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Förord
Statistikcentralen har förrättat folkräkning 1990 i enlighet med folkräkningslagen (154/38) och förordningen om 1990 ärs folkräkning (837/90). Folkräkningen har genomförts som registeifolkräkning och
uppgiftema gäller Situationen 31.12.1990. I samband med folkräkningen gjordes en urvalsbaserad
kvaütetsundersökning för att utreda kvaliteten och jämförbarheten hos de registerbaserade uppgifterna.
Denna handbok innehäller allmänna uppgifter om 1990 ärs folkräkning, dess informationsinnehäll,
centrala begrepp och klassificeringar samt uppgiftemas tillgänglighet. Ifendboken har sammanställts
inom ramen för folkräkningsprojektet.
Helsingfors i april 1992
Aarno Laihonen
Pekka Myrskylä
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1990 árs folkräkning
Enligt folkräkningslagen (154/38) skall folkräk
ning jämte därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning äga rum vart tionde är i Finland.
Folkräkningar har förrättats i enlighet med denna
lag áren 1950, 1960, 1970 och 1980. Därtill förrättades ár 1975 och 1985 undersökningar som
motsvarade folkräkningar pä basis av särskilda
lagar.
Sedan är 1970 har användningen av registerbaserade uppgifter blivit allt allmännare. Är
1980 räknades inte längre befolkningen, utan
dess storlek fastställdes pä basis av det céntrala
befolkningsregistret. Även befolkningsuppgifterna togs ur det céntrala befolkningsregistret I
1985 ärs folkräkning samlade man endast in
uppgifter om huvudsaklig verksamhet, yrkesställning, arbetsplats, yrke samt arbets- och arbetslöshetsmänader. Byggnads-, bostads- och
boendeuppgiftema producerades heit pä basis av
register. Pä sommaren 1988 fattades beslutet alt
heit övergä tili registerbaserad folkräkning. 1
September 1990 gavs förordningen om 1990 ärs
folkräkning.
Planeringen av en registerbaserad lösning för insamlingen av sysselsättningsuppgifter inleddes
redan är 1981. Sysselsättningsuppgiftema för är
1987 var de första som produceiades med hjälp
av detta System. En testning av registerbaserad
räkning utfördes genom att de registerbaserade
uppgiftema om kommuner jämfördes med uppgiftema frän den blankettbaserade folkräkningen
är 1980. De registerbaserade uppgiftema jämför
des även med uppgiftema frän den blankettbaserade folkräkningen är 1985 med avseende
pä i landet bosatta personer. Dessutom har upp
giftema jämförts med uppgiftema frän arbetskraftsundersökningama för ären 1985, 1987,
1988 och 1989.
Jämförelsema gav vid handen att det föreläg en
tillräckligt god överensstämmelse mellan registemppgifter och blankettuppgifter.
De viktigaste register och administrativa mate
rial som använts vid 1990 ärs folkräkning är:
• Det céntrala befolkningsregistret (personregistret och byggnads- och lägenhetsregistret)
• Skatteförvaltningens register
• Pensionsskyddscentralens, statskontorets
och kommunemas pensionsinrättnings ma
terial över arbetsförhällanden

• Statistikcentralens företags- och aibetsställeregister
• Folkpensionsanstaltens pensionärsregister
• Olika register över studerande
• Arbetsministeriets register över arbetssökande
• Statistikcentralens examensregister
• Huvudstabens register över beväringar
Folkräkningsprojektet och dess ledningsgmpp
har det övergripande ansvaret för folkräkningen.
Produktionen av Statistik över olika företeelser
sker emellertid i de enheter som är specialiserade pä respektive omräde.

Informationsinnehäll
Folkräkningens informationsinnehäll bestäms i
första hand av tidigare folkräkningar, existerande
informationsbehov och FN:s rekommendationer.
Informationsbehovet har utretts i samarbete med
de viktigaste användargruppema i stödgrupper
som grundats för detta ändamäl. Mälet är att nä
en sä god jämförbarhet som möjligt med tidigare
folkräkningar. I samband med vaije enskild folk
räkning har man dock varit tvungen att göra
ändringar som komplicerar jämförandet.
Vid folkräkningen produceras statistiska uppgif
ter om följande enheter:
• personer,
• familjer,
• bostadshushäll,
• bostäder,
• verksamhetslokaler,
• byggnader och
• ftitidshus.
Enhetema kopplas tili varandra med hjälp av
personbeteckning och hemortsbeteckning (se figur 1). Vid sammanställningen av uppgiftema
om personemas arbetsställe med uppgifter om
företagens arbetsställen och byggnader där dessa
är belägna använder man även affärssignum och
adressuppgifter. Samtliga statistikenheter och
uppgifter som beskriver dessa kan släs samman
tili ett koordinatsystem som kan hänföras tili ett
geografiskt omräde. Koordinatsystemet gör det
möjligt att framställa Statistik över delomräden,
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tätorter och kartrutor. Koordinatsystemet gör det
ocksä möjligt att beräkna avständet mellan olika
enheter.
I bilaga 1 ges en närmare presentation av de
uppgifter som insamlats om olika företeelser.
Folkräkningstidpunkten 31.12.1990 beskrivs
med hjälp av folkräkningens personpopulation,
d.v.s. de i landet fast bosatta personema, familjema och bostadshushällen samt byggnads- och
bostadsbeständet. Man har strävat efter att samla
in t.ex. uppgifter om sysselsättning under folkräkningsveckan 25 - 31.12.1990, som ocksä är
undersökningsvecka för den urvalsbaserade kvalitetsundersökning som utfördes i anslutning tili
folkräkningen.

Kvalitetsundersökningen
Folkrükningen 1990 Sr den forsta folkrükningen
som utfórs helt utan blankettinsamling pá basis
av administrativa material. For att utieda effektema av att insamlingsmetoden andrats gjordes
en omfattande urvalsbaserad kvalitetsundersókning. De uppgifter som producerats med hjálp av
kvalitetsundersOkningen jümfors med de registerbaserade uppgiftema i folkrakningen. Med
hjálp av samma undersokning utreds áven basregistrens táckningsgrad.

Produkter
Största delen av folkrákningsuppgiftema blir
klara under hösten 1992 och vären 1993. Statis-
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tiska uppgifter produceras för de traditionella
undersökningsomrädena: befolkningen och dess
ekonomiska verksamhet, familjema och bostadshushällen, boendeförhällandena samt byggnader, bostäder, verksamhetslokaler och fritidshus.
Följande publikationer görs pä basis av uppgiftema irán 1990 árs folkräkning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Befolkningens ekonomiska verksamhet
Aibetskraftsförändringar
Bostadshushäll och familjer
Byggnader och verksamhetslokaler
Fritidshus
Bostäder och boendeförhällanden
Kommunvisa uppgifter
Yrke och socioekonomisk ställning
Kvalitetsundersökning i anslutning tili folkräkningen 1990
10. Urvalsuppgifter om arbetskraft och arbetsresor

Endast publikationema nr 5 och 7 innehäller
kommunvisa uppgifter. Förhandsuppgiftema om
1990 ärs folkräkning görs pä basis av materialet
frän kvalitetsundersökningen. Publikationemas
informationsinnehäll presenteras i bilaga 4.
De kommunvisa och delomrädesvisa (samt tätortsvisa) uppgiftema är bäst tillgängliga i form
av avgiftsbelagda Statistikpaket, där uppställningama sä längt som möjligt gjorts i samma
format som tabellema i 1985 ärs folkräkning och
de därpä följande ärsstatistikema (tabellförteckningama presenteras i bilaga 2). Uppgiftema kan
beställas som pappersutsknft och pä diskett.
En del uppgifter förs ocksä tili Statistikcentralens regionala databas ALTIKA (bilaga 3) och
levereras tili beställama som specialutredningar.
Ur materialet produceras kartrutsvisa uppgifter,
temakartor, stordiapaket, persondatortillämpningar o.s.v.

Statistikföringsgrunder och jämförbarhet
Befolkningens ekonomiska verksam
het
Populationen för den Statistik som gäller befolk
ningens ekonomiska verksamhet utgörs av den i
landet fast bosatta befolkningen. Till den hör
samtliga personer, som enligt det centrala befolkningsregistret hade laglig hemvist i Finland
31.12.1990.
Den Statistik som beskriver befolkningens
ekonomiska verksamhet innehäller uppgifter om
heia befolkningen och arbetskraften efter näring,
utbildning, inkomster, yrke, yrkesställning o.dyl.
Dessutom produceras uppgifter rörande arbetsplatser samt pendling.
Statistiken över befolkningens ekonomiska verk
samhet i folkräkningen 1990 motsvarar tili sitt
informationsinnehäll motsvarande del i folkräk
ningen 1985. När man jämför uppgiftema frän
1990 ärs folkräkning meid tidigare folkräkningar,
bör man komma ihäjg att det är omöjligt att heit
undvika avbrott i tidsseriema vid en övergäng
frän blanketträkning tili registerräkning. Vid
tidsseriejämförelser lönar det sig därför att använda uppgifter ur den sysselsättningsstatistik
som producerades för ären 1987-89. Den största
skillnaden mellan registerräkning och blankett-

räkning är att uppgiftsmängden per person blir
avsevärt större. Vid blanketträkningen fick man i
allmänhet bara uppgifter om en persons verk
samhet vid en viss tidpunkt, nu fär man däremot
ocksä uppgifter om hans övriga verksamhet un
der samma tid och om hans tidigare verksamhet.
Jämförbarheten mellan uppgifter som erhällits
med registermetoden och uppgifter som samlats
in med blanketter har undersökts i samband med
1985 ärs folkräkning (Helena Korpi: Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning i folkräk
ningen 1985. Registerbaserade parallelluppgifter.
Statistikcentralen, Undersökningar nr 152).
Dessutom har man jämfört uppgiftema i den registerbaserade sysselsättningsstatistiken för ären
1987, 1988 och 1989 med den urvalsbaserade
arbetskraftsundersökningen. Pä basis av dessa
jämförelser har man fastställt att registeruppgiftema i tillräckligt hög grad motsvarar blankettuppgiftema.
De viktigaste skillnadema jämfört med 1985 ärs
folkräkning är att klassificeringama delvis är pä
en mindre noggrann nivä. Vid klassificeringen
av befolkningens huvudsakliga verksamhet kan
man inte avskilja personer som utför hushällsarbete, utan de ingär i klassen ’övriga utanför ar
betskraften’. Till skillnad frän 1985 ärs folkräk
ning har man denna gäng inte kunnat déla upp
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företagama i arbetsgivarföretagare, ensamföretagare ooh företagarfamiljemedlemmar.
Pä grund av ändringar i klassificeringama förändras även klassificeringen av socioekonomisk
ställning en aning, eftersom företagama inte kan
délas upp i arbetsgivare ooh ensamföretagare.
Det är inte heller möjligt att göra en indelning i
fasta och rörliga arbetsplatser pä samma sätt som
vid 1985 ärs folkräkning. De personer som har
rörligt arbete (t.ex. chaufförer, intervjuare) har
kopplats tili det arbetsställe där arbetet inleds eller varifrän det leds. Vid 1990 ärs folkräkning
kan de sysselsatta inte indelas i heltids- och deltidssysselsatta.
Den nya näringsgrensindelningen, som togs i
bruk vid uppgörandet av sysselsättningsstatistiken 1987 och som nu alltsä ocksä bör användas
vid folkräkningen, förorsakar ett avbrott i tidsseriema. Näringsuppgiftema för áren 1987-89 följer den nya klassificeringen. Dessutom har uppgiftema för är 1987 producerats med hjälp av
bägge klassificeringama. Den näringsgrensindelning som nu är i bruk är pä huvudklassnivä
exaktare än den tidigare klassificeringen.
Nya uppgifter i materialet är uppgiften om ägande eller innehav av bil samt uppgiften om de arbetslösas näringsgren. Eftersom uppgifter som
beskriver befolkningens ekonomistia verksamhet
har producerats pä registeibas vaije är sedan
1987 är det möjligt att studera tili exempel förändringar i arbetskraften genom att föra samman
material färän olika är.

Byggnader, bostäder, fritidshus och
verksamhetslokaler
Statistiken över byggnads- och bostadsbeständ
produceras pä basis byggnads- och lägenhetsuppgiftema i det céntrala befolkningsregistret.
Dessa uppgifter upprätthälls med hjälp av
byggprojektanmälan och periodiska kontroller.
Uppgiftema om bostadsbefolkningen baserar sig
pä uppgifter ur det céntrala befolkningsregistrets
personregister.
Byggnads- och bostadsbeständsstatistiken motsvarar varandra genom att vaije bostad i bostadsbeständet motsvaras av en byggnad i byggnadsbeständet. De bebodda bostädema (bäde stadigvarande och tillfälligt bebodda) har erhällits
genom att man sammanfört bostadshushällen,
som bildats pä basis av personregistrets uppgif
ter, med bostädema i byggnads- och lägenhetsregistret med hjälp av den s.k. hemortsbeteckning-
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en. Tack vare bättre registermaterial har man i
bostadsuppgiftema för folkräkningen 1990 kunnat dela upp de bostäder som inte är stadigvarande bebodda i tvä grupper: tillfälligt bebodda
bostäder och bostäder som inte används för
boende. I 1985 ärs folkräkning och i Statistiken
över bostadsbeständet ären 1987- 1989 utgjorde
dessa bostäder gruppen ’icke stadigvarande be
bodda bostäder’.
Byggnads- och lägenhetsuppgiftema i byggnadsoch bostadsbeständsstatistiken sammanfaller inte
heit med motsvarande uppgifter i det centrala
befolkningsregistret. Det beror pä att man i Sta
tistiken har försökt korrigera de fei som päträffats i registret. Dessutom används inte alla upp
gifter som samlas i registret för Statistikproduk
tion. Det finns tili exempel ingen Statistik över
typer av byggnadsägare eller byggnaders volymer.
Den första publicerade Statistiken över fritidshus,
som är registerbaserad och kompletterad med
beskattningsuppgifter är frän är 1989. De tidiga
re uppgiftema om fritidshus härstammar frän
1980 ärs folkräkning, där uppgiftema samlades
in med hjälp av blanketter. I 1980 ärs folkräk
ning insamlades ocksä sädana uppgifter, som in
te finns att tillgä för 1980-talets nyproduktion,
tili exempel uppgiftema om huruvida fritidshuset
ägs av flera personer gemensamt och om det är
vinterbonaL
I folkräkningen 1990 publiceras för första gängen registerbaserad Statistik om verksamhetsloka
ler. Uppgifter om verksamhetslokaler har senast
publicerats vid folkräkningen 1980. Informationsinnehället i 1990 ärs folkräkning är dock nägot
mindre omfattande än är 1980, dä man bland annat ocksä samlade in uppgifter om hyror för
verksamhetslokaler.
När man jämför byggnads- och lägenhetsuppgifter frän olika tidpunkter, bör man ta i betraktande, att förändringama delvis beror pä justeringar
av registren. Heia byggnadsbeständet har "föryngrats" pä grund av korrigeringar i byggnadsär.
Detta beror pä att registeruppgiftema har korrigerats, och pä att allt fler byggnader genomgär
grundliga reparationer.
Byggnads- och bostadsbeständssiffromas jämförbarhet med siffroma av Produktionen av byggna
der och bostäder försväras bl.a. av att inte all nybyggnadsproduktion registreras i Statistiken över
byggnadsbeständet.
Vid beräkningen av avgängen av byggnader av
olika älder mäste man beakta skillnadema i
byggnadsär. Statistiken upptar alla de bostäder
och byggnader som var bebodda 31.12.1990,
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även om de enligt registret inte ännu var färdigbyggda. Det är ocksä möjligt att en byggnad
som inte ingâr i byggnadsbestândet tas i bruk för
boende, varvid bostaden inte finns med i siffirorna för byggnadsbestândet âret innan. Byggnader
som kan komma iffäga är t.ex. sommarstugor.

Bostadshushàll och familjer
Familjetyp definieras endast för dem som är stadigvarande bosatta i en bostad. Personer som
stadigvarande bor pä anstalt hör inte tili familjer.
Famüjestatistiken i 1990 ärs folkräkning är inte
heit jämförbar med Statistiken i föregäende folk
räkning. I 1985 ärs folkräkning ansägs ett ogift
par utgöra en familj om de hade gemensamma
bam. Nu har ett samboende par ansetts utgöra en
familj i de fall där en man och kvinna stadigva
rande delar bostad, förutsatt att deras äldersskillnad är mindre än 16 är och att de inte är syskon.
Denna ändring innebär en ökning av det totala
antalet familjer. Samtidigt har antalet ensamförsöijarfamiljer minskat, dä en del av ensamförsörjama bor tillsammans med en sambo. Ocksä an
talet personer som inte hör tili en familj har
minskat.

Boendeförhällanden
Populationen i Statistiken över boendeförhällan
den utgörs av personer som är stadigvarande bo
satta i egentliga bostäder, den s.k. bostadsbefolkningen. Personer som stadigvarande bor pä an

stalt eller intemat är inte medräknade i detta antal.
Antalet bostadshushäll i Statistiken över boende
förhällanden är större än antalet stadigvarande
bebodda bostäder i bostadsbeständet. Skillnaden
beror pä att inte alla bostadshushäll har kunnat
kombineras med rätt bostad p.g.a. att hemortsbeteckning saknas eller är felaktig (sJc. udda bo
stadshushäll). Statistiken över boendeförhällan
den upptar även dessa "udda" bostadshushäll,
varför bostadsbefolkningen enligt Statistiken
över boendeförhällanden är större än bostadsbe
folkningen enligt Statistiken över bostadsbestän
det.
Antalet ägaibostäder är detsamma enligt bäda
statistikema, men antalet hyresbostäder är större
i Statistiken över bostadsbeständet Skillnaden
beror pä att Statistiken över bostadsbeständet
som innehavsgrund för ’Bostäder som inte är i
boendebruk’ (bostadsreserv) har bibehällit hyrcsbostad, dä det inte har funnits säkra uppgifter
om tillständet (Lex. bostäder i aravahyreshus).
Sädana bostäder ingär inte i Statistiken över
boendeförhällandena, eftersom inga invänare har
kombinerats tili dessa bostäder.
I Statistiken över boendeförhällandena har man
sedan 1989 tillämpat en ny trängboddhetsindelning. Denna sJc. norm 4 skiljer sig firän norm 3,
som användes i föregäende folkräkning, genom
att koket inte räknas som ett särskilt rum vid
fastställandet av antalet rum. Definitionen av
trängboddhet har ändrats i enlighet med detta. Pä
grund av förändringama i Statistiken över bo
stadsbeständet och Statistiken över boendeförhäl
landen är klassificeringen av boendeförhällanden
inte jämförbar med klassificeringen i föregäende
folkräkning.

Kvalitetsundersökningen
Undersökningens syfte
Användningen av registerbaserade uppgifter i
folkräkningar har ökat snabbt, och omfattade vid
folkräkningen är 1980 uppgifter om befolkning,
familj och bostadshushàll, är 1985 uppgifter om
byggnader och bostäder och är 1990 även upp
gifter som beskriver befolkningens ekonomiska
verksamhet. 1990 ärs folkräkning är sälunda den
första heit registerbaserade folkräkningen.

I syfte att utröna hur väl den registerbaserade
Statistiken motsvarar blankettbaserad Statistik
gjordes en urvalsbaserad blankettenkät i anslutning tili 1990 ärs folkräkning.
Undersökningens syfte var att producera
• sädan information om statistikens kvalitet
och jämförbarhet med tidigare folkräkningsstatistik som är relevant för användama,
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• sâdan information om antalen felaktiga
uppgifter och typen av fel i registren som
âr av betydelse for registerforama,
• sâdan information om folkrakningsuppgiftema som inte finns i register (arbetsresornas làngd och fârdsâttet, deltidsarbetsmânader under âret, underhyresforhâllande, vâning dàr bostadslâgenhet âr bela. gen),
• fôrhandsuppgifter om 1990 ârs folkrakning pâ basis av urval.

Urval
Kvälitetsundersökningen baserade sig pä ett ur
val om 20 000 fastigheter bland fastighetema i
det centrala befolkningsregistret. Urvalet gav en
jämn täckning av heia landet. Uppgiftema insamlades ifräga om samtliga 23 000 byggnader,
45 000 bostadslägenheter och 96 000 invAnare
som künde hänföras tili dessa fastigheter. Personer i Aldem 15-74 Ar (72 000) utfrAgades om
uppgifter som beskrev deras ekonomiska verksamhet.
Det stora urvalet gör det möjligt att producera
uppgifter om olika variabler med en noggrannhet
som motsvarar de krav som den huvudsakliga
användningen av dessa uppgifter ställer. OmrAdesvis kan uppgifter erhAllas för län, regionplaneomrAde och omrAden med minst 50 000 in
vAnare. OmrAdets invAnargräns är beroende av
variablemas noggrannhetsnivA: ju grövre nivA de
önskade uppgiftema är pA, desto mindre omräde
kan de produceras för.

Uppgiftsinsamling

Om postenkaten inte besvarades samlade Statistikcentralens intervjuare in uppgiftema per tele
fon.
Uppgifter insamlades om 98,2 procent av bygg
nadema, 97,1 procent av lagenhetema och 95,6
procent av personema.

Informationsinneháll
Kvalitetsundersökningens informationsinneháll
omfattar uppgifter om byggnademas och bostädemas läge, viktigaste egenskaper och användningssyfte, och om personemas huvudsakliga
verksamhet och sysselsättning. InformationsinnehAllet presenteras i bilaga 1.
Information om byggnader, bostäder och personer kan kombineras med hjälp av byggnads-,
bostads- och hemortsuppgifter. PA sA sätt fAr
man fram t.ex. länsvisa uppgifter om antalet
tomma eller trängbodda bostäder, bostäder efter
byggnademas byggnadsär eller liknande.
En person som bäde har en tillfällig boning och
ett stadigvarande hemvist har i kvalitetsundersökningen statistikförts enligt sin tillfalliga boningsort, t.ex. som invAnare pA Studie- eller arbetsorten.

