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Alkusanat
YK:n tilastokomitea vahvisti vuoden 1999
maaliskuussa neljä uudistetun kansantalouden
tilinpidon (System of National Accounts 1993,
SNA) perusluokitusta, joissa menoja luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan1:
• Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen
mukainen luokitus COICOP (Classification
of Individual Consumption According to
Purpose), jota käytetään kotitalouksien yksilöllisten kulutusmenojen luokitteluun
• Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG
(Classification of the Functions of Government), jota käytetään julkisyhteisöjen kulutusmenojen, pääoman bruttomuodostuksen
sekä pääoman- ja tulonsiirtojen luokitteluun
• Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tehtäväluokitus
COPNI (Classification of Non-Profit Institutions Serving Households), jota käytetään
mainittujen yhteisöjen kulutusmenojen, pääoman bruttomuodostuksen sekä pääoma- ja
tulonsiirtojen luokitteluun
• Tuottajien menojen käyttötarkoituksen mukainen luokitus COPP (Classification of the
Outlays of Producers According to Purpose), jota käytetään rahoituslaitosten ja yri1 United Nations: Classification of Expenditure
According to Purpose. Statistical Papers, series M
No. 84. New York 2000.

tysten välituotekäytön ja pääomamenojen
luokitteluun.
Luokitusten rakenteet ja määritelmät on laadittu YK:n tilastotoimiston ja OECD:n yhteistyönä.
Tässä käsikirjassa esitellään YK:n COICOPluokitus määritelmineen sekä Suomessa käytössä olevat kuluttajahintaindeksin ja kulutustutkimuksen COICOP -nimikkeistöt. Liitteinä
julkaistaan lisäksi COICOPiin läheisesti liittyvien COPNI- ja COFOG-luokitusten nimikkeistöt.
Lisätietoja luokituksista saa Tilastokeskuksen
luokituspalveluista puhelimitse Riitta Poukalta,
(09) 1734 2271, tai sähköpostitse osoitteesta
luokitukset.tilastokeskus@tilastokeskus.fi . Lisäksi
käytettävissä ovat luokituspalvelujen Internetsivut osoitteessa
http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index.html .

Helsingissä kesäkuussa 2002
Markku Saijets
Riitta Poukka
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1 Johdanto
1.1 Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus COICOP
Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen
mukainen luokitus – COICOP, Classification
of Individual Consumption According to Purpose – on laadittu kotitalouksien, kotitalouksia
palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja julkisyhteisöjen yksilöllisten kulutusmenojen luokittelua ja analysointia varten.
Luokituksen ensisijaisena tarkoituksena on luokitella kotitalouksien eri tarkoituksiin hankkimat tavarat ja palvelut pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Luokitusta käytetään kansantalouden tilinpidossa, kulutustutkimuksessa
ja kuluttajahintaindekseissä.
COICOP on yksi Yhdistyneiden Kansakuntien
kansantalouden tilinpitojärjestelmän (System
of National Accounts 1993, lyh. SNA) perusluokituksista. Luokituksen rakenne ja periaatteet ovat samat kuin sen edeltäjässä Kotitaloustavaroiden ja palvelusten luokituksessa, joka
oli yksi vuoden 1968 kansantalouden tilinpitojärjestelmän (SNA 1968) luokituksista.
Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus COICOP otettiin ensimmäisen
kerran käyttöön vuoden 1993 SNA:ssa. Tuolloin luokitus sisälsi 10 pääryhmää, ja se määriteltiin 3-numerotasolle asti. Vuonna 1998
luokitusta uudistettiin siten, että elintarvikkeet,
juomat ja tupakka jaettiin kahteen pääryhmään
(01 ja 02) entisen yhden sijasta. Lisäksi erotettiin omaksi kokonaisuudekseen pääryhmä Tietoliikenne (08), joka aikaisemmassa luokituksessa kuului pääryhmään 10 (Sekalaiset tavarat
ja palvelut). Näin luokituksen pääryhmien lukumääräksi tuli 12:
01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
02 Alkoholijuomat ja tupakka
03 Vaatetus ja jalkineet

04
05
06
07
08
09
10
11
12

Asuminen ja energia
Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet
Terveys
Liikenne
Tietoliikenne
Virkistys ja kulttuuri
Koulutus
Hotellit, kahvilat ja ravintolat
Muut tavarat ja palvelut

Voimassa oleva COICOP rakentuu 14:stä
pääryhmästä. Näin luokitus on laajentunut käsittämään myös julkisyhteisöjen ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset kulutusmenot kotitalouksien hyväksi. Voimassa olevassa luokituksessa
on seuraavat kolme kuvausaluetta:
• Pääryhmät 01–12: Kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot
• Pääryhmä 13: Kotitalouksia palvelevien
voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset kulutusmenot
• Pääryhmä 14: Julkisyhteisöjen yksilölliset
kulutusmenot.
COICOPin pääryhmän 13 luokille löytyvät
vastineet COPNI-luokituksesta ja pääryhmän
14 luokille vastaavasti COFOG-luokituksesta.
Luokitusten nimikkeistöt julkaistaan tämän
käsikirjan liitteinä (liitteet 1 ja 2).
COICOP-luokituksessa kuvataan kotitalouksien yksityistä kulutusta sen mukaan, maksavatko kotitaloudet kulutuksensa itse (pääryhmät
01–12) vai osallistuvatko julkisyhteisöt (pääryhmä 14) tai voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (pääryhmä 13) kulutuksen maksamiseen.
Yhteisöjen osallistumisella tarkoitetaan sitä,
että yhteisöt antavat kotitalouksien kulutukseen
tavaroita tai palveluja ilmaiseksi tai käypää
hintaa halvemmalla.
Luokituksen perushierarkia on kolmitasoinen. Luokituksen pääryhmät ovat kaksinume5

roisia (01–14), ryhmät kolminumeroisia (01.1–
14.5) ja luokat nelinumeroisia (01.1.1–14.5.0).
Kansainvälistä standardiluokitusta voi muokata
eri käyttöyhteyksissä tarkoitukseen sopivaksi
lisäämällä siihen yksityiskohtaisempia alaluokkia tms. Kaikissa käyttöyhteyksissä tulee kuitenkin säilyttää luokituksen standardirakenne
tilastojen vertailtavuuden vuoksi.

Tuotetyypit
COICOPin luokat on jaettu kansantalouden
tilinpidon periaatteiden mukaisesti palveluihin
(P), kertakulutushyödykkeisiin (KR), kestokulutushyödykkeisiin (KS) ja puolittaisiin kestokulutushyödykkeisiin (PKS).

Luokitusyksiköt
COICOPin luokitusyksiköt ovat yksittäisten tavaroiden ja palvelujen hankintamenoja, jotka
luokitellaan käyttötarkoituksen mukaisiin pääryhmiin 1–12.
COICOPin pääryhmässä 13 luokitellaan kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset menot käyttötarkoituksen mukaan. Käytännössä luokitusyksikköinä ovat usein yhteisöt itse. Monitehtäväisten
yksiköiden menoja voidaan kohdistaa eri tehtäväluokkiin esimerkiksi käytettyjen työkuukausien perusteella tai kohdistamalla kaikki monitehtäväisen yksikön menot sille tehtävälle,
jonka menot ovat suurimmat.
Julkisyhteisöjen yksilöllisiä kulutusmenoja luokittelevan pääryhmän 14 luokitusyksiköt ovat
yksittäisiä taloustoimia. Ostot ym. menot luokitellaan taloustoimen tehtävän mukaan. Silloin
kun taloustoimen käyttäminen luokitteluyksikkönä ei ole mahdollista, yksikkönä käytetään
yksittäistä julkisyhteisöä (virasto, laitos tms.).
Monitehtäväisten yksiköiden kohdalla luokituksessa toimitaan samoin kuin pääryhmässä
13.

1.2 Kuluttajahintaindeksissä ja
kulutustutkimuksessa käytettävät COICOP-versiot
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COICOP on osa kansantalouden tilinpitoa,
mutta sitä käytetään myös itsenäisenä tilastoluokituksena. Eurostat ylläpitää kulutustutkimuksen (COICOP-HBS) ja kuluttajahintaindeksin (COICOP/HICP 20001) tarpeisiin sovellettuja COICOP-versioita2.
Tässä käsikirjassa esitellään Tilastokeskuksessa käytössä olevat kansalliset luokitukset, joiden nimikkeistöt ovat julkaisun liitteinä (liitteet
3 ja 4). Nämä luokitukset perustuvat Eurostatin
ylläpitämiin luokitusstandardeihin.
Kuluttajahintaindeksin ja kulutustutkimuksen
luokitusversiot poikkeavat YK:n COICOPista
mm. pääryhmien lukumäärän perusteella. YK:n
COICOPissa on 14 pääryhmää, kun taas kuluttajahintaindeksin (KHI) ja kuluttajatutkimuksen (KT) käyttämät luokitukset ovat 12pääryhmäisiä; niistä on jätetty pois pääryhmät
13 ja 14.

Eurostatin standardin ja kansallisten versioiden välinen suhde
COICOPin kansallisia kulutustutkimus- ja
kuluttajahintaindeksisovelluksia laadittaessa on
pyritty noudattamaan Euroopan unionin tilastoviraston (Eurostat) vahvistamien luokitusstandardien rakennetta ja periaatteita. Taustalla
vaikuttavat myös kansallisissa tilastovirastoissa
kehitetyt kulutusmenoluokitukset.
Yhteisen kansainvälisen luokituksen käyttöönotto on parantanut tietojen vertailtavuutta eri
maiden kesken, mutta tuonut mukanaan myös
omat ongelmansa, kun kaikkia kansallisia erityispiirteitä ei pystytä huomioimaan. Esimerkiksi kansainvälisen COICOP-luokituksen
määritelmässä lämmityskustannusten ei katsota
1 Commission Regulation (EC) No 1749/1999.
Julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L214 13.8. 1999.
2 Luokitukset ovat saatavilla Euroopan unionin
tilastoviraston Eurostatin luokituspalvelimessa
RAMONissa osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/. Luokitukset on käännetty mm. suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.

kuuluvan vuokraan, mutta Suomessa vuokriin
yleensä sisältyy lämmitys.
Joissakin tapauksissa Suomessa käytettäviin
luokituksiin on lisätty luokkia tarkemman luokittelun mahdollistamiseksi. Toisaalta pieniä
tuoteryhmiä, kuten joitakin hedelmälajeja, on
voitu yhdistää samoihin luokkiin.
Eurostat on käännättänyt luokitukset yhteisön
jäsenmaiden kielille. Kansallisia versioita valmisteltaessa on pitkälti noudatettu Eurostatin
viralliskäännöksen terminologiaa. Eroavuuksia
on kuitenkin jonkin verran lähinnä siitä syystä,
että kansallisissa laitoksissa on sovellettu pitemmälle suomalaista termistöä.

Kuluttajahintaindeksin COICOP
Kansallinen kuluttajahintaindeksiin sovellettu
COICOP on tarkennettu 7-numerotasolle asti.
Tässä käsikirjassa julkaistavat luokituksen 1–6
-numerotasot ovat julkisia ja pysyvät samoina
useamman vuoden (liite 3). 7-numerotaso on
luokituksen tarkin taso, ja sen nimikkeistö

muodostuu ns. edustavista hyödykkeistä (esim.
näkkileipä, sulkapallotunti, kesärengas). Tarkinta tasoa päivitetään tarpeen mukaan. Päivitystarpeeseen vaikuttavat kulutusrakenteen ja
hyödykkeiden laatumuutokset sekä kuluttajahintaindeksin uudistukset.
Kansallisessa luokituksessa on joitakin luokkia,
jotka puuttuvat kansainvälisestä luokituksesta.
Näitä ovat omistusasuminen, rahapelit ja eräät
rahoituspalveluihin, erityisesti korkoihin, liittyvät luokat.

Kulutustutkimuksen COICOP
Tässä julkaistava kulutustutkimuksen tarpeisiin
sovellettu COICOP on Tilastokeskuksen kulutustutkimuksessa käytössä oleva kansallinen
versio (liite 4), joka on tarkennettu 7numerotasolle asti niin, että tarkkuustaso vastaa
kansallisia vaatimuksia. Esimerkiksi joitakin
nimikkeitä on yhdistetty silloin kun se on ollut
havaintojen lukumäärän kannalta aiheellista.
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2 English summary
The Classification of Individual Consumption
According to Purpose, COICOP, is compiled
for classifying and analysing individual consumption expenditures of households, nonprofit institutions serving households and
general government. The classification is
used in the national accounts, Household
Budget Survey and consumer price indices.
Its primary aim is to classify goods and services acquired by households for different
purposes by their primary use.
The latest version of COICOP from March
19991 is published in this handbook. The new
COICOP classification has 14 divisions and
its main structure is three-levelled. The classification contains divisions at the two-digit
level (01 to 14), groups at the three-digit
level (01.1 to 14.5) and classes at the fourdigit level (01.1.1 to 14.5.0). In different uses
the classification can be modified for the
purpose by adding more detailed sub-classes
or by omitting some classes.
COICOP consists of 14 divisions and it is
divided into three parts:
• Divisions 1 to 12: Individual consumption
expenditure of households
• Division 13: Individual consumption
expenditure of non-profit institutions
serving households
• Division 14: Individual consumption
expenditure of general government.
Divisions 01 to 12 group together such goods
and services that are considered to fulfil the
1 The nomenclature in English can be browsed on
the United Nations Statistics Division’s Internet
site at: http://esa.un.org/unsd/cr/registry/ .
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same purposes of use, such as protecting
people in different weather conditions or
preventing and curing illnesses.
The classes of COICOP division 13 have
counterparts in COPNI (Classification of the
Purposes of Non-Profit Institutions Serving
Households) and similarly the classes of
division 14 in COFOG (Classification of the
Functions of Government). The nomenclatures of the classifications are published as
appendices to this handbook (Appendices 1
and 2).
In accordance with the principles of the system of national accounts, the COICOP
classes are divided into services (S), nondurable goods (ND), durable goods (D) and
semi-durable goods (SD).
Eurostat, the Statistical Office of the European Communities, maintains versions2 of
COICOP adapted to the Household Budget
Survey (COICOP-HBS) and the Harmonised
Index of Consumer Prices (COICOP/HICP
20003). The nomenclatures of national classifications based on Eurostat’s classifications
are appended to this handbook (Appendices 3
and 4).

2 The classifications are available from RAMON,
the classifications server of Eurostat, the Statistical Office of the European Communities, at:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/. The
classifications are translated, for instance, into
English, Finnish and Swedish.
3 Commission Regulation (EC) No 1749/1999.
Published in the Official Journal of the European
Communities No L214 of 13 Aug. 1999.

3 COICOP-luokituksen nimikkeistö
1–12 Kotitalouksien yksilölliset
kulutusmenot
01

Elintarvikkeet ja alkoholittomat
juomat

01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4

Elintarvikkeet
Viljatuotteet ja leipä (KR)
Liha (KR)
Kala, äyriäiset ja nilviäiset (KR)
Maitotuotteet, juusto ja kananmunat
(KR)
Öljyt ja rasvat (KR)
Hedelmät (KR)
Vihannekset (KR)
Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja
makeiset (KR)
Elintarvikevalmisteet, muualla
luokittelemattomat (KR)

01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
01.1.9

01.2
Alkoholittomat juomat
01.2.1 Kahvi, tee ja kaakao (KR)
01.2.2 Kivennäisvedet, virvoitusjuomat,
hedelmä- ja vihannesmehut (KR)

02

Alkoholijuomat, tupakka ja
huumausaineet

02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3

Alkoholijuomat
Väkevät alkoholijuomat (KR)
Viini (KR)
Olut (KR)

02.2
Tupakka
02.2.0 Tupakka (KR)
02.3
Huumausaineet
02.3.0 Huumausaineet (KR)

03

Vaatetus ja jalkineet

03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4

Vaatetus ja vaatetuskankaat
Vaatteiden valmistusmateriaalit (PKS)
Vaatteet (PKS)
Asusteet ja pukineet (PKS)
Vaatteiden pesu, korjaus ja vuokraus
(P)

03.2
Jalkineet
03.2.1 Kengät ja muut jalkineet (PKS)
03.2.2 Jalkineiden korjaus ja vuokraus (P)

04

Asuminen ja energia

04.1
Todelliset asumisvuokrat
04.1.1 Vuokralaisen maksamat todelliset
vuokrat (P)
04.1.2 Muut todelliset vuokrat (P)
04.2
Laskennalliset asumisvuokrat
04.2.1 Omistusasunnossa asuvien
laskennalliset vuokrat (P)
04.2.2 Muut laskennalliset vuokrat (P)
04.3
Asunnon huolto ja korjaus
04.3.1 Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät materiaalit (KR)
04.3.2 Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät palvelut (P)
04.4
04.4.1
04.4.2
04.4.3
04.4.4

Muut asumiseen liittyvät palvelut
Vesi (KR)
Jätteiden keruu (P)
Jäteveden keruu (P)
Muut asumiseen liittyvät palvelut,
muualla luokittelemattomat (P)

04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5

Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet
Sähkö (KR)
Kaasu (KR)
Nestemäiset polttoaineet (KR)
Kiinteät polttoaineet (KR)
Lämpöenergia (KR)

05

Kodin kalusteet, koneet, tavarat
ja palvelut

05.1
05.1.1
05.1.2
05.1.3

Huonekalut, matot ja sisustus
Huonekalut ja kalusteet (KS)
Matot ja muut lattianpäällysteet (KS)
Huonekalujen, kalusteiden ja
lattianpäällysteiden korjaus (P)

05.2
Kodintekstiilit
05.2.0 Kodintekstiilit (PKS)
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05.3
Kodinkoneet
05.3.1 Suuret kodinkoneet (KS)
05.3.2 Kodin sähkökäyttöiset pienkoneet
(PKS)
05.3.3 Kodinkoneiden korjaus (P)
05.4
Lasitavarat, astiat ja taloustavarat
05.4.0 Lasitavarat, astiat ja taloustavarat
(PKS)
05.5

Kodin ja puutarhan työkalut ja
laitteet
05.5.1 Suuret työkalut ja laitteet (KS)
05.5.2 Pientyökalut ja erilaiset lisävarusteet
(PKS)
05.6
Kodinhoitotarvikkeet ja -palvelut
05.6.1 Kodin kulutustavarat (KR)
05.6.2 Kodin- ja taloudenhoitopalvelut (P)

06

Terveys

06.1

Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja
-tarvikkeet
06.1.1 Farmaseuttiset tuotteet (KR)
06.1.2 Muut lääkintätuotteet (KR)
06.1.3 Hoitolaitteet ja -välineet (KS)
06.2
06.2.1
06.2.2
06.2.3

Avohoitopalvelut
Sairaanhoitopalvelut (P)
Hammashoitopalvelut (P)
Muut terveydenhuoltopalvelut (P)

06.3
Sairaalapalvelut
06.3.0 Sairaalapalvelut (P)

07

Liikenne

07.1
07.1.1
07.1.2
07.1.3
07.1.4

Ajoneuvojen hankinta
Autot (KS)
Moottoripyörät (KS)
Polkupyörät (KS)
Eläinvetoiset ajoneuvot (KS)

07.2
Yksityisajoneuvojen käyttö
07.2.1 Yksityisajoneuvojen varaosat ja
lisävarusteet (PKS)
07.2.2 Yksityisajoneuvojen polttoaineet ja
voiteluöljyt (KR)
07.2.3 Yksityisajoneuvojen huolto ja korjaus
(P)
07.2.4 Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät
palvelut (P)
10

07.3
Liikennepalvelut
07.3.1 Matkustajien kuljetus
rautatieliikenteessä (P)
07.3.2 Matkustajien kuljetus tieliikenteessä
(P)
07.3.3 Matkustajien kuljetus lentoliikenteessä
(P)
07.3.4 Matkustajien kuljetus meri- ja
sisävesiliikenteessä (P)
07.3.5 Yhdistetty matkustajaliikenne (P)
07.3.6 Muut kuljetuspalvelut (P)

08

Tietoliikenne

08.1
Postipalvelut
08.1.0 Postipalvelut (P)
08.2
Puhelin- ja telekopiolaitteet
08.2.0 Puhelin- ja telekopiolaitteet (KS)
08.3
Puhelin- ja telekopiopalvelut
08.3.0 Puhelin- ja telekopiopalvelut (P)

09

Kulttuuri ja vapaa-aika

09.1

Audiovisuaaliset laitteet ja
tietokoneet
Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallentamiseen ja toistoon käytettävät
laitteet (KS)
Valokuvaus- ja elokuvalaitteet sekä
optiset laitteet (KS)
Tietojenkäsittelylaitteet (KS)
Tallennusvälineet (PKS)
Audiovisuaalisten laitteiden sekä
valokuvaus- ja tietojenkäsittelylaitteiden korjaus (P)

09.1.1
09.1.2
09.1.3
09.1.4
09.1.5

09.2
Muut suuret vapaa-ajan välineet
09.2.1 Ulkokäyttöön tarkoitetut vapaa-ajan
kestokulutustavarat (KS)
09.2.2 Soittimet ja muut sisäkäyttöön tarkoitetut vapaa-ajan kestokulutustavarat
(KS)
09.2.3 Kulttuuri- ja virkistystoimintaan liittyvien muiden kestokulutustavaroiden
huolto ja korjaus (P)
09.3

Muut virkistys- ja harrastusvälineet,
puutarhanhoito sekä lemmikkieläimet
09.3.1 Pelit, lelut ja harrastusvälineet (PKS)

09.3.2 Urheilu-, retkeily- ja ulkoiluvälineet
(PKS)
09.3.3 Puutarhat, kasvit ja kukat (KR)
09.3.4 Lemmikkieläimet ja niihin liittyvät
tuotteet (KR)
09.3.5 Lemmikkieläimille tarkoitetut
eläinlääkintä- ja muut palvelut (P)
09.4
09.4.1
09.4.2
09.4.3

Kulttuuri- ja virkistyspalvelut
Urheilu- ja virkistyspalvelut (P)
Kulttuuripalvelut (P)
Rahapelit (P)

09.5

Sanomalehdet, kirjat ja paperitavarat
Kirjat (PKS)
Sanoma- ja aikakauslehdet (KR)
Sekalaiset painotuotteet (KR)
Paperitavarat ja piirustustarvikkeet
(KR)

09.5.1
09.5.2
09.5.3
09.5.4

09.6
Valmismatkat
09.6.0 Valmismatkat (P)

10

Koulutus

10.1

Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus
10.1.0 Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus (P)
10.2

Ylemmän perusasteen ja
keskiasteen koulutus
10.2.0 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutus (P)
10.3

Keskiasteen jälkeinen koulutus,
joka ei ole korkea-asteen
koulutusta
10.3.0 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka
ei ole korkea-asteen koulutusta (P)
10.4
Korkea-asteen koulutus
10.4.0 Korkea-asteen koulutus (P)
10.5

Tasoltaan määrittelemätön
koulutus
10.5.0 Tasoltaan määrittelemätön koulutus
(P)

11

Ravintolat, kahvilat ja hotellit

11.1
Ravitsemispalvelut
11.1.1 Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat
ravitsemisliikkeet (P)
11.1.2 Ruokalat (P)
11.2
Majoituspalvelut
11.2.0 Majoituspalvelut (P)

12

Muut tavarat ja palvelut

12.1

Henkilökohtainen hygienia ja
kauneudenhoito
12.1.1 Kampaamot, parturit ja kauneushoitolat (P)
12.1.2 Henkilökohtaisen hygienian hoitoon
tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet (PKS)1)
12.1.3 Muut henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarkoitetut laitteet, tarvikkeet
ja tuotteet (KR)2)
12.2
Prostituutio
12.2.0 Prostituutio (P)
12.3
Henkilökohtaiset tavarat
12.3.1 Korut ja kellot (KS)
12.3.2 Muut henkilökohtaiset esineet (KS)
12.4
Sosiaalipalvelut
12.4.0 Sosiaaliturva (P)
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5

Vakuutukset
Henkivakuutus (P)
Asumiseen liittyvät vakuutukset (P)
Terveyteen liittyvät vakuutukset (P)
Liikenteeseen liittyvät vakuutukset (P)
Muut vakuutukset (P)

12.6
Rahoituspalvelut
12.6.1 Välilliset rahoituspalvelut (P)
12.6.2 Muut rahoituspalvelut, muualla
luokittelemattomat (P)
12.7
Muut palvelut
12.7.0 Muut palvelut, muualla
luokittelemattomat (P)

13

Kotitalouksia palvelevien voittoa
tavoittelemattomien yhteisöjen
yksilölliset kulutusmenot

13.1
Asuminen
13.1.0 Asuminen (P)

1) Luokan tuotetyyppimerkintä korjattu 26.8.2013.
2) Luokan tuotetyyppimerkintä korjattu 26.8.2013.
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13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6

Terveydenhuolto
Farmaseuttiset tuotteet (KR)
Muut lääkintätuotteet (KR)
Hoitolaitteet ja -välineet (KS)
Sairaanhoidon avohoitopalvelut (P)
Hammashoidon avohoitopalvelut (P)
Muut terveydenhuollon avohoitopalvelut (P)
13.2.7 Sairaalapalvelut (P)
13.2.8 Muut terveyspalvelut (P)
13.3
Kulttuuri- ja virkistystoiminta
13.3.1 Virkistys- ja urheilupalvelut (P)
13.3.2 Kulttuuripalvelut (P)
13.4
Koulutus
13.4.1 Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus (P)
13.4.2 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutus (P)
13.4.3 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka
ei ole korkea-asteen koulutusta (P)
13.4.4 Korkea-asteen koulutus (P)
13.4.5 Tasoltaan määrittelemätön koulutus
(P)
13.4.6 Muut koulutuspalvelut (P)
13.5
Sosiaaliturva
13.5.0 Sosiaaliturva (P)
13.6
Muut palvelut
13.6.1 Uskonnollinen toiminta (P)
13.6.2 Poliittisten puolueiden, ammattiyhdistysten ja ammattialajärjestöjen
toiminta (P)
13.6.3 Ympäristönsuojelu (P)
13.6.4 Palvelut, muualla luokittelemattomat
(P)
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14

Julkisyhteisöjen yksilölliset
kulutusmenot

14.1
Asuminen
14.1.0 Asuminen (P)
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6

Terveydenhuolto
Farmaseuttiset tuotteet (KR)
Muut lääkintätuotteet (KR)
Hoitolaitteet ja -välineet (KS)
Sairaanhoidon avohoitopalvelut (P)
Hammashoidon avohoitopalvelut (P)
Muun terveydenhuollon avohoitopalvelut (P)
14.2.7 Sairaalapalvelut (P)
14.2.8 Yleiset terveyspalvelut (P)
14.3
Kulttuuri- ja virkistystoiminta
14.3.1 Virkistys- ja urheilupalvelut (P)
14.3.2 Kulttuuripalvelut (P)
14.4
Koulutus
14.4.1 Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus (P)
14.4.2 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutus (P)
14.4.3 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka
ei ole korkea-asteen koulutusta (P)
14.4.4 Korkea-asteen koulutus (P)
14.4.5 Tasoltaan määrittelemätön koulutus
(P)
14.4.6 Koulutuksen tukipalvelut (P)
14.5
Sosiaaliturva
14.5.0 Sosiaaliturva (P)

4 COICOP määritelmineen
1–12 Kotitalouksien yksilölliset
kulutusmenot

Tähän luetaan myös:
• jauhopohjaiset tuotteet, joiden valmistamisessa on käytetty lihaa, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä, juustoa, kasviksia tai hedelmiä.

01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat

Tähän ei lueta:
• lihapiiraita (01.1.2)
• kalapiiraita (01.1.3)
• sokerimaissia (01.1.7).

01.1 Elintarvikkeet
Tälle kolminumerotasolle luokitellaan kotona
kulutettaviksi hankitut elintarvikkeet.
Tähän eivät kuulu hotellien, ravintoloiden,
kahviloiden, baarien, kioskien, katukauppiaiden yms. myymät tai myyntiautomaateista
ostetut välittömästi nautittaviksi tarkoitetut
elintarvikkeet (11.1.1); ravintoloiden valmistamat lämpimät ateriat, jotka on tarkoitettu nautittaviksi ravintolatilojen ulkopuolella (11.1.1);
pitopalveluyritysten valmistamat lämpimät ruoat noudettuina tai asiakkaan kotiin toimitettuina
(11.1.1) eivätkä nimenomaan eläinten ruoaksi
myytävät tuotteet (09.3.4).

