheneminen.

6-tukialue. Alueen kriteeri on alhainen väestönti
heys, enintään 8 henkeä/km2. Tällaisia alueita on 
EU-maista vain Suomessa ja  Ruotsissa.

Lisäksi luokituksessa käytetään luokkaa ei- 
tukialue.

Luettelo eri tukialueisiin kuuluvista kunnista löytyy 
tämän käsikirjan luokitusosasta.

Hallintaperuste

Asunnot ryhmitellään hallintaperusteen mukaan 
seuraavasti:

Omistusasunto
-  asunnon haltija omistaa talon
-  asunnon haltija omistaa asunto-osakkeet

Vuokra-asunto
-  aravavuokra-asunto
-  muu vuokra-asunto

Työ- tai virkasuhdeasunto
-  aravavuokra-asunto
-  muu vuokra-asunto

Muu hallintaperuste
-  esim. asumisoikeusasunto, syytinki, sukulaisuus

Hallintaperuste tuntematon

Asuntokannassa hallintaperuste on määritelty sekä 
vakinaisesti asutuille että tilapäisesti asutuille 
asunnoille.

Huone ja huoneluku
Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on 
vähintään 7 m2 ja  keskikorkeus vähintään 2 metriä. 
Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaa
vaa ei katsota huoneeksi. Huonelukuun ei yleensä 
sisälly keittiötä.

Ikä

Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina 
vuoden viimeisenä päivänä. Tieto on saatu väestön 
keskusrekisteristä.

Ikää on käytetty myös apumuuttujana. Esim. työ
voimaan voivat kuulua vain 15-74-vuotiaat. Asun
tokunnan elinvaihetta kuvataan osittain viitehenki- 
lön ja  lasten iän perusteella.

Kansalaisuus

Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansa
laisena olemista. Yleensä kansalaisuus saadaan 
syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa 
toiseen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös 
useamman maan kansalaisuus (ks. Kansalaisuus
laki, 1968/401 ja  Kansalaisuusasetus, 1985/699). 
Jos henkilöllä on kahden maan kansalaisuus, joista 
toinen on Suomen, hän on tilastoissa Suomen kan
salaisena. Jos Suomessa asuvalla ulkomaan kansa
laisella on useita ulkomaiden kansalaisuuksia, hän 
on rekisterissä ja  tilastoissa sen maan kansalaisena, 
jonka passilla hän on maahan tullut.

Katso väestö.

Keittiö

Keittiö on huone, joka on sisustettu ruoanlaittoa 
varten. Alle 7 m^ suuruinen ruoanlaittoa varten 
sisustettu tila katsotaan keittokomeroksi tai keittoti- 
laksi.

Katso huone ja  huoneluku.

Kerrosala

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta- 
alat ja  se ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on 
asuin- tai työhuoneita taikka muita rakennuksen 
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Kerrosala on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat 
kerrosten seinien ulkopinnat tai niiden ajateltu 
jatke ulkoseinien pinnassa olevien aukkojen ja  
koristeosien osalta.
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Kerrosluku

Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan 
kaikki ne pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella 
olevat kerrokset, joissa on asuin- tai työhuoneita tai 
rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos 
rakennuksen kerrosten lukumäärä vaihtelee raken
nuksen eri osissa, kerrosluvulla tarkoitetaan yleen
sä rakennuksen suurinta kerroslukua.

Vuoden 1980 jälkeen valmistuneessa rakennukses
sa kerrosluku ilmoitetaan kokonaisuuden huomioon 
ottavana keskiarvolukuna, jos tietyn kerroksen 
kerrosalan osuus rakennuksen pääasiallisten kerros
ten alasta on hyvin pieni. Esimerkiksi jos suuri 
teollisuushalli on muuten yksikerroksinen, mutta 
kerrosalaltaan pienet toimistotilat ovat kolmessa 
kerroksessa, kerrosluvuksi ilmoitetaan yksi.

Kesämökki

Kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikal
leen rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai 
asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa- 
ajan asuntona. Liiketoimintaa palvelevia loma
mökkejä, lomakylien rakennuksia ja  siirtolapuutar
hamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi.

Kesämökeiksi luetaan kaikki rakennukset, joiden 
käyttötarkoitus vuoden viimeisenä päivänä on va
paa-ajan asuinrakennus tai joita ko. ajankohtana 
käytetään vapaa-ajan asuntona.

Kesämökit eivät kuulu rakennuskantaan. Kesämö
kin pinta-alalla tarkoitetaan rakennuksen kerros
alaa.

Tiedot kesämökeistä on saatu väestön keskusrekis
terin rakennus- ja  huoneistotiedoista.

Kieli

Tieto kielestä on saatu väestön keskusrekisteristä. 
Samalla kun vanhemmat ilmoittavat syntyneelle 
lapselle rekisteriin nimen, he ilmoittavat lapsen 
kielen. Kieli säilyy rekisterissä, ellei sitä erikseen 
muuteta.

Väestörekisterikeskuksessa on koodattu seuraavat 
kielet:
-  suomi
-  ruotsi
-  saame
-  venäjä
-  tanska, norja, islanti
-  englanti
-  saksa

-  ranska

-  muu
-  tuntematon.

Jos kieli ei ole mikään yllä olevista, tulee se selvä
kielisenä Tilastokeskukseen. Mikäli vähintään viisi 
henkilöä ilmoittaa äidinkielekseen jonkun kielen, 
annetaan sille koodi.

Koulutus

Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perusas
teen jälkeinen loppuun suoritettu koulutus, jonka 
kesto on vähintään 400 tuntia. Aikuiskoulutusta, 
kuten työnantajan järjestämää koulutusta, järjestö
jen ja  yhdistysten antamaa koulutusta, kielikursse
ja, kirjeopetusta tms., ei lueta koulutukseksi.

Koulutusta ilmaisevan viisinumeroisen koodin 
ensimmäinen numero osoittaa koulutusasteen ja 
toinen koulutusalan. Koodin loppuosa antaa tietoja 
suoritetusta tutkinnosta, opintosuunnasta ja  tutkin
non pääaineesta.

Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän 
rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijaksottain 
alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä 
pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korke
ampi on koulutusaste.

Koulutusalaluokitus perustuu opintolinjan tai tut
kinnon sisältöön. Koulutuksen ala määritellään 
koulutusnimikkeen perusteella.

Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi 
koulutus, joka on korkein suoritettu tutkinto tai 
samanasteisista tutkinnoista viimeksi suoritettu 
tutkinto. Poikkeuksena ovat ne tapaukset, jolloin 
henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon (ylem
män keskiasteen tutkinto) ja  jonkin alemman kes
kiasteen ammatillisen tutkinnon. Tällöin koulutus 
määräytyy ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tutkinto- 
rekisteristä. Vuoden 1995 väestölaskennan yhtey
dessä täydennetään väestön tutkintotietoja ulko
maalaisten ulkomailla suoritettujen tutkintojen 
osalta. Tietoa täydennettäessä käytetään työminis
teriön työnhakijarekisterin tutkintotietoa.

Tiedot ovat laskentavuoden viimeisen päivän mu
kaisia. Tarkempaa tietoa koulutusluokituksesta saa 
julkaisusta ’’Koulutusluokitus 31.12.1994”. Väes
tölaskennassa käytetyn koulutusaste- ja  koulutus- 
alaluokituksen pääluokat ovat tämän käsikirjan 
liitteenä.
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Kulutusyksikkö

Asuntokunnan muodostaman kulutusyksikön suu
ruus ilmoitetaan asuntokunnan jäsenten painoarvo
jen summana. Kansainvälisten suositusten mukai
sesti asuntokunnan kunkin jäsenen arvo kulutus- 
yksikkönä määräytyy seuraavasti:
-  ensimmäinen aikuinen (18 v. täyttänyt) = 1,0
-  jokainen seuraava 18 vuotta täyttänyt = 0,7
-  jokainen alle 18-vuotias = 0,5

Mikäli asuntokunnassa on vain alle 18-vuotiaita, 
näistä ensimmäisen painoarvo on 1,0 ja  seuraavien 
0,5.

Kunta

Vuonna 1995 Suomessa oli 455 kuntaa. Kunnat on 
perinteisesti jaettu kahteen ryhmään: kaupunkeihin 
ja  muihin kuntiin.

Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja  niissä tapah
tuneista muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen 
Kunnat-julkaisuun.

Katso tilastollinen kuntaryhmitys.

Käyttötulot

Perheen käyttötuloilla tarkoitetaan rahamäärää, 
joka saadaan lisäämällä perheen nettotuloihin 
merkittävimmät verottomat sosiaaliturvaetuudet ja  
tulonsiirrot. Käyttötuloja ei ole määritelty aikai
semmissa laskennoissa.

Lapsiperhe

Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi 
kotona asuva alle 18-vuotias lapsi.

Katso perhe.

Lapsiluku

Lapsiluku on perheen kotona asuvien perheasemal
taan lapsen asemassa olevien määrä.

Lapsiperheen lapsiluvulla tarkoitetaan kotona asu
vien alle 18-vuotiaiden lasten määrää.

Laskentaviikko

Laskentaviikolla tarkoitetaan vuoden 1995 viimeis
tä viikkoa eli ajanjaksoa 25. - 31.12.1995. Työssä
käyntiin liittyvät tiedot on väestölaskennassa pyrit
ty kohdistamaan tälle viikolle.

Lämmitysaine/lämmönlähde

Lämmitysaineella/lämmönlähteellä tarkoitetaan ra
kennuksen lämmityksessä pääasiallisesti käytettyä 
polttoainetta tai lämmönlähdettä. Tieto lämmitys- 
aineesta on myös asunnoilla ja  toimitiloilla.

Luokitus on seuraava:
-  kauko- tai aluelämpö
-  öljy, kaasu
-  kivihiili
-  sähkö
-  turve
-  muu, tuntematon.

Katso lämmitystäpä.

Lämmitystäpä

Lämmitystavalla tarkoitetaan rakennuksen lämmit
tämisessä pääasiallisesti käytettyä lämmitystapaa. 
Tieto lämmitystavasta on myös asunnoilla ja  toi
mitiloilla. Luokitus on seuraava:
-  vesikeskuslämmitys
-  ilmakeskuslämmitys
-  suora sähkölämmitys
-  uuni- tai kamiinalämmitys
-  ei kiinteää lämmityslaitetta
-  tuntematon.

Vesikeskuslämmityksessä rakennusta lämmitetään 
kiertävällä vedellä, ilmakeskuslämmityksessä 
kiertävällä ilmalla. Suorassa sähkölämmityksessä 
rakennusta lämmitetään suoraan sähköverkkoon 
kytketyn lämpöpatterin tms. avulla.

Uuni- tai kamiinalämmityksessä lämmitys tapahtuu 
puilla tai muulla polttoaineella lämpöä varastoivan 
muurin (uunin) avulla. Uunilämmitykseen luetaan 
myös muurin sisään asennetut sähköllä toimivat 
lämpövaraajat, erilliset kiinteät öljylämmittimet 
sekä lämpöä varastoivat takat (ei kevytrakenteiset). 
Saunan lämmitykseen käytettäviä kiukaita ei lueta 
lämmityslaitteiksi.

Katso lämmitysaine/lämmönlähde.

Lääni

Vuonna 1995 Suomessa oli 11 lääniä ja  Ahvenan
maan maakunta.
-  Uudenmaan lääni
-  Turun ja  Porin lääni
-  Hämeen lääni
-  Kymen lääni
-  Mikkelin lääni
-  Pohjois-Karjalan lääni
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-  Kuopion lääni
-  Keski-Suomen lääni
-  Vaasan lääni
-  Oulun lääni
-  Lapin lääni
-  Ahvenanmaan maakunta.

Lääneittäinen luettelo kunnista ja  tapahtuneista 
aluemuutoksista sisältyy Tilastokeskuksen Kunnat- 
julkaisuun.

Katso maakunta.

Maakunnallinen liitto

Vuonna 1995 Suomessa oli 20 maakunnallista liit
toa. Maakunnat ja maakunnalliset liitot poikkeavat 
toisistaan vain Uudellamaalla ja  Päijät-Hämeessä: 
Itä-Uusimaa muodostaa oman Itä-Uudenmaan 
maakunnallisen liiton ja  Uudenmaan maakunnan 
Artjärvi ja  Orimattila kuuluvat Päijät-Hämeen 
maakunnalliseen liittoon.

Katso maakunta.

Maakunta

Vuonna 1995 Suomessa oli 19 maakuntaa. Maa
kuntajakoa käytetään yhä enemmän läänijaon sijas
ta tilastoinnissa. Maakunnat muodostavat NUTS 3 
-tason Suomen NUTS-aluejaossa. NUTS (Nomen
clature of territorial units for statistics) on Euroo
pan unionin tilastollinen alueluokitusjärjestelmä, 
jonka mukaan laaditaan EU:n yhteiset tilastot.

Maakunnat:
-  Uusimaa
-  Varsinais-Suomi
-  Satakunta
-  Häme
-  Pirkanmaa
-  Päijät-Häme
-  Kymenlaakso
-  Etelä-Kaijala
-  Etelä-Savo
-  Pohjois-Savo
-  Pohjois-Kaijala
-  Keski-Suomi
-  Etelä-Pohjanmaa
-  Vaasan rannikkoseutu
- Keski-Pohjanmaa
-  Pohjois-Pohjanmaa
-  Kainuu
-  Lappi
-  Ahvenanmaa.

Katso seutukunta.

Omistajalaji

Rakennukset jaetaan omistajan mukaan seuraaviin 
luokkiin:
-  yksityinen henkilö / perikunta
-  asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta
-  kiinteistöosakeyhtiö
-  yksityinen yritys
-  valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
-  valtion tai kunnan liikelaitos
-  pankki tai vakuutuslaitos
-  kunta
-  valtio
-  sosiaaliturvarahasto
-  uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue yms.
-  muu tai tuntematon.

Opiskelijat

Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt 
henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppi
laitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön.

Kun väestö luokitellaan sosioekonomisen aseman 
mukaan, opiskelijoiden alaikäraja on 16 vuotta.

Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen 
korkeakouluopiskelijatiedostosta, opetushallituksen 
yhteisvalintarekisteristä ja  Valtion opintotuki- 
keskuksen opintotukirekisteristä. Vuoden viimei
sellä viikolla työvoimakoulutuksessa olevat laske
taan myös opiskelijoiksi. Osa henkilöistä on päätel
ty koululaisiksi myös iän perusteella. Alle 15- 
vuotiaat koululaiset kuuluvat pääasiallisen toimin
nan luokkaan ”0-14-vuotiaat”.

Katso pääasiallinen toiminta, sosioekonominen 
asema.

Osa-alue

Kunnan osa-aluejako muodostuu kunnan itsensä 
määrittelemistä toiminnallisista aluekokonaisuuk
sista. Tilastokeskus hoitaa osa-aluerajojen digi
toinnin ja  tiedostojen ylläpidon. Kunnilla on ollut 
mahdollisuus tarkistaa osa-alueensa kerran vuodes
sa. Väestölaskennassa käytetty osa-aluejako on 
vuodenvaihteen 1995/96 tilanteen mukainen.

Osa-aluejako on hierarkinen kolmitasoinen luoki
tus: suuralueet jakautuvat tilastoalueiksi, jotka 
edelleen jakautuvat pienalueiksi. Kunnan osa- 
alueet on numeroitu käyttäen näitä kolmea hierar
kista tasoa:
-  S 1 = suuralue
-  SI TOI = tilastoalue
-  SI TOI P001 = pienalue
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Tietojen tuottaminen osa-alueittain edellyttää ra
kennusten koordinaattitietoja. Esimerkiksi tuotetta
essa osa-alueittain työpaikkatietoja henkilö saa osa- 
aluetunnuksen työpaikkansa koordinaattitietojen 
kautta.

Osa-alueittaisen väestölaskentataulukon loppuun 
tulostetaan luokka ’’muu alue”, joka sisältää tapa
ukset, joissa koordinaatit puuttuvat tai ovat vir
heelliset.

Osa-aluejako kattaa käytännöllisesti katsoen koko 
maan. Osa-alueita on yhteensä lähes 12 000. Vain 
runsaalla kahdellakymmenellä kunnalla ei ole osa- 
aluejakoa. Nämä ovat pääasiassa pieniä saaristo- 
kuntia.

Pendelöinti

Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssä
käyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Nettopen- 
delöinnillä tarkoitetaan alueen ulkopuolella työssä
käyvien ja  alueelle muualta töihin tulevien henki
löiden välistä erotusta. Positiivinen nettopende- 
löintiluku tarkoittaa, että alueelle tulevien työllisten 
määrä on suurempi kuin alueelta sen ulkopuolella 
työssäkäyvien määrä. Nettopendelöinti voidaan 
myös ilmoittaa esim. kahden yksittäisen alueen 
välisenä lukuna.

Perhe
Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai 
avoliitossa olevat henkilöt ja  heidän lapsensa, 
jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja  
avopuolisot, joilla ei ole lapsia.

Asuntokunnissa asuvat ydinperheen ulkopuoliset 
henkilöt, vaikka olisivat perheen sukulaisia, eivät 
kuulu perheväestöön, elleivät muodosta omaa per
hettä. Yhdessä asuvat sisarukset tai serkukset eivät 
ole perhe, eivätkä kuulu perheväestöön. Yksin tai 
samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa asuvat 
ihmiset eivät kuulu perheväestöön.

Asuntoloissa asuvat perheet kuuluvat perheväes
töön. Sen sijaan laitoksissa kirjoilla olevista henki
löistä ei muodosteta perheitä.

Lapseksi perhetilastossa katsotaan vanhempiensa 
kanssa asuvat
-  biologiset lapset
-  ottolapset sekä
-  toisen puolison biologiset lapset ja  ottolapset

Lapsiksi ei luokitella kasvattilapsia eikä pelkän 
huoltosuhteen perusteella.

Edellisestä laskennasta lapsen määrittely on muut
tunut siten, että lapseksi luokitellaan vanhempiensa 
kanssa asuva henkilö siviilisäädystä riippumatta, 
ellei hänellä itsellään ole asuntokunnassa puolisoa 
tai lapsia. Edellisessä laskennassa lapsen asemaan 
luokiteltiin vain naimattomat henkilöt. Eli vuonna 
1990 vanhempiensa luona asuva leski tai eronnut 
luokiteltiin perheeseen kuulumattomaksi, vuoden 
1995 laskennassa hän kuuluu perheeseen.

Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä 
sukupolvea. Jos asuntokunnassa on useampia su
kupolvia, perhe muodostetaan nuorimmasta suku
polvesta lähtien. Näin esim. lapsensa perheen kans
sa asuva anoppi tai appi jää perheeseen kuulumat
tomaksi, ellei yhdessä asu myös puoliso, jolloin 
vanha pariskunta muodostaa oman erillisen per
heen.

Avoparit on muodostettu samassa asunnossa vaki
tuisesti asuvista 18 vuotta täyttäneistä, eri suku
puolta olevista puolisottomista henkilöistä, jos 
heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta eivätkä he ole 
sisaruksia.

Lapsiperheitä ovat perheet, joissa kotona asuu vä
hintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Perheasema

Perheenjäsenet ryhmitellään perheaseman mukaan 
seuraavasti:
-  aviopuoliso, ei lapsia
-  aviopuoliso, jolla lapsia
-  avopuoliso, ei lapsia
-  avopuoliso, jolla lapsia
-  isä/äiti ilman puolisoa
-  lapsi

Lapsiksi perhetilastossa katsotaan iästä riippumat
ta vanhempiensa kanssa asuvat omat lapset tai 
puolison biologiset lapset tai ottolapset, mutta ei 
kasvattilapsia tai huollettavia lapsia.

Perhetyyppi

Perheet ryhmitellään seuraaviin tyyppeihin:
-  aviopari ilman lapsia
-  avopari ilman lapsia
-  aviopari ja  lapsia
-  avopari ja  lapsia
-  äiti ja  lapsia
-  isä ja  lapsia

Avio- tai avopari ilman lapsia tarkoittaa paria, jolla 
ei ole koskaan ollut lapsia tai jonka lapset eivät asu 
enää vanhempiensa kanssa. ’’Avopari ja  lapsia”
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sisältää paitsi parit, joilla on yhteisiä lapsia myös 
parit, joiden lapset eivät ole yhteisiä.

Pinta-ala

Asunnon pinta-ala lasketaan sitä rajoittavien seini
en sisäpinnoista. Asunnon pinta-alaan lasketaan 
myös aputilojen (kodinhoitotilan, vaatehuoneen, 
tms.), kylpyhuoneen, askarteluhuoneen, takkahuo
neen, huoneistokohtaisen saunan, pesu- ja  puku
huoneen pinta-ala sekä työtiloina käytetyt huoneet, 
jos niissä ei työskentele palkattuja työntekijöitä.

Asunnon pinta-alaan ei lasketa mukaan autotallia, 
kellaria, kalustamattomassa pohjakerroksessa ole
vaa saunatilaa, kylmää varastotilaa, parveketta, 
kuistia, vilpolaa, tuulikaappia eikä ullakon muita 
kuin asuintiloja.

