
Ändringar i civilstånd 2018
Årsöversikt

Nedgången i giftermålsfrekvensen tilltog
Enligt Statistikcentralen blev nedgången i giftermålsfrekvensen kraftigare år 2018. På hela landets
nivå har riktningen redan under mer än ett decennium varit nedåtgående för par av olika kön.
Omgiftetalet har varit oförändrat, vilket har bromsat upp minskningen av giftermålsfrekvensen
under de senaste åren. År 2018 minskade också omgiftetalet och då giftermålsfrekvensen i första
äktenskap fortsatte att minska vände hela giftermålsfrekvensen i en brantare nedgång än tidigare.
Figuren presenterar utvecklingen av giftermålsfrekvensen för kvinnor eftersom den är likadan
som för män. Siffrorna som beräknats utgående från män är bara större än för kvinnor.

Giftermål¹, giftermål i första äktenskap² och omgifte³ år 1990–2018,
tvåkönade par

1. Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap som fyllt 15 år i motsvarande
medelfolkmängd.2. Kvinnor som ingått sitt första äktenskap på 1 000 ogifta kvinnor som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd.3.
Omgifta kvinnor på 1 000 tidigare gifta kvinnor i motsvarande medelfolkmängd.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.11.2019

Befolkning 2019



Giftermål i första äktenskapet efter kvinnans ålder 1990–2018,
tvåkönade par

Giftermål¹ för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2008–2018,
tvåkönade par

1. Summan av giftermålstal för 20–64-åringar enligt 5–årsgrupper multiplicerad med fem. Divisor för i giftermålstal enligt åldersgrupper
är icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap. 2. Innehåller specialyrkesutbildningsnivå.
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Giftermål¹ landskapsvis² och i hela landet år 2017 och 2018,
tvåkönade par

1. Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap i motsvarande medelfolkmängd.
2. Områdesindelning 1.1.2019.

Kumulerade skilsmässor för kvinnor som ingått äktenskap under
vissa år före slutet av år 2018, tvåkönade par

Skilsmässor efter ingående av äktenskapsår och äktenskapets
varaktighet, kvinnor, tvåkönade par
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Registrerade partnerskap 2002–2016 samt registrerade partnerskap
och enkönade ingångna äktenskap år 2017¹–2018

1. År 2017 innehåller både registrerade partnerskap och ingångna äktenskap. År 2018 ingångna äktenskap.

Männens och kvinnornas medelålder vid första registrerat
partnerskap eller första äktenskap 2002–2018

Skilsmässofrekvens för registrerade par¹ och gifta par 2003–2018

1. Skilsmässor från registrerade partnerskap 2003–2017. År 2017 inkluderar också skilsmässor bland enkönade gifta par.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Giftermål i första äktenskapet efter ålder samt total index för första äktenskapet¹
2007–2018, tvåkönade par

ÅrÅlder

201820172016201520142013201220112010200920082007

475053535456646469687168Total index för första äktenskap

2,42,72,92,73,33,74,04,04,34,44,34,415-19

16,417,318,720,321,923,625,726,529,330,631,231,420-24

44,947,952,053,956,159,168,967,975,175,679,877,925-29

45,449,452,354,356,057,764,668,171,870,273,371,330-34

29,432,933,735,533,834,642,641,143,.040,644,038,135-39

19,021,821,220,218,619,724,322,024,121,425,322,740-44

22,021,521,218,917,817,522,519,819,120,221,818,045-49

Totalindexet för första giftermål beskriver hur stor andel av alla kvinnor, här av 100 personer, som ingår äktenskap under
foruttsättningen att ingen av dem avlider och att giftermålstalet efter åldersgrupp det aktuella året är i kraft hela den tid kvinnorna

1)

i fråga hör till åldersgruppen 15–49 år. Indexet beräknas genom att giftermålstalen efter åldersgrupp för det första äktenskapet i
hela åldersintervallet summeras. Det åldersbestämda giftermålsfrekvens räknas här genom att antalet kvinnor som ingått äktenskap
ställs i relationen till det totala antalet kvinnor i åldersgruppen.

