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1. SHARE -aineisto ja Eläketurvakeskuksen 

rekisteritiedot 
 

 

Eläketurvakeskuksen muuttujat on lueteltua alla olevan linkin takana ja alla. 

https://www.etk.fi/wp-content/uploads/Tietosisallon-kuvaus-Elaketurvakeskuksen-rekisteritietojen-

tutkimuskaytto-lokakuu-2018.pdf  

 

ELÄKETURVAKESKUKSEN REKISTERITIETOJEN KUVAUS TUTKIMUSKÄYTTÖÖN  

 

1 Yleistä ETK:n rekistereistä 

 

Eläketurvakeskus (ETK) hoitaa työeläketurvan toimeenpanoa yhteistyössä eläkelaitosten kanssa ja 

ylläpitää eläke- ja ansaintarekisteriä yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa. 

Työeläkejärjestelmän yhteisiä ansaintatietoja ylläpidetään Arek Oy:n ansaintarekisterissä vuoden 2007 

alusta. Sen tiedot ovat ETK:n ja eläkelaitosten omistamia ja ylläpitämiä; Arekille on siirretty 

rekistereihin liittyvä tietojärjestelmäkehitystyö. (ETK2018a). 

 

2 Eläkerekisteri 

 

Eläkerekisteri sisältää työeläkkeenä maksettavat vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika- ja perhe-

eläkkeet sekä työeläkekuntoutuksen. Eläkerekisteri sisältää sekä yksityisen (yksityiset työeläkeyhtiöt, 

eläkesäätiöt ja -kassat) että julkisen sektorin eläkkeet (kunta, valtio ja kirkko). (Kts. rekisteriseloste 

ETK2018b). 

 

Eläkerekisteri ei sisällä Kelan myöntämiä kansan- (vanhuus-, työttömyys- ja työkyvyttömyyseläke), 

perhe- tai takuueläkkeitä. 

 

Lupahakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa eritellään tutkimuksen aikajaksolta e läkerekisteristä 

tarvittavat työeläke- ja kuntoutustiedot: 

- eläkesektori ja työeläkelaki, eläkelaji ( sisältäen myös perhe-eläkkeet tai ei) 

- eläkkeen alku- ja päättymispäivä 

- eläkkeen suuruus euroina (euroa/kk)* 

- työkyvyttömyyseläkkeiden syykoodit*.  

* Tätä tietoa tarvitsevat tutkimuskysymykset on erityisesti esitettävä  

tutkimussuunnitelmassa.  

 

Eläkerekisterin tiedot päivittyvät tutkimuskäyttöön kuukausittain. Eläkerekisterin edellisen vuoden 

tiedot (31.12. asti) valmistuvat tutkimuskäyttöön seuraavan vuoden helmikuussa. 

 

Aineiston rahamäärät on indeksoitu aineiston poimintavuoden tasoon. 

 

Eläkerekisterin tiedot:  

 

 

TYÖELÄKKEET 

 

https://www.etk.fi/wp-content/uploads/Tietosisallon-kuvaus-Elaketurvakeskuksen-rekisteritietojen-tutkimuskaytto-lokakuu-2018.pdf
https://www.etk.fi/wp-content/uploads/Tietosisallon-kuvaus-Elaketurvakeskuksen-rekisteritietojen-tutkimuskaytto-lokakuu-2018.pdf
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Työeläkkeet sisältävät työeläkkeenä maksetut eri eläkelakien mukaiset vanhuus-, 

työkyvyttömyyseläkkeet ja muut eläkelajit tutkimuksen aikajaksolta.  

 

Työeläkkeiden tietosisältö on seuraava: 

ID  Henkilötunniste 

SEKTORI  Työeläkejärjestelmän sektori 

E = yksityinen sektori työeläkejärjestelmässä (työeläkevakuutusyhtiöt ja  

säätiöt) 

J = julkinen sektori työeläkejärjestelmässä (kunta, kirkot, valtio yms.) 

 

LAKI  Työeläkelaki 
Yksityinen sektori: 

Z = TyEL = Työntekijän eläkelaki 

(TyEL astui voimaan 1.1.2007 ja se korvasi TEL, LEL ja TaEL:in.) 

T = TEL = Työntekijän eläkelaki 

L = LEL = Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki 

F = TaEL =Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki 

Y = YEL = Yrittäjän eläkelak 

iM = MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki 

S = MEL = Merimieseläkelaki 

 

Julkinen sektori: 

V = VEL ja VaEL = Valtion eläkelaki  

K = KuEL ja KVTEL = Kunnallinen eläkelaki 

R = KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki 

B = Suomen Pankin eläkesääntö 

H = Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö (Kelan toimihenkilöiden eläkkeet) 

A = Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö 

P = Postipankin henkilökunta (31.12.1987 asti, 1.1.1988 siirtyivät TEL-lakiin, joka on 

1.1.2007 alkaen TyEL)  

 

LAJI  Eläkelaji 

0 = täysi työkyvyttömyyseläke (TK-eläke) 

0K = kuntoutustuki (TK-eläke) 

0R = kunnallinen erotuseläke (TK-eläke) 

0Y = yksilöllinen varhaiseläke (YVE) 

1 = osa-aikaeläke (OSE) 

2 = osatyökyvyttömyyseläke (osa TK) 

2K = osakuntoutustuki (osa TK) 

2Y = osaTK-eläkkeen suuruinen YVEA = työuraeläke (TYRE) (1.3.2018 alkaen, TK-

eläke) 

3 = rintamaveteraanien varhaiseläke (RIVE) 

4 = työttömyyseläke (TT-eläke) 

5 = vanhuuseläke (VE) 

5A = varhennettu vanhuuseläke (VAVE) 

52 = osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE25%) (1.2.2017 alkaen) 

55 = osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE50%) (1.2.2017 alkaen) 

6 = luopumiseläke (LUEL) 

6A = luopumiskorvaus (LUKL) 

6M = luopumislisä vanhuuseläkkeen rinnalla 
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7 = MYEL-sukupolvenvaihdoseläke  

7A = SpvL:n mukainen sukupolvenvaihdoseläke  

7B = luopumistuki 

9 = kuntoutusraha, työelämästä tulevalle 

9A = kuntoutusraha jo peruseläkettä saavalle 

9B = osakuntoutusavustus 

9C = osakuntoutusraha 

9H = kuntoutusavustus 

9K = kuntoutuskorotus 

Työeläkejärjestelmästä maksetut perhe-eläkkeet (edunjättäjän, lesken ja lapsien 

eläkkeet) eivät ole yleensä mukana poimitussa tutkimusaineistossa.  

 

AALK  Eläkkeen alkuperäinen alkamispäivä 

APVM Eläkkeen alkamispäivä  

Aineiston poiminnassa käytetty eläkkeen alkamispäivä; tietojen poiminta on  

tehty tämän muuttujan avulla siten, että eläke on ollut voimassa tai alkanut  

tutkimuksen aikajaksolla. 

PPVM  Eläkkeen päättymispäivä 

 

PTMA  Yksityisen sektorin peruseläke, euroa/kk 

LTMA  Yksityisen sektorin lisäeläke, euroa/kk  

JKMA  Julkisen sektorin kokonaiseläke, euroa/kk 

Eläkemäärät ovat eläkkeen alkaessa ja ne ovat indeksoitupoimintavuoden 

tasoon. 

TKSYY1 Työkyvyttömyyden syy 1 

   ICD9 tai ICD10 -koodi. 

TKSYY2 Työkyvyttömyyden syy 2 

   Kuten edellä. 

 

 

3 Ansaintarekisteri  

 

Ansaintarekisteri sisältää tiedot eläkettä kartuttavasta työurasta: työ- ja 

yrittäjäjaksot sekä työttömyyteen, koulutukseen ja vanhemmuuteen yms. 

liittyvät palkattomat ajat. 

 

Lupahakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa eritellään tutkimusaikajakson 

ansaintarekisteristä tarvittavat ansaintajaksot: 

- ansaintajaksot : työeläkelaki, alkamis- ja päättymispäivät 

- palkattomien aikojen etuudet (aikaisintaan 1.1.2005): etuuslaji, alku- ja 

päättymispäivät, etuuspäivien lukumäärä. 

 

Ansaintarekisteriin kirjataan kaikki työeläkelakien mukainen työskentely. 

Oikeus työeläkkeeseen syntyy kulloinkin voimassa olevien työeläkelakien 

mukaan, joiden voimaantulovuodet vaihtelevat laeittain. 

 

Yksityisen työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijän eläkelain (TyEL) 

mukaan kaikki 17–67-vuotiaat työntekijänsä, joiden ansiot ylittävät 

vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Koska vakuuttamisen alaraja on matala, 

eläketurva kattaa käytännössä kaiken ansiotyöskentelyn. (Lisää muista 
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työeläkelaista ETK2018c). 

 

Ansaintarekisteri sisältää sekä yksityisen sektorin (TyEL, TEL, MEL, LEL, 

TaEL, YEL ja MYEL) että julkisen sektorin työeläkelakien (VaEL, KuEL ja 

KiEL) mukaisen eläkeoikeuden piirin kuuluvan työskentelyn tai toimimisen 

yrittäjänä. Lisäksi mukana on Suomen Pankin ja Kelan toimihenkilöiden 

eläkesääntöjen mukainen työskentely sekä Ahvenanmaan 

maakuntahallituksen alainen työskentely. (Kts. rekisteriseloste ETK2018b). 

 

Ansaintarekisterin tietoja saadaan tutkimuskäyttöön neljä kertaa vuodessa: 

tammi-, huhti-, heinä- ja marraskuussa. Kuluvan vuoden rekisteritiedot ovat 

saatavilla kattavasti tutkimuskäyttöön vuoden viiveellä. 

 

Ansaintarekisterin tiedot: 

 

ANSAINTAJAKSOT 

Työskentelytiedot sisältävät työ- ja palvelussuhteet ja yrittäjäjaksot, jotka on 

työeläkevakuutettu ja rekisteröity tutkimuksen aikajaksolla. 

Ansaintajaksojen tietosisältö on seuraava: 

 

ID  Henkilötunniste 

SEKTORI  Työeläkejärjestelmän sektori (CHAR 1) 

E = yksityinen sektori työeläkejärjestelmässä (työeläkevakuutusyhtiöt 

ja säätiöt) 

J = julkinen sektori työeläkejärjestelmässä (kunta, kirkot, valtio yms.) 

LAKI   Työeläkelaki 

Yksityinen sektori: 

1 = TyEL vuosi-ilmoituksena 

2 = TyEL kuukausitilityksenä, sopimustyönantaja 

3 = TyEL kuukausitilityksenä, ei sopimustyönantaja 

(TyEL Työntekijän eläkelaki astui voimaan 1.1.2007 ja se korvaa TEL, 

LEL ja TaEL:in.) 

T = TEL = Työntekijän eläkelaki 

L = LEL = Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki 

F = TaEL =Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin 

eläkelaki 

Y = YEL = Yrittäjän eläkelaki 

M = MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki 

S = MEL = Merimieseläkelaki 

Julkinen sektori: 

V = VEL ja VaEL = Valtion eläkelaki 

K = KuEL ja KVTEL = Kunnallinen eläkelaki 

G = Kunnallinen eläkelaki : Omaishoitajat ja luottamushenkilöt 

R = KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki 

B = Suomen Pankin eläkesääntö 

H = Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö (Kelan toimihenkilöiden 

eläkkeet) 

A = Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö 

 

ALKUPVM Alkamispäivä 
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Tietojen poiminta tiedostoon on tehty tämän muuttujan avulla siten, 

että ansaintajakso on ollut voimassa tai alkanut tutkimuksen 

aikajaksolla. 

LOPPUPVM  Päättymispäivä 

 

PALKATTOMIEN AIKOJEN ETUUDET 

Palkattomien aikojen etuuslajien tiedot ovat saatavilla 1.1.2005 alkaen. 

Palkattomien aikojen tietosisältö on seuraava: 

 

ID  Henkilötunniste 

ETUUSLAJI  Palkattoman etuuden etuuslaji 

100=Äitiysraha 

101=Erityisäitiysraha 

102=Isyysraha 

103=Vanhempainraha 

104=Osittainen vanhempainraha 

105=Sairauspäivärahan aikainen vanhempainraha 

110=Kotihoidon tuki 

120=Sairauspäiväraha 

121=Osittainen sairauspäiväraha 

125=Erityishoitoraha 

130=Kelan kuntoutusraha 

131=Kelan osakuntoutusraha (1.10.2015alkaen) 

140=Ammatillinen perustutkinto (vain tutkintopäivä) 

141=Alempi korkeakoulututkinto (vain tutkintopäivä) 

142=Ammattikorkeakoulututkinto (vain tutkintopäivä) 

143=Ylempi korkeakoulututkinto (vain tutkintopäivä) 

150=Työttömyysturvan peruspäiväraha 

151=Työmarkkinatuki 

155=Julkisen työvoimapalvelun koulutustuki 

156=Kelan työttömyysturvan koulutuspäiväraha 

200=Ansioon suhteutettu vuorottelukorvaus 

210= Ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha 

211=Ansioon suhteutettu koulutuspäiväraha 

212=Julkisen työvoimapalvelun koulutustuki palkansaajille 

220=Ansioon suhteutettu päiväraha YEL/MYEL vakuutetuille 

221=Koulutuspäiväraha YEL/MYEL vakuutetuille 

222=Julkisen työvoimapalvelun koulutustuki YEL/MYEL vakuutetuille 

300=Tapaturmavakuutuksen päiväraha 

301=Liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaus 

302=Sotilastapaturmavakuutuksen päiväraha 

303=Tapaturmavakuutuksen kuntoutuksen päiväraha ja eläke 

304=Liikennevakuutuksen kuntoutuksen ansionmenetyskorvaus 

305=Sotilastapaturmavakuutuksen kuntoutuksen päiväraha ja eläke 

306=Tapaturmavakuutuksen kuntoutusraha (1.1.2016 alkaen, korvaa 

303:sen) 

400=Työeläkelakien mukainen kuntoutusraha 

401=Työeläkelakien mukainen osakuntoutusraha 

402=Työeläkelakien mukainen kuntoutusavustus 

403=Työeläkelakien mukainen osakuntoutusavustus 
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500=Aikuiskoulutustuki palkansaajalle 

501=Aikuiskoulutustuki peruspäivärahan YEL/MYEL-vakuutetuille 

 

Palkaton jakso katkaistaan yleensä vuodenvaihteeseen. Poikkeus on 

esim. tutkinnot, jotka ovat yhtäjaksoisia. Tutkinnossa päivien lkm voi 

olla yli 360 pv. 

Tutkinnot (koodit 140-143) on kirjattu tutkinnon suoritusvuodelle. 

Opiskelu löytyy ansaintarekisteristä vain, jos se on johtanut tutkintoon. 

Tutkintoon käytetty päivien lukumäärä on laskennallinen, ja se ei 

vastaa henkilöltä tutkinnon suorittamiseen kulunutta aikaa. Sitäkään ei 

tiedetä onko tutkintoon käytetty tutkintovuotta edeltäviä vuosia. 

Sairauspäivärahat (koodit 120) ovat mukana vain ajalta, jona ne ovat 

työntekijälle palkattomia (kokonaan tai osittain). Työnantajalle 

maksettua aikaa ei ilmoiteta tähän rekisteriin lainkaan. 

Työttömyysjaksoista ilmoitetaan ne päivät, joilta on maksettu 

henkilölle etuutta, milloin alettu maksamaan ja milloin päättynyt. Tuolta 

jaksolta ei aina kerry etuuspäiviä kaikilta kalenteripäiviltä, vaan 

etuuspäivien lkm voi olla pienempi kuin kalenteripäivien määrä. 

Omavastuuaikaa ja karenssipäiviä ei ole mukana työttömyysjaksossa. 

 

KOHDEVUOSI  Etuuslajin kohdistumisvuosi 

 

ALKAMISPVM  Alkamispäivä 

PAATTYMISPVM  Päättymispäivä 

 

ETUUSPVMLKM  Etuuspäivien lukumäärä 

 

Lähteet  

 

Eläketurvakeskus (ETK2018a) ETK työeläkejärjestelmän osana. (luettu 

22.10.2018) 

 

https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elakejarjestelman-hallinto-ja-valvonta/elakejarjestelman-

toimijat/elaketurvakeskuksen-rooli/ 

 

Eläketurvakeskus (ETK2018b) Henkilörekistereiden tietosuojaselosteet. 