Kesämökin pinta-alalla tarkoitetaan rakennuksen 
kerrosalaa.

Toimitilan pinta-alaan luetaan kaikki se ala, joka 
samalla toimitilan haltijalla on samassa rakennuk
sessa ja  jota käytetään samaan tarkoitukseen. Jos 
samalla toimitilan haltijalla on esim. rakennuksen 
eri kerroksissa tiloja, jotka eivät ole suorassa yhte
ydessä toisiinsa, tarkoitetaan pinta-alalla eri ker
roksissa olevien tilojen yhteispinta-alaa. Pinta-ala 
lasketaan seinien sisäpinnoista.

Katso kerrosala.

Postinumeroalue

Postinumeroalueella tarkoitetaan yleensä postitoi
mipaikan toiminta-aluetta, joka on yksilöity posti
numeron avulla. Postinumeroalueet ovat hallinnol
lisista aluejaoista riippumattomia, joten sama pos
tinumeroalue voi ulottua kahdenkin kunnan alueel
le. Suomessa oli vuoden 1995 lopussa runsaat 
3 000 postinumeroaluetta. Luettelo käytössä olevis
ta postinumeroista ja  niissä tapahtuneista muutok
sista on Postin julkaisussa ’’Postinumeroluettelo”.

Pääasiallinen toiminta

Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön talo
udellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasi
allisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin 
ja  työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät 
voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perus
tuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden 1995 
viimeisellä viikolla.

Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seu- 
raava:

Työvoima
-  työlliset
-  työttömät

Työvoiman ulkopuolella olevat
-  0-14-vuotiaat
-  opiskelijat
-  eläkeläiset
-  varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat

Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri 
rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuu
luvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä ase
tettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttö
mien päättely tehty ennen työllisten päättelyä.

Ryhmä ’’muut työvoiman ulkopuolella olevat” 
muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulko
puolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryh
miin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai 
eläkeläiset.

Työllisiksi määritellään palkansaajat ja  yrittäjät.

Palkansaajiksi määritellään 15-74-vuotiaat henki
löt, joilla on jonkin eläkevakuutusjärjestelmän 
työsuhderekisterin mukaan tutkimusviikolla voi
massa oleva työsuhde ja  jotka eivät työministeriön 
työnhakijarekisterin mukaan ole työttömiä työn
hakijoita vuoden viimeisenä työpäivänä eivätkä 
varusmiehiä tai siviilipalvelusmiehiä vuoden vii
meisellä viikolla. Edellytyksenä on lisäksi, että jos 
henkilöllä on työsuhteen kanssa samanaikaisesti 
voimassa yrittäjäeläkevakuutus, palkkatulot vero
tuksessa ovat suuremmat kuin yrittäjätulot. Mikäli
15-74-vuotias henkilö ei ole yrittäjä, työtön, opis
kelija, eläkeläinen, siviilipalvelusmies tai varus
mies ja  hänen palkkatulonsa ylittävät määritellyn 
tulorajan (tuloraja määritellään päättelyn yhteydes
sä käyttäen hyväksi työvoimatutkimuksen palkan
saajia koskevia tietoja), määritellään hänet palkan
saajaksi, vaikka hänellä ei työsuhdeaineistojen 
mukaan olisikaan voimassa olevaa työsuhdetta.

Y rittäjiksi määritellään 15-74-vuotiaat henkilöt, 
joilla on tutkimusviikolla voimassa oleva yrittäjä- 
eläkevakuutus ja  jotka eivät ole työttömiä vuoden 
viimeisenä työpäivänä eivätkä varusmiehiä tai si
viilipalvelusmiehiä vuoden viimeisellä viikolla. 
Mikäli henkilöllä on yrittäjäeläke vakuutuksen li
säksi samanaikaisesti voimassa oleva työsuhde, 
edellytetään, että yrittäjätulot ovat suuremmat kuin 
palkkatulot. Yrittäjiksi määritellään lisäksi henki
löt, joilla yrittäjätulot ylittävät määritellyn tulora
jan, edellyttäen, että he eivät ole eläkkeellä tutki
musviikolla. Tuloraja määritellään vuosittain päät-

21



telyiden yhteydessä käyttäen hyväksi työvoimatut
kimuksen yrittäjiä koskevia tietoja.

Työttöm iksi määritellään 15-74-vuotiaat henkilöt, 
jotka ovat työministeriön työnhakijarekisterin mu
kaan työttömiä työnhakijoita vuoden viimeisenä 
työpäivänä.

Opiskelijoiksi määritellään 15-74-vuotiaat henki
löt, jotka eivät ole varusmiehiä, siviilipalvelus- 
miehiä, työllisiä tai työttömiä ja  jotka ovat Tilasto
keskuksen korkeakouluopiskelijatiedoston mukaan 
läsnäolevia opiskelijoita jossakin korkeakoulussa 
syyslukukaudella tai saaneet Kansaneläkelaitoksen 
opintotukirekisterin mukaan opintotukea syysluku
kaudella tai olleet työministeriön työnhakijarekis
terin mukaan työllisyyskoulutuksessa tutkimus- 
viikolla tai olleet lukion tai ammatillisen oppilai
toksen opiskelijoita opetusministeriön opetus- ja  
kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmää varten 
ylläpidettyjen tiedostojen mukaan. Lisäksi opiskeli
joiksi määritellään 15-vuotiaat sekä tutkimusvuon- 
na tai kahtena edellisenä vuonna yhteisvalinta- 
rekisterin mukaan opintonsa aloittaneet henkilöt.

Eläkeläisiksi määritellään henkilöt, jotka eivät ole 
työllisiä, työttömiä, varusmiehiä, siviilipalvelus- 
miehiä tai opiskelijoita ja  jotka ovat Kansan
eläkelaitoksen mukaan eläkkeellä tai ovat vähin
tään 75-vuotiaita. Eläkeläisiksi määritellään lisäksi 
henkilöt, joiden eläketulot ylittävät määritellyn 
tulorajan ja  eläke ei ole leskeneläke. Eläkeläisiksi 
määritellään lisäksi vähintään 65-vuotiaat henkilöt, 
jotka eivät ole tulleet määritellyiksi mihinkään 
muuhun pääasiallisen toiminnan ryhmään lu
kuunottamatta ’’muita työvoimaan kuulumattomia”.

Varusmiehiksi määritellään henkilöt, jotka ovat 
pääesikunnan mukaan olleet varusmiespalvelukses
sa tutkimusviikolla. Siviilipalvelusmiehiksi määri
tellään henkilöt, jotka ovat olleet työministeriön 
mukaan siviilipalveluksessa tutkimusviikolla.

M uihin työvoim aan kuulum attom iin  määritel
lään 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka eivät ole työlli
siä, työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä tai varus
miehiä (tai siviilipalvelusmiehiä). Kotitaloustyötä 
tekeviä ei ole voitu erottaa omaksi ryhmäkseen, 
vaan nämä henkilöt sisältyvät myös tähän ryhmään.

Katso ammattiasema, eläkeläiset, opiskelijat, työl
linen työvoima, työttömät, työvoima, varusmiehet.

Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mu
kaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta 
käytetään.

Rakennustilastoissa käytetyt pääryhmät ovat:
-  Asuinrakennukset
-  Liikerakennukset
-  Toimistorakennukset
-  Liikenteen rakennukset
-  Hoitoalan rakennukset
-  Kokoontumisrakennukset
-  Opetusrakennukset
-  Teollisuusrakennukset
-  Varastorakennukset
-  Palo- ja  pelastustoimen rakennukset
-  Muut rakennukset.

Rakennusluokitus on esitetty sivulla 66 ja  Tilasto
keskuksen käsikirjassa’’Rakennusluokitus 1994”.

Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu 
mukaan rakennuskantaan.

Katso rakennus.

Rakennus

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikal
leen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla 
sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisäl
tää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja  yleensä 
ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuk
sista) erottavien seinien rajoittamaa tilaa.

Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat, joiden pää
asiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava 
ja/tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennus
ten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita, esimer
kiksi maanalaiset öljysäiliöt, eivät ole rakennuksia.

Myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. 
jotka eivät sisällä umpinaisin seinin erotettuja tiloja 
samoin kuin siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, 
laivoja yms. ei lueta rakennuksiksi.

Rakennuskantatilastoihin eivät kuulu
-  kesämökit
-  nestevarastorakennukset
-  yksinomaan maataloustuotannossa käytettävät 

rakennukset
-  asuinrakennusten saunarakennukset
-  asuinrakennusten talousrakennukset
-  kokonaisuudessaan ulkovaltojen lähetystöjen 

hallinnassa olevat rakennukset
-  puolustusvoimien rakennukset
-  väestösuojat

paitsi silloin, kun em. rakennukset ovat asuttuja tai 
niissä on toimitiloja. Rakennustiedot ovat väestön 
keskusrekisteristä.

Katso kesämökki.
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Rakennusaine

Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta 
rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pääosin 
tehty. Luokitus on seuraava:
-  kivi
-  betoni, kevytbetoni
-  tiili
-  teräs
-  puu
-  muu, tuntematon

Rakennusvuosi

Rakennusvuodella tarkoitetaan vuotta, jona raken
nus valmistui käyttökuntoon. Edellisestä väestölas
kennasta poiketen rakennusvuoden mukaan taulu
koitaessa ei ole huomioitu rakennukseen tehtyjä 
muutostöitä tai laajennuksia. Jos rakennusvuosi on 
aikaisempi kuin 1980, on rakennusvuodeksi voitu 
ilmoittaa peruskorjausvuosi.

Seutukunta

NUTS (Nomenclature of territorial units for statis
tics) on Euroopan unionin tilastollinen alueluoki
tusjärjestelmä, jonka mukaan laaditaan EU:n yhtei
set tilastot. Suomen NUTS 4 -aluejako perustuu 
seutukuntiin. Ne muodostavat yhden Suomen kan
sallisen aluepolitiikan perusaluejaoista EU:ssa eli 
tukea saavat alueet määritellään seutukunnittain. 
Seutukuntajako on kuntapohjainen ja  sen vahvistaa 
sisäministeriö. Vuonna 1995 Suomessa oli 88 seu
tukuntaa. Seutukunnat ja  niihin kuuluvat kunnat on 
lueteltu luokitusosassa.

Katso maakunta.

Siviilisääty

Henkilön siviilisäädyllä tarkoitetaan avioliittolain 
(234/29) mukaista asemaa. Luokitus on seuraava:
-  naimaton
-  naimisissa
-  eronnut
-  leski

Tieto siviilisäädystä saadaan väestön keskusrekis
teristä.

On huomioitava, ettei avoliitto ole siviilisääty. 
Avoliitossa elää jokaisen siviilisäädyn edustajia, 
myös virallisesti edelleen naimisissa olevia.

Nykyiset avioerosäännökset eivät enää tunne asu
museron käsitettä. Vanhojen avioerosäännösten 
nojalla ennen 1.1.1988 asumuseroon tuomitut ja

edelleen asumuserossa elävät on tilastoissa luettu 
naimisissa oleviin.

Katso perhe.

Sosioekonominen asema

Luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta 
toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta, toimi
alasta sekä työnantajasektorista.

Vuoden 1995 väestölaskennassa käytetään samaa 
sosioekonomisen aseman luokitusta kuin vuosien 
1980, 1985 ja  1990 väestölaskennoissa (sivu 63). 
Se on esitetty julkaisussa ’’Sosioekonominen asema 
-luokitus. Ammattiasemaluokitus”, Tilastokeskus, 
Käsikirjoja nro 17 (1983).

Henkilöt on luokiteltu oman toimintansa perusteel
la lukuunottamatta 0-15-vuotiaita ja  ryhmää ’’muut 
työvoimaan kuulumattomat” (lähinnä omaa kotita
loutta hoitavat), jotka ovat saaneet asuntokunnan 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman. Lasken
nassa käytetyn sosioekonominen asema - 
luokituksen pääryhmät ovat seuraavat:
-  yrittäjät
-  ylemmät toimihenkilöt
-  alemmat toimihenkilöt
-  työntekijät
-  eläkeläiset
-  opiskelijat
-  muut.

Katso viitehenkilö.

Sukupuoli

Tieto sukupuolesta on saatu väestön keskusrekiste
ristä.

Taajama

Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 
asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten väli
nen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. 
Taajamien rajauksissa otetaan huomioon asuinra
kennusten lisäksi mm. liike-, toimisto- ym. työ
paikkoina käytettäviä rakennuksia. Hallinnollisilla 
aluejaoilla ei ole vaikutusta taajamien muodostami
seen.

Taajamien rajaus tehtiin vuoden 1985 väestölas
kentaan saakka manuaalisesti peruskartoille, joista 
rajatiedot tallennettiin numeeriseen muotoon. Taa
jamat muodostuivat monikulmioista, joiden pienin 
sivu oli 500 metriä. Vuoden 1990 väestölaskennas
ta lähtien taajamien rajaus on tehty koneellisesti
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käyttäen hyväksi rakennusten koordinaattitietoja. 
Menetelmän muutoksesta johtuen vuodesta 1990 
lähtien taajamien pinta-alatieto ei ole täysin vertai
lukelpoinen entisellä menetelmällä muodostettujen 
taajamien pinta-alatietojen kanssa.

Vuoden 1995 väestölaskennassa taajamien rajaus 
on tehty ajankohdan 31.12.1995 rakennuskannan 
perusteella, muuten rajausmenettely on suunnilleen 
samanlainen kuin vuonna 1990. Rajauksen yhtey
dessä taajamanimikkeistö on tarkistettu.

Taajama-aste

Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta 
kunnan väestöstä.

Katso taajama.

Talotyyppi

Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan seuraa
vasti:

Erilliset pientalot. Ryhmään luetaan 1-2 asunnon 
asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat 
erilliset asuinrakennukset.

Rivi- ja ketjutalot. Ryhmään luetaan asuinraken
nukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä 
pientaloa.

Asuinkerrostalot. Ryhmä sisältää vähintään kol
men asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa 
sijaitsee päällekkäin ja  jotka eivät kuulu edellisiin 
luokkiin.

Muu rakennus. Ryhmä sisältää myös rakennukset, 
joiden talotyyppi on tuntematon.

Tilastollinen kuntaryhmitys

Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilastolli
sen kuntaryhmityksen vuodesta 1989 lähtien. Tämä 
luokitus erottelee kuntia kaupunkimaisuuden ja  
maaseutumaisuuden mukaan paremmin kuin hal
linnollinen jako kaupunkeihin ja  muihin kuntiin.

Uudessa kuntaryhmityksessä kunnat ryhmitellään 
taajamaväestön osuuden ja  suurimman taajaman 
väkiluvun perusteella kolmeen luokkaan:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat

Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, jo i
den väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai

suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
15 000.

Taajaan asuttuja kuntia ovat puolestaan ne kun
nat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 
% asuu taajamissa ja  suurimman taajaman väkiluku 
on vähintään 4 000, mutta alle 15 000.

Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, 
joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja  suu
rimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä ne 
kunnat joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 
90 % asuu taajamissa ja  suurimman taajaman väki
luku on alle 4 000.

Luettelo vuoden 1995 taajamarajojen perusteella 
muodostetun kuntaryhmittelyn mukaisista kunnista 
tulee sisältyy väestölaskennan julkaisuihin sekä 
Tilastokeskuksen Kunnat -julkaisuun vuodesta 
1997 lähtien.

Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja  niissä tapah
tuneista muutoksista sekä vuoden 1990 väestölas
kennan taajamarajojen perusteella tehty kunta
ryhmitys sisältyy Tilastokeskuksen Kunnat -julkai
suun.

Katso kunta.

Toimiala

Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen 
työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa 
toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimi
alan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala 
määritetään kullekin toimipaikalle ja  itsenäiselle 
ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimiala
luokituksen mukaisesti.

Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yhden- 
laatuista toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipai
koilla harjoittamat toiminnot katsotaan yleensä eri 
toimipaikoiksi.

Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuk
sen yritys- ja  toimipaikkarekisterin, valtion virasto
jen ja  toimipaikkojen rekisterin sekä Kuntien elä
kevakuutuksen toimintayksikkörekisterin tietoihin. 
Työttömille toimiala on määritelty heidän edellisen 
työsuhteensa perusteella. Ne työttömät, jotka ovat 
joutuneet työttömiksi suoraan opiskelusta tai muu
ten työvoiman ulkopuolelta, jäävät ilman toimialaa.

Vuoden 1995 väestölaskennassa käytetään uutta 
vuoden 1995 toimialaluokitusta (TOL95), joka on 
ollut käytössä vuodesta 1993 vuosittaisessa työssä
käyntitilastossa. Luokitus noudattaa pääasiassa 
EU:n toimialaluokituksen (NACERev. 1) raken
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netta ja  koodijärjestelmää aina nelinumerotasolle 
asti. Viisinumerotaso on Suomen kansallinen tar
kennus.

Toimialaluokitus 1995 on esitetty julkaisussa 
’’Toimialaluokitus (TOL) 1995. Tilastokeskus, 
Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993.” Luokituksen 
pääryhmät on esitetty tämän julkaisun luokitus- 
osassa.

Katso toimipaikka, viitehenkilö.

Toimipaikka

Toimipaikka on yhden yrityksen tai yritystyyppisen 
yksikön omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja  
pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia 
tuottava tuotantoyksikkö.

Toimitila

Toimitilalla tarkoitetaan yrityksen, toiminimen, 
järjestön, viranomaisen tms. hallinnassa olevaa 
rakennuksen osaa, jota käytetään muuhun kuin 
asumiseen. Kaikki saman haltijan samassa raken
nuksessa olevat toimitilat katsotaan yhdeksi toi
mitilaksi, jos niitä käytetään samaan tarkoitukseen. 
Eri rakennuksessa olevat tilat ovat aina eri toimiti
loja. Jos sama tila on useamman liikeyrityksen tai 
vastaavan käytössä, se on jaettu erillisiksi toimiti
loiksi. Toimi tilatiedot ovat peräisin väestön kes
kusrekisterin rakennus- ja  huoneistotiedoista.

Katso toimitilan käyttötarkoitus.

Toimitilan käyttötarkoitus

Toimitilan käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, 
mihin suurinta osaa toimitilan pinta-alasta käyte
tään.

Luokitus vastaa rakennusluokitusta. Käytetty luoki
tus on seuraava:
-  liiketilat
-  toimistotilat
-  liikenteen tilat
-  hoitoalan tilat
-  kokoontumistilat
-  opetustilat
-  teollisuustilat
-  varastotilat
-  palo- ja  pelastustoimen tilat
-  muut tilat.

Katso toimitila, rakennuksen käyttötarkoitus.

Työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki 15-74- 
vuotiaat henkilöt.

Työllinen työvoima

Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74- 
vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla 
olivat ansiotyössä. Tieto työllisyydestä perustuu 
työeläke- ja  veroviranomaisten tietoihin.

Katso pääasiallinen toiminta, työvoima.

Työnantajasektori

Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omista
juutta ja  yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä 
jako mm. julkisen ja  yksityisen sektorin välillä.

Käytetty luokitus on seuraava:

Julkinen sektori
-  valtio
-  kunta

Valtioenemmistöiset oy:t 

Yksityinen sektori
-  osakeyhtiö (ei asunto-osakeyhtiö)
-  muu

Muu tai tuntematon

Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuk
sen yritys- ja  toimipaikkarekisterin tietoihin yritys
ten omistajatyypistä ja oikeudellisesta muodosta. 
Näihin liittyvät luokitukset on esitetty julkaisussa 
’’Institutionaalinen sektoriluokitus” .

Työpaikka

Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lu
kumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen 
lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henki
lön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpai
kan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö 
muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos 
työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijai
nen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaik
kaa. Työsuhteet voivat olla luonteeltaan myös tila
päisiä ja lyhytaikaisia.

Vuoden 1995 väestölaskennassa ei ole tehty eroa 
kiinteissä työpaikoissa tehtävän työn ja  luonteel
taan liikkuvan työn välillä, vaan kaikki henkilöt on 
pyritty sijoittamaan johonkin toimipaikkaan työn

Työikäinen väestö
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luonteesta riippumatta. Tarkemman työpaikan si
jaintitiedon puuttuessa on henkilöt kiinnitetty 
asuinkuntaansa. Valtaosalla yrittäjistä työpaikan 
sijaintikunta on henkilön asuinkunta.

Lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää 
työpaikkamääriä. Esim. monitoimipaikkaisen yri
tyksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka on 
tarkemman tiedon puuttuessa kiinnitetty asuinkun
taan tai henkilöt ovat voineet kasaantua yrityksen 
päätoimipaikkoihin.

Katso alueella työssäkäyvät.

Työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssä
käyvien ja  alueella asuvan työllisen työvoiman 
määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavarai
suus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen luku
määrä suurempi kuin alueella asuvan työllisen 
työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavarai
suus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen.

Katso alueella asuva työllinen työvoima, alueella 
työssäkäyvät.

