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ALKUSANAT

Tilasto-opas on tarko itettu  yleiseksi opaskirjaksi ja  lähdeteokseksi tilastojen tarvitsijoille. 
Tämän oppaan neljäs laitos on vuonna 1978 ilmestyneen uusitun laitoksen kaltainen. Lisäyk
sistä m ainittakoon tietokantojen ja  tietojäijestelm ien esittely.

Oppaan alkupuolella on yleisluonteista tie toa tilastoista, niiden laatijoista — varsinkin Tilas
tokeskuksesta ja  sen palveluista — sekä tilastojulkaisuista. Pääosa oppaasta käsittää yksityis
kohtaisia selostuksia Tilastokeskuksen ja  useiden m uiden valtion tilastotoim en piiriin kuulu
vien laitosten tilastoista. Tilastojen esittelyjärjestys ja  ryhm itys on lähes sama kuin edellisessä 
oppaassa.

Oppaan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto.

Kaikkea perusaineistosta tuotettavaa tilastotietoa ei julkaista. Tilaston laatijalta voi kuiten
kin saada käyttöönsä myös julkaisem attom ia tilastoja — usein myös perusaineiston pohjalta 
tehtyjä erityisselvityksiä. Tällaisten tietojen saantimahdollisuuksista on yleensä maininta 
kunkin tilaston esittelyssä. Lisätietoja saa tilaston laatijalta, joka esittelyssä niin ikään maini
taan.

Tilastotoim i kehittyy, ja  tilastoja uudistetaan jatkuvasti. Siksi Tilasto-opas voi joiltain  osin 
olla puutteellinen jo  piankin ilmestymisensä jälkeen. M uutokset o tetaan huom ioon seuraavis- 
sa laitoksissa.

Tilasto-oppaan toim ittam isesta on vastannut tiedotussihteeri M ikko Erjos.

Helsingissä huhtikuussa 1982

Olavi E. N iitamo

Aarno Soivio

1282012539—12
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TILASTOTOIMI

YHTEISKUNTATILASTOT JA  NIIDEN TARVE

Tilastolla tarkoitetaan joukkoilm iön num erollista kuvausta. Tilasto koostuu useasta tä tä il
m iötä kuvaavasta tilastotiedosta. Ne voivat olla ilmiön suuruuden absoluuttisia m ittalukuja 
(esim. Suomen väkiluku), ilm iötä toiseen vertaavia suhdelukuja (esim. väentiheys) tai riippu
vuussuhteita kuvaavia kertoim ia tms. (esim. hintojen m uutosta kuvaava indeksiluku).

Tilastojen laadinta nojautuu tilastom enetelm iin, jo ita  käytetään sekä yhteiskunta- e ttä  luon
nontieteissä. Tässä kirjassa käsitellään sellaisia tilastoja, jo tk a  kuvaavat maamme yhteiskunta
oloja -  ns. yhteiskuntatilastoja.

Y hteiskuntatilastot tarjoavat numerollista asiatietoa niin yksityisten kuin viranom aistenkin 
toim innan pohjaksi. Yksityisille kansalaisille tilastot antavat tarpeellista perustietoa heitä 
ympäröivästä yhteiskunnasta.

Julkinen hallinto tarvitsee tilastotietoja aloilta, jo ita  sen tulee kehittää, ohjata tai valvoa. Ti
lastoista se saa tarpeellista taustatietoa myös muilta aloilta. Puolueille sekä työm arkkina-ja 
muille järjestöille tilastot antavat tärkeää tietoa kannan m uodostam ista, tavoitteiden asetta
mista ja  toisten kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Tutkim ukselle tilastot antavat pohjatie
toa yhteiskuntaolojen, niiden kehityksen ja  eri ilmiöiden välisten riippuvuuksien analysoin
nille. Myös liike-elämä käyttää tilastoja tuotantonsa, m arkkinointinsa ja m uun toim intansa 
suunnittelussa ja ohjauksessa.

Yhteiskuntatilastoilla on siis monia käyttäjiä. On tärkeätä, e ttä niille kaikille tarjotaan puo
lueetonta ja objektiivista tietoa. Tällöin käyttäjät voivat perustaa toim intansa asiallisen infor
m aation eikä luulon, uskon tai tunteen varaan. Dem okratian kannalta on tärkeätä, e ttä tie
toja tarjotaan tasapuolisesti kaikille käyttäjille. Samalla se, e ttä eri tahojen päätökset perus
tuvat samoihin pohjatietoihin, parantaa toim innan yhtenäisyyttä.

Y hteiskuntatilastojen tuottam ista pidetään niin tärkeänä, e ttä  valtio on o ttanu t sen tehtäväk
seen. Sen vuoksi tilastot voidaan jakaa tarvitsijoille ilmaiseksi tai hintaan, joka peittää vain 
pienen osan tuotantokustannuksista.

Tilastojen käyttäjät tarvitsevat usein vertailukelpoisia tietoja Suomesta ja m uista maista. Eri 
m aat eivät laadi tilastoja toisistaan riippum atta, vaan noudattavat mm. YK:n suosituksia 
tilastojen yhtenäistämiseksi.
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TILASTOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Tilastoille asetetaan eräitä yleisiä vaatimuksia, joiden tärkeys voi vaihdella tilaston käytön 
mukaan. Vaatimukset voivat joiltakin osin olla ristiriidassa keskenään. Tilastojen suunnittelu
ja  tuotantovaiheessa pyritään eri vaatim ukset parhaiten huom ioon ottavaan kompromissiin.

Tilastojen pitää olla:

Käyttökelpoisia. Tilastot on laadittava siten ja  niin »valmiiksi», e ttä  ne palvelevat käyttäjien 
tarpeita mahdollisimman hyvin. Moni seuraavakin vaatim us sisältyy tähän perusvaatimukseen.

Luotettavia. Tilaston pohjaksi kerättyjen perustietojen on vastattava sitä todellisuutta, jonka 
kuvaamiseksi, selittämiseksi tai ennustamiseksi tilastoa tarvitaan. Tilastojen on oltava perus
tiedoista oikein laadittuja.

Nopeita. Tilaston arvo vähenee usein -  joskaan ei aina -  sitä enemmän m itä kauemmin tilas
ton  laadinta kestää. Tilastojen valmistumisen nopeuttam iseksi tilasto tuotannon vaiheita pyri
tään rationalisoimaan. Tilastoista julkaistaan myös ennakkotietoja.

Yksityiskohtaisia. T ilastotietoja tulee voida tarvittaessa hajoittaa ja ryhm itellä uudelleen, 
jo tta  ne antaisivat pohjan kuvaamansa ilmiön mahdollisimman monipuoliselle tarkastelulle.

Yhtenäisiä. Eri tilastoissa käytettävien käsitteiden, määritelmien ja  luokitusten tulee olla yh
denmukaisia, koska tiedot eivät m uuten ole vertailukelpoisia. Kansainväliset järjestö t tekevät 
nykyään suosituksia yhtenäisiksi käsitteiksi, luokituksiksi tms.

Joustavia. Y hteiskunnan ja sen ongelmien m uuttuessa on tilastot uudistettava kulloisiakin 
tarpeita vastaaviksi.

Halpoja. T ilastotuotannon kustannukset on pidettävä alhaisina. Uusia tilastoja suunnitel
taessa ja  vanhoja tarkistettaessa tulee hyötyä verrata kustannuksiin. Kustannuksia voidaan 
vähentää mm. tuotantovaiheita rationalisoimalla. Valtion tuo ttam at tilastot tarjotaan käyt
täjille ilmaiseksi tai hintaan, joka peittää vain osan tuotantokustannuksista.

Tunnettuja. Jo tta  tilastoja voitaisiin käyttää yhteiskunnan päätöksenteon apuna, on niiden 
perillemeno varmistettava. Tilastojen ja  niiden käytön tuntem usta on lisättävä. Tilastojen on 
löydettävä käyttäjänsä ja käyttäjien tilastonsa.
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JULKISUUS JA SALAISUUS TILASTOISSA

Tilastot ovat julkisia. Tilastojulkaisut pyritään tuom aan kaikkien saataville. Tilastojen laa
tijalta saa myös sellaisia tietoja, jo ita  esim. kustannussyistä tai vähäisen kysynnän vuoksi ei 
ole julkaistu.

Tilastojen perustiedot ovat salaisia. Perustietojen käy ttöä on rajo itettu  laissa yleisten asiakir
jojen julkisuudesta ja lakiin perustuvassa asetuksessa, niissä laeissa joissa on säädetty velvolli
suus tietojen antamiseen sekä eräissä muissa säädöksissä Yleisperiaatteena on, että niitä 
saa käyttää vain tilasto- ja  tutkim ustarkoituksiin. Niissäkin tapauksissa, jo ita  nämä lait eivät 
koske, pidetään useimpia tilastoja varten annettuja tietoja yksityisasioita koskevina ja  siten 
salaisina. Myös ne tiedot, jo tk a  tilaston laatija saa joltakin m uulta viranomaiselta, on p idettä
vä salassa.

Salassapitosäännösten perustana on yksilön suojaaminen. Kenenkään yksityisasiat eivät saa 
jou tua vääriin käsiin. Salassapitoperiaate on välttäm ätön myös tilaston asianmukaiselle laati
miselle: jos perustietojen antajat eivät voi luottaa siihen, että annettuja tietoja ei käytetä hei
dän etujensa loukkaamiseksi, vaikeutuu luotettavien perustietojen saanti ja tuo te ttu jen  tilas
tojen luotettavuus heikkenee.

Poikkeuksena salassapitosäännöksistä on säädetty, etteivät tiedot liikeyrityksen nimestä, 
osoitteesta, liiketunnuksesta ja toimialasta ole salaisia. Niiden ilm oittam isesta ei voine koitua 
yrityksille haittaa.

Salassapitosäännökset eivät yleensä aseta rajoituksia sille, kuka käyttää tietoja, vaan sille, 
mihin niitä käytetään. Tilastoviranomainen voi harkintansa mukaan luovuttaa tietoja muille 
käytettäväksi tilasto- ja eräissä tapauksissa myös tutkim ustarkoituksiin. Luovuttamisen ehto
na on kuitenkin, että tietojen pohjalta laadittavasta tilastosta tai tutkim uksesta on yleistä 
hyötyä yhteiskunnalle ja  että tilastoviranomainen saa riittävät takeet siitä, e ttä  tietojen saaja 
noudattaa salassapitosäännöksiä.

1 Laki yleisten asiakirjojen julkisuudesta (83/1951), Asetus sisältäen eräitä poikkeuksia yleisten 
asiakirjojen julkisuudesta (650/1951), Laki eräiden tietojen antamisesta virallisia tilastoja varten 
(96/1954), Väestölaskentalaki (154/1938, 234/1971), Asetus vuoden 1980 väestölaskennasta 
(953/1979), Väestökirjalaki (141/1969, m uutos 558/1978), Laki asunto-ja  elinkeinotutkim uksesta 
(924/1975), Asetus vuoden 1964 yleisen liikeyrityslaskennan toim ittamisesta (485/1963), Asetus 
liiketunnuksesta (411/ 1970), Laki maatilatilastosta (675/1975).
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TILASTOKESKUS

Asema ja  tehtävät

Tilastokeskus (vuoteen 1971 Tilastollinen päätoim isto, perustettu  1865) on Suomen tilastol
linen keskusvirasto. Sen asemasta ja  tehtävistä säädetään laissa ja  asetuksessa Tilastokeskuk
sesta (796/70 ja  112/71).

Tilastokeskuksen tehtävänä on:
— laatia ja  julkaista yhteiskuntaoloja koskevaa tilastoa ja pitää tilastotointa palvelevia rekis

terejä
— kehittää, ohjata ja  valvoa valtion koko tilastotointa
— vahvistaa valtion tilastoissa sovellettavat käsitteet, luokitukset ja  tunnusjärjestelm ät sekä 

antaa tilastojen yhtenäistäm istä koskevia ohjeita
— seurata tilastotyön kehitystä ulkomailla, osallistua kansainväliseeen tilastojen kehittämis- 

ja  yhtenäistäm istyöhön sekä soveltaa tilastoissa annettuja kansainvälisiä suosituksia
— seurata rekisterien ja  m uiden tietoaineistojen soveltuvuutta tilastojen laatimiseen
— laatia valtion tilastotoim en kehittämisohjelma ja  kertom us valtion tilastotoim en kehityk

sestä
— huolehtia valtion tilastotointa palvelevasta täydennyskoulutuksesta
— edistää tilastom enetelm ien ja  tilastotietojen hyväksikäyttöä
— hoitaa m aksutonta ja  maksullista tietopalvelua
— suorittaa m uut tehtävät, jo tka sille laissa, asetuksessa tai valtioneuvoston päätöksessä tai 

valtiovarainministeriön määräyksestä tai suostumuksella annetaan.

Tilastokeskuksella on oikeus saada valtion ja  m uilta viranomaisilta sekä yksityisiltä henkilöil
tä ja  yhteisöiltä tilastojen laatimiseen tarvittavat tiedot. Lisäksi Tilastokeskuksella on oikeus 
saada valtion viranomaisilta tilastotoim en kehittäm istä ja  valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
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Tilastokeskuksen organisaatio 
(1.3.1982)

x Johtokuntaan kuuluvat pääjohtaja (pj), osastopäälliköt sekä kaksi valtiovarainministeriön nimeä
mää jäsentä. Tilastokeskuksesta annetun asetuksen 31 §n  1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja, 
kirjaston kehittämistä koskevia asioita käsiteltäessä johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi kirjaston 
käyttäjiä edustavaa jäsentä.
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Organisaatio

Tilastokeskus on valtiovarainministeriön alainen keskusvirasto, jonka ylin päättävä elin on 
joh tokunta. V iraston toim intaa joh taa  pääjohtaja (1 .3.1982 saakka ylijohtaja).
Tilastokeskus jakaantuu viiteen osastoon, jo tka  puolestaan jakaantuvat toimistoihin.

Hallinto-osasto

Yleinen toim isto  hoitaa viraston yleisiä hallintotehtäviä kuten  henkilöstöhallintoa, ta loutta 
ja  laskentatointa, koulutusta, sisäistä tiedotusta, kirjaamista sekä m uita hallinto-osaston teh
täviä, jo ita  ei ole m äärätty tiedotus- eikä haastattelutoim iston hoidettaviksi.

Tiedotustoim isto  hoitaa ulkoista tiedotusta ja tietopalvelua, arkistoa, yleisjulkaisujen toim it
tam ista sekä m uiden julkaisujen tuottam ista.

Haastattelutoim isto  kerää tietoja haastattelem alla, tekee tilauksesta haastatelututkim uk- 
sia sekä hoitaa alaisuudessaan toim ivien tilastohaastattelijoiden koulutuksen.

Tilastokirjasto on osa valtakunnallista k irjasto-ja inform aatiopalveluverkkoa ja  toim ii tilasto
alan keskuskirjastona.

Suunnitteluosasto huolehtii valtion tilastotoim en kehittäm isohjelm an laadinnasta, tilastoissa 
käytettävien käsitteiden, määritelmien ja  luokitusten yhtenäistäm isestä, uusien tilastojen, ti
lastojärjestelmien ja  rekisterien suunnittelusta sekä vanhojen uudistamisesta.

Henkilötilasto-osasto

Väestötilastotoimisto  laatii seuraavat tilastot: väkiluku, väestön rakenne, väestönm uutokset, 
väestöselvitykset, väestöennusteet, kuolem ansyyt, rikollisuus, tuom ioistuinten toim inta, täy
täntöönpano, vaalit.

Työvoimatilastotoim isto  laatii seuraavat tilastot: työvoim atiedustelu, työvoim aennusteet, 
työtaistelu t, työvoim atutkim us, tu tk innon suorittaneiden sijoittum inen. Lisäksi toim isto 
laatii kulttuuri-, ym päristö-ja elinoloja kuvaavat kokoom ajulkaisut.

K oulutustilastotoim isto  laatii seuraavat tilastot: yleissivistävät oppilaitokset, ammatilliset 
oppilaitokset, korkeakoulut, väestön koulutusrakenne, tutkim us.

Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskenta  on tilapäinen toim istoon rinnastettava yksikkö, 
jonka tehtävänä on to teu ttaa  vuoden 1980 lakisääteinen väestö-ja asuntolaskenta.
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Yhteisötilasto-osasto

Kansantalouden tilinpidon toim isto  laatii seuraavat tilastot : kansantalouden tilinpito, alueel
linen kansantalouden tilinpito, panos-tuotos -tutkim ukset, rahoitustilinpito, kausivaihteluista 
puhdistetu t tilastosarjat, m aatilatalouden yritykset ja tulot, maa- ja  m etsätalouden talous
tilasto.

Teollisuustilasto toimisto  laatii seuraavat tilastot: teollisuus, teollisuustuotannon volyymi- 
indeksi, teollisuuden energia, rakennusten lämmitysenergia, talonrakennus, asuntotuotanto , 
rakennusten ja  asuinhuoneistojen poistum a, rakennuskustannusindeksit.

Yritystilasto toim isto  laatii seuraavat tilastot: tieliikenneonnettom uudet, tienrakennuskustan- 
nusindeksi, kauppa, majoitus, tavaralinjaliikenne, m oottoriajoneuvot, Liikennetilastollinen 
vuosikirja, yritykset, yritykset neljännesvuosittain, yritysrekisteri.

Rahoitustilastotoim isto  laatii seuraavat tilastot: pankit, vaateet sekä kuntien, kuntainliittojen 
ja  seurakuntien taloudet.

Hinta- ja tulotilastotoim isto  laatii seuraavat tilastot: vuokrat, tu lo t ja  varallisuus, tulonjako, 
palkat, kotitaloustiedustelu, kuluttajahintaindeksi, tuottajahintaiset indeksit.

Kuntien kalleustutkim us on tilapäinen toim istoon rinnastettava yksikkö, jonka tehtävänä on 
to teu ttaa  kaikkia kuntia koskeva kalleustutkim us 1980.

Tietojenkäsittelyosasto

Suunnittelu- ja ohjelm ointitoim isto  huolehtii tietojenkäsittelym enetelm ien yhtenäistäm isestä 
ja  kehittäm isestä sekä tilastojen ja rekisterien koneellisen tietojenkäsittelyn suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista.

K onetoim isto  huolehtii atk-laitteista, tietojen siirrosta konekieliseeen m uotoon, tietojen ko
neellisesta käsittelystä ja konekielisten tietojen säilyttämisestä.

Tilastokeskuksen yhteydessä toim ii tilastoneuvosto.

Tilastoneuvostoon kuuluvat Tilastokeskuksen pääjohtaja sekä neljätoista valtioneuvoston 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan nim ittäm ää jäsentä, jo tka edustavat valtiovarainministeriötä, 
tilastotiedettä, yhteiskuntatieteitä, käytännön tilastotuntem usta, tilastojen käyttäjiä, pe
rustietojen antajia sekä Tilastokeskuksen henkilökuntaa. Tilastoneuvosto antaa lausuntoja 
valtion tilastotoim en kehittäm isohjelm asta, tilastotointa koskevista toim inta- ja  talous
suunnitelm ista ja muista laajoista tilastoalan asioista. Se tekee myös tilastotoim en kehittä
mistä koskevia aloitteita.
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Tilastokeskuksen organisaatioon kuuluu lisäksi virastotyötoim ikunta.

V irastotyötoim ikuntaan kuuluu yhdeksän Tilastokeskuksen henkilökunnan keskuudestaan 
vuosittain vaaleilla valitsemaa jäsentä. Toim ikunta antaa lausuntoja mm. kehittämisohjelmas
ta, Tilastokeskuksen toim intasuunnitelm asta, vuosikertomuksesta, tu lo -ja  menoarviosta sekä 
toim inta- ja  taloussuunnitelm asta. Toim ikunta voi myös tehdä näitä koskevia aloitteita.

T iedotus ja  tietopalvelu 

T iedotus

Tilastokeskuksen tehtävänä on palvella yhteiskuntaa sen tarvitsemilla tilastotiedoilla. Jo tta  
tieto saavuttaisi tarvitsijansa mahdollisimman hyvin, Tilastokeskus tiedo ttaa tärkeim m istä ti
lastojen sisältämistä tiedoista lähinnä joukkotiedotusvälineissä. Näissä kerrotaan myös m er
kittävistä tilastoalan tapahtum ista ja  Tilastokeskuksen toim innasta yleensä. Tarvittaessa laa
ditaan lehdistöä varten erityinen lehdistötiedote. Huomattavimpia tilasto- ja tutk im ustu
loksia julkistettaessa sekä m erkittävistä tapahtum ista tiedotettaessa jäljestetään tiedotustilai
suuksia. Tilastokeskus antaa myös yleistä tilastojen saannin ja  tilastotietojen käytön opetus
ta. Tässä tarkoituksessa se jäljestää tutustum iskäyntejä, tiedotustilaisuuksia, luentoja ja  kurs
seja sekä tuo ttaa  esitteitä ja  oppaita. Tilastokeskus voi osallistua myös viraston ulkopuolella 
tapahtuvaan tilastojen käytön koulutukseen, opastukseenpa neuvontaan. Tiedotusyhdyshen- 
kilönä toim ii tiedotussihteeri.

Tietopalvelu

Tilastokeskus vastaa koti- ja  ulkomaisiin tilastoja koskeviin tiedusteluihin. Mikäli vastaami
sesta aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia, on palvelu ilmaista. Palvelusta peritään korvaus, 
jos tiedon hankkimiseen kuluu yli tun ti tai jos sen hankkimiseen liittyy myös m uita kuin 
työkustannuksia, esimerkiksi kustannuksia valokopioinnista tai tietokoneen käytöstä. 
Tietopalvelusta veloitetaan Tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun 
asetuksen mukaisesti.
Tietopalvelu on Tilastokeskuksessa hajautettua; sitä hoitavat eri tilasto tuotantoyksiköt, 
Tilastokirjasto, haastattelutoim isto sekä tiedotustoim istossa mm. erityisselvitysyksikkö ja 
arkisto.

Erityisselvitysyksikkö  tekee toim eksiannosta tilastoja, tutkim uksia ja  selvityksiä, jo tka  eivät 
kuulu juoksevaan tilasto tuo tan toon  ja  jo tk a  perustuvat yleensä Tilastokeskuksen muussa yh
teydessä keräämän aineiston uudelleenm uokkaukseen. Julkaisuista ja julkaisem attom ista 
aineistoista voidaan toim ittaa valokopioita, m agneettinauhakopioita, m ikrofilm ikopioita tai 
m uita jäljenteitä.
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Toim eksianto voi kohdistua tarkoin rajattuun kohteeseen tai se voi koskea myös usean 
aineiston yhdistämistä uusin perustein. Toimeksiantajana voi olla valtio, kunta, yritys, muu 
yhteisö tai yksityinen henkilö. Erityisselvitysyksikkö tekee myös useille tilaajille, yleensä 
kunnille, suunnattuja pakettim uotoisia taulukkotaijouksia. Näistä jää Tilastokeskukselle 
arkistokappaleet, jo tka  ovat asiakkaiden käytettävissä.

Haastattelutoimiston  pääasiallinen tehtävä on kerätä perustietoja Tilastokeskuksen omia ti
lastoja varten, m utta toim isto voi tehdä haastattelututkimuksia  ulkopuolistenkin toim eksi
annosta. Tutkim ukset voidaan tehdä joko  erillisinä tai ns. kokoom atutkim uksen osana. Ko- 
koom atutkim us on nopea, suppeahko tutkim usm uoto, jossa yhdistetään samaan haastatte- 
lutapahtum aan usean tilaajan kysymyksiä. Erillistutkim ukset tehdään tilaajan toivomuksen 
mukaan.

Tilastoarkisto on virka-arkisto, joka säilyttää, järjestää ja luetteloi Tilastokeskuksen tilasto
tuo tan toa varten kerääm ät perusaineisto t sekä julkaisem attom at työ- ja tulostetaulukot. 
Tilastoarkistossa on myös m uiden viranom aisten keräämiä perusaineistoja tilastoista, joiden 
tuo ttam inen  on myöhemmin siirretty Tilastokeskukseen. Tilastoarkistossa on tilastojen 
perusaineistoja ja tulostetaulukoita yhteensä noin 8 000 hyllym etriä. Ne on luettelo itu  lähes 
samanlaisen sarjajaon m ukaan kuin tilastot on ryhm ite tty  tässä oppaassa.
Tilastoarkisto pitää hallussaan olevat asiakirjat tutkijoiden ja  m uiden tarvitsijoiden käytössä. 
Pääosa viime vuosikymmenien tilastojen perusaineistoista on salaista. Niitä saa käyttöönsä 
vain tilasto- ja  tutkim ustarkoituksiin salassapitosäännösten sallimissa rajoissa erityisellä käyt
töluvalla. Salassapitoaikojen pääty ttyä asiakirjat ovat tarvitsijoiden vapaasti käytettävissä. 
Asiakirjoja annetaan lukusaliin sekä harkinnan m ukaan kaukolainoiksi yleisarkistoihin. Ar
kisto luovuttaa aineistoa asiakkaiden käyttöön  myös mikrofilmi- ja valokopioina sekä har
kinnan mukaan valokuvauttaa aineistoa mikrofilmeiksi.

Tilastokirjasto on osa valtakunnallista kirjasto- ja  inform aatiopalveluverkkoa ja  toim ii tilas
toalan keskuskirjastona. Kirjasto hankkii, säilyttää ja asettaa käy ttöön  kirjallisuutta ja  tilas
toja, jo tka  palvelevat tilastom enetelm ien ja  tilastotietojen käy ttöä yhteiskunnassa. Tilasto- 
kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto, jonka erikoisalana ovat Suomen ja  ulkom aiden sekä 
kansainvälisten järjestöjen tilastot. Lisäksi kirjastossa on tilasto-, väestö- ja  kansantaloustie
teellistä kirjallisuutta. K irjastoon tulee lähes 800 aikakauslehteä, joista huom attava osa on eri 
maiden ja  kansainvälisten järjestöjen kuukausitilastoja. Kokonaisnidemäärä on yli 140 000. 
Kirjasto lainaa lähes kaikkia k o ti- ja  ulkomaisia tilastoja ja  välittää kaukolainoja k o ti- ja  ulko
maisista alan kirjastoista ja  inform aatiopalvelukeskuksista sekä toim ittaa valokopioita ja  mik- 
rojäljenteitä. Aakkosellisen pääluettelon ja  systemaattisen luettelon lisäksi Tilastokirjastossa 
on  käytettävissä tilastojulkaisuista m aittain  aiheen mukaan järjestetty  luettelo. Lisäksi kirjas
to  to im ittaa aikakauslehtiluettelon sekä luettelon k o ti-ja  ulkomaisista vuositilastoista. 
Tilastokirjaston hankinnoista tiedotetaan kuukausittain Uutuustiedotteessa. Kirjasto to im it
taa myös kuukausittain ilmestyvää Valtion tilastojulkaisut -luetteloa Tilastokeskuksen ja 
muiden valtion laitosten julkaisemista tilastoista. Vuosittain Valtion tilastojulkaisut -luette
losta julkaistaan yhteenvetona vuosiluettelo.
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Tilastokirjaston tietopalvelun erikoisalueena ovat ulkomaiset ja kansainväliset tilastot sekä 
Suomessa Tilastokeskuksen ulkopuolella tu o te tu t tilastot, m utta se palvelee myös Tilastokes
kuksen omista tilastoista ja ohjaa tarvittaessa edelleen oikean tilastotuotantoyksikön puo
leen. Ulkomaisista tilastojulkaisuista tehdään jatkuvaa uutuusvalvontaa.
Kirjasto suorittaa online-tiedonhakuja sekä koti- e ttä  ulkomaisista ja kansainvälisten järjestö
jen tietokannoista. Valtionhallinnon käytössä on mg-nauhat OECD:n keskeisimmistä aika
sarjoista.
Tilastokirjastossa ja Tilastoarkistossa on  24-paikkainen lukusali ja 4 tu tk ijahuonetta sekä ny
kyaikaiset laitteet asiakkaiden käytettävissä, mm. pääte tiedonhakuun. Kokoelm ien käytössä 
ja tiedonhaussa asiakkaita opastaa neuvontapalveluja hoitava inform aatikko.
Tilastokirjaston ja Tilastoarkiston kirjasto-ja arkistopalvelut ovat käytettävissä valtion virka- 
aikana (8 .00—16.15, kesä—elokuussa 8.00—15.15, lauantaisin suljettu).

Osoite: A nnankatu 44, 00100 Helsinki 10
Postiosoite: PL 504, 00101 Helsinki 10
Puhelin: (90) 17 341 (vaihde) ta i (90) 1734 220 (lainaus ja neuvonta)
Telex: 1 2 -2 6 5 6
Telekopiot: (90) 1734 201.

Tilastojulkaisut

Tilastokeskus julkaisee tilastotietoja ja tutkim uksia monissa sarjoissa ja julkaisuissa. 

Yleisjulkaisut

Suomen tilastollinen vuosikirja on  tilastollinen yleisjulkaisu, joka ilm estyy kerran vuodessa. 
Vuosikirjassa on runsaasti kysytyintä koti- ja ulkom aan tilastotietoa. Siinä käsitellään mm. 
väestöä, maa- ja m etsätaloutta, teollisuutta, kauppaa, liikennettä, kulutusta ja hintoja, palk
koja, sosiaalihuoltoa ja vaaleja. Kirjassa on myös lähes satasivuinen ulkomaanosasto. Vuosi
kirja ei sisällä yksityiskohtaisinta ja tuorein ta saatavissa olevaa tietoa, m utta siinä julkaistavat 
aikasarjat ovat suhteellisen pitkiä. Hakemistoineen vuosikirja on oivallinen tilastoalan käsi
kirja ja hakuteos. .

Tilastokatsauksia on kerran kuukaudessa ilmestyvä julkaisu. Siihen kootaan kuukausittaisia 
kotim aan tilastotietoja. Aiheina ovat mm. väestö, tuo tan to , kauppa, liikenne, hinnat ja pal
kat, työm arkkinat ja valtion raha-asiat. Sen keskeistä aineistoa ovat pitkät tilasto-ja  indeksi- 
sarjat, jo ita täydennetään tuoreilla tiedoilla kuukausittain. Julkaisussa on myös kausivaihte
luista puhdistettuja tilastosarjoja. — Jokaisessa Tilastokatsauksia-lehdessä on luettelo  Tilasto
keskuksen uusimmista tilastoista sarjoittain.

Taskutilasto on kalenterikokoa oleva 32-sivuinen julkaisu, joka sisältää eri alojen tietoa. 
Se ilm estyy vuosittain suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Vuodesta 1982 saatavana 
myös suppeaa venäjänkielistä taskutilastoa.
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Sarjat

Suomen virallinen tilasto (SVT) on m erkittävin valtion tilastojulkaisusarja. Se ilm estyy usei
na alasarjoina, joista kustakin yleensä yksi numero vuodessa. Suomen virallinen tilasto sisäl
tää suurten vuositilastojen, laskentojen tai kertaselvitysten tarkistettuja tuloksia. Aihepiiri 
kattaa lähes kaikki valtion tilasto tuo tannon  alueet.

Sarja käsittää 40 alasarjaa Tilastokeskuksen ja 13 m uun valtion viraston ja laitoksen julkaise
mana. Seuraava luettelo alasarjoista kertoo myös niiden sisällöstä (suluissa julkaisija, mikäli 
se on muu kuin Tilastokeskus):

I A Ulkomaankauppa (Tullihallitus)
I A Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu (Tullihallitus)
I Ba Merenkulku. Kauppalaivasto (M erenkulkuhallitus)
I Bb Merenkulku. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä (M erenkulkuhallitus)
I Bb M erenkulkutilastoa. Kuukausijulkaisu (M erenkulkuhallitus)
III Maatalous (Maatilahallitus)
IV B Tulo- ja varallisuustilasto
V IA  Väestö
V IB  Kuolemansyyt
V IC  V äestö-ja asuntolaskenta
V IIC  Pankit
X A Yleissivistävät oppilaitokset
X B Ammatilliset oppilaitokset
XI Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus)
XIII Posti- ja telelaitos (Posti- ja telehallitus)
XIV A M aanmittaus (M aanmittaushallitus)
XVII A Metsätilastollinen vuosikirja (M etsäntutkimuslaitos)
X V IIIA  Teollisuustilasto
XVIII C Talonrakennustilasto
XVIII D A suntotuotanto
XIX Tie- ja vesirakennukset (Tie- ja vesirakennushallitus)
XX Rautatietilasto (Rautatiehallitus)
XXI A H uoltoapu, kodinhoitoapu (Sosiaalihallitus)
XXI B Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja (Sosiaalihallitus)
XXII A V akuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö)
XXIII A Rikollisuus. Poliisin tie toon  tu llu t rikollisuus
XXIII B Rikollisuus. Tuom ioistuinten tu tk im at rikokset
XXIII C Tuom ioistuinten toim inta
XXVI T yötapaturm at (Työsuojeluhallitus)
XXIX A Valtiolliset vaalit •
XXIX B Kunnallisvaalit
XXXI Kuntien talous
XXXII Sosiaalisia erikoistutkim uksia (Sosiaali-ja terveysministeriö)
XXXIV Eläinlääkintölaitos (Maa- ja m etsätalousministeriö)
XXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja
XXXVII Korkeakoulut
XXXVIII Tutkim ustoim inta
XXXIX Maatilatalous
XL Työvoim atiedustelu
XLI Tulonjakotilasto
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Tilastotiedotus-sarjassa tiedot pyritään toim ittam aan käyttäjille mahdollisimman tuoreina. 
Tilastotiedotus ilmestyy useina alasarjoina, joista kustakin useita num eroita vuodessa. Sarjan 
julkaisuissa on kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositilastoja ja ne kattavat lähes kaikki tilasto
tuo tannon  alueet. Osa tilastoista on  ennakkotilastoja, jo tka ilmestyvät myöhemmin lopulli
sina Suom en virallisessa tilastossa.

Tilastotiedotussarja  jakaantuu 15 alasarjaan:

HI HINNAT : Kuluttajahintatilasto, vuokratiedustelu
JT JULKISYHTEISÖT: Valtion, kuntien, kuntainliittojen ja seurakuntien talous 
KA KAUPPA : Tukku- ja vähittäiskauppa
KO KOULUTUS JA TUTKIMUS: Oppilaitokset, opettajat, oppilaat, tu tk innot, väestön 

koulutusrakenne, tutkim us- ja kehittäm istoim inta 
KT KANSANTALOUDEN TILINPITO: Kansantalouden tilinpito, maksutase, maatilata

louden yritys- ja tulotilasto 
LI LIIKENNE: M oottoriajoneuvot, rekisteriin m erkityt uudet ajoneuvot, tavaralinjalii- 

kenne, tie liikenneonnettom uudet, m ajoitusliikkeiden kapasiteetti ja kapasiteetin käyt
tö.

OI OIKEUS JA VAALIT : Rikollisuus, oikeustoim i, vaalit 
PA PALKAT : Toim ialoittaiset ja työnantajaryhm ittäiset palkkatilastot 
RA TALONRAKENNUSTOIMINTA: Talonrakennus, asunto tuo tan to , m yönnetyt raken

nusluvat
RT RAHOITUS: Pankit, k iinnitysluottolaitokset, an to -ja  ottolainaus, luottokanta, luotto- 

virrat, joukkovelkakirjat, osamaksukaupan rahoitus, rahoitusm arkkinat, rahoitustilin- 
pito

TE TEOLLISUUS: Teollisuustilaston ennakkotietoja, teollisuustuotannon volyymi-indek
si, m oottoriajoneuvo-ja kum ikorjaam ot, tekstiiliteollisuuden konekanta 

TU TULOT : Tulot ja varallisuus, tulonjako, kotitaloustiedustelu
TY TYÖVOIMA: Työvoimatiedustelu, työvoim aennusteet, työvoim a-ja työoloselvitykset, 

työtaistelut
VÄ VÄESTÖ: Väkiluku, väestönm uutokset, väestöselvitykset ja väestöennusteet 
YR YRITYKSET : Toim ialoittaiset yritystilastot, varastot, tilastoja yritysrekisteristä

Indeksitiedotus on julkaisusarja, jossa julkistetaan ansiotaso-, kustannus- ja hintaindeksit. In- 
deksitiedotus ilmestyy viitenä alasarjana, joista ansiotasoindeksi neljännesvuosittain ja muut 
kuukausittain.

AT Ansiotasoindeksi 
KH Kuluttajahintaindeksi 
RK Rakennuskustannusindeksi 
TH Tuottajahintaiset indeksit 
TR Tienrakennuskustannusindeksi
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Tilastollisia tiedonantoja -sarjan julkaisut ovat laajahkoja tilastollisia erityisselvityksiä ja 
tutkim uksia, jo tka eivät aiheeltaan tai luonteeltaan sovi edellä m ainittuihin tilastojulkaisusar- 
joihin. Selvitykset voivat olla kertaluonteisia tai m uutam an vuoden väliajoin laadittavia. Sar
jan julkaisuissa on käsitelty mm. kulttuuria, ympäristöä, elinolosuhteita ja naisten asemaa.

Tutkimuksia-sarjassa ilm estyy tutkim uksia ja tutkim usluonteisia selvityksiä, jo tka käsittele
vät mm. tilastojen laadintaperusteita ja tuotantom enetelm iä. Julkaisut liittyvät läheisesti ti
lasto tuotantoon olem atta silti varsinaisia tilastojulkaisuja.

Käsikirjoja-sarjassa julkaistaan mm. luokituksia ja nimikkeistöjä. Käsikirjat ovat tilastojen 
käyttäjille ja laatijoille tarkoitettu ja oppaita.

Muistio-sarjassa julkaistaan Tilastokeskuksen työryhm ien raportteja tms. selvityksiä. Sarjan 
julkaisut on ta rko ite ttu  etupäässä Tilastokeskuksen om aan käyttöön.

Julkaisuluettelot

Tilastojulkaisut 1856—1979 on luettelo Suomen virallisen tilaston sarjoissa 1 8 5 6 -1 9 7 9  il
mestyneistä julkaisuista sekä Tilastokeskuksen omista julkaisusarjoista.

Valtion tilastojulkaisut -kuukausiluettelossa mainitaan Suom en virallisen tilaston alasarjoissa 
ilm estyneet julkaisut, Tilastokeskuksen julkaisut sarjoittain sekä m uut valtion tilastojulkai
sut. Alkuvuodesta ilm estyy myös vuosiluettelo  kaikista edellisvuoden julkaisuista.

Julkaisujen saanti

Tilastojulkaisuja voi ostaa Valtion painatuskeskuksesta joko yksittäin  ta i vuosikertoina.

Postim yynti: Valtion painatuskeskus, m arkkinointiosasto, PL 516, 00101 Helsinki 10, 
puh. (90) 539 011.

Kirjakauppa: A nnankatu 44, Helsinki, puh. (90) 17 341.
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Tilastotietokannat ja  videotex-jäijestelmät

Tilastotietokannalla tarkoitetaan järjestelmää, jossa käyttäjällä on mahdollisuus päätteen 
avulla hakea ja  analysoida tilastotietoja.

Aikasarjatietokannassa on vuosittaisia, neljännesvuosittaisia ja  kuukausittaisia koko maata 
koskevia tilastotietoja. Ne kuvaavat taloudellisia ja  yhteiskunnallisia ilm iöitä. Noin 4 000 
aikasarjaa sisältävä tietokanta koostuu pääosiltaan kansantalouden tilinpidon aineistosta. 
Siinä on m yös muista lähteistä saatavia työvoim aa, hintoja, teollisuutta ja  rakennustoim intaa 
koskevia tietoja sekä tullihallituksen julkaisem at keskeiset ulkom aankauppatiedot. T ieto
kannasta saa lisäksi tietoja OECD-maiden taloudellisista oloista.

Aluetietokannassa on tilasto-, ennuste- ja suunnitetietoja kunnista, lääneistä ja seutukaava- 
alueista. K ultakin alueelta on noin 6 000 lyhy ttä  aikasarjaa väestöstä, talouselämästä ja 
muista yhteiskunnan ilmiöistä. Tilastotietojen kokonaismäärä aluetietokannassa on runsaat 
15 miljoonaa. Tietokannan pienin alueyksikkö on kunta. Tiedot saadaan lisäksi lääneittäin, 
seutukaava-alueittain ja yli 20 m uun valmiin alueluokituksen mukaan. Myös käyttäjän omat 
alueryhm ittelyt ovat mahdollisia. A luetietokannasta voidaan tu o ttaa  selvityksiä ja raportteja, 
jotka sisältävät tilastotaulukoiden ja tilastollisten tunnuslukujen lisäksi myös graafisia kuvioi
ta  ja karttoja.

Tietokannat ovat asiakkaiden käytettävissä
— tiedostojen konekielisinä kopioina
— päätekäyttönä asiakkaan omilla, Tilastokeskuksen, valtion tietokonekeskuksen ta i jonkin 

tietojenkäsittelypalveluja tarjoavan yrityksen päätteillä
— tietokannoista tehty inä selvityksinä ja  raportteina.

Valtion tietokonekeskuksessa tie tokanto jen  käsittely tapahtuu  APL-järjestelmän ja siihen 
kuuluvien ohjelmistojen avulla. T ietokantojen käytöstä Tilastokeskus veloittaa asiakkaalta 
Tilastokeskuksen m aksuasetuksen mukaiset maksut. Muusta tietokannan käytöstä aiheutu
vasta laskutuksesta asiakas sopii erikseen.

Videotex-järjestelmät ovat tiedon tallennus- ja siirtojärjestelmiä, joiden tiedonvälitys tapah
tuu  puhelinverkon ja lisälaitteella varustetun väritelevision ta i näy ttöpäätteen  avulla (Teiset, 
Posti- ja telelaitoksen videotex-järjestelmä).

Tilastokeskus on osallistunut tiedontuottajana Helsingin Telsetin kokeiluvaiheeseen sen alus
ta, vuodesta 1978 lähtien.
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MUUT YHTEISKUNTATILASTOJEN LAATIJAT

Valtio

Valtaosa Suomen yhteiskuntatilastoista tuotetaan valtion virastoissa ja tutkim us- ym. laitok
sissa. Vaikka Tilastokeskus on valtion tilasto tuotannon keskuselin, laativat m onet m uutkin 
valtion elimet virallisia tilastoja. Tilastokeskuksen tehtävänä on kuitenkin kehittää, ohjata ja 
valvoa koko valtion tilastotointa.

Asetuksen mukaan Tilastokeskuksen tulee laatia joka kolmas vuosi ehdotus vähintään viittä 
seuraavaa vuotta koskevaksi valtion tilastotoim en kehittämisohjelmaksi. Tässä selvitetään, 
m itä tietoa ohjelmakaudella on tarpeen tuo ttaa . Tilastokeskus pyytää m uilta viranomaisilta 
ehdotukset niiden tilastotuotannon kehittämiseksi, o ttaa vastaan m uualta tulleet ehdotukset 
(kenellä tahansa on oikeus tehdä ehdotuksia), käsittelee ne, tekee om at kehittäm issuunnitel
mansa ja  toim ittaa ohjelm aehdotuksen valtiovarainministeriön käsiteltäväksi ja hallituksen 
vahvistettavaksi. Tilastokeskuksen tulee myös laatia vuosittain kertom us valtion tilasto
toim en kehityksestä.

Tilastokeskuksen tilastojen lisäksi on tässä oppaassa esitelty m yös tärkeim m ät m uiden val
tion laitosten laatim at tilastot. Seuraavassa luettelo  niistä laatijan mukaisessa aakkosjärjes
tyksessä.

Asuntohallitus (M alminkatu 34, 00100 Helsinki 10, puh. 90-60931) *
— asuntohallituksen tilastot

Ilmailuhallitus (01531 Helsinki-Vantaa-lento, puh. 90-82921)
— ilm ailutilastot

Ilm atieteen laitos (Vuorikatu 24, 00100 Helsinki 10, puh. 90-171922)
— ilm astotilastot
— ilman epäpuhtaustilastot
— geomagnetismi-, revontuli-, radioaktivisuus-ja ilm asähkötilastot 

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Energiaosasto (Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki 52, puh. 90-141322)
— energiatilastot

Lääkintöhallitus (Siltasaarenkatu 18 A, 00530 Helsinki 53, puh. 90-718511)
— väestön terveydentilaa koskevat tilastot
— sairauksien ehkäisyä koskevat tilastot
— sairauksien hoitoa koskevat tilastot
— terveydenhuollon taloustilastot

M aa-ja metsätalousministeriö (Hallituskatu 3, 00170 Helsinki 17, puh. 90-1601)
— eläinlääkintätoim en tilastot
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M aanmittaushallitus (K irkkokatu 3, 00170 Helsinki 17, puh. 90-176513)
— tilatilasto
— m aanm ittaustilastot

Maatalouden taloudellinen tutkim uslaitos (Rukkila, 00001 Helsinki 100, puh. 90-5633133)
— m aatalouden kokonaistuottoa, kustannuksia ja ravintotaseita koskevat laskelmat
— m aatalouden kannattavuustutkim us
— m aataloustuotteiden ja  tuo tantopanosten  hintaindeksit

M aatilahallitus (M ariankatu 23, 00170 Helsinki 17, puh. 90-661771)
— maatilahallituksen tilastot

M erenkulkuhallitus (Vuorim iehenkatu 1, 00140 Helsinki 14, puh. 90-650411)
— m erenkulkutilastot

M erentutkim uslaitos (Tähtitorninkatu  2, 00140 Helsinki 14, puh. 90-651566)
— merivesitilastot

Metsähallitus (Erottajankatu 2 ,0 0 1 3 0  Helsinki 13, puh. 90-61631)
— metsähallituksen toim intakertom us ja  suoritetilasto

M etsäntutkim uslaitos (U nioninkatu 40 A, 00170 Helsinki 17, puh. 90-661401)
— valtakunnan metsien inventointi
— tilasto kantapuista, siemenkeräysmetsiköistä ja siemenviljelyksistä
— tilasto m etsänhoito-ja perusparannustöistä ja  niiden kustannuksista
— puunkäyttö-, poistum a-ja metsätasetilasto
— raakapuun hintatilasto
— m arkkinapuututkim us
— m arkkinapuun hakkuu-ja  työvoim atilasto
— metsätilastollinen vuosikirja

Posti- ja  telehallitus (M annerheimintie 11 A, 00100 Helsinki 10, puh. 90-1951)
— tietoliikennetilastot

Rautatiehallitus (V ilhonkatu 13, 00100 Helsinki 10, puh. 90-7071)
— rautatietilastot

Riista- ja kalatalouden tutkim uslaitos
Riistantutkim usosasto (Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki 53, puh. 90-739133) 
K alantutkim usosasto (Korkeavuorenkatu 21, 00130 Helsinki 13, puh. 90-630794)
— m etsästys-ja riistatilasto
— kalastustilasto

Sisäasiainministeriö (K irkkokatu 12, 00170 Helsinki 17, puh. 90-1601)
— m etsä-ja maastopalotilasto
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Sosiaalihallitus (Siltasaarenkatu 18 C, 00530 Helsinki 53, puh. 90-73191)
— sosiaalipalvelutilastot
— sosiaalihuollon henkilökuntatilastot
— toim eentuloturvaa koskevat tilastot
— sosiaalihuollon toim intayksiköiden toim inta- ja taloustilasto
— kuntien  sosiaalimenotilasto

Sosiaali-ja terveysministeriö (Snellm aninkatu 4 —6, 00170 Helsinki 17, puh. 90-1601)
— vakuutusyhtiötilasto
— avustuskassa- ja eläkesäätiötilasto
— yleinen sosiaalimenotilasto

Teknillinen tarkastuslaitos (Lönnrotinkatu  37, 00180 Helsinki 18, puh. 90-61671)
— Teknillisen tarkastuslaitoksen tarkastustilastot

Tie- ja vesirakennushallitus (Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki 13, puh. 90-630741)
— tie- ja vesirakennukset
— tavarankuljetustilasto
— yleinen liikennelaskenta
— tierekisteri
— kanava-, väylä-ja kotim aan vesiliikennetilasto

Tullihallitus (Erottajankatu  2, 00120 Helsinki 12, puh. 90-6141)
— ulkom aankauppatilasto

Työsuojeluhallitus (Häm eenkatu 13 b A, 33100 Tampere 10, puh. 931-37411)
— työtapaturm atilasto
— työsuojeluhallinnon tarkastustilasto

Työterveyslaitos (H aartm aninkatu 1, 00290 Helsinki 29, puh. 90-413622)
— am m attitautitilasto
— am m attisyöpärekisteri ja -tilas to

Työvoimaministeriö (Annankatu 25, 00100 Helsinki 10, puh. 90-716311)
— työnvälitystilasto
— työm äärärahoilla palkatun työvoim an tilastot

Vesihallitus (Pohjoinen R autatiekatu 21 B, 00100 Helsinki 10, puh. 90-40281)
— vesihuoltotilasto
— hydrologinen tilasto
— teollisuuden vesitilasto
— vedenlaaturekisteri
— ym päristöm yrkkyrekisteri
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Myös eräät m uut valtion elimet -  mukaan luettuna valtionyhtiöt -  tekevät tilastollisia selvi
tyksiä toimialaansa kuuluvista asioista. Osa selvityksistä julkaistaan (tilastojulkaisu-ja tu tk i
mussarjoissa tai toim intakertom uksissa), osa on ta rko ite ttu  vain sisäiseen käy ttöön . Lisäksi 
näillä elimillä on rekistereitä ja  m uita tietoaineistoja, jo ista usein on saatavissa tietoja mm. 
tutkim usta varten.

Näitä tilastojen laatijoita on mm. Kansaneläkelaitos (laskenta- ja  tilasto-osasto; julkaisuja: 
Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja, Kansaneläkelaitoksen kuukausitilastot vuosilta 
1962—1974, Kansaneläkelaitoksen neljännesvuosikatsaus vuodesta 1975 lähtien, Kansanelä
kelaitoksen tilastollisia vuosikatsauksia), Postipankki (Postipankki. Postipankin hallituksen 
kertom us), rakennushallitus, Suomen Pankki (Suom en Pankki: Vuosikirja; B ank o f  Finland: 
M onthly Bulletin), Väestörekisterikeskus. Varsinaisista valtionyhtiöistä m ainittakoon Alko 
(Oy A lko  A b : Vuosikirja) ja  Yleisradio.

K unnat ja  niiden yhteistoim intaelim et

Kaikki kunnat tuottavat jonkin  verran tilastoja. Tuotannon laajuus riippuu kunnan omista 
tarpeista ja  yleensä myös kunnan koosta. Tilastoja syntyy hallinto- ja  suunnittelutehtävien 
tietotarpeen tyydyttäm isen ja  varsinaisen järjestetyn tilastotoim en yhteydessä. Useat laki
sääteiset tai m uuten välttäm ättöm ät tehtävät jo  sinänsä vaativat kunnilta tietynlaisen tilasto- 
varannon ylläpitoa ja ennusteiden ja suunnitteiden laatimista. Kuntakohtaisia tietoja ja  eri
muotoisia tilastoja sisältäviä asiakirjoja ovat mm. tilastolliset vuosikirjat, kunnalliskertom uk
set, kuntasuunnitelm at, talousarviot, tilinpäätöskertom ukset, kunnalliskalenterit, yleiskaava- 
ym. m aankäyttöjulkaisut, eri sektoreiden toim inta- ja kehittäm issuunnitelm at ja  -ohjelmat 
(terveydenhoitosuunnitelm a, asunto-ohjelma, päivähoitosuunnitelm a, koulusuunnitelm a ym.) 
sekä toim intakertom ukset. Suurin osa tiedoista sisältyy kunnalliskertom ukseen. Suurimmilla 
kaupungeilla on omat tilastotoim istonsa ja  useilla lisäksi taloussuunnittelu-, kuntasuunnittelu- 
tms. toim istoja, jo tka keräävät ja  julkaisevat kunnallisia tilastoja sekä m uita kaupunkitu t
kimukseen ja  suunnitteluun liittyviä julkaisuja. Laajin tilastojulkaisu on tilastollinen vuosi
kirja, jo ta  jo tk u t kunnat julkaisevat (kaikki kunnat eivät julkaise sitä joka vuosi). Useilla kun
nilla on vuosittain ilmestyviä taskutilastoja, kuntasuunnitelm an ja  kunnalliskertom usten kan
sanpainoksia, jo tka  sisältävät myös kuntaa koskevaa keskeisintä tilastotietoa lähinnä vuosi
tasolla. Suurimpien kaupunkiem m e tilastojulkaisut ovat seuraavat:

Helsinki: Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja (vsta 1905)
Helsingin kaupungin tilasto

I Terveyden-ja sairaanhoito 
II-III Ulkomaankauppa ja merenkulku
VI O petuslaitokset
VII E rikoistu tkim ukset 

Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä
Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunta: Pääkaupunkiseudun tilastokirja

Turku: Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja (vsta 1915) 
Tilastotietoja Turusta (irtolehtisaija) 
Tilastotoim iston tiedotuksia  (moniste)
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Tampere: Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja (vsta 1948)
Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta 
Tampere taskussa
Tampereen kaupungin tutkim uksia ja selvityksiä

Muista kunnallisen alan tilastojen julkaisijoista voidaan mainita seuraavat:

Suomen K aupunkiliitto: Tietoja Suom en kaupungeista ja kaupunkiliitosta
Suom en Kunnallislehti

Suomen Kunnallisliitto: Kunnallistilastoa-sarja
Suom en Kunnallisliiton tiedotuslehti 
K untam uisti 2: Vuositilasto 1981 
K untam uisti 3 : Koulutilasto 1981

Kunnallisen Sopimus
valtuuskunnan toim isto: Kuntien virat

Seutukaavaliitot: Useita seutukaava-alueiden kuntia koskevia julkaisuja,
raportteja yms.

