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Alkusanat

Institutionaalinen sektoriluokitus on Tilasto
keskuksen vahvistama ohjeellinen luokitus- 
standardi, jonka tarkoituksena on edistää tilas
tojen käsitteellistä selkeyttä ja vertailukelpoi
suutta. Luokitus soveltuu käytettäväksi myös 
muissa tietojärjestelmissä.

Tilastokeskus on vahvistanut (laki Tilasto
keskuksesta 796/1970, 2) uuden institutio
naalisen sektoriluokituksen, ISL. Se perus
tuu YK:n kansainväliseen kansantalouden 
tilinpidon suositukseen, SNA (1993). Sitä 
noudattaa myös EY:n kansantalouden tilinpi- 
tojärjestelmä, ESA.

Uudistetusta institutionaalisesta sektoriluoki- 
tuksesta pyydettiin lausunnot keskeisiltä luoki
tuksen käyttäjiltä vuonna 1992. Lausuntojen 
perusteella luokitukseen tehtiin joitakin muu
toksia. Uutta luokitusta suositellaan käytettä
väksi vuodesta 1995 lähtien.

Tilastokeskuksen luokituspalvelut-yksikkö yl
läpitää institutionaalista sektoriluokistusta ja 
ottaa mielellään vastaan ehdotuksia luokituk
sen kehittämiseksi. Luokituksen sisältöä kos
keviin tiedusteluihin vastaa taloudelliset olot 
-yksikkö.

Julkaisun tekstin on laatinut Ismo Teikari. 
Luokituksen nimikkeistöä sekä määritelmiä on 
saatavissa myös levykkeellä. Niiden myynnis
tä vastaa Anne Väänänen, luokituspalvelut, 
puh. (90) 17341. Tätä sekä muita käsikirjoja 
(liite julkaisun lopussa) myy Tilastokeskuksen 
julkaisujen myynti, puh. (90) 17341.

Helsingissä 23. kesäkuuta 1993

Heikki Salini

Pasi Markelin
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1 Institutionaalisen sektoriluokituksen luonne

Institutionaalinen sektoriluokitus (ISL) on
järjestelmä, jolla luokitellaan taloudellisia pää
töksiä tekeviä yksiköitä laajempiin toiminnal
taan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja 
oikeudelliselta muodoltaan samanlaatuisiin 
luokkiin. Päätöksentekoyksikkö on henkilö, 
kotitalous tai oikeushenkilö, jolla on oikeus 
hankkia omaa varallisuutta, harjoittaa ta
loudellista toimintaa ja suorittaa taloustoimia 
muiden yksiköiden kanssa.

Institutionaalisen sektoriluokituksen pääsek
torit ovat:

1. Yritykset
2. Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
3. Julkisyhteisöt
4. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

5. Kotitaloudet
6. Ulkomaat

Institutionaalinen sektoriluokitus on kansanta
loutta kuvaavissa yhteiskuntatilastoissa käytet
tävä luokitus. Se on kansantalouden tilinpidon 
perusluokitus1, jonka avulla on mahdollista 
kuvata niin talouden rahavirtoja kuin varanto
jakin. Myös rahoitustilastoissa se on keskei
nen luokitus.

Institutionaalinen sektoriluokitus perustuu 
YK:n kansantalouden tilinpidon suositukseen 
(SNA)2. Myös Euroopan Yhteisön kansanta
louden tilinpitojärjestelmä (ESA)3 noudattaa 
tätä suositusta. SNA on uudistettu, ja uusi 
suositus on vahvistettu vuonna 1993. Uusi ins
titutionaalinen sektoriluokitus on uudistettujen 
kansainvälisten luokitusten mukainen.

2 Institutionaalisen sektoriluokituksen uusiminen

Institutionaalinen sektoriluokitus on uudistet
tu4 vastaamaan Suomen muuttunutta taloudel
lista rakennetta sekä kansainvälisiä uudistuvia 
kansantalouden tilinpitosuosituksia. Luokitusta 
on myös yksinkertaistettu poistamalla siitä joi
takin tarpeettomaksi katsottuja luokkia. Myös 
joitakin lisäluokkia on muodostettu. Muutok
sia on tehty luokituksen kaksi- ja kolminume- 
rotasolla. Pääsektorejako on pysynyt muut
tumattomana. Täydellinen muunnosavain 
vanhasta luokituksesta on liitteenä julkaisun 
lopussa (s. 17).

2.1 Tärkeimmät muutokset

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet pää
sektorissa rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Ja
ko yksityisiin ja julkisiin rahoituslaitoksiin on 
poistettu. Vakuutuslaitoksia ja talletuspankke
ja ei eritellä tarkemmin. Sen sijaan rahoituk
sen ja vakuutuksen välitystä avustaville laitok
sille on muodostettu oma kaksinumerotason 
luokka. Tähän luokkaan siirtyy joitakin yksi
köitä myös yrityssektorista. Työeläkelaitokset 
on siirretty julkisyhteisöjen pääluokkaan.

Pääsektorissa yritykset on yleisöä palvelevat 
liikelaitokset yhdistetty samaan luokkaan jul
kisten yritysten kanssa. Jako kotimaisiin ja ul-

1 Sourama, Heikki, Saariaho, Olli. Kansantalouden tilinpito: Rakenne, määritelmät ja luokitukset. Tilastokes
kus, tutkimuksia 63. Helsinki 1980.

2 A System of National Accounts. United Nations. New York 1968. Uudistettu SNA ilmestyy vuoden 1993 
lopussa (tai 1994 alussa).

3 European System of Integrated Economic Accounts (ESA). Eurostat. Luxemburg 1980. Uudistettu ESA 
vahvistetaan vuoden 1994 aikana.

4 Edellinen Institutionaalinen sektoriluokitus 1984. Tilastokeskus, käsikirjoja 5. Helsinki 1984.
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komaisiin yrityksiin on siirretty kaksinumero- 
tasolta kolminumerotasolle.

Pääsektorissa julkisyhteisöt on kaupungit ja 
kunnat yhdistetty luokaksi kunnat. Työeläke
laitoksille on muodostettu oma kolminumero- 
tason luokka sosiaaliturvarahastojen alle.

Voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä ei
valtionapulaitoksilla eikä säätiöillä ja rahas
toilla ole enää omaa luokkaansa vaan ne on 
yhdistetty luokkaan muut voittoa tavoittele
mattomat yhteisöt.

Kotitalouksissa on maatilatalouden harjoitta
jille muodostettu oma kolminumerotason 
luokkansa. Rajanveto yrityksiin on muutettu.