01.1.1 Viljatuotteet ja leipä (KR)
Tähän kuuluvat:
• riisi kaikissa muodoissaan
• maissi, vehnä, ohra, kaura, ruis ja muut viljat jyvinä tai karkeina tai hienoina jauhoina
• leipä ja muut leipomotuotteet (näkkileivät,
korput, paahdettu leipä; keksit, vohvelit,
vohvelikeksit; teeleivät, muffinit, voisarvet;
kakut, maustekakut, tortut, piirakat; piiraat,
pizzat yms.)
• valmiit sekoitukset ja taikinat leipomotuotteiden valmistamiseen
• pastatuotteet kaikissa muodoissaan sekä
kuskus
• viljavalmisteet (maissi- ja kaurahiutaleet
yms.) ja muut viljatuotteet (maltaat, mallasjauhot ja -uutteet, perunajauhot, tapioka,
saago ja muut tärkkelykset).

01.1.2 Liha (KR)
Tähän kuuluvat:
• tuore, jäähdytetty tai pakastettu naudan,
lampaan, vuohen ja sian liha; hevosen, muulin, aasin, kamelin ja vastaavien eläinten liha; siipikarjan (kanan, ankan, hanhen, kalkkunan, helmikanan) liha; jäniksen, kanin ja
riistan (antiloopin, hirven, villisian, fasaanin, metsäkanan, kyyhkysen, viiriäisen yms.)
liha
• tuoreet, jäähdytetyt tai pakastetut syötävät
teurastuksen sivutuotteet
• kuivattu, suolattu tai savustettu liha ja kuivatut, suolatut tai savustetut teurastuksen
syötävät sivutuotteet (makkarat, salami, pekoni, kinkku, pasteijat yms.)
• muu säilötty tai käsitelty liha ja lihavalmisteet, kuten lihasäilykkeet, -uutteet, -nesteet
ja -piiraat.
Tähän luetaan myös:
• vedessä elävien nisäkkäiden (hylkeet, mursut, valaat yms.) ja eksoottisten eläinten
(kenguru, strutsi, alligaattori) liha ja teurastuksen syötävät sivutuotteet
• elintarvikkeina käytettäviksi hankitut elävät
eläimet ja siipikarja.
Tähän ei lueta:
• maalla ja vedessä eläviä etanoita (01.1.3)
• laardia ja muita ravintona käytettäviä
eläinrasvoja (01.1.5)
• lihaa sisältäviä keittoja ja liemiä (01.1.9).

01.1.3 Kala, äyriäiset ja nilviäiset (KR)
Tähän kuuluvat:
• tuore, jäähdytetty tai pakastettu kala
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01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
• tuoreet, jäähdytetyt tai pakastetut äyriäiset ja
nilviäiset (äyriäiset, nilviäiset ja muut kuoriaiseläimet sekä vedessä elävät etanat)
• kuivattu, savustettu tai suolattu kala sekä
kuivatut, savustetut tai suolatut äyriäiset ja
nilviäiset
• muu säilötty tai käsitelty kala ja säilötyt tai
käsitellyt äyriäiset ja nilviäiset sekä kala-,
äyriäis- ja nilviäisvalmisteet (kala-, äyriäisja nilviäissäilykkeet, kaviaari ja muut mädit,
kalapiiraat yms.).
Tähän luetaan myös:
• maalla elävät ravut ja etanat sekä sammakot
• elintarvikekäyttöön hankittu elävä kala
• elintarvikekäyttöön hankitut elävät äyriäiset
ja nilviäiset.
Tähän ei lueta:
• kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä sisältäviä
keittoja ja liemiä (01.1.9).

01.1.4 Maitotuotteet, juusto ja kananmunat
(KR)
Tähän kuuluvat:
• raakamaito sekä pastöroitu ja steriloitu
maito
• kondensoitu maito, maitotiiviste ja maitojauhe
• jogurtti, kerma, maitopohjaiset jälkiruoat ja
juomat sekä muut vastaavat maitopohjaiset
tuotteet
• juustot ja juoksetetut tuotteet
• munat ja yksinomaan munasta valmistetut
tuotteet.
Tähän luetaan myös:
• sokeria, kaakaota, hedelmiä tai aromiaineita
sisältävä maito, kerma ja jogurtti
• muut kuin maitopohjaiset meijerituotteet,
kuten soijamaito.
Tähän ei lueta:
• voita ja voivalmisteita (01.1.5).

01.1.5 Öljyt ja rasvat (KR)
Tähän kuuluvat:
• voi ja voivalmisteet (voiöljy, ghee yms.)
• margariinit (myös kevytmargariinit) ja muut
kasvirasvat (myös maapähkinävoi)
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• ruokaöljyt (oliivi-, maissi-, auringonkukka-,
puuvillansiemen-, soija-, maapähkinä- ja
saksanpähkinäöljy yms.)
• ravintona käytettävät eläinrasvat (laardi
yms.).
Tähän ei lueta:
• kalanmaksaöljyjä (06.1.1).

01.1.6 Hedelmät (KR)
Tähän kuuluvat:
• tuoreet, jäähdytetyt tai pakastetut hedelmät
• kuivatut hedelmät, hedelmänkuoret ja
-ytimet sekä pähkinät ja syötävät siemenet
• säilötyt hedelmät ja hedelmäpohjaiset tuotteet.
Tähän luetaan myös:
• melonit ja vesimelonit.
Tähän ei lueta:
• hedelmiensä vuoksi viljeltyjä vihanneksia,
kuten munakoisoja, kurkkuja ja tomaatteja
(01.1.7)
• hilloja, marmeladeja, hillokkeita, hyytelöjä
sekä hedelmäsoseita ja -tahnoja (01.1.8)
• sokeriin säilöttyjä kasvinosia (01.1.8)
• hedelmämehuja ja sokeriliemiä (01.2.2).

01.1.7 Vihannekset (KR)
Tähän kuuluvat:
• tuoreet, jäähdytetyt, pakastetut tai kuivatut
lehtiensä tai varsiensa vuoksi (parsa, parsaja kukkakaali, endiivi, fenkoli, pinaatti
yms.), hedelmiensä vuoksi (munakoiso,
kurkku, kesäkurpitsa, paprika, kurpitsa, tomaatti yms.) ja juuriensa vuoksi (punajuuri,
porkkana, sipuli, palsternakka, retiisi, nauris
yms.) viljellyt vihannekset
• tuoreet tai jäähdytetyt perunat ja mukulakasvit (maniokki, arrowjuuri, kassava, bataatti yms.)
• säilötyt tai käsitellyt vihannekset ja vihannespohjaiset tuotteet
• mukulakasvivalmisteet (hienot ja karkeat
jauhot, hiutaleet, soseet, suikaleet ja lastut)
mukaan lukien pakasteet, kuten pakastetut
perunasuikaleet.
Tähän luetaan myös:
• oliivit
• valkosipulit

01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
•
•
•
•

palkokasvit
sokerimaissi
merilevät ja muut ravintona käytettävät levät
ruokasienet.

Tähän ei lueta:
• perunatärkkelystä, tapiokaa, saagoa ja
muita tärkkelyksiä (01.1.1)
• vihanneksia sisältäviä keittoja ja liemiä
(01.1.9)
• mausteyrttejä (persilja, rosmariini, timjami
yms.) ja mausteita (pippuri, paprika, inkivääri yms.) (01.1.9)
• vihannesmehuja (01.2.2).

01.1.8 Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja
makeiset (KR)
Tähän kuuluvat:
• ruoko- ja juurikassokeri puhdistettuna tai
puhdistamattomana tomu-, kide- tai palasokerina
• hillot, marmeladit, hillokkeet, hyytelöt,
hedelmäsoseet ja -tahnat, luonnollinen ja
tehdasvalmisteinen hunaja, vaahterasiirappi,
melassit ja sokeriin säilötyt kasvinosat
• suklaapatukat ja -levyt, purukumi, karamellit, toffeet, pastillit ja muut makeistuotteet
• kaakaopohjaiset elintarvikkeet ja jälkiruokavalmisteet
• mehujäät, jäätelöt ja sorbetit.
Tähän luetaan myös:
• keinotekoiset makeutusaineet.
Tähän ei lueta:
• kaakaota ja kaakaojauhetta (01.2.1).

01.1.9 Elintarvikevalmisteet, muualla
luokittelemattomat (KR)
Tähän kuuluvat:
• suola, mausteet (pippuri, paprika, inkivääri
yms.), mausteyrtit (persilja, rosmariini, timjami yms.), kastikkeet, maustekastikkeet (sinappi, majoneesi, ketsuppi, soijakastike
yms.) ja viinietikka
• leivinjauhe, leivontahiiva, jälkiruokavalmisteet, keitot ja liemet, ruoka-aineet yms.
• homogenoidut vauvanruoat ja erityisruokavalmisteet koostumuksesta riippumatta.
Tähän ei lueta:
• maitopohjaisia jälkiruokia (01.1.4)

• soijamaitoa (01.1.4)
• keinotekoisia makeutusaineita (01.1.8)
• kaakaopohjaisia jälkiruokavalmisteita
(01.1.8).

01.2 Alkoholittomat juomat
Tälle kolminumerotasolle luokitellaan kotona
kulutettaviksi hankitut alkoholittomat juomat.
Tähän eivät kuulu hotellien, ravintoloiden, kahviloiden, baarien, kioskien ja katukauppiaiden
yms. myymät tai myyntiautomaateista ostetut,
välittömästi nautittaviksi tarkoitetut alkoholittomat juomat (11.1.1).

01.2.1 Kahvi, tee ja kaakao (KR)
Tähän kuuluvat:
• kahvi (myös kofeiiniton) jauhettuna tai
papuina mukaan lukien pikakahvi
• tee, mate ja muut haudutettavat kasvipohjaiset juomat
• makeutettu ja makeuttamaton kaakao ja
kaakaojauhe.
Tähän luetaan myös:
• kaakaopohjaiset juomavalmisteet
• kahvin ja teen korvikkeet
• kahvi- ja teeuutteet ja -esanssit.
Tähän ei lueta:
• suklaapatukoita ja -levyjä (01.1.8)
• kaakaopohjaisia elintarvikkeita ja jälkiruokavalmisteita (01.1.8).

01.2.2 Kivennäisvedet, virvoitusjuomat,
hedelmä- ja vihannesmehut (KR)
Tähän kuuluvat:
• kivennäis- ja lähdevedet sekä säiliöissä
myytävä juomavesi
• virvoitusjuomat, kuten limonadit ja kolajuomat
• hedelmä- ja vihannesmehut
• juomien valmistuksessa käytettävät sokeriliemet ja tiivisteet.
Tähän ei lueta:
• alkoholittomia juomia, jotka yleensä sisältävät alkoholia, kuten alkoholittomia oluita
(02.1).
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02 Alkoholijuomat, tupakka ja huumausaineet

02 Alkoholijuomat, tupakka ja
huumausaineet
02.1 Alkoholijuomat
Tälle kolminumerotasolle luokitellaan kotona
kulutettaviksi hankitut alkoholijuomat. Tasolle
luokitellaan myös vähäalkoholiset tai alkoholittomat juomat, jotka yleensä sisältävät alkoholia, kuten alkoholittomat oluet.
Tähän eivät kuulu hotellien, ravintoloiden, kahviloiden, baarien, kioskien, katukauppiaiden
yms. myymät tai myyntiautomaateista ostetut,
välittömästi nautittaviksi tarkoitetut alkoholijuomat (11.1.1).

02.1.1 Väkevät alkoholijuomat (KR)

• sikarit, piippu- ja purutupakka sekä nuuska.
Tähän ei lueta:
• muita tupakointivälineitä (12.3.2).

02.3 Huumausaineet
02.3.0 Huumausaineet (KR)
Tähän kuuluvat:
• marihuana, oopiumi, kokaiini ja näiden johdannaiset
• muut kasvipohjaiset huumausaineet, kuten
koolapähkinät, betelpippurin lehdet ja betelpähkinät
• muut huumausaineet mukaan lukien kemikaalit ja keinotekoisesti valmistetut huumausaineet.

Tähän kuuluvat konjakit, liköörit ja muut väkevät alkoholijuomat.

03 Vaatetus ja jalkineet

Tähän luetaan myös:
• hunajasima
• muut kuin viinipohjaiset aperitiivit.

03.1 Vaatetus ja vaatetuskankaat

02.1.2 Viini (KR)
Tähän kuuluvat:
• viini, siideri ja päärynäviini mukaan lukien
sake
• viinipohjaiset aperitiivit ja väkevät viinit
sekä samppanja ja muut kuohuviinit.

02.1.3 Olut (KR)
Tähän kuuluvat kaikki olutlaadut, kuten tumma
ja vaalea olut ja portteri.
Tähän luetaan myös:
• vähäalkoholiset ja alkoholittomat oluet
• shandy.

02.2 Tupakka
Tälle kolminumerotasolle luokitellaan kaikki
kotitalouksien ostama tupakka mukaan lukien
ravintoloista, kahviloista, baareista, huoltoasemilta yms. ostettu.

02.2.0 Tupakka (KR)
Tähän kuuluvat:
• savukkeet, savuketupakka ja -paperit
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03.1.1 Vaatteiden valmistusmateriaalit
(PKS)
Tähän kuuluvat luonnonkuitu-, tekokuitu- ja
sekoitekankaat.
Tähän ei lueta:
• verhoilukankaita (05.2.0).

03.1.2 Vaatteet (PKS)
Tähän kuuluvat:
• miesten, naisten, lasten (3–13 -vuotiaat) ja
vauvojen (0–2 -vuotiaat) mittatilaus- ja valmisvaatteet kaikista materiaaleista (mukaan
lukien nahka, turkikset, muovit ja kumi) arki-, urheilu- tai työkäyttöön
• viitat, päällys-, ulkoilu- ja sadetakit, anorakit, pusakat, pikkutakit, jakut, housut, liivit,
puvut, leningit, hameet yms.
• paidat, neule- ja paitapuserot; villapaidat ja
-takit; sortsit, uima-, urheilu- ja lenkkipuvut;
college- ja t-paidat, voimistelutrikoot yms.
• aluspaidat ja -housut, sukat, sukkahousut,
trikoot, alushameet, rintaliivit, liivihousut,
korsetit, vartalosukat yms.
• pyjamat, yöpaidat ja -asut, oloasut, aamu- ja
kylpytakit yms.
• vauvanvaatteet ja kankaiset vauvantossut.

03 Vaatetus ja jalkineet
Tähän ei lueta:
• terveydenhoitoon liittyviä asusteita, kuten
tukisukkia (06.1.2)
• vaippoja (12.1.3).

03.1.3 Asusteet ja pukineet (PKS)
Tähän kuuluvat:
• solmiot, nenäliinat, kaulaliinat, huivit; hansikkaat, lapaset, muhvit; vyöt, housunkannattimet; esiliinat, työtakit, ruokalaput, hihanpidikkeet; hatut, lakit, baskerit, myssyt
yms.
• ompelu- ja neulelangat sekä vaatteiden
valmistuksessa käytettävät tarvikkeet, kuten
soljet, napit, painonapit, vetoketjut, nauhat,
pitsit, somisteet yms.
Tähän luetaan myös:
• puutarhurinhansikkaat ja työhansikkaat
• moottoripyörä- ja polkupyöräkypärät.
Tähän ei lueta:
• kumihansikkaita ja muita kumista valmistettuja asusteita (05.6.1)
• nuppi-, haka- ja ompeluneuloja, puikkoja
sekä sormustimia (05.6.1)
• urheilukypäriä (09.3.2)
• muita urheilijan suojavarusteita, kuten
pelastusliivejä, nyrkkeilyhansikkaita, vartalotoppauksia, vöitä ja tukia (09.3.2)
• paperinenäliinoja (12.1.3)
• kelloja, koruja, kalvosinnappeja ja solmioneuloja (12.3.1)
• kävelykeppejä, sateen- ja aurinkovarjoja,
viuhkoja sekä avaimenperiä (12.3.2).

03.1.4 Vaatteiden pesu, korjaus ja vuokraus
(P)
Tähän kuuluvat:
• vaatteiden pesu, kuivapesu ja värjäys
• vaatteiden parsiminen, korjaaminen ja
muutostyöt
• pukuvuokraus.
Tähän luetaan myös:
• korjauspalvelun koko arvo kattaen työ- ja
materiaalikustannukset.
Tähän ei lueta:
• materiaaleja, ompelulankoja ja muita tarvikkeita, jotka kotitalous on hankkinut suo-

rittaakseen vaatteiden korjaukset itse
(03.1.1 tai 03.1.3)
• liinavaatteiden ja muiden kodintekstiilien
korjausta (05.2.0)
• liinavaatteiden ja muiden kodintekstiilien
pesua, kuivapesua, värjäystä ja vuokrausta
(05.6.2).

03.2 Jalkineet
03.2.1 Kengät ja muut jalkineet (PKS)
Tähän kuuluvat miesten, naisten, lasten (3–13 vuotiaat) ja vauvojen (0–2 -vuotiaat) jalkineet
mukaan lukien arki- tai vapaa-ajan käyttöön
soveltuvat urheilujalkineet, kuten lenkki-, urheilu-, tennis- ja koripallotossut sekä purjehduskengät.
Tähän luetaan myös:
• säärystimet ja muut vastaavat asusteet
• kengännauhat
• jalkineiden osat, kuten korot ja pohjat, jotka
kotitalous on hankkinut korjatakseen jalkineet itse.
Tähän ei lueta:
• kankaisia vauvantossuja (03.1.2)
• lestejä, kenkälusikoita, kengänkiillokkeita,
kenkävoiteita ja muita kenkienhoitotuotteita
(05.6.1)
• ortopedisiä jalkineita (06.1.3)
• lajikohtaisia jalkineita, kuten monoja, jalkapallo- ja golfkenkiä, luistimia, rullaluistimia ja piikkareita (09.3.2)
• säärisuojia, krikettitoppauksia ja muita
vastaavia urheilijan suojavarusteita
(09.3.2).

03.2.2 Jalkineiden korjaus ja vuokraus (P)
Tähän kuuluvat:
• jalkineiden korjaus ja kengänkiillotuspalvelut
• jalkineiden vuokraus.
Tähän luetaan myös:
• korjauspalvelun koko arvo kattaen työ- ja
materiaalikustannukset.
Tähän ei lueta:
• jalkineiden osia, kuten korkoja ja pohjia,
jotka kotitalous on hankkinut korjatakseen
jalkineet itse (03.2.1)
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• kengänkiillokkeita, kenkävoiteita ja muita
kenkienhoitotuotteita (05.6.1)
• lajikohtaisten jalkineiden (monot, jalkapallo- ja golfkengät, luistimet, rullaluistimet,
piikkarit, nappulapohjaiset kengät yms.)
korjausta (09.3.2) tai vuokrausta (09.4.1).

04.1.2 Muut todelliset vuokrat (P)

04 Asuminen ja energia

Tähän kuuluvat toissijaisista asunnoista maksetut todelliset vuokrat.

04.1 Todelliset asumisvuokrat
Vuokraan sisältyy yleensä maksu kiinteistön
maa-alueen käytöstä, käytössä olevasta asuintilasta sekä lämmitys-, viemäröinti-, valaistusyms. -rakenteista ja -asennuksista. Lisäksi
vuokraan sisältyy maksu kalustettuna vuokratun asunnon kalusteiden käytöstä.

Tähän ei lueta:
• oppilaitosten ja retkeilymajojen (11.2.0)
sekä vanhainkotien (12.4.0) tarjoamia majoituspalveluja.

Tähän ei lueta:
• lomakylien ja lomakeskusten tarjoamia
majoituspalveluja (11.2.0).

04.2 Laskennalliset asumisvuokrat
Kattavuuden osalta katso luokan 04.1 määritelmä.

Vuokraan luokitellaan sisältyväksi myös asunnon yhteydessä käytettävästä autotallista maksettava vuokra. Autotallin ei välttämättä tarvitse kuulua osana asuntorakennukseen, eikä sen
myöskään tarvitse olla vuokrattu samalta vuokranantajalta.

04.2.1 Omistusasunnossa asuvien
laskennalliset vuokrat (P)

Vuokraan eivät sisälly maksut muualla kuin
asunnon yhteydessä käytettävien autotallien ja
autopaikkojen käytöstä (07.2.4). Vuokraan
eivät myöskään sisälly vesimaksut (04.4.1),
jätemaksut (04.4.2), jätevesimaksut (04.4.3);
asunto-osakeyhtiön kulut kerrostalon kiinteistöhuollosta, piha-alueiden hoidosta, porraskäytävien siivouksesta, lämmityksestä ja valaistuksesta, hissien ja jätekuilujen huollosta
yms. (04.4.4); sähkö- (04.5.1) ja kaasumaksut
(04.5.2) eivätkä keskuslämmitys- ja lämminvesimaksut (04.5.5).

04.2.2 Muut laskennalliset vuokrat (P)

04.1.1 Vuokralaisen maksamat todelliset
vuokrat (P)
Tähän kuuluvat todelliset vuokrat, jotka vuokralainen tai alivuokralainen maksaa ensisijaisena asuntona käyttämästään kalustetusta tai
kalustamattomasta asunnosta.
Tähän luetaan myös:
• niiden kotitalouksien maksamat vuokrat,
joiden ensisijainen asunto on hotellissa tai
asuntolassa.
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Tähän kuuluvat laskennalliset vuokrat, joita
omistajat maksavat omistamistaan ja ensisijaisina asuntoina käyttämistään asunnoista.

Tähän kuuluvat:
• toissijaisten asuntojen laskennalliset vuokrat
• alennettua vuokraa maksavien tai ilmaiseksi
asuvien kotitalouksien laskennalliset vuokrat.

04.3 Asunnon huolto ja korjaus
Asunnon huoltoon ja korjaamiseen liittyy kaksi
erityispiirrettä. Ensinnäkin huolto- ja korjaustyöt on suoritettava säännöllisesti asunnon
pitämiseksi toimivassa kunnossa. Toiseksi
huolto- ja korjaustyöt eivät saa muuttaa asunnon ominaisuuksia, toimintoja tai sen odotettua
käyttöikää.
Asunnon huolto- ja korjaustöitä on kahdentyyppisiä. Pieniä huolto- ja korjaustöitä (esim.
sisustustyöt ja rakenteiden korjaus) tekevät
yleensä sekä asuntojen vuokralaiset että omistajat. Suuria huolto- ja korjaustöitä, kuten
seinien uudelleenrappaus tai katon korjaus,
tekevät yksinomaan omistajat. Ainoastaan
pienistä huolto- ja korjaustöistä vuokralaiselle
ja omistusasunnossa asuvalle aiheutuvat tarvike- ja työkulut luetaan osaksi kotitalouksien
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yksilöllisiä kulutusmenoja. Suurista asunnon
huolto- ja korjaustöistä omistusasunnossa asuvalle koituvia tarvike- ja työkuluja ei lueta
osaksi kotitalouksien yksilöllisiä kulutusmenoja.
Kustannukset materiaaleista, jotka vuokralainen tai omistusasunnossa asuva hankkii tehdäkseen huolto- tai korjaustyöt itse, luokitellaan ryhmään 04.3.1. Jos vuokralainen tai
omistusasunnossa asuva maksaa ulkopuoliselle
yritykselle huolto- tai korjaustöiden suorittamisesta, palvelun koko arvo materiaalikustannuksineen sisällytetään luokkaan 04.3.2.

04.3.1 Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät materiaalit (KR)
Tähän kuuluvat tuotteet ja materiaalit, jotka on
hankittu asunnon pieniä huolto- ja korjaustöitä
varten (esim. maalit ja lakat, rappauslaastit,
paperi- ja kangastapetit, ikkunalasit, laastit,
sementit, kitti, liisterit yms.).
Tähän luetaan myös:
• pienet putkitarvikkeet (putket, hanat, liittimet yms.)
• pintamateriaalit (lattialaudat, keraamiset
laatat yms.) sekä maalaamiseen, lakkaamiseen ja tapetoimiseen tarkoitetut siveltimet
ja kaavinraudat.
Tähän ei lueta:
• kokolattiamattoja ja linoleumia (05.1.2)
• käsityökaluja, oven heloja, pistorasioita,
sähköjohtoja ja valonlähteitä (05.5.2)
• luutia, juuriharjoja, pölyhuiskuja ja puhdistustarvikkeita (05.6.1)
• asunnon suuriin huolto- ja korjaustöihin
(välituotekäyttö) tai asunnon laajennus- ja
muutostöihin (pääoman muodostus) käytettäviä tuotteita, materiaaleja ja rakenteita.

04.3.2 Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät palvelut (P)
Tähän kuuluvat putki- ja sähköasentajan, puusepän, lasittajan, maalarin, sisustussuunnittelijan, lattiankiillottajan yms. palvelut asunnon
pieniä huolto- ja korjaustöitä varten.
Tähän luetaan myös:
• palvelun koko arvo kattaen työ- ja materiaalikustannukset.

Tähän ei lueta:
• materiaaleja, jotka kotitalous on hankkinut
suorittaakseen huolto- tai korjaustyöt itse
(04.3.1)
• asunnon suuriin huolto- ja korjaustöihin
(välituotekäyttö) tai asunnon laajennus- ja
muutostöihin (pääoman muodostus) käytettäviä palveluja.

04.4 Muut asumiseen liittyvät
palvelut
04.4.1 Vesi (KR)
Tähän kuuluu vesi.
Tähän luetaan myös:
• oheiskulut, kuten mittareiden vuokraus ja
luku, kiinteät kustannukset yms.
Tähän ei lueta:
• pulloissa tai säiliöissä myytävää juomavettä
(01.2.2)
• keskuslämmityksen kuumaa vettä ja höyryä
(04.5.5).

04.4.2 Jätteiden keruu (P)
Tähän kuuluvat jätteiden keruu ja käsittely.

04.4.3 Jäteveden keruu (P)
Tähän kuuluvat jäteveden keruu ja käsittely.

04.4.4 Muut asumiseen liittyvät palvelut,
muualla luokittelemattomat (P)
Tähän kuuluvat:
• asunto-osakeyhtiön kulut kerrostalojen kiinteistöhuollosta, piha-alueiden hoidosta, porraskäytävien siivouksesta, lämmityksestä ja
valaistuksesta, hissien ja jätekuilujen huollosta yms.
• vartiointipalvelut
• lumenauraus ja nuohous.
Tähän ei lueta:
• kodinhoitopalveluja, kuten ikkunoiden pesua, desinfiointia ja tuholaistorjuntaa
(05.6.2)
• henkivartijoiden palveluja (12.7.0).
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04.5 Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet
04.5.1 Sähkö (KR)
Tähän kuuluu sähkö.
Tähän luetaan myös:
• oheiskulut, kuten mittareiden vuokraus ja
luku sekä kiinteät kustannukset.

04.5.2 Kaasu (KR)
Tähän kuuluvat:
• kaupunkikaasu ja maakaasu
• nestemäiset hiilivedyt, kuten butaani ja
propaani.
Tähän luetaan myös:
• oheiskulut, kuten mittareiden vuokraus ja
luku, säiliöt sekä kiinteät kustannukset.

04.5.3 Nestemäiset polttoaineet (KR)
Tähän kuuluvat kotitalouksien lämmitysöljy ja
valaistukseen käytettävä öljy.

04.5.4 Kiinteät polttoaineet (KR)
Tähän kuuluvat hiili, koksi, briketit, polttopuut,
puuhiili, turve yms.

04.5.5 Lämpöenergia (KR)
Tähän kuuluvat keskuslämmityksen kuuma vesi
ja höyry.
Tähän luetaan myös:
• oheiskulut, kuten mittareiden vuokraus ja
luku sekä kiinteät kustannukset
• jäähdytys- ja viilennystarkoituksiin käytetty
jää.

05 Kodin kalusteet, koneet,
tavarat ja palvelut
05.1 Huonekalut, matot ja sisustus
05.1.1 Huonekalut ja kalusteet (KS)
Tähän kuuluvat:
• vuoteet, sohvat, vuodesohvat, pöydät, tuolit,
kaapit, lipastot ja kirjahyllyt
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• valaisimet, kuten jalka- ja pöytälamput sekä
katto- ja seinävalaisimet
• maalaukset, veistokset, grafiikanlehdet,
kuvakudokset ja muut taideteokset mukaan
lukien taidejäljennökset ja muut koristeesineet
• väliseinät, sermit ja muut huonekalut ja
kalusteet.
Tähän luetaan myös:
• tarvittavat toimitukset ja asennukset
• runkopatjat, patjat, tatamimatot
• kylpyhuonekaapit
• vauvan kalusteet, kuten kehdot, syöttötuolit
ja leikkikehät
• kaihtimet
• retkeily- ja puutarhakalusteet
• peilit, kyntteliköt ja kynttilänjalat.
Tähän ei lueta:
• vuodevaatteita ja aurinkovarjoja (05.2.0)
• kassakaappeja (05.3.1)
• koristelasia ja keraamisia esineitä (05.4.0)
• kelloja (12.3.1)
• seinään kiinnitettäviä lämpömittareita ja
ilmapuntareita (12.3.2)
• vauvankantolaukkuja ja lastenrattaita
(12.3.2)
• taide-esineitä ja antiikkihuonekaluja, jotka
on hankittu ensisijaisesti arvon säilymisen
vuoksi (pääoman muodostus).