Publicering av uppgiftema

I det första skedet utreddes vilka byggnader som
fanns pä fastigheten, vilket deras användningssyfte var och vem som ägde dem. Utredningen
utfördes av kommunemas byggnadsmyndigheter
under sommaren 1990. Av kostnadsskäl samlade
man inte in uppgifter om alla urvalsfastigheter,
utan man gjorde ett underurval om 5 000 fas
tigheter.
I det andra skedet gjordes en postenkät bland urvalsbyggnadèmas ägare, som utfrAgades om
byggnademas egenskaper. Enkäten gjordes i oktober-december 1990.
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I samband med denna byggnadsenkat kontrollerade man anvándningssyftet for de lágenheter
som fanns i byggnadema. PA basis av detta
skickade man i januari 1991 en postenkat till al
ia lágenheter som fanns i byggnadema, med frAgor om lagenheten och dess invAnare.

PA basis av kvälitetsundersökningen uppgjorda
förhandsuppgifter om folkräkningen publiceras
sommaren 1992. Publikationen omfattar urvalsbaserade uppgifter om befolkningens ekonomis
ka verksamhet.
Uppgifter om jämförelser mellan kvalitetsunder
sökningens och folkräkningens uppgifter publi
ceras i September 1993. Jämförande översikter
över olika uppgiftsgmpper ingAr även i folkräkningspublikationema.

Statistikcentralen

Begrepp
En stör del av begreppen baserar sig pá intemationella rekommendationer och nationella standarder. Närmare uppgifter om dessa framgär ur
följande publikationer utgivna av Statistikcentra
len. Hanvisningar tili dessa publikationer förekommer även i samband med begreppen.
Byggnadsklassificering. Statistikcentralen, Handböcker nr 16. Helsingfors 1982.
Demografiska och sociala grundklassificeringar.
Statistikcentralen, Handböcker nr 18. Helsing
fors 1983.
Inkomster och konsumtion 1992:3. Inkomst- och
förmögenhetsstatistik 1989. Statistikcentralen
1992.
Den institutionella sektorindelningen. Statistikcentralen, Handböcker nr 5, fömyad upplaga.
Helsingfors 1984.
Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig
verksamhet. Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig inkomstkälla. Statistikcentralen,
Handböcker nr 11. Helsingfors 1980.
Koder för stater och länder 1991. Statistikcentra
len, Handböcker nr 12. Helsingfors 1991.
Kommunnumrering
Helsingfors 1989.

1990.

Statistikcentralen.

Näringsgrensindelning NI 1988. Statistikcentra
len, Handböcker nr 4, 2 fömyade upplagan. Hel
singfors 1989.
Klassificering av socioekonomisk ställning.
Klassificering av yrkesställning. Statistikcentra
len, Handböcker nr 17. Helsingfors 1983.
Utbildningsklassificering 31.12.1988. Statistik
centralen, Handböcker nr 1, 4:e reviderade upp
lagan. Helsingfors 1989.
Yrkesklassificering 1980. Statistikcentralen,
Handböcker nr 14. Helsingfors 1980.
Äldersklassificeringar. Statistikcentralen, Hand
böcker nr 22. Helsingfors 1986.

Förteckning över begrepp
Begrepp som förekommer i folkräkningstabellerna:
A rbetsgivarsektor
Arbetskraft
Arbetslösa (arbetslös arbetskraft)
Arbetslöshetsmänader
Arbetsmänader
Arbetsplats
Arbetsplatssufficiens
Arbetsresans längd
Befolkning
Befolkning i arbetsför älder
Beväringar
Boendenivá
Boendetäthet
Bostad
Bostadens användningssyfte
Bostadsbefolkning
Bostadshushäll
Bostadshushällets sammansättning
Bostadsort
Bostadsyta
Bostädernas medelstorlek
Byggnad
Byggnadens användningssyfte
Byggnads- eller ombyggnadsär
Byggnadsmaterial
Civilständ
Delomräde
Deltidsarbetsmänader - > Arbetsmänader
Familj
Familjetyp
Fritidsbostadshus - > Fritidshus
Fritidshus
Färdsätt under arbetsresan
Företagare - > Yrkesställning
Förvärvsinkomster - > Statsskattepliktiga in
komster
Genomsnittliga inkomster - > Statsskattepliktiga
inkomster
Heltidsarbetsmänader - > Arbetsmänader
Hustyp
Huvudsaklig verksamhet
Inkomster - > Statsskattepliktiga inkomster
Inkomsttyp - > Statsskattepliktiga inkomster
Inom omrädet arbetande
Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft
Internat
Kommun
Kommungruppering - > Kommun
Kök
Kökstyp - > Kök
Kön
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Livsskede
Län
Löntagare - > Yikesställning
Medianinkomster - > Statsskattepliktiga inkomster
Nationalitet
Nettoinkomster - > Statsskattepliktiga inkomster
Nettopendling - > Penciling
Näring- > Näringsgren
Näringsgren
Nätanslutningar
Omräde
Penciling
Pensionärer
Postnummeromräde
Referensperson
Regionplaneomräde
Relativt arbetskraflstal
Relativt arbetslöshetstal
Rum och rumsantal
Rummens medelstorlek
Räkningsvecka
Samiskspräkig befolkning - > Spräk
Socioekonomisk ställning
Spräk
Statsskattepliktiga inkomster
Studerande
Ställning i familjen
Svenskspräkig befolkning - > Spräk
Sysselsatt arbetskraft
Trängbodda bostäder
Typ av bostadshushäU
Tätort
Tätortsgrad
Underhyresförhällande
Ungt bostadshushäU - > Typ av bostadshushäU
Upplätelseform
Upp värmningssätt
Utbildning
Utrustning
Utrustningsnivä - > Boendenivä
Ver ksamhetslokal
Verksamhetslokalens användningssyfte
Väning dar bostaden ligger
Väningsantal
Väningsyta
Värmekälla
Yrke
Yrkeställning •
Yrkesverksamhet
Alder
Juridisk form - > Arbetsgivarsektor
ÄldringsbostadshushäU - > Typ av bo
stadshushäU
Övriga utanför arbetskraften - > HuvudsakUg
verksamhet
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Arbetsgivarsektor
Klassificeringen av arbetsgivarsektor beskriver
arbetsplatsens ägarförhäUande och företagsform.
Med hjälp av den kan man bl.a. skilja mellan
den offentüga och den privata sektom.
Klassificeringen är följande:
Den offentliga sektorn
• staten
• kommun
• aktiebolag med statüg majoritet
Den privata sektorn
• aktiebolag (ej bostadsaktiebolag)
• annan
Annan eUer okänd
Uppgiften om arbetsgivarsektor baserar sig pä
uppgifter om företagens ägartyp och juridiska
form, som erhäUits ur Statistikcentralens företags- och arbetsstäUeregister. De klassificeringar
som hänför sig tiU detta register presenteras i
Publikationen ’Den institutioneUa sektorindelningen’.

Arbetskraften
TiU arbetskraften hör alla 15 - 74-äringar som
under räkningsveckan antingen var sysselsatta
eller arbetslösa. Frägan om en person skall räknas till arbetskraften har avgjorts pä basis av
uppgifter ftän olika register. Se huvudsaklig
verksamhet, sysselsatt arbetskraft, arbetslösa.

Arbetslösa (arbetslös arbetskraft)
Som arbetslös arbetskraft räknas de 15 - 74-är
ingar som var arbetslösa den sista arbetsdagen i
äret. Uppgiften om arbetslöshet har hämtats ur
arbetsministeriets register över arbetssökande,
liksom uppgiftema om yrke och näringsgren. Se
huvudsaklig verksamhet.

Statistikcentralen

Arbetslöshetsmänader
Med arbetsloshetsm&nader avses en persons
sammanlagda antal arbetsmAnader under perioden 1.1.1990 - 31.12.1990. Uppgiftema baserar
sig p& Arbetsministeriets register over arbetssokande. Uppgiftema om arbetsloshetsm&nader har
aven samlats in i samband med den urvalsbaserade kvalitetsundersokning som utfOrdes i
anslutning till folkrdkningen.

Arbetsmänader
Med arbetsm&nader avses en persons samman
lagda antal arbetsm&nader under perioden
1.1.1990 - 31.12.1990. I folkr&kningen har man
inte kunnat sSrskilja mellan heldagsarbete och
deltidsarbete. Uppgiftema om arbetsm&nader ba
serar sig pS olika register.
Uppgiftema om deltidsarbete har samlats in i
samband med den urvalsbaserade kvalitetsunder
sokning som utfordes i anslutning till folkrdkningen. I kvalitetsundersokningen utfragades intervjupersonema om hur manga manader de deltidsarbetat, med angivande av arbete d£r
arbetstiden var 20-29 timmar i veckan och arbete
dar arbetstiden var 1-19 timmar i veckan. Om
personens arbetstid varierade ftan vecka till
vecka ombads han eller hon ange den genomsnittliga arbetstiden utan overtidsarbete.

I folkräkningen 1990 har det inte gjorts nägon
skiUnad mellan arbete som utförs pä fast arbets
plats och arbete av rörlig natur, utan man har
strävat efter att placera vaije person vid nägot
arbetsställe oberoende av arbetets karaktär. Om
det saknas närmare uppgifter om var arbetsplatsen är belägen har man placerat personen efter
hemort. För majoriteten av alla företagare har
som kommun där arbetsplatsen är belägen angetts företagarens hemort.
Antalet arbetsplatser kan förvanskas av att vissa
uppgifter kan vara bristfälliga. En person som
arbetar pä ett företag med flera arbetsställen kan
t.ex. i avsaknad av närmare uppgifter ha blivit
placerad pä sin hemort, eller alla personer kan
ha placerats pä företagets huvudsakliga arbets
ställen.
Se inom omrädet arbetande.

Arbetsplatssufficiens
Arbetsplatssufficiens anger förhällandet mellan
antalet personer som arbetar inom omrädet och
antalet sysselsatta som är bosatta inom omrädet.
Relationen mellan ’inom omrädet arbetande’ och
’inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft’ uttrycks i form av ett procenttal. Om arbetsplatssufficiensen är mindre än 100 procent är antalet
arbetsplatser inom omrädet mindre än antalet
sysselsatta. Om arbetsplatssufficiensen är större
än 100 procent är förhällandet det omvända.
Se inom omrädet arbetande, inom omrädet bo
satt sysselsatt arbetskraft.

Arbetsplats
Med arbetsplats avses den huvudsakliga arbetsplatsen under räkningsveckan. Fiera uppgifter
om den sysselsatta arbetskraften, t.ex. uppgiften
om näringsgren, grundar sig pä arbetsplatsdata.
Vid fastställande av uppgiftema har man i huvudsak använt Statistikcentralens företags- och
arbetsställeregister.
Antalet personer som arbetar inom ett visst omräde kan användas för att beskriva antalet arbetsplatser pä omrädet. Man tänker sig dä att varje
sysselsatt person bildar en arbetsplats. Pä sä sält
bildar ocksä deltidsarbetande personer kalkylmässigt en arbetsplats. Om aibetet t.ex. under
moderskapsledighet sköts av en vikarie kan detta
ge upphov till tvä arbetsplatser. Arbetsförhällanden kan ocksä vara av tillfällig och kortvarig natur.

Arbetsresans längd
Uppgiftema om arbetsresans längd har samlats
in i samband med den urvalsbaserade kvalitetsundersökningen i anslutning tili folkräkningen.
Arbetsresan utgör längden pä resan mellan bostaden och arbetsplatsen i ena riktningen, angiven med en kilometers noggrannhet Om en per
son 31.12.1990 bodde tillfalligt pä annan ort än
hemorten, pä grund av studier eller arbete eller
av nägon annan orsak, definierades arbetsresan
som resan mellan den tillfälliga boningsorten
och arbetsplatsen.

Statisti keen traten
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Befolkning
Med befolkning avses befolkning som är stadigvarande bosatt inom omrädet (t.ex. heia landet,
länet, kommunen). Samtliga personer som enligt
det céntrala befolkningsregistret hade sin lagenliga hemvist i Finland 31.12.1990 hör tili den i
landet bosalta befolkningen, oberoende av na
tional! tet.
Till befolkningen räknas inte personer som bor i
Finland men som är medlemmar av en främman
de stats ambassad, handelsrepresentation eller
konsulat, eller deras familjemedlemmar och personliga tjänstefolk, om inte dessa är finländska
medborgare. Till den i landet bosatta befolkning
en räknas däremot den finländska personalen pä
Finlands ambassader och handelsrepresentationer
i utlandet samt personer som tjänstgör i FN:s
fredsbevarande styrkor.
Utlänningar som under räkningstiden vistades i
Finland, men som inte hade finländsk personbeteckning, tillhör inte den i landet stadigvarande
bosatta befolkningen.

Befolkning i arbetsför álder
Till befolkningen i arbetsför älder hör alla 15 74-âringar.
Se arbetskrqft.

sificeringen avviker frän den som användes un
der áren 1985 - 1988 i det avseendet att man
fr.o.m. är 1989 inte räknar med köket som ett
separat rum vid beräkning av rum santalet.
Tabell 1. Klassificering av boendenivä
Bostads- Rumsantal, koke t in te
hushällens medräknat
1 2 3 4 |s ló 7 8 9 10+
Per1
M 0 Ù:
Ô Ö Ù ■■
y
son- 2
ai
Ü : tt-i b âlÊTi
an3
H Ü
& ÖV: Û
f
tal
4
lililí
ö':.' £ ô
§i
5
*• o i
6
7+

l ^

B

l i
Normal

X=träng bostad, 0=rymlig bostad
I andra stadiet har vaije boendetäthetsklass ytterligare indelats enligt bostadens utrustningsnivä:
• välutrustad bostad, dvs. bostaden omfattar vattenledning, avlopp, varmvatten,
WC, tvättutrymmen (antingen dusch/badrum eller bastu i lägenheten) samt centraleller elvärme
• bristfälligt utrustad bostad, dvs. bostaden
saknar endast tvättutrymmen och/eller
centralvärme (eller elvärme)
• ytterst bristfälligt utrustad bostad, dvs.
bostaden saknar nägot av de följande: vat
tenledning, avlopp, varmvatten eller WC.

Beväringar, civiltjänstepliktiga

Boendetäthet

Uppgifter om beväringstjänst och civiltjänstgöring grundar sig pä uppgifter ur huvudstabens
beväringsregister respektive uppgifter frän arbetsministeriet. Till beväringar räknas inte de
som deltog i reservövning under räkningsveckan
25 - 31.12.1990.

Boendetätheten är ett relationstal som uttrycker
relationen mellan bostadens storlek och antalet
personer som bor i bostaden. Bostadens storlek
anges antingen i antal rum eller som yta.

Se huvudsaklig verksamhet.

Bostad

Boendenivä
Vid klassificeringen av boendenivän indelas bostadshushällen först enligt boendetäthet i tre
klasser pä basis av antalet personer i bostadshushället och antalet rum i bostaden. Klassificeringsgrundema presenteras i tabell 1. Klas
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Med bostad avses en helhet som är avsedd för
äretruntboende, som bestär av ett eller flera bostadsrum och som är utrustal med kök, kokvrä el
ler kokutiymme. En bostad bör ha en lägenhetsyta pä minst 7 n r och omfatta sädan utrustning
och sädana utrymmen som är nödvändiga för
boende. Vaije bostad skall ha en egen direkt ingäng. Som ingäng räknas ocksä en separat s.k.
ytterveranda (fiirstu) i t.ex. ett egnahemshus. Om

Statisti kcentralen

inträde tili bostaden förutsätter passage via utrymmen som egentligen hör tili en annan bos
tadslägenhet, anses den förstnämnda inte utgöra
en separat bostadslägenhet, utan de tvä helheterna bildar en enda bostadslägenhet.

Bostadens användningssyfte
En bostad anses vara permanent bebodd om där
enligt det céntrala befolkningsregistret stadigvarande bor minst en person.
En bostad betraktas som tillfälligt bebodd om
där enligt det céntrala befolkningsregistret finns
tillfälliga boenden men inte en enda stadigvarande.
En bostad är inte i boendebruk om där enligt det
céntrala befolkningsregistret inte finns nägon
boende, vare sig stadigvarande eller tillfälligt.
Byggnads- och lägenhetsuppgiftema i det céntra
la befolkningsregistret omfattar bostäder som i
verkligheten inte används som bostäder eller
som är registerfei. Sädana bostäder ingär inte i
Statistiken över bostadsbeständet dä man pä basis av andra registeruppgifter har kunnat konstatera att det rör sig om felregistreringar eller bort
fall.

Ett bostadshushäll bildas av alla de personer som
stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I
bostadshushäll ingär inte enligt det centrala be
folkningsregistret personer som stadigvarande
bor pä anstalt eller utomlands, personer som är
bostadslösa och personer med okänd vistelseort.
Bostadshushäll kan inte heller bildas av personer
som bor i byggnader som har klassificerats som
intemat och vars bostad inte motsvarar definitio
nen pä en bostadslägenhet Vid 1980 ärs folkräkning bildades det bostadshushäll med sädana
personer.
Begreppet bostadshushäll togs i bruk vid folkräkningen 1980. Vid tidigare folkräkningar användes begreppet matlag. Ett matlag bildades av
familjemedlemmar och andra personer, som bodde tiUsammans och som hade gemensamt mathushäll. En underhyresgäst med eget mathushäll
bildade ett eget matlag. I folkräkningarna 1980
och 1985 hörde underhyresgästen tili samma
bostadshushäll som bostadens övriga invänare.
Se bostad, internat, referensperson.

Bostadshushállets
sammansáttning
Bostadshushállets sammansáttning beskriver
bostadshushállets person- och familjesammansáttaing.

Bostadsbefolkning
Till bostadsbefolkningen hör enligt det céntrala
befolkningsregistret aña personer som vid utgängen av är 1990 var stadigvarande bosatta i bostädema. Personer som värdas pä anstalt eller som
bor i internat eller utomlands eller är bostadslösa
hör inte tili bostadsbefolkningen. Personer som
bor i byggnader som klassificerats som internat
och vars bostad inte uppfyller definitionen pä
bostadslägenhet, räknas inte tili bostadsbefolk
ningen.
Familjepopulationen avviker frän bostadsbefolk
ningen i det att den förra även omfattar personer
som bor i internat.
Se bostad, internat, befolkning.

Bostadshushâll

Familjebostadshusháll ár husháll med
• endast en familj,
• 1 familj och andra personer,
• 2 familjer och eventuella andra personer
eller
• 3+ familjer och eventuella andra personer.
óvriga bostadshusháll ár bostadshusháll med
• 1 person,
• 2 personer, bágge av samma kün,
• 2 personer, man och kvinna,
• 3+ personer, alla av samma kün eller
• 3+ personer, man och kvinnor.

Statistikcentralen
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Bostadsort
En person kan förutom sitt stadigvarande hemvist ha en tillfällig boning i en bostad, där han
enligt egen uppgift bor tillfälligt minst tre mänader. Även bostadslösa kan räknas tili en kommuns bofasta befolkning. Uppgiftema om bos
tadsort har eihällits ur det céntrala befolkningsregistret. Se befolkning.

Bostadsyta
En bostads yta beräknas frän insidoma av de
väggar som omsluter den. Till bostadens yta räk
nas ocksä hjälputrymmen (hemvärdsutrymmen,
klädrum, o.dyl.), badrum, hobbyrum, brasrum,
samt om det finns bastu i lägenheten, bastuns,
tvätt- och omklädningsmmmets yta, samt rum
som används säsom arbetslokal, om där inte arbetar avlönad arbetskraft.
Till bostadsytan räknas inte garage, källare, bas
tu i oinredd bottenväning, kalla förrädsutrymmen, balkong, farstukvist, veranda, vindfäng eller vindsutrymmen som inte används för boende.
Ett fritidshus yta avser byggnadens väningsyta.
En verksam hetslokals yta avser den totala yta
som en innehavare av en verksamhetslokal har i
en och samma byggnad, och som används för
samma syfte. Om en innehavare av en verksam
hetslokal samtidigt tex. i olika väningar i en och
samma byggnad har utrymmen som inte är di
rekt förbundna med varandra, avser ytan den
sammanlagda ytan av lokalema i olika väningar.
Ytan beräknas frän väggamas insidor.

för olika funktioner avsett övertäckt utrymme
som i allmänhet avgränsas av ytterväggar eller
andra väggar som avskiljer det frän andra konstruktioner (byggnader).
Bergrum eller andra undeijordiska utrymmen,
vars inneryta huvudsakligen bestär av bergvägg
eller motsvarande och/eller utrymmen som inte
omfattar konstruktioner som är jämförbara med
innerkonstruktionema i egentliga husbyggnader t.ex. undeijordiska oljecistemer - räknas inte
som byggnader.
Skjul av lätt konstruktion, kiosker o.dyl. som in
te innefattar utrymmen som avgränsas av slutna
väggar, samt husvagnar, fartyg o.dyl. anses inte
heller utgöra byggnader.Uppgiftema om byggna
der har erhällits ur det centrala befolkningsregistret. Statistiken över byggnadsbeständet om
fattar samtliga byggnader med undantag för:
• fritidshus,
• byggnader för vätskeupplag,
• byggnader som enbart används inom lantbruksproduktion,
• bostadsbyggnademas bastubyggnader,
• bostadsbyggnademas ekonomibyggnader,
• försvarsmaktens byggnader och
• skyddsrum, utom dä de här nämnda byggnadema är bebodda eller dä de omfattar
verksamhetslokaler.
Se fritidshus

Byggnadens användningssyfte
Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet
med det ändamäl för vilket största delen av
byggnadens väningsyta används.

Se väningsyta.

Huvudgruppema i byggnadsklassificeringen är:

Bostädernas medelstorlek
Bostädemas medelstorlek är ett relationstal som
uttrycker relationen mellan bostadslägenhetemas
totala yta och bostädemas sammanlagda antal.

Byggnad
Med byggnad avses en fast, firistäende konstruk
tion med egen ingäng som är uppförd pä den
plats där den är belägen, och som innefattar ett
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0. Bostadsbyggnader
1. Butiks-, inkvarterings- och bespisningsbyggnader
2. Värdbyggnader
3. Kontors- och förvaltningsbyggnader
4. Byggnader för samlingslokaler
5. Undervisningsbyggnader
6. Industribyggnader
7. Lagerbyggnader
8. Byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske
9. Trafikbyggnader och övriga byggnader.
Klassificeringen av byggnaders användningssyf
te framgär av bilaga 9. Alla klasser i byggnads-
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klassificeringen har inte tagits med i byggnadsbeständet. Se byggnad.