Ulkomaat on jaettu pääsektoreiden mukaisesti 
yrityksiin, rahoituslaitoksiin, julkisyhteisöihin, 
voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin sekä 
kotitalouksiin. Tarvittaessa ulkomaat voidaan 
jakaa myös maittain.

Seuraavassa taulukossa on luokkien lukumää
rät ja lukumäärien muutokset pääsektoreittain 
verrattuna aikaisempaan luokitukseen.

kaksinumerotaso kolminumerotaso 
Pääsektori________________________ luokkien lkm___ muutos______lkm___muutos

1. Yritykset

2. Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

3. Julkisyhteisöt

4. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

5. Kotitaloudet 

6 Ulkomaat 

Yhteensä

3 -1 5 -3

6 +1 8 -5

5 +2 5 -1

3 -2 3 -2

3 0 4 +1

5 +4 5 +4

24 +4 30 -6

2.2 Institutionaalisen sektoriluoki- louden tilinpidon suositukseen SNA1. Seuraa- 
tuksen ja SNA:n vertailu vassa vertaillaan ISL:ta ja SNA:ta.

Uusittu institutionaalinen sektoriluokitus pe
rustuu uudistettuun kansainväliseen kansanta-

ISL
1 Yritykset
11 Julkiset yritykset
12 Yksityiset yritykset

2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
21 Suomen pankki

SNA
1. The non-financial corporate sector
1.1. Public non-financial corporations
1.2. National private non-financial corporations
1.3. Foreign controlled non-financial corporations
2. The financial corporate sector 
2.1. The central bank

1 Revised System of National Accounts. (Luonnos 1992.)

4 Tilastokeskus ¡ 0 !



22 Talletuspankit
23 Muut luottolaitokset
24 Vakuutuslaitokset
25 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset
26 Muut rahoituslaitokset

3 Julkisyhteisöt
31 Valtio
32 Kunnat
33 Kuntayhtymät
34 Ahvenanmaan maakuntahallinto
35 Sosiaaliturvarahastot
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
41 Asuntoyhteisöt
42 Valtionkirkot
43 Muut voittoa tavoittelemattomat 

yhteisöt
5 Kotitaloudet
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet

52 Palkansaajakotitaloudet
53 Muut kotitaloudet
6 Ulkomaat
61 Yritykset
62 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
63 Julkisyhteisöt
64 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
65 Kotitaloudet

2.2. Other depository corporations (part)
2.2. Other depository corporations (part)
2.5. Insurance corporations and pension funds

2.4. Financial auxiliaries
2.3. Other financial intermediaries except insurance 

corporations and pension funds
3. The general government sector 
3.1. Central government
3.3. Local government (part)
3.3. Local government (part)
3.3. Local government (part)
3.4. Social security funds
4. The non-profit institutions serving household sector

5. The household sector
5.1. Employers
5.2. Own-account workers
5.3. Employees
5.4. Recipients of property and transfer incomes
6. The rest of the world

3 Luokiteltavat yksiköt

Institutionaalinen yksikkö on henkilö, kotita
lous, yritys, yhteisö tai yritysmäinen yhteisö, 
jolla on itsenäinen päätösvalta rahoitusvaro- 
jensa suhteen.

Itsenäinen päätösvalta ei aina ole täydellistä; 
esim. konsernissa tytäryhtiöillä on usein rajoi
tettu päätösvalta. Koska ne kuitenkin juridi
sesti ovat itsenäisiä yksikköjä ja ne pitävät 
täydellistä kirjanpitoa, niitä pidetään erillisinä

institutionaalisina yksikköinä. Myös emoyh
tiötä, joka toimii pelkästään hallinnollisena 
holding-yhtiönä, pidetään erillisenä yksikkönä.

Institutionaalisten luokkien muodostamisessa 
käytetään seuraa via periaatteita:

1. Ulkomaat ja kotimaa erotetaan toisistaan. 
Ulkomaat sijoitetaan pääsektoriin 6.
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2. Kotimaiset yksiköt jaetaan kotitalouksiin1 
ja juridisiin yksiköihin

3. Kotitaloudessa tapahtuva tuotantotoiminta 
jaetaan ammatinharjoittajiin, liikkeenharjoitta
jiin, maatilatalouden harjoittajiin ja ns. yritys- 
mäisiin yhteisöihin. Yritysmäisiä yhteisöjä 
pidetään käytännön syistä juridisina yksikköi
nä.

4. Juridiset yksiköt jaetaan julkisiin ja yksi
tyisiin. Yksityiset juridiset yksiköt sisältävät 
myös Suomessa sijaitsevat ulkomaalaisomis- 
teiset yksiköt.

5. Yksityiset juridiset yksiköt jaetaan voittoa 
tavoitteleviin ja voittoa tavoittelemattomiin 
yksiköihin.

6. Julkiset yksiköt jaetaan julkisyhteisöihin ja 
julkisiin yrityksiin

7. Voittoa tavoittelevat juridiset yksiköt jae
taan yrityksiin ja rahoituslaitoksiin.

8. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt jae
taan eri sektoreihin sen mukaan, mitä yksik
köä ne palvelevat. Kotitalouksia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt erotetaan 
omaksi pääsektorikseen.

3.1 Kotimaiset talousyksiköt_______

Kotimaiset talousyksiköt sijoitetaan pääsekto- 
reihin 1-5. Kotimaisiksi talousyksiköiksi kut
sutaan kotimaan alueella sijaitsevia kotita
louksia ja juridisia yksiköitä. Kotimaan alue 
käsittää:

• maan valtiollisten rajojen sisäpuolisen alu
een

• laivat ja lentokoneet, joita kotimaiset ta
lousyksiköt liikennöivät kahden tai useam
man maan välillä

• kotimaisten talousyksiköiden kansainväli
sillä vesillä käyttämät kalastus- yms. aluk
set.

Tietyn maan ulkomailla sijaitsevat lähetystöt, 
konsulaatit yms. ovat kotimaisia yksiköitä ja

vastaavasti kotimaassa sijaitsevat ulkomaiset 
lähetystöt, konsulaatit ja kansainvälisten jär
jestöjen yksiköt luetaan ulkomaisiin talousyk- 
siköihin. Kaikki kotimaan alueella asuvat hen
kilöt ovat kotimaisia talousyksiköitä, lukuun 
ottamatta seuraavia henkilöitä:

• ulkomaiset turistit ja maassa tilapäisesti (al
le vuoden) asuvat henkilöt

• ulkomaisten laivojen ja lentokoneiden mie
histö

• ulkomaiset työntekijät ja opiskelijat, jotka 
viipyvät maassa alle vuoden

• vieraan valtion viralliset edustajat, diplo
maatit ja sotilashenkilöt.