Tabellbilaga 2. Giftermål² landskapsvis¹ 2007 - 2018, tvåkönade par

ÅrOmråde¹

201820172016201520142013201220112010200920082007

16,117,618,218,518,419,122,121,923,223,324,423,4Hela Landet

17,619,419,720,120,020,723,223,425,125,826,625,8Nyland

15,918,117,818,418,418,621,221,122,923,225,022,8Egentliga Finland

15,817,619,218,017,518,821,421,520,921,423,621,6Satakunta

15,016,017,517,017,919,221,521,521,122,425,822,9Egentliga Tavastland

16,519,019,520,420,121,524,624,625,625,326,224,7Birkaland

14,114,114,816,715,816,718,818,920,720,921,121,8Päijänne-Tavastland

13,614,815,915,815,817,620,119,521,121,822,720,6Kymmenedalen

13,113,715,214,215,714,917,319,819,419,818,418,7Södra Karelen

12,312,913,313,513,514,215,515,816,415,317,317,5Södra Savolax

14,515,214,615,516,217,120,819,520,219,021,420,1Norra Savolax

12,614,215,615,215,915,719,416,918,917,619,419,3Norra Karelen

15,516,117,616,616,517,922,021,323,023,223,522,3Mellersta Finland

15,616,117,118,218,618,122,221,622,822,022,322,8Södra Österbotten

20,020,221,220,118,619,222,422,824,624,027,423,9Österbotten

19,021,022,224,321,721,125,027,127,024,625,826,3Mellersta Österbotten

17,519,219,920,421,021,125,625,227,527,227,828,0Norra Österbotten

13,413,814,314,314,714,318,616,317,619,218,718,4Kajanaland

13,414,716,416,716,417,121,719,220,719,620,019,6Lappland

14,515,317,016,516,216,720,216,321,017,921,017,8Åland

Områdesindelning 1.1.2019.1)

Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och icke-registrerat partnerskap i motsvarande medelfolkmängden som
fyllt 15 år.

2)

Tabellbilaga 3. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år
2018, tvåkönade par
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Antal barnModerns ålder

0-17 åriga barn totalt6-543210Totalt

16 03142833831 3283 5102 8234 83012 999Totalt

3–––––314-19

207–––5499414128920-24

1 1591325702862564291 07025-29

3 073923812786634215502 02530-34

4 51719241434389694564062 45535-39

4 092626983909235223542 31940-44

2 17667261244916405841 87845-49

6871–9221153498871 38350-54

108––11127770279355-59

9––––2577678360-
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Giftermål¹ för män födda i Finland efter utbildningsnivå
2008–2018, tvåkönade par

1. Summan av giftermålstal för 20–64-åringar enligt 5-årsgrupper multiplicerad med fem. Divisor för i giftermålstal enligt åldersgrupper
är icke-gifta män och män i icke-registerat partnerskap. 2. Innehåller specialyrkesutbildningsnivå.
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Kvalitetsbeskrivning, ändringar i civilstånd

1. Relevans av statistikuppgifterna
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens och
magistraternas befolkningsdatasystem. Systemet uppdateras fortlöpande med uppgifter som de lokala
registermyndigheterna lämnar om befolkningsförändringar. Fr.o.m. år 1975 har Statistikcentralen fått
befolkningsuppgifterna från Befolkningsregistercentralen.

Den senaste mantalsskrivningen i Finland verkställdes 1.1.1989. Därefter har befolkningsdatasystemet
uppdaterats med ändringsanmälningar. I lagen om befolkningsdatasystemet och
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (21.8.2009/661) definieras vilka uppgifter som ska registreras
i befolkningsdatasystemet. Anmälningar om befolkningsförändringar för det gångna året inväntas fram
till den sista januari följande år.

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena
(Lag om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör också befolkningsstatistik. Statistikcentralens
arbetsordning fastställer att enheten för Befolknings- och välfärdsstatistik gör upp befolkningsstatistiken
(Statistikcentralens arbetsordning. TK-00-954-18).

Enligt lagen om hemkommun antecknas en persons hemkommun och bostadsort i befolkningsdatasystemet.
Hemkommunen är den kommun där en person bor eller den kommun han på grund av boende,
familjeförhållanden, utkomst eller andra motsvarande omständigheter betraktar som sin hemkommun eller
den kommun dit han på grund av omständigheterna ovan är fast anknuten (lagen om hemkommun 201/1994).
I befolkningsdatasystemet uppdelas befolkningen på närvarande och frånvarande befolkning. Alla som är
stadigvarande bosatta i landet hör till den närvarande befolkningen. De är antingen finska medborgare
eller utlänningar. Till den frånvarande befolkningen förs finska medborgare som vid flyttningen meddelat
att de stannar utomlands minst ett år. Ett undantag är de finska medborgare som är diplomater,. verksamma
i utvecklingssamarbete e.d. (lagen om hemkommun 201/1994). Då statistiken över befolkningsförändringar
görs upp beaktas bara förändringar i den närvarande befolkningen. En person som flyttat till Finland tas
med i befolkningsstatistiken, om den bostadsort han i flyttningsanmälan uppgivit som hemort senare
godkänns som stadigvarande bostadsort.

