
Begreppsdefinitioner och källor

ARBETSKRAFT 31.12.2001

Till arbetskraften räknas alla 15-74-åringar som un-
der beräkningsveckan var sysselsatta eller arbetslö-
sa.

Till den sysselsatta arberskraften räknas alla
15-74-åringar som var sysselsatta under beräk-
ningsveckan.

Som arbetslösa (arbetslös arbetskraft) räknas de
15-74-åringar som varit arbetslösa under december
2002

Källa: Statistikcentralen: uppgifter från arbetspen-
sions- och skattemyndigheterna; Arbetsministeriets
registern

över arbetssökande.

BARNDAGVÅRDEN 2002

Daghem ägda av staden och kommunal familjedag-
vård. Antalet barn i familjer som får stöd för vård av
barn i hemmet 2002

Källa: Helsingfors stads socialverk.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 2003

Källa: Befolkningsstatistiken för Helsingfors.

BOENDEFÖRHÅLLANDEN 31.12.2002

Bostädernas medelstorlek är kvoten mellan bostä-
dernas sammanlagda yta och deras sammanlagda
antal.

Boendeutrymmet är kvoten mellan bostadens yta
och dess antal invånare. Boendetätheten är kvoten
mellan bostadens antal rum och dess antal invånare.

Källa: Statistikcentralen.

BOSTADSHUSHÅLL 1.1.2004

Ett bostadshushåll består av alla de personer som
varaktigt bor i en och samma bostad.

Källa: Befolkningsstatistiken för Helsingfors.

BOSTADSPRODUKTION 1971-2003

Källa: Byggnadsstatistik för Helsingfors 1971-2003.

BOSTÄDER 31.12.2002

Källa: Statistikcentralen.

FAMILJER 1.1.2004

En familj består av

- föräldrar som bor i lagligt eller öppet äktenskap
och deras ogifta barn, eller någondera föräldern
jämte ogifta barn.

- gifta och samboende par hos vilka inga barn bor
varaktigt

En familj kan bara bestå av personer som bor till-
sammans. Ensamboende hör inte till familjebefolk-
ningen.

Källa: Befolkningsstatistiken för Helsingfors.

FOLKMÄNGD 1982-2011

1982-2003 Befolkningsstatistiken för Helsingfors

2004-11 Befolkningsprognosen för Helsingfors

FRILUFTSLIV 2002

Källa: Helsingfors stads idrottsverk och byggnads-
kontoret.

HÄLSOSERVICE 2002

Källa: Helsingfors stads hälsovårdsverk.

INKOMSTNIVÅ 2002

Inkomsterna per invånare har beräknats med hjälp
av befolkningens statsskattepliktiga inkomst.

Källa: Statistikcentralen.

JOBB 31.12.2001

Jobben har grupperats i fem klasser enligt närings-
gren.

Produktion inbegriper näringsgrenarna C-F (gruv-
drift, industri, energi- och vattenförsörjning och byg-
gande).

Handel inbegriper näringsgrenarna G-H (handel
samt hotell- och restaurangverksamhet).

Trafik innefattar näringsgrenarna I (transport och in-
formationsöverföring).

Uppdragsverksamhet innefattar grenarna J-K (finan-
siering, försäkring, fastigheter, renhållning och ut-
hyrning samt teknisk service och service åt
affärslivet).

Samhällelig service inbegriper näringsgrenarna L-Q
(offentlig förvaltning och landsförsvar, utbildning och
forskning, hälso- och socialtjänster, rekreation och
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kultur, organisationer och religiös verksamhet, övrig
service).
Arbetsplatserna sammanlagt inbegriper ovan nämn-
da näringsgrenar jämte jord- och skogsbruket.

Källa: Statistikcentralen.

LOKALA TÄTHETER 1.1.2004

Invånare per km2 1.1.2004
Arbetsplatser per km2 31.12.2001
Våningsyta per ha 1.1.2004

LOKALBYGGNADER 1.1.2003

Med lokalbyggnader avses byggnader som inte är
ägnade för boende. Kontoren hör till affärsbygnader-
na.

Källa: Helsingfors byggnadsdatasystem.

MARKANVÄNDNING 1.1.2003

Markareal
Bostadsfastigheter
Fastigheter med lokaler
Trafikområden, trafik, torg och gator
Grönområden, park-, idrotts-, camping-, begra-
vings-, jord- och skogsbruksområden.
Övriga områden, impediment, farliga områden, mili-
tär- och övriga specialområden.

Källa: Helsingfors fastighetsdatasystem.

MODERSMÅL OCH NATIONALITET 1.1.2004

Med utländskt språk = övriga än finsk-, svensk- eller
samespråkiga

Utlänningar = utländska medborgare

Källa: Befolkningsstatistiken för Helsingfors.

OMRÅDESINDELNING

Distrikt: Helsingfors distriktsindelning

Stadsstyrelsen 8.6.1999

SERVICESTÄLLENA 2003

På data från 2003 baserar sig följande: bibliotek,
lekparker, FPA. post, apotek, vin- och spiritmonopo-
let Alko. Övriga servicedata bl. a. dagligvaruhandeln,
övrig minuthandel, restauranger, kaféer och varu-
hus. är från 2002.

Källa: Helsingfors stads förvaltningarna och Seu-
tuCD.

SKOLOR 2004

Av distriktens skolor nämns skilt eventuella specials-
kolor (Judiska skolan, Ryska, Franska, Engelska,
Internationella skolan). Skolorna för utvecklingsstör-
da och särgymnasierna är inte med.

Källa: Helsingfors stads utbildingsverk.

SOCIALSERVICE 2003

Källa: Helsingfors stads socialverk.

TRAFIK 2000-2002

Källa: Helsingfors stads stadsplaneringskontor, tra-
fikplaneringsavdelningen.

UTBILDNINGSNIVÅ 31.12.2002

Källa: Statistikcentralens examensregister.

ÅLDERSSTRUKTUR 1.1.2004

Barnen enligt dagvårds- och grundskolålder, befolk-
ningen i arbetsålder och åldringarna skilt för sig.

Källa: Befolkningsstatistiken för Helsingfors.
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