M aakuntaliitot : Toim intakertom ukset ja  vuosikirjat

K untainliitot: Toim intakertom ukset (keskussairaalapiirit ym.)

K untien yhteistyöelim et: Erillisselvityksiä

Sairaalaliitto: Suom en sairaalatilasto

Elinkeinoelämä, järjestö t ja  tutkim uslaitokset

Myös eräät elinkeinoelämän, työm arkkina-ja  muiden järjestöjen tutkim uslaitokset, yksityi
set tutkim uslaitokset sekä suuret teollisuus- ja liikelaitokset tuottavat tilasto- tai tutkim us
tietoa, joka monessa tapauksessa on tarko itettu  vain niiden omaan, yksityiseen käyttöön.

Näistä voidaan m ainita teollisuus-, vakuutus-ja liikelaitokset, liikepankit, m uut pankkilaitok
set, STK, SAK, m uut työm arkkinajärjestöt, Elinkeinoelämän tutkim uslaitos (ETLA), erilai
set elinkeinoelämän yhteenliittym ät (mm. EVA, kauppakam arit), Pellervon taloudellinen 
tutkim uslaitos, Työväen taloudellinen tutkim uslaitos, Sosiaaliturvan tutkim uslaitos, Väes
töntutkim uslaitos, Eläketurvakeskus sekä erilaiset seurat, yhdistykset ja taloudelliset aika
kauslehdet. Myös yksityiset m arkkinatutkim uslaitokset tekevät tilastotutkim uksiin rinnas
tettavissa olevia selvityksiä.
Elinkeinoelämää ja  yritystoim intaa koskevia tietoja keräävät Tilastokeskuksen ohella m onet 
järjestöt, laitokset ja  yritykset. Näistä on eräitä pääasiallisimpia lueteltu  liitteessä.



ULKOMAISET JA KANSAINVÄLISET TILASTOT

Kansainvälisten järjestöjen, YK:n, UNESCO:n, FAO:n, ILO:n, OECD:n ja  EEC:n tilastojul
kaisuja on käytettävissä sangen yleisesti tieteellisissä kirjastoissa. Täydellisimmät kokoelm at 
ovat Eduskunnan kirjastossa ja  Tilastokirjastossa. Eri alojen kansainvälisiä tilastoja on myös 
erikoiskirjastoissa ja  informaatiopalvelukeskuksissa. Tilastokirjasto antaa tilastojulkaisujaan 
ko ti-ja  kaukolainoiksi sekä suorittaa niistä tietopalvelua.

Kansainvälisiä tilasto-oppaita

Alvstam, C.G. Vägledning i svensk och internationell näringsstatistik.
2. uppl. Lund 1976.

Harvey, J.M. Statistics A frica: sources fo r  social, econom ic and m arket research.
2 ed. Beckenham 1978.
Statistics America. Beckenham 1973.
Statistics Asia  cfe Australasia. Beckenham 1974.
Statistics Europe. 3rd ed. Beckenham 1976.

Olson, H.C. A t t  använda internationell statistik. Stockholm  1973.

United Nations Bibliography o f  industrial and distributive-trade statistics.
New York 1975. (Statistical papers, Series M:36, rev. 4).
Directory o f  international statistics. New Y ork 1975.
(Statistical papers, Series M:56).
Subject index to sources o f  comparative international statistics. 
Beckenham 1978.

Kansallisia tilasto-oppaita

Kaikista maista ei ole saatavissa tilasto-opasta vastaavaa julkaisua. Tällöin täy tyy  tyytyä 
Harveyn oppaisiin ja  julkaisuluetteloihin, jo ita eri maiden tilastovirastot julkaisevat. Tilas
tolliset vuosikirjat sisältävät usein tilastobibliografian ja  johdatuksen tarkem piin lähteisiin. 
Tilastolliset kuukausikatsaukset sisältävät joskus kuukausittaisen julkaisuluettelon. Seuraa- 
vassa luetellaan muutam ien maiden tilasto-oppaita ja  hakemistoja.

Osoite- ym. tietoja National statistical offices o f  overseas countries. London 1980.

Ruotsi: Vägledning i Sveriges Officiella Statistik. Stockholm 1978.
Hofsten, E. Vägvisare i svensk statistik. 8. uppl. Stockholm 1977.

Tanska : Vejviser i Danmarks Statistiks publikationer. Kobenhavn 1980.

Norja: Veiviser i norsk sta tistikk  = Guide to Norwegian statistics. Oslo 1980.
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Saksan liittotasavalta: Survey o f  German federal statistics. Ed. 1976.
S tuttgart & Mainz 1977.
Quellen fu r  statistische M arktdaten: Führer durch die amtliche 
S ta tistik der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg 1976.

Iso-Britannia: Guide to official statistics. London 1978.
G overnm ent statistics: a brie f guide to sources. London 1980. 
Review s o f  United Kingdom Statistical Sources 1 -1 0 .
London 1974 -1979 .

Ranska: Cormier, R., Les sources des statistiques actuelles. Guide de
docum entation. Paris 1969.

USA : American statistics index. Washington: Congressional inform ation
service 1973- Annual.
Statistics sources: A  subject guide to data on industrial, business, 
social, educational, financial and other topics fo r  the United States 
and internationally. 6 th  ed. D etroit 1980.

Ulkomaisia, kansallisia tilastojulkaisuja on  käytettävissä:

Tilasto- — täydelliset viralliset tilastot Pohjoismaista
kirjastossa: — täydelliset viralliset tilastot USA:sta 1940-luvulle asti; nykyisin vain tär

keimmät
— laajat virallisen tilaston kokoelm at OECD-maista
— tärkeim m ät tilastojulkaisut (tilastollinen vuosikirja, tilastokatsauksia, teol

lisuustilasto, ulkom aankauppa) useimmista maailman maista
— kattava kansainvälisten tilastojen kokoelma
— erikoisvastuualueena pohjoismaisen yhteistyön puitteissa kartu ttaa Itä- 

Euroopan maiden ja  Neuvostoliiton tilastojulkaisuja.

Eduskunnan Täydelliset viralliset tilastot Pohjoismaista sekä USA:sta vuodesta 1940 läh-
kiijastossa: tien; tilastolliset vuosikirjat Euroopan maista.

Mikäli haluttuja tietoja ei löydy julkaisuista tai ne ovat niin tuoreita, e ttei niitä ole ehditty  
julkaista, voi tiedontarvitsija o ttaa y h tey ttä  suoraan eri maiden tilastovirastoihin. Monella on 
käytössään telex. Myös Tilastokirjasto välittää tällaisia tiedusteluja.
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Kansainväliset ja  kansalliset tietokannat

Tilastokirjastolla on käytettävissään sekä koti- e ttä  ulkomaisia tietopankkeja, jo ista voidaan 
hakea viitetietoja esim. tehdyistä tilastollisista tutkim uksista ja  menetelmistä sekä tilasto
tietoja eri maista.

Ulkomaisia tilastotietokantoja ovat Predicastin tie tokannat, joista löytyy tietoja mm. tuo
tannosta, palkoista, hinnoista ja kulutuksesta lähes kaikista maista sekä m yös taloudellisia 
ennusteita. Lisäksi on käytettävissä kansainvälisten järjestöjen EEC:n, OECD:n ja  IMF:n 
tietokantoja sekä eri maiden tilastovirastojen kuten  Ruotsin, Englannin ja  USA:n alue- ja  
aikasarjatietokannat.



TILASTOJÄRJESTELMÄT

Määritelmiä

Tilastojärjestelmällä tarkoitetaan yhteiskuntaa koskevan laajan ilmiöalueen yhtenäistä ja 
peittävää kuvausjärjestelmää. Sen avulla on tarkoitus tyydy ttää kokonaisvaltaista, ilmiöiden 
välisiin riippuvuuksiin ja yhteyksiin kohdistuvaa tietotarvetta. Yksityiskohtaisem pia tai eri- 
tyisnäkökulm ia koskevia tieto tarpeita tyydyttävät kyseiseltä ilm iöalueelta laaditu t perus- 
tilastot.

Tilastojärjestelmien eri rakenneosia voidaan kuvata mm. seuraavan jao tte lun  m ukaan:

Yhtenäiset käsitteet ja  määritelm ät m uodostavat tilastojärjestelmän rungon. Ne ovat perus
tana luokitusten standardoinnille, tietosisällön m äärittelylle, taulumallien muodostamiselle 
ja  lopulta tietojen keruulle ja käsittelylle (= täydellinen tuotantojärjestelm ä). Tasosta riip
puen tilastojärjestelm ät siis toimivat sekä itsenäisinä tiedonlähteinä että perustilastojen yhte- 
näistäjinä.

Tilastojärjestelmien perustan m uodostaa kolme järjestelmää:
1. Kansantalouden tilinpitojäijestelm ä (SNA =  System  o f  National A ccounts)
2. Väestö- ja sosiaalitilastojärjestelmä (FSDS = Framework fo r  the Integration o f  Social and 

Demographic Statistics)
3. Y m päristötilastojärjestelm ä(FES = Framework o f  Environmental Statistics)

Ilmiöalueesta tai näkökulm asta riippuen m uodostetaan m uita tilastojärjestelmiä. Niiden voi
daan katsoa olevan jonkin perusjärjestelmän osia tai tarkennuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi 
julkisen sektorin to im in ta-ja  taloustilastojärjestelm ä, tulonjako tilastojärjestelmä, oikeustilas- 
tojärjestelm ä, kulttuuritilastojärjestelm ä ja terveystilastojärjestelmä.
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Kansantalouden tilinpitojäijestelm ä

Kansantalouden tilinpitojärjestelm ä (SNA) on tilastojärjestelmistä vanhin ja  pisimmälle kehi
te tty . Edellisen kaavion mukaan se on tietosisältökehikko. Sen avulla voidaan tiedot talou
dellisesta toim innasta tiivistää ja  systematisoida.

Kansantalouden tilinpidolla kuvataan talouden rakenteen m uutoksia sekä taloudellista 
peruskiertoa:

Järjestelmän perustuit ovat tuo tan to tili, tu lo -ja  tu lonkäyttö tili, pääoman m uodostustili sekä 
ulkom aisten taloustoim ien tili. T ilinpito voidaan esittää tileinä, taseina tai matriiseina.

Kansantalouden tilinpitoa käytetään paitsi kuvaukseen myös pohjatietona syy-seuraussuhtei
den selvityksiin, ennustam iseen sekä taloudellisiin malleihin. Lisäksi se on perustilastojen yh- 
tenäistäjä (ks. kansantalouden tilinpito s. 81).

Ensimmäisen kansainvälisen suosituksen antoi YK vuonna 1953. Nykyinen suositus on vuo
delta 1968 (A System  o f  National Accounts, UN Series F  No. 2 Rev. 3, New York, 1968). 
Kansantalouden tilinpitoa on esitelty Tilastokeskuksen Tutkimuksia-satjan numeroissa 15, 
56, 58, 61, 62 ja 63. ’

Väestö- ja  sosiaalitilastojäijestelmä

Väestö- ja  sosiaalitilastojäijestelmää (FSDS) voidaan pitää lähinnä käsite- ja  luokituskehik- 
kona. YK ai ehdotuksessa on myöskin pääpiirteissään m ääritelty jäijestelm än tietosisältö, 
m utta ei taulumalleja. Järjestelmää voidaan käyttää perustilastojen kehittämisessä ja yh te
näistämisessä. Järjestelmä (kehikko) m uodostuu seuraavista osajärjestelmistä:
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1. Väestön koko ja rakenne
2. Perheet ja perheenm uodostus
3. Yhteiskunnallinen asema ja liikkuvuus
4. Tulojen, kulutuksen ja varallisuuden jakautum inen
5. Asuminen ja ympäristö
6. A jankäyttö ja  vapaa-aika
7. Sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelukset
8. Oppiminen ja  koulutus
9. Työ, työvoima ja työolot

10. Terveys
11. Yleinen järjestys ja turvallisuus

Järjestelmän rungon muodostavat yhtenäiset, kau tta  koko järjestelm än käytettävät yleis- 
luokitukset (ikä, sukupuoli, am m atti, sosiaaliasema, siviilisääty, alue).

Suomenkielistä yleisesitystä järjestelmästä kokonaisuudessaan ei ole. Järjestelmää käsittelevä 
YK:n perusjulkaisu on Towards a System  o f  Social and Demographic Statistics, Series F  No. 
18, United Nations, New York, 1975. Tuorein YK:n julkaisu on Studies in the Integration o f  
Social Statistics: Technical R eport , Series F  No. 24, United Nations, New York, 1979.

Ympäristötilastojäijestelm ä

Ympäristö tilastojärjestelmästä (FES) on tarkoitus kehittää samanasteinen kehikko kuin väes
tö- ja  sosiaalitilastojärjestelmästä. Pisimmälle on kehitetty  materiaali-, energia-ja resurssitilin- 
pitoa. Näiden lisäksi järjestelm ä tulee sisältämään kuvaukset aineiden kulkeutum isesta ja ka
sautumisesta ympäristössä, tilan käytöstä ja mahdollisesti ym päristön tilan m uutosten vaiku
tuksesta ihmiseen.

Käytännössä ym päristötilastojärjestelm ää on Suomessa keh itetty  ym päristötilastollisen vuo
sikirjan yhteydessä. Vuosikirjassa on pääjaotteluna käy tetty  ym päristön jakoa luontoym pä
ristöön ja  rakennettuun ym päristöön. Luontoym päristö on edelleen jaettavissa kolmeen osa- 
lohkoon: maahan, veteen ja ilmaan. R akennettu ym päristö jakautuu vastaavasti asuinympä
ristön, työym päristön ja yhdyskuntarakenteen alalohkoihin.

Hahmotelma järjestelm än kokonaiskehikoksi on esitetty Tilastokeskuksen Tutkimuksia-sai- 
jan  numerossa 20 (Laihonen: Ympäristötilastollisen tietojärjestelmän keh ikko). YK on laati
nu t ehdotuksen suositukseksi materiaali- ja  energiataseista (UN: Environmental statistics, 
D raft guidelines fo r  statistics on materials/energy balances E/CN. 3/492 29 March 1976).
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TILASTOISSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET, LUOKITUKSET JA  TUNNUS
JÄRJESTELM ÄT

Tilastot tehdään yleensä suuresta joukosta yksittäisiä havaintoja. Nämä havainnot on ryhm i
teltävä asianmukaisella tavalla, jo tta  niistä saataisiin aikaan jäsennetty  ja hallittavissa oleva 
todellisuuden kuvaus. Tällainen ryhm ittely  on mahdollista luokituksen avulla. Luokittelulla 
tarkoitetaan yksiköiden jaottelua m äärättyjen ominaisuuksien m ukaan eri ryhm iin siten, e ttä  
kukin yksikkö kuuluu täsmälleen yhteen ryhm ään. Luokittelun yhteydessä luokat myös ni
metään ja niille annetaan tunnukset (koodit). Tietojen käyttö tarko itus määrää tavallisesti 
millä tavalla tiedot luokitellaan.
Tilaston käyttäjä jou tuu  vertaamaan eri tilastojen tietoja toisiinsa. Tällöin on tärkeää, että 
tiedot ovat vertailukelpoisia. Vertailukelpoisuuden edellytyksenä on, että eri tilastoissa käy
te ty t luokitukset ovat samoja tai esimerkiksi sillä tavalla yhdenm ukaisia, e ttä  niiden välille 
voidaan tehdä avain tietojen m uuntamiseksi luokituksesta toiseen. Luokitusten yhtenäistä
mistä pidetäänkin yhtenä tilastotuotannon tärkeim m istä tehtävistä.
YK ja m uut kansainväliset järjestö t ovat tehneet paljon työ tä luokitusten yhtenäistämiseksi. 
Järjestöt ovat laatineet kansainvälisiä standardiluokituksia, joiden mukaisina ne julkaisevat 
omia tilastojaan. Näitä standardeja suositellaan käytettäväksi myös jäsenm aiden tilastoissa. 
Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan aina vastaa kansallisia tieto tarpeita , m inkä vuoksi niistä jo u 
dutaan usein tekem ään kansallisia sovellutuksia.
Tilastokeskus vahvistaa valtion toim esta laadittavissa tilastoissa sovellettavat käsitteet, luoki
tukset ja  tunnusjärjestelm ät. V ahvistetut standardit julkaistaan Tilastokeskuksen Käsikirjoja- 
saijassa. Tilastokeskus antaa tarvittaessa myös m uita tilastojen yhtenäistäm istä koskevia oh
jeita. Myös eri tilastojulkaisuissa selostetaan yleensä ao. tilastoissa käytetty jä käsitteitä ja 
luokituksia.
Luokitusten yhtenäistäm inen merkitsee myös konekielisessä muodossa olevien luokkatun
nusten ja nimikkeiden keskitettyä ylläpitoa. Tilastokeskuksessa on suurimmista luokituksista 
konekieliset tiedostot.
Seuraavassa selostetaan lyhyesti eräitä yleisimpiä luokituksia, joiden tuntem inen helpottaa 
kansallisten ja  kansainvälisten tilastojen käyttöä.

Henkilöluokitukset

Amm attiluokituksessa am m atit jaetaan yhtenäisiin ryhm iin työtehtävän ja joidenkin muiden 
tunnuspiirteiden mukaan.
Ju lka isu t:A m m attiluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14, Helsinki 1981. Luokittelu 
seuraa periaatteellisesti Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) vuonna 1958 julkaisemaa luokit
telua International Standard Classification o f  Occupations (ISCO) ja siihen pohjautuvaa 
Pohjoismaista am m attiluokittelua  (Lyh. PAL-63).
Luokitusta on käytetty  mm. vuoden 1980 väestö-ja  asuntolaskennan am m attitietojen luo
kittelemiseen.
Viimeisin ILO:n tekem ä painos ISCO:sta on nim eltään International Standard Classification 
o f  Occupations, revised edition 1968, ILO, Geneva 1978.
A m m attiluokituksesta on olemassa konekielisinä luokitusta vastaavat nim ikkeet ja  m ääritel
mät sekä luokitusta täydentävät hakusanat (am m atti). Niitä voidaan eri sopimuksesta to im it
taa tarvitsijoille.
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K oulutusluokitus on kaikki koulutuksen asteet ja alat käsittävä yleisluokitus. Se luokittelee 
opintolinjoja ja  tu tk innon pääaineita/koulutusohjelm ia. Se sisältää koulutusnim ikkeistön ja 
5-numeroiset koulutuskoodit. Koulutusaste m ääräytyy oppiajanja m uodollisten pohjakoulu- 
tusvuosien perusteella. K oulutusta koulutusalan m ukaan ryhm iteltäessä on luokitteluperus
teena koulutuksen oppisisältö.
Julkaisut: K oulutusluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 1 vuodesta 1971 lähtien. Luoki
tus tarkistetaan vuosittain. Siitä julkaistaan joko uusia laitoksia Käsikirjoja-sarjassa (julkaistu 
vuosilta 1973, 1975, 1977 ja  1979) tai m uutosluetteloita Tilastotiedotussarjassa  KO. Julkai
sut sisältävät myös koodijärjestelm än ajan tasalla pitämiseen liittyvät koodim uutosluettelot 
sekä ns. apukoodit atk-teknisen käytön helpottamiseksi.
Koulutusluokittelusysteem in konekielisessä muodossa olevia tiedostoja voidaan eri sopi
muksesta to im ittaa tarvitsijoille.
Tilastokeskuksen koulutusluokitus noudattaa pääperiaatteissaan m uiden Pohjoismaiden sekä 
UNESCO:n (International Standard Classification o f  Education, UNESCO, Paris 1975) vas
taavia luokituksia.

Ammattiasem aiuokituksessa ryhmitellään ammatissa toimiva väestö aseman m ukaan työelä
mässä. Luokituksessa erotetaan palkatussa työssä olevat yrittäjistä ja  myös näiden palkatonta 
ty ö tä  tekevistä yrittäjäperheenjäsenistä. Luokkien m uodostam inen edellyttää tietoja myös 
pääasiallisesta toim innasta (ks. pääasiallisen toim innan luokitus).
Julkaisu: Principles and Recom m endations fo r  the 1980 Population and Housing Censuses, 
Statistical papers, Series M No. 67, United Nations, New Y ork 1980.
Väestölaskennassa ja työvoim atiedustelussa on käytössä em. YK:n suositukseen perustuva 
luokitus ja se julkaistaan Tilastokeskuksen Käsikirjoja-sarjassa tilastotoim en standardina.

Sosio-ekonomisen asemaluokituksen tarkoitus on kuvata väestön jakautum ista sosiaaliselta ja 
taloudelliselta asemaltaan erilaisiin ryhm iin. Luokkia m uodostettaessa joudutaan  yhdistele
mään erilaisia kriteerejä, joilla on m erkitystä henkilön asemaan. Tällaisia ovat henkilön elä
mänvaihe, am m atti, ammattiasema sekä osittain toim iala ja  institutionaalinen sektori, jolla 
henkilö työskentelee.
Julkaisut: Provisional Guidelines on Statistics o f  the D istribution o f  Incom e, Consumption 
and Accum ulation o f  Households, Studies in M ethods, Series M No. 61, United Nations, 
New York 1977 sekä Principles and R ecom m endations fo r  the 1980 Population and Housing 
Censuses, S tatistical Papers, Series M No. 67 , United Nations, New Y ork 1980. 
Väestölaskennassa käytetään YK:n suositukseen perustuvaa luokitusta ja  se julkaistaan Tilas
tokeskuksen Käsikirjoja-sarjassa tilastotoim en strandardina.
YK:lla on erillinen suosituksensa kotitaloustiedustelua varten ja  se poikkeaa jossakin määrin 
väestölaskennan suosituksesta.

Pääasiallisen toim innan luokitus kuvaa henkilön taloudellisen toim innan laatua ja  luokittelu
kriteerinä on toim intaan käy te tty  aika. Luokituksen ensisijaisena tarkoituksena on väestön 
jakam inen ammatissa toimiviin ja ammatissa toim im attom iin tai työvoim aan ja  työvoimaan 
kuulum attom iin.
Julkaisut: Pääasillisen toiminnan ja toim eentulolähteen luokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja 
nro 11, Helsinki. Luokituksen esikuvina on käy te tty  YK:n ja  ILO:n vastaavia suosituksia. 
Recom m endations fo r  the 1980 Censuses o f  Population and Housing in the ECE region, 
United Nations, New York 1978.
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Pääasiallisen toim eentulolähteen luokituksen avulla henkilöt luokitellaan sen tulolähteen m u
kaan, josta  he saavat pääasiallisen toim eentulonsa.
Julkaisu: Pääasiallisen toiminnan ja toim eentulolähteen luokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja 
nro 11, Helsinki 1980.

Siviiliasiain nimikkeistö on tarko itettu  hakemistoksi, jonka avulla voidaan yhtenäisesti kuva
ta  yleisissä oikeuksissa varsinaisasioina käsiteltyjen siviiliasioiden laatua. N im ikkeistöä käyte
tään tuom ioistuinten toim intaan ja  tuomioistuimissa ratkaistuja siviiliasioita kuvaavissa ti
lastoissa.
Julkaisu: Siviiliasiain n im ikkeistö , Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 9, Helsinki 1977.

Tautiluokitus ryhm ittelee paitsi taudit myös vammat vamman laadun ja  tapaturm an syyn 
mukaan.
Julkaisut: Tautiluokitus, Helsinki 1969 (Lääkintöhallituksen hyväksymä otettavaksi käyt
töön 1.1.1969). Perustuu kansainväliseen luokitukseen: International Classification o f  Dis
eases, 1965 revision, WHO, Geneva, Volume 1, 1967.
International Classification o f  Diseases, 9 th  revision, WHO, Geneva 1978. 
Kuolemansyytilastossa sovelletaan WHO:n luokitusta sellaisenaan. Muissa terveystilastoissa 
käytetään lääkintöhallituksen laatimaa luokitusta.

Väestötilastollista valtio-ja m aa-alueluokitusta käytetään tilastojen laadinnassa mm. kansalai- 
suusluokituksena, syntym äm aaluokituksena, m uuttoliikkeen yhteydessä lähtö- ja tulomaa- 
luokituksena tai asuinmaaluokituksena.
Julkaisu: Väestötilastollinen valtio- ja maa-alueluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 12, 
Helsinki 1980. Luokitus pohjautuu YK:n väestöä kuvaavissa tilastoissaan käyttäm ään luoki
tukseen. Luokituskäsikirjan käyttökelpoisuutta on pyritty  lisäämään sisältämällä siihen kan
sainvälisen standardoimisjärjestön ISO:n m aakohtaiset kirjain-ja num erotunnukset.

Y hteisöluokitukset

Institutionaalisten sektoreiden luokituksessa itsenäiset päätöksentekoyksiköt jaotellaan pää
töksenteon kannalta sellaisiin ryhm iin, jo tka  vastaavat taloudellisen käyttäytym isen tyypil
lisesti erilaisia instituutio ita, kuten  julkisyhteisöt, yritykset ja  kotitaloudet.
Julkaisut: Institutionaalisten sektoreiden kansainvälinen luokitussuositus sisältyy kansanta
louden tilinpitoa koskevaan YK:n suositukseen A System  o f  National Accounts, Studies in 
Methods, Series F 2 Rev. 3, United Nations, New York 1968 (lyh. SNA).
Institutionaalisten sektoreiden luokitus, T ilastokeskus,Käsikirjoja nro 5, Helsinki 1975 (lyh. 
ISL). ISL pohjautuu em. YK:n suositukseen.

Tehtäväluokituksella tarkoitetaan yhtenäistä tarkastelukehikkoa, jonka avulla julkisyhteisö
jen ja  yksityisten voittoa tavoittelem attom ien yhteisöjen m enot ryhm itellään niiden toim in
nan tarkoitusperien mukaan.
Julkaisut: Yhteisöjen tehtäväluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 10, Helsinki 1979. Luo
kitus pohjautuu yllämainitussa SNA-julkaisussa esite ttyyn vastaavaan luokitukseen. Classifi
cation o f  the Functions o f  Government, Statistical Papers, Series M No. 70, United Nations, 
New York 1980.
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Toimialaluokituksella pyritään ryhm ittelem ään yrityksiä ja  niiden toim ipaikkoja toim innan 
lajin m ukaan. Käytännössä toim ialaluokitusta sovelletaan ensi sijassa yrityksen (yhteisön) 
toim ipaikkojen luokittelussa, koska itse yritykset usein harjoittavat monenlaisia toim intoja. 
Julkaisut: International Standard Industrial Classification o f  A ll Econom ic Activities, S tat
istical Papers, Series M No. 4 , Revision, United Nations, New Y ork 1968 (lyh. ISIC). Toimi
alaluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4, Helsinki 1979 (lyh. TOL). TOL pohjautuu 
ISIC iin.
Toimialaluokituksesta on konekielisessä muodossa luokkia vastaavat nim ikkeet sekä luoki
tusta täydentävät hakusanat.

H yödykeluokitukset

Hyödykeluokituksista, jo tk a  on luotu  lähinnä ulkom aankauppatilastojen tarpeisiin, m ainitta
koon YK:n luokitus Standard International Trade Classification, Revision 2, Statistical 
Papers, Series M No. 34, Rev. 2, United Nations, New York 1975 (lyh. SITC) ja  CCCN- 
nimikkeistö Nom enclature o f  the Customs Co-operation Council.
SITC ssä luokittelu tapahtuu lähinnä tavaroiden käy ttö tarkoituksen ja  CCCN :ssä niiden laa
dun mukaan. Pienin yksikkö on kummassakin ns. tavaranimike; SITC:ssä on noin 1 800 ja 
C C C N ssänoin  1 100 nim ikettä.
Suomen tullitariffinim ikkeistö (Tullitariffi, tullilaitoksen käsikirja 11:1) perustuu CCCN:ään, 
ja  siinä on noin 5 000 alanim ikettä. CCCN :ään pohjautuu myös pohjoismainen tavaranimik
keistö Gemensam nordisk näringsstatistisk varuförteckning, Nordisk Statistisk Skriftserie 31, 
Stockholm 1976. Tätä nimikkeistöä käytetään kansallisella lisäjaolla täydennettynä Suomen 
ulkom aankauppa-ja teollisuustilastoissa.
Kulutusm enoja ja  pääoman m uodostusta koskevat hyödykeluokitussuositukset on sisällytet
ty  mm. SNA.hän. Siinä on esitetty myös erilaisten vaateiden luokitussuositus. Rahoitusvaa
teista on  ilm estynyt julkaisu Rahoitusvaateiden luokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 6, 
Helsinki 1975.

Kotitaloustavaroiden ja  -palvelusten luokitusta sovelletaan kotitalouksien kulutusm enoihin 
kotimaassa. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tehdä ero kotitalouksien eri käy ttö tarko ituk
siin hankkim ien tavaroiden ja  palvelusten välillä. Suomessa sovellettavaksi julkaistaan Tilasto
keskuksen Käsikirjoja-sarjassa SNA:han pohjautuva kotitaloustavaroiden ja  -palvelusten luo
kitus.

Avaimet: SITC.n ja  ISIC.n sekä SITC.n ja  CCCN:n välisiä yhteyksiä kuvaavia dokum entteja 
on nykyisin käytettävissä. YK on julkaissut ISIC:n ja  SITC:n välisen avaimen: Classification 
o f  Commodities by Industrial Origin, Statistical Papers, Series M No. 43 Rev. 1, United 
Nations, New York 1971, (lyh. CCIO).
Julkaisuun Standard International Trade Classification, Statistical Papers, Series M No. 34 
Rev. 2 sisältyy myös nykyisin käytössä olevien luokitusten välinen yhteys.
YK:ssa on valm istettu myös kaikkien tavaroiden ja  palvelusten luokitus International Classi
fication o f  all Goods and Services (ICGS), jossa tavarat ja palvelukset on ky tke tty  niitä 
tyypillisesti tuottaviin toimialoihin. Luokitusta ei ole kuitenkaan hyväksytty yleiseksi suosi
tukseksi.
Suomen teollisuustilaston yhteydessä on rekisteri, jossa on yksikäsitteinen avain tavaraluoki- 
tuksen (CCCN ja SITC) ja  toim ialaluokituksen (TOL) välillä.
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Alueluokitukset

Valtion tilastotoim en kehittämisohjelmassa suositetaan tilastotuotannossa käytettäväksi ensi
sijaisesti kunta-, lääni- ja seutukaava-aluejakoja. Tilastokeskus julkaisee vuosittain Kuntanu- 
merointi-vihkosta, josta selviävät mm. kuntakoodit ja kuntam uodossa tapahtuneet m uutok
set vuodesta 1960 lähtien.
Tilastokeskuksessa on myös kuntaluokitusrekisteri, joka sisältää erilaisia piirialuejakoja ja 
kuntia koskevia luokitustunnuksia. A luetietokannan (ks. s. 24) avulla kuntia voidaan luoki
tella myös niiden ominaisuuksia kuvaavien tietojen perusteella.
Kuntaa pienemm istä alueista ovat luokitustunnukset käytettävissä m uun muassa äänestys
alueista ja  koulupiireistä. Tilastokeskuksen käytössä ovat myös rakennusten karttakoordi- 
naattien avulla m uodostetu t taajam a-ja  osa-aluejaot. Taajam at määritellään väestölaskento
jen  yhteydessä. Kuntien osa-alueet perustuvat kuntien  omiin aluemäärityksiin.



TILASTOJEN ESITTELYT

VÄESTÖ 

Väkiluku- ja  väestön rakennetilasto

Laatija Tilastokeskus, väestötilastotoim isto.

Tilaston ku- Maassa asuva väestö ja henkikirjoitettu  väestö,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Henkilö, perhe.

Perustiedot Nykyisin tiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen henkikiijarekisteristä.
Maassa asuva väestö kuvaa tilannetta vuoden viimeisenä ja  henkikirjoitettu  
väestö vuoden ensimmäisenä päivänä. Maassa asuvan väestön tilastoa laadi
taan myös neljännesvuosittain. Maassa asuva väestö: syntym äaika (ikä), 
sukupuoli, siviilisääty, asuinkunta, syntym äkunta, kieli, uskontokunta. 
H enkikirjoitettu väestö: henkikiijoituskunta, sukupuoli.

Tietojen saanti Julkaisut: Tietoja vuodesta 1750 lähtien erinimisissä väestötilastojulkai- 
suissa SVT:n sarjassa VI sekä sarjassa Tilastollisia tiedonantoja. Väestölas
kentojen 1950, 1960, 1970 ja  1980 tietoja SVT:n sarjassa VI C. Myös 
vuoden 1980 väestölaskennan tietoja julkaistaan tässä saijassa.
Nykyään julkaistaan väkiluku- ja väestörakennetietoja Suom en tilastolli
sessa vuosikirjassa, SVT:n saijassa VI A Väestö, osat I ja  II, Tilastokatsauk
sissa, Tilastotiedotussarjassa  VÄ sekä Tilastollisia tiedonantoja -sarjassa. 
Julkaisem attom at: A ineistoa on 1700-luvulta lähtien. Julkaisem attom ista 
taulukoista on vuosittain luettelo julkaisun Väestö osien I ja  II liitteissä. 
T ietokannat: Aluetietokannassa on väkiluku-ja väestörakennetietoja vuo
desta 1975 lähtien.

V äestönm uutostilastot

Laatija Tilastokeskus, väestötilastotoim isto.

Tilaston ku- Maassa asuvan väestön m uutokset: solm itut avioliitot, asum us-ja avioerot,
vaarna ilmiö syntym ät, ottolapsisuhteen syntym inen, kuolem at ja m uuttoliike, uskon

tokuntiin  liittym iset ja  niistä eroamiset sekä Suomen kansalaisuuden saa
neet. Muuttoliikkeessä erotetaan kuntien välinen m uuttoliike, kunnassa- 
m uutto , m aahan-ja  m aastam uutto, josta erillisenä Suomen ja  muiden Poh
joism aiden välinen m uuttoliike.

Tilastoyksikkö Henkilö ja  väestönm uutostapahtum a.
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Perustiedot Perustiedot vaihtelevat hieman eri väestönm uutostilastoissa.
Yhteiset tiedot: syntym äaika (ikä), sukupuoli, muutospäivä, siviilisääty, 
kieli, kansalaisuus, asuinkunta, väestörekisteri (uskontokunta), syntym ä
kunta ja  avioliiton solmimisaika.
Syntyneistä lisäksi: lasten luku synnytyksessä, lapsen järjestysluku, lapsen 
sukuasema, elävänä/kuolleena syntynyt, vanhempien syntym äaika, aviolii
ton  järjestysluku ja  solmimisaika sekä äidin siviilisääty.
Kuolleista lisäksi: eloonjääneen puolison syntymäaika.
Vihityistä lisäksi: avioliiton järjestysluku.
Avio- ja  asumuseroista lisäksi: avioliiton järjestysluku, kantaja, päätöksen 
peruste (avioliittolain pykälä ja m om entti), purettavassa avioliitossa elävä
nä syntyneiden lasten luku, vanhempien huollossa olleet lapset. 
M uuttaneista lisäksi: läh tö -ja  tu lokunta (tai -maa).

T iedot eri väestönm uutoksista saadaan paikallisilta väestörekistereiltä, asu
mus- ja  avioeroista lisäksi tuom ioistuim ilta. Passin o ttaneista siirtolaisista 
ilm oitukset tulevat nimismiespiireiltä ja kaupunkien poliisilaitoksilta, Suo
men kansalaisuuden saaneista sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimistosta. 
Vuodesta 1975 yllä m ainitut laitokset nimismiespiirejä ja  kaupunkien po
liisilaitoksia lukuun o ttam atta  lähettävät kyseiset tiedo t Väestörekisteri
keskukseen, joka to im ittaa kuukausittain Tilastokeskukseen tiedot väes
tönm uutoksista konekielisessä muodossa.
Väestönmuutosaineistossa on henkilötunnus viety magneettinauhalle vuo
desta 1971 lähtien.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Väestö, osat I ja III (SVT VI A). Ennen vuotta 
1976 ilmestyi vuosijulkaisu Väestönm uutokset SVT VI A. Tietoja vuodes
ta 1865 alkaen. Myös 5-, 10-ja 15-vuotisjulkaisuja.
Vuosittain laaditaan julkaisut M aassamuutto m uuton suunnan mukaan 
kunnittain  (Tilastotiedotus V Ä ). Samassa sarjassa julkaistaan väestönm uu
tosten  ennakkotilastoa neljännesvuosittain ja  vuosittain sekä tilastoa avio
eroista.
V äestönm uutostilastoa julkaistaan myös Suom en tilastollisessa vuosikirjas
sa ja  Tilastokatsauksissa.
Julkaisem attom at: V äestönm uutosaineistoa on Tilastokeskuksessa vuodes
ta  1808 lähtien. Nykyisin laadittavista julkaisem attom ista taulukoista on 
luettelo julkaisun Väestö osien I ja  III liitteissä.
T ietokannat: Aluetietokannassa on tietoja väestönm uutoksista vuodesta 
1975 lähtien.

Täydentävät V äestönm uutostilasto on osa väestötilastoa ja  liittyy  siten läheisesti väki-
tiedot luku- ja väestön rakennetilastoihin, väestöennusteisiin, väestöselvityksiin

ja väestölaskentaan. Väestörakenne- ja väestönm uutostilastot ovat väestö
ennusteiden ja väestöselvitysten perustilastoja. Ne ovat myös m onien tilas
tojen apuaineistoja.
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Väestöselvitykset

Laatija Tilastokeskus, väestötilastotoim isto.

Tilaston ku- Väestön rakenne ja väestönm uutokset (syntyvyys, kuolevuus ja  m uutto-
vaarna ilmiö liike) sekä väestön kehitys. Kuvauksessa käytetään lukum äärätietojen ohel

la erilaisia demografisia indikaattoreita.

Tilastoyksikkö Henkilö.

Perustiedot Väkiluku- ja väestönm uutostiedot iän, syntym ävuoden, sukupuolen, siviili
säädyn ja kuolemansyyn m ukaan, alueyksikkönä tavallisimmin lääni tai 
kunta. A lkuperäistiedot saadaan väestölaskennoista ja  väestörekistereistä.

Tietojen saanti Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja on julkaistu aluksi 10-vuotis- ja myö
hem min 5-vuotiskausittain vuodesta 1890 alkaen SVT:n sarjassa VI (v:sta 
1940 lähtien VI A) sekä vuodesta 1971 alkaen vuosittain (T ilastotiedotta  
VÄ). V äestönm uutoskertoim et erilaisten aluejakojen m ukaan vuosittain ti- 
lastovuodesta 1974 lähtien (Tilastotiedotus VÄ), lisäksi kuolleisuus- ja 
eloonjäämisluvut eräiden tyypillisten kuolemansyiden mukaan 5-vuotis
kausittain alkaen 1971—75 (Tilastotiedotus VÄ). Suomen väestöä koskevia 
selvityksiä vuodesta 1750 alkaen SVT .n sarjassa VI. Lisäksi on väestötie
teen alaan kuuluvia erityisselvityksiä julkaistu Tilastokeskuksen Tutk.im.uk- 
•sw-saijassa.

Täydentävät Muut väestötilastot. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja konetauluina sekä
tiedot eräitä m uita laskelmia monisteina.

Kehittämis- Kuolevuutta ja  syntyvyyttä koskevien selvitysten lisääminen, m uuttoliik-
hankkeet keen syitä ja vaikutuksia sekä väestörakennetta ja  sen kehitystä koskevien

tutkim usten tekeminen. Y leistavoitteena on väestöselvitysten laatiminen 
siten, e ttä  niitä voidaan käyttää hyväksi väestöennusteiden ja  -suunnittei
den laadinnassa.

V äestöennusteet

Laatija Tilastokeskus, väestötilastotoim isto.

Tilaston ku- Tuleva väestönkehitys: väestön määrä sekä ikä-, sukupuoli-ja  alueellinen
vaarna ilmiö jakauma.

Tilastoyksikkö Henkilö.

Perustiedot Väestöennusteet perustuvat syntyvyydestä, kuolleisuudesta, maassamuu
tosta ja  siirtolaisuudesta tehtyihin oletuksiin sekä tietoihin väestön nykyi
sestä rakenteesta. Perustiedot saadaan väestönm uutostilastoista.
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Tietojen saanti Julkaisut: Tilastollisia tiedonantoja  1949:38, 1964:41, 1969:45 I ja  II, 
1972:49, 1974:52, 1979:64; Tilastotiedotus VÄ 1969:4, VÄ 1971:10, 
1971:14, VÄ 1972:7, VÄ 1973:6, VÄ 1975 :12, VÄ 1978:7. Lisäksi Tilas
tokatsauksissa on julkaistu ennusteita koskevia artikkeleita. 
Julkaisem attom at: Vuosien 1971, 1973, 1975 ja  1978 ennusteista on saa
tavissa julkaisem atonta aineistoa, kuten  kunnittaisia ikärakennetaulukoita 
ja väestönm uutostaulukoita; perustiedot ovat magneettinauhoilla. 
T ietokannat: Aluetietokannassa on kunnittaiset väestöennusteet iän ja su
kupuolen mukaan.

Täydentävät Valtioneuvoston kanslia tuo ttaa  koko maan ja  läänitason väestösuunnitteet
tiedot Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta. V äestösuunnitteet ovat valtio

neuvoston kanslian laatimia ja  valtioneuvoston vahvistamia virallisia väes
tön  määrän ja  alueellisen jakautum isen arvioita suunnittelu työtä varten. 
Eri m inisteriöt ja m uu keskushallinto tuo ttavat om alta alueeltaan ennus
teita, suunnitteita tai ohjelmia (esim. työvoim am inisteriön työvoim an tar- 
jontaennuste). Seutukaavaliitot, lääninhallitukset ja  kunnat sekä niiden yh
teiselimet tuo ttavat alueellisia väestösuunnitteita.

Kehittämis- Tilastokeskuksen kunnittaisen väestöennusteen ja  valtioneuvoston kanslian
hankkeet kunnittaisen väestösuunnitteen välistä suhdetta pyritään selkeyttämään.

Läänien ja koko maan väestöennusteen vaihtoehtoisia laskelmia pyritään 
lisäämään eri demografisilla perusolettam uksilla: syntyvyys-, kuolleisuus-ja 
m uuttoliikeolettam uksilla. Ennusteen johdannaisia -  siviilisäädyn, kielen 
ja  perhetietojen osalta laadittuja ennusteita — pyritään tuottam aan. 
Väestöennusteiden laadinnan kehittäm istä käsitteleviä julkaisuja: Valtio
neuvoston kanslian Väestöennusteiden laadinnan järjestäminen, 1973:1; 
Tilastokeskuksen Muistio 1979:55: Väestöennusteen laadinnan kehittäm i
nen Tilastokeskuksessa; K om iteanm ietintö  1980:7: T yöpaikka-ja  väestö- 
suunnitetoim ikunnan m ietintö; Valtioneuvoston kanslian Väestösuunnit- 
teiden ja -ennusteiden koordinaatioryhmän m ietin tö  (31.12.1980).
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TYÖVOIMA JA TYÖOLOT 

T yövoim atiedustelu

Laatija Tilastokeskus, työvoim atilastotoim isto.

Tilaston ku- Työvoimavarojen, työllisen ja työ ttöm än  työvoim an sekä tehtyjen työpäi-
vaama ilmiö vien ja  -tuntien määrä ja  rakenne.

Tilastoyksikkö Henkilö, työpäivä, työ tunti.

Perustiedot Työikäinen väestö, työvoim a, työlliset ja  työ ttöm ät sekä työvoim aan kuu
lum attom at (koululaiset ja  opiskelijat, kotitaloustyötä tekevät jne.) 5-vuo- 
tisryhm ittäin, lääneittäin ja  sukupuolen mukaan. Työvoima, työlliset ja 
työ ttöm ät lisäksi toim ialan, am m atin, am mattiaseman, koulutusasteen ja 
-alan m ukaan. Työllisten työssäolo, työaika, tehdyt työpäivät ja  työ tunnit 
sekä y li-ja  sivutyötä tehneet.
Osa tiedoista myös erikoisikäryhm ittäin ja -alueittain.
T iedot saadaan työvoim atiedustelun otokseen kuuluvilta. Työvoimatiedus- 
telu tehdään kuukausittain postikyselynä.

Tietojen saanti Julkaisut: Ennakkotiedot kuukausittain sukupuolen mukaan työikäisen 
väestön pääryhmistä, työllisistä ja  työttöm istä, työssäolosta sekä työllisten 
määrästä, työpäivistä ja -tunneista toim ialoittain Tilastotiedotussarjassa 
TY. Neljännesvuositilasto työikäisen väestön pääryhmistä ikäryhm än ja 
alueen mukaan sekä työllisistä, työpäivistä ja  -tunneista ammattiaseman 
mukaan toim ialoittain Tilastotiedotussarjassa TY. Kuukausi- ja neljännes- 
vuositietojen keskivirheet neljännesvuosittain Tilastotiedotussarjassa TY. 
Vuositilasto työvoimavarojen, työvoim an ja työajan määrästä ja  rakentees
ta Tilastotiedotussarjassa TY vuodesta 1970 vuoteen 1975 ja  Suom en vi
rallisen tilaston sarjassa XL vuodesta 1976. Vanhan työvoim atiedustelun 
m enetelm ät ja  tulokset vuosilta 1959—1969: Tilastollisia tiedonantoja nro 
48 (1971), vuosien 1959 — 1975 keskeisimmät tulokset: Tilastollisia tie
donantoja nro 61 (1978). U udistetun työvoim atiedustelun m enetelm ät: Ti
lastotiedotta  TY 1976:20. Luettelo uudistetusta työvoim atiedustelusta tu 
lostettavista tauluista: M uistio 1977:41. V uosittainen kou lu tus-ja  ammat- 
tirakennetilasto vuodesta 1976 Tilastotiedotussarjassa TY. Työvoimatie
dustelun erityisselvityksiä Tilastotiedotussarjassa  TY. Tilastokatsauksia 
sekä työvoim am inisteriön Työvoimakatsaus.
Tietokannat: Aluetietokannassa on lääneittäisiä ja seutukaava-alueittaisia 
työvoim atiedustelun tietoja vuodesta 1976. Keskeisiä aikasarjoja on aika- 
saijatietokannassa.
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Täydentävät Teollisuustilasto (teollisuuden työvoima toim ialoittain), m arkkinapuun
tiedot hakkuu- ja työvoim atilasto, m aatalouden otantatilasto , kansantulotilasto,

liikeyrityslaskenta, väestölaskenta, asunto- ja elinkeinotutkim us. Työvoi
maministeriön tilastot työttöm istä työnhakijoista.

Kehittämis- Työvoim atiedustelun luotettavuuden parantam inen mm. tietojenkeruum e-
hankkeet netelm ää ja  estim ointim enetelm iä kehittäm ällä.

T yövoimaennusteet

Laatija Tilastokeskus, työvoim atilasto toim isto.

Tilaston ku- Työvoiman taijonnan ja  kysynnän sekä työ ttöm yyden  lähiajan kehitys,
vaarna ilmiö Arviot koskevat koko maata. Ennustettava aikaväli on korkeintaan puoli

toista vuotta.
Pitkän aikavälin ta ijontaennusteet kuvaavat työvoim an määrää ikäryhm it
täin ja  alueittain. Pitkän aikavälin ennusteet laaditaan yhteistyössä muiden 
viranom aisten kanssa.

Perustiedot Tärkeim m ät perustiedot saadaan työvoim atiedustelun tilastoista. Muita
keskeisiä perustietoja ova väestöennusteet ja  kansantalouden tilinpito.

Tietojen saanti Julkaisut: Työvoima-arviot. Tilastotiedotussarja  TY : Tarjontaennuste vuo
teen 1985, Tilastotiedotus VÄ 1971:10.
Arvio työvoim an määrän kehityksestä vuoteen 1980, Tilastotiedotus TY 
1974:19.

Täydentävät Työvoim aennusteita julkaisevat mm. työvoim aministeriö, valtiovarainmi-
tiedot nisteriö , Taloudellinen suunnittelukeskus j a valtioneuvoston kanslia.

Työtaistelutilasto

Laatija Tilastokeskus, työvoim atilastotoim isto.

Tilaston ku- Työtaistelut, jo ita  ovat lakot, työsulut, saarrot, kieltäytym iset ylitöistä,
vaarna ilmiö jarru tukset yms. työntekijäin ja  työnantajain etujensa ajamiseksi käy ttä

m ät keinot.

Tilastoyksikkö Työtaistelu. Minimirajoja ei ole. Kaikki työtaistelun määritelmälliset ehdot
täyttävät työtaistelut otetaan huom ioon.

Perustiedot T yötaistelut, toim ipaikat, suoraan ja välillisesti osallistuneet työntekijät,
kuluneet työ tunnit, bruttopalkkam enetykset, työriitojen sovittelu. Tiedot 
saadaan mm. toim ialoittain (TOL). T iedot kerätään sekä työnantajilta että 
työntekijöiltä. Tietoja työtaisteluista saadaan myös sanomalehtiseurannalla.
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Tietojen saanti Julkaisut: Ennakkotiedot työtaisteluista on julkaistu Tilastokatsauksissa 
vuodesta 1924 lähtien. Kuukausi-, neljännesvuosi-ja vuositiedot on julkais
tu  vuodesta 1971 lähtien Tilastotiedotussarjassa  TY. T iedot vuosilta 1967 
— 1970 on julkaistu Tilastotiedotussarjassa PA. Vanhemmat tiedot on ju l
kaistu vuosilta 1890—1906 Suom en Teollisuushallituksen Tiedonantoja 
-vihkossa n :o 38, vuosilta 1918 — 1966 Sosiaalisessa aikakauskirjassa. 
Tärkeimmät työtaistelutiedot on julkaistu vuodesta 1909 lähtien lisäksi 
Suom en tilastollisessa vuosikirjassa.
Aluejako julkaisuissa: koko maa. Yhdessä taulussa läänit.
Aluejako tietopalveluaineistossa: kunnat.
Julkaisem attom at: Perusaineisto on säilytetty Tilastokeskuksen arkistossa 
vuodesta 1972 lähtien. T ietokonenauhat ovat käytettävissä erillisselvityk
siin vuodesta 1971 lähtien. Tilastokeskuksesta on saatavissa työtaistelutie
dot ILO :n määritelmän ja  OECD:n minimirajojen mukaisina vuodesta 
1976 lähtien.