Byggnadsmaterial
Med byggnadsmaterial avses det material som
byggnadens bärande konstruktioner i huvudsak
är gjorda av. Byggnadsmaterialet klassificeras
enligt följande:
• sten
- betong, lättbetong
- tegel
- stäl

berör omrädet finns registrerade hos Kartcentra
len. Delomrädesindelningen i 1990 ärs folkräkning följer Situationen 31.3.1992.
Kommunemas delomräden har numrerats enligt
högst tre niväer. Delomrädesindelningens minsta
enhet är smäomräde (smäomrädeskoden har tre
tecken, t.ex. P 001). Smäomräden kan sammansläs tili statistikomräden (koden för ett statistikomräde har tvä tecken, t.ex. T 01), men en del
av omrädena kan lämnas utanför och ges enbart
smäomrädeskod. Statistikomräden kan sammanfogas tili storomräden (storomrädeskoden har ett
tecken, Lex. S 1). Delomrädeskoden kan säledes
beroende pä hierarkinivän skrivas pä nägot av
följande sätt:
S1
S1 TOI
S1 TOI P001

• trä

= storomräde
= statistikomräde
= smäomräde

• annat, okänd

Civilständ
Med civilständ avses en persons ställning i enlighet med äktenskapslagen (234/29). Klassifice
ringen är följande:
• ogift
• gift
• fränskild
• änka, änkling
När lagen om ändring av äktenskapslagen
(411/87) stiftades, avlägsnades begreppet hemskillnad ur bestämmelsema om äktenskapsskillnad. Gifta par som före 1.1.1988 pä basis av de
gamla bestämmelsema om äktenskapsskillnad
tilldömts och fortfarande lever i hemskillnad har
i Statistiken betraktats som gifta. I klassificering
en har man inte beaktat personer som lever i äktenskapsliknande förhällanden, dvs. samboende
par.
Uppgiftema om civilständ har tagits ur det centrala befolkningsregistret.
Sefamiljetyp.

Framtagning av uppgifter pä delomrädesnivä förutsälter att man känner tül byggnademas koordinater. T.ex. vid Produktion av arbetsplatsuppgifter för delomrädena fär en person sin delomrädeskod pä basis av koordinatema för sin
arbetsplats.
I slutet av tabellen ges uppgifter om klassen
’Övrigt omräde’ som gäller de fall där
• delomrädesindelningen inte gäller heia
kommunen
• koordinatema saknas eller de är felaktiga.
Se omräde.

Familj
Familjepopulationen omfattar förutom bostadsbefolkningen även personer som bor i kollektiva
bostäder. En familj utgörs av personer som bor
ihop som gifta eller sambor tillsammans med si
nä ogifta bam, eller endera föräldem tillsam
mans med sina ogifta bam, samt gifta och sam
boende par utan bam.
övriga personer i bostadshushället hör inte tili
familjen. Till bam räknas i familjestatistiken
ogifta bam som bor tillsammans med sina föräldrar:

Delomräde

• biologiska bam,
• adoptivbam samt

Kommunens delomrädesindelning baserar sig pä
de funktionella regionala helheter som kommu
nen själv har definierat De gränser som ritats in
pä kartan och de uppgifter för identifiering som

• makens/makans biologiska bam och adop
tivbam.
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Fosterbam och bam som enbart omfattas av försöijningsförhällande räknas inte som familjens
bam.

resan mellan sin bostad och arbetsplats under
rakningsveckan.
Klassificeringen Sr foljande:

Enligt det familjebegrepp som används i folkräkningen kan en familj omfatta högst tvá pá varandra följande generationer. Om bostadshushállet
omfattar ñera generationer bildas familjen utgäende frän den yngsta generationen.
Familjestatistiken i folkräkningen 1990 omfattar
även samboende par utan bam samt samboende
par med enbart icke-gemensamma bam.
Samboende par bildas av en man och en kvinna
som stadigvarande bor i samma bostad, om deras äldersskillnad är mindre än 16 är, och de inte
är syskon.
Bamfamiljer är familjer med minst ett bam un
der 18 ár.
Med unga familjer avses alia familjer där man
nen eller en ensamstäende mor eller far är yngre
än 30 är.

Familjetyp

• buss eller sp&rvagn
•
•
•
•

tig eller metro
personbil (som chauffor)
personbil (som passagerare)
motorcykel

•
•
•
•

moped
till fots, p& cykel
arbetsplats i anslutning dll bostaden
annal fSrdsStt.

Fritidshus
Med fritidshus (sommarstuga) avses en fast
byggnad som Sr uppfôrd pâ platsen och som anvânds som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor som betjânar affârslivet, byggnader i
semesterbyar och kolonitradgârdsstugor fors inte
till friddshus.
I folkrakningen 1990 har som friddshus râknats
alla de byggnader vars anvândningssyfte
31.12.1990 var bostadsbyggnad for firitidsbruk
eller som vid nâmnda ddpunkt anvSndes for semesterboende.

Familjema indelas i följande typer:
• gift par utan bam
• sambor utan bam

Uppgiftema om fhddshus har erhâllits ur det
centrala befolkningsregistret och de har kompletterats med skattestyrelsens uppgifter.

• gift par med bam
• sambor med bam
• mor och bam
• far och bam
Gift par utan bam avser ett par som aldrig har
haft bam eller vars bam inte längre bor med föräldrama. Sambor utan bam upptas för första
gângen i folkräkningen är 1990. Sambor med
bam omfattar förutom par med gemensamma
bam ocksä par med bam som inte är gemensam
ma.

Färdsätt under arbetsresan
Uppgiftema om färdsätt under arbetsresan har
samlats in i samband med den urvalsbaserade
kvalitetsundersökning som hänför sig tili folk
räkningen. Färdsättet under arbetsresan är det
sätt pâ vilket en person färdades största delen av
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Hustyp
Bostadsbyggnadema klassificeras enligt hustyp
pä följande sätt:
Fristäende smähus. Till denna grupp räknas
bostadshus med 1-2 bostäder, parhus samt med
smähus jämförbara fristäende bostadsbyggnader.
Sammanbyggda smähus. Till denna gmpp hör
bostadsbyggnader som bestär av minst tre sam
manbyggda smähus. Gruppen omfattar rad- och
kedjehus.
Flerväningsbostadshus. Till denna gmpp hör
hus med minst tre bostäder, där minst tvä bostä
der finns ovanpä varandra i det fall att huset inte
kan föras tili nägon av de föregäende klassema.
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Bostadsbyggnad av annat slag. Till denna grupp
förs bostadsbyggnader av okänd hustyp.

Inom omrädet arbetande

Huvudsaklig verksamhet

Med ’inom omrädet arbetande’ avses alla som
arbetar inom omrädet, oberoende av var de bor.
De inom omrädet arbetande personema utgör
den s.k. sysselsatta dagbefolkmngen, vars antal
kan användas som ett mätt pä antalet arbetsplatser inom omrädet. Se arbetsplats.

Begreppet ’huvudsaklig verksamhet’ avser arten
av en persons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas i personer som tillhör arbetskraften och sädana som stär utanför arbetskraften.
De bäda huvudkategoriema kan indelas i undergrupper. Klassificeringen bygger pä uppgifter
om personens verksamhet under den sista
veckan är 1990.
Klassificeringen enligt huvudsaklig verksamhet
är följande:
Arbetskraft
• sysselsatta
• arbetslösa
Utanför arbetskraften
• 0 - 14-äringar
• studerande
• pensionärer

Inom omrädet bosatt sysselsatt
arbetskraft
Med ’inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft’
avses samtliga sysselsatta som bor inom omrä
det, oberoende av var de arbetar. Den inom om
rädet bosatta sysselsatta arbetskraften utgör den
sJc. sysselsatta nattbefolkningen. Se sysselsatt
arbetskraft.

Internat

• beväringar, civiltjänstepliktiga
• övriga utanför arbetskraften
Uppgiftema om den huvudsakliga verksamheten
grundar sig pä olika register. Dä man avgjort
personens huvudsakliga verksamhet har tillhörighet i arbetskraften getts företräde. Vid indelningen av arbetskraften har man först avgjort
vilka som skall räknas tili de arbetslösa innan
man avgjort ffägan om de sysselsatta.
Gruppen ’övriga utanför arbetskraften’ bestär av
personer som inte tillhör arbetskraften, eller nägon av följande grupper: 0 - 14-äringar, stude
rande, beväringar eller pensionärer. I folkräkningen 1990 har det inte gätt att avdela t.ex. per
soner som utför hushällsarbete i hemmet tili en
egen grupp, utan dessa personer ingär i gruppen
’övriga utanför arbetskraften’.
För närmare uppgifter om klassificeringen efter
huvudsaklig verksamhet hänvisas tili Statistikcentralens Publikation ’Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verksamhet’.
Se yrkesverksamhet, pensionärer, studerande,
sysselsatt arbetskraft, arbetslösa, arbetskraft, be
väringar.

Med intemat (specialstrukturerat intemat) avses
en byggnad avsedd för kollektivt boende där invänama har gemensat kök, vardagsmm och/eller
gemensamma sanitetsutrymmen. I ett intemat av
denna typ finns det i allmänhet inga egentliga
bostadslägenheter. Byggnadstekniskt awiker ett
specialstrukturerat intemat inte nämnvärt frän en
inkvarteringsbyggnad. Intemat är avsedda för
specialgrupper, säsom äldringar, handikappade
e.dyl. Vanliga bostadsbyggnader som har uppförts med tanke pä specialgrupper men som rill
sin utrymmesföidelning inte awiker frän det
normala (t.ex. gemensamma utrymmen) betraktas inte som intematbyggnader.
En bostad som befinner sig i en byggnad som
tili användningssyftet klassificerats som intematbyggnad, betraktas som normal bostad om den
har följande egenskapen
• rumsantalet (inkl. kök) större än ett,
• ätminstone kök eller kokvrä
• WC och
• dusch, badkar eller bastu i lägenheten.
Awikande frän folkräkningen 1980 beskrivs intematbostädema inte som en egen grupp, utan de
räknas tili det normala bostadsbeständet. De intematbostäder som inte uppfyller ovannämnda
villkor har överhuvudtaget inte noterats i Statisti
ken över bostadsbeständet.
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Se

Kök

bostadsbefolkmng.

Ett kök är ett rum som är inrett med tanke pä
matlagning. Ett utrymme som är inrett för matlagning, men som är mindre än 7 kvadratmeter,
betraktas som kokvrä eller kokutrymme.

Kommun
Är 1990 fanns det 460 kommuner i Finland.
Kommunema har traditioneilt indelats i tvä
grupper: städer och övriga kommuner. Statistik
centralen har tagit i bruk en ny statistisk kommunindelning fr.o.m. är 1989. Denna indelning
gör en bättre ätskillnad mellan städer och landsbygd än den administrativa indelningen i städer
och övriga kommuner.
I den nya kommunindelningen har kommunema
grupperats i tre grupper pä basis av tätortsbefolkningens andel och folkmängden i den största
tätorten:

Till urbana kommuner förs de kommuner i vilka
minst 90 piocent av befolkningen bor i tätorter
eller dar den största tätortens folkmängd är minst
15 000. Antalet dylika kommuner är 59, av vilka
55 är städer och fyra övriga kommuner.
Tätortskommuner är däremot de kommuner i vil
ka minst 60 procent, men under 90 piocent, av
befolkningen bor i tätorter och där den största
tätortens folkmängd är minst 4 000 men under
15 000. Antalet dylika kommuner är 50, av vilka
19 är städer och 31 övriga kommuner.
Till landsbygdskommuner förs de kommuner där
mindre än 60 procent av befolkningen bor i tät
orter och där den största tätortens folkmängd är
under 15 000 samt de kommuner där minst 60
men under 90 procent av befolkningen bor i tät
orter och där den största tätortens folkmängd är
under 4 000. Antalet dylika kommuner är 351,
av vilka 10 är städer och 341 övriga kommuner.
Indelningen enligt den nya kommunindelningen
presenteras länsvis i bilaga 11. En förteckning
över kommuner, kommunform och ändringar in
gär i Statistikcentralens Publikation ’Kommunnumrering’.
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Kön
Uppgiften om kön har tagits ur det centrala befolkmngsregistreL

Livsskede

1. Uibana kommuner
2. Tätortskommuner
3. Landsbygdskommuner

Se omräde.

Se rum och rumsantal.

Avsikten med livsskedesindelningen är att särskilja mellan bostadshushällens olika livsskeden,
som i allmänhet skiljer sig frän varandra med
avseende pä inkomster och utbildning. Livsske
desindelningen görs utgäende frän bostadshushällstyp, referenspersonens älder och barnens älder (bilaga 8).
Bostadshushällets livsskede beskrivs med hjälp
av referenspersonens älder i det fall att bostadshushället inte omfattar en familj (enpersonshushäll, bamlösa hushäll med minst tvä personer). Pä samma sätt gör man ifräga om bamlö
sa gifta och samboende par. Bamfamiljers
livsskeden beskrivs däremot med hjälp av barnets eller bamens älder.

Län
Är 1990 fanns det tolv län i Finland:
Nylands län
Abo och Bjömeborgs län
Landskapet Aland
Tavastehus län
Kymmene län
S:t Michels län
Norra Karelens län
Kuopio län
Mellersta Finlands län
Vasa län
Uleäborgs län
Lapplands län

Statisti kcentralsn

En förteckning over kommunema i länen och
ändringar i de regionala indelningama ingär i
Statistikcentralens Publikation ’Kommunnumrering’.
Se omräde.

Nationalitet
Med nationalitet avses detsamma som en per
sons juridiska medborgarskap i ett visst land.
Uppgiften om nationalitet har tagits ur det cént
rala befolkningsregistret.
Klassificeringen finns i Publikationen ’Koder för
stater och länder’ 1991.
Se befolkning.

Näringsgren

N
O
P
R
S
T
X

Offentlig förvaltning och försvar
Utbildning och forskning
Hälso-, sjuk- och socialvärd
Rekreation och kultur
Organisationer och religiös verksamhet
Övriga tjänster
Okänd

Näringsgrensindelningen är en hierarkisk indelning, där huvudklassema är indelade i tväsiffriga
klasser (bilaga S). Dessa klasser är vanligen in
delade i tresiffriga underklasser, och pä den mest
detaljerade nivän i fyrsiffriga klasser.
Uppgiftema om näringsgren baserar sig i all
mänhet pä uppgifter ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, registret över statliga verk och verksamhetsställen samt Kommunemas pensionsförsäkrings verksamhetsställeregister. Uppgifter om arbetslösas näringsgren
har erhällits ur arbetsministeriets register över
arbetssökande. I tabeller över heia befolkningen
efter näringsgren har personer utanför arbetskraf
ten tilldelats samma näringsgren som bostadshushäüets referensperson.
Se referensperson.

En persons näringsgren (bransch) bestäms utgäende M n arbetsplatsens näringsgren. Alla som
arbetar pä samma arbetsplats erhäUer samma näringsgrenskod oberoende av yrke. Arbetsplatsens
bransch anges för vaije arbetsställe utgäende
frän Statistikcentralens näringsgrensindelning.
För självständiga yrkesutövare bestäms näringsgrenen efter arten av deras verksamhet.
Näringsgrensuppgift anges i första hand för den
sysselsatta arbetskraften. Klassificeringen ges i
Publikationen ’Näringsgrensindelningen (NI)
1988’.
Ett företag utövar i huvudsak endast en typ av
verksamhet pä ett arbetsställe. Verksamheter pä
olika platser som utövas av samma företag betraktas i allmänhet som olika arbetsställen.
Näringsgrensindelningens huvudklasser är:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd
Skogsbruk
Gruvor och mineralbrott
Tillverkningsindustri
Energi- och vattenförsöijning
Byggverksamhet
Handel
Hotell- och restaurangverksamhet
Transport
Post och telekommunikationer
Finansiering och försäkring
Fastighets-, rengörings- och uthymingstjänster
Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet

Nätanslutningar
Med byggnadens nätanslutningar avses:
• avlopp
• vattenledning
• el
• naturgas.

Omräde
De administrativa omrädesindelningar som använts vid folkräkningen 1990 motsvarar Situatio
nen 31.12.1990. En förteckning över länen, regionplaneomrädena och kommunema samt över
förändringar i de regionala indelningama ingär i
Statistikcentralens ärliga Publikation ’Kommunnumrering’. Det publiceras ocksä uppgifter om
omrädena i Södra Österbotten, Vasa kustregion,
Mellersta Österbotten och huvudstadsregionen
(bilaga 10). Uppgifter kan produceras bäde för
de administrativa omrädesindelningama och för
omrädesindelningar som baserar sig pä användning av koordinater, säsom delomiäden, tätorter
och kartrutor.
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Se kommun, Iän, delomräde, postnummeromräde, regionplaneomräde, tätort.

Penciling
Penciling innebär att man arbetar utanför sin
egen boningsort Nettopendling avser skillnaden
mellan antalet personer som reser tili annan ort
för att arbeta och dem som kommer tili orten för
att arbeta. Nettopendling kan ocksä anges som
ett tal mellan t.ex. tvä enskilda omräden. Ett positivt nettopendlingstal innebär att antalet per
soner som kommer tili omrädet är större äi) anta
let personer som reser tili annan ort för att arbe
ta.

i bostadshushället. Som inkomstuppgifter har
man använt de statsskattepliktiga inkomstema
under statistikäret. Om den person som har de
största inkomstema är ett bam under 25 är, antecknas emellertid inte denna person som refe
rensperson för bostadshushället. I ett sädant fall
utnyttjar man utöver inkomstuppgifter ocksä
uppgifter om ställning i familjen, kön och älder
för att bestämma referenspersonen. Om ingen i
bostadshushället har statsskattepliktiga inkomster
bestäms referenspersonen pä basis av uppgifter
om ställning i familjen, kön och älder.
Referenspersonen används vid produktion av
t.ex. uppgifter om näringsgren eller socioekonomisk ställning för bostadshushäll, familjer
eller hela befolkningen.
Se bostadshushäll, näringsgren, familj, socioekonomisk ställning.

Pensionärer
Som pensionär räknas alla som enligt uppgifter
frän Folkpensionsanstalten lyfter pension och
som inte förvärsarbetar. Pä basis av sin älder
räknats alla personer som fyllt 74 som pen
sionärer. Dessutom har en del av personema antagits vara pensionärer pä grundval av att de har
pensionsinkomst.
Se huvudsaklig verksamhet.

Postnummeromräde
Med postnummeromräde avses i regel en postanstalts omräde, som kan identifieras genom ett
postnummer. Postnummeromrädena är oberoende av de administrativa regionindelningama, varför ett och samma postnummeromräde kan
sträcka sig över tvä kommuners omräde. Antalet
postnummeromräden uppgick tili ca 3000 i slutet
av är 1990. En förteckning över postanstalter
och postnumren samt ändringar ingär i Post- och
televerkets Publikation ’Postnummerkatalog
1991’.

Är 1990 fanns det i Finland följande 20 regionplaneomräden:
Helsingfors rpl
Östra Nylands rpl
Länsi-Uudenmaan ska (=rpl)
Västra Nylands rpl
Egentliga Finlands rpl
Alands rpl
Satakunnan ska
Tampereen ska
Kanta-Hämeen ska
Päijät-Hämeen ska
Kymenlaakson ska
Etelä-Karjalan ska
Etelä-Savon ska
Pohjois-Kaijalan ska
Pohjois-Savon ska
Keski-Suomen ska
Vasa läns rpl
Pohjois-Pohjanmaan ska
Kainuun ska
Lapin ska
Sammanslagningen av regionplane- och landskapsförbunden har inte lett tili förändringar i regionplaneomrädenas gränser. En förteckning
över regionplaneomrädena och de därtill hörande
kommunema samt över omrädesförändringama
ingär i Statistikcentralens ärliga Publikation
’Kommunnumrering’.

Se omräde.

Referensperson
En referensperson har bestämts för bostadshushäll och familjer. Med referenspersonen
avses den person som har de största inkomstema
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Regionplaneomräde

Se omräde.
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Klassificeringen baserar sig pä uppgiftema om
personemas huvudsakliga verksamhet, yrke, yrkesställning, näringsgren och arbetsgivarsektor.

Relativt arbetskraftstal
Med relativt arbetskraftstal avses arbetskraftens
procentuella andel av befolkningen i arbetsför
älder, 15 - 74-äringar.

Relativt arbetslöshetstal
Med relativt arbetslöshetstal avses de arbetslösas
procentuella andel av hela arbetskraften.

Rum och rumsantal
Ett rum är ett utrymme med fönster, en golvyta
pä minst 7 m2 och en medelhöjd pä minst 2 meter. En farstu, veranda, sovalkov eller annat
motsvarande utrymme betraktas inte som ett
rum. Rumsantalet inkluderar köket, om inget an
nat anges.

I folkräkningen 1990 används samma klassificering av socioekonomisk ställning som i folkräkningama 1980 och 1985 (bilaga 7). Den presenteras i Publikationen ’Klassificering av socio
ekonomisk
ställning.
Klassificering
av
yrkesställning’, Statistikcentralen, Handböcker
nr 17 (1983). Under samma nummer i handboksserien publicerades är 1989 den nya klassifice
ringen av socioekonomisk ställning, som dock
inte används vid folkräkningen 1990.
Personema har klassificerats pä basis av sin egen
verksamhet med undantag av 0 - 15-äriga bam
och övriga personer som stär utanför arbetskraf
ten. Dessa personer har fätt samma socioekonomiska ställning som hushällets referensperson. Huvudgruppema i den klassificering av so
cioekonomisk ställning som har använts vid
folkräkningen är:
• företagare
• högre tjänstemän
• lägre tjänstemän
• arbetare

Rummens medelstorlek

• pensionärer
• studerande

Rummens medelstorlek är ett relationstal mellan
lägenhetsytan och rumsantalet (inklusive köket).

Räkningsvecka

• övriga
Vid folkräkningen 1990 künde en indelning i arbetsgivare och ensamföretagare inte genomföras,
utan bägge gruppema ingär i gruppen ’företaga
re’.
Se yrkesställning, referensperson.