Työssäolokuukaudet

Työssäolokuukausilla tarkoitetaan henkilön yhteen
laskettua työkuukausien määrää ajanjaksolta
1.1.1995 - 31.12.1995. Väestölaskennassa työssä
oloa ei ole voitu eritellä kokopäivä- ja  osa- 
aikatyöhön. Tiedot työssäolokuukausista perustuvat 

. eri rekistereihin.

Työttömyysaste

Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoi
man prosenttiosuutta koko työvoimasta.

Työttömyyskuukaudet

Työttömyyskuukausilla tarkoitetaan henkilön 
työttömyyskuukausien yhteismäärää ajanjaksolta
1.1.1995 - 31.12.1995. Tiedot työttömyydestä on 
saatu työministeriön työnhakijarekisteristä.

Työttömät (työtön työvoima)

Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä 
työpäivänä työttömänä olleet 15-74-vuotiaat henki
löt. Tieto työttömyydestä on saatu työministeriön 
työnhakijarekisteristä, josta on myös saatu ammat
ti- ja  toimialatiedot työttömälle työvoimalle.

Katso pääasiallinen toiminta.

Työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henki
löt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai työt
tömiä. Työvoimaan kuuluvuus on ratkaistu eri re
kistereistä saatujen tietojen perusteella.

Katso pääasiallinen toiminta, työllinen työvoima, 
työttömät.

Työvoimaosuus

Työvoimaosuudella tarkoitetaan työvoimaan kuu
luvien prosenttiosuutta työikäisestä eli 15-74- 
vuotiaasta väestöstä.

Valtionveronalaiset tulot

Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan 
valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin vuo
delta 1995. Valtion veronalaisiksi tuloiksi on katsot
tu tulot, joiden suuruus on vähintään 10 markkaa.

Keskituloilla tarkoitetaan tuloja laskettuna tulon
saajaa kohti. Mediaanitulot antavat yleensä pa
remman kuvan tietyn ryhmän tulotasosta. Medi
aanitulot ilmoittavat sen tulomäärän, joka jakaa 
tulonsaajat kahteen yhtä suureen joukkoon. Puolel
la tulonsaajista on mediaanituloja pienemmät ja  
puolella vastaavasti suuremmat tulot.

Nettotuloilla tarkoitetaan tuloja, jotka saadaan vä
hentämällä valtionveronalaisista tuloista verot 
(tulovero, varallisuusvero, veronkorotus, kunnallis
vero, kirkollisvero, kansaneläkevakuutusmaksu, 
sairausvakuutusmaksu ja  metsänhoitomaksut).

Valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen mu
kaan seuraaviin ryhmiin:

palkkatulot (ennakonkannonalaiset palkkatulot, 
merityötulo, työnantajan maksamat kustannusten 
korvaukset, rakennusalan lomapalkka, reserviläis
palkka, Suomessa verotettu ulkomaan tulo, hankin- 
tatyön arvo metsätaloudessa, hankintatyön arvo 
yhtymästä sekä lunastukset, palvelurahat yms. en
nakonkannon alaiset tulot)

yrittäjätulot (maatilatalouden ansio- ja  pääomatu
lot, elinkeinotoiminnan ansio- ja  pääomatulot sekä 
tulot yhtymästä)

muut valtionveronalaiset tulot (muut ansiotulot, 
eläketulot, työttömyysturvaetuudet sekä muut sosi
aaliturvaetuudet).

Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja  palk
katuloista. Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm.

Työvoima
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julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja  apurahat, ulko
mailta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomail
la on kestänyt vähintään puoli vuotta, osa julkiselta 
sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista sekä 
verovapaat korkotulot.

Selvitys eri tulotyypeistä sisältyy Tilastokeskuksen 
julkaisuun ’’T ulo-ja varallisuustilasto 1994”.

Vanhusasuntokunta
Vanhusasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähin
tään yksi 65 vuotta täyttänyt henkilö.

Katso asuntokunta.

Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet

Tiedot varusmiespalvelusta ja  siviilipalvelusta on 
saatu pääesikunnan varusmiesrekisteristä ja  työ
ministeriöstä. Varusmiehiksi ei katsota laskentavii- 
kolla kertausharjoituksissa olleita henkilöitä.

Katso pääasiallinen toiminta.

Varusteet

Tiedot asuntojen ja  rakennusten varusteista ovat 
peräisin väestön keskusrekisterin rakennus- ja  huo- 
neistotiedoista.

Asunnon varusteet:
-  viemäri
-  vesijohto
-  WC
-  lämminvesi
-  peseytymistilat (asunnossa on joko suih

ku/kylpyhuone tai sauna)
-  suihku- tai kylpyhuone
-  huoneistokohtainen sauna
-  keskus- tai sähkölämmitys.

Tietoja asunnon varusteista on käytetty asunnon 
varustetason määrittelyssä.

Rakennuksen varusteet:
-  sähkö
-  viemäri
-  vesijohto
-  lämminvesi
-  hissi
-  talosauna
-  uima-allas
-  koneellinen ilmastointi
-  väestösuoja.

Katso asumistaso.

Verkostot iittymät

Rakennuksen verkostoliittymät ovat seuraavat:
-  viemäri
-  vesijohto
— sähkö
— maakaasu.

Viitehenkilö
Asuntokunnille ja  perheille on määritelty viite- 
henkilö. Viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokunnan 
suurituloisinta henkilöä. Tulotietoina on käytetty 
tilastointivuoden valtionveronalaisia tuloja. Mikäli 
suurituloisin on alle 25-vuotias lapsen asemassa 
oleva, häntä ei määritellä asuntokunnan viitehenki- 
löksi. Tällöin viitehenkilön määrittelyssä käytetään 
tulotietojen lisäksi myös perheasema-, sukupuoli- 
ja  ikätietoja. Mikäli asuntokunnassa ei kenelläkään 
ole valtionveronalaisia tuloja, viitehenkilö määri
tellään perheasema-, sukupuoli- ja  ikätietojen pe
rusteella.

Viitehenkilön tietoja käytetään esim, silloin, kun 
halutaan määritellä köko väestölle sosioekonomi
nen asema tai toimiala.

Katso asuntokunta, perhe, sosioekonominen asema, 
toimiala.

Väestö

Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, 
lääni, kunta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henki
löt, joilla väestön keskusrekisterin mukaan oli koti
paikka Suomessa 31.12.1995, kuuluvat väestöön 
kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen 
kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.

Ulkomaalaisella on kotipaikka Suomessa jos hänen 
oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestä
nyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikan hakija 
saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on 
hyväksytty.

Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kau
palliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin viras
toon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet 
ja  henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu 
maassa asuvaan väestöön, elleivät ole Suomen 
kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien 
lähetystöjen ja  kaupallisten edustustojen suomalai
nen henkilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa 
palvelevat luetaan maassa asuvaan väestöön.

27



Luokitusten käsikirjoja______________

Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin suosi
tuksiin ja  kansallisiin standardeihin. Tarkempia 
tietoja näistä saa seuraavista Tilastokeskuksen ju l
kaisuista, joihin on myös viitattu tarpeen mukaan 
kunkin käsitteen yhteydessä.

Ammattiluokitus 1980. Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 14. Helsinki 1980.

Demografiset ja  sosiaaliset perusluokitukset. Tilas
tokeskus, Käsikiijoja Nro 18. Helsinki 1983.

Ikäluokitukset. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 22. 
Helsinki 1986.

Institutionaalinen sektoriluokitus. Tilastokeskus, 
Käsikiijoja Nro 5, uusittu laitos. Helsinki 1984.

Koulutusluokitus 31.12. 1994. Tilastokeskus, Kä
sikirjoja Nro 1, 10. uusittu laitos. Helsinki 1995.

Kunnat 1995. Tilastokeskus, Käsikirjoja 28. Hel
sinki 1995.

Pääasiallisen toiminnan ja  toimeentulolähteen 
luokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 11. Hel
sinki 1980.

Rakennusluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 
16. Helsinki 1994.

Sosioekonominen asemaluokitus. Ammattiasema- 
luokitus. Tilastokeskus, Käsikiijoja Nro 17. Hel
sinki 1983.

Toimialaluokitus (TOL) 1995. Tilastokeskus, Kä
sikirjoja Nro 4. Helsinki 1993.
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Tietoluettelot

Väestön taloudellinen toiminta______

Tiedot työssäkäynnistä on mahdollista tuottaa sekä 
työvoimakäsitteellä (tvm, viiteajanjaksona viikko) 
että ammatissa toimivuus -käsitteellä (atv, vii
teajanjaksona vuosi). Työssäkäyntitilastossa ja  
väestölaskennoissa työvoimakäsite on vakiintunut 
tavallisimmin käytettäväksi.

Henkilötunnus

Ikä
Ikä vuosina 31.12.1995

Sukupuoli
-  mies
-  nainen

Siviilisääty
-  naimaton
-  avioliitossa
-  leski
-  eronnut

Kieli

Kansalaisuus

Uskontokunta

Syntymäkotikunta

Syntymävaltio

Kotipaikkatunnus
Väestön keskusrekisteriin 31.12.1995 merkitty 
tunnus muodostuu seuraavista osista:

Asuinkunta
Kylä /  kaupunginosanumero
Talo /  korttelinumero
Tila /  tonttinumero
Tarkistusmerkki
Rakennusnumero
Osoitenumero
Porrastunnus
Huoneistonumero
Jakokirjain

Taajama
Taajamarajat vuodelta 1995 

Osa-alue

Postinumeroalue

Äänestysalue

Koordinaatit

Edellinen asuinkunta
Vuoden 1995 aikana muuttaneille

Pääasiallinen toiminta (tvm)

Työvoimaan kuuluva
-  työllinen
-  työtön

Työvoimaan kuulumaton
-  0 -14-vuotias
-  opiskelija, koululainen
-  eläkeläinen
-  varusmies, siviilipalvelusmies
-  muu

Ammattiasema (tvm)
-  palkansaaja
-  yrittäjä

Ammatti
TK:n ammattiluokituksen (1980) mukainen koodi. 

Ammatti
TK:n ammattiluokituksen (1996) mukainen koodi.

Sosioekonominen asema
TK:n sosioekonomisen aseman (1980) mukainen 
koodi. Ks. sivu 63.

Työpaikan kunta (tvm)

Yritystunnus (tvm)

Toimipaikkatunnus (tvm)

Toimiala (tvm)
TK:n toimialaluokituksen (1995) mukainen koodi

Omistajatyyppi (tvm)
-  yksityinen kotimainen
-  valtio
-  kunta
-  kuntainliitto
-  ulkomaalaisten osuus yli 20 %, enintään 50 %
-  ulkomaalaisten osuus yli 50 %
-  muu omistajatyyppi, tuntematon

29



Oikeudellinen muoto (tvm)
Ks. Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 5.

Institutionaalinen sektori (tvm)
Ks. Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 5.

Työpaikan taajama (tvm)
Taajamarajat vuodelta 1995

Työpaikan osa-alue (tvm)

Työpaikan postinumero (tvm)

Työsuhteen alkamispäivä (tvm)

Pääasiallinen toiminta (atv)

Ammattiasema (atv)

Toimiala (atv)

Omistajatyyppi (atv)

Oikeudellinen muoto (atv)

Työsuhteen alkamispäivä (atv)

Työpaikan kunta (atv)

Yritystunnus (atv)

Työpaikan taajama (atv)

Työpaikan osa-alue (atv)

Työpaikan postinumero (atv) 

Toimipaikkatunnus (atv)

Institutionaalinen sektori (atv)

Työpaikan kunta (sivutyö)

Yritystunnus (sivutyö)

Toimipaikkatunnus (sivutyö)

Toimiala (sivutyö)
TK:n toimialaluokituksen (1995) mukainen koodi

Omistajatyyppi (sivutyö)
-  yksityinen kotimainen
-  valtio
-  kunta
-  kuntainliitto
-  ulkomaalaisten osuus yli 20 %, enintään 50 %
-  ulkomaalaisten osuus yli 50 %
-  muu omistajatyyppi, tuntematon

Oikeudellinen muoto (sivutyö)

Ks. Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 5.

Institutionaalinen sektori (sivutyö)
Ks. Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 5.

Työpaikan taajama (sivutyö)
Taajamarajat vuodelta 1995

Työpaikan osa-alue (sivutyö)

Työpaikan postinumero (sivutyö)

Työsuhteen alkamispäivä (sivutyö)

Työssäolo- ja  työttömyyskuukaudet 

Työssäolokuukaudet 

Työttömyyskuukaudet 

Työnhaun päättymispäivä

Työnhaun päättymisen syy
-  sijoitukseen päättyminen
-  välitetty työhön
-  lomautus tai lyhennetty työviikko päättynyt
-  saanut työtä omatoimisesti
-  aloittanut työllisyyskurssin
-  siirtynyt työvoiman ulkopuolelle
-  muu syy tai ei tietoa

Työllisyyskoulutuksessa vuoden aikana yli 5 kk.

Työllisyyskoulutuksessa vuoden viimeisellä vii
kolla

Opintotuki
-  saanut opintotukea kevätlukukaudella
-  saanut opintotukea syyslukukaudella
-  saanut opintotukea molempina lukukausina
-  ei ole saanut opintotukea

Yhteisvalintarekisteri
-  yhteisvalintarekisterissä kevätlukukaudella
-  yhteisvalintarekisterissä syyslukukaudella
-  ei yhteisvalintarekisterissä
(Tiedot myös kahdelta edelliseltä vuodelta)

Korkeakoulurekisteri
-  korkeakoulurekisterissä kevätlukukaudella
-  korkeakoulurekisterissä syyslukukaudella
-  korkeakoulurekisterissä molempina lukukausina
-  ei korkeakoulurekisterissä

Ilmoittautumislaji korkeakouluun
-  läsnäoleva
-  poissaoleva
(Tiedot sekä syys- että kevätlukukaudelta)
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Opiskelun luonne korkeakoulussa
-  varsinainen opiskelija
-  ylimääräinen opiskelija

Eläkelaji
-  vanhuuseläke
-  toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke
-  määräaikainen työkyvyttömyyseläke
-  työttömyyseläke
-  yksilöllinen varhaiseläke

Yo-tutkinto

Koulutuskoodi
Korkein tutkinto. TK:n koulutusluokituksen 5- 
numeroinen koulutuskoodi. Ks. Tilastokeskuksen 
käsikirjoja nro 1.

Tutkinnon suoritusaika

Oppilaitostyyppi
Ks. Tilastokeskuksen oppilaitosluettelo. 

Oppilaitostunnus
Ks. Tilastokeskuksen oppilaitosluettelo. 

Oppilaitoksen sijaintikunta

Voimassa olevan työsuhteen tyyppi
-  TEL
-  YEL
-  MYEL
-  TAEL
-  Kirkkohallitus
-  Ahvenanmaan maakuntahallitus
-  Suomen Pankki
-  KELA
-  Merimieseläkekassa
-  kunta
-  valtio
-  valtionapulaitos

Pisimmän työsuhteen tyyppi
Ks. edellä

Tulo- ja verotiedot (alustavia)
Palkkatulo 
Muut ansiotulot 
Osinko- ja  korkotulot 
Vuokratulot 
Muut pääomatulot 
Yrittäjätulo 
Maatilatalouden tulot 
Maatilatalouden ansiotulot

Maatilatalouden pääomatulot 
Elinkeinotoiminnan tulot 
Elinkeinotoiminnan ansiotulot 
Elinkeinotoiminnan pääomatulot 
Tulot yhtymästä 
Maatalouden tulot yhtymästä 
Maatalouden ansiotulo yhtymästä 
Maatalouden pääomatulo-osuus yhtymästä 
Elinkeinotoiminnan tulot yhtymästä 
Elinkeinotoiminnan ansiotulo yhtymästä 
Elinkeinotoiminnan pääomatulo yhtymästä 
Muun toiminnan tulot yhtymästä 
Muun toiminnan ansiotulo yhtymästä 
Muun toiminnan pääomatulo-osuus yhtymästä 
Eläketulot
Työttömyysturvaetuudet
Muut sosiaaliturvaetuudet
Työttömyyspäiväraha
Päivä- ja äitiysraha
Lasten kotihoidon tuki
Valtion veronalaiset tulot
Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa
Pääomatulot yhteensä valtionverotuksessa
Veronalaiset varat yhteensä
Velat yhteensä
Verotettava varallisuus
Kunnallisveronalaiset tulot
Valtion tuloveron osuus ansiotulon veroista
Valtion tuloveron osuus pääomatulojen veroista
Varallisuusvero
Yhteisövero
Kirkollisvero
Kunnallisvero
Verot ja veroluonteiset maksut yhteensä

Ajoneuvon hallinta
-  on ajoneuvon haltija
-  ei ajoneuvon haltija

Ajoneuvon laji
-  henkilöauto
-  pakettiauto
-  muu auto

Ajoneuvon käyttö
-  yksityinen
-  ammattimainen
-  muu
-  tuntematon

Perhenumero 

Perheen henkilöluku 

Perheasema
-  perheeseen kuulumaton
-  puoliso
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-  isä/äiti
-  lapsi
-  tuntematon

Perhetyyppi
-  aviopari ilman lapsia
-  aviopari ja  lapsia
-  äiti ja  lapsia
-  isä ja  lapsia
-  avopari ja  yhteisiä lapsia
-  avopari ja  ei-yhteisiä lapsia
-  avopari ilman lapsia
-  perheeseen kuulumaton

Asuntokunnan viitehenkilö
-  on asuntokunnan viitehenkilö

Asuntokunnan koko

Asuntokuntarakenne
-  1 perhe, ei muita henkilöitä
-  1 perhe ja  muita henkilöitä
-  vähintään 2 perhettä, ei muita henkilöitä
-  vähintään 2 perhettä ja  muita henkilöitä
-  ei perhettä, 1 henkilö
-  ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta
-  ei perhettä, 2 henkilöä, mies ja  nainen
-  ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki samaa 

sukupuolta
-  ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, miehiä ja  nai

sia

Huoneiston hallintaperuste
-  omistaa talon
-  omistaa osakkeet
-  työ- tai virkasuhdeasunto
-  vuokra-asunto
-  asumisoikeusasunto
-  muu hallintaperuste
-  tuntematon

Varustetaso
-  hyvin varustettu
-  puutteellisesti varustettu
-  erittäin puutteellisesti varustettu
-  tuntematon

Asumisväljyys
-  tilava asunto
-  normaali asunto
-  ahdas asunto
-  tuntematon

Talotyyppi
-  erillinen pientalo
-  kytketty pientalo
-  asuinkerrostalo

-  muu rakennus
-  tuntematon

Asuntokunnat_____________

Kotipaikkatunnus

Rakennusnumero

Koordinaatit

Taajama

Osa-alue

Postinumero

Huoneiston hallintaperuste
-  omistaa talon
-  omistaa osakkeet
-  työsuhdeasunto
-  vuokra-asunto
-  muu hallintaperuste (syytinki tms.)
-  asumisoikeusasunto
-  tuntematon

Aravavuokra-asunto
-  arava
-  muu rahoitus

Huoneiston pinta-ala 

Huoneluku pl. keittiö 

Huoneluku ml. keittiö

Keittiötyyppi
-  keittiö
-  keittokomero
-  keittotila
-  ei keittiötä
-  tuntematon

Huoneiston varusteet
wc
Amme tai suihku 
Huoneistokohtainen sauna 
Parveke/terassi 
Lämminvesi

Kerrosluku

Pääasiallinen lämmitystäpä
-  vesikeskuslämmitys
-  ilmakeskuslämmitys
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-  suora sähkölämmitys
-  uuni- tai kamiinalämmitys
-  ei kiinteää lämmityslaitetta
-  tuntematon

Pääasiallinen polttoaine tai lämmönlähde
-  kauko- tai aluelämpö
-  kevyt polttoöljy
-  raskas polttoöljy
-  sähkö
-  kaasu
-  kivihiili
-  puu
-  turve
-  maalämpö
-  muu
-  öljy tai kaasu
-  tuntematon

Kantavien rakenteiden rakennusaine
-  betoni
-  tiili
-  teräs
-  puu
-  muu
-  betoni tai kevytbetoni
-  tuntematon

Rakennuksen käyttötarkoitus
Ks. rakennusluokitus (sivu 66).

Talotyyppi
-  erillinen pientalo
-  kytketty pientalo
-  asuinkerrostalo
-  muu rakennus
-  tuntematon

Rakennuksen varusteet
Sähkö
Viemäri
Vesijohto
Hissi
Talosauna
Uima-allas
Väestösuoja

Rakennuksen valmistumisvuosi 

Perusparannus vuosi

Varustetaso
-  hyvin varustettu
-  puutteellisesti varustettu
-  erittäin puutteellisesti varustettu

Asuntokunnan koko (vakinaisesti asuvien asuk
kaiden lukumäärä)

Asuntokunnan koko kulutusyksikköinä 

Miesten lukumäärä 

Lasten lukumäärä (alle 3-v.)

Lasten lukumäärä (alle 7-v.)

Lasten lukumäärä (7-12-v.)

Lasten lukumäärä (13-17-v.)

Lasten lukumäärä (18-24-v.)

Lasten lukumäärä (vähintään 25 v.)

Lasten lukumäärä (alle 16-v.)

Lasten lukumäärä (alle 18-v.)

Lasten lukumäärä (vähintään 18-v.)