Täydentävät M atti Savola: Lakko työelämän ristiriitana. Porvoo 1968.
tiedot Timo Toivonen: L ako t ja yhteiskunnan muutos. Tutkim us suomalaisen

yhteiskunnan lakoista 1919 -1969 . Turku 1972.

Työvoim atutkim us

Laatija Tilastokeskus, työvoim atilastotoim isto.

Tilaston ku- 15—64 -vuotiaan väestön rakenne ja om inaisuudet työllisyyteen ja  työttö-
vaama ilmiö m yyteen liittyvänä ilmiönä.

Tilastoyksikkö Henkilö.

Perustiedot 1 5 -6 4  -vuotiaan väestön toim innan laatu, työkokem us, pääasiallinen to i
m eentulo, yleissivistys ja lasten päivähoito. Työttöm yyden syy ja  kesto se
kä työnhakutapa. Työllisten osa-aikatyö ja  sen syyt sekä työpaikan vaihta- 
taminen. Työvoimaan kuulum attom ien työhalukkuus ja  työhön liittyvät 
toivom ukset sekä työssäkäynnin esteet.
T iedot saadaan joka syksy tehtävällä haastattelututkim uksella, jonka kiin
teänä perusosana on työvoim atutkim us.

Tietojen saanti Julkaisut: Julkaisu ilmestyy noin vuoden ku luttua tutkim usajankohdasta 
Tilastotiedotussarjassa  TY. Tutkim us tehtiin  ensimmäisen kerran v. 1977.

Täydentävät Työvoimatiedustelu.
tiedot
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Kehittämis- Työvoim atutkim uksen yhteydessä suoritetaan vuosittain tietosisällöltään
hankkeet vaihtelevia m uita tutkim uksia. Tällöin työvoim atutkim usta joudutaan ja t

kuvasti kehittäm ään m uita tutkim ustarpeita vastaavaksi. V uonna 1977 täl
laisena vaihtuvana työvoim atutkim uksen osana oli työolosuhdetiedustelu, 
vuonna 1979 ajankäyttötutkim us.

Tutkinnon suorittaneiden sijoittum istilasto

Laatija Tilastokeskus, työvoim atilastotoim isto.

Tilaston ku- Tutkinnon suorittaneiden sijoittum inen työm arkkinoilla. K oulutetun työ-
vaama ilmiö voiman kysyntä ja  tarjonta.

Tilastoyksikkö Tutkinnon suorittanut henkilö.

Perustiedot Tutkinnon suorittaneiden toim innan laatu n. 2 vuotta  valmistumisen jäl
keen; sukupuoli, koulutusala, tu tk in to , alue, alkutyöttöm yyden kesto, 
työkokem uksen pituus ennen valmistumista, työnhakukeinot. Lisäksi työl
listen am m atti, elinkeino, am mattiasema, työnantajatyyppi, työ tunnit, 
koulutuksen ja työn  vastaavuus, ja tko-opinnot ja  kuukausitulot. 
Työttöm istä työ ttöm yyden  kesto sekä työvoim an ulkopuolella olevista 
jatko-opintojen syy ja  ala sekä kotitaloustyössäolon syy.

Tietojen saanti Julkaisut: Syksyllä 1972 ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden si
jo ittum inen työm arkkinoille: Tila st o tie do tu s TY 1974:22. V uonna 1974 
valmistuneiden m erkonom ien ja  korkeakoulututkinnon suorittaneiden si
jo ittum inen  työm arkkinoille v. \9 7 6 :T ila s to tied o tu sT Y  1977:14. Vuonna 
1977 keskiasteen ja  korkea-asteen tu tk innon suorittaneiden sijoittum inen 
työm arkkinoille v. 1979 .T ilasto tiedotus  TY 1981:11.

Työnvälitystilasto

Laatija Työvoimaministeriö, tilastotoim isto.

Tilaston ku- Työvoim atoim istoihin ilm oitettujen avointen työpaikkojen sekä työttö-
vaama ilmiö miksi itsensä ilm oittaneiden työnhakijoiden m äärät kuukausittain.

Tilastoyksikkö Henkilö, avoin työpaikka.

Perustiedot Tilannekatsauksessa saadaan tiedot työvoim atoim istoihin ilm oitetuista
avoimista työpaikoista, jo tka  kuukauden lopussa olevana laskentapäivänä 
ovat edelleen täy ttäm ättä  sekä niistä työttöm iksi itsensä ilm oittaneista 
työnhakijoista, joiden työhakem us on laskentapäivänä voimassa. T iedot 
näistä ilm oitetaan joka kuukausi työvoim apiireittäin, am m attiryhm ittäin
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sekä koulutuksen, iän ja  sukupuolen mukaan. Lisäksi saadaan niiden henki
löiden lukumäärä, jo tka  laskentapäivänä ovat lom autettuja, lyhennetyllä 
työviikolla, työllisyyttä edistävillä ammattikursseilla, saavat työ ttöm yys
korvausta tai ovat työ ttöm iä työttöm yyskassan jäseniä.
Kuukausikertom us on työnvälityksen toim intakertom us kuukauden tapah
tum ista. Siitä käy ilmi työnhakijoiden, avointen työpaikkojen sekä työn
välitysten määrät koko kuukauden ajalta. T iedot ilm oitetaan työvoim a
piireittäin ja am m attiryhm ittäin. T iedot saadaan työvoim atoim istojen täy t
täm istä lomakkeista.

Tietojen saanti Julkaisut: Neljännesvuosittain Työvoimakatsaus (vuodesta 1963), kuukau
sittain Työllisyyskatsaus ja  Työvoimaministeriön tilastoja (vuodesta 1972). 
Työnvälitystilaston kuukausisarjat julkaistaan myös Tilastokatsauksissa. 
Aluejako julkaisuissa: koko maa, työvoim apiirit.
Julkaisem attom at: Perusaineisto työvoim atoim istoittain, tilastotaulut vuo
desta 1961, tietokoneella käsitelty aineisto vuodesta 1968.
T ietokannat: Tilastokeskuksen aluetietokantaan on k oo ttu  eräitä keskeisiä 
työvoim aministeriön työttöm yystieto ja vuodesta 1975.

Työmäärärahoilla palkatun työvoim an tilasto t

Laatija Työvoimaministeriö, tilastotoim isto.

Tilaston ku- Valtion töiden työohjelm aan ja  mahdollisiin lisätyöohjelmiin sekä kuntien
vaarna ilmiö ja  kuntainliittojen työohjelm iin sisältyvin m äärärahoin työllistettyjen mää

rät kuukausittain.

Tilastoyksikkö Henkilö.

Perustiedot Työmäärärahoilla rahoitetaan talonrakennus- sekä m aa-ja vesirakennustoi
m innan uudis-ja perusparannus- sekä kunnossapitotöitä.
T iedot saadaan kuukauden puolivälin laskentapäivältä valtion töistä työvi- 
rastoittain ja työvoim apiireittäin sekä kuntien  töistä kunnittain  ja  kuntain
liitoittani.

Tietojen saanti Julkaisut: Neljännesvuosittain Työvoimakatsaus, kuukausittain Työvoim a
ministeriön tilastoja.
Aluejako julkaisuissa: koko maa, työvoim apiirit.
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TERVEYS 

V äestön terveydentilaa koskevat tilastot

Laatija Lääkintöhallitus.

Tilaston ku- Terveydentilan eri u lo ttuvuudet: ihmisen psykofyysisen tilan poikkeami-
vaama ilmiö nen normaalista, koetu t sairaudet sekä sosiaalisen osallistumisen rajoituk

set.

Tilastoyksikkö Vaihtelee tilastoittain.

Perustiedot Tietoja synnynnäisistä epäm uodostum ista, tartuntataudeista, sukupuoli
taudeista, tuberkuloosista, syövästä ja kaikista sairaalassa hoidetuista sai
rauksista sekä peruskoulun oppilaiden terveydentilasta. Tietoja osittain 
sekä sairastuvuudesta e ttä  sairastavuudesta. Sosiaalisen osallistumisen rajoi
tuksia kuvaa tilasto sairaalahoitopäivistä.
Tilastot perustuvat rekistereihin ja  tiedostoihin, joiden tiedo t saadaan ter- 
veydenhoitoviranomaisilta. Osa perustiedoista saadaan lääkintöhallituksen 
hallinnollisten toim intojen yhteydessä.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Yleinen terveyden- ja sairaanhoito (SVT XI) vuo
desta 1955. Vuodesta 1979 alkaen julkaisun nimi Terveydenhuolto. Van
hempia tietoja Lääkintöhallituksen kertomuksissa  vuodesta 1854. 
Julkaisem attom at: Perusaineistosta voidaan tehdä erillisselvityksiä.

Täydentävät Kuolem ansyytilasto, lääkintöhallituksen erillisselvitykset (mm. saijassa
tiedot Lääkintöhallituksen tu tk im uksia ), sairausvakuutusta ja työkyvyttöm yyttä

koskevat tilastot, Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan tutkim uslaitoksen 
terveystutkim ukset.

Kehittämis- Tautirekistereiden koordinointi, terveystutkim usten ja erillisselvitysjärjes-
hankkeet telmien kehittäm inen.

Sairauksien ehkäisyä koskevat tilastot

Laatija Lääkintöhallitus.

Tilaston ku- Sairauksien ehkäisy ja  siitä pääasiallisesti huolehtivat instituutio t. Tilasto-
vaarna ilmiö jen avulla pyritään seuraamaan sairauksien ehkäisytoim enpiteiden sekä ter

veyskasvatuksen ja -valistuksen vaikutuksia väestön terveydentilaan ja  eri
laisiin sairauksiin.

Tilastoyksikkö Vaihtelee tilastoittain.
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Perustiedot Tietoja rokotuksista ja rokotustoim innasta; äitiys- ja lastenneuvoloiden, 
kouluterveydenhuollon ja m uusta terveyskeskusten terveydenhuoltotoi- 
minnasta. Perustiedot saadaan terveydenhoitoviranomaisilta lääkintöhalli
tuksen hallinnollisten valvontatoimien yhteydessä.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Yleinen terveyden- ja sairaanhoito (SVT XI) vuo
desta 1955. Vuodesta 1979 alkaen julkaisun nimi Terveydenhuolto. Van
hempia tietoja Lääkintöhallituksen kertomuksissa  vuodesta 1854. Kansan
terveystyön ja  ym päristöterveydenhuollon toim intakertom ukset. 
Julkaisem attom at : Perusaineistosta on tehtävissä erityisselvityksiä.

Täydentävät Tautitilasto t, kuolem ansyytilasto, sairaalatilastot, terveydenhuoltohenki-
tiedot löstötilastot, Kansaneläkelaitoksen tilastot.

Kehittämis- Kansanterveyslain toteuttam isen seurantaa varten kehitteillä oleva infor-
hankkeet maatiojärjestelmä lisää tietoa sairauksien ehkäisyinstituutioista ja  niitä

käyttävästä väestöstä sekä ehkäisytoim innan vaikutuksista.

Sairauksien ho itoa koskevat tilastot

Laatija Lääkintöhallitus.

Tilaston ku- Perus-ja erikoishoito sekä kuntoutus.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Vaihtelee tilastoittani.

Perustiedot Tietoja yleis-, mieli-, tuberkuloosi-ja laitossairaaloista, yksityisistä sairaan
hoito- ja tutkim uslaitoksista, oikeuslääketieteellisistä toim enpiteistä, ap- 
teekkilaitoksen toim innasta, apteekkitavarakauppojen lääkem yynnistä ja 
terveydenhuoltohenkilökunnasta. Tietoja potilaista, diagnooseista, hoito
toim enpiteistä ja sairauksien aiheuttam ista sosiaalisen osallistumisen rajoi
tuksista.
Tilastot laaditaan lääkintöhallituksen hallinnollisten toim ien yhteydessä 
syntyvien aineistojen perusteella. Keskeisimpiä aineistoja ovat terveyden
huoltohenkilöstön rekisteri, sairaaloiden potilasrekisterit, apteekkien vuo
sikertom ukset, kuntien terveydenhoitolautakuntien toim intakertom ukset 
kansanterveystyöstä.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Yleinen terveyden- ja sairaanhoito (SVT XI) vuo
desta 1955. Vuodesta 1979 alkaen julkaisun nimi Terveydenhuolto. Van
hempia tietoja Lääkintöhallituksen kertomuksissa  vuodesta 1854. 
Julkaisem attom at: Perusaineistosta tehdään erillisselvityksiä tietopalveluna.
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Täydentävät Terveydentilaa ja sairauksien ehkäisyä koskevat tilastot, Kansaneläkelai-
tiedot toksen tilastot, erillistutkim ukset (esim. sarjassa Lääkintöhallituksen tu tk i

muksia), Sairaalaliiton julkaisu Suom en sairaalatilasto.

Kehittämis- Kansanterveyslain seurantajärjestelm än avulla tuotetaan tietoja ja  laaditaan
hankkeet tilastoja mm. lääkärien vastaanotoista, m uusta avohoidosta, laboratorio-ja

röntgentoim innasta, sairaankuljetuksesta ja  ham mashoidosta. Nykyistä tie
to tuo tan toa pyritään kehittäm ään peruslom akkeistoa parantam alla ja yhte
näistämällä. Lääkem yyntilaskentojen avulla pyritään selvittämään lääke
aineiden väärinkäyttöä. Avohoidon käyttöön  tarko itetun  tautiluokituksen 
kehittäm inen parantaa myös tilastoja.

Kuolem ansyytilasto

Laatija Tilastokeskus, väestötilastotoim isto.

Tilaston ku- Peruskuolem ansyy (tau ti tai vamma), joka on pannut alulle välittöm ästi
vaarna ilmiö kuolem aan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturm aan tai väkivaltaan

liittyvät olosuhteet, jo ista kuolemaan joh tanu t vamma aiheutui.

Tilastoyksikkö Henkilö.

Perustiedot Nimi, sukupuoli, henkilötunnus (syntym äaika), syntym äkotikunta, kuolin
aika, kuolinpaikka, siviilisääty, am m atti, väestörekisteri, uskontokunta, 
asuinpaikka, kuolemansyy ja  kaikki m uut kuolintodistuksessa m ainitut 
taudit ja tilat tai vammat (kuolem an m onisyyt) sekä diagnoosin peruste, 
pääkieli, alle vuoden iässä kuolleista sukuasema ja  syntym äpaino; naimi
sissa olevista avioliiton solmimisaika ja eloonjääneen puolison henkilötun
nus (syntymäaika).
Perustiedot saadaan lääkärin kiijoittam ista kuolintodistuksista ja  väestöre- 
kisterinpitäjän tekem istä kuolinilm oituksista, jo tk a  on vuodesta 1975 al
kaen saatu Väestörekisterikeskuksesta.

Tietojen saanti Julkaisut: Kuolem ansyyt vuosittain vuodesta 1936 sarjassa Väestötilastoa
SVT VI, vuodesta 1941 sarjassa K uolem ansyyt SVT VI B. Vanhempia tie
toja jonkin verran vuodesta 1808 (SVT VI).
Julkaisem attom at: Perusaineisto ja  tilastotaulut arkistoitu Tilastokeskuk
seen vuodesta 1936. M agneettinauhat vuodesta 1966. Vuosien 1977 ja 
1978 aineistoihin on luokiteltu peruskuolem ansyyn lisäksi myös kuoleman 
m onisyyt.

Täydentävät WHO julkaisee keskitetysti eri maiden kuolem ansyytietoja. Vuodesta 1969
tiedot lähtien kuolem ansyyt on luokiteltu vuoden 1965 kansainvälisen tautiluoki

tuksen (International Classification of Diseases, 1965) mukaisesti.
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Työtapaturm atilasto

Laatija Työsuojeluhallitus, koulu tus-ja  tiedotustoim isto.

Tilaston ku- Työsopimus- tai virkasuhteessa oleville sattuneet työpaikka-ja työm atkata-
vaama ilmiö paturm at sekä tode tu t am m attitaudit.

Tilastoyksikkö Henkilö, tapaturm a.

Perustiedot Tilastoaineisto kerätään tapaturm avakuutus- ja  am m attitautilain to teu tuk 
sessa käytettävillä tapaturm ailm oituslom akkeilla. Perusluokituksia ovat 
am m atti, toimiala, tapaturm an aiheuttaja, tapaturm atyyppi, vahingoittu
nut ruumiinosa ja  vamman laji.
Tapaturm atiheydet lasketaan Tilastokeskuksen työvoim atiedustelun avulla.

T ietojen saanti Vuosijulkaisu Työtapaturmatilasto  (S VT XXVI). Tilastoa on julkaistu vuo
desta 1898 lähtien. Täm än lisäksi työsuojeluhallituksen tilastotiedotuksina 
on julkaistu erity is tilastoja m erenkulkijoiden, autoliikenteen sekä m etsä-ja 
u itto tö iden  työtapaturm ista.

Täydentävät Lääneittäisiä ja  kunnittaisia lukum äärätietoja on saatavana m onisteina ja
tiedot m ikrokortteina.

Vaikealaatuiseen vammaan tai kuolemaan joh taneita tapaturm ia koskevat 
työsuojeluviranomaisten laatim at tapaturm aselostukset on koo ttu  atk-poh- 
jaiseksi rekisteriksi. Siihen on k oo ttu  noin 1 800 selostusta. Tilastollisia 
ryhm ityksiä ovat toim iala ja  am m atti. Rekisteriä on saatavana m onisteina 
ja m ikrokortteina.
Vuosina 1975—80 sattuneista kuolemaan johtaneista työtapaturm ista on 
julkaistu tutkim us (Työsuojeluhallituksen tu tkim usraportti n:o 35).

A m m attitautitilasto

Laatija Työterveyslaitos, epidemiologian ja  biostatistiikan osasto.

Tilaston ku- Ammatissa toimivan väestön vuosittain ilm oitetu t am m attitaudit.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Henkilö, am m attitautitapaus.

Perustiedot Tilastoaineisto kerätään lääkäreiden työsuojelun valvonnasta annetun lain
mukaisilla ilmoituksilla ja  vakuutuslaitosten lähettäm istä ilm oituksista, jo t
ka pohjautuvat tapaturm ailm oitukseen ja lääkärin lausuntoon.
Alueelliset, ammatilliset ja toim ialoittaiset tiedot tiheyslukujen laskemi
seksi saadaan Tilastokeskuksen väestötiedoista.
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Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu A m m attitaudit. Tilastoa on julkaistu  vuodesta 
1975 lähtien nimellä Suom en am m attitautirekisteri ja nimellä A m m attitau
d it vuodesta 1979 lähtien.
Julkaisem attom at: Perusaineistosta on tehtävissä erillisselvityksiä vuodesta 
1964 lähtien.

Kehittämis- Kehitteillä täydentävien altistustietojen keruu ja  katsausten laadinta,
hankkeet

Amm attisyöpärekisteri ja  -tilasto

Laatija Työterveyslaitos, epidemiologian ja biostatistiikan osasto.

Tilaston ku- Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja  menetelmille ammatissa al-
vaama ilmiö tistum inen.

Tilastoyksikkö Henkilö, altistumistapaus.

Perustiedot T iedot kerätään työnantajilta lomakkeilla, joiden sisältämillä tiedoilla päi
vitetään keskusrekisteriä (ns. .<4S.4-tiedostoa). Perustietoja ovat mm. työ
paikka ja  -osasto, tuo te tiedot, työm enetelm ätiedot, altistuneet ja sairastu
neet.

Tietojen saanti Työterveyslaitos laatii aineistosta tilastojulkaisuja.
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KOULUTUS 

Yleissivistävät oppilaitokset

Laatija Tilastokeskus, koulutustilastotoim isto.

Tilaston ku- Perus-, kansa- ja oppikoulut, kansan-, kansalais-ja työväenopistot, niiden
vaarna ilmiö oppilaat ja opettajat sekä suoritetut tutkinnot.

Tilastoyksikkö Vaihtelee oppilaitosryhm ittäni : oppilaitos, kunta, lääni.

Perustiedot Vaihtelevat oppilaitosryhm ittäni. Esim. oppilaat oppilaitostyypin, suku
puolen, luokka-asteen, opetuskielen ja oppilaitoksen sijaintialueen m u
kaan. Tietoja myös luokkien, luokalle jääneiden ja ehtoja saaneiden mää
rästä sekä peruskoulun oppilaiden osallistumisesta eri oppiaineisiin.Tiedot 
kansa-, keski- ja  peruskouluissa suoritetuista tutkinnoista sekä ylioppilas
tu tk innon suorittaneiden määrästä. Y lioppilastutkinnon suorittaneista on 
tietoja myös tutkintorekisterissä. Opettajia koskevat tiedo t ovat virkatyy- 
pin ja kielen mukaan. Tietoja saadaan kuntien kouluviranomaisilta, kou
luilta, kouluhallitukselta ja  ylioppilastutkintolautakunnalta.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Yleissivistävät oppilaitokset (SVT X A) lukuvuo
desta 1973/74 lähtien. Tällöin Kansanopetus (SVT X vuodesta 1873) ja 
O ppikoulut (SVT IX vuodesta 1884) yhdistettiin yhdeksi julkaisuksi, jo 
hon lisättiin myös peruskoulujen tilastotiedot. Tilastoftedo fus-saijassa KO 
julkaistaan ennakkotilastonluonteiset L u k io t syyslukukaudella  (vuodesta 
1968) ja Peruskoulut syyslukukaudella  (vuodesta 1972). Suom en tilastolli
sessa vuosikirjassa julkaistaan perus- ja  oppikouluja sekä kansan-, kansa
lais-ja työväenopistoja koskevia tietoja.
Julkaisem attom at: Perusaineisto yleensä tilaston julkaisemisvuodesta läh
tien. Ennen vuotta 1950 julkaistujen tilastojen osalta perusaineistoa ei ole 

. saatavissa kaikilta vuosilta. Tietokoneella käsiteltävä aineisto on saatavissa
(tiedot siirretty magneettinauhalle) vuodesta 1970. Peruskoulujen ja  niiden 
oppilaiden määrästä (kouluittain) on tietoja vuodesta 1972.
Aluejako julkaisuissa ja  tietopalveluaineistossa: koko maa, lääni, kunta. 
T ietokannat: Aluetietokannassa on peruskoulun oppilaita koskevia tilasto
tietoja vuodesta 1976 lähtien.

Kehittämis- Lukiouudistuksen aiheuttam a tilastojen kehittäm inen.
hankkeet

Ammatilliset oppilaitokset

Laatija Tilastokeskus, koulutustilastotoim isto.
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Tilaston ku- Ammatillisiin oppilaitoksiin vähintään 400 tuntia kestävään koulutukseen
vaarna ilmiö pyrkineet ja o te tu t, oppilaitosten oppilasmäärät, koulutuksen keskeyttä

neet sekä päästötodistuksen saaneet.

Tilastoyksikkö Oppilaitos, opintolinja tai yhden henkilön keskeyttäm isestä saatu tieto.

Perustiedot Pyrkineet ja  o te tu t koulutusasteen ja -alan, sukupuolen, o te ttu jen  pohja
koulutuksen, opintolinjan sijaintikunnan ja oppilaitoksen omistajan m u
kaan. Oppilasmäärät koulutusasteen ja  -alan, sukupuolen, opiskeluvuoden, 
opintolinjan sijaintikunnan ja  oppilaitoksen omistajan mukaan. 
Keskeyttäm iset koulutusasteen ja -alan, sukupuolen, opiskeluvuoden ja  en
nen keskeyttäm istä suoritetun koulutuksen määrän sekä koulutuspaikka- 
kunnan mukaan.
S uoritetu t tu tk inno t koulutusasteen ja  -alan, sukupuolen, koulutuksen pi
tuuden, opintolinjan sijaintikunnan ja oppilaitoksen omistajan mukaan. 
T utkinnon suorittaneista on tietoja tutkintorekisterissä.
T iedot saadaan oppilaitoksilta.

T ietojen saanti Julkaisut: Pyrkineistä ja  o tetuista sekä suoritetuista tutk innoista on 1971
lähtien julkaistu vuosittainen KO-sarjan Tilastotiedotus. Oppilasmääräti- 
lastosta on 1974 lähtien julkaistu vuosittain KO-saijan Tilastotiedotus. 
Keskeyttämisistä on 1975 lähtien julkaistu vuosittainen KO-sarjan Tilasto- 
tiedotus. Vuosijulkaisu A m m atilliset oppilaitokset (SVT X B) vuodesta 
1976 lähtien.
Aluejakona läänit.
Julkaisem attom at: Mm. oppilaitoskohtaiset taulu t; aineistot ovat konekie
lisessä muodossa ja  niistä voidaan tulostaa myös m uita kuin julkaisuissa esi
tettäviä tauluja.

Täydentävät Suom en tilastollisessa vuosikirjassa on am matillista koulutusta koskevia
tiedot tietoja vuodesta 1884. T yöllisyys-ja m uista tilapäisistä kursseista on KO-

sarjan Tilastotiedotukset vuosilta 1967—1972 ja työllisyyskoulutuksen 
suorittaneista 1976 lähtien.

Kehittämis- Keskiasteen koulunuudistuksen aiheuttam a tilastojen tarkistam inen ja
hankkeet uudistaminen.

K orkeakoulut

Laatija Tilastokeskus, koulutustilastotoim isto.

Tilaston ku- Korkeakouluihin pyrkineet ja  hyväksytyt, korkeakoulujen opiskelijat,
vaarna ilmiö opettajat ja  tu tk innon suorittaneet.

Tilastoyksikkö Hakemukset ja  hyväksytyt, opiskelija, korkeakou lu ja tiedekunta sekä tu t
k innot ja  tu tk innon suorittaneet.
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Perustiedot Pyrkineet ja  hyväksytyt korkeakoulun, tiedekunnan ja koulutusohjelm an 
m ukaan, opiskelijat korkeakoulun, tiedekunnan, opintosuunnan, kirjoihin- 
tulovuoden, kotipaikan, iän ja  sukupuolen mukaan.
O pettajat korkeakoulun, tiedekunnan ja  virkatyypin mukaan.
Suoritetu t tu tk inno t korkeakoulun, tiedekunnan, pääaineen, sivuaineiden, 
kirjoihintulovuoden, iän ja  sukupuolen mukaan.

Tietojen saanti Julkaisut: Ennakkotilasto syyslukukauden opiskelijamäärästä ja  suorite
tuista tutk innoista julkaistaan vuosittain Tilastotiedotus-saijassa. KO, opis
kelijamäärästä syyslukukaudesta 1969 lähtien ja suoritetuista tutkinnoista 
lukuvuodesta 1967/68 lähtien.
Tarkem pi opiskelijatilasto, joka sisältää myös suoritetu t tu tk innot ja opet- 
tajatilaston, on vuosina 1966-1971  ja  jälleen vuodesta 1977 lähtien ju l
kaistu K orkeakoulut-nimisenä (SVT XXXVII). Vuodesta 1975 lähtien 
opiskelijatilasto on julkaistu vuosittain myös Tilasto tiedotus-sarjassa KO. 
Opettajatilasto on julkaistu KO-sarjan Tilasto tiedotuksena  vuodesta 1972 
lähtien vuosittain. Pyrkineitä ja hyväksyttyjä koskeva tilasto julkaistaan 
vuosittain (vuodesta 1981 lähtien Tilastotiedotussarjassa  KO). Suomen  
tilastollisessa vuosikirjasssa on korkeakouluja koskevia tilastoja vuodesta 
1879 lähtien. Aluejako: koko maa, läänit.
Julkaisem attom at: Opiskelijoita ja  tu tk in to ja koskevat aineistot ovat kone
kielisessä muodossa ja  niistä voidaan tulostaa m uitakin kuin julkaisuissa 
esitettäviä tauluja.

Täydentävät Väestön korkeakouluissa suorittam ista tutkinnoista on tietoja saatavissa
tiedot väestön koulutusrakennetilastosta vuodesta 1972 lähtien ja  sitä ennen vuo

sien 1950, 1960 ja  1970 väestölaskennoista.

Kehittämis- Korkeakoulujen hallinnollisten aineistojen hyväksikäytön tehostaminen.
hankkeet Korkeakouluihin pyrkineitä koskevan tilaston suunnittelu.

V äestön koulutusrakennetilasto

Laatija Tilastokeskus, koulutustilastotoim isto.

Tilaston ku- Väestön koulutusrakenne ja  sen vuosittaiset m uutokset. Oppilaitoksissa
vaarna ilmilö suorite tu t tu tk innot.

T ilastoyksikkö Perusasteen (perus-, keski- tai kansalaiskoulun) jälkeen suoritettu  tu tk into
tai sen suorittanut henkilö.

Perustiedot Vuoden 1970 väestölaskennassa keräty t perusasteen jälkeisiä tutkintoja
koskevat tiedot on järjestetty  rekisterin m uotoon. Tätä ns. tutkin torekiste
riä pidetään ajan tasalla oppilaitoksilta tutk innon suorittaneista kerättävien 
tietojen ja  väestönm uutostietojen avulla. T utkintorekisteri sisältää perusas
teen jälkeisen, oppilaitoksissa vähintään 400 tuntia kestävän loppuun suo
rite tun  koulutuksen.
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T utkintorekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot: koulutus, ikä, sukupuoli, 
siviilisääty, pääkieli ja asuinalue. Vuosittain y lioppilastutkintolautakun
nalta, ammatillisista oppilaitoksista ja  korkeakouluista kerättävät tiedot ja 
työllisyyskurssirekisteristä saatavat tiedot sisältävät lisäksi tietoja oppilai
toksista.

Tietojen saanti Julkaisut: Väestön koulutusrakenteesta on julkaistu vuodesta 1972 lähtien 
tiedot vuosittain Tilastotiedotussarjassa KO.
Aluejako: koko maa, lääni, seutukaava-alue, kunta.
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa suoritettuja tutk in to ja 
sekä työllisyyskurssin suorittaneita koskevat ennakkotiedot julkaistaan 
Tilastotiedotussarjassa  KO.
T iedot ylioppilastutkinnon suorittaneista julkaistaan yleissivistäviä oppilai
toksia koskevien tilastojen yhteydessä.
Julkaisem attom at: Pääosa julkaisutauluista tulostetaan yksityiskohtaisem 
milla luokituksilla.
T ietokannat: A luetietokannassa on tietoja tu tk innon  suorittaneiden koulu
tusasteesta vuodesta 1975 lähtien.

Täydentävät T iedot väestön saamasta koulutuksesta on kerätty  vuosien 1950, 1960 ja
tiedot 1970 väestölaskentojen yhteydessä.

-  Väestölaskenta 1950  (SVT VI C 102, osa V ja  osa VIII)
-  Väestölaskenta 1960  (SVT VI C 103, osa VIII ja osa IX)
-  Väestölaskenta 1970  (SVT VI C 104, osat I, II A ja  II B).

M uuttoliikettä koskevissa väestötilastoissa julkaistaan myös koulutustieto
ja. Tutkintorekisterin tietoja on yhdistetty  mm. vuoden 1975 asun to -ja  
elinkeinotutkim uksen, työvoim atiedustelun ja  korkeakoulutilaston tietoi
hin ja ne sisältyvät näiden tilastojen julkaisuihin.
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TUTKIMUS 

Tutkim ustilasta

Laatija Tilastokeskus, koulutustilastotoim isto.

T ilaston ku- Tutkim us- j a kehittäm istyö Suomessa.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Yritykset, tutkim uslaitokset, korkeakoulut sekä m uut tu tk im us-ja keh ittä
m istyötä tekevät laitokset.

Perustiedot Tutkim ushenkilökunnan määrä ja  tutkim ushenkilökunnan tekem ät tutki-
m ustyövuodet, tutkim usm enot ja  niiden rahoitus sekä tu tk im us-ja  kehit
täm istyön jako tieteenaloittain. T iedot on kerätty  pääasiallisesti kyselylo
makkeilla joka toinen vuosi vuodesta 1969 lähtien.

T ietojen saanti Tutkim ustoim inta  SVT XXXVIII vuodesta 1971 lähtien joka toiselta vuo
delta; ennakkotietoja Tilastotiedotussarjassa  KO. Vuoden 1969 tilasto on 
julkaistu ainoastaan Tilastotiedotuksena  (KO 1971:1, KO 1971:13). 
Aluejako: koko maa, yhdessä taulussa läänit.

Täydentävät UNESCO :n ja OECD :n ja  Nordforskin tutkim ustilastot.
tiedot

Kehittämis- Tilaston laatimismenetelmä korkeakoulujen osalta, tietosisältö.
hankkeet
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KULTTUURI, V A PA A -A IK A  JA AJANKÄYTTÖ 

K ulttuurioloja kuvaava kokoomajulkaisu

Laatija Tilastokeskus.

Julkaisun ku- Kokonaiskuva maamme kulttuurioloista. Tietoja m m . seuraavilta aloilta:
vaarna ilmiö musiikki, teatteri, kuvataiteet, kirjallisuus, kirjastot, m useot, elokuva ja

valokuva, radio ja  tv, lehdistö, ku lttuuritapahtum at, kulttuurin  rahoitus, 
urheilu ja liikunta, uskonnolliset yhteisöt, nuorison harrastustoim inta sekä 
kokoom atietoja ihmisten ajankäytöstä ja  vapaa-ajasta. Ensimmäisessä K u lt
tuuritilan o ssa julkaistiin lisäksi suomalaisten kulttuuri- ja vapaa-ajan har
rastuksia selvitelleen haastattelututkim uksen tulokset. Myös toista julkai
sua varten on tehty  vapaa-ajan harrastuksia kartoittava haasta tte lu tu tk i
mus syksyllä 1981.

Perustiedot T iedot kerätään sekä Tilastokeskuksen että m uiden virastojen ja  laitosten
tutkim uksista, tilastoista ja muista aineistoista. Lisäksi on käy te tty  eräiden 
järjestöjen ja yksityisten tutkijoiden kokoam ia tietoja.

Tietojen saanti Ensimmäinen koeluonteinen julkaisu ilm estyi vuonna 1978 sarjassa Tilas
tollisia tiedonantoja  (n ro  60) nimellä Kulttuuritilasta 1977. Tilastotietoja  
taiteesta, tiedonvälityksestä, vapaa-ajasta, urheilusta ja nuorisotoiminnasta  
vuosilta 1930-1977 . Järjestyksessä toisen Kulttuuritilasto-julkaisun  tiedot 
ovat pääasiassa vuodelta 1980.

Kehittämis- Julkaisun tietojen täydentäm inen ja  niiden käyttökelpoisuuden lisääminen.
hankkeet
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SOSIAALIPALVELUT 

Sosiaalipalvelutilastot

Laatija Sosiaalihallitus, suunnittelu -ja tilastotoim isto.

Tilaston ku- Sosiaalipalvelujen käyttö ,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Henkilö, ruokakunta, perhe, toim ipiste.

Perustiedot K odinhoitoaputilasto sisältää tietoja kodinhoitoapua saaneista ruokakun
nista, avun määrästä ja  avuntarpeen syistä. Perustiedot saadaan sosiaalitoi
mistojen ruokakuntakohtaisista kortistoista toisteina.
Lasten päivähoito-tilasto sisältää tietoja erityyppisten toim ipisteiden mää
rästä ja hoitopaikoista sekä erityyppistä päivähoitoa saaneiden lasten mää
rästä ja ikärakenteesta. Perustiedot saadaan kuntien päivähoitokertom uk- 
sista ja  yksityisten päiväkotien toim intakertom uksista. 
Kasvatusneuvolatilasto sisältää tietoja neuvoloiden ennaltaehkäisevästä 
työstä sekä asiakastyön osalta asiakasrakenteesta, käyntikerroista, kasva- 
tusneuvolaan hakeutum isen syistä, toim enpiteistä jne. Perustiedot saadaan 
kasvatusneuvoloiden toim intakertom uksista.
Lastenvalvojien toim intaa kuvaava tilasto sisältää tietoja au-lasten isyyden 
ja elatusavun selvittämiseen liittyvistä toim enpiteistä. Perustiedot saadaan 
lastenvalvojien toim intakertom uksista.
Lastenhuoltoa, päihteiden väärinkäyttäjien ja irtolaisten huoltoa koskevat 
tilastot sisältävät tietoja niistä asiakkaista, jo tka  ovat olleet kuntien  so
siaaliviranomaisten toim enpiteiden kohteina ko. lakien perusteella. Perus
tiedot saadaan henkilölomakkeilla sosiaaliviranomaisilta.
Invalidien huollosta kerätään hallinnollisten toim intojen yhteydessä tietoja 
erilaisten etuisuuksien saajien lukumääristä.
Kehitysvammaisten laitoksissa ja päivähuoltoloissa hoidettuja koskeva ti
lasto sisältää tietoja hoidettavien vammaisuudesta, sen syistä sekä kehitys
vammalain mukaisista erityispalveluista. Perustiedot saadaan kehitysvam- 
mapiireiltä henkilölomakkeilla. Tiedoista on m uodostettu  rekisteri, joka 
päivitetään saatujen palvelujen osalta vuosittain ja m uilta osin 3 vuoden 
välein.
Vanhusten laitos- ja  avohuollon palvelujen määrästä ja asiakkaiden mää
rästä ja ikärakenteesta saadaan tietoja laitosten toim intakertom uksista.

Tietojen saanti Julkaisut: Tilastoja julkaistaan sosiaalihallituksen Tilastotiedofuksissa, Suo
men tilastollisessa vuosikirjassa ja SVT :n sarjoissa XXI Sosiaalihuoltotilas- 
ton vuosikirja (vuodesta 1957) ja  Kodinhoitoapu  (vuodesta 1971). Ennen 
vuotta 1957 SVT:n sarja XXI on ilm estynyt eri nimillä aina vuodesta 1881. 
Aluejako julkaisuissa: Sosiaalihuoltotilaston vuosikirjassa koko maa ja  lää
nit, Äodm/iojfoapa-julkaisussa ja Tilastotiedotuksissa  myös kunnat.
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Julkaisem attom at: Osa laadituista tilastoista toim itetaan ainoastaan valo
kopioina sosiaalihallituksen eri osastoille ja  läänien sosiaali-ja terveysosas
toille. Perusaineistosta ja  julkaisem attom ista tauluista on saatavissa tarkem 
pia tietoja, myös kunnittain . Henkilöpohjaiset perusaineistot ovat mag
neettinauhoilla.
T ietokannat: Tilastokeskuksen aluetietokannassa on tietoja sosiaalipalvelu- 
tilastoista vuodesta 1979 lähtien.

Täydentävät Sosiaalihuollon henkilökuntatilastot, toim eentuloturvaa koskevat tilastot,
tiedot sosiaalimenotilastot, sosiaalihuollon toim intayksiköiden toim inta- ja ta

loustilastot, eräät erillisselvitykset (mm. sarjasssa Sosiaalisia erikoistutki
muksia, SVT XXXII) ja  Sosiaalihallituksen julkaisuja-sarjassa.

Kehittämis- Sosiaalitoimistojen kaikkien asiakastiedostojen yhtenäistäm inen ja  ainakin
hankkeet seuraavien näihin liittyvien osatilastojen uudistam inen: lastensuojelu, päih

teiden väärinkäyttäjien huolto , lasten päivähoito ja  kasvatusneuvolapalvelu. 
Vertaa myös kohtaa toim eentuloturvaa koskevat tilastot.

Sosiaalihuollon henkilökuntatilastot

Laatija Sosiaalihallitus, suunnittelu-ja tilastotoim isto.

Tilaston ku- Kuntien sosiaalitoimistojen sekä valtion, kuntien ja yksityisten toim inta-
vaarna ilmiö yksiköiden virat ja  toim et sekä näissä toimivan henkilökunnan määrä ja

rakenne.

Tilastoyksikkö Virka- tai toim inimike, työntekijä.

Perustiedot Vuositilastoja varten tuo te taan  tietoja pääasiassa virka- tai toim inimikkeit-
täin henkilökunnan määristä, viikottaisesta työpanoksesta ja  pätevyydestä 
toim intam uodoittani. Viiden vuoden välein selvitetään perusteellisemmin 
mm. henkilökunnan koulutus, ikärakenne, työssäoloaika sekä työajankäyt- 
tö ; viimeinen selvitys tehty ajankohdalta 31.12.1979. Sairaanhoitokoulu- 
tuksen saanut henkilökunta sisältyy myös lääkintöhallituksen henkilökun- 
tarekist eriin.
T iedot saadaan vuosittain toim intakertom uksista, viisivuotisselvitykseen 
tiedot kerätään henkilölomakkeilla.

Tietojen saanti Julkaisut: Tilastoja julkaistaan sosiaalihallituksen Tilastotiedotuksissa  ja
SVT:n sarjan XXI julkaisuissa Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja (vuodesta 
1957) ja Kodinhoitoapu  (vuodesta 1971). Aikaisemmin sarja XXI on il
m estynyt eri nimillä aina vuodesta 1881. Ks. myös julkaisua Sosiaalihuol
lon henkilökunta 19 74 (SVT XXI A:23).
Aluejako julkaisuissa: Sosiaalihallituksen vuosikirjassa koko maa ja  läänit, 
Kodinhoitoapu-julkaisussa  ja  Tilastotiedotuksissa  myös kunnat. 
Julkaisem attom at: Perusaineistosta ja  julkaisem attom ista tauluista on saa
tavissa tarkem pia tietoja, myös kunnittain .
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Täydentävät Sosiaalipalvelu tilastot, kuntien sosiaalimenotilastot, sosiaalihuollon toi-
tiedot m intayksiköiden toim inta- ja taloustilastot ja  toim eentuloturvaa koskevat

tilastot.

Kehittämis- Sosiaalihallitus tu tk ii mahdollisuuksia käyttää hyväksi Tilastokeskuksen
hankkeet ylläpitämää valtionapupalkkaisten henkilörekisteriä.
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OIKEUS 

Rikollisuustilastot

Laatija Tilastokeskus, väestötilastotoim isto.

Tilaston ku- Poliisille ilm oitettujen tai m uuten ilmitulleiden rikosten lukumäärä sekä
■ vaarna ilmiö ensimmäisessä oikeusasteessa käsitellyt rikokset.

Tilastoyksikkö Rikos, tuom itsem iskerran päärikos.

Perustiedot Rikosten lukumäärä kunnittain  (vuoteen 1971 nimismiespiireittäin), rikos
ten selvittäminen, syyttäjälle jättäm inen, selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi 
epäillyt henkilöt ja syytteen nostam inen, tuom itsem iskerran päärikos, sivu- 
rikokset, tuom itsem atta jättäm inen, käsittelyn pituus, rikokseen syyllisty
neen dem ografiset taustatiedot, alkoholinkäyttö, tuom ion laatu sekä mää
rä. T iedot saadaan poliisipiireiltä ja  yleisiltä alioikeuksilta sekä m uilta en
simmäisenä oikeusasteena toimivilta tuom ioistuim ilta.

s " '*

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Poliisin tietoon tu llu t rikollisuus (SVT XXIII A) 
vuodesta/T^5 1 (aikaisemmin Rikollisuus I, 1927, SVT XXIII), vuosijul
kaisu Tuomioistuinten tu tk im a t rikokset (SVT XXIII B) vuodesta 1951 
(aikaisemmin Rikollisuus II, 1927, SVT XXIII), neljännesvuosittainen 
Tilastotiedotus rikosten lukumäärästä sarjassa OI vuodesta 1971, vuosit
tain Tilastotiedotus syytetyistä ja rangaistukseen tuom ituista vuodesta 
1977.
Julkaisem attom at: Tuom ioistuinten tutkim ia rikoksia koskevan tilaston 
aineisto on magneettinauhoilla vuodesta 1967.
Aluejako: koko maa, läänit, kunnat, raastuvanoikeudet, tuom iokunnat. 
T ietokannat: Aluetietokannassa on tietoja poliisin tietoon tulleesta rikol
lisuudesta vuodesta 1980 lähtien.

Täydentävät O ikeuspoliittisen tutkim uslaitoksen (ent. Kriminologinen tutkim uslaitos)
tiedot rikollisuutta koskevat julkaisut, O ikeustilastotoim ikunnan m ietin tö  (Kom.

miet. 1973:72), Oikeushallinnon ATK -toim ikunnan I  m ietin tö  (1973:58).

Kehittämis- Tilastojen tuotantom enetelm ä m uuttuu  atk-rekisteripohjaiseksi poliisihal-
hankkeet linnon tilastotuotantojärjestelm än ja rikostuomiolauselmasysteem ien käyn

n isty ttyä vaiheittain vuosina 1982 — 1986. Rikosten uhreja, rikosvahinkoja 
ja  piilorikollisuutta koskevaa selvitystyötä jatketaan.
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Tuom ioistuinten toim intaa koskevat tilastot

Laatija Tilastokeskus, väestö tilastotoim isto.

Tilaston ku- Tuom ioistuinlaitoksen kokonaistoim inta, ratkaistavana olleet asiat, ratkai-
vaama ilmiö sun lopputulos ja  asian käsittelyyn kulunut aika.

Tilastoyksikkö Ratkaistavana oleva asia.

Perustiedot Vireillepantujen asioiden työtilit alioikeuksittain; loppuunkäsiteltyjen riita-,
rikos-, hakemus- ja  ilmoitusasioiden sekä maksamismääräysasioiden luku
määrä ja laatu; tyy tym ättöm yyden ilm oittam inen alioikeuden päätökseen; 
m aksuton oikeudenkäynti; vireillepannut konkurssit sekä konkurssipesien 
varat ja  velat.
Hovioikeuksissa, korkeimmassa oikeudessa, lääninoikeuksissa ja  korkeim
massa hallinto-oikeudessa käsitellyt siviili- ja rikosasiat laadun, käsittely- 
ajan, lopputuloksen ja  m uutoksenhakijan mukaan sekä hovioikeuksissa kä
sitellyt rikosasiat syytettyjen ja päärikoksen m ukaan; erikoisoikeuksien 
ratkaisem at asiat laadun ja lopputuloksen mukaan.
T iedot saadaan alioikeuksien d iaari-ja  seurantajärjestelmistä sekä Tilasto
keskuksen keräämistä hovioikeuksien päätösjäljenteistä ja  erillisistä oikeus- 
tilastolomakkeista.

Tietojen saanti Julkaisut: Tuom ioistuinten  (ja ulosotonhaltijain) toim inta  (SVT XXIII C)
vuodesta 1945. Vanhempia tietoja vuodesta 1892 (Oikeustoimi-sarjassa) ja 
vuodesta 1917 (Oikeustilasto-sarjassa).
Julkaisem attom at: Perusaineistosta ja  työtauluista on vuodesta 1955 al
kaen saatavissa tarkempia tietoja kuin julkaisuista.
Aluejako: koko maa, läänit, raastuvanoikeudet, kihlakunnanoikeudet, ho
vioikeuksien, erikoisoikeuksien ja hallintotuom ioistuinten toimialueet.

Täydentävät O ikeustilastotoim ikunnan m ietintö  (Kom .miet. 1973:72), Oikeushallinnon
tiedot A TK -toim ikunnan I  m ietintö  (1973:58). Erikoisoikeuksien vuosikerto

mukset sisältävät myös tilastotietoja. O ikeusministeriön oikeushallinto- 
osaston julkaisut.

Kehittämis- Tilastojen tietosisältö tulee edelleen laajenemaan oikeushallinnon tietojär-
hankkeet jestelmien atk-ratkaisujen kehittyessä.

T äy täntöönpanotilasto t

Laatija Tilastokeskus, väestö tilastotoim isto.

Tilaston ku- Rangaistuslaitosten toim inta ja rangaistuslaitoksissa olleet henkilöt sekä
vaarna ilmiö ulosotonhaltijain toim inta.

3 1282012539—12



66

Tilastoyksikkö Täytäntöönpanotoim enpide, rangaistuslaitokseen jo u tu n u t henkilö.

Perustiedot Rangaistuslaitosten suoritetiedot: vankien lukum äärä vankilajin, sukupuo
len, ikäryhm än, rangaistusajan ja vapautum isperusteiden m ukaan; ulos- 
otonhaltijain ratkaisem at asiat laadun ja  lukumäärän mukaan. T iedot saa
daan oikeusministeriön vankeinhoito-osastolta sekä lääninhallituksilta ja 
m aistraateilta.

Tietojen saanti Julkaisut: Vankitilasto vuosittain Tilastotiedotussarjassa  OI vuodesta 1967 
alkaen. Vanhempia tietoja vuoteen 1937 asti SVT :n saijasssa XXIII, R iko l
lisuus III, Rangaistusta kärsivät. Vuosina 1 9 37-1967  tilastoa ei ole julkais
tu. Ulosotonhaltijain toim intatiedoista osa on julkaistu SVT :n sarjassa 
XXIII C Tuomioistuinten toiminta.
Julkaisem attom at: Ulosotonhaltijain lähettäm istä lomakkeista on saata
vissa tarkem pia tietoja kuin julkaisuista.
Aluejako: koko maa, rangaistuslaitokset, läänit, maistraatit.

Täydentävät Vankeinhoidon vuosikertom ukset sisältävät tietoja rangaistuslaitosten toi-
tiedot minnasta.

Kehittämis- T ilaston tuo tan to tapa atk-rekisteripohjaiseksi oikeushallinnon tietojäqes-
hankkeet män atk-ratkaisujen kehittyessä.

Tieliikenneonnettom uustilasto

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- Poliisin tie toon tulleet ja  raportoim at teillä, kaduilla ja muilla yleiselle tie-
vaama ilmiö liikenteelle tarkoitetuilla alueilla sattuneet liikenneonnettom uudet.

Tilastoyksikkö Yleiselle tieliikenteelle tarkoitetulla alueella sa ttunu t kuolemaan, loukkaan
tumiseen tai omaisuusvahinkoon joh tanu t liikenneonnettom uus.

Perustiedot Perustiedot saadaan lomakkeilla, joilla poliisiviranomaiset ilm oittavat
alueellaan sattuneet tie liikenneonnettom uudet Tilastokeskukselle. Lomak
keissa on tietoja liikenneonnettom uuden olosuhteista, siihen osallisina ol
leista liikenneyksiköistä sekä uhreista.

Tietojen saanti Julkaisut: Ennakkotiedot on julkaistu vuodesta 1967 lähtien neljännesvuo
sittain ja  lopulliset tiedot vuodesta 1968 lähtien vuosittain Tilastotiedotus
sarjassa LI. Vuosina 1966—67 vuositilasto julkaistiin erillisinä m onisteina 
(Tilastollinen päätoim isto). Vuosilta 1931-65  tilasto on julkaistu Sosiaali
sessa aikakauskirjassa.
Julkaisem attom at: Perusaineisto vuodesta 1966, tietokoneella käsiteltävä 
aineisto vuodesta 1969. Erillisselvityksiä maksullisena tietopalveluna.
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Tietokannat: Aluetietokannassa on tietoja tieliikenneonnettom uuksista 
vuodesta 1980 lähtien.

Täydentävät TVH:n tieliikenneonnettom uustilasto (yleiset tiet), vakuutusyhtiöiden lii-
tiedot kennevahinkotilastot, lääkintöhallituksen potilasrekisteri, Liikenneturvan

tieliikenneonnettom uustilastot. Liikenneonnettom uustilasto toim ikunnan  
m ietintö  (Kom .miet. 1975:18).
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YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN 

Vaalitilastot

Laatija Tilastokeskus, väestötilastotoim isto.

Tilaston ku- Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit, eduskuntavaalit, kunnallisvaalit ja
vaarna ilmiö neuvoa-antavat kansanäänestykset.

Tilastoyksikkö Henkilö.

Perustiedot Ä änioikeutettujen ja äänestäneiden määrä sekä ehdokkaat, annetut äänet
ja valitut puolueittain.
Vaalipiirien keskuslautakunnat ja  kunnat lähettävät vaalien jälkeen tiedot 
Tilastokeskukseen. Puolueet antavat tietoja asettam istaan ehdokkaista.