05.1.2 Matot ja muut lattianpäällysteet (KS)
Tähän kuuluvat kokolattia- ja irtomatot, linoleumi ja muut vastaavat lattianpäällysteet.
Tähän luetaan myös:
• lattianpäällysteiden asennus.
Tähän ei lueta:
• kaisla-, kynnys- ja kylpyhuoneen mattoja
(05.2.0)
• antiikkisia lattianpäällysteitä, jotka on
hankittu ensisijaisesti arvon säilymisen
vuoksi (pääoman muodostus).

05.1.3 Huonekalujen, kalusteiden ja
lattianpäällysteiden korjaus (P)
Tähän kuuluu huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällysteiden korjaus.
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Tähän luetaan myös:
• palvelun koko arvo kattaen työ- ja materiaalikustannukset
• sellaisten taide-esineiden, antiikkihuonekalujen ja antiikkisten lattianpäällysteiden
korjaus, joita ei ole hankittu ensisijaisesti
arvon säilymisen vuoksi (pääoman muodostus).
Tähän ei lueta:
• materiaaleja, jotka kotitalous on hankkinut
korjatakseen nelinumerotasoille 05.1.1 ja
05.1.2 kuuluvat tavarat itse
• mattojen kuivapesua (05.6.2).

05.2 Kodintekstiilit
05.2.0 Kodintekstiilit (PKS)
Tähän kuuluvat:
• verhoilukankaat, verhomateriaalit, verhot,
vuorilliset verhot, ulkokaihtimet, oviverhot
ja kankaiset kaihtimet
• vuodetarvikkeet, kuten futon-patjat, tyynyt,
päänaluset ja riippumatot
• vuodevaatteet, kuten lakanat, tyynyliinat,
huovat, matkapeitot, viltit, täkit, päiväpeitot
ja hyttysverkot
• pöytä- ja lautasliinat sekä kylpyhuonetekstiilit, kuten kylpypyyhkeet ja kasvopyyhkeet
• muut kodintekstiilit, kuten ostoskassit,
pyykki- ja kenkäpussit, vaatteiden ja huonekalujen suojakankaat, liput ja aurinkovarjot
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.
Tähän luetaan myös:
• kappaletavarana myytävä kangas
• öljykangas
• kaisla-, kynnys- ja kylpyhuoneen matot.
Tähän ei lueta:
• kangastapetteja (04.3.1)
• kuvakudoksia (05.1.1)
• lattianpäällysteitä, kuten mattoja ja kokolattiamattoja (05.1.2)
• sähköhuopia (05.3.2)
• autojen, moottoripyörien yms. suojapeitteitä
(07.2.1)
• ilmapatjoja ja makuupusseja (09.3.2).

05.3 Kodinkoneet
05.3.1 Suuret kodinkoneet (KS)
Tähän kuuluvat:
• jääkaapit, pakastimet ja jääkaappipakastimet
• pesu- ja astianpesukoneet, kuivausrummut ja
-kaapit, prässäyslaitteet ja mankelit
• keittimet, grillit, keittolevyt, liedet, uunit ja
mikroaaltouunit
• ilmastointilaitteet, ilmankostuttimet, sisälämmittimet, vedenlämmittimet, tuulettimet
ja liesituulettimet
• pölynimurit, höyry- ja mattopesurit sekä
lattioiden puhdistus-, vahaus- ja kiillotuslaitteet
• muut suuret kotitalouden laitteet, kuten
kassakaapit, ompelu- ja neulekoneet, vedenpehmentimet yms.
Tähän luetaan myös:
• tarvittavat koneiden toimitukset ja asennukset.
Tähän ei lueta:
• rakennukseen kiinteästi asennettuja laitteita
(pääoman muodostus).

05.3.2 Kodin sähkökäyttöiset pienkoneet
(PKS)
Tähän kuuluvat:
• kahvimyllyt, kahvin- ja vedenkeittimet,
mehunpuristimet
• purkinavaajat, sauvasekoittimet, sähköveitset
• frityyrikeittimet, grillit, leivänpaahtimet
• jäätelö-, sorbetti- ja jogurttikoneet
• lämpölevyt, silitysraudat, tuulettimet, sähköhuovat yms.
Tähän ei lueta:
• muita kuin sähkökäyttöisiä pieniä taloustarvikkeita ja keittiövälineitä (05.4.0)
• talousvaakoja (05.4.0)
• henkilö- ja vauvanvaakoja (12.1.3).

05.3.3 Kodinkoneiden korjaus (P)
Tähän kuuluu kodinkoneiden korjaus.
Tähän luetaan myös:
• palvelun koko arvo kattaen työ- ja materiaalikustannukset
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• suurten kodinkoneiden leasing- ja vuokrakulut.
Tähän ei lueta:
• materiaaleja, jotka kotitalous on hankkinut
suorittaakseen nelinumerotasolle 05.3.1 tai
05.3.2 kuuluvien laitteiden huolto- ja korjaustyöt itse.

05.4 Lasitavarat, astiat ja taloustavarat
05.4.0 Lasitavarat, astiat ja taloustavarat
(PKS)
Tähän kuuluvat:
• kattauksissa, keittiöissä, kylpyhuoneissa,
WC:issä sekä toimistojen ja muiden sisätilojen sisustamisessa käytettävät lasi-, kristalli-, keramiikka- ja posliinitavarat
• ruokailuvälineet ja pöytähopeat
• eri materiaaleista valmistetut, muut kuin
sähkökäyttöiset keittiövälineet, kuten kattilat, padat, painekattilat; paistinpannut, kasarit, kahvimyllyt; soseuttajat, lihamyllyt;
lämpölevyt, talousvaa'at ja muut vastaavat
mekaaniset laitteet
• eri materiaaleista valmistetut, muut kuin
sähkökäyttöiset taloustarvikkeet, kuten leipälaatikot sekä kahvi- ja maustepurkit.
• jäteastiat, paperi- ja pyykkikorit, raha- ja
kassalippaat, pyyheliina- ja pullotelineet, silitysraudat ja -laudat, postilaatikot, tutti- ja
termospullot sekä jääpalarasiat
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.
Tähän ei lueta:
• valaisimia (05.1.1)
• sähkökäyttöisiä kodinkoneita (05.3.1 tai
05.3.2)
• kertakäyttöastioita (05.6.1)
• henkilö- ja vauvanvaakoja (12.1.3)
• tuhkakuppeja (12.3.2).

05.5 Kodin ja puutarhan työkalut ja
laitteet
05.5.1 Suuret työkalut ja laitteet (KS)
Tähän kuuluvat:
• motorisoidut työkalut ja laitteet, kuten sähköporat ja -sahat, hiomakoneet, pensas- ja
ruohonleikkurit, puutarhatraktorit, jyrsimet,
moottorisahat ja vesipumput
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.
Tähän luetaan myös:
• kodin pieniin kunnostustöihin käytettävien
koneiden ja laitteiden leasing- ja vuokrakulut.

05.5.2 Pientyökalut ja erilaiset lisävarusteet
(PKS)
Tähän kuuluvat:
• käsityökalut, kuten sahat, vasarat, ruuvimeisselit, tongit, jakoavaimet, pihdit, tasoitusveitset, raspit ja viilat
• puutarhatyökalut, kuten kottikärryt, kastelukannut ja -letkut, lapiot, haravat, hangot,
viikatteet, sirpit ja oksasakset
• portaat ja tikapuut
• oven helat (saranat, vetimet ja lukot)
• lämpöpattereiden ja tulisijojen rakenteet
• muut kodin ja puutarhan metalliesineet
(verhotangot, mattotangot ja koukut; ketjut,
ristikot, paalut ja aitaverkot yms.)
• pienet sähkölaitteet, kuten pistorasiat, katkaisimet, sähköjohdot ja -lamput, loisteputket, taskulamput, yleiskäyttöiset sähköparistot, ovikellot ja hälyttimet
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.

05.6 Kodinhoitotarvikkeet ja
-palvelut
05.6.1 Kodin kulutustavarat (KR)
Tähän kuuluvat:
• puhdistus- ja siivousaineet, kuten saippuat,
pesunesteet ja -aineet; pesu- ja hankausjauheet; desinfioivat valkaisuaineet, pehmennys- ja huuhteluaineet; ikkunanpesutuotteet,
vahat, kiillotusaineet; viemärinavaus- ja
desinfiointiaineet, hyönteis- ja sienimyrkyt,
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kasvinsuojeluaineet; kangasvärit sekä tislattu vesi
• siivoustarvikkeet, kuten luudat, juuriharjat,
rikkalapiot ja -harjat; pölyhuiskut ja -rievut,
astiapyyhkeet, lattiarievut; pesu- ja hankaussienet, patasudit, teräsvilla ja säämiskäliinat
• paperitavarat, kuten suodatinpaperit, pöytäja lautasliinat, talouspaperi, pölynimurin
pussit ja kertakäyttöastiat mukaan lukien
alumiinifolio ja muoviset jätepussit
• muut kodin kulutustavarat, kuten tulitikut,
kynttilät, lampunsydämet, denaturoitu sprii;
pyykkipojat, henkarit; nuppi-, haka- ja ompeluneulat, puikot, sormustimet; naulat, ruuvit ja mutterit, mattonaulat, ruuvien yms.
aluslaatat; kotitalouskäyttöön tarkoitetut liimat ja teipit; narut, nyörit ja kumihansikkaat.
Tähän luetaan myös:
• kengänkiillokkeet, kenkävoiteet ja muut
kenkienhoitotuotteet
• kotitalouskäyttöön tarkoitetut sammuttimet.
Tähän ei lueta:
• maalaamista, lakkaamista ja tapetoimista
varten tarkoitettuja siveltimiä ja kaapimia
(04.3.1)
• kulkuneuvoja varten tarkoitettuja sammuttimia (07.2.1)
• kulkuneuvojen puhdistukseen ja huoltoon
tarkoitettuja erikoistuotteita, kuten maaleja,
kromin puhdistusaineita, ruosteenesto- ja
kiillotusaineita (07.2.1)
• koristepuutarhojen hoitamiseen tarkoitettuja puutarhatuotteita (09.3.3)
• paperinenäliinoja, WC-paperia, kylpysaippuoita, pesusieniä ja muita henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitettuja tuotteita
(12.1.3)
• savukkeiden, sikarien ja piippujen sytyttimiä
ja sytytinnesteitä (12.3.2).

05.6.2 Kodin- ja taloudenhoitopalvelut (P)
Tähän kuuluvat:
• yksityistalouksien palkkaamien kodinhoitopalveluja tuottavien henkilöiden, kuten hovimestarien, kokkien, kotiapulaisten, autonkuljettajien, puutarhurien, taloudenhoitajien,
sihteerien, kotiopettajien ja au-pairien palvelut

• yritysten ja yksityisyrittäjien tarjoamat vastaavat kotipalvelut mukaan lukien lastenhoito ja kotitaloustyöt
• kodinhoitopalvelut, kuten ikkunoiden pesu,
desinfiointi ja tuholaistorjunta
• kodin liinavaatteiden, kodintekstiilien ja
mattojen pesu, kuivapesu ja värjäys
• huonekalujen, kalusteiden, mattojen, kodinkoneiden ja kodin liinavaatteiden vuokraus.
Tähän ei lueta:
• vaatteiden pesua, kuivapesua ja värjäystä
(03.1.4)
• jätteiden keruuta (04.4.2)
• jäteveden keruuta (04.4.3)
• asunto-osakeyhtiön kuluja kerrostalojen
kiinteistöhuollosta, piha-alueiden hoidosta,
porraskäytävien siivouksesta, lämmityksestä
ja valaistuksesta, hissien ja jätekuilujen
huollosta yms. (04.4.4)
• vartiointipalveluja (04.4.4)
• lumenaurausta ja nuohousta (04.4.4)
• muutto- ja varastointipalveluja (07.3.6)
• lastenhoitajia, seimiä, päiväkoteja ja muita
lastenhoitopalveluja (12.4.0)
• henkivartijoiden palveluja (12.7.0).

06 Terveys
Tälle kaksinumerotasolle kuuluvat myös koulujen ja yliopistojen terveydenhuoltoyksiköiltä
ostetut terveyspalvelut.

06.1 Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja
-tarvikkeet
Tälle kolminumerotasolle luokitellaan yksittäisten henkilöiden tai kotitalouksien reseptillä
tai ilman reseptiä apteekeista, farmaseutilta tai
lääkintälaitteiden myyjiltä hankkimat lääkkeet,
proteesit, lääkintälaitteet ja -välineet sekä muut
terveydenhoitotuotteet, jotka on tarkoitettu
käytettäviksi terveydenhoitolaitoksen ulkopuolella.
Lääkärien, hammaslääkärien tai muun terveydenhuoltohenkilöstön suoraan avohoitopotilaille toimittamat tai sairaalan suoraan vuodeosastopotilaille toimittamat vastaavat tuotteet
luokitellaan avohoitopalveluihin (06.2) tai
sairaalapalveluihin (06.3).
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06 Terveys
06.1.1 Farmaseuttiset tuotteet (KR)

06.2 Avohoitopalvelut

Tähän kuuluvat lääkeaineet ja -valmisteet,
lääkkeet, käsikauppalääkkeet, seerumit ja rokotteet, vitamiinit ja hivenaineet, kalanmaksaöljyt sekä ehkäisypillerit.

Tälle kolminumerotasolle kuuluvat lääkärien,
hammaslääkärien ja muun terveydenhuoltohenkilöstön sekä avustavan hoitohenkilöstön
avohoitopotilaille tuottamat sairaanhoito-,
hammashoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut. Palvelut voidaan tuottaa kotona, yksityistai ryhmävastaanotolla, klinikalla tai sairaaloiden ja muiden vastaavien laitosten avohoitoosastoilla.

Tähän ei lueta:
• eläinlääkintätuotteita (09.3.4)
• henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitettuja tuotteita, kuten lääkesaippuoita
(12.1.3).

06.1.2 Muut lääkintätuotteet (KR)
Tähän kuuluvat:
• kuumemittarit, kangas- ja teippisiteet, injektioruiskut, ensiapupakkaukset, kuumavesipullot ja jääpussit
• terveydenhoitoon liittyvät asusteet, kuten
tukisukat ja polvisuojat
• raskaustestit ja mekaaniset ehkäisyvälineet,
kuten kondomit.

Avohoitopalveluihin kuuluvat lääkärien, hammaslääkärien, muun terveydenhuoltohenkilöstön sekä avustavan hoitohenkilöstön suoraan
avohoitopotilaille toimittamat lääkkeet, proteesit, lääkintälaitteet ja -välineet sekä muut terveydenhoitotuotteet.
Sairaalojen ja vastaavien laitosten vuodeosastopotilailleen tuottamat sairaanhoito-, hammashoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut luokitellaan sairaalapalveluihin (06.3).

06.1.3 Hoitolaitteet ja -välineet (KS)

06.2.1 Sairaanhoitopalvelut (P)

Tähän kuuluvat:
• näköä korjaavat silmälasit ja piilolinssit,
kuulolaitteet, lasisilmät, proteesit ja muut
proteettiset apuvälineet
• ortopediset tuet, jalkineet ja apuvälineet
sekä kirurgiset vyöt, tyrävyöt ja -liivit
• kaulatuet, lääkinnälliset hierontalaitteet ja
hoitolamput
• moottori- ja käsikäyttöiset pyörätuolit ja
liikuntaesteisten muut kulkuneuvot
• erikoissängyt, kainalosauvat, sähkökäyttöiset ja muut kuin sähkökäyttöiset verenpainemittarit yms.
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.

Tähän kuuluvat käynnit yleis- tai erikoislääkärin vastaanotolla.

Tähän luetaan myös:
• hammasproteesit lukuun ottamatta sovittamiskustannuksia.
Tähän ei lueta:
• hoitolaitteiden vuokrausta (06.2.3)
• urheilussa käytettäviä suojalaseja, -vöitä ja
-tukia (09.3.2)
• aurinkolaseja ilman vahvuuksia (12.3.2).
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Tähän luetaan myös:
• hampaiden oikomishoitoon erikoistuneiden
lääkärien palvelut.
Tähän ei lueta:
• lääketieteellisiä analyysejä tekevien laboratorioiden ja röntgenkeskusten palveluja
(06.2.3)
• luonnonlääkintäpalveluja (06.2.3).

06.2.2 Hammashoitopalvelut (P)
Tähän kuuluvat hammaslääkärien, suuhygienistien ja muun avustavan hammashoitohenkilöstön palvelut.
Tähän luetaan myös:
• hammasproteesien sovittamiskustannukset.
Tähän ei lueta:
• hammasproteeseja (06.1.3)
• hampaiden oikomishoitoon erikoistuneiden
lääkärien palveluja (6.2.1)
• lääketieteellisiä analyysejä tekevien laboratorioiden ja röntgenkeskusten palveluja
(06.2.3).

07 Liikenne
06.2.3 Muut terveydenhuoltopalvelut (P)
Tähän kuuluvat:
• lääketieteellisiä analyysejä tekevien laboratorioiden ja röntgenkeskusten palvelut
• freelance-sairaanhoitajien ja -kätilöiden
palvelut
• freelance-periaatteella toimivien akupunktuurin harjoittajien, kiropraktikkojen, optikkojen, lääkintävoimistelijoiden, puheterapeuttien yms. palvelut
• kuntoutus lääkärin lähetteellä
• avohoitopotilaiden lämpökylvyt ja merivesihoidot
• sairaankuljetuspalvelut
• hoitolaitteiden vuokraus.
Tähän luetaan myös:
• luonnonlääkintäpalvelut.

06.3 Sairaalapalvelut
Sairaalahoidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa
potilas otetaan sairaalaan hoidon ajaksi. Sairaalahoitoon luetaan myös sairaalojen tarjoama
päivähoito sekä kotisairaanhoito ja saattokotien
antama terminaalihoito.

• vanhainkotien palvelut (12.4)
• vammaishoitolaitokset (12.4)
• ensisijaisesti pitkäaikaistukea antavat kuntoutuskeskukset (12.4).

06.3.0 Sairaalapalvelut (P)
Tähän kuuluvat seuraavat vuodeosastopotilaille
tuotettavat palvelut:
• peruspalvelut: hallinto, vuodepaikka, ruoat
ja juomat; erikoistumattoman henkilöstön
(avustavan hoitohenkilöstön) suorittama
valvonta ja hoito; ensiapu, elvytys ja sairaankuljetus; lääkkeiden ja muiden farmaseuttisten tuotteiden tarjonta; hoitolaitteiden
ja -välineiden tarjonta
• sairaanhoitopalvelut: yleis-, hammas- ja erikoislääkärien sekä kirurgien palvelut; lääketieteelliset analyysit ja röntgenkuvaus; muun
terveydenhuoltohenkilöstön, kuten sairaanhoitajien, kätilöiden, kiropraktikkojen, optikkojen, lääkintävoimistelijoiden ja puheterapeuttien tuottamat palvelut.

07 Liikenne

Sairaalat ovat laitoksia, jotka tarjoavat vuodeosastohoitoa ammattipätevyyden omaavien lääkäreiden välittömässä valvonnassa. Myös muut
terveyden- ja äitiyshuollon yksiköt, hoitolaitokset ja hoitokodit tarjoavat vuodeosastohoitoa, mutta niissä palveluja valvoo, ja usein
myös tuottaa, lääkäreitä alemman pätevyystason henkilöstö.

07.1 Ajoneuvojen hankinta

Tälle kolminumerotasolle kuuluvat:
• yleis- ja erikoissairaaloiden palvelut
• pääasiassa vuodeosastohoitoa antavien terveyden- ja äitiyshuollon yksiköiden palvelut
• hoitolaitosten ja -kotien palvelut
• sellaisten vanhuksille tarkoitettujen laitosten
palvelut, joissa lääketieteellinen seuranta on
tärkeä osa toimintaa
• sellaisten kuntoutuskeskusten palvelut, jotka
tarjoavat vuodeosastohoitoa ja kuntoutusta
ja joiden tavoitteena on pikemminkin hoidon kuin pitkäaikaistuen antaminen.

Tähän kuuluvat henkilöautot, farmariautot,
matkustajille rekisteröidyt pakettiautot yms.
kaksi- tai nelivetoiset ajoneuvot.

Tälle kolminumerotasolle eivät kuulu:
• palvelupisteet, jotka keskittyvät yksinomaan
avohoitoon, kuten lääkärien vastaanotot,
klinikat ja neuvolat (06.2)

Tähän luetaan myös:
• sivuvaunulliset
• moottorikelkat.

Vapaa-ajan käyttöön tarkoitettujen kulkuneuvojen, kuten asuntoautojen ja -vaunujen, matkailuautojen, lentokoneiden ja veneiden hankinnat kuuluvat luokkaan 09.2.1.

07.1.1 Autot (KS)

Tähän ei lueta:
• liikuntaesteisten kulkuneuvoja (06.1.3)
• asuntovaunuja (09.2.1)
• golfautoja (09.2.1).

07.1.2 Moottoripyörät (KS)
Tähän kuuluvat kaikentyyppiset moottoripyörät, skootterit ja mopedit.
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07 Liikenne
Tähän ei lueta:
• liikuntaesteisten kulkuneuvoja (06.1.3)
• golfautoja (09.2.1).

07.1.3 Polkupyörät (KS)
Tähän kuuluvat kaikentyyppiset polkupyörät ja
kolmipyörät.
Tähän luetaan myös:
• riksat.
Tähän ei lueta:
• lelupyöriä (09.3.1).

07.1.4 Eläinvetoiset ajoneuvot (KS)
Tähän kuuluvat eläinvetoiset ajoneuvot.
Tähän luetaan myös:
• ajoneuvojen vetämiseen tarvittavat eläimet
ja välineet (ikeet, kaulahihnat, valjaat, suitset, ohjakset yms.).
Tähän ei lueta:
• vapaa-ajan käyttöä varten hankittuja hevosia ja poneja, niiden vetämiä ajoneuvoja tai
tähän liittyviä välineitä (09.2.1)

07.2 Yksityisajoneuvojen käyttö
Varaosat, lisävarusteet ja voiteluöljyt, joita kotitaloudet hankkivat suorittaakseen huolto-,
korjaus- tai muut toimenpiteet itse, kuuluvat
luokkaan 07.2.1 tai 07.2.2. Jos kotitalous maksaa yritykselle huollon, korjauksen tai asennuksen suorittamisesta, palvelun koko arvo materiaalikustannuksineen sisällytetään luokkaan
07.2.3.

07.2.1 Yksityisajoneuvojen varaosat ja
lisävarusteet (PKS)
Tähän kuuluvat renkaat (uudet, käytetyt ja pinnoitetut), sisärenkaat, sytytystulpat, akut, iskunvaimentimet, suodattimet, pumput ja muut
yksityisajoneuvojen varaosat ja lisävarusteet.
Tähän luetaan myös:
• ajoneuvoja varten tarkoitetut sammuttimet
• ajoneuvojen puhdistukseen ja huoltoon tarkoitetut erikoistuotteet, kuten maalit, kromin
puhdistusaineet, ruosteenestoaineet ja kiillotusaineet
• autojen, moottoripyörien yms. suojapeitteet.
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Tähän ei lueta:
• moottori- ja polkupyöräkypäriä (03.1.3)
• yleiskäyttöön tarkoitettuja puhdistus- ja
huoltotuotteita, kuten tislattua vettä, pesusieniä, säämiskäliinoja ja pesuaineita
(05.6.1)
• varaosien ja lisävarusteiden asennuskustannuksia tai auton korin maalaus-, pesu- ja
kiillotustöiden kustannuksia (07.2.3)
• radiopuhelimia (08.2.0)
• autoradioita (09.1.1)
• lasten turvaistuimia (12.3.2).

07.2.2 Yksityisajoneuvojen polttoaineet ja
voiteluöljyt (KR)
Tähän kuuluvat:
• bensiini ja muut polttoaineet, kuten dieselöljy, nestekaasu, alkoholi ja kaksitahtisekoitukset
• voitelu- ja vaihteistoöljyt, jarru- ja jäähdytysnesteet sekä lisäaineet.
Tähän luetaan myös:
• luokkaan 05.5.1 kuuluvien suurten työkalujen ja laitteiden sekä luokkaan 09.2.1 kuuluvien vapaa-ajan kulkuneuvojen polttoaineet.
Tähän ei lueta:
• öljynvaihdon ja voitelun työkustannuksia
(07.2.3).

07.2.3 Yksityisajoneuvojen huolto ja
korjaus (P)
Tähän kuuluvat yksityisajoneuvojen huolto- ja
korjauspalvelut, kuten osien ja lisävarusteiden
asennus, ohjauksen säätö, tekniset tarkastukset,
konerikkopalvelut, öljynvaihto, pesu ja rasvaus.
Tähän luetaan myös:
• palvelun koko arvo kattaen työ- ja materiaalikustannukset.
Tähän ei lueta:
• varaosia, lisävarusteita ja voiteluöljyjä,
joita kotitaloudet ovat hankkineet suorittaakseen huolto- ja korjaustyöt itse (07.2.1
tai 07.2.2)
• auton katsastusta (07.2.4).

07 Liikenne
07.2.4 Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät
palvelut (P)

07.3.2 Matkustajien kuljetus tieliikenteessä
(P)

Tähän kuuluvat:
• autotallin tai pysäköintipaikan vuokraaminen muualta kuin asunnon yhteydestä
• käyttömaksut (sillat, tunnelit, lossit, moottoritiet) ja pysäköintimaksut
• ajo-opetus, ajokokeet ja ajokortit
• auton katsastus
• yksityisajoneuvon vuokraaminen ilman
kuljettajaa.

Tähän kuuluvat henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset linja-autolla, taksilla ja kuljettajalla varustetulla vuokra-autolla.

Tähän ei lueta:
• vuokra-auton ja kuljettajan vuokrausta
(07.3.2)
• yksityisajoneuvon vakuutukseen sisältyviä
palvelumaksuja (12.5.4).

07.3.4 Matkustajien kuljetus meri- ja
sisävesiliikenteessä (P)

07.3 Liikennepalvelut

Tähän luetaan myös:
• yksityisajoneuvojen kuljetus.

Liikennepalvelujen ostot luokitellaan yleensä
liikennevälineen perusteella. Jos yksi matkalippu kattaa useampia liikennevälineitä, esimerkiksi kaupunkiliikenteen linja-auton ja
maanalaisen, tai pikajunan ja lautan, eikä kustannuksia voida jakaa liikennevälineiden kesken, ostot luokitellaan nelinumerotasolle
07.3.5.
Aterioiden, välipalojen, juomien, virvokkeiden
ja majoituspalvelujen kustannukset kuuluvat
tälle kolminumerotasolle, mikäli ne sisältyvät
matkan hintaan eikä niitä ole hinnoiteltu erikseen. Jos ne on hinnoiteltu erikseen, ne luokitellaan kaksinumerotasolle 11.

07.3.3 Matkustajien kuljetus
lentoliikenteessä (P)
Tähän kuuluvat henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset lentokoneella ja helikopterilla.

Tähän kuuluvat henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset laivalla, lautalla, veneellä, ilmatyynyaluksella ja kantosiipialuksella.

07.3.5 Yhdistetty matkustajaliikenne (P)
Tähän kuuluvat henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset kahdella tai useammalla liikennevälineellä, kun kustannuksia ei voida jakaa eri
liikennevälineiden kesken.
Tähän luetaan myös:
• yksityisajoneuvojen kuljetus.
Tähän ei lueta:
• valmismatkoja (09.6.0).

07.3.6 Muut kuljetuspalvelut (P)

07.3.1 Matkustajien kuljetus
rautatieliikenteessä (P)

Tähän kuuluvat:
• köysiradat ja tuolihissit
• muutto- ja varastointipalvelut
• kantajien, matkatavaratoimistojen ja matkatavarankuljetusliikkeiden palvelut
• erikseen hinnoitellut matkatoimistojen välityspalkkiot.

Tähän kuuluvat henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset junalla, raitiovaunulla ja maanalaisella.

Tähän ei lueta:
• hiihto- ja lomakeskusten köysiratoja ja
tuolihissejä (09.4.1).

Koulukuljetuspalvelut kuuluvat tälle kolminumerotasolle, mutta sairaankuljetuspalvelut eivät
(06.2.3).

Tähän luetaan myös:
• yksityisajoneuvojen kuljetus.
Tähän ei lueta:
• köysiratoja (07.3.6).
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08 Tietoliikenne

08 Tietoliikenne
08.1 Postipalvelut

Tähän luetaan myös:
• radiopuhelinliikenne-, radiosähkötys- ja
radioteleksipalvelut.