(luettu 22.10.2018) 

https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/rekisterit-ja-tietosuoja/tietosuojaselosteet/ 

 

Eläketurvakeskus (ETK2018c) Työeläkevakuutus kattaa kaiken 

ansiotyöskentelyn. (luettu 22.10.2018) 

https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elaketurva/elaketurvan-kattavuus-ja-vakuuttaminen/ 

 

 

2. SHARE-aineisto ja Kelan rekisteritiedot 
 

Sairauspäivärahat 

● vuositasolle aggregoituna: maksetut sairauspäivärahapäivät päädiagnoosiryhmittäin  

https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elakejarjestelman-hallinto-ja-valvonta/elakejarjestelman-toimijat/elaketurvakeskuksen-rooli/
https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elakejarjestelman-hallinto-ja-valvonta/elakejarjestelman-toimijat/elaketurvakeskuksen-rooli/
https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/rekisterit-ja-tietosuoja/tietosuojaselosteet/
https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elaketurva/elaketurvan-kattavuus-ja-vakuuttaminen/
https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elaketurva/elaketurvan-kattavuus-ja-vakuuttaminen/
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● jaksotiedot: työkyvyttömyyden alkamisaika, maksetun kauden alkamisaika, maksetun kauden 

loppumisaika, maksettujen päivien lukumäärä, diagnoosi, 

sairauspäivärahakausi/osasairauspäivärahakausi/lisäpäivärahakausi/YEL-päivärahakausi-

indikaattori 

 

Työkyvyttömyys- ja muut eläkkeet (omaeläkkeet ja perhe-eläkkeet) 

● jaksotietoina: eläkelaji, alkamispäivä, loppumispäivä, työkyvyttömyyseläkkeistä 

diagnoositiedot 

 

Kuntoutuspalvelut, kuntoutusraha 

● vuositasolle aggregoituna: kuntoutuksen ja kuntoutusrahan saaja -tiedot lakiperusteittain / 

sairauspääryhmittäin 

● tai jaksotiedot: lakiperuste, kuntoutustoimenpide, alkamisaika, loppumisaika, päädiagnoosi  

 

Vammaisetuudet: 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki 

● vuositasolle aggregoituna: vammaisetuuden laji, maksettu vammaistuki, kuukaudet ja summa 

vuodessa euroina 

 

Lääkekorvausoikeudet 

● vuositasolle aggregoituna: tieto korvausoikeuden olemassaolosta vuoden aikana tai vuoden 

lopussa korvausnumeroittain 

● tai korvausoikeusjaksotietoina: korvausnumero, alkamisaika, loppumisaika, diagnoosi 

 

Lääkeostotietoja  

● Lääkeostojen kustannukset summattuna vuosittain ja ATC-luokittain (4 merkin tarkkuus eli 

ATC-3-taso) 

● Lääkeostoista maksetut Kela-korvaukset summatasolla vuosittain ja ATC-luokittain (4 merkin 

tarkkuus eli ATC-3-taso) 

● Lääkeostojen omavastuut summatasolla vuosittain ja ATC-luokittain (4 merkin tarkkuus eli 

ATC-3-taso) 

 

Sairaanhoitokorvausten tietoja 

● yksityislääkäri- ja -hammaslääkärikäynnit sekä palkkioista maksetut korvaukset 

● yksityinen tutkimus ja hoito 

● matkakorvaukset 

 

Yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen tiedot 

● maksettu asumistuki, kuukaudet ja summa vuodessa euroina 

● asumiskustannukset kuukaudessa euroina 

● asunnon hallintaperuste (omistus, vuokra, muu) 

● vuokra-asunnon rahoitusmuoto (vapaarahoitteinen, valtion tukema) 

 

Perustoimeentulotuen tiedot 

● maksettu perustoimeentulotuki, kuukaudet ja summa vuodessa euroina 

● toimeentulotukikotitalouden henkilöiden lukumäärä (vuoden viimeinen tieto) 

● perustoimeentulotuessa huomioidut kotitalouden menot (perusosamenot, asumismenot, 

terveysmenot, muut menot) 

● perustoimeentulotukihakemusten lukumäärä vuoden aikana 
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3. SHARE-aineisto ja Tilastokeskuksen 

rekisteritiedot 
Tutkijoilla on mahdollisuus hakea yhdistettyä aineistoa osaan FOLK-moduuleista. Allaolevat tiedot on 

haettu tilastokeskuksen sivuilta 18.6.2019. Linkkien kautta pääsee tarkastelemaan muuttujia myös 

suoraan tilastokeskuksen TAIKA-palvelusta niin kauan kuin linkit ovat voimassa. 

FOLK perhe 
FOLK-henkilöaineiston perhemoduulissa on henkilön perhettä koskevia, pääasiassa perheen lasten 

lukumääriä, koskevia tietoja.  

Aineistossa on tietoja vuodesta 1987 lähtien vuoteen 2018 saakka. Poikkeamat tietojen saatavuudessa 

on merkitty muuttujankuvaukseen vuosiluvuilla. 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872018_jua_perh19_001.xml 

 

Muuttujan nimi Vuosi 

Muuttujan tunnus vuosi 

Muuttujan 

kuvaus 
Tilastovuodet 1987-2018. 

Muuttujan nimi Suojattu TK:n henkilönumero 

Muuttujan 

tunnus 
shnro 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama kaikissa 

henkilövalmisaineistoissa. 

 

Muuttujan 

nimi 
Perheen tunniste 

Muuttujan 

tunnus 
petu 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen tunnisteella voidaan liittää yhtenä havaintovuonna saman perheen 

henkilöt yhteen. Havaintovuosien välillä sama perheen tunniste ei välttämättä 

tarkoita samaa perhettä. Perheen tunniste perustuu TK:n rakennusnumero-

huoneistonumero-perhenumero-yhdistelmään, joka voi samalla perheellä 

vaihdella vuosittain esimerkiksi muuton takia. 

'00000000' = perheväestöön kuulumaton henkilö, jolla on kuitenkin 

adpotio/biologinen lapsi. 

Muuttujan 

nimi 
Henkilön biologisten lasten lukumäärä 

Muuttujan 

tunnus 
laplubio 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 
Henkilön biologisten lasten lukumäärä, tieto vuodesta 1989 lähtien. 

 

Muuttujan nimi Henkilön kaikkien lasten lukumäärä 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872018_jua_perh19_001.xml
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Muuttujan tunnus lapluka 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 
Henkilön kaikkien (adoptio ja/tai biologisten) lasten lukumäärä. 

Muuttujan nimi Uusperhe 

Muuttujan tunnus uusper 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheessä ainakin yksi ei-yhteinen lapsi, ei ikärajaa.  

Vuodesta 2006 lähtien: 

  0= ei uusperhe,  

1=uusperhe, vanhemmat erisukupuolinen aviopari, 

2=uusperhe, vanhemmat avopari,  

3=uusperhe, vanhemmat rekisteröity pari, 

4= uusperhe, vanhemmat samansukupuolinen aviopari (vuodesta 2017 

lähtien) 

null = ei kuulu perheväestöön  

Uusperheitä ei toistaiseksi tilastoida luokista 3 ja 4. 

 

Vuoteen 2005 asti:  

1=on uusperhe 

null= ei uusperhe / ei kuulu perheväestöön  

 

Muuttujan 

nimi 
Perheen koko 

Muuttujan 

tunnus 
pekoko 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen henkilöiden lukumäärä. Perheväestöön kuuluvilla perheen koko on 

kaksi tai enemmän, bl = perheväestöön kuulumaton 

Muuttujan 

nimi 
Perheen lasten lukumäärä 

Muuttujan 

tunnus 
lkm 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen lasten lukumäärä, kaikki kotona asuvat biologiset ja ottolapset, ei 

ikärajaa 

 

Muuttujan nimi Perheen alle 3-vuotiaiden lasten lkm 

Muuttujan 

tunnus 
a3lkm 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen alle 3-vuotiaiden lasten lukumäärä, kotona asuvat kaikki biologiset 

ja ottolapset. Tieto vuodesta 2006 lähtien. 

Muuttujan nimi Perheen alle 7-vuotiaiden lasten lkm 



 

 

11 

 

Muuttujan 

tunnus 
a7lkm 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä, kotona asuvat kaikki biologiset 

ja ottolapset. 

 

Muuttujan nimi Perheen alle 18-v. lasten lkm 

Muuttujan 

tunnus 
a18lkm 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä, kaikki kotona asuvat 

biologiset ja ottolapset 

Muuttujan nimi Perheen alle 25-v. lasten lkm 

Muuttujan 

tunnus 
a25lkm 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen alle 25-vuotiaiden lasten lukumäärä, kaikki kotona asuvat 

biologiset ja ottolapset. 

 

Muuttujan nimi Perheen vanhempien alle 18-v. yhteisten biologisten tai adoptiolasten 

Muuttujan 

tunnus 
yhta18 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Uusperheen vanhempien alle 18-vuotiaiden yhteisten biologisten tai 

adoptiolasten lukumäärä. 

Muuttujan nimi Vain äidin alle 18-v. t lasten lkm 

Muuttujan 

tunnus 
aidina18 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Vain äidin alle 18-vuotiaat biologiset tai adoptiolapset.Vuosina1987-2005 

tieto koskee vain uusperheitä. 

 

Muuttujan nimi Vain isän alle 18-v. lasten lkm 

Muuttujan 

tunnus 
isana18 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Vain isän alle 18-vuotiaat biologiset tai adoptiolapset.Vuosina1987-2005 

tieto koskee vain uusperheitä. 
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FOLK (jaksotieto) eläke  
FOLK-eläkejaksot. Tietoja vuodesta 1995 alkaen kunkin vuoden lopun tilanteen mukaan (sisältää vain 

vuoden lopussa voimassa olleet eläkkeet). 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19952017_jua_elake19_001.xml 

 

Muuttujan nimi Vuosi 

Muuttujan 

tunnus 
vuosi 

Muuttujan 

kuvaus 
Tilastovuodet 1987-2017. 

Muuttujan nimi Suojattu TK:n henkilönumero 

Muuttujan tunnus shnro 

Muuttujan ryhmät Vaestorakenne 

Muuttujan kuvaus Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama kaikissa 

henkilövalmisaineistoissa. 

 

Muuttujan nimi Eläkelaji (alkuperäinen) 

Muuttujan tunnus elakelaji_alkuper 

Muuttujan ryhmät Eläkerekisterit 

Muuttujan kuvaus Alkuperäisen aineiston eläkelaji, josta muodostetaan muuttuja 'eläkelaji'. 

Muuttujan nimi Aineisto 

Muuttujan tunnus aineisto 

Muuttujan ryhmät Eläkerekisterit 

Muuttujan kuvaus Tieto eläkkeiden lähtöaineistosta. 

31 = Kansaneläkkeet 1995-2002 

32 = Työeläkkeet 1995-2002 

33 = Kansaneläkkeet, taannehtivat 1995- 

34 = Työeläkkeet, taannehtivat 1996- 

35 = Työ- ja kansaneläkkeet, yhteistilastoaineisto 2003- 

 

Muuttujan 

nimi 
Eläkelaji 

Muuttujan 

tunnus 
elakelaji 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläkerekisterit 

Muuttujan 

kuvaus 

Muodostetaan Tilastokeskuksessa alkuperäisen aineiston koodistosta alla 

olevan luokituksen mukaisiksi: 

1 = Vanhuuseläke 

2 = Työkyvyttömyyseläke 

3 = Yksilöllinen varhaiseläke 

4 = Työttömyyseläke 

5 = Maatalouden erityiseläke 

6 = Osa-aikaeläke 

7 = Perhe-eläke 

9 = Takuueläke (v.2011 alkaen) 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19952017_jua_elake19_001.xml
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Luokitus elakelaji_1_99_s 

Muuttujan 

nimi 
Eläkejakson alkamispäivämäärä 

Muuttujan 

tunnus 
alkupvm_elakejakso 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläkerekisterit 

Muuttujan 

kuvaus 

Koko eläkkeelläolojakson alkamisaika eli se päivä, jolloin henkilö jäi 

eläkkeelle. Eläkkeelläolojaksolla tarkoitetaan yhtenäistä eläkkeellä oloa. Jos 

eläkkeessä on välillä aito katkos (esimerkiksi määräaikaisen eläkkeen 

päättymisen jälkeen), alkuperäinen alkamisaika siirtyy katkoksen jälkeen 

alkavan eläkkeen alkamispäivään. Esimerkiksi jos henkilö jää 

työkyvyttömyyseläkkeelle, joka sitten jatkuu vanhuuseläkkeenä ikärajan 

täyttymisen jälkeen, alkupvm_elakejakso kertoo koko eläkeajan alkamisen ja 

alkupvm_elakelaji vanhuuseläkkeen alkamisen. Osa-aikaeläke on aina erikseen 

eli sen jälkeen alkavan eläkkeen alkamispäivä ja alkuperäinen alkamispäivä 

ovat aina samat. 
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FOLK asuinliitot 
FOLK-henkilöaineiston asuinliitot -moduulissa on tietoja vuoden vaihteessa yhdessä asuvista pareista 

vuodesta 1987 lähtien ja viimeinen vuosi on 2017. Aineistoa tullaan päivittämään vuosittain. Aineisto 

on muodostettu perhe- ja muuttotilastoaineistojen sekä VTJ-tietojen pohjalta. Asuinliittoaineiston 

pareja ovat perhetilaston määritelmien mukaiset avo-ja avioparit. Perhetilastoaineistosta poimituille 

pareille on liitetty tietoja yhteen ja erilleen muuttamisesta henkilötilastojen tietovaraston 

muuttotilastoaineistosta. Lisäksi pareille on liitetty tietoja mahdollisesta avioliitosta ja 

kuolinpäivämäärät. Tähän aineistoon on hyväksytty ainoastaan ne parit, joiden yhdessä asuminen on 

kestänyt vähintään 90 päivää. 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872017_jua_aslii18_001.xml 

 

Muuttujan nimi Tilastovuosi 

Muuttujan tunnus vuosi 

Muuttujan kuvaus Aineistovuosi, vuodet 1987-2017. 

Muuttujan nimi Suojattu TK:n henkilönumero 

Muuttujan tunnus shnro 

Muuttujan kuvaus Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama koko FOLK-aineistossa. 

 

Muuttujan 

nimi 
Suojattu TK:n henkilönumero puolisolle 

Muuttujan 

tunnus 
spuhnro 

Muuttujan 

kuvaus 
Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama koko FOLK-aineistossa. 

Muuttujan 

nimi 
Tekninen alkupäivämäärä 

Muuttujan 

tunnus 
alku 

Muuttujan 

kuvaus 

Alku on yhteenmuuttopäivä, jos päivämäärä on tiedossa. Niillä pareilla, jotka 

asuivat yhdessä jo 31.12.1986, on alku tämä ko. päivä. Jos yhteenmuuttopäivä 

puuttuu, niin alku on asuinliiton ensimmäisen vuoden joulukuun 30. päivä. 

 

Muuttujan 

nimi 
Tekninen loppupäivämäärä 

Muuttujan 

tunnus 
loppu 

Muuttujan 

kuvaus 

Jos asuinliitto on päättynyt erilleen muuttoon tai kuolemaan, on loppu tämä 

päivämäärä, mikäli tieto on saatavilla. Jos päättyneestä asuinliitosta ei ole 

päivämäärä-tietoa, niin loppu on viimeistä asuinliittovuotta seuraavan 

tammikuun 1. päivä. Jos asuinliitto ei ole päättynyt aineiston viimeisenä 

tilastovuonna, niin loppu on tämän vuoden viimeinen päivä. 

Muuttujan 

nimi 
Puolison järjestysnumero 

Muuttujan 

tunnus 
pnro 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872017_jua_aslii18_001.xml
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Muuttujan 

kuvaus 
Järjestysnumero laskettu vain asuinliittoaineistossa olevista puolisoista. 

 

Muuttujan nimi Avioliiton järjestysnumero 

Muuttujan 

tunnus 
jarnro 

Muuttujan 

kuvaus 

Avioliiton järjestysnumero -tiedot Väestörekisterikeskuksen 

väestötietojärjestelmästä 

Muuttujan nimi Yhteenmuuttopäivä 

Muuttujan 

tunnus 
ymuuttopv 

Muuttujan 

kuvaus 

Yhteenmuuttopäivä-tiedon lähteenä henkilötilastojen tietovaraston 

muuttotilastoaineisto. 

 

Muuttujan 

nimi 
Erilleen muuttopäivä 

Muuttujan 

tunnus 
emuuttopv 

Muuttujan 

kuvaus 

Erilleen muuttopäivä-tiedon lähteenä henkilötilastojen tietovaraston 

muuttotilastoaineisto. 

Muuttujan 

nimi 
Avioliiton solmimispäivä 

Muuttujan 

tunnus 
vihkipvm 

Muuttujan 

kuvaus 

Vihkipäivä-tiedot Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Jos 

sama pari avioeron jälkeen avioituu uudestaan, niin parilla on aineistossa vain 

ensimmäiset tiedot vihkipäivästä ja avioeropäivästä. 

 

Muuttujan 

nimi 
Asumuseropäivä 

Muuttujan 

tunnus 
asumero 

Muuttujan 

kuvaus 
Asumuseropäivä-tiedot Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä 

Muuttujan 

nimi 
Avioeropäivä 

Muuttujan 

tunnus 
aeropvm 

Muuttujan 

kuvaus 

Avioeropäivä-tiedot Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. 

Kullakin parilla on vain yksi päivämäärätieto, vaikka pari olisi avioitunut ja 

eronnut useamman kerran. 

 

Muuttujan nimi Henkilön kuolinpäivä 

Muuttujan tunnus kuolpv 

Muuttujan kuvaus Kuolinpäivä-tiedot Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä 

Muuttujan nimi Puolison kuolinpäivä 

Muuttujan tunnus pu_kuolpv 
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Muuttujan kuvaus Kuolinpäivä-tiedot Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä 

 

Muuttujan nimi Puolison järjestysnumero (puoliso) 

Muuttujan 

tunnus 
pu_pnro 

Muuttujan 

kuvaus 
Järjestysnumero laskettu vain asuinliittoaineistossa olevista puolisoista. 

