
Liite 1.  

Estimaatit ja maantieteellisesti painotetun regression tulokset, kun selitettävänä muuttujana 

on kunnittainen kokonaishedelmällisyys. Keskiarvot vuosilta 1987–19911. 

     

 

 

 
1 Kunnittaiset maantieteellisesti painotetun regression parametrit luetaan pylväissä ilmoitettujen arvojen avulla. 
Karttatulosteiden otsikoista ilmenee selittävä muuttuja ja tarkasteluajanjakso. T-arvot ilmenevät kartoista, joiden 
otsikon lopussa on merkintä _t. Otsikoiden selitykset: Kork: Vähintään alimman korkea-asteen koulutus 15–74 
vuotiaista, (%); X2Aste: Toisen asteen koulutus 15–74 vuotiaista, (%); Tyot: Työttömien osuus työvoimasta, (%); 
KNMto: Kokonaisnettomuutto; Opis: Opiskelijoiden osuus 18–64 vuotiaista, (%) 



 

Liite 2.  

Estimaatit ja maantieteellisesti painotetun regression tulokset, kun selitettävänä muuttujana 

on kunnittainen kokonaishedelmällisyys. Keskiarvot vuosilta 1992–19962. 

  

 

 

 

 

 

 
2 Kunnittaiset maantieteellisesti painotetun regression parametrit luetaan pylväissä ilmoitettujen arvojen avulla. 
Karttatulosteiden otsikoista ilmenee selittävä muuttuja ja tarkasteluajanjakso. T-arvot ilmenevät kartoista, joiden 
otsikon lopussa on merkintä _t. Otsikoiden selitykset: Kork: Vähintään alimman korkea-asteen koulutus 15–74 
vuotiaista, (%); X2Aste: Toisen asteen koulutus 15–74 vuotiaista, (%); Tyot: Työttömien osuus työvoimasta, (%); 
KNMto: Kokonaisnettomuutto; Opis: Opiskelijoiden osuus 18–64 vuotiaista, (%) 



 

Liite 3.  

Estimaatit ja maantieteellisesti painotetun regression tulokset, kun selitettävänä muuttujana 

on kunnittainen kokonaishedelmällisyys. Keskiarvot vuosilta 1997–20013. 

 

 

 

 
3 Kunnittaiset maantieteellisesti painotetun regression parametrit luetaan pylväissä ilmoitettujen arvojen avulla. 
Karttatulosteiden otsikoista ilmenee selittävä muuttuja ja tarkasteluajanjakso. T-arvot ilmenevät kartoista, joiden 
otsikon lopussa on merkintä _t. Lyhenteiden selitykset. Kork: Vähintään alimman korkea-asteen koulutus 15–74 
vuotiaista, (%); X2Aste: Toisen asteen koulutus 15–74 vuotiaista, (%); Tyot: Työttömien osuus työvoimasta, (%); 
KNMto: Kokonaisnettomuutto; Opis: Opiskelijoiden osuus 18–64 vuotiaista, (%); EiUsk: Kirkkoon kuulumattomat, (%) 
ATul: Kansallisesti alimpaan tulokymmenykseen kuuluvien osuus, (%); Ytul: Kansallisesti ylimpään tulokymmenykseen 
kuuluvien osuus, (%) 



 

Liite 4.  

Estimaatit ja maantieteellisesti painotetun regression tulokset, kun selitettävänä muuttujana 

on kunnittainen kokonaishedelmällisyys. Keskiarvot vuosilta 2002–20064. 

   

 

  

 

 

 
4 Kunnittaiset maantieteellisesti painotetun regression parametrit luetaan pylväissä ilmoitettujen arvojen avulla. 
Karttatulosteiden otsikoista ilmenee selittävä muuttuja ja tarkasteluajanjakso. T-arvot ilmenevät kartoista, joiden 
otsikon lopussa on merkintä _t. Lyhenteiden selitykset. Kork: Vähintään alimman korkea-asteen koulutus 15–74 
vuotiaista, (%); X2Aste: Toisen asteen koulutus 15–74 vuotiaista, (%); Tyot: Työttömien osuus työvoimasta, (%); 
KNMto: Kokonaisnettomuutto; Opis: Opiskelijoiden osuus 18–64 vuotiaista, (%); EiUsk: Kirkkoon kuulumattomat, (%) 
ATul: Kansallisesti alimpaan tulokymmenykseen kuuluvien osuus, (%); Ytul: Kansallisesti ylimpään tulokymmenykseen 
kuuluvien osuus, (%) 



 

Liite 5.  

Estimaatit ja maantieteellisesti painotetun regression tulokset, kun selitettävänä muuttujana 

on kunnittainen kokonaishedelmällisyys. Keskiarvot vuosilta 2007–20115. 

   

 

 

 

 

 
5 Kunnittaiset maantieteellisesti painotetun regression parametrit luetaan pylväissä ilmoitettujen arvojen avulla. 
Karttatulosteiden otsikoista ilmenee selittävä muuttuja ja tarkasteluajanjakso. T-arvot ilmenevät kartoista, joiden 
otsikon lopussa on merkintä _t. Lyhenteiden selitykset. Kork: Vähintään alimman korkea-asteen koulutus 15–74 
vuotiaista, (%); X2Aste: Toisen asteen koulutus 15–74 vuotiaista, (%); Tyot: Työttömien osuus työvoimasta, (%); 
KNMto: Kokonaisnettomuutto; Opis: Opiskelijoiden osuus 18–64 vuotiaista, (%); EiUsk: Kirkkoon kuulumattomat, (%) 
ATul: Kansallisesti alimpaan tulokymmenykseen kuuluvien osuus, (%); Ytul: Kansallisesti ylimpään tulokymmenykseen 
kuuluvien osuus, (%) 



 

Liite 6. 

Estimaatit ja maantieteellisesti painotetun regression tulokset, kun selitettävänä muuttujana 

on kunnittainen kokonaishedelmällisyys. Keskiarvot vuosilta 2012–20176.

   

 

 

 
6 Kunnittaiset maantieteellisesti painotetun regression parametrit luetaan pylväissä ilmoitettujen arvojen avulla. 
Karttatulosteiden otsikoista ilmenee selittävä muuttuja ja tarkasteluajanjakso. T-arvot ilmenevät kartoista, joiden 
otsikon lopussa on merkintä _t. Lyhenteiden selitykset. Kork: Vähintään alimman korkea-asteen koulutus 15–74 
vuotiaista, (%); X2Aste: Toisen asteen koulutus 15–74 vuotiaista, (%); Tyot: Työttömien osuus työvoimasta, (%); 
KNMto: Kokonaisnettomuutto; Opis: Opiskelijoiden osuus 18–64 vuotiaista, (%); EiUsk: Kirkkoon kuulumattomat, (%) 
ATul: Kansallisesti alimpaan tulokymmenykseen kuuluvien osuus, (%); Ytul: Kansallisesti ylimpään tulokymmenykseen 
kuuluvien osuus, (%) 