08.1.0 Postipalvelut (P)

09 Kulttuuri ja vapaa-aika

Tähän kuuluvat:
• kirjeiden, korttien ja pakettien postimaksut
• yksityinen postin ja pakettien kotiinkuljetus.

09.1 Audiovisuaaliset laitteet ja
tietokoneet

Tähän luetaan myös:
• uusien postimerkkien ostot
• sellaisten korttien ja kirjeiden osto, joiden
postimaksu on valmiiksi maksettu.

09.1.1 Äänen ja kuvan vastaanottoon,
tallentamiseen ja toistoon käytettävät
laitteet (KS)

Tähän ei lueta:
• käytettyjen tai mitätöityjen postimerkkien
ostoja (09.3.1)
• postitoimistojen tarjoamia rahoituspalveluja (12.6.2).

08.2 Puhelin- ja telekopiolaitteet
08.2.0 Puhelin- ja telekopiolaitteet (KS)
Tähän kuuluvat:
• puhelinten, radiopuhelinten, telekopiolaitteiden, puhelinvastaajien ja -kaiutinten ostot
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.
Tähän ei lueta:
• mikrotietokoneiden telekopio- ja puhelinvastaajatoimintoja (09.1.3).

08.3 Puhelin- ja telekopiopalvelut
08.3.0 Puhelin- ja telekopiopalvelut (P)
Tähän kuuluvat:
• kotitalouden puhelinlaitteiden asennus- ja
liittymäkulut
• yksityisen liittymän ja yleisöpuhelimen
(esim. puhelinkioskin tai postitoimiston
yleisöpuhelimen) käyttö sekä hotellien, kahviloiden, ravintoloiden ja muiden vastaavien
veloittamat puhelumaksut
• sähke-, teleksi- ja telekopiopalvelut
• tiedonsiirto- ja Internet-yhteyspalvelut
• puhelinten, telekopiolaitteiden, puhelinvastaajien ja -kaiutinten vuokraus.
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Tähän kuuluvat:
• televisiot, videonauhurit ja tv-antennit
• radiot, auto- ja kelloradiot, radiopuhelimet
sekä radioamatöörivastaanottimet ja -lähettimet
• levy-, kasetti- ja cd-soittimet, nauhurit, korvalappustereot, stereolaitteet osineen (levylautaset, virittimet, vahvistimet, kaiuttimet
yms.), mikrofonit ja kuulokkeet.
Tähän ei lueta:
• videokameroita ja ääntä tallentavia kameroita (09.1.2).

09.1.2 Valokuvaus- ja elokuvalaitteet sekä
optiset laitteet (KS)
Tähän kuuluvat:
• valokuvaus-, elokuva- ja videokamerat sekä
ääntä tallentavat kamerat
• elokuva- ja diaprojektorit
• suurennuslaitteet ja filmin kehityslaitteet
• varusteet, kuten kankaat, katselulaitteet,
linssit, salamalaitteet, suodattimet ja valotusmittarit
• kiikarit, mikroskoopit, kaukoputket ja kompassit.

09.1.3 Tietojenkäsittelylaitteet (KS)
Tähän kuuluvat:
• mikrotietokoneet ja näyttöpäätteet
• kirjoittimet ja niiden lisävarusteet
• tietokoneohjelmistot, kuten käyttöjärjestelmät, sovellukset ja kielet
• laskimet mukaan lukien taskulaskimet
• kirjoituskoneet ja tekstinkäsittelylaitteet.

09 Kulttuuri ja vapaa-aika
Tähän luetaan myös:
• mikrotietokoneiden telekopio- ja puhelinvastaajatoiminnot.

09.1.5 Audiovisuaalisten laitteiden sekä
valokuvaus ja tietojenkäsittelylaitteiden korjaus (P)

Tähän ei lueta:
• Cd-romeja ja levykkeitä, joille on tallennettu valmiiksi kirjoja, sana- ja tietosanakirjoja, tietokoneavusteisia kieltenopetusohjelmia tai multimediasovelluksia (09.1.4)
• videopeliohjelmia (09.3.1)
• televisiovastaanottimeen yhdistettäviä tietokonepelejä (9.3.1)
• kirjoituskoneen värinauhoja (09.5.4)
• väri- ja mustekasetteja (09.5.4)
• laskutikkuja (09.5.4).

Tähän kuuluu valokuvaus-, tietojenkäsittely- ja
audiovisuaalisten laitteiden korjaus.

09.1.4 Tallennusvälineet (PKS)
Tähän kuuluvat:
• ääni- ja cd-levyt
• valmiiksi tallennetut nauhat, kasetit, videokasetit, levykkeet ja cd-romit nauhureihin,
kasetti- ja videonauhureihin sekä mikrotietokoneisiin
• tallentamattomat nauhat, kasetit, videokasetit, levykkeet ja cd-romit nauhureihin, kasetti- ja videonauhureihin sekä mikrotietokoneisiin
• valottamattomat valo- ja elokuvaukseen
tarkoitetut filmit, kasetit ja levyt.
Tähän luetaan myös:
• nauhat ja cd-levyt, joille on tallennettu valmiiksi romaaneja, näytelmiä, runoja yms.
• levykkeet ja cd-romit, joille on tallennettu
valmiiksi kirjoja, sanakirjoja, tietosanakirjoja, tietokoneavusteisia kieltenopetusohjelmia, multimediasovelluksia yms.
• valokuvaustarvikkeet, kuten paperit ja salamavalot
• valottamattomat filmit, joiden hintaan sisältyvät erittelemättä kehityskulut.
Tähän ei lueta:
• paristoja (05.5.2)
• tietokoneohjelmistoja, kuten käyttöjärjestelmiä, sovelluksia, kieliä yms. (09.1.3)
• videopeliohjelmia ja -kasetteja sekä cd-rom
-videopelejä (09.3.1)
• filmien kehitystä ja valokuvien valmistusta
(09.4.2).

Tähän luetaan myös:
• palvelun koko arvo kattaen työ- ja materiaalikustannukset.
Tähän ei lueta:
• materiaaleja, jotka kotitalous on hankkinut
korjatakseen nelinumerotasoille 09.1.1 09.1.3 luokiteltavat tavarat itse.

09.2 Muut suuret vapaa-ajan välineet
09.2.1 Ulkokäyttöön tarkoitetut vapaa-ajan
kestokulutustavarat (KS)
Tähän kuuluvat:
• asuntoautot ja -vaunut
• lentokoneet, kevyt- ja purjelentokoneet,
riippuliitimet sekä kuumailmapallot
• veneet, perämoottoriveneet, purjeet, takilat
ja kansirakenteet
• hevoset ja ponit sekä niiden vetämät ajoneuvot ja näihin liittyvät välineet (valjaat,
suitset, ohjakset, satulat yms.)
• suuret peli- ja urheiluvälineet, kuten kanootit, kajakit, purjelaudat, sukellusvarusteet ja
golfautot.
Tähän luetaan myös:
• veneiden, asuntoautojen ja -vaunujen yms.
varusteet.
Tähän ei lueta:
• henkilökuljetuksia varten hankittuja hevosia
ja poneja tai niiden vetämiä ajoneuvoja ja
näihin liittyviä välineitä (07.1.4)
• lapsille ja rantakäyttöön tarkoitettuja puhallettavia kumiveneitä ja -lauttoja sekä
uima-altaita (09.3.2).

09.2.2 Soittimet ja muut sisäkäyttöön
tarkoitetut vapaa-ajan kestokulutustavarat (KS)
Tähän kuuluvat:
• kaikenkokoiset soittimet, kuten pianot, urut,
viulut, kitarat, rummut, trumpetit, klarinetit,
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huilut, nokkahuilut ja huuliharput mukaan
lukien sähköiset soittimet
• biljardi- ja pöytätennispöydät sekä flipperit,
raha-automaatit yms.
Tähän ei lueta:
• leluja (09.3.1).

09.2.3 Kulttuuri- ja virkistystoimintaan
liittyvien muiden kestokulutustavaroiden huolto ja korjaus (P)
Tähän kuuluvat muiden kulttuuriin ja vapaaaikaan liittyvien kestokulutustavaroiden huolto
ja korjaus.
Tähän luetaan myös:
• palvelun koko arvo kattaen työ- ja materiaalikustannukset
• veneiden, asuntoautojen ja -vaunujen yms.
asettaminen talviteloille
• yksityislentokoneiden hallipalvelut
• veneiden satamapalvelut
• vapaa-ajan käyttöön hankituille hevosille ja
poneille tarkoitetut eläinlääkintä- ja muut
palvelut (mm. talli-, ruokinta- ja kengityspalvelut).
Tähän ei lueta:
• vapaa-ajan ajoneuvojen polttoaineita
(07.2.2)
• materiaaleja, jotka kotitalous on hankkinut
suorittaakseen luokkiin 09.2.1 tai 09.2.2
kuuluvien tavaroiden huolto- ja korjaustyöt
itse
• lemmikkieläimille tarkoitettuja eläinlääkärija muita palveluja (09.3.5).

09.3 Muut virkistys- ja harrastusvälineet, puutarhanhoito sekä
lemmikkieläimet
09.3.1 Pelit, lelut ja harrastusvälineet (PKS)
Tähän kuuluvat:
• kortti- ja seurapelit, shakki yms.
• kaikenlaiset lelut mukaan lukien nuket ja
pehmolelut; leluautot ja -junat; lelupolkupyörät ja -kolmipyörät; rakennussarjat, muovailuvahat; palapelit, sähköiset pelit; naamiot, rooliasut, pilailuvälineet; pikkuesineet,
ilotulitusvälineet ja -raketit; koristenauhat ja
joulukuusenkoristeet
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• postimerkkien keräilyvälineet, kuten käytetyt tai mitätöidyt postimerkit ja postimerkkialbumit
• keräilyesineet, kuten rahat, mitalit, kivet,
eläin- ja kasvilajit
• muut muualla luokittelemattomat harrastusvälineet ja -esineet.
Tähän luetaan myös:
• videopeliohjelmat
• televisiovastaanottimeen yhdistettävät tietokonepelit
• videopelikasetit ja cd-rom -videopelit.
Tähän ei lueta:
• taide- tai antiikkiesineiksi luokiteltavia
keräilyesineitä (05.1.1)
• uusia postimerkkejä (08.1.0)
• joulukuusia (09.3.3)
• lasten leikekirjoja (09.5.1).

09.3.2 Urheilu-, retkeily- ja ulkoiluvälineet
(PKS)
Tähän kuuluvat:
• voimistelu-, koululiikunta- ja urheiluvälineet, kuten pallot, sulkapallot, verkot; mailat, sukset, golfmailat; floretit, säilät, seipäät; painot, kiekot, keihäät; käsipainot,
vetolaitteet ja muut kuntosalivälineet
• laskuvarjot ja muut laskuvarjohyppyvälineet
• urheilussa, metsästyksessä ja henkilökohtaisessa suojautumisessa käytettävät aseet ja
ampumatarvikkeet
• vavat ja muut kalastustarvikkeet
• ranta- ja ulkopelien, kuten nurmikeilapelin,
kroketin, liitokiekon ja lentopallon välineet,
sekä puhallettavat kumiveneet, -lautat ja uima-altaat
• retkeilytarvikkeet, kuten teltat varusteineen,
makuupussit, rinkat, ilmapatjat ja pumput
sekä retkikeittimet ja ulkogrillit
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.
Tähän luetaan myös:
• lajisidonnaiset jalkineet, kuten monot, jalkapallo- ja golfkengät, luistimet, rullaluistimet, piikkarit ja nappulapohjaiset kengät
• urheilukypärät
• muut urheilijan suojavarusteet, kuten pelastusliivit, nyrkkeilyhansikkaat, vartalotoppaukset, säärisuojat, suojalasit, vyöt ja tuet.
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Tähän ei lueta:
• moottoripyörä- ja polkupyöräkypäriä
(03.1.3)
• retkeily- ja puutarhakalusteita (05.1.1).

09.3.3 Puutarhat, kasvit ja kukat (KR)
Tähän kuuluvat:
• aidot ja keinotekoiset kukat ja viherkasvit,
taimet, pensaat, kukkasipulit, mukulat ja
siemenet
• lannoitteet, kompostimulta, puutarha- ja
nurmikkoturve, koristepuutarhojen erikoismultaseokset, puutarhanhoitovalmisteet
• ruukut ja kukkatelineet.
Tähän luetaan myös:
• aidot ja keinotekoiset joulukuuset
• kukkien ja kasvien toimituskulut.
Tähän ei lueta:
• puutarhurinhansikkaita (03.1.3)
• puutarhuripalveluja (04.4.4 tai 05.6.2)
• puutarhanhoitovälineitä (05.5.1)
• puutarhatyökaluja (05.5.2)
• kotitalouskäyttöön tarkoitettuja hyönteismyrkkyjä ja kasvinsuojeluaineita (05.6.1).

09.3.4 Lemmikkieläimet ja niihin liittyvät
tuotteet (KR)
Tähän kuuluvat:
• lemmikkieläimet
• lemmikkieläinten ruoat
• lemmikkieläinten lääkintä- ja hoitotuotteet
• kaulapannat, talutushihnat, koirankopit,
lintuhäkit, akvaariot, kissanhiekka yms.
Tähän ei lueta:
• hevosia ja poneja (07.1.4 tai 09.2.1)
• eläinlääkintäpalveluja (09.3.5).

09.3.5 Lemmikkieläimille tarkoitetut
eläinlääkintä- ja muut palvelut (P)
Tähän kuuluvat lemmikkieläimille tarkoitetut
eläinlääkintä- ja muut palvelut, kuten hoito,
trimmaus, kennelit, tatuointi ja koulutus.
Tähän ei lueta:
• vapaa-ajan käyttöön hankituille hevosille ja
poneille tarkoitettuja eläinlääkintä- ja
muita palveluja, kuten talli- ja kengityspalveluja (09.2.3).

09.4 Kulttuuri- ja virkistyspalvelut
09.4.1 Urheilu- ja virkistyspalvelut (P)
Tähän kuuluvat:
• urheilu- ja pyöräilystadionien, ravi- ja kilparatojen yms. tarjoamat palvelut
• jää- ja uimahallien, golf-, tennis- ja squashkenttien, voimistelusalien, kuntokeskusten ja
keilaratojen tarjoamat palvelut
• tivolien ja huvipuistojen tarjoamat palvelut
• karusellit, keinulaudat ja muut leikkikenttävarusteet
• flipperit ja muut aikuisille tarkoitetut pelit
lukuun ottamatta rahapelejä (09.4.3)
• laskettelurinteet, hiihtohissit ja muut vastaavat
• urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvien välineiden ja tarvikkeiden, kuten lentokoneiden,
veneiden, hevosten sekä hiihto- ja retkeilyvarusteiden vuokraus
• koulun ulkopuolella annettava bridgen,
shakin, aerobicin, tanssin, musiikin, luistelun, hiihdon, uinnin ja muiden lajien yksityis- tai ryhmäopetus
• erä- ja matkaoppaiden yms. palvelut
• veneilyyn liittyvät navigointipalvelut.
Tähän luetaan myös:
• lajikohtaisten jalkineiden (monot, jalkapallo- ja golfkengät, luistimet, rullaluistimet,
piikkarit, nappulapohjaiset kengät yms.)
vuokraus.
Tähän ei lueta:
• muualla kuin hiihto- ja lomakeskuksissa
olevia köysiratoja ja tuolihissejä (07.3.6).

09.4.2 Kulttuuripalvelut (P)
Tähän kuuluvat:
• elokuvateatterit, teatterit, ooppera- ja konserttitalot, musiikkisalit, sirkukset, ääni- ja
valoesitykset
• museot, kirjastot, taidegalleriat ja näyttelyt
• historialliset monumentit, kansallispuistot,
eläintarhat ja kasvitieteelliset puutarhat sekä
akvaariot
• kulttuuriin liittyvien välineiden ja tarvikkeiden, kuten televisioiden ja videokasettien
vuokraus
• televisio- ja radiolähetykset, erityisesti tvlupamaksut ja maksulliset tv-lähetykset
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• valokuvaajien tarjoamat palvelut, kuten
filmin kehitys, kuvanvalmistus, suurennokset, muotokuvaus ja hääkuvat.
Tähän luetaan myös:
• muusikkojen, klovnien ja muiden esiintyjien
viihdepalvelut yksityistilaisuuksissa.

09.4.3 Rahapelit (P)
Tähän kuuluvat palvelumaksut seuraavista:
• lotto, toto, kasinot ja muut uhkapelit, rahaautomaatit, bingohallit, raaputusarvat, arpajaiset yms.
• vedonvälittäjille maksettavat palvelumaksut.
Palvelumaksu on arpalipuista tai -kupongeista
maksetun tai panokseksi asetetun määrän ja
voittajille maksetun määrän välinen erotus.

09.5 Sanomalehdet, kirjat ja
paperitavarat
09.5.1 Kirjat (PKS)
Tähän kuuluvat kirjat mukaan lukien kartta-,
sana-, tietosana-, oppi- ja opaskirjat sekä nuottivihot.
Tähän luetaan myös:
• lasten leikekirjat ja albumit
• kirjansidonta.
Tähän ei lueta:
• kasetteja ja cd-levyjä, joille on tallennettu
valmiiksi romaaneja, näytelmiä, runoja
yms. (09.1.4)
• levykkeitä ja cd-romeja, joille on tallennettu
valmiiksi kirjoja, sana- ja tietosanakirjoja,
tietokoneavusteisia kieltenopetusohjelmia,
multimediasovelluksia yms. (09.1.4)
• postimerkkikansioita (09.3.1).

09.5.2 Sanoma- ja aikakauslehdet (KR)
Tähän kuuluvat sanoma- ja aikakauslehdet.

09.5.3 Sekalaiset painotuotteet (KR)
Tähän kuuluvat:
• luettelot ja mainosesitteet
• julisteet, postikortit, kalenterit
• onnittelu- ja käyntikortit sekä viesti- ja ilmoituskortit
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• kartat ja karttapallot.
Tähän ei lueta:
• kortteja ja kirjeitä, joiden postimaksu on
valmiiksi maksettu (08.1.0)
• postimerkkikansioita (09.3.1).

09.5.4 Paperitavarat ja piirustustarvikkeet
(KR)
Tähän kuuluvat:
• kirjelehtiöt ja -kuoret, tili-, muisti- ja päiväkirjat yms.
• kuulakärki-, lyijy-, muste- ja huopakynät,
musteet, pyyhekumit, teroittimet yms.
• stensiilit, hiilikopiopaperit, kirjoituskoneen
värinauhat, mustetyynyt, korjauslakat yms.
• rei'ittimet, paperileikkurit ja -sakset, toimistoliimat ja -teipit, nitojat ja niitit, paperiliittimet, nastat yms.
• piirustus- ja maalaustarvikkeet, kuten kankaat, paperit, kartongit, maalit, väri- ja pastelliliidut sekä siveltimet.
Tähän luetaan myös:
• väri- ja mustekasetit
• koulutarvikkeet, kuten tehtäväkirjat, laskutikut, geometriassa tarvittavat välineet, liidut,
liitutaulut ja kynäkotelot.
Tähän ei lueta:
• taskulaskimia (09.1.3).

09.6 Valmismatkat
09.6.0 Valmismatkat (P)
Tähän kuuluvat valmiit paketti- ja kiertomatkat, joihin sisältyvät matkat, ateriat, majoitus,
opaspalvelut yms.
Tähän luetaan myös:
• puolipäivä- ja päiväretket
• pyhiinvaellusmatkat.

10 Koulutus
Tämä kaksinumerotaso sisältää koulutuspalvelut mukaan lukien radion ja television opetusohjelmat.
Tähän eivät kuulu koulutarvikkeista, kuten kirjoista (09.5.1) ja paperitavaroista (09.5.4), aiheutuvat kulut eivätkä koulutuksen tukipalve-
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lut, kuten terveydenhuolto- (06), kuljetus(07.3), ateria- (11.1.2) tai majoituspalvelut
(11.2.0).
Koulutus on jaettu YK:n kasvatus-, tiede- ja
kulttuurijärjestön Unescon laatiman kansainvälisen koulutusluokituksen vuoden 1997 version mukaisiin tasoihin (International Standard
Classification of Education, ISCED-97).

10.1 Esiasteen ja alemman
perusasteen koulutus
10.1.0 Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus (P)
Tähän kuuluvat ISCED-97 -luokituksen tasot 0
ja 1 (esiasteen ja alemman perusasteen koulutus).

Tähän luetaan myös:
• oppilaitosten ulkopuolella aikuisille ja nuorille tarjottava keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta.

10.4 Korkea-asteen koulutus
10.4.0 Korkea-asteen koulutus (P)
Tähän kuuluvat ISCED-97 -luokituksen tasot 5
ja 6 (korkea-asteen koulutus ja tutkijakoulutusaste).

10.5 Tasoltaan määrittelemätön
koulutus
10.5.0 Tasoltaan määrittelemätön koulutus
(P)

Tähän luetaan myös:
• alemman perusasteen suoritusiän ylittäneiden lukutaito-ohjelmat.

Tähän kuuluvat yleensä aikuisille suunnatut
koulutusohjelmat, jotka eivät edellytä erityistä
pohjakoulutusta, erityisesti ammatillinen koulutus ja itsensä kehittäminen.

10.2 Ylemmän perusasteen ja
keskiasteen koulutus

Tähän ei lueta:
• ajo-opetusta (07.2.4)
• harrastustoimintaan liittyviä kursseja, kuten
yksityisten opettajien antamia urheilu- tai
bridgetunteja (09.4.1).

10.2.0 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutus (P)
Tähän kuuluvat ISCED-97 -luokituksen tasot 2
ja 3 (ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus).
Tähän luetaan myös:
• oppilaitosten ulkopuolella aikuisille ja nuorille tarjottava ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus.

10.3 Keskiasteen jälkeinen koulutus,
joka ei ole korkea-asteen
koulutusta
10.3.0 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka
ei ole korkea-asteen koulutusta (P)
Tähän kuuluu ISCED-97 -luokituksen taso 4
(keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole
korkea-asteen koulutusta).

11 Ravintolat, kahvilat ja hotellit
11.1 Ravitsemispalvelut
11.1.1 Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat
ravitsemisliikkeet (P)
Tähän kuuluvat:
• ravintoloiden, kahviloiden, lounasravintoloiden, baarien, konditorioiden yms. tarjoamat
ravintolapalvelut (ateriat, välipalat, juomat
ja virvokkeet)
• virkistys-, kulttuuri-, urheilu- tai viihdepalveluja tarjoavien tilojen, kuten teattereiden,
elokuvateattereiden, urheilustadionien ja
-keskusten, uimahallien, museoiden, taidegallerioiden, yökerhojen ja tanssipaikkojen
ravintolapalvelut
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• julkisten kulkuvälineiden (linja-autot, junat,
laivat, lentokoneet yms.) ravintolapalvelut,
kun palvelu on hinnoiteltu erikseen
• kioskien, katukauppiaiden ja muiden vastaavien myymät, välittömästi nautittaviksi tarkoitetut elintarvikkeet ja juomat
• myyntiautomaateista saatavat elintarvikkeet
ja juomat, jotka ovat valmiita nautittaviksi
• ravintoloiden myymät lämpimät annokset,
jotka on tarkoitettu nautittaviksi ravintolatilojen ulkopuolella
• pitopalveluyritysten myymät lämpimät ruoat
noudettuina tai asiakkaan kotiin toimitettuina.
Tähän luetaan myös:
• juomarahat.
Tähän ei lueta:
• tupakkaa (02.2.0)
• puhelumaksuja (08.3.0).

11.1.2 Ruokalat (P)

Tähän luetaan myös:
• juomarahat
• kantajien palvelut.
Tähän ei lueta:
• sellaisia majoituksesta suoritettuja maksuja,
joiden suorittajina ovat kotitaloudet, joiden
ensisijaisia asuntoja ovat hotellit tai täysihoitolat (04.1.1)
• kotitalouksien toissijaisesta asunnosta loman ajalta maksamia vuokria (04.1.2)
• puhelumaksuja (08.3.0)
• edellä mainituissa majoitusliikkeissä tarjottavia ateriapalveluja lukuun ottamatta
aamiaista tai muita aterioita, jotka sisältyvät majoituksen hintaan (11.1.1)
• majoitusta lastenkodeissa tai vammaisten
tai sopeutumisvaikeuksista kärsivien asuntoloissa (12.4.0).
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Tähän kuuluvat työmaa- ja toimistoruokaloiden
sekä koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten ruokaloiden ateriapalvelut.

12.1 Henkilökohtainen hygienia ja
kauneudenhoito

Tähän luetaan myös:
• yliopistojen ruokasalit, sotilas- ja päällystömessit.

12.1.1 Kampaamot, parturit ja kauneushoitolat (P)

Tähän ei lueta:
• sairaalapotilaille tarjottavia ruokia ja juomia (06.3.0).

11.2 Majoituspalvelut
11.2.0 Majoituspalvelut (P)
Tähän kuuluvat majoituspalvelut, joita tarjoavat:
• hotellit, täysihoitolat, motellit, majatalot ja
aamiaismajoituspaikat
• lomakylät ja -keskukset, leirintä- ja asuntovaunualueet, retkeilymajat sekä vuoristo- ja
erämajat
• sisäoppilaitokset, yliopistot ja muut oppilaitokset
• julkiset kulkuvälineet (junat, laivat yms.),
kun palvelu on hinnoiteltu erikseen
• nuorten työntekijöiden tai maahanmuuttajien
asuntolat.
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Tähän kuuluvat:
• kampaamoiden, parturiliikkeiden, kauneushoitoloiden, turkkilaisten saunojen, saunojen
ja solariumkeskusten palvelut
• muu kuin sairauden hoitoon annettu hieronta
yms.
Tähän luetaan myös:
• vartalonhoito, ihokarvojen poisto ja muut
vastaavat palvelut.
Tähän ei lueta:
• kylpylöitä (06.2.3 tai 06.3.0)
• kuntokeskuksia (09.4.1).

12.1.2 Henkilökohtaisen hygienian hoitoon
tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet (PKS)1) (P)
Tähän kuuluvat:
• sähköparranajokoneet ja kotiparturit, hiustenkuivaajat ja kuivauskuvut, kihartimet ja
muotoiluharjat
• aurinkolamput ja hieromalaitteet

1) Luokan tuotetyyppimerkintä korjattu 26.8.2013.
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• sähköhammasharjat ja muut suuhygienian
hoitoon tarkoitetut sähkölaitteet yms.
• edellä mainittujen laitteiden korjaus.

12.1.3 Muut henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarkoitetut laitteet, tarvikkeet
ja tuotteet (KR)
(P) 2)
Tähän kuuluvat:
• muut kuin sähkökäyttöiset laitteet ja tarvikkeet, kuten parranajokoneet, kotiparturit ja
niiden terät, sakset sekä kynsiviilat; kammat,
partasudit, hius-, hammas- ja kynsiharjat;
hiussoljet, papiljotit sekä henkilö- ja vauvanvaa'at
• henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut tuotteet, kuten kylpy- ja lääkesaippuat,
ihonpuhdistusaineet, partasaippuat ja -vaahdot sekä hammastahnat
• kosmetiikkatuotteet, kuten huulipunat, kynsilakat, meikit ja meikinpoistoaineet (mukaan lukien puristepuuteri, siveltimet ja
puuterihuiskut); hiuskiinteet ja kampausnesteet; parranajotuotteet ja partavedet; aurinkovoiteet, ihokarvojen poistoaineet, hajuvedet, deodorantit ja kylpytuotteet
• muut tuotteet, kuten WC-paperi, paperinenäliinat ja -pyyhkeet, kuukautissuojat,
pumpuli, pumpulipuikot, vaipat ja pesusienet.
Tähän ei lueta:
• kangasnenäliinoja (03.1.3).

12.2 Prostituutio

Tähän ei lueta:
• koriste-esineitä (05.1.1 tai 05.4.0)
• kelloradioita (09.1.1)
• jalokiviä ja -metalleja sekä niistä valmistettuja koruja, jotka on hankittu ensisijaisesti arvon säilymisen vuoksi (pääoman
muodostus).