Med räkningsvecka avses de sju sista dagama är
1990, dvs. perioden 25 - 31.12.1990. Man har i
folkräkningen strävat efter att samla in uppgifter
i anslutning till arbete under denna vecka. Denna
vecka har ocksä utgjort undersökningsvecka för
den urvalsbaserade kvalitetsundersökningen som
utfördes i samband med folkräkningen.

Socioekonomisk ställning

Spräk
I folkräkningen har uppgiftema om spräk tagits
ur det centrala befolkningsregistret. Registeruppgiften beskriver en persons modersmäl. Följande
klassificering tillämpas:
• finska
• svenska

Klassificeringen enligt socioekonomisk ställning
delar pä basis av personemas sociala och
ekonomiska ställning in befolkningen i relativt
homogena grupper som kan uppfattas som konkreta klassgrupper.

• samiska
• ryska
• danska, norska, isländska
• engelska
• tyska
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• franska
• annat
• okänt
I folkräkningen har separata tabeller framställts
endast för den svenskspräkiga och den samiskspräkiga befolkningen.

ganisationer för uppdrag som utförts utanför Finland utgör inte statsskattepliktiga inkomst, liksom inte heller vissa socialskyddsförmäner som
utbetalats av den offentliga sektom samt skattefria ränteinkomster.
För en närmare utredning angäende olika inkomsttyper hänvisas tili Statistikcentralens Publi
kation ’Inkomst- och förmögenhetsstatistik
1989’.

Statsskattepliktiga inkomster
Uppgiftema grundar sig pä uppgiftema i skattestyrelsens beskattningsregister beträffande stats
skattepliktiga inkomster för är 1990. Som stats
skattepliktiga inkomster har räknats inkomster
pä minst 10 mark.
Med medelinkomst avses inkomster per inkomsttagare. Medianinkomsten ger i allmänhet
en bättre bild av en bestämd grupps inkomstnivä. Medianinkomsten anger storleken pä den inkomst som delar inkomsttagama i tvä lika stora
grupper. Hälften av inkomsttagama har mindre
inkomster än medianinkomsten och andra hälf
ten har större inkomster än medianinkomsten.

Studerande
En studerande är en person som fyllt 15 är och
som studerar pä heltid vid nägon läroanstalt och
som inte förvärvsarbetar.
Uppgiften om studier har erhällits ur Statistik
centralens register över högskolestuderande, utbildningsstyrelsens register över gemensam intagning samt statens studiestödcentrals studiestödsregister. En del personer har räknats som
studerande pä basis av älder. Skolelever under
15 är hör huvudsakligen tili gruppen ’0-14 -äringar’.

Med nettoinkomst avses den inkomst som erhälls dä man frän de statsskattepliktiga inkomstema drar av skatter (inkomstskatt, förmögenhetsskatt, skalteförhöjning, kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkringsavgifter, folkpensionsavgifter och skogsvärdsavgifter).

Ställning i familjen

De statsskattepliktiga inkomstema indelas enligt
inkomstkälla i följande typer:

Personema indelas efter kön och ställning i fa
miljen pä följande sätt:

• företagarinkomster (affärs- och yrkesinkomster, inkomster av gärdsbruk och net
toinkomst av skogsbruk, inkomst av sammanslutning, bostads- och hyresinkomster, andra inkomster av näring)
• löneinkomster (penninglön, bilförmän, övriga naturaförmäner, övriga löneinkoms
ter, av arbetsgivaren erlagd kostnadsersättning som jämställs med lön, betjäningsavgifter, lösen o.dyl. samt värdet av eget arbete i skogsbruk)
• övriga statsskattepliktiga inkomster (pensionsinkomster, inkomst av förmögenhet,
övriga inkomster, dag- och moderskapspenning, utkomstskyddsförmäner vid arbetslöshet, stöd för värd av bam i hem
met, inkomster frän utlandet).
En persons förvärvsinkomster utgörs av företagar- och löneinkomster. Stipendier och understöd för studier eller forskning, lön eller arvoden
som utbetalas av FN eller dess specialor-
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Se huvudsaklig verksamhet.

• äkta make/maka
• samboende make/maka
• far/mor utan make/maka
• bam
Till bam räknas i familjestatistiken alla egna el
ler makens/makans ogifta biologiska bam eller
adoptivbam, oberoende av älder som bor tillsammans med föräldrama. Fosterbam eller försöijda
bam räknas inte med.

Byggnads- eller ombyggnadsär
Med byggnadsär avses det är byggnaden blev
färdig för användning. Om det i byggnaden
gjorts ombyggnader som kan jämställas med ett
nyuppförandie, uppges ombyggnadsäret som
byggnadsär.

Statistikcentralen

Sysselsatt arbetskraft
Till den sysselsatta aibetskrafien hör alla 15 74-áringar, som var sysselsatta under räkningsveckan. Uppgiften om sysselsättning baserar sig
pä arbetspensionsuppgifter och uppgifter firän
skattemyndighetema.

• Familjebostadshushäll är bostadshushäll
som bestär av minst en familj.
• Till typen bostadshushäll med äldring räk
nas bostadshushäll med minst en person
som har fyllt 65 är.
• Äldringsbostadshushäll är bostadshushäll
där alla personer har fyllt 65 är.

Se huvudsaklig verksamhet.

Tätort
Trángboddhet
En bostad är trängbodd enligt nedanstäende normer om antalet invänare uppgär tili
norm 1: fler än 2 personer per rum, dä köket
räknas som ett separat rum.
norm 2: fler än 2 personer per rum, dä köket inte
räknas som ett separat rum.
norm 3: fler än 1 person per rum, dä köket räk
nas som ett separat rum.
norm 4: fler än 1 person per rum, dä köket inte
räknas som ett separat rum.
De normer som tillämpats i Statistiken har varierat firän ett decennium tili ett annat Normema
1 och 2 användes vid folkräkningama 1970 och
1975. Uppgifter enligt norm 3 har producerats
sedan är 1980. Norm 4 tillämpas för första gängen i folkräkningen 1990.1 motsats tili tidigare är
har norm 4 nu ocksä använts vid klassificering
av boendenivä, där man tidigare använde norm
3.

Som tätorter betraktas alla byggnadsgrupper med
minst 200 invänare, där avständet mellan byggnadema i allmänhet inte överstiger 200 meter.
Vid avgränsningen av tätortema beaktas förutom
bostadshus även bl.a. byggnader som används
som aflärs- och kontorslokaler e.dyl. arbetsplatser.
Tekniken för avgränsning av tätorter har förändrats sedan 1985. Avgränsningen sker maskinellt
med hjälp av byggnademas koordinatuppgifter.
Gränsen följer bättre än tidigare den yttre gränsen för det bebyggda omrädet Tili följd av detta
är tätortemas arealuppgifter inte helt jämförbara
med arealuppgiftema för de tätorter som bildats
med hjälp av den tidigare metoden. Avgräns
ningen har gjorts pä basis av det byggnadsbeständ som fanns vid tidpunkten 31.12.1990. De
administrativa omrädesindelningama inverkar in
te pä avgränsandet av tätorter.
Se omräde.

Tätortsgrad
Med tätortsgrad avses tätortsbefolkningens andel
av hela befolkningen. Se tätort.

Typ av bostadshushäll
Bostadshushällets sammansättning och typ är
delvis överlappande begrepp.

Underhyresförhällande

Följande typer av bostadshushäll används:

En imderhyresgäst är en person som bor i en lägenhet som innehas av en annan hyresgäst, som
betalar hyra ät lägenhetens innehavare. Uppgifter
om underhyresförhällande har samlats in i samband med folkräkningens urvalsbaserade kvalitetsundersökning.

• Bambostadshushäll avser bostadshushäll
med minst ett bam under 18.
• Unga bostadshushäll avser bostadshushäll
där referenspersonen är under 30.
• Mansbostadshushäll är bostadshushäll där
alla personer är av manligt kön.
• Kvinnobostadshushäll är bostadshushäll
där alla personer är av kvinnügt kön.

Statistikcentralen
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Upplátelseform

Utbildning

Permanent bebodda bostäder indelas enligt upplätelseform pä följande sätt:

Som utbildning räknas all slutförd utbildning efter grundnivän som varat minst 400 timmar. Vuxenutbildning i form av utbildning pä arbetsplatsen, utbildning ordnad av organisationer och föreningar, spräk- och brevkurser el.dyl. räknas ej
som utbildning.

Ägarbostad
• bostadsinnehavaren äger huset eller
• bostadsinnehavaren äger bostadsaktiema
Tjänstebostad
• aravatjänstebostad
• annan tjänstebostad
Hyresbostad
• aravahyresbostad
• annan hyresbostad
Annan upplátelseform (t.ex. sytning, släktskap)
Okänd upplátelseform

Utbildningsklassificeringen följer samma uppbyggnad som skolsystemet, där utbildningen
framskrider firän lägre stadier tili högre. Ju längre utbildning, desto högre utbildningsgrad.
Utbildningsklassificeringen grundar sig pä stu
dieinriktning och examens innehäll. Utbildnings
omrädet definieras pä basis av utbildningens beteckning.

Uppvärmningssätt
. Med uppvärmningssätt avses det uppvärmnings
sätt som huvudsakligen används för att värma
upp byggnaden. Uppgift om uppvärmningssätt
ges även för bostäder och verksamhetslokaler.
Klassificeringen är följande:
•
•
•
•

Utbildningskoden är femsiffiig. Den första siffran anger utbildningsnivän, medan den andra siffiran anger utbildningsomrädet. Kodens tre sista
siffror anger examen, studieinriktning och examens huvudämne. Tabell 2 presenterar utbildningsklassificeringen pä tväsiffemivä.

vattencentralvärme
luftcentralvärme
direkt eluppvärmning
ugns- eller kaminuppvärmning

För varje person har endast en utbildning beaktats, dvs. den högsta examen som avlagts eller
om personen har fiera examina pä samma nivä,
den senast avlagda. Ett undantag görs om en
person avlagt Studentexamen (högre mellannivä)
samt yrkesexamen pä lägre mellannivä. I dessa
fall anges utbildningen enligt yrkesexamen.
Uppgiftema om utbildning har tagits ur Statistikcentralens examensregister för tidpunkten
31.12.1990. Närmare uppgifter om utbildnings
klassificeringen finns i Statistikcentralens Publi
kation ’Utbildningsklassificering 31.12.1988’.

• ej fast värmeanordning
• okänt.
En byggnad med vattencentralvärme värms upp
med cirkulerande vatten, en byggnad med luft
centralvärme med cirkulerande luft. Vid direkt
eluppvärmning värms byggnaden upp direkt med
ett fast värmeelement som är kopplat tili elnätet
eller pä nägot motsvarande sätt.
Vid ugns- eller kaminuppvärming uppvärms en
mur (ugn) som magasinerar värmen med ved el
ler nägot annat bränsle. Till ugnsuppvärmning
hänförs ocksä inmurade elektriska värmekondensatorer, fristäende fasta oljevärmare samt öppna
spisar med varmluftecirkülation (inte i lättkonstruktion). Ugnar för bastuuppvärmning räknas
inte som uppvärmningsanordningar.

Utrustning
Uppgiftema om byggnademas och bostädemas
utrustning härstammar frän byggnads- och bostadsuppgifter i det céntrala befolkningsregistret.
Utrustning för bostäder omfattar:
• avlopp
• vattenledning
• WC
• varmvatten
• tvättutrymmen (dusch/badrum eller bastu)
• dusch eller badrum
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Tabell 2. Utbildningsklassifxceringen pâ tvâsiffemivâ.
Utbildningsnivä

0

Utbilldnlng

Utbild

lä g re nivä

ning

pä Utbildning

p ä U tbildning p ä h ö g re nivä

9
O känd

m eila n n iv ä

pä

utbild

försko-

nings

lenivä

Utbildningsomräde

n ivä
1

2

3

4

5

6

Lägre

H ögre

Lägre

H ö g re

L ä g s ta

grund-

grand-

m eilan

m eilan

utb.

n ivä

n ivä

n ivä

n ivä

hö g re

7

L ä g re

H ö g re

Forskar-

p ä kan di-

kandl-

utb .eller

d a tn ivä

m otsva-

d a tn ivä

n iv ä

0 AOmänbiUande utbildning

00 1} 101}

201}

8

ra n d e

30

40

90

31
32

41
42

51
52

61
62

71
72

81
82

91
92

33

43

53

63

73

83

93

34

44

54

64

74

84

94

35
36

45
46

55
56

65
66

75
76

85
86

95
96

37

47

57

67

77

87

97

38
39

48
49

58
59

68
69

78
79

88
89

98
99

1 Humanistisk och estetok utbildning

2 Lärarutbildning
3 M erkantil, juridisk,
samhällsvetenskaplig och
beteendevet. utbildning
4 Teknisk och naturvetenskaplig utb.

5 Utbildning för samfdrdael och
telekommuntkationer
6 Utb. fö r vàrdbranschen
7 Utbildning för lant- och skogsbruk

6 Utbildning för andra specialomröden

9 Utbildningomrède okfint

1) Stadstikcentralens examensregister innehâller inte uppgifter om utbildning pâ förskole- och grundnivâ
• egen bastu i lägenheten
• centralvärme eller elvärme.
Utrustning för byggnader omfattar:
• el
• avlopp
• vattenledning
• varmvatten
• hiss
• tvättstuga
• bastu i huset
•
•
•
•

simbassäng
källare med kylanordning
maskinell ventilation
skyddsrum.

Verksamhetslokal
Med verksamhetslokal avses ett byggnadsutrymme som innehas av ett företag, en firma, or
ganisation, myndighet e.dyl. och som används
för annal än bostadsändamäl. Alla i samma
byggnad belägna verksamhetslokaler som dis
ponents av samma innehavare betraktas som en
enda verksamhetslokal om de används för sam
ma ändamäl. Utrymmen som är belägna i olika
byggnader betraktas alltid som olika verksam
hetslokaler. Om samma utrymme används av fie
ra olika affärsföretag eller dylikt, har det delats
upp i separata verksamhetslokaler.
Uppgiftema om verksamhetslokal har tagits ur
det centrala befolkningsregistrets byggnads- och
lägenhetsuppgifter.

Statistikcentralen
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Verksamhetslokalens
användningssyfte

Váningsyta

Verksamhetslokalens huvudsakliga användnings
syfte definieras som det syfte som största delen
av verksamhetslokalens yta används för.

Tili en byggnads váningsyta räknas váningamas
yta och den del av vindens eller källarväningarnas yta där det fmns bostads- eller arbetsrum el
ler andra utrymmen i enlighet med byggnadens
huvudsakliga användningssyfte.

Klassificeringen, som motsvarar byggnadsklassificeringen, är följande:
• butiks-, inkvarterings- och bespisningslokaler

Váningsytan är den vägräta yta som begränsas
av yttersidan av váningamas väggar eller deras
tänkta fortsätming vid öppningar eller dekorationsdetaljer i ytterväggama.

• várdlokaler
• kontors- och förvaltningslokaler
•
•
•
•

möteslokaler
undervisningslokaler
industrilokaler
lagerlokaler

Värmekälla
Med värmekälla avses det bränsle eller den vär
mekälla som huvudsakligen används för uppvärmning av byggnaden. lUassificeringen är:

• trafiklokaler och övriga lokaler
• användningsändamäl okänt.

• fjäiT- eller regionvärme

Váning där bostaden ligger
Här avses den väning där bostadslägenheten är
belägen. Om bostadslägenheten omfattar flera
väningar, anges den väning som omfattar den
största delen av lägenhetens yta. Om lägenhetens
yta är jämnt fördelad över tvä eller flera väning
ar, anges den lägsta väningen.

• olja, gas
• stenkol
• trä, torv
• annan, okänd.
Med fjärr- eller regionvärme avses uppvärmning
som sker genom att värme leds tili byggnaden
frän en värmecentral som befmner sig utanför
byggnaden och som är gemensam för flera fastigheter. Uppgift ingär inte om vilket bränsle
som används vid fjärr- eller regionuppvärmningen.

Váningsantal
Yrke
I byggnadens váningsantal medrüknas alia de
huvudsakligen ovanfor markytan belágna váningar, dár det fínns bostads- eller arbetsrum el
ler utrymnien i enlighet med byggnadens anvándningssyfte. Om antalet váningar ár olika i
olika delar av byggnaden, avser váningsantalet
det stórsta antalet váningar i byggnaden.
I frága om byggnader som fárdigstállts efter
1980 anges váningsantalet som ett medeltal med
beaktande av helheten, om váningsytan i nágon
váning utgür en mycket liten del váningsytan i
byggnadens huvudsakliga váningar. T.ex. en stor
industrihall i en váning med kontorslokaliteter
med liten váningsyta i tre váningar anses ha vá
ningsantalet ett.
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Med yrke avses den veiksamhet eller det arbete
som en person utför för att skaffa sig en inkomst. Vid folkräkningen 1990 har man använt
samma yrkesklassificering som vid folkräkningama 1980 och 1985. Klassificeringen presenteras
i Publikationen ’Yrkesklassificering 1980’, Sta
tistikcentralen, Handböcker nr 14 (1980). Under
samma nummer i handboksserien har det sedermera (1987) publicerats en ny yrkesklassifice
ring, som dock endast använts vid folkräkningens kvalitetsundersökning, parallellt med den
egentliga klassificeringen.
Yikesklassificeringen är uppbyggd sä att de mest
detaljerade yikeskodema är tre- eller fyrsiffriga.
Även de mest detaljerade yrkesklassema innehäller emellertid ofta olika yrkesbenämningar.
Det finns ocksä en grovare yikesindelning som

Statistikcentralen

är en- eiler tväsiffrig. Yrkesklassificeringens huvudgrupper presenteras i bilaga 6.

Yrkesverksamhet

Yrkesklassificeringens utgängspunkt är att alla
som gör samma arbete skall ha samma yrkeskod
oberoende av t.ex. näringsgren eller yrkesställning. Vid kodning av mängtydiga eller bristfälliga yrkesbenämningar har man dock använt uppgifter om bl.a. personens arbetsplats, utbildmng
och tidigare verksamhet.

Uppgiften om yrkesverksamhet anger om en per
son under det g&ngna ¿ret huvudsakligen har tUlhOrt den ekonomiskt aktiva befolkningen. Till
den yrkesverksamma befolkningen har i regel
rSknats de 15 - 74-Mngar som under ¡a 1990
sammanlagt varit i arbete och/eller arbetsldsa
minst sex minader.

Yike fastställs endast för arbetskraft De viktigaste yrkesuppgiftskälloma är skattedeklarationemas yrkesbenämningar samt statens och
kommunemas register över anställningsförhällanden. Som hjälpmedel har man ocksä använt
uppgifter ur det céntrala befolkningsregistret och
ur lantbruksräkningen 1990 samt arbetsgivarorganisationemas uppgifter. Yrkesuppgiftema för
de arbetslösa härstammar frän arbetsministeriets
register över arbetssökande. Dessa uppgifter har
insamlats ur olika källor och huvudsakligen kodats maskinellt.

Med hjalp av begreppet yrkesverksamhet indelas
befolkningen i fOljande gruppen

Yrkesuppgiftema i den urvalsbaserade kvalitetsundersökmng som utförs i samband med folkräkningen, baserar sig pä blankettuppgifter. Pä
blanketten frägas det efter yrke pä den huvudsakliga arbetsplatsen under räkningsveckan.
Kvalitetsundersökningens material har kodats
bäde enligt den yrkesklassiñcering som använts
vid folkräkningen och enligt den nyare yrkesklassificeringen.

Yrkesställning
Yrkesställning anger de sysselsattas ställning i
arbetslivet. Klassifrceringen är följande:
• löntagare
• företagare m.fl.
I folkräkningen 1990 har det inte varit möjligt
att skilja ät följande företagarkategorier:
• företagare som har avlönad arbetskraft
• ensamföretagare eller yrkesutövare och
• företagarfamiljemedlem.
Sälunda innehäller gruppen ’företagare m.fl.’ bä
de företagare och företagares familjemedlemmar.
Uppgiften om yrkesställning baserar sig pä per
sonens pensionsförsäkringsuppgifter samt pä löne- och företagarinkomstemas storlek.

Yrkesverksamma
• sysselsatta
• arbetslOsa
Icke yrkesverksamma
• 0 - 14-Sringar
• studerande
• p e n sio n e r
• bevaringar, civiltjanstepliktiga
• Ovriga icke yrkesverksamma
Yrkesverksamheten har avgjorts p& basis av upp
gifter om arbets- och arbetsldshetsm&nader ur
olika register. En del personer har definierats
som yrkesverksamma endast p& basis av fdrvSrvsinkomster. Alla dvriga personer som inte Sr yr
kesverksamma har raknats till den icke yrkes
verksamma befolkningen.
Frin och med folkrakningen 1985 har arbetskraftsbegreppet anvSnts som huvudbegrepp for
att faststalla en persons huvudsakliga verksamhet Med hjalp av begreppet yrkesverksamhet
kan man emellertid producera parallella uppgif
ter om en persons sysselsattning.
Se huvudsaklig verksamhet, arbetskraft.

Alder
Med álder avses personens álder 31.12.1990 angivet i hela ár. Uppgiften har tagits ur det céntra
la befolkningsregistiet.
Narmare uppgifter om de áldersklassificeringar
som ligger trll grund fOr tabellema erhálls ur
Statistikcentralens publikationer ’Demografiska
och sociala grundklassifrceringar’ och ’Aldersklassiñceringar’.

Statistikcentralen
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Bilaga 1

Förteckning över uppgifter_______
Befolknlngens ekonomlska verksamhet
Uppgifter om sysselsättning kan produceras bäde
enligt arbetskraftsbegreppet (AB, referensperiod
en vecka) och enligt yrkesverksamhetsbegreppet
(YB, referensperiod ett ár). I sysselsättningsstatistik och folkräkningar har arbetskraftsbegreppet
blivit det som vanligen används.

