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Alkusanat Förord

Institutionaalisten sektoreiden muodosta
minen on toinen taloustilastoissa sovellettavista 
päätavoista luokitella niitä toimintayksikköjä, 
joista tilastoja laaditaan. Toinen tapa on luoki
tella yksikköjä niiden toiminnan lajin mukaan 
toimialoihin, jotka ensisijaisesti määrätään tuo
tettujen hyödykkeiden mukaan. Institutionaali
set sektorit kootaan yksiköistä, jotka muodos
tavat toiminta-, päätäntä- tms. kokonaisuuksia 
yhden tai useamman muun luokitusperusteen 
kannalta. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi 
omistajuus, jolloin samaan omistukseen kuulu
vat sijainniltaan erilliset ja toiminnaltaan eri 
lajiset yksiköt muodostavat yhden institutio
naalisen yksikön.

Tilastokeskuksessa laadittu nyt julkaistava 
institutionaalisten sektoreiden luokitus siihen 
liittyvine muine luokituksineen nojautuu kan
sainväliseen luokitussuositukseen, joka on esi
tetty vuonna 1968 uudistetussa kansantalouden 
tilinpitojäijestelmässä SNA:ssa (System of 
National Accounts). Toisaalta se nojautuu sii
hen työhön, jota tilastokeskuksessa on tehty 
suomalaisen kansantalouden tilinpitojäijestei
nään sovellutuksen ja erityisesti rahoitustilin- 
pidon sekä siihen soveltuvien rahoitustilastojen 
kehittämiseksi. Julkaistava standardiluokitus on 
osa tilastokeskuksen yleisestä pyrkimyksestä 
tilastoissa sovellettavia määritelmiä ja luoki
tuksia kehittämällä ja yhtenäistämällä lisätä 
tilastojen käsitteellistä selkeyttä sekä eri tilas
toista saatavien tietojen keskinäistä vertailta
vuutta.

Att bilda institutionella sektorer är ett sätt 
inom den ekonomiska Statistiken att indela de 
ekonomiska enheter om vilka Statistik uppgörs. 
Ett annat sätt är att indela enheterna pä basen 
av verksamhetens typ i näringsgrenar, som i 
första hand bestäms enligt de producerade 
nyttigheterna. De institutionella sektorerna 
sammanställs av enheter, som bildar helheter 
enligt verksamhet, beslutsfattande o.dyl. ur en 
eher flera andra indelningsgrunders synvinkel. 
T.ex. ägandet kan utgöra en sädan grund, da 
enheter i samma ägoförhällande men belägna pä 
olika Ställen och med verksamhet av olika typ 
bildar en institutionell enhet.

Den institutionella sektorindelningen 
jämte övriga indelningar i anslutning tili denna, 
som utarbetats av statistikcentralen och nu 
publiceras, grundar sig pä den internationella 
klassificeringsrekommendation, som framlagts i 
systemet för nationalräkenskaper SNA (System 
of National Accounts), som reviderades 1968. 
Men sektorindelningen baserar sig ocksä pä det 
arbete, som utförts vid statistikcentralen för att 
utveckla en finsk tillämpning av systemet för 
nationalräkenskaper och speciellt finans- 
räkenskaper och finansstatistik som kan 
tillämpas pä dessa. Standardklassificeringen 
utgör ett led i statistikcentralens allmän strävan 
att utveckla och förenhetliga begrepp och 
klassificeringar i Statistiken och härigenom för- 
bättra statistikens begreppsmässiga klarhet samt 
jämförbarheten hos uppgifter som erhälls ur 
olika Statistik.

60 3 4 —7 5 /1 2
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Institutionaalisten sektoreiden luokitus ja 
sen osaluokitukset vahvistetaan sovellettaviksi 
valtion toimesta laadittavissa tilastoissa. Luoki
tusten myöhemmän kehittämisen kannalta on 
hyödyksi, että tilastokeskus saa tietoonsa nii
den käytössä mahdollisesti esiin tulevia näkö
kohtia.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa, maalis
kuussa 1974

Den institutionella sektorindelningen och 
dess delindelningar fastställs för tillämpning 
inom den Statistik som produceras av staten. 
Med tanke pä senare utvecklande av indel- 
ningarna vore det tili nytta, om statistikcent
ralen informeras om synpunkter som fram- 
kommer da de används.

Helsingfors, Statistikcentralen, mars 1974

Aaro K enttä

Kaarlo Siltari
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1. Institutionaalisten sektoreiden luokituksen 
tarkoitus

1. Syftet med den institutionella sektorindel- 
ningen

Yhteiskuntatilastoissa, erityisesti kansanta
louden tilinpidossa ja rahoitustilastoissa sekä 
muissa taloustilastoissa on eräänä keskeisenä 
tarkastelukulmana sen rakenteen kuvaus, jonka 
puitteissa taloudellinen päätöksenteko ensisijai
sesti tapahtuu. Kuvauksen perusyksikkönä on 
tällöin ns. institutionaalinen yksikkö, ja sitä 
järjestelmää sääntöineen, jota noudattaen yksi
köt sijoitetaan eri sektoreihin, voidaan kutsua 
institutionaaliseksi (sektori) luokitukseksi. Toi
nen tilastoissa käytössä oleva tapa on luokitella 
yksiköt niiden toiminnan lajin perusteella toi
mialoihin.^ Tällöin on kysymyksessä funktio
naalinen luokitus.

Institutionaalisten sektoreiden luokitus pe
rustuu kansainvälisiin suosituksiin, joita on ke
hitetty nimenomaan kansantalouden tilinpito- 
jäijestelmään (SNA)2  ̂liittyen. Eri maiden insti
tutionaalisten olojen erilaisuudesta seuraa, että 
tällaisen luokituksen kansalliset sovellutukset 
voivat yksityiskohdissaan huomattavasti poike
ta toisistaan.

Institutionaalisten sektoreiden muodosta
minen tilastojen kuvaustarkoitusta ja sovittuja 
periaatteita vastaavalla tavalla tapahtuu eri sek
toreihin sijoitettuja yksiköitä luonnehtivien 
tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Tällaisia 
keskeisiä luokitusperusteita ovat omistajuus, 
asianomaisen maan lainsäädännöstä riippuva 
juridinen muoto ja toiminnan tarkoitus, jolla 
tarkoitetaan ensisijaisesti toiminnan motiivia.

Tilastotoimessa on vanhastaan käytetty 
monia luokituksia, varsinkin termin »omistaja» 
alla. Niissä on joskus ollut piirteitä useammasta
kin nyt esitettävästä luokituksesta. Selvää luoki
tuksen kuvaustarkoitusta ei kuitenkaan useim
miten ole ilmoitettu. Tämän vuoksi pyritään 
nyt aikaansaamaan luokitusjärjestelmä, joka 
ensisijaisesti tähtää institutionaalisten sektorei
den muodostamisessa noudatettavien sääntöjen

Inom samhällsstatistiken och här speciellt 
inom nationalräkenskaperna och finansstatis- 
tiken, samt inom den ekonomiska Statistiken i 
övrigt, finns ett stört behov av att beskriva 
Strukturen hos det System, inom vilket sam- 
hällets ekonomiska beslutsfattande sker. Bes- 
krivningens primärenhet utgörs härvid av den 
s.k. institutionella enheten och det System 
jämte regier, enligt vilket enheterna förs tili 
olika sektorer, kan benämnas institutionell 
sektorindelning. Ett annat sätt som används 
inom Statistiken är att indela enheterna i 
näringsgrenar enligt typen av deras verksam- 
het. Da är det fräga om en funktionell 
indelning.