16-64 vuotiaiden lkm 

18-64 vuotiaiden lkm 

Vähintään 65-vuotiaiden lkm 

Pääasiallinen toiminta (tvm)

Pääasiallinen toiminta (atv)

Työttöminä olleet asuntokunnan jäsenet (12 kk)

Työttömyyden kesto 1 kk

Työttömyyden kesto 2 kk

Työttömyyden kesto 3 kk

Työttömyyden kesto 4-6 kk

Työttömyyden kesto 7-8 kk

Työttömyyden kesto 9-12 kk

Asuntokunnan rakenne
-  1 perhe eikä muita
-  1 perhe ja  muita
-  2+ perhettä ja  ei muita
-  2 + perhettä ja  muita
-  ei perhettä, 1 henkilö
-  ei perhettä, 2 henkilöä, samaa sukupuolta
-  ei perhettä, 2 henkilöä, eri sukupuolta
-  ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki samaa 

sukupuolta
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-  ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki eivät 
samaa sukupuolta

Elinvaihe
Ks. erillinen luokitus (sivu 65).

Asuntokunnan kieli
-  suomenkielinen
-  ruotsinkielinen
-  kaksikielinen (suomi/ruotsi)
-  muun kielinen

Ulkomaalaisasuntokuntal
asuntokunnassa vähintään yksi henkilö, joka ulko
maan kansalainen ja  yksi Suomen kansalainen

Ulkomaalaisasuntokunta2
Asuntokunnan kaikki jäsenet ulkomaan kansalaisia

Autonomistus 

Kesämökin sijaintikunta 

Kesämökin rakentamisvuosi 

Viitehenkilön henkilötunnus 

Viitehenkilön ikä 

Viitehenkilön sukupuoli 

Viitehenkilön siviilisääty 

Viitehenkilön kieli

Viitehenkilön ammattiasema (tvm)
-  palkansaaja
-  yrittäjä
-  yksinäisyrittäjä, ammatinharjoittaja
-  työnantajayrittäjä
-  yrittäjän avustava perheenjäsen
-  tuntematon

Viitehenkilön pääasiallinen toiminta (tvm)
-  työllinen
-  työtön
-  0-14 -vuotias
-  opiskelija tai koululainen
-  eläkeläinen
-  varusmies-, siviilipalvelusmies
-  työttömyyseläkkeellä
-  muu

Viitehenkilön pääasiallinen toiminta (atv)
-  työllinen
-  työtön

-  0 -1 4 -vuotias
-  opiskelija tai koululainen
-  eläkeläinen
-  varusmies-, siviilipalvelusmies
-  työttömyyseläkkeellä
-  muu

Viitehenkilön toimiala 

Viitehenkilön työpaikan kunta 

Viitehenkilön tutkinto

Viitehenkilön sosioekonominen asema
Ks. erillinen luokitus

Viitehenkilön ammatti
Ks. erillinen luokitus

Asumisväljyys
-  tilava
-  normaali
-  ahdas
-  tuntematon

Henkilöitä/huone ml. keittiö 

Henkilöitä/huoneluku pl. keittiö 

Pinta-ala henkilöä kohden

Henkikirjoitettu kunnassa
Varhaisin vuosi, jolloin joku asuntokunnan jäsenis
tä on henkikiijoitettu ko. kunnassa.

Muutto
Varhaisin vuosi, jolloin asuntokunnan jäsen on 
muuttanut asuntoon

Tulo- ja verotiedot (alustavia)
Valtion veronalaiset tulot yhteensä
Työtulot
Eläketulot
Työttömyysturvaetuudet
Muut sosiaaliturvaetuudet
Muut ansiotulot
Maatalouden tulot
Tulot elinkeinotoiminnasta
Tulot yhtymästä
Osinko- ja korkotulot
Vuokratulot
Muut pääomatulot
Ansiotulot valtionverotuksessa
Pääomatulot
Tulovero ansiotulosta
Tulovero pääomatulosta
V arallisuus vero
Kunnallisvero
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Kirkollisvero
Kansaneläkevakuutusmaksu 
Sairausvakuutusmaksut 
Verot ja  maksut yhteensä 
Veronalaiset varat yhteensä 
Velat yhteensä 
Kiinteistöt 
Asunto-osakkeet
Ulkomailla olevan asunnon tai kiinteistön arvo 
Verotettava varallisuus 
Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 
Verotettava pääomatulo 
Kunnallisverotuksessa verotettava tulo 
Asunto- ja  muut velat 
Nettotulot (tulot - verot)
Kunnallisveronalainen tulo 
Asuntokunnan aravatulo 
Asuntovähennys
Asunto-, opinto- ja  tulonhankkimislainan korot
Ensiasuntoon kohdistuvat korot
Alijäämähyvitys
Ylimääräinen korkovähennys
Siirretty ylim. korkovähennyksen määrä
Siirretty alijäämähyvityksen määrä
Muun velan korot
Veronalaiset tulot/kulutusyksikkö
Veronalaiset tulot/henkilö
Tulot/asuntokunta, desiili
Tulot/kulutusyksikkö, desiilit
Yleinen asumistuki
ASP-korkotuki
ASP-palkkio
Eläkeläisten asumistuki
Opiskelijoiden asumislisä
Korkojen verovähennystuki

Perheet___________________________

Perhetiedosto sisältää sekä perheet että perheisiin 
kuulumattomat. Seuraavassa luettelossa työssä
käyntiin liittyvien tietojen perään on merkitty, 
minkä käsitteen mukaisesti tieto on tuotettu eli 
työvoimakäsitteellä (tvm, viiteajanjaksona viikko) 
tai ammatissa toimivuus -käsitteellä (atv, viiteajan
jaksona vuosi).

Kotipaikkatunnus

Koordinaatit

Taajama
Taajamarajat vuodelta 1995.

Osa-aluekoodit
Postinumeroalue

Perhetyyppi

-  aviopari ilman lapsia
-  aviopari ja  lapsia
-  avopari ilman lapsia
-  avopari ja  lapsia
-  avopari ja  yhteisiä lapsia
-  avopari ja  ei-yhteisiä lapsia
-  isä ja  lapsia
-  äiti ja  lapsia
-  perheeseen kuulumaton

Perhenumero
-  samassa asunnossa asuvat perheet numeroidaan 

Perheen henkilöluku

Asuntokunnan rakenne
-  1 perhe eikä muita
-  1 perhe ja  muita
-  2+ perhettä ja  ei muita
-  2 + perhettä ja  muita
-  ei perhettä, 1 henkilö
-  ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta
-  ei perhettä, 2 henkilöä eri sukupuolta
-  ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki samaa 

sukupuolta
-  ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki eivät 

samaa sukupuolta

Asuntokunnan henkilöluku

Asuntokunnan elinvaihe
Ks. erillinen luokitus.

Miehen/isän ja vaimon/äidin:

Henkilötunnus

Ikä

Siviilisääty

Eropäivämäärä

Kieli

Kansalaisuus

Syntymävaltio

Avioliiton järjestysnumero

Alle 18-vuotiaiden biologisten lasten lkm

Koulutus

Pääasiallinen toiminta (tvm)

Pääasiallinen toiminta (atv)
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Työpaikan kunta (tvm)

Toimiala (tvm)

Ammatti

Ammattiasema (tvm)

Sosioekonominen asema 

Työttömyyden kesto 

Kunnallisveronalaiset tulot 

Valtion veronalaiset tulot 

Vihkipäivä 

Viitehenkilön ikä 

Viitehenkilön sukupuoli 

Viitehenkilön sosioekonominen asema 

Parisuhteen järjestysnumero

Uus vanhemmuus (laajemmassa mielessä)
Perheessä on ei-yhteisiä lapsia (kyllä/ei).

Uusperheen lapset
Perheen alle 18-vuotiaiden ei-yhteisten lasten lkm

Lapsen asemassa olevien lukumäärä

Lasten lukumäärä (0-17-v)

Lasten lukumäärä (0-17-v. yhteiset)

Lasten lukumäärä (0-17-v. vain äidin)

Lasten lukumäärä (0-17-v. vain isän)

Lasten lukumäärä (0-6-v.)

Lasten lukumäärä (0-24-v.)

Lasten lukumäärä (15-v.)

1. lapsen sukupuoli 
1. lapsen ikä

1. lapsen kieli
-  suomi
-  ruotsi
-  muu

1. lapsen pääasiallinen toiminta (tvm)
1. lapsen pääasiallinen toiminta (atv)

17. lapsen sukupuoli 
17. lapsen ikä 
17. lapsen kieli
17. lapsen pääasiallinen toiminta (tvm)
17. lapsen pääasiallinen toiminta (atv)

Työllisiä lapsia (tvm), vähintään 16-vuotiaita

Työllisiä lapsia (atv), vähintään 16-vuotiaita

Työttömiä lapsia (tvm), vähintään 16-vuotiaita

Työttömiä lapsia (atv), vähintään 16-vuotiaita

Huoneiston hallintaperuste

Huoneiston pinta-ala (m2)

Talotyyppi

Huoneluku pl. keittiö

Huoneluku ml. keittiö

Aravavuokra-asunto

Huoneistossa WC

Huoneistossa amme tai suihku

Huoneistossa sauna

Huoneistossa lämmin vesi

Rakennuksessa viemäri

Rakennuksessa vesijohto

Rakennuksessa talokohtainen sauna

Varustetaso
-  hyvin varustettu
-  puutteellisesti varustettu
-  erittäin puutteellisesti varustettu

Pääasiallinen lämmitystäpä 

Rakentamis- tai perusparannusvuosi 

Asumisväljyys 

Kesämökin omistus 

Auton omistus

Perheen tulotiedot (alustavia)
Kunnallisveronalaiset tulot
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Valtion veronalaiset tulot
Ansiotulot
Työtulot
Pääomatulot
Elinkeinotoiminnan tulot, ansiotulot
Elinkeinotoiminnan tulot, pääomatulot
Maatilatalouden tulot, ansiotulot
Maatilatalouden tulot, pääomatulot
Tulot yhtymästä
Vuokratulot
Päivä- ja äitiysrahat
Kotihoidon tuet
Työttömyysturvaetuudet
Työttömyyspäivärahat
Eläketulot
Nettotulot
Käyttötulot

Perheen varallisuus
Veronalainen varallisuus 
Verotettava varallisuus 
Velat yhteensä

Perheen maksut
Tulovero
Kunnallisvero
Kirkollisvero
Varallisuusvero
Asunto-, opinto- ja tulonhankkimislainojen ko
rot
Ensiasuntoon kohdistuvat korot 
Muut velkojen korot 
Verot ja maksut yhteensä

Asunnot___________________________

Kotipaikkatunnus

Koordinaatit

Taajama
Taajamarajat vuodelta 1995.

Osa-aluekoodit

Postinumeroalue

Rakennuksen valmistumis-/perusparannusvuosi 

Rakennuksen kerrosluku

Rakennuksen käytössäolotilanne
-  käytetään vakinaiseen asumisen
-  toimitila- tai tuotantokäytössä
-  käytetään tilapäiseen asumiseen
-  tyhjillään
-  purettu

-  käytöstä ei tietoa 
muu

-  tuntematon

Rakennuksen käyttö tarkoitus (pääluokat)
-  asuinrakennukset
-  vapaa-ajan asuinrakennukset
-  liikerakennukset
-  toimistorakennukset
-  liikenteen rakennukset
-  hoitoalan rakennukset
-  kokoontumisrakennukset
-  opetusrakennukset
-  teollisuusrakennukset
-  varastorakennukset
-  palo- ja  pelastustoimen rakennukset
-  maatalousrakennukset
-  muut rakennukset

Talotyyppi
-  erillinen pientalo
-  kytketty pientalo
-  asuinkerrostalo
-  muu rakennus
-  tuntematon

Pääasiallinen läm m itystäpä
-  vesikeskuslämmitys
-  ilmakeskuslämmitys
-  suorasähkölämmitys
-  uuni- tai kamiinalämmitys
-  ei kiinteää lämmityslaitetta
-  tuntematon

Pääasiallinen polttoaine ta i läm m önlähde
-  kauko- tai aluelämpö
-  öljy
-  kaasu
-  sähkö
-  kivihiili
-  puu
-  turve
-  muu
-  tuntematon

K antavien rakenteiden rakennusaine
-  betoni / kevytbetoni
-  tiili
-  teräs
-  puu
-  muu
-  tuntematon

Pääasiallinen rakennusaine
-  kivi
-  puu
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muu tai tuntematon

Aravavuokra-asunto
-  aravavuokra-asunto
-  muu rahoitus

Rakennuksen varusteet
Sähkö
Kaasu
Viemäri
Vesijohto
Lämminvesi
Hissi
Koneellinen ilmastointi 
Talosauna 
Väestösuoja 
Uima-allas

Huoneiston hallintaperuste
-  talon omistus
-  osakkeiden omistus
-  työsuhdeasunto
-  vuokra-asunto
-  asumisoikeusasunto
-  muu hallintaperuste (syytinki tms.)
-  tuntematon

Asuntojen kokonaisala (m^) 

Huoneiston pinta-ala (m^)

Huoneiston varusteet
wc
Amme tai suihku 
Sauna
Parveke/terassi
Lämminvesi

Varustetaso
-  hyvin varustettu
-  puutteellisesti varustettu
-  erittäin puutteellisesti varustettu
-  tuntematon

Huoneluku pl. keittiö 

Huoneluku ml. keittiö

Keittiötyyppi
-  keittiö
-  keittokomero
-  keittotila
-  ei keittiötä
-  tuntematon

Huoneiston käytössäolotilanne
-  huoneisto asuttu

-  toimitila- tai tuotantokäytössä
-  käytetään loma-asuntona
-  käytetään tilapäiseen asumiseen
-  tyhjillään

Asuntokunnan koko

Asumisväljyys
-  tilava
-  normaali
-  ahdas
-  tuntematon

Alle 15-vuotiaita lapsia 

Vähintään 65-vuotiaita 

Henkilöitä/huone ml. keittiö 

Henkilöitä/huone pl. keittiö 

Pinta-ala henkilöä kohden

Rakennukset______________________

Kotipaikkatunnus

Koordinaatit

Taajama
Taajamarajat vuodelta 1995.

Osa-aluekoodit 

Postinumeroalue 

Rakennuksen kerrosala

Kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala (m^) 

Huoneistoala

Asuntojen ja toimitilojen yhteenlaskettu pinta- 
ala (m^)

Asuntojen kokonaisala

Asuntojen yhteenlaskettu pinta-ala (m^)

Kerrosluku

Rakennuksen käytössäolotilanne
-  käytetään vakinaiseen asumiseen
-  toimitila- tai tuotantokäytössä
-  käytetään tilapäiseen asumiseen
-  tyhjillään
-  purettu
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-  käytöstä ei tietoa
-  muu
-  tuntematon

Rakennuksen käyttö tarko itus
Rakennuksen käyttötarkoitusluokituksen mukaan

Lämmitystavat
-  Vesikeskuslämmitys
-  Ilmakeskuslämmitys
-  Suora sähkölämmitys
-  Uuni- tai kamiinalämmitys
-  Ei kiinteää lämmityslaitetta

O m istajalaji
-  yksityinen henkilö
-  asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta
-  kiinteistö osakeyhtiö
-  yksityinen yritys
-  valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
-  kunnan/valtion liikelaitos
-  pankki / vakuutuslaitos
-  kunta /  kuntainliitto
-  valtio
-  sosiaaliturvarahasto
-  uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue 

tms. yhteisö
-  muu

Pääasiallinen läm m itystäpä
-  vesikeskuslämmitys
-  ilmakeskuslämmitys
-  suora sähkölämmitys
-  uuni- tai kamiinalämmitys
-  ei kiinteää lämmityslaitetta
-  tuntematon

Pääasiallinen polttoaine ta i läm m önlähde
-  kauko- tai aluelämpö
-  öljy
-  kaasu
-  sähkö
-  kivihiili
-  puu 

turve
-  muu
-  tuntematon

K antavien rakenteiden rakennusaine
-  betoni
-  tiili
-  kevytbetoni
-  teräs
-  puu
-  muu
-  tuntematon

Pääasiallinen rakennusaine
-  kivi
-  puu
-  muu tai tuntematon

Aravatieto
-  aravavuokratalo
-  muu rahoitus

Rakennuksen varusteet
-  Sähkö
-  Viemäri
-  Vesijohto
-  Lämmin Vesi
-  Hissi
-  Koneellinen ilmastointi
-  Talosauna
-  Väestösuoja
-  Uima-allas

Verkostoliittymät
-  Viemäri
-  Vesijohto
-  Sähkö
-  Maakaasu '

Rakentamistoimenpide
-  uusi rakennus
-  lisärakennus
-  muutostyö
-  tilapäisen luvan jatkaminen

Rakentamisvuosi

Perusparannus vuosi

Rakennus- tai perusparannusvuosi

Keskeneräinen rakennus

Asuntojen lukumäärä

Asuttujen asuntojen lukumäärä

Tyhjien asuntojen lukumäärä

Rakennuksen asuntokunnat

Rakennuksen asuntokuntien henkilöiden yh
teismäärä

Toimitilat__________________________

Kotipaikkatunnus

Koordinaatit
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Taajama
Taajamarajat vuodelta 1995.

Osa-aluekoodit

Postinumeroalue

Toimitilan hallintaperuste
-  omistaa toimitilan
-  vuokralla toimitilassa
-  tuntematon

Käytössäolotilanne
-  toimitilakäytössä
-  ei toimitilakäytössä (tyhjä)
-  muu /  tuntematon

Toimitilan käyttötarkoitus
Pääluokat ovat:
-  liiketilaa
-  toimistotilat
-  liikenteen tilat
-  hoitoalan tilat
-  kokoontumistilat
-  opetustilat
-  teollisuustilat
-  varastotilat
-  palo- ja  pelastustoimentilat
-  maatalousalat
-  muut tilat
Tarkempi luokitus: ks. Rakennuksien käyttötarkoi- 
tusluokitus sivu 65.

Toimitilan pinta-ala

Yrityksen ly-tunnus

Yrityksen toimiala

Lämmitystavat
-  Vesikeskuslämmitys
-  Ilmakeskuslämmitys
-  Suora sähkölämmitys
-  Uuni- tai kamiinalämmitys
-  Ei kiinteää lämmityslaitetta

Pääasiallinen lämmitystäpä
-  vesikeskuslämmitys
-  ilmakeskuslämmitys
-  suora sähkölämmitys
-  uuni- tai kamiinalämmitys
-  ei kiinteää lämmityslaitetta
-  tuntematon

Pääasiallinen polttoaine tai lämmönlähde

-  kauko- tai aluelämpö
-  öljy
-  kaasu
-  sähkö
-  kivihiili
-  puu
-  turve
-  muu
-  tuntematon

Kantavien rakenteiden rakennusaine
-  betoni
-  tiili
-  kevytbetoni
-  teräs
-  puu
-  muu
-  tuntematon

Pääasiallinen rakennusaine
-  kivi
-  puu
-  muu tai tuntematon

Rakennuksen omistajalaji'
-  yksityinen henkilö
-  asunto oy tai osuuskunta
-  kiinteistö oy
-  yksityinen yritys
-  valtio/ kunta enemmistöinen yritys
-  valtion/kunnan liikelaitos
-  pankki/ vakuutuslaitos 

kunta
-  valtio
-  uskonnollinen yhteisö, säätiö yms.
-  sosiaalivakuutusrahasto
-  muu /tuntematon

Aravatieto
-  aravavuokratalo
-  muu rahoitus

Rakennuksen varusteet
-  Sähkö
-  Viemäri
-  Vesijohto
-  Lämminvesi
-  Hissi
-  Koneellinen ilmastointi
-  Talosauna
-  Väestösuoja
-  Uima-allas

Verkostoliittymät
-  Viemäri
-  Vesijohto
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-  Sähkö
-  Maakaasu

Rakentamisvuosi

Perusparannusvuosi

Rakennuksen toimitilojen lukumäärä

Rakennuksen aktiivien toimitilojen lukumäärä

Rakennuksen asuntojen lukumäärä

Rakennuksen käyttötarkoitus (pääluokat)
-  asuinrakennukset
-  vapaa-ajan asuinrakennukset
-  liikerakennukset
-  toimistorakennukset
-  liikenteen rakennukset
-  hoitoalan rakennukset
-  kokoontumisrakennukset
-  opetusrakennukset
-  teollisuusrakennukset
-  varastorakennukset
-  palo- ja pelastustoimen rakennukset
-  maatalousrakennukset
-  muut rakennukset
Tarkempi luokitus: ks. Rakennuksien käyttötarkoi- 
tusluokitus sivu 66.

Kesämökit________________________

Kotipaikkatunnus

Koordinaatit

Taajama
Taajamarajat vuodelta 1995.

