
Käsikirjoja Handböcker Handbooks
Nro 5
U u s it tu  la ito s  F ö rn y a d  u p p la g a  R e v ise d  e d it io n

Institutionaalinen
sektoriluokitus
Den institutionella 
sektorindelningen

Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

HELS INK I  1984



Käsikirjoja 
Nro 5
Uusittu laitos

Handböcker 

Förnyad upplaga

Handbooks 

Revised edition

Institutionaalinen
sektoriluokitus
Den institutionella 
sektorindelningen
Classification of 
institutional sectors

Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1984



IS S N  0355-2063 
ISB N  951-46-8331-5

Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus



3

ALKUSANAT

Tilastokeskus vahvisti vuonna 1975 in s
titutionaalisten sektoreiden luokituksen ja 
siihen liittyvä t muut luokitukset sovellet
taviksi valtion toimesta laadittavissa t i 
lastoissa (Institutionaalisten sektoreiden 
luokitus, Käsikirjoja N:o 5, Helsinki 
1975).

Tämä luokitus julkaistaan nyt toisen • 
kerran nimellä Institutionaalinen sektori- 
luokitus (ISL), joka korvaa vuoden 1975 
luokituksen. Edelliseen laitokseen nähden 
suoritetut muutokset ilmenevät liitteestä 
2, ja muilta osin muutokset ovat korjausten 
1uontei siä.

Julkaistavat luokitusstandardit ovat osa 
Tilastokeskuksen y le istä pyrkimystä lisätä  
tilastojen käsitteellistä selkeyttä sekä 
tietojen keskinäistä vertailtavuutta t i la s 
toissa sovellettavia määritelmiä ja luoki
tuksia kehittämällä ja yhtenäistämällä.

Institutionaalinen sektori luokitus pe
rustuu kansainväliseen luokitussuosituk- 
seen, joka on esitetty YK:n vuonna 1968 
julkaisemassa kansantalouden tilinp ito - 
järjestelmässä SNA:ssa (System of National 
Accounts). Tämän lisäksi se nojautuu siihen 
työhön, jota Tilastokeskuksessa on tehty 
Suomen kansantalouden tilinpidon soveltami
sen ja erity isesti rahoitustilinpidon sekä 
siihen soveltuvien rahoitustilastojen ke
li ittämi seksi.

FÖRORD

Statistikcentralen fastställde Sr 1975 
en institutionell sektorindelning jämte 
andra indelningar att tillämpas inom sta- 
tens statistikväsen (Den institutionell a 
sektorindelningen, Handböcker Nr 5, 
Helsingfors 1975).

Av denna indelning utges nu andra upp- 
lagan, som ersätter 1975 Ir s  indelning. 
Ändringarna jämfört med föreglende upplaga 
framgär av bilaga 2, övriga ändringar är 
preciseringar.

Dessa klassificeringsstandarder är en 
del av Statistikcentralens allmänna strävan 
att precisera och standardi sera sta tist i ska 
begrepp och klassificeringar samt att oka 
jämförbarheten mellan oi ikä statistiska 
uppgi fter.

Den institutionell a sektori ndelningen 
grundar sig  p8 den international a k lassi- 
ficeringsrekommendation som ingSr i det Sr 
1968 reviderade systemet för nationalräken- 
skaper SNA (System of National Accounts) 
som FN publicerat. Ytterligare grundar den 
s ig  pS det arbete som vid Statistikcentra
len utförts för att utveckla en finländsk 
tillämpning av systemet för nationalräken- 
skaper, och speciellt finansräkenskaper 
jämte finansstatistik.



Institutionaalinen sektoriluokitus on 

voimassa to ista iseksi. Siinä olevat luoki
tukset ovat eri sopimuksesta saatavissa 
myös konekielisessä muodossa. Luokituksia 
koskeviin tiedusteluihin vastaa Tilastokes
kuksen kansantalouden tilinpidon toimisto, 
puh. (90) 58 001, PL 770, 00101 Helsinki 10.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesä
kuussa 1984

Den institutionell a sektorindelningen 

gäller tillsv idare. Enligt särskild  över- 
enskommelse kan indelningarna erh lllas pS 
maskinspräk. Förfrlgningar beträffande 
indelningarna besvaras av Statistikcentra- 
lens byrä för nationalräkenskaper, tel. 
(90) 58 001, PB 770, 00101 Helsingfors 10.