Luonnollinen henkilö, kotitalous, kuolinpesä

Henkilö yksikkönä voi suorittaa useita erilai
sia taloustoimia: osallistua tuotantoon yrittäjä
nä tai työntekijänä, ostaa, omistaa ja myydä 
aineellisia ja aineettomia varoja. Lisäksi hen
kilö on aina kuluttaja.

Henkilö on sopiva yksikkö analysoitaessa tuo
tantoon osallistumista mutta kuvattaessa kulu
tuskäyttäytymistä sopivampi yksikkö on koti
talous, jossa kulutuspäätökset pääasiallisesti 
tehdään.

Kotitalouden koko voi vaihdella yhdestä hen
kilöstä useaan henkilöön. Henkilöt, jotka elä
vät säännöllisesti tai hyvin pitkän määrittele
mättömän ajan jossakin laitoksessa, käsitel
lään yksittäisinä laitoskotitalouksina. Tällaisia 
ovat esim. sairaaloiden pitkäaikaispotilaat, pit- 
käaikaisvangit ja opiskelija-asuntoloiden asuk
kaat.

Kotitaloudet voivat harjoittaa myös yrittäjätoi
mintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kotitalous 
omistaa varallisuutta ja tuotantovälineitä tuo
tantoa varten mutta tuotantoa ei ole organisoi
tu omaksi oikeudelliseksi yksikökseen. Tällöin 
puhutaan elinkeinonharjoittajien kotitalouk
sista. Jos yrittäjätoiminta on hyvin laajaa, sitä 
hallitaan kuten erillistä yritystä ja siitä pide
tään täydellistä kirjanpitoa, niin se luetaan 
kuuluvaksi yrityssektoriin.

1 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset. Tilastokeskus, käsikirjoja 19. Helsinki 1982.
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Kotitaloudet jaetaan palkansaajakotitalouksiin, 
elinkeinonharjoittajien kotitalouksiin sekä 
muihin kotitalouksiin, joita ovat esim. opiske
lijat, eläkeläiset ja laitoskotitaloudet.

Kuolinpesät jaetaan kotitalouksiin ja yritys- 
mäisiin yhteisöihin toiminnan laajuudesta riip
puen. Yritysmäiset yhteisöt sijoitetaan yrityk
siin tai rahoituslaitoksiin.

Juridinen yksikkö

Juridiset yksiköt jaetaan pääsektoreihin 1-4:

• yritykset

• rahoitus- ja vakuutuslaitokset

• julkisyhteisöt

• voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Pääasiallisesti yrittäjätoimintaa harjoittavat 
kotimaiset talousyksiköt, joiden keskeisenä ta
voitteena on voiton tavoittelu, sijoitetaan yri
tysten ja rahoituslaitosten pääsektoreihin. Yri
tykset ja rahoituslaitokset ovat pääosin oikeu
dellisesti erillisiä henkilöistä ja taloudellisista 
yksiköistä, jotka omistavat yrityksen. Poik
keuksen muodostavat ns. yritysmäiset yh
teisöt, joita käsitellään samoin kuin yrityksiä. 
Yritysmäisiä yhteisöjä ovat ulkomaisen talous
yksikön Suomessa sijaitsevat yksiköt sekä sel
lainen kotimaisen yksikön harjoittama liiketoi
minta, joka on erotettavissa kyseisestä yksi
köstä, jota hallitaan kuten erillistä yritystä tai 
jonka suhde omistajaan on samankaltainen 
kuin yrityksen suhde osakkeenomistajiin. Ko
timaisen talousyksikön omistamia yritysmäisiä 
yhteisöjä ovat mm. valtion ja kuntien liikelai
tokset, jotka tuottavat tavaroita ja palveluja 
markkinoille sekä kotitalouksien harjoittama 
liiketoiminta. Yritysmäisen yhteisön täytyy pi
tää täydellistä kirjanpitoa, joka sisältää tulos- 
ja taselaskelman.

Yrityksiin luetaan myös julkisenemmistöiset 
yritykset ja yleisöä pal velevat liikelaitokset.

Rahoituspalveluja ja rahoituksen tukipalve
luja tuottavat yritykset erotetaan toimialan 
perusteella omaksi pääsektoriksi. Siihen sijoi
tetaan kaikki ne kotimaiset talousyksiköt, joi

den pääasiallisen toiminnan muodostaa saata
vien ja velkojen hankinta.

Julkisyhteisöjä luonnehtii se, että ne tekevät 
yhteiskunnallisten ilmaispalvelujen tuotanto- 
päätösten ohella merkittävässä määrin myös 
tulojen uudelleenjakoa koskevia päätöksiä. 
Toiminnan rahoitus tapahtuu pääasiassa verot
tamalla.

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt tuotta
vat lähinnä erilaisia palveluja hintaan, joka ei 
kata tuotantokustannuksia. Kotitalouksia pal
velevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt si
joitetaan pääsektoriin 4. Muut sijoitetaan sek- 
toreittain niiden yksiköiden mukaan, joita ne 
toiminnallaan palvelevat. Voittoa tavoittele
mattoman yhteisön harjoittama laajamittainen 
liiketoiminta erotetaan omaksi yksikökseen, 
mikäli se on mahdollista, ja sijoitetaan ta
loudellisen toiminnan mukaiseen luokkaan.

3.2 Ulkomaiset talousyksiköt______

Ulkomaiseksi talousyksiköksi kutsutaan koti
maan alueen ulkopuolella toimivia talous- 
yksiköitä, kuten yrityksiä, laitoksia yms. yh
teisöjä sekä kotitalouksia. Ulkomaisia talous
yksiköttä ovat myös Suomessa sijaitsevat 
ulkomaiset lähetystöt, konsulaatit ja kansain
välisten järjestöjen yksiköt. Ulkomaisiksi ta
lousyksiköiksi luetaan myös kotimaan alueella 
oleskelevat

• ulkomaiset turistit ja maassa tilapäisesti (al
le vuoden) asuvat henkilöt

• ulkomaisten laivojen ja lentokoneiden mie
histöt

• ulkomaiset työntekijät ja opiskelijat, jotka 
viipyvät maassa alle vuoden

• vieraan valtion viralliset edustajat, diplo
maatit ja sotilashenkilöt

Ulkomaisen talousyksikön suorassa omis
tuksessa olevat toimintayksiköt, riippumatta 
oikeudellisesta muodosta ja omistajatyyoistä, 
esim. haaraliikkeet käsitellään yritysmäisinä 
yhteisöinä ja sijoitetaan yrityksiin tai rahoitus
laitoksiin.
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4 Suhde muihin luokituksiin

Institutionaalisten luokkien muodostamisessa 
tarvitaan useita eri luokituskriteerejä. Luoki
tukset, joiden yhdistelminä institutionaaliset 
luokat voidaan muodostaa ovat omistajatyy- 
pin, toiminnan tarkoituksen sekä oikeudelli
sen muodon luokitukset. Joissakin tapauksis
sa käytetään myös toimialaluokitusta1. Näitä 
luokituksia käyttämällä voidaan tarvittaessa 
muodostaa myös standardia tarkempia eritte
lyjä.

