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Alkusanat

Tilastokeskus on pannut toimeen vuoden 1990 väestölaskennan, joka perustuu väestölaskentalakiin 
(154/38) ja  vuoden 1990 väestölaskennasta annettuun asetukseen (837/90). Laskenta toteutetaan rekis- 
terilaskentana ja  sen tiedot ovat ajankohdalta 31.12.1990. Laskennassa tuotettavien rekisteripohjaisten 
tietojen laadun ja  vertailukelpoisuuden selvittämiseksi on laskennan yhteydessä tehty myös otantaan 
perustuva luotettavuustutkimus.

Tämä käsikirja sisältää yleistietoja vuoden 1990 väestölaskennasta, sen tietosisällöstä, keskeisistä kä
sitteistä ja  luokituksista sekä tietojen saatavuudesta. Käsikirjan laatimisesta on vastannut väestölasken- 
taprojekti.

Helsingissä, helmikuussa 1992

Göran Strengell

Pekka Myrskylä
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Vuoden 1990 väestölaskenta

Väestölaskentakin (154/38) mukaan Suomessa 
tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asun
to- ja  kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. 
Tämän lain mukaisia laskentoja on ennen vuotta 
1990 tehty vuosina 1950, 1960, 1970 ja  1980. 
Lisäksi vuosina 1975 ja 1985 tehtiin erillislakien 
nojalk väestölaskentoja vastaavat tutkimukset.

Vuodesta 1970 lähtien rekisteripohjaisten tieto
jen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt Vuonna 
1980 väestöä ei enää laskettu vaan se määritel
tiin väestön keskusrekisterin pohjalta. Keskusre
kisteristä otettiin myös kaikki väestötiedot. Vuo
den 1985 väestölaskennassa lomakkeella kerät
tiin vain pääasiallista toimintaa, ammattiasemaa, 
työpaikkaa, ammattia sekä työssäolo- ja työttö- 
myyskuukausia koskevat tiedot. Rakennus-, 
asunto- ja  asuinolotiedot tuotettiin kokonaan re- 
kisteripohjaisesti. Päätös kokonaan rekisteripoh
jaiseen väestölaskentaan siirtymisestä tehtiin ke
väällä 1988. Asetus vuoden 1990 väestölasken
nasta annettiin syyskuussa 1990.

Työssäkäyntitietojen rekisteripohjaisen ratkaisun 
suunnittelu aloitettiin jo vuonna 1981. Systeemin 
avulla työssäkäyntitiedot tuotettiin ensimmäisen 
kerran vuodelta 1987. Rekistereihin perustuvaa 
ratkaisua on testattu vertaamalla rekisteriaineis- 
toista muodostettuja tietoja vuoden 1980 loma- 
kelaskennan tietoihin 20 kunnassa. Rekisteripoh
jaisia tietoja verrattiin myös vuoden 1985 loma- 
kelaskennan tietoihin karkkien maassa asuvien 
osalta. Lisäksi tietoja on verrattu vuosien 1985, 
1987, 1988 ja  1989 työvoimatutkimuksen tietoi
hin. Tehtyjen vertailujen pohjalta rekisteritieto
jen vastaavuus lomaketietoihin on todettu riittä
vän hyväksi.

Tärkeimmät vuoden 1990 väestölaskennassa 
käytettävät rekisterit ja hallinnolliset aineistot 
ovat

• Väestön keskusrekisteri (henkilörekisteri 
ja  rakennus- ja huoneistorekisteri)

• Verohallinnon rekisterit
• Eläketurvakeskuksen, Valtiokonttorin ja  

kuntien eläkelaitoksen työsuhdeaineistot
• Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkare

kisteri
• Kansaneläkelaitoksen eläkeläisrekisterit
• eri opiskelijarekisterit
• työministeriön työnhakijarekisteri
• Tilastokeskuksen tutkintorekisteri

• Pääesikunnan varusmiesrekisteri.

Päävastuu väestölaskennasta on erityisellä väes- 
tölaskentaprojektilla ja sen johtoryhmällä. Eri il
miöalueiden tilastot tuotetaan kuitenkin eri yksi
köissä.

Tietosisältö____________________

Väestölaskennan tietosisältö määräytyy ensi si
jassa aikaisempien laskentojen, olemassa olevan 
tietotarpeen ja YK:n suositusten pohjalta. Tieto
jen tarvetta on selvitetty yhteistyössä tärkeimpi
en käyttäjäryhmien kanssa tätä tehtävää varten 
perustetuissa tukiryhmissä. Tavoitteena on mah
dollisimman hyvä vertailukelpoisuus aikaisem
piin laskentoihin. Jokaisen laskennan yhteydessä 
on kuitenkin jouduttu tekemään muutoksia, jotka 
hankaloittavat vertailujen tekemistä.

Väestölaskennassa tuotetaan tilastotietoja seuraa- 
vista yksiköistä:

• henkilöistä,
• perheistä,
• asuntokunnista,
• asunnoista,
• toimitiloista,
• rakennuksista ja
• kesämökeistä.

Yksiköt kytkeytyvät toisiinsa henkilötunnusten 
ja  kotipaikkatunnusten avulla (ks. kuvio 1). Yh
distettäessä henkilöiden työpaikkatietoja ja  yri
tysten toimipaikkatietoja toisiinsa ja  sijaintira- 
kennuksiin käytetään apuna myös liikeyh- 
teisötunnuksia ja  osoitetietoja. Kaikki
laskentayksiköt ja  niitä kuvaavat tiedot ovat kyt
kettävissä koordinaattijärjestelmään ja sen avulla 
maapohjaan. Koordinaattijärjestelmän käyttämi
nen tekee mahdolliseksi osa-alueittaisten, laaja
mittaisten ja karttaruuduittaisten tulosteiden tuot
tamisen sekä erilaiset yksiköiden väliset etäi- 
syyslaskelmat.

Väestölaskennan eri ilmiöalueiden tarkempi tie
tosisältö on esitetty liitteessä 1. Laskenta-ajan
kohta on 31.12.1990. Laskennan henkilöperus- 
joukko eli maassa vakinaisesti asuneet henkilöt, 
perheet ja  asuntokunnat sekä rakennus- ja  asun
tokanta kuvaavat tuota ajankohtaa. Esimerkiksi 
työssäkäyntiin liittyvät tiedot on pyritty kohdis-
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Kuvio 1. Rekisterilaskentaan liittyvät yksiköt ja  niiden väliset yhteydet

tamaan laskentaviikolle 25. - 31.12.1990, joka 
on myös laskentaan liittyvän otospohjaisen luo- 
tettavuustutkimuksen tutkimus viikko.

Luotettavuustutkimus____________

Väestölaskenta toteutetaan ensimmäisen kerran 
kokonaan ilman lomakekeruuta hallinnollisten 
aineistojen avulla. Keruumenetelmän muuttumi
sesta aiheutuneiden seuraamusten selvittämiseksi 
tehdään laaja otantaan perustuva luotettavuustut
kimus. Luotettavuustutkimuksessa tuotettuja tie
toja verrataan laskennan rekisteripohjaisiin tie
toihin. Samalla tutkimuksella selvitetään myös 
perusrekistereiden kattavuutta.

Tuotteet_______________________

Laskennan tiedot valmistuvat pääosin syksyn 
1992 ja  kevään 1993 aikana Tilastotietoja tuote
taan perinteisiltä ilmiöalueilta: väestöstä ja sen 
taloudellisesta toiminnasta, perheistä ja  asunto
kunnista, asuinoloista sekä rakennuksista, asun
noista toimitiloista ja  kesämökeistä.

Vuoden 1990 väestölaskennan tiedoista laaditaan 
seuraavat julkaisut:

1. Väestön taloudellinen toiminta
2. Työvoimamuutokset
3. Asuntokunnat ja  perheet
4. Rakennukset ja  toimitilat
5. Kesämökit
6. Asunnot ja  asuinolot
7. Kunnittaiset tiedot
8. Ammatti ja  sosioekonominen asema
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9. Vuoden 1990 väestölaskennan luotettavuus
10. Ennakkotiedot vuoden 1990 väestö

laskennasta

Ainoastaan julkaisut nro 5 ja 7 sisältävät kunnit
taisia tietoja Ennakkotiedot vuoden 1990 väes
tölaskennasta laaditaan luotettavuustutkimuksen 
aineistosta Julkaisujen tietosisältö on esitetty 
liitteessä 4.

Kunnittaiset ja osa-alueittaiset (sekä laajamittai
set) tiedot ovat parhaiten saatavilla maksullisina

tilastopaketteina, joiden taulut noudattavat mah
dollisimman pitkälle vuoden 1985 väestölasken
nassa ja  sen jälkeisissä vuositilastoissa laadittuja 
tauluja (taululuettelot on esitetty liitteessä 2). 
Tiedot ovat saatavissa paperitulosteina ja  levyke- 
tiedostoina.

Tietoja viedään myös Tilastokeskuksen aluetie
tokantaan ALTIKAan (liite 3) ja  toimitetaan ti
laajille erityisselvityksinä. Aineistosta tuotetaan 
karttaruuduittaisia tietoja, teemakarttoja, kalvo- 
paketteja, mikrosovelluksia jne.

Tilastointiperusteet ja vertailtavuus

Väestön taloudellinen toiminta_____

Väestön taloudellista toimintaa koskevien tilasto
jen henkilöperusjoukon muodostaa maassa vaki
naisesti asuva väestö. Tähän kuuluvat kaikki ne 
henkilöt, joilla väestön keskusrekisterin mukaan 
oli laillinen kotipaikka Suomessa 31.12.1990.

Väestön taloudellista toimintaa kuvaavissa tilas
toissa on tietoa koko väestöstä ja  työvoimasta 
elinkeinon, koulutuksen, tulojen, ammatin, am
mattiaseman yms. mukaan. Lisäksi tuotetaan 
työpaikkoihin sekä pendelöintiin liittyviä tietoja.

Tietosisällöltään vuoden 1990 väestölaskennan 
väestön taloudellista toimintaa koskevat tilastot 
vastaavat vuoden 1985 väestölaskennan vastaa
vaa osaa. Verrattaessa vuoden 1990 väestölas
kennan tietoja aikaisempiin laskentoihin on 
muistettava, että siirtyminen lomakelaskennasta 
rekisterilaskentaan aiheuttaa väistämättä jonkin
laisen katkoksen aikasarjoihin. Aikasaijavertailu- 
ja  tehtäessä kannattaa käyttää hyväksi vuosilta 
1987-89 tuotettuja työssäkäyntitilaston tietoja. 
Rekisterilaskennan suurin ero lomakelaskentaan 
verrattuna on henkilöstä saatavan tietomäärän 
huomattava kasvu. Lomakelaskennassa oli 
yleensä tiedossa vain henkilön toiminta tietyllä 
hetkellä, nyt sen sijaan saadaan tietoja myös hä
nen muusta samanaikaisesta ja  aikaisemmasta 
toiminnastaan.

Rekisterimenetelmällä saatujen tietojen vertailu
kelpoisuutta lomakkeilla kerättyihin tietoihin on 
tutkittu vuoden 1985 väestölaskennan yhteydessä 
(Korpi, Helena. Pääasiallinen toiminta ja ammat
tiasema vuoden 1985 väestölaskennassa: rekiste
ripohjaiset rinnakkaistiedot. Tilastokeskus, Tut
kimuksia nro 152). Lisäksi vuosien 1987, 1988 
ja  1989 rekisteripohjaisia työssäkäyntitilaston

tietoja on verrattu otokseen perustuvaan työvoi
matutkimukseen. Tehtyjen vertailujen pohjalta 
rekisteritietojen vastaavuus lomaketietoihin on 
todettu riittävän hyväksi.

Tärkeimpiä eroja vuoden 1985 väestölaskentaan 
verrattuna on, että joiltakin osin käytetyt luoki
tukset ovat karkeammalla tasolla. Esimerkiksi 
väestön pääasiallisen toiminnan luokittelussa ei 
kotitaloustyötä tekeviä saada eroteltua, vaan he 
kuuluvat luokkaan ’Muut työvoiman ulkopuolel
la olevat’. Vuoden 1985 väestölaskennasta poi
keten yrittäjiä ei ole voitu jaotella työnantajayrit- 
täjiin, yksinäisyrittäjiin ja yrittäjäperheen- 
jäseniin.

Luokitusmuutosten vuoksi myös sosioekonomi
nen asema -luokitus muuttuu hieman, kun yrittä
jiä ei voida jakaa työnantajiin ja  yksinäisyrittä
jiin.

Vuoden 1985 väestölaskennan kaltaista jakoa 
kiinteisiin ja liikkuviin työpaikkoihin ei ole mah
dollista tehdä. Liikkuvaa työtä tekevät (esim. au- 
tonkujettajat, haastattelijat) on kiinnitetty siihen 
toimipaikkaan, josta työ alkaa tai josta sitä joh
detaan. Työllisten jakoa koko- ja osa-aikaisiin ei 
vuoden 1990 väestölaskennassa voida tehdä.

Vuonna 1987 työssäkäyntitilastossa käyt
töönotettu - ja  nyt siis myös väestölaskennassa 
käytettävä - uusi toimialaluokitus aiheuttaa kat
koksen aikasarjoihin. Vuosilta 1987-89 elinkei- 
notiedot on tuotettu uudella luokituksella. Lisäk
si vuodelta 1987 tiedot on tuotettu molemmilla 
luokituksilla. Nyt käytössä oleva toimialaluoki
tus on pääluokkatasolla edellistä luokitusta tar
kempi.

Uusina tietoina aineistossa ovat auton omistusta 
tai hallintaa kuvaava tieto sekä tieto työttömien
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toimialasta. Koska väestön taloudellista toimin
taa kuvaavia tietoja on rekisteripohjaisesti tuotet
tu vuosittain vuodesta 1987 lähtien, mahdollistaa 
tämä myös esim. työvoimamuutosten tarkastelun 
yhdistämällä eri vuosien aineistoja.

Rakennukset, asunnot, kesämökit ja 
toimitilat_______________________

Rakennus- ja  asuntokantatilastot tuotetaan väes
tön keskusrekisterin rakennus- ja  huoneistotieto- 
jen pohjalta, joita ylläpidetään rakennushankeil- 
moituksilla sekä määräaikaistarkistuksilla. Asun- 
toväestö on peräisin väestön keskusrekisterin 
henkilörekisteristä.

Rakennus- ja  asuntokantatilastot vastaavat toisi
aan siten, että jokaista asuntokannan asuntoa 
vastaava rakennus on rakennuskannassa. Asutut 
asunnot (sekä vakinaisesti että tilapäisesti asutut) 
on saatu yhdistämällä henkilörekisterin tiedoilla 
muodostetut asuntokunnat rakennus- ja  huoneis- 
torekisterin asuntoihin ns. kotipaikkatunnuksen 
avulla. Rekisteriaineistojen parantumisen johdos
ta on vuoden 1990 väestölaskennan asuntotie- 
doissa vakinaisen asuinkäytön ulkopuolelle jää
vät asunnot eroteltu tilapäisesti asuttuihin sekä ei 
asuinkäytössä oleviin asuntoihin. Vuoden 1985 
väestölaskennassa sekä vuosien 1987-1989 asun- 
tokantatilastoissa muodostivat nämä asunnot ryh
män ’Ei vakinaisessa asuinkäytössä’.

Rakennus- ja  asuntokantatilastojen ja  väestöre
kisterikeskuksen rakennus- ja  huoneistotiedot ei
vät ole täysin yhtenevät, koska rekisterin sisältä
mät virheet on pyritty korjaamaan tilastoissa. 
Kaikkia rekisteriin kerättäviä tietoja ei ole käy
tetty tilastotuotannossa. Esimerkiksi rakennuksi
en omistajalajeista ja tilavuuksista ei ole tilasto
ja.

Ensimmäiset rekisteripohjaiset verotustiedoilla 
täydennetyt kesämökkitilastot on julkaistu vuo
delta 1989. Tätä edeltävät kesämökkitiedot ovat 
vuoden 1980 väestölaskennasta, jossa tiedot ke
rättiin lomakkeilla. Vuoden 1980 laskennassa 
kerättiin myös sellaisia tietoja, joita ei ole 1980- 
luvulla uustuotannosta, kuten tieto kesämökin 
yhteisomistuksesta ja  talviasuttavuudesta.

Toimitiloista julkaistaan vuoden 1990 väestölas
kennassa ensimmäisen kerran rekisteripohjaisia 
tilastoja. Edellisen kerran tietoja toimitiloista jul
kaistiin vuoden 1980 väestölaskennassa. Vuoden 
1990 väestölaskennan tietosisältö on jonkin ver
ran suppeampi kuin vuonna 1980, jolloin tietoja 
kerättiin myös mm. toimitilojen vuokrista.

Vertailtaessa eri ajankohtien rakennus- ja  huo- 
neistotietoja, on otettava huomioon, että muutok
set johtuvat osin rekisterissä tehdyistä tarkastuk
sista. Esimerkiksi rakennuskannan rakentamis- 
vuosien korjausten vuoksi on rakennuskanta 
kokonaisuutena "nuorentunut". Tähän on vaikut
tanut rekisteriin tehtyjen korjausten lisäksi myös 
rakennusten lisääntynyt perusparantaminen.

Rakennus- ja  asuntokantalukujen vertailtavuutta 
rakennus- ja asuntotuotantolukuihin vaikeuttaa 
mm. se ettei kaikkea uudisrakennustuotantoa ti
lastoida rakennuskantaan.

Eri ikäisten asuntojen poistumaa laskettaessa on 
otettava huomioon rakentamisvuosissa esiintyvät 
erot. Tilastoissa ovat mukana kaikki asunnot ja  
rakennukset, joissa asuttiin vuoden viimeisenä 
päivänä vuonna 1990, vaikka ne rekisterin mu
kaan eivät olisi vielä valmistuneet. On myös 
mahdollista, että rakennuskantaan kuulumaton 
rakennus otetaan asumiskäyttöön, jolloin ko. 
asunto on puuttunut edellisvuoden asuntokanta- 
luvuista. Tällaisia rakennuksia voivat olla esim. 
kesämökit.

Asuntokunnat ja perheet__________

Perhetyyppi määritetään vain vakinaisesti varsi
naisissa asunnoissa asuville. Laitoksissa vakinai
sesti asuvat eivät kuulu perheisiin. Vuoden 1990 
väestölaskennan perhetilasto ei ole täysin verrat
tavissa edellisen väestölaskennan tilastoon. Vuo
den 1985 väestölaskennassa perheiksi katsottiin 
avoparit, joilla oli yhteisiä lapsia. Nyt samassa 
asunnossa vakituisesti asuvasta miehestä ja nai
sesta on muodostettu avopari, jos heidän ikä
eronsa on pienempi kuin 16 vuotta eivätkä he 
ole sisaruksia.

Muutos on lisännyt perheiden kokonaismäärää. 
Samalla yksinhuoltajaperheiden määrä on vähen
tynyt, koska osa yksinhuoltajista asuu avoliitos
sa. Myös perheeseen kuulumattomien määrä on 
vähentynyt.

Asuinolot

Asuinolotilastojen henkilöperusjoukon muodos
tavat vakinaisesti varsinaisessa asunnossa asuvat 
eli ns. asuntoväestö. Laitoksissa ja  asuntoloissa 
asuvat henkilöt eivät ole mukana luvuissa

Asuinolotilastoissa asuntokuntien on määrä suu
rempi kuin asuntokannan vakinaisesti asuttujen
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asuntojen määrä. Ero johtuu siitä, että kotipaik- 
katunnuksen puuttumisen tai virheen vuoksi kai
kille asuntokunnille ei saada yhdistetyksi oikeaa 
asuntoa (ns. parittomat asuntokunnat). Asuinolo- 
tilastoissa ovat mukana myös nämä "asunnotto
mat" asuntokunnat, joten asuinolotilastojen asun- 
toväestö on suurempi kuin asuntokantatilastojen 
asuntoväestö.

Omistusasuntojen määrä on molemmissa tilas
toissa sama, mutta vuokra-asuntoja on asunto- 
kantatilastoissa enemmän kuin asuinolotilastois- 
sa. Ero johtuu siitä, että asuntokantatilastoissa 
myös ’Ei vakinaisessa asuinkäytössä’ olleiden 
asuntojen (asuntovarauma) hallintaperusteena on

säilytetty vuokra-asunto, kun siitä on ollut varma 
tieto (esim. aravavuokratalojen asunnot). 
Asuinolotilastoissa näitä asuntoja ei ole, koska 
niihin ei yhdisty asukkaita.

Asuinolotilastoissa on tilastovuodesta 1989 läh
tien sovellettu uutta asumisväljyysluokitusta. Tä
mä ns. normi 4 eroaa edellisessä väestölasken
nassa käytetystä normi 3:sta siinä, että keittiötä 
ei lasketa mukaan huonelukuun. Väljästi asumi
sen määritelmä on muokattu vastaavalla tavalla. 
Muutosten seurauksen myöskään asumis- 
tasoluokitus ei ole vertailukelpoinen aikaisem
man väestölaskennan kanssa.

Luotettavuustutkimus

Tutkimuksen tarkoitus____________

Rekisteripohjaisten tietojen käyttäminen on li
sääntynyt laskennoissa nopeasti. Vuoden 1980 
laskennassa rekisteristä otettiin väestö-, perhe- ja 
asuntokuntatiedot, vuonna 1985 rakennus- ja 
asuntotiedot sekä vuonna 1990 myös väestön ta
loudellista toimintaa kuvaavat tiedot. Siten vuo
den 1990 laskenta on ensimmäinen kokonaan re
kisteritiedoista tehty laskenta

Jotta saataisiin tietoa siitä, kuinka hyvin rekiste
ripohjaiset tilastot vastaavat lomakepohjaisia ti
lastoja, tehdään vuoden 1990 laskennan yh
teydessä otospohjainen lomaketiedustelu.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa
• väestölaskentatietojen käyttäjille tietoa ti

lastojen laadusta ja  vertailukelpoisuudesta 
aikaisempiin väestölaskentatietoihin

• rekisterinpitäjille tietoa rekistereiden mah
dollisten virheellisten tietojen määristä ja 
virhetyypeistä

• tietoa väestölaskentatiedoista, joita ei ole 
rekistereissä (työmatkan kulkutapa ja  pi
tuus, osa-aikatyökuukaudet vuoden aika
na, alivuokralaisuus ja  asuinhuoneiston si- 
jaintikerros)

• otospohjaisia ennakkotietoja vuoden 1990 
väestölaskennasta.