Muuttujan nimi Avioliiton järjestysnumero (puoliso) 

Muuttujan 

tunnus 
pu_jarnro 

Muuttujan 

kuvaus 

Avioliiton järjestysnumero -tiedot Väestörekisterikeskuksen 

väestötietojärjestelmästä 

 

Muuttujan 

nimi 
Vanhuksen laitosasuminen 

Muuttujan 

tunnus 
laitos 

Muuttujan 

kuvaus 

Jos asuinliittoparista jompikumpi puoliso erilleen muuton jälkeen asuu 

laitoksessa tai huoltolaitosrakennuksessa tulee Vanhuksen laitosasuminen -

tiedon arvoksi ’1’. Tieto koskee vain 70 vuotta täyttäneitä. 
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FOLK asuntokunta 
 

FOLK-henkilöaineiston asuntokuntamoduulissa on tietoja asuntoväestöön kuuluvien henkilöiden 

asuinoloista ja asuntokunnittain summattuja tulotietoja, jotka on poimittu Tilastokeskuksen 

tulonjakotilaston aineistosta ja henkilöveroaineistosta. Aineistossa on tietoja vuoteen 2017 saakka ja 

alkuvuosi on 1987 vain muutamilla tiedoilla, kun esimerkiksi tulonjakotilaston tietoja on vasta 

vuodesta 1995 lähtien. Poikkeamat tietojen saatavuudessa on merkitty muuttujankuvaukseen. 

   

Tulonjakotilaston aggregaattimuuttujien (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot, saadut tulonsiirrot, 

maksetut tulonsiirrot, käytettävissä oleva rahatulo) kuvauksissa ei ole lueteltu yksittäisiä tuloeriä. Nämä 

muuttujat muodostuvat vuosittain päivitettävän tulonjakotilaston tulonimikkeistön pohjalta. Yksittäiset 

tuloerät on kuitenkin mainittu aineistossa olevien saatujen tulonsiirtojen alaerien, ns. ESSPROS -

etuuksien kuvauksissa. Toimeentuloturvana maksettujen etuuksien luokittelu perustuu Euroopan 

yhteisöjen tilastoviraston, Eurostatin ESSPROS-järjestelmän mukaiseen sosiaalimenojen ja 

sosiaalietuuksien ryhmittelyyn (The European System of integrated Social Protection Statistics, 

ESSPROS). ESSPROS-etuuksia ovat sairaus ja terveys, toimintarajoitteisuus, vanhuus, leskien ja muut 

omaiset, lapsiperheet, työttömyys, asuminen, muu toimeentuloturva. Opintoetuudet eivät lukeudu 

ESSPROS-etuuksiin, mutta tulonjakotilastossa ne ovat osana kotitalouksien saamia 

toimeentuloturvaetuuksia (SAATUSI-tieto).  

 

Tulonjakotilastossa muodostetut tulomuuttujat ovat mahdollisimman tarkasti pyritty muokkaamaan 

vertailukelpoisiksi eri vuosille. Verottajan aineistosta otetut tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia yli 

ajan. Vertailukelpoisuutta heikentää verotukseen tehdyt muutokset, joista merkittävin on vuoden 2005 

verouudistus, jonka seurauksena esim. ansiotulot ja pääomatulot valtionverotuksessa sekä tulovero 

ansio- tai pääomatulosta eivät ole täysin vertailukelpoisia tietoja vuosina 1995-2004 ja vuodesta 2005 

eteenpäin. 

 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872017_jua_askun19_001.xml 

 

Muuttujan nimi Vuosi 

Muuttujan tunnus vuosi 

Muuttujan 

kuvaus 
Tilastovuodet 1987-2017 

Muuttujan nimi Suojattu TK:n henkilönumero 

Muuttujan 

tunnus 
shnro 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama kaikissa 

henkilövalmisaineistoissa. 

 

Muuttujan nimi Asuntokuntanumero 

Muuttujan 

tunnus 
ak_koodi 

Muuttujan 

kuvaus 

Sama asuntokuntanumero säilyy henkilöllä eri vuosina vain jos henkilö ei 

muuta asunnosta pois. 

Muuttujan nimi Asuntokunnan koko 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872017_jua_askun19_001.xml
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Muuttujan 

tunnus 
akoko 

Muuttujan 

kuvaus 

Asunnossa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuvien henkilöiden 

lukumäärä.  

 

Muuttujan 

nimi 
Asuntokuntarakenne 

Muuttujan 

tunnus 
asty 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokuntarakenne-tieto vuodesta 1990 lähtien. 

Luokitus 2006 alkaen:  

ASTY=0, laitosväestö ja yli 25 hengen asuntokunnat  

ASTY=1, 1 perhe, ei muita  

ASTY=2, 1 perhe ja muita  

ASTY=3, 2 perhettä, ei lisäksi muita  

ASTY=4, 2 perhettä, lisäksi muita  

ASTY=5, vähintään 3 perhettä, ei lisäksi muita  

ASTY=6, vähintään 3 perhettä, lisäksi muita  

ASTY=7, ei perhettä, asuntokunnan koko=1  

ASTY=8, ei perhettä,asuntokunnan koko=2 joilla sama sukupuoli  

ASTY=9,ei perhettä, asuntokunnan koko=2 joilla eri sukupuoli  

ASTY=10,ei perhettä,asuntokunnan koko>;2, kaikilla sama sukupuoli  

ASTY=11, ei perhettä, asuntokunnan koko>;2 joilla eri sukupuoli 

  Luokitus vuoteen 2005:  

1=1 perhe ja ei muita  

2=1 perhe ja muita  

3=2+ perhettä ja ei muita  

4=2+ perhettä ja muita,  

5=ei perhettä 1 henkilö,  

6=ei perhettä,2 henkilöä samaa sukupuolta.  

7=ei perhettä,2 henkilöä eri sukupuolta,  

8=ei perhettä, väh. kolme henkilä samaa sukupuolta,  

9=ei perhettä vähintään 3 henkilöä, kaikki eivät samaa sukupuolta, null = ei 

asukkaita  

Vuotta 2006 edeltävän luokituksen muuntaminen nykyiseen, (vanha luokitus 

= uusi luokitus):  

1=1  

2=2  

3=3,5  

4=4,6  

5=7  

6=8  

7=9  

8=10  

9=11 

Muuttujan 

nimi 
Asumisväljyys 

Muuttujan 

tunnus 
asva 
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Muuttujan 

kuvaus 

Asumisväljyysluokitus: 

1=Tilava. 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme 

asuinhuonetta enemmän kuin asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta 

huonelukuun)  

2=Normaali 

3=Ahdas. Enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti (keittiötä ei lueta 

huonelukuun) 

4=Tuntematon 

Keittiötä ei ole luettu mukaan huonelukuun vuodesta 1989 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Autojen lkm asuntokunnassa 

Muuttujan 

tunnus 
autolkm 

Muuttujan 

kuvaus 

Tieto vuosilta 1990,1994-1996, 1998 ja vuodesta 2000 lähtien vuosittain. 

Asuntokunnille summataan asuntokunnan hallinnassa tai omistuksessa olevat 

autot( kuorma-auto, erikoisauto, pakettiauto, henkilöauto). Auto on 

ensisijaisesti haltijan nimissä, mutta jos haltijan henkilötunnusta ei ole ollut 

niin silloin auto on omistajan nimissä. 

Muuttujan 

nimi 
Asuntokunnan nuorimman henkilön ikä 

Muuttujan 

tunnus 
nika 

Muuttujan 

kuvaus 
Asuntokunnan nuorimman henkilön ikä. 

 

Muuttujan 

nimi 
Palkkatulot (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
palk_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut palkkatulot kunkin vuoden 

tulonimikkeistön mukaan. Negatiiviset arvot nollattu. Tietoja vuodesta 1995 

lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Yrittäjätulot (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
yrty_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Kaikki yrittäjätulot kunkin vuoden tulonimikkeistön mukaan.. Muuttuja on 

summattu maa- ja metsätilatalouden yrittäjätulot (MATU ja METU), 

elinkeinon harjoittajien yrittäjätulot (MUUYRTU), yhtymien yrittäjätulot 

(YHTYRTU) ja tekijänoikeuksista, patenteista yms. tulevat yrittäjätulot 

(TEKOIKPA).Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Omaisuustulot (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
omtu_ak 
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Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut omaisuustulot kunkin vuoden 

tulonjakotilaston tulonimikkeistön mukaan. Muuttujaan on summattu 

henkilöveroaineistosta omaisuustuloiksi tulonjakotilastossa määritetyt 

rekisteripohjaiset tuloerät. Siten mm. haastatelluin kerätävät lähdeveronalaiset 

korkotulot jäävät puuttumaan tulonjaon kokonaistilaston 

omaisuustuloista.Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Ansiotulot valtionverotuksessa (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
svatva_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa. 

Tietoja vuodesta 1993 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Pääomatulot valtionverotuksessa (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
svatvp_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut pääomatulot yhteensä 

valtionverotuksessa. Tietoja vuodesta 1993 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Saadut tulonsiirrot (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
saatusi_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut saatujen tulonsiirtojen yhteissummat. 

Muuttuja muodostuu vuosittain päivitettävän tulonjakotilaston 

tulonimikkeistön pohjalta.Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttuja

n nimi 
Sairausajan toimeentuloturva (asuntokunta) 

Muuttuja

n tunnus 
saira_ak 

Muuttuja

n kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ESSPROS -luokituksen mukaiset 

sairauteen liittyvät etuudet. Muuttujaan on summattu Kelan maksamat 

sairasvakuutuksen suoraan vakuutetulle maksetut sairauspäivärahat (SAIPRVA) 

ja ruokavaliokorvaus (RVVM vuosina 2002-2016). Lisäksi muuttujaan on 

summattu tapaturmapäiväraha (TTAPPR) ja sairauskassojen maksamat lisä- ja 

täydennyspäivärahat, jotka ovat verottajan tiedoissa (TPAR), mutta eivät sisälly 

Kelan em. etuuksiin (LISAPR). Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Muuttuja

n nimi 
Toimintarajoitteisuuteen liittyvä tuki (asuntokunta) 

Muuttuja

n tunnus 
vamtyoky_ak 

Muuttuja

n kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ESSPROS -luokituksen mukaiset 

työkyvyttömyys ja vammaisetuudet. Muuttujaan on summattu Kelan maksama 

työkyvyttömyyseläke (KELATK) , ETK:n työeläkejärjestelmien 

työkyvyttömyyseläkkeet lain ja lajin mukaan 

(TYELTK,TELTK,LELTK,YELTK,MYELTK,MELTK,VELTK,KVTELTK,KIE

LTK,SPYMTK ja KUNTOUTU) sekä Valtionkonttorin sotilasvammalain 
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mukaiset etuudet (SOTTK,SOTAVLIS,SOTTAYDE,SOTLISEL). Lisäksi 

muuttujaan on summattu henkilöveroaineistosta lakisääteisten tapaturma- ja 

potilasvakuutusten eläkkeet (TTAPEL ja TPOTEL) sekä takuueläkkeen 

(TAKUUEL) ja ulkomaan eläkkeiden (TULKEL) työkyvyttömmyyseläkkeiksi 

määritellyt osuudet (TAKUUELTK ja TULKELTK). Tietoja vuodesta 1995 

lähtien. 

 

Muuttuja

n nimi 
Vanhuuden turva (asuntokunta) 

Muuttuja

n tunnus 
vanel_ak 

Muuttuja

n kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ESSPROS -luokituksen mukaiset 

vanhuuden turvaaan luettavat etuudet. Muuttujaan on summattu Kelan maksama 

vanhuuseläke (KELAVE) ja rintamalisät (RILI ja RIYLLI) , ETK:n 

työeläkejärjetelmien vanhuuseläkkeet lain ja lajin mukaan 

(TYELVE,TELVE,LELVE,YELVE,MYELVE,MELVE,VELVE, 

KVTELVE,KIELVE,SPYMVE ja MAATEREL). Lisäksi muuttujaan on 

summattu henkilöveroaineistosta ulkomaanedustuston virkamiehen puolison 

erityiskorvaus (TSUURPU) sekä takuueläkkeen (TAKUUEL) ja ulkomaan 

eläkkeiden (TULKEL) vanhuusseläkkeiksi määritellyt osuudet (TAKUUELVE ja 

TULKELVE). Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Muuttuja

n nimi 
Lesken ja muiden omaisten tuki (asuntokunta) 

Muuttuja

n tunnus 
pelake_ak 

Muuttuja

n kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ESSPROS -luokituksen mukaiset lesken ja 

orpojen lasten tuet. Muuttujaan on summattu Kelan lesken ja lasten perhe-eläkkeet 

( LEPE,LETO,LAKE), ETK:n ansioeläkejärjestelmien perhe-eläkkeet 

(TYELPE,TELPE,LELPE,YELPE,MYELPE,MELPE,VELPE,KVTELPE,KIELP

E,SPYMPE), Valtionkonttorin sotilasvammalain mukaiset perhe-eläkkeet ja -

korvaukset (SOTPE ja SOTPEPIT) sekä perhe-eläikkeiksi määritelty jäännöserä 

verottajan ansioeläketiedon (TANSEL) ja ETK:n ansioeläkesumman positiivisesta 

erotuksesta. Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttuja

n nimi 
Lapsiperheiden etuudet (asuntokunta) 

Muuttuja

n tunnus 
perav_ak 

Muuttuja

n kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ESSPROS -luokituksen mukaiset 

lapsiperheiden tuet. Muuttujaan on summattu Kelan rekistereistä oman 

kansaneläkkeen lapsikorotus (OMALAPSK), vanhempainpäivärahat (AITPRV), 

kotihoidon tuet (KTHR, KTHL, KTKU, OSHR), lapsilisät (LLMK), lapsen 

vammaistuki (LHOTU) ja erityishoitoraha (sairaan lapsen hoito- ja 

kuntoutusavustus WMKY). Lisäksi muuttujaan on summattu verottajan 

kotihoidontuen (TKOTIHTU) ja edellä mainittujen Kelan kotihoidontukien 

positiivinen erotus (TKOTIMUO). Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Muuttuj

an nimi 
Työttömyysturva (asuntokunta) 
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Muuttuj

an 

tunnus 

tyoel_ak 

Muuttuj

an 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ESSPROS -luokituksen mukaiset 

työttömyyteen liittyvät etuudet. Muuttujaan on summattu Kelan 

työttömyyseläkkeet (KELATY), ETKn eri ansioeläkejärjestelmien 

työttömyyseläkkeet 

(TYELTY,TELTY,LELTY,YELTY,MYELTY,MELTY,VELTY,KVTELTY,KIE

LTY,SPYMTY), Kelan työttömyyden peruspäivärahat (YHTE), kotoutumustuki 

(YHTEZ) ja työmarkkinatuki (TMTUKIMK) , finassivalvonnan ansiosidonnaiset 

työttömyyspäivärahat (VVVMK1 ja VVVMK5), henkilöveroaineiston yrittäjän 

työllistämistuki (TTYOLTUK), koulutustuet (TKOULTUK) sekä 

rekisterivertailuista syntyvät ns. jäännöserät (TYOTKMUU ja TUNTELTY). 

Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Asumisen tuet (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
asutu_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut ESSPROS -luokituksen mukaiset 

asumisen tuet. Muuttujaan on summattu Kelan yleinen asumistuki (ASTUKI), 

eläkkeensaajan asumistuki (AEMKM) ja opitorahan asumislisä (ASULI). 

Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Opintoetuudet (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
optuki_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut opintoetuudet. Opintoetuudet eivät 

kuulu ESSPROS-etuuksiin, mutta sisältyvät kuitenkin asuntokuntien saamiin 

toimeentuloturvaetuuksiin (SAATUSI). Muuttujaan on summattu Kelan 

opintorahat (OPIRAKE ja OPIRAKO), Koulutusrorahasto 

ammattitukintosipendit (AMSTIPE) ja verottajan veronalainen apuraha 

(TAPUR). Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Muu toimeentuloturva (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
muutuki_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut muut toimeentuloturvaetuudet 

ESSPROS-luokituksen mukaan. Muuttujaan on summattu THL:n 

toimeentulotuki, Kelan sotilasavustus, Kelan maahanmuuttajatuki ja Kelan 

opintolainojen korkoavustus. Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Maksetut tulonsiirrot (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
makstu_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut maksettujen tuloverojen ja 

veronluonteisten maksujen yhteissummat. Muuttuja muodostuu vuosittain 

päivitettävän tulonjakotilaston tulonimikkeistön pohjalta. Muuttujaan on 
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summattu palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulosta sekä saaduista tulonsiirroista 

maksetut valtion ja kuntien verot ja veronluonteiset pakolliset maksut. Huom. 

kirkollisvero katsotaan vapaehtoiseksi veroksi, joten sitä ei huomioida 

maksetuissa tulonsiirroissa. Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttujan nimi Kunnallisvero (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
lkuve_ak 

Muuttujan 

kuvaus 
Asuntokunnille summattu kunnallisvero. 

Muuttujan nimi Tulovero ansiotulosta (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
ltva_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnille summattu valtion tuloveron osuus ansiotulojen verosta, 

tietoja vuodesta 1993 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Tulovero pääomatulosta (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
ltvp_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnille summattu valtion tuloveron osuus pääomatulojen verosta, 

tietoja vuodesta 1993 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Käytettävissä oleva rahatulo (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
kturaha_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut käytettävissä oleva rahatulot. 

