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Alkusanat

Tilastokeskus julkaisee Sektoriluokitus 2023 -luokituksen, joka otetaan 
käyttöön vuoden 2023 alussa. Sektoriluokitusta käytetään laajasti 
talous- ja yhteiskuntatilastoissa sekä julkisen hallinnon ja yritysten 
tietojärjestelmissä taloudellisten yksiköiden ryhmittelyyn sektoreiksi.

Sektoriluokitus 2023 korvaa vuoden 2012 sektoriluokituksen. Uusi 
luokitus julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla https://www.stat.
fi/fi/luokitukset/. Sektoriluokitus 2023 -käsikirja on saatavilla pdf 
-julkaisuna Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa.

Sektoriluokitusta ja tätä julkaisua koskevia tiedusteluja otetaan vastaan 
sähköpostitse osoitteessa rahoitus.tilinpito@stat.fi

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/
mailto:rahoitus.tilinpito%40stat.fi?subject=
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1 Sektoriluokituksen tausta

Sektoriluokitus 2023 korvaa Sektoriluokitus 2012:n. Sektoriluokituksen 
uudistaminen perustuu kansalliseen tarpeeseen vastata sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen. Sote-uudistuksessa 
Suomeen luodaan uusi hyvinvointialueista muodostuva hallinnon taso, 
joka huomioidaan uudistetussa luokitusrakenteessa. Sektoriluokitus 
2023 perustuu edeltävän luokituksen tavoin Euroopan unionin 
kansantalouden tilinpitojärjestelmään 2010 (EKT 2010)1, joka 
on yhdenmukainen YK:n maailmanlaajuisen kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (SNA 2008)2 kanssa.

Luokitusrakenteen muutos koskee Julkisyhteisöt-sektoria, jossa hyvin-
vointialueet luokitellaan Paikallishallinnon alasektoriksi. Muutoksen 
vuoksi Paikallishallinto-luokassa otetaan käyttöön välitasot hyvin-
vointialueiden ja kuntakokonaisuuden erittelyä varten. Uudessa sektori-
luokituksessa Paikallishallinto on tarkentunut kuusinumerotason 
luokkiin. Uudistuksessa ei ole muutettu muiden sektoriluokkien kuin 
Paikallishallinto-sektorin sisältöä.

Sektoriluokitus on talous- ja yhteiskuntatilastoissa sovellettava 
perusluokitus, jota käytetään päätöksentekoyksiköiden luokittelemiseksi 
toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta 
muodoltaan samanlaatuisiin luokkiin. Luokituksen avulla muodostetut 
sektorit (Yritykset, Julkisyhteisöt, Kotitaloudet jne.) ovat taloudelliselta 
käyttäytymiseltään riittävän samankaltaisia kansantalouden seurantaa ja 
analysointia varten.

Sektoriluokituksessa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan 
tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri sektoreihin. Toimi-
alaluokituksessa yksiköt sijoitetaan yhteen päätoimialaan riippumatta 
omistajuudesta tai toiminnan tarkoituksesta. Esimerkiksi toimiala-
luokituksessa yhteen päätoimialaan luokitellut opetuspalveluja tuottavat 
yksiköt jakaantuvat sektoriluokituksessa omistajuuden, oikeudellisen 
muodon tai toiminnan luonteen perusteella yrityksiin, julkisyhteisöihin 

1 Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus Euroopan kansantalouden 
tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (549/2013).

2 United Nations, European Comission, OECD, IMF, World Bank: System of 
National Accounts 2008.
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ja kotitalouksia palveleviin voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin. 
Toisaalta yhteen sektoriin kuuluva yksikkö voi harjoittaa toimintoja 
usealla toimialalla.

Sektoritasoa tarvitaan keskeisenä summatasona talousyksiköiden ja 
koko kansantalouden välillä, kun kuvataan yritysten, julkisyhteisöjen ja 
kotitalouksien tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen uudelleenjakoa, 
varallisuuden muodostusta ja rahoitusta. Myös EU:n talous- ja rahaliiton 
vakaus- ja kasvusopimuksen seuranta (julkisyhteisöjen alijäämä ja velka) 
edellyttää sektoriluokituksen tarkkaa soveltamista julkisyhteisöjen 
määrittämisessä.

Sektoriluokitus on Euroopan unionin kansantalouden tilinpito-
järjestelmän EKT 2010:n perusluokitus. Tämä Tilastokeskuksen 
vahvistama kansallinen luokitus on yhdenmukainen EKT 2010:n 
institutionaalisen sektoriluokituksen rakenteen ja koodiston kanssa. 
Kansallisten tietotarpeiden ja talouden erityispiirteiden edellyttämät 
lisäerittelyt on sovitettu tähän perushierarkiaan.

2 Kansantalouden rajaus
2.1 Suomen talousalue

Suomen talousalue eli kansantalous muodostuu niistä yksiköistä, joilla 
on pääasiallinen taloudellisen mielenkiinnon keskus3 tällä alueella. 
Taloudellisen mielenkiinnon keskus on maan talousalueella sijaitseva 
tuotanto- tai asuinpaikka, jossa yksikkö harjoittaa taloudellista 
toimintaa yleensä vähintään vuoden ajan. Suomen talousalue ei 
välttämättä noudata valtiollisia rajoja, eikä siihen kuuluvilta yksiköiltä 
edellytetä juridista itsenäisyyttä tai maan kansalaisuutta. Mikäli yksikkö 
harjoittaa taloudellista toimintaa usean maan talousalueella, sillä on 
taloudellisen mielenkiinnon keskus jokaisella näistä alueista. Suomalaisia 
institutionaalisia yksiköitä ovat Suomen talousalueella sijaitsevat 
oikeudelliset yksiköt ja kotitaloudet mukaan lukien nimelliset yksiköt.

3 Centre of predominant economic interest.
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Suomen talousalue käsittää
 –  Suomen maantieteellisen alueen ja vapaa-alueet (mm. tullivarastot)
 –  Suomen kansallisen ilmatilan ja aluevedet, alukset, lentokoneet 

ja muun liikkuvan kaluston, kun liikennöitsijällä on Suomessa 
kotipaikka

 –  Suomen ulkomailla sijaitsevat erillisalueet (lähetystöt, konsulaatit, 
tutkimusasemat tms.).

Suomen talousalueella toimivat yksiköt voidaan ominaisuuksiensa 
perusteella jakaa kolmeen pääryhmään.

Tuotantotoimintaa harjoittavat yksiköt

 –  ainoastaan Suomen talousalueella toimivat oikeudelliset yksiköt
 –  useiden maiden alueilla toimivista yksiköistä se osa, jolla on 

taloudellisen mielenkiinnon keskus Suomen talousalueella:
 –  suomalainen oikeudellinen yksikkö ilman vähintään vuoden 

kestävää taloudellista toimintaa ulkomailla (esimerkiksi 
suomalaisen yrityksen sivukonttori ulkomailla)

 –  nimellinen kotimainen yksikkö sellaisesta taloudellisesta 
toiminnasta, jota ulkomainen oikeudellinen yksikkö harjoittaa 
Suomessa vähintään vuoden (esimerkiksi ulkomaisen yrityksen 
sivukonttori Suomessa)4.

Kun yritykseltä puuttuu fyysinen ulottuvuus, yrityksen kotipaikka 
määräytyy sen talousalueen mukaisesti, jonka lakien mukaan yritys on 
yhtiöity tai rekisteröity.

Taloudellisessa toiminnassa pääasiassa kulutukseen 
keskittyvät yksiköt

Kotitaloudet, joiden kotipaikka on Suomessa. Henkilön kotipaikka 
määräytyy hänen kotitaloutensa kotipaikan mukaan.

4 Jos yli vuoden kestävä ulkomaisen yksikön toiminta Suomessa on 
merkityksetöntä tai jos kyseessä on ulkomaisen yksikön lyhytaikainen 
rakentaminen tai laitteiston asennus Suomessa, niin nämä toiminnat 
käsitellään tuottavan ulkomaisen institutionaalisen yksikön eikä nimellisen 
kotimaisen yksikön toimintana.
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Suomalaisiin kotitalouksiin kuuluvat muun muassa
 – suomalaiset raja- ja kausityöntekijät, jotka työskentelevät ulkomailla 

alle vuoden
 – suomalaiset virkamiehet, liikemiehet, taiteilijat ja turistit, jotka asuvat 

tai työskentelevät ulkomailla alle vuoden
 – suomalaisen liikkuvan kaluston (alukset, lentokoneet jne.) miehistön 

jäsenet
 – ulkomailla opiskelevat suomalaiset riippumatta opiskeluajan 

pituudesta
 – Suomessa sijaitseviin ulkomaisiin lähetystöihin, konsulaatteihin jne. 

Suomesta rekrytoitu henkilöstö
 – Suomessa sijaitsevien ylikansallisten organisaatioiden (EU:n 

toimielimet) ja kansainvälisten järjestöjen koko henkilöstö
 – Suomen ulkomaisille erillisalueille (lähetystöt, konsulaatit jne.) 

sijoitetut Suomen viralliset siviili- ja sotilasedustajat sekä heidän 
kotitaloutensa.5

Kotitaloudet ovat suomalaisia talousyksiköitä myös alle vuoden kestävän 
ulkomaan toiminnan ajalta. Kotitalouden jäsenen muuttaessa pysyvästi 
ulkomaille asumaan, hänestä tulee vähintään vuoden ulkomailla 
oleskeltuaan asuinmaansa kotitalous tai kotitalouden jäsen. Tätä 
yhden vuoden kriteeriä ei kuitenkaan sovelleta ulkomailla opiskeleviin 
suomalaisiin, vaan he kuuluvat suomalaisiin kotitalouksiin opiskeluajan 
pituudesta riippumatta.

Kaikki yksiköt maan tai rakennusten omistajina

Suomessa maata tai rakennuksia omistavat ulkomaiset yksiköt ovat 
omistustensa osalta suomalaisia talousyksiköitä lukuun ottamatta 
Suomessa sijaitsevien ulkomaisten erillisalueiden, ylikansallisten 
organisaatioiden tai kansainvälisten järjestöjen omistamaa maata tai 
rakennuksia.

5 EU:n laitosten ja kansainvälisten järjestöjen käyttämät alueet luokitellaan 
omaan luokkaansa. Luokan ominaispiirre on, että ainoat, joilla siellä on 
kotipaikka, ovat instituutiot itse.
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2.2 Ulkomaat

Ulkomaat käsittävät Suomen ulkopuolisten valtioiden talousalueen, 
ylikansalliset organisaatiot ja kansainväliset järjestöt. Ulkomaisia 
erillisalueita Suomessa ovat ulkomaiden lähetystöt ja konsulaatit sekä 
EU:n ja kansainvälisten järjestöjen yksiköt mukaan lukien näiden 
omistamat maa- alueet sekä rakennukset.

Ulkomaan talousalueen kotitalouksiin kuuluvia ovat mm.
 – ulkomaiset rajatyöntekijät ja kausityöntekijät, jotka työskentelevät 

Suomessa alle vuoden
 – Suomessa alle vuoden asuvat tai työskentelevät ulkomaiset 

virkamiehet, liikemiehet, taiteilijat ja turistit
 – ulkomaisen liikkuvan kaluston (alukset, lentokoneet jne.) miehistön 

jäsenet
 – ulkomaiset opiskelijat riippumatta opiskeluajan pituudesta
 – ulkomaiden Suomessa sijaitseville erillisalueille (lähetystöt, 

konsulaatit) sijoitetut ulkomaiden viralliset siviili- ja sotilasedustajat 
sekä heidän kotitaloutensa.

3 Institutionaaliset yksiköt
3.1 Institutionaalisten yksiköiden yleinen 

määrittely

Institutionaalinen yksikkö on taloudellisen päätöksenteon perusyksikkö, 
joka päättää itsenäisesti pääasiallisesta toiminnastaan. Institutionaalisella 
yksiköllä on täydellinen kirjanpito tai valmiudet laatia täydellinen kirjanpito.

Institutionaalisella yksiköllä on itsenäinen päätösvalta, jos se omissa 
nimissään voi

 – omistaa tavaroita ja varoja sekä muuttaa taloustoimin niiden 
omistusoikeutta muiden institutionaalisten yksiköiden kanssa

 – tehdä taloudellisia päätöksiä ja harjoittaa taloudellista toimintaa, 
joista se on suoraan vastuussa ja tilivelvollinen

 – ottaa velkaa ja tehdä muita sitoumuksia ja sopimuksia
 – laatia täydellisen kirjanpidon: tuloslaskelman ja taseen.
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Seuraavat yksiköt, jotka eivät täytä kaikkia edellä mainittuja 
institutionaalisen yksikön ehtoja, ovat institutionaalisia yksiköitä:

 – kotitaloudet, joilla katsotaan olevan itsenäinen päätösvalta, vaikka ne 
eivät pidäkään täydellistä kirjanpitoa

 – tuotantoa harjoittavaan konserniin kuuluvat ja täydellistä kirjanpitoa 
pitävät yksiköt, vaikka ne ovat osittain luovuttaneet itsenäistä 
päätösvaltaansa konsernin keskusyksikölle (pääkonttorille), jota 
käsitellään erillisenä institutionaalisena yksikkönä

 – täydellistä kirjanpitoa pitävät yritysmäiset yhteisöt, joilla ei ole 
oikeudellista asemaa; niiden taloudellinen ja rahoituskäyttäytyminen 
poikkeaa niiden omistajien toiminnasta ja niillä katsotaan olevan 
itsenäinen päätösvalta.

