KOMMUNKATALOGEN

KOMMUNKATALOGENS INNEHÅLL
• kommunnummer = av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tilldelad 3-siffrig kod
– koden för ikraftvarande kommuner är tryckta med tjocka bokstäver
• kommunens namn
• kommuntyp
– efter namnet tecknet * om en stad är i fråga
• språkförhållande, vilket anges på följande sätt:
– om kommunen är finskspråkig, görs ingen anteckning i katalogen
– om kommunen är tvåspråkig med finska som majoritetsspråk görs anteckningen sr
– om kommunen är tvåspråkig med svenska som majoritetsspråk görs anteckningen rs
– om kommunen är enspråkig, svenskspråkig, görs anteckningen r
• registermyndighet, till vars verksamhetsområde kommunen hör till (kod och namn)
• i kommunen tillåtna evangelisk-lutherska församlingar (kod)
– obs. församlingarna 562 = Tyska evangelisk-lutherska församlingen och 638= Rikssvenska Olaus Petri församlingen medtas ej i någon
kommun, emedan de är tillåtna i alla kommuner
• i kommunen tillåten ortodox församling (kod)
• landskap (kod)
• valkrets (kod)
– förtydligandena av koderna finns i respektive förteckningar.
Kommunkatalogen är uppställd i nummerföljd, som i regel iakttar den alfabetiska ordningen för de finskspråkiga namnen. Om en kommun har
endast svenskspråkigt namn, är kommunen skriven på det ställe där namnet finns i alfabetisk ordning.
Upplösta kommuner
För de upplösta kommunerna anges i katalogen kommunnummer, kommunens namn, datum för upplösningen samt kommunnumren för de
kommuner med vilka kommunen inkorporerats.
Ändringar av kommunnamn
I katalogen upptas kommunerna med såväl det föregående som det nya namnet. Vid det föregående namnet finns en hänvisning till kommunens
nummer.
Kommunerna inom det avträdda området
Efter namnet på kommun inom det avträdda området finns anteckningen (Luov.al.).
Annat
Förutom de i kommunkatalogen nämnda kommunerna finns det i befolkningsdatasystemet konstgjorda kommunnummer som används för
att markera hemkommunen i befolkningsdatasystemet när en person med personbeteckning inte har en i lagen om hemkommun avsedd
hemkommun i Finland. Följande kommunnummer finns i användning:
– 198 Ej hemkommun i Finland
– 199 hemkommun okänd
– 200 hemkommun utlandet
Ytterligare information
Noggrannare upplysningar om ändringar i kommunindelningen, ändringar av kommunnamn samt om kommuner som upplösts till följd av
landavträdelse fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tel. 0295 536 000.
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