Käytettävissä oleva rahatulo muodostuu palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloista 

sekä saaduista tulonsiirroista vähennettynä em. tuloista maksetusta veroista ja 

veronluonteisista maksuista. Tulonjaon kokonaistilaston päätulokäsite, joka 

muodostuu vuosittain päivitettävän tulonjaon tulonimikkeistön pohjalta.Tietoja 

vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Velat yhteensä (asuntokunta) 

Muuttujan 

tunnus 
velaty_ak 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut velat yhteensä koostuu seuraavista 

verotiedoista: NLIIKK = Elinkeinotoiminnan velat (vuoteen 1994 saakka) 

NLIIKKY = Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (vuosina 1995-2006 ja 

vuodesta 2014 alkaen) NMAAT = Maatalouteen kohdistuneet velat NYHT = 

Velat yhtymistä (vuoteen 2005 saakka) NMUUT = Asunto- ja muut velat. 

Muuttujan 

nimi 
Kulutusyksiköt modifioidun OECD-skaalan mukaan 

Muuttujan 

tunnus 
modoecd 

Muuttujan 

kuvaus 

Tulonjakotilastossa ja kulutustutkimuksessa on käytetty vuodesta 2002 lähtien 

Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa OECD:n ns. 
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muunnettua kulutusyksikköasteikkoa, jossa - kotitalouden ensimmäinen 

aikuinen saa painon 1 - muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 - lapset saavat 

painon 0,3 (0–13-vuotiaat). Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Tulodesiilit 

Muuttujan 

tunnus 
desiili 

Muuttujan 

kuvaus 

Tulokymmenykset eli tulodesiilit muodostetaan tulonjakotilastossa 

asuntokunnan ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen 

pohjalta.Desiiliryhmät eli tulokymmenykset on muodostettu jakamalla ensin 

asuntokunnan tulot talouden kulutusyksiköillä (ns. ekvivalentit tulot). 

Jokaiselle kotitalouden jäsenelle tulee sama ekvivalentti tulo. Henkilöt 

järjestetään tämän jälkeen tulojensa mukaiseen järjestykseen ja jaetaan 

kymmeneen yhtä suureen ryhmään. Jokaisessa tulokymmenyksessä on siten 10 

prosenttia väestöstä. Ensimmäiseen tulokymmenykseen kuuluu pienituloisin 

kymmenes ja viimeiseen suurituloisin. Tulokymmenysten tulo-osuudet 

osoittavat, kuinka suuren osan kyseessä olevien tulojen kokonaissummasta 

kukin kymmenys saa. Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 
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FOLK perustieto  
FOLK-henkilöaineiston perustietomoduuli sisältää väestörakenne- ja työssäkäyntitilastojen tietoja sekä 

muutamia perhetilaston ja väestön koulutusrakennetilaston tietoja. Tiedot ovat kunkin vuoden lopusta 

ja yleensä vastaavat virallisia (SVT) tietoja julkaisuajankohtana. 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872018_jua_perus19_002.xml 

 

Muuttujan nimi Vuosi 

Muuttujan 

tunnus 
vuosi 

Muuttujan 

kuvaus 
Tilastovuodet 1987-20178. 

Muuttujan nimi Suojattu TK:n henkilönumero 

Muuttujan tunnus shnro 

Muuttujan ryhmät Vaestorakenne 

Muuttujan kuvaus Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama kaikissa 

henkilövalmisaineistoissa. 

 

Muuttujan nimi Syntymävuosi 

Muuttujan tunnus syntyv 

Muuttujan ryhmät Vaestorakenne 

Muuttujan kuvaus Syntymävuosi 

Muuttujan nimi Kuolinvuosi 

Muuttujan tunnus kuolv 

Muuttujan ryhmät vm_kuolleet 

Muuttujan kuvaus Kuolinvuosi 

 

Muuttujan 

nimi 
Sukupuoli 

Muuttujan 

tunnus 
sukup 

Muuttujan 

ryhmät 
vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön viimeisin sukupuolitieto. Tieto on sama joka vuonna, vaikka 

henkilön sukupuoli olisi muuttunut. 1=Mies 2=Nainen 

Muuttujan 

nimi 
Syntymämaakunta 

Muuttujan 

tunnus 
smkunta 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 
Maakunta tuoreimman alueluokituksen mukainen. 

 

Muuttujan nimi Syntymäkunta 

Muuttujan tunnus skunta 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872018_jua_perus19_002.xml
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Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan kuvaus Syntymäkotikunta on henkilön syntymävuoden kuntaluokituksen 

mukainen. 

Muuttujan nimi Syntymävaltio 

Muuttujan tunnus svaltio_k 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan kuvaus Henkilön syntymävaltio. 

1=Suomi  

2=Muu  

bl= puuttuva 

 

Muuttujan nimi Kansalaisuus 

Muuttujan 

tunnus 
kansa1_k 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön viimeisin kansalaisuustieto. Tieto on sama joka vuonna, vaikka 

henkilön kansalaisuus olisi muuttunut.  

1 = suomi  

2 = muu  

bl = puuttuva 

Muuttujan nimi Syntyperä  

Muuttujan 

tunnus 
syntyp2 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 

Syntyperä, arvot: 

11= Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa  

12 =Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla  

21= Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa  

22= Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla 

 

Muuttujan nimi Kieli 

Muuttujan 

tunnus 
kieli_k 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön viimeisin kielitieto. Tieto on sama joka vuonna, vaikka henkilön 

kieli olisi muuttunut.  

1 = suomi  

2 = ruotsi  

3 = muu 

Muuttujan nimi Ikä 

Muuttujan 

tunnus 
ika 
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Muuttujan 

ryhmät 
vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 
Henkilön ikä vuosissa vuoden lopussa. 

 

Muuttujan 

nimi 
Asuinmaakunta 

Muuttujan 

tunnus 
mkunta 

Muuttujan 

ryhmät 
vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 
Maakunta tuoreimman alueluokituksen mukainen. 

Muuttujan 

nimi 
Asuinkunta 

Muuttujan 

tunnus 
kunta 

Muuttujan 

ryhmät 
Vaestorakenne 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön asuinkunta vuoden viimeisenä päivänä.  

Alueluokitus on 1.1. tilastovuosi + 1 vuodesta 1999 lähtien. Tätä ennen 

aluejako on ollut 1.1. tilastovuosi. Kuntanumero 3 merkkiä. 

 

Muuttujan 

nimi 
Kuntaryhmä (kunta) 

Muuttujan 

tunnus 
kuntaryhm 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuinkunnan kuntaryhmä. Alueluokitus on 1.1. tilastovuosi + 1.  

1 kaupunkimaiset kunnat  

2 taajaan asutut  

3 maaseutumaiset 

Muuttujan 

nimi 
Asuinkunta tilastovuonna 

Muuttujan 

tunnus 
kunta31_12 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön asuinkunta vuoden viimeisenä päivänä. Alueluokitus on 31.12. 

tilastovuosi. Kuntanumero 3 merkkiä. Tietoja vuodesta 2005 lähtien. 

 

Muuttuja

n nimi 
Kuntaryhmä (kunta31_12) 

Muuttuja

n tunnus 
kuntaryhm31_12 

Muuttuja

n kuvaus 

Asuinkunnan kuntaryhmä. Alueluokitus on 31.12. tilastovuosi. Tietoja vuodesta 

2005 lähtien. 

1 kaupunkimaiset kunnat  

2 taajaan asutut  

3 maaseutumaiset 
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Muuttuja

n nimi 
Maaseutu-kaupunki -luokitus 

Muuttuja

n tunnus 
maka 

Muuttuja

n ryhmät 
spatiaalisettiedot 

Muuttuja

n kuvaus 

SYKE:n aluetypologian mukainen maaseutu-kaupunki -luokitus. Luokitusta ei ole 

tehty vuosittain.  

Luokat:  

K1 Sisempi kaupunkialue  

K2 Ulompi kaupunkialue  

K3 Kaupungin kehysalue  

M4 Maaseudun paikalliskeskus  

M5 Kaupungin läheinen maaseutu  

M6 Ydinmaaseutu  

M7 Harvaan asuttu maaseutu.  

Lisätietoa luokituksesta 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/ 

Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus/Kaupunkimaaseutulu

okitus(25107) 

 

Muuttujan nimi Asuinpaikka taajamassa 

Muuttujan tunnus taajama_k2 

Muuttujan ryhmät taajamataulu-väestölaskenta 

Muuttujan kuvaus 1=Asuinpaikka taajamassa,  

0=Asuinpaikka haja-asutusalueella 

Muuttujan nimi Siviilisääty 

Muuttujan tunnus sivs 

Muuttujan ryhmät Vaestorakenne 

Muuttujan kuvaus Siviilisääty, arvot: 

1 = naimaton  

2 = aviossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai asumuserossa  

4 = eronnut tai eronnut rekisteröidystä parisuhteesta  

5 = leski tai leski rekisteröidystä parisuhteesta 

 

Muuttujan 

nimi 
Sosioekonominen asema 

Muuttujan 

tunnus 
sose 

Muuttujan 

ryhmät 
ammattitiedot, Ammatti,, Ammatti 

Muuttujan 

kuvaus 

Sosioekonominen asema -tieto vuosilta 1990,1993,1995,2000 ja vuodesta 2004 

tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 2) -vuoteen asti. Perustuu tietoihin 

henkilön pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta sekä 

toimialasta. Henkilöt on luokiteltu oman toimintansa perusteella lukuun 

ottamatta 0-15 -vuotiaita ja ryhmää "muut työvoimaan kuulumattomat" 

(lähinnä omaa kotitaloutta hoitavat), jotka ovat saaneet asuntokunnan 

viitehenkilön sosioekonomisen aseman. 
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Yrittäjät  

10 Maa- ja metsätalousyrittäjät  

20 Yrittäjät (ei maa- ja metsätalous)  

Ylemmät toimihenkilöt  

31 Johtoteht. toimivat ylemmät toimihenkilöt  

32 Suunnittelu- ja tutkimusteht. toim. ylemmät toimihenkilöt  

33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt  

34 Muut ylemmät toimihenkilöt  

Alemmat toimihenkilöt  

41 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt  

42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt  

43 Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt  

44 Muut alemmat toimihenkilöt  

Työntekijät  

51 Maa- ja metsätaloustyöntekijät  

52 Teollisuustyöntekijät  

53 Muut tuotantotyöntekijät  

54Jakelu- ja palvelutyöntekijät  

59 Muut työntekijät 

 

Vuosina 1990 ja 1993: 

60 Eläkeläiset  

70 Opiskelijat ja koululaiset (16 v. täyttäneet)  

Muut  

91 Työttömät  

92 Työlliset, joiden ammatti tuntematon  

93 Muut työvoiman ulkopuolella olevat  

94,99 Sosioekonominen asema tuntematon  

 

Vuodesta 1995- 

60 Opiskelijat  

70 Eläkeläiset  

81 Työttömät  

82 Muut (varusmiehet)  

99 Tuntematon  

 

 

 

 

 

 

1 Yrittäjät  

10 Maa- ja metsätalousyrittäjät  

20 Yrittäjät, ei maa- ja metsätalous  

3 Ylemmät toimihenkilöt  

31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt  

32 Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt  

33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt  

34 Muut ylemmät toimihenkilöt  
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4 Alemmat toimihenkilöt  

41 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt  

42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt  

43 Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt  

44 Muut alemmat toimihenkilöt  

5 Työntekijät  

51 Maa- ja metsätaloustyöntekijät  

52 Teollisuustyöntekijät  

53 Muut tuotantotyöntekijät  

54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät  

6 Opiskelijat  

60 Opiskelijat  

7 Eläkeläiset  

70 Eläkeläiset  

8 Muut  

81 Työttömät  

82 Muut (Varusmiehet)  

9 Tuntematon  

91 (vuosina 1990 ja 1993) 

92 (vuosina 1990 ja 1993) 

93 (vuosina 1990 ja 1993) 

99 Tuntematon  

Muuttujan 

nimi 
Ylioppilastutkinto 

Muuttujan 

tunnus 
yotutk 

Muuttujan 

kuvaus 

0 = henkilö ei ole suorittanut pohjakoulutuksena yo-tutkintoa tai yo-

tutkinnosta ei ole tietoa,  

4 = henkilö on suorittanut pohjakoulutuksena yo-tutkinnon 

Tietoja (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

 

Muuttujan 

nimi 
Korkeimman tutkinnon koulutusaste 

Muuttujan 

tunnus 
ututku_aste 

Muuttujan 

kuvaus 

Korkeimman tutkinnon koulutusaste (taso-1) Tilastokeskuksen tuoreimman 

koulutusluokituksen mukaisesta koulutuskoodista, joka on ajan yli yhtenäinen. 

Koulutusasteen taso 1 on sama kuin ISCED 2011 -luokituksessa. 

 

Koulutusaste, taso-1 

 

3 Toinen aste 

4 Erikoisammattikoulutusaste 

5 Alin korkea-aste 

6 Alempi korkeakouluaste 

7 Ylempi korkeakouluaste 

8 Tutkijakoulutusaste 

9 Koulutusaste tuntematon 

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 
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Muuttujan 

nimi 
Korkeimman tutkinnon koulutusala 

Muuttujan 

tunnus 
ututku_ala 

Muuttujan 

kuvaus 

Korkeimman tutkinnon koulutusala (1-taso). Tilastokeskuksen tuoreimman 

koulutusluokituksen mukaisesta koulutuskoodista, joka on ajan yli yhtenäinen. 

Koulutusalan taso 1 on sama kuin ISCED 2011 -luokituksessa. 

 

Koulutusala, 1-taso 

00 Yleissivistävä koulutus 

01 Kasvatusalat 

02 Humanistiset ja taidealat 

03 Yhteiskunnalliset alat 

04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 

05 Luonnontieteet 

06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 

07 Tekniikan alat 

08 Maa- ja metsätalousalat 

09 Terveys- ja hyvinvointialat 

10 Palvelualat 

99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat 

 

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

 

Muuttujan 

nimi 
Korkeimman tutkinnon suoritusvuosi 

Muuttujan 

tunnus 
suorv 

Muuttujan 

kuvaus 

Korkeimman tutkinnon suoritusvuosi. Tieto vuosttain (aineiston viimeinen 

vuosi - 1) -vuoteen asti. 

Muuttujan nimi Ammattiasema (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
amas1 

Muuttujan 

ryhmät 
tyossakaynti, pääasiallinen_toiminta_ja_ammattiasema,, 

Muuttujan 

kuvaus 

Ammattiasema päätyösuhteen mukaan (tvm-päättely).  

1 = palkansaaja  

2 = yrittäjä 

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

 

Muuttujan nimi Koulutuslaji 

Muuttujan 

tunnus 
klaji_k2 

Muuttujan 

kuvaus 

Opiskelijan koulutuslaji, tietoja vuodesta 1999 alkaen (aineiston viimeinen 

vuosi - 1) -vuoteen asti..  

 

2=Lukiokoulutus  

3=Ammatillinen koulutus  

4=AMK 5=Korkeakoulutus 
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Muuttujan nimi Saanut opintotukea  

Muuttujan 

tunnus 
optuki 

Muuttujan 

ryhmät 
tyossakaynti 

Muuttujan 

kuvaus 

K = Saanut opintotukea keväällä  

S = Saanut opintotukea syksyllä  

M = Saanut opintotukea molempina lukukausina  

Tietoja vuodesta 1988 lähtien vuoteen (aineiston viimeinen vuosi -2) asti.  

 

Muuttujan 

nimi 
Pääasialllinen toiminta (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
ptoim1 

Muuttujan 

ryhmät 
pääasiallinen_toiminta_ja_ammattias, tyossakaynti,, tyossakaynti,, 

Muuttujan 

kuvaus 

Pääasiallinen toiminta (Työvoimakäsite = TVM eli vuoden viimeisen viikon 

työsuhteen mukaan)  

11 = työllinen  

12 = työtön  

21 = 0-14 -vuotias  

22 = opiskelija, koululainen  

24 = eläkeläinen  

25 = varusmies, siviilipalvelusmies  

29 = työttömyyseläkkeellä (vain PTOIM1)  

99 = muu työvoiman ulkopuolella oleva 

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

Muuttujan 

nimi 
Ammattikoodi, 3-nrotaso 

Muuttujan 

tunnus 
ammattikoodi_k 

Muuttujan 

ryhmät 
Ammatti 

Muuttujan 

kuvaus 

Tietoja vuosilta 1990, 1993, 1995, 2000 ja vuodesta 2004 lähtien vuosittain 

vuoteen (aineiston viimeinen vuosi -2) asti. Tieto henkilön ammatista on 

tuotettu 18-74-vuotiaille työllisille, siis palkansaajille ja yrittäjille. 

Ammattitiedot perustuvat pääasiassa eri hallinnollisista aineistoista 

(työsuhdeaineistot) ja Tilastokeskuksen palkkatilastoista saatuihin ammatti-, 

virka- ja tehtävänimikkeisiin ja -koodeihin. Lisäksi tehdään erillinen 

ammattitiedonkeruu vuosittain. Henkilön ammattikoodi tuotetaan ensisijaisesti 

vuoden viimeisen viikon päätyösuhteen mukaisen ammatin perusteella. 

Ammattinimikkeiden lisäksi tiedon tuottamisessa käytetään hyväksi tietoa 

henkilön työpaikan toimialasta ja sektorista sekä henkilön koulutuksesta. 

Ammattitietojen tuottamista ohjaa kansainvälisen työjärjestön ILO:n laatima 

hierarkkinen luokitusjärjestelmä International Standard Classification of 

Occupations, lyh. ISCO.  