Institutionaalisia yksiköitä eivät ole:
 – yksiköt, jotka eivät pidä täydellistä kirjanpitoa eivätkä kykene 

vaadittaessa laatimaan täydellistä kirjanpitoa
 – yksiköt, joilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Tällaiset yksiköt kuuluvat 

niitä valvoviin yksiköihin, vaikka ne pitäisivätkin täydellistä kirjanpitoa.

3.2 Erityistapaukset

Pääkonttorit

Pääkonttorit ovat institutionaalisia yksiköitä. Ne luokitellaan siihen 
pääsektoriin (yritykset, rahoituslaitokset), johon valtaosa niiden 
tytäryrityksistä kuuluu. Kun tytäryrityksissä on sekä yrityksiä että 
rahoituslaitoksia, määräytyy sektori tytäryritysten suuremman 
arvonlisäysosuuden perusteella. Rahoituslaitosten pääkonttorit ovat 
rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavia laitoksia (S.126).

Pääkonttoreiden toiminta kuvataan toimialaluokituksen (TOL 2008) 
pääluokan M luokassa 70100:

Tähän kuuluu saman konsernin muiden yksiköiden valvonta ja 
johtaminen, yrityksen tai yrityskokonaisuuden strateginen ja 
organisatorinen suunnittelu sekä päätöksenteko. Pääkonttorit 
harjoittavat operatiivista valvontaa ja johtavat konserniin kuuluvien 
yksiköiden päivittäistä toimintaa.
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Holdingyhtiöt

Holdingyhtiöt pitävät hallussa tytäryritysten varoja, mutta eivät osallistu 
liikkeenjohdollisiin tehtäviin tai tarjoa minkäänlaisia muita palveluja 
omistamilleen yrityksille. Ne kuvataan toimialaluokituksen (TOL 2008) 
pääluokan K luokassa 64200:

Tähän kuuluu konsernien varoja hallinnoivien holdingyhtiöiden 
toiminta. Näillä on määräysvaltaan oikeuttava omistusosuus osake-
pääomasta ja niiden pääasiallinen toiminta on konsernin omistaminen. 
Tähän luokkaan kuuluvat holdingyhtiöt eivät tarjoa muita palveluita 
yrityksille, joiden omaisuutta ne hallinnoivat, ts. ne eivät valvo tai johda 
yritys toimintaa.

Sellaisia yhtiöitä, jotka eivät vastaa institutionaalisen yksikön yleistä 
määritelmää eivätkä voi toimia emoyrityksestä riippumattomasti, 
pidetään keinotekoisina tytäryhtiöinä. Ne käsitellään emoyrityksen 
kiinteänä osana, jollei emoyrityksen kotipaikka ole eri kansantaloudessa 
kuin holdingyhtiön kotipaikka. Ainoastaan nämä ulkomaisomisteiset 
puhtaat holdingyhtiöt luokitellaan rahoituslaitoksiin (S.127).

Konsernit

Konsernissa emoyhtiö valvoo tytäryhtiöitä, joiden valvonnassa voi 
puolestaan olla niiden omia tytäryhtiöitä jne. Konsernin jokaista jäsentä, 
joka täyttää institutionaalisen yksikön määritelmän, käsitellään erillisenä 
institutionaalisena yksikkönä.

Konserneja ei voi käsitellä yksittäisinä institutionaalisina yksiköinä, koska 
ne usein ovat liian epävakaita havainnoinnin ja analyysin perusyksiköiksi. 
Ne esimerkiksi muuttuvat rakenteeltaan yritysostojen ja sulautumisten 
seurauksena.
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Erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (SPE)

Erityistä tarkoitusta varten perustettu yksikkö6 on tiettyjä kapea-
alaisia, erityisiä tai tilapäisiä tavoitteita varten tehty järjestely, jonka 
tarkoituksena voi olla rahoitusriskin eriyttäminen tai erityisen 
verotukseen tai sääntelyyn liittyvän riskin hallinta.

Erityistä tarkoitusta varten perustetuille yksiköille (SPE) ovat tyypillisiä 
seuraavat ominaisuudet:

 – Niillä ei ole työntekijöitä eikä muita kuin rahoitusvaroja.
 – Niiden fyysinen läsnäolo on vähäistä ja rajoittuu vain 

rekisteröintipaikan varmistavaan yritysnimeen.
 – Ne ovat aina etuyhteydessä toiseen yritykseen, usein tytäryrityksenä.
 – Niiden kotipaikka on eri alueella kuin niiden kanssa etuyhteydessä 

olevien yritysten kotipaikka.
 – Niitä hallinnoivat työntekijät ovat yksikköön etuyhteydessä olevasta 

tai muusta yrityksestä. Ne veloittavat kulut niille tuotetuista 
palveluista emoyrityksiltään tai muilta niihin etuyhteydessä 
olevilta yrityksiltä. Ne osallistuvat yksinomaan tähän tuotantoon, 
mutta ottavat velkoja omistajansa nimissä ja saavat sijoitustuloa ja 
hallussapitovoittoja hallussa pitämistään varoista.

Jos erityistä tarkoitusta varten perustettu yksikkö (SPE) ei ole itsenäinen, 
se käsitellään keinotekoisena tytäryrityksenä, jolloin sen sektori ja toimi-
ala määräytyvät sitä valvovan yksikön pääasiallisen toiminnan mukaisesti.

Tästä poiketaan kuitenkin, jos yksikkö on ulkomaisomisteinen, jolloin 
sitä pidetään valvovasta yksiköstä erillisenä. Ulkomaisomisteiset SPE- 
yksiköt luetaan sektoriin S.127. Jos SPE-yksikön valvoja on julkisyhteisö, 
yksikön toimintojen on kuitenkin käytävä ilmi valvovan julkisyhteisön 
tilinpidosta.

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt

Konserninsisäisiä rahoituspalveluja tuottavat yksiköt kuuluvat 
rahoituslaitossektoriin (S.127), mikäli ne ovat itsenäisiä institutionaalisia 
yksiköitä. Rahoituslaitoksiin kuuluvan yksikön itsenäisyys emoyrityksestä 

6 Special Purpose Entity (SPE).
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tarkoittaa sitä, että yksikkö käytännössä valvoo varojaan ja velkojaan sekä 
kantaa niihin liittyvät riskit ja saa niistä koituvat edut.

Mikäli yksikkö ei voi toimia emoyrityksestä riippumattomasti, vaan 
on ainoastaan varojen ja velkojen passiivinen hallussapitäjä, sitä ei 
käsitellä erillisenä institutionaalisena yksikkönä vaan keinotekoisena 
tytäryrityksenä. Tästä pääsäännöstä kuitenkin poiketaan, jos yksikön 
kotipaikka on eri kansantaloudessa kuin emoyrityksen kotipaikka. Tällaiset 
ulkomaisomisteiset holdingyhtiöt ja SPE:t luetaan sektoriin S.127.

Keinotekoiset tytäryritykset

Emoyrityksen kokonaan omistama tytäryritys voidaan perustaa 
tuottamaan palveluja emoyritykselle tai muille saman ryhmän 
yrityksille tavoitteena vero- tai muut edut, jotka voimassa oleva vero- ja 
yhtiölainsäädäntö mahdollistaa.

Nämä yksiköt eivät vastaa institutionaalisen yksikön määritelmää, koska 
ne eivät pysty toimimaan emoyrityksestä riippumattomasti. Niiden 
tuotoksen tason ja hinnan määrää emoyritys, joka on niiden ainoa 
asiakas (saman ryhmän muiden yksiköiden kanssa). Tämän vuoksi 
niitä käsitellään emoyrityksen kiinteänä osana ja niiden tilit sulautetaan 
emoyrityksen tileihin, jollei niiden kotipaikka ole eri kansantaloudessa 
kuin emoyrityksen kotipaikka.

Erityistä tarkoitusta varten perustetut julkisyhteisöjen 
yksiköt

Myös julkisyhteisöt voivat perustaa erityisiä yksiköitä, jotka 
ominaisuuksiltaan ja tehtäviltään muistuttavat esimerkiksi SPE-tyyppisiä 
keinotekoisia tytäryhtiöitä. Tällaisia kotimaisia yksiköitä käsitellään 
julkis yhteisöjen kiinteänä osana ja vastaavia ulkomaisia erillisinä yksiköinä. 
Erityistä tarkoitusta varten perustettujen julkisyhteisöjen ulkomaisten 
yksiköiden tekemien taloustoimien tulee näkyä vastaavina taloustoimina 
julkisyhteisöjen kanssa, esimerkiksi yksikön katsotaan antavan ulkomailta 
ottamansa lainan julkisyhteisölle sen alkuperäisin lainaehdoin.
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Nimelliset kotimaiset yksiköt

Nimellisiä kotimaisia yksiköitä ovat:
 – ulkomaisten talousyksiköiden sellaiset osat, joiden taloudellisen 

mielenkiinnon pääasiallinen keskus (useimmiten yksiköitä, jotka 
osallistuvat taloudelliseen tuotantoon vähintään yhden vuoden ajan) 
on maan talousalueella7.

 – ulkomaiden talousyksiköt maan talousalueella sijaitsevan maan tai 
rakennusten omistajina, mutta ainoastaan maahan tai rakennuksiin 
vaikuttavien taloustoimien osalta.

Nimellisiä kotimaisia yksiköitä pidetään institutionaalisina yksiköinä niiden 
kirjanpidon täydellisyydestä tai päätösvallan itsenäisyydestä riippumatta.

3.3 Institutionaalisten yksiköiden päätyypit

Kotimaiset institutionaaliset yksiköt voidaan ryhmitellä kolmeen pää-
kategoriaan kirjanpidon laajuuden ja päätösvallan itsenäisyyden perusteella.

Yksiköt, joilla on täydellinen kirjanpito ja itsenäinen päätösvalta:
 – yksityiset ja julkiset yhtiöt
 – osuuskunnat tai yhtiökumppanuudet, jotka ovat itsenäisiä 

oikeushenkilöitä
 – julkiset tuottajat, jotka erityislainsäädännön perusteella ovat itsenäisiä 

oikeushenkilöitä
 – voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat itsenäisiä oikeus-

henkilöitä
 – julkisen hallinnon toimielimet.

Yksiköt, joilla on täydellinen kirjanpito ja joilla katsotaan olevan 
itsenäinen päätösvalta

 – yritysmäiset yhteisöt (ei itsenäistä oikeudellista asemaa, toiminta 
yritysmäistä ja poikkeaa omistajan toiminnasta).

7 Jos yli vuoden kestävä ulkomaisen yksikön toiminta Suomessa on 
merkityksetöntä, tai jos kyseessä on lyhytaikainen, alle vuoden kestävä 
rakentaminen tai laitteiston asennus Suomessa ulkomaisen yksikön toimesta, 
niin nämä toiminnat käsitellään tuottavan ulkomaisen institutionaalisen 
yksikön eikä nimellisen kotimaisen yksikön toimintana.
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Yksiköt, jotka eivät välttämättä pidä täydellistä kirjanpitoa, mutta joilla 
katsotaan olevan itsenäinen päätösvalta

 – kotitaloudet
 – nimelliset kotimaiset yksiköt.

4 Sektoriluokan määräytymisperusteet

Institutionaalisten yksiköiden sektoriluokka perustuu yksiköiden 
tuottajatyypin, pääasiallisen tehtävän ja valvonnan määrittämiseen.

4.1 Tuottajatyyppi ja pääasiallinen tehtävä

Kun institutionaalisen yksikön pääasiallisena toimintana on tavaroiden 
ja palvelujen tuottaminen, määritellään ensin tuottajatyyppi yksiköiden 
sektoriluokan määrittämistä varten. Yksiköt jaetaan tuottajatyypiltään

 – markkinatuottajiin
 – omaan loppukäyttöön tuottajiin
 – markkinattomiin tuottajiin.

Markkinatuottajan pääasiallinen tuotos on markkinatuotosta. Se myydään 
tai on tarkoitettu myytäväksi markkinoilla taloudellisesti merkittävään 
hintaan, joka vaikuttaa tuottajien tarjoamiin ja ostajien haluamiin 
tuotemääriin. Taloudellisesti merkittävä hinta määritellään laadullisin 
kriteerein hinnaksi,

 –  jolla tuottaja pyrkii sopeuttamaan tarjontansa voiton tuottamiseksi 
pitkällä aikavälillä tai vähintään kattamaan tuotantokustannuksensa ja

 –  jolla ostajilla on vapaus joko ostaa tai olla ostamatta.

