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23Muuttujia

Muuttujaluettelo
Muuttujan nimiTekninen nimi
Kielikieli_k
Työkyvyttömyyseläketkela
Työttömyyseläketyela
Vanhuuseläkevela
Korkeimman tutkinnon koulutusasteututku_aste
Korkeimman tutkinnon koulutusalaututku_ala
Yrittäjätulot (omat)tyrtuo_k
Palkkatulottyotu_k
Syntymävuosisyntyv
Ansiotulot yhteensä valtion verotuksessasvatva_k
Sukupuolisukup
Sosioekonominen asemasose
Siviilisäätysivs
Pääasialllinen toiminta (TVM)ptoim1
Perhe-eläkepela
Osa-aikaeläkeosela
Maatalouden erityiseläkemela
Kuntaryhmä (kunta)kuntaryhm
Käytettävissä olevat rahatulotkturaha_k
Työnantajasektoritasekt
Osa-aikaisuusOSAIK
Pääasiallinen toiminta (pisin työsuhde -päättelyllä)ptoim2
TilastovuosiHenkilo_vuosi.vuosi

Muuttujat

kieli_kTekninen nimi
KieliMuuttujan nimi
VaestorakenneMuuttujaryhmä
Henkilön viimeisin kielitieto. Tieto on sama joka vuonna, vaikka henkilön kieli olisi muuttunut.
1 = suomi
2 = ruotsi
3 = muu

Muuttujankuvaus

tkelaTekninen nimi
TyökyvyttömyyseläkeMuuttujan nimi
EläkeMuuttujaryhmä
Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä. Tietoja vuodesta 1988 lähtien
(aineiston viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti.

Muuttujankuvaus

tyelaTekninen nimi
TyöttömyyseläkeMuuttujan nimi
EläkeMuuttujaryhmä
Arvo 1 = Henkilö saa vuoden lopussa työttömyyseläkettä. Tietoja vuosilta 1988-2014.Muuttujankuvaus

velaTekninen nimi
VanhuuseläkeMuuttujan nimi
EläkeMuuttujaryhmä
Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa vanhuuseläkettä.
Tietoja vuodesta 1988 lähtien (aineiston viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti.

Muuttujankuvaus
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ututku_asteTekninen nimi
Korkeimman tutkinnon koulutusasteMuuttujan nimi
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.

Muuttujankuvaus

ututku_alaTekninen nimi
Korkeimman tutkinnon koulutusalaMuuttujan nimi
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.

Muuttujankuvaus

tyrtuo_kTekninen nimi
Yrittäjätulot (omat)Muuttujan nimi
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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.

Muuttujankuvaus

tyotu_kTekninen nimi
PalkkatulotMuuttujan nimi
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)
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.

Muuttujankuvaus

syntyvTekninen nimi
SyntymävuosiMuuttujan nimi
VaestorakenneMuuttujaryhmä
SyntymävuosiMuuttujankuvaus

svatva_kTekninen nimi
Ansiotulot yhteensä valtion verotuksessaMuuttujan nimi
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Ansiotulot yhteensä valtionverotuksessa. Arvot pyöristetty sadoiksi euroiksi, vuosittainen ylin
persentiili mediaanina. Tietoja vuodesta 1993 lähtien vuosttain (aineiston viimeinen vuosi - 1)
-vuoteen asti.

Muuttujankuvaus

sukupTekninen nimi
SukupuoliMuuttujan nimi
vaestorakenneMuuttujaryhmä
Henkilön viimeisin sukupuolitieto. Tieto on sama joka vuonna, vaikka henkilön sukupuoli olisi
muuttunut. 1=Mies 2=Nainen

Muuttujankuvaus

soseTekninen nimi
Sosioekonominen asemaMuuttujan nimi
ammattitiedot, Ammatti,, AmmattiMuuttujaryhmä
Sosioekonominen asema -tieto vuosilta 1990,1993,1995,2000 ja vuodesta 2004 tieto vuosttain
(aineiston viimeinen vuosi - 2) -vuoteen asti. Perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toiminnasta,

Muuttujankuvaus

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.

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
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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
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

sivsTekninen nimi
SiviilisäätyMuuttujan nimi
VaestorakenneMuuttujaryhmä
Siviilisääty, arvot:
1 = naimaton
2 = aviossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai asumuserossa
4 = eronnut tai eronnut rekisteröidystä parisuhteesta
5 = leski tai leski rekisteröidystä parisuhteesta

Muuttujankuvaus

ptoim1Tekninen nimi
Pääasialllinen toiminta (TVM)Muuttujan nimi
tyossakaynti,,, tyossakaynti,, pääasiallinen_toiminta_ja_ammattiasMuuttujaryhmä
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.

Lisätietoa pääasiallisen tominnan päättelystä Fionassa:
M:\Finnish metadata\Lyhyt kuvaus pääasiallisen toiminnan päättelystä.docx
M:\Finnish metadata\ptoim_paattely_fiona.pptx

Lisätietoa myös muuttujan historiasta (englanniksi):
M:\English metadata\ptoim_paattely_fiona_en.pptx

Muuttujankuvaus
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pelaTekninen nimi
Perhe-eläkeMuuttujan nimi
EläkeMuuttujaryhmä
Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa perhe-eläkettä. Tietoja vuodesta 1996 lähtien (aineiston
viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti.