Luokitusstandardit: 

Vuodesta 2010 lähtien Ammattiluokitus 2010 (AML 2010).  

Vuosina 1995, 2000, 2004 - 2009 Ammattiluokitus 2001.  
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Vuosina 1990 ja 1993 Ammattiluokitus 1980.  

Eri luokitusstandardeilla tuotetut tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoiset. 

Tilastossa käytetyt luokitukset samoin kun luokitusten väliset avaimet löytyvät 

Tilastokeskuksen luokitus- ja metatietopalvelujen kotisivuilta osoitteesta: 

http://tilastokeskus.fi/luokitukset sekä painetuista luokituskäsikirjoista. 

 

Muuttujan 

nimi 
Työttömyyskuukausia 

Muuttujan 

tunnus 
tyke 

Muuttujan 

ryhmät 
tyossakaynti,, tyossakaynti,,, Työnhakijarekisteri 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön työttömyyskuukaudet Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu 

työttömyyspäivien lukumäärästä  

1-14 päivää=0  

15-44 päivää=1  

45-74 päivää=2  

75-104 päivää=3  

105-135 päivää=4  

136-165 päivää=5  

166-196 päivää=6  

197-226 päivää=7  

227-256 päivää=8  

257-287 päivää=9  

288-317 päivää=10  

318-348 päivää=11  

349-365(366) päivää=12  

 

1987-2004: Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos 

kalenterikuukautena vähintään 16 työttömyyspäivää, on koko kuukausi 

laskettu täydeksi työttömyyskuukaudeksi. 

Muuttujan 

nimi 
Työssäolokuukausia 

Muuttujan 

tunnus 
tyokk 

Muuttujan 

ryhmät 
työsuhde,, työsuhde, tyossakaynti, 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön työssäolokuukaudet. Vuodesta 2005 lähtien tieto laskettu 

työpäivien lukumäärästä:  

1-14 päivää=0  

15-44 päivää=1  

45-74 päivää=2  

75-104 päivää=3  

105-135 päivää=4  

136-165 päivää=5  

166-196 päivää=6  

197-226 päivää=7  

227-256 päivää=8  

257-287 päivää=9  
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288-317 päivää=10  

318-348 päivää=11  

349-365(366) päivää=12  

 

1997-2004: Kukin kalenterikuukausi laskettu erikseen. Jos 

kalenterikuukautena vähintään 16 työpäivää, on koko kuukausi laskettu 

täydeksi työkuukaudeksi.  

 

Vuodet 1997 ja 1998 luokka 0 = 1-15 päivää ml. henkilöt joilla ei 

työssäolopäiviä.  

1999-2004 null=ei työpäiviä, 0 = 1-15 päivää.  

 

Tieto vuodesta 1997 lähtien vuoteen (aineiston viimeinen vuosi -1) asti.  

 

Muuttujan nimi Asuntokunnan koko 

Muuttujan 

tunnus 
akoko_k 

Muuttujan 

ryhmät 
statfin 

Muuttujan 

kuvaus 

Asunnossa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuvien henkilöiden 

lukumäärä.  

1 = 1 henkilö  

2 = 2 henkilöä  

3 = 3 henkilöä  

4 = 4 henkilöä  

5 = 5 henkilöä  

6 = 6 henkilöä  

7 = 7 henkilöä  

8 = 8 henkilöä  

9 = 9+ henkilöä 

Muuttujan nimi Asuntokuntarakenne 

Muuttujan 

tunnus 
asty 

Muuttujan 

kuvaus 

Asuntokuntarakenne. Luokitus 2006 alkaen:  

0 = laitosväestö ja yli 25 hengen asuntokunnat  

1 = 1 perhe, ei muita  

2 = 1 perhe ja muita  

3 = 2 perhettä, ei lisäksi muita  

4 = 2 perhettä, lisäksi muita  

5 = vähintään 3 perhettä, ei lisäksi muita  

6 = vähintään 3 perhettä, lisäksi muita  

7 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 1  

8 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 2, joilla sama sukupuoli  

9 = ei perhettä, asuntokunnan koko = 2, joilla eri sukupuoli  

10 = ei perhettä, asuntokunnan koko > 2, kaikilla sama sukupuoli  

11 = ei perhettä, asuntokunnan koko > 2, joilla eri sukupuoli null = ei 

perheitä  

 

Luokitus vuoteen 2005:  
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1 = 1 perhe ja ei muita  

2 = 1 perhe ja muita  

3 = 2 + perhettä ja ei muita  

4 = 2 + perhettä ja muita  

5 = ei perhettä, 1 henkilö  

6 = ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta  

7 = ei perhettä, 2 henkilöä eri sukupuolta  

8 = ei perhettä, väh. kolme henkilä samaa sukupuolta  

9 = ei perhettä vähintään 3 henkilöä, kaikki eivät samaa sukupuolta  

null = ei perheitä  

 

Tietoja vuodesta 1990 alkaen. 

 

Muuttujan 

nimi 
Hallintaperuste 

Muuttujan 

tunnus 
hape 

Muuttujan 

ryhmät 
statfin 

Muuttujan 

kuvaus 

Asunnon hallintaperuste on pääsääntöisesti päätelty vakinaisesti asutuille 

asunnoille eli asuntokunnille. 

1-2 omistusasunnot,  

3-5 vuokra-asunnot,  

6- muut 

9 Tuntematon hallintaperuste. Tässä luokassa koko asuntokannan osalta 

tyhjät asunnot arava-asuntoja lukuunottamatta  

 

1998-  

1 Omistaa talon  

2 Omistaa asunnon osakkeet  

3 Aravavuokra-asunto  

4 Korkotukivuokra-asunto  

5 Muu vuokra-asunto  

6 Asumisoikeusasunnot  

7 Muu hallintaperuste (sukulaisuus ym.)  

9 Tuntematon  

 

1987-1997  

1 omistaa talon  

2 omistaa osakkeet  

5 vuokra-asunto  

7 muu hallintaperuste  

9 hallintaperuste tuntematon  

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

Muuttujan nimi Huoneluku keittiö pl. 

Muuttujan 

tunnus 
hulu 

Muuttujan 

ryhmät 
statfin,,, Asunto_perustiedot, 
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Muuttujan 

kuvaus 
Asunnon huoneiden lukumäärä ilman keittiötä. 

 

Muuttujan 

nimi 
Talotyyppi 

Muuttujan 

tunnus 
taty 

Muuttujan 

ryhmät 
Altika,, StatFin,, taajamataulu-väestölaskenta,, Väestötilastopalvelu 

Muuttujan 

kuvaus 

Talotyyppi.  

1 Erillinen pientalo  

2 Rivi- tai ketjutalo  

3 Asuinkerrostalo  

4 Muu rakennus (liike-, toimisto- ym.) 

Muuttujan 

nimi 
Varustetaso 

Muuttujan 

tunnus 
vata 

Muuttujan 

kuvaus 

Asunnon varustelutaso. luokitus:  

1=hyvin varustettu  

2=puutteellisesti varustettu, 

3=erittäin puutteellisesti varustettu (vuoteen 2015 saakka),  

BL=tuntematon  

 

Varustetasoluokat 2, 3 sekä puuttuva tieto kannattaa yhdistää, sillä eri vuosina 

on ollut erilaisia päättelysääntöjä mm. tuntemattomaksi/blankoiksi jäävien 

osalta. Kannattaa myös huomioida, että kaikki varustemuutokset eivät ole 

luvanvaraisia toimenpiteitä eivätkä näin ollen tule viranomisten tietoon eivätkä 

rekistereihin ja tilastoihin. 

 

Muuttujan 

nimi 
Perheen nuorimman lapsen ikä 

Muuttujan 

tunnus 
penulaika 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen lapsiksi katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat 

omat tai puolison biologiset lapset tai ottolapset, mutta ei kasvattilapsia tai 

huollettavia lapsia. 

Muuttujan 

nimi 
Perheasema 

Muuttujan 

tunnus 
peas 

Muuttujan 

ryhmät 
Perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheasema luokitus: 

1 = Päämies  

2 = Puoliso  
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3 = Lapsi  

4 = avoperheen päämies,  

5 = avoperheen puoliso  

9 = Tuntematon  

0 = Perheeseen kuulumaton.  

 

Lapseksi katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat omat tai 

puolison biologiset lapset tai ottolapset, mutta ei kasvattilapsia tai 

huollettavia lapsia. 

 

Muuttujan nimi Perheen lasten lkm 

Muuttujan tunnus lkm_k 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen lasten lukumäärä, kaikki kotona asuvat lapset, biologiset ja 

ottolapset.  

0 = perheessä ei lapsia  

1 = perheessä 1 lapsi,  

2 = perheessä 2 lasta, jne  

7 = perheessä vähintään 7 lasta  

bl = ei kuulu perheväestöön 

Muuttujan nimi Perheen alle 18 v. lasten lukumäärä 

Muuttujan tunnus a18lkm_k 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen alle 18 v. lasten lukumäärä  

0 = perheessä ei alle 18-vuotiaita lapsia  

1 = perheessä 1 alle 18-vuotias  

2 = perheessä 2 alle 18-vuotiasta, 

3 = perheessä 3 alle 18-vuotiasta, 

4 = perheessä 4 alle 18-vuotiasta, 

5 = perheessä vähintään 5 alle 18-vuotiaita  

bl = ei kuulu perheväestöön 

 

Muuttujan nimi Perheen alle 7 v. lasten lukumäärä 

Muuttujan tunnus a7lkm_k 

Muuttujan ryhmät perhe 

Muuttujan kuvaus Perheen alle 7 v. lasten lukumäärä  

0 = perheessä ei alle 7-vuotiaita lapsia  

1 = perheessä 1 alle 7-vuotias  

2 = perheessä 2 alle 7-vuotiasta  

3 = perheessä vähintään 3 alle 7-vuotiasta 

bl = ei kuulu perheväestöön 

Muuttujan nimi Perheen alle 3 v. lasten lkm 

Muuttujan tunnus a3lkm_k 

Muuttujan ryhmät perhe 

Muuttujan kuvaus Perheen alle 3 v. lasten lkm  

0 = perheessä ei alle 3-vuotiaita lapsia  
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1 = perheessä 1 alle 3-vuotias  

2 = perheessä vähintään 2 alle 3-vuotiasta  

bl = ei kuulu perheväestöön  

 

Tieto vuodesta 2006 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Perheen koko 

Muuttujan 

tunnus 
pekoko_k 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perheen henkilöluku.  

Arvoalue 2-9 (9 = henkilöitä perheessä 9 tai enemmän)  

Muuttujan arvo on puuttuva henkilöillä, jotka eivät kuulu perheväestöön (ks. 

perheen määritelmä: http://www.stat.fi/meta/kas/perhe.html ). 

Muuttujan 

nimi 
Perhetyyppi 

Muuttujan 

tunnus 
pety 

Muuttujan 

ryhmät 
perhe 

Muuttujan 

kuvaus 

Perhetyyppi perheväestöön kuuluvalla 

1 = aviopari ilman lapsia  

2 = aviopari ja lapsia  

3 = äiti ja lapsia  

4 = isä ja lapsia  

5 = avopari ja yhteisiä lapsia  

6 = avopari ja vain ei-yhteisiä lapsia  

7 = avopari ilman lapsia 

 

Muuttujan 

nimi 
Vanhuuseläke 

Muuttujan 

tunnus 
vela 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa vanhuuseläkettä.  

Tietoja vuodesta 1988 lähtien (aineiston viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti. 

Muuttujan 

nimi 
Työkyvyttömyyseläke 

Muuttujan 

tunnus 
tkela 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä. Tietoja 

vuodesta 1988 lähtien (aineiston viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti. 
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Muuttujan 

nimi 
Työttömyyseläke 

Muuttujan 

tunnus 
tyela 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

Arvo 1 = Henkilö saa vuoden lopussa työttömyyseläkettä. Tietoja vuosilta 

1988-2014. 

Muuttujan 

nimi 
Maatalouden erityiseläke 

Muuttujan 

tunnus 
mela 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

1 = Henkilö saa maatalouden erityiseläkettä vuoden lopussa. Tietoja 

vuodesta 1995 lähtien (aineiston viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti. 

 

Muuttujan nimi Osa-aikaeläke 

Muuttujan 

tunnus 
osela 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa osa-aikaeläkettä. Tietoja (aineiston 

viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti. 

Muuttujan 

nimi 
Perhe-eläke 

Muuttujan 

tunnus 
pela 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa perhe-eläkettä. Tietoja vuodesta 1996 

lähtien (aineiston viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti. 

 

Muuttujan 

nimi 
Yksilöllinen varhaiseläke 

Muuttujan 

tunnus 
yvela 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

1= Henkilö saa yksilöllistä varhaiseläkettä vuoden lopussa. Tieto vuosilta 

1988-2011. 

Muuttujan 

nimi 
Käytettävissä olevat rahatulot  

Muuttujan 

tunnus 
kturaha_k 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön käytettävissä oleva rahatulo muodostuu bruttotuloista (palkkatulojen, 

yrittäjätulojen, omaisuustulojen ja saatujen tulonsiirtojen summa), joista on 

vähennetty maksetut tulonsiirrot (maksetut verot ja veronluonteiset maksut). 
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Arvot pyöristetty sadoiksi euroiksi, negatiiviset arvot nollattu, vuosittainen ylin 

persentiili mediaanina. Tietoja vuodesta 1995 lähtien vuosttain (aineiston 

viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

 

Muuttujan 

nimi 
Velat yhteensä 

Muuttujan 

tunnus 
velaty_k 

Muuttujan 

kuvaus 

Velat yhteensä koostuu seuraavista verotiedoista:  

NLIIKK= Elinkeinotoiminnan velat (vuoteen 1994 saakka) 

NLIIKKY= Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (vuosina 1995-2006 ja 

vuodesta 2014 alkaen) 

NMAAT= Maatalouteen kohdistuneet velat 

NYHT= Velat yhtymistä (vuoteen 2005 saakka) 

NMUUT= Asunto- ja muut velat 

Arvot pyöristetty sadoiksi euroiksi, vuosittainen ylin persentiili mediaanina.  

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

Muuttujan 

nimi 
Verotettava varallisuus 

Muuttujan 

tunnus 
lvar_k 

Muuttujan 

kuvaus 

Verotettavan varallisuuden arvot pyöristetty sadoiksi euroiksi, vuosittainen 

ylin persentiili mediaanina. Tietoja vuoteen 2005 saakka. 

 

Muuttujan 

nimi 
Ansiotulot yhteensä valtion verotuksessa 

Muuttujan 

tunnus 
svatva_k 

Muuttujan 

kuvaus 

Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa. Arvot pyöristetty sadoiksi euroiksi, 

vuosittainen ylin persentiili mediaanina. Tietoja vuodesta 1993 lähtien 

vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

Muuttujan 

nimi 
Palkkatulot 

Muuttujan 

tunnus 
tyotu_k 

Muuttujan 

kuvaus 

Summatut työtulot (palkkatulot) sisältää seuraavia verotietoja:  

TRPL = rahapalkka päätoimesta, luontaisedut ja työsuhdeoptiot  

TMPT = muut palkkatulot sivutoimesta 

TEPALK = ennakonkannon alaiset palkkatulot veroilmoitukselta (vuodesta 

1990 lähtien) 

TMERI = veronalainen merityötulo (vuosina 2005-2007) 

TMERI1 = matkustaja-alusten maksuvapauden piiriin kuuluva merityötulo 

(vuoteen 2007 asti)  

TKUST = kustannusten korvaukset työnantajalta 

TPALV = lunastukset, palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot  

TPJTA = hankintatyön arvo metsätaloudesta  

TYHTHAV = hankintatyön arvo yhtymästä  

TPTURVA = palkkaturva ja sijaismaksajan maksama palkka ansiotulona 

(vuodesta 1993 lähtien) 
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TELPS = työkorvaus (vuodesta 1993 lähtien) 

TELPS3 = urheilijarahastosta maksettava palkka (vuodesta 1999 lähtien) 

TELPS7 = kunnallisen perhepäivähoitajan palkka (vuodesta 2005 lähtien) 

TLUE2 = luontaisedut merityötulosta (vuodesta 1993 lähtien) 

TLUE3 = luontaisedut merityötulosta (vuosina 2005-2007) 

TUTMP2 = ulkomaisen työnantajan maksama palkka työntekijälle, joka ei 

Suomessa vakuutettu (vuodesta 2009 lähtien) 

TUTMP3 = ulkomaisen työnantajan maksama palkka Suomessa vakuutetulle 

työntekijälle (vuodesta 2009 lähtien)  

TOSINKTK= työpanokseen perustuva osinko, työkorvausta (vuodesta 2010 

lähtien) 

TOSINKP= työpanokseen perustuva osinko, palkkaa (vuodesta 2010 lähtien) 

TOSINKPY= yrittäjän työpanokseen perustuva osinko, palkkaa (vuodesta 

2010 lähtien). 

Arvon on pyöristetty sadoiksi euroiksi, vuosittainen ylin persentiili 

mediaanina. 

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

 

Muuttujan 

nimi 
Yrittäjätulot (omat) 

Muuttujan 

tunnus 
tyrtuo_k 

Muuttujan 

kuvaus 

Yrittäjätulot sisältävät maatalouden tulot, elinkeinotoiminnan tulot ja tulot 

yhtymästä. Yrittäjätulot sisältävät seuraavia verotietoja:. 