Osa-aluekoodit 

Postinumeroalue 

Rakennustunnus 

Rakennuksen kerrosala 

Kerrosluku

Rakennuksen käytössäolotilanne
-  käytetään vakinaiseen asumisen
-  käytetään vapaa-ajan asumiseen
-  toimitila- tai tuotantokäytössä
-  käytetään tilapäiseen asumiseen
-  tyhjillään
-  purettu

-  käytöstä ei tietoa
-  muu
-  tuntematon

Rakennuksen käyttö tarkoitus
Rakennuksen käyttötarkoitusluokituksen mukaan

Lämmitystavat
-  Vesikeskuslämmitys
-  Ilmakeskuslämmitys
-  Suora sähkölämmitys
-  Uuni- tai kamiinalämmitys
-  Ei kiinteää lämmityslaitetta

O m istajalaji
-  yksityinen henkilö
-  asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta
-  kiinteistö osakeyhtiö
-  yksityinen yritys
-  valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
-  kunnan /  valtion liikelaitos
-  pankki / vakuutuslaitos
-  kunta /  kuntainliitto
-  valtio
-  sosiaaliturvarahasto
-  uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue 

tms. yhteisö
-  muu

Pääasiallinen läm m itystäpä
-  vesikeskuslämmitys
-  ilmakeskuslämmitys
-  suora sähkölämmitys
-  uuni- tai kamiinalämmitys
-  ei kiinteää lämmityslaitetta
-  tuntematon

Pääasiallinen polttoaine tai läm m önlähde
-  kauko- tai aluelämpö
-  öljy
-  kaasu
-  sähkö
-  kivihiili
-  puu
-  turve
-  muu
-  tuntematon

K antavien rakenteiden rakennusaine
-  betoni
-  tiili
-  kevytbetoni
-  teräs
-  puu
-  muu
-  tuntematon
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Pääasiallinen rakennusaine
-  kivi
-  puu
-  muu tai tuntematon

Aravatieto
-  aravavuokratalo
-  muu rahoitus

Rakennuksen varusteet
-  Sähkö
-  Viemäri
-  Vesijohto
-  Lämminvesi
-  Hissi
-  Koneellinen ilmastointi
-  Talosauna
-  Väestösuoja
-  Uima-allas

Verkostoliittymät
-  Viemäri

-  Vesijohto
-  Sähkö
-  Maakaasu

Rakentamistoimenpide
-  uusi rakennus
-  lisärakennus
-  muutostyö
-  tilapäisen luvan jatkaminen

Rakentamisvuosi 

Perusparannus vuosi 

Rakennus- tai perusparannusvuosi 

Keskeneräinen rakennus 

Omistajan kotikunta 

Omistajan asuntokunnan koko
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Tuotteet ja palvelut
Laskennan tiedot valmistuvat kevään 1996 ja  jou
lukuun 1997 välisenä aikana. Tilastotietoja tuote
taan perinteisiltä väestölaskennan ilmiöalueilta: 
väestöstä ja  sen taloudellisesta toiminnasta, per
heistä ja asuntokunnista, asuinoloista sekä raken
nuksista, asunnoista, toimitiloista ja  kesämökeistä.

Vuoden 1995 väestölaskennan tiedot ovat käytet
tävissä julkaisuina, tilastotaulukkopaketteina, tieto
kantoina, erityisselvityksinä, karttoina, kuvina ja  
tietoaineistoina.

Julkaisut

Vuoden 1995 väestölaskennasta tehdään 4 varsi
naista laskentajulkaisua: koko maan tietoja sisältä
vä julkaisu, kunnittaisia tietoja sisältävä julkaisu, 
väestölaskentojen pitkittäisaineistosta laadittava 
aikasaijajulkaisu sekä taajamajulkaisu. Väestölas
kentatietoja julkaistaan vuoden 1995 ilmiöalueit- 
taisissa vuosijulkaisuissa.

Väestölaskentajulkaisut

Osa 1. Väestölaskenta 1995, kokoomajulkaisu

Julkaisu sisältää keskeiset tiedot kaikilta laskennan 
ilmiöalueilta. Julkaisussa on tietoja mm. väestön 
pääasiallisesta toiminnasta, työvoimasta ja  työpai
koista, perheiden rakenteesta, tuloista ja  työssä
käynnistä, asuntokunnista ja  asuinoloista, raken
nuksista, asunnoista ja  toimitiloista. Arvioitu val
mistumisaika on tammi-helmikuu 1998.

Osa 2. Väestölaskennan kuntakirja

Julkaisun taulukot ovat pääosin kunta-, seutukunta- 
ja  maakuntatasoisia. Julkaisussa on tietoja kunnas
ta, väestön rakenteesta, sen pääasiallisesta toimin
nasta, toimialarakenteesta, koulutuksesta ja  tulois
ta, työpaikkarakenteesta, perheiden ja  asuntokun
tien koosta ja  rakenteesta, asumisesta, rakennuksis
ta, asunnoista ja  toimitiloista sekä kesämökeistä. 
Julkaisu ilmestyy Väestölaskenta-sarjassa. Arvioitu 
valmistumisaika on joulukuu 1997.

Osa 3. Väestön taloudellinen toiminta ja 
asuinolot 1970 -1995

Julkaisussa esitetään aikasarjoja väestön taloudelli
sesta toiminnasta, perheistä ja  asuinoloista. Teksti
osassa kerrotaan lisäksi väestölaskennan pitkittäis
tiedoston sisällöstä ja  laadusta. Julkaisu toimii näin 
ollen myös pitkittäistiedoston käsikirjana. Julkaisu

ilmestyy Väestölaskenta-sarjassa. Arvioitu ilmes
tymisaika on elokuu 1998.

Osa 4. Taajamat 1995

Julkaisu sisältää tietoja vuoden 1995 lopun raken
nuskanta- ja  väestötietojen perusteella muodoste
tuista taajamista. Julkaisussa on tietoja myös taa
jamaväestön alueellisesta jakaumasta ja  rakentees
ta. Julkaisu on ilmestynyt Väestölaskenta-sarjassa.

Väestölaskentavuoden vuosijulkaisut

Työssäkäyntitilaston julkaisut

Julkaisussa Työssäkäyntitilasto 1995-1996 on en
nakkotietoja vuodelta 1996 ja  lopullisia tietoja 
vuodelta 1995. Julkaisun arvioitu ilmestymisaika 
on tammikuu 1998.

Ennakkotietoja vuodelta 1995 julkaistaan Työssä
käyntitilasto 1994-1995 -julkaisussa. Julkaisu sisäl
tää tietoja mm. väestön pääasiallisesta toiminnasta 
sekä työvoiman ja  työssäkäyvien toimialaraken
teesta kunnittain, maakunnittain ja  seutukunnittain. 
Julkaisu on ilmestynyt Väestö-saijassa.

Rakennukset, asunnot ja asuinolot

Julkaisu sisältää tietoja asumisesta ja  rakennuskan
nasta kunnittain, lääneittäin ja  maakunnittain. Jul
kaisussa on myös tietoja asuntokuntien asuinoloista 
kunnittain, lääneittäin ja  maakunnittain. Julkaisu on 
ilmestynyt Asuminen-sarjassa.

Kesämökit

Julkaisussa on tietoja kesämökeistä kunnittain, 
maakunnittain ja  seutukunnittain. 1996. Julkaisu on 
ilmestynyt Asuminen-sarjassa.

Perheet

Perheiden demografisia tietoja sisältävä julkaisu on 
tuotettu vuodesta 1994 lähtien. Julkaisussa on 
myös kunnittaisia tietoja. Julkaisu on ilmestynyt 
Väestö-sarjassa.
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Kunnittaiset ja kunnan osa- 
alueittaiset taulukot

Väestölaskennan tiedoista on tuotettu kunnittaisia 
ja  kunnan osa-alueittaisista taulukoita. Taulukot on 
saatavissa myös aluejaoilla koko maa, läänit, maa
kunnat ja  seutukunnat.

Taulukot ovat saatavissa sekä paperitulosteina että 
tiedostoina. Taulukkoluettelo on sivulla 45 ja  las
kennan muuttujahakemisto sivulla 48.

Tietokannat

Väestölaskentatietoja viedään myös Tilastokeskuk
sen suorakäyttöiseen aluetietokantaan ALTIKAan, 
jonka matriisiluettelo löytyy sivulta 55. Samoin 
väestölaskentatiedoilla päivitetään muita Tilasto
keskuksen tietokantoja, kuten kuntatietoja sisältä
vää Kuntafaktaa, kunta- ja  postinumeroaluetietoja

sisältävää SuomiCD:tä, Pohjoismaista CD-ROM - 
tietolevyä sekä Euroopan valtioista ja  alueista tie
toa sisältävää Euroavainta.

Tilaustyöt
Kaikki väestölaskennan tiedostot ovat käytettävissä 
erityisselvityksissä. Erityisselvityksiä tehdään tila
uksesta silloin kun tietoja ei ole muuten valmiina 
asiakkaan haluamassa muodossa.

Koska aineistoissa on rakennusten koordinaatit, 
voidaan kaikkia tietoja toimittaa myös kuntaa pie
nemmillä ja/tai vapaavalintaisilla aluejaoilla. Tila
uksesta laskentatietoja toimitetaan karttaohjelmiin 
sopivissa muodoissa tai tiedoista tehdään valmiita 
karttoja.

Väestölaskennan aineistoja voidaan myös yhdistää 
muihin Tilastokeskuksen aineistoihin.
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Kunnittaiset ja osa-alueittaiset taulukot

Väestön taloudellinen toiminta

Kunnittaiset taulukot

R-taulukot tulostetaan vain ruotsin- ja  kaksikielisis
tä kunnista ja  S-taulukot vain Enontekiön, Inarin,
Sodankylän ja  Utsjoen kunnista.

Väestö ja työvoima

K 100 Yleistietoja väestöstä, työvoimasta ja  
työpaikoista verrattuna koko maahan, 
lääniin, maakuntaan, seutukuntaan ja  sa
man suuruusluokan kuntiin 31.12.1995

K 101 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuo
len, siviilisäädyn ja  iän (5-v.) mukaan
31.12.1995

K101R Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen
toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja  
iän (5-v.) mukaan 31.12.1995

K101S Saamenkielinen väestö pääasiallisen
toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja  
iän (5-v.) mukaan 31.12.1995

K 102 Työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), 
sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan
31.12.1995

K 102R Ruotsinkielinen työllinen työvoima toi
mialan (2-3-nro), sukupuolen ja  iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1995

K 103 Työllinen työvoima toimialan (17 luok
kaa), ammattiaseman ja  sukupuolen mu
kaan 31.12.1995

K 104 Työllinen työvoima ammatin (3-nro),
sukupuolen, iän ja  valtionveronalaisten 
tulojen mukaan 31.12.1995

K 105 Työllinen työvoima sosioekonomisen
aseman (2-nro), sukupuolen ja  iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1995

K 106 15 vuotta täyttänyt väestö pääasiallisen
toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja  
iän (5-v.) mukaan 31.12.1995

K 106R Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väes
tö pääasiallisen toiminnan, koulutusas

teen, sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan
31.12.1995

K 107 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen
(3-nro) ja  sukupuolen mukaan, erikseen 
työllinen ja  työtön työvoima 31.12.1995

K 108 Työllinen työvoima koulutusalan ja  - 
asteen sekä toimialan (10 luokkaa) mu
kaan 31.12.1995

K 109 Työttömät koulutusalan ja  -asteen sekä 
toimialan (10 luokkaa) mukaan
31.12.1995

K 110 Työllinen työvoima toimialan, ammatti
aseman, talotyypin, sukupuolen ja  vuo
den 1995 . valtionveronalaisten tulojen 
mukaan 31.12.1995

K i l i  Työllinen työvoima toimialan, ammatti
aseman, sukupuolen ja  vuoden 1995 net
totulojen mukaan 31.12.1995

K 112 Työttömät koulutusasteen, sukupuolen ja  
työttömyyden keston mukaan 31.12.1995

K 113 Väestö pääasiallisen toiminnan ja  toimi
alan mukaan, erikseen työllistetyt ja  työ
voimakoulutuksessa olevat vuosien 1994 
ja  1995 lopussa

K114 Työllinen työvoima toimialan ja  suku
puolen mukaan vuosina 1987-1995

Työssäkäynti

K 120 Kunnassa asuva työllinen työvoima työ
paikan sijaintikunnan, sukupuolen ja  
toimialan (17 luokkaa) mukaan sekä net- 
topendelöinti ja  tulokertymä kunnittain
31.12.1995

K 121 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan,
sukupuolen ja  toimialan (17 luokkaa) 
mukaan sekä nettopendelöinti ja tuloker
tymä kunnittain 31.12.1995

K 122 Kunnan ulkopuolelta tuleva työllinen
työvoima toimialan (10 luokkaa), suku
puolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1995
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K 123 Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät 
toimialan (10 luokkaa), sukupuolen ja  iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1995

K 124 Kunnassa työssäkäyvät toimialan, suku
puolen, ammattiaseman ja  työnantajasek- 
torin mukaan 31.12.1995

K 125 Kunnassa työssäkäyvät koulutusasteen, 
sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan
31.12.1995

Ennakkotiedot kunnittain 

Väestö ja työvoima

EK 100 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuo
len ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1995

EK 101 Työllinen työvoima toimialan (2-3-nro),
sukupuolen ja  iän (5-v) mukaan
31.12.1995

Työssäkäynti

EK 120 Kunnassa työssäkäyvät toimialan (2-3- 
nro), sukupuolen ja  iän (5-v) mukaan
31.12.1995

Osa-alueittaiset taulukot 

Väestö ja työvoima

O 100 Yleistietoja osa-alueista 31.12.1995

0 101 Väestö sukupuolen, iän, pääasiallisen
toiminnan ja  ammattiaseman mukaan
31.12.1995

O 101R Ruotsinkielinen väestö sukupuolen, iän, 
pääasiallisen toiminnan ja  ammattiase
man mukaan 31.12.1995

O 102 Työvoima sukupuolen ja  sosioekonomi
sen aseman mukaan 31.12.1995

O 103 Väestömäärä ja  työvoima sukupuolen,
vuoden 1995 valtionveronalaisten tulojen 
ja  toimialan mukaan 31.12.1995

O 104 15 vuotta täyttänyt väestö sukupuolen ja
vuoden 1995 valtionveronalaisten tulojen 
(mediaanitulot) mukaan 31.12.1995

O 105 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työ
voima, sukupuolen ja  koulutusasteen mu
kaan 31.12.1995

Työssäkäynti

O 120 Alueella työssäkäyvät toimialoittain
31.12.1995

O 121 Alueella työssäkäyvät työpaikan sijain
nin, toimialan (2-3-nro), sukupuolen ja 
asuinpaikan sijainnin mukaan 31.12.1995

O 122 Työllinen työvoima asuinalueen, toimi
alan (2-3 -nro), työpaikan sijaintialueen 
ja sukupuolen mukaan 31.12.1995

Ennakkotiedot osa-alueittain

EO 100 Väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasialli
sen toiminnan ja  ammattiaseman mukaan
31.12.1995

laajamittainen taulukko

T 100 Yleistietoja taajamista 31.12.1995

Asuntokunnat ja perheet______________

Kunnittaiset taulukot

K 200 Asuntokunnat rakenteen ja  henkilöluvun 
mukaan 31.12.1995

K 201 Asuntokunnat viitehenkilön sukupuolen, 
siviilisäädyn ja  iän sekä asuntokunnan 
henkilöluvun mukaan 31.12.1995

K 202 Asuntokunnat vuoden 1995 valtionve
ronalaisten tulojen, nettotulojen ja  henki
löluvun mukaan 31.12.1995

K 210 Perheet ja  lapsiperheet puolisoi
den/vanhempien kielen mukaan
31.12.1995

K 211 Lapset iän ja  perhetyypin mukaan
31.12.1995

K 212 Perheet tyypin, vanhempien/puolisoiden
pääasiallisen toiminnan sekä alle 18- ja 
alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärän mu
kaan 31.12.1995
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K 213 Perheet ja  lapsiperheet miehen/isän ja 
vaimon/äidin elinkeinon mukaan
31.12.1995

K 214 Perheet vuoden 1995 valtionveronalaisten 
tulojen, nettotulojen ja  käyttötulojen ja  
henkilöluvun mukaan 31.12.1995

Osa-alueittaiset taulukot

O 200 Yli 65-vuotiaiden asuntokunnat vanhim
man ja  nuorimman asukkaan iän mukaan
31.12.1995

O 210 Väestö sukupuolen, iän ja  perheaseman 
mukaan 31.12.1995

0  211 Perheet ja  lapsiperheet perhetyypin ja  
lasten lukumäärän mukaan 31.12.1995

O 212 Lapset perhetyypin, vanhempien pääasi
allisen toiminnan sekä lapsen iän mukaan
31.12.1995

O 213 Perheet vuoden 1995 valtionveronalaisten 
tulojen ja  käyttötulojen mukaan
31.12.1995

Asuinolot__________________________

Kunnittaiset taulukot

K 300 Asuntoväestö sukupuolen, iän ja  asumis
tason mukaan 31.12.1995

K 301 Asuntokunnat talotyypin, hallintaperus- 
teen ja  henkilöluvun mukaan 31.12.1995

K 302 Asuntokunnat asunnon talotyypin, hallin- 
taperusteen ja  huoneluvun mukaan
31.12.1995

K303 Asuntokunnat asunnon talotyypin ja  hal- 
lintaperusteen sekä asumisväljyyden ja  
vuoden 1995 valtionveronalaisten tulojen 
mukaan 31.12.1995

K 304 Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen, 
asumisväljyyden ja  viitehenkilön iän mu
kaan 31.12.1995

K 305 Asuntokunnat hallintaperusteen, talotyy
pin ja  asumistason mukaan 31.12.1995

K 306 Asuntokunnat elinvaiheen, hallintaperus- 
teen ja  asumisväljyyden mukaan
31.12.1995

Ennakkotiedot kunnittain

E300 Asuntokunnat henkilöluvun ja  asumisti
heyden mukaan 31.12.1995

E 301 Asuntokunnat henkilöluvun ja  asunnon 
huoneistotyypin mukaan 31.12.1995

E 302 Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja
asuntokunnan henkilöluvun mukaan 
31.12.1995

E 303 Asuntokunnat talotyypin, asumistason ja 
henkilöluvun mukaan 31.12.1995

E 304 Vanhusasuntokunnat ja  niissä asuvat
henkilöt talotyypin ja  asumistason mu
kaan 31.12.1995

Osa-alueittaiset taulukot

O 300 Asuntokunnat asuinrakennuksen talotyy
pin ja  henkilöluvun mukaan 31.12.1995

O 301 Vanhusasuntokunnat viitehenkilön iän,
asunnon pinta-alan, varustetason ja  auton 
omistuksen mukaan 31.12.1995

O 302 Asuntokunnat asumistason ja  henkilölu
vun mukaan 31.12.1995

O 303 Asuntokunnat asumistason ja  hallintape
rusteen mukaan 31.12.1995

O 304 Asuntokunnat ja  vanhusasuntokunnat
asumisväljyyden ja  vuoden 1995 valtion
veronalaisten tulojen ja  auton omistuksen 
mukaan 31.12.1995
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Rakennus- ja asuntokanta

Kunnittaiset taulukot 

Asunnot

K 400 Yleistietoja kunnan asuntokannasta ver
rattuna koko maahan, lääniin, maakun
taan, seutukuntaan ja  saman kokoluokan 
kuntiin 31.12.1995

K 401 Asunnot talotyypin, asukkaiden iän ja  
hallintaperusteen mukaan 31.12.1995

K 402 Asunnot käytössäolotilanteen, huonelu-
vun ja  talotyypin mukaan; ahtaasti asutut 
ja  keskipinta-ala erikseen 31.12.1995

K 403 Asunnot hallintaperusteen, varusteiden ja
huoneluvun mukaan 31.12.1995

K 404 Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin ja
käytössäolotilanteen mukaan 31.12.1995

Rakennukset

K 410 Rakennukset ja  asunnot käyttötarkoituk
sen ja  rakennusvuoden mukaan
31.12.1995

K 411 Rakennukset käyttötarkoituksen, lämmi-
tystavan sekä -aineen mukaan 31.12.1995

K 412 Rakennukset käyttötarkoituksen ja  varus
teiden mukaan 31.12.1995

Toimitilat

K 420 Toimitilat käyttötarkoituksen ja raken
nusvuoden mukaan 31.12.1995

K 421 Toimitilat käyttötarkoituksen ja  toimiti
lan haltijan toimialan mukaan 31.12.1995

Kesämökit

K 430 Kesämökit varusteiden, pinta-alan ja 
rakennusvuoden mukaan 31.12.1995

K 431 Kesämökit rakennusvuoden ja  omistajan 
kotikunnan mukaan 31.12.1995

K 432 Yksityisten henkilöiden omistamat kesä
mökit sijaintikunnan ja  rakennusvuoden 
mukaan 31.12.1995

Osa-alueittaiset taulukot

Asunnot

O 400 Asunnot talotyypin, varustetason ja  ra
kennusvuoden mukaan 31.12.1995

O 401 Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja  
varustetason mukaan 31.12.1995

0  402 Asunnot huoneistotyypin, talotyypin ja  
hallintaperusteen mukaan 31.12.1995

O 403 Asunnot ja  asuntoväestö huoneiston va
rusteiden mukaan 31.12.1995

Rakennukset

O 410 Rakennukset käyttötarkoituksen ja  raken
nusvuoden mukaan 31.12.1995

0  411 Rakennukset käyttötarkoituksen, lämmi- 
tystavan ja  -aineen mukaan 31.12.1995

Toimitilat

O 420 Toimitilat käyttötarkoituksen ja  raken
nusvuoden mukaan 31.12.1995

Kesämökit

O 430 Kesämökit rakennusvuoden mukaan
31.12.1995
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Hakemisto

Hakemisto sisältää kuntataulukoissa esiintyvät muuttujaluokat ja  perusjoukot. Taulukkokoodien alkukirjain 
ilmaisee aluekokonaisuuden: K (kunta), O (osa-alue), T (taajama). Ennakkotaulukot on merkitty kirjaimella E.