Den institutionella sektorindelningen 
baserar sig pä intemationella rekommen- 
dationer, vilka speciellt utvecklats i anknytning 
tili systemet för nationalräkenskaper (SNA). 
De institutionella förhällandenas olikheter för 
med sig, att tillämpningarna av ett sädant 
system i sina detaljer avsevärt kan awika frän 
varandra i olika länder.

Bildandet av institutionella sektorer, pä ett 
sätt som motsvarar syftet med statistikens 
beskrivning och överenskomna principer, sker 
utgäende frän vissa egenskaper som karakteri- 
serar de enheter vilka ingär i olika sektorer. 
Dylika viktiga indelningsgrunder är ägandet, den 
juridiska formen som beror pä lagstiftningen i 
vederbörande land och verksamhetens syfte, 
varmed närmast avses verksamhetens motiv.

Mänga indelningar har sedan gammalt 
använts inom Statistiken, i synnerhet under 
termen »ägare». Dessa har ibland pämint om 
flera av de indelningar som nu framläggs. Nägot 
klart syfte med det indelningen beskriver har 
dock oftast inte uppgetts. Därför är avsikten att 
nu skapa ett klassificeringssystem, som i första 
hand skall ge de regier som bör följas dä de

1) Toimialaluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja No 4, 
Helsinki 1972. Toimialaluokitus (TOL) nojautuu 
YK:n julkaisemaan ns. ISIC-luokitukseen (Inter
national Standard Industrial Classification of All 
Economic Activités, United Nations, New York 
1968)

2) A System of National Accounts, United Nations, 
New York 1968.

1) Näringsgrensindelningen, Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 4, Helsingfors 1972. Närings
grensindelningen (NI) stöder sig pâ den s.k. 
ISIC-standarden som publicerats av FN (Inter
national Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, United Nations, New York 
1968)

2) A System of National Accounts, United Nations, 
New York 1968.
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antamiseen. Samoin esitetään tarvittavat muut 
luokitukset, joita voidaan käyttää erillisinäkin. 
Institutionaalisten sektoreiden luokitusta ei 
välttämättä tarvitse soveltaa yksityiskohtaisim- 
millaan kaikissa yhteyksissä.

Sovellettaessa sitä eri tilastoissa voidaan 
luokituksen numerotaso valita tarpeen mukaan, 
myös luokituksen eri osissa yksityiskohtaisuut
ta vaihdellen mutta valitulla tasolla tässä esitet
tyjä luokkia soveltaen.

2. Institutionaalisten sektoreiden yleiset luo-
kituskriteerit

Institutionaalisten sektoreiden luokituksen 
kohteena on ns. institutionaalinen yksikkö, 
joksi kutsutaan yleisesti sellaista talousyksik
köä, joka pitää täydellistä kirjanpitoa ja jolla on 
itsenäinen päätösvalta rahoitusvarojensa käytön 
suhteen. Tällainen talousyksikkö on esimerkiksi 
osakeyhtiö (tai jokin muu ns. yhteisöyritys). 
Nämä kriteerit täyttävien yksiköiden lisäksi 
pidetään institutionaalisina myöskin seuraavia 
talousyksiköitä:

kotitalouksia
suurehkoja ei-yhteisöyrityksiä, niin 
yksityisiä kuin julkisia, joiden käyt
täytyminen ja asema lähenee yhteisö- 
yritysten käyttäytymistä ja ’ asemaa 
(ns. yhteisömäiset yritykset) 
kaikkia ensisijaisesti rahoitustoimin
taa harjoittavia yrityksiä 
Suomessa sijaitsevia ulkomaisten ta
lousyksiköiden osia (jos ulkomainen 
talousyksikkö pelkästään omistaa 
kiinteistön Suomessa, muodostetaan 
tätä varten nimellinen institutionaali
nen talousyksikkö).

Institutionaaliset pääsektorit ovat

1. Yhteisöyritykset ja yhteisömäiset yri
tykset (paitsi rahoituslaitokset)

2. Rahoituslaitokset
3. Julkisyhteisöt
4. Yksityiset voittoa tavoittelemattomat 

yhteisöt
5. Kotitaloudet
6. Ulkomaat

institutionella sektorerna bildas. Samtidigt 
framläggs övriga, behövliga indelningar, vilka 
även kan användas separat. Den institutionella 
sektorindelningen behöver inte nödvändigt 
tillämpas pä sin mest detaljerade niva i alla 
sammanhang. Dä den tillämpas inom olika 
statistikgrenar kan indelningens siffernivä väljas 
enligt behov och även inom indelningens olika 
delar kan deltaljnivän varieras, men pä en vald 
niva tillämpas här framlagda klasser.

2. De institutionella sektoremas allmänna in-
delningskriterier

Objekt för den institutionella sektorindel
ningen är den s.k. institutionella enheten, säsom 
en sadan inhemsk ekonomisk enhet allmänt 
benämns, som har fullständig bokföring och 
som självständigt disponerar sinä finansierings- 
medel. En sadan ekonomisk enhet är t.ex. 
aktiebolaget (eller nägot annat s.k. sammanslut- 
ningsföretag). Förutom de enheter som upp- 
fyller dessa kriterier anses även följande ekono- 
miska enheter vara institutionella:

hushäll
större företag som ej är sammanslut- 
ningar, säväl privata som offentliga, 
vilkas uppträdande och ställning 
närmar sig sammanslutningsföretagens 
uppträdande och ställning (s.k. sam- 
manslutningsliknande företag) 
alla företag som i första hand bedriver 
finansieringsverksamhet 
delar av utländska ekonomiska en
heter som befinner sig i Finland (om 
den utländska ekonomiska enheten 
enbart äger en fastighet i Finland, 
bildas en nominell ekonomisk enhet 
för detta).

Institutionella huvudsektorer är
1. Sammanslutningsföretag och sam-

manslutningsliknande företag (utom
finansinstitut)

2. Finansinstitut
3. Offentliga sammanslutningar
4. Privata icke vinstSyftande sam

manslutningar
5. Hushäll
6. Utlandet
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Pääsektoreihin eli sektoriluokituksen 1-nu
meroisella tasolla ryhmitellään institutionaalisia 
yksiköitä niiden taloudellisen toiminnan pää
asiallisen luonteen mukaan.

Pääsektorit 1-5 koostuvat niihin sijoitetuis
ta kotimaisista (Suomen alueella sijaitsevista) 
talousyksiköistä.1-' Sektori 6 Ulkomaat on las
kennallinen sektori, jonka avulla kuvataan koti
maisten ja ulkomaisten talousyksiköiden väliset 
liiketoimet ja muut taloudelliset suhteet.

Pääasiallisesti yrittäjätoimintaa harjoittavat 
yksiköt (joiden keskeisenä motiivina on voiton 
tavoittelu) sijoitetaan sektoreihin 1 ja 2. Sekto
riin 1 kuuluvia yksiköitä luonnehtii, että ne 
tekevät ensisijaisesti tuotantopäätöksiä. Yrittä
jätoiminnasta on rahoitustoiminta haluttu erot
taa omaksi pääsektoriksi, ja sen vuoksi sektoriin 
2 Rahoituslaitokset sijoitetaan kaikki ne insti
tutionaaliset yrittäjätoimintaa harjoittavat yksi
köt, joiden pääasiallisen toiminnan muodostaa 
saatavien ja velkojen hankinta. Näihin sektorei
hin kuuluvaan julkiseen yrittäjätoimintaan lue
taan julkisenemmistöisten yhteisöyritysten 
lisäksi myös yleisöä palvelevat julkiset liikelai
tokset siitä huolimatta, että ne eivät täytä 
itsenäiselle institutionaaliselle talousyksikölle 
asetettavia vaatimuksia. Tämä ratkaisu johtuu 
siitä, että luokituksessa on määrätynlainen tuo
tannollinen toiminta haluttu saada sektorin 1 
piiriin.