Julkisen tuottajan tapauksessa on lisäksi tarkasteltava, mitä palveluja 
tuotetaan, kenelle tuotos myydään ja kilpaillaanko yksityisten tuottajien 
kanssa. Esim. mikäli tuottaja myy aputoimintoja (huoltopalvelut jne.) 
ainoastaan emoyksikölleen, se ei ole erillinen institutionaalinen yksikkö, 
vaan yhdistetään emoyksikköönsä. Mikäli taas tuottaja myy ainoastaan 
julkis  yhteisöille ja on ainoa kyseessä olevien palvelujen tarjoaja, sen oletetaan 
olevan markkinaton tuottaja, ellei se kilpaile yksityisten tuottajien kanssa.
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Taloudellisesti merkittävä hinta tarkistetaan lisäksi määrällisen kriteerin 
avulla (50 %:n kriteeri), jonka mukaan markkinatuottajayksikön 
tulee pitkäkestoisesti kattaa myyntituloilla vähintään 50 prosenttia 
tuotantokustannuksistaan.

Omaan loppukäyttöön tuottajat ovat institutionaalisia yksiköitä, joiden 
tuotoksesta suurin osa on tuotantoa saman yksikön loppukäyttöä varten. 
Kaikki sektorit voivat tuottaa tuotteita omaa pääoman muodostusta 
varten, mutta ainoastaan kotitaloussektori omaa kulutusta varten.

Markkinattomat tuottajat ovat institutionaalisia yksiköitä, 
joiden tuotoksesta pääosa tarjotaan maksutta tai taloudellisesti 
merkityksettömiin hintoihin.

Taulukossa 1 esitetään tuottajatyyppi sekä kullekin sektorille ominainen 
pääasiallinen tehtävä.

Vastaava tyypittely ei sovellu ulkomaisiin yksiköihin, sillä ulkomaiden 
sektoriin (S.2) kirjataan ainoastaan kotimaisten ja ulkomaisten 
yksiköiden väliset taloustoimivirrat sekä rahoitusvarojen ja velkojen 
varannot. Ulkomaat-sektorin tarkoituksena on antaa yleiskuva niistä 
taloudellisista suhteista, jotka yhdistävät kansantalouden ulkomaihin.

Taulukko 1 .

Tuottajatyyppi Sektorin pääasiallinen tehtävä Sektori

Markkinatuottaja Markkinatavaroiden ja -palveluiden 
(paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto

Yritykset (S.11)

Markkinatuottaja Rahoituksen välitys ml. 
vakuutustoiminta 
Rahoitusta avustava toiminta

Rahoituslaitokset (S.12) 

Julkinen markkinaton 
tuottaja

Markkinattoman tuotoksen 
tuotanto ja tarjonta kollektiivista 
ja yksilöllistä kulutusta varten 
sekä kansantulon ja varallisuuden 
uudelleenjakotaloustoimet

Julkisyhteisöt (S.13)

Markkinatuottaja tai omaan 
käyttöön tuottava yksityinen 
tuottaja

Kulutus 
Markkinatuotoksen tuotanto ja 
tuotos omaan käyttöön

Kotitaloudet (S.14) 
kuluttajina
Kotitaloudet (S.14) 
yrittäjinä

Yksityinen markkinaton 
tuottaja

Markkinattoman tuotoksen tuotanto 
ja tarjonta yksilöllistä kulutusta 
varten

Kotitalouksia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt (S.15)
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4.2 Valvonta

Tuottajatyypin ja pääasiallisen tehtävän ohella yksikön sektoriluokkaan 
vaikuttaa yksikköön kohdistuva valvontasuhde. Valvonnalla tarkoitetaan 
mahdollisuutta päättää yrityksen tai rahoituslaitoksen yleisestä 
toimintapolitiikasta. Yksittäinen institutionaalinen yksikkö – toinen 
yritys, kotitalous, voittoa tavoittelematon yhteisö tai julkisyhteisö – 
varmistaa yrityksen valvonnan omistamalla yli puolet äänivaltaisista 
osakkeista tai muutoin valvomalla yli puolta osakkeenomistajien 
äänimäärästä.

Julkisyhteisö varmistaa yrityksen valvonnan erikoislainsäädännön 
määräyksillä tai säännöksillä, jotka antavat julkisyhteisölle oikeuden 
päättää yrityksen politiikasta.

Seuraavat indikaattorit ovat tärkeimmät määriteltäessä, onko yritys 
julkisyhteisön valvoma:

 – julkisyhteisö omistaa enemmistön äänivallasta
 – julkisyhteisöllä määräysvalta hallituksessa tai muussa hallintoelimessä
 – julkisyhteisöllä määräysvalta avainhenkilöiden nimittämisessä ja 

erottamisessa
 – julkisyhteisöllä määräysvalta yhteisön tärkeimmissä toimielimissä
 – erityissääntely
 – julkisyhteisö määräävässä asemassa olevana asiakkaana
 – julkisyhteisöltä otetut lainat.

Itsenäisinä juridisina yksiköinä pidettävien voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen valvontaa tarkasteltaessa otetaan huomioon seuraavat viisi 
indikaattoria:

 – toimihenkilöiden nimittäminen
 – perustamisasiakirjojen määräykset
 – sopimukset
 – rahoitusaste
 – julkisyhteisöön kohdistuvan riskin taso.
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5 Institutionaaliset sektorit

Makrotaloudellista tarkastelua varten institutionaaliset yksiköt 
kootaan institutionaalisiksi sektoreiksi. Jokainen sektori koostuu niistä 
institutionaalisista yksiköistä, joiden taloudellinen toiminta on saman-
kaltaista.

Sektori jaetaan alasektoreihin kyseiselle sektorille ominaisten kriteerien 
perusteella, mikä mahdollistaa yksiköiden taloudellisen toiminnan 
tarkemman kuvaamisen. Kukin institutionaalinen yksikkö kuuluu vain 
yhteen sektoriin tai alasektoriin.

Sektoriluokitusta sovelletaan EKT:n mukaan kotimaisten 
institutionaalisten yksiköiden luokittelemiseen sektoreihin.

5.1 Sektoriluokitus

Seuraavassa taulukossa esitetään sektoriluokituksen nimikkeet 
luokitusrakenteessa. Luokitus on EKT 2010 -sektoriluokituksen 
mukainen siten, että kansalliset lisäerittelyt on sovitettu EKT:n 
luokitushierarkiaan.
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Taulukko 2 . Sektoriluokituksen rakenne

Sektorit ja alasektorit Julkiset Yksityiset 
kotimaiset

Ulkomais
omisteiset

Yritykset (S.11) Yritykset pl. Asuntoyhteisöt S.111 S.11101 S.11102 S.11103
Asuntoyhteisöt 
(S.112)

Asunto-osakeyhtiöt S.1121 S.11211 S.11212 S.11213
Muut asuntoyhteisöt S.1122 S.11221 S.11222 S.11223

Rahoitus ja  
vakuutus
laitokset  
(S.12)

Rahalaitokset 
(S.121-S.123)

Keskuspankki S.121
Muut rahalaitokset 
(S.122)

Talletuspankit S.1221 S.12211 S.12212 S.12213
Muut luottolaitokset S.1222 S.12221 S.12222 S.12223
Muut rahalaitokset 
kuin luottolaitokset

S.1223 S.12231 S.12232 S.12233

Rahamarkkinarahastot S.123
Muut 
rahoituslaitokset 
(S.124-S.127)

Yhteissijoitusyritykset pl. 
rahamarkkinarahastot 
(S.124)

Sijoitusrahastot (UCITS)8 S.1241
Muut 
yhteissijoitusyritykset

S.1242

Muut rahoituksen välittäjät S.125 S.12501 S.12502 S.12503
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 
laitokset

S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat S.127 S.12701 S.12702 S.12703
Vakuutuslaitokset 
ja eläkerahastot 
(S.128–S.129)

Vakuutuslaitokset S.128 S.12801 S.12802 S.12803
Eläkerahastot S.129

Julkisyhteisöt 
(S.13)

Valtionhallinto 
(S.1311)

Valtion budjettitalous S.13111
Muut valtionhallinnon yksiköt S.13119

Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) S.1312
Paikallishallinto 
(S.1313)

Paikallishallinto pl. 
hyvinvointialuehallinto 
(S.13131)

Kunnat S.131311
Kuntayhtymät S.131312
Ahvenanmaan 
maakunnan hallitus

S.131313  

Muut paikallishallinnon 
yksiköt

S.131319

Hyvinvointialuehallinto 
(S.13132)

Hyvinvointialueet S.131321
Hyvinvointiyhtymät S.131322
Muut hyvinvointialue-
hallinnon yksiköt

S.131329

Sosiaaliturvarahastot 
(S.1314)

Työeläkelaitokset S.13141
Muut sosiaaliturvarahastot S.13149

Kotitaloudet 
(S.14)

Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet S.141

Palkansaajakotitaloudet S.143
Omaisuus- tulojen ja 
tulonsiirtojen saaja-
kotitaloudet (S.144)

Omaisuustulojen saajakotitaloudet S.1441
Eläkkeensaajakotitaloudet S.1442
Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet S.1443

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.15)
Ulkomaat (S.2) Euroopan unionin 

jäsenvaltiot ja 
toimielimet (S.21)

Euroopan unionin 
jäsenvaltiot (S.211)

Euroalueen jäsenvaltiot S.2111
Euroalueen 
ulkopuoliset 
jäsenvaltiot

S.2112

Euroopan unionin 
toimielimet (S.212)

Euroopan keskuspank-
ki (EKP)

S.2121

Euroopan unionin 
toimielimet pl. EKP

S.2122

Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt S.22

8 UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.
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5.2 Yksiköiden sektoriluokan vaiheittainen 
määrittely

Kaaviossa 1 esitetään institutionaalisen yksikön sektoriluokan määrittely 
vaiheittain erityisten päättelysääntöjen avulla.

Kaavio 1 . Yksiköiden sektoriluokan määrittely

Ulkomaat

Yksityiset yritykset

Kotitaloudet

Julkiset yritykset

Julkisyhteisöt Yritykset Rahoituslaitokset

Yksityiset
rahoituslaitokset

Julkiset 
rahoituslaitokset

KPVTY
Kotitalouksia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 

Onko yksikkö kotimainen?

Onko yksikkö kotitalous?

Onko yksikkö markkinaton tuottaja?

Onko yksikkö 
julkisyhteisöjen valvoma?

Tuottaako yksikkö
rahoituspalveluja?

Onko yksikkö 
julkisyhteisöjen valvoma? 

Onko yksikkö 
julkisyhteisöjen valvoma?

Ei

Ei

Ei Ei

Ei Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä Kyllä

Kyllä Kyllä

Kyllä

5.3 Julkinen ja yksityinen sektori

Kansantalous eli kotimaiset yksiköt luokitellaan kahteen pääryhmään 
– julkiseen ja yksityiseen sektoriin – sen perusteella, onko yksikkö 
julkisyhteisön valvoma vai ei. Julkinen sektori muodostuu kaikista 
sellaisista kotimaisista institutionaalisista yksiköistä, jotka ovat 
julkisyhteisön valvonnan alaisia. Kaikki muut kotimaiset yksiköt luetaan 
kuuluvaksi yksityiseen sektoriin.
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Taulukossa 3 esitetään kriteerit
 – joilla tehdään ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja
 – joilla edelleen pääasiallisen tuotostyypin perusteella

 – julkisella sektorilla erotetaan julkisyhteisöt julkisista yrityksistä ja
 – yksityisellä sektorilla erotetaan kotitalouksia palvelevat voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY) muusta yksityisestä 
sektorista.

Taulukko 3 .

Tuotostyyppi
Julkisyhteisöjen valvonnassa  
(julkinen sektori)

Yksityisten valvonnassa  
(yksityinen sektori)

Markkinaton tuotos Julkisyhteisöt Kotitalouksia palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt 
(KPVTY)

Markkinatuotos Julkiset yritykset Yksityiset yritykset, Kotitaloudet

6 Sektoriluokitus määritelmineen

S.11 Yritykset

Yrityssektoriin kuuluvat yritykset ja asuntoyhteisöt lukuun ottamatta 
rahoitus- ja vakuutuslaitoksia.

S.111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt

Yrityssektori käsittää itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävät 
institutionaaliset yksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden 
pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi 
rahoituspalveluiden) tuotanto. Yrityssektoriin sisältyvät myös 
yritysmäiset yhteisöt.