Omistajatyyppejä ovat:

1. Yksityinen kotimainen
2. Valtio
3. Kunta
4. Ahvenanmaan maakunta
5. Ulkomaalaisomisteinen
6. Muu omistajatyyppi.

Toiminnan tarkoituksen luokitus jakaa juri
diset yksiköt toiminnan tarkoituksen mukaan 
voittoa tavoittelevaan ja voittoa tavoittelemat
tomaan toimintaan. Voittoa tavoittelevia ovat 
yrittäjätoimintaa harjoittavat ja sitä pääasialli
sesti palvelevat yksiköt. Voittoa tavoittele
mattomia ovat julkisen hallinnon yksiköiden 
ja kotitalouksien lisäksi julkista toimintaa tai 
kotitalouksia pääasiallisesti palvelevat yksiköt.

Oikeudellinen muoto on verohallinnon määrit
telemä luokitus.

Toimialaluokitus on institutionaalisen sekto- 
riluokituksen ohella toinen tärkeä tilastollisia 
yksiköitä luokitteleva järjestelmä. Toimiala- 
luokitusta käytetään yleisesti tuotannon ku
vaamisessa. Tällöin luokitellaan yksikköjä, 
jotka usein ovat institutionaalisen yksikön osia 
eivätkä välttämättä ole itsenäisiä muiden ta
loustoimien kuin tuotantopäätösten suhteen. 
Näitä yksiköitä kutsutaan toimipaikoiksi. Toi
mipaikka on yhden yrityksen tai yritystyyppi- 
sen yksikön omistama yhdessä paikassa sijait
seva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai 
palveluja tuottava tuotantoyksikkö. Toimi
paikka on toimialaluokitusta sovellettaessa 
keskeinen yksikkö, koska monitoimialaisista 
yrityksistä saadaan näin toimialoittain eriteltyä 
tietoa.

Julkisen sektorin taloutta ja toimintaa kuvatta
essa käytetään usein ryhmittelyperustana yh
teiskuntapolitiikan tavoitealueita joihin julki
nen valta kohdentaa toimintansa. Luokitusjär
jestelmänä on tällöin julkisyhteisöjen 
tehtäväluokitus2, jossa luokitellaan julkisyh
teisöjen tuloja ja menoja sen mukaan, mihin 
tehtävään ne kohdistuvat. Jokainen osto, pal
kanmaksu, tulonsiirto jne. voidaan kohdentaa 
tehtävään, jota taloustoimi palvelee.

1 Toimialaluokitus 1995. Tilastokeskus, käsikirjoja 4. Helsinki 1993.

2 Yhteisöjen tehtäväluokitukset. Tilastokeskus, käsikirjoja 10. Helsinki 1986.
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5 Luokituksen nimikkeistö

1 Yritykset
11 Julkiset yritykset
111 Valtion yritykset ja liikelaitokset
112 Kuntien yritykset ja liikelaitokset

12 Yksityiset yritykset
121 Kotimaiset yritykset
122 Ulkomaalaisenemmistöiset yritykset
123 Muut ulkomaalaisomisteiset yritykset

2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
21 Suomen Pankki
210 Suomen Pankki

22 Talletuspankit
221 Kotimaiset talletuspankit
222 Ulkomaalaisten omistamat talletuspankit

23 Muut luottolaitokset
230 Muut luottolaitokset
24 Vakuutuslaitokset
240 Vakuutuslaitokset

25 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset

250 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset

26 Muut rahoituslaitokset
260 Muut rahoituslaitokset

3 Julkisyhteisöt
31 Valtio
310 Valtio

32 Kunnat
320 Kunnat

33 Kuntayhtymät
330 Kuntayhtymät

34 Ahvenanmaan maakuntahallinto

340 Ahvenanmaan maakuntahallinto

35 Sosiaaliturvarahastot
351 Työeläkelaitokset
352 Muut sosiaaliturvarahastot

4 Voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt

41 Asuntoyhteisöt
410 Asuntoyhteisöt

42 Valtionkirkot
420 Valtionkirkot

43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

5 Kotitaloudet
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet
511 Maatilatalouden harjoittajat
512 Muut elinkeinonharjoittajat

52 Palkansaajakotitaloudet
520 Palkansaajakotitaloudet

53 Muut kotitaloudet
530 Muut kotitaloudet

6 Ulkomaat
61 Yritykset
610 Yritykset

62 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
620 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

63 Julkisyhteisöt
630 Julkisyhteisöt

64 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
640 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

65 Kotitaloudet
650 Kotitaloudet
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6 Luokitus määritelmineen

1 Yritykset
Kotimaiset talousyksiköt, joiden ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa tavaroita ja palveluita (lu
kuunottamatta rahoitus- ja vakuutuspalveluita) myytäväksi markkinoilla normaalisti vähintään 
tuotantokustannukset peittävään hintaan.
Yritykset ovat
• juridisesti itsenäisiä yhteisöjä tai
• niiden kaltaisia yksiköitä, joiden toiminta on erotettavissa omistajiensa taloudesta ja joita hoi

detaan ikäänkuin yrityksiä, vaikka ne eivät olekaan muodollisesti itsenäisiä.
Yritys tai yrityksen kaltainen yksikkö pitää taloudestaan kahdenkertaista kirjanpitoa.
Myös yrityksiä palvelevat, niiden rahoittamat ja kontrolloimat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
kuuluvat tähän luokkaan.
Tähän eivät kuulu rahoitus- ja vakuutuslaitokse

II Julkiset yritykset
Kotimaiset julkiset yritykset, joiden pääasialli
nen toiminta on tavaroiden ja palvelujen tuot
taminen markkinoille vähintään tuotantokus
tannukset peittävään hintaan. Julkisen vallan 
omistusosuus on vähintään 50% osake- tai 
osuuspääomasta. Myös tytäryhtiöt, joissa jul
kisen vallan omistusosuus suoraan tai välilli
sesti on yhteensä 50% tai enemmän.
Julkiset liikelaitokset, jotka myyvät suurim
man osan tuottamistaan tavaroista ja palve
luista yleisölle.