1) Kotimaisiksi talousyksiköiksi kutsutaan kotimaan 
alueella vakituisesti toimivia yrityksiä, laitoksia 
yms. yhteisöjä, kotitalouksia jne. Kotimaan alue 
käsittää

maan valtiollisten rajojen sisäpuolisen alueen 
laivat ja lentokoneet, joita kotimaiset talous
yksiköt liikennöivät kahden tai useamman 
maan välillä
kotimaisten talousyksiköiden kansainvälisillä 
vesillä käyttämät kalastus- yms. alukset 

Tietyn maan ulkomailla sijaitsevat lähetystöt, 
konsulaatit yms. ovat kotimaisia yksiköitä ja 
vastaavasti ko. maassa sijaitsevat ulkomaiset lähe
tystöt ja konsulaatit luetaan ulkomaisiin talous- 
yksiköihin. Kaikki kotimaan alueella asuvat hen
kilöt ovat kotimaisia talousyksiköitä lukuunotta
matta seuraavia henkilöitä

ulkomaiset turistit ja maassa tilapäisesti (alle 
vuoden) asuvat henkilöt 
ulkomaisten laivojen ja lentokoneiden mie
histöt
ulkomaiset kauppamatkustajat ja työnteki
jät, jotka vupyvät ko. maassa alle vuoden 
vieraan valtion viralliset edustajat, diplomaa
tit ja sotilashenkilöt

I huvudsektorer d.v.s. pä sektorindel- 
ningens 1-siffemivä grupperas de institutionella 
enheterna enligt den huvudsakliga karaktären 
hos deras ekonomiska verksamhet.

Huvudsektorerna 1-5 är sammansatta av 
inhemska ekonomiska enheter11 (belägna pä 
finskt territorium) som förts tili dessa. Sektor 6 
Utlandet är en kalkylmässig sektor, som 
används för att beskriva transaktioner och 
andra ekonomiska relationer mellan inhemska 
och utländska ekonomiska enheter.

Enheter som huvudsakligen bedriver före- 
tagsverksamhet (vilkas viktigaste motiv är att 
uppnä vinst) förs till sektorerna 1 och 2. De 
enheter som hör tili sektor 1 karakteriseras av, 
att de huvudsakligen fattar produktionsbeslut. 
Av företagsverksamheten har man velat avskilja 
finansieringsverksamheten tili en egen huvud- 
sektor. Därför förs tili sektor 2 Finansinstitpt 
alia de institutionella enheter som bedriver 
företagsverksamhet, vilkas huvudsakliga verk
samhet utgörs av att anskaffa tillgodohavanden 
och skulder. Förutom sammanslutningsföretag 
med offentlig majoritet, räknas som offentlig 
företagsverksamhet hörande tili dessa sektorer 
även offentliga affärsverk som betjänar allmän- 
heten även om de inte uppfyller de krav man 
ställer pä en självständig institutionell 
ekonomisk enhet. Denna lösning beror pä, att 
man i indelningen velat föra produktiv verksam
het av viss typ tili sektor 1.

1) Med inhemska ekonomiska enheter avses företag, 
institut o.a. sammanslutningar, hushäll m.m. Det 
inhemska omrädet omfattar

omrädet inom landets politiska gränser 
fartyg och flygplan, med vilka inhemska 
ekonomiska enheter bedriver trafik mellan 
tvä eller flera länder
fiske- o.a. fartyg som inhemska ekonomiska 
enheter använder pä intemationellt vatten 

Ett visst lands legationer, konsulat o.dyl. belägna 
utomlands är inhemska enheter och pä mots- 
varande sätt räknas utländska legationer och 
konsulat belägna i landet ifräga som utländska 
ekonomiska enheter. Alia pä inhemskt omräde 
boende personer är inhemska ekonomiska enheter 
utom följande personer

utländska turister och personer tillfälligt 
(under ett är) bosatta i landet 
besättningar pä utländska fartyg och flyg
plan
utländska handelsresande och arbetare, som 
vistas under ett är i landet ifräga 
en främmande stats officiella representanter, 
diplomater och militärpersoner.
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Sektoriin 3 Julkisyhteisöt kuuluvia yksi
köitä luonnehtii, että ne tekevät yhteiskunnal
listen palvelusten tuotantopäätösten ohella mer
kittävässä määrin myös tulojen uudelleenjakoa 
koskevia päätöksiä.

Sektoriin 5 kuuluvat kotitaloudet tekevät 
ensisijaisesti kulutuspäätöksiä. On huomattava, 
että pienten yksityisten elinkeinon harjoittajien 
liiketoimintaa ei eroteta niiden kulutustoimin- 
nasta, vaan molemmat toiminnat esitetään yh
den institutionaalisen yksikön puitteissa.

Suomessa käytettäväksi vahvistettu insti
tutionaalisten sektoreiden luokitus poikkeaa 
SNA:n luokitussuosituksesta 1-ja 2-numeroisel- 
la tasolla etupäässä vain sektorien 24 ja 33 
osalta. Sektori 33 Sosiaaliturvarahastot ei sisällä 
kaikkia niitä institutionaalisia talousyksiköitä, 
jotka hoitavat julkisen vallan säätämiä ja valvo
mia sosiaaliturvajärjestelmiä. Lakisääteistä so
siaaliturvaa (työeläkkeitä ja lakisääteistä tapa
turmavakuutusta) hoitavat yksityiset vakuutus
laitokset on katsottu tarkoituksenmukaiseksi 
sijoittaa sektoriin 24 Vakuutuslaitokset. Tähän 
luokitusratkaisuun on päädytty siksi, että mai
nitut vakuutuslaitokset muodostavat rahoitus- 
käyttäytymisensä puolesta itsenäisen julkisesta 
vallasta riippumattoman yksityisen päätöksen- 
tekoryhmän. SNA:n luokitussuosituksessa ei 
myöskään esiinny sektoreita 12 ja 34.

3. Institutionaalisten sektoreiden luokitus

1. Yhteisöyritykset ja yhteisömäiset yritykset 
(paitsi rahoituslaitokset)
11 Julkiset yritykset

111 Valtion liikelaitokset
112 Muut valtion yritykset
113 Kuntien liikelaitokset
114 Muut kuntien yritykset

12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset
121 Yritykset joissa ulkomaalaisten 

osuus yli 20 %, enintään 50
122 Yritykset joissa ulkomaalaisten 

osuus yli 50 %

1) Tämä luokka on Pohjoismaiden kesken sovittu 
rajattavaksi esitetyllä tavalla. Ei sisällä sektoriin 
11 julkisiksi luokiteltuja yrityksiä, vaikka ulko
maalaisten osuus niissä ylittäisi 20 %.

De enheter som hör tili sektor 3 Offentliga 
sammanslutningar karaktefiseras av, att de för- 
utom produktionsbeslut rörande samhälleliga 
tjänster även fattar beslut som rör inkomsternas 
omfördelning.

Hushällen som hör tili sektor 5 fattar 
huvudsakligen konsumtionsbeslut. Det bör 
noteras, att smä privata näringsidkares affärs- 
verksamhet ej ätskiljs frän deras konsumtions- 
verksamhet, utan bägge aktiviteterna framläggs 
inom ramen för en institutionell enhet.