12.3.2 Muut henkilökohtaiset esineet (KS)
Tähän kuuluvat:
• matkalaukut ja muut henkilökohtaisten esineiden kuljetuslaukut, kuten matka-arkut ja
-kassit, salkut, olka- ja käsilaukut, lompakot
ja rahakukkarot
• vauvanvarusteet, kuten lastenvaunut ja
-rattaat, vauvankantolaukut ja -istuimet, turvakaukalot ja -istuimet, kantorinkat, rintareput ja valjaat
• tupakointivälineet, kuten piiput, sytyttimet,
sikarirasiat ja -leikkurit sekä tuhkakupit
• sekalaiset henkilökohtaiset esineet, kuten
aurinkolasit, kävelykepit, sateen- ja aurinkovarjot, viuhkat sekä avaimenperät
• hautaustarvikkeet, kuten arkut, hautakivet ja
uurnat
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.
Tähän luetaan myös:
• sytytinnesteet
• seinään kiinnitettävät lämpömittarit ja ilmapuntarit.
Tähän ei lueta:
• vauvan kalusteita (05.1.1)
• ostoskasseja (05.2.0)
• tuttipulloja (05.4.0).

12.2.0 Prostituutio (P)
Tähän kuuluvat prostituoitujen ja vastaavien
palvelut.

12.3 Henkilökohtaiset tavarat
12.3.1 Korut ja kellot (KS)
Tähän kuuluvat:
• jalokivet ja -metallit sekä niistä valmistetut
korut
• pukukorut, kalvosinnapit ja solmioneulat
• kellot, ranne-, sekunti- ja herätyskellot,
matkaherätyskellot
• edellä mainittujen tavaroiden korjaus.

12.4 Sosiaalipalvelut
Sosiaaliturva kattaa tässä yhteydessä avustusja tukipalvelut seuraaville henkilöryhmille:
vanhukset, vammaiset, työperäisistä vammoista
tai ammattitaudeista kärsivät henkilöt, lesket,
työttömät, varattomat, asunnottomat, pienituloiset, alkuperäiskansat, maahanmuuttajat, pakolaiset, alkoholin ja huumausaineiden väärinkäyttäjät yms. Lisäksi se sisältää perheiden ja
lasten avustus- ja tukipalvelut.

2) Luokan tuotetyyppimerkintä korjattu 26.8.2013.
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12 Muut tavarat ja palvelut
12.4.0 Sosiaaliturva (P)
Sosiaaliturvapalvelut kattavat laitoshoidon, kodinhoitoavun, päivähoidon ja kuntoutuksen.
Tähän kuuluvat kotitalouksien maksut erityisesti seuraavista palveluista:
• vanhainkodit ja vammaisten asuntolat
• vammaisten koulut, joiden ensisijaisena
tavoitteena on auttaa oppilaita selviytymään
vamman aiheuttamista haitoista
• pikemminkin pitkäaikaistukea kuin sairaanhoitoa tai kuntoutusta tarjoavat kuntoutuskeskukset
• vanhusten ja vammaisten kotona asumisen
tukeminen (siivous- ja ateriapalvelut, päivähoitokeskukset ja -palvelut sekä hoitopalvelut lomanvieton yhteydessä)
• lastenhoitajat, seimet, päiväkodit ja muut
lastenhoitopalvelut
• perheiden neuvonta-, ohjaus- ja sovittelupalvelut sekä sijaishoitoon ja adoptointiin
liittyvät palvelut.

12.5 Vakuutukset
Vakuutusten palvelumaksut luokitellaan vakuutuslajin perusteella henkivakuutuksiin ja vahinkovakuutuksiin (eli asumiseen, terveyteen, liikenteeseen yms. liittyvät vakuutukset). Moniturvavakuutusten palvelumaksut luokitellaan
päävakuutuskohteen maksun perusteella, ellei
palvelumaksuja voida kohdistaa eri riskeihin.
Palvelumaksu on vakuutuskorvausten ja -maksujen sekä vakuutusmaksutäydennysten erotus.

12.5.1 Henkivakuutus (P)
Tähän kuuluvat henkivakuutuksen, kuoleman
perusteella maksettavia etuuksia koskevan vakuutuksen, koulutusvakuutuksen yms. palvelumaksut.

12.5.2 Asumiseen liittyvät vakuutukset (P)
Tähän kuuluvat omistusasunnossa asuvien tai
vuokralaisten maksamat palvelumaksut vakuutuksista, jotka vuokralainen tavallisesti ottaa
(esim. palo-, varkaus- ja vesivahinkovakuutukset).
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Tähän ei lueta:
• omistusasunnossa asuvien maksamia palvelumaksuja vakuutuksista, jotka vuokranantaja tavallisesti ottaa (välituotekäyttö).

12.5.3 Terveyteen liittyvät vakuutukset (P)
Tähän kuuluvat palvelumaksut yksityisistä
sairaus- ja tapaturmavakuutuksista.

12.5.4 Liikenteeseen liittyvät vakuutukset
(P)
Tähän kuuluvat:
• yksityisten kulkuneuvojen vakuutusten palvelumaksut
• matka- ja matkatavaravakuutusten palvelumaksut.

12.5.5 Muut vakuutukset (P)
Tähän kuuluvat muiden vakuutusten, kuten kolmansille osapuolille aiheutuvat vammat tai näiden omaisuudelle aiheutuvat vahingot kattavien
vastuuvakuutusten, palvelumaksut.
Tähän ei lueta:
• yksityisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuvaa korvausvastuuta tai siitä kolmansille
osapuolille tai näiden omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja (12.5.4).

12.6 Rahoituspalvelut
12.6.1 Välilliset rahoituspalvelut (P)
Tähän kuuluvat välilliset rahoituspalvelut
(FISIM).

12.6.2 Muut rahoituspalvelut, muualla
luokittelemattomat (P)
Tähän kuuluvat:
• pankkien, postitoimistojen, säästöpankkien,
valuutanvaihtopisteiden ja vastaavien rahoituslaitosten rahoituspalveluista perittävät todelliset maksut
• meklarien, sijoitus- ja veroneuvojien sekä
muiden vastaavien palkkiot ja palvelumaksut
• yksityisten eläkerahastojen ja muiden vastaavien hallintokulut.
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12.7 Muut palvelut
12.7.0 Muut palvelut, muualla
luokittelemattomat (P)
Tähän kuuluvat:
• lainopillisesta neuvonnasta, työnvälitystoimistojen palveluista yms. veloitetut maksut
• hautaustoimistojen palveluista ja muista
hautauspalveluista veloitetut maksut
• kiinteistövälittäjien, huutokaupanpitäjien,
huutokauppakamarien pitäjien ja muiden
välittäjien veloittamat maksut
• valokopioista ja muista asiakirjajäljennöksistä perityt maksut
• syntymä-, vihki- ja kuolintodistuksista ja
muista hallinnollisista asiakirjoista perityt
maksut
• sanomalehtien ilmoitusmaksut
• käsialantutkijoiden, astrologien, yksityisetsivien, henkivartijoiden, avioliittovälitystoimistojen ja avioliittoneuvojien sekä julkisten notaarien veloittamat maksut
• satunnaiset maksut (istumapaikat, käymäläja naulakkomaksut yms.).

13 Kotitalouksia palvelevien
voittoa tavoittelemattomien
yhteisöjen yksilölliset
kulutusmenot

13.2 Terveydenhuolto
Tämä toiminto kuuluu COPNI-luokituksessa
kolminumerotasoille 02.1–02.6.
Tämä kolminumerotaso vastaa kaksinumerotasoa 06 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot terveydenhuoltoon) ja kolminumerotasoa
14.2 (julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot
terveydenhuoltoon).

13.2.1 Farmaseuttiset tuotteet (KR)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
02.1.1 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.1.1 ja 14.2.1.

13.2.2 Muut lääkintätuotteet (KR)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
02.1.2 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.1.2 ja 14.2.2.

13.2.3 Hoitolaitteet ja -välineet (KS)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
02.1.3 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.1.3 ja 14.2.3.

13.2.4 Sairaanhoidon avohoitopalvelut (P)

13.1 Asuminen

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
02.2.1 luokiteltavat toiminnot.

Tämä toiminto kuuluu COPNI-luokituksessa
kolminumerotasolle 01.0.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.2.1 ja 14.2.4.

Tämä kolminumerotaso vastaa kolminumerotasoja 04.1 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot asuntojen todellisiin vuokriin) ja 14.1
(julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot asumiseen).

13.1.0 Asuminen (P)

13.2.5 Hammashoidon avohoitopalvelut (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
02.2.2 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.2.2 ja 14.2.5.

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
01.0.0 luokiteltavat toiminnot.

13.2.6 Muut terveydenhuollon avohoitopalvelut (P)

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
04.1.1 ja 14.1.0.

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
02.2.3 luokiteltavat toiminnot.
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Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.2.3 ja 14.2.6.

13.4.1 Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus (P)

13.2.7 Sairaalapalvelut (P)

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
04.1.0 luokiteltavat toiminnot.

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
02.3.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.3.0 ja 14.2.7.

13.2.8 Muut terveyspalvelut (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasoille
02.4.0–02.6.0 luokiteltavat toiminnot.

13.3 Kulttuuri- ja virkistystoiminta
Tämä toiminto kuuluu COPNI-luokituksessa
kolminumerotasoille 03.1 ja 03.2.
Tämä kolminumerotaso vastaa kolminumerotasoja 09.4 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot kulttuuri- ja virkistystoimintaan) ja 14.3
(julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot kulttuuri- ja virkistystoimintaan).

13.3.1 Virkistys- ja urheilupalvelut (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
03.1.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
09.4.1 ja 14.3.1.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.1.0 ja 14.4.1.

13.4.2 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutus (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
04.2.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.2.0 ja 14.4.2.

13.4.3 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka
ei ole korkea-asteen koulutusta (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
04.3.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.3.0 ja 14.4.3.

13.4.4 Korkea-asteen koulutus (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
04.4.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.4.0 ja 14.4.4.

13.3.2 Kulttuuripalvelut (P)

13.4.5 Tasoltaan määrittelemätön koulutus
(P)

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
03.2.0 luokiteltavat toiminnot.

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
04.5.0 luokiteltavat toiminnot.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
09.4.2 ja 14.3.2.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.5.0 ja 14.4.5.

13.4 Koulutus
Tämä toiminto kuuluu COPNI-luokituksessa
kolminumerotasoille 04.1–04.7.
Tämä kolminumerotaso vastaa kaksinumerotasoa 10 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot koulutukseen) ja kolminumerotasoa 14.4
(julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot koulutukseen).
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13.4.6 Muut koulutuspalvelut (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasoille
04.6.0 ja 04.7.0 luokiteltavat toiminnot.

13.5 Sosiaaliturva
Tämä toiminto kuuluu COPNI-luokituksessa
kolminumerotasoille 05.1 ja 05.2.
Tämä kolminumerotaso vastaa kolminumerotasoja 12.4 (kotitalouksien yksilölliset kulutus-

14 Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot
menot sosiaaliturvaan) ja (julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot sosiaaliturvaan).

13.5.0 Sosiaaliturva (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasoille
05.1.0 ja 05.2.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
12.4.0 ja 14.5.0.

13.6 Muut palvelut
Nämä toiminnot luokitellaan COPNI-luokituksessa kolminumerotasoille 06.0, 07.1–07.3,
08.1, 08.2, 09.1 ja 09.2.
Tällä kolminumerotasolla ei ole vastinetta kaksinumerotasoilla 01–12 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot) eikä kaksinumerotasolla 14
(julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot).

13.6.1 Uskonnollinen toiminta (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasolle
06.0.0 luokiteltavat toiminnot.

13.6.2 Poliittisten puolueiden, ammattiyhdistysten ja ammattialajärjestöjen
toiminta (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasoille
07.1.0–07.3.0 luokiteltavat toiminnot.

13.6.3 Ympäristönsuojelu (P)
Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasoille
08.1.0 ja 08.2.0 luokiteltavat toiminnot.

Tämä kolminumerotaso vastaa kolminumerotasoja 04.1 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot asuntojen todellisiin vuokriin) ja 13.1
(kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset kulutusmenot
asumiseen).

14.1.0 Asuminen (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
10.6.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
04.1.1 ja 13.1.0.

14.2 Terveydenhuolto
Tämä toiminto kuuluu COFOG-luokituksessa
kolminumerotasoille 07.1–07.4.
Tämä kolminumerotaso vastaa kaksinumerotasoa 06 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot terveydenhuoltoon) ja kolminumerotasoa
13.2 (kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset kulutusmenot terveydenhuoltoon).

14.2.1 Farmaseuttiset tuotteet (KR)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
07.1.1 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.1.1 ja 13.2.1.

14.2.2 Muut lääkintätuotteet (KR)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
07.1.2 luokiteltavat toiminnot.

13.6.4 Palvelut, muualla luokittelemattomat
(P)

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.1.2 ja 13.2.2.

Tähän kuuluvat COPNIn nelinumerotasoille
09.1.0 ja 09.2.0 luokiteltavat toiminnot.

14.2.3 Hoitolaitteet ja -välineet (KS)

14 Julkisyhteisöjen yksilölliset
kulutusmenot

Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
07.1.3 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.1.3 ja 13.2.3.

14.1 Asuminen

14.2.4 Sairaanhoidon avohoitopalvelut (P)

Tämä toiminto kuuluu COFOG-luokituksessa
kolminumerotasolle 10.6.

Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
07.2.1 ja 07.2.2 luokiteltavat toiminnot.
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14 Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.2.1 ja 13.2.4.

14.2.5 Hammashoidon avohoitopalvelut (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
07.2.3 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.2.2 ja 13.2.5.

14.2.6 Muun terveydenhuollon
avohoitopalvelut (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
07.2.4 luokiteltavat toiminnot.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
09.4.2 ja 13.3.2.

14.4 Koulutus
Tämä toiminto kuuluu COFOG-luokituksessa
kolminumerotasoille 09.1–09.6.
Tämä kolminumerotaso vastaa kaksinumerotasoa 10 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot koulutukseen) ja kolminumerotasoa 13.4
(kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset kulutusmenot
koulutukseen).

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.2.3 ja 13.2.6.

14.4.1 Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus (P)

14.2.7 Sairaalapalvelut (P)

Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasoille
09.1.1 ja 09.1.2 luokiteltavat toiminnot.

Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasoille
07.3.1–07.3.4 luokiteltavat toiminnot.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.1.0 ja 13.4.1.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
06.3.0 ja 13.2.6.

14.2.8 Yleiset terveyspalvelut (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
07.4.0 luokiteltavat toiminnot.

14.3 Kulttuuri- ja virkistystoiminta
Tämä toiminto kuuluu COFOG-luokituksessa
kolminumerotasoille 08.1 ja 08.2.
Tämä kolminumerotaso vastaa kolminumerotasoja 09.4 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot kulttuuri- ja virkistystoimintaan) ja
13.3 (kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset kulutusmenot kulttuuri- ja virkistystoimintaan).

14.4.2 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutus (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasoille
09.2.1 ja 09.2.2 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.2.0 ja 13.4.2.

14.4.3 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka
ei ole korkea-asteen koulutusta (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
09.3.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.3.0 ja 13.4.3.

14.4.4 Korkea-asteen koulutus (P)

14.3.1 Virkistys- ja urheilupalvelut (P)

Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasoille
09.4.1 ja 09.4.2 luokiteltavat toiminnot.

Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
08.1.0 luokiteltavat toiminnot.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.4.0 ja 13.4.4.

Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
09.4.1 ja 13.3.1.

14.3.2 Kulttuuripalvelut (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
08.2.0 luokiteltavat toiminnot.
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14.4.5 Tasoltaan määrittelemätön koulutus
(P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
09.5.0 luokiteltavat toiminnot.

14 Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
10.5.0 ja 13.4.5.

14.4.6 Koulutuksen tukipalvelut (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasolle
09.6.0 luokiteltavat toiminnot.

14.5 Sosiaaliturva
Tämä toiminto kuuluu COFOG-luokituksessa
kolminumerotasoille 10.1–10.5 ja 10.7.
Tämä kolminumerotaso vastaa kolminumerotasoa 12.4 (kotitalouksien yksilölliset kulutusmenot sosiaaliturvaan) ja kolminumerotasoa
13.5 (kotitalouksia palvelevien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yksilölliset kulutusmenot sosiaaliturvaan).

14.5.0 Sosiaaliturva (P)
Tähän kuuluvat COFOGin nelinumerotasoille
10.1.1–10.5.0 ja 10.7.0 luokiteltavat toiminnot.
Tämä nelinumerotaso vastaa nelinumerotasoja
12.4.0 ja 13.5.0.
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Virkistys- ja kulttuuritoiminta

03.1
Virkistys- ja urheilupalvelut
03.1.0 Virkistys- ja urheilupalvelut
03.2
Kulttuuripalvelut
03.2.0 Kulttuuripalvelut

04
04.1

Koulutus

Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus
04.1.0 Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus
04.2
Ylemmän perusasteen ja
keskiasteen koulutus
04.2.0 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen
koulutus
42

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tutkimus ja
kehittäminen
05.2.0 Sosiaaliturvan tutkimus ja
kehittäminen

Uskonnollinen toiminta

06.0
Uskonnollinen toiminta
06.0.0 Uskonnollinen toiminta

07

Poliittisten puolueiden, ammattiyhdistysten ja ammattialajärjestöjen toiminta

07.1
Poliittisten puolueiden toiminta
07.1.0 Poliittisten puolueiden toiminta
07.2
Ammattiyhdistysten palvelut
07.2.0 Ammattiyhdistysten palvelut
07.3
Ammattialajärjestöjen palvelut
07.3.0 Ammattialajärjestöjen palvelut

08

Ympäristönsuojelu

08.1
Ympäristönsuojelupalvelut
08.1.0 Ympäristönsuojelupalvelut

08.2

Ympäristönsuojelun tutkimus ja
kehittäminen
08.2.0 Ympäristönsuojelun tutkimus ja
kehittäminen

09

Palvelut, muualla
luokittelemattomat

09.2

Muualla luokittelemattomiin
palveluihin liittyvä tutkimus ja
kehittäminen
09.2.0 Muualla luokittelemattomiin
palveluihin liittyvä tutkimus ja
kehittäminen

09.1

Palvelut, muualla
luokittelemattomat
09.1.0 Palvelut, muualla luokittelemattomat
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Liite 2: COFOG-luokituksen nimikkeistö
01

Yleinen julkishallinto

011

Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat,
ulkoasiainhallinto
Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet
Finanssi- ja veroasiat
Ulkoasiainhallinto

0111
0112
0113
012
0121
0122

Talousapu ulkomaille
Talousapu kehitys- ja transitiomaille
Kansainvälisten järjestöjen kautta
ohjattu talousapu

013
0131
0132
0133

Yleiset hallintopalvelut
Yleinen henkilöstöhallinto
Yleiset suunnittelu- ja tilastopalvelut
Muut yleiset hallintopalvelut

014
0140

Perustutkimus
Perustutkimus

015

Yleisen julkishallinnon tutkimus ja
kehittäminen
Yleisen julkishallinnon tutkimus ja
kehittäminen

0150
016
0160
017
0170
018
0180

Muut yleisen julkishallinnon
palvelut
Muut yleisen julkishallinnon palvelut

0240

Puolustustoiminnan tutkimus ja
kehittäminen
Puolustustoiminnan tutkimus ja
kehittäminen

025
0250

Puolustus, muualla luokittelematon
Puolustus, muualla luokittelematon

03

Yleinen järjestys ja turvallisuus

031
0310

Poliisitoimi
Poliisitoimi

032
0320

Palo- ja pelastustoimi
Palo- ja pelastustoimi

033
0330

Tuomioistuinlaitos
Tuomioistuinlaitos

034
0340

Vankilalaitos
Vankilalaitos

035

Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja
kehittäminen
Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen

0350
036
0360

Yleinen järjestys ja turvallisuus,
muualla luokittelematon
Yleinen järjestys ja turvallisuus,
muualla luokittelematon

Julkisen velan hoitoon liittyvät
taloustoimet
Julkisen velan hoitoon liittyvät
taloustoimet

04

Elinkeinoelämään liittyvät asiat

041

Hallinnon eri tasojen väliset
yleisluontoiset siirrot
Hallinnon eri tasojen väliset
yleisluontoiset siirrot

0411
0412

Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut
Yleiset taloudelliset ja kaupalliset asiat
Yleiset työvoima-asiat

042
0421
0422
0423

Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous
Maatalous
Metsätalous
Kala- ja riistatalous

043
0431

Polttoaine- ja energiahuolto
Kivihiili ja muut kiinteät kivennäispolttoaineet
Raakaöljy ja maakaasu
Ydinpolttoaine

02

Puolustus

021
0210

Sotilaspuolustus
Sotilaspuolustus

022
0220

Siviilipuolustus
Siviilipuolustus

023
0230

Sotilasapu ulkomaille
Sotilasapu ulkomaille
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024

0432
0433

0434
0435
0436

Muut polttoaineet
Sähköhuolto
Muu energiahuolto kuin sähköhuolto

044

Kaivostoiminta, teollisuus ja
rakentaminen
Muiden mineraalivarojen kuin
mineraalipolttoaineiden louhinta
Teollisuus
Rakentaminen

0441
0442
0443

05

Ympäristönsuojelu

051
0510

Jätehuolto
Jätehuolto

052
0520

Jätevesihuolto
Jätevesihuolto

053
0530

Ympäristön pilaantumisen torjunta
Ympäristön pilaantumisen torjunta

054

Biologisen monimuotoisuuden ja
maiseman suojelu
Biologisen monimuotoisuuden ja
maiseman suojelu

045
0451
0452
0453
0454
0455

Liikenne
Tieliikenne
Vesiliikenne
Rautatieliikenne
Ilmaliikenne
Putkijohtokuljetukset ja muu
kuljetustoiminta

046
0460

Viestintä
Viestintä

056

047
0471
0472
0473
0474

Muut toimialat
Jakelu ja varastointi
Hotellit ja ravintolat
Matkailu
Monialaiset kehittämishankkeet

0560

048

Elinkeinoelämän tutkimus ja
kehittäminen
Taloutta ja kauppaa sekä työvoimapalveluita koskeviin asioihin liittyvä
yleinen tutkimus ja kehittäminen
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen
liittyvä tutkimus ja kehittäminen
Polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvä
tutkimus ja kehittäminen
Kaivostoimintaan, teollisuuteen ja
rakentamiseen liittyvä tutkimus ja
kehittäminen
Liikenteen tutkimus ja kehittäminen
Viestinnän tutkimus ja kehittäminen
Muihin toimialoihin liittyvä tutkimus ja
kehittäminen

0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
049
0490

Elinkeinoelämään liittyvät asiat,
muualla luokittelemattomat
Elinkeinoelämään liittyvät asiat,
muualla luokittelemattomat

0540
055
0550

Ympäristönsuojelun tutkimus ja
kehittäminen
Ympäristönsuojelun tutkimus ja
kehittäminen
Ympäristönsuojelu, muualla
luokittelematon
Ympäristönsuojelu, muualla
luokittelematon

06

Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

061
0610

Asuinolojen kehittäminen
Asuinolojen kehittäminen

062
0620

Yhdyskuntakehitys
Yhdyskuntakehitys

063
0630

Vesihuolto
Vesihuolto

064
0640

Katuvalaistus
Katuvalaistus

065

Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen
tutkimus ja kehittäminen
Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen
tutkimus ja kehittäminen

0650
066
0660

Asuminen ja yhdyskuntapalvelut,
muualla luokittelemattomat
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut,
muualla luokittelemattomat

07

Terveydenhuolto

071

Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja
-välineet
Farmaseuttiset tuotteet
Muut lääkintätuotteet
Hoitolaitteet ja -välineet

0711
0712
0713
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072
0721
0722
0723
0724

Avohoitopalvelut
Perusterveydenhuollon palvelut
Erikoissairaanhoidon palvelut
Hammashoidon palvelut
Muut terveydenhuoltopalvelut

073
0731
0732
0733
0734

Sairaalapalvelut eli laitoshoito
Yleissairaaloiden palvelut
Erikoissairaaloiden palvelut
Erikoistuneet terveys- ja äitiysklinikat
Hoito- ja toipilaskotien palvelut

074
0740

Yleiset terveydenhuoltopalvelut
Yleiset terveydenhuoltopalvelut

075

Terveydenhuoltoalan tutkimus ja
kehittäminen
Terveydenhuoltoalan tutkimus ja
kehittäminen

0750
076

09

Koulutus

091

Esiasteen ja alemman perusasteen
koulutus
Esiasteen koulutus
Alemman perusasteen koulutus

0911
0912
092
0921
0922
093
0930
094
0941

Ylemmän perusasteen ja
keskiasteen koulutus
Ylemmän perusasteen koulutus
Keskiasteen koulutus
Keskiasteen jälkeinen, ei-korkeaasteen koulutus
Keskiasteen jälkeinen, ei-korkeaasteen koulutus
Korkea-asteen koulutus
Korkea-asteen koulutus pl. tieteellinen
jatkokoulutus
Tieteellinen jatkokoulutus korkeaasteella

Terveydenhuolto, muualla
luokittelematon
Terveydenhuolto, muualla
luokittelematon

0942
095
0950

Tutkintoon johtamaton koulutus
Tutkintoon johtamaton koulutus

08

Virkistys- ja kulttuuritoiminta
sekä uskonnollinen toiminta

096

081
0810

Virkistys- ja urheilupalvelut
Virkistys- ja urheilupalvelut

Koulutuksen tukipalvelut
opiskelijoille
Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille

082
0820

Kulttuuripalvelut
Kulttuuripalvelut

083
0830

Radio-, televisio- ja julkaisutoiminta
Radio-, televisio- ja julkaisutoiminta

084

Uskonnollisten ja aatteellisten
yhteisöjen tukeminen
Uskonnollisten ja aatteellisten
yhteisöjen tukeminen

0760

0840
085
0850
086
0860
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Virkistys- ja kulttuuritoiminnan ja
uskonnon tutkimus ja kehittäminen
Virkistys- ja kulttuuritoiminnan ja
uskonnon tutkimus ja kehittäminen
Virkistys- , kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, muualla
luokittelematon
Virkistys- , kulttuuri- ja uskonnolliset
palvelut, muualla luokittelematon

0960
097
0970

Koulutuksen tutkimus ja
kehittäminen
Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen

098
0980

Koulutus, muualla luokittelematon
Koulutus, muualla luokittelematon

10

Sosiaaliturva

101
1011
1012

Sairaus ja toimintarajoitteisuus
Sairaus
Toimintarajoitteisuus

102
1020

Vanhuus
Vanhuus

103
1030

Lesket ja muut edunsaajat
Lesket ja muut edunsaajat

104
1040

Perhe ja lapset
Perhe ja lapset

105
1050

Työttömyys
Työttömyys

106
1060

Asuminen
Asuminen

107
1070

Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla
luokittelematon
Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla
luokittelematon

108
1080
109
1090

Sosiaaliturvan tutkimus ja
kehittäminen
Sosiaaliturvan tutkimus ja
kehittäminen
Sosiaaliturva, muualla
luokittelematon
Sosiaaliturva, muualla luokittelematon
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Liite 3: Kuluttajahintaindeksin COICOP-luokitus, nimikkeistö
0

Kokonaisindeksi

01.1.3.1.2 Kalapakasteet
01.1.3.1.3 Muut kalatuotteet

01

Elintarvikkeet ja
alkoholittomat juomat

01.1.3.2 Äyriäiset
01.1.3.2.1 Äyriäiset

01.1

Elintarvikkeet

01.1.4

01.1.1

Viljatuotteet ja leipä

Maitotuotteet, juusto ja
kananmunat

01.1.4.1
01.1.4.1.1
01.1.4.1.2
01.1.4.1.3

Maidot ja piimät
Täysmaito
Vähärasvainen maito
Piimät

01.1.1.1 Riisi
01.1.1.1.1 Riisi
01.1.1.2
01.1.1.2.1
01.1.1.2.2
01.1.1.2.3

Leivät ja muut leipomotuotteet
Ruokaleivät
Kahvileivät
Välipalatuotteet

01.1.1.3 Pastatuotteet
01.1.1.3.1 Pastat
01.1.1.3.2 Pastavalmisteet
01.1.1.4
01.1.1.4.1
01.1.1.4.2
01.1.1.4.3
01.1.1.4.4

Jauhot, suurimot ja murot
Jauhot ja suurimot
Murot
Valmistaikinat
Hiutaleet

01.1.2

Liha

01.1.2.1 Naudanliha
01.1.2.1.1 Naudanliha
01.1.2.2 Sianliha
01.1.2.2.1 Sianliha
01.1.2.3 Siipikarjanliha
01.1.2.3.1 Siipikarjanliha
01.1.2.4 Muu liha
01.1.2.4.1 Muu liha
01.1.2.5 Lihajalosteet
01.1.2.5.1 Leikkeleet ja leikkelemakkarat
01.1.2.5.2 Ruokamakkarat
01.1.2.6 Muut lihavalmisteet
01.1.2.6.1 Lihavalmisteet
01.1.3