TMAAT1 = maatalouden ansiotulo, oma. 

TMAAT2 = maatalouden pääomatulo, oma. 

TLIIK1 = elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus, oma. 

TPORO1 = ansiotulo porotaloudesta. 

TLIIK2 = elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuus, oma. 

TPORO2 = pääomatulo porotaloudesta. 

TYHTAT = ansiotulot ilman osinkoja yhtymästä (vuodesta 1993 lähtien). 

TEINOYVA = osingot ansiotulona muista kuin listatuista yhtiöistä, 

verotettava määrä yhtymistä (vuodesta 2005 lähtien). 

TYHAU = ansiotulo-osuus ulkomaisen yhtymän tulosta (vuosina 1996-

2011). 

TYHTPOT = pääomatulot ilman osinkoja yhtymistä (vuodesta 1993 

lähtien). 

TEINOYVP = osingot pääomatulona muista kuin listatuista yhtiöistä, 

veronalainen määrä yhtymistä (vuosina 2005-2013). 

TNOSYHV = osingot pääomatulona listatuista yhtiöistä, verotettava määrä 

yhtymistä (vuodesta 2005 lähtien). 

TYHAP = pääomatulo-osuus ulkomaisen yhtymän tulosta (vuodesta 1996 

lähtien). 

TOPYKOK = osuuspääoman korot yhtymistä, yhteismäärä (vuosina 2005-

2014) 

 

Arvot pyöristetty sadoiksi euroiksi, vuosittainen ylin persentiili mediaanina.  

Tieto vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti. 

Muuttujan 

nimi 
Henkilön omistama/hallitsema ajoneuvo 
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Muuttujan 

tunnus 
auto_k 

Muuttujan 

kuvaus 

1 = on auton omistaja/haltija. Tietoja vuodesta 1990 lähtien vuoteen 

(aineiston viimeinen vuosi -2) asti.  
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FOLK tulotieto  
FOLK-henkilöaineiston tulotietomoduulissa on tietoja henkilöiden tuotannontekijätuloista, saaduista ja 

maksetuista tulonsiirroista, varallisuudesta ja veloista. Tiedot on saatu lähinnä Verohallinnon 

henkilöverotusaineistosta, mutta muutamia tietoja on poimittu myös Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan hallinnollisista rekistereistä ja tilastoaineistoista. 

Yrittäjätulot (tyrtuo, telinko ja tmaat1 -tiedot) ovat ilman puolison tuloja. Aineistossa on tietoja 

vuodesta 1987 lähtien vuoteen 2017 saakka. Poikkeamat tietojen saatavuudessa on merkitty 

muuttujankuvaukseen vuosiluvuilla. 

 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872017_jua_tulo19_001.xml 

 

Muuttujan nimi Vuosi 

Muuttujan 

tunnus 
vuosi 

Muuttujan 

kuvaus 
Tilastovuodet 1987-2017. 

Muuttujan nimi Suojattu TK:n henkilönumero 

Muuttujan 

tunnus 
shnro 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama kaikissa FOLK-

henkilövalmisaineistoissa. 

 

Muuttujan 

nimi 
Palkkatulot 

Muuttujan 

tunnus 
tyotu 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Summatut työtulot (palkkatulot) sisältää seuraavia verotietoja:  

TRPL = rahapalkka päätoimesta, luontaisedut ja työsuhdeoptiot  

TMPT = muut palkkatulot sivutoimesta 

TEPALK = ennakonkannon alaiset palkkatulot veroilmoitukselta (vuodesta 

1990 lähtien) 

TMERI = veronalainen merityötulo (vuosina 2005-2007) 

TMERI1 = matkustaja-alusten maksuvapauden piiriin kuuluva merityötulo 

(vuoteen 2007 asti)  

TKUST = kustannusten korvaukset työnantajalta.TPALV = lunastukset, 

palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot .TPJTA = hankintatyön arvo 

metsätaloudesta  

TYHTHAV = hankintatyön arvo yhtymästä  

TPTURVA = palkkaturva ja sijaismaksajan maksama palkka ansiotulona 

(vuodesta 1993 lähtien) 

TELPS = työkorvaus (vuodesta 1993 lähtien) 

TELPS3 = urheilijarahastosta maksettava palkka (vuodesta 1999 lähtien) 

TELPS7 = kunnallisen perhepäivähoitajan palkka (vuodesta 2005 lähtien) 

TLUE2 = luontaisedut merityötulosta (vuodesta 1993 lähtien) 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872017_jua_tulo19_001.xml
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TLUE3 = luontaisedut merityötulosta (vuosina 2005-2007) 

TUTMP2 = ulkomaisen työnantajan maksama palkka työntekijälle, joka ei 

Suomessa vakuutettu (vuodesta 2009 lähtien) 

TUTMP3 = ulkomaisen työnantajan maksama palkka Suomessa vakuutetulle 

työntekijälle (vuodesta 2009 lähtien)  

TOSINKTK= työpanokseen perustuva osinko, työkorvausta (vuodesta 2010 

lähtien) 

TOSINKP= työpanokseen perustuva osinko, palkkaa (vuodesta 2010 lähtien) 

TOSINKPY= yrittäjän työpanokseen perustuva osinko, palkkaa (vuodesta 

2010 lähtien). 

Muuttujan 

nimi 
Yrittäjätulot 

Muuttujan 

tunnus 
tyrtuo 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Yrittäjätulot sisältävät maatalouden tulot, elinkeinotoiminnan tulot ja tulot 

yhtymästä. Elinkeinotoiminnan tulot eivät sisällä puolison elinkeinotuloja. 

Yrittäjätulot sisältävät seuraavia verotietoja: 

TMAAT1 = maatalouden ansiotulo, oma 

TMAAT2 = maatalouden pääomatulo, oma 

TLIIK1 = elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus, oma 

TPORO1 = ansiotulo porotaloudesta 

TLIIK2 = elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuus, oma 

TPORO2 = pääomatulo porotaloudesta 

TYHTAT = ansiotulot ilman osinkoja yhtymästä (vuodesta 1993 lähtien) 

TEINOYVA = osingot ansiotulona muista kuin listatuista yhtiöistä, 

verotettava määrä yhtymistä (vuodesta 2005 lähtien) 

TYHAU = ansiotulo-osuus ulkomaisen yhtymän tulosta (vuosina 1996-2011) 

TYHTPOT = pääomatulot ilman osinkoja yhtymistä (vuodesta 1993 lähtien) 

TEINOYVP = osingot pääomatulona muista kuin listatuista yhtiöistä, 

veronalainen määrä yhtymistä (vuosina 2005-2013) 

TNOSYHV = osingot pääomatulona listatuista yhtiöistä, verotettava määrä 

yhtymistä (vuodesta 2005 lähtien) 

TYHAP = pääomatulo-osuus ulkomaisen yhtymän tulosta (vuodesta 1996 

lähtien) 

TOPYKOK = osuuspääoman korot yhtymistä, yhteismäärä (vuosina 2005-

2014) 

 

Muuttujan 

nimi 
Elinkeinotulot 

Muuttujan 

tunnus 
telinko 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Elinkeinotoiminnan tulot sisältää elinkeinotoiminnan ansiotulot ja 

pääomatulot. Se ei sisällä puolison elinkeinotuloja. Elinkeinotulot sisältävät 

seuraavia verotietoja: 

TLIIK1 = elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus, oma 
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TPORO1 = ansiotulo porotaloudesta 

TLIIK2 = elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuus, oma 

TPORO2 = pääomatulo porotaloudesta 

Muuttujan 

nimi 
Maatalouden ansiotulot 

Muuttujan 

tunnus 
tmaat1 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 
Maatalouden ansiotulot, ei sisällä puolison tuloja. 

 

Muuttujan nimi Tulot yhteensä valtionverotuksessa 

Muuttujan 

tunnus 
svatv 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Valtionveronalaiset tulot = ansiotulot yhteensä + pääomatulot yhteensä. 

Tietoja vuoteen 1992 asti. 

Muuttujan nimi Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa 

Muuttujan 

tunnus 
svatva 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 
Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa. Tietoja vuodesta 1993 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Pääomatulot yhteensä valtionverotuksessa 

Muuttujan 

tunnus 
svatvp 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 
Pääomatulot yhteensä valtionverotuksessa. Tietoja vuodesta 1993 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Saadut tulonsiirrot 

Muuttujan 

tunnus 
saatusi 

Muuttujan 

ryhmät 
TJKT 

Muuttujan 

kuvaus 

Saatujen tulonsiirtojen yhteissumma. Muuttuja muodostuu vuosittain 

päivitettävän tulonjakotilaston tulonimikkeistön pohjalta. Tietoja vuodesta 

1995 lähtien. 

 

Muuttujan nimi Sairauspäivärahat 

Muuttujan 

tunnus 
saiprva 
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Muuttujan 

ryhmät 
Kela 

Muuttujan 

kuvaus 

Suoraan vakuutetulle Kelan maksamat sairauspäivärahat. Tietoja vuodesta 

1995 lähien. 

Muuttujan 

nimi 
Eläketulot 

Muuttujan 

tunnus 
elatulo 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Eläketulot koostuu seuraavista verotiedoista: 

TKANSEL = Kansaneläke ansiotulona 

TANSEL = Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet. 

TTAPEL = Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke 

TLAPEL = Pakolliseen liikennevahinkoturvaan perustuva eläke (vuodesta 

2012 alkaen) 

TMUUEL1, TMUUEL = Muut eläkkeet.TPOTEL = Potilasvakuutuksen 

eläke 

TEANSTU = Ansiotulona verotettava muu eläke (vuodesta 1993 alkaen) 

PELHEL= Kansaneläkkeen perhe-eläke (vuodesta 1992 alkaen) 

TTYOEL = Työnantajan maksama eläke (vuodesta 1998 alkaen) 

TELULKO = Ulkomaille maksettu eläke, josta peritty vain 

sairaanhoitomaksu (vuodesta 2006 alkaen) 

TPTELAK = Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva 

eläke, 20 % korotus (vuodesta 2007 alkaen) 

TSUURPU = Ulkomaanedustuston virkamiehen puolison erityiskorvaus 

(vuodesta 1999 alkaen) 

TAKUUEL = Takuueläke (vuodesta 2011 alkaen) 

TELEUVE = EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva 

eläke (vuodesta 2014 alkaen). 

 

Muuttujan 

nimi 
Lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha 

Muuttujan 

tunnus 
tkotihtu 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 
Lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha. 

Muuttujan 

nimi 
Vanhempainpäiväraha 

Muuttujan 

tunnus 
aiprva 

Muuttujan 

ryhmät 
Kela 

Muuttujan 

kuvaus 

Suoraan vakuutetulle Kelan maksamat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat 

sekä erityisäitiysraha.Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 
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Muuttujan 

nimi 
Työttömyysturvaetuudet 

Muuttujan 

tunnus 
tyotur 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Työttömyysturvaetuudet koostuu seuraavista verotiedoista: 

TTYOTPR=Työttömyyspäiväraha 

TKOULTUK= koulutustuki, aikuisopintoraha ja toistuvaiskorvaus 

TTYOLTUK= yrittäjän työllistämistuki 

Muuttujan 

nimi 
Asumistuet 

Muuttujan 

tunnus 
astuki 

Muuttujan 

ryhmät 
Kela 

Muuttujan 

kuvaus 

Asumistuet sisältää yleisen asumistuen, eläkeläisen asumistuen, opiskelijan 

asumislisän ja lesken asumistuen, tietoja vuodesta 2005 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Opintorahat 

Muuttujan 

tunnus 
opira 

Muuttujan 

ryhmät 
Kela 

Muuttujan 

kuvaus 

Opintorahat sisältää keskiasteen opintorahan, korkeakoulun opintorahan ja 

aikuisopintorahan, tietoja vuodesta 1999 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Toimeentulotuet 

Muuttujan 

tunnus 
toimtu 

Muuttujan 

ryhmät 
THL 

Muuttujan 

kuvaus 

Toimeentulotuet sisältää varsinaisen toimeentulotuen ja ehkäisevän 

toimeentulotuen. 

 

Muuttujan 

nimi 
Sairausvakuutuksen päivärahat 

Muuttujan 

tunnus 
tpar 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 
Sairausvakuutuksen päivärahat = (vanhempainpäivärahat + sairauspäivärahat) 

Muuttujan 

nimi 
Maksetut tulonsiirrot 

Muuttujan 

tunnus 
makstu 
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Muuttujan 

ryhmät 
TJKT 

Muuttujan 

kuvaus 

Maksettujen tuloverojen ja veronluonteisten maksujen yhtessumma. Muuttuja 

muodostuu vuosittain päivitettävän tulonjakotilaston tulonimikkeistön pohjalta. 

Muuttujaan on summattu palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulosta sekä saaduista 

tulonsiirroista maksetut valtion ja kuntien verot ja veronluonteiset pakolliset 

maksut. Huom. kirkollisvero katsotaan vapaehtoiseksi veroksi, joten sitä ei 

huomioida maksetuissa tulonsiirroissa. Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

 

Muuttujan nimi Valtion tulovero 

Muuttujan tunnus ltv 

Muuttujan ryhmät Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan kuvaus Valtion tulovero, tietoja vuoteen 1992 asti. 

Muuttujan nimi Valtion tuloveron osuus ansiotulojen verosta 

Muuttujan tunnus ltva 

Muuttujan ryhmät Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan kuvaus Valtion tuloveron osuus ansiotulojen verosta, tietoja vuodesta 1993 

lähtien. 

 

Muuttujan nimi Valtion tuloveron osuus pääomatulojen verosta 

Muuttujan tunnus ltvp 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Valtion tuloveron osuus pääomatulojen verosta, tietoja vuodesta 1993 

lähtien. 

Muuttujan nimi Kunnallisvero 

Muuttujan tunnus lkuve 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 
Kunnallisvero 

 

Muuttujan nimi Kirkollisvero 

Muuttujan tunnus lkive 

Muuttujan ryhmät Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan kuvaus Kirkollisvero. 

Muuttujan nimi Varallisuusvero 

Muuttujan tunnus lvv 

Muuttujan ryhmät Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan kuvaus Varallisuusvero, tietoja vuoteen 2005 asti. 

 

Muuttujan 

nimi 
Käytettävissä olevat rahatulot 

Muuttujan 

tunnus 
kturaha 

Muuttujan 

ryhmät 
TJKT 
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Muuttujan 

kuvaus 

Käytettävissä oleva rahatulo muodostuu bruttotuloista (palkkatulojen, 

yrittäjätulojen, omaisuustulojen ja saatujen tulonsiirtojen summa), joista on 

vähennetty maksetut tulonsiirrot (maksetut verot ja veronluonteiset maksut). 

Tulonjaon kokonaistilaston päätulokäsite. Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Verotettava varallisuus 

Muuttujan 

tunnus 
lvar 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 
Verotettava varallisuus, tietoja vuoteen 2005 asti. 

 

Muuttujan nimi Velat yhteensä 

Muuttujan 

tunnus 
velaty 

Muuttujan 

ryhmät 
Henkilöverotusaineisto 

Muuttujan 

kuvaus 

Velat yhteensä koostuu seuraavista verotiedoista:  

NLIIKK = Elinkeinotoiminnan velat (vuoteen 1994 saakka)  

NLIIKKY = Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (vuosina 1995-2006 ja 

vuodesta 2014 alkaen)  

NMAAT = Maatalouteen kohdistuneet velat  

NYHT = Velat yhtymistä (vuoteen 2005 saakka)  

NMUUT = Asunto- ja muut velat. 
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FOLK työssäkäynti 
FOLK-henkilöaineiston työssäkäyntimoduuli sisältää pääasiassa työssäkäyntitilaston tietoja. 

Työnantajaa koskevia tietoja on moduulissa sekä vuoden viimeisen viikon työsuhteesta (TVM) että 

vuoden pisimmästä,vähintään puoli vuotta kestäneestä työsuhteesta (ATV). Moduulin tietoja on 

saatavilla vuosilta 1987-2016, jollei muuttujankuvauksessa toisin mainita. 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872016_jua_tkt18_001.xml 

 

Muuttujan nimi Vuosi 

Muuttujan 

tunnus 
vuosi 

Muuttujan 

kuvaus 
Tilastovuodet 1987-2016. 

Muuttujan nimi Suojattu TK:n henkilönumero 

Muuttujan 

tunnus 
shnro 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu TK:n henkilönumero, joka on sama kaikissa 

henkilövalmisaineistoissa. 

 

Muuttujan 

nimi 
Ammattikoodi 

Muuttujan 

tunnus 
ammattikoodi 

Muuttujan 

ryhmät 
Ammatti 

Muuttujan 

kuvaus 

Tietoja vuosilta 1990, 1993, 1995, 2000 ja vuodesta 2004 lähtien vuosittain. 

Tieto henkilön ammatista on tuotettu 18-74-vuotiaille työllisille, siis 

palkansaajille ja yrittäjille. Ammattitiedot perustuvat pääasiassa eri 

hallinnollisista aineistoista (työsuhdeaineistot) ja Tilastokeskuksen 

palkkatilastoista saatuihin ammatti-, virka- ja tehtävänimikkeisiin ja -

koodeihin. Lisäksi tehdään erillinen ammattitiedonkeruu vuosittain. Henkilön 

ammattikoodi tuotetaan ensisijaisesti vuoden viimeisen viikon päätyösuhteen 

mukaisen ammatin perusteella. Ammattinimikkeiden lisäksi tiedon 

tuottamisessa käytetään hyväksi tietoa henkilön työpaikan toimialasta ja 

sektorista sekä henkilön koulutuksesta. Ammattitietojen tuottamista ohjaa 

kansainvälisen työjärjestön ILO:n laatima hierarkkinen luokitusjärjestelmä 

International Standard Classification of Occupations, lyh. ISCO.  