Helsingfors, Statistikcentralen, ju li 
1984

Olavi E. Niitamo

Pasi Markelin
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1. JOHDANTO 1NLEDNING

Yhteiskuntatil asioissa, erity isesti kan

santalouden tilinpidossa ja rahoitustilas
toissa sekä muissa taloustilastoissa on 
eräänä keskeisenä tarkastelukulmana sen ra
kenteen kuvaus, jonka puitteissa taloudel
linen päätöksenteko ensisija isesti tapah
tuu. Kuvauksen perusyksikkönä on tällöin 
ns. institutionaalinen yksikkö, ja sitä 
järjestelmää sääntöineen, jota noudattaen 
yksiköt sijoitetaan eri luokkiin, kutsutaan 
i nsti tuti onaali seksi sektori 1uoki tukseksi. 
Toinen tilasto issa  käytössä oleva tapa on 
luokitella yksiköt niiden toiminnan lajin  
perusteella toim ialoihin^. Tällöin on 
kysymyksessä funktionaalinen luokitus.

Institutionaalisten yksiköiden luokitus 
perustuu kansainvälisiin suosituksiin, jo i
ta on kehitetty nimenomaan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmään (SNA)2) liittyen. 
Eri maiden institutionaalisten olojen e ri
laisuudesta seuraa, että tällaisen luoki
tuksen kansalliset sovellukset voivat yk si
tyiskohdissaan huomattavasti poiketa to i
si staan.

Institutionaalisten luokkien muodostami
nen tapahtuu yksiköitä luonnehtivien tie t
tyjen ominaisuuksien perusteella. Tälla isia 
keskeisiä luokitusperusteita ovat omista
juus, asianomaisen maan lainsäädännöstä 
riippuva oikeudellinen muoto ja toiminnan 
tarkoitus, jo lla  tarkoitetaan ensisija ises
t i toiminnan motiivia.

Inom samhällsstatistiken, och dä spe- 
c ie l lt  inom nationalräkenskaperna och f i-  
nansstatistiken, samt inom den ekonomi ska 
Statistiken i övrigt, finns ett stort behov 
av att beskriva Strukturen hos det system 
inom vilket samhällets ekonomiska besluts- 
fattande främst sker. Beskrivningens pri- 
märenhet utgörs härvid av den s.k. institu 
tionell a enheten och detta system jämte 
regier, enligt vilket enheterna förs t i l i  
olika grupper, kallas institutionell sek
tori ndelning. Ett annat sätt som används 
inom Statistiken är att indela enheterna i 
näringsgrenar enligt typ av verksamhet.D 
Dä är det frSga om en funktionell indel
ning.

Indelningen av de institutionell a enhe
terna baserar sig p? internationella rekom- 
mendationer, vilka speciellt utvecklats i 
anslutning t i l i  systemet för nationalräken- 
skaper (SNA).2) De institutionell a förh ll- 
landenas olikheter för med sig  att tillämp- 
ningarna av ett sldant system kan avvika 
avsevärt frän varandra i olika länder.

Bildandet av institutionell a grupper 
sker utgäende frän vissa egenskaper som ka- 
rakteriserar enheterna. Dylika viktiga in- 
delningsgrunder är ägandet, den juridiska 
formen som beror pä lagstiftningen i veder- 
börande land och verksamhetens syfte, var- 
med närmast avses verksamhetens motiv.

1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, 
Käsikirjoja N:o 4, Helsinki 1979 tai 
1984.

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

1) Näringsgrensindelning (NI), Statist ik 
centralen, Handböcker Nr 4, Helsingfors 
1979 e lle r 1984.