Kala

01.1.3.1 Kala
01.1.3.1.1 Tuore kala
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01.1.4.2 Juusto
01.1.4.2.1 Kypsytetyt juustot
01.1.4.2.2 Muut juustot
01.1.4.3
01.1.4.3.1
01.1.4.3.2
01.1.4.3.3
01.1.4.3.4

Muut maitotaloustuotteet
Jogurtti
Kermat ja kermavalmisteet
Muut hapanmaitovalmisteet
Muut maitovalmisteet

01.1.4.4 Munat
01.1.4.4.1 Munat
01.1.5

Öljyt ja rasvat

01.1.5.1 Voit ja margariinit
01.1.5.1.1 Voit
01.1.5.1.2 Margariinit
01.1.5.2 Muut rasvaseokset
01.1.5.2.1 Muut rasvaseokset
01.1.5.3 Ravintoöljyt
01.1.5.3.1 Ravintoöljyt
01.1.6

Hedelmät

01.1.6.1
01.1.6.1.1
01.1.6.1.2
01.1.6.1.3
01.1.6.1.4

Tuoreet hedelmät
Sitrushedelmät
Banaanit
Omenat
Muut hedelmät

01.1.6.2 Marjat ja marjavalmisteet
01.1.6.2.1 Marjat ja marjavalmisteet
01.1.6.3 Säilötyt hedelmät
01.1.6.3.1 Kuivatut hedelmät

01.1.6.3.2 Hedelmäsäilykkeet
01.1.7

Vihannekset

01.1.7.1 Salaatit ja tuoreet yrtit
01.1.7.1.1 Salaatit ja tuoreet yrtit
01.1.7.2 Kaalit
01.1.7.2.1 Kaalit
01.1.7.3
01.1.7.3.1
01.1.7.3.2
01.1.7.3.3

Vihannekset
Tuoreet vihannekset
Pakastevihannekset
Vihannessäilykkeet

01.1.7.4 Juurekset ja sienet
01.1.7.4.1 Juurekset
01.1.7.4.2 Sienet
01.1.7.5 Kasvisvalmisteet
01.1.7.5.1 Kasvisvalmisteet
01.1.7.6 Perunat ja perunavalmisteet
01.1.7.6.1 Perunat
01.1.7.6.2 Perunasta valmistetut tuotteet
01.1.8

Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja
makeiset

01.1.8.1 Sokeri
01.1.8.1.1 Sokeri
01.1.8.2 Hillot ja hunaja
01.1.8.2.1 Hillot ja hunaja

01.2.1.2 Tee
01.2.1.2.1 Tee
01.2.1.3 Kaakao
01.2.1.3.1 Kaakao
01.2.2

Kivennäisvedet, virvoitusjuomat,
hedelmä- ja vihannesmehut

01.2.2.1 Kivennäisvedet
01.2.2.1.1 Kivennäisvedet
01.2.2.2 Virvoitusjuomat
01.2.2.2.1 Virvoitusjuomat
01.2.2.3 Hedelmäjuomat
01.2.2.3.1 Hedelmäjuomat

02

Alkoholijuomat ja tupakka

02.1

Alkoholijuomat

02.1.1

Väkevät alkoholijuomat

02.1.1.1 Viinat ja liköörit
02.1.1.1.1 Viinat ja liköörit
02.1.2

Viini

02.1.2.1 Viinit
02.1.2.1.1 Viinit
02.1.2.1.2 Siiderit
02.1.3

Olut

01.1.8.3 Suklaa ja makeiset
01.1.8.3.1 Suklaa
01.1.8.3.2 Makeiset

02.1.3.1 Olut
02.1.3.1.1 Olut

02.2

Tupakka

01.1.8.4 Jäätelöt
01.1.8.4.1 Jäätelöt

02.2.0

Tupakka

01.1.9

Ruokavalmisteet, muualla
luokittelemattomat

01.1.9.1 Mausteet ja maustekastikkeet
01.1.9.1.1 Maustekastikkeet ja -tiivisteet
01.1.9.1.2 Mausteet
01.1.9.2 Muut ruokavalmisteet
01.1.9.2.1 Keitot, jälkiruokavalmisteet ja
leivontatarvikkeet

01.2

Alkoholittomat juomat

01.2.1

Kahvi, tee ja kaakao

01.2.1.1 Kahvi
01.2.1.1.1 Kahvi

02.2.0.1 Savukkeet
02.2.0.1.1 Savukkeet
02.2.0.2 Sikarit
02.2.0.2.1 Sikarit
02.2.0.3 Piippu- ja savuketupakka
02.2.0.3.1 Piippu- ja savuketupakka

03

Vaatetus ja jalkineet

03.1

Vaatetus

03.1.1

Vaatteiden valmistusaineet

03.1.1.1 Kankaat
03.1.1.1.1 Kankaat
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03.1.2

Vaatteet

03.1.2.1
03.1.2.1.1
03.1.2.1.2
03.1.2.1.3
03.1.2.1.4
03.1.2.1.5

Miesten vaatteet
Miesten puvut ja takit
Miesten housut
Miesten paidat ja puserot
Miesten alusvaatteet ja sukat
Miesten ulkoiluvaatteet

03.1.2.2
03.1.2.2.1
03.1.2.2.2
03.1.2.2.3
03.1.2.2.4
03.1.2.2.5

Naisten vaatteet
Naisten puvut ja mekot
Naisten hameet ja housut
Naisten puserot
Naisten alusasut ja sukat
Naisten ulkoiluvaateet

03.1.2.3 Lasten ja nuorten vaatteet
03.1.2.3.1 Lasten ja nuorten sisävaatteet
03.1.2.3.2 Lasten ja nuorten ulkovaatteet
03.1.3

Asusteet ja pukineet

03.1.3.1
03.1.3.1.1
03.1.3.1.2
03.1.3.1.3
03.1.3.1.4

Asusteet ja ompelutarvikkeet
Huivit ja solmiot
Päähineet
Käsineet
Ompelutarvikkeet

03.1.4

Vaatteiden pesu, korjaus ja
vuokraus

03.1.4.1 Vaatteiden huolto
03.1.4.1.1 Vaatteiden huolto

03.2

Jalkineet

03.2.1

Jalkineet

03.2.1.1
03.2.1.1.1
03.2.1.1.2
03.2.1.1.3

Jalkineet
Miesten jalkineet
Naisten jalkineet
Lasten ja nuorten jalkineet

03.2.2

Jalkineiden korjaus ja vuokraus

03.2.2.1 Jalkineiden korjaus ja vuokraus
03.2.2.1.1 Jalkineiden korjaus ja vuokraus

04

Asuminen, vesi, sähkö,
kaasu ja muut polttoaineet

04.1

Asuntojen vuokrat

04.1.1

Vuokralaisen maksamat vuokrat,
mukaan lukien muut vuokrat

04.1.1.1 Vuokrat
04.1.1.1.1 Vuokrat

04.2

Omistusasuminen

04.2.1

Asunnot

04.2.1.1 Osakehuoneistot ja kiinteistöt
04.2.1.1.1 Osakehuoneistot
04.2.1.1.2 Kiinteistöt
04.2.2

Peruskorjauskustannukset

04.2.2.1 Peruskorjauskustannukset
04.2.2.1.1 Taloyhtiöiden peruskorjauskustannukset
04.2.2.1.2 Omistusasujien peruskorjauskustannukset
04.2.3

Asuntolainojen korot

04.2.3.1 Asuntolainojen korot
04.2.3.1.1 Asuntolainojen korot
04.2.4

Muut omistusasumisen
kustannukset

04.2.4.1

Muut omistusasumisen
kustannukset
04.2.4.1.1 Muut omistusasumisen
kustannukset

04.3

Asunnon huolto ja korjaus

04.3.1

Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät materiaalit

04.3.1.1

Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät materiaalit
04.3.1.1.1 Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät materiaalit
04.3.2
04.3.2.1

Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät palvelut

Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät palvelut
04.3.2.1.1 Asunnon huoltoon ja korjaukseen
liittyvät palvelut
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04.4

Vesi ja muut asumiseen
liittyvät palvelut

05.1.3

04.4.1

Vesi

05.1.3.1

04.4.1.1 Vesi
04.4.1.1.1 Vesi
04.4.2

Jätteiden keruu

04.4.2.1 Jätteiden keruu
04.4.2.1.1 Jätteiden keruu
04.4.3

Jätevesi

04.4.3.1 Jätevesi
04.4.3.1.1 Jätevesi
04.4.4

Muut asumiseen liittyvät palvelut,
muualla luokittelemattomat

Muut asumiseen liittyvät palvelut,
muualla luokittelemattomat
04.4.4.1.1 Hoitokustannukset

Huonekalujen, kalusteiden ja
lattianpäällysteiden korjaus
05.1.3.1.1 Huonekalujen, kalusteiden ja
lattianpäällysteiden korjaus

05.2

Kodintekstiilit

05.2.0

Kodintekstiilit

05.2.0.1 Kodintekstiilit
05.2.0.1.1 Vuodetekstiilit
05.2.0.1.2 Muut kodintekstiilit

05.3

Kodinkoneet

05.3.1

Sähkökäyttöiset ja muut kuin
sähkökäyttöiset suuret
kodinkoneet

04.4.4.1

04.5

Sähkö, kaasu ja muut
polttoaineet

04.5.1

Sähkö

Huonekalujen, kalusteiden ja
lattianpäällysteiden korjaus

05.3.1.1 Suuret kodinkoneet
05.3.1.1.1 Valkoiset kodinkoneet
05.3.1.1.2 Muut kodinkoneet
05.3.2

Kodin sähkökäyttöiset
pienkoneet

04.5.1.1 Sähkö
04.5.1.1.1 Sähkö

05.3.2.1 Kodin pienkoneet
05.3.2.1.1 Kodin pienkoneet

04.5.3

05.3.3

Nestemäiset polttoaineet

Kodinkoneiden korjaus

04.5.3.1 Nestemäiset polttoaineet
04.5.3.1.1 Nestemäiset polttoaineet

05.3.3.1 Kodinkoneiden korjaus
05.3.3.1.1 Kodinkoneiden korjaus

04.5.5

05.4

04.5.5.1 Lämpöenergia
04.5.5.1.1 Lämpöenergia

Lasitavarat, astiat ja
kotitaloustarvikkeet

05.4.1

05

Kalusteet, kotitalouskoneet
ja yleinen kodinhoito

Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet

05.4.1.1

05.1

Huonekalut ja kalusteet, matot
ja muut lattianpäällysteet

05.1.1

Huonekalut ja kalusteet

Lämpöenergia

05.1.1.1 Huonekalut ja kalusteet
05.1.1.1.1 Huonekalut
05.1.1.1.2 Kalusteet ja valaisimet
05.1.2

Matot ja muut lattianpäällysteet

05.1.2.1 Matot ja muut lattianpäällysteet
05.1.2.1.1 Matot ja muut lattianpäällysteet

Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet
05.4.1.1.1 Astiat ja koriste-esineet
05.4.1.1.2 Ruokailuvälineet
05.4.1.1.3 Keittiövälineet

05.5

Kodin ja puutarhan työkalut ja
laitteet

05.5.1

Suuret työkalut ja laitteet

05.5.1.1 Suurehkot työkalut ja laitteet
05.5.1.1.1 Suurehkot työkalut ja laitteet
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05.5.2

Pienet työkalut ja erilaiset
lisävarusteet

05.5.2.1

Pienet työkalut ja erilaiset
lisävarusteet
05.5.2.1.1 Pienet työkalut
05.5.2.1.2 Kodin muut varusteet

06.2.3

Avustavat hoitopalvelut

06.2.3.1 Avustavat hoitopalvelut
06.2.3.1.1 Avustavat hoitopalvelut

06.3

Sairaalapalvelut

06.3.0

Sairaalapalvelut

05.6

Taloudenhoitoon liittyvät
tavarat ja palvelut

06.3.0.1 Sairaalapalvelut
06.3.0.1.1 Sairaalamaksut

05.6.1

Kodin kulutustavarat

07

Liikenne

05.6.1.1
05.6.1.1.1
05.6.1.1.2
05.6.1.1.3

Kodin kulutustavarat
Puhdistus- ja siivousaineet
Keittiöpaperit
Muut kodin kulutustavarat

07.1

Ajoneuvon hankinta

07.1.1

Autot

05.6.2

Kodin- ja taloudenhoitopalvelut

05.6.2.1 Kodin- ja taloudenhoitopalvelut
05.6.2.1.1 Kodin- ja taloudenhoitopalvelut

06

Terveys

06.1

Lääkevalmisteet, hoitolaitteet
ja -välineet

06.1.1

Farmaseuttiset tuotteet

06.1.1.1
06.1.1.1.1
06.1.1.1.2
06.1.1.1.3

Farmaseuttiset tuotteet
Reseptilääkkeet
Itsehoitolääkkeet
Muut farmaseuttiset tuotteet

06.1.2

Muut lääkevalmisteet

07.1.1.1 Uudet autot
07.1.1.1.1 Uudet henkilöautot
07.1.1.2 Käytetyt autot
07.1.1.2.1 Käytetyt henkilöautot
07.1.2

Moottoripyörät

07.1.2.1 Moottoripyörät
07.1.2.1.1 Moottoripyörät
07.1.3

Polkupyörät

07.1.3.1 Polkupyörät
07.1.3.1.1 Polkupyörät

07.2

Yksityisajoneuvojen käyttö

07.2.1

Yksityisajoneuvojen varaosat ja
lisävarusteet

07.2.1.1
07.2.1.1.1
07.2.1.1.2
07.2.1.1.3

Varaosat ja lisävarusteet
Renkaat
Varaosat
Autotarvikkeet

06.1.3.1 Hoitolaitteet ja -välineet
06.1.3.1.1 Hoitolaitteet ja -välineet

07.2.2

Yksityisajoneuvojen polttoaineet
ja voiteluöljyt

06.2

Avohoitopalvelut

06.2.1

Sairaanhoitopalvelut

07.2.2.1 Polttoaineet ja voiteluöljyt
07.2.2.1.1 Polttoaineet ja voiteluöljyt

06.1.2.1 Muut lääkevalmisteet
06.1.2.1.1 Muut lääkevalmisteet
06.1.3

Hoitolaitteet ja -välineet

06.2.1.1 Sairaanhoitopalvelut
06.2.1.1.1 Sairaanhoitopalvelut

07.2.3

06.2.2

07.2.3.1 Huolto ja korjaus
07.2.3.1.1 Huolto ja korjaus

Hammashoito

06.2.2.1 Hammashoito
06.2.2.1.1 Hammashoito
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Yksityisajoneuvojen huolto ja
korjaus

07.2.4

Muut yksityisajoneuvoihin
liittyvät palvelut

09

Kulttuuri ja vapaa-aika

07.2.4.1

09.1

07.2.4.1.1
07.2.4.1.2
07.2.4.1.3
07.2.4.1.4

Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät
palvelut
Ajoneuvon käyttömaksut
Ajo-opetus ja ajokortti
Pysäköintimaksut
Autonvuokraus

Audiovisuaaliset sekä valokuvaus- ja tietojenkäsittelylaitteet

09.1.1

Äänen ja kuvan vastaanottoon,
tallennukseen ja toistoon käytettävät laitteet

07.3

Julkinen liikenne

07.3.1

Matkustajaliikenne junilla

07.3.1.1 Junaliikenne
07.3.1.1.1 Junaliikenne
07.3.2

Matkustajaliikenne teitse

07.3.2.1
07.3.2.1.1
07.3.2.1.2
07.3.2.1.3

Tieliikenne
Paikallismatkat
Pitkät linja-automatkat
Taksimatkat

07.3.3

Matkustajalentoliikenne

07.3.3.1 Lentoliikenne
07.3.3.1.1 Lentomatkat Suomessa
07.3.3.1.2 Lentomatkat ulkomaille
07.3.4

Matkustajaliikenne meritse ja
vesiteitse

07.3.4.1 Laivaliikenne
07.3.4.1.1 Laivamatkat

08

Viestintä

08.1

Postipalvelut

08.1.0

Postipalvelut

08.1.0.1 Postipalvelut
08.1.0.1.1 Postimaksut

08.2

Puhelin- ja telekopiolaitteet

08.2.0

Puhelin- ja telekopiolaitteet

09.1.1.1

Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallennukseen ja toistoon käytettävät
laitteet
09.1.1.1.1 Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallennukseen ja toistoon käytettävät
laitteet
09.1.2
09.1.2.1

Valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja
optiset laitteet
09.1.2.1.1 Kamerat
09.1.3

Puhelin- ja telekopiopalvelut

08.3.0

Puhelin- ja telekopiopalvelut

Tietojenkäsittelylaitteet

09.1.3.1 Tietojenkäsittelylaitteet
09.1.3.1.1 Tietokoneet
09.1.4

Tallennusvälineet

09.1.4.1 Tallennusvälineet
09.1.4.1.1 Tallennusvälineet
09.1.5

Audiovisuaalisten sekä valokuvaus- ja tietojenkäsittelylaitteiden korjaus

09.1.5.1

Audiovisuaalisten sekä valokuvausja tietojenkäsittelylaitteiden korjaus
09.1.5.1.1 Audiovisuaalisten laitteiden korjaus

09.2

Muut kulttuuriin ja vapaaaikaan liittyvät kestokulutustavarat

09.2.1

Vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustavarat sisäkäyttöön
mukaan lukien soittimet

08.2.0.1 Puhelin- ja telekopiolaitteet
08.2.0.1.1 Puhelimet

08.3

Valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja
optiset laitteet

09.2.1.1

Vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustavarat sisäkäyttöön
09.2.1.1.1 Soittimet

08.3.0.1 Puhelin- ja telekopiopalvelut
08.3.0.1.1 Puhelumaksut
08.3.0.1.2 Tietoliikennemaksut
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09.4.2

Kulttuuripalvelut

Vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustavarat ulkokäyttöön
09.2.2.1.1 Suuret urheilu- ja vapaa-ajan
välineet

09.4.2.1
09.4.2.1.1
09.4.2.1.2
09.4.2.1.3
09.4.2.1.4

Kulttuuripalvelut
Elokuvat, teatterit ja konsertit
Museot ja nähtävyydet
Televisioluvat ja -maksu
Muut palvelut

09.3

Muut vapaa-aikaan liittyvät
tarvikkeet ja laitteet, puutarhat
ja lemmikkieläimet

09.4.3

Rahapelit

Pelit, lelut ja harrastusvälineet

09.5

Sanomalehdet, kirjat ja
paperitavarat

09.5.1

Kirjat

09.2.2

Vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustavarat ulkokäyttöön

09.2.2.1

09.3.1

09.3.1.1 Pelit, lelut ja harrastusvälineet
09.3.1.1.1 Pelit
09.3.1.1.2 Lelut ja harrastusvälineet
09.3.2

Urheilu- ja retkeilyvälineet

09.3.2.1 Urheilu- ja retkeilyvälineet
09.3.2.1.1 Urheiluvälineet
09.3.2.1.2 Retkeilyvälineet
09.3.3

Puutarhat, kasvit ja kukat

09.3.3.1 Puutarhat, kasvit ja kukat
09.3.3.1.1 Puutarhavälineet
09.3.3.1.2 Kasvit ja kukat
09.3.4

Lemmikkieläimet ja niihin liittyvät
tuotteet

09.3.4.1

09.4.3.1 Rahapelit
09.4.3.1.1 Rahapelit

09.5.1.1 Kirjat
09.5.1.1.1 Kirjat
09.5.2

Sanoma- ja aikakauslehdet

09.5.2.1 Sanoma- ja aikakauslehdet
09.5.2.1.1 Sanomalehdet
09.5.2.1.2 Aikakauslehdet
09.5.3

Sekalaiset painotuotteet

09.5.3.1 Muut painotuotteet
09.5.3.1.1 Muut painotuotteet
09.5.4

Paperitavarat ja
piirustustarvikkeet

Lemmikkieläimet ja niihin liittyvät
tuotteet
09.3.4.1.1 Lemmikkieläimet
09.3.4.1.2 Lemmikkieläimiin liittyvät tuotteet

09.5.4.1 Paperitavarat ja piirustustarvikkeet
09.5.4.1.1 Paperitavarat
09.5.4.1.2 Piirustustarvikkeet

09.3.5

09.6

Valmismatkat

09.6.1

Valmismatkat

Eläinlääkintä- ja muut lemmikkieläinpalvelut

09.3.5.1

Eläinlääkintä- ja muut lemmikkieläinpalvelut
09.3.5.1.1 Eläinlääkintäpalvelut

09.6.1.1 Valmismatkat
09.6.1.1.1 Valmismatkat

09.4

Kulttuuri- ja vapaa-ajan
palvelut

10

Koulutus

10.2

09.4.1

Vapaa-aikaan ja urheiluun
liittyvät palvelut

Ylemmän perusasteen ja
keskiasteen koulutus

10.2.0

Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus

09.4.1.1

Vapaa-aikaan ja urheiluun liittyvät
palvelut
09.4.1.1.1 Vapaa-aikaan liittyvät palvelut
09.4.1.1.2 Urheiluun liittyvät palvelut
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10.2.0.1

Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus
10.2.0.1.1 Keskiasteen koulutus

10.3

10.3.0

Keskiasteen jälkeinen
koulutus, joka ei ole korkeaasteen koulutusta
Keskiasteen jälkeinen koulutus,
joka ei ole korkea-asteen
koulutusta

10.3.0.1

Keskiasteen jälkeinen koulutus,
joka ei ole korkea-asteen
koulutusta
10.3.0.1.1 Keskiasteen jälkeinen koulutus

10.4
10.4.0

Korkea-asteen koulutus ja
tutkijakoulutusaste
Korkea-asteen koulutus ja
tutkijakoulutusaste

10.4.0.1

Korkea-asteen koulutus ja
tutkijakoulutusaste
10.4.0.1.1 Korkea-asteen koulutus

12.1.1.1.2 Kauneushoitolat
12.1.2

Henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet

12.1.2.1

Henkilökohtaisen hygienian hoitoon
tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet
12.1.2.1.1 Henkilökohtaisen hygienian hoitoon
tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet
12.1.3

Muut henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarkoitetut laitteet ja
tuotteet

12.1.3.1

Muut henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarkoitetut laitteet ja tuotteet
Hammasharjat
Vartalon puhdistus ja hoito
Kosmetiikka
Intiimihygienia

12.1.3.1.1
12.1.3.1.2
12.1.3.1.3
12.1.3.1.4

12.3

Henkilökohtaiset esineet,
muualla luokittelemattomat
Korut, kellot ja rannekellot

11

Ravintolat ja hotellit

11.1

Ateriapalvelut

12.3.1

11.1.1

Ravintolat, kahvilat ja muut
vastaavat

12.3.1.1 Korut ja kellot
12.3.1.1.1 Korut ja lahjaesineet
12.3.1.1.2 Kellot

11.1.1.1 Ravintolat
11.1.1.1.1 Ravintolaruoka
11.1.1.1.2 Juomat ravintolassa

12.3.2

Muut henkilökohtaiset esineet

11.1.1.2 Kahvilat ja muut vastaavat
11.1.1.2.1 Kahvilat
11.1.1.2.2 Pikaruokapaikat

12.3.2.1
12.3.2.1.1
12.3.2.1.2
12.3.2.1.3

Muut henkilökohtaiset esineet
Laukut
Lastentarvikkeet
Kauneudenhoitovälineet

11.1.2

12.4

Sosiaalinen suojelu

12.4.0

Sosiaalinen suojelu

Ruokalat

11.1.2.1 Ruokalat
11.1.2.1.1 Työpaikkaruokailu

11.2

Majoituspalvelut

12.4.0.1 Sosiaalipalvelut
12.4.0.1.1 Sosiaalipalvelut

11.2.1

Majoituspalvelut

12.5

Vakuutukset

12.5.2

Asumiseen liittyvät vakuutukset

11.2.1.1 Majoituspalvelut
11.2.1.1.1 Majoituspalvelut

12

Muut tavarat ja palvelut

12.1

Henkilökohtainen hygienia

12.1.1

Kampaamot ja kauneushoitolat

12.5.2.1 Asumiseen liittyvät vakuutukset
12.5.2.1.1 Asumiseen liittyvät vakuutukset
12.5.3

Terveyteen liittyvät vakuutukset

12.5.3.1 Terveyteen liittyvät vakuutukset
12.5.3.1.1 Tapaturma- ja sairasvakuutukset

12.1.1.1 Kampaamot ja kauneushoitolat
12.1.1.1.1 Kampaamot
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12.5.4

Liikenteeseen liittyvät
vakuutukset

12.6.2.2 Rahoituspalvelut
12.6.2.2.1 Kulutusluottojen korot

12.5.4.1 Liikenteeseen liittyvät vakuutukset
12.5.4.1.1 Liikenteeseen liittyvät vakuutukset

12.7

Muut palvelut, muualla
luokittelemattomat

12.6

Rahoituspalvelut, muualla
luokittelemattomat

12.7.0

Muut palvelut, muualla
luokittelemattomat

12.6.2

Muut rahoituspalvelut, muualla
luokittelemattomat

12.7.0.1

12.6.2.1 Pankkipalvelut
12.6.2.1.1 Pankkipalvelut
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Muut palvelut, muualla
luokittelemattomat
12.7.0.1.1 Muut palvelut, muualla
luokittelemattomat

Liite 4: Kulutustutkimuksen COICOP-luokitus, aikasarjanimikkeistö vuodesta 1985
01–12

Kulutusmenot

01

Elintarvikkeet ja
alkoholittomat juomat

01.1

Elintarvikkeet

01.1.1
01.1.1.1
01.1.1.1.01
01.1.1.1.02
01.1.1.1.03

Leipä ja viljatuotteet
Riisi ja riisivalmisteet
Riisiryynit, -hiutaleet ja -jauhot
Maksalaatikko
Riisivalmisteet

01.1.1.2
01.1.1.2.01
01.1.1.2.02
01.1.1.2.03
01.1.1.2.04
01.1.1.2.05
01.1.1.2.06
01.1.1.2.07
01.1.1.2.08

Ruokaleipä, korput ja keksit
Näkkileipä ja hapankorput
Pehmeä ruisleipä
Vehnäruokaleipä
Muu pehmeä ruokaleipä
Leipä erittelemättä
Korput ja rinkelit
Keksit, vohvelit ja pikkuleivät
Taco-kuoret ja tortillat ym.