Tietojen saanti Julkaisut: Vaalitilastoja on saatavissa koko itsenäisyyden ajalta. Tietoja ta
savallan presidentin valitsijamiesvaaleista ja eduskuntavaaleista julkaistaan 
SVT:n sarjassa XXIX A, kunnallisvaaleista SVT:n sarjassa XXIX B ja  neu- 
voa-antavista kansanäänestyksistä SVT :n sarjassa XXIX C. Myös Suomen  
tilastollisessa vuosikirjassa julkaistaan näitä tietoja. Vuosina 1930—1960 
toim itetuista kunnallisvaaleista on tietoja kuitenkin julkaistu vain Suom en  
tilastollisessa vuosikirjassa ja Tilastokatsauksissa (selittävin tekstein). 
Julkaisem attom at: Erillisselvityksiä maksullisena tietopalveluna.
Aluejako: koko maa, vaalipiirit, kunnat, äänestysalueet.
T ietokannat: Aluetietokannassa on tietoja eduskuntavaaleista vuodesta 
1975 lähtien ja kunnallisvaaleista vuodesta 1976 lähtien.

Täydentävät Poliittista käyttäytym istä koskevat tutkim ukset,
tiedot

Kehittämis- Pyritään selvittämään puolueiden kannatusta ja sen m uuttum ista useiden
hankkeet vaalikausien ajalta. T ilastotuotannossa kehitetään edelleen vaalituloslas-

kennassa syntyvän atk-perusaineiston hyväksikäyttöä.
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ASUMINEN 

Asuntohallituksen tilastot

Laatija A suntohallitus, tu tk im us-ja  tilastotoim isto.

Tilaston ku- Asuntohallituksen lainoitus- ja tukitoim inta, asukkaiden valinta lainoitet-
vaama ilmiö tuihin asuntoihin sekä asumistuki toim in ta.

Tilastoyksikkö M yönnetyt lainat, lainoitetut asunnot, lainansaajaruokakunnat, asumis
tuen saajat.

Perustiedot Tilastoja tuo te taan  lainoitettujen asuntojen määristä, laadusta ja  kustan
nuksista, asuntoihin valituista asukkaista ja asuntojen rahoituksesta. Asu
mistuen tilastot kuvaavat asumistuen saajia. Lisäksi tuotetaan tilastoja lai
noitettu jen  vuokratalokiinteistöjen hoito- ja pääom am enoista ja  vahviste
tuista vuokrista.
Tilastojen perustiedot saadaan hallinnollisista päätöksistä ja niihin liittyvis
tä asiakirjoista. Asuntohallituksen lainoitustoim intaa kuvaavat tilastot ja
kautuvat lainoitettujen uudisrakennusten, peruskorjauslainoituksen ja  mus- 
talaisväestön erityislainoituksen tilastoihin. Uudisrakennusten lainoituk
seen kuuluu talokohtainen lainoitus, om akotitalojen rakentam isen lainoit
tam inen ja  asunto-osakeyhtiöiden hyväksyminen henkilökohtaiseen osake- 
lainoitukseen ja henkilökohtaisten osakelainojen m yöntäm inen. Peruskor
jaustoim intaan kuuluvat om akotitalojen peruskorjaus- ja  laajennuslainat 
sekä vuokratalojen peruskorjauslainat. Peruskorjaustoim intaan sisältyy 
myös vuonna 1979 alo itettu  alueittainen perusparannustoim inta. 
Uudisrakentam isesta ja  peruskorjaustoim innasta kerätään tietoja lainojen 
määristä, rakennusten ominaisuuksista ja hyväksyttyjen suunnitelm ien kus
tannuksista.
Asukkaita koskevia tilastoja kerätään valtion osalainoittamiin asuntoihin 
vuosittain hyväksytyistä asukkaista. Tietoja on saatavissa perheiden tulois
ta , päämiehen iästä ja  sosiaaliryhmästä, asumistiheydestä, tulonsaajien lu
kumääristä.
Asum istukitoim innan tilastot kuvaavat asumistuen saajien lukumäärää, 
tuen suuruutta ja  tuensaajaperheiden ominaisuuksia.
A suntolainoitettujen vuokratalojen ho ito -ja  pääom am enoista kerätään tie
toja vuosittain tehtyjen tilinpäätösten pohjalta. Vuokratalojen hyväksytyt 
vuokrat tilastoidaan vähintään kerran vuodessa kaikista asuntolainoitetuis
ta kiinteistöistä.
Asuntohallituksessa on aravakiinteistörekisteri, jossa on tiedot kaikista ta- 
lokohtaisesti lainoitetuista kiinteistöistä, henkilökohtaiseen osakelainoi- 
tukseen hyväksytyistä asunto-osakeyhtiöistä ja  vuokratalojen peruskorjaus
lainaa saaneista kiinteistöistä,
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Tietojen saanti Julkaisut: Asuntohallituksen lainoitustoim intaa kuvaavat tilastot on ju l
kaistu Asuntohallituksen tilastoja -kirjassa. Tilastokirja vuodelta 1979 
sisältää tietoja asuntohallituksen lainoituksesta vuosilta 1949—78. Seuraa- 
van julkaisun ilmestymisvuosi on 1981.
Vuosittaisesta lainoitustoim innasta julkaistaan tietoja Tilastoselvityksiä- 
saijana. Tilastoselvityksiä ilmestyy vuosittain noin 20 kappaletta. 
Asuntohallituksen toim intakertom uksessa on myös tilastotietoja.
Useimmat tilastotiedot on saatavissa lääneittäin. Lainojen kappale- ja 
markkamääristä on tietoja saatavissa myös kunnittain.

V uokratilasta

Laatija Tilastokeskus, h in ta -ja  tulotilastotoim isto.

Tilaston ku- Markkinavuokraisten ja valtion lainoittam ien vuokra-asuntojen vuokrat
vaarna ilmiö kunkin vuoden marraskuussa. Tilasto ei sisällä työsuhdeasuntoja, alivuok-

ralaisasuntoja eikä asuntoloita.

Tilastoyksikkö Vuokra-asunto.

Perustiedot 1) neliöm etrivuokra, 2) huoneistokohtaiset tiedot: huoneluku, lämmitys
täpä sekä rakennuksen valmistumisvuosi. T iedot saadaan huoneistonhalti- 
jo ilta kyselylomakkeilla. O tantaan perustuva kysely tehdään neljä kertaa 
vuodessa joka kerta eri vuokra-asunnoista. V uosittain julkaistava vuokra- 
tilasto perustuu kahden kyselyn tietoihin.

Tietojen saanti T ietoja on saatavissa kaupungeista ja  kauppaloista vuosilta 1961 — 1974 se
kä maalaiskunnista vuosilta 1963 ja  1 966-1974 . Vuodesta 1975 lähtien 
tietoja on saatavissa aluejaolla: koko maa, kaupungit, asunto-oikeuspaik- 
kakunnat (erikseen) sekä m uut kunnat.
Vuosien 1961—65 tilastot on julkaistu  Sosiaalisessa aikakauskirjassa. Vuo
desta 1966 lähtien tilasto on julkaistu Tilastokeskuksen Tilastotiedotus
sarjassa HI. Vuoteen 1974 asti tiedot koskevat kunkin vuoden syyskuuta. 
Vuodesta 1975 lähtien tiedot koskevat kunkin vuoden m arraskuuta.

Täydentävät Lisätietoja asumisesta saa väestölaskennasta, asunto-ja elinkeinotutkim uk-
tiedot sesta, talonrakennus- ja  asuntotuotantotilasto ista sekä asuntohallituksesta.
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KOTITALOUKSIEN TULOT, KULUTUS JA  VARALLISUUS 

T ulo-ja varallisuustilasto

Laatija Tilastokeskus, h in ta-ja  tulotilastotoim isto.

Tilaston ku- Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen veronalaisen tulon ja  varallisuuden
vaarna ilmiö jakautum inen sekä välitön verotus. Tilaston ulkopuolelle jäävät ne verovel

volliset, joilla ei vuoden aikana ole ollut veronalaista tuloa tai varallisuutta.

Tilastoyksikkö Luonnollinen henkilö tai yhteisö.

Perustiedot Luonnolliset henkilöt: luku, veronalaiset ja  verotettavat tu lo t ja varallisuus
sekä verot tuloluokan, varallisuusluokan, veroluokan, alueen, sukupuolen, 
iän ja  perhetyypin mukaan.
Y hteisöt: luku, verotettavat tu lo t ja  varallisuus sekä verot yritysm uodon ja 
alueen mukaan.
Tiedot saadaan verotusrekisteristä.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Tulo- ja omaisuustilasto (SVT IV B) vuodesta 
1920 lähtien. Vanhemmmat verotilastot vuosilta 1865, 1871, 1877, 1881. 
Kunnallisverotusta koskevat tiedot mukana vuodesta 1959 lähtien, erillis
selvityksiä vuosilta 1924 ,1927  ja  1932.
Julkaisem attom at: Perusaineisto vuodesta 1968. O tantapohjaiset tiedot tie- 
tokonetauluina vuodesta 1962. Rekisteritiedot kokonaisaineistosta vuo
desta 1969 lähtien.
Tietokannat: Aluetietokannassa on tu lo -ja  varallisuustilaston tietoja vuo
desta 1975 lähtien.

Täydentävät K otitaloustiedustelu. Tulonjaon kehityspiirteitä I  ja II, Tilastokeskuksen 
tiedot Tutkim uksia n:o t 12 ja 27.

Tulonjakotilasto

Laatija Tilastokeskus, h in ta -ja  tulotilastotoim isto.

Tilaston ku- K otitalouksien ja tulonsaajien tulojen rakenne ja jakautum inen,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Kotitalous ja tulonsaaja.

Perustiedot K otitaloudet: ansiotulot ja  jae tu t tuotannontekijätu lo t ja käytettävissä ole
vat tulot sosioekonomisen aseman, desiiliryhmän, tuloluokan, ko titalou
den koon ja rakenteen, ammatissa toimivien jäsenten luvun sekä päämie
hen sukupuolen, iän ja  koulutuksen mukaan.
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Tulonsaajat: ansiotulot ja jae tu t tuotannontekijätu lo t sosioekonomisen 
aseman, desiiliryhmän, tuloluokan, sukupuolen, am mattiaseman ja  toim i
alan sekä koulutustason mukaan.
Palkansaajat: palkkatulot am mattiaseman ja  tulonansaitsemisajan mukaan. 
Tulonjakotilaston tiedot kerätään vuosittain 40 000 kotitalouden otokses
ta. K otitalouksista on postitiedustelussa 32 000 ja haastattelussa 8 000. 
O toksen tietoihin yhdistetään tietoja hallinnollisista rekistereistä.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Tulonjakotilasto  (SVT XLI) vuodesta 1977 läh
tien. Ensimmäiset tiedot julkaistaan vuosittain Tilastotiedotuksia-sarjassa 
TU.
Aluejako julkaisuissa: koko maa, suuralueet, joissakin taulukoissa läänit. 
Julkaisem attom at: Konekielisestä aineistosta voi tarvittaessa saada maksul
lisia erityisselvityksiä. Julkaisem attom ista tilastotaulukoista saa tietoja Ti
lastokeskuksesta.
T ietokannat: Aluetietokannassa on lääneittäisiä tietoja tulonjakotilaston 
aineistosta vuodesta 1977 lähtien.

Täydentävät K otitaloustiedustelut, tulo- ja varallisuustilasto, palkkatilastot, maatilata-
tiedot louden tulotilasto ja  kansantalouden tilinpito.

Palkkatilastot

Laatija Tilastokeskus, h in ta -ja  tulo tilastotoim isto.

Tilaston ku- Palkansaajien keskiansiot tilastoittain, joissa julkaistaan myös kohdejou-
vaama ilmiö kon rakennetietoja eri perustietojen mukaan ryhm iteltyinä. Palkansaaja-

ryhm ät, joista palkkatilastoja laaditaan, luetellaan kohdassa tietojen saanti. 
M aksettujen palkkojen kehitystä kuvaa ansiotasoindeksi. T yö -ja  virkaehto
sopimuksissa sovittujen palkkojen kehitystä m ittaa sopimuspalkkaindeksi. 
M ainittujen indeksien laskentamenetelmiä on selostettu Indeksitiedotus
sarjan AT julkaisun AT 1979:1 liitteenä olevassa menetelmäselostuksessa.

Tilastoyksikkö Palkansaaja.

Perustiedot Vaihtelevat tilastoittain. Toimihenkilöiden palkkatilastoista saadaan useim
m at seuraavista tiedoista: palkansaajista sukupuoli, ikä, suorite ttu  tu tk in to  
ja  sen suorittamisvuosi; palkansaajien työstä am m atti, palvelussuhde, palve- 
luksessaoloaika, toim ipaikan sijainti, suuruus ja  toimiala. Useimmista työn
tekijöiden palkkatilastoista saadaan taustatiedot vain työntekijöiden suku
puolesta ja  am matista sekä toimialasta.
Palkkatiedot kerätään palkkaustavan mukaan tunti-, päivä- tai kuukausian
sioina. Työaikatiedoista saadaan esim. tehtyjen työ tun tien  määrä tai sään
nöllisen viikkotyöajan pituus.
T iedot saadaan työnantajilta osin suoraan, osin työnantajien keskusjärjes
töjen kautta.
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Tietojen saanti Julkaisut: Tuntipalkkaisten palkkatilastoja julkaistaan neljännesvuosittain 
ja  kuukausipalkkaisten palkkatilastoja vuosittain (yhdeltä kuukaudelta 
vuodessa). Palkkatilastoja on julkaistu vuodesta 1968 lähtien Tilastotiedo
tussarjassa PA (vuoden 1968 PA:ssa on julkaistu etupäässä vuoden 1967. 
m utta myös vuoden 1966 ja  1968 tietoja). Vuonna 1967 julkaistiin Tilas
tollisen päätoim iston palkkatilastom onisteita, joissa tiedot ovat etupäässä 
vuosilta 1966—67, m utta  osin myös aikaisemmilta vuosilta. Ennen vuotta 
1967 on palkkatilastoja julkaistu Sosiaalisessa aikakauskirjassa ja Tilasto
katsauksissa. Seuraavassa luetellaan eri palkkatilastot ja  ilm oitetaan, miltä 
vuosilta tietoja on julkaistu Sosiaalisessa aikakauskirjassa ja  Tilastokat
sauksissa.

Nykyisin joka pariton kuukausi julkaistava :
-  Valtion työntekijöiden palkkatilasto; Sos. aikak. 1 9 3 1 -3 2 , 1945 -66 .

Nykyisin neljännesvuosittain julkaistavat :
-  M aataloustyöntekijöiden; Sos. aikak. 1924—67.
-  M etsätaloustyöntekijöiden;Sos. aikak. 1935—38, 1946 -67 .
-  Teollisuuden työntekijöiden (STK); Sos. aikak. 1936, 1 9 3 9 -4 4 , 1947

1966.
-  Rakennusalan työntekijöiden; Sos. aikak. 1956—66.
-  A utoliikenteen työntekijöiden; Sos. aikak. 1956—66.
-  Ahtausalan työntekijöiden; Sos. aikak. 1926, 1 9 5 3 -6 6 .
-  Kuntien ja kuntainliittojen työntekijöiden; Tilastotiedotus vuodesta 

1980 lähtien, sitä ennen kahdessa osassa seuraavasti:
-  Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden; Sos. aikak. 1934, 1942— 

1966.
— Maalaiskuntien (kuntien) ja  kuntainliittojen työntekijöiden

-  Palkansaajien ansiotasoindeksi (1975=100); vuodesta 1979 lähtien 
Indeksi tiedotus-sarjassa. AT. Ks. Indeksitiedotussarjan  AT julkaisun 
AT 1979: 1 liitteenä olevaa menetelmäselostusta.

Nykyisin vuosittain julkaistavat:
-  U ittotyöntekijöiden; Sos. aikak. 1 9 3 5 -3 8 , 1946 -67 .
-  Metalliteollisuuden harjoittajien liitto  ry :n jäsentoim inim ien, Sos. aikak. 

1965.
-  M erenkulun työntekijöiden; Sos. aikak. 1930, 1952 -67 .
-L iik e a la n  ja teollisuuslaitosten toim ihenkilöiden; Sos. aikak. 1935,

19 49 -1967 .
-  Valtion virkamiesten; vanhimmat tiedot 1967:n palkkatilastomonisteissa 

vuosilta 1963-66 .
-  Valtion työsopim ussuhteisten; vanhimmat tiedot Tilastotiedotussarjassa  

PA vuodelta 1966.
-  Järjestöjen kuukausipalkkaisten; vanhimmat tiedot 1967:n palkkatilasto- 

monisteissa vuosilta 1 9 65-66 .
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— Ravitsemus- ja  majoitusliikkeiden kuukausipalkkaisten; v. 1955 tiedot 
Tilastokatsaus 1956:3.

— Eri alojen palkkatilastojen yhteenveto; vanhimmat tiedot Tilastotiedo
tussarjassa PA vuodelta 1969.

— Kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisten; Tilastotiedotussarjassa. 
vuodesta 1975 lähtien. Sitä ennen kolmessa osassa seuraavasti:
— Kaupunkien ja  kauppaloiden kuukausipalkkaisten; v. 1951—55 tiedot 

Tilastokats. 1955:12, v. 1957 tiedot Tilastokats. 1957:7, 1965 -1974
-M aalaiskuntien  kuukausipalkkaisten; Tilastokats. 1955:12, 1956:7, 

1957:7 ja  1 1, 1965:9.
— K untayhtym ien (kuntainliittojen) kuukausipalkkaisten; Tilastokats. 

1960:7, 1964 :7 .-1974 .

Tilastokatsauksissa julkaistaan tietoja m aatalouden, teollisuuden, talonra
kennusalan, m aa-ja  vesirakennusalan, kaupunkien ja ahtausalan työnteki
jöiden sekä linja-autonkuljettajien keskituntiansioista sekä m etsätyönteki
jöiden keskimääräisistä päiväansioista. Eräiden tärkeim pien alojen palkka
tilastoja julkaistaan myös Suom en tilastollisessa vuosikirjassa.
Ansiotaso- ja  sopimuspalkkaindeksisarjoja julkaistaan palkkatilastojen yh- 
teenvetojulkaisussa.
Alueittaisia tietoja on saatavissa lähinnä julkisen sektorin rekisteriaineis- 
toista. Aluejako valtiosektorin julkaisuissa: koko maa, läänit. Kuntasek
torin  julkaisuissa: koko maa, kunnat.

Julkaisem attom at: Eri alojen palkkatilastojen perusaineisto, julkaisem atto
mat tilastotaulut ja  m agneettinauhat on yleensä tallennettu  Tilastokeskuk
seen siitä lähtien kun Tilastokeskus on alkanut tilastoa laatia. Joidenkin 
tilastojen, kuten  esim. teollisuuden työntekijöiden, aineisto saadaan val
miiksi m uokattuna; näiden perusaineisto ei ole käytettävissä. Muista voi
daan saada maksullisia erillisselvityksiä.
Aluejako tietopalveluaineistoissa: kunnat.

Täydentävät Teollisuustilasto, tulo- ja  varallisuustilasto, kansantalouden tilinpito, kun-
tiedot tien taloustilasto, työllisyys- ja  väestötilastot, liikeyrityslaskenta, maata-

louslaskenta, Rautatie tilasto (SVT XX; sis mm. palkkam enot rautateillä), 
Posti-ja telelaitos (SVT XIII; sis. mm. tietoja palkkojen osuudesta henkilö- 
menoista).
Palkkatilastojen selostuksia on julkaistu pääasiassa Sosiaalisessa aikakaus
kirjassa ja Tilastokatsauksissa.

K otitaloustiedustelu

Laatija Tilastokeskus, h in ta -ja  tulotilastotoim isto.

Tilaston ku- Kotitalouksien tulojen käy ttö  erilaisten kulutushyödykkeiden ostoon,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Y ksityinen kotitalous ja  yksityinen henkilö.
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Perustiedot Viimeksi suoritettu  kotitaloustiedustelu on vuodelta 1981. Tällöin kerät
tiin tietoja kotitalouksien kulutusm enoista ja -määristä, kestokulutustava- 
roiden varannosta, ilmaispalvelujen kohtaannosta sekä tuloista. Tulotietoja 
on käy tetty  julkaisuissa lähinnä taustatietoina. Edellinen kotitaloustiedus
telu on vuodelta 1976.
Perustiedot kerättiin  yhdistettyä haastattelu- ja tilinpitom enetelm ää käy t
täen. Tilinpitoa käytettiin  lähinnä kertakulutustavaroiden ja palvelusten 
kulutusta selvitettäessä. Tilinpitokauden pituus oli kaksi viikkoa. Haastat
teluissa havaintokausi oli koko vuosi 1981. Tutkim uksessa oli mukana 
noin 8 000 otannalla poim ittua kotitaloutta.

Tietojen saanti Julkaisut: Laaja kotitaloustiedustelu suoritetaan viiden vuoden välein.
Vuosien 1966, 1971, 1976 ja 1981 tutkim ukset on julkaistu sarjassa Tilas
tollisia tiedonantoja. Aikaisemmat kotitaloustiedustelut ovat vuosilta 
1 9 0 8 -0 9 , 1 9 2 0 -2 1 , 1928, 1 9 5 0 -5 1 , 195 5 -5 6  ja  1 9 5 9 -6 0 . Ne on en
simmäistä lukuun o ttam atta  julkaistu SVT :n sarjassa XXXIII Sosiaalisia 
erikoistutkimuksia.
Aluejako julkaisuissa: koko maa, suuralueet, vuodesta 1981 myös läänit. 
Julkaisem attom at: Perusaineistoja tietokoneella käsiteltävä aineisto vuosil
ta 1966, 1971, 1976 ja 1981. Erillisselvityksiä, varsinkin atk-käsittelyä 
edellyttäviä tö itä, saa maksullisen tietopalvelun kautta.
Aluejako tietopalveluaineistossa: kunnat.

Täydentävät Suomen kansantalouden tilinpito (mm. kotitalouksien ja yksityisten voit-
tiedot toa tavoittelem attom ien laitosten tu lo t ja  kulutusm enot), kuluttajahinta

indeksi, teollisuustilasto (kulutushyödykkeiden tuo tan to ), ulkom aankaup
patilasto, palkkatilasto, tulonjakotilasto ja tu lo -ja  varallisuustilasto.

V uoden 1980 kuntien kalleustutkim us

Laatija Tilastokeskus, vuoden 1980 kuntien kalleustutkimus.

Tilaston ku- Kulutustavaroiden ja  -palvelusten h in ta-ja  saavutettavuuserot kuntien välil-
vaama ilmiö lä vuonna 1980.

Tilastoyksikkö Laadultaan tarkoin m ääritelty kulutustavara tai -palvelus.

Perustiedot Tavaran vähittäism yyntihinta tai palveluksen hinta. Asuntojen hoitokulu
ja  m yyntihintatiedot.
Vuoden 1980 väestö -ja  asuntolaskennan rakennus-, asunto-, toimipaikka- 
ja väestötiedot.

Tietojen saanti Julkaisut: Edellinen kuntien kalleustutkim us on tehty vuodelta 1974. Tar
kem m at tiedot tutkim uksesta ilmenevät julkaisusta: Tilastokeskus, T u tk i
muksia nro 31. Vuoden 1980 kuntien kalleustutkim uksen kunnittaiset 
kalleusindeksit ja niiden laskentaperusteet julkaistaan vuonna 1982 Tilas
tokeskuksen Tutkim uksia-sarjassa ilmestyvässä julkaisussa.



76

K uluttajahintaindeksi

Laatija Tilastokeskus, h in ta -ja  tulotilastotoim isto.

Tilaston ku- Yksityisessä kulutuksessa käytettävien tavaroiden ja palvelusten hintojen
vaarna ilmiö kehitys kuukausittain.

Tilastoyksikkö Laadultaan tarkoin m ääritelty kulutustavara tai palvelu.

Perustiedot Tavaroiden vähittäism yyntihinnat, palvelusten hinnat ja  asuntojen vuokrat.
H intatiedot kerätään joko keskitetysti Helsingistä tai Tilastokeskuksen 
haastattelijoiden toim esta yhdeksältä ns. aluekeskuspaikkakunnalta ja  
88 :sta paikkakunnittaiseen keräykseen kuuluvasta kunnasta. Asuntojen 
vuokrat saadaan Tilastokeskuksen vuokratiedustelusta.

T ietojen saanti Tavaroiden ja palvelusten hintojen kehitystä kuvaavia erinimisiä indeksejä 
on laskettu 1920-luvun alkupuolelta lähtien:
— elinkustannusindeksi 1914:1—6 = 100
— elinkustannusindeksi 1935 = 100
— elinkustannusindeksi 1938:8 — 1939:7 = 100
— elinkustannusindeksi 1951:10=  100
— kuluttajan hintaindeksi 1957:10—12 = 100
— kuluttajan hintaindeksi 1967 = 100
— kuluttajahintaindeksi 1972 = 100
— kuluttajahintaindeksi 1977 = 100.
Tarkem pia tietoja vanhasta elinkustannusindeksistä saa teoksesta G. Mo
deen: Elinkustannusindeksi, Helsinki 1951. Kuluttajan hintaindeksejä on 
selostettu Sosiaalisessa aikakauskirjassa 1—2/1958 ja  Tilastokatsauksissa 
1968:11. K uluttajahintaindeksin 1972=100 kuvaus on Tilastokatsauksissa 
1974:5 ja julkaisussa T uom inen-P uustinen: Kuluttajahintaindeksi. M ene
telm ät ja käytäntö. Tilastokeskus, Tutkim uksia  nro 38.
Nykyisin laskettavan kuluttajahintaindeksin 1977=100 selostus on julkai
sussa Veli—M atti Lehtonen: Kuluttajahintaindeksi 1977=100. Tilastokes
kus, Tutkim uksia  nro 52.
Julkaisut: K uluttajahintaindeksiä 1977=100 ja  siihen ketju te ttu ja  (sen 
m uutosten  perusteella laskettavia) elinkustannusindeksejä 1951:10=100 ja 
1938:8 — 1939:7=100 julkaistaan kuukausittain Indeksitiedotussarjassa  KH 
ja Tilastokatsauksissa sekä vuosittain Suom en tilastollisessa vuosikirjassa.

Tilastokeskus suosittelee, e ttä  yli viisi vuotta kestävissä indeksisopimuk- 
sissa käytettäisiin elinkustannusindeksiä 1951:10=100. Lyhytaikaisissa so
pimuksissa voidaan käyttää uusinta kuluttajahintaindeksiä. K uluttajahin
taindeksin seuraava perusvuosi on 1981.

Täydentävät Kuluttajahintaindeksiä varten kerätystä hinta-aineistosta julkaistaan Tilas-
tiedot totiedotus-sarjassa HI ja neljännesvuosittain kuluttajahintatilastoa. K ulut

tajahintaindeksin 1977=100 alasarjoina lasketaan väestöryhm ittäiset ja 
alueittaiset indeksit sekä verotariffi- ja  nettohintaindeksi. Vuokratieduste- 
lulla kerätään neljännesvuosittain tietoja m arkkinavuokraisten asuinhuo
neistojen vuokrien kehityksestä (vuokratilasto).
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Toim eentuloturvaa koskevat tilastot

Laatija Sosiaalihallitus, suunnittelu-ja tilastotoim isto.

Tilaston ku- Sosiaalihallituksen tehtäväkenttään kuuluvat väestön toim eentuloturvan
vaarna ilmiö parantam iseen liittyvät sosiaaliset tulonsiirrot kotitalouksille.

Tilastoyksikkö Henkilö, ruokakunta, perhe.

Perustiedot Tilastojen kuvaamia tulonsiirtoja ovat lapsilisä, äitiysavustus, elatustuki,
huoltoapu, sotilasavustus, kotiuttam israha ja  invalidiraha. Tilastot sisältä
vät tietoja eri tulonsiirtom uotojen lukumääräisestä ja rahallisesta suuruu
desta sekä etuuksia saaneista.

Tietojen saanti Julkaisut: Tilastoja julkaistaan sosiaalihallituksen Tilastotiedotuksissa, Suo
men tilastollisessa vuosikirjassa ja S V T.n sarjassa XXI: Sosiaalihuolto tilas
ton vuosikirja (vuodesta 1957) ja  H uoltoapu  (vuodesta 1969). Aikaisem
min SVT :n sarja XXI on ilm estynyt eri nimillä aina vuodesta 1881 lähtien. 
Aluejako julkaisuissa: Sosiaalihuoltotilaston vuosikirjassa koko maa ja lää
nit, //uo/foapw-julkaisussa ja  Tilastotiedotuksissa  myös kunnat. 
Julkaisem attom at: Perusaineistoista ja  julkaisem attom ista tauluista on saa
tavissa tarkem pia tietoja, myös kunnittain.

Täydentävät Sosiaalipalvelutilastot, sosiaalihuollon henkilökuntatilastot, sosiaalimeno-
tiedot tilastot, sosiaalihuollon toim intayksiköiden to im in ta-ja  taloustilastot.

Kehittämis- Sosiaalitoimistojen kaikkien asiakastiedostojen yhtenäistäm inen ja  näihin
hankkeet liittyvien osatilastojen uudistam inen (vert, myös kohtaa Sosiaalipalveluti

lastot).
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MUUT ELINOLOSUHTEITA KOSKEVAT TIETOAINEISTOT 

V äestö-ja asuntolaskenta 1980 (VAL 80)

Laatija Tilastokeskus, VAL 80 (väliaikainen yksikkö).

Tilaston ku- Koko väestön ja  eri väestöryhmien dem ografinen sekä elinkeino-, ammatti-
vaarna ilmiö ja  koulutusrakenne, perheiden ja  talouksien rakenne, asumisolot, rakennus

ten, asuinhuoneistojen, toim itilojen ja  kesämökkien määrä ja  rakenne ym.

Tilastoyksikkö Henkilö, asuntokunta, perhe, rakennettu  kiinteistö, rakennus, asuinhuo
neisto, toim itila, kesämökki.

Perustiedot VAL 80 sisältää mm. seuraavia tietoja seuraavista perusjoukoista:
Koko väestö: ikä, sukupuoli, siviilisääty, pääkieli, pääasiallinen toim inta, 
elinkeino, am mattiasema, sosioekonominen asema, koulutus, perhe- ja 
asuntokuntatiedot, asumisolot. Yli 15-vuotiaista lisäksi työvoim aan kuulu
vuus, opiskelu. Ammatissa toimivista  lisäksi mm. am m atti, työpaikka, ko
kopäivä- ja osa-aikatyö, maa- ja  m etsätaloustöihin käy te tty  aika, ty ö ttö 
myys, tulot.
Ruotsinkielinen väestö, viljelijäväestö, Suomessa asuvat ulkom aan kansalai
set: osittain samoja tietoja kuin edellä.
Eläkkeensaajat: mm. ikä, sukupuoli, perheasema, eläketyyppi, tu lo t, asu
misolot. Työkyvyttöm yyseläkkeensaajista  ikä, sukupuoli, koulutus, pää- 
sairaus.
Sairausvakuutuksen päivärahan saajat, ilmaislääkkeisiin o ikeu tetu t, Kan
saneläkelaitoksen hoitamassa kuntoutuksessa v. 1980 olleet: mm. ikä, su
kupuoli, sosioekonominen asema, pääasiallinen toim inta, tulot.
N äkö-ja kuulovammaiset, sotavammaiset: samoja tietoja kuin edellä. 
A suntokunnat: tyyppi, henkilöluku, lapsiluku; päämiehen ikä, siviilisääty, 
sukupuoli, elinkeino, am mattiasema ja sosioekonominen asema; tu lo t, asu
misolot. Erikseen ruotsinkieliset, maanviljelijä- ja vanhusasuntokunnat sekä 
pienituloiset ja  ahtaasti asuvat asuntokunnat.
Perheet: tyyppi, henkilöluku, alle 18 -ja alle 13-vuotiaiden lasten lu k u ja  
ikä; huoltajan ikä, sosioekonominen asema ja  ammatissa toimivuus; tulot, 
asumisolot. Erikseen kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet, nuoret lapsi
perheet ja yksinhuoltajaperheet sekä vaimot ja yksinäiset äidit.
R akennetut kiinteistöt: liittym ät vesi-, viemäri- ja sähköverkkoon, saunat. 
Rakennukset: pääasiallinen käy ttö , rakentamisvuosi, rakennusaine, lämmi
tystäpä ja  -aine, om istajatyyppi, asuinhuoneistojen luku.
Asuinhuoneistot: ta lotyyppi, huoneistotyyppi, rakentamisvuosi, varusteet, 
pinta-ala, asumistiheys, hallintaperuste. Erikseen ruotsinkielisen väestön ja 
viljelijäväestön asuinhuoneistot, vakinaisesti ja tilapäisesti asutut ja asumat
tom at sekä vuokratut asuinhuoneistot.
Toim itilat: pääasiallinen käy ttö , hallintaperuste, rakentamisvuosi, pinta-ala, 
vuokratuista toim itiloista keskimääräinen neliövuokra.
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Kesämökit: rakentamisvuosi, pinta-ala, talviasuttavuus, lämmitysaine, omis
tussuhteet, sijainti, omistajan asuinpaikka.

Perustiedot on hankittu  osittain lomakkeilla osittain rekistereistä. Ajan
kohta , jo ta  lom aketiedot koskevat eli ns. laskenta-ajankohta on 1.11.1980. 
Tärkeim m ät rekisterit ovat väestön keskusrekisteri ja  verotusrekisterit sekä 
mm. Kansaneläkelaitoksen ja  maatilahallituksen rekisterit. Lomakkeilla ke
rättyjä rakennus-ja huoneistotietoja käytetään myös väestön keskusrekis
terin täydentäm iseen. Velvollisuus antaa lomakkeilla pyydety t tiedot pe
rustui väestölaskentalakiin (154/38, 234/71), väestökirjalakiin (141/69, 
m uutos 558/78) ja  asetukseen vuoden 1980 väestö-ja  asuntolaskennasta 
(953/79).

Tietojen saanti Julkaisut: VAL 8 0 :n ennakkotilastot on julkaistu sarjassa Tilastotiedotus 
VL. Lopulliset tilastot julkaistaan sarjassa Suom en virallinen tilasto (SVT) 
VI C.106 kaikkiaan 19 osana. Hakemisto  (osa XVIII) sisältää aakkosellisen 
asiahakemiston, taulukkom allit selosteineen sekä keskeiset käsitteet, mää
ritelm ät ja luokitukset.
Aluejaot: Ennakkojulkaisuja on kahta tyyppiä: a) kunnittaisia ja  b) lääni-, 
seutukaava-alue- ja  koko maan yhteenvedot sisältäviä. Lopullisissa (SVT :n) 
julkaisuissa on etupäässä lääneittäisiä ja seutukaava-alueittaisia, m utta 
myös kunnittaisia ja taajamia koskevia tilastoja.
Julkaisem attom at: Vain osa VAL 80 :n tilastoista ilm estyy julkaisum uodos
sa. Julkaisem attom ia taulukoita on saatavissa valokopioina ja m ikrokort
teina. Useimmat taulukot ovat kunnittaisia. Hakemisto  sisältää tiedot 
myös j ulkaisem attom ista aineistoista.
T iedotustoim isto tekee VAL 80:n aineistoista maksullisia erityisselvityksiä. 
Se tuo ttaa  myös VAL 80 :n osa-alueittaiset (kuntaa pienempiä alueita kos
kevat) tilastot. Osa-alueita on nyt ensi kertaa m uodostettu  paitsi kartta- 
ruutujen myös ns. luonnollisten rajojen mukaan. K unnat itse ovat tehneet 
rajaukset.

Aikaisemmat Lakisääteisiä väestölaskentoja on suoritettu  aikaisemmin vuosina 1950,
laskennat 1960 ja  1970. Lisäksi tehtiin  vuodenvaihteessa 1975 — 1976 asunto-ja  elin-

keinotutkim us (AET), joka oli eräänlainen suppeahko »väliväestölaskenta». 
Ennen näitä valtakunnallisia laskentoja on selvityksiä väestön määrästä ja 
rakenteesta tehty väestörekisterien pohjalta aina vuodesta 1749. Vuodesta 
1880 alkaen selvitys tehtiin joka kymmenes vuosi.
Tietojen saanti: Varhaisimpien väestölaskentojen tuloksia on julkaistu 
S V T u  sarjassa VI. Tilastollisissa tiedonannoissa n:o 63  on vuonna 1979 
julkaistu selvitys väestöstä elinkeinon mukaan kunnittain  vuosina 1880— 
1975. Vuosien 1950, 1960 ja 1970 väestölaskentojen tilastot on julkaistu 
SVT n  sarjassa VI C:102, 103 ja  104 ja AET oi sarjassa VI C:105. Saijat 
ovat moniosaisia. Taulukko luettelo ym. hakem istotiedot 1960:n lasken
nasta ovat osassa VI C.103: XIII, 1970:n laskennasta osassa VI C:104: XIX 
ja AET s ta  osassa V IC  :105 : VII.
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Julkaisem attom at: Julkaisem attom ia tilastoja on saatavissa sekä valoko
pioina e ttä  mikromuodossa. L uettelo t niistä sisältyvät em. hakemisto-osiin. 
Tilauksesta tehdään myös maksullisia erityisselvityksiä.
Tietokannat: A luetietokannassa on väestölaskentojen tietoja vuosilta 1960 
ja  1970 sekä AET:n tietoja vuodelta 1975.

Kehittämis- Vuoden 1990 väestölaskennan valmistelut on jo  aloitettu . Erityisesti selvi-
hankkeet tetään mahdollisuuksia käyttää hyväksi rekistereitä. Lisäksi tu tk itaan , on

ko tarpeen ja  m ahdollista suorittaa jonkinlaajuinen laskenta myös vuonna 
1985.

Elinolosuhteita kuvaava kokoom ajulkaisu

Laatija Tilastokeskus (ensimmäisen julkaisun laadintaan osallistui m yös valtioneu
voston kanslia).

Julkaisun ku- Kokonaiskuva suomalaisten elämisen laadusta, sen kehittym isestä ja  siihen
vaarna ilmiö vaikuttavista seikoista. Aiheina mm. taloudelliset o lo t, väestö, työolo t, tu 

lonjako, terveys, koulutus ja tutkim us, sosiaaliturva, asuminen, ympäristö, 
kulttuuri, yhteiskunnallinen osallistuminen sekä oikeusolot ja  yleinen tu r
vallisuus.

Perustiedot T iedot kerätään sekä Tilastokeskuksen että m uiden virastojen ja  laitosten
tutkim uksista ja  tilastoista.

Tietojen saanti Ensimmäinen koeluonteinen julkaisu ilm estyi vuonna 1977 sarjassa Tilas
tollisia tiedonantoja nro 58  nimellä Elinolosuhteet 195 0 -1 9 7 5 . Tilasto
tietoja suomalaisten elämisen laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
Elinolosuhteita kuvaavia julkaisuja laaditaan 3 —5 vuoden välein.

Kehittämis- Julkaisun tietosisällön m onipuolisuuden ja havainnollisuuden lisääminen.
hankkeet
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YLEISET TALOUDELLISET OLOT

Kansantalouden tilinpito

Laatija Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon toim isto.

Tilaston ku- Kansantalouden tilinpito on kokonaiskuvaus kansantaloudesta: tuotannos-
vaama ilmiö ta , tuotannosta syntyvistä tuloista, tulojen uudelleen jaosta, kulutuksesta,

säästämisestä ja pääom anm uodostuksesta ja sen rahoituksesta, työllisyy
destä sekä Suomen ja  ulkom aiden välisistä taloustoim ista. Suurimmaksi 
osaksi tilinpito laaditaan sekä käypiin että kiinteisiin hintoihin, jolloin eri 
suureiden arvojen kehityksestä voidaan erottaa erikseen määrällinen volyy
min m uutos ja  hintojen m uutos.

Tilastoyksikkö Tilastoyksikköinä ovat joko a) pääasiassa tuotantopäätöksiä tekevät toim i
paikat, jo tka  ryhm itellään funktionaalisen sektorin toim ialan m ukaan, tai 
b) pääasiassa rahoituspäätöksiä tekevät yksiköt, jo tka  ryhm itellään institu
tionaalisen sektorin mukaan.

Perustiedot Kansantalouden tilinpito on johdettu  tilasto, jonka perustiedoista suurin
osa saadaan muista tilastoista ja vain pieni osa kerätään erikseen nimen
omaan kansantalouden tilinpitoa varten. Perustiedot kuvaavat eri suurei
den arvoja, määriä ja  hintoja.
Tärkeimmistä lähteistä m ainittakoon m aataloustilastot, teollisuustilasto, 
talonrakennustilasto, kaupan m yyntitilasto, eri toimialojen yritystilastot, 
valtion tilinpäätös, kuntien taloustilasto, ulkom aankauppatilasto, Suomen 
Pankin maksutaselaskelmat, eri elinkeinojen palkkatilastot, työvoimatie- 
dustelu, kuluttajahintaindeksi ja tukkuhintaindeksi.

T ietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu sekä neljännesvuosittain ilmestyvä Kansantalou
den tilinpito  julkaistaan Tilastotiedotussarjassa KT. V uonna 1979 uudis
te tun  kansantalouden tilinpidon m ukaiset aikasaqat on koo ttu  julkaisuun 
Uudistettu kansantalouden tilinpito vuosina 1960—1978, Tilastollisia tie
donantoja nro 66. Tämä julkaisu korvaa kaikki vastaavilta vuosilta aikai
semmin ilm estyneet julkaisut, jo ita  julkaistiin vuodesta 1968 lähtien Tilas
totiedotussarjassa  KT. Vuodesta 1960 taaksepäin on kansantalouden ti
linpidon tietoja ilm estynyt julkaisussa Suom en kansantalouden tilinpito 
vuosina 1 9 4 8 -  1964, taulut, Tilastollisia tiedonantoja nro 43. Näitä tietoja 
ei ole tark istettu  uudistetun kansantalouden tilinpidon aikasarjaa vastaa
vaksi. Vuosien 1926 — 1949 kansantulotilasto on julkaistu Tilastokatsaus
ten numerossa 1950:11—12, m utta sen lukuja ei ole tark istettu  vuodesta 
1948 alkanutta saijaa vastaavaksi.
Julkaisem attom at: Julkaisutietoja yksityiskohtaisem pia tietoja on saatavis
sa tutk im uskäyttöön soveltuvin osin.
T ietokannat: Tilastokeskuksen ylläpitämästä aikasaijatietokannasta on 
m ahdollista saada uudistetun kansantalouden tilinpidon m ukaiset tiedot 
konekielisessä muodossa vuositilinpidon osalta vuodesta 1960 lähtien ja 
neljännesvuositilinpidon osalta vuodesta 1970 lähtien.
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Täydentävät Kansantalouden tilinpitoa täydentäviä tietoja on saatavissa mm. lukuisista
tiedot tilinpidon laadinnan lähteinä käytettävistä tilastoista, panos-tuotos -tu tk i

muksista, alueellisesta kansantalouden tilinpidosta ja kausipuhdistetuista 
tilastosaijoista sekä valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatimista 
Taloudellisista katsauksista. U udistetun kansantalouden tilinpidon raken
netta , määritelmiä ja luokituksia on selostettu julkaisussa Heikki Sourama 
—Olli Saariaho: Kansantalouden tilinpito, Rakenne, määritelmät ja luoki
tukset, Tutkim uksia nro 63, Tilastokeskus 1980.
Neljännesvuosittaisen kansantalouden tilinpidon luokituksia ja  laskentame
netelmiä on selostettu julkaisussa U otila—Leppä—Katajala: Kansantalou
den tilinpito, Neljännesvuosittainen kansantalouden tilinpito, Tutkim uksia  
nro 62, Tilastokeskus 1980. Ns. vanhaa kansantalouden tilinpitoa ja siinä 
käytetty jä menetelmiä on selostettu julkaisussa Paavo G rönlund—O.E.Nii
tam o: Suom en kansantalouden tilinpito vuosina 194 8 -1 9 6 4 , käsitteet ja 
menetelmät, Tilastollisen päätoimiston m onistettuja tutkim uksia nro 5, 
1968.

Alueellinen kansantalouden tilinpito

Laatija Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon toim isto.

Tilaston ku- Alueellinen kansantalouden tilinpito kuvaa kansantalouden tuo tan toa , tuo-
vaama ilmiö tannosta syntyviä tuloja, pääom anm uodostusta ja työllisyyttä lääneittäin

(ml. Ahvenanmaan maakunta).

Tilastoyksikkö Pääasiassa tuotantopäätöksiä tekevä toim ipaikka, joka ryhm itellään toim i
alan mukaan.

Perustiedot Alueellinen kansantalouden tilinpito on jo h d e ttu  tilasto samoin kuin kan
santalouden tilinpitokin. Pääasialliset tieto lähteet ovat samat kuin kansan
talouden tilinpidossa. Niiden lisäksi on alueellisten jakautum ien selvittämi
seen käy te tty  väestölaskentoja, yritysrekisteriä, tu lo -ja  varallisuustilastoa, 
asun to -ja  elinkeinotutkim usta ja  kotitaloustiedustelua sekä teh ty  alueittai
sia erityisselvityksiä eri hallinnollisten tilastojen perusaineistoista.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosia 1960 ja  1970 koskevat tiedot on julkaistu Tilastollisia
tiedonantoja-saijassa nro 53. V uotta 1973 koskevat tiedot on julkaistu sa
m an sarjan numerossa 57. Seuraava aluellinen Kansantalouden tilinpito 
koskee vuosia 1976 ja  1978.
Aluejako julkaisuissa sekä tietopalveluaineistossa : lääni.
T ietokannat: A luetietokannassa on lääneittäisiä tietoja alueellisesta kansan
talouden tilinpidosta.
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Täydentävät Alueellista kansantalouden tilinpitoa täydentäviä tietoja on saatavissa laa-
tiedot dinnassa lähteinä käytettävistä tilastoista. Aikaisemmin on tehty  vuotta

1962 koskeva selvitys kansantuotteesta ja  työllisyydestä tilastoalueittain: 
Talousneuvoston m ietin tö  lähivuosien kasvupolitiikasta, Komiateanmie- 
tintö  1964: A 16.

Kehittämis- Lähivuosina alueellisen kansantalouden tilinpidon laadintatiheyttä lisätään
hankkeet ja  tilinpito laajennetaan koskemaan alueittaista tulojen uudelleenjakoa, ku

lutusta ja säästämistä.

Panos-tuotos -tutkim ukset

Laatija Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon toim isto.

Tilaston ku- Panos-tuotos -tutkimuksessa tarkastellaan toim intojen välisiä hyödykevir-
vaama ilmiö toja, kotim aan ja ulkom aiden välisiä hyödykevirtoja, hyödykkeiden käy t

töä eri tarkoituksiin sekä toimialojen kustannusrakennetta.

Tilastoyksikkö Toimipaikka ja  hyödyke.

Perustiedot Panos-tuotos -tutkim us vaatii yksityiskohtaisia tietoja, joista vain osa saa
daan valmiina perustilastoista. Tärkeim m ät lähes sellaisenaan käyttökelpoi
set tilastot ovat hyödykkeittäiset teollisuus- ja ulkom aankauppatilastot. 
Muu osa tiedoista hankitaan erillisselvityksin ja  lisätiedusteluin.

T ietojen saanti Julkaisut: Osmo Forssell — Paavo Grönlund: Panos-tuotostutkim us Suo
men talouselämästä v.1956, Tilastokatsauksia 1960:10. Osmo Forssell: 
Tuotantotoim intojen väliset yh te y d e t Suom en talouselämässä, Panos-tuo
tostu tkim us vuodelta 1959. Tilastollisia tiedonantoja 42, Helsinki 1965. 
Osmo Forssell: Suom en vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen 
RAS-menetelmällä, Tilastokatsauksia 1968:6. Siltari -  Seppä — Kunnas: 
Panostuotostutkim us Suom en talouselämästä vuodelta 1965, Tilastotie
dotus  KT 1969:3. Osmo Forssell: Panoskertoimen m uutokset Suomessa 
vuosina 195 4 -1 9 6 5 , Tilastollisia tiedonantoja 47, Helsinki 1970. Suom en  
kansantalouden panos-tuotosrakenne vuonna 1970, Panostuotostutkim us, 
Tilastollisia tiedonantoja 57, Helsinki 1977. Tilastokeskuksessa on myös 
julkaisem atonta panos-tuotos -aineistoa vuotta 1970 myöhäisemmistä vuo
sista.

Kehittämis- Seuraava laaja panos-tuotos -tutkim us koskee vuo tta  1980, ja  se valmistuu
hankkeet vuoden 1983 alkupuolella. Laajoja panos-tuotos-selvityksiä on tarkoitus

tuo ttaa  viiden vuoden väliajoin. Toim ialaluokitukseltaan suppeampia 
panos-tuotos -tutkim uksia aletaan laatia vuosittain. Näistä ensimmäinen 
koskee vuo tta  1981. Ne julkaistaan noin kaksi vuotta selvitysvuoden päät
tymisestä.
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Rahoitustilinpito

Laatija Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon toim isto.

Tilaston ku- Rahoitustilinpito kuvaa kaikkia kansantalouden rahoitusvirtoja ja  -varanto-
vaarna ilmiö ja. Rahoitusvarantoja esittävä rahoitusm arkkinatilasto antaa poikkileik-

kauskuvan eri sektoreiden saatava- ja velkasuhteista. Rahoitustilinpidossa 
selvitetään kansantalouden eri sektoreiden varallisuuden m uodostus sekä 
sen rahoitus säästämisen ja luottorahoituksen avulla.

Tilastoyksikkö Institutionaalinen yksikkö : esim. kotitalous, liikeyritys, valtio, kunta.

Perustiedot Rahoitusm arkkinatilasto: saatavat ja  velat vaateittain.
Rahoitustilinpito: saatavien ja  velkojen m uutokset sektoreittain ja  vaateit
tain, sektorin netto luo tonanto , varallisuuden bruttom uodostus ja  varalli
suuden m uodostuksen rahoitus.
Tärkeim m ät lähteet: Rahoitusm arkkinatilastossa rahalaitoksia ja  m uita yri
tyksiä koskevat tasetilastot, valtion tilinpäätös, kuntien finanssitilasto sekä 
eri sektoreille tehtävät tiedustelut. Rahoitustilinpidossa myös kansantalou
den tilinpito.

Tietojen saanti Julkaisut: Rahoitusm arkkinatilasto on vuodesta 1969 julkaistu vuosittain
Tilastotiedotussarjassa  RT. Suomen Pankki on julkaissut rahoitusmarkki- 
natilastoa (ent. luottom arkkinatilasto) vuosilta 1953-69 Taloudellisten sel
vitysten  yhteydessä. Rahoitustilinpito on vuodesta 1970 julkaistu vuosit
tain Tilastotiedotussarjassa  RT. Rahoitustilinpitoa julkaistaan pääsekto- 
reittain myös Tilastotiedotussarjassa KT.

Täydentävät Suomea koskevaa rahoitustilinpitoaineistoa julkaistaan mm. OECD:n jul-
tiedot kaisuissa OECD-Financial Statistics: osat 1 ja  2 sekä kolme täydennysosaa

OSupplem ent>) vuodessa.

Kehittämis- Rahoitustilinpitoa pyritään kehittäm ään siten, e ttä  voidaan a) eritellä
hankkeet useampia institutionaalisia sektoreita, b) parantaa mm. arvostusten muu-

toslaskelmien luo te ttavutta  ja  c) tuo ttaa  asteittain neljännesvuosittaista ra
hoitustilinpitoa.

Liikevaihtoverotilasto

Lopetettu  vuonna 1978. Viimeinen vuositilasto vuodelta 1977, viimeinen 
kuukausitilasto touko-kesäkuulta 1978.

Lopettaneiden liikevaihtoverovelvollisten yritysten tilasto

L opetettu  1.1.1977. Viimeinen tilasto vuodelta 1976.
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Kausivaihteluista puhdistetu t tilastosaijat

Laatija Vuoden 1975 alusta Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon toim isto.
Aikaisemmin Suomen Pankki.

Tilaston ku- Keskeiset taloudelliset aikasarjat puhdistetaan normaalista kausivaihtelusta
vaarna ilmiö niissä ilmenevän trendi- ja suhdannekehityksen selvittämiseksi. Eräistä

aikasarjoista puhdistetaan myös kalenterista aiheutuva vaihtelu. K äytetty  
menetelmä o ttaa huom ioon myös kausivaihtelun m uuttum isen. Puhdistet
tavat saijat käsittävät sekä kuukausi-ja neljännesvuosisarjoja.