Yrityssektoriin luetaan seuraavat institutionaaliset yksiköt:
 – yksityiset ja julkiset yhtiöt, osuuskunnat ja yhtiökumppanuudet sekä 

julkiset tuottajat, jotka ovat pääasiallisesti tavaroiden ja palveluiden 
(paitsi rahoituspalveluiden) tuotantoa harjoittavia markkinatuottajia

 – yrityksiä ja kotitalouksien yritystoimintaa palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat laitokset tai yhdistykset, jotka ovat itsenäisiä 
oikeushenkilöitä

 – markkinatuottajien yhtiöryhmää valvovat pääkonttorit, jos koko 
ryhmän vallitseva toiminnan laji arvonlisäyksen perusteella mitattuna 
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on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto
 – erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (SPE), joiden 

pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi 
rahoituspalveluiden) tuotanto

 – yksityiset ja julkiset yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat pääasiallisesti 
tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotantoa 
harjoittavia markkinatuottajia. Yritysmäisillä yhteisöillä on oltava 
riittävät tiedot täydellisen kirjanpidon pitämiseksi ja ne toimivat 
yritysten tavoin. Niiden tosiasiallinen suhde omistajaansa on sama 
kuin yrityksen suhde osakkeenomistajiinsa.

 – nimelliset kotimaiset yksiköt, joita käsitellään yritysmäisinä 
yhteisöinä. Nimellisiä kotimaisia yksiköitä ovat

 – ulkomaisten talousyksiköiden sellaiset osat, joiden taloudellisen 
mielenkiinnon pääasiallinen keskus (ts. ne osallistuvat 
taloudelliseen tuotantoon useimmiten vähintään yhden vuoden 
ajan) on maan talousalueella

 – ulkomaiden talousyksiköt maan talousalueella sijaitsevan 
maan tai rakennusten omistajina, mutta ainoastaan maahan tai 
rakennuksiin vaikuttavien taloustoimien osalta.

S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
Alasektori Julkiset yritykset koostuu kaikista itsenäisinä oikeushenkilöinä 
pidettävistä yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka ovat 
julkisyhteisöjen yksiköiden valvonnan alaisia.

Tärkeimmät huomioon otettavat tekijät määriteltäessä, onko yritys 
julkisyhteisön valvoma, on esitetty luvussa 4.2.

Yksi ainoa tekijä voi olla riittävä osoitus valvonnasta, ja joskus useat 
erilliset tekijät yhdessä osoittavat valvontasuhteen.

Julkiset yritysmäiset yhteisöt ovat julkisyhteisöjen yksiköiden suoraan 
omistamia yritysmäisiä yhteisöjä (esim. julkiset liikelaitokset).

S.11102 Yksityiset kotimaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
Alasektori Yksityiset kotimaiset yritykset koostuu kaikista itsenäisinä 
oikeushenkilöinä pidettävistä yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, 
jotka eivät ole julkisyhteisöjen tai ulkomaisten institutionaalisten 
yksiköiden valvonnan alaisia. Tähän sektoriin sisältyvät myös 
kaikki yrityksiä ja kotitalouksien yritystoimintaa palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt, kuten työnantaja- ja elinkeinojärjestöt.
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Yritysmäisiin yhteisöihin kuuluvat itsenäiset elinkeinonharjoittajat, 
joiden toiminta on suhteellisen laajaa ja yritysmäistä. Tällaiset pitävät 
toiminnastaan yleensä kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitotavasta 
riippumatta toiminnan yritysmäisyyden kriteeri on käytännössä se, että 
keskimäärin vähintään kaksi henkilöä työllistävät elinkeinonharjoittajat 
luetaan yksityisiin kotimaisiin yrityksiin.

Yksittäinen institutionaalinen yksikkö – toinen yritys, kotitalous tai 
voittoa tavoittelematon yhteisö – varmistaa yrityksen tai yritysmäisen 
yhteisön valvonnan omistamalla yli puolet äänivaltaisista osakkeista tai 
valvomalla yli puolta osakkeenomistajien äänimääristä.

Tämä alasektori sisältää ulkomaisten suorien sijoitusten kohdeyksikköinä 
olevat yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, joita ei ole luokiteltu alasektoriin 
ulkomaisomisteiset yritykset (S.11103).

S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
Alasektori Ulkomaisomisteiset yritykset koostuu kaikista yrityksistä 
(pl. rahoituslaitokset) ja yritysmäisistä yhteisöistä, joita ulkomaiset 
institutionaaliset yksiköt valvovat.

Tähän alasektoriin luetaan
 – ulkomaisten yritysten tytäryritykset
 – ulkomaisen julkisyhteisön tai ulkomaisten yksiköiden ryhmän 

valvomat yritykset
 – ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet tai muut yhtiöimättömät yksiköt 

(nimellisiä kotimaisia yksiköitä).

Tähän luokkaan eivät kuulu sellaiset yritykset, joissa yksittäisen 
ulkomaisen yksikön omistusosuus jää alle 50 prosentin, vaikka 
ulkomainen omistuspohja yhteenlaskettuna ylittäisikin tämän rajan.

S.112 Asuntoyhteisöt

Sektoriin luetaan kaikki yhteisömuotoisen asumisen yksiköt: 
asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskunnat, asuinkiinteistöyhtiöt, 
asumisoikeusyhdistykset ja muut asuntoyhteisöt.

S.1121  Asunto-osakeyhtiöt
S.11211  Asunto-osakeyhtiöt, julkiset
S.11212  Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset
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S.11213  Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset
S.1122  Muut asuntoyhteisöt
S.11221  Muut asuntoyhteisöt, julkiset
S.11222  Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset
S.11223  Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset

S.12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Rahoituslaitossektori käsittää itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävät 
institutionaaliset yksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallista 
toimintaa on rahoituspalvelujen tuottaminen. Rahoituslaitoksia ovat kaikki 
kotimaiset yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, joiden pääasiallista toimintaa 
on rahoituksen välitys ja/tai rahoitusta avustava toiminta.

Rahoituslaitossektori sisältää myös sellaiset pääkonttorit ja voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt, jotka palvelevat pääasiassa rahoituslaitoksia 
(S.126). Lisäksi rahoituslaitossektorille kuuluvat konserninsisäiset 
rahoitus yksiköt, jos ne ovat itsenäisiä institutionaalisia yksiköitä (S.127). 
Rahoituslaitoksia ovat myös ulkomaisomisteiset puhtaat holdingyhtiöt 
riippumatta siitä, mille sektorille niiden omistamat yksiköt kuuluvat (S.127).

Pääkonttoritoiminnalla tarkoitetaan yrityskokonaisuuden valvontaa ja 
vastaavaa päivittäisen toiminnan johtamista. Pääkonttorit luokitellaan 
sille pääsektorille (yritykset, rahoituslaitokset), jolle suurin osa niiden 
valvomista yhtiöistä kuuluu. Holdingyhtiöt, jotka eivät osallistu 
mitenkään yritysryhmän johtamiseen, vaan toimivat ainoastaan täysin 
passiivisina omistajina, käsitellään pääsääntöisesti keinotekoisina 
tytäryrityksinä (ks. luku 3.2). Poikkeuksena tästä ulkomaisomisteiset 
puhtaat holdingyhtiöt luokitellaan rahoituslaitoksiksi sektorille S.127.

Sektoriin eivät kuulu kiinteistöosakeyhtiöt tai kiinteistöjen omistusta ja 
välitystä harjoittavat sijoitusyhtiöt. Ne kuuluvat luokkaan S.111 Yritykset.

S.121–S.123 Rahalaitokset

Sektoreiden ryhmä käsittää EKP:n (Euroopan keskuspankin) 
määritelmän mukaiset rahalaitokset (monetary financial institution, 
MFI). Rahalaitoksista on ajantasainen luettelo Suomen Pankin 
verkkosivulla http://www.suomenpankki.fi.

http://www.suomenpankki.fi
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Rahalaitoksia ovat keskuspankin lisäksi sellaiset rahoitusalan yritykset 
ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiassa välittävät rahoitusta ottamalla 
vastaan talletuksia tai laskemalla liikkeelle velkakirjoja sekä myöntämällä 
lainoja. Lisäksi ne voivat käydä arvopaperikauppaa omaan lukuunsa.

S.121 Keskuspankki

Sektori käsittää Suomen Pankin.

S.122 Muut rahalaitokset

Sektoriin kuuluvat Suomeen rekisteröidyt, Euroopan Keskuspankin 
rahalaitoksiksi (MFI) määrittelemät laitokset pois lukien keskuspankki ja 
rahamarkkinarahastot.

Rahalaitokset ovat rahoitusvalvonnan alaisia yksiköitä, jotka 
harjoittavat mm. pankkitoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa, 
kiinnitysluottopankkitoimintaa, luottokorttiyhtiötoimintaa ja sähköisen 
rahan liikkeeseenlaskua.

Sektori S.122 jaetaan alasektoreihin.

S.1221 Talletuspankit

Alasektoriin luetaan Finanssivalvonnan myöntämän 
talletuspankkitoimiluvan saaneet, EKP:n varantovelvoitteen alaiset 
toimijat. Talletuspankit jaetaan alasektoreihin.

S.12211 Talletuspankit, julkiset
S.12212  Talletuspankit, yksityiset kotimaiset
S.12213  Talletuspankit, ulkomaisomisteiset
S.1222 Muut luottolaitokset

Alasektoriin luetaan MFI-listan mukaiset, EKP:n varantovelvoitteen 
alaiset luottolaitokset, jotka eivät ole talletuspankkeja. Muut 
luottolaitokset jaetaan alasektoreihin.



 26  27

S.12221  Muut luottolaitokset, julkiset
S.12222  Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12223  Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset
S.1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset

Alasektoriin luetaan muut MFI-listan mukaiset rahalaitokset kuin 
keskuspankki, luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Näitä ovat 
esimerkiksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat. Muut rahalaitokset kuin 
luottolaitokset jaetaan alasektoreihin.

S.12231  Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset
S.12232  Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset  
 kotimaiset
S.12233  Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset,  
 ulkomaisomisteiset

S.123 Rahamarkkinarahastot

Rahamarkkinarahaston tavoitteena on rahaston pääoman säilyttäminen 
ja pankkitalletusten korko- ja vastaavan tuoton tarjoaminen. Varat 
sijoitetaan luottoluokitukseltaan korkealaatuisiin likvideihin 
saamisiin, kuten rahamarkkinainstrumentteihin, talletuksiin tai 
rahamarkkinarahasto-osuuksiin. Rahaston hallussa olevien sijoitusten 
keskimääräinen elinaika voi olla enintään 12 kuukautta.

S.124–S.127 Muut rahoituslaitokset

S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot

Sektoriin luetaan sijoitusrahastot ja muut yhteissijoitusyritykset. 
Sektoriin eivät kuulu rahamarkkinarahastot (S.123). Sektori jaetaan 
kahteen alasektoriin.

S.1241  Sijoitusrahastot (UCITS)
Alasektoriin kuuluvat sijoitusrahastot, jotka sijoittavat varojaan 
siirtokelpoisiin arvopapereihin UCITS-sijoitusrahastodirektiivin 
(2009/65/EY) rajoitteet huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa 
ei-ammattimaisille sijoittajille, kuten kotitalouksille, markkinoitavia 
tavallisia sijoitusrahastoja. Rahamarkkinarahastot eivät kuulu tähän 
alasektoriin, vaan sektoriin S.123.
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S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset
Alasektoriin luetaan muut kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaiset 
yhteissijoitusyritykset. Näiden vaihtoehtoisten rahastojen toiminta on 
säänneltyä (esim. AIFM9 -direktiivi), mutta ne voivat sijoittaa varoja 
vapaammin kuin alasektorin S.1241 sijoitusrahastot. Alasektoriin 
kuuluvat esimerkiksi erikoissijoitusrahastot, pääomarahastot ja 
kehityspääomayhtiöt.

S.125 Muut rahoituksen välittäjät

Rahoituksen välittäjälle on luonteenomaista, että taseen sekä saamis- 
että velkapuolen rahoitusinstrumenteilla käydään kauppaa avoimilla 
markkinoilla. Sektoriin S.125 kuuluvat rahoitusta välittävät yritykset 
ja yhteisöt, jotka toimivat ottamalla velkaa muussa muodossa kuin 
valuuttana, talletuksina tai sijoitusrahasto-osuuksina. Sektorin S.125 
rahoituksenvälittäjät hoitavat pääsääntöisesti pitkäaikaiseen rahoitukseen 
liittyviä tehtäviä, mikä erottaa tämän alasektorin rahalaitoksiin 
luokiteltavista yksiköistä (S.122). Vakuutuslaitokset (S.128) ja 
eläkerahastot (S.129) eivät kuulu tähän sektoriin.

Esimerkkejä sektoriin S.125 kuuluvista yksiköistä:
 – Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhtiöt (financial vehicle 

corporation, FCV), jotka ovat itsenäisiä institutionaalisia yksikköjä.
 – Arvopaperi- ja johdannaiskauppaa omaan lukuunsa käyvät yritykset, 

jotka ovat itsenäisiä institutionaalisia yksikköjä.
 – Lainanantajina toimivat rahoitusalan yritykset, kuten myyntisaatavien 

rahoitusta, osamaksukauppaa ja rahoitusleasing-palveluja tarjoavat 
yhtiöt (jotka eivät ole luottolaitoksia (S.122)).