- HUS/KVARTERSNUMMER
-LÄGENHETS/TOMTNUMMER
- LÄGENHETSNUMMER
- KONTROLLBETECKNING
- BYGGNADSNUMMER
- ADRESSNUMMER
-TRAPPNUMMER
- BOSTADSLÄGENHETSNUMMER
- UPPDELNINGSBOKSTAV

PERSONBETECKNING
TÄTORT
Tätortsgränser frán ár 1990

ÄLDER
Álder i hela är 31.12.1990

DELOMRÄDESKOD
- STOROMRÄDE
- STAHSTIKOMRÄDE
- SMÄOMRÄDE

KÖN
- man
- kvinna
CrVTLSTÄND
- ogift
- gift
- änka, änkling
- fränskild

POSTNUMMER
RÖSTNINGSOMRÄDE
KOORDINATER

MODERSMÄL
- finska
- svenska
- samiska
- ryska
- danska, norska, isländska
- engelska
- tyska
- franska
- annat
- okänt

FÖREGÄENDE BOSTADSKOMMUN
För dem som flyttat under ár 1990
HUVUDSAKLIG VERKSAMHET (AB)
Tillhör arbetskraften
- sysselsatta
- arbetslösa
Utanför arbetskraften

- 0 - 14-äringar

NATTONALITET
Se Statistikcentralens Handböcker nr 12

- studerande, skolelever
- pensionärer
- beväring, civiltjänstepliktiga
- övriga
YRKESSTÄLLNING (AB)
Löntagare
Företagare

TROSSAMFUND
Se Statistikcentralens Handböcker nr 18
FÖDELSEKOMMUN

YRKE
Kod enligt yrkesklassiñceringen (1980).
Se Statistikcentralens Handböcker nr 14.

FÖDELSESTAT
HEMORTSBETECKNING
Beteckning i det céntrala befolkningsregistret 31.12.1990.
Beteckningen bestär av följande delar:
- BOSTADSKOMMUN
- BY/STADSDELSNUMMER

SOCIOEKONOMISK STÄLLNING
Kod enligt socioekonomiska ställning
(1980). Se bilaga 7.
ARBETSPLATSENS KOMMUN (AB)
FÖRETAGSSIGNUM (AB)
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ARBETSSTÄLLESIGNUM (AB)

- STATISTIKOMRÁDE
- SMÄOMRÄDE

NÄRINGSGRENSKOD (AB)
Kod enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning NI (1988)

ARBETSPLATSENS POSTNUMMER (YB)
ARBETSSTÄLLESIGNUM (YB)

ÄGARTYP (AB)
Se Statistikcentralens Handböcker nr S

INSTITUTIONELL SEKTOR (YB)
Se Statistikcentralens Handböcker nr 5

JURIDISK FORM (AB)
Se Statistikcentralens Handböcker nr 5

ARBETS- OCH
DER

INSTITUTIONELL SEKTOR
Se Statistikcentralens Handböcker nr 5

ARBETSLÖSHETENS LÄNGD (mänader)
DATUM DÄ ARBETSSÖKANDET UPPHÖRT

ARBETSPLATSENS TÄTORT (AB)
Tätortsgränser firän är 1990
ARBETSPLATSENS DELOMRÄDESKODER
(AB)
- STOROMRÄDE
- s t a h s t t k o m r Ad e
- SMÄOMRÄDE
ARBETSPLATSENS POSTNUMMER (AB)
DATUM DÄ ARBETSFÖRHÄLLANDET IN
LETTS (AB)
HUVUDSAKLIG VERKSAMHET (YB)
Yrkes verksamma
- sysselsatta
- arbetslös
Icke yrkesverksamma
- 0 - 14-äringar
- studerande, skolelever
- pensionärer
- beväringar, civiltjänstepliktiga
- övriga

ORSAKEN TILL ATT ARBETSSÖKANDET
UPPHÖRT
SYSSELSÄTTNINGSUTBILDNING
- minst 5 mänader i sysselsättningsutbildning
- inte i sysselsättningsutbildning
(uppgift om sysselsättningsutbildning även
under veckan 25- 31.12.1990)
STUDIESTÖD
- har erhällit studiestöd under värterminen
- har erhällit studiestöd under höstterminen
- har erhällit studiestöd under bäda
terminema
- har inte erhällit studiestöd
REGISTRET FÖR GEMENS AM ELEVANTAGNING
- i registret för gemensam elevantagning
under värtemünen
- i registret för gemensam elevantagning
under höstterminen
- inte i registret för gemensam elevantagning
(Uppgifter ocksä om de tvä señaste ären)

YRKESSTÄLLNING (YB)

HÖGSKOLEREGISTRET
- i högskoleregistret under värterminen
- i högskoleregistret under höstterminen
- i högskoleregistret under bäda terminema
- inte i högskoleregistret

NÄRINGSGRENSKOD (YB)
ÄGARTYP (YB)
JURIDISK FORM (YB)
DATUM DÄ ARBETSFÖRHÄLLANDET
INLETTS (YB)

ANMÄLAN TILL HÖGSKOLA
- närvarande
- fränvarande
(Uppgifter om bäde höst- och värterminen)

ARBETSPLATSENS KOMMUN (YB)
FÖRETAGSSIGNUM (YB)

TYP AV HÖGSKOLESTUDEER
- ordinarie studerande
- extra studerande

ARBETSPLATSENS TÄTORT (YB)
ARBETSPLATSENS DELOMRÄDESKODER
(YB)
- STOROMRÄDE
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ARBETSLÖSHETSMÄNA-

PENSIONSTYP
- älderdomspension
- pension för arbetsoförmögenhet tillsvidare
- pension för arbetsoförmögenhet under en
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viss tid
- arbetslöshetspension
- individuell förüdspension
STUDENTEXAMEN
UTBILDNINGS KOD
Högsta examen 5-siffrig utbildningskod enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering. Se Handböcker nr 1.
DATUM DÄ EXAMEN AVLAGTS
LÄROANSTALTSTYP
Se Statistikcentralens Läroanstaltsförteckning
LÄROANSTALTSKOD
Se Statistikcentralens Läroanstaltsförteckning
LÄROANSTALTENS KOMMUN
DET IKRAFTVARANDE ARBETSFÖRHÄLLANDETS TYP
Arbetsförhällanden som lyder under PSC:
-APL
- FöPL
- LFöPL
- KoPL
övriga arbetsförhällanden:
- Kyrkan
- Alands landsskapsstyrelse
- Finlands Bank
- Sedeltryckeriet
- FPA
- Sjömanspensionskassan
- Kommun
- Staten
- Statsunderstödd institution
DET LÄNGSTA ARBETSFÖRHÄLLANDETS
TYP
Seovan
UPPGIFTER OM INKOMSTER:
- LÖNELNKOMSTER
- PENNINGLÖN AV HUVUDSYSSLA
- NATURAFÖRMÄNER
- ÖVRIGA LÖNELNKOMSTER ODYL.
- VÄRDET AV LEVERANSARBETE I
SKOGSBRUK
- FÖRETAGARINKOMSTER
- FÖRVÄRVSINKOMSTER
- AFFÄRSINKOMSTER
- YRKESINKOMSTER
- FÖRVÄRVSINKOMSTER AV
GÄRDSBRUK
- NETTOINKOMSTER AV SKOGSBRUK
- ÖVRIGA INKOMSTER AV
GÄRDSBRUK
- INKOMSTER AV SAMFUND
- BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER

- ÖVRIGA FASTIGHETSINKOMSTER
- ÖVRIGA STATSSKATTEPLIKTIGA
INKOMSTER
- PENSIONSINKOMSTER
- FOLKPENSION
- INKOMST AV FÖRMÖGENHET
- ÖVRIGA INKOMSTER
- DAG- OCH MODERSKAPSPENNING
- UTKOMSTSKYDDSFÖRMÄNER VID
ARBETSLÖSHET
- STÖD FÖR VÄRD AV BARN I
HEMMET
- INKOMSTER ERÄN UTLANDET
- STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
- VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
SKATTEPLKTIGA INKOMSTER
- VID STATSBESKATTNINGEN
BESKATTNINGSBARA INKOMSTER
- VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
BESKATTNINGSBARA INKOMSTER
- INKOMSTSKATT
- FÖRMÖGENHETS SKATT
- SKATTEFÖRHÖJNING
- KOMMUNALSKATT
- KYRKOSKATT
FORDONETS TYP
- släpvagn
- buss
- lastbil
- specialbil
- paketbil
- personbil
- traktor
- motordriven arbetsmaskin
- terrängfordon
- motorcykel, moped
ANVÄNDNTNG AV FORDON
- privat
- yrkesanvändning
- annan
ANTAL PERSONERI FAMILIEN
FAMEJESTÄLLNING
- tillhör inte familj
- huvudman
- huvudmannens äkta make/maka
- bam
- huvudman i sambofamilj
- huvudmannens parmer i sambofamilj
- okänd
FAMILJETYP
- äkta makar utan bam
- äkta makar med bam
- sambor utan bam
- sambor med bam
- sambor med gemensamma bam
- sambor med icke gemensamma bam
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Familjer

- far och bam
- mor och bam
-tillhür inte familj
BOSTADSHUSHÂLLETS
SON

REFERENSPER-

BOSTADSHUSHÂLLETS STORLEK
BOSTADSHUSHÂLLETS SAMMANSÀTTNING
-1 familj
-1 familj och andra personer
- 2 familjer eller 2 familier och andra per
soner
- 3 familjer eller 3 familjer och andra per
soner
- ej familj, 1 person
- ej familj, 2 personer av samma kün
- ej familj, 2 personer av motsatt kün
- ej familj, minst 3 personer, alla av samma
kôn
- ej familj, minst 3 personer, inte alla av
samma kün
BOENDEFORM
- bostadsbefolkning
- bostadslüs
- utomlands
- anstaltsbefolkning
- intematbefolkning
- okând
BOSTADENS UPPLÂTELSEFORM
- àger huset
- âger bostadsaktiema
- tjânstebostad
- hyresbostad
- annan upplâtelseform
- okand
UTRUSTNINGSNIVÂ
- vâlutrustad
- bristfâlligt utrustad
- ytterst bristfàlligt utrustad
- okând
BOENDETÀTHET
- rymlig bostad
- normal bostad
- trâng bostad
- okand
HUSTYP
- fristâende smâhus
- sammanbyggt smâhus
- flervâningsbostadshus
- annan byggnad
- okând
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Familjeregistret omfattar bide familjer och per
soner som inte hOr till n&gon familj. I fOrtekningen nedan har man efter uppgifter om sysselsSttning antecknat enligt vilket begepp uppgiften
producerats, dvs. arbetskrafts begreppet (AB, referensperioden en vecka) eller enligt yrkesverksamhetsbegreppet (YB, referensperioden ett Ar).
HEMORTSSIGNUM
Det signum som finns antecknat i det centrala befolkningsregistret 31.12.1990.
KOORDINATER
t At o r t

Tatortsgransema M n Sr 1990
d e l o m r Ad e s k o d e r
- s t o r o m r Ad e
- s t a t is t k o m r Ad e
- s m Ao m r Ad e

POSTNUMMER
FAMUJETYP
- akta par utan bam
- akta par med bam
- sambor utan bam
- sambor med bam
- sambor med gemensamma bairn
- sambor med icke gemensamma bam
- far och bam
- mor och bam
- tillehdr inte familj
b o s t a d s h u s h Al l e t s

LIVSSKEDE

Se sarskild klassificering
b o s t a d s h u s h Al l e t s

s a m m a n s At t -

NING
BOENDEFORM
MANNENS/KVINNANS JAMIE
MAKAS/MAKES
- PERSONBETECKNING
-A l d e r
- k On
- c iv il s t An d
- s p r Ak
- NATIONALITET
- FODELSESTAT
- HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET (AB)
- HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET (YB)
- UTBILDNING
- ARBETSPLATSENS KOMMUN (AB)
- NARINGSGREN (AB)
- SOCIOEKONOMISK STALLNING
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- YRKE
- YRKESSTALLNING (AB)
- a r b e t s l Os h e t e n s l An g d
- TILLFALLIGT HEMORTSSIGNUM

-A l d e r
-SPRÄK

ORDNINGSNUMMER FOR MANNENS AKTENSKAP
ORDNINGSNUMMER FOR KVINNANS AKTENSKAP

BARNETS FÖRHÄLLANDE TILL HUVUDMANNEN/HUVUDMANNENS MAKA/MAKE
- biologisk far/mor
- adoptivfar/adoptivmor
- annan värdnadshavare
- annan
BARNETS HUVUDS AKLIGA
HET (AB)
Om bamet är minst 15 fir

VIGSELDATUM
REFERENSPERSONENS
-A l d e r
- k On
- SOCIOEKONOMISKA STALLNING
SYSSELSATTA BARN (AB)
- minst 16 Sr

VERKSAM-

LÄGENHETENS UPPLÄTELSEFORM
LÄGENHETENS yta (m2)
HUSTYP
ANTAL RUM EXKL. KÖK

SYSSELSATTA BARN (YB)
- minst 16 &r

ANTAL RUM INKL. KÖK
ARAVAHYRESBOSTAD

ARBETSLOSA BARN (AB)
- minst 16 la

LÄGENHETENS UTRUSTNING
- WC
- badkar eller dusch
- bastu i lägenheten
- varmvatten

ARBETSLOSA BARN (16+ Sr)
- 1-3 MANADER
- 4-6 MANADER
- 7-8 MANADER
- 9-12 MANADER
FAMUJENS STORLEK (enligt stadigvarande
boende)
FAMUJENS VERKLIGA STORLEK (enligt
tillftlligt boende)
BARNENS ANTAL
- UNDER 25 AR
- UNDER 18 AR
- UNDER 12 AR
- UNDER 7 Ar
- MINST 15 Ar

BYGGNADENS UTRUSTNING
- avlopp
- vattenledning
- bastu i huset
UTRUSTNINGSNIVÄ
HUVUDS AKLIGT UPPVARMNINGSSÄTT
BYGGNADS- ELLER OMBYGGNADSÄR
BOENDETÄ1HET
PERSONER/RUM EXKL. KÖK

ANTAL BARN SOM TILLFALLIGT BOR PA
a n n a t h Al l
-13- 17-ftringar
- 18- 24-&ringar
- 25+ Sr
STYVFAMHJ
- ANTAL ICKE GEMENSAMMA BARN I
Al d e r n o -17 Ar
- ANTAL ICKE GEMENSAMMA BARN I
Al d e r n 18+ Ar
BARNETS
-KON

PERSONER/RUM INKL. KÖK
MANNENS/KVINNANS OCH MAKANS/MAKENS
- SKATTEPLIKTIGAINKOMST VID
KOMMUNALBESKATTNINGEN
- BESKATTNINGSBARA INKOMST VID
KOMMUNALBESKATTNINGEN
- STATSSKATTEPLIKTIGAINKOMSTER
- BESKATTNINGSBARA INKOMST VID
STATSBESKATTNINGEN
FAMILJENS
- SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID
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KOMMUNALBESKATIMNGEN
- BESKATTNINGSBARAINKOMSTER
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
- STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
- BESKATTNINGSBARA INKOMSTER
VID STATSBESKATTNINGEN
- STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
PER PERSON
- RÄNTOR PÄ BOSTADSLÄN, BEVHJAT BELOPP
- RÄNTOR PÄ BOSTADSLÄN,
UPPGIVNA
- RÄNTOR PÄ LÄN FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET. BEVUJAT BELOPP
- RÄNTOR PÄ LÄN FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET, UPPGIVNA
- RÄNTOR PÄ ANNAT, BEVUJAT '
BELOPP
- RÄNTOR PÄ ANNAT, UPPGIVNA
- GRUNDAVDRAG
- UTKOMSTSSKYDDSFÖRMÄNER VID
ARBETSLÖSHET
- ARBETSLÖSHETSDAGPENNING
- STÖD FÖR VÄRD AV BARN I
HEMMET
- INKOMSTER FRÄN UTLANDET
- LÖNEINKOMSTER
- AFFÄRSINKOMSTER
- YRKSEINKOMSTER
- INKOMSTER AV SAMFUND
- INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
- BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER
- ÖVRIGA FASTIGHETSINKOMSTER
- SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER
- FOLKPENSIONS AVGIFTER
- SKOGSVÄRDSAVGIFTER
- INKOMSTSKATT
- FÖRMÖGENHETSSKATT
- SKATTEFÖRHÖJNING
- KOMMUNALSKATT
- KYRKOSKATT
- ÖVRIGA INKOMSTER
- DAG- OCH MODERSKAPSPENNING
- ÖVRIGA STATSSKATTEPLIKTIGA
INKOMSTER
- INKOMST AV FÖRMÖGENHET
- BOSTADSLÄN OCH ANDRA LÄN
- PENSIONSINKOMSTER
- ARBETS-, TJÄNSTE- OCH FÖRETAGARPENSIONER
- FOLKPENSIONER
- SKATTEPLIKTIG FÖRMÖGENHET
- BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
- ÖVRIG GÄRDSBRUKSGÄLD
- ÖVRIGA GÄRDSBRUKSTILLGÄNGAR
- INKOMSTER- UTGIFTER
- FÖRVÄRVSINKOMSTER
- ARBETSINKOMSTER
- SKULDER SAMMANLAGT
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Bostadshushäll
HEMORTS SIGNUM
TÄTORT
DELOMRÄDESKODER
- STOROMRÄDE
- STAHSHKOMRÄDE
- SMÄOMRÄDE
POSTNUMMER
BOSTADENS UPPLÄTELSEFORM
- äger huset
- äger aktiema
- tjänstebostad
- hyresbostad
- annan upplätelseform (sytning el.dyl.)
- okänd
ARAVAHYRESBOSTAD
- aravahyresbostad
- annan finansiering
BOSTADENS YTA
ANTAL RUM EXKL. KÖK
ANTAL RUM INKL. KÖK
KÖKSTYP
- kök
- kokvrä
- kokutrymme
- inget kök
- okänd
LÄGENHETENS UTRUSTNING
-WC
- badkar eller dusch
- bastu
- balkong/terrass
- varmvatten
VÄNINGSANTAL
HUVUDSAKLIGT UPPVÄRMNINGSSÄTr
- vattencentralvärme
- luftcentralvänne
- direkt eluppvärmning
- ugns- eller kaminuppvärmning
- ej fast värmeanordning
- okänt
HUVUDSAKLIGT BRÄNSLE ELLER HUVUDSAKLIG VÄRMEKÄLLA
- fjärr- eller regionvärme
- olja
- gas
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- stenkol
- trä
- torv
- annat/annan
• okänt/okänd

BOSTADSHUSHÄLLETS VERKLIGA STOR
LEK (enligt tillfälligt boende)

DE BÄRANDE STRUKTURERNAS BYGGNADSMATERIAL
- betong
- tegel
- lättbetong
- stäl
- trä
- annat
- okänt
BYGGNADENS ANVÄNDNINGSSYFTE
Se klassificeringen av byggnaders användningssyfte i bilaga 9.

BOSTADSHUSHÄLLETS STORLEK
(enligt stadigvarande boende)

STORLEK

SOM

ANTALETBARN
- UNDER 3 ÄR
- UNDER 7 ÄR
- 7-12 ÄR
- 13-17 AR
- 18-24 ÄR
- MINST 25 ÄR
- UNDER 16 ÄR
- UNDER 18 ÄR
- MINST 18 ÄR
16-64 -ÄRINGAR
MINST 65 ÄR
UNDER 30 ÄR

BYGGNADS- ELLER OMBYGGNADSÄR

BOENDEFORM
- bostadsbefolkning
- bostadslös
- utomlands
- anstaltsbefolkning
- intematbefolkning
- okänd

TILLFÄLLIGT FRÄNVARANDE BARN
- SAMMANLAGT
- 13-17 -ÄRIGA BARN
-18-24 -ÄRIGA BARN
- MINST 25 -ÄRIGA BARN

ANTALET MÄN I BOSTADSHUSHÄLLET

BYGGNADENS UTRUSTNING
- el
- gas
- avlopp
- vatterüedning
- varmvatten
- källare med kylanordning
- hiss
- maskinell ventilation
- byggnad med kylanordning
- tvättstuga
- bastu i huset
- simbassäng
- skyddsrum

- välutrustad
- bristfälligt utrustad
- ytterst bristfälligt utrustad

TILLFÄLLIGT FRÄNVARANDE
- SAMMANLAGT
-MÄN

BOSTADSHUSHÄLLETS
KONSUMTIONSENHET

HUSTYP
- fristende smähus
- sammanbyggt smähus
- flerväningsbostadshus
- annan byggnad
- okänd

u t r u s t n in g s n iv A

IBOSTADSHUSHÄLLET TILLFÄLLIGT
BOENDE
- SAMMANLAGT
-MÄN
-BARN

MEDLEMMARI BOSTADSHUSHÄLLET
SOM HÖR TILL ARBETSKRAFTEN (AB)
- sysselsatta
- arbetslösa
YRKESVERKSAMMA
MEDLEMMAR I BOSTADSHUSHÄLLET
SOM VARIT ARBETSLÖSA
- arbetslösa i 1 mänad
- arbetslösa i 2 mänader
- arbetslösa i 3 mänader
- arbetslösa i 4-6 mänader
- arbetslösa i 7-8 mänader
- arbetslösa i 9-12 mänader
BOSTADSHUSHÄLLETS SAMMANSÄTTNING
-1 familj
-1 familj och andra personer
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- 2 familjer eller 2 familjer och andra
personer
- 3 familjer eller 3 familjer och andra
personer
- ej familj, 1 person
- ej familj, 2 personer av samma kön
- ej familj, 2 persona* av motsatt kön
- ej familj, minst 3 personer, alla av
samma kön
- ej familj, minst 3 personer, inte alla av
samma kön
LIVSSKEDE (se bilaga 8)
BOSTADSHUSHÄLLETS SPRÄK
- finska
- svenska
- tvä spräk (finska/svenska)
- annat spräk
UTLÄNNINGSBOSTADSHUSHÄLL 1
(ätminstone 1 person i bostadshushället är född
utomlands)
UTLÄNMNGSBOSTADSHUSHÄLL2
(ätminstone 1 person i bostadshushället är utländsk medborgare)
REFERENSPERSONENS
NING

PERSONBETECK-

REFERENSPERSONENS HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHET (AB)
Arbetskraft
- sysselsatt
- arbetslös
Utanför arbetskraften
- 0 - 14-áring
- studerande, skolelev
- pensionar
- beväring, civiltjänstepliktig
- annan
REFERENSPERSONENS HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHET (YB)
Arbetskraft
- sysselsatt
- arbetslös
Utanför arbetskraften
- 0 - 14-áring
- studerande, skolelev
- pensionär
- beväring, civiltjänstepliktig
- annan
REFERENSPERSONENS SOCIOEKONOMISKA STÄLLNING
Kod enligt Stalistikcentralens klassificering av
socioekonomisk ställning (1980). Se Handböcker
nr 14.
REFERENSPERSONENS
NÄRINGSGREN
(AB)
Kod enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (1988). Se Handböcker nr 4.