Tilastoyksikkö Vaihtelee, sillä puhdistettavat aikasarjat kuvaavat laajasti talouselämän eri
ilm iöitä.

Perustiedot Puhdistettavat sarjat saadaan suoraan eri tilastoviranomaisilta. Tilastokes
kuksen m uiden toim istojen lisäksi perustietoja tuo ttava t valtiovarainminis
teriö, tullihallitus, työvoim am inisteriö, maatilahallitus ja  OECD. Kansanta
louden tilinpidon toim isto kerää osan kalenterivaihtelun puhdistamisessa 
tarvittavasta materiaalista.

Tietojen saanti Julkaisut: Tuoreim m at tiedot Tilastokatsauksissa vuodesta 1972 alkaen.
Vuodesta 1978 alkaen julkaistaan tuoreita tietoja kansantalouden tilinpi
dosta myös neljännesvuosittaisessa Kansantalouden tilinpito  -julkaisussa 
Tilasto tiedotus-sarjassa KT. Suomen Pankki on aikaisemmin julkaissut vas
taavat saijat neljä kertaa vuodessa ilmestyneessä Suunta ja Suhdanne  -jul
kaisussa.

Täydentävät Kukkonen P: Analysis o f  Seasonal and Other Short-term  Variations with
tiedot Applications to Finnish Econom ic Time Series, Suom en Pankin julkaisu

sarja B :28.
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MAA-, METSÄ- JA  KALATALOUS, METSÄSTYS 

M aatalouden kokonaistuottoa, kustannuksia ja  ravintotaseita koskevat laskelmat

Laatija Maatalouden taloudellinen tutkim uslaitos.

Tilaston ku- Maatalouden eri tuo tto - ja kustannuserien sekä m aataloustulon kehitys
vaarna ilmiö vuosittain. Ravintoaineiden tuo tan to , tuon ti ja vienti sekä kotim ainen

käyttö  eri tarkoituksiin.

Perustiedot Viralliset tilastot, eri tutkim uslaitosten tilastot sekä m uut tilastot.

Tietojen saanti Tilastoja on julkaistu sarjassa Maatalouden taloudellisen tutkim uslaitoksen
julkaisuja (Matias Torvela — Jorm a Kallio: Ravintoaineiden kulutuksesta  
Suomessa vuosina 1 9 5 9 -6 8  ravintotaselaskelmien m ukaan) ja Maatalou
den taloudellisen tutkim uslaitoksen tiedonantoja (Lulu S iltanen:Maatalou
den kokonaislaskelmat 196 0 -  75). Ravintotaseita on julkaistu vuoden 
1968 jälkeen ja kokonaislaskelmia vuoden 1975 jälkeen em. tiedonantoja- 
sarjassa.

Täydentävät Timo Korva: Selvitys maatalouden tilastotoiminnasta Suomessa vuonna
tiedot 1973. Tilastokeskus, Muistio nro 22, Helsinki 1973. Myös kansantalouden

tilinpidon m aataloutta koskevista sarjoista saa tietoja m aatalouden tuotois
ta ja kustannuksista vuodesta 1948 sekä m aatilatalouden y rity s- ja  tuloti- 
lastosta vuodesta 1973 lähtien.

Kehittämis- Laskelmien täydentäm inen sellaisten erien osalta, joista ei tilastotietoja
hankkeet suoranaisesti ole käytettävissä. Lisäksi ravintotaselaskelmien kehittäm inen

siten, että ne mahdollistavat ravinnon laadun ja  m onipuolisuuden seuran
nan.

Maa- ja  m etsätalouden taloustilasto

Laatija Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon toim isto.

Tilaston ku- Maa- ja  metsätalous kansantaloudessa. M aa-ja m etsätalouden kokonaistuo-
vaama ilmiö toksen ja välituotekäytön arvo hyödykkeittä in  käyvin ja kiintein hinnoin.

T uotannosta syntyvät tu lo t, pääom anm uodostus ja  työllisyys.

Tilastoyksikkö Pääasiassa tuotantopäätöksiä tekevä toim ipaikka, joka ryhm itellään toim i
alan mukaan.

Perustiedot M aa-ja m etsätalouden taloustilasto on johdettu  tilasto, jossa julkaistavista
tiedoista pääosa on kansantalouden tilinpidon maa- ja m etsätalouden ala
sarjoja. Perustiedoista valtaosa saadaan muista tilastoista. Ne kuvaavat eri 
suureiden määriä, hintoja ja arvoja.
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Tärkeimpiä lähteitä ovat maatilahallituksen tilastot, M aatalouden taloudel
lisen tutkim uslaitoksen hintaindeksit, Pellervo-Seuran M arkkinatutkim us
laitoksen ja Työväen taloudellisen tutkim uslaitoksen hin tatilasto t ja m aati
latalouden yritys- ja tulotilasto sekä M etsäntutkimuslaitoksen keräämät 
puun hakkuu-ja  h intatilastot.

Tietojen saanti Tilastoa on julkaistu sarjassa Maa- ja metsätalouden taloustilasto, SVT 
XXXIX ja julkaisussa: Pekka Mäkelä — Raimo Nurm inen: Maa-, metsä- ja 
kalatalous sekä metsästys kansantalouden tilinpidossa. Tilastokeskus, T u t
kimuksia nro 61, Helsinki 1980. T iedot julkaistaan vuodesta 1960 alkaen.

Täydentävät Maatalouden taloudellisen tutkim uslaitoksen kokonaislaskelm at sekä maa-
tiedot taloustuotteiden ja  tuo tantopanosten  hintaindeksit, M etsäntutkim uslaitok

sen tilastot.

M aatilatalouden yritys-ja  tulotilasto

Laatija Tilastokeskus, kansantalouden tilinpidon toim isto.

Tilaston ku- M aatilatalouden tu o to t ja kustannukset sekä puhdas tu lo ja  investoinnit,
vaarna ilmiö M aatilatalouden harjoittajien valtionveronalaiset tu lo t ja verot.

Tilastoyksikkö Maatila, jolla on viljelyksessä vähintään kaksi hehtaaria peltoa tai puutar
haa ja jo ta  verotetaan m aatilatalouden tuloverolain perusteella.

Perustiedot T iedot perustuvat maatilojen osalta m aatilarekisteriin ja maatilatalouden
verolomake 2:een sekä viljelijöiden osalta verotusrekisteriin. Kokonaislu
kuja, keskiarvoja tai jakaum ia on tu lostettu  tilasuuruusluokan, omistaja- 
tyypin, tuotantosuunnan, m aatilatalouden osuuden m ukaan viljelijän tu 
loista, viljelijän iän sekä läänin ja  kunnan mukaan. Vuodesta 1976 alkaen 
tulokset voidaan laskea myös hehtaaria kohden.

Tietojen saanti Tietoja on julkaistu vuodesta 1973 alkaen saijassa Maatilatalouden yritys-
ja tulotilasto, SVT XXXIX ja Tilastotiedotus-sarjassa KT vuodesta 1976. 
Aluejako julkaisuissa: lääni, yhdessä taulukossa kunta.
Aluejako tietopalveluaineistossa: kunta.
T ietokannat: A luetietokannassa on m aatilatalouden yritys- ja  tulo tilaston 
tietoja vuodesta 1979 lähtien.

Täydentävät Pekka Mäkelä: Maatalouden yritystilastojärjestelmän kehittäminen, Tilas-
tiedo t tokeskus, Tutkim uksia nro 59, Helsinki 1980; maatilarekisteri, tulonjako-

tilasto, maa- ja m etsätalouden taloustilasto, M aatalouden taloudellisen tu t
kimuslaitoksen kokonaislaskelmat ja kannattavuustutkim us sekä maatila
hallituksen työpanostilasto.

Kehittämis- Maatilahallituksen metsätilarekisterin yhdistäm inen tilastoon. Tällöin saa-
hankkeet daan tulo-, varallisuus-ja verotustietoja myös maatiloihin kuulum attom ien

metsätilojen omistajista.
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M aatalouden kannattavuustutkim us

Laatija Maatalouden taloudellinen tutkim uslaitos.

Tilaston ku- Maatilojen vuosittainen liiketaloudellinen tulos,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Maatila.

Perustiedot T iedot kerätään noin 1 000 ns. kirjanpitotilalta, jo tka  ovat yksityisen vilje
lijän hallitsemia ja tutkim ukseen vapaaehtoisesti osallistuvia tiloja. Tiedot 
perustuvat maatilojen täydelliseen kirjanpitoon, josta saadaan tiedot maa
tilan kokonaistuotosta ja liikekustannuksista erittelyineen sekä liiketulok
sesta, investoinneista, rahaliikkeestä, m etsätaloudesta ja  oman tilan m aata
loustuotteiden käytöstä kotitaloudessa. Tutkim uksen tulokset julkaistaan 
m aatilaa ja hehtaaria kohden laskettuina sekä luokiteltuina tutkim usalueit
tani ja tilasuuruusluokittain.
Ympärivuotisen tutkim uskirjanpitoaineiston hankinnasta huolehtivat maa
talouskeskukset ja  vastaavat ruotsinkieliset järjestöt.

Tietojen saanti Tietoja on julkaistu tilivuodesta 1960/61 lähtien sarjassa Maatalouden ta
loudellisen tutkim uslaitoksen julkaisuja nimellä Tutkim uksia Suom en maa
talouden kannattavuudesta. Yksityiskohtaisem pia tietoja sekä erityisselvi
tyksiä on julkaistu sarjassa Maatalouden taloudellisen tutkim uslaitoksen  
tiedonantoja. Aikaisempia tietoja on julkaistu vuodesta 1912 lähtien sarjas
sa Maataloushallituksen tiedonantoja.

Täydentävät Timo Korva: Selvitys maatalouden tilasto toiminnasta Suomessa vuonna
tiedot 1973. Tilastokeskus, M uistio nro 22, Helsinki 1973.

Kehittämis- Eri tuotteisiin erikoistuneiden tilojen määrän lisääminen aineistossa, alueel-
hankkeet lisen edustavuuden parantam inen sekä tietojen saannin nopeuttam inen.

M aataloustuotteiden ja  tuo tan topanosten  hintaindeksit

Laatija M aatalouden taloudellinen tutkim uslaitos.

Tilaston ku- M aataloustuotteiden tuottajahintojen ja m aatalouden tuotantopanosten
vaarna ilmiö hintojen m uutokset kuukausittain ja  neljännesvuosittain.

Perustiedot T iedot m aataloustuotteiden hinnoista saadaan lähinnä m aatilahallituksen,
Pellervo-Seuran M arkkinatutkim uslaitoksen, Työväen taloudellisen tu tk i
m uslaitoksen ja Valtion Viljavaraston tilastoista. Tuotantopanosten  h in ta
tiedot saadaan lähinnä eri keskusliikkeiden hinnastoista.
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Tietojen saanti H intatilastoja ja  -indeksejä on julkaistu vuodesta 1967 lähtien maatilahalli
tuksen sarjassa M aataloustilastollinen kuukausikatsaus sekä Tilastokeskuk
sen Tilastokatsauksissa. Indeksien selostukset on julkaistu Maatalouden ta
loudellisen tutkim uslaitoksen tiedonantoja -sarjan numerossa 29. Lähem
piä tietoja indekseistä saa M aatalouden taloudellisesta tutkim uslaitoksesta.

Täydentävät Perustietojen hankintatilastot. Timo Korva: Selvitys tilastotoiminnasta
tiedot Suomessa vuonna 1973. Tilastokeskus, Muistio nro 22. Helsinki 1973.

Kehittämis- Indeksien uusiminen tarvittavin väliajoin. Koska indeksit ovat eräiden laki-
hankkeet sääteisten toim intojen ja  maatalousalan sopim usten perustana erittäin  tär

keitä, niitä kehitetään jatkuvasti.

M aatilahallitukset tilastot

Laatija Maatilahallitus, tilastotoim isto.

Tilaston ku- M aatalouden tuo tan to , maatiloilla asuvan väestön sekä m aatilojen oman ja
vaarna ilmiö palkatun työvoim an työpanos, m aatalouden muu tuotantopanos, m aata

louden tukem inen ja  rakennerationalisointi, m aatilam etsälöt, meijerit, teu
rastam ot ja  rehum yllyt sekä (viiden vuoden välein) kaikki m etsätilat, myös 
maatiloihin kuulum attom at.

Tilastoyksikkö Vaihtelee tilastoittain.

Perustiedot Varsinainen tilastotoim i. Varsinaisella tilastotoim ella tarkoitetaan niifä ti
lastoja, joiden pohjana on maatilahallituksen erityisesti tilastotarkoituksia 
varten hankkim a perusaineisto.
Yleinen maatalouslaskenta on to im ite ttu  joka kymmenes vuosi. Tietoja 
mm. tilojen määrästä ja  omistussuhteista, rakennusten ja  muiden tuo tan to 
laitteiden määrästä, varustetasosta, koosta, iästä, rakennusaineesta ym., 
koneiden ja  laitteiden määrästä ja  omistussuhteista, m aatalouden työvoi
man ikärakenteesta ja koulutuksesta, puutarhojen ja  kasvihuoneiden mää
rästä, turkiseläintarhauksesta ja  metsälöistä.
Vuoden 1969 jälkeen ei laskentoja enää ole to im ite ttu , koska niitä korvaa 
vuosittain päivitettävä maatilarekisteri (Laki 675/75).
Vuosi- ja  m uut tilastot sisältävät tietoja mm. tilojen määrästä ja omistus
suhteista, maan käyttölajeista, kotieläimistä, maataloudessa työskentelevis
tä ja työpanoksesta, ostoväkirehuista, polttoaineesta, kasvinviljelytuotan- 
nosta, kotieläintuotannosta, puutarhaviljelystä ja  puutarhojen hoidosta. 
Perustiedot saadaan joko  m aatilarekisteristä, postitiedusteluista tai tilasto- 
asiamiesten tekem istä haastatteluista.
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Maatilarekisteri perustettiin vuoden 1972 alussa. Sen ensisijaisena tarkoi
tuksena on m uodostaa sellainen ajan tasalla oleviin tietoihin pohjautuva 
perusaineisto, jo ta  voidaan käyttää kehikkona erilaisten otantaan perustu
vien maataloustilastojen tuotannossa. Rekisteriä varten tiedustellaan kai
kilta vähintään yhden peltohehtaarin tiloilta vuosittain m aatilatunnus, pin- 
ta-alatiedot käytössä olleista maa-alueista, pinta-aloissa tapahtuneet m uu
tokset ja m uutosten syyt, viljelijän nimi, osoite, henkilötunnus ja am m atti 
sekä päätilan nimi ja  rekisterinumero.
Hallinnolliset tilastot ovat sellaisia, jo tka  laaditaan maatilahallitukseen 
maatilalain perusteella lähetettyjen hakem usten ja  asiakirjojen sekä m aati
lahallituksessa tehtyjen m aataloutta koskevien päätösten ja  ratkaisujen pe
rusteella. Näistä tilastoista tärkeim piä ovat maatilalain soveltamisalaa, maa
talouden lainoja, m aataloustuotannon tasapainottam ista, m aatalouden tu 
kem ista hintapoliittisin keinoin ja porotilalain soveltamista koskevat tilas
tot.

Tietojen saanti Yleinen maatalouslaskenta on julkaistu SVT :n sarjassa III. Ensimmäinen 
on vuodelta 1910 ja  viimeinen vuodelta 1969. M aatalouden vuositilasto on 
julkaistu SVT :n sarjassa III vuodesta 1921. Vanhempia tietoja m aatalou
desta on julkaistu samassa sarjassa aina vuodesta 1869 lähtien. Em. julkai
sujen lisäksi m aatilahallitus julkaisee tilastoja sarjoissa Maataloustilastolli
nen kuukausikatsaus (mm. hallinnolliset tilastot julkaistaan tässä sarjassa) 
ja Maatilahallituksen tiedonantoja, jossa ilm estyy vuosittain seuraavia ju l
kaisuja: Tilastoa Suom en karjantarkkailutoiminnasta, Valtion Siementar- 
kastuslaitoksen toiminta  (vuosikertom us), Valtion maatalouskemian lai
toksen tiedonantoja (vuosikertom us) ja  Maatilahallitus (vuosikertomus). 
Tavallisin tulostusalue m aatilahallituksen tilastoissa on maatalouskeskus, 
jo ita  on 18. V uoteen 1970 saakka tulostusalueena oli maanviljelyseura (21 
kpl). Kunnittaisia tietoja saadaan yleisestä m aatalouslaskennasta ja  maati- 
larekisteristä sekä vuodesta 1975 lähtien metsätilarekisteristä. Maatilarekis- 
terin tiedot tulostetaan myös lääneittäin ja m aatalouspiireittäni. Vuoden 
1976 rekisteri on ensimmäinen tällä tavalla tulostettu .

Täydentävät Maatalouden taloudellisen tutkim uslaitoksen, Pellervo-Seuran Markkina
tiedot tutkim uslaitoksen ja  Työväen taloudellisen tutkim uslaitoksen tilasto t sekä

Tilastokeskuksen tilastoista m aataloutta koskeva kansantalouden tilinpito, 
maatalouden yritys- ja  tulotilasto, maa- ja  m etsätalouden taloustilasto, 
m aataloustyöntekijöiden palkkatilasto, kotitaloustiedustelu ja  työvoima- 
tiedustelu.
Timo Korva: Selvitys maatalouden tilastotoiminnasta Suomessa vuonna 
1973. Tilastokeskus, Muistio nro 22. Helsinki 1973.

Kehittämis- Julkaisutoim innan kehittäm inen ja  laajentam inen (erillinen maatilarekiste-
hankkeet rijulkaisu, maatilatilastollinen vuosikirja), puutarharekisterin aikaansaami

nen sekä maatilalain soveltamisalaa ja m aatalouden tukem ista koskevien 
tilastojen kehittäm inen. Kuukausitilastot viljan ja  perunan kauppaan tulo- 
hinnoista.
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Metsähallituksen toim intakertom us ja  suoritetilasto

Laatija M etsähallitus, laskenta-ja tilastotoim isto.

Tilaston ku- Metsähallituksen toim inta yleensä (toim intakertom us); metsäpinta-alat,
vaarna ilmiö työvoim a, keskipäiväansiot, tapaturm at, m etsänhoito- ja  m etsäojitustyöt,

m etsäpalot, puun koijuu  ja  luovutus, teiden ja  uittoväylien rakentam inen 
sekä taloustulos (suoritetilasto).

Perustiedot Perustiedot ovat pääosin hoitoalueittain (29 hoitoaluetta), eräissä tapauk
sissa työkohteittani.

T ietojen saanti Julkaisut: Toim intakertom us  ja  suoritetilasto  on julkaistu nykym uodossa
vuodesta 1971. Toim intakertom us julkaistaan kertom usvuotta seuraavan 
vuoden kesäkuussa. Se sisältää ruotsin- ja  englanninkieliset tiivistelmät. 
Toim intakertom uksessa tiedot on esitetty pääasiassa koko m etsähallitusta 
koskevina, eräissä tapauksissa piirikunnittain. Suoritetilasto  julkaistaan 
m onisteena maaliskuussa ja myöhemmin M etsäntutkim uslaitoksen julkaise
man Metsätilastollisen vuosikirjan (SVT XVII A, Folia Forestalia) liitteenä. 
Vuosikirja on suom en-ja englanninkielinen. Pääosa suoritetilaston tiedois
ta  on esitetty  piirikunnittain, eräin osin myös hoitoalueittain. Suoritetilas
ton  useat taulukot sisältävät vertailutietoja 10 aikaisemmalta vuodelta. 
Vuodesta 1974 lähtien on julkaistu myös taskum uistio, joka sisältää m et
sähallitusta koskevat oleellisimmat tilastotiedot. Vanhempia tietoja on 
saatavissa yli 100 vuoden ajalta metsähallituksen toim intakertom uksista. 
Ensimmäinen kertom us on julkaistu vuonna 1865.
Julkaisem attom at: Perusaineisto ja  sen perusteella tehdyt tilastotaulukot 
säilytetään osaksi valtionarkistossa (vanhempi aineisto) ja osaksi metsähal
lituksessa. A tk-aineistoa on vuodesta 1962 lähtien.

Täydentävät Erkki Laitakari: Metsähallinnon vuosisataistaival 1859-1959 . (Silva Fen-
tiedot nica 107). V uosikolm annesraportti sekä taloustulosta, työvoim an määrää

(kaksi kertaa kuukaudessa), pinta-aloja, tapaturm ia yms. koskevat m onis
teet ja  hallinnollisesta tietoaineistosta tu o te tu t tulosteet.

Tilatilasto

Laatija M aanmittaushallitus, tarkastustoim isto.

Tilaston ku- Tilojen (rekisteriyksiköiden) määrä suuruusluokittain.
vaarna ilmiö

T ilastoyksikkö Maarekisteriy ksikkö.

Perustiedot Rekisteriyksiköiden määrä suuruuden mukaan sekä vesitilat ja  pakkolunas
te tu t alueet koko maassa ja  lääneittäin. Perustiedot saadaan maanmittaus- 
konttorien  pitäm istä luetteloista.
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Tietojen saanti Tilastoa on pidetty  vuodesta 1924 ja  sitä on julkaistu sarjassa M aanmit
taushallituksen julkaisuja. Saijan julkaisu nro 19 (ilm. 1931) osoitti vuoden 
1924, nro  29 (ilm. 1937) vuoden 1935 ja  nro  37 (ilm. 1960) vuoden 1958 
lopun tilanteen kunnittain . Viimeksi mainitussa julkaisussa on lisäksi kun
tien pinta-alat 1.3.1960. Vuodesta 1960 lähtien tilasto on julkaistu  SVT:n 
sarjasssa XIVA Maanmittaus.
K unnittaiset tiedot tulevat m aanm ittauskonttoreilta, tietoja saa m aanm it
taushallituksen tarkastustoim istosta.
Aluejako julkaisuissa: läänit.
Aluejako tietopalveluaineistossa: kunnat.

Kehittämis- Tilojen luokittelem inen käyttö tarkoituksen mukaan. M aanm ittauskontto-
hankkeet rit ovat keränneet vuodesta 1976 lähtien lohkom is-ja vuodesta 1977 myös

halkomistoimituksissa m uodostettujen tilojen käy ttö tarko itustiedot. Ky
seiset tiedot julkaistaan M aanmittaushallituksen vuositilastot -julkaisussa.

V altakunnan metsien inventointi

Laatija M etsäntutkimuslaitos, metsänsarvioimisen tutkim usosasto.

Tilaston ku- Metsävarat ja niiden kehittym inen,
vaarna ilmiö

Perustiedot Kaikki tärkeim m ät metsävarojen tunnukset, metsän omistus ja  eräitä pinta-
alaluokkia, joilla puuntuotan toa rajoittavat m uut metsän käyttöm uodot. 
Systemaattisella näytteellä saatavien tietojen rekisteröinnin alueyksikkö on 
kunta. Riittävän luotettavuuden kannalta pienin tulostuksen alueyksikkö 
on noin 200 000 ha ja  eniten käy tetty  alueyksikkö piirim etsälautakunnan 
toim inta-alue. K uudennen inventoinnin tulokset on laskettu myös läänien 
alueille.

Tietojen saanti M etsäntutkim uslaitoksen sarjat M etsäntutkim uslaitoksen Julkaisuja (MTJ)
ja Folia Forestalia (FF). Viimeiset julkaisut MTJ 93.6, 1978; FF  191, 207 
ja  225, 1974; FF 274, 1976 ;F F  320, 1977 ;F F  337, 1978 ;F F  380, 1979; 
FF  4 2 5 ,4 3 6  ja 4 4 6 ,1 9 8 0 .

Täydentävät Eri aluejaoilla tu lostettu ja tietoja laskentalistoilla ja  niistä tehdyillä yhdis-
tiedot telmillä m etsäntutkim uslaitoksen metsänarvioimisen tutkimusosastossa.

Kehittämis- Ilmakuva- ja m aastonäytteen yhdistelm ään perustuva menetelmä aluksi
hankkeet Lapin läänin olosuhteita varten; perustutkim usta maan ja kasvillisuuden sä

teilyn rekisteröinnin m ahdollisuuksista; tiedostojen ja tietojen käsittelyn 
kehittäm istä tavoitteena suurempi tulostusnopeus, tulostuksen viimeistely 
ja kustannusten alentaminen.
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Tilasto kantapuista, siemenkeräysmetsiköistä ja  siemenviljelyksistä

Laatija M etsäntutkim uslaitos, m etsänjalostuksen tutkim usosasto.

Tilaston ku- Valtakunnallisessa metsänjalostustyössä käytettävän perusmateriaalin mää-
vaama ilmiö rä ja sen alueellinen jakaantum inen.

Perustiedot Perustiedot, jo tka  ilmaistaan lukum äärinä ta i pinta-aloina (alueyksikkö on
piirim etsälautakunta ja  siemenviljelysalue), saadaan M etsäntutkim uslaitok
sen metsänjalostuksen tutkim usosastolta, m etsähallitukselta, keskusmetsä- 
lautakunnilta, m etsänjalostussäätiöltä ja  useilta metsää omistavilta puunja- 
lostusyhtioiltä. Nämä keräävät perustiedot alaorganisaatioiltaan: piirikun
nilta, hoitoalueilta, piirim etsälautakunnilta jne.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Metsätilastollinen vuosikirja SVT XVII A, Folia
Forestalia.
Julkaisem attom at: M etsäntutkim uslaitoksen metsänjalostuksen tutkim us
osaston metsägeneettisen rekisterin m onisteet ja  tilastot.

Täydentävät Oskarsson, Ole: Suomalaiset p lusm ännyt ja pluskuuset. Folia Forestalia
tiedot 150, Helsinki 1972.

Kehittämis- Siemenkeräysmetsiköiden ja  siemenviljelyksien tilasto-osaa tullaan täyden-
hankkeet täm ään paremmin käyttö tarkoituksia vastaavaksi. Myös siem entuotantoa

ja mahdollisesti laatuluokkia osoittavia tietoja tullaan esittäm ään.

Tilasto m etsänhoito-ja perusparannustöistä ja  niiden kustannuksista

Laatija M etsäntutkim uslaitos, m atem aattinen osasto.

Tilaston ku- Työsuoritteiden vuosittaiset määrät m etsänho ito -ja  perusparannustöissä
vaarna ilmiö (uudistusalojen valmistaminen, metsänviljely, taim istonhoito, metsänlan

noitus, hakkuutavat, m etsäojitus sekä pysyvien m etsäteiden rakentam inen), 
suoritteiden kokonais- ja  yksikkökustannukset sekä valtion avustukset ja 
lainat yksityism etsätalouden m etsänhoito-ja perusparannustöihin.

Perustiedot Perustiedot, jo tka ilmaistaan suoritem äärinä (ha ja km) ja rahamäärinä
(om istajaryhm itys: valtio/ teollisuusyhtiöt/ yksityiset ym .), saadaan valtion 
osalta metsähallitukselta, m etsäntutkim uslaitoksen kokeilualuetoim istosta, 
puolustusm inisteriön m etsätoim istosta ja am m attikasvatushallitukselta, 
teollisuusyhtiöiden osalta Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton m etsä
osastolta sekä yksityiset ym. -ryhmän osalta K eskusm etsälautakunta Ta
piolta, Centralskogsnämnden Skogskulturilta, vesihallitukselta sekä Ahve
nanm aan m aakuntahallituksen m etsätaloustoim istosta. Nämä keräävät pe
rustiedot alaorganisaatioiltaan, jäsenyhtiöiltään, piirim etsälautakunnilta, 
m etsänhoitoyhdistyksiltä jne.
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Tietojen saanti Tilasto on julkaistu Metsätilastollisessa vuosikirjasssa (Folia Forestalia 70, 
96, 130, 165, 195, 225, 255, 295, 345, 375, 430 ja  460 = SVT XVII A 
1 -1 2 )  ja  julkaistaan siinä edelleen. Aikaisemmin tilastoa on julkaistu kah
delta vuodelta myös Folia Forestalia -sarjassa niteissä 32 ja  47. Julkaisuissa 
on esitetty  piirim etsälautakunnittaiset tiedot vuodesta 1965 lähtien sekä 
koko maan aikasarjat vuodesta 1950 lähtien.
M etsäntutkim uslaitoksen m atem aattiselta osastolta saa piirim etsälautakun- 
nittaisia tietoja myös vuodelta 1964, m utta  ei sitä aikaisemmilta vuosilta. 
Julkaistun om istajaryhm ittäisen ja  alueittaisen tilaston perusaineisto on 
tallella vuodesta 1964 lähtien samoin kuin em. virastojen, laitosten ja  jär
jestöjen keräämä perusaineisto, jonka pohjalta tiedot valtakunnalliseen ti
lastoon annetaan. Näistä osa voidaan käsitellä tietokoneella.
Aluejako julkaisuissa ja  tietopalveluaineistossa: koko maa ja  piirimetsälau
takuntien alueet.

Kehittämis- Eräitä tilaston osia tullaan vuodesta 1981 lähtien uudistam aan paremmin
hankkeet käyttötarkoituksia vastaaviksi.

Puunkäyttö-, poistum a-ja m etsätasetilasto

Laatija M etsäntutkimuslaitos.

Tilaston ku- Suomen puunkäyttö  ja  metsien poistuma.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Raakapuun tilastoyksikkö vuoteen 1970 asti k-m^ kuoretta, vuodesta 1971
lähtien k-m^ kuorineen.

Perustiedot Raakapuun vuotuisen käytön ja poistum an alueittaiset m äärät puulajeit
tani. T iedot perustuvat M etsäntutkim uslaitoksen vuosittain tekemiin raa
kapuun käytön selvityksiin.

Tietojen saanti Julkaisut: Eino Saari: Puun käyttö  Suomessa. MTJ. 14.1. Helsinki 1934.
N. A. Osara—V. Pöntynen—E. E. Erkkilä: Suom en puunkäy ttö  ja m etsä
tase. MTJ. 36.1. Helsinki 1948. V. Pöntynen: Suom en puunkäy ttö  vuosi
na 1 9 4 7 -6 1 . MTJ. 56.3. Helsinki 1962.
Vuodesta 1962 lähtien M etsäntutkim uslaitoksen Folia Forestalia -sarjan 
n .o t 4 (v. 1964), 15 (1965), 25 (1966), 35 (1967), 46 (1968), 67 (1969), 
90 (1970), 127 (1971), 166 (1972), 205 (1974), 219 (1974), 277 (1976), 
308 (1977), 330 (1977), 376 (1979) ja 41 1 (1979).

Täydentävät K iinteistöjen raakapuun käytön tutkim ukset. M arkkinapuun hakkuumää-
tiedot rätutkim ukset (ks. m arkkinapuututkim us), Folia Forestalia n :o t 20 (1966),

29 (1967), 33 (1967), 120 (1971), 173 (1973), 322 (1977) ja  397 (1979).
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Raakapuun hintatilasto

Laatija M etsäntutkim uslaitos, m atem aattinen osasto

Tilaston ku- Yksityismetsien kantohinnat sekä yksityisluontoisten metsien kanto- ja
vaarna ilmiö hankintahinnat.

Tilastoyksikkö Markkaa kiintokuutiom etriltä kuorellista puuta.

Perustiedot T iedot on aikaisemmin saatu piirim etsälautakuntien metsätalousneuvojilta.
Laadittu  tilasto on tällöin ollut yksityismetsien kantohintatilasto . Vuoden
1978 alusta lähtien tiedot on kerätty  raakapuun ostajilta ja näistä laadittu 
tilasto on yksityisluontoisten metsien kan to -ja  hankintahintatilasto. 
Hakkuuvuoden 1980/81 alusta lukien raakapuun kanto- ja hankintahinta- 
tilaston laatiminen siirtyy metsäveroperusteita varten raakapuun ostajilta 
kerättävästä hinta-aineistosta laadittavaksi.

T ietojen saanti Julkaisut: Metsätilastollinen vuosikirja (Folia Forestalia -sarja sekä SVT
XVII A). Eräitä M etsäntutkim uslaitoksen tiedotteita.
Julkaisem attom at: Ns. vanhan kantohintatilaston perusaineisto arkistoitu 
M etsäntutkimuslaitoksessa vuodesta 1955 lähtien.

Täydentävät Lauri Selin: Raakapuun kantohintataso maassamme vuosina 1934—55.
tiedot M etsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 48.5. Helsinki 1957.

M arkkinapuututkim us

Laatija M etsäntutkimuslaitos.

Tilaston ku- Markkinoille tulevan raakapuun hankintam äärä ja  kulkuvirrat.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Raakapuun tilastoyksikkö vuoteen 1970 asti k-m^ kuoretta, vuodesta
1973 lähtien k-m^ kuorineen.

Perustiedot Perustiedot hankittu  v. 1964, 1967 ja  1970 M etsäntutkim uslaitoksen m et
säekonomian tutkim usosaston ja  kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministe
riön työvoim aosaston tekemillä ostajakyselyillä. Vuosien 1973, 1976 ja
1979 tiedot hankittu  metsäekonom ian osaston tekemillä kyselyillä. V uotta 
1979 koskevat tiedot julkaistaan Folia Forestalia -sarjassa v. 1981.
Seuraava tutkim us on vuodelta 1982.

Tietojen saanti Julkaisut: Folia Forestalia n:ot 20, 173, 322 ja  397. Esko Pälä ja  Pentti
R oitto : M arkkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja niiden kulkuvirrat v. 
196 7. Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriön työvoim aosasto, Hel
sinki 1969.
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Täydentävät M atti Palo: M arkkinapuun alueittaiset hankintamäärät v. 1962. Folia Fo-
tiedot restalia nro 2. Helsinki 1964. M atti Palo: Ostajaotantaan perustuva hak-

kuutilasto. M etsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 68.1. Helsinki 1969.

M arkkinapuun hakkuu-ja  työvoim atilasto

Laatija M etsäntutkimuslaitos, m atem aattinen osasto (1.7.1981 alkaen).

Tilaston ku- Raakapuun hakkuum äärät raakapuulajeittain ja  toim itustavoittani; henki-
vaama ilmiö löiden ja  kaluston määrä puutavaran korjuussa sekä m etsänhoito-ja u itto 

töissä.

Tilastoyksikkö Kuorellinen k iintokuutiom etri, henkilö, käy tetty  kalusto.

Perustiedot Hakkuum äärät sekä kunkin kuukauden osalta erikseen e ttä  hakkuuvuoden
alusta kumulatiivisena eri toim itustapojen mukaan. Kuukausitilastossa ei 
aluejakoa. Puolivuositilastossa hakkuum äärät piirim etsälautakunnittani. 
Työvoima ja kalusto pystykaupoissa ja  ostajien omissa hakkuissa kunkin 
kuukauden viimeisen työpäivän tilanteen mukaan työlajeittain. Ei alueja
koa. Kuukausitilastossa tiedot kerätään 100:lta raakapuun ostajalta, jo tka 
on ositetulla otannalla poim ittu  noin 740 ostajasta. Puolivuositilastossa 
otoksen koko on noin 300 ostajaa.

Tietojen saanti Julkaisut: Kuukausittain ilmestyvät M etsäntutkim uslaitoksen m onisteet,
lisäksi Metsätilastollinen vuosikirja (Folia Forestalia = SVT XVII A) ja 
Tilastokeskuksen Tilastokatsaukset.
Aluejako julkaisuissa: kuukausitilastoissa ei aluejakoa; aluejako puolivuosi- 
tilastoissa piirim etsälautakunnat.

Täydentävät Aiemmin tilastoa on laatinut työvoim aministeriö. Tilaston aluejakona oli
tiedot tällöin työvoimapiiri. Tilasto on julkaistu Työvoimakatsauksissa, T yövoi

maministeriön tilastoja -sarjassa, Metsä tilastollisessa vuosikirjassa sekä Ti
lastokeskuksen T ilasto ka tsau ksissa.

Metsä- ja  m aastopalotilasto

Laatija Sisäasiainministeriö, pelastusosasto.

Tilaston ku- Metsäpalojen lukumäärä ja paloalueiden pinta-alat vuosittain sekä yleisim-
vaama ilmiö mät syttym issyyt ryhm ittäin.

Perustiedot Perustiedot, jo tka  ilmaistaan palojen lukum äärinä ja  pinta-aloina saadaan
kaikkien m etsänomistajien osalta kuntien paloviranomaisilta lääninhallitus
ten välityksellä.
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Tietojen saanti Tilasto julkaistaan Metsätilastollisessa vuosikirjassa (Folia Forestalia = SVT 
XVII A). Tilastoa on julkaistu vuosikirjassa vuodesta 1969 lähtien sekä sitä 
ennen kahdessa Folia Forestalia -sarjassa ilmestyneessä osajulkaisussa (en
simmäiset tiedot vuodelta 1966). Julkaistu: F F  32, 47, 70, 96, 130, 165, 
195, 225, 255 ja  295, joista kahdeksan viim eksimainittua myös SVT:n sar
jassa XVII A numeroilla 1—8. Piirim etsälautakunnittaisia tietoja saa aikai
semmilta vuosilta 1965 lähtien M etsäntutkim uslaitoksen m atem aattiselta 
osastolta sekä vuodesta 1952 lähtien metsähallituksen lasken ta-ja  tilasto
toim istosta. Vuodesta 1952 vuoteen 1969 on tietoja saatavissa myös m et
sähallituksen vuosikertomuksista (Metsätilasto, SVT XVII :49 ja SVT XVII 
B :l). Tilaston perusaineisto on vuodesta 1952 lähtien m etsähallituksen 
hoitoalueiden ja  piirim etsälautakuntien m etsäpaloilmoituksissa tallella 
M etsäntutkim uslaitoksen matem aattisella osastolla sekä metsähallituksen 
laskenta- ja  tilastotoimistossa. Vuodesta 1980 lähtien on kuntien palovi
ranom aisten lähettäm ät palo- ja  pelastustoim en kertom ukset sekä läänin
hallitusten laatim at metsä- ja maastopalojen yhteenvedot sisäasiainminis
teriön pelastusosastossa.

Kehittämis- Metsäpalojen kustannusten ja  vahinkojen selvittäminen.
hankkeet

M etsätilastollinen vuosikitja

Laatija M etsäntutkimuslaitos, m atem aattinen osasto.

Julkaisun ku- M etsävaranto, m etsätalouden tuo tan to  ja  työvoim a, raakapuun kuljetus,
vaarna ilmiö puunkäyttö  ja metsätase, metsäteollisuuden tuo tan to  sekä puutavaran ja

m etsäteollisuustuotteiden vienti ja  tuonti.

Perustiedot Kirja on kokoom ajulkaisu, jonka tiedot kerätään tilastoista, tutkim uksista
ja  muista aineistoista.

Tietojen saanti Kirja on julkaistu Suom en virallisen tilaston sarjassa vuodesta 1968 (SVT
XVII A). Kirja julkaistaan myös Folia Forestalia -sarjassa.

Täydentävät Ennen vuosikirjan säännöllistä julkaisemista on Folia Forestalia -sarjassa il-
tiedot m estynyt kaksi vastaavaa julkaisua, nro 3 2 : Metsätilastoa. IM etsävaranto,

1967]& nro 47 : Metsätilastoa 1 9 5 0 -6 7 , 1968.

Metsästys- ja  riistatilasto

Laatija Riista- ja  kalatalouden tutkim uslaitos, riistan tutkim usosasto.

Tilaston ku- Saaliit, m etsästyspaine, m etsästäjäkunnan rakenne, riistakantoja.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Metsästäjä, saaliin määrä, riistakannan suuruus tai tiheys.

4 1282012539—12
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Perustiedot Pääosa m etsästystilaston tiedoista kerätään vuosittain m etsästäjiltä metsäs
tyskortin  maksulomakkeeseen painetulla tiedustelulla. Riistatilasto perus
tuu erilaisin arviointimenetelmin kerättyihin tietoihin.

Tietojen saanti Tietoja on julkaistu  R iista-ja kalatalouden tutkim uslaitoksen sarjoissa sekä 
muissa alan julkaisuissa.

Kehittämis- Perustietojen saannin parantam inen, tilastojen esittämistavan ja tietojen
hankkeet käy ttöön  saattamisen parantaminen.

Kalastustilasto

Laatija R iista-ja kalatalouden tutkim uslaitos, kalantutkim usosasto.

Tilaston ku- Pää- ja  sivuammattikalastajien lukumäärä sekä näiden ja  virkistys-ja koti-
vaarna ilmiö tarvekalastajien saaliit ja saaliitten arvo vuosittain merialueella ja sisävesillä.

Vuodesta 1973 lähtien merikalastuksesta kuukausittain tärkeim pien lajien 
saalis sekä kalastuksen määrä ja  pyyntialue pyydyksittäin.

Tilastoyksikkö Kalastaja, rekisteröity alus.

Perustiedot Pää- ja  sivuammattikalastajien määrä (arvio). Pää-ja sivuammattikalastajien
saamat saaliit kalalajeittain (15 lajia). V irkistys-ja kotitarvekalastajien saa
m at saaliit (arvio). Am m attikalastuksen perusaineisto kerätään postitiedus
telulla, joka pyritään lähettäm ään kaikille am mattikalastajille. Yli 15 m et
rin m ittaisten kalastusalusten tiedot kerätään pyyntikerroittain  kalastus
päiväkirjan avulla. Määrävuosina tehdään tiedustelu virkistys- ja  kotitarve- 
kalastuksesta.

Tietojen saanti Tilastoa on  laadittu vuodesta 1962. Sitä on julkaistu  Suom en tilastollisessa
vuosikirjassa ja kalantutkim usosaston sarjassa Suom en kalatalous.

Kehittämis- A m m attikalastajaluettelon laatiminen. Sisävesien kalastustilaston kehittä-
hankkeet minen.
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TEOLLISUUS JA  KAIVANNAISTOIMINTA 

Teollisuustilasto

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Teollisella toim innalla eli teollisuudella tarkoitetaan valmistusta, ts. alku-
vaarna ilmiö tuotannosta saatavan tai jo  jalostetun raaka-aineen mekaanista ta i kemial

lista m uuttam ista tavaroiksi tms. tuotteeksi. Varsinaisen valmistuksen li
säksi teollisuustilastossa kuvataan kaivos- ja  kaivannaistoim intaa sekä säh
kö-, kaasu- ja vesihuoltoa. Näin ollen tilasto kuvaa Toimialaluokituksen  
(TOL) toimialoja 2, 3 ja 4. Lisäksi kuvataan m oottoriajoneuvojen korjaus
ta, toim iala 9513.

Tilastoyksikkö Toim ipaikka, jossa yhdellä sijaintipaikalla harjoitetaan yhden yritystyyppi-
sen yksikön alaisuudessa pääasiallisesti yhdenlaista taloudellista toim intaa.

Perustiedot Toiminimi, toimiala, kunta, sijaintiosoite, pääkonttori, yritysm uoto.
H enkilökuntatiedot: Työntekijöiden määrä jao teltuna miehiin, naisiin, 
valm istustyöntekijöihin ja apuosastojen työntekijöihin. Työntekijöiden 
palkat, sosiaalikulut ja  työ tunnit. Omistajien määrä sukupuolen mukaan. 
Toim ihenkilöt sukupuolen m ukaan sekä toim ihenkilöiden palkat, sosiaali
kulut ja  työ tunnit.
T uotanto: Tuotteiden arvo, vieraille suoritettujen koijausten arvo ja saatu 
korvaus vieraille tehdystä palkkio työstä. Näiden summa on tuotannon 
bruttoarvo. Kauppatavaroiden arvo ja  bruttokorvaus suoritetuista ei-teolli- 
sista palveluista.
Tuotantokustannukset: Tuotantoto im intaan käy tetty jen  raaka-aineiden ja 
puolivalmisteiden, pakkausten ja pakkausaineiden, p o ltto -ja  voiteluainei
den ja  m uiden tarvikkeiden sekä lämpö- ja sähköenergian arvot. Vieraiden 
suorittam at palkkiotyöt, korjaukset ja  ei-teolliset palvelukset sekä kauppa
tavaroiden ostot.
Käyttöom aisuus: Uudishankinta kuuteen, korjaukset neljään ja  käy ttö 
omaisuuden arvo vuoden lopussa viiteen tyyppiin jaettuna.
Käyttövoim a: Koneiden luku ja  teho viiteen tyyppiin jaettuna.
Energia: T uotetun  sähköenergian määrä seitsemään tyyppiin jaettuna sekä 
yhteinen arvo. O stetun ja  saadun sähköenergian määrä ja arvo. T uotan to
toim intaan käytetyn sähkön määrä ja  arvo. M yydyn ja  luovutetun sähkö
energian määrä ja arvo. Suoraan kytketyillä voimakoneilla tuo te tun  käyt
tövoiman määrä. T uotetun  ja ku lu te tun  lämpöenergian määrä. Ostetun, 
saadun, m yydyn ja luovutetun lämpöenergian määrä ja  arvo.
T uotteiden määrä ja  arvo CCCN-nimikkeistöön pohjautuvan luokittelun 
mukaan.
R aaka-ja pakkausaineiden määrä ja arvo em. nim ikkeistön mukaan. 
Polttoaineiden kulutus (määrä ja arvo) em. nim ikkeistön mukaan. 
K onekanta toim ialasta tekstiilien valmistus.
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Perustiedot saadaan toim ipaikoista. T iettyä vuotta koskevat lom akkeet lä
hetetään seuraavan vuoden alussa ja  ne on palautettava huhtikuun 15. päi
vään mennessä.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu SVT XVIII A yksiosaisena vuodesta 1884 ja kaksi
osaisena (osassa I toim ipaikkatiedot, osassa II tuo te tiedo t) vuodesta 1964. 
Vuodesta 1976 lähtien tilastoa julkaistaan kolmiosaisena. Osassa III ju l
kaistaan polttoaineiden käy ttöä koskevat tiedot .Vuodesta 1980 lähtien osa 
III sisältää myös m uut energiatiedot. O tantaan perustuvia ennakkotietoja 
Suomen teollisuudesta vuodesta 1954 Tilastokatsauksissa (kyseistä vuotta 
seuraavan vuoden numerossa 7) ja  vuodesta 1968 Tilastotiedotus-sarjassa 
TE. Saijassa TE ilmestyvät lisäksi tekstiiliteollisuuden konekantatilasto ja 
tilasto m oottoriajoneuvokorjaam oista. Vanhempia julkaisuja: Tehtaasto- 
johtokunnan tilastolliset selosteet v. 1 8 4 2 -1 8 7 6 ; K äsityö tilasto, SVT 
XVIII B ilm estynyt v. 1913, 1923 ja  1934;vuosien 1953 ja  1963 vastaavat 
tiedot liikeyrityslaskennan julkaisuissa.
Julkaisem attom at: Perusaineisto ja  tilastotauluja vuodesta 1909, tie toko
neella käsiteltävä aineisto vuodesta 1960. Julkaistuja yksityiskohtaisem pia 
perustietojen jaottelu ja ja  yhdistelm iä saadaan Tilastokeskuksen hallussa 
olevista tauluista sikäli kuin yksityistä yritystä koskeva salassapitovelvolli
suus sallii.
A luejakona julkaisuissa: kunta ja lääni. Julkaisemattomissa aineistoissa 
lisäksi seutukaava-alue.
T ietokannat: A luetietokannassa on teollisuutta koskevia tietoja vuodesta 
1975 lähtien.

Täydentävät Täydentäviä tietoja saadaan teollisuustuotannon volyymi-indeksistä. Tilas-
tiedot tokatsauksissa kuukausittain ilmestyvistä eräiden tavaroiden tuo tan to lu 

vuista, työvoima-, yritys-, työtapaturm a- ja  verotilastosta sekä väestölas
kennasta, liikeyrityslaskennasta ja yritysrekisteristä. Suomen Pankin Kas- 
vututkim uksia  -sarjassa (III) on julkaistu Suomen teollisuutta kuvaavia 
aikasarjoja vuosilta 1900—1965 (Reino Hjerppe, R iitta Hjerppe, Kauko 
Mannermaa, O. E. Niitamo, Kaarlo Siitän: Suom en teollisuus ja teollinen 
käsityö 1900—1965).

Kehittämis- Tilaston valmistumisen nopeuttam inen tuotantom enetelm iä kehittämällä.
hankkeet Käsitteiden ja määritelmien tarkistam inen.

T eollisuustuotannon volyymi-indeksi

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Teollisuustuotannon volyymin kehitys, ts. teollisuuden kiinteähintaisen ja-
vaama ilmiö lostusarvon kehitys.
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Tilastoyksikkö Kuukausi-indeksissä: kuukaudessa tuo te tun  yksityisen tuo tteen  määrä;
joissakin tapauksissa myös tehtyjen työ tun tien  ja raaka-aineiden määrä. 
Tarkistetussa indeksissä ja  lopullisessa indeksissä: toim ipaikka.

Perustiedot Kuukausi-indeksi: Toim ipaikkojen tai toim ialojen tuottam ien tuotteiden 
määrä, tehdy t työ tunn it ja /ta i raaka-aineiden määrä. T iedot saadaan val
mistajilta ja /ta i alan järjestöiltä sekä viranomaisilta.
T arkistettu  indeksi: Toimialojen tuo tannon  bruttoarvot, jalostusarvot ja 
tuo tteiden  yksikköarvot kyseiseltä ja  edelliseltä vuodelta sekä tuotejakau- 
m at. Tarkistettu  indeksi lasketaan o tantaan perustuvan teollisuuden en- 
nakkotilaston tietojen ja niihin yhdistettyjen toisella tuotekohtaisella 
otannalla saatujen yksikköarvotietojen avulla.
Lopullinen indeksi: T uotteiden määrä ja  arvo sekä eri toimialojen tuo tan
non b ru tto -ja  jalostusarvo. Indeksi lasketaan vuosittaisen teollisuustilaston 
lopullisista tiedoista.

T ietojen saanti Julkaisut: Kuukausi-indeksi julkaistaan Tilastotiedotussarjassa  TE. Tarkis
te ttu  ja lopullinen vuosi-indeksi ilm estyy samassa sarjassa kuukausi-indek
sin yhteydessä. Indeksit julkaistaan myös Tilastokatsauksissa. Suom en ti
lastollisessa vuosikirjassa julkaistaan pitem piä indeksisarjoja.
T ietokannat: Kuukausi-indeksit aikasarjatietokannassa.

Täydentävät Volyymi-indeksiä varten kerätystä aineistosta julkaistaan osa Tilastokat-
tiedot sauksissa tuotetilastona.

Kehittämis- Kuukausi-indeksin perusvuoden m uuttam inen (uusi perusvuosi 1980) sekä
hankkeet indeksin laskentam enetelm ien kehittäm inen.
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ENERGIAHUOLTO 

Energiatilastot

Laatija K auppa-ja teollisuusministeriö, energiaosasto.

Julkaisun ku- Koko maan energian tuo tan to , kulutus, tuonti ja  vienti energialähteittäin
vaarna ilmiö ja kulutussektoreittain , energian h innat, energiainvestoinnit sekä eräitä kes

keisiä kansainvälisiä energiatietoja.

Perustiedot Energiatilastot on kokoomajulkaisu, jonka tiedot kootaan useista muista
tilastoista. Näistä tilastoista saadaan energiahyödykkeiden m äärä-ja h in ta
tietoja. Energiahyödykkeiden hankinta- ja kulutusm ääriä m itataan perusti- 
lastoissa kunkin hyödykkeen luonteenom aisella m ittayksiköllä: tonni, kuu
tiom etri, gigawattitunti jne. Energiatilastoissa eri energiahyödykkeet on 
saatettu  yhteismitallisiksi siten, että eri polttoaineiden tehollinen lämpö
arvo on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä. M ittalukua k u t
sutaan ekvivalenttiseksi öljytonniksi (toe). Yhteismitallinen energian tuo
ta n to ja  kulutus esitetään johdettuna tilastona, energiataseena.