 – Erikoistuneet rahoituslaitokset, kuten keskusvastapuoliyhteisöt ja 
vienti-/tuontirahoitusyhtiöt.

Muut rahoituksen välittäjät jaetaan alasektoreihin.

S.12501  Muut rahoituksen välittäjät, julkiset
S.12502  Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset
S.12503  Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset

9 AIFM = Alternative Investment Fund Manager.
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S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 
laitokset

Sektoriin kuuluvat kaikki kotimaiset yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, 
jotka harjoittavat rahoituksen välitykseen läheisesti liittyviä toimintoja, 
mutta eivät itse ole rahoituksen välittäjiä. Näitä ovat

 – vakuutusmeklarit, meripelastus- ja haverihallinnon hoitajat, vakuutus- 
ja eläkekonsultit jne.

 – lainameklarit, arvopaperinvälittäjät, sijoitusneuvojat jne.
 –  arvopaperien liikkeeseen laskemiseen erikoistuneet emissioyhtiöt
 – yritykset, joiden pääasiallista toimintaa on taata nimisiirrolla 

vekseleitä ja muita vastaavia instrumentteja
 – yritykset, jotka järjestelevät sellaisia johdannais- tai 

suojautumisinstrumentteja kuin swapit, optiot ja futuurit (laskematta 
niitä liikkeeseen)

 – yritykset, jotka huolehtivat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista
 – rahoituksen välittäjien ja rahoitusmarkkinoiden 

keskusvalvontaviranomaiset, jos ne ovat erillisiä institutionaalisia 
yksiköitä

 – sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt
 – arvopaperi- ja vakuutuspörssit
 – itsenäisinä oikeushenkilöinä pidetyt voittoa tavoittelemattomat 

yhteisöt, kuten rahoitusalan edunvalvojat, jotka palvelevat 
rahoituslaitoksia mutta eivät itse välitä rahoitusta

 – maksulaitokset (ostajan ja myyjän välisiä maksuja helpottavat 
laitokset).

Tähän sektoriin kuuluvat myös pääkonttorit, jotka valvovat muista 
sektoriin S.12 kuuluvista laitoksista muodostuvaa ryhmää, mutta 
jotka eivät itse ole luokiteltavissa mihinkään sektorin S.12 muuhun 
alasektoriin.

Lisäksi sektoriin kuuluvat voittoa tavoittelemattomat itsenäisinä 
oikeushenkilöinä pidettävät yhteisöt, jotka palvelevat sektorille S.12 
kuuluvia yksiköitä, mutta jotka eivät itse välitä rahoitusta. Näitä ovat 
esimerkiksi rahoitus- ja vakuutusalan keskusjärjestöt.

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset jaetaan 
alasektoreihin.
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S.12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, 
  julkiset
S.12602  Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset,  
 yksityiset kotimaiset
S.12603  Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset,  
 ulkomaisomisteiset

S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat

Sektori S.127 koostuu sellaisista itsenäisistä rahoitusalan yrityksistä ja 
yritysmäisistä yhteisöistä, jotka eivät itse välitä rahoitusta eivätkä tuota 
rahoituksen välitystä avustavia palveluja. Käytännössä sektoriin luetaan 
sellaiset rahoitusyksiköt, jotka toimivat rajatussa ympäristössä, esimerkiksi 
konsernin sisällä. Lisäksi sektoriin luetaan yksiköt, jotka lainaavat 
yksinomaan omia varojaan tai vain yhden toimeksiantajan varoja.

Erityisesti seuraavat rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt 
luokitellaan sektoriin S.127:

 – oikeushenkilöinä pidettävät erityisrahastot (trusts), jäämistön- ja 
omaisuudenhoitoyksiköt ja pöytälaatikkoyritykset

 – erillisinä institutionaalisina yksiköinä pidettävät konserninsisäiset 
rahoitusyksiköt, jotka esim. hankkivat varoja emoyrityksen käyttöön

 – ulkomaisomisteiset puhtaat holdingyhtiöt, jotka omistavat 
määräysvaltaan oikeuttavia osuuksia tytäryhtiöiden ryhmän 
pääomasta ja jotka eivät tuota minkäänlaisia muita palveluja 
yrityksille, joiden pääoma on omistuksen kohteena

 – yksiköt, jotka tuottavat yksinomaan omin tai järjestäjän tarjoamin 
varoin rahoituspalveluja erilaisille asiakkaille ja ottavat vastatakseen 
takaisinmaksuun liittyvän luottoriskin; tällaisia yksiköitä ovat 
esimerkiksi pikavippiyhtiöt ja muut rahanlainaajat

 – yritykset, jotka antavat lainoja opiskelijoille tai ulkomaankaupan 
tarkoituksiin käyttämällä järjestäjältä, kuten julkisyhteisöjen yksiköltä 
tai voittoa tavoittelemattomalta yhteisöltä, saatuja varoja, sekä 
pääasiallisesti lainaustoimintaa harjoittavat panttilainaamot

 – erityistä tarkoitusta varten perustetut valtion omistamat sijoitusyhtiöt 
(sovereign wealth fund), jos ne luokitellaan rahoituslaitoksiin.

Puhtaista holdingyhtiöistä luetaan sektoriin S.127 ainoastaan 
ulkomaisomisteiset yksiköt. Vastaavanlaiset kotimaiset toimijat eivät 
täytä itsenäisen institutionaalisen yksikön kriteereitä. Kotimaisomisteisia 
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puhtaita holdingyhtiöitä ja SPE-yksiköitä käsitellään keinotekoisina 
tytäryrityksinä.

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat jaetaan alasektoreihin.

S.12701  Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat,  
 julkiset
S.12702  Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat,  
 yksityiset kotimaiset
S.12703  Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat,  
 ulkomaisomisteiset

S.128 – S.129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S.128 Vakuutuslaitokset

Luokkaan kuuluvat henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt ja vakuutus-
yhdistykset.

Tähän luokkaan eivät kuulu työeläkevakuuttamista hoitavat 
eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut yksiköt. Ne 
kuuluvat luokkaan S.13141.

Vakuutuslaitokset jaetaan alasektoreihin.

S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset
S.12802  Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12803  Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset

S.129 Eläkerahastot

Sektoriin kuuluvat yksilöllistä vapaaehtoista eläkevakuuttamista 
harjoittavat yhtiöt eli A-tyyppiset eläkesäätiöt ja -kassat sekä AB-
tyyppisten eläkesäätiöiden ja -kassojen A-osastot.

Sektoriin eivät kuulu työeläkevakuuttamista hoitavat eläkevakuutusyhtiöt, 
eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut yksiköt. Ne kuuluvat luokkaan S.13141.
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S.13 Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt tuottavat julkisia palveluja, huolehtivat yleisestä tulonjaosta 
ja hyvinvoinnista sekä takaavat sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän 
toiminnan. Julkisyhteisöt rahoittavat toimintansa pääosin veroilla.

Sektoriin S.13 luetaan esimerkiksi seuraavat institutionaaliset yksiköt:
 – yksiköt, jotka hoitavat ja rahoittavat sellaisia toimintoja, joiden 

tarkoituksena on pääasiallisesti markkinattomien, yhteiskunnan 
hyväksi tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tuottaminen

 – yritykset tai yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat julkisyhteisöjen 
valvonnassa ja joiden tuotos on pääasiassa markkinatonta

 – lakisääteistä eläkevakuuttamista hoitavat yksiköt
 – julkisyhteisöjä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten 

julkisyhteisöjä edustavat työnantajajärjestöt.

Julkisyhteisöt-sektoriin ei lueta niitä julkisyhteisöjen valvomia yrityksiä 
tai yritysmäisiä yhteisöjä, jotka ovat markkinatuottajia. Ne kuuluvat 
sektoriin julkiset yritykset tai julkiset rahoituslaitokset. (Ks. luku 3: 
Institutionaaliset yksiköt ja luku 4: Sektoriluokan määräytymisperusteet.)

S.1311 Valtionhallinto
Sektoriin luetaan kaikki valtion ministeriöt ja keskusvirastot, joiden 
toimivalta normaalisti ulottuu koko talousalueelle, ei kuitenkaan 
sosiaaliturvarahastojen hallintoa. Sektoriin kuuluvat ne voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt, joita valtionhallinto valvoo ja joiden 
toimivalta ulottuu koko talousalueelle. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne 
markkinoita säätelevät organisaatiot, jotka ovat joko yksinomaan tai 
pääasiallisesti tukipalkkioiden jakajia.

S.13111  Valtion budjettitalous
Sektoriin kuuluvat valtion budjettitalouden yksiköt: ministeriöt sekä 
muut valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset.

S.13119  Muut valtionhallinnon yksiköt
Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoriin S.13111 kuuluvat 
valtionhallinnon yksiköt, esimerkiksi budjettitalouden ulkopuoliset 
rahastot pääosin, sekä laitoksina ja säätiöinä toimivat yliopistot. Lisäksi 
sektoriin kuuluvat ne valtionhallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, 
jotka ovat markkinattomia tuottajia.
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S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)
S.1313 Paikallishallinto

Sektoriin luetaan julkisen hallinnon elimet, joiden toimivalta 
ulottuu ainoastaan talousalueen paikalliseen osaan, ei kuitenkaan 
sosiaaliturvarahastojen paikallisia laitoksia. Sektoriin luetaan voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt, joita paikalliset julkisen hallinnon elimet 
valvovat ja joiden toimivalta rajoittuu paikallisten hallintoelinten 
talousalueille.

S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto
Sektoriin kuuluvat kunnat, kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus sekä muut paikallishallinnon yksiköt

S.131311 Kunnat
Sektoriin kuuluvat kunnat ja ne kuntien liikelaitokset, jotka ovat 
markkinattomia tuottajia.

S.131312 Kuntayhtymät
Sektoriin kuluvat ne kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät ja 
kuntayhtymien liikelaitokset, jotka ovat markkinattomia tuottajia.

S.131313 Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Ahvenanmaan maakunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukainen 
itsehallinnollinen yksikkö. Sektoriin kuuluvat maakuntahallinnon 
budjettitalouteen kuuluvat yksiköt.

Ahvenanmaan kunnat ja kuntayhtymät kuuluvat sektoreihin S.131311 ja 
S.131312.

S.131319 Muut paikallishallinnon yksiköt
Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoreihin S.131311, S.131312 ja S.131313 
kuuluvat paikallishallinnon yksiköt. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne paikallis-
hallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat markkinattomia 
tuottajia.

S.13132 Hyvinvointialuehallinto
Sektoriin kuuluvat hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät sekä muut 
hyvinvointialuehallinnon yksiköt.
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S.131321 Hyvinvointialueet
Sektoriin kuuluvat hyvinvointialueet ja ne hyvinvointialueiden 
liikelaitokset, jotka ovat markkinattomia tuottajia.

S.131322 Hyvinvointiyhtymät
Sektoriin kuuluvat hyvinvointialueiden väliset hyvinvointiyhtymät.

S.131329 Muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt
Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoreihin S.131321 ja S.131322 
kuuluvat hyvinvointialuehallinnon yksiköt. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne 
hyvinvointialuehallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat 
markkinattomia tuottajia.

S.1314 Sosiaaliturvarahastot
Sektoriin kuuluvat yksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on julkisen 
vallan säätämän sosiaaliturvan toteuttaminen.

S.13141 Työeläkelaitokset
Sektoriin kuuluvat pakollista työeläkevakuutusta ja sitä täydentävää lisä eläke-
järjestelmää hoitavat yksiköt. Näitä ovat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, 
eläkekassat ja julkiset laitokset, kuten kuntien ja valtion työntekijöiden 
eläketurvaa hoitavat yksiköt. Sektoriin kuuluvat lisäksi Eläketurvakeskus 
sekä työeläkelaitoksia palvelevat organisaatiot, kuten TELA.

S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot
Luokkaan kuuluvat muita julkiselle vallalle kuuluvia sosiaaliturvan 
tehtäviä toteuttavat yksiköt, kuten Kansaneläkelaitos ja 
työttömyysvakuutusjärjestelmää hoitavat yksiköt.

Luokkaan kuuluvat myös sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat.

S.14 Kotitaloudet

Kotitaloussektori kattaa henkilöt tai henkilöryhmät kuluttajina ja 
markkinatuottajina silloin, kun kotitalouksien yritystoimintaa ei voida 
erottaa luokiteltavaksi yrityssektoriin. Kotitaloussektoriin luetaan myös 
henkilöt tai henkilöryhmät tavaroiden ja tiettyjen palvelujen tuottajina 
omaa loppukäyttöä varten.
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Kotitaloudet saavat palkkaa, omaisuustuloja ja tulonsiirtoja muilta 
sektoreilta sekä yrittäjätuloa elinkeinotoiminnastaan.