Q tO S __________________________________________

Tutkimukseen poimittiin 20 000 kiinteistön otos 
väestön keskusrekisteristä. Otos poimittiin tasa- 
välisesti kunnittain järjestetyistä kiinteistöistä. 
Siten otos saatiin kattamaan tasaisesti koko maa. 
Tutkimuksen tiedot kerättiin kaikista kiinteistöil
lä olevista 23 000 rakennuksesta, 45 000 asuin
huoneistosta ja  96 000 henkilöistä. 1 5 - 7 4  -vuo
tiailta (72 000 henkilöä) kysyttiin taloudellista 
toimintaa kuvaavat tiedot.

Suuri otos tekee mahdolliseksi sen, että tietoja 
voidaan tuottaa eri muuttujista niin tarkasti kuin 
niitä pääasiallisesti käytetäänkin. Alueittain tie
toja on mahdollista saada lääneistä, seutukaava- 
alueista sekä 50 000 asukkaan suuruisista alueis
ta alkaen. Alueen asukaslukuraja riippuu muuttu
jien tarkkuustasosta: mitä karkeammalla tasolla 
halutut tiedot ovat, sitä pienemmältä alueelta nii
tä voidaan tuottaa.

Tiedonkeruu____________________

Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin kiinteistöillä 
olevien rakennusten olemassaolo, käyttötilanne 
ja  omistaja. Tarkistustyön tekivät kuntien raken
nusviranomaiset kesällä 1990. Kustannussyistä 
tietoja ei kerätty kaikista otoskiinteistöistä vaan 
niistä poimittiin 5 000 kiinteistön alaotos.

Toisessa vaiheessa lähetettiin otosrakennusten 
omistajille postitse lomaketiedustelu rakennuk-
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sen ominaisuuksista. Se tehtiin loka-joulukuussa 
1990.

Rakennustiedustelun yhteydessä tarkistettiin ra
kennuksissa olevien huoneistojen käyttötilanne. 
Sen perusteella lähetettiin tammikuussa 1991 
kaikkiin rakennuksissa oleviin asuinhuoneistoi
hin postikysely, jossa kysyttiin tietoja huoneis
tosta ja  sen asukkaista.

Ellei postikyselyihin vastattu, keräsivät Tilasto
keskuksen haastattelijat puuttuvat lomaketiedot 
puhelimitse.

Tiedot saatiin kerätyksi 98.2 %:lta rakennuksista, 
97.1 %:lta huoneistoista ja  95.6 %:lta henkilöis
tä.

Tietosisältö____________________

Luotettavuustutkimuksen tietosisältö kattaa tie
dot rakennusten ja  asuntojen sijainnista, keskei
simmistä ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta, 
henkilöiden pääasiallisesta toiminnasta ja työssä
käynnistä. Luotettavuustutkimuksen tietoluettelo 
on esitetty liitteessä 1.

Rakennusten, huoneistojen ja  henkilöiden tietoja 
voidaan yhdistellä rakennus-, huoneisto- ja  koti- 
paikkatunnuksien avulla. Siten saadaan selville 
esimerkiksi lääneittäin rakennukset tyhjien tai 
ahtaasti asuttujen huoneistojen määrän mukaan, 
huoneistot rakennuksen valmistumisvuoden mu
kaan, yms.

Mikäli henkilöllä on sekä tilapäinen, että vaki
tuinen asuinpaikka, on hänet luotettavuustutki- 
m uksessa tilastoitu tilapäisen asuinpaikan mu
kaan esim. asukkaaksi opiskelu-/työpaikkakun- 
nalle.

Tietojen julkaiseminen____________

Luotettavuustutkimuksen pohjalta laadittuja 
väestölaskennan ennakkotietoja julkaistaan ke
sällä 1992 ilmestyvässä julkaisussa. Siinä on 
otokseen perustuvia tietoja väestön taloudellises
ta toiminnasta.

Tiedot luotettavuustutkimuksen ja  väestölasken
nan tietojen vertailuista julkaistaan syyskuussa 
1993 ilmestyvässä julkaisussa. Tietoryhmittäisiä 
tuloksia vertailuista julkaistaan myös väestölas- 
kentajulkaisuissa.

Käsitteet

Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin 
suosituksiin ja  kansallisiin standardeihin. Tar
kempia tietoja näistä saa seuraavista Tilastokes
kuksen julkaisuista, joihin on myös viitattu tar
peen mukaan kunkin käsitteen yhteydessä.

Ammattiluokitus 1980. Tilastokeskus, Käsikirjo
ja  Nro 14. Helsinki 1980.

Demografiset ja  sosiaaliset perusluokitukset Ti
lastokeskus, Käsikirjoja Nro 18. Helsinki 1983.

Ikäluokitukset. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 
22. Helsinki 1986.

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

Koulutusluokitus 31.12. 1988. Tilastokeskus, 
Käsikirjoja 1, 8. uusittu laitos. Helsinki 1989.

Kuntanumerointi 1990. Tilastokeskus, Helsinki 
1989.

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

Rakennusluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro
16. Helsinki 1982.

Sosioekonominen asema- luokitus. Ammat- 
tiasemaluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro
17. Helsinki 1983.

Toimialaluokitus (TOL) 1988. Tilastokeskus, 
Käsikirjoja Nro 4, 2. uusittu laitos. Helsinki 
1987.

Tulot ja  kulutus 1992:3. Tulo- ja  varallisuusti- 
lasto 1989. Tilastokeskus 1992.

Valtioiden ja  maiden tunnukset 1991. Tilastokes
kus, Käsikirjoja 12. Helsinki 1991.
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Käsiteluettelo

Väestölaskennan tauluissa esiintyvät käsitteet 
ovat seuraavat:

Ahtaasti asuminen
Alivuokralaisuus
Alue
Alueella asuva työllinen työvoima 
Alueella työssäkäyvät 
Ammatissa toimivuus 
Ammatti 
Ammattiasema
Ansiotulot - > Valtionveronalaiset tulot
Asuinhuoneiston sijaintikerros
Asuinpaikka
Asumistaso
Asumistiheys
Asunnon keskikoko
Asunnon käytössäolotilanne
Asunto
Asuntokunta
Asuntokuntarakenne
Asuntokuntatyyppi
Asuntola
Asuntoväestö
Elinkeino
Elinvaihe
Eläkeläiset
Hallintaperuste
Huone ja huoneluku
Huoneiden keskikoko
Ikä
Juridinen muoto - > Työnantajasektori
Kansalaisuus
Keittiö
Keittiötyyppi - > Keittiö
Kerrosala
Kerrosluku
Keskitulot - >Valtionveronalaiset tulot
Kesämökki
Kieli
Kokopäivätyökuukaudet - > Työssäolokuukaudet
Koulutus
Kunta
Kuntaryhmittely - > Kunta
Laskenta viikko
Lämmitysaine/lämmönlähde
Lämmitystäpä
Lääni
Mediaanitulot - > Valtionveronalaiset tulot 
Muut työvoiman ulkopuolella olevat - > Pää
asiallinen toiminta 
Nettopendelöinti - > Pendelöinti 
Nettotulot - > Valtionveronalaiset tulot

Nuori asuntokunta - > Asuntokuntatyyppi 
Opiskelijat
Osa-aikatyökuukaudet - > Työssäolokuukaudet 
Osa-alue
Palkansaajat - > Ammattiasema
Pendelöinti
Perhe
Perheasema
Perhetyyppi
Pinta-ala
Postinumeroalue
Pääasiallinen toiminta
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennus
Rakennusaine
Rakentamis- tai perusparannusvuosi
Ruotsinkielinen väestö - > Kieli 
Saamenkielinen väestö - > Kieli 
Seutukaava-alue 
Siviilisääty
Sosioekonominen asema
Sukupuoli
Taajama
Taajama-aste
Talotyyppi
Toimiala - > Elinkeino
Toimitila
Toimitilan käyttötarkoitus
Tulot - > Valtionveronalaiset tulot 
Tulotyyppi - > Valtionveronalaiset tulot 
Työikäinen väestö 
Työllinen työvoima 
Työmatkan kulkutapa 
Työmatkan pituus 
Työnantajasektori 
Työpaikka
Työpaikkaomavaraisuus 
Työssäolokuukaudet 
Työttömyysaste 
Työttömyyskuukaudet 
Työttömät (työtön työvoima)
Työvoima
Työvoimaosuus
Valtionveronalaiset tulot
Vanhusasuntokunta - > Asuntokuntatyyppi
Vapaa-ajan asuinrakennus - > Kesämökki
Varusmiehet
Varusteet
Varustetaso - > Asumistaso 
V erkostoliittymät 
Viitehenkilö 
Väestö
Yrittäjät - > Ammattiasema
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Alueella asuva työllinen työvoima

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

Alueella työssäkäyvät

Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä 
alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta hei
dän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muo
dostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka mää
rää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen 
määrälle. Katso työpaikka.

Ammatissa toimivuus

Tieto ammatissa toimivuudesta kertoo, onko 
henkilö kuluneen vuoden aikana pääasiassa kuu
lunut taloudellisesti aktiiviin väestöön. Tällöin 
on ammatissa toimivaan väestöön pääsääntöisesti 
luettu kaikki 15 - 74-vuotiaat henkilöt, jotka 
vuoden 1990 aikana olivat yhteensä vähintään 
kuusi kuukautta työssä ja/tai työttömänä.

Ammatissa toimivuuden käsitteen avulla jaetaan 
väestö seuraaviin ryhmiin:

Ammatissa toimivat
• työlliset
• työttömät 

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

Ammatissa toimivuus on ratkaistu eri rekistereis
tä saatujen työssäolo- ja  työttömyyskuukausitie- 
tojen perusteella. Osan väestöstä on katsottu 
kuuluvan ammatissa toimivaan väestöön pelkäs
tään ansiotulojen perusteella. Muut kuin amma
tissa toimivat on luettu ammatissa toimimatto
maan väestöön.

Määritettäessä henkilön pääasiallista toimintaa 
on vuoden 1985 väestölaskennasta lähtien käy-

Ahtaasti asuminen

Asunto on alla olevien normien mukaan ahtaasti 
asuttu, jos siinä asuu

normi 1: enemmän kuin 2 henkilöä huonetta 
kohti, kun keittiö lasketaan huonelukuun.

normi 2: enemmän kuin 2 henkilöä huonetta 
kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.

normi 3: enemmän kuin 1 henkilö huonetta koh
ti, kun keittiö lasketaan huonelukuun.

normi 4: enemmän kuin 1 henkilö huonetta koh
ti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.

Tilastoissa sovelletut normit ovat vaihdelleet 
vuosikymmenittäin. Normeja 1 ja 2 käytettiin 
väestölaskennoissa vuosina 1970 ja 1975. Nor
min 3 mukaisia tietoja on tuotettu vuodesta 
1980. Normi 4 on ensimmäisen kerran mukana 
vuoden 1990 väestölaskennassa. Aiemmasta poi
keten on normia 4 nyt sovellettu myös asumis- 
tasoluokituksessa, jossa ennen on käytetty nor
mia 3.

Alivuokralaisuus

Alivuokralainen on toisen vuokralaisen hallitse
massa huoneistossa asuva henkilö, joka maksaa 
vuokraa huoneiston haltijalle. Tieto alivuokralai- 
suudesta on kerätty väestölaskentaan liittyvän 
otospohjaisen luotettavuustutkimuksen yhteydes
sä.

Alue

Vuoden 1990 väestölaskennassa käytetyt hallin
nolliset aluejaot ovat ajankohdan 31.12.1990 
mukaisia. Luettelo lääneistä, seutukaava-alueista 
ja  kunnista sekä tapahtuneista aluemuutoksista 
sisältyy vuosittain ilmestyvään Tilastokeskuksen 
Kuntanumerointi-julkaisuun. Tietoja julkaistaan 
myös alueista Etelä-Pohjanmaa, Vaasan rannik
koseutu, Keski-Pohjanmaa ja  pääkaupunkiseutu 
(liite 10). Hallinnollisten aluejakojen lisäksi tie
toja voidaan tuottaa myös koordinaattien käyt
töön perustuvilla aluejaoilla, kuten esim. osa- 
alueet, taajamat ja  karttaruudut. Katso kunta, 
lääni, osa-alue, postinumeroalue, seutukaava- 
alue, taajama.
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tetty pääkäsitteenä työvoimakäsitettä. Ammatissa 
toimivuus -käsitteellä voidaan kuitenkin tuottaa 
rinnakkaisia tietoja henkilön työssäkäynnistä.

Katso pääasiallinen toiminta, työvoima.

Ammatti

Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai työtä, 
jota henkilö tekee tuloa saadakseen. Vuoden 
1990 väestölaskennassa on käytetty samaa am
mattiluokitusta kuin edellisissä vuosien 1980 ja 
1985 laskennoissa. Luokitus on esitetty jul
kaisussa ’Ammattiluokitus 1980’, Tilastokeskus, 
Käsikirjoja nro 14 (1980). Vastaavalla numerolla 
käsikirjoja-sarjassa on sittemmin (1987) julkaistu 
uusi ammattiluokitus, jota on kuitenkin käytetty 
vain laskennan luotettavuustutkimuksessa varsi
naisen luokituksen rinnalla

Ammattiluokitus rakentuu siten, että ammateilla 
on tarkimmalla tasolla kolmi- tai nelinumeroinen 
koodi. Yksityiskohtaisimmatkin ammattiluokat 
sisältävät kuitenkin usein erilaisia ammattinimik
keitä. Ammatit voidaan jakaa myös karkeammin 
yksi- tai kaksinumerotasolla. Ammattiluokituk
sen pääryhmät on esitetty liitteessä 6.

Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että 
kaikki samaa työtä tekevät saavat saman ammat- 
tikoodin riippumatta esim. toimialasta tai am
mattiasemasta. Kooditettaessa monikäsitteisiä tai 
puutteellisia ammattinimikkeitä on kuitenkin 
käytetty hyväksi tietoja mm. henkilön työpaikas
ta, koulutuksesta ja aikaisemmasta toiminnasta.

Ammatti määritellään vain työvoimalle. Tär
keimmät ammattitietojen lähteet ovat veroilmoi
tusten selväkieliset ammattinimikkeet sekä valti
on ja  kuntien palvelussuhderekisterit. Apuna on 
käytetty myös mm. väestön keskusrekisterin, 
vuoden 1990 maatalouslaskennan ja työnantaja- 
järjestöjen tietoja. Työttömien ammattitiedot 
ovat peräisin työministeriön työnhakijarekisteris- 
tä. Eri lähteistä kerätyt ammattinimikkeet on 
kooditettu pääasiassa koneellisesti.

Väestölaskentaan liittyvän otospohjaisen luotet
tavuustutkimuksen ammattitiedot perustuvat lo- 
maketietoihin. Lomakkeella tiedusteltiin ammat
tia päätyöpaikassa laskentaviikolla. Luotetta
vuustutkimuksen aineisto on kooditettu sekä 
laskennassa käytetyn että uudemman ammatti- 
luokituksen mukaan.

Ammattiasema

Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelä
mässä. Käytetty luokitus on seuraava:

• palkansaajat
• yrittäjät ym.

Vuoden 1990 väestölaskennassa ei yrittäjiä ole 
voitu luokitella tarkemmin sen mukaan, onko 
kyseessä

• yrittäjä, jolla on palkattua työvoimaa,
• yksinäisyrittäjä tai ammatinharjoittaja vai
• yrittäjäperheenjäsen.

Näin ollen ryhmä ’yrittäjät ym.’ sisältää sekä 
yrittäjät että näiden yrittäjäperheenjäsenet.

Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläke- 
vakuutustietoihin sekä palkka- ja  yrittäjätulon 
määrään.

Asuinhuoneiston sijaintikerros

Asuinhuoneiston sijaintikerros on se kerros, jos
sa asuinhuoneisto sijaitsee. Jos asuinhuoneisto 
sijaitsee useammassa kerroksessa, on sijaintiker
ros se, jossa huoneistosta on pinta-alan mukaan 
suurin osa. Jos kahdessa tai useammassa kerrok
sessa on saman verran huoneiston pinta-alasta, 
on sijaintikerros näistä alin.

Asuinpaikka

Henkilöllä voi vakinaisen asuinpaikan lisäksi ol
la tilapäinen asuinpaikka asunnossa, jossa hän il
moituksensa mukaan asuu tilapäisesti vähintään 
kolme kuukautta. Myös asunnottomat voivat 
kuulua kunnassa vakinaisesti asuvaan väestöön. 
Tieto henkilön asuinpaikasta on saatu väestön 
keskusrekisteristä. Katso väestö.

Asumistaso

Asumistasoluokituksessa asuntokunnat luokitel
laan ensiksi asumistiheyden mukaan kolmeen 
luokkaan asuntokunnan henkilöluvun ja  asunnon 
huoneluvun perusteella. Luokitusperusteet on 
esitetty taulukossa 1. Luokitus poikkeaa vuosista
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1985 - 1988 siinä, että keittiötä ei enää vuodesta 
1989 lähtien ole luettu mukaan huonelukuun.

Taulukko 1. Asumistiheysluokitus

Tämän jälkeen kukin asumistiheysluokka on luo
kiteltu edelleen asunnon varustetason mukaan 
seuraavasti:

• hyvin varustettu asunto eli asunnossa on 
vesijohto, viemäri, lämminvesi, WC, pe
seytymistilat (joko suihku/kylpyhuone tai 
huoneistokohtainen sauna) ja keskus- tai 
sähkölämmitys

• puutteellisesti varustettu asunto eli asun
nosta puuttuu vain peseytymistilat ja/tai 
keskuslämmitys (tai sähkölämmitys)

• erittäin puutteellisesti varustettu asunto 
eli asunnosta puuttuu jokin seuraavista va
rusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi 
tai WC.

Asumistiheys

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

Asuntojen keskikoko

Asuntojen keskikoko on asuinhuoneistojen koko
naisalan ja  asuntojen yhteismäärän välinen suh
deluku.

Asunnon käytössäolotilanne

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

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

Asunto ei ole asuinkäytössä, jos asunnossa ei 
väestön keskusrekisterin mukaan asu ketään va
kituisesti tai tilapäisesti.

Väestön keskusrekisterin rakennus- ja huoneisto- 
tiedot sisältävät asuntoja, jotka todellisuudessa 
eivät ole asuinkäytössä tai ovat rekisterivirheitä. 
Tällaisia asuntoja ei ole mukana asuntokantati- 
lastoissa niissä tapauksissa, joissa ne on voitu 
päätellä virheiksi tai poistumaan kuuluviksi mui
den rekisteritietojen perusteella.

Asunto

Asunnolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla 
tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen 
tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympäri
vuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, 
jonka huoneistoala on vähintään 7 m ja  joka si
sältää asumiseen tarvittavat välttämättömät va
rusteet ja tilat. Jokaisella asunnolla on oltava 
oma välitön sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynniksi 
luetaan esim. omakotitaloissa erillinen ns. ulko- 
veranta (eteinen). Mikäli käynti asuinhuoneisto- 
kokonaisuuteen tapahtuu toiseen asuinhuoneis
toon varsinaisesti kuuluvien tilojen läpi, ei edel
listä pidetä erillisenä asuinhuoneistona, vaan 
nämä kokonaisuudet muodostavat yhden asuin
huoneiston.

Asuntokunta

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa 
asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. 
Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti 
laitoksissa olevat, asunnottomat, ulkomailla ja 
tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta 
asuntokuntia. Myöskään ne asuntolarakennuksik
si luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, 
joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritel
mää, eivät muodosta asuntokuntia. Vuoden 1980 
väestölaskennassa näistä henkilöistä muodostet
tiin asuntokuntia.
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Asuntokuntakäsite otettiin käyttöön vuoden 1980 
väestölaskennassa. Sitä aikaisemmissa lasken
noissa käytettiin ruokakuntakäsitettä. Ruokakun
nan katsottiin muodostuvan yhdessä asuvista 
perheenjäsenistä ja  muista henkilöistä, joilla oli 
yhteinen ruokatalous. Alivuokralainen, jolla oli 
oma ruokatalous, muodosti oman ruokakuntansa. 
Vuosien 1980 ja  1985 väestölaskennoissa ali
vuokralainen kuuluu samaan asuntokuntaan mui
den asunnossa asuvien kanssa.

Katso asunto, asuntola, viitehenkilö.

Asuntokuntarakenne

Asuntokunnan rakenne kuvaa asuntokunnan hen
kilö- ja  perhekoostumusta.

Perheasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
• Vain yksi perhe,
• 1 perhe ja  muita henkilöitä,
• 2 perhettä ja mahdollisesti muita henkilöi

tä tai
• 3+ perhettä ja  mahdollisesti muita henki

löitä.
Muita asuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on

• 1 henkilö,
• 2 henkilöä, molemmat samaa sukupuolta,
• 2 henkilöä, mies ja  nainen,
• 3+ henkilöä, kaikki samaa sukupuolta tai
• 3+ henkilöä, miehiä ja naisia.

Asu ntoku ntatyy ppi

Asuntokuntarakenne ja  -tyyppi ovat osittain 
päällekkäisiä käsitteitä.

Asuntokuntatyyppejä ovat seuraavat:
• Lapsiasuntokuntia ovat asuntokunnat, jois

sa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.
• Nuoriksi asuntokunniksi luetaan asunto

kunnat, joiden viitehenkilö on alle 30- 
vuotias.

• Miesasuntokuntia ovat asuntokunnat, jois
sa kaikki henkilöt ovat miespuolisia.