Tietojen saanti Julkaisu: Vuosijulkaisu Energiatilastot vuodesta 1975 lähtien kau p p a-ja
teollisuusministeriön energiaosaston julkaisusarjassa A. Tilastojen aikasar
ja t on koo ttu  vuodesta 1960 lähtien. Vuodesta 1981 Energiatilastot ju\- 
kaistaan S VT-sarjassa.

Täydentävät Energiatilastojen perustilastoja ovat ulkom aankauppatilasto, teollisuustilas-
tiedot to , rakennusten lämmitysenergiatilasto (vuodesta 1981), Suomen Sähkö-

laitosyhdistyksen sähkötilasto, Öljyalan Keskusliiton öljytilasto, Lämpölai
tosyhdistyksen kaukoläm pötilasto, energia-alan yritysten tilastot sekä 
OECD:n energiatilastot.
K auppa-ja teollisuusministeriön energiaosasto julkaisee neljännesvuosittain 
Energiakatsausta, joka  sisältää energiahuollon lyhyen ajan suhdannetietoja. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisusarja B : selvitykset 
ja tutkim ukset.

Teollisuuden energiatilasta

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Sähkön ja läm m ön tuo tan to  ja käy ttö  sekä polttoaineiden käy ttö  kaivos- ja
vaarna ilmiö kaivannaistoiminnassa, teollisuudessa sekä energia- ja vesihuollossa (toim i

alaluokituksen toim ialat 2, 3 ja 4).

Tilastoyksikkö Toim ipaikka (kaivos, tehdas, voimalaitos).
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Perustiedot T uo te tun  sähkön määrä tuotan to la je itta in  sekä yhteisarvo.
O stetun ja  yrityksen m uilta toim ipaikoilta saadun sähkön määrä ja arvo. 
Sähkön käyttö  omaan tuo tan to to im in taan  sekä m yydyn ja  luovutetun säh
kön määrä ja  arvo.
Läm mön tuotannon sekä oston ja m uilta toim ipaikoilta saadun lämmön 
määrä ja  arvo.
Läm mön käyttö  omaan tuo tantoto im intaan sekä m yydyn ja  luovutetun 
lämmön määrä ja arvo.
G eneraattoreita ja m uita koneita käyttävien voimakoneiden sekä sähkö
m oottorien  lukumäärä ja  teho.
K äytettyjen polttoaineiden määrä ja  arvo.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu SVT XVIII A Teollisuustilasto. Vuodesta 1980 
lähtien kaikki energiatiedot julkaistaan osassa III, vuosina 1976—79 vain 
polttoaine tiedot. Aikaisemmat tiedot: Teollisuustilaston osassa I (vuosina 
1964—79) ja Teollisuustilastossa (1884—1963).
Julkaisuissa tiedot sähkön ja  lämmön tuotannosta ja  käytöstä sekä käy ttö 
voimasta toim ialoittain. Polttoaineiden käyttö  toim ialoittain ja lääneittäin. 
Julkaisem attom at: Toimialojen polttoainekäyttö  ja  polttoaineiden käyttö  
kunnittain  ja  seutukaava-alueittain.

Täydentävät Kauppa- ja  teollisuusministeriön Energiatilasta (kokoom ajulkaisu), Teolli-
tiedot tilasto osa I I  (energiahyödykkeiden tuo tan to ), Ulkomaankauppatilasto

(tuon ti ja vienti), Suomen Sähkölaitosyhdistyksen sähkötilasto (sähkön 
tuo tan to , kulutus, verkostotiedot), Läm pölaitosyhdistyksen kaukolämpö- 
tilasto (laitosten kapasiteetti, läm m ön hankinta, jakelu, polttoaineet), Öl
jyalan keskusliiton öljytilasto (öljytuotteiden m yynti). Lisäksi kansainvä
liset tilastot, KTM:n energiaosaston julkaisut ja energia-alan yritysten vuo
sikertom ukset ja  vastaavat.

Kehittämis- Energiatietojen keruun ja  käsittelyn parantam inen (tietojen luotettavuu-
hankkeet den parantam inen ja nopeuden lisääminen). Käsitteiden ja määritelmien

yhtenäistäm inen ja  kehittäm inen kotim aisen tietojen tarpeen ja  kansain
välisten suositusten pohjalta. Julkaisun tietosisällön ja  käyttökelpoisuuden 
kehittäm inen. Tietopalvelun kehittäm inen julkaisem attom ista tiedoista.

Rakennusten lämmitysenergiatilasto

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Rakennusten lämmittäm iseen käytetyn energian määrä energialähteittäin
vaarna ilmiö ja  läm m itystavoittain.

Tilastoyksikkö Läm m itettävä rakennus.

Perustiedot Rakennuksen valmistumisvuosi, käy ttö tarkoitus/ta lo tyyppi, pinta-ala ja
tilavuus. Pää- ja lisälämmitystavat, lämmitysenergian käy ttö  ja  mahdolli
sesti tehdyt energiataloudelliset toim enpiteet.
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Tietojen saanti T iedustelu on teh ty  ensimmäisen kerran vuoden 1980 lämmitysenergiatie-
toja koskevana.Pääosa sen tuloksista julkaistaan Kauppa- ja teollisuusminis
teriön energiaosaston julkaisusarjassa B. Muita tiedustelun tuloksia saa Ti
lastokeskuksesta. Seuraava tiedustelu tehdään vuotta 1982 koskevana.

Täydentävät M etsäntutkim uslaitoksen tekem ä kiinteistöjen polttoaineiden käy ttö  1978
tiedot (KTM /  energiatilaston julkaisuja, sarja B 16.) Tietoja rakennusten lämmitys-

tavasta ja  lämmitysaineesta saa väestölaskentojen rakennuskantatiedoista ja 
uusien rakennusten osalta Tilastokeskuksen talonrakennustilastosta. Monet 
viranomaisten (KTM, asuntohallitus, VTT) tai järjestöjen (K aupunkiliitto, 
Kunnallisliitto) tu tkim ukset ja selvitykset sisältävät tietoja rakennusten 
lämmityksestä.

Kehittämis- fVuoden 1980 tiedustelun antam ien kokem usten perusteella kehitetään py-
hankkeet syvä rakennusten lämmitysenergiatilasto.
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RAKENNUSTOIMINTA 

T alonrakennust ilasto

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Rakennusluvan vaativa talonrakennustoim inta,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Rakennus.

Perustiedot Rakennustekniset tiedot: Rakennustoim enpide (uuden rakentam inen, vano n
hän m uuttam inen sekä korjaam inen), rakennuksen koko (m , m ), kerros
luku, rakennusaine ja  -tapa, läm m itystäpä ja  -aine, varusteet.
Rakennuksen sijaintitiedot: Lääni, kunta, kaupunginosa/kylä, kortteli/tila, 
rakennuspaikan kaavoitusaste, karttakoordinaatit vuodesta 1971. 
Rakennuksen käyttö tarkoitus: Asuin-, maatalous-, teollisuusrakennus tms; 
kaikkiaan noin 80 alaryhmää.
Asuinrakennuksen tyyppi: Yhden asuinhuoneiston talo, kahden asuinhuo
neiston talo, rivi-ja ketjutalo sekä kerrostalo.
Rakennuttaja: Maanviljelijä, muu yksityinen, asunto-osakeyhtiö tms; kaik
kiaan 14 alaryhmää.
Nimi- ja /ta i osoitetiedot: rakennuttajasta, rakentajasta ja ton tista ta i raken
nuspaikasta.
T iedot saadaan kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta kirjallisina kuukau
sittain (rakennusluvat) ja neljännesvuosittain (rakennusvaihetiedot).

T ietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Talonrakennustilasto SVT XVIII C vuodesta 1960.
Vuosien 1952—1959 tiedot on julkaistu erillisartikkeleina Tilastokatsauk
sissa. Neljännesvuosittainen talonrakennustilasto ja  kuukausittainen raken- 
nuslupatilasto Tilastotiedotus-sa.ija.ssa RA vuodesta 1967. Vuosi-ja neljän- 
nesvuosijulkaisussa julkaistaan myös talonrakennustilaston perustietojen 
pohjalta laskettuja volyym i-ja arvotietoja.
Aluejako julkaisuissa: vuosijulkaisussa koko maa, läänit, seutukaava-alueet 
ja  joissakin tauluissa kunnat; neljännesvuosi- ja  kuukausijulkaisussa koko 
maa ja  läänit.
Julkaisem attom at: T ilastotaulut joistakin tiedoista vuodesta 1958, yksi
tyiskohtaisem pia tietokonetauluja vuodesta 1967.
Aluejako: kunnat.
T ietokannat: Aluetietokannassa on talonrakennustoim intaa kuvaavia tie to 
ja  vuodesta 1975 lähtien.

Täydentävät Asunto tuo tan to tilasto , teollisuustilasto, työvoim atilasto, talonrakennustoi-
tiedot m innan yritystilasto , rakennuskustannusindeksi, väestölaskennan asunto

ja rakennuskantalaskelm at, valtion kiinteistöjen keskusrekisteri, Väestöre
kisterikeskuksen tiedot.
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Kehittämis- Talonrakennustilaston kehittäm inen liittyy Väestörekisterikeskuksen hank-
hankkeet keeseen väestön keskusrekisterin tietosisällön laajentamiseksi rakennuksia

ja  huoneistoja koskevilla tiedoilla. Kunnat ovat 1.11.1980 lähtien ilm oitta
neet rakennustoim intaa koskevat tiedot sekä Väestörekisterikeskukselle et
tä Tilastokeskukselle. Noin vuoden pituisen siirtym äkauden jälkeen tiedot 
ilm oitetaan ainoastaan Väestörekisterikeskukselle, joka toim ittaa tiedot 
m agneettinauhoilla Tilastokeskukselle. Talonrakennustoim intaa koskevien 
tietojen ilmoittamisessa o te ttiin  1.11.1980 käy ttöön  myös uudet lom ak
keet ja  uusi rakennuksen käyttötarkoitusluokitus. Lom akeuudistuksen yh
teydessä lisättiin kerättävien perustietojen määrää sekä uudistettiin  kysy
myksissä käytettäviä luokituksia. Vuoden 1981 talonrakennustilastot tu 
lostetaan kuitenkin vielä vanhan lomakkeen tietosisällön mukaisesti. Ta
lonrakennustilaston uudistuksen yhteydessä kehitetään myös tietojen tu 
lostusta ja  niiden julkaisemista. Tulostettavien tietojen määrää lisätään ja 
tulostusta pyritään nopeuttam aan erityisesti rakennusvaihetietojen (raken
nushankkeiden aloittam inen) osalta. Rakennustoim innan volyymia ja  ar
voa mittaavan volyymi-indeksin 1973 = 100 perusvuodeksi m uutetaan 
1980 = 100. Uuden volyymi-indeksin tietojen julkaiseminen aloitetaan ke
väällä 1982.

A suntotuotanto  tilasto

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Rakennusluvan vaativa asuntorakennustoim inta.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Asuinrakennus ja  asuinhuoneisto.

Perustiedot Talonrakennustilaston yhteydessä m ainittujen rakennusta koskevien tie to 
jen  lisäksi seuraavat huoneistokohtaiset tiedot: lukum äärä, huoneistotyyp- 
pi, huoneistoala. T iedot saadaan kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Asunto tuo tan to , S VT XVIII D vuodesta 1966,
neljännesvuosijulkaisu Tilasto tiedotus-sarjassa RA vuodesta 1966. Van
hempia tietoja Sosiaalisessa aikakauskirjassa kaupungeista vuodesta 1912, 
kauppaloista 1936 ja maalaiskunnista 1957.
Aluejako julkaisuissa: koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja osittain myös 
kunnat.
Julkaisem attom at: Tilastotaulut vuodesta 1966.
Aluejako: kunnat.
Tietokannat: A luetietokannassa on asunto tuo tan toa koskevia tietoja vuo
desta 1975 lähtien.

Täydentävät Talonrakennustilasto, vuokratiedustelu, asunto-osakeyhtiöiden yritystilas-
tiedot to , rakennuskustannusindeksi, väestölaskennan asunto- ja  rakennuskanta-

laskennat ja asunto- ja elinkeinotutkim us, Väestörekisterikeskuksen tiedot.
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Eero Heikkonen: Asuntopalvelukset Suomessa 1860—1965, Suom en Pan
kin taloustieteellisen tutkim uslaitoksen julkaisuja, kasvututkim uksia III, 
Helsinki 1971.

Kehittämis- A suntotuotantotilastojen kehittäm ishankkeet liittyvät Väestörekisterikes-
hankkeet kuksen suorittam aan väestön keskusrekisterin tietosisällön laajentamiseen

rakennuksia ja huoneistoja koskevilla tiedoilla (ks. talonrakennustilaston 
kehittäm ishankkeet).

Rakennusten ja asuinhuoneistojen poistum atilasto

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Rakennusten ja asuinhuoneistojen poistuma,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Rakennus ja  asuinhuoneisto.

Perustiedot Rakennuksista: Poistuman syyt : purkam inen, tuhoutum inen, hylkääminen,
yhdistäm inen, jakam inen, käy ttö tarkoituksen m uutos, rakennustekniset 
tiedot: rakennuksen koko (m , m ^), rakennusaine, läm m itystäpä, varus
teet; rakennuksen ikä; sijainti: lääni, seutukaava-alue, kunta, kaupungin
osa/kylä, kortteli/tila, rakennuksen osoite, kaavoitusaste ja  karttakoordi
naatit; rakennuksen omistaja: yksityinen, valtio, kunta, kuntain liitto , kir
kollinen yhdyskunta, m uu; rakennuksen käyttö tarkoitus. 
Asuinrakennuksista: Talotyyppi, huoneistotyyppi, huoneistojen ja  huonei
den lukumäärä.
Asunnoista: huoneistotyyppi, huoneistoala, huoneistojen lukumäärä.
T iedot on saatu kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta, joiden mahdolli
suudet rajoittuvat lähinnä purkam ista koskevien tietojen antamiseen. Tilas
tokeskus on lopettanut poistum atietojen keruun vuonna 1981 tapahtuvista 
rakennusten ja asuinhuoneistojen poistum ista lähtien.

Tietojen saanti Perustietojen puutteellisen peittävyyden takia tietoja ei toistaiseksi julkais
ta.
Julkaisem attom at: Perusaineisto, tietokoneella käsiteltävä aineisto ja vuosi- 
taulut vuosilta 1 9 71 -1973 .
Tietoja ei niiden puutteellisuuden takia ole tu lostettu  vuoden 1973 jälkeen.

Täydentävät Talonrakennustilasto, asuntotuotantotilasto , väestölaskennan rakennus- ja
tiedot asuntokantalaskelm at, väestörekisterikeskuksen tiedot.

Kehittämis- Poistum atilaston kehittäm inen liittyy  Väestörekisterikeskuksen hankkee-
hankkeet seen väestön keskusrekisterin tietosisällön laajentamiseen rakennuksia ja

huoneistoja koskevilla tiedoilla ja  näiden tietojen ajantasallapitoon.
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Rakennuskustannusindeksit

Laatija Tilastokeskus, teollisuustilastotoim isto.

Tilaston ku- Rakennusten tuotantokustannuskehitys kuukausittain.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Laadultaan tarkoin m ääritelty rakennustarvike tai -aine, palveluja työkus
tannus.

Perustiedot Tarvikkeiden hinnat tavanomaisine alennuksineen. Työehtosopim usten
m ukaiset palkkakustannukset. T iedot tarvikkeiden hinnoista saadaan teh
tailta, liikkeiltä, järjestöiltä yms. Palkkatiedot saadaan työm arkkinajärjes
töiltä.

Tietojen saanti Tilastokeskus laskee kolmea eri rakennuskustannusindeksiä: rakennuskus
tannusindeksi 1973 = 100, pientalon rakennuskustannusindeksi 1973 = 
100 ja m aatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi 1978 
= 100. Kaikkien kolm en rakennuskustannusindeksin perusvuodeksi on 
o te ttu  1980 = 100. Uuden perusvuoden mukaisia indeksejä on laskettu 
tam m ikuusta 1980. Indeksien julkaiseminen aloitettiin vuonna 1981. 
Rakennuskustannusindeksiä 1973 = 100 on julkaistu vuodesta 1973 läh
tien ja aikaisempaa indeksiä 1964 = 100 vuodesta 1964 lähtien kuukausit
tain ja vuosittain Indeksitiedotussarjassa  RK. Vanhempia tietoja on ju l
kaistu Tilastokatsausten erillisartikkeleissa vuodesta 1951 sekä Suomen  
Pankin tutkim uslaitoksen julkaisusarjassa A  :13 Taloudellisia selvityksiä. 
P ientalon rakennuskustannusindeksiä 1973 = 100 on julkaistu tam m ikuus
ta 1977 lähtien kuukausittain ja vuosittain Indeksitiedotussarjassa  RK. 
Vuosilta 1 9 73 -1976  on julkaistu keskimääräiset vuosi-indeksit. 
M aatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksiä 1978 = 100 
on julkaistu tam m ikuusta 1978 lähtien kuukausittain ja  vuosittain Indeksi
tiedotussarjassa  RK.
Rakennuskustannusindeksit julkaistaan myös Tilastokatsauksissa ja Suo
men tilastollisessa vuosikirjassa.

Tie-ja vesirakennukset

Laatija T ie-ja vesirakennushallitus.

Tilaston ku- Yleisten teiden verkko, tienpidon suoritteet ja  kustannukset, kanavat ja
vaarna ilmiö väylät sekä määrärahojen käyttö .

Perustiedot T iet: tieliikenne ja  onnettom uudet; tieverkon pituus, rakenne, sillat ja  lau
ta t; tienpidon suoritteet ja  kustannukset.
Vesitiet: kanavien liikennekausi ja vuosikustannukset, liikenne sulkukana
villa, kotim aan vesiliikenne ja rakennustoim inta.
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Henkilöstö : TVL :n oma ja  työm äärärahoilla palkattu  henkilöstö.
Rahoitus: tilinpäätös ja  m enot.
T iedot saadaan kyselyillä, sisäisestä laskennasta ja  rekistereistä (tierekis- 
teri).

T ietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Tie- ja vesirakennukset on ilm estynyt SVT :n sar
jassa XIX vuodesta 1953. Samassa sarjassa ilmestyi 1 8 89 -1952  vuosijul
kaisu Tie- ja vesirakennushallituksen kertom ukset sen johdon alaisista töis
tä (sama ruotsiksi 1885—88). Tilastoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen 
Liikennetilastollisessa vuosikirjassa ja  Suom en tilastollisessa vuosikirjassa. 
Julkaisem attom at: aineistosta on saatavissa erillisselvityksiä ja  m uuta tie to 
palvelua.
Aluejako julkaisuissa: koko maa, TVL :n piirijako (tieverkon osalta myös 
kunnat).

Tienrakennuskustannusindeksi

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- TVH:n toimialaan kuuluvien teiden rakennus- ja  parannustöiden kustan-
vaama ilmiö nuskehitys.

Tilastoyksikkö Vaihtelee kustannusryhm ittäin: työntekijäryhm ä, kone, tuo te , kuljetus
suoritus, kulujen m aksuperusteet.

Perustiedot TVH:n työpalkkaraportit, vuokrakoneiden tuntivuokrat koneryhm ittäin,
tarveaineiden hinnat, vieraiden tekem ät kuorm a-autokuljetukset ja  niistä 
suoritetu t m aksut, yleiskulujen m uutokset.
TVH toim ittaa Tilastokeskukselle suurimman osan tiedoista. Osa saadaan 
Tilastokeskuksen hintatilaston aineistosta. Tarveaineiden hintoja kysytään 
lisäksi Valtion hankintakeskukselta ja m uilta tavaroiden toim ittajilta.

Tietojen saanti Tienrakennuskustannusindeksiä on laskettu vuodesta 1964. Perusvuotena
oli vuoden 1972 loppuun 1963. Vuodesta 1973 on julkaistu indeksiä, jon 
ka perusvuosi on 1972 ja vuodesta 1982 indeksiä, jonka perusvuosi on
1980. Indeksiä on selostettu Tilastokatsauksissa 1968:4 ja  Tilastokeskuk
sen Muistiossa 1974:26 Viimeistä indeksin uudistusta tullaan selostamaan 
T ilastokeskuksen Raport «'-sarjassa.
Julkaisut: Indeksiä on vuodesta 1969 julkaistu  Indeksitiedotussarjassa  TR 
aluksi neljännesvuosittain ja  vuodesta 1974 kuukausittain. Indeksiä on ju l
kaistu ja julkaistaan pitem pinä sarjoina myös Tilastokatsauksissa, Suom en  
tilastollisessa vuosikirjassa ja Liikennetilastollisessa vuosikirjassa. 
Julkaisem attom at: Perusaineisto on tallessa vuodesta 1963.

Täydentävät Palkka-ja hintatilasto t, TVH :n kertom us,
tiedot
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KAUPPA, RAVITSEMIS- JA  MAJOITUSTOIMINTA 

Ulkom aankauppatilasto

Laatija Tullihallitus, tilastotoim isto.

Tilaston ku- Suomen viennin ja tuonnin määrä ja  arvo hyödykkeittäin  ja  m aittain, tuon-
vaama ilmiö nista kannetu t verot ja  m aksut, viennin ja  tuonnin  yksikköarvo-ja volyymi-

indeksit ja  ulkom aankaupan kuljetukset kuljetusm uodoittain.

Tilastoyksikkö Tavaraerä.

Perustiedot Perusaineisto sisältää seuraavat tavaraeräkohtaiset tiedot: tavaran nimike,
arvo, paljous, alkuperä-ja lähetysmaa (viennissä määrämaa), laskutusvaluu
tan laji, tuonti (vienti) paikka, kuljetustapa, kuljetuksen kansallisuus (au to
kuljetukset), rahti, vakuutus sekä veronkantotiedot. Lisäksi perustietoihin 
sisältyy erilaisia tunnistetietoja, kuten  esim. ulkom aankaupan viitenumero. 
T iedot tarkistetaan kuukausittain ja niiden pohjalta laaditu t tilastot ovat 
käytettävissä noin kuukauden kuluessa tilastokauden päättym isestä. Tilas
toissa käytetään tavaraluokituksina CCCN ja SITC -nimikkeistöjä sekä val
mistavaan toimialaan ja  tavaran käyttö tarkoitukseen perustuvaa luokitusta. 
Perustiedot saadaan tuojilta ja  viejiltä tulliverotusjärjestelm än avulla.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Ulkomaankauppa (SVT I A ) on kolmiosainen.
I osassa, joka ilmestyy tilastovuotta seuraavan vuoden puolivälissä, esite
tään tuonnin sekä viennin arvon ja  määrän yksityiskohtainen jakautum inen 
tavaroittain ja m aittain. Tavaraluokituksena käytetään CCCN-nimikkeis- 
töä. II osassa esitetään tavarakaupan erikoistilastoja, kuljetustilastoja, ve- 
ronkantotilastoja sekä tietoja tullilaitoksen toim innasta. III osa, joka il
m estyy ensimmäisen kerran vuodelta 1980, sisältää yleistietoa ulkom aan
kaupasta SITC-nimikkeistön m ukaan. Vuosijulkaisu on ilm estynyt Ulko
maankauppa -nimisenä vuodesta 1925. Aikaisempia tietoja on saatavissa 
aina vuodesta 1856, ks. Suom en tilastollinen vuosikirja. Kuukausijulkaisus
sa Ulkomaankauppa, kuukausijulkaisu SVT I A esitetään tietoja tuonnista 
ja viennistä m aittain, SITC-nimikkeistön ja CCCN-nimikkeistön mukaan 
sekä kyseiseltä kuukaudelta että vuoden alusta. Kuukausijulkaisu sisältää 
myös tietoja verojen kannosta ja tullivarastoista sekä yksikköarvo-ja vo
lyymi-indeksit. Kuukausijulkaisuja on ilm estynyt vuodesta 1904, säännöl
lisesti vuodesta 1944.
Monistesarjassa Ulkomaankauppa julkaistaan kuukausikatsausten lisäksi 
myös erillisiä ulkom aankauppaa käsitteleviä tutkim uksia ja  selvityksiä. Ul
kom aankauppatilastoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen julkaisuissa 
Suom en tilastollinen vuosikirja ja Tilastokatsauksia.
Julkaisem attom at: Julkaisut sisältävät vain osan tulostettavista tilastoista. 
Yksityiskohtaisem m at tilastotiedot ovat tietokonelistoina nähtävissä tulli
hallituksen tilastotoimistossa. Tilastotietoja toim itetaan asiakkaille myös 
maksullisina atk-tulosteina.
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T ietokannat: Vuonna 1982 m uodostetaan tietokanta, johon viedään kuu
kausittain tuonnin ja  viennin määrä ja arvo tavaranim ikkeittäin (CCCN ja 
SITC) ja  m aittain.

Kauppatilasto

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- T ukku-ja  vähittäiskauppa.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Toimipaikka.

Perustiedot Kuukausim yynti toim ialoittain (tukkukaupassa m yös tavararyhm ittäin
jaoteltuna). Henkilöstö neljännesvuosittain: koko- ja  osapäivätyöntekijöi- 
den määrä sekä tehdyt työ tunnit toim ialoittain. O tannalla valituista toim i
paikoista saadaan kuukausittain kirjalliset ilm oitukset.

Tietojen saanti Julkaisut: Tietoja kuukausittain Tilastotiedotussarjassa  KA vuodesta 1968
lähtien ja Tilastokatsauksissa vuodesta 1955 lähtien.
Julkaisem attom at: Perusaineisto vuodesta 1955 lähtien, tietokoneella käsi
teltävä aineisto vuodesta 1959 lähtien.

Täydentävät Yritysrekisteri ja  kaupan yritystilasto.
tiedot

Tuottajahintaiset indeksit

Laatija Tilastokeskus, h in ta -ja  tulotilastotoim isto.

Tilaston ku- H intojen keskimääräiset m uutokset kuukausittain.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Laadultaan tarkoin m ääritelty hyödyke.

Perustiedot Tuottajahintaisia indeksejä ovat 1) teollisuuden tuottajahintaindeksi 1975
= 100, joka m ittaa kotim arkkinoita ja  vientiä varten valm istettujen tavaroi
den hintakehitystä, 2) kotim arkkinoiden perushintaindeksi 1975 = 100, 
joka m ittaa kotim aista ja ulkom aista alkuperää olevien tavaroiden hinta
kehitystä niiden lähtiessä markkinoille, 3) vientihintaindeksi 1975 = 100,
joka m ittaa fob-hintojen kehitystä ja 4) tuontihintaindeksi 1975 = 100,
joka m ittaa cif-hintojen kehitystä.
Hyödykkeiden hinnat kerätään kuukausittain valmistajilta, m aahantuojilta 
ja viejiltä. H intatiedot ovat pääsääntöisesti kuukauden keskivälin notee
rauksia tai tilastopohjaisia keskihintoja. Eräiden hyödykkeiden hintoja ei 
tiedustella erikseen, vaan laskentaan käytetään joko  valmiita tai kustannus
erien pohjalta konstruoituja indeksejä (esim. rakennukset, laivat).
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Tietojen saanti Tilastokeskus on laatinut tuo tannon, tuonnin  ja viennin h intakehitystä ku
vaavia indeksejä vuodesta 1913 lähtien. Indeksien perusvuodet ovat olleet 
1913 ,1926 , 1935 ja  1949.
Nykyisin laskettavien tuottajahintaisten indeksien, jo tka  ovat ns. lyhyen 
ajanjakson indeksejä (1975 = 100), lisäksi Tilastokeskus laskee pitkän ajan
jakson indeksinä tukkuhintaindeksiä 1949 = 100, tuotannon hintaindeksiä 
1949 = 100, viennin hintaindeksiä (fob) 1949 = 100 ja tuonnin h intain
deksiä (cif) 1949 = 100. Nämä indeksit on ketju te ttu  lyhyen ajanjakson 
indekseihin ja  niistä lasketaan kokonaisindeksin lisäksi tärkeim pien alasar
jojen pisteluvut. Vanhojen indeksien sisältöä ja  laskentam enetelm iä on se
lostettu  useissa Tilastokatsauksissa (mm. 1960:12, 1962:12, 1969:1 ja 
1970:4) sekä Tilastollisissa tiedonannoissa nro 39. Nykyisin laskettavat 
tuottajahintaiset indeksit on kuvattu  julkaisussa Pentti Tuom inen: Tuotta- 
jahintaiset indeksit. M enetelm ät ja käytäntö. Tilastokeskus, Tutkim uksia  
nro 56.
Julkaisut: Lyhyen ajanjakson indeksit toim ialoittain ja  käyttö tarkoituksen 
m ukaan ja  pitkän ajanjakson indeksit tärkeim pine alasaijoineen julkaistaan 
kuukausittain Indeksitiedotussarjassa  TH ja  Tilastokatsauksissa sekä vuo
sittain Suom en tilastollisessa vuosikirjassa.
Tilastokeskuksesta on saatavissa tutkim us- yms. käyttöön  yksityiskohtai
sempia indeksejä m yös muilla luokituksilla.
Koska tuottajahintaiset indeksit (lyhyen ajanjakson indeksit) uudistetaan 
viiden vuoden välein, Tilastokeskus suosittelee käytettäväksi yli viisi vuotta 
kestävissä sopimuksissa pitkän ajanjakson indeksejä (1949 = 100).

Täydentävät Heimer Björkqvist: Prisrörelser och penningvärde i Finland under guld-
tiedot m yntfotsperioden 1 8 7 8 -1 9 1 3 , En struktur- och konjunkturanalys. F in

land Banks institu t fö r  ekonom isk forskning. Ser B 19. Helsingfors 1958. 
Tullitilasto: tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksit.

M ajoitustilako

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- Elinkeinoluvalla toimivien majoitusliikkeiden (hotellit, m otellit, matkusta-
vaama ilmiö jakodit, m oottorim ajat) kapasiteetti ja  kapasiteetin käyttö .

Tilastoyksikkö Majoitusliike, henkilö.

Perustiedot Majoitusliikkeiden kapasiteettitiedot vuosittain. Näihin tietoihin sisältyy
elinkeinoluvan laji, m ajoitusliikkeen nimi, toim ipaikka, omistussuhde, 
aukioloaika sekä huoneiden ja  vuoteiden lukumäärä.
Kuukausittaiset tiedot yöpym isten lukum ääristä yöpyjän asuinmaan m u
kaan, tiedot kapasiteetista ja  sen m uutoksista sekä tiedot vapaista huoneis
ta. T iedot saadaan majoitusliikkeiltä Tilastokeskuksen lomakkeilla.
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Tietojen saanti Julkaisut: Majoitusliikkeiden kapasitetti- ja kapasiteetin käy ttö tilasto t on 
julkaistu Tilasto tiedotus-saijassa LI vuodesta 1971 lähtien. 
Julkaisem attom at: Perusaineisto sekä kapasiteetti- e ttä  kapasiteetin käy ttö 
tiedoista ja  tilastotaulut (konetaulut) vuodesta 1971.

Kehittämis- M ajoitustilaston laajentaminen koskemaan siitä puuttuvia m ajoitusm uotoja.
hankkeet Kapasiteetin käyttö tilaston lomakkeen uusiminen ja  eräät sisällön m uutok

set.
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M atkustajaliikennetilasto

L akkautettu  1.1.1980. (Tietoja matkustajam ääristä saatavissa Matkailun 
edistämiskeskuksen Matkailun keh itys  -julkaisusta.)

M oottoriajoneuvotilasto

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- A utojen, m oottoripyörien, traktoreiden, m oottorityökoneiden ja  perävau-
vaama ilmiö nujen määrä vuoden lopussa sekä uusien rekisteröinti kuukausittain.

Tilastoyksikkö Ajoneuvo.

Perustiedot Uusien m oottoriajoneuvojen rekisteröinnit:
— au to t: lääni, merkki, malli, henkilöluku, kantavuus, käyttövoim a, 

käy ttö tarko itus (yksityinen tai am m attim ainen liikenne)
— trak torit ja m oottorityökoneet: lääni, merkki, malli, käyttövoim a, 

käyttö tarkoitus
— perävaunut : lääni, kantavuus
— m oottoripyörät: lääni
Ahvenanmaan uusien rekisteröintien osalta lisäksi kuukausittaiset tiedot 
kaikista muistakin rekisteriin tehdyistä merkinnöistä.

M oottoriajoneuvokanta :
— m oottoriajoneuvot: lääni, seutukaava-alue, käyttövoim a, käyttö tarko i

tus, ajoneuvon haltijan kotikunta
— autot : merkki, käyttöönottovuosi, valmistusmaa
— henkilö- ja linja-autot : paikkaluku
— kuorm a-ja pakettiau to t sekä perävaunut: kantavuus, kokonaispaino
— m oottoripyörät: m oottoritilavuus

Perusaineistona on autorekisterikeskuksen m oottoriajoneuvorekisteri. Val
tion tietokonekeskus to im ittaa perustiedot uusista ajoneuvoista Tilastokes
kukselle kuukausittain ja  ajoneuvokannasta vuosittain. Ahvenanmaalta saa
daan kuukausittaiset rekisteröintitiedot suoraan. Kuukausittain tulostetaan 
vain rekisteriin m erkittyjen uusien ajoneuvojen lukum äärätiedot käy ttö tar
koituksen mukaan lääneittäin (Ahvenanmaan osalta myös m erkin ja  mallin 
mukaan).

T ietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu M oottoriajoneuvot vuodesta 1969 lähtien sekä tie
dot uusista rekisteröinneistä neljännesvuosittain vuodesta 1970 ja  kuukau
sittain vuodesta 1971 Tilastotiedotussarjassa  LI. Tietoja vuodesta 1956 
alkaen Tilastokatsauksissa ja Liikennetilastollisessa vuosikirjassa. A rtikke
leita Tilastokatsauksissa vuosina 1926—1939, 1947, 1949, 1956—1964.

LIIKENNE



115

Julkaisem attom at: Perusaineisto, tietokoneella käsiteltävä a ineis to ja  tilas- 
to tau lu t vuodesta 1965 valtion tietokonekeskuksessa ja  Tilastokeskukses
sa; A utotuojat ry :n tilastot vuodesta 1956.
Tietokannat: Ajoneuvokannasta on tietoja myös aluetietokannassa vuodes
ta 1980 lähtien.

Täydentävät Täydentäviä tietoja saadaan mm. valtion tietokonekeskuksesta, liikeyritys-
tiedot laskennasta, teollisuustilastosta, kotitaloustiedustelusta, A u to  ja tie -julkai

susta, A utotuojat ry :ltä sekä Autorekisterikeskuksesta.

Tavaralinjaliikennetilasto

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- Tavaralinjaliikenne säännöllisillä reiteillä.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Tavaralinja, kuorm a-auto.

Perustiedot Linjan alku- ja päätepiste, linjan pituus, kuljetettu  tavaramäärä, ajokilo
m etrit ja  autojen lukumäärä. T iedot saadaan vuosittain liikenneministeriön 
tilastolom akkeista.

T ietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Tavaralinjaliikenne (aikaisemmin Kuorma-autolii
kenteen suoritustilasta, tavaralinjaliikenne sekä Kuorma-autolinjaliikenne) 
Tilastotiedotus-sarjassa LI vuodesta 1965. Tietoja m onisteina vuodesta 
1958 vuoteen 1964 ja Liikennetilastollisessa vuosikirjassa vuodesta 1967 
alkaen.
Julkaisem attom at: Tietokoneella käsiteltävää aineistoa vuodesta 1962 läh
tien.

Täydentävät Tavaralinjat ry :n  Suom en tavaralinjat -julkaisu sekä m oottoriajoneuvotilas-
tiedot to t. Muita tieliikenteen tavarankuljetuksia koskevia tietoja on saatavissa

tie- ja  vesirakennuslaitoksen tieliikennelaskennoista ja  kuorma- ja  paketti- 
autokuljetuksia koskevan tieliikenteen suoritetilastosta.

Tavarankuljetustilasto

Laatija T ie-ja vesirakennushallitus.

Tilaston ku- Yksityisen ja  ammattimaisen kuorm a-autoliikenteen tavarankuljetukset.
vaarna ilmiö
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Perustiedot Tavarankuljetustilastosta saadaan suoritetietoja yksityisen ja  am m attim ai
sen kuorm a-autoliikenteen tavarankuljetuksista.
Tavarankuljetustilaston tiedot kerätään o tantaan perustuvana postikysely
nä kuorm a-autonkuljettajilta, jo ilta  kysytään kuorm a-auton tunnistetietoja 
ja yleistietoja sekä kuorm a-auton käy ttöä liikenteessä yhden tutkimuspäi- 
vän aikana. Vuoden 1980 aikana tutkim usjaksoja oli joka toinen kuukausi 
viikon jaksoina. Yhteensä n. 12 000 kuorm a-autonkuljettajaa vastasi kyse
lyyn.
Tulostaulukoissa m atkaluvut, ajosuoritteet, tavaramäärät ja kuljetussuorit- 
teet taulukoidaan lukuisten eri luokittelukriteerien mukaan. Suoritetiedot 
tuo te taan  yhden ajetun m atkan keskiarvoina, kilom etrikohtaisina keskiar
voina, yhden auton vuorokausikeskiarvoina sekä koko kuorm a-autokannan 
yhteenlaskettuina vuosisuoritteina.
Tavarankuljetustilaston ensimmäiset varsinaisessa laajuudessa tu o te tu t suo
rite tiedot ovat vuodelta 1980. Tätä ennen julkaistiin huom attavasti pie
nem pään otokseen perustunut esitutkim us vuodelta 1978.

Tietojen saanti Tavarankuljetustilastosta tuo te taan  vuosittain julkaisu, joka sisältää edellä 
kuvatut tu lostaulukot. Täm än lisäksi kyselyaineisto on tie -ja  vesirakennus
hallituksen kau tta  käytettävissä m uita erillisiä selvityksiä varten.

Yleinen liikennelaskenta

Laatija T ie-ja  vesirakennushallitus.

Tilaston ku- Yleisen tieverkon keskimääräiset liikennem äärät tieosittain sekä liikenne-
vaarna ilmiö suoritteet ja liikenteen kehitys.

Perustiedot Yleinen liikennelaskenta on tilastollinen otantatu tk im us, joka tehdään
kentällä (n. 6 000 laskentapistettä) lyhyinä, m uutam ia tunteja kestävinä 
liikennelaskentoina. Laskennat hajoitetaan eri vuodenajoille ja  eri viikon
päiville. Laskentatulokset siirretään tiemestaripiirien ja  piirikonttorien 
kau tta  TVH:een atk-käsittelyyn. Laskennassa tuo te taan  liikennemäärä- 
estim aatit pisteittäin vuoden keskimääräiselle vuorokausiliikennemäärälle 
ja  kesän keskimääräiselle vuorokausiliikennemäärälle.
Laskentoja on suoritettu  1960, 1965, 1970, 1975 ja  vuodesta 1979 alkaen 
vuosittain.

Tietojen saanti Julkaisut: TVH on julkaissut laskentojen tulokset vuodesta 1965 lähtien 
nimellä Yleinen liikennelaskenta. Julkaisut ovat ilm estyneet parin vuoden 
ku lu ttua laskentavuodesta. Tietoja julkaistaan myös Yleiset tiet 1 .1 .19X X  
ja  Tie- ja vesirakennukset (SVT XIX) vuosijulkaisuissa.
Julkaisem attom at: Liikennemäärät tulostetaan vuodesta 1979 lähtien tie- 
tokonelistoina sekä mikrokorteilla.

Kehittämis- Osittainen siirtyminen koneellisten laskimien käy ttöön  tutkim usaineiston
hankkeet keruussa.
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Tierekisteri

Laatija T ie-ja vesirakennushallitus.

Tilaston ku- Tierekisteriin on keskitetysti ta lletettu  yleisten teiden tieverkkoa, liiken-
vaama ilmiö nettä  ja  liikenneonnettom uuksia koskevat tiedot. Näiden avulla kuvataan

yleisten teiden tilaa ja  liikenneolosuhteita.

Perustiedot Tie rekisterissä on tiedot yleisten teiden (valtatiet, kan tatiet, m uut maan
tiet ja paikallistiet) pituuksista, alueellisesta sijainnista (TVL:n piiri ja tie
mestaripiiri sekä lääni ja kunta), teknisistä ominaisuuksista (leveys, päällys
te, geom etria, kantavuus, nopeusrajoitukset yms.), liittym istä, silloista, 
lauttapaikoista jne. Lisäksi tierekisteriin on talle tettu  tiedot tiekohtaisista 
liikennemääristä ja  liikennesuoritteista. Rekisteriin on yhdistetty  tiedot 
yleisillä teillä sattuneista poliisin tie toon tulleista liikenneonnettom uuksis
ta.
Tierekisteri on atk-toim inen. Tierekisterin pito  aloitettiin  v. 1976. Se päivi
tetään vuosittain vuoden alun tilanteeseen. Aikaisempia tietoja saatiin tie
verkon osalta tiekortistosta ja liikenteen osalta yleisen liikennelaskennan 
julkaisuista.

T ietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Tie-ja vesirakennukset SVT XIX. Tietoja on myös 
Suom en tilastollisessa vuosikirjassa sekä Liikennetilastollisessa vuosikirjassa 
SVT XXXVI. Näiden ohella tehdään tarvittaessa (tällä hetkellä vuosittain) 
Yleiset tie t 1 .1 .19X X  -julkaisu, joka sisältää yleisinform aatiota tieverkon 
tilasta. Tierekisteristä tuo tetaan vuosittain tielaitoksen tarpeisiin joukko 
erilaisia raportteja.
Julkaisem attom at: Tierekisterin tietoja saa tie - ja  vesirakennushallituksen 
talousosaston tutkim ustoim istosta ja kustakin TV L:n piiristä.

Kehittämis- Rekisteriin ollaan tallettamassa (m aantiet v. 1980, paikallistiet v. 1981-82)
hankkeet tieverkon solm upisteiden koordinaattitietoja (yhtenäiskoordinaatisto).

Tämä m ahdollistaa karttapohjaisen graafisen tulostuksen ja aikanaan myös 
yhteiskäytön yhteiskunnan m uiden koordinaatistoon sidottujen rekisterien 
kanssa.
Rekisteristä on m uodostettu  verkkom uotoinen versio, joka m ahdollistaa 
kuljetusten suunnitteluongelm ien tarkastelun.

Rautatietilastot

Laatija Rautatiehallitus.

Tilaston ku- V altionrautateiden käyttöom aisuus, henkilökunta, liikenne, talous ja  lii-
vaama ilmiö kenneonnettom uudet sekä yksityiset rautatiet.

Tilastoyksikkö Vaihtelee kuvattavan ilmiön mukaan.
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Perustiedot Rata ja rakennukset: Radan pituus, päällysrakenne, rataryhm ä, kaksi- tai 
useampiraiteisuus, sähköistys sekä linjasuojastus ja  kauko-ohjaus; turvalait
teet, opastim et, rakennukset, ratapihakoneistot, liikennepaikat sekä rauta
tien ja  m aantien risteykset. T iedot rekistereistä.
Kuljetuskalusto: Vetokalusto ja  vaunusto. T iedot rekisteristä. 
H enkilökunta: Lukumäärä ja  sen m uutokset (erilaisia jakautum ia), työpa
nos toim innoittain sekä poissaolot. Tiedot henkilöstöasiain rekisteristä se
kä työaikailm oituksista.
Liikenne:
-  Junaliikenne : Kuljetuskaluston suoritteet, jo ista keskeisimmät rataosit

tain.
-  Henkilöliikenne: M atkat ja  henkilökilom etrit sekä erilaisia jakautum ia.
-  Tavaraliikenne: Tonnit, tonnikilom etrit, tavaralajit, kuljetusm aksut, 

kuljetusm atkat, vaunukuorm ien ja  lähetysten luku ym. sekä erilaisia 
myös alueittaisia jakautum ia.

Talous: T uoto t, kulut ja käyttöom aisuus liikekirjanpidon m ukaan, yksik
kökustannukset, investoinnit ja  erilaiset indeksit. T iedot kirjanpidon ja  sel
vitysten perusteella.

Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Rauta tie tilasto on vuodesta 1930 alkaen julkaistu 
SVT :n sarjassa XX. Tietoja vuosilta 1871 — 1929 Rautatiehallituksen kerto
muksista  SVT XX. Kuukausittaisia tilastotietoja on julkaistu vuodesta 
1919 lähtien Valtionrautateiden kuukausikatsauksessa. Lisäksi ilmestyy 
vuosittain erillinen O nnettom uus- ja vauriotilasto. R autateitä koskevaa ti
lastoaineistoa julkaistaan myös Liikennetilastollisessa vuosikirjassa SVT 
XXXVI, Suom en tilastollisessa vuosikirjassa ja Tilastokatsauksissa. 
Kansainvälisesti vertailukelpoisiksi saatetut tilastotiedot julkaistaan UNICn 
(Union Internationale des Chemins de fer) vuosi-ja erikoisjulkaisuissa. 
Muita kansainvälisiä julkaisuja ovat Annual bulletin o f  transport statistics 
fo r  Europe ja Railway directory & yearbook.
Julkaisem attom at: Ainoastaan keskeinen ja yleisluonteinen tietoaineisto 
on julkaistu. Lisätietoja saa rautatiehallituksen tilastojaostosta.

M erenkulkutilastot

Laatija M erenkulkuhallitus, tilasto -ja  rekisteritoim isto.

Tilaston ku- Meriliikenne Suomen ja  ulkom aiden välillä, kauppalaivasto,
vaarna ilmiö

Perustiedot Meriliikenne: Suomeen saapuneiden ja  Suomesta lähteneiden alusten määrä
ja lasti satam ittain. Saapuneet ja lähteneet alukset kansallisuuksittani sekä 
lähtö- ja  m ääräsatam ittain ja alueittain. M atkustajaliikenne m atkustaja- 
aluksilla ja  autolautoilla Suomen ja  ulkom aiden välillä eri satamissa kuu
kausittain. Tuotu  ja  viety tavaramäärä satam ittain ja  tavaralajeittain. Sata
mien liikenne ja  tu lo t. Perustiedot saadaan alusten saapum is-ja lähtöilmoi- 
tuksista sekä satamaviranomaisilta.
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Meriliikennetilasto on uusittu  1.1.1981 lukien tietojen keruun, käsittelyn 
ja  tilastojen sisällön osalta. Tiedot paitsi alusten saapumis- ja  lähtöilmoi- 
tuksilla myös ilm oitusm enettelyä käy ttäen 1 —2 kertaa kuukaudessa (m at
kusta ja-ja  autolauttaliikenne) tai suoraan konekielisenä TDI-sanomaraken- 
netta  käyttäen. Tilastoissa käytettävää tavaraluokitusta on m uute ttu  entis
tä paremmin vertailukelpoiseksi tullihallituksen kuljetustilastojen kanssa. 
Tilastoihin on  lisätty transito- eli kauttakuljetustilastot sekä alusten koti
maan tavaraliikennetilastot.
Kauppalaivasto: Kauppalaivaston suuruus ja sen m uutokset, arvo, rakenne 
(aluslaji, jääluokka, ikä, koko, rakennusaine), seisonta-ajat, m iehistö, rahti- 
tu lo t tu loryhm ittäni ja  reiteittäin  sekä m enot. Perustiedot saadaan osaksi 
m aistraattien pitäm istä alusrekistereistä ja osaksi suoraan alusten om ista
jilta.

Tietojen saanti M erenkulkutilastot on julkaistu S VT :n sarjassa I B vuodesta 1903, sitä en
nen sarjassa I vuodesta 1856. Nykyisin ilmestyvät vuosijulkaisut Meren
kulku. Meriliikenne Suom en ja ulkomaiden välillä (nykyisellä nimellä vuo
desta 1956) ja M erenkulku. Kauppalaivasto (nykyisellä nimellä vuodesta 
1955) sekä kuukausijulkaisu M erenkulkutilastoa  (m oniste, ilm estynyt vuo
desta 1966). Tilastoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen Liikennetilastolli- 
sessa vuosikirjassa, Suom en tilastollisessa vuosikirjassa ja  Tilastokatsauksis
sa. Vuosijulkaisujen aikaisemmista nimistä ks. Suom en tilastollinen vuosi
kirja .

Kanava-, väylä-ja kotim aan vesiliikennetilasto

Laatija T ie-ja vesirakennushallitus.

Tilaston ku- Väylät, kanavat ja niiden kautta kulkeva liikenne sekä kotim aan vesilii-
vaama ilmiö kenne.

Perustiedot Tietoja laivaväylien, kanavien ja  avattavien siltojen liikennekaudesta ja  vuo-
simenoista, kanavien liikenteestä (su lu te tu t alukset ja puutavaralautat, ta
varamäärät tavaralajeittain, m atkustajam äärät), valmistuneista kanava- ja 
laivaväylätöistä sekä satama- ja laiturirakennuksista. Sisävesien (poisluettu
na kanavat) liikenteestä on tietoja uitoista ja  henkilöliikenteestä. Kotimaan 
vesiliikenteestä on tietoja henkilöm ääristä ja  tavaramääristä ja  suoritteista 
tavaralajeittain kuljetusreiteittäin. Kanavaliikennetiedot kerätään suluittain, 
tiedot kanava-ja väylätöistä työkohteittain .
Suomen satam aliitto julkaisee vuosittain rannikkoliikenteen satam akohtai- 
set liikennemäärät, m utta  ei kuljetusten lähtöpaikkaa. TVH on selvittänyt 
osittain 1960-luvulta sekä vuodesta 1970 lähtien tiedot kotim aan vesilii
kenteen tavara-ja henkilökuljetuksista läh tö -ja  m ääräpaikoittain sekä tava
ralajeittain. Perustiedot on kerätty  kyselyillä kuljetusten suorittajilta ja 
teollisuuslaitoksilta. Tietoja on julkaistu Suom en virallisessa tilastossa vuo
desta 1976 lähtien (m yös raakapuun u ittoa koskevia tietoja).
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Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Tie- ja vesirakennukset (SVT XIX; tietoja rannik
koliikenteestä vuodesta 1976) vuodesta 1953. Vanhempia tietoja Tie- ja
vesirakennushallituksen kertom uksista  (SVT XIX). Tilastoa julkaistaan 
m yös Tilastokeskuksen Liikennetilastollisessa vuosikirjassa SVT XXXVI ja  
Suom en tilastollisessa vuosikirjassa.
Julkaisem attom at: Kotimaan vesiliikennetiedot (ks. kohta perustiedot).

Ilm ailutilastot

Laatija Ilmailuhallitus

Tilaston ku- Siviili-ilmailu Suomessa.
vaarna ilmiö

Perustiedot Siviili-ilmailun liikenneverkko, lentoasemien matkustaja- ja  rahtiliikenne,
laskeutum iset lentoasemille, ilma-alusten lukum äärä, suomalaisten lentoyh
tiöiden suoritteet, ilm ailulupakirjat, len to tunnit, lento-onnettom uudet ja 
vauriot. Perustiedot saadaan osaksi lentoasem ilta ja  ilm ailuhallituksen re
kistereistä, osaksi lentoyhtiöiltä.

T ietojen saanti Ilm ailuhallituksen vuosijulkaisut Ilmailuhallituksen toim intakertom us. Ti
lastoja Suom en siviili-ilmailusta, L en to tuntitilasto  ja  Lento-onnettom uus- 
tilasto. Tietoja lentoasemien rakenteista sekä niiden kunnossapitom enoista 
on TV H :n vuosijulkaisussa Tie-ja vesirakennukset SVT XIX vuoteen 1972 
asti. Tilastoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen Liikennetilastollisessa 
vuosikirjassa SVT XXXVI, Suom en tilastollisessa vuosikirjassa ja Tilasto
katsauksissa.

Tietoliikennetilastot

Laatija Posti-ja telehallitus, tu tk im us-ja  tilastotoim isto.