Den indelning som fastställts för använd- 
ning i Finland awiker avsevärt frän SNA:s 
klassificeringsrekommendation pä 1- och 
2-siffemivä närmast i fräga om sektorernä 24 
och 33. Sektor 33 Socialskyddsfonder omfattar 
inte alla de institutionella ekonomiska enheter, 
vilka handhar de socialskyddsanordningar som 
regieras och kontrolleras av offentliga myndig- 
heter. Det har ansetts ändamälsenligt att föra de 
privata försäkringsanstalter som handhar det 
lagstadgade socialskyddet (arbetspensioner och 
den lagstadgade olycksfallsförsäkringen) tili 
sektor 24 Försäkringsanstalter. Man har gätt in 
för denna indelningslösning, ty i fräga om sitt 
finansieringsbeteende utgör nämnda för
säkringsanstalter en självständig beslutsfattar- 
grupp oberoende av offentliga myndigheter. 
Sektorernä 12 och 34 förekommer inte heller i 
SNA :s klassificeringsrekommendation.

3. Den institutionella sektorindelningen

1. Sammanslutningsföretag och sammanslut- 
ningsliknande företag (utom finansinstitut)
11 Offentliga företag

111 Statens affärsverk
112 Statens övriga företag
113 Kommunernas affärsverk
114 Kommunernas övriga företag

12 Privata utlänningars företag
121 Företag där utlänningars andel 

överstiger 20 %, högst 50 %^’
122 Företag där utlänningars andel 

överstiger 50 %

1) Avgränsningen av denna klass pä ätergivet satt har 
överenskommits av de nordiska länderna. Här 
ingär ej offentliga företag som förts tili sektor 11 
även om utlänningarnas andel i dem skulle över- 
stiga 20 %.
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123 Ulkomaisten talousyksiköiden 
osat

13 Yksityiset suomalaisten yritykset

2. Rahoituslaitokset
21 Suomen Pankki
22 Muut rahalaitokset: yksityiset

221 Liikepankit
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit

23 Muut rahalaitokset: julkiset
24 Vakuutuslaitokset

241 Henki-ja eläkevakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja-kassat
244 Muut vakuutuslaitokset

25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit 

ja -laitokset
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt
253 Luottokaupan rahoituslaitokset
254 Palveluluottolaitokset
255 Muut yksityiset rahoituslaitokset

26 Muut rahoituslaitokset:julkiset
261 Julkiset kiinnitysluottopankit
262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt
263 Muut julkiset rahoituslaitokset

3. Julkisyhteisöt
31 Valtio
32 Kunnat ja kuntainliitot

321 Kaupungit ja kauppalat
322 Maalaiskunnat
323 Kuntainliitot
324 Ahvenanmaan maakuntahallinto

33 Sosiaaliturvarahastot
34 Muut julkisyhteisöt

4. Yksityiset voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt
40 Yksityiset voittoa tavoittelemattomat 

yhteisöt
401 Valtiokirkot
402 Säätiöt ja rahastot
403 Muut yksityiset voittoa tavoitte

lemattomat yhteisöt

5. Kotitaloudet (ml. yksityiset ei-yhteisömäi- 
set muuta kuin rahoitustoimintaa harjoit
tavat yritykset)
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 
54 Palkansaajakotitaloudet

123 Delar av utländska ekonomiska 
enheter

13 Privata finländares företag

2. Finansinstitut
21 Finlands Bank
22 Övriga penninginrättningar: privata

221 Affärsbanker
222 Sparbanker
223 Andelsbanker

23 Övriga penninginrättningar: offentliga
24 Försäkringsanstalter

241 Liv- och pensionsförsäkrings- 
bolag

242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och -kassor
244 Övriga försäkringsanstalter

25 Övriga finansinstitut: privata
251 Privata hypoteksbanker och 

-inrättningar
252 Privata kreditaktiebolag
253 Kredithandelns finansierings- 

institut
254 Servicekreditinrättningar
255 Övriga privata finansinstitut

26 Övriga finansinstitut: offentliga
261 Offentliga hypoteksbanker
262 Offentliga kreditaktiebolag
263 Övriga offentliga finansinstitut

3. Offentliga sammanslutningar
31 Staten
32 Kommuner och kommunalförbund

321 Städer och köpingar
322 Landskommuner
323 Kommunalförbund
324 Alands landskapsförvaltning

33 Socialskyddsfonder
34 Övriga offentliga sammanslutningar

4. Privata icke vinstsyftande sammanslutningar
40 Privata icke vinstsyftande samman

slutningar
401 Statskyrkor
402 Stiftelser och fonder
403 Övriga privata icke-vinstsyftande 

sammanslutningar

5. Hushäll (inkl. privata icke-sammanslutnings- 
liknande företag som bedriver annat än finan- 
sieringsverksamhet)

51 Näringsidkares hushäll



59 Muut kotitaloudet
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54 Löntagarhushäll 
59 Övriga hushäll

6. Ulkomaat

4. Institutionaalisten  sektoreiden yksityis
kohta inen  määrittely

1. Yhteisöyritykset ja yhteisömäiset yritykset 
(paitsi rahoituslaitokset)

Kotimaiset talousyksiköt, joiden ensisijai
sena tarkoituksena on tuottaa tavaroita ja palve
luksia myytäväksi markkinoilla normaalisti tuo
tantokustannukset peittävään hintaan tai pal
vella tällaista toimintaa harjoittavia yksiköitä. 
Rahoituslaitokset (päätoimialana TOL 81 tai 
82) luokitellaan sektoriin 2. Nimenomaan sek
torin 1 yhteydessä voidaan lisäluokitteluna tar
peen mukaan käyttää juridisen muodon luoki
tusta ja/tai toimialaluokitusta.

11 Julkiset yritykset 
Yhteisöyritykset, joiden osake- tai 
osuuspääomasta Suomen valtio, kun
nat ja sosiaaliturvarahastot tai niiden 
omistamat yritykset tai laitokset 
omistavat yli 50 % (esim. kaikki 
valtioenemmistöiset osakeyhtiöt).

Julkisiin yrityksiin kuuluvat myös ne 
valtion ja kuntien liikelaitokset, jotka 
pääasiassa myyvät tavaroita ja palve
luksia yleisölle (esim. Posti- ja lennä- 
tinlaitos, Valtion viljavarasto, Valtion 
rautatiet, kunnalliset sähkölaitokset ja 
liikennelaitokset yms.)

12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset^
121 Yritykset joissa ulkomaalaisten 

osuus yli 20 %, enintään 50 % 
Osuus yrityksen omasta pää
omasta

122 Yritykset joissa ulkomaalaisten 
osuus yli 50 %
Osuus yrityksen omasta pää
omasta

1) Tämä luokka on Pohjoismaiden kesken sovittu 
rajattavaksi esitetyllä tavalla. Ei sisällä sektoriin 
11 julkisiksi luokiteltuja yrityksiä, vaikka ulko
maalaisten osuus niissä ylittäisi 20 %.

6. Utlandet

4. Detaljerad definiering av institutionella  
sektorer

1. Sammanslutningsföretag och sammanslut-
ningsliknande företag (utom finansinstitut)

Inhemska ekonomiska enheter, vilkas 
främsta syfte är att producera varor och tjänster 
för försäljning pä marknaden till ett pris som 
normalt täcker produktionskostnaderna eller 
att betjäna enheter vilka bedriver sädan verk- 
samhet. Finansinstitut (NI 81 eller 82 som 
huvudnäringsgren) förs till sektor 2. Speciellt i 
samband med sektor 1 kan en indelning enligt 
juridisk form och/eller näringsgren användas 
som tilläggsindelning.

11 Offentliga företag 
Sammanslutningsf öretag, vilkas aktie- 
eller andelskapital till over 50 % ägs 
av finska staten, kommuner, social- 
skyddsfonder eller av dessa ägda före
tag eller institut (t.ex. alia aktiebolag 
med statsmajoritet).