Hakemistossa mainitaan kunkin taulukon perusjoukko. Mahdollisia osajoukkoja ei ole hakemistoon merkitty. 
Jos perusjoukko on esim. koko väestö, saattavat taulukosta löytyä myös työlliset ja  työttömät omina luokkina 
ilman, että niitä on hakemistossa erikseen mainittu.

Hakusana voi esiintyä eri perusjoukkojen yhteydessä. Esimerkiksi hakusana ’’hissi” löytyy hakemistosta kah
desti, toisaalta rakennuksen ominaisuutena, toisaalta asunnon varusteena. Tietyillä käsitteillä on useampia kir
joitusmuotoja: hakusanoja ovat sekä ’’valtioveronalaiset tulot” että ’’tulot, (valtionveronalaiset)” .

Muuttuja Perusjoukko Taulukot
0-14-vuotiaat Väestö K100 K101 K113 EK100 0101 E0100
1 hengen asuntokunnat Asuntokunta 0100 T100
1-2 huoneen huoneistot Rakennus 0100T100
15 vuotta täyttänyt väestö 15 vuotta täyttänyt väestö K106 K107 0104 O I 05
Ahdas asunto Asunto K400 K402

Asuntokunta K304 K305 K306 E303 0303
Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304

Ahtaastiasumisnormit 1 , 2 , 3  ja 4 Asuntokunta K303 E300
Ahtaastiasumisnormit 3 ja 4 Asuntokunta 0304

Vanhusasuntokunta 0304
Alemmat toimihenkilöt Työlliset K105 01-02
Ammatti Työlliset K104
Ammattiasema Kunnassa työssäkäyvät K124

Työlliset K103 K110 K111 0101 E0100
Aravavuokra-asunto Asunto K400 K401 K403 0401 0402

Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303
Asuinkerrostalo Asunto K401 K402 K404 K410 0400 0401 0402

Asuntokunta K301 K302 K303 K305 E303 0300
Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Vanhusasuntokunta E304

Asuinkerrostalo 1-3 kerrosta Asunto K410
Asuntokunta 0300
Rakennus K410K412

Asuinkerrostalo 4+ kerrosta Asunto K410
Asuntokunta 0300
Rakennus K410K412

Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät K123
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät Työlliset K120EK101
Asuinkunnassa työssäkäyvät Työlliset K120EK101
Asuinpaikan sijainti Työlliset 0122
Asuinrakennukset Asunto K401 K410

Rakennus 0100 T100 K410 K411 K412
Toimitila K420

Asukkaista 65 + vuotiaita Asunto K401 K403 0403
Asukkaista alle 16-vuotiaita Asunto K401 K403 0403
Asukkaita/maa-km2 Väestö K100
Asumistaso Asuntoväestö K300
Asumistiheys Asuntokunta K303 E300 E301 0304

Vanhusasuntokunta
Asumisväljyys Asunto K400

Asuntokunta 0100T100 K304 K305 K306 E303
0303

Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304

Asuntoja Rakennus K410
Asuntokunnan koko Asunto K400

Asuntokunta K301 E300 E301 E302 E303 0300
Asuntokunnan rakenne Asuntokunta K200
Asuntoväestö Asuntoväestö K300
Auton omistus Vanhusasuntokunta 0301 0304
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Muuttuja Perusjoukko Taulukot
Aviopari Perhe 0211
Aviopari ja lapsia Asuntokunta K306
Avopari Perhe 0211
Avopari ja lapsia Asuntokunta K306
Ei asuinkäytössä Asunto K400 K402 K404 0401 0402 0403
Ei kiinteää lämmityslaitetta Rakennus K411
Ei varusteita Kesämökki K430
Elinkeino Perhe K213
Elinvaihe Asuntokunta K306
Eläkeläiset Väestö K100 K101 K113 EK100 0101 E0100
Erillinen pientalo Asunto K400 K401 K402 K404 K410 0400 0401

0402
Asuntokunta K301 K302 K303 K305 E303 0300
Rakennus 0100 T100 K410 K411 K412 0410 0411
Vanhusasuntokunta E304

Erittäin puutteellisesti varustettu asunto Asunto K400 0400 0401
Asuntokunta K305 E303 0303
Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304 0301

Haja-asutusalueet Asunto T100
Asuntokunta T100
Perhe T100
Rakennus T100
Väestö T 100

Hallintaperuste Asunto K400 K401 K403 0401 0402
Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303

Henkilöluku Asunto K401 K402 K403 0402 0403
Asuntokunta K200 K201 K202 K301 K302 E300 E301

E302 E303 0300 0302 0303  
Vanhusasuntokunta E304 0301

Henkilöluku (2-5+) Perhe «214
Hissi Rakennus K412

Asunto 0403
Hissitön kerrostalo Vanhusasuntokunta 0301
Hoitoalan rakennukset Rakennus K410 K411 K412 0 4 1 0 0411
Hoitoalan tilat Toimitila K420 K421 0420
Huoneistosauna Asunto K403 0403
Huoneistotyyppi Asunto K400 0402

Asuntokunta E301
Huoneita yhteensä Asunto K403
Huoneita/asunto Asunto K400
Huoneluku Asunto K402 K403

Asuntokunta K302
Hyvin varustettu Asunto K400 0400 0401

Asuntokunta K305 E303 0303
Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304 0301

Ikä (ikäluokka) 15 vuotta täyttäneet K106
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät K123
Asuntoväestö K300
Kunnan ulkop. tulevat työlliset K122
Kunnassa työssäkäyvät K125 EK120 K211
Lapsi 0212
Työlliset K102 K104 K105 EK101
Väestö K100 K101 K122 EK100 0100 E0100

T100 0210
Ikä (viitehenkilön) Asuntokunta K201 K304 K306

Vanhusasuntokunta 0301
Ilmakeskuslämmitys Rakennus K411
Julkinen sektori Kunnassa työssäkäyvät K124
Kahden tai useamman vanhuksen asuntok. Vanhusasuntokunta E304 0301 0304
Kauko- tai aluelämpö Rakennus K411 0411
Kerrosala Rakennus K410 K411 0410 0411
Keskipinta-ala (m2) Asunto K400 K402 0400 0401
Keskitulot (valtionveronalaiset) Ammattiluokka K104
Keskus- tai sähkölämmitys Asunto K403 0403 0411
Keskus- tai sähkölämmitys Rakennus K411 0411
Keskuslämmitys Rakennus K411
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Muuttuja Perusjoukko Taulukot
Kieli Työlliset K102R/S
Kieli Väestö K101R/SO101R
Kieli (miehen/isän) Perhe K210
Kieli (vaimon/äidin) Perhe K210
Kivihiili, koksi (lämmitysaine) Rakennus K411
Kokoontumisrakennukset Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Kokoontumistilat Toimitila K420 K421 0420
Koneellinen ilmastointi (varuste) Rakennus K412
Koululaiset, opiskelijat Väestö K100 K101 K113 EK100 0101 E0100
Koulutusala 15 vuotta täyttänyt väestö K107

Työlliset K108
Työttömät K109

Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt väestö K100 K106 K107 0100 0105 T100
Kunnassa työssäkäyvät K125
Työlliset K108
Työttömät K109 K112

Kunnan ulkopuolelta tulevat työlliset Kunnan ulkop. tulevat työlliset K122 EK120
Kunnassa / alueella työssäkäyvät Kunnassa /  alueella työssäkäyvät K121 K124 K125 EK120 0120 0121
Käytössäolotilanne Asunto K400 K402 K404 0401 0402 0403
Lapseton avo- tai aviopari Asuntokunta K306
Lapsiluku (0 ,1 , 2, 3, 4+) Perhe 0211
Lapsiluku (0-17 v, 1 ,2 ,3+ ) Perhe K212
Lapsiluku, (0-17 v, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 + )  Perhe «213
Lapsiluku, (0-6 v, 1 ,2 ,3+ ) Perhe K212
Lapsiperheet Perhe 0100 T100
Liikenteen rakennukset Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Liikenteen tilat Toimitila K420 K421 0420
Liikerakennukset Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Liiketilat Toimitila K420 K421 0420
Lämmin vesi (varuste) Asunto K403 0403
Lämmitys Kesämökki K430
Lämmitysaine Rakennus K411 0411
Lämmitystäpä Rakennus K411 0411
Maatalousyrittäjät Työlliset K105 0101 0102 E0100
Mediaaninettotulot Ammattiasemaluokka K111

Työlliset K111
Mediaanitulot Alue 0100 0104T100

Työlliset K110
Miesasuntokunta Asuntokunta K200 K201
Muut tulot Työlliset K110
Muut työvoiman ulkopuolella olevat Väestö K100 K101 K113 EK100 0101 E0100
Naisasuntokunta Asuntokunta K200 K201
Nettopendelöinti Kunnassa asuvat työlliset K120

Kunnassa työssäkäyvät K121
Nettotulot Työlliset K111
Normaali (asumisväljyys) Asunto K400

Asuntokunta K304 K305 K306 E303 0303
Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304

Omistaa asunnon osakkeet Asunto K401 K403
Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303

Omistaa talon Asunto K401 K403
Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303

Omistajan kotikunta Kesämökki K431 K432
Omistusasunto Asunto K400 K401 K403 0401

Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303
Opetusrakennukset Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Opetustilat Toimitila K420 K421 0420
Opiskelijat, koululaiset Väestö K100 K101 K113 EK100 0101 E0100
Palkansaajat Kunnassa työssäkäyvät K124

Työlliset K103 K110 K111 0101 E0100
Palkkatulot Työlliset K110
Pendelöinti (netto-) Kunnassa asuvat työlliset K120

Kunnassa työssäkäyvät K121
Perheasema Väestö 0210
Perheet Perheet 0100T100
Perheisiin kuulumaton Väestö 0210
Perhetyyppi Lapsi K211 0212
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Muuttuja Perusjoukko Taulukot
Perhe 0211

Peseytymistilat Asunto K403 0403
Pientalot Asunto K400 K401 K402 K404 K410 0400 0401

0402
Asuntokunta K301 K302 K303 K305 0300 0303
Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Vanhusasuntokunta E304

Pinta-ala Kesämökki 0430
Toimitila K420 K421 0420

Pinta-ala/asuntokunta Asuntokunta K303 E302 0304
Vanhusasuntokunta 0301

Pinta-ala/henkilö Asuntokunta K303 E302 0304
Vanhusasuntokunta

Pinta-alaluokka Asunto K404
Asuntokunta E302
Kesämökki K430

Puu (lämmitysaine) Rakennus K411
Puutteellisesti varustettu (asunto) Asunto K400 0400 0401

Asuntokunta K305 E303 0303
Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304 0301

Pääasiallinen toiminta Perhe «212
Väestö K100K101 K113 0101 E0100

Pääasiallinen toiminta (vanhempien) Lapsi 0212
Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennus K410K411K412 0410 0411

Toimitila K420
Rakennusvuosi Asunto K400 K410 0400

Kesämökki K430 K431 K432 0430
Rakennus K410 0410 -
Toimitila K420 0420

Rivi- ja ketjutalot Asunto K400 K401 K402 K404 K410 0400 0401
0402

Asuntokunta K301 K302 K303 K305 0300 E303
Rakennus K410 K411 K412 0 4 1 0 0411
Vanhusasuntokunta E304

Ruotsinkieliset Ruotsinkielinen väestö K101R K106R O101R
Ruotsinkieliset työlliset K102R

Saamenkieliset Saamenkielinen väestö K101S
Saamenkieliset työlliset K102S

Siviilisääty Väestö K101
Siviilisääty (viitehenkilön) Asuntokunta K201
Sosioekonominen asema Työlliset K105 0102
Sukupuoli 15 vuotta täyttänyt väestö K106 K107 0104 0105

Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät K123
Asuntoväestö K300
Kunnan ulkop. tulevat työlliset K122
Kunnassa työssäkäyvät K121 K124 K125 EK120
Osa-alueella työssäkäyvät 0121
Työlliset K102 K103 K104 K105 K110 K111 K114

K120EK101 0102 0122  
Työttömät K112 0102
Väestö K101 EK100 0101 0103 E0100 0210

Sukupuoli (viitehenkilön) Asuntokunta K201
Suora sähkölämmitys (lämmitystäpä) Rakennus K411
Sähkö (lämmitysaine) Rakennus K411 0411
Sähkö (varuste) Kesämökki K430

Rakennus K412
Taajama-alueet Asunto T100

Asuntokunta T100
Perhe T100
Rakennus T100
Väestö T100

Taajamaväestö Väestö K100K101
Talosauna (varuste) Rakennus K412
Talotyyppi Asunto K400 K401 K402 K404 K410 0400 0401

0402
Talotyyppi Asuntokunta K301 K302 K305 E303 0300 0303

Vanhusasuntokunta E304
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Muuttuja Perusjoukko Taulukot
Teollisuusrakennukset Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Teollisuustilat Toimitila K420 K421 0420
Tilapäisesti asuttu asunto Asunto K400 K402 K404 0401 0402 0403
Tilava asunto Asunto K400

Asuntokunta K304 K305 K306 E303 0303
Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304

Toimiala (10 luokkaa) Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät K123
Kunnan ulkop. tulevat työlliset K122
Työlliset K100 K108 K110 K111 K113 0103 0120
Työttömät K109

Toimiala (17 luokkaa) Kunnassa työssäkäyvät K121 K124
Työlliset K103 K120

Toimiala (2-3 numerotaso) Alueella työssäkäyvät 0121
Kunnassa työssäkäyvät EK120
Työlliset K102 K114 EK101 0122

Toimiala (3 luokkaa) Työlliset 0100 T100
Toimiala (toimitilan haltijan) Toimitila K421
Toimistorakennukset Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Toimistotilat Toimitila K420 K421 0420
Toimitilan käyttötarkoitus Toimitila K420 K421 0420
Tulokertymä Alue K120K121
Tulot (käyttö) Perhe K214 0213
Tulot (netto) Asuntokunta K202

Perhe K214
Tulot, muut Työlliset K110
Tulospalkka- Työlliset K110
Tulot, yrittäjä- Työlliset K110
Tulot (valtionveronalaiset) 15 vuotta täyttänyt väestö 0104 •

Asuntokunta K202
Perhe K214
Työlliset K104 K110 K111 0103 T100
Väestö 0103

Tulottomat 15 vuotta täyttänyt väestö 0 104
Työlliset K110K111

Tulotyyppi Työlliset K110
Turve (lämmitysaine) Rakennus K411
Työllinen Perhe K212
Työllinen (mies/isä) Perhe K213
Työllinen (vaimo/äiti) Perhe K213
Työllinen (vanhemmat) Lapsi 0212
Työlliset 15 vuotta täyttänyt väestö K106 K107

Työlliset K102 K103 K104 K105 K108 K110 K111
K114K120 K121 K122K123 K124K125 
EK101 EK120 0102 0120 0121 0122  
T100

Väestö K100 K101 K113 EK100 0100 0101
0103 E0100

Työllistetyt Väestö K113
Työnantajasektori Kunnassa työssäkäyvät K124
Työntekijät Työlliset K105 0102
Työpaikan kunnassa asuvat Kunnassa työssäkäyvät K121 EK120
Työpaikan osa-alueella asuvia Alueella työssäkäyvät 0121
Työpaikan sijainti Alueella työssäkäyvät 0121

Työlliset K120 EK101 0122
Työpaikka asuinosa-alueella Työlliset 0122
Työpaikka kunnan muulla osa-alueella Työlliset 0122
Työpaikkaomavaraisuus Alue K100
Työttömyyden kesto Työttömät K112
Työttömät Perhe K212

Väestö K100 K101 K106 K107 K113 EK100
0100 0101 0102 0103 E0100 T100 

Työtön (mies/isä) Perhe K213
Työtön (vaimo/äiti) Perhe K213
Työtön (vanhemmat) Lapsi 0212
Työtön työvoima Työttömät K109K112
Työvoima Väestö K100 K101 K106 K107 EK100 0100

0101 0102 0103 0105 E0100T100
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Muuttuja Perusjoukko Taulukot
Työvoimakoulutuksessa Väestö K113
Työvoiman ulkopuolella Perhe K212

Väestö K100 K101 K106 K107 K113 EK100
0101 0105 E0100

Työvoiman ulkopuolella (mies/isä) Perhe K213
Työvoiman ulkopuolella (vaimo/äiti) Perhe K213
Työvoiman ulkopuolella (vanhemmat) Lapsi 0212
Uima-allas (varuste) Rakennus K412
Uuni- tai kaminalämmitys Rakennus K411
Vakinaisesti asuttu Asunto K400 K402 K404 0401 0402 0403
Valtio tai kunta Työlliset K124
Valtioenemmistöinen osakeyhtiö Työlliset K124
Valtionveronalaiset tulot /  asuntokunta Asuntokunta K303 0304

Vanhusasuntokunta 0304
Valtionveronalaiset tulot /henkilö Asuntokunta K303 0304

Vanhusasuntokunta 0304
Valtionveronalaiset tulot /  kulutusyksikkö Asuntokunta K303 0304

Vanhusasuntokunta 0304
Valtionveronalaiset tulot 15 vuotta täyttänyt väestö 0104

Työlliset K104K110K111 0103T100
Väestö 0103

Vanhin Asuntokunta 0200
Vanhukset Asuntokunta 0200
Vanhusasuntokunta Vanhusasuntokunta E304 0301 0304
Varastorakennukset Rakennus K410 K411 K412 0410 0411
Varastotilat Toimitila K420 K421 0420
Varusmiehet Väestö K101K1130101
Varusteet Asunto K403 0403

Kesämökki K430
Rakennus K412

Varustetaso Asunto K400 0400 0401
Asuntokunta K305 E303 0303
Asuntoväestö K300
Vanhusasuntokunta E304 0301

Vesijohto (varuste) Asunto K403
Kesämökki K430
Rakennus K412

Vesikeskuslämmitys Rakennus K411
Viemäri (varuste) Asunto K403 0403

Kesämökki K430
Rakennus K412

Vuodet 1987-1995 Työlliset K114
Vuokra-asunto Asunto K400 K401 K403 0401 0402

Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303
Vuokra-asunto, arava Asunto K400 K401 K403 0401 0402

Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303
Vuokra-asunto, ei arava Asunto K400 K401 K403 0401 0402

Asuntokunta K301 K302 K303 K304 K305 K306 0303
Vuosi 1994 Väestö K113 K114
Väestö Väestö K100 K101 K113 EK100 0100 0101

0103 E0100T100
Väestösuoja (varuste) Rakennus K412
WC (varuste) Asunto K403 0403
Yhden henkilön vanhusasuntokunta Vanhusasuntokunta E304 0301 0304
Yhden vanhemman perhe Asuntokunta K306
Yksinhuoltaja Perhe 0211
Yksin asuva Asuntokunta K306
Yksityinen sektori Kunnassa työssäkäyvät K124
Ylemmät toimihenkilöt Työlliset K105 0102
Yrittäjät (ammattiasema) Kunnassa työssäkäyvät K124

Työlliset K103 K110 K111 0101 E0100
Yrittäjät (sosioekonominen, asema) Työlliset K105 0102
Yrittäjätulo Työlliset K110
Öljy, kaasu (lämmitysaine) Rakennus K411 0411
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ALTIKA-matriisit

ALTIKA on Tilastokeskuksen aluetietokanta. Laskentatiedot on saatavissa mm. kunnittain, lääneittäin, maa
kunnittain, seutukunnittain ja työssäkäyntialueittani. Alla on luettelo vuoden 1995 väestölaskennasta laaditta
vista ALTIKA-matriiseista.