Civilstånd
Med civilstånd avses en persons ställning i enlighet med äktenskapslagen (234/29). Märkas bör att
samboende inte är ett civilstånd. Representanter för alla civilstånd kan vara samboende, också personer
som fortfarande officiellt är gifta.

De nuvarande stadgandena om äktenskapsskillnad omfattar inte längre begreppet hemskillnad. Personer
som med stöd av de gamla stadgandena om äktenskapsskillnad dömts till hemskillnad före 1.1.1988 och
som fortfarande lever i hemskillnad betraktas i statistiken som gifta. Därför att ett par där båda är av samma
kön har sedan 1.3.2002 fått registrera sitt partnerskap i Finland, har man gjort tilläggen till
civilståndindelningen. Indelningen är följande: ogift, gift, frånskild, änka eller änkling, i registrerat
partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap, änka eller änkling efter registrerat partnerskap.

Ingångna äktenskap
Statistiken över äktenskap bygger på de uppgifter om ingångna äktenskap som sparats i magistratens
befolkninsdatasystem. Ifråga om de kyrkliga vigskarna får magistraterna upgifterna från församlingarna.
Äktenskap, som ingåts under åren 1980–2016, åvsåg äktenskap för kvinnor som var bosatta i Finland om
inte annat angivits. Fr.o.m. statistikåret 2017 avses med ingångna äktenskap sådana äktenskap där minst
den ena av makarna bor varaktigt i Finland då äktenskapet ingås. Ändringen av äktenskapslagen, som
trädde i kraft 1.3.2017, mögliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015). Det
totala antalet äktenskap som ingåtts årligen omfattar sålunda antalet äktenskap som ingås av personer av
olika kön och samma kön.
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Antalet män och kvinnor av olika kön som ingått äktenskap är inte samma, då antalet äktenskap mellan
dem, där parter är en kvinna som är varaktigt bosatt i Finland och enman som är varaktigt bosatt utomlands,
inte är lika med antalet äktenskap mellan en man som är varaktigt bosatt i Finland och en kvinna som är
varaktigt bosatt utomlands.

De nyckeltal som definieras nedan kan räknas både för kvinnor och män, även om de definierats nedan
bara för kvinnor.

Giftermålstalet efter åldersgrupp avser antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått äktenskap per 1000
icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap i medelfolkmängden i den aktuella
åldersgruppen.

Registrerat partnerskap
Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön vilka vardera fyllt 18 år är ett registrerat
partnerskap (Lag om registrerat partnerskap 9.11.2001/950). Ett partnerskap registreras av en myndighet
som har rätt att förrätta borgerlig vigsel. Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från
den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat
partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015).
Ett registrerat partnerskap upplöses då den ena parten i partnerskaper avlider eller dödförklaras eller genom
domstolsbeslut.

I och med ändringen av äktenskaplagen kan parterna i ett registrerat partnerskap omvandla sitt partnerskap
till äktenskap genom att lämna in en egen anmälan om detta till magistraten. Ett registrerat partnerskap
fortsätter som ett äktenskap från den dag då magistraten har tagits emot anmälan. I statistiken räknas inte
registrerade partnerskap som omvandlats till äktenskap genom anmälan till ingångna äktenskap i
årsstatistiken.

Äktenskapsskillnader
Statistiken över äktenskapsskillnader grundar sig på uppgifter om beviljade äktenskapsskillnader som
domstolar sänder till befolkningsdatasystemet. I statistiken har även de fall medtagits där en person som
varaktigt är bosatt i Finland beviljats äktenskapsskillnad av en utländsk domstol. Om äktenskapsskillnaden
beviljats utomlands, bör en utredning ges till registerföraren för registrering av äktenskapsskillnaden.
Undantag utgörs av de äktenskapsskillnader som beviljats finska medborgare i Sverige och som
registerförare i Sverige meddelar direkt till registerföraren i Finland.