Till offentliga företag hör även de av 
statens och kommunernas affärsverk, 
vilka huvudsakligen säljer varor och 
tjänster ät allmänheten (t.ex. Post- 
och telegrafverket, Statens spannmäls- 
förräd, Statsjärnvägarna, kommunala 
elverk och trafikverk o.dyl.).

12 Privata utlänningars företag *
121 Företag där utlänningars andel 

överstiger 20 %, högst 50 %
Andel av företagets egna kapital

122 Företag där utlänningars andel 
överstiger 50 %
Andel av företagets egna kapital

1) Avgränsningen av denna klass pä ätergivet sätt har 
överenskommits av de nordiska länderna. Här 
ingär ej offentliga företag som förts tili sektor 11 
även om utlänningarnas andel i dem skulle över- 
stiga 20 %.
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123 Ulkomaalaisten talousyksiköiden 
osat
Ulkomaisen talousyksikön suo
rassa omistuksessa olevat, Suo
messa sijaitsevat toimintayksi
köt, esim. haaraliikkeet.

13 Yksityiset suomalaisten yritykset
Yksityisten suomalaisten omistamat 
ja/tai valvomat yritykset, jotka ovat 

yhteisöjä, ts. osakeyhtiöt, osuus
kunnat, kommandiittiyhtiöt, lai- 
vanisännistöt tms. liikeyhtymät, 
avoimet yhtiöt, yritysten kon
kurssipesät, yhdistykset tms. 
eivät yhteisöjä mutta toiminnal
taan niitä muistuttavia (yhteisö- 
mäisiä), so. suomalaiset liikkeen
harjoittajat, joiden palveluksessa 
on henkilökuntaa yrityksessä toi
miva omistaja ja hänen perheen
jäsenensä mukaan lukien vähin
tään viisi henkilöä 
sektoriin 1 kuuluvia yrityksiä 
palvelevia voittoa tavoittelemat
tomia laitoksia ja järjestöjä, joi
den pääasiallisesta rahoituksesta 
ja valvonnasta ko. yritykset vas
taavat. (Esim. työnantajajärjes- 
töt, toimialajärjestöt, myyntiyh- 
distykset yms.).

2. Rahoituslaitokset

Rahoituslaitoksia ovat kaikki kotimaiset 
talousyksiköt, joiden pääasiallisena toimintana 
on rahoitusvaateiden, so. saatavien ja velkojen 
hankkiminen. Ensisijaisesti vakuutustoimintaa 
harjoittavat yksityiset talousyksiköt luetaan ra
hoituslaitoksiin (paitsi sektoriin 33 sijoitetut).

Kaikki edellä mainitun luokitusperusteen 
täyttävät yritykset kuuluvat tähän sektoriin 
yritysmuodosta ja koosta riippumatta. Rahoi
tuslaitoksia palvelevat yksityiset voittoa tavoit
telemattomat laitokset (järjestöt) sijoitetaan sii
hen alasektoriin, mitä ne ensisijaisesti palvele
vat.

123 Delar av utlandska ekonomiska 
enheter
I Finland belagna funktionella 
enheter vilka direkt ags av den 
utlandska ekonomiska enheten, 
t.ex. filialer

13 Privata finlandares foretag
Av finska privatpersoner agda och/ 
eller kontrollerade foretag vilka ar 

sammanslutningar m.a.o., aktie- 
bolag, andelslag, kommandit- 
bolag, rederier o.dyl. koncerner, 
oppna bolag, foretags konkurs- 
bon, foreningar o.dyl. 
icke sammanslutningar men med 
en verksamhet som paminner om 
dessa (sammanslutningsliknan- 
de), d.v.s. inhemska affarsidkare, 
vilka i sin tjanst har en personal 
pa minst fern personer med i 
foretaget verksam agare och 
dennes familjemedlemmar med- 
raknade
icke vinstsyftande institut och 
organisationer som betjanar fore
tag horande till sektor 1 och 
vilka huvudsakligen finansieras 
och vilka huvudsakligen finan
sieras och kontrolleras av ifraga- 
varande foretag. (T.ex. arbets- 
givarorganisationer, branschorga- 
nisationer, forsaljningsforeningar 
o.dyl.).

2. Finansinstitut

Finansinstitut ar alia inhemska ekono
miska enheter, vilkas huvudsakliga verksamhet 
ar att anskaffa finansieringsfordringar d.v.s. 
tillgodohavanden och skulder. Privata ekono
miska enheter vilka huvudsakligen bedriver for- 
sakringsverksamhet raknas till finansinstituten 
(utom de som fors till sektor 33).

Alla de foretag som uppfyller ovannamnda 
indelningskriterium hor till denna sektor 
oberoende av foretagsform och storlek. Icke 
vinstsyftande institut (organisationer) vilka 
huvudsakligen betjanar finansinstituten fors till 
den undersektor, som de huvudsakligen bet
janar.
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21 Suomen Pankki
22 Muut rahalaitokset: yksityiset

221 Liikepankit
Helsingin Osakepankki, Kansal- 
lis-Osake-Pankki, Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy, Peruspankki 
Oy, Pohjoismaiden Yhdyspank
ki, Säästöpankkien Keskus- 
Osake-Pankki ja Alands Aktie
bank

222 Säästöpankit
223 Osuuspankit

23 Muut rahalaitokset: julkiset
Postipankki

24 Vakuutuslaitokset
241 Henki-ja eläkevakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja eläkekassat (paitsi 

sektoriin »sosiaaliturvarahastot» 
kuuluvat yksiköt)

244 Muut vakuutuslaitokset 
Vakuutusyhdistykset, sairaus- ja 
hautausavustuskassat

25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit 

ja -laitokset
Maa- ja TeoUisuuskiinteistöpank- 
ki Oy, Suomen Asuntohypoteek- 
kipankki, Suomen Hypoteekki
yhdistys, Suomen Kiinteistö- 
pankki Oy ja Suomen Teolli- 
suus-Hypoteekkipankki Oy

252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt 
Matkailun Kehitysrahasto Oy, 
Teollistamisrahasto Oy

253 Luottokaupan rahoituslaitokset 
Osamaksukaupan rahoituslaitok
set ja Luottokunta Oy

254 Palveluluottolaitokset 
Factoringrahoitusta harjoittavat 
yhtiöt

255 Muut yksityiset rahoituslaitokset 
Kaikki alasektoreihin 221-254 
kuulumattomat yksityiset rahoi
tuslaitokset, kuten panttikontto- 
rit, holdingyhtiöt ja pankkiiriliik
keet. Osuuskauppojen säästökas
sojen ja yritysten huoltokont- 
toreiden toimintaa ei eroteta ko. 
talousyksikön muusta toiminnas
ta

21 Finlands Bank
22 Övriga penninginrättningar: privata

221 Affärsbanker
Helsingfors Aktiebank, Kansal- 
lis-Osake-Pankki, Andelsbanker- 
nas Centralbank Ab, Grund
banken Ab, Nordiska Förenings- 
banken Ab, Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank och Alands 
Aktie bank

222 Sparbanker
223 Andelsbanker

23 Övriga penninginrättningar: offentliga
Post banken

24 Försäkringsanstalter
241 Liv- och pensionsförsäkrings- 

bolag
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och pensions- 

kassor (exkl. de enheter som hör 
tili sektorn »socialskyddsfonder»)

244 Övriga försäkringsanstalter 
Försäkringsföreningar, sjuk- och 
begravningshj älpkassor