2) A System of National Accounts, United 
Nations, New York 1968.
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V. 1975 käsikirjasta otetaan nyt uusi 
tarkistettu laitos, s i l lä  luokitusta so
vellettaessa on jouduttu tekemään eräitä 
tark istuksia sekä joitakin merkitykseltään 
vähäisempiä muutoksia ja korjauksia ( l iite  

2). Institutionaalista sektori luokitusta 
ei välttämättä tarvitse soveltaa yksity is- 
kohtaisimmillaan kaikissa yhteyksissä.

Sovellettaessa luokitusta eri t ila s to is 
sa voidaan sen numerotaso valita tarpeen 
mukaan. Myös luokituksen eri osissa voi 
yksityiskohtaisuutta vaihdella mutta va li
tu lla  tasolla tässä esitettyjä luokkia 
soveltaen.

Av 1975 Srs handbok utges nu en ny revi- 
derad upplaga, eftersom man vid tillamp- 
ningen av indelningen varit tvungen att 
gora vissa revideringar samt nlgra smarre 
andringar och justeringar (bilaga 2). Den 
institutionella sektorindelningen behover 

inte nodvandigtvis ti Hampas i detal j i 
a lia  sammanhang.

Da indelningen t il lampas inom olika 
statistikgrenar kan dess s iffe rn iv l val jas 
efter behov. Aven inom indelningens olika 
delar kan detaljnivin varieras, men pl en 
vald ni vi t i Hampas har framlagda grupper.
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2. INSTITUTIONAALISTEN YKSIKÖIDEN YLEISET
LUOKITUSKRITEERIT

Insti tuti onaali sen sektori 1uoki tuksen 
kohteena on ns. institutionaalinen yksikkö. 
Institutionaaliseksi yksiköksi kutsutaan 
y le ise sti se lla ista  talousyksikköä, joka 
pitää täydellistä kirjanpitoa ja jo lla  on 
itsenäinen päätösvalta rahoitusvarojensa 
käytön suhteen. Tällainen talousyksikkö on 
esimerkiksi osakeyhtiö (tai jokin muu ns. 
yhteisöyritys). Nämä kriteetit täyttävien 
yksiköiden lisäksi pidetään institutionaa
lis in a  myöskin seuraavia talousyksiköitä:

- kotitalouksia
- suurehkoja ei-yhteisöyrityksiä, niin 

yk sity isiä  kuin ju lk isia , joiden käyt
täytyminen ja asema lähenee yhteisö- 
yritysten käyttäytymistä ja asemaa 
(ns. yhteisömäiset yritykset)

- kaikkia ensisija isesti rahoitustoimin
taa harjoittavia yrityksiä

- Suomessa sija itsevia ulkomaisten ta

lousyksiköiden osia

Institutionaaliset pääluokat ovat:

1 Yhteisöyritykset
2 Rahoituslaitokset
3 Julkisyhteisöt
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
5 Kotitaloudet
6 Ulkomaat

Luokituksen 1-numeroisiin luokkiin ryh
mitellään institutionaalisia  yksiköitä n i i
den taloudellisen toiminnan pääasiallisen 
luonteen mukaan.

2. ALLMÄNNA INDELNINGSKRITERIER FÖR DE
INSTITUTIONELLA ENHETERNA

Den institutionell a sektori ndelningen 
gäller s.k. institutionell a enheter. Slsom 
institutionell enhet kali as i allmänhet en 
sldan ekonomi sk enhet, som har fu ll ständig 
bokföring och som självständigt disponerar 
över sinä finansieringsmedel. En sldan eko
nomi sk enhet är t.ex. ett aktiebolag (e iler 
nlgot annat s.k. sammanslutningsföretag). 
Förutom de enheter söm uppfyller dessa 
kriterie r anses även följande ekonomi ska 
enheter vara institutionell a:

' - hushll 1
- större företag som inte är sammanslut- 

ningar slväl privata som offentliga, 
vars handlingssätt och ställning när- 
mar sig sammanslutningsföretagens 
handlingssätt och ställning (s.k. sam- 
manslutningsliknande företag)

- a lla  företag som i första hand bedri- 
ver finansieringsverksamhet

- delar av utländska ekonomi ska enheter 
som befinner sig  i Finland

De institutionella huvudgrupperna är:

1 Sammanslutningsföretag

2 Finansieringsinstitut
3 Offentliga sammanslutningar
4 Icke vinstsyftande sammanslutningar
5 Hushll 1
6 Utlandet

Pl indelningens 1-siffern iv l grupperas 
de institutionella enheterna enligt den hu- 
vudsakliga karaktären hos deras ekonomi ska 
verksamhet.
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Luokat 1-5 koostuvat niih in sijo ite tu is
ta kotimaisista (Suomen alueella s ija itse 
vista) ta lo u sy k s ikö is tä .Lu o kka  6 Ulko
maat kuvaa kotimaisten ja ulkomaisten ta
lousyksiköiden vä lis iä  liiketoim ia ja muita 
ta loude llis ia  suhteita.

Pääasia llisesti yrittäjätoimintaa har
jo ittavat yksiköt (joiden keskeisenä mo
tiiv in a  on voiton tavoittelu) sijoitetaan 
luokkiin 1 ja 2. Luokkaan 1 kuuluvia yksi
köitä luonnehtii se, että ne tekevät ensi
s ija ise st i tuotantopäätöksiä. Yrittäjätoi
minnasta on rahoitustoiminta haluttu erot
taa omaksi pääluokaksi, ja sen vuoksi 
luokkaan 2 Rahoituslaitokset sijoitetaan 
kaikki ne institutionaaliset yrittä jäto i
mintaa harjoittavat yksiköt, joiden pää
a s ia llisen  toiminnan muodostaa saatavien 
ja velkojen hankinta. Näihin luokkiin

1) Kotimaisiksi talousyksiköiksi kutsutaan 
kotimaan alueella vakituisesti toimivia 
y rityksiä , la itoksia yms. yhteisöjä, 
kotitalouksia jne. Kotimaan alue käsit
tää
- maan va ltio llisten  rajojen sisäpuoli

sen alueen
- la iva t ja lentokoneet, jo ita kotimai

set talousyksiköt liikennöivät kahden 
tai useamman maan vä lillä

- kotimaisten talousyksiköiden kansain
v ä l is i l lä  ve sillä  käyttämät kalastus- 
yms. alukset.

Tietyn maan ulkomailla sija itsevat lä 
hetystöt, konsulaatit yms. ovat koti
maisia yksiköitä ja vastaavasti kysei
sessä maassa sija itsevat ulkomaiset 
lähetystöt, konsulaatit ja kansainvä
listen  järjestöjen yksiköt luetaan ul
komaisiin talousyksikön'hi n. Kaikki ko
timaan alueella asuvat henkilöt ovat 
kotimaisia talousyksikön'tä, lukuun ot
tamatta seuraavia henkilöitä
- ulkomaiset tu r is t it  ja maassa t i la 

päisesti (a lle vuoden) asuvat henki
lö t

- ulkomaisten laivojen ja lentokoneiden 
miehistöt

- ulkomaiset kauppamatkustajat ja työn
tekijät, jotka viipyvät maassa alle 
vuoden

- vieraan valtion v ira ll ise t  edustajat, 
diplomaatit ja sotilashenkilöt.

Grupperna 1-5 är sammansatta av inhemska 
ekonomiska enheter^ (belägna pl finskt 
term'tori um) som förts t i l i  dessa. Grupp 
6 Utlandet beskriver transaktioner och and- 
ra ekonomiska relationer mellan inhemska 
och utländska ekonomiska enheter.

Enheter som huvudsakligen bedriver före- 
tagsverksamhet (vars v ik t igaste motiv är 
att uppnl vinst) förs t i l i  grupperna 1 och 
2. De enheter som hör t i l l  grupp 1 karakte- 
riseras av att de huvudsakligen fattar pro
dukti onsbeslut. Av företagsverksamheten har 
man velat avskilja finansieringsverksamhe- 
ten t i l i  en skild  grupp och därför förs 
t i l i  grupp 2 Finansieringsinstitut alla de 
institutionell a enheter som bedriver sldan 

företagsverksamhet, vars huvudsakliga verk- 
samhet bestir av att anskaffa tillgodoha- 
vanden och skulder. Förutom samfundsföretag