III Valtion yritykset ja liikelaitok
set

Yritykset, joiden osakepääomasta valtio tai so
siaaliturvarahastot omistavat suoraan ja/tai vä
lillisesti emoyhtiön kautta vähintään 50%.
Valtion liikelaitokset, joiden tuottamat tavarat 
ja palvelut myydään pääasiassa yleisölle.

112 Kuntien yritykset ja liikelaitok
set

Yritykset, joiden osakepääomasta kunta, kun
tayhtymä tai Ahvenanmaan maakunta omistaa 
joko suoraan tai välillisesti emoyhtiön kautta 
vähintään 50%.

. Ne kuuluvat pääluokkaan 2.

Kuntien, kuntayhtymien tai Ahvenanmaan 
maakunnan omistamat liikelaitokset, joiden 
tuottamat tavarat ja palvelut myydään pää
asiassa yleisölle.

12 Yksityiset yritykset
Yksityisten omistamat ja/tai valvomat yrityk
set, jotka ovat
• juridisesti itsenäisiä yksiköitä, ts. osakeyh

tiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt, lai- 
vanisännistöt tms. liikeyhtymät, avoimet 
yhtiöt, yritysten konkurssipesät, taloudelli
set yhdistykset tms.

• yrityksen kaltaisia yksiköitä, joiden toimin
ta on erotettavissa omistajiensa taloudesta, 
esim. ulkomaisten yritysten sivuliikkeet

• itsenäisiä liikkeenharjoittajia, joiden toi
minta on suhteellisen laajaa ja yritysmäistä; 
tällaiset liikkeenharjoittajat pitävät toimin
nastaan kahdenkertaista kirjanpitoa

• yllä mainittujen liikkeenharjoittajien kuo
linpesiä

• luokkaan 1 kuuluvia yrityksiä palvelevia 
voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, joiden 
pääasiallisesta rahoituksesta ja valvonnasta 
kyseiset yritykset vastaavat (esim. työnan- 
tajajärjestöt, myyntiyhdistykset yms.).
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121 Kotimaiset yritykset
Yritykset, joissa ulkomaalaisilla ei ole pysy
vää vaikutusvaltaa.

122 Ulkomaalaisenemmistöiset yri
tykset

Yritykset, jotka ulkomaalaiset omistavat osit
tain tai kokonaan (osuus vähintään 50 %) ja 
joissa ulkomaalaisilla on pysyvä vaikutusval
ta.

123 Muut uikomaalaisomisteiset yri
tykset

Yritykset, jotka ulkomaalaiset omistavat osit
tain (osuus vähintään 10 % mutta alle 50 %) 
ja joissa ulkomaalaisilla on pysyvä vaikutus
valta.
Tähän eivät kuulu yritykset, joissa julkisen 
vallan omistusosuus on 50 % tai enemmän. 
Ne kuuluvat luokkaan 11 Julkiset yritykset.

2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Rahoituslaitoksia ovat kaikki kotimaiset talousyksiköt, joiden pääasiallisena toimintana on rahoi
tuksen välitys tai sitä tukeva ja avustava toiminta. Ensisijaisesti vakuutustoimintaa harjoittavat 
talousyksiköt luetaan tähän luokkaan (paitsi luokkaan 33 sijoitetut).
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksia palvelevat yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (järjestöt) 
sijoitetaan siihen alaluokkaan, jota ne ensisijaisesti palvelevat.
Tähän eivät kuulu kiinteistöjen omistusta ja välitystä harjoittavat sijoitusyhtiöt. Ne kuuluvat pää
luokkaan 1 Yritykset.

23 Muut luottolaitokset

230 Muut luottolaitokset
Muut luottolaitokset kuin talletuspankit. Kaik
ki yksityiset ja julkiset sekä kotimaiset ja ul
komaalaisten omistamat yksiköt.

24 Vakuutuslaitokset

240 Vakuutuslaitokset
Yksityiset ja julkiset sekä kotimaiset että ul
komaalaisten omistamat vakuutuslaitokset.
Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt, vakuutusyh
distykset, myös liikennevakuutusyhdistys. Yk
silöllistä eläkevakuutusta harjoittavat yhtiöt 
kuuluvat tähän luokkaan.
Tähän eivät kuulu lakisääteistä tai siihen rin
nastettavaa työeläketurvaa hoitavat eläkeva
kuutusyhtiöt tai -laitokset. Ne kuuluvat luok
kaan 35 Sosiaaliturvarahastot.

21 Suomen Pankki 

210 Suomen Pankki

22 Talletuspankit
Talletuksia vastaanottavat yksityiset ja julkiset 
pankit, niiden holding-yhtiöt sekä niitä palve
levat järjestöt.

221 Kotimaiset talletuspankit
Kotimaiset liike-, säästö- ja osuuspankit.

222 Ulkomaalaisten omistamat talle
tuspankit

Ulkomaalaisten omistamat talletuspankkitoi- 
mintaa harjoittavat tytärpankit tai sivukontto
rit.
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25 Rahoituksen ja vakuutuksen vä
litystä avustavat laitokset

250 Rahoituksen ja vakuutuksen vä
litystä avustavat laitokset

Rahoitus- ja vakuutustoimintaa tukevat ja 
avustavat laitokset, jotka eivät itse hanki ra
hoitusvaroja eivätkä ota riskejä velkaantumal
la omaan laskuunsa. Näitä ovat arvopaperin- 
välitysliikkeet ja arvopaperien markkinapai
kat, kuten pörssit, luottotietoja ja 
luottokelpoisuutta arvioivat laitokset, suojau- 
tumisinstrumentteja kuten swapeja, optioita ja 
futuureja järjestävät laitokset sekä vakuutuksia 
välittävät liikkeet.

26 Muut rahoituslaitokset

260 Muut rahoituslaitokset
Yksityiset ja julkiset sekä kotimaiset ja ulko
maalaisten omistamat sijoitusrahastot, henki
löstörahastot ja panttikonttorit yms..
Osuuskauppojen säästökassojen ja yritysten 
huoltokonttoreiden toimintaa ei eroteta ko. ta
lousyksikön muusta toiminnasta.
Tähän eivät kuulu omaan lukuunsa arvopape
rikauppaa harjoittavat yritykset. Ne kuuluvat 
pääluokkaan 1 Yritykset.