• Naisasuntokuntia ovat asuntokunnat, jois
sa kaikki henkilöt ovat naispuolisia.

• Perheasuntokuntia ovat asuntokunnat, 
joissa on vähintään yksi perhe.

• Vanhusasuntokuntiin luetaan asuntokun
nat, joissa on vähintään yksi 65 vuotta 
täyttänyt henkilö.

• Vanhusten asuntokuntia ovat asuntokun
nat, joissa kaikki henkilöt ovat täyttäneet 
65 vuotta.

Asuntola

Asuntolalla (erityisrakenteisella asuntolalla) tar
koitetaan yhteisasumiseen tarkoitettua rakennus
ta, jossa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu
ja/tai saniteettitilat. Tämän tyyppisessä asunto
lassa ei yleensä ole varsinaisia asuinhuoneistoja. 
Rakennusteknisesti ei erityisrakenteinen asuntola 
juuri poikkea majoitusrakennuksesta. Asuntola 
on tarkoitettu erityisryhmille kuten vanhuksille, 
vammaisille tms. Erityisryhmille rakennetut ta
valliset asuinrakennukset, joiden tilaratkaisuissa 
ei ole mitään poikkeavaa (esim. yhteistiloja) ei
vät ole asuntolarakennuksia.

Käyttötarkoitukseltaan asuntolarakennukseksi 
luokitellussa rakennuksessa sijaitseva asunto kat
sotaan normaaliksi asunnoksi silloin, kun asun
nossa on

• huoneluku keittiö mukaanlukien suurem
pi kuin yksi,

• vähintään keittiö tai keittokomero,
• WC ja
• suihku, amme tai huoneistokohtainen sau

na.

Vuoden 1980 väestölaskennasta poiketen asunto
la-asuntoja ei kuvata omana ryhmänään, vaan ne 
kuuluvat normaaliin asuntokantaan. Asuntola- 
asuntoja, joilla edellä mainitut ehdot eivät täyty, 
ei ole tilastoitu asuntokantaan lainkaan.

Katso asuntoväestö.

Asunto väestö

Asuntoväestöön kuuluvat väestön keskusrekiste
rin mukaan vuoden 1990 lopussa asunnoissa va
kinaisesti asuvat henkilöt. Laitoksissa vakinai
sesti hoidettavina olevat, asuntoloissa ja ulko
mailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt eivät 
kuulu asuntoväestöön. Ne asuntolarakennuksiksi 
luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joi-
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Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokes
kuksen yritys- ja  toimipaikkarekisterin, valtion 
virastojen ja toimipaikkojen rekisterin sekä Kun
tien eläkevakuutuksen toimintayksikkörekisterin 
tietoihin. Tieto työttömien elinkeinosta on saatu 
työministeriön työnhakijarekisteristä. Taulukoita
essa koko väestöä elinkeinon mukaan on työvoi
man ulkopuolella oleville annettu asuntokuntan
sa viitehenkilön elinkeino.

Katso viitehenkilö.

Elinvaihe

Elinvaiheluokituksella erotellaan asuntokuntien 
elämänvaiheet, jotka yleensä eroavat tuloiltaan ja  
kulutukseltaan. Elinvaiheluokitus muodostetaan 
asuntokuntatyypin, viitehenkilön iän ja  lasten iän 
perusteella (liite 8).

Asuntokunnan elinvaihetta kuvataan viitehenki
lön iällä siinä tapauksessa, että asuntokunnassa 
ei ole perhettä (yhden henkilön taloudet, per
heettömät vähintään kahden henkilön taloudet). 
Samalla tavoin menetellään myös lapsettomien 
avio- ja  avoparien kohdalla. Lapsiperheiden elin- 
vaihetta sensijaan kuvataan asuntokuntaan kuu
luvien lasten iän avulla.

Eläkeläiset

Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansan
eläkelaitoksen tietojen mukaan saavat eläkettä, 
mutta eivät ole ansiotyössä. Iän perusteella kaik
ki yli 74-vuotiaat on päätelty eläkeläisiksi. Li
säksi osa henkilöistä on päätelty eläkeläisiksi 
eläketulon perusteella. Katso pääasiallinen toi
minta.

Hallintaperuste

Asunnot ryhmitellään hallintaperusteen mukaan 
seuraavasti:

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

Virka- tai työsuhdeasunto
• arava virka- tai työsuhdeasunto

den asunto ei täytä em. asuinhuoneiston määri
telmää, eivät kuulu asuntoväestöön.

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

Katso asunto, asuntola, väestö.

Elinkeino

Henkilön elinkeino (toimiala) määräytyy hänen 
työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa 
toimipaikassa työskentelevät saavat saman elin
keinon ammatistaan riippumatta. Työpaikan toi
miala määritetään kullekin toimipaikalle Tilasto
keskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. It
senäiselle ammatinharjoittajalle elinkeino 
määritetään toiminnan laadun mukaan.

Tieto elinkeinosta on määritetty ensisijassa työl
liselle työvoimalle. Käytetty toimialaluokitus on 
esitetty julkaisussa ’Toimialaluokitus (TOL) 
1988’.

Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yh- 
denlaatuista toimintaa. Saman yrityksen eri si
jaintipaikoilla harjoittamat toiminnot katsotaan 
yleensä eri toimipaikoiksi.

Toimialaluokituksen pääluokat ovat:

A Maatalous; kala- ja  riistatalous 
B Metsätalous
C Kaivos- ja  kaivannaistoiminta 
D Teollisuus 
E Energia- ja  vesihuolto 
F Rakentaminen 
G Kauppa
H Majoitus- ja  ravitsemistoiminta 
I Kuljetus 
J Tietoliikenne 
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut 
M Tekninen palvelu ja  palvelut liike-elämälle 
N Julkinen hallinto ja  maanpuolustus 
O Koulutus ja tutkimus 
P  Terveys- ja sosiaalipalvelut 
R Virkistys- ja  kulttuuripalvelut 
S Järjestö- ja  uskonnollinen toiminta 
T Muut palvelut 
X Tuntematon

Toimialaluokitus on hierarkinen luokitus, jossa 
pääluokat jakautuvat kaksinumeroisiin luokkiin 
(liite 5). Nämä luokat on yleensä jaettu kol- 
minumeroisiin ja  tarkimmalla tasolla nelinume
roisiin alaluokkiin.
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• muu virka- tai työsuhdeasunto 
Vuokra-asunto

• aravavuokra-asunto
• muu vuokra-asunto

M uu hallintaperuste (esim. syytinki, sukulai
suus)

Hallintaperuste tuntematon

Huone ja huoneluku

Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala 
on vähintään 7 m ja keskikorkeus vähintään 2 
metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta 
vastaavaa ei katsota huoneeksi. Huonelukuun si
sältyy myös keittiö, mikäli toisin ei ole mainittu.

Huoneiden keskikoko

Huoneiden keskikoko on huoneiston pinta-alan 
ja  huoneluvun (ml. keittiö) välinen suhdeluku.

Ikä

Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina 
31.12.1990. Tieto on saatu väestön keskusrekis
teristä.

Tauluissa esiintyvien ikäluokitusten perusteista 
saa tarkempaa tietoa Tilastokeskuksen julkaisuis
ta ’Demografiset ja  sosiaaliset perusluokitukset’ 
ja  ’Ikäluokitukset’.

Kansalaisuus

Kansalaisuudella tarkoitetaan henkilön laillista 
kansalaisuutta tietyssä maassa. Tiedot kansalai
suudesta on saatu väestön keskusrekisteristä.

Käytetty luokitus on julkaistu Tilastokeskuksen 
käsikirjassa ’Valtioiden ja  maiden tunnukset 
1991’. Katso väestö.

Keittiö

Keittiö on huone* joka on sisustettu ruoanlaittoa 
varten. Alle 7 m suuruinen ruoanlaittoa varten 
sisustettu tila katsotaan keittokomeroksi tai keit- 
totilaksi. Katso huone ja  huoneluku.

Kerrosala

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pin
ta-alat ja  se ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa 
on asuin- tai työhuoneita taikka muita rakennuk
sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia ti
loja.

Kerroksen ala on vaakasuora pinta-ala, jota ra
joittavat kerrosten seinien ulkopinnat tai niiden 
ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien auk
kojen ja  koristeosien osalta.

Kerrosluku

Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan 
kaikki ne pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella 
olevat kerrokset, joissa on asuin- tai työhuoneita 
tai rakennuksen käyttötarkoituksen miiikaisia tilo
ja. Kun rakennuksen kerrosten lukumäärä vaihte- 
lee rakennuksen eri osissa, kerrosluvulla tarkoi
tetaan yleensä rakennuksen suurinta kerroslukua.

Vuoden 1980 jälkeen valmistuneessa rakennuk
sessa kerrosluku ilmoitetaan kokonaisuuden huo
mioon ottavana keskiarvolukuna, jos tietyn ker
roksen kerrosalan osuus rakennuksen pääasiallis
ten kerrosten alasta on hyvin pieni. Esimerkiksi 
jos suuri teollisuushalli on muuten yksikerroksi
nen, mutta kerrosalaltaan pienet toimistotilat 
ovat kolmessa kerroksessa, niin kerrosluvuksi il
moitetaan yksi.

Kesämökki

Kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikal
leen rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai 
asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa- 
ajan asuntona. Liiketoimintaa palvelevia loma
mökkejä, lomakylien rakennuksia ja  siirtolapuu
tarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuk
siksi.
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Vuoden 1990 väestölaskennassa on kesämökeik
si luettu kaikki ne rakennukset, joiden käyttötar
koitus oli 31.12.1990 vapaa-ajan asuinrakennus 
tai joita ko. ajankohtana käytettiin loma-asumi- 
seen.

Tiedot kesämökeistä on saatu väestön keskusre
kisterin rakennus- ja  huoneistotiedoista, joita on 
täydennetty verohallituksen tiedoilla.

Kieli

Väestölaskennan tieto kielestä on saatu väestön 
keskusrekisteristä. Rekisterin tieto kuvaa henki
lön äidinkieltä. Luokitus on seuraava:

• suomi
• ruotsi
• saame
• venäjä

• tanska, noija, islanti
• englanti
• saksa
• ranska
• muu
• tuntematon

Väestölaskennassa on tuotettu erillisiä tauluja ai
noastaan ruotsin- ja  saamenkielisestä väestöstä.

Koulutus

Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perus
asteen jälkeinen loppuun suoritettu koulutus, 
jonka kesto on vähintään 400 tuntia. Aikuiskou
lutusta, kuten työnantajan jäijestämää koulutusta, 
järjestöjen ja  yhdistysten antama koulutusta, kie
likursseja, kiijeopetusta tms., ei lueta koulutuk
seksi.

Taulukko 2. Koulutusluokitus ja -koodit 2-numerotasolla

Koulutusaste 0
Esias
teen
koulu
tus

Perusasteen kou
lutus

Keskiasteen kou
lutus

Korkean asteen koulutus 9
Koulu
tusaste
tunte
maton

Koulutusala 1
Alempi
perus
aste

2
Ylempi
perus
aste

3
Alempi
keski
aste

4
Ylempi
keski
aste

5
Alin
korkea-
aste

6
Alempi
kand.
aste

7
Ylempi
kand.
aste

8
Tutkija 
koul. tai 
vast.

0 Yleissivistävä koulutus 001} 101} 201} 30 40 90
1 Humanistinen ja  esteettinen 

koulutus 31 41 51 61 71 81 91
2 Opettajakoulutus 32 42 52 62 72 82 92
3 Kauppa- ja  toimistoalan sekä 

laki-, yhteiskunta ja 
käyttäytymistieteiden koulutus

33 43 53 63 73 83 93
4  Tekniikan ja  luonnontieteiden 

koulutus 34 44 54 64 74 84 94
5 Liikenteen ja  tietoliikenteen 

koulutus 35 45 55 65 75 85 95
6 Hoitoalojen koulutus 36 46 56 66 76 86 96
7 Maa- ja  metsätalouden koulutus

37 47 57 67 77 87 97
8  Muiden erikoisalojen koulutus

38 48 58 68 78 88 98

Tilastokeskuksen tutkintorekisteri ei sisällä tietoja esi- ja  perusasteen koulutuksesta
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Koulutusta ilmaiseva koodi on viisinumeroinen, 
jonka ensimmäinen numero osoittaa koulutusas
teen ja  toinen koulutusalan. Koodin loppuosa an
taa tietoja suoritetusta tutkinnosta, opintosuun
nasta ja  tutkinnon pääaineesta. Taulukossa 2 on 
esitetty koulutusluokituksen 2-numeroinen taso.

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

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

Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yk
si koulutus, joka on korkein suoritettu tutkinto 
tai samanasteisista tutkinnoista viimeksi suoritet
tu tutkinto. Poikkeuksena ovat ne tapaukset, jol
loin henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon 
(ylemmän keskiasteen tutkinto) ja  jonkin alem
man keskiasteen ammatillisen tutkinnon. Tällöin 
koulutus määräytyy ammatillisen tutkinnon mu
kaan.

Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tutkin
torekisteristä. Tiedot ovat ajankohdalta
31.12.1990. Tarkempaa tietoa koulutusluokituk- 
sesta saa julkaisusta ’Koulutusluokitus 
31.12.1988’.

Kunta

Vuonna 1990 Suomessa oli 460 kuntaa. Kunnat 
on perinteisesti jaettu kahteen ryhmään: kaupun
keihin ja  muihin kuntiin. Tilastokeskus on otta
nut käyttöön uuden tilastollisen kuntaryhmittelyn 
vuodesta 1989 lähtien. Tämä luokitus erottelee 
kaupunkimaisuutta ja  maaseutumaisuutta parem
min kuin hallinnollinen jako kaupunkeihin ja 
muihin kuntiin.

Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitellään 
taajamaväestön osuuden ja  suurimman taajaman 
väkiluvun perusteella kolmeen luokkaan:

1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat

Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joi
den väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai 
suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 
000. Tällaisia kuntia on 59, joista kaupunkeja on 
55 ja  muita kuntia neljä.

Taajaan asuttuja kuntia ovat puolestaan ne kun
nat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 
90 % asuu taajamissa ja  suurimman taajaman 
väkiluku on vähintään 4000, mutta alle 15 000. 
Tällaisia kuntia on 50, joista kaupunkeja on 19 
ja  muita kuntia 31.

Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joi
den väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja  suu
rimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä 
ne kunnat joiden väestöstä vähintään 60 %, mut
ta alle 90 % asuu taajamissa ja  suurimman taaja
man väkiluku on alle 4000. Tällaisia kuntia on 
351. Näistä kaupunkeja on kymmenen ja  muita 
kuntia 341.

Uuden kuntaryhmittelyn mukainen jaottelu on 
esitetty lääneittäin liitteessä 11. Luettelo kunnis
ta, kuntamuodoista ja  tapahtuneista muutoksista 
sisältyy Tilastokeskuksen Kuntanumerointi-jul- 
kaisuun.

Katso alue.

Laskentaviikko

Laskentaviikolla tarkoitetaan vuoden 1990 seit
semää viimeistä päivää eli ajanjaksoa 25. -
31.12.1990. Työssäkäyntiin liittyvät tiedot on 
väestölaskennassa pyritty kohdistamaan tälle vii
kolle. Tämä viikko on ollut myös laskentaan lii- 
tyvän otospohjaisen luotettavuustutkimuksen tut- 
kimusviikko.

Lämmitysaine/lämmöniähde

Lämmitysaineella/lämmönlähteellä tarkoitetaan 
rakennuksen lämmityksessä pääasiallisesti käy
tettyä polttoainetta tai lämmönlähdettä. Tieto 
lämmitysaineesta on myös asunnoilla ja  toimiti
loilla. Luokittelu on seuraava:

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

Kauko- tai aluelämmöllä tarkoitetaan lämmitys
tä, jossa lämpö johdetaan rakennukseen sen ul
kopuolella sijaitsevasta useamman kiinteistön
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yhteisestä lämpökeskuksesta. Kauko- ja  alueläm- 
mityksessä käytettyä polttoainetta ei ole tiedossa.

Lämmitystäpä

Lämmitystavalla tarkoitetaan rakennuksen läm
mittämisessä pääasiallisesti käytettyä lämmitys- 
tapaa. Tieto lämmitystavasta on myös asunnoilla 
ja  toimitiloilla. Luokittelu on seuraava:

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

Vesikeskuslämmityksessä rakennusta lämmite
tään kiertävällä vedellä, ilmakeskuslämmitykses- 
sä kiertävällä ilmalla. Suorassa sähkölämmityk
sessä rakennusta lämmitetään suoraan sähkö
verkkoon kytketyn lämpöpatterin tms. avulla.

Uuni- tai kamiinalämmityksessä lämmitys tapah
tuu puilla tai muulla polttoaineella lämpöä varas
toivan muurin (uunin) avulla. Uunilämmitykseen 
luetaan myös muurin sisään asennetut sähköllä 
toimivat lämpövaraajat, erilliset kiinteät öljyläm- 
mittimet sekä lämpöä varastoivat takat (ei kevyt
rakenteiset). Saunan lämmitykseen käytettäviä 
kiukaita ei lueta lämmityslaitteiksi.

Lääni

Vuonna 1990 Suomessa oli 12 lääniä. Ne olivat

Uudenmaan lääni 
Turun ja  Porin lääni 
Ahvenanmaan maakunta 
Hämeen lääni 
Kymen lääni 
Mikkelin lääni 
Pohjois-Karjalan lääni 
Kuopion lääni 
Keski-Suomen lääni 
Vaasan lääni 
Oulun lääni 
Lapin lääni

Lääneittäinen luettelo kunnista ja  tapahtuneista 
aluemuutoksista sisältyy Tilastokeskuksen Kun- 
tanumerointi-julkaisuun. Katso alue.

Opiskelijat

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

Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen 
korkeakouluopiskelijatiedostosta, opetushallituk
sen yhteisvalintarekisteristä ja  Valtion opintotu
kikeskuksen opintotukirekisteristä. Osa henki
löistä on päätelty koululaisiksi myös iän perus
teella. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat 
pääasiallisen toiminnan luokkaan ’O - 14-vuoti- 
aat’.

Katso pääasiallinen toiminta.

Osa-alue

Kunnan osa-aluejako muodostuu kunnan itsensä 
määrittelemistä toiminnallisista aluekokonai
suuksista. Kartalla piirretyt aluerajat ja  niihin 
liittyvät alueiden tunnistetiedot on taltioitu Kart- 
takeskuksessa. Vuoden 1990 väestölaskennassa 
käytetyt osa-aluejaot ovat ajankohdan 31.3.1992 
mukaisia.

Kunnan osa-alueet on numeroitu käyttäen kor
keintaan kolmea tasoa. Osa-alueen pienin yksik
kö on pienalue (pienaluetunnus on kolmen mer
kin mittainen, esim. P 001). Pienalueet voidaan 
summata tilastoalueiksi (tilastoaluetunnus on 
kahden merkin mittainen, esim T 01), mutta osa 
alueista voidaan jättää vain pienaluetunnuksella 
varustetuksi. Tilastoalueet voidaan summata
suuralueiksi (suuraluetunnus on yhden merkin 
mittainen, esim. S 1). Osa-alueen tunnus voi si
ten hierarkiatasosta riippuen olla muodoltaan jo
kin seuraavista:

SI = suuralue
SITOI = tilastoalue
S 1 TOI P001 = pienalue

Tietojen tuottaminen osa-alueittain edellyttää ra
kennusten koordinaattitietoja. Esimerkiksi tuotet
taessa osa-alueitten työpaikkatietoja henkilö saa 
osa-aluetunnuksen työpaikkansa koordinaattitie
tojen kautta.

Taulukon loppuun tulostetaan tiedot luokasta 
’muu alue’, joka sisältää tapaukset, joissa

• koko kunnan aluetta ei ole rajattu
• koordinaatit puuttuvat tai ovat virheelliset. 

Katso alue.
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Pendelöinti

Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työs
säkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Netto- 
pendelöinnillä taas tarkoitetaan alueen ulkopuo
lella työssäkäyvien ja  alueelle muualta tulevien 
työllisten välistä erotusta. Nettopendelöinti voi
daan myös ilmoittaa esim. kahden yksittäisen 
alueen välisenä lukuna. Positiivinen nettopende- 
löintiluku tarkoittaa, että alueelle tulevien työl
listen määrä on suurempi kuin alueelta sen ulko
puolella työssäkäyvien määrä.

Perhe

Perheiden perusväestöön kuuluvat asuntoväestön 
lisäksi myös asuntoloissa asuvat. Perheen muo
dostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa ole
vat henkilöt ja  heidän naimattomat lapsensa, 
jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsi
neen sekä avio- ja  avopuolisot ilman lapsia.

Asuntokunnan muut henkilöt ovat perheeseen 
kuulumattomia. Lapseksi perhetilastossa katso
taan vanhempiensa kanssa asuvat naimattomat

• biologiset lapset,
• ottolapset sekä
• toisen puolison biologiset lapset ja otto

lapset
Lapsiksi ei luokitella kasvattilapsia eikä vain 
huoltosuhteeseen perustuvia lapsia.

Väestölaskennassa käytetyn perhekäsitteen mu
kaan perheessä voi olla korkeintaan kaksi perät
täistä sukupolvea. Jos asuntokunnassa on useam
pia sukupolvia, perhe muodostetaan nuorimmas
ta sukupolvesta lähtien.

Vuoden 1990 väestölaskennan perhetilasta sisäl
tää myös avoparit ilman lapsia ja avoparit, joilla 
on vain ei-yhteisiä lapsia.

Avoparit on muodostettu samassa asunnossa va
kituisesti asuvista ja  eri sukupuolta olevista puo- 
lisottomista aikuisista, jos heidän ikäeronsa on 
alle 16 vuotta eivätkä he ole sisaruksia.

Lapsiperheitä ovat perheet, joissa on vähintään 
yksi alle 18-vuotias lapsi.

Nuoriksi perheiksi katsotaan kaikki perheet, jois
sa miehen, yksinäisen äidin tai yksinäisen isän 
ikä on alle 30 vuotta.