Muuttujankuvaus

oselaTekninen nimi
Osa-aikaeläkeMuuttujan nimi
EläkeMuuttujaryhmä
Arvo 1= Henkilö saa vuoden lopussa osa-aikaeläkettä. Tietoja (aineiston viimeinen vuosi -1)
-vuoteen asti.

Muuttujankuvaus

melaTekninen nimi
Maatalouden erityiseläkeMuuttujan nimi
EläkeMuuttujaryhmä
1 = Henkilö saa maatalouden erityiseläkettä vuoden lopussa. Tietoja vuodesta 1995 lähtien
(aineiston viimeinen vuosi -1) -vuoteen asti.

Muuttujankuvaus

kuntaryhmTekninen nimi
Kuntaryhmä (kunta)Muuttujan nimi
Asuinkunnan kuntaryhmä. Alueluokitus on 1.1. tilastovuosi + 1.
1 kaupunkimaiset kunnat
2 taajaan asutut
3 maaseutumaiset

Muuttujankuvaus

kturaha_kTekninen nimi
Käytettävissä olevat rahatulotMuuttujan nimi
Henkilön käytettävissä oleva rahatulo muodostuu bruttotuloista (palkkatulojen, yrittäjätulojen,
omaisuustulojen ja saatujen tulonsiirtojen summa), joista on vähennetty maksetut tulonsiirrot

Muuttujankuvaus

(maksetut verot ja veronluonteiset maksut). Arvot pyöristetty sadoiksi euroiksi, negatiiviset arvot
nollattu, vuosittainen ylin persentiili mediaanina. Tietoja vuodesta 1995 lähtien vuosttain (aineiston
viimeinen vuosi - 1) -vuoteen asti.

tasektTekninen nimi
TyönantajasektoriMuuttujan nimi
tyossakaynti, työsuhdeMuuttujaryhmä
1 =yksityinen (amas1 = 1 ja (oyr_omist_tyyppi = 1 tai 5)
2 =valtio (amas1 = 1 ja (oyr_omist_tyyppi = 2 ja oyr_oik_muoto &lt;&gt;31))
3 =kunta (amas1 = 1 ja (oyr_omist_tyyppi = 3 tai 4))
7 =valtioenemmistöinen oy (amas1 = 1 ja (oyr_omist_tyyppi = 2 ja oyr_oik_muoto = 31))
8 =yrittäjä (amas1 = 2)

Luokituksessa tyonantajasekt_1_05_s 0=ei työllinen (aineistossa ei esiinny 0) eikä S (summataso)
9 =tuntematon (amas1 = 1 ja oyr_omist_tyyppi = 6)

Muuttujankuvaus

TyönantajasektoriLuokitus
tyonantajasekt_1_2005_01_01Luokituslinkki

Alueella työssäkäyvät yhteensäS
Yksityinen sektori1
Valtio2
Kunta3
Valtioenemmistöinen Oy7
Yrittäjät8
Tuntematon9
Ei työllinen0
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http://cossi.stat.fi/aineistokuvaukset/Lokalisointi/aineisto/variableReport-Class1.xqy?luokitus=/db/Luokitusvarasto/tyonantajasekt_1_2005_01_01.xml


  
OSAIKTekninen nimi
Osa-aikaisuusMuuttujan nimi
Työsuhteen koko- tai osa-aikaisuus. Muodostetaan palvelussuhteen ehtojen tai säännöllisen
viikkotyöajan mukaan. Osa-aikaisuuden määrittelyä on muutettu vuoden 2001 tilastossa. Rajana
pidetään nykyisin 90 prosenttia alan yleisestä työajasta.  
Mahdolliset arvot:  
1 - Kokoaikainen  
2 - Osa-aikainen  
X tai puuttuva tieto - Tuntematon

Muuttujankuvaus

PalkkarakenneLuokitus
palkkarakenne_3_2005_01_01Luokituslinkki
 
 

Kokoaikainen1
Osa-aikainen2
TuntematonX
Tuntematon20
YhteensäS

 
  
ptoim2Tekninen nimi
Pääasiallinen toiminta (pisin työsuhde -päättelyllä)Muuttujan nimi
tyossakayntiMuuttujaryhmä
Pääasiallinen toiminta pisimmän työsuhteen päättelyllä (atv-päättely). Saa arvoja  
11=työllinen,  
12=työtön,  
21=0-14 vuotias,  
22=opiskelija,  
24=eläkeläinen,  
25=varus- tai siviilipalvelusmies,  
29=työttömyyseläkeläinen 
99 = muut työvoiman ulkopuolella olevat

Muuttujankuvaus

Pääasiallinen toimintaLuokitus
paaasial_toimin_1_1900_01_01Luokituslinkki
 
 

Työlliset11
Työttömät12
0 - 14 -vuotiaat21
Opiskelijat, koululaiset22
Eläkeläiset (pl. työttömyyseläkeläiset)24
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet25
Työttömyyseläkeläiset29
Muut työvoiman ulkopuolella olevat99

 
  
Henkilo_vuosi.vuosiTekninen nimi
TilastovuosiMuuttujan nimi
VaestorakenneMuuttujaryhmä
Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee.Muuttujankuvaus
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http://cossi.stat.fi/aineistokuvaukset/Lokalisointi/aineisto/variableReport-Class1.xqy?luokitus=/db/Luokitusvarasto/palkkarakenne_3_2005_01_01.xml
http://cossi.stat.fi/aineistokuvaukset/Lokalisointi/aineisto/variableReport-Class1.xqy?luokitus=/db/Luokitusvarasto/paaasial_toimin_1_1900_01_01.xml

