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Uutta Ruututietokannassa 2014  

Ruututietokantaan 2014 on tehty muutoksia sekä tietosisältöön että muuttu-

jien suojauksiin.  

– Työpaikat toimialoittain (TP) -tietoryhmän tietoja ei enää suojata. 

– Rakennukset ja asunnot (RA) -tietoryhmässä suojausta on lievennetty 

niin, että rakennuksen käyttötarkoitus kerrotaan rakennusten lukumää-

rästä riippumatta. Tiedot asuntojen talotyypistä on suojattu kuten aikai-

semmin. 

– Rakennukset ja asunnot (RA) –tietoryhmästä on siirretty vakinaisesti 

asuttuja asuntoja (= talouksia) koskevat tiedot tietoryhmään Talouksien 

koko ja elämänvaihe (TE). Näitä tietoja ovat asumisväljyys ja hallinta-

peruste. Samalla on lisätty uusi hallintaperuste-muuttuja ”Muissa asun-

noissa asuvat taloudet”. Muuttuja sisältää ne taloudet, jotka eivät sijoitu 

hallintaperuste-luokittelussa muuhun luokkaan, tai hallintaperuste on 

tuntematon.  

– Tietokantaan on lisätty kaksi uutta tietoryhmää: Asukkaiden käytettä-

vissä olevat rahatulot (HR) ja Talouksien käytettävissä olevat rahatulot 

(TR). Vuoden 2014 tietokannassa nämä tuotetaan vanhojen Asukkaiden 

kuluttajarakenne (HK)- ja Talouksien kuluttajarakenne (TK)- tietoryh-

mien rinnalla, mutta vuonna 2015 edellä mainitut tietoryhmät tullaan 

jättämään pois. Uusissa tietoryhmissä käytetään valtionveronalaisten tu-

lojen sijaan käytettävissä olevaa rahatuloa. Muutos tehtiin, koska käy-

tettävissä oleva rahatulo kuvaa paremmin asukkaiden ja talouksien to-

dellista rahatilannetta.  

Kääntöpuolella on Ruututietokannan 2014 muuttujaluettelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käännä! 

http://tilastokeskus.fi/meta/kas/kaytettavissa_o.html
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Ruututietokanta 2014 tietosisältö 

 

Asukasrakenne 31.12.2013 UUSI: Talouksien käytettävissä olevat 

Asukkaat yhteensä (2013) rahatulot 31.12.2012
Naiset Taloudet yhteensä (2012)

Miehet Talouksien keskikoko

Asukkaiden keski-ikä Talouksien keskitulot

0–2-vuotiaat Talouksien mediaanitulot

3–6-vuotiaat Alimpaan tuloluokaan kuuluvat taloudet

7–12-vuotiaat Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet

13–15-vuotiaat Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet

16–17-vuotiaat Talouksien ostovoimakertymä

18–19-vuotiaat

20–24-vuotiaat Talouksien kuluttajarakenne 31.12.2012
25–29-vuotiaat Tulonsaajataloudet yhteensä (2012)

30–34-vuotiaat Talouksien keskitulot

35–39-vuotiaat Talouksien mediaanitulot

40–44-vuotiaat Alimpaan tuloluokaan kuuluvat taloudet

jne. 5-vuotis ikäryhmittäin Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat tulonsaajat 

80–84-vuotiaat Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet

85-vuotiaat – Talouksien keskiostovoima

Talouksien ostovoimakertymä

Asukkaiden koulutusaste 31.12.2012

18 vuotta täyttäneet yhteensä (2012) Rakennukset ja asuminen 31.12.2013
Perusasteen suorittaneet Kesämökit yhteensä (2013)

Koulutetut Rakennukset yhteensä (2013)

Ylioppilastutkinnon suorittaneet Muut rakennukset

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet Asuinrakennukset

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet Asunnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet Asuntojen keskipinta-ala

Pientaloasunnot

UUSI: Asukkaiden käytettävissä olevat Kerrostaloasunnot

rahatulot 31.12.2012

18 vuotta täyttäneet yhteensä (2012) Työpaikat toimialoittain (TOL2008) 31.12.2012
Asukkaiden keskitulot Työpaikat yhteensä (2012)

Asukkaiden mediaanitulot Alkutuotanto 

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat Jalostus

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat Palvelut

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat A  Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Asukkaiden keskiostovoima B  Kaivostoiminta ja louhinta

Asukkaiden ostovoimakertymä C  Teollisuus

D  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

Asukkaiden kuluttajarakenne 31.12.2012 E  Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu …

Tulonsaajat yhteensä (2012) F  Rakentaminen

Asukkaiden keskitulot G  Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja …

Asukkaiden mediaanitulot H  Kuljetus ja varastointi

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat tulonsaajat I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat tulonsaajat J  Informaatio ja viestintä

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat tulonsaajat K  Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Asukkaiden keskiostovoima L  Kiinteistöalan toiminta

Asukkaiden ostovoimakertymä M  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

N  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Talouksien koko ja elämänvaihe 31.12.2013 O  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen …

Taloudet yhteensä (2013) P  Koulutus

Talouksien keskikoko Q  Terveys- ja sosiaalipalvelut

Asumisväljyys R  Taiteet, viihde ja virkistys

Yksinasuvien nuorten taloudet (-34 v.) S  Muu palvelutoiminta

Lapsettomat nuorten parien taloudet (-34 v.) T  Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien …

Lapsitaloudet (0-17 v. lapsia) U  Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) X  Toimiala tuntematon

Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7 v. lapsia)

Kouluikäisten lasten taloudet (7-12 v. lapsia) Asukkaiden pääasiallinen toiminta 31.12.2012
Teini-ikäisten taloudet (13-17 v.) Asukkaat yhteensä (2012)

Aikuisten taloudet (18-64 v.) Työvoima

Eläkeläisten taloudet (65 v. -) Työlliset

Omistusasunnoissa asuvat taloudet Työttömät

Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet Työvoiman ulkopuolella olevat

Muissa asunnoissa asuvat taloudet Lapset 0-14-vuotiaat

Opiskelijat

Eläkeläiset

Tilastokeskus pidättää oikeudet muutoksiin Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)