Perheasema

Henkilöt ryhmitetään perheasemaltaan sukupuo
len mukaan seuraavasti:

• aviopuoliso
• avopuoliso
• isä/äiti ilman puolisoa
• lapsi

Lapsiksi perhetilastossa katsotaan iästä riippu
matta vanhempiensa kanssa asuvat omat tai puo
lison naimattomat biologiset tai ottolapset, mutta 
ei kasvattilapsia tai huollettavia lapsia.

Perhetyyppi

Perheet ryhmitetään seuraaviin tyyppeihin:
• aviopari ilman lapsia
• avopari ilman lapsia
• aviopari ja lapsia
• avopari ja  lapsia
• äiti ja  lapsia
• isä ja  lapsia

Aviopari ilman lapsia tarkoittaa paria, jolla ei 
ole koskaan ollut lapsia tai jonka lapset eivät asu 
enää vanhempiensa kanssa. Avopari ilman lapsia 
-perhetyyppi on mukana vuoden 1990 väestölas
kennassa ensi kertaa. Avopari ja  lapsia sisältää 
paitsi parit, joilla on yhteisiä lapsia myöskin pa
rit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia.

Pinta-ala

Asunnon pinta-ala lasketaan sitä rajoittavien sei
nien sisäpinnoista. Asunnon pinta-alaan laske
taan myös aputilojen (kodinhoitotilan, vaatehuo
neen, tms.), kylpyhuoneen, askarteluhuoneen, 
takkahuoneen, huoneistokohtaisen saunan, pesu
ja  pukuhuoneen pinta-ala sekä työtiloina käytetyt 
huoneet, jos niissä ei työskentele palkattuja työn
tekijöitä.

Asunnon pinta-alaan ei lasketa mukaan autotal
lia, kellaria, kalustamattomassa pohjakerroksessa 
olevaa saunatilaa, kylmää varastotilaa, parveket
ta, kuistia, vilpolaa, tuulikaappia eikä ullakon 
muita kuin asuintiloja.
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Kesämökin pinta-alalla tarkoitetaan rakennuksen 
kerrosalaa.

Toimitilan pinta-alaan luetaan kaikki se ala, joka 
samalla toimitilan haltijalla on samassa raken
nuksessa ja  jota käytetään samaan tarkoitukseen. 
Jos samalla toimitilan haltijalla on esim. raken
nuksen eri kerroksissa tiloja, jotka eivät ole suo
rassa yhteydessä toisiinsa, tarkoitetaan pinta- 
alalla eri kerroksissa olevien tilojen yhteispinta- 
alaa. Pinta-ala lasketaan seinien sisäpinnoista.

Katso kerrosala.

Postinumeroalue

Postinumeroalueella tarkoitetaan yleensä posti
toimipaikan toiminta-aluetta, joka on yksilöity 
postinumeron avulla Postinumeroalueet ovat 
hallinnollisista aluejaoista riippumattomia, joten 
sama postinumeroalue voi ulottua kahdenkin 
kunnan alueelle. Suomessa oli vuoden 1990 lo
pussa noin 3000 postinumeroaluetta. Luettelo 
käytössä olevista postinumeroista ja  niissä tapah
tuneista muutoksista sisältyy Posti- ja  telehalli
tuksen julkaisuun ’Postinumeroluettelo 1991’. 
Katso alue.

Pääasiallinen toiminta

Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön 
taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan 
pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan 
kuuluviin ja  työvoiman ulkopuolella oleviin. Nä
mä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. 
Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta 
vuoden 1990 viimeisellä viikolla.

Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on 
seuraava:

Työvoima
• työlliset
• työttömät 

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

Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri 
rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan 
kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä 
asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on 
työttömien päättely tehty ennen työllisten päätte
lyä.

Ryhmä ’muut työvoiman ulkopuolella olevat’ 
muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ul
kopuolella eivätkä kuulu seuraaviin ryhmiin: 
0 - 14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai elä
keläiset. Esimerkiksi kotitaloustyötä tekeviä ei 
vuoden 1990 väestölaskennassa ole voitu erottaa 
omaksi ryhmäkseen, vaan nämä henkilöt sisälty
vät ryhmään ’muut työvoiman ulkopuolella ole
vat’.

Tarkemmin pääasiallinen toiminnan luokitus on 
esitetty Tilastokeskuksen julkaisussa ’Pääasialli
sen toiminnan ja toimeentulolähteen luokituk
set’.

Katso ammatissa toimivuus, eläkeläiset, opiskeli
jat, työllinen työvoima, työttömät, työvoima, va
rusmiehet.

Rakennuksen käyttötarkoitus

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

Rakennusluokituksen pääryhmät ovat:

0. Asuinrakennukset
1. Myymälä- majoitus- ja  ravitsemisrakennukset
2. Hoitoalan rakennukset
3. Toimisto-ja hallintorakennukset
4. Kokoontumisrakennukset
5. Opetusrakennukset
6. Teollisuusrakennukset
7. Varastorakennukset
8. Maa-, metsä- ja  kalatalouden rakennukset
9. Liikenteen rakennukset ja  muut rakennukset

Rakennuksen käyttötarkoitusluokitus on esitetty 
liitteessä 9. Kaikkia rakennusluokituksen luokkia 
ei ole luettu mukaan rakennuskantaan. Katso ra
kennus.

Rakennus

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipai
kalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, 
omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa,
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joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua 
ja  yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista 
(rakennuksista) erottavien seinien rajoittamaa ti
laa.

Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat, joiden 
pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vas
taava ja/tai jotka eivät sisällä varsinaisten talora
kennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita, 
esimerkiksi maanalaiset öljysäiliöt, eivät ole ra
kennuksia.

Myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja 
yms. jotka eivät sisällä umpinaisin seinin erotet
tuja tiloja samoin kuin siirrettävissä olevia mat
kailuvaunuja, laivoja yms. ei lueta rakennuksik
si.

Rakennustiedot ovat väestön keskusrekisteristä.

Rakennuskantatilastöihin laskettaviin rakennuk
siin ovat kuuluneet kaikki muut rakennukset lu
kuunottamatta

• kesämökkejä,
• nestevarastorakennuksia,
• yksinomaan maataloustuotannossa käytet

tävät rakennuksia,
• asuinrakennusten saunarakennuksia,
• asuinrakennusten talousrakennuksia,
• kokonaisuudessaan ulkovaltojen lähetystö

jen hallinnassa olevia rakennuksia
• puolustusvoimien rakennuksia ja
• väestösuojia, paitsi silloin kun em. raken

nukset ovat asuttuja tai nissä on toimitilo
ja.

Katso kesämökki.

Rakennusaine

Rakennusaineella taikoitetaan sitä ainetta, josta 
rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pää
asiallisesti tehty. Rakennusaineluokittelu on seu- 
raava:

• kivi
- betoni, kevytbetoni
- tiili
- teräs

• puu
• muu, tuntematon

Rakentamis- tai 
perusparannusvuosi

Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona ra
kennus valmistui käyttökuntoon. Jos rakennuk
sessa on tehty sellaisia perusparannuksia, jotka 
ovat rinnastettavissa uudelleen rakentamiseen, 
rakentamisvuosi on perusparannusvuosi.

Seutukaava-alue

Vuonna 1990 Suomessa oli 20 seutukaava-aluet
ta. Ne olivat

Helsingin ska 
Itä-Uudenmaan ska 
Länsi-Uudenmaan ska 
Läntisen Uudenmaan ska 
Varsinais-Suomen ska 
Ahvenanmaan ska 
Satakunnan ska 
Tampereen ska 
Kanta-Hämeen ska 
Päijät-Hämeen ska 
Kymenlaakson ska 
Etelä-Kaijalan ska 
Etelä-Savon ska 
Pohjois-Karjalan ska 
Pohjois-Savon ska 
Keski-Suomen ska 
Vaasan läänin ska 
Pohjois-Pohjanmaan ska 
Kainuun ska 
Lapin ska

Seutukaava- ja  maakuntaliittojen yhdistyminen 
ei ole aiheuttanut muutoksia seutukaava-alueiden 
rajoihin. Seutukaava-alueittainen luettelo kunnis
ta ja  tapahtuneista aluemuutoksista sisältyy Ti
lastokeskuksen Kuntanumerointi-julkaisuun.

Katso alue.

Siviilisääty

Henkilön siviilisäädyllä tarkoitetaan avioliitto
lain (234/29) mukaista asemaa. Luokitus on seu- 
raava:

• naimaton
• naimisissa
• eronnut
• leski
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Lailla avioliittolain muuttamisesta (411/87) on 
avioerosäännöksistä jätetty pois asumuseron kä
site. Vanhojen avioerosäännösten nojalla ennen 
1.1.1988 asumuseroon tuomitut ja  edelleen asu
muserossa elävät on tilastoissa luettu naimisissa 
oleviin. Luokituksessa ei ole otettu huomioon 
avoliitossa eläviä.

Tieto siviilisäädystä perustuu väestön keskusre
kisteriin. Katso perhetyyppi.

Sosioekonominen asema

Sosioekonominen asema -luokitus kuvaa väestön 
jakautumista sosiaaliselta ja  taloudelliselta ase
maltaan suhteellisen homogeenisiin ja  kon
kreettisesti miellettäviin luokkiin.

Luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasialli
sesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta, 
toimialasta sekä työnantajasektorista.

Vuoden 1990 väestölaskennassa käytetään sa
maa sosioekonomisen aseman luokitusta kuin 
vuosien 1980 ja  1985 väestölaskennoissa (liite 
7). Se on esitetty julkaisussa ’Sosioekonominen 
asema- luokitus. Ammattiasemaluokitus’, Tilas
tokeskus, Käsikirjoja nro 17 (1983). Vastaavalla 
numerolla käsikirjoja-sarjassa on vuonna 1989 
julkaistu uusi sosioekonomisen aseman luokitus, 
jota ei kuitenkaan käytetä vuoden 1990 väestö
laskennassa.

Henkilöt on luokiteltu oman toimintansa perus
teella lukuunottamatta työvoiman ulkopuolella 
olevia 0 - 15-vuotiaita lapsia ja  muita työvoi
maan kuulumattomia, jotka ovat saaneet asunto
kunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman. 
Laskennassa käytetyn sosioekonominen asema - 
luokituksen pääryhmät ovat seuraavat:

• yrittäjät
• ylemmät toimihenkilöt
• alemmat toimihenkilöt
• työntekijät
• eläkeläiset
• opiskelijat
• muut

Jakoa työnantajiin ja  yksinäisyrittäjiin ei vuoden 
1990 väestölaskennassa ole voitu tehdä, vaan nä
mä molemmat ryhmät sisältyvät ryhmään ’yrittä
jät’.

Katso ammattiasema, viitehenkilö.

Sukupuoli

Tieto sukupuolesta on saatu väestön keskusrekis
teristä.

Taajama

Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 
asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten 
välinen etäisyys ei yleensä ole yli 200 metriä. 
Taajamien rajauksissa otetaan huomioon asuinra
kennusten lisäksi mm. liike-, toimisto- ym. työ
paikkoina käytettäviä rakennuksia.

Taajamien rajaustekniikka on muutettu vuodesta 
1985. Rajaus tapahtuu koneellisesti käyttämällä 
hyväksi rakennusten koordinaattitietoa. Raja 
noudattaa entistä tarkemmin rakennetun alueen 
reunaa. Tästä seuraa, että taajamien pinta-alatie- 
to ei ole täysin vertailukelpoinen entisellä mene
telmällä muodostettujen taajamien pinta-alatieto- 
jen kanssa. Rajaus on tehty ajankohdan 
31.12.1990 rakennuskannan perusteella. Hallin
nollisilla aluejaoilla ei ole vaikutusta taajamien 
muodostamiseen.

Katso alue.

Taajama-aste

Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien 
osuutta koko väestöstä. Katso taajama.

Talotyyppi

Asuinrakennukset ryhmitellään talotyypin mu
kaan seuraavasti:

Erilliset pientalot. Ryhmään luetaan 1-2 asun
non asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrat
tavat erilliset asuinrakennukset.

Kytketyt pientalot. Ryhmään luetaan asuinra
kennukset, joissa on vähintään kolme yhteen 
kytkettyä pientaloa. Ryhmä sisältää rivi- ja ket- 
jutalot.

A suinkerrostalot Ryhmä sisältää vähintään 
kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asun
toa sijaitsee päällekkäin ja  jotka eivät kuulu 
edellisiin luokkiin.
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Muu asuinrakennus. Ryhmä sisältää asuinra
kennukset, joiden talotyyppi on tuntematon.

Toimitila

Toimitilalla tarkoitetaan yrityksen, toiminimen, 
järjestön, viranomaisen tms. hallinnassa olevaa 
rakennuksen tilaa, jota käytetään muuhun kuin 
asumiseen. Kaikki saman haltijan samassa ra
kennuksessa olevat toimitilat katsotaan yhdeksi 
toimitilaksi, jos niitä käytetään samaan tarkoi
tukseen. Eri rakennuksessa olevat tilat ovat aina 
eri toimitiloja. Jos sama tila on useamman lii
keyrityksen tai vastaavan käytössä, se on jaettu 
erillisiksi toimitiloiksi.

Toimitilatiedot ovat peräisin väestön keskusre
kisterin rakennus- ja  huoneistotiedoista.

Toimitilan käyttötarkoitus

Toimitilan pääasiallinen käyttötarkoitus määräy
tyy sen mukaan, mihin suurinta osaa toimitilan 
pinta-alasta käytetään.

Luokitus vastaa rakennusluokitusta. Käytetty 
luokitus on seuraava:

• myymälä- majoitus- ja  ravitsemistilat
• hoitoalan tilat
• toimisto- ja  hallintotilat
• kokoontumistilat
• opetustilat
• teollisuustilat
• varastotilat
• liikenteen tilat ja  muut tilat
• käyttötarkoitus tuntematon.

Työikäinen väestö

Työikäisen väestön muodostavat kaikki 15 - 74 
-vuotiaat henkilöt. Katso työvoima.

Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74- 
vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat 
työllisiä. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- 
ja  veroviranomaisten tietoihin. Katso pääasialli
nen toiminta.

Työmatkan kulkutapa

Tiedot työmatkan kulkutavasta on kerätty väes
tölaskentaan liittyvän otospohjaisen luotettavuus- 
tutkimuksen yhteydessä. Työmatkan kulkutapa 
on se liikkumismuoto, jolla henkilö kulki pisim
män osan asuntonsa ja  työpaikkansa välisestä 
työmatkasta laskentaviikolla.

Käytetty luokitus on seuraava:
• linja-auto tai raitiovaunu
• juna tai metro
• henkilöauto (kuljettaja)
• henkilöauto (matkustaja)
• moottoripyörä
• mopo
• jalan, polkupyörä
• työpaikka asunnon yhteydessä
• muu kulkutapa.

Työmatkan pituus

Tiedot työmatkan pituudesta on kerätty väestö
laskentaan liittyvän otospohjaisen luotettavuus- 
tutkimuksen yhteydessä. Työmatka on asunnon 
ja  työpaikan välinen matka ilmoitettuna yhteen 
suuntaan kilometrin tarkkuudella. Jos henkilö 
asui 31.12.1990 tilapäisesti muualla kuin koti
paikkakunnalla opiskelun, työn tai jonkin muun 
syyn vuoksi, työmatkaksi on katsottu tilapäisen 
asuinpaikan ja  työpaikan välinen matka.

Työnantajasektori

Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omis
tajuutta ja  yritysmuotoa. Sen avulla voidaan teh
dä jako mm. julkisen ja  yksityisen sektorin välil
lä.

Työllinen työvoima
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Käytetty luokitus on seuraava:

Julkinen sektori
• valtio
• kunta
• valtioenemmistöinen oy 

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

M uu tai tuntematon

Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokes
kuksen yritys- ja  toimipaikkarekisterin tietoihin 
yritysten omistajatyypistä ja  oikeudellisesta 
muodosta. Näihin liittyvät luokitukset on esitetty 
julkaisussa ’Institutionaalinen sektoriluokitus’.

Työpaikka

Työpaikalla tarkoitetaan pääasiallista työpaikkaa 
laskentaviikolla. Monet työlliseen työvoimaan 
liittyvistä tiedoista, kuten esimerkiksi tieto toi
mialasta, perustuvat työpaikkaa koskeviin tietoi
hin. Tietojen määrittämisessä on käytetty apuna 
pääasiassa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaik
karekisteriä.

Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lu
kumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaik
kojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työlli
sen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yh
den työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä 
henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpai
kan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi 
hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua 
kaksi työpaikkaa. Työsuhteet voivat olla luon
teeltaan myös tilapäisiä ja  lyhytaikaisia

Vuoden 1990 väestölaskennassa ei ole tehty eroa 
kiinteissä työpaikoissa tehtävän työn ja  luonteel
taan liikkuvan työn välillä, vaan kaikki henkilöt 
on pyritty sijoittamaan johonkin toimipaikkaan 
työn luonteesta riippumatta. Tarkemman työpai
kan sijaintitiedon puuttuessa on henkilöt kiinni
tetty asuinkuntaansa. Valtaosalla yrittäjistä työ
paikan sijaintikunta on henkilön asuinkunta.

Työpaikkamääriä voivat vääristää joidenkin tie
tojen puutteellisuuteen liittyvät seikat. Esim. mo- 
nitoimipaikkaisen yrityksen palveluksessa olevan 
henkilön työpaikka on tarkemman tiedon puut
tuessa kiinnitetty asuinkuntaan tai henkilöt ovat 
voineet kasaantua yrityksen päätoimipaikkoihin.

Katso alueella työssäkäyvät.

Työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssä
käyvien ja  alueella asuvan työllisen työvoiman 
välisen suhteen. Se ilmoitetaan %-osuutena suh
teesta: alueella työssäkäyvät /  alueella asuva 
työllinen työvoima. Jos työpaikkaomavaraisuus 
on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä 
suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoi
man lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus 
on alle 100 %, on tilanne päinvastainen. Katso 
alueella asuva työllinen työvoima, alueella työs
säkäyvät.

Työssäolokuukaudet

Työssäolokuukausilla tarkoitetaan henkilön yh
teenlaskettua työkuukausien määrää ajanjaksolta
1.1.1990 - 31.12.1990. Väestölaskennassa työs
säoloa ei ole voitu eritellä kokopäivä- ja  osa-ai
katyöhön. Tiedot työssäolokuukausista perustu
vat eri rekistereihin.

Väestölaskentaan liittyvän otospohjaisen luotet
tavuustutkimuksen yhteydessä on kerätty tietoja 
myös osa-aikatyöstä. Luotettavuustutkimuksessa 
on kysytty työkuukaudet osa-aikaisesta päätyös
tä, erikseen työstä, jossa työaika on 20-29 tuntia 
viikossa ja  työstä, jossa työaika on 1-19 tuntia 
viikossa. Jos henkilön työaika vaihteli viikottain, 
pyydettiin tiedot antamaan keskimääräisen työ
ajan mukaan ilman ylitöitä.

Työttömyysaste

Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työ
voiman prosenttiosuutta koko työvoimasta.

Työttömyyskuukaudet

Työttömyyskuukausilla tarkoitetaan henkilön 
työttömyyskuukausien yhteismäärää ajanjaksolta
1.1.1990 - 31.12.1990. Tiedot työttömyydestä on 
saatu työministeriön työnhakijarekisteristä. Myös 
väestölaskentaan liittyvässä otospohjaisessa luo
tettavuustutkimuksessa on kerätty tiedot työttö- 
myyskuukausista.
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Työttömään työvoimaan luetaan vuoden vii
meisenä työpäivänä työttömänä olleet 15 - 74- 
vuotiaat henkilöt Tieto työttömyydestä on saatu 
työministeriön työnhakijarekisteristä, josta on 
myös saatu ammatti- ja  elinkeinotiedot työttö
mälle työvoimalle. Katso pääasiallinen toiminta.

Työvoima

Työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74-vuotiaat hen
kilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai 
työttömiä. Työvoimaan kuuluvuus on ratkaistu 
eri rekistereistä saatujen tietojen perusteella. 
Katso pääasiallinen toiminta, työllinen työvoima, 
työttömät.

Työvoimaosuus

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

Valtionveronalaiset tulot

Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokan- 
nan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin 
vuodelta 1990. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on 
katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 10 
markkaa.

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

Nettotuloilla tarkoitetaan tuloja, jotka saadaan 
vähentämällä valtionveronalaisista tuloista verot 
(tulovero, varallisuusvero, veronkorotus, kunnal
lisvero, kirkollisvero, sosiaaliturvamaksut ja 
metsänhoitomaksut).

Valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen mu
kaan seuraaviin ryhmiin:

• yrittäjätulot (liiketulot, ammattitulot, maa
tilatalouden ansio- ja  muut tulot, metsäta

Työttömät (työtön työvoima) louden puhdas tuotto, tulot yhtymästä, 
asunto- ja  vuokratulot sekä muut elinkei
notulot)

• palkkatulot (rahapalkka, autoetu, muut 
luontoisedut, muut palkkatulot, työnanta
jan suorittamat palkaksi katsottavat kus
tannusten korvaukset, palvelurahat, toimi- 
tuskiijain lunastukset yms. sekä hankinta- 
työn arvo metsätaloudessa)

• muut valtionveronalaiset tulot (eläketulot, 
omaisuustulot, muut tulot, päivä- ja  äitiys
rahat, työttömyysturvaetuudet, lapsen koti
hoidon tuki sekä tulot ulkomailta)

Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja 
palkkatuloista. Valtionveronalaisia tuloja eivät 
ole mm. opintoja ja  tutkimusta varten saadut sti
pendit ja apurahat, Yhdistyneiden kansakuntien 
tai sen erityisjärjestöjen muualla kuin Suomessa 
suoritetusta tehtävästä maksamat palkat ja  palk
kiot, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaali
turvaetuuksista sekä verovapaat korkotulot.

Tarkempi selvitys eri tulotyypeistä sisältyy esim. 
Tilastokeskuksen julkaisuun ’Tulo- ja  varalli- 
suustilasto 1989’.