REFERENSPERSONENS ÄLDER
REFERENSPERSONENS KÖN
- man
- kvinna

REFERENSPERSONENS EXAMEN
Statistikcentralens 5-siffriga utbildningskod.
Se Handböcker nr 1.

REFERENSPERSONENS CIVILSTÄND
- ogift
- gift
- änka, änkling
- fränskild

KOMMUN DÄR REFERENSPERSONENS
ARBETSPLATS ÄR BELÄGEN (AB)
Se kommunnumrering 1990

REFERENSPERSONENS MODERSMÄL
- finska
- svenska
- samiska
- ryska
- danska, norska, isländska
- engelska
- tyska
- franska
- annat
- okänt

BOENDETÄTHET
- rymlig bostad
- normal bostad
- träng bostad
- okänd boendetäthet

REFERENSPERSONENS YRKESSTÄLLNING
- löntagare
- företagare

MANTALSSKRIVENI KOMMUNEN
Det är dä den första av bostadshushällets medlemmar har varit mantalsskriven i kommunen.

PERSONER/RUM EXKL. KÖK
PERSONER/RUMINKL. KÖK
BOSTADEN YTA PER PERSON

REFERENSPERSONENS YRKE
se särskild klassificering
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INFLYTTNING
Det är dä den första av bostadshushällets medlemmar har flyttat in i bostaden.
FRITIDSBOSTÄDER I BOSTADSHUSHÄLLETS ÄGO, antal
KOMMUN DAR FRITIDSBOSTADEN ÄR
BELÄGEN
Se Kommunnumrering 1990
FRITIDSBOSTADENS BYGGNADSÄR

-Samfunds fastighet som permanent bostad,
bruttobeskattningsvärde
-Samfunds övriga fastighet, bmttobeskattningsvärde
-Samfunds lantbruks bostadsfastighet, bruttobe
skattningsvärde
-Fastighet som stadigvarande bostad, nedsatt
beskattningsvärde
-Lantbruks bostadsfastighet, nedsatt beskatt
ningsvärde
-Gärdsbruks bostadsfastighet, nedsatt beskatt
ningsvärde
-Beskattningsbara tillgängar sammanlagt

FRITIDSBOSTADENS YTA
BOSTADSSTÖD
Inkomstuppgifter ur bostadshushällsfilen 1990
-Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster
sammanlagt
-Vid kommunalbeskattningen skattepliktiga
inkomster sammanlagt

-Skulder sammanlagt
-Gärdsbruksgäld
-Gäld för rörelse och yrke
-Bostadsskulder och andra skulder
-Beskattningsbar förmögenhet
-Beskattningsbar inkomst vid statsbeskattningen
-Beskattningsbar inkomst vid kommunalbeskatt
ningen
-Inkomstskatt
-Förmögenhetsskalt
-Kommunaiskatt
-Kyrkoskatt
-Folkpensionsavgift
-Sjukförsäkringsavgift
-Skatteförhöjning
-Skatter och avgifter sammanlagt
-Skogsvärdsavgifter

-Arbetsinkomster
-Dag- och moderskapspenning
-Utkomstskyddsförmäner vid arbetslöshet
-Stöd för värd av bam i hemmet
-Pensionsinkomster
-Inkomster av gärdsbnik
-Affärsinkomster
-Yikesinkomster
-Inkomst av fastighet
-Inkomst av bostad
-Hyresinkomster
-Inkomst av förmögenhet
-Inkomst av samfund
-Inkomst frän utlandet
-Övriga inkomster

-Skattepliktiga inkomster- skatter
-Förvärvsinkomster
-Arbetsinkomster

-Räntor pä bostadslän, uppgivna
-Räntor pä bostadslän, beviljat belopp
-Räntor pä län för förvärvsverksamhet, uppgivna
-Räntor pä län för förvärvsverksamhet, beviljat
belopp
-Räntor pä annat, uppgivna
-Räntor pä annat, bevüjat belopp
-Bostadsavdrag
-Aktie som permanent bostad, bruttobeskattningsvärde
-Aktie som permanent bostad, nedsatt beskattningsvärde
-Övriga aktielägenheter
-Fastighet som permanent bostad, bruttobeskattningsvärde
-övriga bostadsfastigheter
-Samfunds aktielägenhet som permanent bostad,
bruttobeskattningsvärde
-Samfunds övriga aktielägenhet

-Ränteavdragsförmän
-Förmän av inkomstskatt
-Förmän av uppdelning av skatt
-Förmän av räntor
-Skattepliktiga inkomster/konsumtionsenhet
-Skattepliktiga inkomster/person
-Inkomster/tostadshushäll, decil
-Inkomster/konsumtionsenhet, decil

Byggnader
ARAV AUPPGIFTER
- Aravahyreshus
- annan finansiering
BOSTADENS OCH VERKSAMHETSUTRYMMENAS SAMMANLAGDA YTA (m2)
BOSTÄDERNAS TOTALA YTA
BOSTÄDERNAS ANTAL
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BOSTÄDERNAS
(m2)

SAMMANLAGDA

YTA

ANTALET BEBODDA BOSTÄDER
LÄGENHETSYTA
DE BÄRANDE STRUKTURERNAS BYGGNADSMATERIAL
- betong
- tegel
- lättbetong
- stäl
- trä
- annat
- okänt
VÄNINGSANTAL

BYGGNADENS ANVÄNDNINGSSYFTE I
PRAKTIKEN
- stadigvarande boende
- verksamhets- eller produktionslokal
- tillfälligt boende
- tom
- riven
- inga uppgifter om användningen
- annat
- okänt
BYGGNADENS UTRUSTNING
- el
- avlopp
- vattenledning
- varmvatten
- källare med kylanordning
- hiss
- maskinell Ventilation

VÄNINGARNAS
(m2)

SAMMANLAGDA

YTA

HALVFÄRDIG BYGGNAD
HUVUDS AKLIGT UPPVÄRMMNGSSÄTT
- vattencentralvänne
- luftcentralvärme
- direkt eluppvärmning
- ugns- eller kaminuppvärmning
- ej fast värmeanordmng
- okänt
HUVUDS AKLIGT BRÄNSLE ELLER HU
VUDS AKLIG VÄRMEKÄLLA
- fjärr- eller regionvärme
- olja
- gas
- stenkol
- trä
- torv
- annat/annan
- okänt/okänd
HUVUDS AKLIGT BYGGNADSMATERIAL
- Sten
- trä
- annat eller okänt
BYGGNADENS BOSTADSHUSHÄLL
TOTALANTALET PERSONER I BYGGNADENS BOSTADSHUSHÄLL
BYGGNADENS VÄNINGSYTA (m2)
BYGGNADENS ANVÄNDNINGSSYFTE
- Se klassificeringen av byggnaders användningssyfte i byggnadsklassificeringen, bilaga
9.
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- byggnad med kylanordning
- tvättstuga
- bastu i huset
- skyddsrum
-simbassäng
BYGGNADS- ELLER OMBYGGNADSÄR
BYGGNADSÄTGÄRD
- ny byggnad
- tilläggsbyggnad
- ändnngsarbete
- fortsättning av tillfälligt byggnadslov
ANTAL TOMMA BOSTÄDER
NÄTANSLUTNINGAR
- avlopp
- vattenledning
- el
- naturgas

Bostäder
ARAVABOSTAD
- Aravahyreshus
- annan finansiering
BOENDETÄTHET
- rymlig bostad
- normal bostad
- träng bostad
- okänd
BOSTÄDERNAS TOTALA YTA (m2)
BOSTADSHUSHÄLLETS STORLEK
- bam under 15 är
- 65 är eller äldre
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PERSONER/RUM EXKL. KÖK

-gas
- stenkol
-trä
- torv
- annan
- okänd

PERSONER/RUMINKL. KÖK
LÄGENHETENS UPPLÄTELSEFORM
- äger huset
- äger bostadsaktiema
- tjänstebostad
- hyresbostad
- annan upplätelseform (sytning el.dyl.)
- okänd

HUVUDSAKLIGT BYGGNADSMATERIAL
- sten
- trä
- annat eller okänt

LÄGENHETENS ANVÄNDNINGSSYFTEI
PRAKTIKEN
- permanent bebodd
- tülfMigt bebodd
- inte i bostadsbruk

BYGGNADENS VÄNINGSANTAL

LÄGENHETENS YTA (m2)

BYGGNADENS ANVÄNDNINGSSSYFTEI
PRAKTIKEN
- stadigvarande boende
- verksamhets- eller produktionslokal
- inga uppgifter om användningen
- annat/okänt

LÄGENHETENS UTRUSTNING
-W C
- badkar eller dusch
- bastu
- balkong/terrass
- varmvatten

BYGGNADENS ANVÄNDNINGSSYFTE
Se klassificeringen av byggnaders användningssyfte i byggnadsklassificeringen, bilaga 9.

BYGGNADS- ELLER OMBYGGNADSÄR

ANTAL RUM EXKL. KÖK
ANTAL RUM INKL. KÖK
DE BÄRANDE STRUKTURERNAS BYGGNADSMATERIAL
- betong
- tegel
- lättbetong
- stäl
- trä
- annat
- okänt
KÖKSTYP
-kök
- kokvrä
- kokutrymme
- inget kök
- okänd

BYGGNADENS UTRUSTNING
-e l
- gas
- avlopp
- vatteiüedning
- varmvatten
- källare med kylanordning
- hiss
- m askinell Ventilation

- byggnad med kylanordning
- tvättstuga
- bastu i huset
- skyddsrum
- simbassäng
HUSTYP
- fristäende smähus
- sammanbyggt smähus
- flerväningsbostadshus
- annan byggnad
- okänd

BOSTADSYTA PER PERSON (m2)
HUVUDSAKLIGT UPPVÄRMNINGSSÄTr
- vattencentralvärme
- luftcentralvärme
- direkt eluppvärmning
- ugns- eller kaminuppvärmning
- ej fast värmeanordning
- okänt

UTRUSTNINGSNIVÄ
- välutrustad
- bristfälligt utrustad
- ytterst bristfälligt utrustad
- okänd

Frltldshus
HUVUDSAKLIG VÄRMEKÄLLA
- fjärr- eller regionvärme
- olja

VÄNINGSANTAL
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KOORDINATER

BYGGNADENS KOORDINATER

UPPVÄRMNINGSSÄTT
- centralvärme
- elvärme
- ihgen uppvärmning

BYGGNADENS ANVÄNDNINGSSYFTE
ANTAL VERKSAMHETSLOKALER IBYGGNADEN
BYGGNADS- ELLER OMBYGGNADSÂR

ÄGARTYP
- Privatperson
- företag el.dyl.
- annan/okänd
ÄGARENS HEMKOMMUN
YTA, DVS. BYGGNADENS VÂNINGSYTA
(m2) •
BYGGNADSÂR
BYGGNADSMATERIAL
- Sten
. - trä
- annat/okänt

VERKSAMHETSLOKALENS ANVÄND
NINGSSYFTE
- butiks-, inkvarterings- och bespisningslokal
- värdlokal
- kontors- och förvaltningslokal
- möteslokal
- undervisningslokal
- industrilokal
- lagerlokal och övrig lokal
- okänt
Se klassificeringen av byggnaders användningssyfte i byggnadsklassificeringen, bilaga
9.
VERKSAMHETSLOKALENS YTA (m2)

UTRUSTNING
- el
- valtenledning
- avlopp

Verksamhetslokaler
UPPLÂTELSEFORM
- äger verksamhetslokalen
- hyr verksamhetslokalen
- okänd
HALVFÄRDIG BYGGNAD
ANVÄNDNINGSSYFTE I PRAKTIKEN
- verksamhets- eil er produktionslokal
- tom/ingen uppgift om användningen
VÄRMEKÄLLA
- fjärr- eller regionvärme
- olja/gas
- elektricitet
- stenkol
- trä/torv
- annan/okänd
UPPVÄRMNINGSSÄTT
- vatten/luftcentralvärme
- direkt eluppvärmning
- ugns- eller kaminuppvärmning
- ej fast värmeanordmng
- okänt
BYGGNADENS VÂNINGSYTA (m2)
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UTRUSTNING
- el
- avlopp
- vatteiüedning
- varmvatten
- källare med kylanordning
- hiss
- maskinell ventilation
- byggnad med kylanordning
- simbassäng
- skyddsrum
- naturgas
INNEHAVARENS NÄRINGSGREN
Enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning pä huvudklassnivä.

Kvalitetsundersöknlngen
I nedanstäende uppgiftsförteckning för kvalitetsundersökningen anger en *:de uppgifter som ba
serar sig pä kvalitetsundersökningens blankettmaterial och som man avser att jämföra med
uppgifter frän registerfolkräkningen. Övriga upp
gifter kan användas som bakgrundsinformation
vid uppställande av jämförelsetabeller eller för
andra ändamäl. övriga uppgifter kan härstamma
frän register eller blanketter.
Byggnadsuppgifter
BYGGNADSSIGNUM
-KOMMUNNUMMER
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- BY/STADSDELSNUMMER
- HUS/KVARTERSNUMMER
- LÄGENHETS/TOMTNUMMER
- KONTROLLBETECKNING
- BYGGNADSNUMMER

- tvättstuga (bara flervänings- och radhus)
- skyddsrum (bara flervänings- och radhus)
- bastu i samma byggnad (bara smähus)
- bastu i annan byggnad (bara smähus)

POSTNUMMER
KOORDIN ATER
* ANVÄNDNINGSSYFTE
Se klassificeringen av byggnaders användningssyfte pä 2-siffemivä i Byggnadsklassificeringen, bilaga 9.
* ÄGARTYP

- Privatperson, dödsbo eller lantbruksföretagare
- bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag
- fastighetsaktiebolag
- privatföretag
- offentligt företag
- kommunalt affärsverk
- statligt affärsverk
- bank eller försäkringsanstalt
- kommun eller kommunalförbund
- staten
- socialskyddsfond
- religiöst samfund, stifteise, parti eller fond
- annan

* DE BÄRANDE KONSTRUKTIONERNAS
HUVUDSAKLIGA BYGGNADSMATERIAL
- betong, lättbetong
- tegel
- stäl
- trä
- annat
* NÄTANSLUTNINGAR
- el
- avlopp
- vattenledning
- naturgas
* VÄNINGSANTAL
* HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING
- bostads- eller verksamhetsbyggnad
- fritidshus
- förfallen byggnad
- riven byggnad
- halvfärdig byggnad
- del av en annan byggnad (ej självständig
byggnadsenhet)
* OMBYGGNADSÄR

* UPPVÄRMNINGSSÄTT
- vattencentralvärme
- luftcentralvärme
- direkt eluppvärmning
- ugns- eller kaminuppvärmning
- ej fast värmeanordning*

* ANTAL BOSTADSLÄGENHETER
* ANTAL VERKSAMHETSLOKALER
Bostadsuppgifter
BYGGNADSSIGNUM
Se bostadsuppgifter

* VÄRMEKÄLLA
- olja, gas
- trä, torv
- fjärr- eller regionvärme
- el

BYGGNADSSIGNUM

- stenkol, koks
- annan

* UPPLÄTELSEFORM
- husägare
- aktieägare
- tjänstebostad
- hyresbostad
- annan upplätelseform (sytning el.dyl.)

* VÄNINGSYTA
* BYGGNADSÄR
* BYGGNADENS UTRUSTMNG
- el
- avlopp
- vattenledning
- varmvatten
- hiss
-gas
- bastu i huset (bara flervänings- och radhus)
- simbassäng (bara flervänings- och radhus)
- källare med kylanordning (bara flerväningsoch radhus)

* ANTAL RUM
* ANVÄNDNINGSSYFTE I PRAKTIKEN
- bebodd bostadslägenhet
- torn bostadslägenhet
- del av en annan lägenhet (onödig bostadsenhet)
- fritidshus
- verksamhetslokal
- lägenheten är i obeboeligt skick eller
byggnaden stär torn och väntar pä rivning
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- den byggnad där lägenheten borde finnas
flnns inte och har aldrig funnits
- den byggnad där lägenheten borde finnas
har rivits
* YTA (m2)
* UTRUSTNINGSNIVÄ
-WC
- varmvatten
- dusch eller badrum
- bastu i bostaden
- balkong eller terass
- el
* LÄGENHETSTYP
* KÖKSTYP
- kök
- kokvrä
- kokutrymme

Personuppgifter
ÄLDER
Älder i heia är 31.12.1990
KÖN
- man
- kvinna
CIVILSTÄND
- ogift
- gift
- änka, änkling
- fränskild
MODERSMÄL
- finska
- svenska
- samiska
- ryska
- danska, norska, isländska
- engelska
- tyska
- franska
- annat
- okänt
NATIONALITET
Se Statistikcentralens Handböcker nr 12
TROSSAMFUND
Se Statistikcentralens Handböcker nr 18
FÖDELSEKOMMUN
FÖDELSESTAT
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HEMORTSBETECKNING
- byggnadssignum (se byggnadsuppgifter)
- adressnummer
- trappnummer
- lägenhetsnummer
- lägenhetens uppdelningsbokstav
POSTNUMMER
KOORDINATER
EXAMEN
Se utbildningsklassificeringen, Statistikcent
ralens Handböcker nr 1.
* HUVUDSAKLIG VERKSAMHET (AB)
Tillhör arbetskraften
- sysselsatt
- arbetslös
Utanför arbetskraften
- studerande, skolelev
- pensionär
- beväring, civiltjänstepliktig
- sköter eget hushäll
- övrig
* YRKESSTÄLLNING (AB)
- löntagare
- företagare
- arbetade i familjemedlems företag utan lön
* NÄRINGSGRENS (AB)
Se näringsgrensindelningen, Statistikcentra
lens Handböcker nr 4
* ARBETSGIVARSEKTOR
- privat företag
- företag med statlig majoritet
- staten
- kommun eller kommunalförbund
* YRKE(AB)
Se yrkesklassificeringen, Statistikcentralens
Handböcker nr 14
* ARBETSPLATSENS KOMMUN (AB)
♦ARBETSPLATSENS KOORDENATER (AB)
♦ARBETSPLATSENS POSTNUMMER (AB)
* FÄRDSÄTT TILL ARBETET
- med buss eller spärvagn
- med täg eller metro
- med personbil som chaufför
- med personbil som passagerare
- med motorcykel
- med moped
- tili fots eller pä cykel
- arbetsplatsen i anslutning tili bostaden
- annan
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* ARBETSRESANS LÄNGD (AB)
* HUVUDSAKLIG VERKSAMHET (YB)
Tillhör arbetskraften
- sysselsatt
- arbetslös
Utanför arbetskraften
- pensionar
- studerande eller skolelev
- beväring eller civiltjänstepliktig
- sköter eget hushäll
- övrig
* YRKESSTÄLLNING (YB)
- löntagare
- företagare
- arbetade i familjemedlems företag utan lön
* VERKSAMHETSMÁNADER UNDER ÄRET
- mänader i heltidsarbete
- mänader i deltidsarbete 20 -29 h/vecka
- mänader i deltidsarbete 1-19 h/vecka
- arbetslöshetsmänader
- mänader i annan verksamhet
* SAMBOENDE
* UNDERHYRESFÖRHÄLLANDE
* TILLFÄLLIGT/STADIGVARANDE
BOENDE
* ORSAK TILL TÜJLFÄLLIGT BOENDE
(IFRÄGA OM TILLFÄLLIGT BOENDE)
- studier
- arbete
- sjukdom
- semester
- annan
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Bilaga 2

Folkräkningen 1990, kommunvisa och delomrädesvisa tabeller
Befolkningens ekonomiska verksamhet
Kommunvisa tabeller
Befolkninp och arbetskraft
K 00

Allmänna uppgifter om kommunens befolkning och arbetskraft jämfört med hela landet, länet,
regionplaneomrädet och kommuner i samma storleksklass 31.12.1990

K 01

Befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön, civilständ och älder (5 är) 31.12.1990

K 01R Svenskspräkig befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön, civilständ och älder (5 är)
31.12.1990
K 01S Samiskspräkig befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön, civilständ och älder (5 är)
31.12.1990
K 02

Befolkning efter socioekonomisk ställning (2-siffr.), kön och älder (5 är) 31.12.1990

K 02R Svenskspräkig befolkning efter socioekonomisk ställning (2-siffr.), kön och älder (5-är)
31.12.1990
K 02S

Samiskspräkig befolkning efter socioekonomisk ställning (2-siffr.), kön och älder (5-är)
31.12.1990

K 03

Arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990

K 03R Svenskspräkig arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 05

Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (20 klasser), yrkesställning och kön 31.12.1990

K 06

Sysselsatt arbetskraft efter yrke (4-siffr.), kön, älder och statsskattepliktiga inkomster (medianinkomst) 31.12.1990

K 07

Sysselsatt arbetskraft efter socioekonomisk ställning (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990

K 11

Den 15 är fyllda befolkningen efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1990

K 11R Den svenskspräkiga 15 är fyllda befolkningen efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är)
31.12.1990
K 12

Arbetskraft efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1990

K 12R Svenskspräkig arbetskraft efter utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 13

Den 15 är fyllda befolkningen efter utbildning (4-siffr.) och kön, sysselsatt och arbetslös
arbetskraft separat 31.12.1990

K 14

Arbetskraft efter utbildningsomräde- och nivä samt näringsgren (10 klasser) 31.12.1990

K 15

Arbetskraft efter näringsgren (10 klasser), yrkesställning, inkomsttyp, kön och 1990 ärs
statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990
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Svsselsättnina

K 20

I kommunen arbetande efter näringsgren (10 klasser) jämfört med heia landet, länet, regionplaneomrädet och kommuner i samma storleksklass 31.12.1990

K 21

Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter näringsgren (10 klasser), kön och arbetsplatsens läge samt i kommunen arbetande efter näringsgren, kön och bostadens läge 31.12.1990

K 22

Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter arbetsplatsens kommun, kön och näringsgren
(10 klasser) samt nettopendling kommunvis 31.12.1990

K 23

I kommunen arbetande efter bostadskommun, kön och näringsgren (10 klasser) samt nettopend
ling kommunvis 31.12.1990