Numero
Asuntokunnat
Asuntokunnat /  Asuntokuntatyyppi /  Asuntokunnan koko 1732
Asuntokunnat / Talotyyppi / Hallintaperuste / Asumistaso/ Varustetaso 1736
Asuntokunnat /  Talotyyppi / Ahtaasti asuminen /  Asuntokunnan koko 1737
Asuntokunnat /  Sosioekonominen asema /  Sukupuoli / Hallintaperuste 1739
Asuntokunnat / Yksikkö/Sukupuoli /  Siviilisääty /  Ikäryhmitys / Asuntokunnan koko 9740
Asuntokunnat /  Talotyyppi / Asumistaso /  Varustetaso /  Lapsiluku /  Ikäryhmitys 1710

Perheet
Perheet ja  perheisiin kuulumattomat / Perhetyyppi /  Vanhempien ikä /  Sukupuoli 0203
Perheet / Perhetyyppi / Lapsiluku 0206
Väestö /  Ikä/ Sukupuoli /  Perheasema 1731
Perheet / Perhetyyppi / Henkilöluku 1734
Lapset /  Perhetyyppi / Lapsen ikä 1730
Lapsiperheet /  Työvoimaan kuuluvuus / Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä 9235

Pääasiallinen toiminta, työvoima
Työllinen työvoima /  Sukupuoli / Toimiala (TOL 1995) / Ikäryhmitys 0231 (ent. 0227)
Väestö /  Pääasiallinen toiminta / Sukupuoli/ Siviilisääty /  Ikäryhmitys 0224
Väestö /  Sosioekonominen asema /  Sukupuoli /  Ikäryhmitys 9754
Työllinen työvoima / Sosioekonominen asema / Sukupuoli /  Ikäryhmitys 9741
Palkansaajat / Työnantajasektori /  Sukupuoli /  Toimiala (TOL 1995) 0243 (ent. 0229)
Työllinen työvoima / Työpaikan sijainti / Toimiala (TOL 1995) /  Sukupuoli 9759 (ent. 9758)
Työllinen työvoima / Toimiala (TOL 1995) /  Ammatti (1980 luokitus) 9763
Väestö 15+ /  Sukupuoli / Ikäryhmitys / Pääasiallinen toiminta /  Koulutusaste 1765
Työllinen työvoima /  Toimiala (TOL 1995) /  Sukupuoli /  Ammattiasema 0234 (ent. 9766)
Työllinen työvoima /  Toimiala (TOL 1995) /  Koulutusaste- ja  ala /  Ikäryhmitys 0245 (ent. 9771)
Työvoima / Koulutusaste ja  -ala /  Ammatti (1980 luokitus) (ammattikoodit 000-221) 9824 (ent. 9821)
Työvoima /  Koulutusaste ja  -ala /  Ammatti (1980 luokitus) (ammattikoodit 230-669) 9825 (ent. 9822)
Työvoima /  Koulutusaste ja  -ala / Ammatti (1980 luokitus) (ammattikoodit 670-910) 9826 (ent. 9823)

Työpaikat
Alueella työssäkäyvät / Asuinpaikka /  Toimiala (TOL 1995) /  Sukupuoli 0232 (ent. 0228)

Ennakkotiedot työssäkäynnistä
Väestö /  Pääasiallinen toiminta / Sukupuoli /  Ikäryhmitys 0238 (uusi)
Työvoima / Toimiala (TOL 1995) /  Sukupuoli /  Ikäryhmitys 0237 (uusi)
Alueella työssäkäyvät /  Toimiala (TOL 1995) /  Sukupuoli / Ikäryhmitys 0239 (uusi)

Asunnot ja  asuminen
Asuntokanta /  Hallintaperuste /  Pinta-ala 1102
Asuntokanta /  Talotyyppi / Hallintaperuste / Pinta-ala 1741
Asuntokanta /  Hallintaperuste /  V arusteet / Pinta-ala 1742
Asuntokanta /  Yksikkö /  Hallintaperuste /  Rakentamisvuosi 1743
Asuntokanta /  Yksikkö /  Hallintaperuste /  Varusteet / Rakentamisvuosi 1744
Asuntokanta /  Yksikkö /  Talotyyppi /  Lämmitysaine /  Rakentamisvuosi 1745
Asuntokanta /  Talotyyppi /  Keittiötyyppi / Huoneluku 1746
Asuntokanta /  Talotyyppi /  Varusteet /  Rakentamisvuosi 1747
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Numero
Asuntokanta /  Yksikkö / Varuste /  Talotyyppi /  Hallintaperuste 1748
Asuntokanta / Yksikkö / Hallintaperuste / Huoneluku / Keittiötyyppi 1749

Tulot ja  varallisuus
Työllinen työvoima / Toimiala (TOL 1995) /  Tuloluokka 0236 (ent. 1205)

Rakennukset
Rakennuskanta /  Yksikkö /  Käyttötarkoitus / Rakentamisvuosi /  Rakennusaine 1704
Rakennuskanta / Käyttötarkoitus / Lämmitystäpä / Lämmitysaine / Rakennusaine 1705
Rakennuskanta /  Rakennusaine /  Lämmitysaine / Rakentamisvuosi /  Lämmitystäpä 1707
Toimitilat / Yksikkö / Toimitilan käyttötarkoitus /  Rakennuksen käyttötarkoitus 1721
Kesämökit /  Yksikkö /  Rakentamisvuosi 1708
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011 Helsingin Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkko
nummi, Nurmijärvi, Siuntio, Tuusula, Vantaa

012 Lohjan Lohja, Karjalohja, Karkkila, Lohjan kunta, Nummi-Pusula, Sammatti,
Vihti

013 Tammisaaren Tammisaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja
014 Orimattilan Orimattila, Artjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila
015 Porvoon Porvoo, Askola, Pornainen, Porvoon mlk, Sipoo
016 Loviisan Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää
021 Äboland-Turunmaan Parainen, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Västan

fjärd
022 Salon Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Some

ro, Suomusjärvi, Särkisalo
023 Turun Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali,

Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Vahto, 
Velkua

024 Vakka-Suomen Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Tai
vassalo, Vehmaa

025 Loimaan Loimaa, Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loimaan kunta, Marttila,
Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne

041 Rauman Rauma, Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi
042 Kaakkois-Satakunnan Huittinen, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö, Punkalaidun, Säkylä, Vampula
043 Porin Pori, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila
044 Pohjois-Satakunnan Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Merikarvia, Siikainen
051 Hämeenlinnan Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuu

los
052 Riihimäen Riihimäki, Hausjärvi, Loppi
053 Forssan Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
061 Luoteis-Pirkanmaan Parkano, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Viljakkala
062 Kaakkois-Pirkanmaan Pälkäne, Kuhmalahti, Luopioinen, Sahalahti
063 Etelä-Pirkanmaan Valkeakoski, Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Viiala
064 Tampereen Tampere, Kangasala, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Pirkkala, Vesilahti,

Ylöjärvi
065 Itä-Pirkanmaan Orivesi, Juupajoki, Längelmäki
066 Koillis-Pirkanmaan Mänttä, Kuorevesi, Vilppula
067 Pohjois-Pirkanmaan Virrat, Kuru, Ruovesi
068 Lounais-Pirkanmaan Vammala, Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä
071 Lahden Lahti, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Padasjoki
072 Heinolan Heinola, Heinolan mlk
073 Sysmän Sysmä, Hartola
081 Kouvolan Kouvola, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala
082 Kotka-Haminan Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti
091 Lappeenrannan Lappeenranta, Joutseno, Luumäki, Ylämaa
092 Savitaipaleen Savitaipale, Lemi, Suomenniemi, Taipalsaari
093 Imatran Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti
094 Kärkikuntien Parikkala, Saari, Uukuniemi
101 Mikkelin Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk, Mäntyharju,

Pertunmaa, Ristiina
102 Juvan Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava
103 Savonlinnan Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta
104 Joroisten Joroinen, Heinävesi, Kangaslampi
105 Pieksämäen Pieksämäki, Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi
111 Ylä-Savon Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi,

Varpaisjärvi, Vieremä
112 Kuopion Kuopio, Siilinjärvi, Vehmersalmi

Kunnat seutukunnittain 31.12.1995
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113 Koillis-Savon Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
114 Varkauden Varkaus, Leppävirta
115 Sisä-Savon Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto
121 Outokummun Outokumpu, Polvijärvi
122 Joensuun Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä
123 Ilomantsin Ilomantsi, Tuupovaara
124 Keski-Kaijalan Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä
125 Pielisen Karjalan Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtimo
131 Jyväskylän Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Laukaa, Muurame
132 Kaakkoisen Keski-Suomen Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka
133 Keuruun Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen
134 Jämsän Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen
135 Äänekosken Äänekoski, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti
136 Saarijärven Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki
137 Viitasaaren Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas
141 Suupohjan Kauhajoki, Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva
142 Pohjoisten Seinänaapurien Seinäjoki, Ilmajoki, Nurmo, Ylistaro
143 Eteläisten Seinänaapurien Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki
144 Kuusiokuntien Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri
145 Härmänmaan Lapua, Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä
146 Järviseudun Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli
151 Kyrönmaan Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö
152 Vaasan Vaasa, Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri
153 Sydösterbottens kustregion Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki
154 Jakobstadsregionen Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy
161 Kaustisen Kaustinen, Haisua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli
162 Kokkolan Kokkola, Himanka, Kannus, Kälviä, Lohtaja
171 Oulun Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo
172 Lakeuden Liminka, Lumijoki, Rantsila, Temmes, Tyrnävä
173 Iin li, Kuivaniemi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
174 Raahen Raahe, Pattijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti
175 Siikalatvan Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkkila
176 Nivala-Haapajärven Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäsalmi, Reisjärvi
177 Ylivieskan Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi
178 Koillismaan Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
181 Kehys-Kainuun Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Vaala
182 Kajaanin Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki
191 Rovaniemen Rovaniemi, Rovaniemen mlk
192 Kemi-Tomion Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio
193 Tomiolaakson Ylitornio, Pello
194 Koillis-Lapin Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski
195 Posio-Ranuan Ranua, Posio
196 Tunturi-Lapin Kittilä, Enontekiö, Kolari, Muonio
197 Ylä-Lapin Sodankylä, Inari, Utsjoki
211 Mariehamns Maarianhamina, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland,

Lumparland, Saltvik, Sund
212 Föglö Föglö, Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Värdö
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Kunnat EU-tukialueittain

2-tukialue
16 Asikkala
50 Eura
51 Eurajoki 
75 Hamina 
79 Harjavalta
88 Heinola
89 Heinolan mlk 
95 Himanka
98 Hollola 

153 Imatra 
173 Joutseno
179 Jyväskylä
180 Jyväskylän mlk 
217 Kannus
262 Kiukainen 
266 Kodisjoki 
272 Kokkola 
285 Kotka 
293 Kullaa 
315 Kälviä 
398 Lahti 
400 Laitila
405 Lappeenranta
406 Lappi 
410 Laukaa 
429 Lohtaja 
434 Loviisa 
442 Luvia 
490 Mietoinen 
500 Muurame 
503 Mynämäki
531 Nakkila
532 Nastola 
537 Noormarkku
608 Pomarkku
609 Pori 
624 Pyhtää 
631 Pyhäranta 
684 Rauma 
689 Rautjärvi
700 Ruokolahti
701 Ruotsinpyhtää 
774 Suolahti
886 Ulvila 
895 Uusikaupunki
917 Vehkalahti
918 Vehmaa 
992 Äänekoski

5b-tukialue
4 Alahärmä
5 Alajärvi
6 Alastaro 
9 Alavieska

10 Alavus 
15 Artjärvi
17 Askainen

19 Aura 
35 Brändö 
40 Dragsfjärd
43 Eckerö
44 Elimäki 
52 Evijärvi
60 Finström
61 Forssa
62 Föglö 
65 Geta
72 Hailuoto
76 Hammarland
77 Hankasalmi 
81 Hartola
83 Hauho 
99 Honkajoki

101 Houtskari
102 Huittinen
103 Humppila 
283 Hämeenkoski 
108 Hämeenkyrö 
140 Iisalmi
142 Iitti
143 Ikaalinen 
145 Ilmajoki
150 Iniö
151 Isojoki
152 Isokyrö
163 Jaala
164 Jalasjärvi
169 Jokioinen
170 Jomala 
172 Joutsa 
175 Jurva 
177 Juupajoki
181 Jämijärvi
182 Jämsä
183 Jämsänkoski 
208 Kalajoki 
214 Kankaanpää
218 Karijoki
219 Karinainen 
223 Karjalohja 
227 Karttula
230 Karvia
231 Kaskinen
232 Kauhajoki
233 Kauhava 
239 Keitele 
243 Kemiö
249 Keuruu
250 Kihniö 
252 Kiikala 
254 Kiikoinen 
259 Kisko 
263 Kiuruvesi 
271 Kokemäki 
275 Konnevesi 
277 Korpilahti

279 Korppoo
280 Korsnäs
281 Kortesjärvi 
284 Koski Tl
287 Kristiinankaup.
288 Kruunupyy
289 Kuhmalahti 
291 Kuhmoinen 
295 Kumlinge
299 Kuorevesi
300 Kuortane
301 Kurikka
303 Kuru
304 Kustavi 
308 Kuusjoki 
310 Kylmäkoski 
316 Kärkölä
318 Kökar
319 Köyliö 
399 Laihia
401 Lammi
407 Lapinjärvi
402 Lapinlahti
403 Lappajärvi
408 Lapua
413 Lavia
414 Lehtimäki
415 Leivonmäki
416 Lemi
417 Lemland
419 Lemu
420 Leppävirta
424 Liljendal
425 Liminka
430 Loimaa
431 Loimaan kunta
435 Luhanka
436 Lumijoki
438 Lumparland
439 Luopioinen
440 Luoto
441 Luumäki 
443 Längelmäki
475 Maalahti
476 Maaninka
479 Maksamaa
480 Marttila
482 Mellilä
483 Merijärvi
484 Merikarvia
485 Merimasku 
489 Miehikkälä
493 Mouhijärvi
494 Muhos
495 Multia 
499 Mustasaari 
504 Myrskylä 
506 Mänttä 
533 Nauvo

540 Nummi-Pusula
544 Nurmo
545 Närpiö
559 Oravainen
560 Orimattila
561 Oripää
562 Orivesi
563 Oulainen 
576 Padasjoki
580 Parikka
581 Parkano
582 Pattijärvi 
599 Pedersöre
585 Pernaja
586 Perniö
589 Peräseinäjoki 
592 Petäjävesi 
595 Pielavesi 
598 Pietarsaari 
616 Pukkila 
619 Punkalaidun 
625 Pyhäjoki
635 Pälkäne
636 Pöytyä 
678 Raahe 
682 Rantsila 
686 Rautalampi 
702 Ruovesi 
708 Ruukki 
705 Rymättylä 
728 Saari
730 Sahalahti
736 Saltvik
737 Sammatti
738 Sauvo
739 Savitaipale 
743 Seinäjoki
746 Sievi
747 Siikainen
748 Siikajärvi 
759 Soini
761 Somero
762 Sonkajärvi 
766 Sottunga
770 Sumiainen
771 Sund
772 Suodenniemi
775 Suomenniemi
776 Suomusjärvi 
778 Suonenjoki 
781 Sysmä
783 Säkylä
784 Särkisalo 
831 Taipalsaari
833 Taivassalo
834 Tammela 
838 Tarvasjoki 
841 Temmes 
844 Tervo
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846 Teuva 
850 Toivakka 
855 Tuulos 
859 Tyrnävä 
863 Töysä 
887 Urjala
891 Uukuniemi
892 Uurainen
893 Uusikaarlepyy 
909 Valkeala
912 Vammala
913 Vampula
915 Varkaus
916 Varpaisjärvi
919 Vehmersalmi
920 Velkua
921 Vesanto
922 Vesilahti
925 Vieremä
926 Vihanti
932 Viljakkala
933 Vilppula
934 Vimpeli
935 Virolahti
936 Virrat
941 Värdö
942 Vähäkyrö
923 Västanfjärd 
944 Vöyri
971 Ylihärmä 
975 Ylistaro
977 Ylivieska
978 Ylämaa
979 Yläne 
981 Ypäjä
988 Äetsä
989 Ähtäri

6-tukialue
14 Anttola
45 Eno
46 Enonkoski
47 Enontekiö 
69 Haapajärvi 
71 Haapavesi 
74 Haisua
85 Haukivuori 
90 Heinävesi 
97 Hirvensalmi 

105 Hyrynsalmi 
139 li
146 Ilomantsi 
148 Inari 
167 Joensuu 
171 Joroinen 
174 Juankoski 
176 Juuka 
178 Juva 
184 Jäppilä
204 Kaavi
205 Kajaani
212 Kangaslampi
213 Kangasniemi

216 Kannonkoski 
226 Karstula 
236 Kaustinen
240 Kemi 
320 Kemijärvi
241 Keminmaa
246 Kerimäki
247 Kestilä
248 Kesälahti
251 Kiihtelysvaara 
256 Kinnula
260 Kitee
261 Kittilä 
265 Kivijärvi 
273 Kolari 
276 Kontiolahti 
290 Kuhmo 
292 Kuivaniemi 
305 Kuusamo 
312 Kyyjärvi 
317 Kärsämäki
421 Lestijärvi
422 Lieksa 
426 Liperi
491 Mikkeli
492 Mikkelin mlk 
498 Muonio
507 Mäntyharju
534 Nilsiä
535 Nivala 
541 Nurmes 
309 Outokumpu 
578 Paltamo
583 Pelkosenniemi 
854 Pello
584 Perho 
588 Pertunmaa
594 Pieksämäen mlk 
593 Pieksämäki 
601 Pihtipudas 
603 Piippola 
633 Pylkönmäki 
607 Polvijärvi
614 Posio
615 Pudasjärvi
617 Pulkkila
618 Punkaharju 
620 Puolanka 
623 Puumala 
626 Pyhäjärvi 
630 Pyhäntä 
632 Pyhäselkä 
681 Rantasalmi 
683 Ranua 
687 Rautavaara 
691 Reisjärvi
696 Ristiina
697 Ristijärvi
699 Rovaniemen mlk
698 Rovaniemi 
707 Rääkkylä 
729 Saarijärvi 
732 Salla

740 Savonlinna
741 Savonranta
742 Savukoski 
751 Simo 
758 Sodankylä 
765 Sotkamo 
768 Sulkava 
777 Suomussalmi 
832 Taivalkoski 
845 Tervola
848 Tohmajärvi
849 Toholampi 
851 Tornio
856 Tuupovaara
857 Tuusniemi 
885 Ullava
889 Utajärvi
890 Utsjoki 
785 Vaala 
911 Valtimo 
924 Veteli 
931 Viitasaari 
937 Virtasalmi 
940 Vuolijoki 
943 Värtsilä
972 Yli-Ii
973 Ylikiiminki 
976 Ylitornio

Ei tukialue
754 Anjalankoski 

18 Askola 
49 Espoo 
73 Halikko 
78 Hanko 
82 Hattula 
84 Haukipudas 
86 Hausjärvi 
91 Helsinki 

106 Hyvinkää 
109 Hämeenlinna 
149 Inkoo 
165 Janakkala 
186 Järvenpää 
202 Kaarina
210 Kalvola
211 Kangasala 
220 Karjaa 
224 Karkkila 
235 Kauniainen
244 Kempele
245 Kerava 
255 Kiiminki 
257 Kirkkonummi 
286 Kouvola
297 Kuopio 
306 Kuusankoski 
418 Lempäälä 
423 Lieto 
428 Lohjan kunta 
427 Lohja 
433 Loppi 
478 Maarianhamina

481 Masku 
501 Muurla 
505 Mäntsälä 
529 Naantali 
536 Nokia 
538 Nousiainen 
543 Nurmijärvi 
564 Oulu 
567 Oulunsalo 
577 Paimio 
573 Parainen 
587 Pertteli 
602 Piikkiö 
604 Pirkkala 
606 Pohja
611 Pornainen 
613 Porvoon mlk
612 Porvoo 
680 Raisio 
692 Renko 
694 Riihimäki 
704 Rusko 
734 Salo
749 Siilinjärvi 
753 Sipoo 
755 Siuntio 
835 Tammisalo 

' 837 Tampere
864 Toijala 
853 Turku 
858 Tuusula
905 Vaasa
906 Vahto
908 Valkeakoski 

92 Vantaa
927 Vihti
928 Viiala 
980 Ylöjärvi
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Vuoden 1980 ammattiluokituksen pääryhmät
O Tekninen, luonnontieteellinen,

yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja  
taiteellinen työ

00 Tekniikan alaan kuuluva suunnittelu-, johto- ja  
tutkimustyö

01 Tekniikan alaan kuuluva työnjohto- ja  
suoritustyö

02 Kemian, fysiikan ja  biologian alaan kuuluva työ
03 Lääketieteellinen ja  sairaanhoitotyö
04 Muu terveyden- ja  sairaanhoitotyö
05 Opetusalaan kuuluva työ
06 Uskonnon alaan kuuluva työ
07 Lainopillinen työ
08 Taiteellinen, viihteellinen ja  kirjallinen työ
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 

yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja  
humanistinen työ

1 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja
konttoritekninen työ

10 Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ
11 Liikeyritysten ja  järjestöjen hallinnollinen työ
12 Kiijanpito- ja  kassanhoitotyö
13 Sihteeri- ja  konekirjoitustyö
14 Tietokoneiden käsittelytyö
15 Muu tilinpidollinen ja  konttoritekninen työ

2 Kaupallinen työ
20 Tukku- ja  vähittäiskauppiaat
21 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden 

myynti
22 Kauppaedustustyö
23 Muu kaupallinen työ

3 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala
30 Maa-, m etsä-ja puutarhatalouden johtotyö
31 Maatalous- ja  puutarhatyö, eläintenhoito
32 Riistanhoito ja  metsästys
33 Kalastus
34 Metsätyö

4 Kaivos-, syväkairaus- ja  rikastustyö
40 Kaivos- ja  louhintatyö
41 Syväkairaustyö
42 Rikastustyö
49 Muu kaivos- ja  louhintatyö

5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö
51 K ansi-ja konemiehistö
52 Lentotyö
53 Veturin- ja  moottorivaununkuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikennepalvelutyö

56 Liikenteen johto ja  työnjohto
57 Posti-, lennätin-, puhelin- ja  radioliikennetyö
58 Posti- ja  lähettityö
59 Muu kuljetus- ja  liikennetyö

6/7 Teollinen työ, koneenhoito ym.
60 Tekstiilityö
61 Leikkaus-, ompelu-ja verhoilutyö ym.
62 Jalkine- ja  nahkatyö
63 Rautatehdas-, metallitehdas-, takom o-ja 

valimotyö
64 Hienomekaaninen työ
65 Konepaja- ja  rakennusmetallityö
66 Sähkötyö
67 Puutyö
68 Maalaus- ja  lakkaustyö
69 Rakennusalan muut työt
70 Graafinen työ
71 Lasi-, keraaminen- ja  tiilityö
72 Elintarviketyö
73 Kemianprosessityö, massa-, paperi-ja 

kartonkityö
74 Tupakkateollisuustyö
75 Muu teollinen työ
76 Pakkaus- ja  paketoimistyö
77 Työkoneiden ja  kiinteiden moottorien käyttö ja  

hoito
78 Ahtaus-, kuormaus- ja  varastotyö
79 Sekatyö

8 Palvelutyö
80 Vartiointi- ja  suojelutehtävät
81 K oti-ja suurtaloustyö
82 Tarjoilutyö
83 Kiinteistönhoito- ja  siivoustyö
84 Hygienia- ja  kauneudenhoitotyö
85 Pesu- ja  silitystyö
86 Urheilu
87 Valokuvaustyö
88 Matkustajien palvelutyö
89 Muu palvelutyö

9 Muualla luokittelematon työ
90 Sotilastyö
91 Ammatti tuntematon
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Vuoden 1997 ammattiluokituksen pääryhmät
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet
11 Ylimmät virkamiehet ja  järjestöjen johtajat
12 Yritysten ja  yhteisöjen johtajat
13 Pienyritysten johtajat ja  työnantajayrittäjät

2 Asiantuntijat
21 Tekniikan asiantuntijat
22 Biotieteiden ja  terveydenhuollon asiantuntijat
23 Opettajat ja muut opetusalan asiantuntijat
24 Muiden alojen asiantuntijat

3 Tekniset ja muut toimihenkilöt
31 Tekniset toimihenkilöt
32 Biotieteiden ja  terveydenhuollon toimihenkilöt
33 Muut opetustyöntekijät
34 Liike- ja  muiden palvelualojen toimihenkilöt

4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
41 Toimistotyöntekijät
42 Asiakaspalvelun toimistotyöntekijät

5 Palvelu-, hoito- ja myyntityöntekijät
51 Palvelu-, hoito- ja  suojelutyöntekijät
52 Myyjät, esittelijät ja  mallit

6 Maan- ja metsänviljelijät, karjanhoitajat, kalastajat ym.
61 Maan- ja  metsänviljelijät, kaijanhoitajat, kalastajat ym.