3 Julkisyhteisöt
Suomen julkishallintoa toteuttavat talousyksiköt: valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto, 
Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot.
Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta ja hyvinvoinnista sekä 
takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän toiminnan. Näitä tarkoituksia varten ne keräävät 
veroja kaikilta kotimaisilta talousyksiköiltä.
Myös julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt kuuluvat tähän luokkaan.
Tähän eivät kuulu ne julkisen vallan budjettien ulkopuoliset yksiköt ja budjettien alaiset yksiköt, 
joiden tuottamat tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksityisille. Ne kuuluvat luokkaan 11 
Julkiset yritykset.

31 Valtio 

310 Valtio
Valtion budjetin alaiset talousyksiköt: ministe
riöt sekä valtion virastot ja laitokset. Lisäksi 
valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä jul
kista toimintaa palvelevat rahastot.
Tähän eivät kuulu budjetin alaisista yksiköistä 
valtion liikelaitokset, joiden tuottamat tavarat 
ja palvelut myydään pääasiassa yksityisille. 
Ne kuuluvat luokkaan 111 Valtion yritykset ja 
liikelaitokset, johon kuuluvat myös yrityksiä 
palvelevat rahastot sekä muut valtion budjetin 
ulkopuoliset valtion omistamat yksiköt.

32 Kunnat 

320 Kunnat
Kuntien budjettien alaiset talousyksiköt: kun
nan virastot ja laitokset.
Tähän eivät kuulu budjettien alaisista yksi
köistä kuntien liikelaitokset, joiden tuottamat 
tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksi
tyisille. Ne kuuluvat luokkaan 112 Kuntien 
yritykset ja liikelaitokset, johon kuuluvat 
myös kuntien budjettien ulkopuoliset kuntien 
omistamat yksiköt.
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33 Kuntayhtymät 

330 Kuntayhtymät
Kuntayhtymien budjettien alaiset talousyksi
köt.
Kuntayhtymä voidaan perustaa kunnallislain 
mukaan kuntien yhteisten pysyväisluonteisten 
tehtävien hoitamista varten. Kuntayhtymä voi 
toimia yhdellä tai useammalla toimialalla. 
Kuntayhtymäksi katsotaan myös useita kuntia 
palvelevat voittoa tavoittelemattomat kuntayh
teisöt, kuten kuntien keskusjärjestö.
Tähän eivät kuulu budjettien alaisista yksi
köistä kuntayhtymien liikelaitokset, joiden 
tuottamat tavarat ja palvelut myydään pää
asiassa yksityisille. Ne kuuluvat luokkaan 112 
Kuntien yritykset ja liikelaitokset, johon kuu
luvat myös kuntayhtymien budjettien ulko
puoliset kuntayhtymien omistamat yksiköt.

34 Ahvenanmaan maakuntahallinto

340 Ahvenanmaan maakuntahallin
to

Ahvenanmaan maakunnan budjetin alaiset ta
lousyksiköt: maakunnan virastot ja laitokset.

Ahvenanmaan maakunta on Ahvenanmaan it
sehallintolain mukaan itsehallinnollinen yksik
kö.
Tähän eivät kuulu budjetin alaisista yksiköistä 
maakunnan liikelaitokset, joiden tuottamat ta
varat ja palvelut myydään pääasiassa yksityi
sille. Ne kuuluvat luokkaan 112 Kuntien yri
tykset ja liikelaitokset, johon kuuluvat myös 
Ahvenanmaan maakunnan budjetin ulkopuoli
set maakunnan omistamat yksiköt.

35 Sosiaaliturvarahastot
Pääasiassa julkisen vallan säätämää sosiaali
turvaa toteuttavat yksiköt.

351 Työeläkelaitokset
Lakisääteistä ja siihen rinnastettavaa vapaaeh
toista työeläkevakuutusta hoitavat yhtiöt, elä
kesäätiöt ja eläkekassat sekä julkiset laitokset 
(kuten Kuntien eläkevakuutus).

352 Muut sosiaaliturvarahastot
Julkisen vallan perusturvaa toteuttavat yksiköt 
(kuten Kansaneläkelaitos). Myös työttömyys
kassat sekä sairaus-, hautaus- ja eroavustus- 
kassat kuuluvat tähän luokkaan.

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Yhteisöt, jotka ovat juridisesti itsenäisiä yksiköitä ja tarjoavat palveluita pääasiassa kotitalouksil
le tuotantokustannukset alittavaan hintaan. Normaalisti kotitaloudet valvovat näitä yhteisöjä ja 
rahoittavat niiden toimintaa jäsenmaksuilla tai avustuksilla. Kuitenkin myös kotitalouksia palve
levat valtion osittain tai kokonaan rahoittamat laitokset kuuluvat luokkaan.
Kaikki asuntoyhteisöt toiminnan tarkoituksesta riippumatta.
Tähän eivät kuulu yrityksiä, rahoituslaitoksia tai julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemat
tomat yhteisöt. Ne kuuluvat pääluokkaan 1, 2 tai 3 sen mukaan, mitä ne palvelevat.

41 Asuntoyhteisöt 

410 Asuntoyhteisöt
Asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskunnat, 
asuinkiinteistöyhtiöt, asumisoikeusyhdistykset 
ja muut asuntoyhteisöt.

42 Valtionkirkot 

420 Valtionkirkot
Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko.
Tähän eivät kuulu muut uskonnolliset yh
teisöt. Ne kuuluvat luokkaan 43 Muut voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt.
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43 Muut voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt

430 Muut voittoa tavoittelematto
mat yhteisöt

Esimerkiksi terveys-, koulutus- tai sosiaalipal
veluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot,

puolueet ja työntekijäjärjestöt sekä muut us
konnolliset yhteisöt kuin valtionkirkot.

5 Kotitaloudet
Kaikki kotimaiset kotitaloudet sekä niiden harjoittama yritystoiminta, mikäli sitä ei voida erottaa 
kotitalouden toiminnasta erilliseksi yrityssektoriin luokiteltavaksi yksiköksi.
Kotitaloudet saavat palkkaa, omaisuustuloja, tulonsiirtoja muilta sektoreilta tai yrittäjätuloa har
joittamastaan elinkeinotoiminnasta.
Kotitaloudet jaetaan alaryhmiin sen viitehenkilön ammattiaseman mukaan, joka pääasiallisesti
vastaa kotitalouden toimeentulosta.