1) Med inhemska ekonomiska enheter avses 
företag, in st itu í o.a. sammanslutning- 
ar, hushlll m.m. inom inhemskt omrlde. 
Det inhemska omrldet omfattar
- omrldet inom landets politiska gräns- 

er
- fartyg och flygplan, med vil ka in 

hemska ekonomiska enheter bedriver 
trafik  mellan tvl e li er fiera länder

- fiske- o.a. fartyg som inhemska eko
nomi ska enheter använder pl i nterna- 
tione llt vatien.

Ett v isst lands legationer, konsulat 
o.dyl. belägna utomlands är inhemska 
enheter och pl motsvarande sätt räknas 
utländska legationer, konsulat och in
ternational la organisationers enheter 
belägna i landet ifrlga  som utländska 
ekonomiska enheter. Alla pl inhemskt 
omrlde boende personer är inhemska eko
nomiska enheter förutom följande perso
ner
- utländska turister och personer t i l l 

iä! 1 ig t (kortare tid  än ett Ir) bo- 
satta i landet

- besättningar pl utländska fartyg och 
flygplan

- utländska handelsresande och arbeta- 
re, som vistas kortare tid än ett Ir  
i landet ifrlga

- en främmande stats o ffic ie lla  repre- 
sentanter, diplomater och militärper- 
soner.
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kuuluvaan julkiseen yrittäjätoimintaan lue
taan julkisenemmistöisten yhteisöyritysten 
lisä ksi myös yleisöä palvelevat julkiset 
liike laitokset, vaikka ne eivät täytä itse 
näiselle institutionaalise lle  talousyksi
kölle asetettavia vaatimuksia. Tämä ratkai
su johtuu siitä , että luokituksessa on mää
rätynlainen tuotannollinen toiminta haluttu 
saada luokkaan 1.

Luokkaan 3 Julkisyhteisöt kuuluvia yk
siköitä luonnehtii se, että ne tekevät yh
teiskunnallisten palvelusten tuotantopää- 
tösten ohella merkittävässä määrin myös 
tulojen uudelleenjakoa koskevia päätöksiä.

Luokkaan 5 kuuluvat kotitaloudet tekevät 
ensisija isesti kulutuspäätöksiä. On huomat
tava, että pienten yksityisten elinkeinon
harjoittajien liiketoimintaa ei eroteta 
niiden kulutustoiminnasta, vaan molemmat 
toiminnat esitetään samassa institutionaa
lisessa  yksikössä.

Institutionaalinen sektoriluokitus poik
keaa SNA:n luokitussuosituksesta 1- ja 
2-numeroisella tasolla etupäässä vain luok
kien 24 ja 33 osalta. Luokka 33 Sosiaali
turvarahastot ei s isä llä  kaikkia n iitä in s
titutionaalisia talousyksiköitä, jotka hoi
tavat julkisen vallan säätämiä ja valvomia 
sosi aali turvajärjestelmi ä. Laki säätei stä 
sosiaaliturvaa (työeläkkeitä ja lakisää
teistä tapaturmavakuutusta) hoitavat yk si
tyiset vakuutuslaitokset on katsottu tar
koituksenmukaiseksi sijoittaa luokkaan 
24 Vakuutuslaitokset. Tähän luokitusratkai- 
suun on päädytty s ik s i,  että mainitut va
kuutuslaitokset poikkeavat oikeudelliselta 
muodoltaan sosiaaliturvarahastosta ja muo
dostavat rahoituskäyttäytyrni sei tään melko 
itsenäisen päätöksentekoryhmän. Tämä kan
sainvälisestä luokituksesta poikkeava rat
kaisu soveltuu paremmin Suomen kansantalou
teen. SNA:n luokitussuosituksessa ei myös
kään esiinny luokkia 12 ja 27.

med offentlig majoritet, räknas som offent- 
l ig  företagsverksamhet hörande t i l l  dessa 
grupper även offentliga affärsverk som be- 
tjänar allmänheten även om de inte uppfyl- 
ler de krav man stä lle r pl en självständig 
institutionell ekonomisk enhet. Denna lös- 
ning beror pl att man i indelningen velat 
föra produktiv verksamhet av viss typ t i l i  
grupp 1.