Varusteet

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

Asunnon varusteita ovat seuraavat:
• viemäri
• vesijohto
• WC
• lämminvesi
• peseytymistilat (asunnossa on joko suih

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

Rakennuksen varusteita ovat seuraavat:
• sähkö
• viemäri
• vesijohto
• lämminvesi
• hissi
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• pesutupa

• talosauna
• uima-allas
• jäähdytetty kellari
• koneellinen ilmastointi
• väestösuoja.

Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet

Tiedot varusmiespalvelusta ja  siviilipalvelusta on 
saatu pääesikunnan varusmiesrekisteristä ja  työ
ministeriöstä. Varusmiehiksi ei katsota tutkimus- 
viikolla 25. - 31.12.1990 kertausharjoituksissa 
olleita henkilöitä. Katso pääasiallinen toiminta.

Verkostoliittymät

Rakennuksen verkostoliittymiä ovat seuraavat:
• viemäri

• vesijohto
• sähkö
• maakaasu.

Viitehenkilö

Asuntokunnille ja perheille on määritelty viite- 
henkilö. Viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokun
nan suurituloisinta henkilöä. Tulotietoina on 
käytetty tilastointivuoden valtionveronalaisia tu
loja. Mikäli suurituloisin on alle 25-vuotias lap
si, häntä ei määritellä asuntokunnan viitehenki-

löksi. Tällöin viitehenkilön määrittelyssä käyte
tään tulotietojen lisäksi myös perheasema-, suku
puoli- ja ikätietoja. Mikäli asuntokunnassa ei ke
nelläkään ole valtionveronalaisia tuloja niin vii
tehenkilö määritellään perheasema-, sukupuoli- 
ja  ikätietojen perusteella.

Viitehenkilöä käytetään tuotettaessa esimerkiksi 
elinkeino- tai sosioekonominen asema -tietoja 
asuntokunnille, perheille tai koko väestölle.

Katso asuntokunta, elinkeino, perhe, so
sioekonominen asema.

Väestö

Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, 
lääni, kunta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne 
henkilöt, joilla väestön keskusrekisterin mukaan 
oli laillinen kotipaikka Suomessa 31.12.1990, 
kuuluvat maassa vakinaisesti asuvaan väestöön 
kansalaisuudestaan riippumatta.

Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, 
kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin 
virastoon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheen
jäsenet ja  henkilökohtainen palveluskunta eivät 
kuulu maassa asuvaan väestöön elleivät ole Suo
men kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla 
olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen 
suomalainen henkilökunta sekä YK:n rauhantur
vajoukoissa palvelevat luetaan maassa asuvaan 
väestöön.

Ulkomaalaisia, jotka laskentahetkellä oleskelivat 
Suomessa, mutta joilla ei ollut suomalaista hen
kilötunnusta, ei lasketa maassa vakinaisesti asu
vaan väestöön.
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Liite 1

Tietoluettelot

Väestön taloudellinen toiminta

Tiedot työssäkäynnistä on mahdollista tuottaa 
sekä työvoimakäsitteellä (TVM, viiteajanjaksona 
viikko) että ammatissa toimivuus -käsitteellä 
(ATV, viiteajanjaksona vuosi). Työssäkäyntiti
lastossa ja  väestölaskennoissa työvoimakäsite on 
vakiintunut tavallisimmin käytettäväksi.

HENKILÖTUNNUS

IKÄ
Ikä vuosina 31.12.1990

SUKUPUOLI
- mies
- nainen

SIVIILISÄÄTY
- naimaton
- avioliitossa
- leski
- eronnut

ÄIDINKIELI
- suomi
- ruotsi
- saame
- venäjä
- tanska, norja, islanti
- englanti
- saksa
- ranska
- muu
- tuntematon

KANSALAISUUS
Ks. TK:n käsikirjoja nro 12

USKONTOKUNTA
Ks. TK:n käsikirjoja nro 18

SYNTYMÄKOTIKUNTA

SYNTYMÄVALTIO

KOTIPAIKKATUNNUS
Väestön keskusrekisteriin merkitty tunnus 
31.12.1990. Muodostuu seuraavista osista: 
-ASUINKUNTA
- KYLÄ/KAUPUNGINOSANUMERO
- TALO/KORTTELINUMERO
- TILA/TONTTINUMERO
- TARKISTUSMERKKI

- RAKENNUSNUMERO
- OSOITENUMERO
- PORRASTUNNUS
- HUONEISTONUMERO
- JAKOKIRJAIN

TAAJAMA
Taajamarajat vuodelta 1990

OSA-ALUEKOODIT
-SUURALUE
- TILASTOALUE 
-PIENALUE

POSTINUMERO

ÄÄNESTYSALUE

KOORDINAATIT

EDELLINEN ASUINKUNTA 
Vuoden 1990 aikana muuttaneille

PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (TVM) 
Työvoimaan kuuluva
- työllinen
- työtön
Työvoimaan kuulumaton
- 0 - 14-vuotias
- opiskelija, koululainen
- eläkeläinen
- varusmies, siviilipalvelusmies
- muu

AMMATTIASEMA (TVM)
Palkansaaja
Yrittäjä

AMMATTI
TK:n ammattiluokituksen (1980) mukainen 
koodi. Ks. käsikirjoja nro 14.

SOSIOEKONOMINEN ASEMA
TK:n sosioekonomisen aseman (1980) mu
kainen koodi. Ks. liite 7.

TYÖPAIKAN KUNTA (TVM)

YRITYSTUNNUS (TVM)

TOIMIPAIKKATUNNUS (TVM)

TOIMI AL AKOODI (TVM)
TK:n toimialaluokituksen mukainen koodi
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OMISTAJATYYPPI (TVM)
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.

OIKEUDELLINEN MUOTO (TVM)
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.

INSTITUTIONAALINEN SEKTORI (TVM) 
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.

TYÖPAIKAN TAAJAMA (TVM) 
Taajamarajat vuodelta 1990

TYÖPAIKAN OSA-ALUEKOODIT (TVM)
- TYÖPAIKAN SUURALUE
- TYÖPAIKAN TILASTOALUE
- TYÖPAIKAN PIENALUE

TYÖPAIKAN POSTINUMERO (TVM)

TYÖSUHTEEN ALKAMISPÄIVÄ (TVM)

PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (ATV) 
Ammatissa toimiva
- työllinen
- työtön
Ammatissa toimimaton
- 0 - 14-vuotias
- opiskelija, koululainen
- eläkeläinen
- varusmies, siviilipalvelusmies
- muu

AMMATTIASEMA (ATV)

TOIMI AL AKOODI (ATV)

OMISTAJATYYPPI (ATV)

OIKEUDELLINEN MUOTO (ATV)

TYÖSUHTEEN ALKAMISPÄIVÄ (ATV)

TYÖPAIKAN KUNTA (ATV)

YRITYSTUNNUS (ATV)

TYÖPAIKAN TAAJAMA (ATV)

TYÖPAIKAN OSA-ALUEKOODIT (ATV) 
TYÖPAIKAN SUURALUE 
TYÖPAIKAN TILASTOALUE 
TYÖPAIKAN PIENALUE

TYÖPAIKAN POSTINUMERO (ATV)

TOIMIPAIKKATUNNUS (ATV)

INSTITUTIONAALINEN SEKTORI (ATV) 
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.

TYÖSSÄOLO- JA TYÖTTÖMYYS- 
KUUKAUDET

TYÖTTÖMYYDEN KESTO (kuukausina) 

TYÖNHAUN PÄÄTTYMISPÄIVÄ 

TYÖNHAUN PÄÄTTYMISEN SYY

TYÖLLISYYSKOULUTUS
- työllisyyskoulutuksessa yli 5 kuukautta
- ei työllisyyskoulutuksessa
(Tieto työllisyyskoulutuksessa olosta myös 
viikolla 2 5 .- 31.12.1990)

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

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

KORKEAKOULUREKISTERI
- korkeakoulurekisterissä kevätlukukaudella
- korkeakoulurekisterissä syyslukukaudella
- korkeakoulurekisterissä molempina luku

kausina
- ei korkeakoulurekisterissä

ILMOTTAUTUMISLAJI KORKEAKOULUUN
- läsnäoleva
- poissaoleva
(Tiedot sekä syys- että kevätlukukaudelta)

OPISKELUN LUONNE KORKEAKOULUSSA
- varsinainen opiskelija
- ylimääräinen opiskelija

ELÄKELAJI
- vanhuuseläke
- toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyys

eläke
- määräaikainen työkyvyttömyyseläke
- työttömyyseläke
- yksilöllinen varhaiseläke

YO-TUTKINTO

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

TUTKINNON SUORITUSAIKA
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OPPILAITOSTYYPPI
Ks. TK:n oppilaitosluettelo

OPPILAITOSTUNNUS 
Ks. TK:n oppilaitosluettelo

OPPILAITOKSEN SIJAINTIKUNTA

VOIMASSA OLEVAN TYÖSUHTEEN 
TYYPPI

ETK:n rekisterin työsuhteet:
-TEL
-Y EL
-MYEL
-TAEL
Muut työsuhteet:
- Kirkkohallitus
- Ahvenanmaan maakuntahallitus
- Suomen Pankki
- Suomen Pankin setelipaino 
-KELA
- Merimieseläkekassa
- Kunta
- Valtio
- Valtionapulaitos

PISIMMÄN TYÖSUHTEEN TYYPPI 
Ks. edellä

TULOTIEDOT:
- PALKKATULO
- RAHAPALKKA PÄÄTOIMESTA
- LUONTAISEDUT
- MUUT PALKKATULOT YMS.
- HANKINTATYÖN ARVO METSÄ

TALOUDESTA
- YRITTÄJÄTULO
- ANSIOTULOT
- LIIKETULOT 
-AMMATTITULOT
- MAATILATALOUDEN ANSIOTULO
- METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
- MAATILATALOUDEN MUU TULO
- TULOT YHTYMÄSTÄ
- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
- MUUT KONTEISTÖTULOT
- MUUT VALTIONVERONALAISET 

TULOT
- ELÄKETULOT 
-KANSANELÄKE
- OMAISUUSTULOT
- MUUT TULOT
- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
- LASTEN KOTIHOIDON TUKI
- TULOT ULKOMAILTA
- V ALTIONVERONAL AISET TULOT
- KUNNALLIS VERONALAISET TULOT
- V ALTIONVEROTETTAV AT TULOT
- KUNNALLIS VEROTETTAVAT TULOT
- TULOVERO

- VARALLISUUSVERO
- VERONKOROTUS
- KUNNALLISVERO
- KIRKOLLISVERO

AJONEUVON LAJI
- perävaunu
- linja-auto
- kuorma-auto
- erikoisauto
- pakettiauto
- henkilöauto
- traktori
- moottorityökone
- maastoajoneuvo
- moottoripyörä, mopo

AJONEUVON KÄYTTÖ
- yksityinen
- ammattimainen
- muu

PERHEEN HENKILÖLUKU

PERHEASEMA
- perheeseen kuulumaton
- päämies
- puoliso
- lapsi
- avoperheen päämies
- avoperheen puoliso
- tuntematon

PERHETYYPPI
- aviopari ilman lapsia
- aviopari ja  lapsia
- avopari ilman lapsia
- avopari ja  lapsia

- avopari ja yhteisiä lapsia
- avopari ja  ei-yhteisiä lapsia

- isä ja  lapsia
- äiti ja  lapsia
- perheeseen kuulumaton

ASUNTOKUNNAN VIITEHENKILÖ 

ASUNTOKUNNAN KOKO

ASUNTOKUNTARAKENNE
- 1 perhe eikä muita 
-1  perhe ja  muita
- 2 perhettä tai 2 perhettä ja  muita
- 3 perhettä tai 3 perhettä ja  muita
- Ei perhettä, 1 henkilö
- Ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta
- Ei perhettä, 2 henkilöä, eri sukupuolta
- Ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki 

samaa sukupuolta
- Ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki 

eivät samaa sukupuolta
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ASUMISMUOTO
- asuntoväestö
- asunnoton
- ulkomailla
- laitosväestö
- asuntolaväestö
- tuntematon

HUONEISTON HALLINTAPERUSTE
- omistaa talon
- omistaa osakkeet
- työ- tai virkasuhdeasunto
- vuokra-asunto
- muu hallintaperuste
- tuntematon

VARUSTETASO
- hyvin varustettu
- puutteellisesti varustettu
- erittäin puutteellisesti varustettu
- tuntematon

ASUMISVÄLJYYS
- tilava asunto
- normaali asunto
- ahdas asunto
- tuntematon

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

Perheet

Perhetiedosto sisältää sekä perheet että perhei
siin kuulumattomat. Seuraavassa luettelossa 
työssäkäyntiin liittyvien tietojen perään on mer
kitty, minkä käsitteen mukaisesti tieto on tuotet
tu eli työvoimakäsitteellä (TVM, viiteajanjakso
na viikko) tai ammatissa toimivuus -käsitteellä 
(ATV, viiteajanjaksona vuosi).

KOTTPAIKKATUNNUS
Väestön keskusrekisteriin merkitty tunnus 
31.12.1990

KOORDINAATIT

TAAJAMA
Taajamarajat vuodelta 1990

OSA-ALUEKOODIT
-SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE

POSTINUMERO

PERHETYYPPI
- aviopari ilman lapsia
- aviopari ja  lapsia
- avopari ilman lapsia
- avopari ja  lapsia

- avopari ja  yhteisiä lapsia
- avopari ja  ei-yhteisiä lapsia

- isä ja  lapsia
- äiti ja  lapsia
- perheeseen kuulumaton

ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE 
Ks. erillinen luokitus

ASUNTOKUNTARAKENNE

ASUMISMUOTO

MIEHEN/NAISEN JA PUOLISON
- HENKILÖTUNNUS 
-IK Ä
- SUKUPUOLI
- SIVIILISÄÄTY 
-KIELI
- KANSALAISUUS
- SYNTYMÄVALTIO
- PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (TVM)
- PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (ATV)
- KOULUTUS
- TYÖPAIKAN KUNTA (TVM)
- TOIMIALA (TVM)
- SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
-AMMATTI
- AMMATTIASEMA (TVM)
- TYÖTTÖMYYDEN KESTO
- TILAPÄINEN KOTTPAIKKATUNNUS

MIEHEN AVIOLIITON JÄRJESTYSNUMERO

VAIMON AVIOLIITON JÄRJESTYS
NUMERO

VIHKIPÄIVÄ

VHTEHENKILÖN
-IK Ä
- SUKUPUOLI
- SOSIOEKONOMINEN ASEMA

TYÖLLISIÄ LAPSIA (TVM)
- vähintään 16-vuotiaita

TYÖLLISIÄ LAPSIA (ATV)
- vähintään 16-vuotiaita

TYÖTTÖMIÄ LAPSIA (TVM)
- vähintään 16-vuotiaita
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TYÖTTÖMIÄ LAPSIA (16f -v.)
- 1-3 KUUKAUTTA
- 4-6 KUUKAUTTA
- 7-8 KUUKAUTTA
- 9-12 KUUKAUTTA

PERHEKOKO
(Vakinaisen asumisen mukaan)

TODELLINEN PERHEKOKO 
(Tilapäisen asumisen mukaan)

LASTEN LUKUMÄÄRÄ
- ALLE 25-VUOTIAITA
- ALLE 18-VUOTIAITA
- ALLE 12-VUOTIAITA
- ALLE 7-VUOHAITA
- VÄHINTÄÄN 15-VUOTJAITA

TILAPÄISESTI MUUALLA ASUVIEN LAS
TEN LUKUMÄÄRÄ

- 13 - 17-VUOTLAITA
- 18 - 24-VUOTTAITA
- 25+ VUOTIAITA

UUSPERHE
- 0 - 17-VUOTIAIDEN EI-YHTEISTEN 

LASTEN LUKUMÄÄRÄ
- 18+ -VUOTIAIDEN EI-YHTEISTEN 

LASTEN LUKUMÄÄRÄ

LAPSEN
- SUKUPUOLI 
-IK Ä  
-KIELI

LAPSEN SUHDE PÄÄHENKILÖÖN/PÄÄ
HENKILÖN PUOLISOON

- biologinen isä/äiti
- ottoisä/ottoäiti
- muu huoltaja
- muu

LAPSEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA 
(TVM)

Jos vähintään 15-vuotias

HUONEISTON HALLINTAPERUSTE

HUONEISTON PINTA-ALA (M2)

TALOTYYPPI

HUONELUKU PL. KEITTIÖ

HUONELUKU ML. KEITTIÖ

ARAVAVUOKRA-ASUNTO

HUONEISTON VARUSTEET 
-WC

- AMME TAI SUIHKU
- HUONEISTOKOHTAINEN SAUNA
- LÄMMIN VESI

RAKENNUKSEN VARUSTEET 
-VIEMÄRI
- VESIJOHTO
- TALOKOHTAINEN SAUNA 

VARUSTETASO

PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ

RAKENTAMIS- TAI PERUSPARANNUS- 
VUOSI

ASUMISVÄLJYYS 

HENKILÖITÄ/HUONE KEITTIÖ PL. 

HENKILÖITÄ/HUONE KEITTIÖ ML.

MIEHEN/NAISEN JA PUOLISON
- KUNNALLISVERONALAISET TULOT
- KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT
- VALTIONVERONALAISET TULOT
- VALTIONVEROTETTAVAT TULOT

PERHEEN
- KUNNALLISVERONALAISET TULOT
- KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT
- VALTIONVERONALAISET TULOT
- VALTIONVEROTETTAVAT TULOT
- VALTIONVERONALAISET 

TULOT/HENKILÖ
- ASUNTOLAINOJEN KOROT, 

MYÖNNETYT
- ASUNTOLAINOJEN KOROT, 

ILMOITETUT
- KOROT ANSIOTOIMINNASTA, 

MYÖNNETYT
- KOROT ANSIOTOIMINNASTA, 

ILMOITETUT
- KOROT MUUSTA, MYÖNNETYT
- KOROT MUUSTA, ILMOITETUT
- PERUSVÄHENNYS
- TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
- TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
- KOTIHOIDON TUKI
- TULOT ULKOMAILTA
- PALKKATULOT
- LIIKETULOT
- AMMATTITULOT
- MAATILATALOUDEN TULOT
- TULOT YHTYMÄSTÄ
- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
- MUUT KDNTEISTÖTULOT
- SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
- KANSANELÄKEMAKSUT
- METSÄNHOITOMAKSUT
- TULOVERO
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- VARALLISUUSVERO
- VERONKOROTUS
- KUNNALLISVERO
- KIRKOLLISVERO 
-M UUT TULOT
- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- MUUT VALTIONVERONALAISET 

TULOT
- OMAISUUSTULOT
- ASUNTO- JA MUUT VELAT
- ELÄKETULO
- TYÖ, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
- KANSANELÄKKEET
- VERONALAINEN VARALLISUUS
- VEROTETTAVA VARALLISUUS
- MAATILAN MUUT VELAT
- MAATILAN MUUT VARAT
- TULOT - MENOT
- ANSIOTULOT
- TYÖTULOT
- VELAT YHTEENSÄ

Asuntokunnat

KOTIPAIKKATUNNUS

TAAJAMA

OSA-ALUEKOODIT
-SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE

POSTINUMERO

HUONEISTON HALLINTAPERUSTE
- omistaa talon
- omistaa osakkeet
- työsuhdeasunto
- vuokra-asunto
- muu hallintaperuste (syytinki tms.)
- tuntematon

ARAVAVUOKRA-ASUNTO
- aravavuokra-asunto
- muu rahoitus

HUONEISTON PINTA-ALA 

HUONELUKU PL. KEITTIÖ 

HUONELUKU ML. KEITTIÖ

KEITTIÖTYYPPI
- keittiö
- keittokomero
- keittotila

- ei keittiötä
- tuntematon

HUONEISTON VARUSTEET 
-W C
- amme tai suihku
- sauna
- parveke/terassi
- lämmin vesi

KERROSLUKU

PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ
- vesikeskuslämmitys
- ilmakeskuslämmitys
- suora sähkölämmitys
- uuni- tai kamiinalämmitys
- ei kiinteää lämmityslaitetta
- tuntematon

PÄÄASIALLINEN POLTTOAINE TAI LÄM- 
MÖNLÄHDE

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

KANTAVIEN RAKENTEIDEN RAKENNUS
AINE

- betoni
- tiili
- kevytbetoni
- teräs
- puu
- muu
- tuntematon

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS.
Ks. Rakennusten käyttötarkoitusluokitus

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

RAKENNUKSEN VARUSTEET
- sähkö
- kaasu
- viemäri
- vesijohto
- lämmin vesi
- jäähdytetty kellari
- hissi
- koneellinen ilmastointi
- rakennus jäähdytetty
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- pesutupa
- talokohtainen sauna
- uima-allas
- väestösuoja

RAKENTAMIS- TAI PERUSPARANNUS - 
VUOSI

VARUSTETASO
- hyvin varustettu
- puutteellisesti varustettu
- erittäin puutteellisesti varustettu

ASUMISMUOTO
- asuntoväestö
- asunnoton
- ulkomailla
- laitosväestö
- asuntolaväestö
- tuntematon

ASUNTOKUNNAN KOKO 
(Vakinaisen asumisen mukaan)

ASUNTOKUNNAN TODELLINEN KOKO 
(Tilapäisen asumisen mukaan)

ASUNTOKUNNASSA TILAPÄISESTI ASU
VAT

- YHTEENSÄ 
-MIEHIÄ 
-LAPSIA

TILAPÄISESTI POISSA OLEVAT
- YHTEENSÄ 
-MIEHIÄ

TILAPÄISESTI POISSA OLEVAT LAPSET
- YHTEENSÄ
- 13 - 17-VUOTIAITA LAPSIA
- 18 - 24-VUOTIAITA LAPSIA
- VÄH. 25-VUOTIAITA LAPSIA

ASUNTOKUNNAN KOKO KULUTUSYKSIK
KÖNÄ

ASUNTOKUNNASSA OLEVIEN MIESTEN 
LUKUMÄÄRÄ

LASTEN LUKUMÄÄRÄ
- ALLE 3-VUOUAITA
- ALLE 7-VUOHAITA
- 7-12-VUOTTAITA
- 13-17-VUOTLAITA
- 18-24-VUOTIAITA
- VÄH. 25-VUOTIAITA
- ALLE 16-VUOTIAITA
- ALLE 18-VUOTIAITA
- VÄH. 18-VUOHAITA

16-64-VUOTIAITA

VÄH. 65-VUOHAITA

ALLE 30-VUOTIAITA

TYÖVOIMAAN KUULUVIA ASUNTOKUN
NAN JÄSENIÄ (TV M)

- työllisiä
- työttömiä

AMMATISSA TOIMIVIA

TYÖTTÖMINÄ OLLEET ASUNTOKUNNAN 
JÄSENET

-1  kk työttöminä olleita
- 2 kk työttöminä olleita
- 3 kk työttöminä olleita
- 4-6 kk työttöminä olleita
- 7-8 kk työttöminä olleita
- 9-12 kk työttöminä olleita

ASUNTOKUNTARAKENNE
- 1 perhe eikä muita 
-1  perhe ja  muita
- 2 perhettä tai 2 perhettä ja  muita
- 3 perhettä tai 3 perhettä ja  muita
- Ei perhettä, 1 henkilö
- Ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta
- Ei perhettä, 2 henkilöä, eri sukupuolta
- Ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki 

samaa sukupuolta
- Ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki 

eivät samaa sukupuolta

ELINVAIHE (ks. erillinen luokitus, liite 8)

ASUNTOKUNNAN KIELI
- suomenkielinen
- ruotsinkielinen
- kaksikielinen (suomi/ruotsi)
- muun kielinen

ULKOMAALAISASUNTOKUNTA1
Asuntokunnassa väh. 1 henkilö, joka synty
nyt ulkomailla

ULKOMAALAISASUNTOKUNTA2
Asuntokunnassa väh. 1 ulkomaan kansalai
nen

VHTEHENKILÖN HENKILÖTUNNUS 

VIITEHENKILÖN IKÄ

VHTEHENKILÖN SUKUPUOLI
- mies
- nainen

VHTEHENKILÖN SIVIILISÄÄTY
- naimaton
- avioliitossa
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- leski
- eronnut

VIITEHENKILÖN KIELI
- ruotsi
- saame
- venäjä
- tanska, noija, islanti
- englanti
- saksa
- ranska
- tuntematon
- muu kieli

VHTEHENKILÖN AMMATTIASEMA
- palkansaaja
- yrittäjät yms.