01.1.1.3
Pastatuotteet
01.1.1.3.S1 Makaronit, spagetit ym.
pastatuotteet
01.1.1.4

Pizzat, hampurilaiset, täytetyt
ohukaiset
01.1.1.4.S1 Pizzat, hampurilaiset, täytetyt
ohukaiset
01.1.1.5
Piirakat ja pasteijat
01.1.1.5.S1 Piirakat, pasteijat, lihapiirakat
ym.
01.1.1.6
Kahvileipä
01.1.1.6.01 Kahvipitko
01.1.1.6.04 Leivokset, kakut ja makeat
piirakat
01.1.1.6.S1 Viinerit, munkit, pikkupullat
01.1.1.7
01.1.1.7.01
01.1.1.8
01.1.1.8.01
01.1.1.8.02

Muut leipomotuotteet
Valmiit taikinat, pizzapohjat ym.
Jauhot, suurimot ja murot
Vehnäjauhot
Ohrajauhot

01.1.1.8.03 Ruisjauhot
01.1.1.8.04 Perunajauhot, ohra- ja
maissitärkkelys
01.1.1.8.05 Grahamjauhot
01.1.1.8.06 Muut jauhot ja jauhoseokset
01.1.1.8.07 Kauraryynit, -hiutaleet ja -jyvät
01.1.1.8.08 Mannaryynit
01.1.1.8.S1 Muut ryynit, hiutaleet ym.
01.1.1.8.13 Viljamurot ja murokkeet
01.1.1.8.14 Mysli ym. viljahedelmäsekoitteet
01.1.1.8.15 Pop corn ja muut naksit viljasta
ym.
01.1.1.9
Muut viljavalmisteet
01.1.1.9.S1 Valmiit puurot ja vellit, mämmi
01.1.2

Liha

01.1.2.1
01.1.2.1.01
01.1.2.1.02
01.1.2.1.03

Tuore naudanliha
Luuton naudanliha
Luullinen naudanliha
Maustettu raaka naudanliha

01.1.2.2
01.1.2.2.01
01.1.2.2.02
01.1.2.2.03
01.1.2.2.04
01.1.2.2.05

Tuore sianliha
Luuton sianliha
Porsaankyljykset
Raaka kinkku
Muu luullinen sianliha
Maustettu raaka sianliha

01.1.2.3
Tuore lampaan- ja vuohenliha
01.1.2.3.01 Lampaan- ja vuohenliha
01.1.2.4
Tuore siipikarjanliha
01.1.2.4.01 Siipikarjanliha
01.1.2.5
01.1.2.5.01
01.1.2.5.S1
01.1.2.5.04
01.1.2.5.05
01.1.2.5.06
01.1.2.5.07
01.1.2.5.08

Makkara
Meetvursti ja salami
Muut leikkelemakkarat
Maksamakkara ja -pasteijat
Nakit
Lenkkimakkarat
Muut ruokamakkarat
Makkara erittelemättä
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01.1.2.6
01.1.2.6.S1
01.1.2.6.S2
01.1.2.6.05
01.1.2.6.06
01.1.2.7
01.1.2.7.01
01.1.2.7.02
01.1.2.7.03
01.1.2.7.04
01.1.2.7.S1
01.1.2.7.S2
01.1.2.7.S3
01.1.2.7.S4

Keitetty, savustettu ja grillattu
liha
Kokolihavalmisteet sianlihasta
Kokolihavalmisteet siipikarjan
lihasta
Muut leikkelelihat
Hyytelösyltty
Muut liha- ja liharuokavalmisteet
Täyslihasäilykkeet
Liharuokasäilykkeet
Kaalikääryleet
Lihakaali-, lihaperunasose- ym.
laatikot
Lihapullat ja muut
jauhelihaeinekset
Eines- ja pakastekeitot ja salaatit
lihasta
Veriohukaiset, mustamakkara
ym.
Muut valmiit liharuoat ja
-einekset

01.1.2.8
01.1.2.8.01
01.1.2.8.02
01.1.2.8.03
01.1.2.8.04
01.1.2.8.05
01.1.2.8.06
01.1.2.8.07

Muu tuore liha
Poronliha
Hirvi, muu liha ja riista
Maksa ja munuaiset
Veri, kieli, luut, potkat ym.
Jauheliha
Karjalanpaistiliha
Liha erittelemättä

01.1.3

Kala

01.1.3.1
01.1.3.1.01
01.1.3.1.02
01.1.3.1.03
01.1.3.1.04
01.1.3.1.05
01.1.3.1.06
01.1.3.1.07
01.1.3.1.08
01.1.3.1.09

Tuore kala
Silakka
Muikku
Lohi
Kirjolohi
Muu tuore kala
Sei
Silakkafileet
Muut kalafileet
Kala erittelemättä

01.1.3.3.04 Kypsennetyt katkaravut,
simpukat ym.
01.1.3.4
01.1.3.4.04
01.1.3.4.05
01.1.3.4.S1
01.1.3.4.S2
01.1.3.4.S3
01.1.3.4.S4
01.1.4

01.1.4.2
01.1.4.2.01
01.1.4.2.02
01.1.4.2.S1
01.1.4.2.05

Kevytmaito, ykkösmaito ja
rasvaton maito
Kevytmaito ja ykkösmaito
Rasvaton maito
Vähälaktoosinen maito,
äidinmaidon korvikkeet
Maito erittelemättä

01.1.4.3
Säilötty maito
01.1.4.3.01 Maitojauhe
01.1.4.4
Viili ja jogurtti
01.1.4.4.S1 Viili
01.1.4.4.S2 Jogurtti
01.1.4.5
01.1.4.5.01
01.1.4.5.02
01.1.4.5.03
01.1.4.5.04
01.1.4.5.S1

Juusto ja maitorahka
Emmentaljuusto
Edamjuusto
Kermajuusto
Sulatejuusto
Muut juustot, rahkat ja
juustovalmisteet

01.1.4.6

Kerma, piimä ja muut
maitotuotteet
Kerma, kestokerma ja
kevytkerma
Piimä ja kefiiri
Maitovanukkaat
Kermaviili, ranskankerma,
ruokakermat ym.

01.1.4.6.01

01.1.3.3
01.1.3.3.01
01.1.3.3.02
01.1.3.3.03

01.1.4.6.02
01.1.4.6.05
01.1.4.6.S1
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Maito, juusto ja munat

01.1.4.1
Täysmaito
01.1.4.1.S1 Täysmaito

01.1.3.2
Tuoreet äyriäiset ja nilviäiset
01.1.3.2.01 Ravut, simpukat, mustekalat ym.
Suolattu ja savustettu kala ym.
Suolakalat
Lipeäkala
Savustettu ja grillattu kala

Muut kala- ym. säilykkeet ja
valmisteet
Kalapuikot ja leivitetyt
kalatuotteet
Silakkalaatikko,
janssoninkiusaus ym.
Silli-, silakka- ja anjovissäilykkeet
Tonnikalasäilykkeet
Muut kala-, äyriäis- ja
nilviäissäilykkeet
Salaatit ja muut valmiit ruoat
kalasta, äyriäisistä ym.

01.1.4.7
Munat
01.1.4.7.01 Munat
01.1.5

Kasvikset ml. perunat

01.1.7.1

Salaatti, pinaatti, persilja ym.
lehtivihannekset
Kiinankaali
Salaatti
Tuoreet maustevihannekset
Pinaatti, varsiselleri, persilja, idut
ym.

Rasvat ja öljyt

01.1.5.1
Voi
01.1.5.1.01 Voi
01.1.5.S
01.1.5.2.01
01.1.5.2.04
01.1.5.2.S1
01.1.5.2.S2

Margariinit ja muut rasvat ja öljyt
Voi-kasviöljyseokset
Talousmargariinit
Voileipämargariinit
Muut ravintorasvat ja ruokaöljyt

01.1.6

Hedelmät ja marjat

01.1.6.1
01.1.6.1.01
01.1.6.1.02
01.1.6.1.03

Sitrushedelmät
Appelsiinit
Mandariinit
Muut sitrushedelmät

01.1.6.2
Banaanit
01.1.6.2.01 Banaanit
01.1.6.3
Omenat
01.1.6.3.01 Omenat
01.1.6.6
01.1.6.6.01
01.1.6.6.02
01.1.6.6.03
01.1.6.6.04
01.1.6.6.05
01.1.6.6.06
01.1.6.6.07
01.1.6.6.08
01.1.6.6.09

01.1.7

Marjat
Viinirypäleet
Mustat viinimarjat
Punaiset ja valkoiset viinimarjat
Mansikat
Muut puutarhamarjat
Mustikat
Puolukat ja karpalot
Lakat ja muut metsämarjat
Sekamarjapakasteet ja marjat
erittelemättä

01.1.6.7
Muut tuoreet hedelmät
01.1.6.7.S1 Muut tuoreet hedelmät
01.1.6.8
01.1.6.8.01
01.1.6.8.02
01.1.6.8.03

Kuivatut hedelmät
Pähkinät ja mantelit
Rusinat ja korintit
Muut kuivatut hedelmät ja marjat

01.1.6.9
01.1.6.9.01
01.1.6.9.02
01.1.6.9.03

Hedelmäsäilykkeet ja -valmisteet
Hedelmä- ja marjasäilykkeet
Vauvan mehut ja soseet
Marja- ja hedelmäkeitot, -kiisselit
ym.

01.1.7.1.01
01.1.7.1.02
01.1.7.1.03
01.1.7.1.04
01.1.7.2
01.1.7.2.01
01.1.7.2.02
01.1.7.2.03

Kaalit
Keräkaali
Kukkakaali
Parsa-, puna- ja ruusukaali ym.
kaalit

01.1.7.3
01.1.7.3.01
01.1.7.3.02
01.1.7.3.03
01.1.7.3.S1

Tomaatti, kurkku, herneet ym.
Tomaatti
Kurkku
Paprika
Herneet, pavut, kesäkurpitsat,
munakoisot ym.

01.1.7.4
01.1.7.4.01
01.1.7.4.S1
01.1.7.4.05
01.1.7.4.06
01.1.7.4.07
01.1.7.4.08
01.1.7.4.09

Juurekset, sipulit ja sienet
Porkkanat
Muut juurikasvit
Sipuli
Herkkusienet
Muut sienet
Pakastetut sekavihannekset
Vihannekset erittelemättä

01.1.7.5
Kuivatut vihannekset
01.1.7.5.01 Kuivatut herneet, vihannekset,
juurekset
01.1.7.6
01.1.7.6.01
01.1.7.6.02
01.1.7.6.03
01.1.7.6.S1
01.1.7.6.06
01.1.7.6.S2

Muut kasvissäilykkeet ja
-valmisteet
Mauste- ja suolakurkut
Etikka- ym. punajuuret
Muut kasvis- ja vihannessäilykkeet
Kasvispihvit ja valmiit ruokaannokset kasviksista
Kasvis- ja vihannessalaatti
Kasviskeitot, -laatikot ja
-einekset

01.1.7.7
Perunat
01.1.7.7.01 Perunat
01.1.7.8

Perunavalmisteet ja muut
mukulakasvit
01.1.7.8.01 Perunasosehiutaleet
59

01.1.7.8.02 Perunalastut ym.
01.1.7.8.03 Ranskalaiset perunat,
perunalohkot
01.1.7.8.04 Perunasalaatti
01.1.7.8.05 Muut perunatuotteet ym.
01.1.8

Sokeri, hillo, hunaja ja
makeiset

01.1.8.1
01.1.8.1.01
01.1.8.1.02
01.1.8.1.03
01.1.8.1.04

Sokeri
Palasokeri
Hienosokeri
Hedelmäsokeri
Muu sokeri

01.1.8.2
01.1.8.2.01
01.1.8.2.02
01.1.8.2.03

Hillot ja marmeladit
Hillot ja soseet
Marmeladit
Hunaja

01.1.8.3
Suklaa
01.1.8.3.01 Suklaalevyt ja -makeiset
01.1.8.4
Makeiset
01.1.8.4.01 Karamellit, pastillit ym. makeiset
01.1.8.4.02 Purukumit
01.1.8.5
Jäätelö ja mehujää
01.1.8.5.S1 Jäätelö
01.1.8.5.03 Mehujäät
01.1.8.6
Siirappi
01.1.8.6.01 Siirappi
01.1.9

Muut elintarvikkeet

01.1.9.1
01.1.9.1.01
01.1.9.1.02
01.1.9.1.03
01.1.9.1.04

Mauste- ja salaattikastikkeet ym.
Etikka
Sinappi
Tomaattikastikkeet
Majoneesit, salaatti- ja grillikastikkeet
01.1.9.1.05 Kastikkeet ja kastikejauheet
01.1.9.2
01.1.9.2.01
01.1.9.2.S1
01.1.9.2.04
01.1.9.2.05
01.1.9.3

Suola ja mausteet
Valkosipuli (tuore tai kuivattu)
Suola ja yrttisuolat
Varsinaiset mausteet
Yrttimausteet

Hiiva, jälkiruokavalmisteet,
pussikeitot ym.
01.1.9.3.01 Hiiva
01.1.9.3.02 Leivinjauhe ja ruokasooda
01.1.9.3.03 Säilöntä- ja makeutusaineet ym.
60

01.1.9.3.04 Jälkiruokakastikkeet sekä
-kastike- ja vanukasjauheet
01.1.9.3.05 Lihaliemikuutiot ja -pussikeitot
01.1.9.3.06 Kalaliemikuutiot ja -pussikeitot
01.1.9.3.07 Vihannespussikeitot ja
kasvisliemikuutiot
01.1.9.3.08 Lasten liha-, kala- ja kasvisruoat
01.1.9.4
Elintarvikkeet erittelemättä
01.1.9.4.10 Elintarvikkeet erittelemättä

01.2

Alkoholittomat juomat

01.2.1

Kahvi, tee ja kaakao

01.2.1.1
Kahvi ja pikakahvi
01.2.1.1.S1 Kahvi ja pikakahvi
01.2.1.2
Tee ja yrttiteet
01.2.1.2.S1 Tee ja yrttiteet
01.2.1.3
Kaakao ja kaakaojuomat
01.2.1.3.01 Kaakao, kaakaojuomajauhe ja
valmiit kaakaojuomat
01.2.2

Kivennäisvedet, virvoitusjuomat ja mehut

01.2.2.1
Kivennäisvedet
01.2.2.1.01 Kivennäisvedet
01.2.2.2
Virvoitusjuomat
01.2.2.2.01 Virvoitusjuomat
01.2.2.3
Marja- ja hedelmämehut
01.2.2.3.01 Tuoremehujuomat, tuoremehut
ja nektarit
01.2.2.3.02 Marja- ja hedelmämehutiivisteet
01.2.2.3.03 Mehut erittelemättä
01.2.2.4
01.2.2.4.01
01.2.2.4.02
01.2.2.4.03

Muut alkoholittomat juomat
Vihannesmehut
Kotikalja- ja simauutteet
Muut alkoholittomat juomat

02

Alkoholijuomat ja tupakka

02.1

Alkoholijuomat

02.1.1
Väkevät alkoholijuomat
02.1.1.1.S1 Väkevät alkoholijuomat ja liköörit
02.1.2

Viinit, siiderit ja long drinkit
ym.

02.1.2.1
Rypäle- ja hedelmäviinit
02.1.2.1.01 Siiderit

02.1.2.1.02 Viinit

03.1.2.3.31 Pikkulasten vaatteet (0–2 v.)

02.1.2.2
Muut viinipohjaiset juomat
02.1.2.2.01 Long drinkit ym. miedot
juomasekoitukset

02.1.4
Kotiviini- ja olutainekset
02.1.4.1.01 Kotiviini- ja olutainekset

03.1.3
Muut asusteet ja tarvikkeet
03.1.3.1.01 Huivit, solmiot, vyöt, olkaimet
ym.
03.1.3.1.02 Käsineet, sormikkaat ja lapaset
03.1.3.1.03 Työrukkaset ja kumikintaat
03.1.3.1.04 Päähineet
03.1.3.1.05 Korvalaput, hihanpidikkeet,
irtokaulukset ym.
03.1.3.1.06 Villa- ja puuvillalangat ym.
03.1.3.1.07 Ompelutarvikkeet

02.2

Tupakka

03.1.4

02.2.1

Tupakka

02.1.3
02.1.3.1.01
02.1.3.1.02
02.1.3.1.03

Olut
Pilsneri
Keskiolut
A-olut

02.2.1.1
Savukkeet
02.2.1.1.01 Savukkeet
02.2.1.2
Sikarit
02.2.1.2.01 Pikkusikarit
02.2.1.2.02 Sikarit
02.2.1.3
Piipputupakka ym.
02.2.1.3.01 Piipputupakka ym.
02.2.1.3.02 Savukepaperi ja suodattimet

03

Vaatteet ja jalkineet

03.1

Vaatteet ja vaatekankaat

03.1.1
Vaatekankaat
03.1.1.1.01 Vaatekankaat
03.1.2
03.1.2.S.01
03.1.2.S.02
03.1.2.S.03
03.1.2.S.04
03.1.2.S.05
03.1.2.S.06
03.1.2.S.07
03.1.2.S.08
03.1.2.S.09
03.1.2.S.10
03.1.2.S.11
03.1.2.S.12
03.1.2.S.13
03.1.2.S.14
03.1.2.S.15
03.1.2.S.20

Vaatteet
Talvitakit, ulsterit, turkit
Ulkoiluvaatteet, sadevaatteet
Bleiserit, puvut, jakut, pitkät
housut
Mekot, hameet, housuhameet ja
shortsimekot
Neulepuserot, -takit ja -liivit
Paidat, puserot, topit ja liivit
T-paidat
Farkut ja farkkuhaalarit
Shortsit ja shortsihaalarit
College- ja verryttelyasut
Voimistelu-, uima- ja urheiluasut
Aamu- ja kylpytakit, esiliinat ym.
Alusasut
Yöasut
Sukat ja sukkahousut
Vaatteet erittelemättä

Vaatteiden pesu, valmistus ja
vuokraus
03.1.4.1.01 Vaatteiden pesu, valmistus ja
vuokraus

03.2

Jalkineet

03.2.1
03.2.1.S.01
03.2.1.S.02
03.2.1.S.03
03.2.1.S.04
03.2.1.S.05

Kengät ja muut jalkineet
Talvikengät
Kävely- ja juhlakengät
Kumi- ja muovisaappaat
Lenkkitossut
Muut jalkineet, pohjalliset,
nauhat ym.

03.2.2

Jalkineiden korjaus ja
vuokraus
03.2.2.1.01 Jalkineiden korjaus ja vuokraus

04

Asuminen ja energia

04.1

Vuokra

04.1.1
Varsinaisen asunnon vuokra
04.1.1.1.S1 Vuokra-asunnon vuokra
04.1.2

Kakkosasunnon ja vapaaajanasunnon vuokra

04.1.2.1
Kakkosasunnon vuokra
04.1.2.1.01 Kakkosasunnon vuokra
04.1.2.2
Vapaa-ajanasunnon vuokra
04.1.2.2.01 Vapaa-ajanasunnon vuokra
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04.2

Asunnon arvioitu vuokra,
brutto

04.2.1

Oman varsinaisen asunnon
arvioitu vuokra, brutto

04.2.1.1

Omistusasunnon asuntoetu,
netto
04.2.1.1.01 Omistusasunnon asuntoetu,
netto
04.2.1.2
04.2.1.2.01
04.2.1.2.02
04.2.1.2.03

Omistusasunnon yhtiövastikkeet
Hoitovastike
Rahoitusvastike
Yhtiövastike erittelemättä

04.2.1.3

Omistusasunnon huolto ja
korjaus
04.2.1.3.01 Oman talon huolto ja korjaus
04.2.1.3.02 Oman osakehuoneiston huolto
ja korjaus
04.2.1.3.03 Kakkosasunnon huolto ja
korjaus
04.2.1.4
Arvonvähennykset
04.2.1.4.01 Oman talon arvonvähennys
04.2.1.5
Asuntolainojen korot
04.2.1.5.S1 Arava- ym. lainojen korot
04.2.1.5.06 Pankkien tavallisten asuntolainojen korot
04.2.1.5.07 Muiden asuntolainojen korot
04.2.1.6
Muut omistusasunnon menot
04.2.1.6.01 Varsinaisen asunnon tontin
vuokra
04.2.1.6.02 Omakotikiinteistön palovakuutusmaksu
04.2.1.6.03 Omakotikiinteistön osuus
kotivakuutuksesta

04.2.4.1.02 Vapaa-ajanasunnon lainojen
korot
04.2.4.1.03 Vapaa-ajanasunnon tontin
vuokra
04.2.4.1.04 Vapaa-ajanasunnon palovakuutusmaksu
04.2.4.1.05 Vapaa-ajanasunnon osuus
kotivakuutuksesta

04.3

Vuokralaisen tekemät
korjaukset

04.3.2

Vuokralaisen tekemät
korjaukset
04.3.2.1.01 Vuokra-asunnon huolto ja
korjaus
04.3.2.1.02 Luontoisetuasunnon huolto ja
korjaus

04.4

Vesi ja muut asumispalvelut

04.4.1
Jätehuolto
04.4.1.1.01 Varsinaisen asunnon jätehuolto
04.4.1.1.02 Vapaa-ajanasunnon jätehuolto
04.4.2
Vesi ja jätevesi
04.4.2.1.01 Varsinaisen asunnon vesi ja
jätevesi
04.4.2.1.02 Vapaa-ajanasunnon vesi ja
jätevesi
04.4.4
04.4.4.1.01
04.4.4.1.02
04.4.4.1.03
04.4.4.1.04

Muut asumiseen liittyvät
palvelut
Varsinaisen asunnon nuohous
Varsinaisen asunnon muut
maksut
Vapaa-ajanasunnon nuohousym. maksut
Kakkosasunnon muut menot

04.2.2

04.5

04.2.3

04.5.1
Sähkö
04.5.1.1.01 Varsinaisen asunnon sähkö
04.5.1.1.02 Vapaa-ajanasunnon sähkö

Luontoisetuasunnon arvioitu
vuokra
04.2.2.1.01 Luontoisetuasunnon asuntoetu
04.2.2.1.02 Luontoisetuasunnon vuokra
Omien kakkosasuntojen
menot
04.2.3.1.01 Kakkosasunnon yhtiövastike
04.2.4

Oman vapaa-ajanasunnon
menot
04.2.4.1.01 Vapaa-ajanasunnon huolto ja
korjaus
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Sähkö, kaasu ja muut
polttoaineet

04.5.2
Kaasu
04.5.2.1.01 Kaasu
04.5.3
Nestemäiset polttoaineet
04.5.3.1.01 Varsinaisen asunnon
lämmitysöljy ym.
04.5.3.1.02 Vapaa-ajanasunnon öljy

04.5.4
Kiinteät polttoaineet
04.5.4.1.01 Halot
04.5.4.1.02 Omat ja saadut halot, jätepuu ja
turve
04.5.4.1.03 Vapaa-ajanasunnon halot,
jätepuu, turve
04.5.4.1.04 Hiili, koksi ja antrasiitti
04.5.5
04.5.5.1.01
04.5.5.1.02
04.5.5.1.03
04.5.5.1.04
04.5.5.1.05

Kaukolämpö, lämminvesi ym.
Erillinen lämminvesimaksu
Muut lämmitysmenot
Erillinen kaukolämpömaksu
Luontoisetuna saatu energia
Kakkosasunnon energia

05

Kodin kalusteet, koneet ja
tarvikkeet

05.1

Huonekalut, taide-esineet ja
matot

05.1.1

Huonekalut, kalusteet, koristeja taide-esineet
Ruokapöydät ja ruokailuryhmät
Muut pöydät
Sohvakalustot
Sohvat
Nojatuolit ja keinutuolit
Tuolit ja jakkarat
Kirjahyllyt ja vitriinit
Kaapit ja lipastot
Vuoteet
Valaisimet ja varjostimet
Puutarha- ja parvekekalusteet
Muut huonekalut
Taidemaalaukset ja grafiikka
Taide-esineet
Peilit ja koriste-esineet

05.1.1.1.01
05.1.1.1.02
05.1.1.1.03
05.1.1.1.04
05.1.1.1.05
05.1.1.1.06
05.1.1.1.07
05.1.1.1.08
05.1.1.1.09
05.1.1.1.10
05.1.1.1.11
05.1.1.1.12
05.1.1.1.13
05.1.1.1.S1
05.1.1.1.16

05.1.2
Matot
05.1.2.1.01 Matot
05.1.3

Huonekalujen, kalusteiden ja
mattojen korjaus
05.1.3.1.01 Huonekalujen, kalusteiden ja
mattojen korjaus

05.2

Kodintekstiilit

05.2.1
Kodintekstiilit
05.2.1.1.01 Patjat, täkit, huovat, päiväpeitot
ja tyynyt

05.2.1.1.02 Lakanat ja tyynyliinat,
lakanakangas
05.2.1.1.03 Pyyhkeet ja pyyhekankaat
05.2.1.1.04 Verhot ja verhokankaat
05.2.1.1.S1 Ryijyt ja muut kodintekstiilit,
korjaus
05.2.1.1.07 Vahakankaat, muovi- ja
kerniliinat

05.3

Kodinkoneet

05.3.1

Suuret kodinkoneet

05.3.1.1
05.3.1.1.01
05.3.1.1.02
05.3.1.1.03

Kylmäkoneet
Jääkaapit ja jää-viileäkaapit
Jääkaappipakastimet
Pakastimet

05.3.1.2
Pyykin- ja astianpesukoneet
05.3.1.2.01 Astianpesukoneet
05.3.1.2.02 Pyykinpesukoneet, kuivausrummut ja -kaapit
05.3.1.2.03 Mankelit ja silityskoneet
05.3.1.3

Liedet, mikrouunit, sähkögrillit
ym.
05.3.1.3.S1 Liedet, uunit, keittotasot
05.3.1.3.03 Mikroaaltouunit
05.3.1.3.04 Sähkö- ja kaasugrillit, leipäkoneet ym.
05.3.1.4
05.3.1.4.01
05.3.1.4.02
05.3.1.4.03

Lämmittimet ja ilmastointilaitteet
Irralliset sähkö- ym. lämmittimet
Irralliset ilmastointikojeet
Liesituulettimet

05.3.1.5
Siivouskoneet
05.3.1.5.S1 Pölynimurit, lattian- ja
ikkunanpesukoneet
05.3.1.6

Ompelu- ja neulekoneet,
kangaspuut
05.3.1.6.01 Ompelu- ja neulekoneet,
kangaspuut
05.3.1.7

Muut suuret kodinkoneet ja
-laitteet
05.3.1.7.01 Muut suuret kodinkoneet ja
-laitteet
05.3.2

Pienet sähkökäyttöiset
kodinkoneet
05.3.2.1.01 Keittiön yleiskoneet
05.3.2.1.02 Vatkaimet, tehosekoittimet ja
mehulingot
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05.3.2.1.03
05.3.2.1.04
05.3.2.1.05
05.3.2.1.06

Kahvin- ja teenkeittimet
Leivänpaahtimet, vohveliraudat
Silitysraudat ja silityskeskukset
Muut pienet kodinkoneet

05.3.3

Kodinkoneiden korjaus ja
varaosat
05.3.3.1.01 Kodinkoneiden korjaus ja
varaosat

05.4

Lasitavarat, astiat ja
keittiötyövälineet

05.4.1

Lasitavarat, astiat ja
keittiötyövälineet

05.4.1.1
05.4.1.1.01
05.4.1.1.02
05.4.1.1.03
05.4.1.1.04
05.4.1.1.05

Lasitavarat ja astiat
Juomalasit ja pikarit
Kahvikupit, teekupit ja mukit
Lautaset ja jälkiruokakulhot
Kulhot ja kannut
Koriste-esineet ja kylpyhuonetarvikkeet

05.4.1.2
Aterimet ja keittiötyövälineet
05.4.1.2.01 Veitset, haarukat ja lusikat
05.4.1.2.02 Keittiötyövälineet ruoan
valmistukseen
05.4.1.3
05.4.1.3.S1
05.4.1.3.02
05.4.1.3.03
05.4.1.3.04
05.4.1.3.S2

Keittiö- ja kotitalousvälineet
Tuttipullot ja pullotutit
Padat, kattilat ja kahvipannut
Paistinpannut ja uunivuoat
Muut ruokatalouden astiat
Ämpärit, vadit, pyykki- ja
roskakorit, sakset ym.

05.5

Kodin ja puutarhan
työkoneet, työkalut ym.

05.5.1
Kodin ja puutarhan työkoneet
05.5.1.1.01 Sähköiset käsityökalut
05.5.1.1.S1 Puutarhakoneet, hitsauslaitteet
ym. ja korjaus
05.5.2
05.5.2.1.01
05.5.2.1.02
05.5.2.1.03
05.5.2.1.04
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Kodin ja puutarhan työkalut ja
tarvikkeet
Vasarat, kirveet, sahat, puukot
ym. työkalut
Puutarha- ja muut ulkotyökalut
Hehku-, loiste- ja halogeenilamput
Sulakkeet ja muut
sähkötarvikkeet

05.5.2.1.05 Taskulamput ja paristot
05.5.2.1.S1 Avaimet, lukot, palovaroittimet
ym. ja korjaus

05.6

Kodinhoitotarvikkeet ja
-palvelut

05.6.1

Kodin kulutustavarat

05.6.1.1
Puhdistus- ja siivousaineet
05.6.1.1.01 Astianpesuaineet ja kirkasteet
05.6.1.1.02 Tekstiilien pesu-, huuhtelu- ja
värjäysaineet
05.6.1.1.03 Muut pesu- ja kiillotusaineet
05.6.1.1.04 Hyönteismyrkyt ja -karkoitteet
05.6.1.2
05.6.1.2.01
05.6.1.2.02
05.6.1.2.03
05.6.1.2.04
05.6.1.2.05
05.6.1.2.06
05.6.1.2.07

Paperiset ja muoviset kertakulutustavarat
Talouspaperi
Suodatinpussit
Muut ruokatalouden paperituotteet ja alumiinifolio
Kertakäyttöastiat ja
-ruokailuvälineet
Paperilakanat ja -kassit, hyllypaperit ym.
Muovikelmut, pakastepussit ym.
Muovikassit, roskapussit ym.