 

Luokitusstandardit: 

  Vuodesta 2010 lähtien Ammattiluokitus 2010 (AML 2010).  

  Vuosina 1995, 2000, 2004 - 2009 Ammattiluokitus 2001.  

  Vuosina 1990 ja 1993 Ammattiluokitus 1980.  

 

Eri luokitusstandardeilla tuotetut tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoiset. 

Tilastossa käytetyt luokitukset samoin kun luokitusten väliset avaimet löytyvät 

Tilastokeskuksen luokitus- ja metatietopalvelujen kotisivuilta osoitteesta: 

http://tilastokeskus.fi/luokitukset sekä painetuista luokituskäsikirjoista. 

https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872016_jua_tkt18_001.xml
https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872016_jua_tkt18_001.xml
https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=FOLK_19872016_jua_tkt18_001.xml
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Muuttujan 

nimi 
Suojattu yritystunnus (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
syrtun 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu yritystunnus (TVM) yksilöi työsuhteen työnantajan. Yksityisillä 

yrityksillä, liikkeen- ja ammatinharjoittajilla sekä kunnilla ja kuntayhteisöillä 

suojaamaton yritystunnus on y-tunnus, joka annetaan yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmässä (YTJ ks. ytj.fi). Valtion yksiköillä se on valtion 

virastotunnus, VIRTUN, joka annetaan Valtiokonttorissa. Kuntien 

liikelaitoksilla suojaamaton yritystunnus on Yritys- ja toimipaikkarekisterissä 

muodostettu surrogaattitunnus. 

 

HUOM! Vuodesta 2004 vuoteen 2005 tapahtui hallinnollisia muutoksia 

työnantajatunnuksissa. Virastotunnusten muuttuessa y-tunnus -muotoon 

henkilölle, jolla on aiemmin ollut yritystunnus-muuttujassa virastotunnus, on 

voinut tulla muutoksen jälkeen tämän tilalle y-tunnus. Samalla yritystunnus-

muuttujassa aiemmin ollut virastotunnus on siirtynyt jäsenyhteisö-tai 

virastotunnus -muuttujaan. Näillä henkilöillä suojattu yritystunnus (syrtun) on 

siis siirtynyt stpitunt-tietoon. 

 

Muuttujan 

nimi 
Suojattu toimipaikan tunnus (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
sykstun 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu toimipaikan tunnus (TVM) on Yritys- ja toimipaikkarekisterin 

käyttämä toimipaikkatunnus, joka sisältää sekä yksityisen että julkisen sektorin 

toimipaikkatunnuksia. 

 

Myös yksityisellä sektorilla voi olla esim. yritysjärjestelyistä johtuen 

poikkeuksia, joissa toimipaikkatunnus liittyy useampaan kuin yhteen 

yritystunnukseen samana vuonna.  

Muuttujan 

nimi 
Suojattu jäsenyhteisö- tai virastotunnus (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
stpitunj1 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu kuntien/kuntayhtymien jäsenyhteisötunnus tai valtion virastotunnus 

(TVM) 

 

HUOM! Vuodesta 2004 vuoteen 2005 tapahtui hallinnollisia muutoksia 

työnantajatunnuksissa. Virastotunnusten muuttuessa y-tunnus -muotoon 

henkilölle, jolla on aiemmin ollut yritystunnus-muuttujassa virastotunnus, on 

voinut tulla muutoksen jälkeen tämän tilalle y-tunnus. Samalla yritystunnus-

muuttujassa aiemmin ollut virastotunnus on siirtynyt jäsenyhteisö-tai 

virastotunnus -muuttujaan. Näillä henkilöillä suojattu yritystunnus (syrtun) on 

siis siirtynyt stpitunj-tietoon. 

 

Muuttujan 

nimi 
Suojattu kunta- ja valtiosektorin toimipistetunnus (TVM) 
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Muuttujan 

tunnus 
stpitunt1 

Muuttujan 

kuvaus 

Toimipistetunnus kunta- ja valtiosektorin työsuhteilla (TVM).  

 

HUOM! Toimipistetunnus ei ole yksikäsitteinen, vaan sitä on aina käytettävä 

yhdessä yritystunnuksen (syrtun1) tai  

suojatun jäsenyhteisö- tai virastotunnuksen (stptitunj1) kanssa. Julkisen 

sektorin toimipistetunnus stpitunt1 voi myös vaihdella vuodesta toiseen 

samalla toimipaikalla. 

Muuttujan 

nimi 
Työsuhteen alkamispäivä (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
alkupvm1 

Muuttujan 

ryhmät 
työsuhde 

Muuttujan 

kuvaus 
Vuoden viimeisen viikon työsuhteen alkamispäivä. 

 

Muuttujan nimi Omistajatyyppi (TVM) 

Muuttujan tunnus oty1 

Muuttujan 

ryhmät 
työsuhde 

Muuttujan kuvaus Henkilön vuoden lopun työsuhteen työnantajayrityksen omistajatyyppi  

 

Vuodesta 1996 alkaen arvoalue:  

1 = Yksityinen kotimainen  

2 = Valtio  

3 = Kunta 

  4 = Ahvenanmaan maakunta  

5 = Ulkomaalaisomisteinen  

6 = Muu omistajatyyppi, tuntematon 

  BL = Henkilö ei työllinen  

 

1987-1995 arvoalue:  

1 = Yksityinen kotimainen  

2 = Valtio  

3 = Kunta  

4 = Kuntainliitto  

6 = Ulkomaalaisten osuus yli 20 %, enintään 50 % 

  7 = Ulkomaalaisten osuus yli 50 %  

9 = Muu omistajatyyppi, tuntematon 

Muuttujan nimi Oikeudellinen muoto (TVM) 

Muuttujan tunnus oik1 

Muuttujan 

ryhmät 
työsuhde 

Muuttujan kuvaus Henkilön vuoden lopun työsuhteen työnantajayrityksen oikeudellinen 

muoto.  

11 = Luonnollinen henkilö  
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12 = Kuolinpesä, perikunta  

13 = Verotusyhtymä  

14 = Avoin yhtiö  

15 = Konkurssipesä  

21 = Kommandiittiyhtiö  

22 = Laivanisännistö (ei osakeyhtiö)  

31 = Osakeyhtiö  

32 = Keskinäinen vakuutusyhtiö  

33 = Säästöpankki  

34 = Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa  

35 = Asunto-osakeyhtiö  

41 = Osuuskunta  

51 = Säätiö, rahasto  

52 = Aatteellinen yhdistys  

53 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö  

54 = Taloudellinen yhdistys  

61 = Julkinen viranomainen  

62 = Julkinen liikelaitos  

63 = Julkisoikeudellinen yhteisö 

71 = Valtionkirkko  

72 = Muu uskonnollinen yhteisö  

90 = Muu oikeudellinen muoto, tuntematon  

BL = Henkilö ei työllinen 

 

Muuttujan 

nimi 
Toimiala (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
toimiala 

Muuttujan 

ryhmät 
tyossakaynti, tyossakaynti,, työsuhde, työsuhde, 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön TVM-käsitteen mukaisen työsuhteen toimiala eli vuoden lopussa 

työllisenä olevien päätyösuhteen toimiala.  

Käytössä seuraavat luokitukset:  

  toimiala_1_08_s (TOL2008) vuodesta 2007 lähtien  

  toimiala_1_02_s (TOL2002) vuodet 2001-2006  

  toimiala_1_00_s (TOL95, toinen tarkistettu painos) vuodet 1998-2000 

  toimiala_1_95_s (TOL95) vuodet 1993-1997 

  toimiala_1_88_s (TOL88) vuodet 1987-1992  

 

Luokitusavaimet: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-

2008/luokitusavaimet.html ja 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/versio.html 

Muuttujan 

nimi 
Sektori (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
tsekt1 

Muuttujan 

ryhmät 
työsuhde 
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Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden viimeisen viikon työsuhteen työnantajayrityksen sektori (TVM). 

Tietoja vuodesta 1989 lähtien. 

Vuosina1989-1994 ja vuosina 1995-1998 luokituksissa jo kahden numeron 

tasolla merkittäviä eroja, mutta luokitukset ovat samat ensimmäisen numeron 

tasolla: 

1 Yritykset 

2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 

3 Julkisyhteisöt 

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 

5 Kotitaloudet 

6 Ulkomaat 

 

Vuosien 1999-2012 luokituksen ja vuodesta 2013 alkavan luokituksen 

ensimmäinen numero:  

1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) 

2 Ulkomaat 

Näillä luokituksilla pääsekstorit ovat kahden numeron tasolla: 

11 Yritykset 

12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 

13 Julkisyhteisöt 

14 Kotitaloudet 

15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 

21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet 

22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt 

 

Luokitus vuodesta 2013 lähtien Sektoriluokitus 2012 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sektoriluokitus/versio.html. Muut 

luokitukset pyydettävä Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: 

tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi. 

 

Muuttujan 

nimi 
Työpaikan kunta (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
tkun 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön vuoden viimeisen viikon työpaikan (toimipaikan) kuntakoodi. 

Aluejako ollut ennen vuotta 1999 tilastovuoden aluejako ja taas vuodesta 2005 

alkaen tilastovuoden aluejako. Vuosina 1999-2004 aluejako on ollut 

tilastovuosi + 1 vuosi eli esim. 2003 tiedot ilmoitettiin aluejaon 1.1.2004 

mukaan. Tieto on vain työllisillä.Tieto vuodesta 1988 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Toimipaikan henkilöstön suuruusluokka (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
tp1_hl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden viimeisen viikon työsuhteen toimipaikan henkilöstön suuruusluokka. 

Tietoja vuodesta 1988 lähtien. 

Suuruusluokat ovat:  

1 HK < 4,5  
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2 4,5 <= HK < 9,5  

3 9,5 <= HK < 19,5  

4 19,5 <= HK < 49,5  

5 49,5 <= HK < 99,5  

6 99,5 <= HK < 199,5  

7 199,5 <= HK < 499,5  

8 499,5 <= HK < 999,5  

9 999,5 <= HK  

 

   

 

Muuttujan 

nimi 
Toimipaikan liikevaihdon suuruusluokka (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
tp1_lvl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden viimeisen viikon työsuhteen toimipaikan liikevaihdon 

suuruusluokka toimipaikkarekisteristä. Tietoja vuodesta 1988 lähtien. 

   

Suuruusluokat ovat :  

1 LV < 1 000  

2 1 000 <= LV < 40 000  

3 40 000 <= LV < 100 000  

4 100 000 <= LV < 400 000  

5 400 000 <= LV < 2 000 000  

6 2 000 000 <= LV < 10 000 000  

7 10 000 000 <= LV < 40 000 000  

8 40 000 000 <= LV < 200 000 000  

9 200 000 000 <= LV  

Muuttujan 

nimi 
Yrityksen henkilöstön suuruusluokka (TVM) 

Muuttujan 

tunnus 
yr1_hl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden viimeisen viikon työsuhteen yrityksen henkilöstön suuruusluokka. 

Tietoja vuodesta 1988 lähtien. 

Suuruusluokat ovat:  

1 HK < 4,5  

2 4,5 <= HK < 9,5  

3 9,5 <= HK < 19,5  

4 19,5 <= HK < 49,5  

5 49,5 <= HK < 99,5  

6 99,5 <= HK < 199,5  

7 199,5 <= HK < 499,5  

8 499,5 <= HK < 999,5  

9 999,5 <= HK  

 

Muuttujan 

nimi 
Yrityksen liikevaihdon suuruusluokka (TVM) 
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Muuttujan 

tunnus 
yr1_lvl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden viimeisen viikon työsuhteen yrityksen liikevaihdon suuruusluokka 

toimipaikkarekisteristä (euroa). Tietoja vuodesta 1988 lähtien.  

Suuruusluokat ovat :  

1 LV < 1 000  

2 1 000 <= LV < 40 000  

3 40 000 <= LV < 100 000  

4 100 000 <= LV < 400 000  

5 400 000 <= LV < 2 000 000  

6 2 000 000 <= LV < 10 000 000  

7 10 000 000 <= LV < 40 000 000  

8 40 000 000 <= LV < 200 000 000  

9 200 000 000 <= LV  

Muuttujan 

nimi 
Suojattu yritystunnus (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
syrtun2 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu yritystunnus (ATV) yksilöi työsuhteen työnantajan.  

 

Yksityisillä yrityksillä, liikkeen- ja ammatinharjoittajilla sekä kunnilla ja 

kuntayhteisöillä suojaamaton yritystunnus on y-tunnus, joka annetaan yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmässä (YTJ ks. ytj.fi). Valtion yksiköillä se on valtion 

virastotunnus, VIRTUN, joka annetaan Valtiokonttorissa.  

Kuntien liikelaitoksilla suojaamaton yritystunnus on Yritys- ja 

toimipaikkarekisterissä muodostettu surrogaattitunnus. 

 

HUOM! Vuodesta 2004 vuoteen 2005 tapahtui hallinnollisia muutoksia 

työnantajatunnuksissa. Virastotunnusten muuttuessa y-tunnus -muotoon 

henkilölle, jolla on aiemmin ollut yritystunnus-muuttujassa virastotunnus, on 

voinut tulla muutoksen jälkeen tämän tilalle y-tunnus. Samalla yritystunnus-

muuttujassa aiemmin ollut virastotunnus on siirtynyt jäsenyhteisö-tai 

virastotunnus -muuttujaan. Näillä henkilöillä suojattu yritystunnus (syrtun2) on 

siis siirtynyt stpitunj2-tietoon. 

Tietoja vuodesta 1989 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Suojattu toimipaikkatunnus (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
sykstun2 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu toimipaikan tunnus (ATV) on Yritys- ja toimipaikkarekisterin 

käyttämä toimipaikkatunnus sisältää sekä yksityisen että julkisen sektorin 

toimipaikkatunnuksia.  

Myös yksityisellä sektorilla voi olla esim. yritysjärjestelyistä johtuen 

poikkeuksia, joissa toimipaikkatunnus liittyy useampaan kuin yhteen 

yritystunnukseen samana vuonna.  

Muuttujan 

nimi 
Suojattu jäsenyhteisötunnus tai virastotunnus (ATV) 
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Muuttujan 

tunnus 
stpitunj2 

Muuttujan 

kuvaus 

Suojattu kuntien/kuntayhtymien jäsenyhteisötunnus tai valtion virastotunnus 

(ATV) 

 

HUOM! Vuodesta 2004 vuoteen 2005 tapahtui hallinnollisia muutoksia 

työnantajatunnuksissa. Virastotunnusten muuttuessa y-tunnus -muotoon 

henkilölle, jolla on aiemmin ollut yritystunnus-muuttujassa virastotunnus, on 

voinut tulla muutoksen jälkeen tämän tilalle y-tunnus. Samalla yritystunnus-

muuttujassa aiemmin ollut virastotunnus on siirtynyt jäsenyhteisö-tai 

virastotunnus -muuttujaan. Näillä henkilöillä suojattu yritystunnus (syrtun2) on 

siis siirtynyt stpitunj2-tietoon. 

 

Muuttujan 

nimi 
Suojattu kunta- ja valtiosektorin toimipistetunnus (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
stpitunt2 

Muuttujan 

kuvaus 

Toimipistetunnus kunta- ja valtiosektorin työsuhteilla (ATV).  

HUOM!  

Toimipistetunnus ei ole yksikäsitteinen, vaan sitä on aina käytettävä yhdessä 

yritystunnuksen (syrtun2) tai  

suojatun jäsenyhteisö- tai virastotunnuksen 

  (stptitunj2) kanssa. Julkisen sektorin toimipistetunnus stpitunt2 voi myös 

vaihdella vuodesta toiseen samalla toimipaikalla. 

Muuttujan 

nimi 
Pääasiallinen toiminta (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
ptoim2 

Muuttujan 

ryhmät 
tyossakaynti 

Muuttujan 

kuvaus 

Pääasiallinen toiminta pisimmän työsuhteen päättelyllä.  

11 = työllinen  

12 = työtön  

21 = 0-14 vuotias  

22 = opiskelija  

24 = eläkeläinen  

25 = varus- tai siviilipalvelusmies  

29 = työttömyyseläkeläinen  

99 = muu työvoiman ulkopuolella oleva 

 

Muuttujan nimi Ammattiasema (ATV) 

Muuttujan tunnus amas2 

Muuttujan 

ryhmät 
tyossakaynti 

Muuttujan 

kuvaus 

Ammattiasema vuoden pisimmän työsuhteen mukaan.  

1=palkansaaja  

2=yrittäjä  



 

 

58 

 

Päättely muuttunut v. 2005. Aiemmin vaadittu, että yrittäjä on myös 

työnantaja. 

Muuttujan nimi Työsuhteen alkamispäivä (ATV) 

Muuttujan tunnus alkupvm2 

Muuttujan 

ryhmät 
Työsuhde 

Muuttujan 

kuvaus 
Vuoden pisimmän työsuhteen alkamispäivä. 