Tilaston ku- Posti-, puhelin-, lennätin- (sähke, telex, data, telefax yms.) ja  radioliikenne.
vaarna ilmiö

Perustiedot Tietoja tietoliikenneverkosta (toim ipaikat, asemat, postinkuljetuslinjat,
postinkantolinjat ja  -piirit, teleyhteydet, johdo t, pylväät), viestintävälineis
tä (puhelim et, telex-, datasiirto- ja radiolaitteet ym .), liikennesuoritteista 
(kulje tetu t postilähetykset, sähkeet ja telexkirjoittam iset, radioliikenteen 
lähetysajan määrä, puheluiden määrä ym .) sekä posti- ja  telelaitoksen tu 
loista, menoista, rahaliikenteestä, om aisuudesta ja henkilökunnasta.
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Tietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Posti- ja telelaitos SVT XIII. Tietoja postihallituk- 
sen kertom uksista vuodesta 1885 ruotsinkielisenä sekä vuodesta 1887 
myös suomenkielisenä; vuodesta 1928 lähtien myös lennätinhallituksen 
kertom uksista.
Viisivuotisjulkaisu Posti-ja lennätinlaitoksen taloudellinen keh itys  vuoteen 
1981 (ilm estynyt vuodesta 1952 lähtien, jolloin käsitti vuodet 1926— 
1950). Julkaisun tiedoista keskeisimmät ovat vuosijulkaisun eripainoksessa 
P osti-ja  lennätinlaitoksen taloudellinen keh itys vuosina 1961 -1 9 8 0 , graa
finen  esitys. Se on ilm estynyt vuodesta 1953 lähtien, jolloin käsitti vuodet 
1926-1951 .
Tilastoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen Liikennetilastollisessa vuosi
kirjassa, Suom en tilastollisessa vuosikirjassa, Tilastokatsauksissa ja  useissa 
posti- ja  telealan kansainvälisissä julkaisuissa.
Aluejako julkaisuissa: koko maa, joissakin tauluissa toim ipaikat ja  läänit 
tai verkkoryhm ät.
Julkaisem attom at: Julkaisem atonta tietoaineistoa on saatavissa posti-ja  te
lehallituksen tu tk im us-ja  tilastotoim istosta.

Liikennetilastollm en vuosikiija

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Julkaisun ku- K okoom ateos, joka sisältää monenlaisia tietoja liikenteen eri aloilta,
vaarna ilmiö

Perustiedot T iedot kerätään vuosittain liikennetilastojen laatijoilta ja  Tilastokeskuksen 
omista liikennetilastoista. Kirjassa mainitaan tilastotaulukoiden lähteet.

Tietojen saanti Kirja on ilm estynyt vuosina 1956 ja  1958 m onistettuna ja  vuodesta 1959 
lähtien painettuna. -«

Täydentävät Tilastotiedotussarja  LI, lähdeluettelossa m ainitut, kirjan taulujen laatimi-
tiedot sessa käy te ty t lähteet.
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RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖTOIMINTA 

Pankkitilastot

Laatija Tilastokeskus, rahoitustilastotoim isto.

Tilaston ku- Pankkien ja kiinnitysluottolaitosten om aisuustaseet ja tuloslaskelmat; tie-
vaarna ilmiö toja pankkien henkilökunnasta, toim ipaikoista; vakavaraisuutta, maksuval

m iutta ja  kannattavuutta kuvaavia tietoja; m uita pankkitoim innalle tyypil
lisiä tietoja.

Perustiedot Pankit ja  k iinnitysluottolaitokset toim ittavat Tilastokeskukselle kuukausi-
ilm oitukset, jo tka  sisältävät kuukausitaseen, vaateittaiset anto- ja  ottolai- 
naustiedot vaihtotietoineen sekä jo itak in  m uita pankkitoim innan tietoja.

. Vuoden lopun tilanteesta pankit ja  kiinnitysluottolaitokset to im ittavat Ti
lastokeskukselle tilinpäätöstietoja, kuten tuloslaskelman ja  taseen niihin 
liittyvine lisäerittelyineen.

T ietojen saanti K uukausitilastot: Vuodesta 1974 lähtien on Tilastotiedotus-sarjassa RT
julkaistu pankkien ja k iinnitysluottolaitosten kuukausitilastoa, joka sisäl
tää tilatietoja sekä an to -ja  ottolainaustietoja. Vuosien 1909—1973 SVT :n 
sarjassa VII D julkaistuun kuukausitilastoon sisältyi tietoja ainoastaan Suo
men Pankista, liikepankeista ja  kiinnitysluottolaitoksista. Aluejako tieto- 
palveluaineistossa: säästöpankkiyhdistykset, osuuspankkiliitot.
Pankkien neljännesvuositilasto: Vuodesta 1974 lähtien Tilastotiedotussar
ja. RT; sisältää osuuspankkien ja  säästöpankkien tilatietoja neljänneksen lo
pussa sekä tietoja rahalaitosten hallussa olevista joukkovelkakirjoista. Vas
taavaa julkaisua ei ole aikaisemmin tu o te ttu . Aluejako tietopalveluaineis- 
tossa: säästöpankkiyhdistykset, osuuspankkiliitot.
V uositilastot: Vuoden 1974 lopun tilannetta kuvaavat pankkien ja  kiinni
tysluottolaitosten vuositilastot on julkaistu uudistetussa muodossa. Pank
kien ja  k iinnitysluottolaitosten pankki-ja laitoskohtainen julkaisu (Tilasto
tiedotussarja  RT) sisältää kaikkien rahalaitosten osalta yksikkökohtaisia 
tuloslaskelma- ja  tasetietoja. Aluejako: säästöpankkiyhdistykset, osuus
pankkiliitot.
Ennakkotietoja pankkien ja  kiinnitysluottolaitosten vuositilastosta on ju l
kaistu vuodesta 1974 lähtien Tilastotiedotussarjassa  RT. Moniste sisältää 
keskeisimpiä vuositilaston tietoja rahalaitosryhm äkohtaisesti.
Lopullinen vuositilasto Pankit SVT VII C (vuodesta 1974) sisältää muiden 
rahalaitosten paitsi Suomen Pankin ja  Postipankin tilinpäätöstietoja ja  nii
den erittelyjä ryhm äkohtaisesti. Postipankin tietoja on o te ttu  julkaisun ku
vioihin ja katsausosaan.
Aluejako: koko m aa tö id en k in  tietojen osalta läänit.
Aluejako tietopalveluaineistossa: säästöpankkiyhdistykset, osuuspankki- 
liitot.
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Vuositilastot ennen vuotta 1974: Liikepankit ja kiinnitysluotto la itokset 
SVT VII C vuodesta 1909; Säästöpankit SVT V IIA  vuodesta Osuus
pankit S VT VII E vuodesta 1970 (tilastoa on aikaisemmin julkaissut 
Osuuspankkien Keskusliitto ry .); Postipankit SVT VII B, julkaisija Posti
pankki.
Tietoja pankeista julkaistaan myös Suom en tilastollisessa vuosikirjassa ja 
T ilasto ka tsau ksissa.

Täydentävät Vaadetilastot ja  pankkien vuosikertom ukset.
tiedot

V  akuutusyhtiö  tilasto

Laatija Sosiaali-ja terveysministeriö, vakuutusosasto.

Tilaston ku- V akuutusyhtiöiden toim inta.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö V akuutusyhtiö.

Perustiedot V akuutusyhtiöiden tilinpäätökset ja  vakuutuslajeittaiset erittelyt. Tiedot
kerätään vuosittain lomakkeilla.

Tietojen saanti Vuositilasto on julkaistu sarjassa SVT XXII A nimellä Vakuutusyhtiöt vuo
desta 1958 lähtien. Sitä ennen vuodesta 1893 nimellä Vakuutusolot. Osa 
tiedoista julkaistaan myös Suom en tilastollisessa vuosikirjassa sekä Suomen 
vakuutusyhdistyksen julkaisemassa Suom en vakuutusvuosikirjassa. 
Aluejako: koko maa.

Vaadetilastot

Laatija Tilastokeskus, rahoitustilastotoim isto.

Tilaston ku- Rahoitusm arkkinat ja  niiden osatekijöitä kuten  rahalaitosten an to -ja  otto-
vaama ilmiö lainaus sekä niiden korkojakautum at; rahoituslaitosten luotonanto; jouk

kovelkakirjalainat; osamaksukaupan rahoitus.

Tilastoyksikkö Rahoituslaitos (liikepankki, vakuutusyhtiö, kiinnitysluottolaitos tms.).

Perustiedot Vaihtelevat tilastoittain : valtion, rahoituslaitosten ja sosiaaliturvarahasto
jen  luo ttokanta vaateittain, luotonsaajasektoreittain, -toim ialoittain ja  -lää
neittäin , rahalaitosten anto- ja  ottolainauskorot vaaderyhm ittäin, osamak
sukaupan rahoitus tuoteryhm ittäin , joukkovelkakirjalainat sektoreittain ja 
toim ialoittain. T iedot saadaan lomakkeilla rahoituslaitoksilta ja joukkovel
kakirjojen liikkeellelaskijoilta.
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Tietojen saanti Luottokantatilasto  on julkaistu vuosina 1971 — 1978 puolivuosittain ja  vuo
desta 1979 kerran vuodessa ilmestyvänä Tilastotiedotussarjassa  RT. Aikai
semmat tiedot ovat Suomen Pankin taloustieteellisen tutkim uslaitoksen 
sarjoissa Taloudellisia selvityksiä  (v. 1948—67) ja Tilastotiedotus (v. 1968— 
1969). Luottovirtatilasto  vuodesta 1979 lähtien neljännesvuosittain Tilas
totiedotussarjassa  RT. Alueellinen luo ttokantatilasto  vuodesta 1979 läh
tien vuosittain Tilastotiedotussarjassa  RT. Anto- ja  ottolainaustilasto on 
julkaistu vuodesta 1971 kuukausittain Tilastotiedotussarjassa  RT, aikai
semmin em. Suomen Pankin sarjassa Tilastotiedotus joulukuusta 1964 läh
tien. K orkotilasto on julkaistu vuodesta 1972 lähtien neljännesvuosittain 
Tilastotiedotussarjassa  RT. Vuosilta 1962-1971  korkotiedot on julkaistu 
samassa sarjassa kunkin vuoden lopun tilanteen mukaan. Osamaksukaupan 
rahoitustilasto on vuoden 1971 alusta julkaistu  neljännesvuosittain Tilasto
tiedotussarjassa  RT. Sitä ennen laati tilastoa Suomen Pankki, m utta se ei 
ole julkaissut tietoja. O sakeyhtiötilasto on julkaistu vuodesta 1897 Suo
men tilastollisessa vuosikirjassa. Neljännesvuosittaisia tietoja on vuodesta 
1972 lähtien julkaistu Tilastotiedotussarjassa  RT. Tilasto lakkautettiin  
1.1.1974. Joukkovelkakiqatilasto on julkaistu vuodesta 1976 neljännes
vuosittain Tilastotiedotussarjassa  RT.
T ietokannat: A luetietokannassa on lääneittäisiä tietoja alueellisesta luotto- 
kantatilastosta vuodesta 1979 lähtien.

Täydentävät Pankkitilasto, rahoitusm arkkinatilasto (ks. rahoitustilinpito) eri toimialo-
tiedot jen yritystilastot, vakuutusyhtiötilasto (laatija sosiaali- ja terveysministe

riön vakuutusosasto), Suomen Pankin Obligaatiokirja (vuodesta 1958).

Avustuskassa-ja eläkesäätiötilasto

Laatija Sosiaali-ja terveysministeriö, vakuutusosasto.

Tilaston ku- Avustuskassojen ja  eläkesäätiöiden toim inta.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Avustuskassa, eläkesäätiö.

Perustiedot Avustuskassojen ja eläkesäätiöiden tilinpäätökset. T iedot kerätään vuosit
tain lomakkeella.

Tietojen saanti Tilasto julkaistaan vuoden 1982 aikana. Aluejako: koko maa. Tietoja on
saatavissa myös Suom en tilastollisen vuosikirjan vakuutustoim inta-osasta 
sekä kansantalouden tilinpidon osasta.
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YHTEISKUNNALLISTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN PALVELUSTEN TUOTTAMINEN 

K untien, kuntainliittojen ja  seurakuntien taloustilastot

Laatija Tilastokeskus, rahoitustilastotoim isto.

Tilaston ku- K untien, kuntainliittojen ja  evankelis-luterilaisten seurakuntien m enot ja
vaarna ilmiö tu lo t sekä varat ja velat vuosittain tilinpäätösten m ukaan; kuntien ja  kun

tainliittojen m enot ja  tu lo t vuosittain talousarvioitten mukaan.

Tilastoyksikkö K unta, kuntain liitto , seurakunta.

Perustiedot Tilastokeskus kokoaa vuosittain tiedot kuntien ja  kuntainliittojen tilinpää
töksistä m eno-ja tu lom om enteittain  ja vara-ja velkalajeittain kyselylomak
keilla, jo tka  pohjautuvat kunnallisen laskentatoim en uudistam istoim ikun
nan antamiin talousarvioasetelm a-ja tasesuosituksiin. Talousarviotilastojen 
perustiedot kootaan niin ikään kyselylomakkeilla; koottava tietom äärä on 
kuitenkin huom attavasti suppeampi kuin tilinpäätöstilastojen perusaineis
to. K irkkohallitus kokoaa seurakuntien tilinpäätöstiedot kyselylomakkeil
la, jo tk a  se to im ittaa Tilastokeskukselle.

T ietojen saanti Kuntien taloustilasto SVT XXXI (vuoteen 1972 saakka nim eltään Kuntien
finanssitilasto), nykyisessä muodossaan vuodesta 1973. Vanhim mat tilin- 
päätöstilastot ovat kaupunkien finanssitilasto vuosilta 1910—1919 ja maa
laiskuntien finanssitilasto vuosilta 1910—1912. Täm än jälkeen laadittiin ti
lastoa vain kaupungeista vuosilta 1925 — 1929. Vuodesta 1930 lähtien on 
tilastoa julkaistu kaikista kuntam uodoista. Aluejako julkaisuissa vuodesta 
1973 : koko maa, kuntam uodot, läänit, kehitysaluevyöhykkeet.
Kuntien taloustilaston ennakkotiedot Tilasto tiedotus-sarjassa JT vuodesta
1981. Aikaisemmat tiedot Tilastotiedotussarjassa  RT vuodesta 1972. 
Aluejako julkaisuissa vuodesta 1976: koko maa, kuntam uodot, läänit, ke- 
hitysaluevyöhykkeet.
Kuntien taloustilaston kunnittaiset tiedot Tilastotiedotussarjassa JT vuo
desta 1980. Vuosilta 1973—79 tilasto julkaistiin Tilastotiedotussarjassa  
RT. Tätä ennen kunnittaiset tiedot sisältyivät K untien finanssitilastoon  
SVT XXXI.
K untien talousarviotilasto Tilastotiedotussarjassa  JT vuodesta 1982. 
Aikaisempia tietoja Tilastokatsauksissa sekä Tilastotiedotussarjassa  FI 
vuodesta 1968 ja  Tilastotiedotussarjassa  RT vuodesta 1970. Aluejako ju l
kaisuissa: koko maa, kuntam uodot, läänit. Aluejako tietopalveluaineistos- 
sa: kunnat.
K untainliittojen taloustilasto Tilastotiedotussarjassa  JT vuodesta 1980. 
Aikaisemmat tiedot Tilastokatsauksissa vuodesta 1959 ja  Tilastotiedotus
sarjassa FI vuodesta 1967 ja  Tilastotiedotussarjassa  RT vuodesta 1971. 
Kuntainliittojen talousarviotilasto Tilastotiedotussarjassa  JT vuodesta
1982. Aikaisemmat tiedot Tilastotiedotussarjassa  RT vuodesta 1977.
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Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto Tilastotiedotussarjassa. JT 
vuodesta 1980. Aikaisemmat tiedot Tilastokatsauksissa vuodesta 1954, Ti
lasto tiedotussarjasssa F I vuodesta 1967 ja Tilastotiedotussarjassa  RT vuo
desta 1970. Aluejako julkaisuissa: koko maa, hiippakunnat. Aluejako tie- 
topalveluaineistossa: seurakunnat.
T ietokannat: A luetietokannassa on kuntien taloustilaston tietoja vuodesta 
1975 lähtien.

Täydentävät Kuntien keskusjärjestöjen julkaisut (talousarviot, tilinpäätökset, kunnallis
tiedot verotus, terveyskeskusten talous, huoltolaitosten talous, am m attikoulujen

talous, investointisuunnitelm at jne.). Sairaalaliiton sairaalatilasto, sosiaali- 
ja terveysministeriön, sosiaalihallituksen, lääkintöhallituksen, verohallituk
sen ja  kirkkohallituksen tilastojulkaisut sekä kantokykyluokitustoim ikun- 
nan m ietinnöt.

Sosiaalihuollon toim intayksiköiden to im in ta-ja  taloustilasto

Laatija Sosiaalihallitus, suunnittelu-ja taloustoim isto.

Tilaston ku- Valtion ja kuntien sekä valtionapua tai kunnan tukea saavien yksityisten
vaarna ilmiö ylläpitäm ien toim intayksiköiden toim inta ja  talous.

Tilastoyksikkö T oim intayksikkö/toim intam uoto.

Perustiedot Toim intayksiköiden/ -m uotojen käy ttöm enot m om enteittain , tu lo t, eri
toim innan rahoittajaosapuolet, hoitopaikat, käyntikerrat ja  hoitopäivät se
kä asiakasrakenne ja henkilökuntarakenne. Perustiedot saadaan toim inta
kertom uksista.

Tietojen saanti Julkaisut: Sosiaalihallituksen T ilastotiedotukset sekä Sosiaalihuoltotilaston
vuosikirja SVT XXI vuodesta 1957.
Aluejako julkaisuissa: Sosiaalihuoltotilaston vuosikirjassa koko maa ja  lää
nit, Tilastotiedotuksissa  myös kunnat.
Tilasto on tarkoitus julkaista kunnittain  ja  laitoksittain erillisenä niteenä 
SVT :n saijassa.
Julkaisem attom at: Perusaineistoista ja  julkaisem attom ista taulukoista on 
saatavissa tarkem pia tietoja myös kunnittain  ja  toim intayksiköittäin.

Täydentävät Sosiaalipalvelutilastot, sosiaalihuollon henkilökuntatilastot, kuntien sosiaa-
tiedot lim enotilasto, yleinen sosiaalimenotilasto sekä kuntien ja  kuntainliittojen

taloustilastot ja terveydenhuollon to im in ta-ja  taloustilasto.

Kehittämis- T ilaston kehittäm inen osaksi julkisyhteisöjen talous- ja  toim intatilastojär-
hankkeet jestelmää.



m

Terveydenhuollon taloustilastot

Laatija Lääkintöhallitus.

Tilaston ku- Terveydenhuollon tu lo t ja  kustannukset vuosittain.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Vaihtelee; tavallisimmin sairaala.

Perustiedot Tietoja yleis-, tuberkuloosi-ja mielisairaaloiden ja  terveyskeskusten käy ttö 
menoista ja  tuloista sekä pääom am enoista ja niiden rahoituksesta, huolto-
toim istojen käyttöm enoista ja  tuloista, apteekkien liikevaihdosta sekä val
tion osuudesta lääkintölaitoksen menoista. Perustiedot saadaan lom akkeil
la tilastoyksiköiltä. Osa tilastoista tuo te taan  Sairaalaliitossa. Kansaneläke
laitos kerää tiedot yksityisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon me
noista.

T ietojen saanti Julkaisut: Vuosijulkaisu Yleinen terveyden- ja sairaanhoito SVT XI vuodes
ta 1955. Vuodesta 1979 alkaen on julkaisun nimi ollut Terveydenhuolto. 
Vanhempia tietoja saatavissa lääkintöhallituksen kertom uksista aina vuo
desta 1854. Tilastoa julkaistaan myös muissa lääkintöhallituksen julkai
suissa ja Tilastokeskuksen Suom en tilastollisessa vuosikirjassa. Keskeisim
m ät Sairaalaliiton tuo ttam at tilastot julkaistaan lääkintöhallituksen julkai
suissa. Sairaalaliiton ju lka isu :Suom en sairaalatilasto. Kansaneläkelaitoksen 
julkaisu : Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja.
Julkaisem attom at: Lääkintöhallituksesta on saatavissa erillisselvityksiä pe
rusaineistosta.

Täydentävät M uut terveydenhuoltotilastot : väestön terveyden tilaa, sairauksien ehkäi-
tiedot syä ja  hoitoa koskevat tilastot.

Kehittämis- Toiminnallisesti tarkoituksenm ukainen tilastointijäijestelm ä.
hankkeet

Yleinen sosiaalimenotilasto

Laatija Sosiaali- ja terveysm inisteriö, tutkim usosasto.

Tilaston ku- Sosiaalimenot käy ttö tarkoituksen m ukaan vuosittain.
vaarna ilmiö

Perustiedot Tietoja valtion, kuntien, työnantajien, vakuutettu jen  ja  käyttäjien rahoitta
mien sosiaalisten toim intojen käyttöm enoista ja rahoituksesta. Tärkeim
mät käyttö tarko itukset ovat sairausja terveys, työ tapaturm at, työttöm yys, 
vanhuus ja  työkyvyttöm yys, perhe ja  lapset, yleiset avustukset, sotainvali
dit ja  kaatuneiden omaiset sekä lapsivähennykset verotuksessa. Perusaineis
to  saadaan sosiaali- ja terveysministeriön, sosiaalihallituksen, läänkintöhal- 
lituksen, Tilastokeskuksen, Kansaneläkelaitoksen ja  Eläketurvakeskuksen 
tilastoista ja  selvityksistä sekä valtion tilinpäätöksestä.
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Tietojen saanti Julkaisut: Tilasto on julkaistu Sosiaalisessa aikakauskirjassa vuodesta 1949 
vuoteen 1975. Vuodesta 1976 lähtien tiedot on julkaistu  SVT:n sarjassa 
XXXII Sosiaalisia erikoistutkim uksia. Tilastoa julkaistaan myös Tilastokes
kuksen Suom en tilastollisessa vuosikirjassa.
Aluejako julkaisuissa: koko maa.
Julkaisem attom at: Sosiaali- ja  terveysministeriöstä on saatavissa erillisselvi
tyksiä perusaineistosta.
Aluejako tietopalveluaineistossa: pääasiassa koko maa, osittain lääneittäisiä 
ja  kunnittaisia tietoja.

Täydentävät Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, lääkintöhallituksen ja sosiaali-
tiedot hallituksen tilastot sekä kuntien ja kuntainliittojen taloustilastot.

Kehittämis- Tilaston kehittäm inen osaksi julkisyhteisöjen talous- ja  toim intatilastojär-
hankkeet jestelmää.

Kuntien sosiaalimenotilasto

Laatija Sosiaalihallitus, suunnittelu -ja tilastotoim isto.

Tilaston ku- Kuntien sosiaalipalvelujen käy ttöm enot ja tu lo t m om enteittain ja  toimin-
vaama ilmiö noittain .

Tilastoyksikkö Kunta.

Perustiedot Todelliset m eno-ja  tu lo tiedot m om enteittain ja toim innoittain  siten, että
ne ovat verrattavissa ko. toim intojen suoritetietoihin, hoitopäiviin, asiak
kaisiin tms. M enotietoihin sisältyvät myös kuntien osuudet kuntainliitoille 
ja korvaukset muille ylläpitäjille sosiaalipalvelujen ostoista sekä avustukset 
sosiaalitoimen alalla toimiville yhdistyksille. N ettom ääräiset osuudet kun
tainliitoille tulostetaan lääneittäin myös siten, e ttä  nämä on m uunnettu  
ko. kuntainliittojen meno- ja tulotietojen perusteella bruttomääräisiksi. 
T iedot saadaan sosiaalitoimistoilta yhtenäisellä lomakkeella (yhdistelmä 
sosiaalitoimen m enoista ja  tuloista).

Tietojen saanti Julkaisut: Sosiaalihallituksen Tilastotiedotus sekä Sosiaalihuoltotilaston
vuosikirja SVT XXI vuodesta 1957. Aikaisemmin tilastoa on julkaistu  sa
massa SVT:n sarjassa XXI erinimisinä julkaisuina aina vuodesta 1881. 
Tilastoa julkaistaan vuosittain m yös Suom en tilastollisessa vuosikirjassa. 
Aluejako julkaisuissa: Sosiaalihuoltotilaston vuosikirjassa koko maa ja 
läänit, Tilasto tiedotuksessa  myös kunnat.
Julkaisem attom at: Perusaineistosta ja  julkaisem attom ista taulukoista on 
saatavissa tarkem pia tietoja myös kunnittain.
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Täydentävät Sosiaalipalvelutilastot, sosiaalihuollon henkilökuntatilastot, sosiaalihuollon
tiedot toim intayksikköjen toim inta- ja  taloustilastot, yleinen sosiaalimenotilasto,

kuntien ja kuntainliittojen taloustilastot.

Kehittämis- Tilaston kehittäm inen osaksi julkisyhteisöjen talous- ja  toim intatilastojär-
hankkeet jestelmää.

Eläinlääkintätoim en tilastot

Laatija M aa-ja m etsätalousm inisteriö, eläinlääkintöosasto.

Tilaston ku- T ilastot sisältävät tietoja eläinlääkäreiden määrästä, erilaisten eläintautien
vaarna ilmiö esiintymisestä, elintarviketarkastukseen hyväksyttyjen laboratorioiden, hy

väksyttyjen teurastam oiden ja lihateollisuuslaitosten määrästä ja toim in
nasta sekä m aidon laadusta.

Perustiedot Perustiedot eläinlääkintähenkilöstön määrästä ja koulutuksesta saadaan
maa- ja metsätalousm inisteriön kortistosta. Eläinlääkärit ilm oittavat kuu
kausittain tie tty jen  tarttuvien ja eräiden m uiden eläintautien esiintymisestä 
toimialueellaan. Vuosittaisissa toim intakertom uksissaan läänineläinlääkärit 
ilm oittavat eläinlääkintätoim esta lääninsä alueella. L ihantarkastam oiden ja 
hyväksyttyjen teurastam oiden eläinlääkärit ilm oittavat kuukausittain tar
kastettujen eläinten m äärän sekä syyt, joista lihaa on hylätty . Maidontar- 
kastam oiden eläinlääkärit ilm oittavat kuukausittain tu tk ittu jen  m aitonäyt- 
teiden määrän ja  tutkim ustulokset.

T ietojen saanti Julkaisut: T ilastot on julkaistu Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkin
täosaston kertomuksissa, vuosina 1930—40 vuosittain ja sen jälkeen useam
pi vuosi yhdessä. Vuodesta 1976 julkaisu on ilm estynyt jälleen vuosittain. 
Julkaisem attom at: Maa- ja  metsätalousministeriön eläinkääkintöosastosta 
on saatavissa erillisselvityksiä perusaineistosta.
Aluejako julkaisuissa: koko maa.
Aluejako tietopalveluaineistossa: läänit.

Kehittämis- Eläinlääkäreiden lähettäm ien toim intakertom usten korvaaminen ja  täyden-
hankkeet täm inen eräiltä osin kustakin hoitotapauksesta erikseen täytettävällä maa-

tilakohtaisella kortistolla.

Työsuojeluhallinnon tarkastustilasto

Laatija Työsuojeluhallitus, koulu tus-ja tiedotustoim isto.

Tilaston ku- Työsuojelun p iiri-ja  paikallishallinnon tarkastajien tekem ät työsuojelutar-
vaama ilmiö kastukset.

Tilastoyksikkö Työsuojelutarkastus.

5 1282012539—12
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Perustiedot Tarkastettujen työpaikkojen työvoim a, toimiala ja  tode tu t työsuojelulliset 
puutteet.

Tietojen saanti Tilastoa on julkaistu vuodesta 1950 lähtien sosiaali-ja terveysministeriön 
am m attientarkastuksen vuosikertom uksen yhteydessä. Vuodesta 1974 
lähtien sitä on julkaistu vuosittain työsuojeluhallituksen tilastotiedotuksina. 
A luejakona käytetään koko maata. Työsuojelupiireittäiset (lääneittäiset) 
tiedot ovat saatavissa omana julkaisunaan vain erikseen pyydettäessä.

Täydentävät Täydentäviä tietoja saa työsuojeluhallinnon vuosikertom uksesta.
tiedot

Kehittämis- Tilaston yhteyteen perustetaan tarkastustoim innan suunnittelua ja seuran-
hankkeet taa palveleva työpaikkarekisteri.

M aanm ittaustilastot

Laatija M aanmittaushallitus, tarkastustoim isto.

Tilaston ku- Vuosittainen selonteko m aanm ittauslaitoksen toim innasta.
vaarna ilmiö

Perustiedot Selonteot m aanm ittauslaitoksen eri osa-alueiden (m yös maanm ittaushalli
tuksen karttapainon) toim innasta selostusvuoden aikana.
Julkaisu on numerollinen ja  graafinen esitys ja  käsittää useita eri tilastoja.

Tietojen saanti Julkaisu on ilm estynyt SVT:n sarjassa XIV A nimellä M aanmittaus -  maan
mittaushallituksen kertomus. M aanmittaushallituksen toim intakertom us 
erotettiin  julkaisusta vuonna 1977. Uuden, vain tilastoja sisältävän julkai
sun nimeksi tuli M aanmittaus -  maanmittaushallituksen vuositilastot. 
Aluejako julkaisussa: yleensä läänit, eräässä taulukossa kunnat.
Aluejako tietopalveluaineistossa: läänit ja  kunnat.

Teknillisen tarkastuslaitoksen tarkastustilastot

Laatija Teknillinen tarkastuslaitos.

Tilaston ku- Rekisteröidyt paineastiat ja niille suoritettavat tarkastukset, mittaamisväli-
vaama ilmiö neille suoritetut tarkastukset sekä tarkastusleim attujen jalom etallituottei

den (kulta , hopea, platina) määrä.

Tilastoyksikkö Tarkastuskäynti, paineastia, mittaamisväline, kg (jalom etallituotteet).
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Perustiedot Paineastioiden ja niille suoritettujen tarkastusten lukumäärä tiedot on saatu 
tilastoihin Teknillisen tarkastuslaitoksen (TTL) tarkastuspiirien neljännes
vuosiraporteista. Vuodesta 1978 lähtien paineastioiden lukum äärätiedot 
(jaotteluineen) on saatu myös atk-rekisteristä, jonne ne kerätään TTL :n 
tarkastuspiireissä laadituista pöytäkirjoista. Tarkastettujen mittaamisväli
neiden lukum äärätiedot (jaotteluineen) saadaan TTL.n vakaustoimistosta 
ja vakaajilta. Tarkastusleim attujen jalom etallituotteiden m äärät saadaan 
TTL :n jalom etallitoim istosta.

Tietojen saanti Tilastoja on julkaistu vuodesta 1975 lähtien Teknillisen tarkastuslaitoksen 
vuosikertomuksessa. A tk L iis te r is tä  saatuja rekisteröityjä paineastioita 
koskevia jakaum atilastoja on saatavissa erikseen Teknillisestä tarkastuslai
toksesta.

Kehittämis- Tarkoituksena on vähitellen saada kaikki Teknillisen tarkastuslaitoksen suo-
hankkeet rite tiedot a tk :11e, jolloin pystytään esittämään nykyistä täydellisempiä ja

monipuolisempia tilastoja tarkastustoim innasta.

\
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MUUT TALOUSELÄMÄÄ KOSKEVAT TIETOAINEISTOT 

Y ritystilastot

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- Y ritysten taloudellinen toim inta: tu lo t, tulojen käyttö , varallisuus, inves-
vaama ilmiö to innit, velat ja oma pääoma, arvostukset, varaukset, työvoim an käyttö  jne.

Tilastoyksikkö Yritys itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena
yksikkönä). Tilastoyksikkö voi olla osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, 
kom m andiittiyhtiö , laivanisännistö, m yyntiyhdistys tms. Tilastoyksikkö 
voi myös olla yksityisen elinkeinonharjoittajan liike.

Perustiedot Tuloslaskelma, tase, vaihto-omaisuuden erittely , käyttöom aisuuden ja mui
den pitkävaikutteisten m enojen erittely, verojen erittely , liikevaihdon tai 
m yyntituo tto jen  erittely sekä toim ialakohtaiset erityistiedot.
T iedot kootaan yrityksiltä vuosittain ja  ne koskevat yritysten tilikausia. 
T iedot tulostetaan toim ialoittain, jossain määrin myös suuruusluokittain.

Tietojen saanti Teollisuus. Teollisuuden tasetilastoa on julkaistu vuosilta 1960—1966 Ti
lastokatsauksissa ja 1967 — 1973 Tilastotiedotus-sa.iia.ssa.. Samassa sarjassa 
on julkaistu vuodesta 1974 lähtien Teollisuuden yritystilastoa.

Liikenne. Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja ahtaustoiminnan tasetilasto 
vuosilta 1961 — 1973 on julkaistu  Tilastotiedotussarjassa. Puhelinliikenteen  
tasetietoja on kerätty  vuodesta 1964. Vuosilta 1967 — 1973 niitä on ju l
kaistu Tilastotiedotussarjassa. Linja-autoliikenteen tasetilastoa on julkais
tu  em. sarjassa vuosilta 1968 —1973. M atkatoim istojen tasetilasto vuosilta 
1968—1970 on julkaistu Tilastotiedotuksessa RT 1972:9. Tietoja on ke
rätty  vuodesta 1964. Liikenteen yritystilastoa on julkaistu vuodesta 1974 
Tilastotiedotussarjassa. Tilastossa ovat mukana seuraavat toim ialat : vesilii
kenne, ahtaustoim inta, huolintatoim inta, m atkatoim istotoim inta, linja- 
autoliikenne ja puhelinliikenne.
Lisäksi on kerätty  tietoja ilm aliikenteestä vuodesta 1964 lähtien.

Rakennustoim inta. Rakennustoim innan tasetietoja on kerätty  vuodesta 
1961. Talonrakennustoiminnan tasetilasto on julkaistu vain vuosilta 1967 

ja  1968 Tilastotiedotuksessa  RT 1972:19. Sivu- ja alaurakointitoiminnan 
tasetilasto on julkaistu vuosilta 1970, 1971 ja 1972 Tilastotiedofuksissa  
YR 1975:15 ja  1975:21. V uotta 1974 koskevasta tilastosta alkaen Tilasto- 
tiedotusten  YR-alasaijassa on julkaistu  Rakennustoim innan yritystilastoa.

A suntoyhteisöt. Asunto-osakeyhtiöiden tasetilastoa on julkaistu vuosilta 
1968—1973 Tilastotiedotussarjassa. Vuoden 1973 tilastossa on tietoja 
myös asunto-osuuskunnista. V uotta 1974 koskevasta tilastosta alkaen on 
julkaistu samassa saijassa A suntoyhteisöjen yritystilastoa.
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Tukku- ja vähittäiskauppa. Tukku- ja vähittäiskaupan tasetilastoa on ju l
kaistu vuosilta 1969 — 1973 Tilastotiedotussarjassa. Samassa sarjassa on 
julkaistu vuotta 1974 koskevasta tilastosta lähtien Tukku- ja vähittäiskau
pan yritystilastoa. Tilasto sisältää tietoja myös ravitsemis- ja  m ajoitustoi
m innasta vuodesta 1975 alkaen.

Säätiöt. Tietoja säätiöistä on kerätty  vuosina 1940—1973. Tietoja on ju l
kaistu vuosien 1942—1971 Suom en tilastollisissa vuosikirjoissa.

Täydentävät Yritysrekisteri, neljännesvuosittaiset yritystilastot, teollisuustilasto ja  kau-
tiedot pan m yyntitilasto.

Neljännesvuosittainen yritystilasto

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- Teollisuuden ja kaupan yritysten varastot neljännesvuosittain.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Yritys.

Perustiedot Varastojen arvo kiintein ja  käyvin hinnoin toim ialoittain ja varastotyypeit-
täin.

Tietojen saanti Julkaisut: Tietoja neljännesvuosittain Tilastotiedotussarjassa  YR vuoden
1974 viimeisestä neljänneksestä lähtien teollisuusyrityksistä ja  vuoden 
1978 viimeisestä neljänneksestä lähtien kaupan yrityksistä. 
Julkaisem attom at: Perusaineistosta saatavissa erillisselvityksiä ja  m uuta tie
topalvelua.

Täydentävät Yritysrekisteri, yritystilastot ja  teollisuustilasto.
tiedot

Yritysrekisteri

Laatija Tilastokeskus, yritystilastotoim isto.

Tilaston ku- Y ritystoim inta. Rekisteriin kuuluvat kaikki liikevaihtoverovelvolliset yri-
vaama ilmiö tykset ja niiden toim ipaikat.

Tilastoyksikkö Y ritys ja  toim ipaikka. Peittävyys on yritystoim innan osalta täydellinen seu-
raavilla toimialoilla: teollisuus, talonrakennustoim innan alaurakointi, kaup
pa (pl. agentuuritoim inta), ravitsemistoiminta, koneiden ja kaluston vuok
raus, kotitalousesineiden korjaus ja  pesulapalvelukset. Muista toimialoista, 
esim. rakennus-, liikenne-, pankki- ja vakuutusalan yrityksistä, ovat m uka
na vain sellaiset, joilla on jo takin  liikevaihtoverolain alaista sivutoimintaa.
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Perustiedot Tunnistetiedot: Yrityksen nimi ja  osoite, toim ipaikan nimi ja osoite, liike
tunnus (liikevaihtoveronumero), toim ipaikkatunnus.
Laatutiedot: Toimiala, sijainti (kunta on pienin yksikkö), om istajatyyppi, 
juridinen m uoto, kieli. Vähittäiskaupassa lisäksi to im in ta-ja palvelutyyppi. 
M äärätiedot: Liikevaihto, henkilökunta ja  vähittäiskaupassa myyntipinta-ala. 
T iedot saadaan osittain verotuksesta ja osittain suoraan yrityksiltä. Ne saa
tetaan ajan tasalle joka toinen vuosi. T ietoja on kerätty  vuodesta 1968 läh
tien.

Tietojen saanti Julkaisut: Tilastotiedotussarjassa  YR seuraavan nimisinä (vuotta 1968 kos
kevat tiedot KA-sarjassa yhtenä julkaisuna) :
-  Vähittäiskaupan toim ipaikat (v. 1968 lähtien)
-  Tukkukaupan toim ipaikat (v. 1968 lähtien)
-  Ravitsemistoim innan toim ipaikat (v. 1974 lähtien)
-  Kotitalousesineiden korjauksen toim ipaikat (v. 1972 lähtien)
-  Teollisuuden pienet toim ipaikat (v. 1970 lähtien)
-  Talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakoinnin toim ipaikat (v. 1970 

lähtien)
-  Liikevaihtoverovelvollisetyritykset (v. 1972 lähtien)
Julkaisuissa tai pyynnöstä toim itettavissa taulukoissa on aluejakona lääni 
tai kunta.
Julkaisem attom at: Tilastokeskus tulostaa myös muulla tavoin luokiteltuja 
tietoja sekä nimi- ja  osoiteluetteloita toim ipaikoista toim ialoittain ja  kun
nittain . T ietojen salassapitovelvollisuuden takia ei henkilökunta- ja  liike- 
vaihtotietoja ju lk isteta niissä luokissa, joihin kuuluu vähemmän kuin kol
me toim ipaikkaa.
T ietokannat: A luetietokannassa on yritysrekisterin tietoja vuodesta 1974 
lähtien.

Täydentävät Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta (SVT X X X V .l) ja  vuoden 1964 liikeyri-
tiedot tyslaskenta (SVT XXXV:2). Tilastokeskuksen teollisuustilasto, kauppati-

tilasto, liikevaihtoverotilasto (lakkautettu  1.1.1978), lopettaneiden liike- 
vaihtoverovelvollisten yritysten  tilasto (lakkautettu  1.1.1977) sekä liike- 
vaihtoverotoim istojen aineisto. Eräät kunnat, kuntain liito t ja  seutukaava
liito t ovat myös keränneet om alta alueeltaan yrityksiä koskevaa tilastoa. 
Myös eräät yksityiset keräävät ja  julkaisevat tähän läheisesti liittyvää 
aineistoa (ks. liite).

Kehittämis- Vuodesta 1982 lähtien yritysrekisteri uudistuu merkittävästi. Uudistuksen
hankkeet keskeiset tavoitteet ovat siirtyä vuosittaiseen päivitykseen, laajentaa rekis

teri kaikkiin työnantajiin ja  elinkeinoverovelvollisiin (v. 1983), päivittää re
kisteriä uusilla yrityksillä neljännesvuosittain (v. 1983) ja  aloittaa uusi yri
tysten  ja  toim ipaikkojen rakennetilasto (v. 1984).
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YMPÄRISTÖ 

Merivesitilastot

Laatija M erentutkim uslaitos.

Tilaston ku- Meriveden läm pötila, suolaisuus, vedenkorkeus, aallokko, jääolot, merive-
vaama ilmiö den kemialliset om inaisuudet, plankton, pohjaeläimistö.

Perustiedot T iedot hankitaan pääasiassa rannikon läheisyydessä olevilla kiinteillä ha
vaintoasemilla sekä tutkim usaluksilla tehtävin m ittauksin. H avaintotiedot 
siirretään M erentutkim uslaitoksessa magneettinauharekisteriin.

Tietojen saanti Julkaisut: Tilastoja on julkaistu  vuodesta 1913 lähtien sarjassa M erentutki
muslaitoksen julkaisu. E tenkin jääoloja, vedenkorkeutta, läm pötilaa ja  suo
laisuutta koskevia tilastoja on julkaistu tässä saijassa vuoteen 1970 asti. 
Myös m uut havaintoihin perustuvat tutkim ustulokset julkaistaan sekä tässä 
sarjassa että vuodesta 1975 alkaen ilmestyneessä Afen-sarjassa. 
Julkaisem attom at: M erentutkim uslaitoksesta on saatavissa erillisselvityksiä 
perusaineistosta (rekisteri). Vuoden 1971 ja sitä m yöhem m istä tiedoista ei 
jäätietoja lukuunottam atta  enää julkaista perushavaintoja, ainoastaan tilas
tollisia yhdistelmiä niistä. Perushavaintoja saa M erentutkim uslaitoksesta 
jäljenteinä ja  tarvittaessa myös atk :lle sopivassa muodossa.

Kehittämis- Havaintojen määrän lisääminen, uusien havaintokantojen m uodostam inen,
hankkeet tietorekisterin täydentäm inen ja pitemmälle m uokattujen tilastojen julkai

seminen.

V esihuoltotilasto

Laatija Vesihallitus, vesiensuojelu- ja  vesihuolto-osaston vesihuoltotoim isto.

Tilaston ku- Vesihuoltotilasto käsittää kaikki vähintään 200 asukkaan yhdyskuntien
vaarna ilmiö vesi- ja  viemärilaitokset. Tilasto kuvaa vesihuoltolaitosten laajuutta, raken

teita ja  kustannuksia sekä erityisesti vedenpuhdistuslaitosten toim intaa ja 
niiden veden laatua, jätevedenpuhdistam oiden toim intaa sekä viemärilai
tosten tulevan ja lähtevän jätekuorm an kehitystä.

Tilastoyksikkö Vesilaitos, viemärilaitos.

Perustiedot Vesi-ja viemärilaitokset: laitoksen omistussuhde, liittyjäm äärä, veden käy t
tö , jätevedenpuhdistam ot, jätekuorm at. Investoinnit vuoden aikana vesilai- 
toksittain jaoteltuina vesijohtojen, vedenottam oiden ja  -puhdistamoiden 
sekä vesisäiliöiden osalle sekä viemärilaitoksittain jao teltu ina viemäreiden, 
pum ppuam oiden ja  puhdistam oiden osalle. Edellä olevat tiedot on julkais
tu  vuosittain vesihallituksen tiedotuksia-saijàssa laitoskohtaisesti.
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Lisäksi tiedotuksissa on läänien ja  vesipiirien sum m atiedot seuraavista 
asioista (kaikkia tietoja ei kysytä joka vuosi): käyttö- ja kunnossapitokus
tannukset vuoden aikana, laitoksen perim ät m aksut, tu lo t, laitoksen hoita
ja , vesisäiliöt, talousveden ja jäteveden puhdistusm enetelm ä,puhdistukses
sa käy te ty t kem ikaalit sekä vesi-ja jätevesitutkim usten tulokset.
Noin joka kolmas vuosi julkaistaan vesilaitoskohtaiset tiedot vedenotta
m oista: vedenottopaikka ja  vesimäärä, vedenkäsittely sekä raakaveden, kä
sitellyn veden ja  vesijohtoveden laatu.

Tietojen saanti Julkaisut: T iedot on julkaistu vesihallituksen Tiedotus-sarjassa vuodesta 
1970 lähtien.
Aluejako julkaisussa: koko maa, läänit, vesipiirit, kunnat.
Aluejako tietopalveluaineistossa : kunnat.
Julkaisem attom at: Vesihallituksesta on saatavissa erillisselvityksiä ja yksi
tyiskohtaisia tietoja perusaineistosta.

Kehittämis- Vesihuoltolaitosrekisteri.
hankkeet

Hydrologinen tilasto

Laatija Vesihallitus, vesientutkim uslaitoksen hydrologian toim isto.

T ilaston ku- Veden alueellinen ja ajallinen jakautum inen Suomessa,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Hydrologiset param etrit.

Perustiedot Havaintoja ja  niistä m uokattuja yhdistelm iä:
-  hydrologisen kierron elem enteistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja 

valunta)
-  veden määrästä (vedenkorkeus, pohjaveden korkeus)
-  hydrologisista ilmiöistä (jää, veden lämpötila, routa yms.)

T ietojen saanti Julkaisut: Hydrologinen vuosikirja vuodesta 1910 lähtien, Hydrologinen  
kuukausitiedote  vuodesta 1959 lähtien. Erilaisia tilastoja myös sarjoissa 
Hydrologisen toim iston tiedonantoja  ja Vesientutkimuslaitoksen julkai
suja.
Julkaisem attom at: Hydrologian toim iston arkistoissa yhdistelm iä eri hyd
rologisista param etreista; vedenkorkeuksien ja virtaamien päiväarvot myös 
tietokoneella käsiteltävässä muodossa m agneettinauhoilla.

Täydentävät Vesipiirien vesitoim istojen arkistot, Ilm atieteen laitoksen julkaisut ja  arkis-
tiedot to t.

Kehittämis- Järvikortisto ja  järvien syvyyskartoitukset. Sedim enttitutkim ukset ja vesis-
hankkeet töjen läm pötila-ja jääolot. Hydrologiset mallit ja  ennusteet.
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Teollisuuden vesitilasto

Laatija Vesihallitus, vesiensuojelu-ja vesihuolto-osaston teollisuustoimisto.

Tilaston ku- Teollisuuden vedenhankinta ja vesiensuojelu.
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Teollisuuden toim ipaikka, kaivos, lämpö- ja ydinvoimalaitos, kalankasva-
tuslaitos. (Jos saman yrityksen usealla toimipaikalla on yhteinen veden- 
o tto - ja jätevesijärjestelmä, tilastoyksikkönä on koko tehdas tai tehdas- 
kompleksi).
Tilastoon tulevan toim innan alaraja m ääräytyy vesiensuojelullisin perustein 
ja  vastaa toistaiseksi 2 0 0 0 —5 000 m ^:n  vedenkäyttöä vuodessa.

Perustiedot T iedot kerätään kaksiosaisella lomakkeella. Toinen osa vastaa kuormitus-
tarkkailun vuosiyhteenvetoa. Toinen osa, joka on luottam uksellinen ja  vain 
joka toinen vuosi toistuva, koskee vesiensuojelun kustannuksia sekä ve
denhankintaa ja sen kustannuksia. Vastaavat tiedot kysytään luottam uksel
lisina myös niiltä laitoksilta, joilla ei ole vesioikeuden tai vesihallituksen 
edellyttäm ää tarkkailuvelvoitetta. K oottavat perustiedot ovat mm. seuraa- 
vat: tehdaslaitoksen nimi, toimiala ja  sijainti; henkilökunnan kokonais
määrä; käyntivuorokausien lukumäärä; kapasiteetti ja tuo tan to ; veden 
käyttö , hankinta ja  käsittely käyttö tarkoituksen mukaan; veden hankin
nasta ja  käsittelystä aiheutuvat investoinnit ja käyttökustannukset; ostetun 
ja m yydyn veden hinta; jäteveden määrä ja  laatu, to teu te tu t kuorm ituksen 
vähentäm istoim enpiteet sekä niiden kustannukset ja hyödyt; jätevesien 
purkupaikka; jäteveden kuorm ituksen tarkkailutulokset.

Tietojen saanti Y hteenvetotiedot julkaistaan vesihallituksen Ti'edofus-sarjassa. Aluejako 
julkaisuissa: koko maa, jätevesikuorm ituksen osalta vesistöalueet. Aluejako 
tietopalveluaineistossa : vesipiirit, vesistöalueet, kunnat, läänit.
Julkaisut: Teollisuuden vedenhakinta ja veden käyttö , nro 71/1974, Teolli
suuden jätevedet, nro 108/1976, Teollisuuden vesitilasto 1973 —1974, nro 
131/1977, Teollisuuden vesitilasto 1975 —1976, nro 158/1978 sek äTeolli- 
suuden vesitilasto 1977—1978, nro 205/1981, Teollisuuden vesitilasto 
1979-1980 /1982 .

Kehittämis- Y hteenvetotietojen julkistam ista on tarkoitus nopeuttaa tietojenkäsittelyä
hankkeet tehostamalla.
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V edenlaaturekisteri

Laatija Vesihallitus, vesientutkimuslaitoksen vesitutkim ustoim isto.

Tilaston ku- Suomen vesien laatu, m uutokset ja m uutosten väliset yhteydet,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Havaintopaikka: sijainti, syvyys, ajankohta.

Perustiedot Perushiokittelu: vesipiiri, koordinaatit, näytteenottopäiväm äärä, kellonaika
ja näytteenottosyvyys.
Havaintopaikoittaiset tiedot: vesistöalue, kunta, paikan nimi, tutkim uslai
tos, vedenkorkeusasteikko, tutkim uslaji, kokonaissyvyys, säätila, näkösy- 
vyys.
N äytteittäiset tiedot: vesinäytteiden analyysitulokset.
T iedot saadaan viranomaisten ja  velvoitetarkkailuja tekevien laitosten tu t
kimuksista. Tammikuussa 1981 rekisteri käsitti 450 000 tietuetta .

Tietojen saanti Julkaisut: Vesiensuojelutoimiston tiedonanto  -sarjan julkaisut vuosina
1 9 6 2 -1 9 7 0 , vesihallituksen Tiedotus-sarjan julkaisut, tieteellisiä yhteen
vetoja sarjassa Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja.
Julkaisem attom at: Perusaineisto (system aattisesti koottuna 1962 lähtien) 
tietokoneella käsiteltävässä muodossa. Vedenlaaturekisteristä tu o te tu t ra
portit virta- ja järvisyvännepaikoilta sekä vedenlaaturekisterin havainto- 
paikkaluettelo.

Täydentävät Vesistöjen valuma-alueen tapahtum ia ja ominaisuuksia kuvaavat tilastot,
tiedot joihin liittyvät kuntakoodit, m etriset koordinaatit, vesistöalueen, talous

alueen, läänin tms. koodi. Vesihallinnon m uut tilastot.

Kehittämis- Rekisterin tietojen lisääminen ja  syventäminen, raportointi- ja  laskentajär-
hankkeet jestelm än kehittäm inen sekä analyysim enetelm ätiedoston perustaminen.

Ym päristöm yrkkyrekisteri

Laatija Vesihallitus, vesientutkim uslaitoksen vesitutkim ustoim isto.

Tilaston ku- Vesistöjen sedim enttien ja vesieliöiden sisältämät ym päristöm yrkyt,
vaarna ilmiö

Tilastoyksikkö Havaintopaikka: sijainti, ajankohta, tu tk ittava näyte, tu tk ittava näytteen-
osa.
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Perustiedot Perusluokittelu: vesipiiri, koordinaatit, näytteenottopäiväm äärä, kellon
aika, tutkittava näyte, tutkittava näytteenosa, rinnakkaisnäytteen numero. 
Havaintopaikoittaiset tiedot: vesistöalue, kunta, tutkim uslaitos, vedenkor- 
keusasteikko, kokonaissyvyys, näkösyvyys, läm pötila, säätila, lisätiedot. 
N äytteittäiset tiedot: näytteen säilytystapa, sukupuoli, analyysitulokset. 
Tiedot saadaan viranomaisten ja  muiden yhteistyössä m ukana olevien tu t
kim uslaitosten tutkim uksista. Noin 70 % rekisterin sisältämistä tiedoista 
on koo ttu  julkaistuista tutkim uksista. Rekisterissä on kirjallisuusviitteet. 
Tammikuussa 1981 rekisteri sisälsi tiedot 8 000 näytteestä.