Kuluttajakotitaloudet määritellään henkilöiksi tai henkilöryhmiksi, 
jotka asuvat yhdessä ja käyttävät yhteisesti osan tai kaiken tuloistaan 
ja varallisuudestaan ja jotka kuluttavat kollektiivisesti tietyntyyppisiä, 
pääasiassa asumiseen ja ruokaan liittyviä tavaroita ja palveluita.

Kotitalouksien pääasialliset tulot ovat
 – palkansaajakorvaukset
 – omaisuustulot
 – muilta sektoreilta saadut tulonsiirrot
 – markkinatuotteiden myyntitulot
 – laskennalliset tulot tuotoksesta omaan loppukulutukseen.

Kotitaloussektoriin luetaan
 – Yksilöt tai yksilöryhmät, joiden pääasiallinen taloudellisen toiminnan 

muoto on kuluttaminen.
 – Henkilöt, jotka asuvat pysyvästi laitoksissa ja joilla on vähän tai ei 

lainkaan itsenäistä toiminta- tai päätösvaltaa taloudellisissa asioissa 
(pitkäaikaisesti laitoksissa asuvat potilaat, vanhukset, vangit jne.). 
Näitä henkilöitä käsitellään yhtenä institutionaalisena yksikkönä, 
toisin sanoen yhtenä kotitaloutena.

 – Yksilöt tai yksilöryhmät, jotka tuottavat tavaroita ja palveluita 
yksinomaan omaan käyttöön. Näihin palveluihin luetaan 
ainoastaan omistusasuntopalvelut ja palkatun työvoiman tuottamat 
kotitalouspalvelut.

 – Muut kuin yritysmäisinä yhteisöinä pidetyt yksityiset elin keinon-
harjoittajat ja yhtiökumppanuudet, joilla ei ole itsenäistä oikeudellista 
asemaa ja jotka ovat markkinatuottajia.

 – Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joilla ei 
ole itsenäistä oikeudellista asemaa tai joiden taloudellinen merkitys 
on vähäinen.

Kotitaloussektori jaetaan seuraaviin alasektoreihin:
 – työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet (S.141)10

 – palkansaajakotitaloudet (S.143)
 – omaisuustulojen saajakotitaloudet (S.1441)

10 Sektorikoodi S.141 vastaa EKT:n koodiyhdistelmää (S.141 + S.142).
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 – eläkkeensaajakotitaloudet (S.1442)
 – muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet (S.1443).

Kotitaloudet jaetaan alasektoreihin koko kotitalouden saaman 
suurimman tulolajin (palkansaajakorvaukset, yrittäjätulot jne.) mukaan. 
Tämän tiedon puuttuessa jakokriteerinä voidaan pitää kotitalouden 
viitehenkilön11 suurinta tulolajia.

S.141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet

Työantajien ja elinkeinonharjoittajien alasektori koostuu sellaisten 
kotitalouksien ryhmästä, joille markkinatavaroiden ja palvelujen 
tuotannosta saadut sekatulot on suurin tulonlähde kotitaloudelle 
kokonaisuudessaan. Näitä tuloja kotitaloudet saavat omistaessaan 
yhtiöimättömiä kotitalousyrityksiä, joissa voi olla myös palkattua 
henkilöstöä. Kun kotitalouden yritystoiminta on laajuudeltaan 
merkittävää, ja voidaan erottaa itsenäiseksi yksiköksi, se luokitellaan 
yrityssektoriin. Tällaisesta toiminnasta pidetään yleensä kahdenkertaista 
kirjanpitoa. Kirjanpitotavasta riippumatta on kuitenkin sovittu 
käytännön kriteeriksi se, että keskimäärin alle kaksi henkilöä (mukaan 
lukien yrittäjä) työllistävät elinkeinonharjoittajat luetaan kotitalouksiin.

S.143 Palkansaajakotitaloudet

Palkansaajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, 
joiden tuloista palkansaajakorvaukset on suurin tulolähde kotitaloudelle 
kokonaisuudessaan.

S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet

Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajien pääasialliset tulot 
koostuvat muista kuin palkoista tai elinkeinotoimintaa harjoittavien 
omistajayrittäjien saamista sekatuloista. Näiden kotitalouksien tulot 
koostuvat omaisuustuloista, eläkkeistä ja muista tulonsiirroista.

11 Kotitalouden viitehenkilö on henkilö, jolla on suurimmat tulot.
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S.1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet
Omaisuustulojen saajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien 
ryhmästä, joille omaisuustulot on suurin tulolähde kotitaloudelle 
kokonaisuudessaan.

S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet
Eläkkeensaajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien ryhmästä, 
joille työ- ja muut eläkkeet on suurin tulolähde kotitaloudelle 
kokonaisuudessaan.

S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet
Muiden tulonsiirtojen saajien alasektori koostuu sellaisten kotitalouksien 
ryhmästä, joille muut tulonsiirrot on suurin tulolähde kotitaloudelle 
kokonaisuudessaan. Muita tulonsiirtoja ovat kaikki muut tulonsiirrot kuin 
omaisuustulot, eläkkeet ja pysyvästi laitoksissa asuvien henkilöiden tulot.

Jos sektorin määrittelemiseen tarvittavat tulolähteiden suhteelliset 
osuudet eivät ole tiedossa kotitalouden osalta kokonaisuudessaan, 
luokitteluun käytetään viitehenkilön tuloja.

S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen (KPVTY) 
sektori koostuu voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, jotka ovat erillisiä 
juridisia yksiköitä ja yksityisiä markkinattomia tuottajia. Sektorin tulot 
muodostuvat pääasiassa kuluttajakotitalouksien vapaaehtoisista maksuista, 
julkisyhteisöjen avustuksista ja omaisuustuloista.

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sektori 
sisältää esimerkiksi seuraavia yhteisöjä, jotka tarjoava markkinattomia 
tavaroita ja palveluita kotitalouksille:

 – ammattiyhdistykset, ammatilliset ja tieteelliset seurat, 
kuluttajayhdistykset, poliittiset puolueet, evankelisluterilainen ja 
ortodoksinen kirkko, muut kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt 
myös julkisen sektorin rahoittamat muttei valvomat ja sosiaaliset, 
kulttuuri- ja viihde- sekä urheilukerhot

 – hyväntekeväisyys-, hätäapu- ja avunantojärjestöt, joita muut 
institutionaaliset yksiköt rahoittavat vapaaehtoisin raha- ja luontois- 
muotoisin tulonsiirroin.
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Kun kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat 
merkityksettömiä eikä niiden taloutta voida erottaa kotitalouksista, ne 
luetaan kotitaloussektoriin (S.14).

Julkisyhteisöjen valvomat, markkinattomat kotitalouksia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt luokitellaan julkisyhteisöihin 
(S.13). Yrityksiä, rahoituslaitoksia tai julkisyhteisöjä palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt kuuluvat pääluokkiin S.11, S.12 ja S.13 sen 
mukaan, minkä sektorin yksiköitä ne palvelevat. Myös kotitalouksien 
yritystoimintaa palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esim. 
maatalouden edistämisjärjestöt, kuuluvat yrityssektoriin (S.11).

S.2 Ulkomaat

Ulkomaat-sektori on Suomen kansantalouden ulkopuolella ja se 
tarkastelee kotimaisten yksiköiden kanssa tehtyjä vuorovaikutteisia 
taloustoimia. Ulkomaat-sektori muodostaa oman tilikokonaisuuden, joka 
laaditaan sen näkökulmasta.

Ulkomaat käsittää kaikki ulkomaan talousalueeseen luettavat 
institutionaaliset yksiköt, joilla on taloustoimia, saamisia, velkoja tai 
omistuksia Suomen talousalueen sektoreiden kanssa. Ulkomaisia 
yksiköitä ovat myös kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevat 
tytäryhtiöt, sivukonttorit ja muut rakentamiseen sekä maan tai 
kiinteistöjen omistamiseen liittyvät nimelliset ulkomaiset yksiköt. 
Suomessa sijaitsevia ulkomaisia talousyksiköitä ovat ulkomaiset 
lähetystöt, konsulaatit ja kansainvälisten järjestöjen yksiköt. 
Ks. tarkemmin ulkomaisten yksiköiden määrittelystä: luku 2. 
Kansantalouden rajaus, ja luku 3. Institutionaaliset yksiköt.

Ulkomaat jaetaan alasektoreihin pääjakona EU ja muut maat mukaan 
lukien kansainväliset järjestöt. Euroopan unionissa erotetaan euroalueen 
jäsenvaltiot sen ulkopuolisista. Euroopan unionin toimielimistä erotetaan 
Euroopan keskuspankki omaksi sektorikseen. Ulkomaat-sektori voidaan 
jakaa myös alasektoreihin kotimaisen sektoriluokituksen mukaisesti siten, 
että yhteys ensisijaiseen maaryhmäperusteiseen luokitukseen säilyy.
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S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet

S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot
S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot
S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot
S.212 Euroopan unionin toimielimet
S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP)
S.2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP

EU:n toimielimiä ovat esim. Euroopan parlamentti, Euroopan unionin 
neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.

S.22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja 
kansainväliset järjestöt

Kansainvälisiä järjestöjä ovat esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat, 
Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto.

Euroalue ja euroalueen ulkopuolinen alue

Euroalueen muodostamiseksi edellä mainitut ulkomaiden alasektorit 
ryhmitellään seuraavasti:

S.2i = S.2111 + S.2121 Euroalueen jäsenvaltiot ja Euroopan keskus pankki

S.2x = S.2112 + S.2122 + S.22 Valtiot ja kansainväliset järjestöt, jotka 
eivät ole kotimaisia yksiköitä euroalueella.
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Liitteet
Liite 1. Sektoriluokitus 2023 nimikkeistö: suomi-ruotsi-englanti

Sektoriluokituksen nimikkeistö Sektorindelningens nomenklatur Nomenclature of the Classification of Sectors

S.1 Koko kansantalous Totala ekonomin Total economy
S.11 Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations
S.111 Yritykset pl. Asuntoyhteisöt Icke-finansiella företag, utom 

bostadssamfund
Non-financial corporations, excl. housing 
corporations

S.11101 Julkiset yritykset pl. 
asuntoyhteisöt

Offentliga icke-finansiella företag Public non-financial corporations

S.11102 Yksityiset kotimaiset 
yritykset pl. Asuntoyhteisöt

Nationella privata icke-finansiella 
företag

National private non-financial corporations

S.11103 Ulkomaisomisteiset 
yritykset pl. Asuntoyhteisöt

Utlandskontrollerade icke-
finansiella företag

Foreign controlled non-financial corporations

S.112 Asuntoyhteisöt Bostadssamfund Housing corporations
S.1121 Asunto-osakeyhtiöt Bostadsaktiebolag Housing companies
S.11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset Bostadsaktiebolag, offentliga Housing companies, public
S.11212 Asunto-osakeyhtiöt, 

yksityiset kotimaiset
Bostadsaktiebolag, nationella 
privata

Housing companies, national private

S.11213 Asunto-osakeyhtiöt, 
ulkomaisomisteiset

Bostadsaktiebolag, 
utlandskontrollerade

Housing companies, foreign controlled

S.1122 Muut asuntoyhteisöt Övriga bostadssamfund Other housing corporations
S.11221 Muut asuntoyhteisöt, 

julkiset
Övriga bostadssamfund, offentliga Other housing corporations, public

S.11222 Muut asuntoyhteisöt, 
yksityiset kotimaiset

Övriga bostadssamfund, nationella 
privata

Other housing corporations, national private

S.11223 Muut asuntoyhteisöt, 
ulkomaisomisteiset

Övriga bostadssamfund, 
utlandskontrollerade

Other housing corporations, foreign controlled

S.12 Rahoitus- ja 
vakuutuslaitokset

Finansiella företag och 
försäkringsföretag

Financial and insurance corporations

S.121–S.123  Rahalaitokset Monetära finansinstitut Monetary financial institutions
S.121 Keskuspankki Centralbanken Central bank
S.122 Muut rahalaitokset Övriga monetära finansinstitut Other monetary financial institutions
S.1221 Talletuspankit Inlåningsbanker Deposit banks
S.12211 Talletuspankit, julkiset Inlåningsbanker, offentliga Deposit banks, public
S.12212 Talletuspankit, yksityiset 

kotimaiset
Inlåningsbanker, nationella privata Deposit banks, national private

S.12213 Talletuspankit, 
ulkomaisomisteiset

Inlåningsbanker, 
utlandskontrollerade

Deposit banks, foreign controlled

S.1222 Muut luottolaitokset Övriga kreditinstitut Other credit institutions
S.12221 Muut luottolaitokset, 

julkiset
Övriga kreditinstitut, offentliga Other credit institutions, public

S.12222 Muut luottolaitokset, 
yksityiset kotimaiset

Övriga kreditinstitut, nationella 
privata

Other credit institutions, national private

S.12223 Muut luottolaitokset, 
ulkomaisomisteiset

Övriga kreditinstitut, 
utlandskontrollerade

Other credit institutions, foreign controlled

S.1223 Muut rahalaitokset kuin 
luottolaitokset

Övriga monetära finansinstitut, 
utom kreditinstitut

Other monetary financial institutions, excl. credit 
institutions

S.12231 Muut rahalaitokset kuin 
luottolaitokset, julkiset

Övriga monetära finansinstitut, 
utom kreditinstitut, offentliga

Other monetary financial institutions, excl. credit 
institutions, public

S.12232 Muut rahalaitokset kuin 
luottolaitokset, yksityiset 
kotimaiset

Övriga monetära finansinstitut, 
utom kreditinstitut, nationella 
privata

Other monetary financial institutions, excl. credit 
institutions, national private

