
 

 

Förteckning över uppgifter i arbetskraftsundersökningen fr.o.m. januari 2021 

1. Arbetsmarknadsställning och annan verksamhet 

• Arbetskraft 

• Sysselsatta och relativt sysselsättningstal 

• Arbetslösa och relativt arbetslöshetstal 

• Verksamhet skött av personer utanför arbetskraften 

• Huvudsaklig verksamhet (egen uppfattning) 

2. Uppgifter om arbetsplats och yrke i både huvud- och bisyssla 

• Antalet arbetsplatser 

• Arbetsplatsens storlek (årlig information) 

• Näringsgren 

• Arbetsgivarsektor (privat, kommunal, staten) 

• Kommun och land där arbetsplatsen är belägen 

• Yrke 

• Yrkesställning (löntagare, företagare, företagarfamiljemedlem) 

• Socioekonomisk ställning (arbetare, tjänsteman) 

• Företagarnas anställda arbetskraft 

• Företagarnas kundantal (årlig information) 

• Fick företagare minst 75 procent av inkomster av företagsverksamhet av en och samma kund (årlig 

information) 

• Chefsuppgifter bland löntagare (årlig information) 

• Månadsinkomster (årlig information) 

3. Uppgifter om anställningsförhållande 

• Anställningsförhållandet, ordinarie/för visstid samt orsak till visstidsanställning 

• Anställningsförhållandets längd 

• Hur hittades arbetet (årlig information) 

• Deltidsarbete / heltidsarbete och orsak till deltidsarbete 

• Hyrd arbetskraft 

4. Uppgifter om arbetstid och arbetstidsarrangemang 

• Veckoarbetstid avtalats i arbetsavtal 

• Periodarbete 

• Skiftarbete (årlig information) 



 

 

• Normal eller vanlig veckoarbetstid 

• Arbetade timmar (arbetsinsats) i huvud- och bisyssla 

• Arbetade dagar 

• Övertid (med lön / utan lön) 

• Möjlighet att inverka på när börjar och slutar arbete (årlig information) 

• Kvälls-, natt- och veckoslutsarbete (årlig information, oparig år) 

• Arbete hemma (årlig information) 

• Frånvaro under referensveckan: huvudsaklig orsak och frånvarons längd 

• Sjukfrånvaro och familjeledigheter 

5. Arbetslöshet, undersysselsättning, arbetssökning 

• Permittering för viss tid eller tills vidare 

• Arbetslöshetens längd 

• Sätt att söka arbete 

• Hinder för att söka arbete 

• Tillgänglighet för arbete 

• Gällande arbetssökning vid arbetskraftsbyrå och arbetslöshetsersättning 

• Undersysselsättning: skulle den sysselsatt vilja öka nuvarande arbetstid 

• Veckoarbetstid som önskas av de sysselsatta 

• Dold arbetslöshet 

6. Slutförd utbildning och studier under fyra veckor / 12 månader 

• Allmänbildande grundutbildning 

• Avlagd examen 

• Examens utbildningsnivå och -område 

• Praktik som ingick i studier 

• Deltagande i utbildning som leder till examen  

• Deltagande i kursutbildning 

• Hade deltagandet i kursutbildningen anknytning till arbete eller yrke 

7. Tidigare verksamhet 

• Förvärvsarbete som icke sysselsatta tidigare haft under de senaste åtta åren samt uppgifter om tidigare 

arbetsplats 

8. Allmänt hälsotillstånd  (årlig information, parig år) 

• I vilken omfattning begränsar något hälsoproblem vanliga verksamhet 



 

 

9. Boende i landet och immigration 

• Har någonsin bott utomlands i minst ett år 

• Hur länge har bott i Finland efter bodde utomlands 

• I vilket land bodde före flytten till Finland 

• I vilket land är född: om inte född i Finland 

• År av bosättning i Finland: om inte född i Finlan 

• Vilka orsaker var viktiga för att flytta till Finland 

• Föräldrars födelseland 

10. Uppgifter om hushåll (årlig information) 

• Hushållets storlek 

• Typ av hushåll 

• Verksamhet bland 15–74-åriga medlemmar i hushåll 

• Anställningsförhållande och arbetstid bland 15–74-åriga sysselsatta medlemmar i hushåll 

11. Data samlad var åttonde år 

• Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn (2021) 

• Pension och arbetsmarknadsdeltagande (2023) 

• Unga på arbetsmarknaden och uppnådd utbildningsnivå (2024) 

• Möjlighet att förena arbete och familjeliv (2025) 

• Arbetsorganisation och arbetstidsarrangemang (2027) 

• Arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem (2028) 

De viktigaste bakgrundsvariablerna för centrala sysselsättnings- och arbetslöshetsindikatorer 

• Kön 

• Ålder 

• Utbildning 

• Region 

• Näringsgren 

• Arbetsgivarsektor (privat, kommunal, staten) 

• Yrke 

• Yrkesställning 

• Socioekonomisk ställning 
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