VIITEHENKILÖN AMMATTI 
ks. erillinen luokitus

VHTEHENKILÖN PÄÄASIALLINEN TOI
MINTA (TVM)

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

VHTEHENKILÖN PÄÄASIALLINEN TOI
MINTA (ATV)

Ammatissa toimiva
- työllinen
- työtön
Ammatissa toimimaton
- O - 14-vuotias
- opiskelija, koululainen
- eläkeläinen
- varusmies, siviilipalvelusmies
- muu

VHTEHENKILÖN SOSIOEKONOMINEN 
ASEMA

TK:n sosioekonomisen aseman (1980) mu
kainen koodi. Ks. käsikiijoja nro 14.

VHTEHENKILÖN TOIMIALA (TVM)
TK:n toimialaluokituksen (1988) mukainen 
koodi. Ks. käsikiijoja nro 4.

VHTEHENKILÖN TUTKINTO
TK:n koulutusluokituksen mukainen 5-nume- 
roinen koodi. Ks. käsikiijoja nro 1.

VHTEHENKILÖN TYÖPAIKAN KUNTA 
(TVM)
Ks. kuntanumerointi 1990

ASUMISVÄLJYYS
- tilava
- normaali
- ahdas
- tuntematon

HENKILÖITÄ/HUONE ML. KEITTIÖ

HENKILÖITÄ/HUONELUKU PL. KEITTIÖ

ASUNNON PINTA-ALA HENKILÖÄ 
KOHDEN

HENKIKIRJOITETTU KUNNASSA
Varhaisin vuosi, jolloin joku asuntokunnan 
jäsenistä on henkikirjoitettu ko. kunnassa

MUUTTO
Varhaisin vuosi, jolloin joku asuntokunnan 
jäsenistä on muuttanut asuntoon

ASUNTOKUNNAN OMISTUKSESSA KESÄ
MÖKKI, kpl

KESÄMÖKIN SIJAINTIKUNTA 
Ks. Kuntanumerointi 1990

KESÄMÖKIN RAKENTAMIS VUOSI

KESÄMÖKIN PINTA-ALA

ASUMISTUKI

Asuntokunnan tulotiedot 1990:

- Valtionveron alaiset tulot yhteensä
- Kunnallisveron alaiset tulot yhteensä

- Työtulot
- Päivä- ja  äitiysrahat
- Työttömyysturvaetuudet
- Lapsen kotihoidon tuki
- Eläketulot
- Maatilatalouden tulot
- Liiketulot
- Ammattitulot
- Kiinteistötulot
- Asuntotulot
- Vuokratulot
- Omaisuustulot
- Tulot yhtymästä
- Tulot ulkomailta
- Muut tulot

- Korot asuntolainoista, ilmoitettu määrä
- Korot asuntolainoista, myönnetty määrä
- Korot ansiotoiminnasta
- Myönnetyt korot ansiotoiminnasta
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- Osake vakituisena asuntona, bruttoverotusarvo
- Osake vakituisena asuntona, alennettu 

verotusarvo
- Muut osakehuoneistot
- Kiinteistö vakituisena asuntona, bruttoverotus

arvo
- Muut asuinkiinteistöt
- Yhtymän osakehuoneisto vakinaisena asuntona, 

bruttoverotusarvo
- Yhtymän muu osakehuoneisto
- Yhtymän kiinteistö vakinaisena asuntona, 

bruttoverotusarvo
- Yhtymän muu kiinteistö, bruttoverotusarvo
- Yhtymän maatalouden asuinkiinteistö, brutto- 

verotusarvo
- Kiinteistö vakituisena asuntona, alennettu arvo
- Maatilan asuinkiinteistö, brutto
- Maatilatalouden asuinkiinteistö, alennettu arvo
- Veronalaiset varat yhteensä

- Velat yhteensä
- Maatilatalouden velat
- Liikkeen ja  ammatin velat
- Asunto- ja  muut velat
- Verotettava varallisuus
- Valtion verotettavat tulot
- Kunnallisverotettavat tulot

- Tulovero
- Varallisuusvero
- Kunnallisvero
- Kirkollisvero,
- Kansaneläkevakuutusmaksu
- Sairausvakuutusmaksu
- Veronkorotus
- Verot ja maksut yhteensä
- Metsänhoitomaksu

- Veronalaiset tulot - verot
- Ansiotulot
- Työtulo

- Korkovähennysetuus
- Etuus tuloverosta
- Etuus jakoveroista
- Etuuden osuus koroista
- Veronalaiset tulot/kulutusyksikkö
- Veronalaiset tulot/henkilö
- Tulot/asuntokunta, desiili
- Tulot/kulutusyksikkö, desiili

Rakennukset

ARAVATIETO
- aravavuokratalo
- muu rahoitus

ASUNTOJEN JA TOIMITILOJEN YHTEEN
LASKETTU PINTA-ALA (M2)

ASUNTOJEN KOKONAISALA

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ

ASUNTOJEN YHTEENLASKETTU PINTA- 
ALA (M2)

ASUTTUJEN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ 

HUONEISTOALA

KANTAVIEN RAKENTEIDEN RAKENNUS
AINE

- betoni
- tiili
- kevytbetoni
- teräs
- puu
- muu
- tuntematon 

KERROSLUKU

KERROSTEN YHTEENLASKETTU PINTA- 
ALA (M2)

KESKENERÄINEN RAKENNUS

PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ
- vesikeskuslämmitys
- ilmakeskuslämmitys
- suora sähkölämmitys
- uuni- tai kamiinalämmitys
- ei kiinteää lämmityslaitetta
- tuntematon

PÄÄASIALLINEN POLTTOAINE TAI LÄM- 
MÖNLÄHDE

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

PÄÄASIALLINEN RAKENNUSAINE
- kivi
- puu
- muu tai tuntematon
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RAKENNUKSEN ASUNTOKUNNAT

RAKENNUKSEN ASUNTOKUNTIEN HEN
KILÖIDEN YHTEISMÄÄRÄ

RAKENNUKSEN KERROSALA (M2)

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS
- Ks. Rakennuksen käyttötarkoitusluokitus, 

liite 9

RAKENNUKSEN KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
- käytetään vakinaiseen asumisen
- toimitila- tai tuotantokäytössä
- käytetään tilapäiseen asumiseen
- tyhjillään
- purettu
- käytöstä ei tietoa
- muu
- tuntematon

RAKENNUKSEN VARUSTEET
- sähkö
- viemäri
- vesijohto
- lämminvesi
- hissi
- jäähdytetty kellari
- koneellinen ilmastointi
- rakennus jäähdytetty
- pesutupa
- talosauna
- väestösuoja
- uima-allas

RAKENTAMIS- TAI PERUSPARANNUS- 
VUOSI

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

TYHJIEN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ

VERKOSTOLnTTYMÄT
- viemäri
- vesijohto
- sähkö
- maakaasu

Asunnot

ARAVAVUOKRA-ASUNTO
- aravavuokra-asunto
- muu rahoitus

ASUMISVÄLJYYS
- tilava
- normaali
- ahdas
- tuntematon

ASUNTOJEN KOKONAISALA (M2)

ASUNTOKUNNAN KOKO
- alle 15-vuotiaita lapsia
- vähintään 65-vuotiaita

HENKILÖITÄ/HUONE ML. KEITTIÖ 

HENKILÖITÄ/HUONE PL. KEITTIÖ

HUONEISTON HALLINTAPERUSTE
- talon omistus
- osakkeiden omistus
- työsuhdeasunto
- vuokra-asunto
- muu hallintaperuste (syytinki tms.)
- tuntematon

HUONEISTON KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
- huoneisto vakinaisesti asuttu
- huoneisto tilapäisesti asuttu
- huoneisto ei asuinkäytössä

HUONEISTON PINTA-ALA (M2)

HUONEISTON VARUSTEET 
-WC
- amme tai suihku
- sauna
- parveke/terassi
- lämmin vesi

HUONELUKU PL. KEITTIÖ

HUONELUKU ML. KEITTIÖ

KANTAVIEN RAKENTEIDEN RAKENNUS
AINE

- betoni
- tiili
- kevytbetoni
- teräs
- puu
- muu
- tuntematon

KEITTIÖTYYPPI
- keittiö
- keittokomero
- keittotila
- ei keittiötä
- tuntematon

PINTA-ALA HENKILÖÄ KOHTI (M2)
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PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ
- vesikeskuslämmitys
- ilmakeskuslämmitys
- suorasähkölämmitys
- uuni- tai kamiinalämmitys
- ei kiinteää lämmityslaitetta
- tuntematon

PÄÄASIALLINEN POLTTOAINE TAI LÄM- 
MÖNLÄHDE

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

PÄÄASIALLINEN RAKENNUSAINE
- kivi
- puu
- muu tai tuntematon

RAKENNUKSEN KERROSLUKU

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS 
Ks. Rakennuksen käyttötarkoitusluokitus

RAKENNUKSEN KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
- käytetään vakinaiseen asumisen
- toimitila- tai tuotantokäytössä
- käytöstä ei tietoa
- muu/tuntematon

RAKENNUKSEN VALMISTUMIS- TAI PE- 
RUSPARANNUSVUOSI

RAKENNUKSEN VARUSTEET
- sähkö
- kaasu
- viemäri
- vesijohto
- lämmin vesi
- hissi
- jäähdytetty kellari
- koneellinen ilmast
- rakennus jäähdytetty
- pesutupa
- talosauna
- väestösuoja
- uima-allas

TALOTYYPPI
- erillinen pientalo
- kytketty pientalot
- asuinkerrostalo
- muu rakennus
- tuntematon

VARUSTETASO
- hyvin varustettu
- puutteellisesti varustettu
- erittäin puutteellisesti varustettu
- tuntematon

Kesämökit

KERROSLUKU

KOORDINAATIT

LÄMMITYSTÄPÄ
- keskuslämmitys
- sähkölämmitys
- ei lämmitystä

OMISTAT AL AJI
- yksityinen henkilö
- yritys yms.
- muu/tuntematon

OMISTAJAN KOTIKUNTA

PINTA-AL A ELI RAKENNUKSEN KER
ROSALA (M2)

RAKENNUKSEN VALMISTUMISVUOSI

RAKENNUSAINE
- kivi
- puu
- muu/tuntematon

VARUSTEET
- sähkö
- vesijohto
- viemäri

Toimitilat

HALLINTAPERUSTE
- omistaa toimitilan
- on vuokralla toimitilassa
- tuntematon

KESKENERÄINEN RAKENNUS

KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
- toimitila-,tai tuotantokäytössä
- tyhjillään/käytöstä ei ole tietoa

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

LÄMMITYSTÄPÄ
- vesi-, ilmakeskuslämmitys
- suora sähkölämmitys
- uuni- tai kamiinalämmitys
- ei kiinteää lämmityslaitetta
- tuntematon

RAKENNUKSEN KERROSALA (M2)

RAKENNUKSEN KOORDINAATIT

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

RAKENNUKSESSA OLEVIEN TOIMITILO
JEN LUKUMÄÄRÄ

RAKENTAMIS- TAI PERUSPARANNUS- 
VUOSI

TOIMITILAN KÄYTTÖTARKOITUS
- myymälä-, majoitus- ja  ravitsemustila
- hoitoalan tila
- toimisto- ja  hallintotila
- kokoontumistila
- opetustila
- teollisuustila
- varasto ja  muu tila
- tuntematon
Katso rakennuksen käyttötarkoitusluokitus 

TOIMITILAN PINTA-ALA (M2)

VARUSTEET
- sähkö
- viemäri
- vesijohto
- lämminvesi
- jäähdytetty kellari
- hissi
- koneellinen ilmastointi
- rakennus jäähdytetty
- uima-allas
- väestönsuoja
- maakaasu

HALTIJAN TOIMIALA
TK:n toimialaluokituksen mukainen koodi 
pääluokkatasolla.

Luotettavuustutkimus

Alla olevaan luotettavuustutkimuksen tietoluette 
loon on merkitty *:llä ne tiedot, jotka perustuva 
luotettavuustutkimuksen lomakeaineistoon ja  joi 
ta on tarkoitus verrata rekisteriväestölaskentatie 
töihin. Muita tietoja voidaan käyttää taustatieto! 
na taulukoitaessa aineistoa vertailuja tai jotakii 
muuta tarkoitusta varten. Muut tiedot voivat ollj 
peräisin joko rekisteristä tai lomakkeelta.

Rakennustiedot

RAKENNUSTUNNUS
- KUNTANUMERO
- KYLÄ/KAUPUNGINOSANUMERO
- TALO/KORTTELINUMERO
- TILA/TONTTINUMERO
- TARKISTUSMERKKI
- RAKENNUSNUMERO

POSTINUMERO

KOORDINAATIT

* KÄYTTÖTARKOITUS
- ks. rakennuksen käyttötarkoitusluokituksen 

2-numerotaso, liite 9

* OMISTAJALAJI
- yksityinen henkilö, perikunta tai maa

talousyrittäjä
- asunto oy tai asunto-osuuskunta
- kiinteistö oy
- yksityinen yritys
- julkinen yritys
- kunnan liikelaitos
- valtion liikelaitos
- pankki tai vakuutuslaitos
- kunta tai kuntainliitto
- valtio
- sosiaaliturvarahasto
- uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue 

tai rahasto
- muu

* LÄMMITYSTÄPÄ
- vesikeskuslämmitys
- ilmakeskuslämmitys
- suora sähkölämmitys
- uuni- tai kaminalämmitys
- ei kiinteää lämmityslaitetta

* LÄMMTTYSAINE
- öljy, kaasu
- puu, turve
- kauko- tai aluelämpö
- sähkö
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- kivihiili, koksi
- muu

* KERROSALA

* RAKENTAMIS VUOSI

* RAKENNUKSEN VARUSTEET
- sähkö
- viemäri
- vesijohto
- lämminvesi
- hissi
- kaasu
- talosauna (vain kerros- ja  rivitalot)
- uima-allas (vain kerros- ja  rivitalot)
- jäähdytetty kellari (vain kerros- ja  rivitalot)
- pyykinpesuapa (vain kerros- ja  rivitalot)
- väestönsuoja (vain kerros- ja  rivitalot)
- sauna samassa rakennuksessa (vain 

pientalot)
- sauna eri rakennuksessa (vain pientalot)

* KANTAVIEN RAKENTEIDEN PÄÄASIAL
LINEN RAKENNUSAINE

- betoni, kevytbetoni
- tiili
- teräs
- puu
- muu

* VERKOSTOLIITTYMÄT
- sähköverkko
- viemäriverkko
- vesijohtoverkko
- maakaasuverkko

* KERROSLUKU

* PÄÄASIALLINEN KÄYTTÖ
- asuin- tai toimitilarakennus
- kesämökkikäytössä
- ränsistynyt
- purettu
- rakennus ei valmis
- osa toista rakennusta (ei itsenäinen 

rakennusyksikkö)

* PERUSPARANNUSVUOSI

* ASUINHUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ

* TOIMITILAHUONEISTOJEN LUKU
MÄÄRÄ

Asuntotiedot

RAKENNUSTUNNUS 
Ks. rakennustiedot

HUONEISTOTUNNUS

* HALLINTAPERUSTE
- talon omistus
- osakkeiden omistus
- työsuhdeasunto
- vuokra-asunto
- muu hallintaperuste (syytinki tms.)

* HUONEIDEN LUKUMÄÄRÄ

♦KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
- asuttu asuinhuoneisto
- tyhjä asuinhuoneisto
- osa toista huoneistoa (turha huoneisto- 

yksikkö)
- kesämökkikäytössä
- toimitilahuoneisto
- huoneisto on asuinkelvoton tai rakennus 

odottaa tyhjillään purkamista
- rakennusta, jossa huoneiston pitäisi olla, 

ei ole koskaan ollutkaan
- rakennus, jossa huoneiston pitäisi olla, 

on purettu

* PINTA-ALA

* VARUSTETASO
-W C
- lämminvesi
- suihku tai kylpyhuone
- sauna asunnossa
- parveke tai terassi
- sähkö

* HUONEISTOTYYPPI

* KEITTIÖTYYPPI
- keittiö
- keittokomero
- keittotila

Henkilötiedot

IKÄ
Ikä vuosina 31.12.1990

SUKUPUOLI
- mies
- nainen

SIVIILISÄÄTY
- naimaton
- avioliitossa
- leski
- eronnut

ÄIDINKIELI
- suomi
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- ruotsi
- saame
- venäjä
- tanska, norja, islanti
- englanti
- saksa
- ranska
- muu

KANSALAISUUS
Ks. TK:n käsikirjoja nro 12

USKONTOKUNTA
Ks. TK:n käsikirjoja nro 18

SYNTYMÄKOTIKUNTA

SYNTYMÄVALTIO

KOTIPAIKKATUNNUS
- rakennustunnus (ks. rakennuksen tiedot)
- osoitenumero
- porras
- huoneistonumero
- huoneiston jakokiijain

POSTINUMERO

KOORDINAATIT

TUTKINTO
Ks. koulutusluokitus, TK:n käsikirjoja nro 1

* PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (TVM)
Työvoimaan kuuluva
- työllinen
- työtön tai pakkolomalla 
Työvoimaan kuulumaton
- eläkeläinen
- opiskelija tai koululainen
- varusmies tai siviilipalvelusmies
- omaa kotitaloutta hoitava
- muu

* AMMATTIASEMA (TV M)
- palkansaaja
- yrittäjä
- työskenteli perheenjäsenen yrityksessä 

ilman palkkaa

* TOIMIALA (TVM)
Ks. toimialaluokitus, TK:n käsikirjoja nro 4

* TYÖNANTAJASEKTORI
- yksityinen yritys
- valtioenemmistöinen yritys
- valtio
- kunta tai kuntainliitto

* AMMATTI (TVM)
Ks. ammattiluokitus, TK:n käsikirjoja nro 14

* TYÖPAIKAN KUNTA (TVM)

* TYÖPAIKAN KOORDINAATIT (TVM)

* TYÖPAIKAN POSTINUMERO (TVM)

* TYÖMATKAN KULKUTAPA (TVM)
- linja-autolla tai raitiovaunulla
- junalla tai metrolla
- henkilöautolla kuljettajana
- henkilöautolla matkustajana
- moottoripyörällä
- mopolla
- kävellen tai polkupyörällä
- työpaikka on asunnon yhteydessä
- muu

* TYÖMATKAN PITUUS (TVM)

* PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (ATV)
Työvoimaan kuuluva
- työllinen
- työtön tai pakkolomalla 
Työvoimaan kuulumaton
- eläkeläinen
- opiskelija tai koululainen
- varusmies tai siviilipalvelusmies
- omaa kotitaloutta hoitava
- muu

* AMMATTIASEMA (ATV)
- palkansaaja
- yrittäjä
- työskenteli perheenjäsenen yrityksessä 

ilman palkkaa

* KUUKAUDET VUODEN TOIMINNASTA
- kokopäivätyökuukaudet
- osa-aikatyökuukaudet 20-29 h/vko
- osa-aikatyökuukaudet 1-19 h/vko
- työttömyyskuukaudet
- kuukaudet muusta toiminnasta

* AVOLimOLAISUUS

* ALIVUOKRALAISUUS

* TILAPÄINEN/VAKINAINEN ASUKAS

* TILAPÄISEN ASUMISEN SYY (TILA
PÄISILLÄ ASUKKAILLA)

- opiskelu
- työ
- sairaus
- loma
- muu

46 Tilastokeskus



Liite 2

Väestölaskenta 1990 kunnittaiset ja osa-alueittaiset taulut

Väestön taloudellinen toiminta 

Kunnittaiset taulut

Väestö ja työvoima

K 00 Yleistietoja väestöstä ja  työvoimasta verrattuna koko maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen 
ja saman suuruusluokan kuntiin 31.12.1990

K 01 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K OIRRuotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja  iän (5-v.) 

mukaan 31.12.1990
K 01S Saamenkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, siviilisäädyn ja  iän (5-v.) 

mukaan 31.12.1990

K 02 Väestö sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K 02RRuotsinkielinen väestö*sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan

31.12.1990
K 02S Saamenkielinen väestö sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuolen ja  iän 

(5-v.) mukaan 31.12.1990

K 03 Työvoima elinkeinon (2-nro), sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K 03RRuotsinkielinen työvoima elinkeinon (2-nro), sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1990

K 05 Työllinen työvoima elinkeinon (20 luokkaa), ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 31.12.1990

K 06 Työllinen työvoima ammatin (4-nro), sukupuolen, iän ja  valtionveronalaistentulojen 
(mediaanitulot) mukaan 31.12.1990

K 07 Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan
31.12.1990

K 11 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K llRRuotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan

31.12.1990

K 12 Työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K 12R Ruotsinkielinen työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990

K 13 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja  sukupuolen mukaan, erikseen työllinen ja 
työtön työvoima 31.12.1990

K 14 Työvoima koulutusalan ja  -asteen sekä elinkeinon (10 luokkaa) mukaan 31.12.1990

K 15 Työvoima elinkeinon (10 luokkaa), ammattiaseman, tulotyypin, sukupuolen ja  vuoden 1990 
valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
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K 20 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luokkaa) verrattuna koko maahan, lääniin, 
seutukaava-alueeseen ja  saman suuruusluokan kuntiin 31.12.1990

K 21 Kunnassa asuva työllinen työvoima elinkeinon (10 luokkaa), sukupuolen ja työpaikan
sijainnin mukaan sekä kunnassa työssäkäyvät elinkeinon, sukupuolen ja  asuinpaikan sijainnin 
mukaan 31.12.1990

K 22 Kunnassa asuva työllinen työvoima työpaikan sijaintikunnan, sukupuolen ja elinkeinon 
(10 luokkaa) mukaan sekä nettopendelöinti kunnittain 31.12.1990

K 23 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan, sukupuolen ja  elinkeinon (10 luokkaa) mukaan sekä 
nettopendelöinti kunnittain 31.12.1990

K 24 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinon (10 luokkaa), sukupuolen ja  sosioekonomisen aseman 
(1-nro) mukaan sekä valtionveronalaiset tulot vuonna 1990 tulonsaajaa kohti 31.12.1990

K 25 Kunnan ulkopuolelta tuleva työllinen työvoima elinkeinon (10 luokkaa), sukupuolen ja  iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1990

K 26 Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät elinkeinon (10 luokkaa), sukupuolen ja  iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1990

Taulut saatavissa aluejaolla: koko maa, läänit, seutukaava-alueet, kunnat

Poikkeus: Taulut K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24, K 25, K 26: vain kunnittain.
R-taulut tulostetaan vain ruotsin- ja  kaksikielisistä kunnista ja  S-taulut vain Enontekiön,
Inarin, Sodankylän ja  Utsjoen kunnista.