7 Rakennus- ja valmistustyöntekijät
71 Kaivos-ja louhinta- sekä rakennustyöntekijät
72 Valimo-, konepaja-ja rakennusmetallityöntekijät
73 Hienomek., lasi- ja  keraamisen sekä tekstiili- ja  graafisen alan työntekijät
74 Muut valmistustyöntekijät

8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
81 Prosessityöntekijät
82 Tuotteiden teolliset valmistajat ja  kokoonpanijat
83 Kuljettajat ym.

9 Muut työntekijät
91 Muut myynti-ja palvelutyöntekijät
92 Maa- ja  metsätalouden avustavat työntekijät
93 Teollisuuden ym. avustavat työntekijät

0 Sotilaat
01 Sotilaat
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Sosioekonomisen aseman luokitus
1-2 Yrittäjät
10 Maatalousyrittäjät 
20 Muut yrittäjät

3 Ylemmät toimihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt

311 Julkisyhteisöissä toimivat
312 Muissa yhteisöissä toimivat

32 Valmistelu-, esittely-, tutkim us-ja suunnittelutehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
321 Julkisyhteisöissä toimivat
322 Muissa yhteisöissä toimivat

33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
331 Julkisyhteisöissä toimivat
332 Muissa yhteisöissä toimivat

34 Muut ylemmät toimihenkilöt
341 Julkisyhteisöissä toimivat
342 Muissa yhteisöissä toimivat

4 Alemmat toimihenkilöt
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt

411 Julkisyhteisöissä toimivat
412 Muissa yhteisöissä toimivat

42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
421 Julkisyhteisöissä toimivat
422 Muissa yhteisöissä toimivat

43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
431 Julkisyhteisöissä toimivat
432 Muissa yhteisöissä toimivat

44 Muut alemmat toimihenkilöt
441 Julkisyhteisöissä toimivat
442 Muissa yhteisöissä toimivat

5 Työntekijät
51 Maa- ja  metsätalous- sekä kalatalousalan työntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja  palvelutyöntekijät

6 Eläkeläiset

7 Opiskelijat ja  koululaiset (ei peruskoulu) 

9 Muut
91 Työttömät
92 Muut työlliset, joiden ammatti tuntematon
93 Muut työvoimaan kuulumattomat 
99 Sosioekonominen asema tuntematon
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Vuoden 1995 toimialaluokituksen pääryhmät
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
01 Maatalous, riistatalous ja  niihin liittyvät 

palvelut
02 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
B Kalatalous
05 Kalastus, kalanviljely ja  niihin liittyvät palvelut
C Mineraalien kaivu
10 Kivi- ja  ruskohiilen kaivu; turpeen nosto
11 Raakaöljyn ja  luonnonkaasun tuotanto sekä 

siihen liittyvät palvelut
12 Uraani-ja toriummalmien louhinta
13 Metallimalmien louhinta
14 Muu mineraalien kaivu
D Teollisuus
15 Elintarvikkeiden ja  juomien valmistus
16 Tupakkatuotteiden valmistus
17 Tekstiilien valmistus
18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus
19 Parkitseminen ja  muu nahan valmistus; 

laukkujen ja  jalkineiden valmistus
20 Puutavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja  

punontatuotteiden valmistus poislukien 
huonekalut

21 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus
22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja 

atk-tallenteiden jäljentäminen
23 Koksin, öljytuotteiden ja  ydinpolttoaineen 

valmistus
24 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja  

tekokuitujen valmistus
25 Kumi- ja  muovituotteiden valmistus
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
27 Perusmetallien valmistus
28 Metallituotteiden valmistus poislukien koneet ja  

laitteet
29 Koneiden ja  laitteiden valmistus
30 Konttori- ja  tietokoneiden valmistus
31 Muu sähkökoneiden ja  -laitteiden valmistus
32 Radio-, televisio- ja  tietoliikennevälineiden 

valmistus
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja  

optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus
34 Autojen ja perävaunujen valmistus
35 Muu kulkuneuvojen valmistus
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus
37 Kierrätys
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
41 Veden puhdistus ja  jakelu
F Rakentaminen
45 Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa;

moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten 
esineiden ja kotitalousesineiden korjaus

50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huolto 
sekä polttoaineen vähittäismyynti

51 Agentuuritoiminta ja  tukkukauppa poislukien 
moottoriajoneuvojen kauppa

52 Vähittäiskauppa poislukien moottoriajoneuvot; 
kotitaloustavaroiden korjaus

H Majoitus- ja  ravitsemistoiminta 
55 Majoitus- ja  ravitsemistoiminta 
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus
61 Vesiliikenne
62 Ilmaliikenne
63 Liikennettä palveleva toiminta ja  matkatoimistot
64 Posti- ja  teleliikenne 
J Rahoitustoiminta
65 Rahoituksen välitys poislukien vakuutus
66 Vakuutustoiminta poislukien pakollinen 

sosiaalivakuutus
67 Rahoitusta palveleva toiminta
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 

liike-elämän palvelut
70 Kiinteistöalan palvelut
71 Kulkuneuvojen, koneiden ja  laitteiden vuokraus 

ilman käyttäjää sekä kotitaloustavaroiden 
vuokraus

72 Tietojenkäsittelypalvelu
73 Tutkimus ja  kehittäminen
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus;

pakollinen sosiaalivakuutus
75 Julkinen hallinto ja  maanpuolustus; pakollinen 

sosiaalivakuutus
M Koulutus 
80 Koulutus
N Terveydenhuolto- ja  sosiaalipalvelut
85 Terveydenhuolto- ja  sosiaalipalvelut 
O Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset 

palvelut
90 Ympäristönhuolto
91 Järjestötoiminta
92 Virkistys-, kulttuuri- ja  urheilutoiminta
93 Muut palvelut
P Työnantajakotitaloudet 
95 Työnantajakotitaloudet 
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 

edustustot
97 Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset edustustot 
X Toimiala tuntematon 
99 Toimiala tuntematon
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Elinvaiheluokitus
Yksin asuva, ikä
- 24
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+

Vähintään kaksi henkilöä (ei 
perhe). Viitehenkilön ikä:
-2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+
Lapseton aviopari. 
Viitehenkilön ikä:
-2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+

Lapseton avopari. 
Viitehenkilön ikä:
-2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+

Äiti ja  lapsia
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 -1 7  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Isä ja  lapsia
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -1 2  v.
Nuorin lapsi 13 -1 7  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Aviopari ja  lapsia
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 -17  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Avopari ja yhteisiä lapsia
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -1 2  v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Avopari ja  vain ei-yhteisiä 
lapsia
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -1 2  v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Lapseton aviopari ja  muita 
henkilöitä. Viitehenkilön ikä:
-2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+

Lapseton avopari ja  muita. 
Viitehenkilön ikä:
-24
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+

Yhden vanhemman perhe ja  
muita henkilöitä
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Avioparilapsiperhe ja  muita
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Avoparilapsiperhe ja  muita
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Vähintään kaksi perhettä
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.
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Rakennusluokitus 1994
A Asuinrakennukset
01 Erilliset pientalot

011 Yhden asunnon talot
012 Kahden asunnon talot
013 Muut erilliset pientalot

02 Rivi- ja  ketjutalot
021 Rivitalot
022 Ketjutalot

03 Asuinkerrostalot 
032 Luhtitalot
039 Muut kerrostalot

B Vapaa-ajan asuinrakennukset
04 Vapaa-ajan asuinrakennukset

041 Erilliset vapaa-ajan rakennukset

C Liikerakennukset
11 Myymälärakennukset

111 Myymälähallit
112 Liike- ja  tavaratalot, kauppakeskukset 
119 Muut liikerakennukset

12 Majoitusliikerakennukset
121 Hotellit, motellit, matkustajakodit, 

kylpylähotellit
123 Loma-, lepo- ja  virkistyskodit
124 Vuokrattavat lomamökit ja  -osakkeet 

(liiketoiminnallisesti)
129 Muut majoitusliikerakennukset

13 Asuntolarakennukset
131 Asuntolat, vanhusten palvelutalot 

asuntolahotellit jne.
139 Muut majoitusrakennukset

14 Ravintolat yms.
141 Ravintolat, ruokalat ja  baarit

D Toimistorakennukset
15 Toimistorakennukset 

151 Toimistorakennukset

E Liikenteen rakennukset
16 Liikenteen rakennukset

161 Rautatie-ja linja-autoasemat, lento-ja 
satamaterminaalit

162 Kulkuneuvojen suoja-ja huoltorakennukset
163 Pysäköintitalot
164 Tietoliikenteen rakennukset 
169 Muut liikenteen rakennukset

F Hoitoalan rakennukset
21 Terveydenhuoltorakennukset 

211 Keskussairaalat
213 Muut sairaalat
214 Terveyskeskukset

215 Terveydenhuollon erityislaitokset (mm.
kuntoutuslaitokset)

219 Muut terveydenhuoltorakennukset
22 Huoltolaitosrakennukset

221 Vanhainkodit
222 Lastenkodit, koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 
229 Muut huoltolaitosrakennukset

23 Sosiaalitoimen muut rakennukset 
231 Lasten päiväkodit
239 Muut sosiaalitoimen rakennukset

24 Vankilat 
241 Vankilat

G Kokoontumisrakennukset
31 Teatteri-ja konserttirakennukset

311 Teatterit, konsertti- ja  kongressitalot, 
oopperat

312 Elokuvateatterit
32 Kirjasto-, museo- ja  näyttelyhallirakennukset

322 Kirjastot
323 Museot, taidegalleriat
324 Näyttelyhallit

33 Seura-, kerho- yms. rakennukset 
331 Seurain- , nuoriso- yms. talot

34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
341 Kirkot, kappelit, luostarit, rukoushuoneet
342 Seurakuntatalot
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen 

rakennukset
35 Urheilu- ja  kuntoilurakennukset

351 Jäähallit
352 Uimahallit
353 Tennis-, squash- ja  sulkapallohallit
354 Monitoimi- ja  muut urheiluhallit 
359 Muut urheilu- ja  kuntoilurakennukset

36 Muut kokoontumisrakennukset 
369 Muut kokoontumisrakennukset

H Opetusrakennukset
51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 

511 Peruskoulut, lukiot ja  muut
52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 

521 Ammatilliset oppilaitokset
53 Korkekoulu- ja  tutkimuslaitosrakennukset

531 Korkeakoulut
532 Tutkimuslaitosrakennukset

54 Muut opetusrakennukset
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms.

opetusrakennukset 
549 Muut opetusrakennukset

J Teollisuusrakennukset
61 Energiantuotanto yms. rakennukset
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611 Voimalaitosrakennukset 
613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 

69 Muut teollisuuden tuotantorakennukset
691 Teollisuushallit
692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot
699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset

K Varastorakennukset
71 Varastorakennukset

711 Teollisuusvarastot
712 Kauppavarastot
719 Muut varastorakennukset

L Palo- ja pelastustoimen rakennukset
72 Palo- ja  pelastustoimen rakennukset

721 Paloasemat
722 Väestönsuojat
729 Muut palo- ja  pelastustoimen rakennukset 

ml. hälytyskeskukset

M Maatalousrakennukset
81 Kotieläinrakennukset

811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit 

89 Muut maatalous rakennukset
891 Viljankuivaamot ja  viljan 

säilytysrakennukset, siilot
892 Kasvihuoneet
893 Turkistarhat
899 Muut maa-, metsä- ja  kalatalouden 

rakennukset

N Muut rakennukset
931 Saunarakennukset 
941 Talousrakennukset 
999 Muut rakennukset

Rakennuskantaan ei lueta maatalousrakennuksia, 
vapaa-ajan rakennuksia eikä ’’muita rakennuksia” 
paitsi silloin, kun ko. rakennuksissa on asuttuja 
asuntoja tai toimitiloja.
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Koulutusasteluokitus ja koulutusalaluokitus
Koulutusasteluokitus

Vain perusaste
3-8 Vähintään alempi keskiaste
4 Ylempi keskiaste
5 Alin korkea-aste
6 Alempi kandidaattiaste
7 Ylempi kandidaattiaste
8 Tutkijakoulutus tai vastaava

Koulutusalaluokitus

0 Yleissivistävä koulutus
1 Humanistinen ja  esteettinen koulutus
2 Opettajankoulutus
3 Kauppa- ja  toimistoalan sekä laki-, 

yhteiskunta- ja  käyttäytymistieteiden 
koulutus

4 Tekniikan ja  luonnontieteiden koulutus
5 Liikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa- ja  metsätalouden koulutus
8 Muiden erikoisalojen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
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STATISTICS FINLAND

KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS

Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1994 10. uusittu laitos 1995

Koulutusluokitus 31.12.1994 1995
Liite 1, ISCED-AVAIN
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen välinen koodiavain 
Appendix 1 to the Finnish Standard Classification of 
Education (FSCED), end-year 1994 
ISCED-KEY
A conversion key for comparisons between the Finnish 
Standard Classification of Education (FSCED) 
and the Unesco International Standard Classification of 
Education (ISCED)

Koulutusluokitus 31.12.1994 1995
Liite 2, OPINTOALA- JA -ASTEAVAIN
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon
opintoala- ja -asteluokituksen välinen koodiavain,
sisältää myös koulutuslohkoluokituksen

Koulutusluokitus 31.12.1994 1995
Liite 3, KOULUTUSKOOD1MUUTOKSET 
VUONNA 1994

Nr 1 Utbildningsklassificering 31.12.1994  6:e reviderade upplagan 1995

Nro 4 Toimialaluokitus 1995 1993

Toimialaluokitus 1995 3. tarkistettu painos 1996
Liite 1, HAKEMISTO

Toimialaluokitus 1995 3. tarkistettu laitos 1995
Liite 2, MUUNNOSAVAIN 
TOIMIALALUOKITUS 1988:STA

Toimialaluokitus 1995 2. korjattu painos 1996
Liite 3, TIIVISTELMÄ
Näringsgrensindelningen 1995
Bilaga 3, SAMMANDRAG
Standard Industrial Classification 1995
Annex 3, SUMMARY

Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 1995
D en institutionella sektorindelningen 1996 
Classification of institutional sectors 1996



Nro 6 Rahoitusvaadeluokitus 1996 1995
Classification of financial assets and liabilities 1996

Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987 1987
Nom enklatur fö r  civilm äl 1987

Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu laitos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar fö r  sam m anslutningar fömyad upplaga
Uppgiftsklassificeringar fö r  offentliga  
samm anslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions 
serving households

Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 1980
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig verksamhet
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood

Nro 12 Valtioiden ja maiden tunnukset 1991 (2. uusittu laitos) 1991
K o d e rfö r  stater och länder 1991 (2:a fömyade upplagan)
Codes for countries and areas 1991 (2nd revised edition)

Uudemmat julkaistu nrolla 28

Nro 14 Ammattiluokitus 1997 uusittu laitos 1997
Classification of Occupations 1997 revised edition

Ammattiluokitus 1997 1997
Liite 1, HAKEMISTO

Ammattiluokitus 1997
Liite 2, MUUNNOSAVAIN 1997
Ammattiluokitus 1987:n ja 1997:n välinen muunnosavain

Ammattiluokitus 1997
Liite 3, KOLMIKIELINEN TIIVISTELMÄ 1997
AMMATTILUOKITUS 1997:STÄ
Bilaga 3, TRESPRÄK1GT SAM M ANDRAG A V
YRKESKLASS1FICERINGEN1997
Appendix 3, A TRILINGUAL SUMMARY
OF THE CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS 1997

Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 1982
Klassificering av hushallsvaror och -tjänster 
Classification of Household Goods and Services

Nro 16 Rakennusluokitus 1994 1994
Byggnadsklassificering 1994 
Classification o f  Buildings 1994



Nro 17 Sosioekonom isen asem an luokitus 1989 uusittu laitos 1989
Classification of Socio-economic Groups revised edition

Nr 17 Sosioekonom isk indelning 1989 förnyad upplaga 1990

Nro 18 Dem ografiset ja  sosiaaliset perusluokitukset 1983
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
D em ografiska och sociala grundklassificeringar 
Aider, kön, civilständ, spräk, nationalitet, trossamfund  
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion

Nro 19 K otitalous-, asuntokunta- ja  perheluokitukset 1983
Klassificeringars av hushall, bostadshushäll och fam iljer  
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
families

Nro 20 Suom en ym päristötiedostot 1996

Nro 21 A ineellisten varojen luokitukset 1985
K iinteä pääom a, varastovarat, m uut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillg&ngar
F ast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets

Nro 22 Ikäluokitukset 1986
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Äldersklassificeringar
R iktlinjer fö r  användning av äldersklassificeringar

Nro 24 V altion ja  kuntien m eno- ja  tulolajiluokitus 1988

Nr 24 Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen fö r  sta t och kom m uner 1988

Nro 27 Rikosnim ikkeistö 1996
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclature

Nro 28 A lueluokitukset
Kunnat 1997 1997
Regionala indelningar 
K om m unem a 1997

Nro 28 A lueluokitukset 1997
Kunnat 1.9.1997 
K om m unem a 1.9.1997  
Municipalities 1.9.1997

Nro 28 A lueluokitukset 1996
Valtiot ja maat 1996 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1996  
Regional Classifications 
Countries 1996

Nro 29 Siviiliasiain nim ikkeistö 1993
N om enklatur fö r  civilm al

Nro 30 Toim i oikein tilastoalalla 1992
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas



Nro 31 Tuottajahintaindeksit 1990=100 1993
Indeksien käyttäjän käsikirja
Producer Price Indices 1990=100  
H andbook fo r  Indices Users

Nro 32 M aanrakennuskustannusindeksi 1990:100 1993
Käyttäjän käsikirja

Nro 33 Ansiotasoindeksi 1990=100 1994
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1990=100 
Handbook for Users

Nro 34 Tuoteluokitus 1995

Nro 35 Väestölaskenta 1995 1996
K äsikirja

Nro 36 Siviiliasiain nimikkeistö 1996
Nom enklatur fö r  civilmäl 
Nomenclature of civil cases

Nro 37 Jäteluokitusopas 1997
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