S.12233 Muut rahalaitokset 
kuin luottolaitokset, 
ulkomaisomisteiset

Övriga monetära finansinstitut, 
utom kreditinstitut, 
utlandskontrollerade

Other monetary financial institutions, excl. credit 
institutions, foreign controlled

S.123 Rahamarkkinarahastot Penningmarknadsfonder Money market funds (MMF)
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Sektoriluokituksen nimikkeistö Sektorindelningens nomenklatur Nomenclature of the Classification of Sectors

S.124-S.127 Muut rahoituslaitokset Övriga finansiella företag Other financial corporations
S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. 

rahamarkkinarahastot
Kollektiva fondföretag, utom 
penningmarknadsfonder

Collective investment schemes, excl. money 
market funds

S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS) Investeringsfonder (UCITS) Investment funds (UCITS)
S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset Övriga kollektiva fondföretag Other collective investment schemes
S.125 Muut rahoituksen välittäjät Övriga finansinstitut Other financial intermediaries
S.12501 Muut rahoituksen välittäjät, 

julkiset
Övriga finansinstitut, offentliga Other financial intermediaries, public

S.12502 Muut rahoituksen välittäjät, 
yksityiset kotimaiset

Övriga finansinstitut, nationella 
privata

Other financial intermediaries, national private

S.12503 Muut rahoituksen välittäjät, 
ulkomaisomisteiset

Övriga finansinstitut, 
utlandskontrollerade

Other financial intermediaries, foreign controlled

S.126 Rahoituksen ja 
vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset

Finansiella serviceföretag Financial auxiliaries

S.12601 Rahoituksen ja 
vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset, julkiset

Finansiella serviceföretag, 
offentliga

Financial auxiliaries, public

S.12602 Rahoituksen ja 
vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset, 
yksityiset kotimaiset

Finansiella serviceföretag, 
nationella privata

Financial auxiliaries, national private

S.12603 Rahoituksen ja 
vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset, 
ulkomaisomisteiset

Finansiella serviceföretag, 
nationella privata

Financial auxiliaries, national private

S.127 Konserninsisäiset 
rahoitusyksiköt ja 
rahanlainaajat

Koncerninterna finansinstitut och 
utlåningsföretag

Captive financial institutions and money lenders 

S.12701 Konserninsisäiset 
rahoitusyksiköt ja 
rahanlainaajat, julkiset

Koncerninterna finansinstitut och 
utlåningsföretag, offentliga

Captive financial institutions and money lenders, 
public

S.12702 Konserninsisäiset 
rahoitusyksiköt ja 
rahanlainaajat, yksityiset 
kotimaiset

Koncerninterna finansinstitut och 
utlåningsföretag, nationella privata

Captive financial institutions and money lenders, 
national private 

S.12703 Konserninsisäiset 
rahoitusyksiköt 
ja rahanlainaajat, 
ulkomaisomisteiset

Koncerninterna finansinstitut 
och utlåningsföretag, 
utlandskontrollerade

Captive financial institutions and money lenders, 
foreign controlled

S.128-S.129 Vakuutuslaitokset ja 
eläkerahastot

Försäkringsföretag och 
pensionsinstitut

Insurance corporations and pension funds

S.128 Vakuutuslaitokset Försäkringsföretag Insurance corporations
S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset Försäkringsföretag, offentliga Insurance corporations, public
S.12802 Vakuutuslaitokset, 

yksityiset kotimaiset
Försäkringsföretag, nationella 
privata

Insurance corporations, national private 

S.12803 Vakuutuslaitokset, 
ulkomaisomisteiset

Försäkringsföretag, 
utlandskontrollerade

Insurance corporations, foreign controlled

S.129 Eläkerahastot Pensionsinstitut Pension funds
S.13 Julkisyhteisöt Offentliga samfund General government
S.1311 Valtionhallinto Staten Central government
S.13111 Valtion budjettitalous Statens budgetekonomi Budget economy of central government
S.13119 Muut valtionhallinnon 

yksiköt
Övriga enheter hänförliga till staten Other units of central government 

S.1312 Osavaltiohallinto (ei 
käytössä Suomessa)

Delstatsförvaltning (inte i bruk i 
Finland)

State government (not used in Finland) 

S.1313 Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government
S.13131 Paikallishallinto pl. 

hyvinvointialuehallinto
Lokalförvaltning exkl. 
välfärdsområdesförvaltning

Local government excl. wellbeing services 
county administration

S.131311 Kunnat Kommuner Municipalities
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Sektoriluokituksen nimikkeistö Sektorindelningens nomenklatur Nomenclature of the Classification of Sectors

S.131312 Kuntayhtymät Samkommuner Joint municipal authorities
S.131313 Ahvenanmaan maakunnan 

hallitus
Ålands landskapsregering The Åland Government 

S.131319 Muut paikallishallinnon 
yksiköt

Övriga enheter hänförliga till 
lokalförvaltning

Other units of local government 

S.13132 Hyvinvointialuehallinto Välfärdsområdesförvaltning Wellbeing services county administration
S.131321 Hyvinvointialueet Välfärdsområden Wellbeing services counties
S.131322 Hyvinvointiyhtymät Välfärdssammanslutningar Joint county authorities for wellbeing services
S.131329 Muut 

hyvinvointialuehallinnon 
yksiköt

Övriga enheter hänförliga till 
välfärdsområdesförvaltning

Other units of wellbeing services county 
administration

S.1314 Sosiaaliturvarahastot Socialskyddsfonder Social security funds
S.13141 Työeläkelaitokset Arbetspensionsanstalter Employment pension schemes
S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot Övriga socialskyddsfonder Other social security funds
S.14 Kotitaloudet Hushåll Households
S.141 Työnantaja- ja muut 

elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet

Arbetsgivarhushåll och andra 
näringsidkarhushåll

Employers and own-account workers

S.143 Palkansaajakotitaloudet Anställda Employees
S.144 Omaisuustulojen 

ja tulonsiirtojen 
saajakotitaloudet

Mottagare av kapital- och 
transfereringsinkomster

Recipients of property and transfer income 

S.1441 Omaisuustulojen 
saajakotitaloudet

Mottagare av kapitalinkomster Recipients of property income

S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet Mottagare av pensioner Recipients of pensions
S.1443 Muiden tulonsiirtojen 

saajakotitaloudet
Mottagare av andra transfereringar Recipients of other transfers

S.15 Kotitalouksia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt

Hushållens icke-vinstsyftande 
organisationer

Non-profit institutions serving households

S.2 Ulkomaat Utlandet Rest of the world
S.21 Euroopan unionin 

jäsenvaltiot ja toimielimet
Europeiska unionens 
medlemsstater, institutioner och 
organ

Member States and Institutions and Bodies of 
the European Union

S.211 Euroopan unionin 
jäsenvaltiot

Europeiska unionens 
medlemsstater

Member States of the European Union

S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot Medlemsstater inom euroområdet Member States of the Euro Area
S.2112 Euroalueen ulkopuoliset 

jäsenvaltiot
Medlemsstater utanför 
euroområdet

Member States outside the Euro Area

S.212 Euroopan unionin 
toimielimet

Europeiska unionens institutioner 
och organ

Institutions and Bodies of the European Union 

S.2121 Euroopan keskuspankki 
(EKP)

Europeiska centralbanken (ECB) The European Central Bank (ECB)

S.2122 Euroopan unionin 
toimielimet pl. EKP

Europeiska unionens institutioner 
och organ, utom ECB

European Institutions and Bodies, except the 
ECB

S.22 Euroopan unionin 
ulkopuoliset valtiot ja 
kansainväliset järjestöt

Länder och internationella 
organisationer utanför EU

Non-member countries and international 
organisations non-resident of the EU
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Liite 2. Sektoriluokitus 2023:n vastaavuus Sektoriluokitus 2012:een

Sektoriluokitus 2023 Sektoriluokitus 2012

Koodi Nimeke Koodi Nimeke
S.1 Koko kansantalous S.1 Koko kansantalous
S.11 Yritykset S.11 Yritykset
S.111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt S.111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.11102 Yksityiset kotimaiset yritykset  pl. asuntoyhteisöt S.11102 Yksityiset kotimaiset yritykset  pl. 

asuntoyhteisöt
S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset  pl. asuntoyhteisöt S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset  pl. 

asuntoyhteisöt
S.112 Asuntoyhteisöt S.112 Asuntoyhteisöt
S.1121 Asunto-osakeyhtiöt S.1121 Asunto-osakeyhtiöt
S.11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset S.11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset
S.11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset S.11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset
S.11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset S.11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset
S.1122 Muut asuntoyhteisöt S.1122 Muut asuntoyhteisöt
S.11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset S.11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset
S.11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset S.11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset
S.11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset S.11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset
S.12 Rahoitus ja vakuutuslaitokset S.12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
S.121 Keskuspankki S.121 Keskuspankki
S.121-S.123 Rahalaitokset S.121-S.123 Rahalaitokset
S.122 Muut rahalaitokset S.122 Muut rahalaitokset 
S.1221 Talletuspankit S.1221 Talletuspankit
S.12211 Talletuspankit, julkiset S.12211 Talletuspankit, julkiset
S.12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset S.12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset
S.12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset S.12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset
S.1222 Muut luottolaitokset S.1222 Muut luottolaitokset
S.12221 Muut luottolaitokset, julkiset S.12221 Muut luottolaitokset, julkiset
S.12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset S.12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset S.12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset
S.1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset S.1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset
S.12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset S.12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

julkiset
S.12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset 

kotimaiset
S.12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

yksityiset kotimaiset
S.12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

ulkomaisomisteiset
S.12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

ulkomaisomisteiset
S.123 Rahamarkkinarahastot S.123 Rahamarkkinarahastot
S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. 

rahamarkkinarahastot
S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS) S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS)
S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset
S.124-S.127 Muut rahoituslaitokset S.124-S.127 Muut rahoituslaitokset
S.125 Muut rahoituksen välittäjät S.125 Muut rahoituksen välittäjät
S.12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset S.12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset
S.12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset S.12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset 

kotimaiset
S.12503 Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset S.12503 Muut rahoituksen välittäjät, 

ulkomaisomisteiset
S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 

laitokset
S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset
S.12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, 

julkiset
S.12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset, julkiset
S.12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, 

yksityiset kotimaiset
S.12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset
S.12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, 

ulkomaisomisteiset
S.12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset
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Sektoriluokitus 2023 Sektoriluokitus 2012

Koodi Nimeke Koodi Nimeke
S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat
S.12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 

julkiset
S.12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat, julkiset
S.12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 

yksityiset kotimaiset
S.12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset
S.12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 

ulkomaisomisteiset
S.12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset
S.128 Vakuutuslaitokset S.128 Vakuutuslaitokset
S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset
S.12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset S.12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset S.12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset
S.128-S.129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot S.128-S.129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
S.129 Eläkerahastot S.129 Eläkerahastot
S.13 Julkisyhteisöt S.13 Julkisyhteisöt
S.1311 Valtionhallinto S.1311 Valtionhallinto
S.13111 Valtion budjettitalous S.13111 Valtion budjettitalous
S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt
S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)
S.1313 Paikallishallinto S.1313 Paikallishallinto
S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto S.1313 Paikallishallinto
S.131311 Kunnat S.13131 Kunnat
S.131312 Kuntayhtymät S.13132 Kuntayhtymät
S.131313 Ahvenanmaan maakunnan hallitus S.13133 Ahvenanmaan maakunnan hallitus
S.131319 Muut paikallishallinnon yksiköt S.13139 Muut paikallishallinnon yksiköt
S.13132 Hyvinvointialuehallinto - -
S.131321 Hyvinvointialueet - -
S.131322 Hyvinvointiyhtymät - -
S.131329 Muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt - -
S.1314 Sosiaaliturvarahastot S.1314 Sosiaaliturvarahastot
S.13141 Työeläkelaitokset S.13141 Työeläkelaitokset
S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot
S.14 Kotitaloudet S.14 Kotitaloudet
S.141 Työnantaja ja muut elinkeinonharjoittajien 

kotitaloudet
S.141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien 

kotitaloudet
S.143 Palkansaajakotitaloudet S.143 Palkansaajakotitaloudet
S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen 

saajakotitaloudet
S.1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet S.1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet
S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet
S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet
S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat 

yhteisöt
S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt
S.2 Ulkomaat S.2 Ulkomaat
S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja 

toimielimet
S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot
S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot
S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot
S.212 Euroopan unionin toimielimet S.212 Euroopan unionin toimielimet
S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP) S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP)
S.2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP S.2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP
S.22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja 

kansainväliset järjestöt
S.22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja 

kansainväliset järjestöt
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Liite 3. Sektoriluokitus 2012:n vastaavuus Sektoriluokitus 2023:een