K 24

I kommunen arbetande efter näringsgren (10 klasser), kön och socioekonomisk ställning
(1-siffr.) samt statsskattepliktiga inkomster är 1990 per inkomsttagare 31.12.1990

K 25

Inpendlare efter näringsgren (10 klasser), kön och älder (5-är) 31.12.1990

K 26

Utpendlare efter näringsgren (10 klasser), kön och älder (5-är) 31.12.1990

Tabellema fäs med följande omrädesindelning: heia landet, län, regionplaneomräden och kommuner
Undantag: Tabellema K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24, K 25, K 26 görs upp endast kommunvis.
R-tabellema görs upp endast för svensk- och tväspräkiga kommuner. S-tabellema görs upp för kommunema Enontekis, Enare, Sodankylä och Utsjoki.
Det mindre tabellpaketet innehäller tabellema K 01, K 03, K07, K 12, K 15, K 21, K 22 och K 23.
Delomrädesvlsa tabeller
Befolkning och arbetskraft

O 00

Delomrädesöversikt 31.12.1990

O 01

Befolkning efter kön, älder (5-är), huvudsaklig verksamhet och yikesställning 31.12.1990

O 01R Svenskspräkig befolkning efter kön, älder (5-är), huvudsaklig verksamhet och yikesställning
31.12.1990
O 04

Arbetskraft efter kön och socioekonomisk ställning (1-siffr.) 31.12.1990

O 05

Folkmängd och arbetskraft efter kön, statsskattepliktiga inkomster är 1990 och näringsgren (10
klasser) 31.12.1990

O 08

Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och 1990 ärs statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990

O 09

Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och utbildningsnivä 31.12.1990, arbetskraften separat

Svsselsättning

O 20

Inom omrädet arbetande efter näringsgren (10 klasser) 31.12.1990

O 21

Inom omrädet arbetande efter näringsgren (2-siffr.), kön och bostadens läge samt inom omrädet
boende sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.) 31.12.1990

O 22

Sysselsatt arbetskraft efter bostadsort, arbetsplatsens läge och näringsgren (10 klasser)
31.12.1990
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Tätortsvisa tabeller
Befolknina och arbetskraft

T 0 0 ' Tätortsöversikt 31.12.1990
T 00Y Befolkning och arbetskraft efter kön samt sysselsatt arbetskraft efter kön och näringsgren (10
klasser) 31.12.1990
Svsselsättninq

T 20

Inom omrädet arbetande efter kön och näringsgren (10 klasser) 31.12.1990

Bostadshushäll och familjer
Kommunvisa tabeller
K 30

Bostadshushäll efter sammansättning och antal personer 31.12.1990

K 31

Bostadshushäll efter referenspersonens älder (5-är), kön, civilständ och spräk samt efter antalet
personer 31.12.1990

K 32

Familjer efter spräk, familjetyp och antal personer 31.12.1990

K 33

Familjer efter typ, föräldramas arbetskraftstillhörighet samt antalet bam under 18 är och deras äl
der 31.12.1990

K 34

Familjer efter kvinnans socioekonomiska ställning i familjer med mor och bam och i övriga
familjer efter mannens socioekonomiska ställning, efter antalet bam under 18 är och deras
älder samt efter kvinnans och referenspersonens socioekonomiska ställning 31.12.1990

K 35

Bostadshushäll efter antalet personer och 1990 ärs statsskattepliktiga inkomster samt efter 1990
ärs statsskattepliktiga inkomster per person 31.12.1990

K 36

Familjer efter kvinnans älder i familjer med mor och bam och efter mannens älder (5-är) i övri
ga familjer samt efter familjens 1990 ärs statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990

K 37

Familjer där nägon av medlemmama varit arbetslös veckan 25-31.12.1990 efter familjetyp och
personantal 31.12.1990

K 38

Familjer efter typ samt efter kvinnans, bamens och mannens älder (5-är) 31.12.1990

K 39

Familjer efter mannens (i familjer med mor och bam kvinnans) vistelsekommun, familjetyp ,
mannens (i familjer med mor och bam kvinnans) typ av vistelse i kommunen och antal per
soner i familjen samt efter kvinnans typ av vistelse i kommunen 31.12.1990.

Det mindre paketet innehäller tabellema K 30, K 32, K 33, K 35, K 36
Delomrädesvisa tabeller
0 30

Familjer och personer som inte tillhOr familj efter antalet personer och efter 1990 3rs
statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990

O 31

Bamfamiljer och under 18-Sriga bam efter familjetyp, foraldramas arbetskraftstillhorighet och
bamens aider 31.12.1990

O 32

Familjer med bam under 11 Sr samt under 1l-Ariga bam efter Aldersgrupp (1-Sr), familjetyp
och foraldramas huvudsakliga verksamhet 31.12.1990
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Boendeforhállanden
Kommunvlsa tabeller
K 50

Bostadsbefolkning efter kön, álder och boendenivá 31.12.1990

K 51

Bostadshusháll efter personantal och hustyp 31.12.1990

K 52

Bostadshusháll efter bostadens upplátelseform och antalet rum 31.12.1990

K 53

Bostadshusháll efter antalet personer och efter bostadens upplátelseform 31.12.1990

K 54

Bostadshusháll efter referenspersonens álder och bostadens upplátelseform 31.12.1990,
trángbodda bostadshusháll separat

K 55

Bostadshusháll efter referenspersonens socioekonomiska ställning och efter antalet personer
och rum 31.12.1990

K 56

Bostadshusháll efter bostadens hustyp, upplátelseform och boendenivá 31.12.1990

K 57

Bostadshusháll efter referenspersonens kön, civilstánd och álder samt efter boendenivá
31.12.1990

K 58

Áldringsbostadshusháll efter referenspersonens álder och kön, bostadens golvyta, boendetäthet
och 1990 árs statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990

K 59

Bostadshusháll efter livsskede och boendenivá 31.12.1990

Det mindre paketet inneháller tabellema K 51, K 52, K 54, K 56, K 59
Delomrádesvisa tabeller
O 50

Bostadshusháll efter personantal och typ av bostadshus 31.12.1990

O 52

Bostadshusháll efter boendenivá och antalet personer 31.12.1990

Tätortsvls tabell
T 50

Bostadshusháll efter boendenivá och antalet personer 31.12.1990

Bostads- och byggnadsbestándet
Kommunvlsa tabeller
Bostäder

K 70

Allmänna uppgifter om kommunens bostadsbeständ jämfört med hela landet, länet, regionplaneomrádet och kommuner i samma storleksklass 31.12.1990

K 71

Bostäder efter hustyp och de boendes álder samt efter upplátelseform 31.12.1990

K 72

Bostäder efter hustyp samt lägenhets- och kökstyp 31.12.1990

K 73

Bostäder efter antalet rum, medelyta och hustyp; trángbodda bostäder och bostäder utan stadigvarande boende separat 31.12.1990
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K 74

Bostàder efter upplâtelseform, utrustning, antal rum och medelstoriek 31.12.1990

K 75

Bostàder och bostadsbefolkning efter hustyp och utrustning31.12.1990

K 76

Bostàdemas antal och medelstoriek efter hustyp, utrustningsnivâ och byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

K 78

Bostàder efter golvyta och hustyp 31.12.1990

K 79

Bostàder efter hustyp, uppvârmningssatt och brânsle 31.12.1990

Bvpanader

K 80

Byggnader efter huvudsaklig anvândning, byggnadsmaterial och byggnads- eller ombyggnadsâr
31.12.1990

K 81

Byggnader efter huvudsaklig anvândning, skyddsrum, uppvârmningssatt och
bransle 31.12.1990

K 82

Byggnader efter utrustning och antal vâningar 31.12.1990

Verksamhetslokaler

K 84

Verksamhetslokaler efter anvândningssyfte och byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

K 85

Verksamhetslokalemas yta efter anvândningssyfte och byggnads- eller ombyggnadsâr
31.12.1990

K 86

Verksamhetslokaler efter anvândningssyfte och upplâtelseform 31.12.1990

K 87

Verksamhetslokaler efter anvândningssyfte och innehavarens nâringsgren 31.12.1990

Fritidshus
K 90

Allmânna uppgifter om fritidhus 31.12.1990

K 91

Fritidshus efter utrustning, uppvârmningssatt och byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

K 92

Fritidhus efter yta och byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

K 93

Fritidshus efter âgarens hemkommun samt byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

K 94

Av enskilda personer och stârbhus âgda fritidshus efter kommun och byggnads- eller om
byggnadsâr 31.12.1990

Det mindre paketet innehâller tabellema K 71, K 74, K 78, K 80, K 85, K 90
Delomrâdesvfsa tabelier
Bostàder

O 70

Bostàder efter hustyp, utrustningsnivâ och husets byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

O 71

Bostàder efter upplâtelseform, hustyp och utrustningsnivâ 31.12.1990

O 72

Bostàder efter antal rum, hustyp och upplâtelseform 31.12.1990
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Pyqgnader
O 80

Antal byggnader efter användningssyfte och byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

0 81

Byggnademas väningsyta efter användningssyfte och byggnads- eller ombyggnadsâr
31.12.1990

O 82

Antal byggnader efter användningssyfte, uppvärmningssätt och bränsle 31.12.1990

O 83

Byggnademas väningsyta efter användningssyfte, uppvärmningssätt och bränsle 31.12.1990

Verksamhetslokaler
O 84

Verksamhetslokalemas antal och yta efter användningssyfte 31.12.1990

O 85

Verksamhetslokaler efter byggnadens användningssyfte samt byggnads- eller ombyggnadsâr
31.12.1990

Fritidshus

O 90

Fritidshus efter byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990

O 91

Fritidhus efter yta 31.12.1990

Tätortvis tabell
Bostäder

T 70

Bostäder efter hustyp, utrustningsnivä och byggnads- eller ombyggnadsâr 31.12.1990
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Bilaga 3

ALTIKA-matriser
Nedan ges en preliminar förteckning över ALTIKA-matriser som görs upp över 1990 ärs folkräkning
(matrisnumret inom parentes hänvisar tili den matris som närmast motsvarar den nya matrisen). Uppgiftema är tillgängliga kommunvis, länsvis och arbetsomrädesvis.
BOSTADSHUSHÄLL
(0208).
1732.
1736
1737 .
(1739)
(1740)

Bostadshushäll/ Bostadshushällets storlek/ Näringsgren
Bostadshushäll/ Bostadshushällstyp/ Bostadshushällets storlek
Bostadshushäll/ Hustyp/ Upplätelseform/ Boendenivä/ Utrustningsnivä
Bostadshushäll/ Hustyp/ Trängboddhet/ Bostadshushällets storlek
Bostadshushäll/ Socioekonomisk ställning/ Kön/ Upplätelseform
Bostadshushäll/ Kön/ Civilständ/ Äldersgrupp/ Bostadshushällets storlek

FAMILJER
0203
0206
(0207)
1731
1734
1735
XXXX

Familjer och personer som inte hör tili familjer/ Familjetyp/ Föräldramas älder/
Föräldramas kön
Familjer/ Familjetyp/ Antal bam
Familjer/ Familjetyp (gammal indelning)/ Antal bam
Befolkning/ Älder/ Ställning i familjen
Familjer/ Familjetyp/ Antal personer
Familjer/ Familjetyp/ Yrkesverksamhet/ Antal bam under 18/ Antal bam under 7
Bam/ Familjetyp/ Bamens älder

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET, ARBETSKRAFT, YRKESVERKSAMHET
0227
0224
(1754)
(1756)
0229
(1758)
(1763)
1765
(1766)
0226
(9721-9723)

Sysselsatt arbetskraft/ Kön/ Näringsgren/ Äldersgrupp
Befolkning/ Huvudsaküg veiksamhet/ Kön/ Civilständ/ Äldersgrupp
Befolkning/ Socioekonomisk ställning/ Kön/ Äldersgrupp
Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Socioekonomisk ställning/ Kön/ Äldersgrupp
Löntagare/ J uridisk form/ Kön/ Näringsgren
Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Arbetsplatsens läge/ Näringsgren/ Kön
Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Näringsgren/ Yrke/ Kön
15 är fylld befolkning/ Kön/ Äldersgrupp/ Huvudsaküg verksamhet/ Utbildningsnivä
Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Kön/ Yrkesställning
Arbetskraft/ Näringsgren/ Utbildningsnivä och -omräde/ Äldersgrupp
Arbetskraft/ / Utbildningsnivä och -omräde/Yrke

ARBETSPLATSER
0228
XXXX

Inom omrädet arbetande/ Hemvist/ Näringsgren/ Kön
Inom omrädet arbetande/ Juridisk form/ Näringsgren/ Kön

BOSTÄDER OGH BOENDE
1102
1741
1742
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Bostadsbeständ/ Upplätelseform/ Bostadsyta
Bostadsbeständ/ Hustyp/ Upplätelseform/ Bostadsyta
Bostadsbeständ/ Upplätelseform/ Utrustning/ Bostadsyta
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1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

Bostadsbeständ/ Enhet/ Upplätelseform/ Byggnadsär
Bostadsbeständ/ Enhet/ / Upplätelseform/ Utrustning/ Byggnadsär
Bostadsbeständ/ Enhet/ Hustyp/ Värmekälla/ Byggnadsär
Bostadsbeständ/ Hustyp/ Kökstyp/ Rumsantal
Bostadsbeständ/ Hustyp/ Utmstningsnivä/ Byggnadsär
Bostadsbeständ/ Enhet/Utrustning/ Hustyp/ Upplätelseform
Bostadsbeständ/ Enhet/ Upplätelseform/ Rumsantal/ Kökstyp

INKOMSTER OCH FÖRMÖGENHET
(1205)

S ysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Inkomstklass/ Kön

BYGGNADSUPPGIFTER
1704
1706

Byggnadsbeständ/ Enhet/ Användningssyfte/ Byggnadsär/ Byggnadsmaterial
Byggnadsbeständ/ Enhet/ Användningssyfte/ Uppvärmningssätt/ Värmekälla/
Byggnadsmaterial
1707
Byggnadsbeständ/ Värmekälla/ Byggnadsär/ Uppvärmningssätt
(1720,1721) Verksamhetslokaler/ Enhet/ Verksamhetslokalens användningssyfte/
Byggnadens användningssyfte
XXXX
Fritidsbostäder/ Enhet/ Byggnadsär
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Bilaga 4

Püblikationer om folkräkningen 1990
Nio püblikationer utges om folkräkningen 1990. Utöver de egentliga publikationema produceras förhändsuppgifter om 1990 ärs folkräkning i befolkningsserien.
U Befolkningens ekonomiska verksamhet
Publikationen omfattar uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet. Befolkningens fördelning
efter t.ex. huvudsaklig verksamhet, näringsgren och yrkesställning beskrivs. Denna del innehäller även
uppgifter om befolkningens utbildning, inkomster samt arbetsplatsens läge.
2. Arbetskraftsförändringar
Publikationen beskriver arbetskraftens förändringsflöden: förändringar i befolkningens huvudsakliga
verksamhet, de nya ärsklassemas placering i arbetslivet, byten av arbetsplats pä arbetsmarknaden, övergäng frän sysselsättning tiU arbetslöshet samt utträde ur arbetskraften.
3. Bostadshushäll och familjer
Publikationen Bostadshushäll och familjer, som utges i samband med folkräkningen 1990 innehäller
uppgifter om referenspersonemas och familjens mäns/kvinnors huvudsakliga verksamhet, inkomster,
näringsgren, samt hur mänga och hur gamla bam de har. Dessutom beskrivs bostadshushällens och
familjemas personantal, familjetyp, bostadshushällets Struktur och bamens äldersfördelning. Likasä
beskrivs bampopulationen efter fars eller mors älder samt personer som inte hör tili famüjer efter
inkomster och älder.
4. Byggnader och verksamhetslokaler
Publikationen omfattar uppgifter om byggnader och verksamhetslokaler efter användningssyfte. Upp
gifter om verksamhetslokaler publícelas för första gängen som registerbaserad Statistik. De uppgifter
sóm senast publicerats gällde 1980 ärs folkräkning.
5. Fritidshus
Folkräkningens Fritidshuspublikation omfattar uppgifter om sommarstugor och deras egenskaper, som
presenteras i tabellform länsvis, regionplaneomrädesvis och kommunvis.
6. Bostäder och boendeförhällanden
Publikationen innehäller uppgifter om boendenivän i Finland samt om antalet bostäder och deras egen
skaper. För första gängen publiceras här separata uppgifter om tillfälligt bebodda och heit utanför
boendébruk varande bostäder.
7. Kommunvisa uppgifter
Publikationen innehäller kommunvisa uppgifter om alia typer av företeelser som omfattas av folkräkriingen.
8. Yrke och socioekonomisk ställning
Publikationen innehäller uppgifter om befolkningens och arbetskraftens yrkesstruktur och socio
ekonomisk ställning. Dessutom beskrivs bostadshushällens och familjemas fördelning efter yrke och
socioekonomisk ställning.
9. Kvalitetsundersökning rörande folkräkningen 1990
Publikationen jämför uppgifter som erhällits om byggnader, bostäder och befolkningens ekonomiska
verksamhet genom blankettundersökning med uppgiftema ur den egentliga folkräkningen. Jämförelser-
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na görs för heia landet, och dessutom länsvis och regionplaneomrädesvis. Publikationen beskriver pä
vilket sätt de uppgifter som erhällits ur folkräkningsmaterialet och urvalsmaterialet avviker frän varandra och vad dessa skillnader sannolikt beror pä.
10. Urvalsuppgifter om arbetskraft och arbetsresor
Publikationen innehäller uppgifter om befolkningens huvudsakliga verksamhet, yrkesstruktur (bäde enligt 1980 och 1987 ärs klassificering), socioekonomisk ställning, arbetsresor samt hei- och deltidsarbete. Uppgiftema gäller heia landet, och i vissa fall ocksä olika län och regionplaneomräden samt huvudstadsregionen.
Publikationema nr 1, 2, 3, 7 och 8 utges i Serien Befolkning. Publikationema nr 4,5 och 6 utkommer i
Boende-serien och Publikation nr 9 i Serien Undersökningar. Kommunvisa uppgifter ingär endast i
publikationema nr 5 och 7.
Med undantag av publikationema Kommunvisa uppgifter och Urvalsuppgifter om arbetskraft och ar
betsresor är alla publikationer tväspräkiga (finska - svenska) och de innehäller engelsk text i motsvarande omfattning som vid 1985 ärs räkning.
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Bilaga 5

Näringsgrensindelning pà 2-siffrig nivâ___________________
48 Restaurangverksamhet

A Jordbruk, fiske, jakt och jaktvârd
01 Jordbruk
02 Fiske, jakt och jaktvârd

I Transport
51 Jämvägstrafik
52 Vägtrarik
53 Sjörart
54 Luftfart
55 Transport i rörledningar
56 Tjänster för trafiken

B Skogsbruk
04 Skogsbruk
C Gruvor och mineralbrott
06 Brytning av fossila bränslen
07 Malmbrytning
Ö9 Annan brytning och utvinning
D Tillverkningsindustri
11 Tillverkning av livsmedel, dryckesvaror
och tobak
12 Tillverkning av textiler
13 Tillverkning av kläder, lädervaror och skodon
14 Tillverkning av trävaror och produkter av
trä
15 Tillverkning av massa, papper och pappersvaror
16 Förlagsverksamhet och tryckning
17 Tillveikning av tnöbler
18 Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter
19 Tillverkning av olje- och stenkolsprodukter
samt kämbränsle
21 Tillverkning av gummi- och plastvaror
22 Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter
23-27 Metallindustri
23 Framställning av metaller
24 Tillverkning av metallvaror
25 Tillverkning av maskiner
26 Tillverkning av eltekniska produkter och
instrument
27 Tillverkning av transportmedel
29 Ovrig tillverkning

J Post och telekommunikationer
57 Posttrafik
58 Telekommunikationer
K Finansiering och försäkring
61 Finansiering och finansieringstjänster
62 Försäkring
L Fastighets-, rengörings- och uthymingstjänster
65 Fastighetstjänster
66 Renhallning och tvätteriverksamhet
67 Uthyming av maskiner och apparater
M Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet
71 Tekniska tjänster
72 Databehandlingstjänster
75 Företagslednings-, juridiska och marknadsföringstjänster
76 Övne uppdragsverksamhet
77 Holduigoolag
N Offentig förvaltning och försvar
81 Offentlig förvaltning
82 Allmän ordning och säkerhet
83 Försvaret
O Utbildning och forskning
85 Utbildning
86 Forskning och utveckling

E Energi- och vattenförsörjning
31-33 Energiförsörjning
31 Elförsörjning (inkl. samproduktionsvärme)
32 Separat produktion och distribution av värme
33 Produktion och distribution av stadsgas
34 Rening och distribution av vatten

R Rekreation och kultur
91 Rekreation och kultur

F Byggverksamhet
35 Husbyggande
36 Byggrnstallation och slutbehandling
37 Anlaggningsverksamhet
38 Tjänster för byggandet

S Organisationer och religiös verksamhet
92 Organisationer
93 Intemationella organisationer och utländska beskickningar
94 Religiös verksamhet

G Handel
41 Partihandel
42 Agenturverksamhet
43-44 Detaljhandei
45 Handel med motorfordon samt service och
reparation

P Hälso-, sjuk- och socialvärd
87 Hälso- och sjukvärdstjänster
88 Socialvärd

T Övriga tjänster
95 Personliga tjänster och hushällstjänster
98 Övriga när oklassificerade tjänster
XOkänd
99 Okänd

H Hotell- och restaurangverksamhet
47 Hotell- och annan inkvarteringsverksamhet
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Yrkesklassificering
O Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete
00 Tekniskt planerings-, lednings- och forskningsarbete
01 Teknisk arbetsledning
02 Kemiskt, fysikaliskt och biologiskt arbete
03 Medicinskt arbete och värdarbete inom hälsooch sjukvärd
04 Övrigt arbete inom hälso- och sjukvärd
05 Pedagogista arbete
06 Religiöst arbete
07 Juridista arbete
08 Konstnärligt, underhällande och litterärt arbete
09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete
1 Administrativt, kameralt och kontorstekniskt
arbete
10 Samhällsadministrativt arbete
11 Företags- och organisationsadministrativt ar
bete
12 Räkenskaps- och kassaarbete
13 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete
14 Adb-arbete
15 Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete
2 Kommersiellt arbete
20 Parti- och detaljhandlare
21 Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper
22 Agenturarbete
23 Annat kommersiellt arbete
3 Lant- och skogsbruksarbete samt fiske
30
31
32
33
34