05.6.1.3
Muut kodin tarvikkeet
05.6.1.3.S1 Siivousvälineet, neulat, naulat,
liimat ym.
05.6.1.3.05 Kynttilät
05.6.1.3.06 Grillihiilet, sytytysneste,
lamppuöljy
05.6.2

Kotitalouspalvelut

05.6.2.1

Yksityinen lastenhoitaja, siivooja
ym.
05.6.2.1.01 Yksityinen lastenhoitaja, siivooja
ym.
05.6.2.2

Kodintekstiilien pesu, kotitaloustavaroiden vuokraus
05.6.2.2.01 Kodinkoneiden vuokraus,
sisustussuunnittelu ym.
05.6.2.2.02 Pesutuvan ja mankelin vuokra
05.6.2.2.03 Kodintekstiilien pesulamaksut

06

Terveys

06.1

Lääkevalmisteet,
hoitolaitteet ja -tarvikkeet

06.1.1

Lääkevalmisteet, hoitolaitteet
ja -tarvikkeet

06.1.1.1

Lääkkeet ja vitamiini- ym.
valmisteet
Reseptilääkkeet
Ilman reseptiä saatavat lääkkeet
Vitamiini- ja hivenainevalmisteet
Lääkkeenomaiset luontaistuotteet

06.1.1.1.01
06.1.1.1.02
06.1.1.1.03
06.1.1.1.04

06.1.1.2
Lääkinnälliset tarvikkeet
06.1.1.2.01 Ensiaputarvikkeet
06.1.1.2.02 Kuumemittari ym. pienet
hoitotarvikkeet
06.1.1.2.03 Ehkäisyvälineet
06.1.1.3

Silmälasit, kuulolaitteet,
pyörätuolit ym.
06.1.1.3.01 Silmä- ja piilolasit
06.1.1.3.S1 Pyörätuolit, kuulolaitteet,
hammasproteesit ym. ja korjaus

06.2.3.3

Muut sairaalan ulkopuoliset
palvelut
06.2.3.3.01 Sairaudesta johtuvat matkat

06.3

Sairaala- ja poliklinikkapalvelut

06.3.1

Sairaala- ja poliklinikkapalvelut
06.3.1.1.S1 Sairaaloiden hoitopäivämaksut
06.3.1.1.S2 Poliklinikkamaksut

07

Liikenne

07.1

Ajoneuvojen hankinta

07.1.1

Autot

07.1.1.1
Uudet autot
07.1.1.1.01 Uudet autot
07.1.1.2
Käytetyt autot
07.1.1.2.01 Käytetyt autot
07.1.2
07.1.2.1.01
07.1.2.1.02
07.1.2.1.03

Moottoripyörät ja -kelkat ym.
Moottoripyörät
Mopot ja moposkootterit
Moottorikelkat

06.2

Lääkäri, laboratorio, fysioterapia ym.

07.1.3
Polkupyörät
07.1.3.1.01 Polkupyörät

06.2.1
06.2.1.1.01
06.2.1.1.02
06.2.1.1.03

Lääkäripalvelut
Yksityislääkärit
Terveyskeskuslääkärit
Muut lääkärit

07.2

06.2.2
Hammashoitopalvelut
06.2.2.1.01 Yksityiset hammaslääkärit ja
-teknikot
06.2.2.1.02 Terveyskeskuksen hammashoito
06.2.2.1.03 Muut hammaslääkärit
06.2.3

Tutkimus- ja hoitopalvelut

06.2.3.1

Laboratorio- ja röntgentutkimukset
06.2.3.1.01 Yksityisen lääkäriaseman
laboratorio ym. tutkimukset
06.2.3.1.02 Muut laboratorio- ja röntgentutkimukset
06.2.3.2

Terveydenhoitajan, psykologin,
kiropraktikon ym. palvelut
06.2.3.2.S1 Terveydenhoitajan, psykologin,
kiropraktikon ym. palvelut

Yksityisajoneuvojen käyttö

07.2.1

Ajoneuvojen varaosat ja
lisätarvikkeet
07.2.1.1.01 Auton varaosat
07.2.1.1.02 Autotarvikkeet ja -työkalut
07.2.1.1.S1 Muiden ajoneuvojen varaosat ja
tarvikkeet
07.2.2
07.2.2.1.01
07.2.2.1.02
07.2.2.1.S1

Poltto- ja voiteluaineet
Bensiini
Muut polttoaineet
Voiteluaineet, jäähdytys- ja
pakkasnesteet ym.

07.2.3

Yksityisajoneuvojen huolto ja
korjaus
07.2.3.1.01 Auton huolto
07.2.3.1.S1 Ajoneuvojen korjaus
07.2.4

Muut yksityisajoneuvojen
palvelut
07.2.4.1.01 Autopaikan tai -tallin vuokra
07.2.4.1.02 Oman talon tienhoitomaksut
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07.2.4.1.03 Vapaa-ajanasunnon tienhoitomaksut
07.2.4.1.04 Pysäköinti-, silta- ja lossimaksut
ym.
07.2.4.1.05 Ajoneuvojen vuokra- ym.
käyttömenot
07.2.4.1.06 Ajo-opetus
07.2.4.1.07 Kuljettajatutkintomaksut
07.2.4.1.08 Katsastusmaksut
07.2.4.1.09 Rekisterikilpi- ja rekisteriote- ym.
maksut

08.1.3
08.1.3.1.01
08.1.3.1.02
08.1.3.1.03
08.1.3.1.S1

Puhelin-, telekopio- ja Internetpalvelut
Kotipuhelimien puhelumaksut
Vapaa-ajanasunnon puhelinmaksut
Matkapuhelimien puhelumaksut
Puhelukortit, kolikkopuhelut ja
sähkeet ym.

09

Kulttuuri ja vapaa-aika

09.1

Audiovisuaaliset laitteet ja
tietokoneet

07.3.0
Ulkomaanmatkojen matkaliput
07.3.0.1.01 Ulkomaanmatkojen matkaliput

09.1.1

Äänen ja kuvan tallennuslaitteet

07.3.1
Junamatkat Suomessa
07.3.1.1.S1 Lyhyet junamatkat
07.3.1.1.03 Pitkät junamatkat (50 km tai yli)

09.1.1.1
Äänen tallennus- ja toistolaitteet
09.1.1.1.01 Radiot ja viritinvahvistimet
09.1.1.1.02 cd- ja kasettisoittimet, nauhurit
ym.
09.1.1.1.03 Radionauhurit ym. yhdistelmät
09.1.1.1.04 Kaiuttimet
09.1.1.1.05 Stereosarjat
09.1.1.1.06 Henkilökohtaiset minilaitteet
09.1.1.1.07 Radion, nauhurin ym. osat ja
tarvikkeet

07.3

Kuljetuspalvelut

07.3.2
Maantiematkat Suomessa
07.3.2.1.S1 Lyhyet linja-automatkat
07.3.2.1.03 Pitkät linja-automatkat (50 km tai
yli)
07.3.2.1.04 Taksimatkat
07.3.3

Laiva-, vene- ja lentomatkat
Suomessa
07.3.3.1.01 Laiva-, vene- ja lentomatkat
Suomessa
07.3.5
Muut ostetut kuljetuspalvelut
07.3.5.1.01 Kotitalous- ja matkatavaroiden
kuljetus ja säilytys
07.3.6
Ajoneuvo luontoisetuna
07.3.6.1.01 Ajoneuvo luontoisetuna

08

Tietoliikenne

08.1

Tietoliikenne

08.1.1
Postimaksut
08.1.1.1.01 Postimaksut
08.1.2
Puhelin- ja telekopiolaitteet
08.1.2.1.01 Matkapuhelimet
08.1.2.1.02 Puhelinkojeet, vastaajat ja
hakulaitteet
08.1.2.1.03 Telekopiolaitteet, puhelinlaitteiden korjaus ym.
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09.1.1.2
09.1.1.2.01
09.1.1.2.02
09.1.1.2.03

Televisiot ja videonauhurit
Televisiot
Videonauhurit
Satelliittiantennit

09.1.2

Valokuvaus- ja videointilaitteet
ym.

09.1.2.1

Valokuva- ja videokamerat,
projektorit
09.1.2.1.01 Valokuva- ja kaitafilmikamerat
ym.
09.1.2.1.02 Videokamerat ja oheislaitteet
09.1.2.2

Kiikarit, kaukoputket ja
mikroskoopit
09.1.2.2.01 Kiikarit, kaukoputket ja
mikroskoopit
09.1.3
Tietojenkäsittelylaitteet
09.1.3.1.S1 Mikrotietokoneet, oheislaitteet ja
ohjelmat
09.1.3.1.03 Kirjoitus- ja laskukoneet,
taskulaskimet
09.1.3.1.04 Tietokoneiden ym. osat ja
lisätarvikkeet

09.1.4
09.1.4.1.01
09.1.4.1.S1
09.1.4.1.04
09.1.4.1.05
09.1.4.1.S2

Video- ja ääninauhat, levykkeet, filmit
Filmit ja muut valokuvaustarvikkeet
cd-levyt, äänilevyt, cd-romit ym.
Äänitetyt kasetit ja nauhat
Äänittämättömät kasetit ja
nauhat
Videokasetit

09.1.5

Televisioiden, tietokoneiden
ym. korjaus
09.1.5.1.S1 Televisioiden, tietokoneiden ym.
korjaus

09.2

Muut suuret vapaa-ajan
välineet

09.2.1

Muut suuret vapaa-ajan
välineet

09.2.1.1
Soittimet
09.2.1.1.01 Pianot, viulut ym. suurehkot
soittimet sekä nuotit
09.2.1.2
09.2.1.2.01
09.2.1.2.02
09.2.1.2.03
09.2.1.2.S1
09.2.1.2.06
09.2.1.2.07

Urheilun ja vapaa-ajan suuret
välineet
Matkailu- ja perävaunut ml.
varaosat ja tarvikkeet
Moottori- ja purjeveneet
Soutuveneet, kanootit,
surflaudat
Veneiden moottorit, varusteet ja
tarvikkeet
Kuntopyörät, soutulaitteet ym.
Muut suuret harrastusvälineet ja
hevoset

09.2.2

Suurten vapaa-ajanvälineiden
korjaus
09.2.2.1.01 Suurten vapaa-ajanvälineiden
korjaus

09.3

Muut virkistys- ja
harrastusvälineet

09.3.1

Lelut, pelit ja urheiluvälineet

09.3.1.1
Pelit, lelut ja harrastusvälineet
09.3.1.1.S1 Leikkikalut, pienet soittimet,
pelikoneet
09.3.1.1.03 Seura- ja elektroniikkapelit,
pelikortit
09.3.1.1.04 Askartelu- ja keräilytarvikkeet

09.3.1.1.05 Joulukoristeet, ilotulitusvälineet
ym.
09.3.1.2
09.3.1.2.01
09.3.1.2.02
09.3.1.2.03
09.3.1.2.04
09.3.1.2.S1
09.3.1.2.07
09.3.1.2.08
09.3.1.2.09
09.3.1.2.10
09.3.1.2.11
09.3.1.2.12
09.3.1.2.13
09.3.2
09.3.2.1.01
09.3.2.1.02
09.3.2.1.03
09.3.2.1.04
09.3.2.1.05
09.3.2.1.06
09.3.2.1.07

Urheilu-, retkeily- ja ulkoiluvälineet
Luistimet ja muut jääurheiluvälineet
Murtomaasukset, siteet ja
sauvat
Lasketteluvälineet
Palloiluvälineet
Muut urheilu- ja kuntoiluvälineet
Urheilutarvikkeet
Kalastus- ja metsästysvälineet
Kalastus- ja metsästystarvikkeet
Teltat, makuupussit, rinkat ym.
retkeilyvälineet
Retkeilytarvikkeet
Monot ja muut urheilukengät
Urheiluvälineiden huolto ja
korjaus
Kasvit, multa ja lannoitteet
Leikkokukat ja hautavihot
Huonekasvit ja niiden sipulit
Kukkamulta ja huonekasvien
lannoitteet
Puutarhakasvien taimet ja
siemenet
Turve ja puutarhakasvien
lannoitteet
Kukkaruukut, ruukunaluset ja
amppelit
Tekokukat ja joulukuuset

09.3.3
Lemmikkieläimet
09.3.3.1.01 Koirat, kissat ja muut lemmikkieläimet
09.3.3.1.S1 Lemmikkieläinten ruoat
09.3.3.1.04 Lemmikkieläinten tarvikkeet ja
lääkkeet

09.4

Kulttuuri- ja vapaa-ajan
palvelut

09.4.1
09.4.1.1.01
09.4.1.1.02
09.4.1.1.03

Urheilu- ja vapaa-ajan palvelut
Urheilukilpailut ja ravit
Tanssit, diskot, iltamat
Huvipuistot, sirkus, tivoli, puuhapaikat ym.
09.4.1.1.04 Uimahalli-, hiihtohissi- ja
pelivuoromaksut
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09.4.1.1.05 Venepaikan vuokra
09.4.1.1.06 Muiden harrastusvälineiden
vuokra
09.4.1.1.S1 Harrastuksiin liittyvät kurssit ja
leirit
09.4.1.1.S2 Liikunta-, tanssi- ja ratsastustunnit
09.4.1.1.S3 Muut harrastuksiin liittyvät tunnit
09.4.2

Kulttuuripalvelut

09.4.2.1
09.4.2.1.01
09.4.2.1.02
09.4.2.1.03

Elokuvat, teatterit, konsertit
Teatterit, oopperat ja konsertit
Kausi- ja sarjaliput teatteriin ym.
Elokuvat ja elokuvakerhot

09.4.2.2
Museot, eläintarhat, messut ym.
09.4.2.2.01 Museot, taidenäyttelyt, eläintarhat ym.
09.4.2.2.02 Messut, maatalousnäyttelyt ym.
09.4.2.3

TV-luvat, katselumaksut, videovuokrat ym.
09.4.2.3.01 Televisiolupa
09.4.2.3.02 Maksullisten tv-kanavien
katselumaksut
09.4.2.3.03 Videokasettien, videon,
television ym. vuokra

09.5.2.1.S2 Aikakauslehdet
09.5.2.1.S3 Sarjakuvalehdet
09.5.3
09.5.3.1.01
09.5.3.1.02
09.5.3.1.03

Muut painotuotteet
Julisteet ja painokuvat ym.
Posti- ja onnittelukortit, adressit
Kalenterit, kartat ym. painotuotteet

09.5.4

Kirjoitus- ja
piirustustarvikkeet
Kynät, liidut, tussit ym.
Kirjoituspaperit, kirjekuoret ym.
Muut kirjoitus- ja piirustustarvikkeet
Klemmarit, nitojat, kansiot,
muovitaskut

09.5.4.1.01
09.5.4.1.02
09.5.4.1.03
09.5.4.1.04

09.6

Valmismatkat

09.6.1
Valmismatkat
09.6.1.1.01 Valmismatkat Suomessa
09.6.1.1.02 Päivämatkat teatteriin tai urheilukeskuksiin, kiertoajelut ym.
09.6.1.1.S1 Valmismatkat ja risteilyt
ulkomaille

10

Koulutus

Muut kulttuuri- ja vapaa-ajan
palvelut
09.4.2.4.01 Eläinlääkintäpalvelut ja muut
lemmikkieläinpalvelut
09.4.2.4.02 Valokuvien kehitys, joulupukki,
opas

10.1

Koulutuspalvelut

09.4.3
09.4.3.1.01
09.4.3.1.02
09.4.3.1.03
09.4.3.1.04

Rahapelit
Veikkaus, lotto, V5, jokeri
Arvat
Bingo, toto
Ajanvieteautomaatit

10.1.3
Yliopistot ja korkeakoulut
10.1.3.1.01 Yliopistot ja korkeakoulut

09.5

Kirjat ja lehdet

09.4.2.4

09.5.1
Kirjat
09.5.1.1.S1 Oppikirjat, tietokirjat,
tietokirjasarjat
09.5.1.1.03 Romaanit, novellit, runot
09.5.1.1.04 Kaunokirjalliset sarjat
09.5.1.1.05 Lasten ja nuorten kirjat
09.5.1.1.06 Kirjat erittelemättä
09.5.2
Sanoma- ja aikakauslehdet
09.5.2.1.S1 Sanomalehdet
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10.1.2

Perus- ja keskiasteen
oppilaitokset
10.1.2.1.01 Perus- ja keskiasteen
oppilaitokset

10.1.4
Muut koulutuspalvelut
10.1.4.1.01 Täydennys-, työllisyys- ym.
koulutus
10.1.4.1.02 Kansalais- ja työväenopistot
10.1.4.1.03 Muu koulutus, tenttimaksut ym.

11

Hotellit, kahvilat ja
ravintolat

11.1

Ateriapalvelut

11.1.1
11.1.1.1.01
11.1.1.1.02
11.1.1.1.03

Ravintolat ja kahvilat
Kokolihapihvit ja -kyljykset
Jauhelihapihvit ja -pyörykät
Liha- ja makkarakeitot

11.1.1.1.04
11.1.1.1.05
11.1.1.1.06
11.1.1.1.07
11.1.1.1.S1
11.1.1.1.10
11.1.1.1.11
11.1.1.1.S2
11.1.1.1.13
11.1.1.1.14
11.1.1.1.17
11.1.1.1.18
11.1.1.1.S3
11.1.1.1.S4
11.1.1.1.26
11.1.1.1.S5
11.1.1.1.30
11.1.1.1.31
11.1.2
11.1.2.1.01
11.1.2.1.02
11.1.2.1.03
11.1.2.1.04
11.1.2.1.S1

11.2

Laatikot ja risotot lihasta ym.
Paistettu ja keitetty kala
Kalakeitto
Laatikot ja risotot kalasta ym.
Hernekeitto ja muut kasviskeitot
Muut kasvisruoat
Salaatit
Hampurilaiset, hampurilaisateriat, ranskalaiset
Pizzat
Lihapiirakat, hot dogit ym.
Lounaspaketti ja seisova pöytä
Ateria erittelemättä, juomarahat
ym.
Jälkiruoat, jäätelöt ym.
Kahvi, tee, kaakao ml.
kahvileivät
Maito ja piimä
Muut alkoholittomat juomat
Olut
Muut alkoholijuomat
Työpaikka-, opiskelija- ym.
ruokalat
Ravintoetu työpaikka-ateriasta
Maksettu työpaikka-ateria
Juomat ja välipalat työpaikalla
Maksulliset kouluateriat
Muut maksulliset ateriat ja
välipalat

Majoituspalvelut

11.2.1
Majoituspalvelut
11.2.1.1.S1 Hotellimaksut, maatilamatkailu
ym. Suomessa

12

Muut tavarat ja palvelut

12.1

Puhtaus ja kauneudenhoito

12.1.1

Kampaamot ja
kauneushoitolat
Parturi
Kampaamo
Kasvohoito, jalkahoito ym.
Saunamaksut ym.

12.1.1.1.01
12.1.1.1.02
12.1.1.1.03
12.1.1.1.04

12.1.2

Puhtauden- ja kauneudenhoidon välineet ja valmisteet

12.1.2.1

Sähkölaitteet puhtauden- ja
kauneudenhoitoon
12.1.2.1.01 Hiustenkuivaajat, partakoneet
ym.
12.1.2.2
12.1.2.2.01
12.1.2.2.02
12.1.2.2.03
12.1.2.2.04
12.1.2.2.05
12.1.2.2.06
12.1.2.2.07
12.1.2.2.08
12.1.2.2.09
12.1.2.2.10
12.1.2.2.11
12.1.2.2.S1
12.1.2.2.S2
12.1.2.2.S3
12.1.2.2.19
12.1.2.2.20
12.1.2.2.S4
12.1.2.2.23

Muut tuotteet puhtauden- ja
kauneudenhoitoon
Kammat, hiusharjat, -soljet,
taskupeilit
Parranajotarvikkeet (muut kuin
sähkökäyttöiset)
Hammasharjat, henkilövaa'at
ym.
Kylpy- ja hienosaippuat
Hiusten pesu- ja hoitoaineet,
hiusvärit
Hammastahnat ja suuvedet
Deodorantit
Parranajovalmisteet
Ihovoiteet, ihoravinteet
Huulipuna, huulirasvat
Hajuvedet, voideparfyymit
Silmä- ja kynsikosmetiikka
Muut kauneudenhoitoaineet
Terveyssiteet ja tamponit
Paperinenäliinat ja virkistyspyyhkeet
WC-paperi
Vaipat, vaippaliinat, huvitutit ym.
Muut vauvanhoitoaineet ja
-tarvikkeet

12.2

Henkilökohtaiset tavarat

12.2.1
12.2.1.1.01
12.2.1.1.S1
12.2.1.1.04
12.2.1.1.05

Korut ja kellot
Ranne-, tasku- ja kaulakellot
Seinä-, kaappi- ja herätyskellot
Korut
Kellojen ja korujen korjaus

12.2.2

Muut henkilökohtaiset tavarat

12.2.2.1
Laukut ja lompakot ym.
12.2.2.1.01 Matkalaukut, salkut, olka- ja
käsilaukut
12.2.2.1.02 Kassit ja koulureput
12.2.2.1.03 Lompakot, kukkarot ja
silmälasikotelot
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12.2.2.2
Muut henkilökohtaiset esineet
12.2.2.2.S1 Lastenvaunut, turvaistuimet,
vauvarinkat ym.
12.2.2.2.03 Sateensuojat ja kävelykepit
12.2.2.2.04 Piiput, piippunpuhdistimet ym.
tupakointivälineet
12.2.2.2.S2 Aurinkolasit, lämpömittarit,
hautatarvikkeet ym.

12.7

12.3

Sosiaalipalvelut

12.9

12.3.1

Sosiaalipalvelut

Kulutusmenojen
ulkopuoliset erät

12.9.1
12.9.1.1.01
12.9.1.1.02
12.9.1.1.03
12.9.1.1.04
12.9.1.1.05

Veroluonteiset maksut
Leimavero
Koiravero
Moottoriajoneuvovero
Autonkäyttömaksu
Metsästys- ja kalastuskortit ym.

12.9.2

Jäsenmaksut, sakot ja muut
tulonsiirron luonteiset maksut
Liikennesakot
Muut kuin liikenteeseen liittyvät
sakot
Yhdistysten ja seurojen
jäsenmaksut
Työmarkkinajärjestöjen
jäsenmaksut
Kirkollisvero
Kolehti, listakeräykset ym.
avustukset

12.3.1.1
Kodinhoito- ja ateriapalvelut ym.
12.3.1.1.01 Kodinhoitaja
12.3.1.1.02 Vanhusten ateria-, päivähoitoym. palvelut
12.3.1.2
12.3.1.2.S1
12.3.1.2.03
12.3.1.2.04
12.3.1.2.S2

Lasten päivähoitopalvelut
Päiväkodit
Kunnallinen perhepäivähoito
Yksityinen perhepäivähoito
Päiväkerhot, leikkikentät ym.
hoitomuodot

12.4

Vakuutukset

12.4.2
Irtaimistovakuutukset
12.4.2.1.S1 Irtaimistovakuutukset

12.6.1.1.S1 Henkilökortit, virkatodistukset,
passit ym.
12.6.1.1.S2 Muut maksut ja palkkiot
12.7.1
Kulutus erittelemättä
12.7.1.0.01 Kulutus Suomessa erittelemättä
12.7.1.0.02 Kulutus ulkomailla erittelemättä

12.9.2.1.01
12.9.2.1.02
12.9.2.1.03
12.9.2.1.04

12.4.3

Vapaaehtoiset tapaturma- ja
sairausvakuutukset
12.4.3.1.S1 Henkilövakuutukset

12.9.2.1.05
12.9.2.1.06

12.4.4
Ajoneuvovakuutukset
12.4.4.1.01 Pakollinen liikennevakuutus
12.4.4.1.02 Muut
moottoriajoneuvovakuutukset
12.4.4.1.03 Moottoriajoneuvovakuutus
erittelemättä
12.4.4.1.04 Matka- ja matkatavaravakuutus
12.4.4.1.05 Venevakuutus

12.9.3

12.5

Pankki- ym. taloudelliset
palvelut

12.5.1

Pankki- ym. taloudelliset
palvelut
12.5.1.1.01 Pankkipalvelumaksut ym.

12.6

Muut palvelut

12.6.1
Muut palvelut
12.6.1.1.01 Asianajajien palkkiot,
neuvontapalvelut
12.6.1.1.02 Monistus, valokopiot ym.
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Kulutus erittelemättä

Muut kulutusmenojen
ulkopuoliset erät

12.9.3.1

Asunnonvälityspalkkiot ja
rakennuslupamaksut
12.9.3.1.01 Asunnonvälityspalkkiot
12.9.3.1.02 Rakennuslupamaksut
12.9.3.2
12.9.3.2.01
12.9.3.2.02
12.9.3.2.S1

Kulutusluottojen korot
Opintolainojen korot
Autolainojen korot
Muiden kulutuslainojen korot

TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
STATISTICS FINLAND
KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS

Nro 1

Koulutusluokitus 2000
Liite 1, ISCED 1997
SUOMALAINEN SOVELTAMISOPAS 2000
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen
koulutusluokituksen ISCED 1997 välinen koodiavain

12. uusittu laitos

2001

Utbildningsklassificering 2000

8:e reviderade upplagan

2001

Toimialaluokitus 1995

2. tarkistettu painos

1999

Liite 1, HAKEMISTO

3. tarkistettu painos

1996

Liite 2, MUUNNOSAVAIN
TOIMIALALUOKITUS 1988:STA

3. tarkistettu painos

1995

Liite 3, TIIVISTELMÄ
Näringsgrensindelningen 1995
Bilaga 3, SAMMANDRAG
Standard Industrial Classification 1995
Annex 3, SUMMARY

2. korjattu painos

1996

Liite 2, OPETUSHALLINNON KOULUTUSALAJA KOULUTUSASTELUOKITUS
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon koulutusala-,
opintoala- ja koulutusasteluokituksen välinen koodiavain
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET 2000
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET 2001
Bilaga 3, ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSKODERNA 2001
Nr

1

Nro 4

Sektoriluokitus 2000
Sektorindelningen 2000
Classification of Sectors 2000

2000

Institutionaalinen sektoriluokitus 1996
Den institutionella sektorindelningen 1996
Classification of institutional sectors 1996

1995

Nro 6

Rahoitusvaadeluokitus 1996
Classification of financial assets and liabilities 1996

1995

Nro 10

Yhteisöjen tehtäväluokitukset
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar
Uppgiftsklassificeringar för offentliga
sammanslutningar och icke vinstsyftande sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions serving households

Nro 5

uusittu laitos

förnyad upplaga

revised edition

1986

Nro 11

Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig verksamhet
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type of Activity
Classification of the Population by Main
Source of Livelihood

1980

Nro 12

Valtiot ja maat 2002
Stater och länder 2002
Countries 2002

2002

Nro 14

Ammattiluokitus 2001
Pääjulkaisu

2001

Ammattiluokitus 2001
Liite 1 Hakemisto

2001

Ammattiluokitus 2001
Liite 3 Tiivistelmä
Yrkesklassificeringen 2001
Bilaga 3 Sammandrag
Classification of Occupation 2001
Annex 3 Summary

2001

Nro 16

Rakennusluokitus 1994
Byggnadsklassificering 1994
Classification of Buildings 1994

1994

Nro 17

Sosioekonomisen aseman luokitus 1989
Classification of Socio-economic Groups

uusittu laitos
revised edition

1989

Nr

Sosioekonomisk indelning 1989

förnyad upplaga

1990

17

Nro 18

Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Ålder, kön, civilstånd, språk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic Classifications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion

1983

Nro 20

Suomen ympäristötiedostot

1996

Nro 21

Aineellisten varojen luokitukset
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgångar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgångar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets

1985

Nro 22

Ikäluokitukset
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä
Åldersklassificeringar
Riktlinjer för användning av åldersklassificeringar

1986

Nro 27

Rikosnimikkeistö
Brottsnomenklatur
Crime nomenclature

1999

Nro 28

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2002
Kommuner och kommunbaserade indelningar 2002
Municipalities and Regional Divisions Based on
Municipalities 2002

2002

Nro 30

Toimi oikein tilastoalalla
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas

1992

Nro 31

Tuottajahintaindeksit 1990=100
Indeksien käyttäjän käsikirja
Producer Price Indices 1990=100
Handbook for Indices Users

1993

Nro 32

Maanrakennuskustannusindeksi 1990=100
Käyttäjän käsikirja

1993

Nro 33

Ansiotasoindeksi 1995=100
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1995=100
Handbook for Users

1999

Nro 33

Ansiotasoindeksi 1990=100
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1990=100
Handbook for Users

1994

Nro 34

Tuoteluokitus

1995

Nro 35

Väestölaskenta 2000
Käsikirja

2001

35b

Folkräkningen 2000
Handbok

35c

Population Census 2000
Handbook

2001

Nro

36 Siviiliasiain nimikkeistö
Nomenklatur för civilmål
Nomenclature of civil cases

2002

2001

Jäteluokitusopas

1997

Nro 37b Guide to Waste Classification

1999

Nro 37

Nro 38

Vuoden 1950 väestölaskennan
otosaineiston käsikirja

1997

Nro 39

Kuluttajahintaindeksi 1995=100
Käyttäjän käsikirja
Consumer Price Index 1995=100
Handbook for Users

1998

Nro 40

Maankäyttöluokitus
Markanvändningsklassificering
Land Use Classification

2000

Nro 41

Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus

2001

Nro 42

Rakennuskustannusindeksi 2000 =100
Käyttäjän käsikirja
Building Cost Index 2000=100
User’s Handbook

2001
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Laatua tilastoissa

2002
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