25 Övriga finansinstitut: privata
251 Privata hypoteksbanker och -in- 

rättningar
Maa- ja Teollisuuskiinteistöpank- 
ki Oy, Finlands Bostadshypo- 
teksbank, Finlands Hypoteks- 
förening, Fastighetsbanken i Fin- 
land Ab och Industri-Hypoteks- 
banken i  Firrtand Ab

252 Pfivata kreditaktiebolag 
Matkailun Kehitysrahasto Oy 
Industrialiseringsfonden

253 Kredithandelns finansieringsinsti- 
tut
Avbetalningshandelns finansie- 
ringsinstitut och Kreditlaget Ab

254 Servicekreditinrättningar
Bolag som bedriver factoring- 
finansiering

255 Övriga privata finansinstitut 
Alla privata finansinstitut vilka ej 
hör tili undersektorerna 211-254 
säsom pantlänekontor, holding- 
bolag och bankirfirmor. Verk- 
samheten vid andelslagens spar- 
kassor och företagens intresse- 
kontor avskiljes ej frän den öv
riga verksamheten vid ifräga- 
varande ekonomi&Jca enhet
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26 Muut rahoituslaitokset: julkiset
261 Julkiset kiinnitysluottopankit 

Mortgage Bank of Finland Oy
262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt 

Kehitysaluerahasto Oy, Vienti
luotto Oy

263 Muut julkiset rahoituslaitokset 
Sponsor Oy

3.. Julkisyhteisöt

. Julkisyhteisöihin kuuluvat kaikki muualla 
mainitsemattomat julkista toimintaa haijoitta- 
vat talousyksiköt

31 Valtio
Kaikki valtion budjettitalouteen kuu
luvat yksiköt, lukuunottamatta kui
tenkaan niitä valtion liikelaitoksia, 
jotka luokitellaan sektoriin 11.

32 Kunnat ja kuntainliitot 
Sektoreihin 321 ja 322 sisältyvät ao. 
kuntien budjettitalouteen kuuluvat 
yksiköt lukuunottamatta kuitenkaan 
niitä kuntien liikelaitoksia, jotka luo
kitellaan sektoriin 11.
321 Kaupungit ja kauppalat
322 Maalaiskunnat
323 Kuntainliitot

Tähän sektoriin luokitellaan 
myös useita kuntia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat lai
tokset (esim. Suomen kaupunki
liitto, Seutusuunnittelun keskus
liitto, Kunnallinen eläkelaitos, 
Suomen kunnallisliitto, Sairaala
liitto)

324 Ahvenanmaan maakuntahallinto
33 Sosiaaliturvarahastot

Sellaiset yksiköt, jotka pääasiassa to
teuttavat julkisen vallan säätämää so
siaaliturvaa ja jotka ovat varojen käy
tössä itsenäisiä. Tällaisia ovat esimer
kiksi Kansaneläkelaitos, Työttömyys
kassojen keskuskassa, työeläkekassat, 
MELA, merimieseläkekassa ja Eläke
turvakeskus

34 Muut julkisyhteisöt
Muihin julkisyhteisöihin luokitellaan 
sellaiset kotitalouksia tai yrityksiä 
palvelevat voittoa tavoittelemattomat 
laitokset, joita valtio tai kunnat koko
naan tai pääasiassa rahoittavat ja val-

26 Övriga finansinstitut: offentliga
261 Offentliga hypoteksbanker 

Mortgage Bank of Finland Oy
262 Offentliga kreditaktiebolag 

Utvecklingsomrädesfonden Ab, 
Exportkredit Ab

263 Övriga offentliga finansinstitut 
Sponsor Ab

3. Offentliga sammanslutningar

Till de offentliga sammanslutningarna hör 
alia icke annorstädes nämnda ekonomiska en- 
heter som bedriver offentliga myndigheters 
verksamhet.

31 Staten
Alla de enheter som hör tili statens 
budgethushällning, dock ej de statliga 
affärsverk, som förs till sektor 11.

32 Kommuner och kommunalförbund
I sektorerna 321 och 322 ingär de 
enheter som hör tili vederbörande 
kommuners budgethushällning dock 
utom de kommunala affärsverk, som 
förs tili sektor 11.
321 Städer och köpingar
322 Landskommuner
323 Kommunalförbund

Till denna sektor förs även icke 
vinstsyftande institut vilka bet- 
jänar flera kommuner (t.ex. Fin- 
lands stadsförbund, Centralför- 
bundet för regionplanering, 
Kommunala pensionsanstalten, 
Suomen Kunnallisliitto, Sjukhus- 
förbundet)

324 Alands landskapsförvaltning
33 Socialskyddsfonder

Sädana enheter, vilka huvudsakligen 
förverkligar den sociala trygghet som 
fastställs av offentüga myndigheter 
öch vilka självständigt förfogar över 
sina medel. Dylika är t.ex. Folk- 
pensionsanstalten, Arbetslöshetskas- 
sornas centralkassa, arbetspensions- 
kassoma, landtbruksföretagarnas 
pensionsanstalt, sjömanspensionskas- 
san och Pensionsskyddscentralen.

34 Övriga offentliga sammanslutningar 
Till övriga offentüga sammanslutnin- 
gar förs sädana icke vinstsyftande 
institut vilka betjänar hushäll eller
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vovat. Tällaisia laitoksia tai yhteisöjä 
ovat esimerkiksi yksityisoppikoulut, 
yksityiset korkeakoulut ja yksityiset 
sairaalat, jotka täyttävät edellä maini
tun rahoitus-ja valvontakriteerin

4. Yksityiset voittoa tavoittelemattomat yh
teisöt

Yksityiset voittoa tavoittelemattomat lai
tokset, jotka pääasiassa palvelevat kotitalouksia 
(sektori 5) ja jotka eivät kuulu alasektoreihin 
24 Vakuutuslaitokset, 33 Sosiaaliturvarahastot 
ja 34 Muut julkisyhteisöt mukaan luettuna 
niiden Liiketoiminta. Sektoriin 4 kuuluvat yhtei
söt tarjoavat kotitalouksille kulttuuri-, terveys-, 
kasvatus-, huvitus- yms. palveluksia tai tavaroita 
normaalisti alle tuotantokustannushinnan 
(esim. yksityiset lastentarhat, urheilujärjestöt, 
kuluttajajärjestöt, sosiaalista huoltotyötä suorit
tavat yhdistykset tms. yksityiset järjestöt). 
Myös työntekijäin järjestöt kuuluvat tähän sek
toriin.

401 Valtiokirkot 
Evankelisluterilainen ja Ortodok
sinen kirkko

402 Säätiöt ja rahastot
403 Muut yksityiset voittoa tavoitte

lemattomat yhteisöt
Muut kuin sektoreihin 1 Yhteisö- 
yritykset ja yhteisömäiset yrityk
set, 2 Rahoituslaitokset ja 34 
Muut julkisyhteisöt luettavat yh
distykset tms. yhteisöt. Muut us
konnolliset yhdyskunnat kuin 
ryhmään 401 sisältyvät.

5. Kotitaloudet (ml. yksityiset ei-yhteisömäi- 
set muuta kuin rahoitustoimintaa harjoit
tavat yritykset)

Tähän sektoriin kuuluvat kaikki kotimaiset 
kotitaloudet ja kaikki muualle luokittelematto
mat yritykset. Kotitaloudet jaetaan alaryhmiin 
kotitalouden (ruokakunnan) päämiehen sosio
ekonomisen aseman mukaan seuraavasti.

företag och som heit eller huvudsakli- 
gen finansieras och kontrolleras av 
staten eller kommunerna. Dylika ins
tituí eller sammanslutningar är t.ex. 
privata läroverk, privata högskolor 
och privata sjukhus, som fyller ovan- 
nämnda finansierings- och kontroll- 
kriterium.