51 Elinkeinonharjoittajien kotita
loudet

Liikkeen-, ammatin- ja maatilatalouden har
joittajien kotitaloudet.
Myös tällaisten kotitalouksien harjoittama yri
tystoiminta, mikäli sitä ei voida erottaa itse
näiseksi yksiköksi. Tällainen toiminta ei ole 
laajuudeltaan kovin merkittävää, vaikka yri
tystoiminnan palveluksessa voi olla myös pal
kattua henkilöstöä. Henkilöstön määrä on kui
tenkin yleensä hyvin vähäinen. Tällaisesta toi
minnasta pidetään yleensä yhdenkertaista 
kirjanpitoa.
Tähän eivät kuulu liikkeenharjoittajat, joiden 
toiminta on laajaa ja yritysmäistä. Ne kuulu
vat pääluokkaan 1 tai 2 toiminnan lajin mu
kaan.

511 Maatilatalouden harjoittajat
Kaikki maatilataloudet, palkatun henkilöstön 
määrästä riippumatta, kun maatilatalouden

harjoittajana on luonnollinen henkilö eikä yh
teisö.

512 Muut elinkeinonharjoittajat
Muut kuin maatilataloutta harjoittavat elinkei- 
nonharjoittajakoti taloudet.

52 Palkansaajakotitaloudet

520 Palkansaajakotitaloudet
Kotitaloudet, joiden viitehenkilö on palkan
saaja.

53 Muut kotitaloudet

530 Muut kotitaloudet
Kotitaloudet, joiden viitehenkilö on esimer
kiksi eläkeläinen, opiskelija tai omaisuustu- 
loilla elävä. Myös pitkäaikaisesti laitoksessa 
asuvat.

6 Ulkomaat
Luokka kuvaa kotimaisten ja ulkomaisten talousyksiköiden välisiä liiketoimia ja muita taloudelli
sia suhteita.
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Kaikki ulkomaiset talousyksiköt, Suomessa sijaitsevat ulkomaiset lähetystöt, konsulaatit ja kan
sainvälisten järjestöjen yksiköt. Lisäksi kotimaisten yksiköiden ulkomailla sijaitsevat toimipaikat, 
mikäli näillä katsotaan olevan itsenäinen päätäntävalta perustoimintoihinsa nähden.

61 Yritykset 

610 Yritykset

62 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 

620 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

63 Julkisyhteisöt 

630 Julkisyhteisöt

64 Voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt

640 Voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt

65 Kotitaloudet 

650 Kotitaloudet
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7 English summary

The revised Finnish standard classification of 
institutional sectors is based on the newly re
vised United Nations System of National Ac
counts (SNA). A comparison between the Fin
nish standard (ISL) and the SNA classification 
is presented in paragraph 2.2. The European 
System of Integrated Accounts (ESA), used in 
the European Communities, has also been ta
ken into account. The structure of the revised 
classification is the same as before. Only mi
nor changes have been made; for example, 
employment pension schemes have been mo
ved from insurance institutions to social secu
rity funds in the general government sector. 
Some categories have been deleted, especially 
in the financial institutions sector; others, such 
as the rest of the world, have been made more 
detailed.

Classification of institutional sectors:
1 Non-financial corporations
11 Public non-financial corporations
111 Corporations and quasi-corporations 

owned by central government
112 Corporations and quasi-corporations 

owned by local government
12 Private non-financial corporations
121 Private Finnish-owned corporations
122 Foreign-owned corporations; foreign 

share over 50%
123 Other foreign-owned corporations

2 Financial and insurance institutions
21 Bank of Finland 
210 Bank of Finland
22 Deposit money corporations
221 Finnish deposit money corporations
222 Foreign-owned deposit money corpo

rations
23 Other credit corporations 
230 Other credit corporations
24 Insurance corporations 
240 Insurance corporations
25 Financial auxiliaries 
250 Financial auxiliaries
26 Other financial intermediaries

260 Other financial intermediaries

3 General government
31 Central government 
310 Central government
32 Local government 
320 Local government
33 Intermunicipal authorities 
330 Intermunicipal authorities
34 Government of Aland 
340 Government of Aland
35 Social security funds
351 Employment pension schemes
352 Other social security funds

4 Non-profit institutions
41 Housing corporations 
410 Housing corporations
42 State churches 
420 State churches
43 Other non-profit institutions 
430 Other non-profit institutions

5 Households
51 Employers and own-account workers
511 Employers and own-account workers in 

agriculture
512 Other employers and own-account 

workers
52 Employees 
520 Employees
53 Other households 
530 Other households

6 Rest of the world
61 Non-financial corporations 
610 Non-financial corporations
62 Financial and insurance corporations 
620 Financial and insurance corporations
63 General government 
630 General government
64 Non-profit institutions 
640 Non-profit institutions
65 Households 
650 Households
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LIITE Muunnosavain vanhasta luokituksesta

Vanha ISL (1984)

1 Yhteisöyritykset
11 Julkiset yritykset
111 Valtion liikelaitokset
112 Muut valtion yritykset
113 Kuntien liikelaitokset
114 Muut kuntien yritykset
12 Yksityiset ulkomaaalaisten yritykset
121 Yritykset, ulkomaalaisten osuus 20-50 %
122 Yritykset, ulkomaalaisten osuus yli 50 %
123 Ulkomaalaisten talousyksiköiden osat
13 Yksityiset suomalaisten yritykset

2 Rahoituslaitokset
21 Suomen Pankki
22 Muut rahalaitokset: yksityiset
221 Liikepankit
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit
23 Muut rahalaitokset: julkiset
24 Vakuutuslaitokset
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt

242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja -kassat, työeläkelaitokset
244 Muut vakuutuslaitokset

25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit ja -laitokset
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt
253 Yksityiset rahoitusyhtiöt
254 Muut yksityiset rahoituslaitokset

Uusi ISL 1995

111 Valtion yritykset ja liikelaitokset
111 Valtion yritykset ja liikelaitokset
112 Kuntien yritykset ja liikelaitokset 
112 Kuntien yritykset ja liikelaitokset

123 Muut ulkomaalaisomisteiset yritykset 
122 Ulkomaalaisenemmistöiset yritykset 
122 Ulkomaalaisenemmistöiset yritykset 
121 Kotimaiset yritykset

210 Suomen Pankki

221 Kotimaiset talletuspankit 
221 Kotimaiset talletuspankit 
221 Kotimaiset talletuspankit 
221 Kotimaiset talletuspankit

240 Vakuutuslaitokset 
351 Työeläkelaitokset
240 Vakuutuslaitokset
351 Työeläkelaitokset
240 Vakuutuslaitokset
352 Muut sosiaaliturvarahastot