Sektoriluokitus 2012 Sektoriluokitus 2023
Koodi Nimeke Koodi Nimeke
- - S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto
- - S.13132 Hyvinvointialuehallinto
- - S.131321 Hyvinvointialueet
- - S.131322 Hyvinvointiyhtymät
- - S.131329 Muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt
S.1 Koko kansantalous S.1 Koko kansantalous
S.11 Yritykset S.11 Yritykset
S.111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt S.111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt
S.11102 Yksityiset kotimaiset yritykset  pl. asuntoyhteisöt S.11102 Yksityiset kotimaiset yritykset  pl. 

asuntoyhteisöt
S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset  pl. asuntoyhteisöt S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset  pl. 

asuntoyhteisöt
S.112 Asuntoyhteisöt S.112 Asuntoyhteisöt
S.1121 Asunto-osakeyhtiöt S.1121 Asunto-osakeyhtiöt
S.11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset S.11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset
S.11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset S.11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset
S.11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset S.11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset
S.1122 Muut asuntoyhteisöt S.1122 Muut asuntoyhteisöt
S.11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset S.11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset
S.11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset S.11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset
S.11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset S.11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset
S.12 Rahoitus ja vakuutuslaitokset S.12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
S.121 Keskuspankki S.121 Keskuspankki
S.121-S.123 Rahalaitokset S.121-S.123 Rahalaitokset
S.122 Muut rahalaitokset S.122 Muut rahalaitokset 
S.1221 Talletuspankit S.1221 Talletuspankit
S.12211 Talletuspankit, julkiset S.12211 Talletuspankit, julkiset
S.12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset S.12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset
S.12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset S.12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset
S.1222 Muut luottolaitokset S.1222 Muut luottolaitokset
S.12221 Muut luottolaitokset, julkiset S.12221 Muut luottolaitokset, julkiset
S.12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset S.12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset S.12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset
S.1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset S.1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset
S.12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset S.12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

julkiset
S.12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset 

kotimaiset
S.12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

yksityiset kotimaiset
S.12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

ulkomaisomisteiset
S.12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 

ulkomaisomisteiset
S.123 Rahamarkkinarahastot S.123 Rahamarkkinarahastot
S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. 

rahamarkkinarahastot
S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS) S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS)
S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset
S.124-S.127 Muut rahoituslaitokset S.124-S.127 Muut rahoituslaitokset
S.125 Muut rahoituksen välittäjät S.125 Muut rahoituksen välittäjät
S.12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset S.12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset
S.12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset S.12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset 

kotimaiset
S.12503 Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset S.12503 Muut rahoituksen välittäjät, 

ulkomaisomisteiset
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Sektoriluokitus 2012 Sektoriluokitus 2023
Koodi Nimeke Koodi Nimeke
S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 

laitokset
S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset
S.12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, 

julkiset
S.12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset, julkiset
S.12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, 

yksityiset kotimaiset
S.12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset
S.12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, 

ulkomaisomisteiset
S.12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset
S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat
S.12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 

julkiset
S.12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat, julkiset
S.12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 

yksityiset kotimaiset
S.12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset
S.12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 

ulkomaisomisteiset
S.12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 

rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset
S.128 Vakuutuslaitokset S.128 Vakuutuslaitokset
S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset
S.12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset S.12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset
S.12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset S.12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset
S.128-S.129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot S.128-S.129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
S.129 Eläkerahastot S.129 Eläkerahastot
S.13 Julkisyhteisöt S.13 Julkisyhteisöt
S.1311 Valtionhallinto S.1311 Valtionhallinto
S.13111 Valtion budjettitalous S.13111 Valtion budjettitalous
S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt
S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)
S.1313 Paikallishallinto S.1313 Paikallishallinto
S.13131 Kunnat S.131311 Kunnat
S.13132 Kuntayhtymät S.131312 Kuntayhtymät
S.13133 Ahvenanmaan maakunnan hallitus S.131313 Ahvenanmaan maakunnan hallitus
S.13139 Muut paikallishallinnon yksiköt S.131319 Muut paikallishallinnon yksiköt
S.1314 Sosiaaliturvarahastot S.1314 Sosiaaliturvarahastot
S.13141 Työeläkelaitokset S.13141 Työeläkelaitokset
S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot
S.14 Kotitaloudet S.14 Kotitaloudet
S.141 Työnantaja ja muut elinkeinonharjoittajien 

kotitaloudet
S.141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien 

kotitaloudet
S.143 Palkansaajakotitaloudet S.143 Palkansaajakotitaloudet
S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen 

saajakotitaloudet
S.1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet S.1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet
S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet
S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet
S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat 

yhteisöt
S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt
S.2 Ulkomaat S.2 Ulkomaat
S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja 

toimielimet
S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot
S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot
S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot
S.212 Euroopan unionin toimielimet S.212 Euroopan unionin toimielimet
S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP) S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP)
S.2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP S.2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP
S.22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja 

kansainväliset järjestöt
S.22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja 

kansainväliset järjestöt
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Liite 4. Sektoriluokitus 2023:n vastaavuus EKT 2010:n sektoriluokitukseen

Sektoriluokitus 2023 EKT2010

koodi nimike koodi nimike

S.1 Koko kansantalous S.1 Koko kansantalous
S.11 Yritykset S.11 Yritykset
S.111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt S.11 Yritykset
S.11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt S.11001 Julkiset yritykset
S.11102 Yksityiset kotimaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt S.11002 Yksityiset kotimaiset yritykset
S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt S.11003 Ulkomaalaisomisteiset yritykset
S.112 Asuntoyhteisöt S.11 Yritykset
S.1121 Asunto-osakeyhtiöt S.11 Yritykset
S.11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset S.11001 Julkiset yritykset
S.11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset S.11002 Yksityiset kotimaiset yritykset
S.11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset S.11003 Ulkomaalaisomisteiset yritykset
S.1122 Muut asuntoyhteisöt S.11 Yritykset
S.11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset S.11001 Julkiset yritykset
S.11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset S.11002 Yksityiset kotimaiset yritykset
S.11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset S.11003 Ulkomaalaisomisteiset yritykset
S.12 Rahoitus ja vakuutuslaitokset S.12 Rahoituslaitokset
S.121–S.123 Rahalaitokset S.121+S.122+S.123 Rahalaitokset
S.121 Keskuspankki S.121 Keskuspankki
S.122 Muut rahalaitokset (EKT:n alajako ei käytössä) S.122 Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, 

muut kuin keskuspankki
S.12201 Julkiset
S.12202 Yksityiset kotimaiset
S.12203 Ulkomaalaisomisteiset

S.1221 Talletuspankit S.122 Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, 
muut kuin keskuspankki

S.12211 Talletuspankit, julkiset S.12201 Julkiset
S.12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset S.12202 Yksityiset kotimaiset
S.12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset S.12203 Ulkomaalaisomisteiset
S.1222 Muut luottolaitokset S.122 Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, 

muut kuin keskuspankki
S.12221 Muut luottolaitokset, julkiset S.12201 Julkiset
S.12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset S.12202 Yksityiset kotimaiset
S.12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset S.12203 Ulkomaalaisomisteiset
S.1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset S.122 Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, 

muut kuin keskuspankki
S.12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset S.12201 Julkiset
S.12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset 

kotimaiset 
S.12202 Yksityiset kotimaiset

S.12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, 
ulkomaisomisteiset

S.12203 Ulkomaalaisomisteiset

S.123 Rahamarkkinarahastot (EKT:n alajako ei 
käytössä)

S.123 Rahamarkkinarahastot 

S.12301 Julkiset
S.12302 Yksityiset kotimaiset
S.12303  Ulkomaalaisomisteiset

S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. 
rahamarkkinarahastot

S.124 Muut sijoitusrahastot kuin 
rahamarkkinarahastot

S.1241 Sijoitusrahastot (UCITS) (EKT:n alajako ei käytössä) S.124     Muut sijoitusrahastot kuin 
rahamarkkinarahastot 

S.12401 Julkiset
S.12402 Yksityiset kotimaiset
S.12403 Ulkomaalaisomisteiset

S.1242 Muut yhteissijoitusyritykset (EKT:n alajako ei 
käytössä)

 S.124 Muut sijoitusrahastot kuin 
rahamarkkinarahastot 

S.12401 Julkiset
S.12402 Yksityiset kotimaiset 
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S.12403 Ulkomaalaisomisteiset
S.125 Muut rahoituksen välittäjät S.125 Muut rahoituksen välittäjät kuin 

vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
S.12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset S.12501 Julkiset
S.12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset S.12502 Yksityiset kotimaiset
S.12503 Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset S.12503 Ulkomaalaisomisteiset
S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset
S.126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset
S.12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 

laitokset, julkiset
S.12601 Julkiset

S.12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 
laitokset, yksityiset kotimaiset

S.12602 Yksityiset kotimaiset

S.12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 
laitokset, ulkomaisomisteiset

S.12603 Ulkomaalaisomisteiset

S.127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja 
rahanlainaajat

S.127 Rahoituslaitoksiin kuuluvat 
kytkösyhtiöt ja rahanlainaajat

S.12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 
julkiset

S.12701 Julkiset

S.12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 
yksityiset kotimaiset

S.12702 Yksityiset kotimaiset

S.12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, 
ulkomaisomisteiset

S.12703 Ulkomaalaisomisteiset

S.128 Vakuutuslaitokset S.128 Vakuutuslaitokset
S.12801 Vakuutuslaitokset, julkiset S.12801 Julkiset
S.12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset S.12802 Yksityiset kotimaiset
S.12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset S.12803 Ulkomaalaisomisteiset
S.129 Eläkerahastot (EKT:n alajako ei käytössä) S.129   Eläkerahastot 

S.12901 Julkiset
S.12902 Yksityiset kotimaiset
S.12903  Ulkomaalaisomisteiset

S.13 Julkisyhteisöt S.13 Julkisyhteisöt
S.1311 Valtionhallinto S.1311 Valtionhallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.13111 Valtion budjettitalous S.1311 Valtionhallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt S.1311 Valtionhallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) S.1312 Osavaltiohallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.1313 Paikallishallinto S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.131311 Kunnat S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.131312 Kuntayhtymät S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.131313 Ahvenanmaan maakunnan hallitus S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.131319 Muut paikallishallinnon yksiköt S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.13132 Hyvinvointialuehallinto S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.131321 Hyvinvointialueet S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.131322 Hyvinvointiyhtymät S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.131329 Muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt S.1313 Paikallishallinto (lukuun ottamatta 

sosiaaliturvarahastoja)
S.1314 Sosiaaliturvarahastot S.1314 Sosiaaliturvarahastot
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S.13141 Työeläkelaitokset S.1314 Sosiaaliturvarahastot
S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot S.1314 Sosiaaliturvarahastot
S.14 Kotitaloudet S.14 Kotitaloudet
S.141 Työnantaja ja muut elinkeinonharjoittajien 

kotitaloudet (EKT:n alajako ei käytössä)
S.141 Työnantajat

S.142 Elinkeinonharjoittajat
S.143 Palkansaajakotitaloudet S.143 Palkansaajat
S.144 Omaisuustulojen ja  tulonsiirtojen 

saajakotitaloudet
S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen 

saajat
S.1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet S.1441 Omaisuustulojen saajat
S.1442 Eläkkeensaajakotitaloudet S.1442 Eläkkeensaajat
S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajat
S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt  
(EKT:n alajako ei käytössä)

S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt

S.15002 Yksityiset kotimaiset
S.15003 Ulkomaalaisomisteiset

S.2 Ulkomaat S.2 Ulkomaat
S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet S.21 Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä 

toimielimet ja elimet
S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot S.211 Euroopan unionin jäsenvaltiot
S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot S.2111 Euroalueen jäsenvaltiot
S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot S.2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot
S.212 Euroopan unionin toimielimet S.212 Euroopan unionin toimielimet ja elimet
S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP) S.2121 Euroopan keskuspankki (EKP)
S.2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP S.2122 EU:n toimielimet ja elimet, lukuun 

ottamatta EKP:tä
S.22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja 

kansainväliset järjestöt
S.22 Kolmannet maat ja EU:n ulkopuolelle 

sijoittautuneet kansainväliset järjestöt

S2i Euroalue: S.2111 + S.2121
S2x Euroalueen ulkopuolinen alue: S.2112 + S.2122 

+ S.22
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