Suppea taulupaketti sisältää taulut K 01, K 03, K 07, K 12, K 15, K 21, K 22, K 23

Osa-alueittalset taulut

Väestö ja työvoima

O 00 Yleistietoja osa-alueista 31.12.1990

O 01 Väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1990
O OIRRuotsinkielinen väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman 

mukaan 31.12.1990

O 04 Työvoima sukupuolen ja  sosioekonomisen aseman (1-nro) mukaan 31.12.1990

O 05 Väestön määrä ja  työvoima sukupuolen, vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen ja  elinkeinon 
(10 luokkaa) mukaan 31.12.1990

O 08 15 vuotta täyttänyt väestö sukupuolen ja  vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan 
31.12.1990

O 09 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työvoima, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan 31.12.1990

Työssäkäynti

O 20 Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luokkaa) 31.12.1990

Työssäkäynti
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0  21 Alueella työssäkäyvät elinkeinon (2-nro), sukupuolen ja  asuinpaikan sijainnin mukaan sekä 
alueella asuva työllinen työvoima elinkeinon (2-nro) mukaan 31.12.1990

O 22 Työllinen työvoima asuinalueen, työpaikan sijaintialueen ja  elinkeinon (10 luokkaa) mukaan
31.12.1990

Taajamittaiset taulut

Väestö ¡a työvoima

T 0 0  Yleistietoja taajamista 31.12.1990

T 00Y Väestö ja työvoima sukupuolen sekä työllinen työvoima sukupuolen ja  elinkeinon (10 luokkaa) 
mukaan 31.12.1990

Työssäkäynti

T 20 Alueella työssäkäyvät sukupuolen ja  elinkeinon (10 luokkaa) mukaan 31.12.1990

Asuntokunnat ja perheet 
Kunnittaiset taulut

K 30 Asuntokunnat rakenteen ja  henkilöluvun mukaan 31.12.1990

K 31 Asuntokunnat viitehenkilön iän (5-v.), sukupuolen, siviilisäädyn ja kielen sekä asuntokunnan 
henkilöluvun mukaan 31.12.1990

K 32 Perheet kielen, perhetyypin ja henkilöluvun mukaan 31.12.1990

K 33 Perheet tyypin, vanhempien työvoimaan kuuluvuuden sekä alle 18-vuotiaiden lasten iän ja 
lukumäärän mukaan 31.12.1990

K 34 Perheet äiti ja  lapsia -perheissä naisen ja  muissa perheissä miehen sosioekonomisen aseman 
sekä alle 18-vuotiaiden lasten iän ja  lukumäärän mukaan sekä naisen ja viitehenkilön 
sosioekonomisen aseman mukaan 31.12.1990

K 35 Asuntokunnat henkilöluvun ja vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan sekä valtion
veronalaiset tulot henkeä kohti 31.12.1990

K 36 Perheet äiti ja  lapsia -perheissä naisen ja  muissa perheissä miehen iän (5-v.) sekä vuoden 1990 
valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990

K 37 Perheet, joissa työttömiä viikolla 25. - 31.12.1990, perhetyypin ja  henkilöluvun mukaan
31.12.1990

K 38 Perheet tyypin, naisen, lasten ja miehen iän (5-v) mukaan 31.12.1990

K 39 Perheet miehen (äiti ja lapsia -perheissä naisen) oleskelukunnan, perhetyypin, miehen
(äiti ja  lapsia -perheissä naisen) kunnassa oleskelun tyypin mukaan sekä perheen henkilöluvun 
ja  naisen kunnassa oleskelun tyypin mukaan 31.12.1990

Suppea taulupaketti sisältää taulut K 30, K 32, K 33, K 35, K 36
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Osa-alueittaiset taulut

O 30 Perheet ja  perheisiin kuulumattomat henkilöluvun ja  vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen 
mukaan 31.12.1990

0  31 Lapsiperheet ja  alle 18-vuotiaat lapset perhetyypin, vanhempien työvoimaan kuuluvuuden ja  
lasten iän mukaan 31.12.1990

O 32 Perheet, joissa alle 11-vuotiaita lapsia, sekä alle 11-vuotiaat lapset ikäluokittain (1-v) perhe- 
tyypin ja vanhempien pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.1990

Asuinolot 
Kunnittaiset taulut

K 50 Asuntoväestö iän, sukupuolen ja  asumistason mukaan 31.12.1990

K 51 Asuntokunnat henkilöluvun ja  talotyypin mukaan 31.12.1990

K 52 Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen ja  huoneluvun mukaan 31.12.1990

K 53 Asuntokunnat henkilöluvun ja  asunnon hallintaperusteen mukaan 31.12.1990

K 54 Asuntokunnat viitehenkilön iän ja asunnon hallintaperusteen mukaan; ahtaasti asuvat asunto
kunnat erikseen 31.12.1990

K 55 Asuntokunnat viitehenkilön sosioekonomisen aseman ja  henkilöluvun sekä asunnon huoneluvun 
mukaan 31.12.1990

K 56 Asuntokunnat asunnon talotyypin, hallintaperusteen ja  asumistason mukaan 31.12.1990

K 57 Asuntokunnat viitehenkilön sukupuolen, siviilisäädyn, iän ja  asumistason mukaan 31.12.1990

K 58 Vanhusasuntokunnat viitehenkilön iän ja sukupuolen, asunnon pinta-alan, asumistiheyden ja  
vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990

K 59 Asuntokunnat elinvaiheen ja  asumistason mukaan 31.12.1990

Suppea taulupaketti sisältää taulut K 51, K 52, K 54, K 56, K 59

Osa-alueittaiset taulut

O 50 Asuntokunnat henkilöluvun ja  asuinrakennuksen talotyypin mukaan 31.12.1990 

0  52 Asuntokunnat asumistason ja  henkilöluvun mukaan 31.12.1990

Taajamataulu

T 50 Asuntokunnat asumistason ja  henkilöluvun mukaan 31.12.1990
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Rakennus- ja asuntokanta 

Kunnittaiset taulut

Asunnot

K 70 Yleistietoja kunnan asuntokannasta verrattuna koko maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja 
saman kokoluokan kuntiin 31.12.1990

K 71 Asunnot talotyypin, asukkaiden iän ja  hallintaperusteen mukaan 31.12.1990

K 72 Asunnot talotyypin sekä huoneisto- ja  keittiötyypin mukaan 31.12.1990

K 73 Asunnot huoneluvun, keskipinta-alan ja  talotyypin mukaan; ahtaasti asutut ja  tilapäisesti 
asutut erikseen 31.12.1990

K 74 Asunnot hallintaperusteen, varusteiden, huoneluvun ja  keskikoon mukaan 31.12.1990

K 75 Asunnot ja  asuntoväestö talotyypin ja  huoneiston varusteiden mukaan 31.12.1990

K 76 Asuntojen lukumäärä ja  keskikoko talotyypin, varustetason ja  rakentamis- tai perusparannus- 
vuoden mukaan 31.12.1990

K 78 Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin mukaan 31.12.1990

K 79 Asunnot talotyypin, lämmitystavan ja lämmitysaineen mukaan 31.12.1990

R akennukset

K 80 Rakennukset pääasiallisen käytön, rakennusaineen ja  rakentamis- tai perusparannusvuoden 
mukaan 31.12.1990

K 81 Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitystavan ja  -aineen sekä väestönsuojan 
mukaan 31.12.1990

K 82 Rakennukset varusteiden ja kerrosluvun mukaan 31.12.1990 

Toimitilat

K 84 Toimitilat käyttötarkoituksen ja  rakentamis-tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990

K 85 Toimitilojen pinta-ala käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai perusparannusvuoden 
mukaan 31.12.1990

K 86 Toimitilat käyttötarkoituksen ja hallintaperusteen mukaan 31.12.1990

K 87 Toimitilat käyttötarkoituksen ja toimitilan haltijan toimialan mukaan 31.12.1990

Kesämökit

K 90 Yleistietoja kesämökeistä 31.12.1990

K 91 Kesämökit varusteiden, lämmityksen ja  rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990

K 92 Kesämökit pinta-alan ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990

K 93 Kesämökit omistajan kotikunnan ja  rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
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K 94 Yksityisten ja  perikuntien omistamat kesämökit sijaintikunnan ja rakentamis- tai perusparannus- 
vuoden mukaan 31.12.1990

Suppea taulupaketti sisältää taulut K 71, K 74, K 78, K 80, K 85, K 90

Osa-alueittaiset taulut

Asunnot

O 70 Asunnot talotyypin, varustetason ja  rakentamis- tai perusparantamisvuoden mukaan 31.12.1990 

O 71 Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja  varustetason mukaan 31.12.1990 

O 72 Asunnot huoneluvun, talotyypin ja  hallintaperusteen mukaan 31.12.1990

Rakennukset

O 80 Rakennusten lukumäärä käyttötarkoituksen ja  rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990

0  81 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen ja  rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990

O 82 Rakennusten lukumäärä käyttötarkoituksen, lämmitystavan ja  -aineen mukaan 31.12.1990 

O 83 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen, lämmitystavan ja  -aineen mukaan 31.12.1990

Toimitilat

O 84 Toimitilojen lukumäärä ja pinta-ala käyttötarkoituksen mukaan 31.12.1990

O 85 Toimitilat rakennuksen käyttötarkoituksen ja  rakentamis- ja  perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990

Kesämökit

O 90 Kesämökit rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990 

O 91 Kesämökit pinta-alaluokittain 31.12.1990

Taajamataulu

Rakennukset
T 70 Asunnot talotyypin, varustetason ja  rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
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Altlkamatriisit

Alustava luettelo vuoden 1990 väestölaskennasta laadittavista ALTIKA-matriiseista (suluissa ilmoitet
tu matriisinumero viittaa lähinnä uutta matriisia olevaan entiseen matriisiin). Tiedot on saatavissa 
kunnittain, lääneittäin ja  työssäkäyntialueittani.

ASUNTOKUNNAT

(0208) Asunto(ruoka)kunnat/ Asuntokunnan koko/ Elinkeino
1732 Asuntokunnat/ Asuntokuntatyyppi/ Asuntokunnan koko
1736 Asuntokunnat/ Talotyyppi/ Hallintaperuste/ Asumistaso/ Varustetaso
1737 Asuntokunnat/ Talotyyppi/ Ahtaasti asuminen/ Asuntokunnan koko
(1739) Asuntokunnat/ Sosioekonominen asema/ Sukupuoli/ Hallintaperuste
(1740) Asuntokunnat/ Sukupuoli/ Siviilisääty/ Ikäryhmitys/ Asuntokunnan koko

PERHEET

0203 Perheet ja  perheisiin kuulumattomat/ Perhetyyppi/ Vanhempien ikä/
Vanhempien sukupuoli 

0206 Perheet/ Perhetyyppi /  Lapsiluku
(0207) Perheet/ Perhetyyppi (vanha luokitus)/ Lapsiluku
1731 Väestö/ Ikä /Perheasema
1734 Perheet/ Perhetyyppi/ Henkilöluku
1735 Perheet/ Perhetyyppi/ Ammatissatoimivuus/ Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä/

Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä
XXXX Lapset/ Perhetyyppi/ Lapsen ikä

PÄÄASIALLINEN TOIMINTA, TYÖVOIMA, AMMATISSA TOIMIVUUS

0227 Työllinen työvoima/ Sukupuoli/ Toimiala/ Ikäryhmitys
0224 Väestö/ Pääasiallinen toiminta/ Sukupuoli/ Siviilisääty/ Ikäryhmitys
(1754) Väestö/ Sosioekonominen asema/ Sukupuoli/ Ikäryhmitys
(1756) Työllinen työvoima (VAL80- ATV)/ Sosioekonominen asema/ Sukupuoli/ Ikäryhmitys
0229 Palkansaajat/ Juridinen muoto/ Sukupuoli/ Elinkeino
(1758) Työllinen työvoima (VAL80- ATV)/ Työpaikan sijainti/ Toimiala/ Sukupuoli
(1763) Työllinen työvoima (VAL80- ATV)/ Toimiala/ Ammatti/ Sukupuoli
1765 15-vuotta täyttänyt väestö/ Sukupuoli/ Ikäryhmitys/ Pääasiallinen toiminta/ Koulutusaste
(1766) Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Sukupuoli/ Ammattiasema
0226 Työvoima/ Elinkeino/ Koulutusaste ja -ala/ Ikäryhmitys
(9721-9723) Työvoima/ Koulutusaste ja  -ala/  Ammatti

TYÖPAIKAT

0228 Alueella työssäkäyvät/ Asuinpaikka/ Toimiala/ Sukupuoli
XXXX Alueella työssäkäyvät/ Juridinen muoto/ Toimiala/ Sukupuoli

ASUNNOT JA ASUMINEN

1102 Asuntokanta/ Hallintaperuste/ Pinta-ala
1741 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Hallintaperuste/ Pinta-ala
1742 Asuntokanta/ Hallintaperuste/ Varuste/ Pinta-ala
1743 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Rakentamisvuosi
1744 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Varuste/ Rakentamisvuosi
1745 Asuntokanta/ Yksikkö/ Talotyyppi/ Lämmitysaine/ Rakentamisvuosi
1746 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Keittiötyyppi/ Huoneluku
1747 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Varustetaso/ Rakentamisvuosi
1748 Asuntokanta/ Yksikkö/ Varuste/ Talotyyppi/ Hallintaperuste
1749 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Huoneluku/ Keittiötyyppi

Liite 3
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TULOT JA VARALLISUUS

RAKENNUSTIEDOT

1704 Rakennuskanta/ Yksikkö/ Käyttötarkoitus/ Rakentamisvuosi/ Rakennusaine
1706 Rakennuskanta/ Yksikkö/ Käyttötarkoitus/ Lämmitystäpä/ Lämmitysaine/ Rakennusaine
1707 Rakennuskanta/ Rakennusaine/ Lämmitysaine/ Rakentamisvuosi/ Lämmitystäpä
(1720,1721) Toimitilat/ Yksikkö/ Toimitilan käyttötarkoitus/ Rakennuksen käyttötarkoitus 
XXXX Kesämökit/Yksikkö/Rakentamisvuosi

(1205) Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Tuloluokka/ Sukupuoli
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Liite 4

Vuoden 1990 väestölaskennan julkaisut______________________________

Vuoden 1990 väestölaskennasta laaditaan yhdeksän julkaisua. Varsinaisten julkaisujen lisäksi tuote
taan Väestö-sarjassa ennakkotietoja vuoden 1990 väestölaskennasta.

1. Väestön taloudellinen toiminta

Julkaisu sisältää tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta. Tässä kuvataan väestön jakautumista esim. 
pääasiallisen toiminnan, elinkeinon ja ammattiaseman mukaan. Samoin tämä osa sisältää tietoa väes
tön koulutuksesta, tuloista sekä työpaikan sijainnista.

2. Työvoimamuutokset

Julkaisussa kuvataan työvoiman muutosvirtoja: väestön pääasiallisen toiminnan muutoksia, työelä
mään tulevien ikäluokkien sijoittumista, työmarkkinoilla tapahtuvia työpaikan vaihdoksia, siirtymisiä 
työllisyyden ja  työttömyyden välillä sekä siirtymistä työvoiman ulkopuolelle.

3. Asuntokunnat ja  perheet

Vuoden 1990 västölaskennan Asuntokunnat ja perheet -julkaisu sisältää tietoja asuntokunnan viitehen- 
kilöiden ja  perheen miesten/naisten pääasiallisesta toiminnasta, tuloista, elinkeinosta, sosioekonomi
sesta asemasta, lapsiluvusta ja iästä. Lisäksi kuvataan asuntokuntien ja  perheiden henkilölukua, perhe- 
tyyppiä, asuntokunnan kokoonpanoa ja lasten ikäjakaumaa. Samoin kuvataan lapsiväestöä isän tai 
äidin iän ja  sosioekonomisen aseman mukaan ja  perheisiin kuulumattomia tulojen ja  iän mukaan.

4. Rakennukset ja  toimitilat

Julkaisu sisältää keskeisiä tietoja rakennuksista ja  toimitiloista. Toimitilatietoja julkaistaan ensimmäi
sen kerran rekisteripohjaisina tilastoina. Edelliset tiedot ovat vuoden 1980 väestölaskennasta.

5. Kesämökit

Väestölaskennan kesämökkijulkaisu sisältää tietoja kesämökeistä sekä niiden ominaisuuksista lääneit- 
täisten ja seutukaava-alueittaisten taulukoiden lisäksi myös kunnittain.

6. Asunnot ja  asuinolot

Sisältää keskeisiä tietoja suomalaisten asuinoloista sekä asuntojen määristä ja  ominaisuuksista. Julkai
su sisältää ensimmäisen kerran tiedot erikseen myös tilapäisesti asutuista ja  kokonaan asuinkäytön 
ulkopuolella olevista asunnoista.

7. Kunnittaiset tiedot

Kuntatason tietoja kaikilta laskennan ilmiöalueilta.

8. Ammatti ja  sosioekonominen asema

Julkaisu sisältää tietoa väestön ja  työvoiman ammattirakenteesta ja  sosioekonomisesta asemasta. Li
säksi tässä julkaisussa on kuvattu myös asuntokuntien ja perheiden jakautumista ammatin ja  so
sioekonomisen aseman mukaan.

9. Vuoden 1990 väestölaskennan luotettavuus

Julkaisussa verrataan lomakekyselyssä saatuja tietoja rakennuksista, huoneistoista ja  väestön taloudel
lisesta toiminnasta varsinaisen laskennan tietoihin. Vertailut tehdään koko maan lisäksi lääneittäin ja  
seutukaava-alueittain. Julkaisussa kerrotaan, miten laskenta- ja  otosaineistosta saadut tiedot poikkea
vat toisistaan ja  mistä erot todennäköisesti johtuvat.

Tilastokeskus 55



10. Ennakkotietoja vuoden 1990 väestölaskennasta

Julkaisu sisältää tietoja väestön pääasiallisesta toiminnasta, ammattirakenteesta (sekä vuoden 1980 
että 1987 luokituksella), sosioekonomisesta asemasta, työmatkasta sekä koko- ja  osa-aikatyöstä. Tie
dot ovat koko maasta, osa myös lääneistä, seutukaava-alueista ja  pääkaupunkiseudusta.

Julkaisut nro 1, 2, 3, 7 ja  8 ilmestyvät Väestö-sarjassa, julkaisut nro 4, 5 ja  6 Asuminen-sarjassa ja  
julkaisu nro 9 Tutkimuksia-saijassa. Kunnittaisia tietoja sisältyy ainoastaan julkaisuihin nro 5 ja  7.