4. Privata icke vinstsyftande sammanslut
ningar

Privata icke vinstsyftande institut, vilka 
huvudsakligen betjänar hushäll (sektor 5) och 
vilka inte hör tili undersektorerna 24 Försäk- 
ringsanstalter, 33 Socialskyddsfonder och 34 
Övriga offentliga sammanslutningar, deras af- 
färsverksamhet medräknad. Sammanslutningar i 
sektor 4 erbjuder hushällen kultur-, hälso-, 
uppfostrings-, nöjes- o.a. tjänster eller varor tili 
ett pris som normalt understiger produktions- 
priset (t.ex. privata barnträdgärdar, idrotts- 
organisationer, konsumentorganisationer, 
privata organisationer som bedriver socialt värd- 
arbete). Även arbetstagarorganisationer hör tili 
denna sektor.

401 Statskyrkor
Evangelisklutherska och orto
doxa kyrkan

402 Stiftelser och fonder
403 Övriga privata icke vinstsyftande 

samm anslutningar
Andra föreningar o.dyl. sam
manslutningar än de som förs tili 
sektorerna 1 Sammanslutnings- 
företag och sammanslutnings- 
liknande företag, 2 Finansinstitut 
och 34 Övriga offentliga sam
manslutningar. Andra religiosa 
sammanslutningar än de som in
gär i grupp 401.

5. Hushäll (irikl. privata icke sammanslut- 
ningsliknande företag som bedriver annat 
än finansieringsverksamhet)

Till denna sektor hör alia inhemska hushäll 
och alia företag vilka ej förts annorstädes. 
Hushällen fördelas pä undergrupper enligt hus- 
hällets (matlagets) huvudmans socio-ekono- 
miska ställning som följer.
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51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 
Sisältää kaikkien liikkeen-, ammatin- 
ja maatilatalouden harjoittajien koti
taloudet. Tähän sektoriin luetaan 
maatilataloudet kokonaisuudessaan 
silloin, kun maatilatalouden harjoitta
jana on yksityinen henkilö eikä yhtei
sö. Myös muiden elinkeinonharjoitta
jien yritykset luokitellaan tähän sek
toriin, kun yrityksessä työskentelee 
keskimäärin korkeintaan neljä henki
löä

54 Palkansaajakotitaloudet
59 Muut kotitaloudet

6. Ulkomaat

Kaikki ulkomaiset talousyksiköt.

51 Näringsidkareshushäll
Här ingär all affärs-, yrkes- och jord- 
bruksidkares hushäll. Till denna Sek
tor förs jordbruken som helhet, när 
jordbruket bedrivs av en privat person 
och ej av att sammanslutning. Även 
övriga näringsidkares företag förs tili 
denna sektor, da i medeltal högst fyra 
personer arbetar i företaget.

54 Löntagarhushäll 
59 Övriga hushäll

6. Utlande t

Alla utländska ekonomiska enheter.

5. Institutionaalisten sektoreiden määritte
lyyn liittyvät muut luokitukset

Institutionaalisten sektoreiden muodosta
misessa tarvitaan useita eri luokituskriteerejä. 
Seuraavassa esitetään ne vahvistetut osaluoki- 
tukset, joiden yhdistelminä edellä esitetyt insti
tutionaaliset sektorit voidaan muodostaa. Eräis
sä tapauksissa tarvitaan juridisen muodon, omis
tajan ja toiminnan tarkoituksen lisäksi muita 
kriteerejä yksiköiden sijoittamisessa sektorei
hin. Tällaisia perusteita voivat olla yksikön 
toimiala (toiminnan laji) ja henkilökunnan lu
kumäärä. Joissakin tapauksissa tiettyyn sekto
riin kuuluvat yksiköt määrätään yksikkökohtai
sesta luetteloimalla.

Liitteenä esitetään avain, josta käyvät ilmi 
institutionaalisten sektoreiden ja sen yhteydessä 
käytettyjen muiden luokitusten väliset yhtey
det. Liitetaulun viimeisessä sarakkeessa »Muut 
kriteerit» oleva sana »Luettelo» tarkoittaa edellä 
mainittua yksikkökohtaista luettelointia.

Juridinen muoto

11 Yksityinen henkilö
12 Kuolinpesä, perikunta
13 Verotusyhtymä
14 Avoinyhtiö
15 Konkurssipesä
21 Kommandiittiyhtiö
22 Laivanisännistä (ei osakeyhtiö)

5. Övriga indelningar i anslutning tili definie-
ringen av institutionella sektorer

För att bilda institutionella sektorer 
behövs flera olika indelningskriterier. I det 
följande framläggs de fastställda delindelningar, 
som kan utnyttjas för att bilda tidigare fram- 
ställda institutionella sektorer. I vissa fall krävs 
andra kriterier än juridisk form, ägare och 
verksamhetens syfte för att placera enheterna i 
sektorer. Sädana grunder kan t.ex. vara en- 
hetens näringsgren (verksamhetens typ) och 
personalens storlek. I vissa fall bestäms de 
enheter som hör tili en viss sektor genom att 
förteckna dem.

Som bilaga presenteras en nyckel, som 
visar sambanden mellan den institutionella sek
torin delningen och övriga indelningar i anslut
ning tili denna. I bilagetabellens sista kolumn 
»Andra indelningsgrunder» avser or det »förteck- 
ning» tidigare nämnd förteckning av enheter.

Juridisk form

11 Privat person
12 Dödsbo
13 Skattesammanslutning
14 Öppet bolag
15 Konkursbo
21 Kommanditbolag
22 Rederi (ej aktiebolag)
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31 Osakeyhtiö
32 Keskinäinen yhtiö
33 Säästöpankki
34 Avustus- tai eläkekassa, eläkesäätiö
35 Asunto-osakeyhtiö 
41 Osuuskunta
51 Säätiö, rahasto
52 Rekisteröity yhdistys (ml. puolueet) 
5 3 Rekisteröimätön yhdistys
61 Julkinen viranomainen
62 Julkinen liikelaitos
63 Julkisoikeudellinen yhteisö
71 Seurakunta, muu valtiokirkon elin
72 Muu uskonnollinen yhdyskunta 
90 Muu juridinen muoto

Omistajatyyppi

1 Yksityinen kotimainen
2 Valtio
3 Kunta
4 Kuntainliitto
6 Ulkomaalaisten osuus yli 20 %, enin

tään 50 %
7 Ulkomaalaisten osuus yli 50 %
9 Muu omistajatyyppi

Toiminnan tarkoitus

1 Voittoa tavoitteleva toiminta
2 Voittoa tavoittelematon toiminta

Voittoa tavoittelevia ovat yrittäjätoimintaa 
harjoittavat ja sitä pääasiallisesti palvelevat insti
tutionaaliset yksiköt. Voittoa tavoittelematto
mia ovat julkisen hallinnon yksiköiden ja koti
talouksien lisäksi julkista toimintaa tai koti
talouksia pääasiallisesti palvelevat institutionaa
liset yksiköt, joiden tuottamien palvelusten tai 
tavaroiden myynnistä saadut korvaukset eivät 
normaalisti peitä tuotantokustannuksia.