230 Muut luottolaitokset 
230 Muut luottolaitokset 
230 Muut luottolaitokset
250 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset 
260 Muut rahoituslaitokset
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26 Muut rahoituslaitokset: julkiset
261 Julkiset kiinnitysluottopankit
262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt
263 Muut julkiset rahoituslaitokset
27 Ulkomaalaisten omistamat rahoituslaitokset
271 Ulkomaalaisten liikepankit
272 Ulkomaalaisten vakuutuslaitokset
273 Muut ulkomaalaisten rahoituslaitokset

3 Julkisyhteisöt
31 Valtio
32 Kunnat ja kuntainliitot
321 Kaupungit
322 Muut kunnat
323 Kuntainliitot

324 Ahvenanmaan maakuntahallinto
33 Sosiaaliturvarahastot

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
41 Valtionapulaitokset
42 Valtionkirkot
43 Säätiöt ja rahastot
44 Asuntoyhteisöt
49 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

5 Kotitaloudet
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet

54 Palkansaajakotitaloudet 
59 Muut kotitaloudet

6 Ulkomaat

230 Muut luottolaitokset 
230 Muut luottolaitokset 
230 Muut luottolaitokset

222 Ulkomaalaisten omistamat talletuspankit 
240 Vakuutuslaitokset
230 Muut luottolaitokset 
240 Vakuutuslaitokset 
260 Muut rahoituslaitokset

310 Valtio

320 Kunnat 
320 Kunnat
330 Kuntayhtymät
351 Työeläkelaitokset
340 Ahvenanmaan maakuntahallinto
352 Muut sosiaaliturvarahastot

430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
420 Valtionkirkot
430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
410 Asuntoyhteisöt
430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

511 Maatilatalouden harjoittajat
512 Muut elinkeinonharjoittajat
520 Palkansaajakotitaloudet 
530 Muut kotitaloudet

610 Yritykset
620 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
630 Julkisyhteisöt
640 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
650 Kotitaloudet
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STATISTIKCENTRALEN 
STATISTICS FINLAND

KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS

Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1991 9. uusittu laitos

Koulutusluokitus 31.12.1991
Liite 1, ISCED-AVAIN
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen
koulutusluokituksen välinen koodiavain
Appendix 1 to the Finnish Standard Classification of
Education (FSCED), end-year 1991
ISCED-KEY
A Conversion key for comparisons between the Finnish 
Standard Classification of Education (FSCED) 
and the Unesco International Standard Classification of 
Education (ISCED)

Koulutusluokitus 31.12.1991 
Liite 2, OPINTOALA- JA -ASTEAVAIN 
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon 
opintoala- ja -asteluokituksen välinen koodiavain

Koulutusluokitus 31.12.1991
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET
VUONNA 1991

Nr 1 Utbildningsklassificering 31.12.1991 5:e reviderade upplagan

Nro 2 Väestölaskenta 1970
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot

Nro 3 Tilasto-opas 1982 Uudemmat julkaistu
omana sarjanaan, 
uusittu laitos

Nr 3 Vägvisare i statistiken 1982

Nro 4 Toimialaluokitus 1995

Toimialaluokitus 1995 
Liite 1, HAKEMISTO

Toimialaluokitus 1995 
Liite 2, MUUNNOSAVAIN 
TOIMIALALUOKITUS 1988:STA
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1992

1992

1992

1992

1971
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1984
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Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1995
Classification of Institutional Sectors 1995

1993

Nro 6 Rahoitusvaateiden luokitus
Klassificering av finansobjekt 
Classification of Financial Assets and Liabilities

1975

Nro 7 Tilastohaastattelijan opas 1980 toinen laitos 1980

Nr 7 Statistikintervjuarens guide 1980 andra upplagan 1981

Nro 8 Guide to Finnish Statistics 1977 1977

Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987
Nomenklatur för civilm&l 1987

1987

Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset 
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar 
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar 
Classifications of the functions of

uusittu laitos 

förnyad upplaga

revised edition

1986

goverment and non-profit institutions ‘ 
serving households

Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 1980
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

Nro 12 Valtioiden ja maiden tunnukset 1991
Koderför stater och länder 1991 
Codes for countries and areas 1991

2. uusittu laitos 
2:a förnyade upplagan 
2nd revised edition

1991

Nro 13 Väestö- ja asuntolaskenta 1980
Tietosisältö, tulosteet

(Uudemmat erillisinä) 1980

Nro 14 Ammattiluokitus 1987
Classification of Occupations 1987

uusittu laitos 
revised edition

1987

Ammattiluokitus 1987 
Liite 1, HAKEMISTO

1987

Ammattiluokitus 1987
Liite 2, KOLMIKIELINEN TIIVISTELMÄ
AMMATTILUOKITUS 1987:STÄ
Bilaga 2, TRESPRÄKIGTSAMMANDRAG AV
YRKESKLASS1F1CERINGEN1987

1989
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Appendix 2, A TRILINGUAL SUMMARY
OF THE CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS 1987

Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus
Klassificering av hushällsvaror och -tjänster 
Classification of Household Goods and Services

1982

Nro 16 Rakennusluokitus
Rakennus-, huoneisto- ja toimitilaluokitus
Byggnadsklassificering
Klassificering av byggnader, lägenheter och lokaler 
Classification of Buildings 
Classification of Buildings, Apartments and 
Business/Other Premises

1982

Nro 17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 uusittu laitos 
Classification of Socio-economic Groups revised edition

1989

Nro 17 Socioekonomisk indelning 1989 förnyad upplaga 1990

Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demograflska och sociala grundklassificeringar 
Aider, kön, civilständ, spräk, nationalitet, trossamfund 
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion

1983

Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset
Klassificeringars av hushäll, bostadshusfäll och familjer 
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
families

1983

Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1991

Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgängar
Fast ¡capital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets

1985

Nro 22 Ikäluokitukset
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Ä Idersklassificeringar
Riktlinjer för användning av äldersklassificeringar

1986

Nro 23 Tilastojen laadun kuvaaminen
Ohjeita tuoteselosteiden laatimiseksi

1987

Nro 24 Valtion ja kuntien meno- ja tulolajiluokitus 1988

Nr 24 Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen för stat och kommuner 1988

Nr 25 Numeroita näytöllä
Ulkomaisia numeerisia tietokantoja 1990

Nro 26 Väestölaskenta 1990 opas 1992
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Nro 27 Rikosnimikkeistö
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclatur

1992

Nro 28

Nro 29 

Nro 30 

Nro 31

Alueluokitukset uusittu laitos
Kunnat 1993 1993
Regionala indelningar 
Kommunerna 1993

förnyad upplaga

Siviiliasiain nimikkeistö
Nomenklatur för civilmäl

1993

Toimi oikein tilastoalalla 
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas

1992

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

1993
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