Tietojen saanti Julkaisem attom at: Perusaineisto tietokoneella käsiteltävässä muodossa. Ha-
vaintoalueluettelo.

Täydentävät Vesistöjen valuma-alueen tapahtum ia ja  ominaisuuksia kuvaavat tilastot,
tiedot joihin liittyy  kuntakoodi, m etriset koordinaatit, vesistöalueen, talous

alueen, läänin tms. koodi. Vesihallinnon m uut tilastot.

Kehittämis- Rekisterin tietojen lisääminen ja  syventäminen, raportointi- ja  laskentajär-
h an k k e e t. jestelm än kehittely sekä analyysim enetelm ätiedoston perustaminen.

Ilm astotilastot -

Laatija Ilm atieteen laitos.

Tilaston ku- Ulkoilman lämpötila ja  kosteus, ilmanpaine, sademäärä, tuuli, pilvisyys, sä-
vaama ilmiö teily, yleinen sää, maan läm pötila yms.

Perustiedot Perustiedot saadaan havainnoista, jo ita  tehdään n. 160 säähavaintoasemalla,
n. 500 sadeasemalla sekä eräillä erikoishavaintoasemilla. Säähavaintoase- 
milla tehdään säännöllisiä m ittauksia 3 - 8  kertaa vuorokaudessa ja  lento
asemien yhteydessä olevilla asemilla jopa kerran tai kahdesti tunnissa. Mm. 
läm pötilaa, kosteu tta , tuulta ja  säteilyä rekisteröidään jatkuvasti.

Tietojen saanti Julkaisut: Tärkeimpiä julkaisuja ovat Suom en meteorologinen vuosikirja
(vuodesta 1881), Kuukausikatsaus Suom en ilmastoon  (vuodesta 1906) se
kä Ilm atieteen laitoksen m uut julkaisusarjat. Lisäksi julkaistaan Tilastokes
kuksen Suom en tilastollisessa vuosikirjassa ja eri kaupunkien tilastollisissa 
vuosikirjoissa tilastoja ko. vuoden ilmasto-oloista.
Julkaisem attom at: Kaikkien säähavaintoasemien tärkeim m ät m ittaustulok
set ovat magneettinauhoilla vuodesta 1959. Tähän tietorekisteriin lisätään 
nykyisin lähes kaikki uudet havainnot. Rekisterin tiedoista on mahdollista 
saada erillisselvityksiä.
Tieteellinen arkisto. Atk-peräinen havaintoaineisto käytettävissä erillisestä 
sopimuksesta.
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Geomagnetismi-, revontuli-, radioaktiivisuus- ja  ilm asähkötilastot

Laatija Ilm atieteen laitos.

Tilaston ku- Geomagnetismi: Maan m agneettikentän absoluuttiarvot ja vaihtelut,
vaarna ilmiö Revontulet: Sijainti, värit ja intensiteetti sekä radioaaltojen heijastuminen

revontulista.
Radioaktiivisuus: Ilman ja  sadeveden luonnollinen ja  pitkäikäinen radioak
tiivisuus.
Ilmasähkö: Sähkökenttä lähellä maanpintaa. Ilman sähkönjohtokyky.

Perustiedot Geomagnetismi: Maan m agneettikentän kolmen kom ponentin tunti-, vuo
rokausi-, kuukausi- ja vuosikeskiarvot Sodankylästä vuodesta 1914 alkaen 
ja  Nurmijärveltä vuodesta 1953 alkaen. Vuodesta 1976 alkaen myös mi- 
nuuttiarvot Magneettisia kenttäm ittausarvoja eri puolilta Suomea. 
Revontulet: R evontulillanne viideltä kamera asemalta 15 m inuutin jaksoi
na, tietokonem uodossa vuodesta 1957 lähtien. Radiorevontuliaineistoa 
myös rekisteröintikäyrinä ja tietokonem uodossa. Revontulien fotom etri- 
rekisteröintejä. Revontulikuvat m inuutin väliajoin selkeinä, pimeinä öinä. 
Radioaktiivisuus. Ilman ja  sadeveden ly h y t-ja  pitkäikäinen radioaktiivisuus 
10 rekisteröintiasem alta vuodesta 1970 lähtien, eräiltä asemilta vuodesta 
1960 lähtien. Lyhytikäisestä aktiivisuudesta tuntiarvot. Ilm anäytteet 
im etty  filtteripaperille.
Ilmasähkö: Vuodesta 1977 lähtien potentiaaligradientti, ilma-maa -sähkö
virta ja positiivinen ja  negatiivinen sähkönjohtavuus 10 m inuutin keski
arvoina H elsinki-V antaan lentoasemalta. Vuodesta 1979 lähtien myös Ke
volta.

T ietojen saanti Julkaisut: Nurmijärven geofysikaalisen observatorion magneettisia m it
tauksia (vuodesta 1953), Radioaktiivisuushavaintoja  (vuodesta 1960) ja 
Ilmasähköhavaintoja  (toukokuusta 1977 lähtien). Suomalaisen tiedeakate
mian Sodankylän geofysiikan observatorio julkaisee m agneettista vuosikir
jaa (vuodesta 1914) sarjassa Veröffentlichungen des geophysikalischen 
Observatoriums der finnischen A kadem ie der Wissenschaften. 
Julkaisem attom at: Olennaiset m ittaustulokset ovat tietokonerekistereinä.

Täydentävät Geomagnetismin osastolta pyydettäessä
tiedot

Kehittämis- Kevon aseman ilm asähkörekisteröinnin täydentäm inen,
hankkeet
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Ym päristöä kuvaava kokoom ajulkaisu

Laatija Tilastokeskus.

Julkaisun ku- Elinym päristön tila ja  sen m uutoksiin vaikuttavat tekijät; ihmisen fyysinen
vaarna ilmiö ympäristö.

Perustiedot T iedot kerätään eri virastojen ja laitosten tilastoista ja rekistereistä sekä
tutkim uksista.
Julkaisu jakaantuu seuraaviin osiin: I Luontoym päristö, II R akennettu  ym 
päristö, III Ym päristöoloihin liittyviä erityiskysymyksiä ja  IV Ym päristön
suojelu. Pääpaino on luontoym päristössä, josta  esitetään tietoja mm. kai- 
vannaistoiminnasta, elintarviketuotannosta, m etsätaloudesta, luonnonva
raisesta kasvi- ja  eläinmaailmasta, luonnonsuojelusta, vesivaroista sekä il
masta ja  ilmastosta. R akennetun ym päristön m uodostaa valikoitu tie topa
ketti yhdyskuntarakenteesta, asuinym päristöstä, vapaa-ajan ym päristöstä, 
työym päristöstä, liikenteestä ja rakennetun ym päristön suojelusta. Lisäksi 
julkaisussa on tietoja energia-ja jätehuollosta sekä fysikaalisista ja  kemialli
sista ym päristökuorm itteista.
Liitteenä viiteluettelo, joka koostuu keskeisten ym päristötietoja sisältävien 
tietoaineistojen n im i-ja osoitetiedoista sekä sisällön kuvauksista.

Tietojen saanti Julkaisu ilmestyi ensimmäisen kerran koeluonteisena vuonna 1973 nimellä 
Ympäristö tilastollinen vuosikirja 1972, Tilastollisia tiedonantoja nro 50. 
Toisen kerran julkaisu ilmestyi vuonna 1977 nimellä Ympäristötilasto 1974, 
Tilastotietoja ym päristön tilasta Suomessa vuosina 1964 -1 9 7 4 , Tilastolli
sia tiedonantoja nro 56. Ympäristötilasto 1980, Tilastollisia tiedonantoja 
nro 6 7 ilmestyi vuonna 1981.

Kehittämis- Julkaisun tietosisällön edelleen kehittäm inen.
hankkeet
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AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

ahtausalan työntekijöiden palkat 73 
ahtaustoiminnan tasetilasto 132 
aikasarjat 24, 85 
aikasagatietokanta 24 
ajankäyttö 60 
ajoneuvot 114
alaurakointitoiminnan tasetilasto 132 
alioikeudet 64,65 
Alko 28
alueellinen kansantalouden tilinpito 82 
alueellinen luottokantatilasto 124 
alueluokitukset 40 
aluetietokanta 24 
alukset

kanavaliiken teessä 119 
kauppalaivastossa 119 
Suomeen tulleet ja Suomesta lähteneet 118 

alusrekisterit 119 
ammatilliset oppilaitokset 55 
ammatti 45, 52, 78 
ammattiasema 45, 78 
ammattiasemaluokitus 37 
ammattikalastajat 98 
ammattikurssit 49 
ammattiluokitus 36 
ammattisyöpärekisteri ja -tilasto 54 
ammattitaudit 53 
ammattitautitilasto 53 
ansiotasoindeksit 72 
anto-ja ottolainaustilasto 124 
antolainaus 122, 123, 124 
apteekit 51, 127 
aravakiinteistörekisteri 69 
arkisto, Tilastokeskuksen 19 
ASA-tiedosto 54
asiakirjat, Tilastokeskuksen arkistossa 19 
asuinhuoneistot 78,105,106,107 
asuinrakennukset 105,106,107 
asuinympäristö 142 
asuminen 69, 78, 80 
asumisolot 78 
asumistukitoiminta 69 
asumuserot 41
asunto-ja elinkeinotutkimus (AET) 79 
asuntohallituksen

lainoitus-ja tukitoiminta 69 
tilastot 69 

asuntohallitus 25 
asuntojen

hoitokulut 75 
myyntihinnat 75 
varustetaso 78 
vuokrat 70, 76 

asuntokunnat 78 
asuntolaskenta 78

asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto 132 
asuntotuotantotilasto 106 
asuntoyhteisöt 132 
au-lasten elatusapu 61 
autoliikenteen työntekijöiden palkat 73 
autorekisterikeskus 115 
autot 114
avaimet, luokitusten väliset 36, 39 
avioerot 41 
avioliitot 41 
avohoito 52
avohuolto, vanhusten 61
avoimet työpaikat 48
avoimet yhtiöt 132
avustuskassa-ja eläkesäätiötilasto 124

CCIO 39
CCCN-nimikkeistö 39 
Centralskogsnämnden Skogskultur 93 
cif-hinnat 111

dataliikenne 120

eduskuntavaalit 68 
EEC 30, 32
ehdokkaat, vaaleissa 68 
elatusapu, au-lasten 61 
elatustuki 77 
elinkeino 78
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) 29 
Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) 29 
elinkustannusindeksi 76 
elinolosuhteet 78, 80
elinolosuhteita kuvaava kokoomajulkaisu 80 
elintarviketarkastuslaboratoriot 129 
elinympäristö 142 
elokuva 60
eläinlääkintähenkilöstö 129 
eläinlääkintätoimen tilasto 129 
eläinlääkärit 129 
eläintaudit 129 
eläkesäätiöt 124 
Eläketurvakeskus 29 
eläkkeensaajat 78 
elämisen laatu 80 
elävänä syntyneet 42
energia, teollisuuden tuottama ja käyttämä 99, 102 
energiahuolto 102 
energian 

hinnat 102 
kulutus 102 
tuonti ja vienti 102 
tuotanto 102 

energiatilastot 102 
erikoishoito, sairauksien 51
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erikoisoikeudet oikeuslaitoksessa 65 
evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto 

125, 126

FAO 30 
fob-hinnat 111 
Folia Forestalia 92-97

geomagnetismi 141
geomagnetismi-, revontuli-, radioaktiivisuus-ja 

ilmasähkötilastot 141

haastattelututkimukset 19 
haihdunta 136
hakemusasiat tuomioistuimissa 65 
hammashoito 52 
harrastukset, nuorison 60 
henkikirjoitettu väestö 41 
henkilöautot 114 
henkilöliikenne 

laivoilla 118, 119 
lentoliikenteessä 120 
rautateillä 118 

henkilöluokitukset 36 
hinnat

kulutustavaroiden 76 „
maataloustuotteiden tuottaja- 88 
palvelusten 76 
tukku- 112 
vähittäismyynti- 76 

hotellit 112 
hovioikeudet 65
huolintatoiminnan tasetilasto 132 
huoltoapu 77
huoneistot 78, 105, 106, 107 
hydrologinen tilasto 136 
hyödykeluokitukset 39 
hyödyke virrat 83

1CGS 39 
ilma-alukset 120 
ilmailuhallitus 25 
ilmailulupakùjat 120 
ilmailutilastot 120 
ilman

epäpuhtaustilastot 140 
kosteus 139 
lämpötila 139 
radioaktiivisuus 141 
sähkönjohtokyky 141 

ilmanpaine 139 
ilmasähkö 141 
ilmastotilastot 139 
Ilmatieteen laitos 25 
ilmoitusasiat tuomioistuimissa 65 
ILO 30, 36

indeksit
ansiotaso- 22, 72 
elinkustannus- 76 
kotimarkkinoiden perushinta-111 
kuluttajahinta- 22, 76 
kuluttajan hinta- 76
maatalouden tuotantopanosten hinta- 88 
maataloustuotteiden tuottajahinta- 88 
rakennuskustannus- 108 
sopimuspalkka- 74 
teollisuuden tuottajahinta-111 
teollisuustuotannon volyymi- 100 
tienrakennuskustannus- 109 
tukkuhinta-112 
tuonnin hinta-112 
tuonnin volyymi-110 
tuonnin yksikköarvo-110 
tuontihinta- 111 
tuottajahintaiset 111 
viennin hinta-112 
viennin volyymi-110 
viennin yksikköarvo-110 
vientihinta- 111 -

Indeksitiedotussarja 22 
institutionaalisten sektoreiden luokitus 38 
invalidien huolto 61 
invalidiraha 77 
investoinnit

maatilatalouden 87 
yritysten 132 

irtolaisten huolto 61 
ISCO 36 
ISIC 39

jaetut tuotannontekijätulot 71 
jarrutus työtaistelukeinona 46 
joukkovelkiijalainat 123 
joukkovelkakiijatilasto 124 
julkaisut, Tilastokeskuksen 20 
julkaisuluettelot 23
julkisen sektorin toiminta-ja taloustilastojärjes- 

telmä 33 
julkisuus, tilastojen 13 -
junaliikenne 118
järjestöjen kuukausipalkkaisten palkat 73 
jätevedenpuhdistamot 135 
jätevedet, teollisuuden 137 
jätevesitutkimukset 135,137 
jäät 135, 136

kaasuhuolto 99 
kaivannaistoiminta 95 
kaivostoiminta 95 
kalansaaliit 98 
kalastusalukset 98 
kalastustilasto 98
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kalatalous 86, 98
kanava-, väylä-ja kotimaan vesiliikennetilasto 119 
kanavaliikenne 108, 119 
kanavat 119 
kannattavuus

kiinnitysluottolaitosten ja pankkien 122 
maatalouden 88 

kansakoulut 55 
kansalaisopistot 55 
kansalaisuus 41 
Kansaneläkelaitos 28 
kansanopistot 55
kansantalouden tilinpito 81, 82, 84
kansantalouden tilinpitojärjestelmä (SNA) 33, 34
kansantulo 81
kansantuote 81
kantapuut 93
kantatiet 117
kantohintatilasto 95
kasvatusneuvolatilasto 61
kasvihuoneet 89
kasvinviljelytuotanto 89
kaupan

henkilöstö 111 
kuukausimyynti 111 
tasetilasto 133 
varastot 133 
yritykset 133 

kauppa 110
kauppa-ja teollisuusministeriö 25 
kauppakamarit 29 
kauppalaivasto 118 
kauppamerenkulun tasetilasto 132 
kauppatilasto 111 
kaupunkien ja kauppaloiden 

kuukausipalkkaisten palkat 74 
työntekijöiden palkat 73 

kausivaihteluista puhdistetut tilastosaijat 85 
kehittämistyö 59 
kehitysvammaiset 61 
kerrostalot 105 
keskiansiot 72
keskipäiväansiot metsähallituksen töissä 91
Keskusmetsälautakunta Tapio 93
kestokulutustavarat 75
kesämökit 78
ketjutalot 105
kieli 41, 42
kieltäytyminen ylitöistä 46
kiinnitysluottolaitokset 122, 123
kiinteistöt 78
kirjallisuus 60
kirjanpitotilat 88
kirjasto, Tilastokeskuksen 19
kirjastot 60
kodinhoitoapu tilasto 61 
kommandiittiyhtiöt 132

koneiden ja kalusteiden vuokraus 133 
konkurssit 65 
korkeakouluopiskelijat 56 
korkeakoulut 56 
korkeakoulututkinnot 56, 57 
korkein hallinto-oikeus 65 
korkein oikeus 65 
korkotilasto 124 
kotieläimet 89 
kotimaan vesiliikenne 119 
kotimarkkinoiden perushintaindeksi 111 
kotitaloudet 71, 74 
kotitalouksien

kulutusmenot 71, 75 
kulutusmäärät 71, 75 
käytettävissä olevat tulot 71, 74 
tulot 71, 74 

kotitalousesineiden korjaus 133 
kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 39 
kotitaloustiedustelu 74 
kotiuttamisraha 77 
kouluhallitus 55 
koulut 50
kouluterveydenhuolto 51
koulutuksen ammatillisissa oppilaitoksissa keskeyt

täneet 56 
koulutus 55, 78 
koulutusala 37 
koulutusaste 37 
koulutusluokitus 37 
koulupiirit 40 
koulutusrakenne 57 
kuljetukset, ulkomaankaupan 110 
kulttuuri 60, 80
kulttuurioloja kuvaava kokoomajulkaisu 60 
kulttuuritilastojäqestelmä 33 
kuluttajahintaindeksi 76 
kuluttajahintatilasto 76 
kuluttajan hintaindeksi 76 
kulutus kansantaloudessa 81 
kulutusmenot, kotitalouksien 71, 75 
kulutusmäärät, kotitalouksien 71, 75 
Kunnallinen Sopimusvaltuuskunta 29 
kunnallisvaalit 68 
kunnallisvero 71 
kuntainliittojen

talousarviotilasto 125 
taloustilasto 125 

kuntakoodit 40 
kuntamuodon muutokset 40 
kuntanumerointi 40 
kuntainliitot tilastojen laatijoina 29 
kuntainliittojen

kuukausipalkkaisten palkat 74 
taloustilasto 125 
työntekijöiden palkat 73 

kuntaluokitusrekisteri 40
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kuntien
finanssitilasto 125 
julkaisemat tilastot 28 
kalleustutkimus 75 
kuukausipalkkaisten palkat 74 
pinta-alat 92 
sosiaalimenotilasto 128 
talousarviotilasto 125 
taloustilasto 125 
työntekijöiden palkat 73 
yhteistyöelimet 28 

kuntien, kuntainliittojen ja seurakuntien talous
tilastot 125 

kuntoutus 51 
kuolemansyytilasto 52 
kuolemat 41, 52 
kuolevuus 43 
kuolintodistukset 52 
kuolleena syntyneet 42 
kuolleisuus 43 
kuorma-autot 114, 115 
kuulovammaiset 78 
kuvataiteet 60 
Käsikirjoja-sa^i 23 
käsitekehikko 33
käsitteet, tilastoissa käytettävät 36 
käsityötilasto 100 
käytettävissä olevat tulot 71, 75 
käyttöomaisuus 

teollisuuden 99 
yhteisöjen 132 

käyttövoima, teollisuuden 99

laboratoriot 51 
laitoshuolto 61 
laitossairaalat 51 
laiturirakennukset 119 
laivat, ks. alukset 118, 119 
laivaväylät 119 
lakot 46 
lapsilisät 77 
lastenhuolto 61 
lastenneuvolat 51 
lasten päivähoito 47, 61 
lastenvalvojien toiminta 61 
lautat 108,111 
lehdistö 60
lehdistötiedotteet, Tilastokeskuksen 18 
lennätinliikenne 120 
lentoasemat 120 
lentoliikenne 120 
lento-onnettomuudet 120 
lentotunnit 120 
lentoyhtiöt 120 
lihantarkastamot 129

lihateollisuuslaitokset 129 
liikealan toimihenkilöiden palkat 73 
liikenne 114,132,142 
liikennemäärä tieliikenteessä 116,117 
liikennesuoritteet 

teiden 116,117 
valtionrautateiden 118 

Liikennetilastollinen vuosikirja 121 
liikenneonnettomuudet 66, 117 
liikenteen yritystilasto 132 
liikepankit 122, 123 
liiketunnus 134 
liikevaihto

yhteisöjen 132 
yritysten 133 

liikevaihtoverotilasto 84 
liikevaihtoverovelvolliset yritykset 133 
liikunta 60
linja-autoliikenteen tasetilasto 132 
linja-autot 114 
lomautukset 49
lopettaneiden liikevaihtoverovelvollisten yritysten 

tilasto 84 
luokitukset, tilastoissa käytettävät 36 
luontoympäristö 80, 142 
luotot 120
luottokantatilasto 124 
luottolaitokset 122, 123 
luottovirtatilasto 124 
lyhennetty työviikko 49 
lämpöenergia, teollisuuden 99,102 
lämpötila 

maan 139 
veden 136 

lääkeaineiden väärinkäyttö 52 
lääkintöhallituksen henkilökuntarekisteri 62 
lääkintöhallitus 25 
lääkärien vastaanotot 52 
lääninoikeudet 65

maa-ja metsätalousministeriö 25 
maa-ja metsätalouden taloustilasto 86 
maakuntaliitot tilastojen laatijoina 29 
maalaiskuntien

kuukausipalkkaisten palkat 74 
työntekijöiden palkat 73 

maatilalain soveltamisala 90 
maan lämpötila 139 
maanmittaushallitus 26 
maanmittaustilastot 130 
maantiet 117 
maarekisteri 91 
maassa asuva väestö 41 
maassamuutto 41, 42, 43 
maastamuutto 41, 42, 43
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maatalouden
kannattavuustutkimus 88 
kokonaistuottoa, kustannuksia ja ravintotaseita 

koskevat laskelmat 86 
tukeminen 89 
tuotanto 89
tuotantopanosten hintaindeksi 88 
tuotantorakennusten rakennuskustannus

indeksi 108 
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos 26 
maatalous 86 
maataloustulo 86
maataloustuotannon tasapainoittaminen 90 
maataloustuotteet 88
maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hinta

indeksit 88
maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi 88
maataloustyöntekijöiden palkat 73
maatilahallituksen tilastot 89
maatilahallitus 26
maatilametsälöt 89
maatilarekisteri 90
maatilat 88, 89
maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 87 
maatilojen

investoinnit 87 
koneet 87
kustannukset 87, 88 
tuotto 87 
työvoima 89 

maidon laatu 129 
maidontarkastamot 129 
majoitusliikkeet 112 
majoitustilasta 112 
majoitustoiminta 110 
maksamismääräysasiat tuomioistuimissa 65 
maksuton oikeudenkäynti 65 
markkinapuun hakkuu-ja työvoimatilasto 96 
markkinapuututkimus 95 
Matkailun edistämiskeskus 114 
matkatoimistojen tasetilasto 132 
matkustajakodit 112
matkustajaliikenne, ks. myös henkilöliikenne 114, 

118, 119,120 
matkustajaliikennetilasto 114 
meijerit 89
merenkulkuhallitus 26 
merenkulkutilastot 118 
merenkulun työntekijöiden palkat 73 
merenpohjan eläimistö 135 
Merentutkimuslaitos 26 
meriliikenne 118 
merivesitilastot 135
metalliteollisuuden työntekijöiden palkat 73

metsien
inventointi 92 
poistuma 94

metsähallituksen toimintakertomus ja suoritetilasto 
91

metsähallituksen töiden työvoima 91 
metsähallitus 26 
metsälöt 89 
metsän

hakkuutavat 93 
jalostus 93 
lannoitus 93 
ojitus 93 
omistus 92
perusparannustyöt 93 

metsänhoitotyöt 91, 93 
Metsäntutkimuslaitos 26 
metsä-ja maastopalotilasto 96 
metsästys 86, 97 
metsästys-ja riistatilasto 97 
metsästyspaine 97 
metsästyssaaliit 97 
metsästäjäkunnan rakenne 97 
metsätalouden 

tuotanto 97 
työvoima 9 7 

metsätalous 86, 91 
metsätaloustyöntekij öiden palkat 73 
metsätasetilasto 94 
metsäteollisuuden tuotanto 97 
metsäteollisuustuotteiden vienti ja tuonti 97 
metsätiet 93
Metsätilastollinen vuosikirja 97 
metsätilat 89 
metsävarat 92, 97 
mielisairaalat 51, 127 
moottoriajoneuvojen korjaus 99 
moottoriajoneuvorekisteri 114 
moottoriajoneuvotilasto 114 
moottorimajat 112 
moottoripyörät 114 
moottorityökoneet 114 
motellit 112 
Muistio-saija 23 
museot 60
muuttoliike 41,42,43
määritelmät, tilastoissa käytettävät 12, 33

neljännesvuosittainen yritystilasto 133 
neuvoa-antavat kansanäänestykset 68 
Nordforsk 59 
nuorison harrastukset 60 
näkövammaiset 78
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Obligaatiokiija 124 
OECD 30, 32, 59, 85 
oikeus 64
oikeuslääketieteelliset toimenpiteet 51 
oikeusministeriö 65 
oikeusolot 80
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 64
oikeustilastojäijestelmä 33
opettajat 55, 56
opintolinjat 37, 56
opiskelijat 56
opistot 55
oppikoulut 55
oppilaat 55
osakeyhtiöt yritystilastoissa 132 
osakeyhtiötilasto 124 
osamaksukaupan rahoitustilasto 124 
osuuskunnat 132 
osuuspankit 122 
osuuspankkiliitot 122 
ottolainaus 122, 123 
ottolapsisuhde 41

paikallistiet 117 
pakkausaineet 99 
pakkolunastetut alueet 91 
PAL 36
palkansaajat 72, 73 
palkansaajien ansiotasoindeksi 73 
palkat

kuukausipalkkaisten 73 
toimihenkilöiden 72 
tuntipalkkaisten 73 
työntekijöiden 72 

palkkatilastot 72 
palkkatulot 72 
palvelusten hinnat 75, 76 
pankkien

henkilökunta 122 
kannattavuus 122 
omaisuustaseet 122 
toimipaikat 122 
tuloslaskelmat 122 

pankkitilastot 122 
panos-tuotos -tutkimukset 83 
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 29 
perheet 41, 78 
perushoito, sairauksien 51 
peruskoulut 55 
peruskuolemansyyt 52 
perustiedot, tilastojen 12, 13 
perävaunut 114 
pesulapalvelukset 133 
pientalon rakennuskustannusindeksi 108 
pilvisyys 139

pinta-alat
asuinhuoneistojen 78 
kesämökkien 79 
kuntien 92 
toimitilojen 78 

plankton 135 
pohjavesi 136
poliisin tietoon tulleet rikokset 64
polttoaineet, teollisuuden kuluttamat 99, 102
porotilalain soveltaminen 90
posti-ja telehallitus 26
posti- ja telelaitoksen henkilöstö 120
postiliikenne 120
Postipankki 28, 122
potilasrekisterit, sairaaloiden 51
puhelinliikenne 120
puolueet 68
puunkorjuu 91
puun käyttö 94, 97
puunkäyttö-, poistuma-ja metsätasetilasto 94 
puutarhat 89
puutavaran vienti ja tuonti 97 
päihteiden väärinkäyttäjien huolto 61 
päivähoito, lasten 47, 61 
pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 38 
pääasiallisen toiminnan luokitus 37 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 28 
pääomanmuodostus 81, 82, 86 
päärikos 65

raaka-aineet 99 
raakapuu 94, 95, 96, 97 
raakapuun hintatilasto 95 
radioaktiivisuus 141 
radio ja tv 60 
radioliikenne 120 
rahalaitokset 123 
rahoituslaitos 123 
rahoitusmarkkinat 84, 123 
rahoitustilinpito 84 
rahoitusvaateiden luokitus 39 
rahoitusvarannot 84 
rahoitusvirrat 84
rahtiliikenne, ks. tavaraliikenne 115, 118, 119, 120 
rakennettu ympäristö 142 
rakennukset 78, 105, 106, 107 
rakennusalan työntekijöiden palkat 73 
rakennushallitus 28 
rakennuskustannusindeksi 108 
rakennustarvikkeiden hinnat 108 
rakennusten ja asuinhuoneistojen poistumatilasto 

107
rakennusten lämmitysenergiatilasto 103 
rakennustoiminta 105,132 
rakennustuotannon kustannukset 108
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rangaistuslaitokset 65 
rannikkoliikenne 119 
rataverkko 118 
rautatiehallitus 26 
rautatieliikenne 117 
rautatieliikenneonnettomuudet 117 
rautatietilastot 117 
ravintoaineet 86 
ravintoaineiden 

hinnat 76
kotimainen käyttö 86 
tuonti, vienti 86 
tuotanto 86 

ravintotaselaskelmat 86
ravitsemis-ja majoitusliikkeiden kuukausipalk

kaisten palkat 74 
ravitsemistoiminta 110, 133, 134 
rehumyllyt 89 
rekisterit 

alus- 119
lääkintöhallituksen henkilökunta- 62 
maa- 91 
maatila- 90 
metsägeneettinen 93 
moottoriajoneuvo-114 
sairaaloiden potilas- 51 
tauti- 50 
tie -109, 117 
tutkinto- 55, 56, 57 
valtionapupalkkaisten henkilöstö- 63 
vedenlaatu-138 
verotus- 71 
yritys- 133 

rekisteröidyt ajoneuvot 114 
revontulet 141
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos 26 
riistatilasto 97
riita-asiat tuomioistuimissa 65 
rikokset 64, 65 
rikollisuustilastot 64 
rikosasiat tuomioistuimissa 65 
rivitalot 105 
rokotukset 51 
routa 136
ruotsinkielinen väestö 41, 78 
röntgenhoito 52

saaliit
kalastus- 98 
metsästys- 97 

saarto työtaisteluna 46 
saatavat 84 
sadanta 136 
sademäärä 139
sadeveden radioaktiivisuus 141 
sairaalahoitopäivät 50

Sairaalaliitto 29
sairaalat 51, 127
sairaaloiden potilasrekisterit 51
sairaanhoitolaitokset, yksityiset 51
sairaankuljetukset 52
sairastavuus 50
sairastuvuus 50
sairauksien

ehkäisyä koskevat tilastot 50 
erikoishoito 51 
hoitoa koskevat tilastot 51 
perushoito 51 

salaisuus, tilastojen perustietojen 13 
salassapitosäännökset, tilastojen perustietojen 13 
satamarakennukset 119 
satamat 118 
saunat 78
seurakuntien taloustilasto 125 
seutukaavaliitot tilastojen laatijoina 29 
siemenkeräysmetsiköt 93 
siemenviljelykset 93 
siirtolaisuus 41, 43 
sijoittuminen työmarkkinoille 48 
sillat 108, 117, 119 
sisäasiainministeriö 26 
sisävesiväylät 119 
SITC 39
siviiliasiain nimikkeistö 38 
siviiliasiat tuomioistuimissa 65 
siviili-ilmailu 120 
sivutyöt 45
sivu-urakoinnin tasetilasto 132 
sopimuspalkkaindeksit 72, 74 
sosiaali-ja terveysministeriö 27 
sosiaalihallitus 27 
sosiaalihuollon

henkilökuntatilastot 62 
toimintayksiköiden toiminta-ja taloustilasto 

126
sosiaalimenot 127, 128 
sosiaalipalvelut 61 
sosiaalipalvelutilastot 61 
sosiaalisen osallistumisen rajoitukset 50, 51 
sosiaaliset tulonsiirrot kotitalouksille 77 
sosiaalitoimistot 62 
sosiaaliturva 77, 78, 80 
Sosiaaliturvan tutkimuslaitos 29 
sosio-ekonominen asemaluokitus 37 
sotilasavustukset 77 
suhdannekehitys 85 
sukupuolitaudit 50
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) 29 
Suomen Kaupunkiliitto 29 
Suomen Kunnallisliitto 29 
Suomen metsäteollisuuden keskusliitto 93 
Suomen Pankki 28
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Suomen sairaalatilasto 29, 52, 126 
Suomen Satamaliitto 119 
Suomen tilastollinen vuosikirja 20 
Suomen työnantajain keskusliitto (STK) 29 
Suomen virallinen tilasto (SVT) 20 
synnynnäiset epämuodostumat 50 
syntyneet 41 
syntyvyys 43 
syytetyt 65
sähköenergia, teollisuudessa 99,102 
säteily 139 
sää 139
säästäminen, kansantaloudessa 81, 84 
säästöpankit 122 
säätiöt 133

taimistonhoito 93 
talonrakennustilasto 105 
talonrakennustoiminnan 

alaurakointi 133 
tasetilasto 132 

Taloudellinen suunnittelukeskus 46 
taloudelliset olot 80, 81 
tapaturmat, työ- 53, 91 
tartuntataudit 50
tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit 68
tasetilastot 132
Taskutilasto 20
tautiluokitus 38
tautirekisterit 50
tavaraliikenne

laivoilla 118, 119 
lentoliikenteessä 120 
rautateillä 118 
tieliikenteessä 115 

tavaralinjaliikennetilasto 115 
tavaranimike 39 
tavarankuljetustilasto 115 
tavaroiden

tukkuhinnat 112 
vähittäishinnat 76 

teatteri 60
tehtäväluokitus, julkisyhteisöjen 38 
teiden

liikennesuoritteet 116, 117 
parannus-ja rakennustöiden kustannukset 109 

Teknillinen tarkastuslaitos 27 
Teknillisen tarkastuslaitoksen tarkastustilastot 130 
telex 120 
teollisuuden

energiatilasto 102 
henkilökuntatiedot 99 
jätevedet 137 
kuluttamat polttoaineet 99 
käyttöomaisuus 99 
käyttövoima 99

lämpöenergia 99 
tasetilasto 132 
toimihenkilöiden palkat 99 
tuotanto 99
tuotantokustannukset 99 
tuottama ja käyttämä energia 99, 102 
työntekijöiden palkat 73, 99 
varastot 133 
vedenhankinta 137 
vesiensuojelu 137 
vesitilasto 137 
yritystilasto 132 

teollisuustilasto 99 
teollisuustuotannon 

bruttoarvo 99 
jalostusarvo 100 
volyymi-indeksi 100 

teollisuustuotanto 99, 100 
teollisuustuotteet 99,100 
teollisuusyritykset 133 
terveydenhuollon taloustilastot 127 
terveydenhuoltohenkilökunta 51 
terveydentila 50 
terveys 50, 80 
terveyskeskukset 51, 127 
terveystilastojärjestelmä 33 
terveystutkimukset 50 
teurastamot 89, 129 
tiedekunnat, korkeakoulujen 56 
tiedotus, Tilastokeskuksen 18 
tie-ja vesirakennukset 108 
tie-ja vesirakennushallitus 27 
tieliikenneonnettomuustilasto 66 
tienrakennuskustannusindeksi 109 
tierekisteri 109, 117 
tiet 91, 108,117 
tietoliikennetilastot 120 
tietopalvelu, Tilastokeskuksen 18 
tietosisältökehikko 33
tilasto kantapuista, siemenkeräysmetsiköistä ja 

siemenviljelyksistä 93 
tilasto metsänhoito-ja perusparannustöistä ja nii

den kustannuksista 93 
tilastojulkaisut 

kotimaiset 20 
ulkomaiset 30 
valtion 23 

tilastojärjestelmät 33 
Tilastokatsauksia 20 
Tilastokeskuksen 

arkisto 19
asema ja tehtävät 14 
erityisselvitykset 18 
haastattelututkimukset 19 
julkaisut 20 
kirjasto 19
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organisaatio 16 
tiedotus 18 
tietopalvelu 18 

Tilastokeskus 14 
Tilastokirjasto 19 
Tilastollisia tiedonantoja 23 
tilastomenetelmät 11 
Tilastoneuvosto 17 
tilasto-oppaat 

kansainväliset 30 
kansalliset 30 

tilastosaijat, kausivaihtelusta puhdistetut 85 
tilastot

kotimaiset 16, 25, 28 
ulkomaiset 31 

Tilastotiedotus-sas]a 22 
tilastotietokannat 24, 32 
tilastotoimi 11 
tila tilasto 91
toimeentuloturvaa koskevat tilastot 77 
toimialaluokitus (TOL) 39 
toimihenkilöiden palkat 72 
toimipaikka, yrityksen 133 
traktorit 114 
tuberkuloosi 50 
tuberkuloosisairaalat 51, 127 
tukkuhinnat 112 
tukkukauppa 111, 133, 134 
tullihallitus 27 
tullitariffmimikkeistö 39 
tulo- ja varallisuustilasto 71 
tulonjako 71, 80, 81 
tulonjakotilasto 71 
tulonjakotilastojärjestelmä 33 
tulonsaajat 71 
tulonsiirrot 77 
tuloslaskelmat

kiinnitysluottolaitosten 122 
pankkien 122 
yritysten 132 

tulot
kotitalouksien 71, 75, 78 
palkansaajien 72, 78 
tulonsaajien 71
tuotannosta syntyvät 81, 82, 86 
yritysten 132 

tulovero 71
tunnusjäijestelmät, tilastoissa käytettävät 36 
tuntipalkkaisten palkat 72, 73 
tuomioiden täytäntöönpano 66 
tuomioistuinlaitos 65 
tuomioistuinten toiminta 65 
tuomioistuisten toimintaa koskevat tilastot 65 
tuomiot 64, 65 
tuonnin 

arvo 110

hintaindeksi 112 
määrä 110 
volyymi-indeksi 110 
yksikköarvoindeksi 110 

tuontihintaindeksi 111 
tuotanto 81, 82, 89 
tuotantokustannukset 87, 99 
tuottajahintaiset indeksit 111 
turkiseläintarhaus 89 
turvallisuus, väestön yleinen 80 
Tutkimuksia-saqa 23 
tutkimus 59 
tutkimustilasto 59 
tutkimustyövuodet 59
tutkinnon suorittaneiden sijoittumistilastot 48 
tutkinnot oppilaitoksissa 55, 56, 59 
tutkintorekisteri 55, 57 
tuuli 139 
työlliset 45,47,
työllisyys 45, 47, 48, 81, 82, 86 
työllisyyskurssit 49, 56 
työmatkatapaturmat 53
työmäärärahoilla palkatun työvoiman tilastot 49
työnhakijat 48
työtaistelut 46
työtaistelutilasto 46
työtapaturmatilasto 53
työnvälitystilasto 48
työohjelmat, viranomaisten 49
työolot 45, 80
työpaikka 47, 48
työpaikkatapaturmat 5 3
työpäivät 45
työriita 46
työsulku 46
työsuojeluhallinnon tarkastustilasto 129 
työsuojeluhallitus 27 
työsuojelulliset puutteet 130 
työsuojelutarkastukset 129 
työtaistelutilasto 46 
työtapaturmatilasto 53 
Työterveyslaitos 27 
työttömyys 45,47, 48, 78, 81, 82 
työttömyyskorvaukset 49 
työttömät 45, 47, 48 
työtunnit 45, 46, 72, 99, 101 
työvoima 45, 46, 47, 89, 91, 96 
työvoima

-ennusteet 46 
-ministeriö 27 
-tiedustelu 45 
-toimistot 48 
-tutkimus 47 
-varat 45

Työväen taloudellinen tutkimuslaitos 29 
työväenopistot 55
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työympäristö 142
täytäntöönpanotilastot, tuomioiden 65

uitto, puutavaran 119 
uittotyöntekijöiden palkat 73 
uittoväylät 91
ulkomaankaupan kuljetukset 110 
ulkomaankauppatilasto 110 
ulosotonhaltijain toiminta 65 
UNESCO 30, 37, 59 
urheilu 60
uskonnolliset yhteisöt 60 
uskontokunta 41, 42, 52

vaadetilastot 123
vaalitilastot 68
vaateet 84, 123
vakuutukset 123
vakuutusyhtiöt 123
vakuutusyhtiötilasto 123
VAL 80 (Väestö-ja asuntolaskenta) 78
valokuvaus 60
valtakunnan metsien inventointi 92 
valtatiet 117
Valtion painatuskeskus 23 
valtion

tilastotoimen kehittämisohjelma 25 
työntekijöiden palkat 73 
työsopimussuhteisten palkat 73 

Valtion viljavarasto 88 
valtion virkamiesten palkat 73 
valtion yhtiöt tilastojen laatijoina 28 
valtionapupalkkaisten henkilörekisteri 63 
valtioneuvoston kanslia 44 
valtionrautateiden 

henkilöliikenne 118 
henkilökunta 117 
kuljetuskalusto 118 
käyttöomaisuus 117 
talous 117 
tavaraliikenne 118 

valunta hydrologisena ilmiönä 136 
vangit 65, 66
vanhusten laitos- ja avohuolto 61 
vapaa-aika 60, 142 
varallisuus 71, 84 
varastot, teollisuusyritysten 133 
varusteet, asuntojen 78, 105, 107 
veden lämpötila 136 
veden määrä 136 
vedenkäyttö teollisuudessa 137 
vedenlaaturekisteri 138 
vedenottamot 135 
vedenpuhdistuslaitokset 135 
vedet 135, 136, 137, 138 
velat 84, 125

veronalaiset tulot ja varallisuus 71 
verot

luonnollisten henkilöiden 71 
maatilatalouden harjoittajien 87 
yhteisöjen 71 

verotusrekisteri 71 
vesihallitus 27 
vesihuolto 99, 135 
vesihuoltotilasto 135 
vesijohdot 78, 135 
vesilaitokset 135 
vesiliikenne 108, 118, 119 
vesisäiliöt 135
vesitilasto, teollisuuden 137 
vesitilat 91
videotex-jäijestelmät 24 
viemärilaitokset 135 
viemäriverkko 78, 135 
viennin 

arvo 110 
hintaindeksi 111 
määrä 110 
volyymi-indeksi 110 
yksikköarvoindeksi 110 

vientihintaindeksi 111 
vihityt 42 
viljelijäväestö 78 
viranomaisten työohjelmat 49 
virastotyötoimikunta, Tilastokeskuksen 18 
virtaama 136
Vuoden 1980 kuntien kalleustutkimus 75 
vuokra-asunnot 70, 78 
vuokratiedustelu 76 
vuokratilasto 70, 76 
väestö 41, 78
väestö-ja asuntolaskenta (VAL 80) 78
väestö-ja sosiaalitilastojäijestelmä (FSDS) 33, 34
väestöennusteet 43
väestölaskenta 78
väestön

koulutusrakennetilasto 57 
rakenne 41, 78
terveydentilaa koskevat tilastot 50 
toimeentulo 47, 71, 72, 77 

väestönmuutostilastot 41 
Väestöntutkimuslaitos 29 
Väestörekisterikeskus 28 
väestöselvitykset 43 
väestösuunnitteet 44
väestötilastollinen valtio-ja maa-alueluokitus 38 
vähittäiskauppa 111, 133, 134 
vähittäiskauppaliikkeiden myyntipinta-ala 134 
vähittäismyyntihinnat 75, 76 
väkiluku 41, 78
väkiluku- ja väestön rakennetilasto 41 
väylät 119
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Yhdistyneet kansakunnat 30, 34, 36 
yhteiskunnallinen osallistuminen 68, 80 
yhteiskuntatilastot 11 
yhteisöluokitukset 38 
yksikköarvoindeksi, tuonnin ja viennin 110 
yksityiset

rautatiet 117 
sairaanhoitolaitokset 51 

yksityisluontoisten metsien kanto-ja hankinta
hinnat 95 

yksityismetsien kantohinnat 95 
yleinen

liikennelaskenta 116 
maatalouslaskenta 89 
sosiaalimenotilasto 127 
turvallisuus 80 

yleiset taloudelliset olot 81 
yleiset tiet 108, 117 
Yleisradio 28 
yleissairaalat 51, 127 
yleissivistävät oppilaitokset 55 
yliopistot ks. korkeakoulut 56 
ylioppilastutkinnot 55 
ylityöt 45

ympäristö 135, 142 
ympäristömyrkkyrekisteri 138 
ympäristöoloja kuvaava kokoomajulkaisu 142 
ympäristötilastojäijestelmä (FES) 33, 35 
yritykset, liikevaihtoverovelvolliset 133 
yritysrekisteri 133 
yritysten

arvostukset 132 
henkilökunta 134 
investoinnit 132 
liikevaihto 134 
pääoma 132 
tulot 132
työvoiman käyttö 132 
varallisuus 132 
varaukset 132 
velat 132 

yritystilastot 132

äitiysavustukset 77 
äitiysneuvolat 51 
äänestäneet 68 
äänet, vaaleissa annetut 68 
äänioikeutetut 68
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ELINKEINOELÄMÄN TIEDON KERÄÄJIÄ

LIITE

Tiedon kerääjä/aineisto x

Teollisuuden keskusliitto
-  jäsenrekisteri
-  rahoitustiedustelu
-  suhdannebarometri
-  sijainninohjauskysely

Elintarviketeollisuusliitto
-  tuotanto-ja myyntitietoja
-  kannattavuustietoja

Kattohuopayhdistys
-  myynnit

Kemian keskusliitto
-  tuotanto-ja investointitiedot

Kenkätehtaiden keskusliitto
-  kenkäteollisuuden toimitustilasto

Lasikeraaminen teollisuusliitto
-  tietoja tuotannosta, työvoimasta jne.

Rakennusaineteollisuusyhdistys
-  tuotanto-ja myyntitiedot

Rakennuspuusepänteollisuus
-  tuotanto-ja vientitietoja

Suomen betoniteollisuuden keskusjärjestö
-  tuotantotietoja
-  suhdannetiedustelu

Suomen metalliteollisuuden keskusliitto
-  tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste
-  vientitiedustelu
-  kannattavuus-ja rahoitustiedustelu

Suomen metsäteollisuuden keskusliitto
-  tuotantotiedot

Suomen muoviteollisuusliitto
-  rahoitus- ja kannattavuustietoja

Suomen tiiliteollisuusliitto
-  kustannusrakennetietoja

T ekstiiliteollisuusyhdistys,
T ekstiilivaltuuskunta
-  tietoja myynneistä

Väriteollisuusyhdistys
-  tuotanto-, myynti-, palkka- ja ulkomaan- 

kauppatietoja

Yleinen teollisuusryhmä
-  liikevaihto, tulot, bruttoarvo, palkat jne.

Suomen sahat
-  sahatavaran tuotanto-ja myyntitilasto

Suomen selluloosayhdistys, Finncell
-  tuotanto, toimitukset, varastot, vienti, 

myynti

Teollisuuden puuyhdistys
-  ostohinnat ja-määrät
-  tuotantotietoja

Suomen sähkölaitosyhdistys
-  sähkön tuotanto ja kulutus (sähkölaitos- 

tilasto)

Sähkö-ja elektroniikkateollisuusliitto
-  tuotantotilasto

Teollisuuden sähköntuottajien liitto
-  sähköntuotanto ja-kulutus

Suomen uittajainyhdistys
-  palkkatilasto

Pienteollisuuden keskusliitto
-  jäsenrekisteri
-  toimialakatsaus

x Tiedon keruun lähtökohtana elinkeinoelämän om at tarpeet: tie to tarpeet yleisestä taloudellisesta kehi
tyksestä, jäsenyrityksistä, -liitoista, liiketoiminnan harjoittam inen jne. Aineistoluettelo ei ole tyhjen
tävä.
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Graafinen keskusliitto
-  tuotantotilasto
-  taloudellinen kehitys
-  suhdannenäkymät
-  taloustilasto

Lihateollisuusyhdistys
-  jäsentiedustelu
-  teurastus- ja valmistustietoja

Suomen leipuriliitto
-  taloudellisia tietoja

Suomen tulitikkuyhdistys
-  myyntitietoja

Turveteollisuusliitto
-  tietoja tuotanto-ja käyttömääristä, henkilö

kunnasta

Marketindex
-  myymälärekisteri

Suomen tukkukauppiaiden liitto
-  myyntitilasto
-  tuloslaskelma-ja tasetiedustelu 

TUKO
-  tasetiedustelu 

KESKO
-  tuloslaskelma-, tase-ja kannattavuustietoja 

OTK
-  myynnit, tulos, rahoitus
-  tasetietoja

SOK
-  myynti-ja tuloksenmuodostumistiedot
-  tasetietoja ja henkilöstöä koskevia tietoja

STK
-  työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkka

tilastot

LTK
-  palkkatilasto

Suomen lastauttajain liitto
-  kokonaispalkat
-  tavaramäärätiedustelu

Suomen metalliteollisuuden työnantajaliitto
-  työllisyystilasto
-  työvoimatiedustelu
-  pakolliset palkka-ja sos.kustannukset

Suomen rakennusteollisuusliitto
-  talonrakennustilasto

Suomen varustamoyhdistys
-  aluskustannukset

Elintarvikealan työnantajaliitto
-  työllisyystiedustelu

Puhelinlaitosten liitto
-  tasetilasto
-  henkilökuntatilasto
-  tekninen tilasto
-  tariffitilasto

Linja-autoliitto
-  kalusto-ja tasetilasto

Mainostoimistojen liitto
-  tasetilasto

Suomen ulkomaankauppaliitto
-  viejärekisteri

Suomen taksiliitto
-  työllisyystilasto

Rahoituslaitokset
(KOP, SYP, HOP, SKOP, OKL)
-  yritystutkimus

T eollistamisrahasto
-  yritystutkimus

Sininen Kirja Oy
-  elinkeinoelämän hakemisto

MicroMedia Oy
-  osoiterekisteri
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TILASTOKESKUS

KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS

N:o 1 K o u lu tu s lu o k itu s  1979 4 . u u s i t t u  l a i t o s  1980
31 .1 2 .1 9 7 9  t i l a n t e e n  m ukaisena

Nr 1 U tb i ld n in g s k la s s i f i c e r in g  1973 fö rn y ad  u p p lag a  1975
E n l ig t  s t ä l ln in g e n  3 1 .12 .1973

N:o 2 V ä e s tö la sk e n ta  1970
A ik a ta u lu ,  l u o k i tu s ,  s a a ta v a t  t i e d o t  1971

N:o 3 T i la s to - o p a s  1982 n e l j ä s  l a i t o s  1982

N:o 4 T o im ia la lu o k itu s  (TOL) 1979 u u s i t t u  l a i t o s  1979

N:o 5 I n s t i t u t i o n a a l i s t e n  s e k to re id e n  lu o k i tu s  1975

N:o 6 R a h o itu sv a a te id e n  lu o k i tu s  1975

N:o 7 T i l a s t o h a a s t a t t e l i j a n  opas 1980 to in e n  l a i t o s  1980

Nr 7 S t a t i s t i k in t e r v ju a r e n s  g u id e  1980 a n d ra  upplagan  1981

N:o 8 G uide to  F in n ish  S t a t i s t i c s  1977 1977

N:o 9 S i v i i l i a s i a i n  n im ik k e is tö  1982 1982

N:o 10 Y h te is ö je n  t e h tä v ä lu o k itu s
J u lk i s y h te i s ö j e n  j a  y k s i t y i s t e n  v o i t t o a  t a v o i t 
te le m a tto m ie n  y h te is ö je n  t e h tä v ä lu o k i tu k s e t  1979

N:o 11 P ä ä a s ia l l i s e n  to im in n an  lu o k i tu s
P ä ä a s ia l l i s e n  to im e e n tu lo lä h te e n  lu o k i tu s  1980

N:o 12 V ä e s t ö t i l a s to l l in e n  v a l t i o -  j a  m a a -a lu e lu o k itu s  1980

N:o 13 V ä e s tö -  j a  a s u n to la s k e n ta  1980 1980
T i e t o s i s ä l t ö , t u l o s t e e t

N:o 14 A m m attilu o k itu s 1980 1981
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