31 Aktiebolag
32 Ömsesidigt bolag
33 Spar bank
34 Understöds- eller pensionskassa, pen- 

sionsstiftelse
35 Bostadsaktiebolag
41 Andelslag
51 Stiftelse, fond
52 Registrerad förening (inklö partier)
53 Oregistrerad förening
61 Offentlig myndighet
62 Offentligt affärsverk
63 Offentligträttsligt sammanslutning
71 Församüng, annat organ inom stats- 

kyrkan
72 Annan religiöst sammanslutning
90 Annan juridisk form

Ägartyp

1 Privat inhemsk
2 Staten
3 Kommun
4 Kommunalförbund
6 Utlänningars andel över 20 %, högst 

50%
7 Utlänningars andel över 50 %
9 Annan ägartyp

Verksamhetens syfte

1 Vinstsyftande verksamhet
2 Icke vinstsyftande verksamhet

Vinstsyftande är de institutionella enheter 
som bedriver och liuvudsakligen betjänar före- 
tagsverksamhet. Icke vinstsyftande är, förutom 
den offentliga förvaltningens enheter och hus- 
hällen, de institutionella enheter som huvud- 
sakligen betjänar den offentliga förvaltningen 
eller hushällen och där de ersättningar dessa 
erhaller vid försäljning av producerade tjänster 
eller varor inte normalt täcker produktionskost- 
naderna.
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Summary

The standard to be used in the official 
statistics of Finland for definitions and classifi
cation of institutional sectors is presented in 
this publication. When constructing the classifi
cation, recommendations of A System of 
National Accounts (SNA) published by the 
United Nations in 1968 have been taken into 
account to an extend allowed by the insti
tutional conditions prevailing in Finland. The 
main exception to the recommendations is that 
not all the institutional units in charge of the 
social security schemes imposed and controlled 
by public autohorities are classified in the 
sector 33 Social security funds. Certain insti
tutional units classified in the sector 24 In
surance companies and pension funds also are 
in charge of such schemes.

The institutional sectors and sub-sectors
are:

1 Non-financial enterprises, corporate and
quasi-corporate
11 Public enterprises

111 Unincorporated central govern
ment enterprises

112 Other central government enter
prises

113 Unincorporated local govern
ment enterprises

114 Other local government enter
prises

12 Private foreign-owned enterprises
121 Corporations with foreign share 

over 20 %, not over 50 %
122 Corporations with foreign share 

over 5 0 %
123 Foreign-owned branches

13 Private Finnish-owned enterprises

2 Financial institutions
21 Bank of Finland
22 Other monetary institutions: private

221 Commercial banks
222 Savings banks
223 Co-operative credit banks

23 Other monetary institutions: public
24 Insurance companies and pension 

funds
241 Life and pension insurance com

panies
242 Casualty insurance companies
243 Pension funds
244 Other insurance institutions

25 Other financial institutions: private
251 Private mortgage banks
252 Private credit companies
253 Hire-purchase finance insti

tutions
254 Factoring companies
255 Other private financial insti

tutions
26 Other financial institutions: public

261 Public mortgage banks
262 Public credit companies
263 Other public finance institutions

3 General government
31 Central government
32 Local government

321 Town communes
322 Rural communes
323 Intercommunal authorities
324 Provincial government of Aland

33 Social security funds
34 Other public institutions

4 Private non-profit institutions serving 
households

401 State churches
402 Foundations and funds
403 Other private non-profit insti

tutions
5 Households including private non-financial 

unincorporated enterprises
51 Households of employers and own- 

account workers 
54 Households of employees 
59 Other households

6 Rest of the world
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LIITE
BILAGA

Avain institutionaalisten sektoreiden ja niiden määräämisessä käytettyjen muiden luokitusten välillä 
Nyckel mellan de institutionella sektorerna och övriga indelningar som använts för att definiera dessa

Sektoriluokka
Sektorklass

Toiminnan 
tarkoitus 
Verksam- 
hetens syfte

Omistaja-
tyyppi
Ägartyp

Juridinen
muoto
Juridisk
form

Muut luokitteluperusteet 
Andra indelningsgrunder

1 1 Paitsi toimialat TOL^ 81,82 
Utom näringsgrenama NIU 81,82 
Paitsi luettelon perusteella sektoriluokkaan 
34 määritellyt
Utom de som förts tili sektorklass 34 pa 
basen av förteckningen

111 2 62

112 12-32,35,41
51,63,90

113 3,4 62

114 12-32,35,41
51,63,90

121 6 12-32,35,
41,51-53

122 7 12-32,35
41,51-53

123 11,90

13 1,9 12-32,35,41
51-53,90

11 Paitsi toimialalla TOL 1 
Utom näringsgren NI 1 
Muilla toimialoilla, kun henkilökunta 
vähint. 5 henk.
Andra näringsgrenar, dä personalen är 
minst 5 pers.

2 1 Toimialat TOL 81 ja 82, paitsi luettelon 
perusteella sektoriluokkiin 33 ja 34 kuuluvat 
Näringsgrenama NI 81 och 82, utom de som pä 
basen av förteckningen hör tili sektorklasserna 
33 och 34

21 2 Luettelo — Förteckning

22 1 Toimialaan TOL 8101 kuuluvat 
Tili näringsgren NI 8101 hörande

221 31

222 33

223 41
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Sektoriluokka Toiminnan Omistaja- Juridinen Muut luokitteluperusteet
Sektorklass tarkoitus tyyppi muoto Andra indelningsgrunder

Verksam- Ägartyp Juridisk
hetens syfte form

23 1 2 Luettelo — Förteckning

24 1 Toimialaan TOL 82 kuuluvat 
Tili näringsgren NI 82 hörande

241 31,32 TOL 8201 -  NI 8201

242 TOL 8202 -  NI 8202

243 34 TOL 8201, paitsi sektoriin 33 kuuluvat 
NI 8201, utom de som hör tili sektor 33

244 34,52

25 1 1,6,7,9
alaryhmät muodostetaan luettelon perusteella 
undergrupperna bildas utgâende frän förteckningen

26 1 2,3,4 TOL 8102 -  NI 8102
alaryhmät muodostetaan luettelon perusteella 
undergrupperna bildas utgâende frân förteckningen

3 2

31 2 61,62 Huom. sektoriin 1 kuuluvat liikelaitokset 
Obs. affärsverk hörande tili sektor 1

32 3,4 61,62,63

321 3 61,62 Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar

322 Maalaiskunnat -  Landskommuner

323 3,4 52,63

324 Luettelo -  Förteckning

33 Luettelo — Förteckning

34 Kaikki Periaatteessa Luettelo -  Förteckning
Alla muut kuin 

61,62
Käytännössä
31,41,51,52,
63.90
I princip 
andra än 61, 
62.1 Prak
tiken 31,41,
51.52.63.90

4

401 1 71
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Sektoriluokka
Sektorklass

Toiminnan 
tarkoitus 
Verksam- 
hetens syfte

Omistaja-
tyyppi
Ägartyp

Juridinen
muoto
Juridisk
form

Muut luokitteluperusteet 
Andra indelningsgrunder

402 1,6,7,9 51 Paitsi luettelon perusteella sektoriluokkaan 
34 määritellyt
Utom de som förts tili sektorklass 34 pä 
basen av förteckningen

403 Periaatteessa 
muut kuin
33.34.51.61,
62.63.71 
I princip 
andra än 33,
34.51.61.62,
63.71

5 Avain ei koske kotitalouksia 
Nyckeln gäller inte hushäll

51 1 1 11 Toimialaan TOL 1 kuuluvat suuruudesta 
riippumatta
Tili näringsgren NI 1 hörande 
oberoende av storlek

Kaikilla muilla toimialoilla, kun 
henkilökunta enintään 4 henkilöä 
Alla andra näringsgrenar, da personalen 
är högst 4 personer

1) Toimialaluokitus, Tilastokeskuksen käsikiijoja 4
Näringsgrensindelningen, Statistikcentralens handböcker 4
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