 

Muuttujan nimi Loppupäivämäärä (ATV) 

Muuttujan tunnus loppupvm2 

Muuttujan ryhmät Työsuhde 

Muuttujan kuvaus Vuoden pisimmän työsuhteen päättymispäivä.  

Muuttujan nimi Omistajatyyppi (ATV) 

Muuttujan tunnus oty2 

Muuttujan ryhmät Työsuhde 

Muuttujan kuvaus Henkilön vuoden pisimmän työsuhteen yrityksen omistajatyyppi.  

 

Vuodesta 1996 alkaen arvoalue:  

1 = Yksityinen kotimainen  

2 = Valtio  

3 = Kunta 

  4 = Ahvenanmaan maakunta  

5 = Ulkomaalaisomisteinen  

6 = Muu omistajatyyppi, tuntematon 

  BL = Henkilö ei työllinen  

 

1987-1995 arvoalue:  

1 = Yksityinen kotimainen  

2 = Valtio  

3 = Kunta  

4 = Kuntainliitto  

6 = Ulkomaalaisten osuus yli 20 %, enintään 50 % 

  7 = Ulkomaalaisten osuus yli 50 %  

9 = Muu omistajatyyppi, tuntematon 

 

Muuttujan 

nimi 
Oikeudellinen muoto (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
oik2 

Muuttujan 

ryhmät 
Työsuhde 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön pisimmän työsuhteen työnantajayrityksen oikeudellinen muoto 

11 = Luonnollinen henkilö  

12 = Kuolinpesä, perikunta  

13 = Verotusyhtymä  

14 = Avoin yhtiö  

15 = Konkurssipesä  
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21 = Kommandiittiyhtiö  

22 = Laivanisännistö (ei osakeyhtiö)  

31 = Osakeyhtiö  

32 = Keskinäinen vakuutusyhtiö  

33 = Säästöpankki  

34 = Eläkesäätiö tai -kassa, työeläkelaitos, työttömyys- tai avustuskassa  

35 = Asunto-osakeyhtiö  

41 = Osuuskunta  

51 = Säätiö, rahasto  

52 = Aatteellinen yhdistys  

53 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö  

54 = Taloudellinen yhdistys  

61 = Julkinen viranomainen  

62 = Julkinen liikelaitos  

63 = Julkisoikeudellinen yhteisö 

71 = Valtionkirkko  

72 = Muu uskonnollinen yhteisö  

90 = Muu oikeudellinen muoto, tuntematon  

BL = Henkilö ei työllinen 

Muuttujan 

nimi 
Toimiala (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
toimiala2 

Muuttujan 

ryhmät 
Työsuhde 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden pisimmän työsuhteen toimiala.  

Käytössä seuraavat luokitukset:  

  toimiala_1_08_s (TOL2008) vuodesta 2007 lähtien  

  toimiala_1_02_s (TOL2002) vuodet 2001-2006  

  toimiala_1_00_s (TOL95, toinen tarkistettu painos) vuodet 1998-2000 

  toimiala_1_95_s (TOL95) vuodet 1993-1997 

  toimiala_1_88_s (TOL88) vuodet 1987-1992  

 

Luokitusavaimet: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-

2008/luokitusavaimet.html ja 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/versio.html 

 

Muuttujan 

nimi 
Sektori (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
tsekt2 

Muuttujan 

ryhmät 
Työsuhde 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden pisimmän työsuhteen työnantajayrityksen sektori (ATV). Tietoja 

vuodesta 1989 lähtien. 

Vuosina1989-1994 ja vuosina 1995-1998 luokituksissa jo kahden numeron 

tasolla merkittäviä eroja, mutta luokitukset ovat samat ensimmäisen numeron 

tasolla: 

1 Yritykset 
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2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 

3 Julkisyhteisöt 

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 

5 Kotitaloudet 

6 Ulkomaat 

 

Vuosien 1999-2012 luokituksen ja vuodesta 2013 alkavan luokituksen 

ensimmäinen numero:  

1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) 

2 Ulkomaat 

Näillä luokituksilla pääsekstorit ovat kahden numeron tasolla: 

11 Yritykset 

12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 

13 Julkisyhteisöt 

14 Kotitaloudet 

15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 

21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet 

22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt 

 

Luokitus vuodesta 2013 lähtien Sektoriluokitus 2012 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sektoriluokitus/versio.html. Muut 

luokitukset pyydettävä Tilastokeskuksen tutkijapalveluista: 

tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi. 

Muuttujan 

nimi 
Työpaikan kunta (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
tkun2 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön atv-käsitteen mukaisen työpaikan (toimipaikan) kuntakoodi. Aluejako 

ollut ennen vuotta 1999 tilastovuoden aluejako ja taas vuodesta 2005 alkaen 

tilastovuoden aluejako. Vuosina 1999-2004 aluejako on ollut tilastovuosi + 1 

vuosi eli esim. 2003 tiedot ilmoitettiin aluejaon 1.1.2004 mukaan. Tieto on vain 

työllisillä.Tieto vuosilta 1989-2004.  

 

Muuttujan 

nimi 
Toimipaikan henkilöstön suuruusluokka (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
tp2_hl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden pisimmän työsuhteen toimipaikan henkilöstön suuruusluokka. 

Tietoja vuodesta 1988 lähtien. 

Suuruusluokat ovat:  

1 HK < 4,5  

2 4,5 <= HK < 9,5  

3 9,5 <= HK < 19,5  

4 19,5 <= HK < 49,5  

5 49,5 <= HK < 99,5  

6 99,5 <= HK < 199,5  

7 199,5 <= HK < 499,5  
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8 499,5 <= HK < 999,5  

9 999,5 <= HK  

Muuttujan 

nimi 
Toimipaikan liikevaihdon suuruusluokka (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
tp2_lvl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden pisimmän työsuhteen toimipaikan liikevaihdon suuruusluokka 

toimipaikkarekisteristä (euroa). Tietoja vuodesta 1988 lähtien. 

Suuruusluokat ovat :  

1 LV < 1 000  

2 1 000 <= LV < 40 000  

3 40 000 <= LV < 100 000  

4 100 000 <= LV < 400 000  

5 400 000 <= LV < 2 000 000  

6 2 000 000 <= LV < 10 000 000  

7 10 000 000 <= LV < 40 000 000  

8 40 000 000 <= LV < 200 000 000  

9 200 000 000 <= LV  

 

 

Muuttujan 

nimi 
Yrityksen henkilöstön suuruusluokka (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
yr2_hl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden pisimmän työsuhteen yrityksen henkilöstön suuruusluokka. Tietoja 

vuodesta 1988 lähtien. 

Suuruusluokat ovat:  

1 HK < 4,5  

2 4,5 <= HK < 9,5  

3 9,5 <= HK < 19,5  

4 19,5 <= HK < 49,5  

5 49,5 <= HK < 99,5  

6 99,5 <= HK < 199,5  

7 199,5 <= HK < 499,5  

8 499,5 <= HK < 999,5  

9 999,5 <= HK  

Muuttujan 

nimi 
Yrityksen liikevaihdon suuruusluokka (ATV) 

Muuttujan 

tunnus 
yr2_lvl 

Muuttujan 

kuvaus 

Vuoden pisimmän työsuhteen yrityksen liikevaihdon suuruusluokka 

toimipaikkarekisteristä (euroa). Tietoja vuodesta 1988 lähtien.  

Suuruusluokat ovat :  

1 LV < 1 000  

2 1 000 <= LV < 40 000  

3 40 000 <= LV < 100 000  

4 100 000 <= LV < 400 000  
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5 400 000 <= LV < 2 000 000  

6 2 000 000 <= LV < 10 000 000  

7 10 000 000 <= LV < 40 000 000  

8 40 000 000 <= LV < 200 000 000  

9 200 000 000 <= LV  

 

Muuttujan nimi Työpäiviä 

Muuttujan 

tunnus 
tyopv 

Muuttujan 

ryhmät 
tyossakaynti 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön työpäivien yhteenlaskettu lukumäärä tilastovuonna. Tietoja 

vuodesta 2005 lähtien. 

Muuttujan nimi Työttömyyspäiviä 

Muuttujan 

tunnus 
tyottpv 

Muuttujan 

ryhmät 
Työnhakijarekisteri,, tyossakaynti,, tyossakaynti,, 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön työttömyyspäivien yhteenlaskettu lukumäärä tilastovuonna. 

Tietoja vuodesta 2005 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Sijoituspäiviä 

Muuttujan 

tunnus 
sijpv 

Muuttujan 

ryhmät 

tyossakaynti,, Työnhakijarekisteri,, Työnhakijarekisteri,,, 

Työnhakijarekisteri,tyossakaynti, 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön työvoimapoliittisten sijoituspäivien yhteenlaskettu lukumäärä 

tilastovuonna. Eri sijoitusjaksot laskettu yhteen, mahdolliset päällekkäiset 

jaksot poistettu. Tietoja vuodesta 2004 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
Sijoittumistieto 

Muuttujan 

tunnus 
sijti 

Muuttujan 

ryhmät 
Työnhakijarekisteri,, tyossakaynti,,, tyossakaynti, 

Muuttujan 

kuvaus 

sijti=1 : Henkilö ollut työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuna vuoden 

viimeisellä viikolla (25.12-31.12.tilastovuosi, vuodesta 2005 lähtien) tai 

vuoden viimeisenä päivänä (vuosina 1993-2004). Tietoja vuodesta 1993 

lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Sijoitetun toimenpidekoodi 

Muuttujan 

tunnus 
tpide 

Muuttujan 

ryhmät 
Työnhakijarekisteri 
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Muuttujan 

kuvaus 

Työvoimapoliittisen toimenpiteen sijottumiskoodi. Tieto työministeriön 

työnhakijarekisteristä vuoden viimeisellä viikolla sijoitettuna olevilla. Tietoja 

vuosilta 1998-2004.  

40 = valtion työtehtävät  

41 = työllistämispalvelu  

42 = työviraston työohjeen mukainen sijoitus  

50 = kunnallinen työllistämistuki  

51 = oppisopimussijoitus, kunta  

53 = yhdistelmätuki, kunta  

60 = työllistämistuki, yksityinen työnantaja  

62 = yrittäjäraha  

64 = harjaantuminen  

68 = oppisopimussijoiutus, yksityinen  

69 = yhdistelmätuki, yksityinen työnantaja  

70 = työharjoittelu työmarkkinatuella  

73 = työllistäminen osa-aikatyöhön (paikkaan välitetty, tilastoidaan)  

74 = 500 pv yksityinen työmarkkinatuki  

75 = 500 pv kunta työmarkkinatuki  

   Muut koodit virheellisiä, epävalideja  

Muuttujan 

nimi 
Viimeisen työttömyysjakson kesto päivinä 

Muuttujan 

tunnus 
viim_tyott_kesto 

Muuttujan 

ryhmät 
Työnhakijarekisteri 

Muuttujan 

kuvaus 

Viimeisimmän tilastovuoden lopussa voimassaolevan tai tilastovuoden aikana 

loppuneen työttömyysjakson kesto päivinä. Lasketaan henkilön viimeisimmän 

työttömyysjakson alkupäivästä loppupäivään tai jos työttömyys voimassa 

vuoden loppuun (31.12.) Tietoja vuodesta 2001 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Työttömyyden päättymissyy 

Muuttujan 

tunnus 
tpasy 

Muuttujan 

ryhmät 
Työnhakijarekisteri 

Muuttujan 

kuvaus 

Työttömyyden päättymisen syy. Tietoja vuodesta 1995 lähtien. 

Luokitus vuodesta 2012 alkaen:  

00 = Työllistetty (entinen nimi: sijoitettu toimenpitein)  

01 = Välitetty työhön yleisille työmarkkinoille  

02 = Lomautus/lyhennetty työviikko päättynyt  

03 = Saanut itse työtä  

04 = Aloittanut työvoimakoulutuksen  

05 = Siirtynyt työvoiman ulkopuolelle (nykyisin merkitään soveltuvin osin 

syillä 11, 12 ja 13)  

06 = Muu syy tai ei tietoa  

07 = Siirtynyt työttömyyseläkkeelle  

08 = Aloittanut muun koulutuksen  

09 = Työhön/työnhakuun EU/ETA-valtioon  
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10 = Ei ole uusinut työnhakuaan  

11 = Aloittanut valmennuksen/kokeilun  

12 = Aloittanut kuntouttavan työtoiminnan  

13 = Aloittanut omaehtoisen opiskelun  

 

Luokitus vuoteen 2011 asti:  

0 = sijoitettu työllistämistoimenpitein  

1 = välitetty työhön yleisille työmarkkinoille  

2 = lomautus tai lyhennetty työviikko on päättynyt  

3 = saanut itse työpaikan  

4 = aloittanut työllisyyskoulutuksen  

5 = siirtynyt työvoiman ulkopuolelle  

6 = muu syy tai ei tietoa  

7 = siirtynyt työttömyyseläkkeelle  

8 = muu koulutus  

9 = työnhakuun ETA-valtioon  

z = tuntematon  

Muuttujan 

nimi 
Työnhaun päättymissyy 

Muuttujan 

tunnus 
thpsyy 

Muuttujan 

ryhmät 
Työnhakijarekisteri 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilön viimeisimmän työnhakujakson päättymisen syy. Osalla henkilöitä, 

joilla työnhaun päättymispäivä on tyhjä eli työnhaku jatkuu vuodenvaihteen 

yli, on merkitty päättymisen syy.  

 

Luokitus vuodesta 2012 alkaen:  

00 = Työllistetty (entinen nimi: sijoitettu toimenpitein)  

01 = Välitetty työhön yleisille työmarkkinoille  

02 = Lomautus/lyhennetty työviikko päättynyt  

03 = Saanut itse työtä  

04 = Aloittanut työvoimakoulutuksen  

05 = Siirtynyt työvoiman ulkopuolelle (nykyisin merkitään soveltuvin osin 

syillä 11, 12 ja 13)  

06 = Muu syy tai ei tietoa  

07 = Siirtynyt työttömyyseläkkeelle  

08 = Aloittanut muun koulutuksen  

09 = Työhön/työnhakuun EU/ETA-valtioon  

10 = Ei ole uusinut työnhakuaan  

11 = Aloittanut valmennuksen/kokeilun  

12 = Aloittanut kuntouttavan työtoiminnan  

13 = Aloittanut omaehtoisen opiskelun  

 

Luokitus vuoteen 2011 saakka:  

0 = sijoitettu työllistämistoimenpitein  

1 = välitetty työhön yleisille työmarkkinoille 

2 = lomautus tai lyhennetty työviikko päättynyt  

3 = saanut itse työpaikan  

4 = aloittanut työllisyyskoulutuksen  
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5 = siirtynyt työvoiman ulkopuolelle  

6 = muu syy tai ei tietoa  

7 = siirtynyt työttömyyseläkkeelle  

8 = muu koulutus  

9 = työnhakuun ETA-valtioon 

 

Muuttujan 

nimi 
Eläkkeen alkamisaika 

Muuttujan 

tunnus 
aika 

Muuttujan 

ryhmät 
Eläke 

Muuttujan 

kuvaus 

Voimassaolevista eläkejaksoista (ei osa-aika-, perhe- eikä takuueläke) 

varhaisin alkamisaika. Tietoja vuodesta 2005 lähtien. 

Muuttujan 

nimi 
"Työvoimakoulutuksessa vuoden viimeisellä viikolla " 

Muuttujan 

tunnus 
tyol 

Muuttujan 

ryhmät 
Työnhakijarekisteri,,, Työnhakijarekisteri,, tyossakaynti, 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilö ollut työvoimapoliittisessa koulutuksessa vuoden viimeisellä 

viikolla (25.12.-31-12.) Tietoja vuodesta 1989 lähtien. 

 

Muuttujan 

nimi 
Työvoimakoulutuksessa yli 5 kk 

Muuttujan 

tunnus 
tyol2 

Muuttujan 

kuvaus 

Työvoimakoulutuksessa yli 5 kk  

 

Arvoalue: 

1 = Ollut työvoimakoulutuksessa yli 5 kk  

bl = Ei ole ollut työvoimakoulutuksessa tai ollut siinä alle 6 kk  

 

Tietoja 1988-2004. 

Muuttujan 

nimi 
Työmatka 

Muuttujan 

tunnus 
tyomatka 

Muuttujan 

kuvaus 

Lineaarinen etäisyys (ns. linnuntie-etäisyys) työpaikan ja asuinpaikan 

koordinaattien välillä. Mittayksikkö metri. Jos matka > 300 000 m, tieto ei ole 

luotettava. Tietoja vuodesta 2005 lähtien. 

 

Muuttujan nimi Henkilö ajoneuvon omistaja/haltija 

Muuttujan 

tunnus 
auto 

Muuttujan 

kuvaus 

Henkilö on auton omistaja/haltija ajoneuvorekisterin tietojen mukaan 

ajoneuvolajeittain vuodesta 2005 lähtien:  

1=henkilöauto  
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2=pakettiauto  

3=kuorma-auto  

4=erikoisauto  

Jos henkilöllä useampia ajoneuvoja on prioriteettijärjestys 1-2-3-4. (Muita 

ajoneuvolajeja ei mukana).  

 

Tieto vuosina 1990-2004:  

1 = on auton omistaja/haltija ajoneuvorekisterin tietojen mukaan.  

 

Tietoja vuodesta 1990 lähtien. 

 

 