Lantbruks-, skogsbruks- och trädgärdsledning
Lantbruks- och trädgärdsarbete, djurskötsel
Jaktvärd och jakt
Fiskeriarbete
Skogsarbete

4
40
41
42
49

Gruv-, djupbormings- och anrikningsarbete
Gruv- och stenbrytningsarbete
Djupbormingsarbete
Anrikningsarbete
Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete

5 Transport- och kommunikationsarbete
50
51
52
53

54Vägtrafikarbete
55 Trafikservicearbete
56 Trafikledning och arbetsledning
57 Post- och telekommunikationsarbete
58 Postalt och annat budarbete
59 Övrigt transport- och kommunikationsarbete
6/7 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.
60 Textilarbete
61 Tillskämings-, sömnads- och tapetseringsarbete m.m.
62 Sko- och läderarbete
63 Jämbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete
64 Finmekaniskt arbete
65 Verkstads- och byggnadsmetallarbete
66 Elektroarbete
67 Träarbete
68 Mälnings- och lackeringsarbete
69 Övriga byggnadsarbeten
70 Grafiskt arbete
71 Glas-, keramik- och tegelarbete
72 Livsmedelsarbete
73 Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och
kartongarbete
74 Tobaksarbete
75 Övrigt tillverkningsarbete
76 Paketerings- och emballeringsarbete
77 Drift och underhäll av arbetsmaskiner och stationära motoranläggningar
78 Stuveri-, lager- och förrädsarbete
79 Diversearbete
8 Servicearbete
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Bevaknings- och skyddsarbete
Hushälls- och storköksarbete
Serveringsarbete
Fastighetsskötsel och städning
Hygien och skönhetsvärd
Tvätt- och pressarbete
Sport och idrott
Fotografiskt arbete
Passagerarservice
Övrigt servicearbete

9 Arbete ej hänförbart tili annat yrkesomräde
90 Militärt arbete
91 Yike okänt

Sjöbefälsarbete
Däcks- och maskinmanskapsarbete
Flygarbete
Lok- och motorvagnsförararbete

Statisti keen traten
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Socioekonomisk indelning
1-2 Företagare
10 Lantbruksföretagare
20 Övriga företagare
3 Högre tjänstemän
31 Högre tjänstemän i ledande ställning
311 Verksamma inom offentliga samfund
312 Verksamma inom andra samfund
32 Högre tjänstemän inom planering och forskning
321 Verksamma inom offentliga samfund
322 Verksamma inom andra samfund
33 Högre tjänstemän inom utbildning
331 Verksamma inom offentliga samfund
332 Verksamma inom andra samfund
34 Övriga högre tjänstemän
341 Verksamma inom offentliga samfund
342 Verksamma inom andra samfund
4 Lägre tjänstemän
41 Lägre tjänstemän i chefsställning
411 Verksamma inom offentliga samfund
412 Verksamma inom andra samfund
42 Lägre tjänstemän med självständigt eller mängsidigt kontors- eller försäljningsarbete
421 Verksamma inom offentliga samfund
422 Verksamma inom andra samfund
43 Lägre tjänstemän med osjälvständigt eller rutinbetonat kontors- eller försäljningsarbete
431 Verksamma inom offentliga samfund
432 Verksamma inom andra samfund
44 Övriga lägre tjänstemän
441 Verksamma inom offentliga samfund
442 Verksamma inom andra samfund
5 Arbetare
51 Joid- och skogsbruksarbetare och fiskeriarbetare
52 Industriarbetare
53 Övriga produktionsarbetare
54 Distributions- och servicearbetare
6 Pensionärer
7 Studerande och skolelever (inte grundskola)
9 Övriga
91 Arbetslösa
92 Övriga sysselsatta med okänt yrke
93 Övriga som inte hör tili arbetskraften
99 Socioekonomisk ställning okänd
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Livsfasindelning
Ensamstäende, älder
-24
25-29
30 -3 4
35 -4 4
45-54
55-64
6 5 -IA
75+

Bamlöst äkta par och övriga personer
Referenspersonens älder:
-24
25-29
3 0 -3 4
3 5 -4 4
45-54
5 5 -6 4
65 +

Minst 2 personer (ej familj)
Referenspersonens älder
-24
25-29
30 -3 4
35 -4 4
45-54
55 -6 4
65-74
75+

Ensamfdrstnjarfamilj och Ovriga personer
Alla bam under 3 Sr
Yngsta bamet under 3 Sr
Alla bam under 7 Sr
Yngsta bamet under 7 Sr
Yngsta bamet 7 -1 2 Sr
Yngsta bamet 13 -17 Sr
Yngsta bamet 18 - 24 Sr
Alla bam minst 25 Sr

Bamlöst äkta par
Referenspersonens älder:
-24
25-29
30 -3 4
35 -4 4
45-54
55 -6 4
65-74
75+
Ensamforsdijarfamilj
Alla bam under 3 Sr
Yngsta bamet under 3 Sr
Alla bam under 7 Sr
Yngsta bamet under 7 Sr
Yngsta bamet 7 -1 2 Sr
Yngsta bamet 13 -17 Sr
Yngsta bamet 18 - 24 Sr
Alla bam minst 25 Sr

Akta par med bam samt ovriga personer

Alla bam under 3 Sr
Yngsta bamet under 3 Sr
Alla bam under 7 Sr
Yngsta bamet under 7 Sr
Yngsta bamet 7 -12 Sr
Yngsta bamet 13 -17 Sr
Yngsta bamet 18 - 24 Sr
Alla bam minst 25 Sr
Minst 2 familjer
Yngsta bamet under 3 Sr
Alla bam under 3 Sr
Yngsta bamet under 7 Sr
Alla bam under 7 Sr
Yngsta bamet 7 -12 Sr
Yngsta bamet 13 -17 Sr
Yngsta bamet 18 - 24 Sr
Alla bam minst 25 Sr

Akta par med bam

Alla bam under 3 Sr
Yngsta bamet under 3 Sr
Alla bam under 7 Sr
Yngsta bamet under 7 Sr
Yngsta bamet 7 -12 Sr
Yngsta bamet 13 -17 Sr
Yngsta bamet 18 - 24 Sr
Alla bam minst 25 Sr

Statisti keen tralen
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Bilaga 9

Klassifice ring av byggnadernas användningssyfte
OBOSTADSBYGGNADER
01-03
DER

EGENTLIGA

BOSTADSBYGGNA

01 FRISTÄENDE SMÄHUS
011 Hus med en bostad
012 Hus med tvä bostäder
013 Övriga fristäende smähus

23 SOCIALVÄRDENS ÖVRIGA BYGGNA
DER
231 Bamdaghem
239 Socialvärdens övriga byggnader

02 SAMMANBYGGDA SMÄHUS
021 Radhus
022 Kedjehus

24 STRAFFANSTALTSBYGGNADER
241 Fängelser
249 Övriga straffanstalter

03 FLERVÄNINGSBOSTADSHUS
031 Punkt- eller tomhus
032 Loftgängshus
039 Övriga flerväningshus

3 KONTORSBYGGNADER

1 BUTIKS-, INKVARTERINGS- OCH
BESPISNINGSB YGGNADER

12 BYGGNADER FÖR INKVARTERINGS RÖRELSE
121 Hotell, motell
122 Resandehem
123 Semester-, vilo- och rckreationshem
124 Semesterstugor för uthyming
129 Övriga byggnader för inkvarteringsrörelse
13 ÖVRIGA INKVARTERINGSBYGGNADER
131 Internat
139 Övriga inkvarteringsbyggnader

21 HÄLSOVÄRDSBYGGNADER
211 Centralsjukhus
212 Mentalsjukhus
213 Övriga sjukhus
214 Hälsovärdscentraler
215 Rehabiliteringsinrättningar
219 Övriga hälsovärdsbyggnader
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FÖRVALTNINGS-

32 ÖVRIGA KONTORS- OCH FÖRVALTNINGSBYGGNADER
321 Industrins kontorsbyggnader
329 Övriga kontorsbyggnader

11 BUTIKSB YGGNADER
111 Butikshallbyggnader
119 Övriga butiksbyggnader

2 VÄRDBYGGNADER

OCH

31 OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSBYGGNADER

04 FRITIDSBOSTADSHUS U

14 BESPISNINGSB YGGNADER2

22 VÄRDANSTALTSBYGGNADER
221 Kommunalhem och äldringshem
222 Bamhem, skolhem
223 Värdanstalter för utvecklingsstörda
224 Värdanstalter för rusmedelsmissbrukare
229 Övriga värdanstaltsbyggnader

4 BYGGNADER FÖR SAMLINGSLOKALER
41 TEATER- OCH KONSERTBYGGNADER
411 Teatrar
412 Konsert- och kongresshus
413 Biografer
42 BIBLIOTEKS-, MUSEI- OCH UTSTÄLLNINGSBYGGNADER
421 Bibliotek, arkiv
422 Museer och konstgallerier
423 Utställningshallar
43 SAMLINGSLOKALS-, KLUBBLOKALSBYGGNADER
431 Församlingshus
432 Student- och nationshus
433 Ungdomsgärdar, föreningshus
44 KYRKOBYGGNADER
45 IDROTTS- OCH MOTIONSBYGGNADER
451 Ishallar
452 Simhallar
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453 Multifunktionella och övriga idrottshallar
454 Stadion- och äskädarläktarbyggnader
459 Övriga idrotts- och motionsbyggnader
49 ÖVRIGA BYGGNADER FÖR SAMLINGSLOKALER
5 UNDERVISNINGSBYGGNADER
51 GRUNDSKOLE-, GYMNASE- O.DYL.
BYGGNADER
511 Grundskolor, gymnasier
512 Specialskolor
513 Övriga allmänbildande läroanstalter
52 YRKESLÄROANSTALTSBYGGNADER
521 Yrkesskolor
529 Övriga yrkesläroanstalter
53 HÖGSKOLE- OCH FORSKNINGSANSTALTSBYGGNADER
531 Högskolor, universitet
532 Forskningsanstaltsbyggnader
6 INDUSTRIBYGGNADER
61 ENERGIPRODUKTIONS- O.DYL. BYGG
NADER
611 Kraftverksbyggnader
612 Övriga energiproduktionsbyggnader
613 Byggnader för gas-, vatten- och avfallsanläggningar
69 INDUSTRINS ÖVRIGA PRODUKTIONSBYGGNADER
691 Industrihallar
699 Övriga produktíonsbyggnader
7 LAGERBYGGNADER
71 SEOB YGGNADER
72 BYGGNADER FÖR VÄTSKEUPPBEVARINGZ)
79 ÖVRIGA LAGERBYGGNADER
791 Industrilager
792 Handelslager
799 Övriga lager

89 ÖVRIGA BYGGNADER FÖR JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
891 Spannmälstorkar och uppbevaring av
spannmäl
892 Växthus
893 Pälsdjursfarmer
899 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske
9TRAFIKBYGGNADER
BYGGNADER

OCH

ÖVRIGA

91 TRAFIKBYGGNADER
911 Motorfordonsgarage
912 Servicebyggnader för motorfordon
913 Garage och servicebyggnader för övriga
fordon
914 Jämvägsstationer
915 Busstationer
916 Flygstationer
917 Hamnamas passagerarterminaler
918 Parkeringshus
919 Övriga trafikbyggnader
92 TELEKOMMUNIKATIONSB YGGNA
DER
921 Telefoncentraler
922 Länk-, signal- o.dyl. byggnader
929 Övriga telekommunikationsbyggnader
93 BASTUBYGGNADER 2)
931 Bastur
939 Affärsbastur
94 EKONOMIBYGGNADER
941 Bostadshusens ekonomibyggnader
942 Byggnader med lokaliteter för personalutrymmen och socialutrymmen
949 Övriga ekonomibyggnader
99 ÖVRIGA BYGGNADER
991 Brandstationer
993 Djurstallar vid travbanor o.dyl.
994 Skyddsrum
999 Övriga byggnader

l)Ingär inte i byggnadsbeständet, utan resp.
klass statistikförs skilt
2)Ingär inte i byggnadsbeständet,

8 BYGGNADER FÖ R JORDBRUK, SKOGS
BRUK OCH FISKE 2)
81 HUSDJURSBYGGNADER
811 Ladugärdar
819 Övriga husdjuTsbyggnader
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Bilagä 10

Södra Österbottens, Vasa kustomrädes, Mellersta Österbottens och
huvudstadsregionens kommuner____________________________
Södra Östeitootten

Vasa kustomräde

Alahärmä
Alajärvi
Alavus - Aivo
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki - Storä
Jalasjärvi
Karijoki - Bötom
Kauhajoki
Kauhava
Kortesjärvi
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua - Lappo
Lehtimäki
Nurmo
Peräseinäjoki
Seinäjoki
Soini
Teuva - Östermark
Töysä Vimpeli - Vindala
Ylihärmä.
Ylistaro
Ähtäri - Etseri

Isokyrö - Storkyro
Jurva
Kaskinen - Kaskö
Korsnäs
Kristiinankaupunki-Kristinestad
Kruunupyy - Kronoby
Laihia - Laihela
Luoto - Larsmo
Maalahti - Malax
Maksamaa - Maxmo
Mustasaari - Korsholm
Närpiö - Närpes
Oravainen - Oravais
Pietarsaari - Jakobstad
Pietarsaaren mlk - Pedersöre
Uusikaarlepyy - Nykarleby
Vaasa - Vasa
Vähäkyrö - Lillkyro
Vöyri - Vörä

Mellersta
Osterbotten
Haisua
Himanka
Kannus
Kaustinen - Kaustby
Kokkola - Karleby
Kälviä
Lestijärvi
Lohtaja - Lochteä
Perho
Toholampi
Ullava
Veteli - Vetil

66

Huvudstadsregionen
Espoo - Esbo
Helsinki - Helsingfors
Vantaa - Vanda
Kauniainen - Grankulla
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Bilaga 11

Kommuner efter den nya kommungrupperingen länsvis
Nylands Iän
Urbana
kommuner
Borgä
Esbo
Grankulla
Helsingfors
Hangö
Hyvmge
Kervo
Lojo

Lovisa
Träskända
Vanda
Tätortskommuner
Ekenäs
Högfors
Kans
Kyrkslätt

Pukkila

Artsjö
Askola
Borgnäs

Borgä lk
Inga
Kanslojo
Lappträsk
Liljendal
Mäntsälä
Mörskom
Nummi-Pusula
Orimattila
Pemä
Pojo

Kihniö
Kiikala
Kiikoinen
Kimito
Kisko
Kiukainen
Kjulo
Kodisjoki
Korpo
Kosta Tl
Kullaa
Kumo
Kuusjoki
Laitila
Lappi
Lavia
Lemu
Loimaa komn
Lundo
Luvia
Marttila
Masku

Mellilä
Merimasku
Mietoinen
Mouhijärvi
Muurla
Mynämäki
Nagu
la
Norrmark
Nousis
Oripää
Parkano
Pertteli
Pikis
Punkalaidun
Pyhäranta
Pämark
Pöytyä
Raumo lk
Rimito
Rusko
Sagu

Sastmola
Siikainen
Somero
Suodenniemi
Suomusjärvi
Säkylä
Tarvasjoki
Tavastkyro
Tövsala
Vahto
Vampula
Vehmaa
Velkua
Viljakkala
Villnäs
Västanfjärd
Yläne
Äetsä

Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala

Kumlinge
Kökar
Lemland
Lumparland
Saltvik

Sottunga
Sund
Värdö

Tätortskommuner

Lempäälä
Nastola
Orivesi
Viiala
Ylöjärvi

Landsbygdskommuner

Lojo kommun
Nurmijärvi
Tusby
Vichtis
Landsbygdskommuner

Sammatti
Sibbo
Sjundeä
Strömfors
Tenala

Äbo ooh Björneborgs Iän
Urbana
kommuner

Ulvsby
Vammala

Bjömeborg
Harjavalta
Loimaa
Nädendal
Raumo
Reso
Salo
S:t Karins
Abo

Landsbygdskommuner

Tätortskommuner
Eura
Huittinen
Kankaanpää
Nystad
Pargas
Pemar

Alastaro
Aura
Bjämä
Dragsfjärd
Euraäminne
Gustavs
Halikko
Honkajoki
Houtskär
Uudis
Iniö
Jämijärvi
Kalanti
Kari nainen
Karvia

Landskapet Aland
Urbana
kommuner

Landsbygdskommuner

Mariehamn

Brändö
Eckerö

Tavastehus Iän
Urbana
kommuner
Forssa
Lahtis
Mänttä
Nokia
Riihimäki

Tammerfors
Tavastehus
Toijala
Valkeakoski

Birkala
Hattula
Hollola
Janakkala
Kangasala
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Asikkala

Hauho
Hausjärvi
Humppila
Jockis
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Juupajoki
Kalvola
Koski Hl
Kuhmalahti
Kuorevesi

Kuru
Kylmäkoski
Kärkölä
Lammi
Loppi

Luopioinen
Längelmäki
Padasjoki
Pälkäne
Renko

Ruovesi
Sahalahti
Tammela
Tuulos
Uijala

Vesilahti
Vilppula
Virdois
Ypäjä

Urbana
kommuner

Kuusankoski
Villmanstrand

Landsbygdskommuner

Fredrikshamn
Imatra
Kotka
Kouvola

Tätortskommuner

Elimäki
Iitti
Jaala
Lemi
Luumäki

Miehikkälä
Parikkala
Pyttis
Rautjärvi
Ruokolahti
Saari
Savitaipale
Suomenniemi

Taipalsaari
Uukuniemi
Valkeala
Veckelax
Virolahti
Ylämaa

Heinola lk
Heinävesi
Hirvensalmi
Joiois
Juva
Jäppilä
Kangaslampi

Kangasniemi
Kerimäki
Mäntyharju
Pertunmaa
Pieksämäki lk
Punkaharju
Puumala

Rantasalmi
Ristiina
Savonranta
S:t Michels lk
Sulkava
Sysmä
Virtasalmi

Kiihtelysvaara
Kitee
Kontiolahti
Liperi
Nurmes
Polvijärvi
Pyhäselkä

Rääkkylä
Tohmajärvi
Tuupovaara
Valtimo
Värtsilä

Lapinlahti
Leppävirta
Maaninka
Nilsiä
Pielavesi
Rautalampi
Rautavaara
Sonkajärvi

Tervo
Tuusniemi
Varpaisjärvi
Vehmersalmi
Vesanto
Vieremä

Konginkangas
Konnevesi
Korpilahti
Kuhmoinen
Kyyjärvi
Laukaa
Leivonmäki
Luhanka
Multia

Muurame
Petäjävesi
Pihtipudas
Pylkönmäki
Saarijärvi
Sumiainen
Toivakka
Uurainen
Viitasaari

Kymmene Iän

Anjalankoski
Joutseno

S:t Michels Iän
Urbana
kommuner

Landsbygds*
kommuner

Heinola
Nyslott
Pieksämäki
S :t Michel

Anttola
Enonkoski
Hartola
Haukivuori

Norra Karelens Iän
Urbana
kommuner

Tätortskommuner

Landsbygdskommuner

Joensuu

Lieksa
Outokumpu

Eno
Hornants
Juuka
Kesälahti

Urbana
kommuner

Tätortskommuner

Landsbygdskommuner

Idensalmi
Kuopio
Varkaus

Siilinjärvi
Suonenjoki

Juankoski
Kaavi
Karttula
Keitele
Kiuruvesi

Kuopio Iän

Mellersta Finlands Iän
Urbana
kommuner

Tätortskommuner

Landsbygdskommuner

Jyväskylä
Jyväskylä lk
Suolahti
Säynätsalo

Jämsä
Jämsänkoski
Keuruu
Äänekoski

Hankasalmi
Joutsa
Kannonkoski
Karstula
Kinnula
Kivijärvi
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Vasa Iän
Urbana
kommuner

Lappo
Nurmo

Jakobstad
Karleby
Kaskö
Seinäjoki
Vasa

Landsbygds
kommuner

Tätortskommuner
Kauhava
Laihela

Alahärmä
Alajärvi
Alavus
Bötom
Etseri
Evijärvi
Hakua
Himanka

Ilmajoki
Jalasjärvi
Jurva
Kannus
Kauhajoki
Kaustby
Kelviä
Korsholm
Korsnäs
Kortesjärvi
Kristinestad
Kronoby
Kuortane
Kurikka

Lappajärvi
Larsmo
Lehtimäki
Lestijärvi
Lillkyro
Lochteä
Malax
Maxmo
Nykarleby
Narpes
Oravais
Pedersöre
Perho
Peräseinäjoki

Soini
Stoikyro
Storä
Toholampi
Töysä
Ullava
Vetil
Vimpeli
Vöra
Ylihärmä
listaro
stermark

Uleäborgs Iän
Urbana
kommuner

Muhos
Oulainen
Oulunsalo
Pattijoki
Ylivieska

E

Alavieska
Haapajärvi
Haapavesi
Hyrynsalmi

Karlö
Kestilä
Kiiminki
Kuhmo
Kuivaniemi
Kuusamo
Kärsämäki
Limingo
Lumijoki
Merijärvi
Nivala
Paltamo

Urbana
kommuner

Tätortskommuner

Landsbygdskommuner

Kemi
Rovaniemi

Kemijärvi
Keminmaa
Tomeá

Enare
Enontekis
Kittilä
Kolari

Brahestad
Haukipudas
Kajana
Uleäborg
Tätortskommuner
Kalajoki
Kempele

Landsbygds*
kommuner

Pulkkila

Puolanka
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Rantsila
Reisjärvi
Ristnärvi
Ruukki
Sievi
Siikajoki

Sotkamo
Suomussalmi
Taivalkoski
Temmes
Tyrnävä
Utajärvi
Vaala

Vihanti
Vuolijoki
Yli-Ii
Ylikiiminki

Lapplands Iän
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Muonio
Pelkosenniemi
Pello
Posio
Ranua
Rovaniemi Ik
Salla

Savukoski
Simo
Sodankylä
Tervola
Utsjoki
Öveitomeä
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