Äktenskapsskillnad som utomlands beviljats en finsk medborgare kräver i allmänhet bekräftelse av
Helsingfors hovrätt före registreringen. Utan bekräftelse kan man registrera beslut om äktenskapsskillnad
som givits i de nordiska länderna och EU-länderna 1.3.2001 eller därefter.

Under åren 1980–2016 avsågs med äktenskapsskillnad, om inte annat angivits, äktenskapsskillnader som
beviljats kvinnor som var varaktigt bosatta i Finland. Fr.o.m. statistikåret 2017 statistikförs
äktenskapsskillnader där minst den ena maken var varaktigt bosatt i Finland dagen då äktenskapsskillnaden
beviljades. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017, möjliggjorde att två personer av
samma kön kan ingå äktenskap (156/2015). Fr.o.m. år 2017 utgörs det totala antalet äktenskapsskillnader
av antalet äktenskapsskillnader för personer av olika och samma kön.

Lagen om ändring av äktenskapslagen (411/1987) som trädde i kraft 1.1.1988 gjorde det lättare att få
äktenskapsskillnad. Antalet äktenskapsskillnader ökade mot slutet av år 1988 då de första
äktenskapsskillnaderna enligt ändringen av lagen var möjliga (ett halvt års betänketid).

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om ”återgång av äktenskap”. Före den ändringen av
äktenskapslagen som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i
äktenskapsskillnaderna.

De nyckeltal som definieras nedan kan räknas både för kvinnor och män. även om de definierats nedan
bara för kvinnor.
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Skilsmässofrekvenssen efter åldersgrupp avser antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som skilt sig per 1000
gifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen. Sannolikheten för äktenskapsskillnad i
första äktenskapet har producerats genom att tillämpa s.k. multipla livslängdstabeller. Livslängdstabellerna
grundar sig på siffrorna för ingående av äktenskap, dödlighet, att bli änka och äktenskapsskillnad under
statistikåret för kvinnor efter åldersgrupp utan att beakta mannens ålder eller om det är mannens första
äktenskap eller inte.

2. Metodbeskrivning
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. De lokala registermyndigheterna uppdaterar fortlöpande systemet med uppgifter
som de får från den evangelisk-lutherska kyrkans samt det ortodoxa kyrkosamfundets församlingar och
personer, som har erfarit befolkningsförändringar. Sjukhus sänder dagligen uppgifter om födelser till
upprättshållningen av befolkningsdatasystemet. Domstolar skriver in till befolkninsdatasystemet uppgifter
om äktenskapsskillnader och adoptioner som de har fattat beslut om. Ur befolkningsdatasystemet får
Statistikcentralen varje vecka uppgifterna om befolkningsförändringar.

Statistikcentralen väntar på uppgifter om statistikårets befolkningsförändringar ända till utgången av
januari följande år. Ett undantag är uppgifterna om dödfödda. Dem väntar vi på till slutet av september.
Uppgifter om statistikårets och förra årets befolkningsförändringar som lämnats efter januari ingår i
materialet för följande år. Uppgifter som gäller (statistikår–4 — statistikår–1) men som anmälts mellan
februari statistikår och januari statiskår+1 ingår i materialet för statistikåret.

3. Felfrihet och exakthet
Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem kan allmänt taget anses mycket täckande. För att en
person skall få en personbeteckning måste han/hon registreras i befolkningsdatasystemet. I praktiken är
det omöjligt att leva i Finland utan personbeteckning. Lagligt arbete, att öppna ett bankkonto, att sköta
ärenden med myndigheter osv, förutsätter en personbeteckning. Man kan anta att det inte i Finland finns
betydande antal personer med ’svart’ arbete under perioder på mer än ett år och som får lön kontant. En
vistelse på minst ett år är en förutsättning för registrering i befolkningen i Finland.

Befolkningsdatasystemet har upprätthållits efter indragningen av mantalsskrivningen sedan år 1989 bara
på basis av anmälningar om befolkningsförändringar. Den tillförlitlighetsundersökning som gjorts om
befolkningsdatasystemet beträffande adresser berättar om riktigheten av anmälningar.

Befolkningsregistercentralen har bestälts av Statistikcentralen en urvalsundersökning om adressuppgifternas
felfrihet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om deras adress i befolkningsdatasystemet är korrekt. I den
senaste undersökningen år 2012 hade 98,9 procent av de personer som besvarat rätt adress.