Lukuunottamatta Kunnittaiset tiedot -julkaisua, julkaisut ovat kaksikielisiä (suomi - ruotsi) ja  ne sisäl
tävät englanninkieliset tekstiosuudet vastaavassa laajuudessa kuin 1985 laskennassa.
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Toimialaluokitus 2-numerotasolla

A Maatalous; kala- ja  riistatalous
01 Maatalous
02 Kala- ja  riistatalous

B Metsätalous 
04 Metsätalous

C Kaivos- ja kaivannaistoiminta
06 Fossiilisten polttoaineiden kaivu
07 Malmien kaivu
09 Muu kaivannaistoiminta

D Teollisuus
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus
12 Tekstiilien valmistus
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja  jalkineiden 
valmistus
14 Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
15 Massan, paperin ja  paperituotteiden 
valmistus
16 Kustantaminen ja painaminen
17 Kalusteiden valmistus
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydin
polttoaineen valmistus
21 Kumi- ja  muovituotteiden valmistus
22 Lasi-, savi- ja  kivituotteiden valmistus
23 Metallien valmistus
24 Metallituotteiden valmistus
25 Koneiden ja  laitteiden valmistus
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrument
tien valmistus
27 Kulkuneuvojen valmistus 
29 Muu valmistus

E Energia- ja  vesihuolto 
31-33 Energiahuolto
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö)
32 Lämmön erillistuotanto ja  jakelu
33 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu
34 Veden puhdistus ja jakelu

F Rakennustoiminta
35 Talonrakentaminen
36 Rakennusasennus ja viimeistely
37 Maa- ja vesirakentaminen
38 Rakentamista palveleva toiminta

G Kauppa
41 Tukkukauppa
42 Agentuuritoiminta 
43-44 Vähittäiskauppa
45 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja 
korjaus

H Majoitus- ja  ravitsemistoiminta
47 Hotelli- ja  muu majoitustoiminta
48 Ravitsemistoiminta

I Kuljetus
51 Rautatieliikenne
52 Tieliikenne
53 Vesiliikenne
54 Ilmaliikenne
55 Putkijohtokuljetus
56 Liikennettä palveleva toiminta

J Tietoliikenne
57 Postiliikenne
58 Teleliikenne

K Rahoitus- ja  vakuutustoiminta
61 Rahoitus ja  rahoituspalvelu
62 Vakuutus

L Kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut
65 Kiinteistöpalvelut
66 Puhtaanapito ja  pesulatoiminta
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus

M Tekniset palvelut ja palvelut liike-elämälle
71 Tekniset palvelut
72 Tietojenkäsittelypalvelut
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain ja  markkinoinnin 
palvelut
76 Muut palvelut liike-elämälle
77 Hallintayhtiöt

N Julkinen hallinto ja  maanpuolustus
81 Julkinen hallinto
82 Yleinen järjestys ja  turvallisuus
83 Maanpuolustus

O Koulutus ja  tutkimus
85 Koulutus
86 Tutkimus ja kehittämistoiminta

P Terveys- ja  sosiaalipalvelut
87 Terveyden- ja  sairaanhoitopalvelut
88 Sosiaalipalvelut

R Virkistys- ja  kulttuuripalvelut
91 Virkistys-ja kulttuuripalvelut

S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta
92 Järjestötoiminta
93 Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset 
edustustot
94 Uskonnollinen toiminta

T Muut palvelut
95 Henkilö- ja  kotitalouspalvelut
98 Muualla luokittelemattomat palvelut

X Tuntematon
99 Tuntematon
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Ammattiluokituksen pääryhmät_____

0 Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskunta
tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ

00 Tekniikan alaan kuuluva suunnittelu-, johto
ja  tutkimustyö

01 Tekniikan alaan kuuluva työnjohto- ja 
suoritustyö

02 Kemian, fysiikan ja  biologian alaan kuuluva 
työ

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

kuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen 
työ

1 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja  konttori- 
tekninen työ

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

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

myynti
22 Kauppaedustustyö
23 Muu kaupallinen työ

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

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

5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö

51 Kansi-ja konemiehistö
52 Lentotyö
53 Veturin- ja  moottorivaununkuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikennepalvelutyö
56 Liikenteen johto ja työnjohto
57 Posti-, lennätin-, puhelin- ja  radioliikennetyö
58 Posti- ja  lähettityö
59 Muu kuljetus- ja  liikennetyö

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

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

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

ja  hoito
78 Ahtaus-, kuormaus- ja varastotyö
79 Sekatyö

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

9 Muualla luokittelematon työ
90 Sotilastyö
91 Ammatti tuntematon
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Sosioekonomisen aseman luokitus

l-2Yrittäjät
10 Maatalousyrittäjät 
20 Muut yrittäjät

3 Ylemmät toimihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt

311 Julkisyhteisöissä toimivat
312 Muissa yhteisöissä toimivat

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

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

34 Muut ylemmät toimihenkilöt
341 Julkisyhteisöissä toimivat
342 Muissa yhteisöissä toimivat

4 Alemmat toimihenkilöt
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt

411 Julkisyhteisöissä toimivat
412 Muissa yhteisöissä toimivat

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

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

44 Muut alemmat toimihenkilöt
441 Julkisyhteisöissä toimivat
442 Muissa yhteisöissä toimivat

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

6 Eläkeläiset

7 Opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu)

9 Muut
91 Työttömät
92 Muut työlliset, joiden ammatti tuntamaton
93 Muut työvoimaan kuulumattomat 
99 Sosioekonominen asema tuntematon
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Elinvaiheluokitus

Yksinäinen, ikä 
-2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  
3 5 - 4 4  
4 5 - 5 4  
5 5 - 6 4  
6 5 - 7 4  
75+

Vähintään 2 henkilöä (ei perhe) 
Viitehenkilön ikä:

-2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 4 4
4 5 - 5 4
5 5 - 6 4
6 5 - 7 4
75+

Lapseton aviopari 
Viitehenkilön ikä:

-2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 4 4
4 5 - 5 4
5 5 - 6 4
6 5 - 7 4
75+

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

Avioparilapsiperhe 
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -1 2  v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v. 
Nuorin lapsi 18 - 24 v. 
Kaikki lapset vähintään 25 v.

Lapseton aviopari ja  muita henkilöitä 
Viitehenkilön ikä:

-2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 4 4
4 5 - 5 4
5 5 - 6 4
65 +

Yksinhuoltajaperhe ja  muita henkilöitä 
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 -1 7  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.

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

Vähintään 2 perhettä 
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.
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Rakennuksen käyttötarkoitusluokitus

0 ASUINRAKENNUKSET

01-03 VARSINAISET ASUINRAKENNUKSET

01 ERILLISET PIENTALOT
011 1-asunnon talot
012 2-asunnon talot
013 Muut erilliset pientalot

02 KYTKETYT PIENTALOT
021 Rivitalot
022 Ketjutalot

03 ASUINKERROSTALOT
031 Piste- eli tornitalot
032 Luhtitalot
039 Muut kerrostalot

04 VAPAA-AJAN ASUINRAKENNUKSET 1}

1 MYYMÄLÄ-, MAJOITUS- JA RAVITSE- 
MISRAKENNUKSET

11 MYYMÄLÄRAKENNUKSET
111 Myymälähallirakennukset 
119 Muut myymälärakennukset

12 MAJOITUSLIIKERAKENNUKSET
121 Hotellit, motellit
122 Matkustajakodit
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit
124 Vuokrattavat lomamökit
129 Muut majoitusliikerakennukset

13 MUUT MAJOITUSRAKENNUKSET
131 Asuntolat
139 Muut majoitusrakennukset

14 RAVITSEMISRAKAKENNUKSET

2 HOITOALAN RAKENNUKSET

21 TERVE YDENHOITORAKENNUKSET
211 Keskussairaalat
212 Mielisairaalat
213 Muut sairaalat
214 Terveyskeskukset
215 Kuntoutuslaitokset
219 Muut terveydenhoitorakennukset

22 HUOLTOLAITOSRAKENNUKSET
221 Kunnallis- ja  vanhainkodit
222 Lastenkodit, koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset

224 Päihteiden väärinkäyttäjien
hoitolaitokset
229 Muut huoltolaitokset

23 SOSIAALIHUOLLON MUUT RA
KENNUKSET

231 Lasten päiväkodit
239 Muut sosiaalihuollon rakennukset

24 RANGAJSTUSLAITOSRAKENNUKSET
241 Vankilat
249 Muut rangaistuslaitokset

3 TOIMISTO- JA HALLINTORAKEN
NUKSET

31 JULKISET HALLINTORAKENNUKSET

32 MUUT TOIMISTO- JA HALLINTORA
KENNUKSET

321 Teollisuuden toimistorakennukset 
329 Muut toimistorakennukset

4 KOKOONTUMISRAKENNUKSET

41 TEATTERI- JA KONSERTTIRAKEN- 
NUKSET

411 Teatterit
412 Konsertti- ja  kongressirakennukset
413 Elokuvateatterit

42 KIRJASTO-, MUSEO- JA NÄYTTELY
RAKENNUKSET

421 Kirjastot, arkistot
422 Museot ja  taidegalleriat
423 Näyttelyhallit

43 SEURA-, KERHO- YMS. RAKENNUKSET
431 Seurakuntatalot
432 Ylioppilas- ja  osakuntatalot
433 Nuoriso-, seura- yms. talot

44 KIRKKORAKENNUKSET

45 URHEILU- JA KUNTOILURAKEN- 
NUKSET

451 Jäähallit
452 Uimahallit
453 Monitoimi- ja muut urheiluhallit
454 Stadion- ja  katsomorakennukset 
459 Muut urheilu- ja  kuntoiluraken- 
nukset

49 MUUT KOKOONTUMISRAKENNUKSET
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5 OPETUSRAKENNUKSET

51 PERUSKOULU-, LUKIO- YMS. RAKEN
NUKSET

511 Peruskoulut, lukiot
512 Erityiskoulut
513 Muut yleiskoulutusta antavat koulut

52 AMMATILLISET OPPILAITOKSET
521 Ammattikoulut
529 Muut ammatilliset oppilaitokset

53 KORKEAKOULUT JA TUTKIMUSLAI
TOKSET

531 Korkeakoulut, yliopistot
532 Tutkimuslaitokset

6 TEOLLISUUSRAKENNUKSET

61 ENERGIANTUOTANTO- YMS. 
RAKENNUKSET

611 Voimalaitosrakennukset
612 Muut energiantuotantorakennukset
613 Kaasu-, vesi-ja jätehuollon 
rakennukset

69 MUUT TEOLLISUUDEN TUOTANTO
RAKENNUKSET

691 Teollisuushallit
699 Muut tuotantorakennukset

7 VARASTORAKENNUKSET

71 SIILORAKENNUKSET

72 NESTE VARAS TORAKENNUKSET 2)

79 MUUT VARASTORAKENNUKSET
791 Teollisuusvarastot
792 Kauppavarastot 
799 Muut varastot

8 MAA-, METSÄ- JA KALATALALOU- 
DEN RAKENNUKSET ]

81 KOTIELÄINRAKENNUKSET 2)
811 Navetat
819 Muut kotieläinrakennukset

89 MUUT MAA-, METSÄ- JA KALA
TALOUDEN RAKENNUKSETl)

891 Viljankuivaamot ja  viljan 
säilytysrakennukset
892 Kasvihuoneet
893 Turkistarhat
899 Muut maatalousrakennukset

9 LIIKENTEEN RAKENNUKSET JA 
MUUT RAKENNUKSET

91 LIIKENTEEN RAKENNUKSET
911 Moottoriajoneuvosuojat
912 Moottoriajoneuvojen huolto
rakennukset
913 Muiden kulkuneuvojen 
suoja/huoltorakennukset
914 Rautatieasemat
915 Linja-autoasemat
916 Lentoasemat
917 Satamien matkustajaterminaalit
918 Pysäköintitalot
919 Muut liikenteen rakennukset

92 TIETOLIIKENNERAKENNUKS ET
921 Puhelinkeskusrakennukset
922 Linkki-, viesti-, yms. asema
rakennukset
929 Muut tietoliikennerakennukset

93 SAUNARAKENNUKSET 2)
931 Saunat 
939 Liikesaunat

94 TALOUSRAKENNUKSET
941 Asuinrakennusten talous
rakennukset
942 Henkilöstö- ja sosiaalitila- 
rakennukset
949 Muut talousrakennukset

99 MUUT RAKENNUKSET 
991 Paloasemat
993 Raviratojen yms. eläinsuojat
994 Väestösuojat 
999 Muut rakennukset

^  Eivät sisälly rakennuskantaan, vaan ko. luokka 
tilastoidaan erikseen

2) Eivät sisälly rakennuskantaan
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Etelä-Pohjanmaan, Vaasan rannikkoseudun, Keski-Pohjanmaan ja 
pääkaupunkiseudun kunnat_______________________________

Etelä-Pohjanmaa

Alahärmä
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Jalasjärvi
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava
Kortesjärvi
Kuortane
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Lehtimäki
Nurmo
Peräseinäjoki
Seinäjoki
Soini
Teuva
Töysä
Vimpeli
Ylihärmä
Ylistaro
Ähtäri

Keski-Pohjanmaa

Haisua
Himanka
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Kälviä
Lestijärvi
Lohtaja
Perho
Toholampi
Ullava
Veteli

Vaasan rannikkoseutu

Isokyrö
Jurva
Kaskinen
Korsnäs
Kristiinankaupunki
Kristinestad
Kruunupyy
Laihia
Luoto
Maalahti
Maksamaa
Mustasaari
Närpiö
Oravainen
Pietarsaari
Pedersören kunta
Uusikaarlepyy
Vaasa
Vähäkyrö
Vöyri

Pääkaupunkiseutu

Espoo
Helsinki
Kauniainen
Vantaa
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une 11

Kunnat uuden kuntaryhmityksen mukaan lääneittäin

Uudenmaan lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Espoo
Hanko
Helsinki
Hyvinkää
Järvenpää
Kauniainen
Kerava
Lohja

Loviisa
Porvoo
Vantaa

Taajaan asu
tut kunnat
Karjaa 
Karkkila 
Kirkkonummi 
Lohjan kunta

Nurmijärvi
Tammisaari
Tuusula
Vihti

Maaseutu
maiset kunnat
Artjärvi
Askola
Inkoo

Karjalohja
Lapinjärvi
Liljendal
Myrskylä
Mäntsälä
Nummi-Pusula
Orimattila
Pernaja
Pohja
Pornainen

Porvoon mlk
Pukkila
Ruotsinpyhtää
Sammatti
Sipoo
Siuntio
Tenhola

Turun ja Porin lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Harjavalta
Kaarina
Loimaa
Naantali
Pori
Raisio
Rauma
Salo
Turku

Taajaan asu
tut kunnat
Eura
Huittinen
Kankaanpää
Paimio
Parainen
Ulvila

Uusikaupunki
Vammala

Maaseutu
maiset kunnat
Alastaro
Askainen
Aura
Dragsfjärd
Eurajoki
Halikko
Honkajoki
Houtskari
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Iniö
Jämijärvi
Kalanti
Karinainen
Karvia
Kemiö

Kihniö
Kiikala
Kiikoinen
Kisko
Kiukainen
Kodisjoki
Kokemäki
Korppoo
Koski Tl
Kullaa
Kustavi
Kuusjoki
Köyliö
Laitila
Lappi
Lavia
Lemu
Lieto
Loimaan kunta 
Luvia 
Marttila 
Masku

Mellilä
Merikarvia
Merimasku
Mietoinen
Mouhijärvi
Muurla
Mynämäki
Nakkila
Nauvo
Noormarkku
Nousiainen
Oripää
Parkano
Perniö
Pertteli
Piikkiö
Pomarkku
Punkalaidun
Pyhäranta
Pöytyä
Rauman mlk
Rusko

Rymättylä
Sauvo
Siikainen
Somero
Suodenniemi
Suomusjärvi
Säkylä
Särkisalo
Taivassalo
Tarvasjoki
Vahto
Vampula
Vehmaa
Velkua
Viljakkala
Västanfjärd
Yläne
Äetsä

Ahvenanmaan maakunta
Kaupunki
maiset kunnat
Maarianhamina

Maaseutu
maiset kunnat
Brändö
Eckerö

Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala

Kum linge
Kökar
Lemland
Lumparland
Saltvik

Sottunga
Sund
Värdö
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Hämeen lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Forssa
Hämeenlinna
Lahti
Mänttä
Nokia
Riihimäki
Tampere
Toijala
Valkeakoski

Taajaan asu
tut kunnat
Hattula
Hollola
Janakkala
Kangasala
Lempäälä
Nastola
Orivesi
Pirkkala

Viiala
Ylöjärvi

Maaseutu
maiset kunnat
Asikkala
Hauho
Hausjärvi
Humppila
Jokioinen
Juupajoki

Kalvola 
Koski Hl 
Kuhmalahti 
Kuorevesi 
Kuru
Kylmäkoski
Kärkölä
Lammi
Loppi
Luopioinen
Längelmäki
Padasjoki

Pälkäne
Renko
Ruovesi
Sahalahti
Tammela
Tuulos
Uijala
Vesilahti
Vilppula
Viirat
Ypäjä

Kymen lääni
Kaupunkimai
set kunnat
Hamina
Imatra
Kotka
Kouvola

Kuusankoski
Lappeenranta

Taajaan asu
tut kunnat
Anjalankoski

Joutseno

Maaseutu
maiset kunnat
Elimäki
Iitti
Jaala

Lemi
Luumäki
Miehikkälä
Parikkala
Pyhtää
Rautjärvi
Ruokolahti
Saari

Savitaipale
Suomenniemi
Taipalsaari
Uukuniemi
Valkeala
Vehkalahti
Virolahti
Ylämaa

Mikkelin lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Heinola
Mikkeli
Pieksämäki
Savonlinna

Maaseutu
maiset kunnat
Anttola
Enonkoski
Hartola
Haukivuori

Heinolan mlk
Heinävesi
Hirvensalmi
Joroinen
Juva
Jäppilä
Kangaslampi

Kangasniemi
Kerimäki
Mikkelin mlk
Mäntyharju
Pertunmaa
Pieksämäen mlk
Punkahaiju

Puumala
Rantasalmi
Ristiina
Savonranta
Sulkava
Sysmä
Virtasalmi

Pohjois-Karjalan lääni
Kaupunkimai 
set kunnat
Joensuu

Taajaan asu
tut kunnat
Lieksa
Outokumpu

Maaseutumai
set kunnat
Eno
Ilomantsi
Juuka
Kesälahti

Kiihtelysvaara
Kitee
Kontiolahti
Liperi
Nurmes
Polvijärvi

Pyhäselkä
Rääkkylä
Tohmajärvi
Tuupovaara
Valtimo
Värtsilä

Kuopion lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Iisalmi
Kuopio
Varkaus

Taajaan asu
tut kunnat
Siilinjärvi
Suonenjoki

Maaseutu
maiset kunnat
Juankoski
Kaavi
Karttula
Keitele
Kiuruvesi

Lapinlahti
Leppävirta
Maaninka
Nilsiä
Pielavesi
Rautalampi
Rautavaara

Sonkajärvi
Tervo
Tuusniemi
Varpaisjärvi
Vehmersalmi
Vesanto
Vieremä



Keski-Suomen lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Jyväskylä 
Jyväskylän mlk 
Suolahti 
Säynätsalo

Taajaan asu
tut kunnat
Jämsä
Jämsänkoski
Keuruu
Äänekoski

Maaseutu
maiset kunnat
Hankasalmi
Joutsa
Kannonkoski
Karstula
Kinnula
Kivijärvi

Konginkangas
Konnevesi
Korpilahti
Kuhmoinen
Kyyjärvi
Laukaa
Leivonmäki
Luhanka
Multia

Muurame
Petäjävesi
Pihtipudas
Pylkönmäki
Saarijärvi
Sumiainen
Toivakka
Uurainen
Viitasaari

Vaasan lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Kaskinen
Kokkola
Pietarsaari
Seinäjoki
Vaasa

Taajaan asu
tut kunnat
Kauhava
Laihia

Lapua
Nurmo

Maaseutu
maiset kunnat
Alahärmä
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Haisua
Himanka
Ilmajoki
Isojoki

Isokyrö
Jalasjärvi
Jurva
Kannus
Karijoki
Kauhajoki
Kaustinen
Korsnäs
Kortesjärvi
Kristiinankaupu
nki
Kruunupyy
Kuortane
Kurikka

Kälviä
Lappajärvi
Lehtimäki
Lestijärvi
Lohtaja
Luoto
Maalahti
Maksamaa
Mustasaari
Närpiö
Oravainen
Pedersöre
Perho
Peräseinäjoki

Soini
Teuva
Toholampi
Töysä
Uliava
Uusikaarlepyy
Veteli
Vimpeli
Vähäkyrö
Vövri
Ylihärmä
Ylistaro
Ähtäri

Oulun lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Haukipudas
Kajaani
Oulu
Raahe

Taajaan asu
tut kunnat
Kalajoki
Kempele

Muhos
Oulainen
Oulunsalo
Pattijoki
Ylivieska

Maaseutu
maiset kunnat
Alavieska
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto

Hyrynsalmi
li
Kestilä
Kiiminki
Kuhmo
Kuivaniemi
Kuusamo
Kärsämäki
Liminka
Lumijoki
Merijärvi
Nivala
Paltamo

Piippola
Pudasjärvi
Pulkkila
Puolanka
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Kantsila
Reisjärvi
Ristijärvi
Ruukki
Sievi
Siikajoki

Sotkamo
Suomussalmi
Taivalkoski
Temmes
Tyrnävä
Utajärvi
Vaala
Vihanti
Vuolijoki
Yli-Ii
Ylikiiminki

Lapin lääni
Kaupunki
maiset kunnat
Kemi
Rovaniemi

Taajaan asu
tut kunnat
Kemijärvi
Keminmaa
Tornio

Maaseutu
maiset kunnat
Enontekiö
Inari
Kittilä
Kolari

Muonio
Pelkosenniemi
Pello
Posio
Ranua
Rovaniemen mlk 
Salla

Savukoski
Simo
Sodankylä
Tervola
Utsjoki
Ylitornio
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