I samband med kommunalvalen avslöjar returnerade anmälningar om utlänningars rösträtt i allmänhet
omkring 1 000 personer, som flyttat från landet utan flyttningsanmälan och som således fortsättningsvis
är statistikförda i befolkningen. Befolkningsregistercentralen avlägsnar dessa före följande årsskifte ur
den i landet bosatta befolkningen i befolkningsdatasystemet.

4. Tidsenlighet och rättidighet
Den slutliga statistiken över befolkningsförändringarna publiceras årligen i april–maj, med undantag av
antalet dödfödda, som finns tillgängliga i oktober. Sedan år 1999 har man som områdesindelning använt
områdesindelningen den första dagen följande år. De kommuner som årets första dag sammanslås har
redan statistikförts i statistiken för föregående års sista dag. Uppgiften om de sammanslagna kommunernas
befolkningsförändringar före sammanslagningen finns tillgängliga fr.o.m. år 2003.

Preliminära uppgifter om befolkningen kommunvis finns tillgängliga månatligen.
http://www.stat.fi/til/vamuu/tau_sv.html.
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5. Tillgänglighet och transparens
Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga i elektronisk form kommunvis eller med en större
områdesindelning i Statistikcentralens avgiftsfria Statistiska databasen (StatFin statistiktjänst) under adress:
http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index_sv.html

Befolkningsstatistik från året 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst
Doria.

Publikationer om Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska).
.
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska).

Mera specificerade uppgifter om befolkningen, bl.a. efter kommunens delområde, finns under den
avgiftsbelagda elektroniska informationstjänsten under adress:
http://tilastokeskus.fi/tup/vaestotilastopalvelu/index_sv.html

6. Jämförbarhet
Jämförbara regionala tidsserier för befolkningsförändringar finns tillgängliga fr.o.m. år 1990 avgiftsfritt.
I tabellerna anges alltid vilken områdesindelning som använts.

Uppgifter om de befolkningsförändringar som gäller antalet födda, döda och ingångna äktenskap fås
fr.o.m. år 1749. Från och med år 1773 finns det uppgifter om barnaföderskornas ålder i femårsklasser och
från 1936 om alla födda barn efter moderns ålder. I och med statistikreformen år 1877 började man samla
in uppgifter om döda efter ålder i ettårsklasser, vilket gjorde det möjligt att börja räkna exakta tabeller
över dödlighet och levnadsår fr.o.m. 1880-talet. Tack vare statistikreformen började man också varje år
samla in uppgifter om omflyttning och skilsmässor.

Ändringen av äktenskapslagen 1.3.2017 gjorde det möjligt för personer av samma kön att ingå äktenskap.
Detta innebär att fr.o.m. år 2017 utgörs det totala antalet årligen ingångna äktenskap av ingångna äktenskap
där makarna kan vara av olika eller samma kön.

Det totala antalet årligen ingångna äktenskap under åren 1980–2016 utgjordes av äktenskap där minst
makan bor varaktigt i Finland. Från ochmed år 2017 omfattar det totala antalet ingångna äktenskapmellan
olika kön också de äktenskap där bara maken bor varaktigt i Finland då äktenskapet ingås. Genom att
tillämpa det nya beräkningssättet är det dock möjligt att retroaktivt tabellera antalet jämförbara äktenskap
mellan olika kön fr.o.m. år 1990.

När man tabellerar uppgifter om ändringar i civilståndet områdesvis, t.ex. kommunvis, i de fall där paret
bor varaktigt i Finland, menmakarnas eller parternas boendekommuner inte har samma boendekommuner
vid den aktuella tidpunkten, väljs kvinnans boendekommun när det är fråga om en ändringshändelse
gällande olika kön och den yngre makens eller partens boendekommun när det är fråga om en
ändringshändelse gällande samma kön. Principen vid förfarandet är detsamma som tidigare. I övriga fall
väljs boendekommunen för den make eller part som bor varaktigt i Finland.

När det gäller antalet registrerade partnerskap finns uppgifter tillgängliga från 2002 till 2017 och antalet
separationer av registrerade partnerskap från 2002. När det gäller antalet ingångna äktenskap och
äktenskapsskillnader mellan samma kön finns uppgifter tillgängliga fr.o.m. år 2017.

Tidserien för hela landet gällande befolkningsförändringar börjar från år 1749.

7. Tydlighet och konsistens
I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som primäruppgifter i fråga
om befolkningen. Således stämmer Statistikcentralens statistik överensmed varandra när det gäller uppgifter
om befolkning.
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