De enheter som hör t i l i  grupp 3 Offent
liga  sammanslutningar karakteriseras av att 
de förutom produktionsbeslut rörande sam- 
hälleliga tjänster även fattar beslut som 
gäller omfördelning av inkomster.

Hushlllen som hör t i l i  grupp 5 fattar 
huvudsakligen konsumtionsbeslut. Det bör 
noteras att sml privata näringsidkares af- 
färsverksamhet inte It s k i l j s  frln  deras 
konsumtionsverksamhet, utan blda aktivite- 
terna räknas t i l i  samma institutionella en
het.

Den institutionell a sektorindelningen 
avviker frln SNA:s klassificeringsrekommen- 
dation pl 1- och 2-siffe rn iv l närmast i 
frlga om grupperna 24 och 33. Grupp 33 So
cial skyddsfonder omfattar inte alia de 
institutionella ekonomiska enheter, vilka 
handhar de socialskydd som regieras och 
kontrolleras av offentliga myndigheter. Det 
har ansetts ändamll senli gt att föra de 
privata försäkringsanstalter som handhar 
lagstadgat socialskydd (arbetspensioner och 
lagstadgad olycksfallsforsäkring) t i l i  
grupp 24 Försäkringsanstalter. Denna lös- 
ning motiveras av att dessa försäkrings
anstalter t i l i  sin juridiska form avviker 
frln  socialskyddsfonderna, och när det gäl
ler finansieringsbeteende utgör de en rätt 
självständig beslutsfattargrupp. Denna in- 
delning som avviker frln den internationel- 
la  indelningen lämpar s ig  bättre för fin- 
ländska förhlllanden. Grupper 12 och 27 fö- 
rekommer inte a lls  i SNA:s k lassificerings- 
rekommendation.
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3. INSTITUTIONAALINEN SEKTORILUOKITUS

1 Yhteisöyritykset
11 Ju lk iset yritykset

111 Valtion liike la itokset
112 Muut valtion yritykset
113 Kuntien liike la itokset
114 Muut kuntien yritykset

12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset
121 Yritykset, jo issa ulkomaalaisten 

osuus y l i 20 %, enintään 50
122 Yritykset, jo issa  ulkomaalaisten 

osuus y l i 50 %
123 Ulkomaisten talousyksiköiden osat

13 Yksityiset suomalaisten yritykset

2 Rahoituslaitokset
21 Suomen Pankki
22 Muut rahalaitokset: y k s ity ise t1

221 Liikepankit
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit

23 Muut rahalaitokset: ju lk ise t
24 Vakuutuslaitokset

241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja -kassat, työeläke

laitokset
244 Muut vakuutuslaitokset

25 Muut rahoituslaitokset: yksity ise t
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit 

ja -laitokset
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt
253 Yksityiset rahoitusyhtiöt
254 Muut yksity ise t rahoituslaitokset

1) Tämä luokka on Pohjoismaiden kesken so
v ittu  rajattavaksi esitetyllä  tavalla. 
Ei s isä llä  sektoriin 11 ju lk is ik s i luo
kiteltuja yrityksiä, vaikka ulkomaa
laisten osuus n iissä  y l it t ä is i  20 %.

3. DEN INSTITUTIONELLA SEKTORINDELNINGEN

1 Sammanslutningsfóretag

11 Offentliga foretag
111 Statens affarsverk
112 Statens ovriga foretag
113 Kommunernas affarsverk
114 Kommunernas ovriga foretag

12 Privata utlanningars foretag
121 Foretag dar utlanningars andel 

overstiger 20 %, hogst 50 %1)
122 Foretag dar utlanningars andel 

overstiger 50 %
123 Delar av utlandska ekonomiska en- 

heter
13 Privata foretag agda av fin í andaré

2 Finansieringsinstitut
21 Finlands Bank
22 Ovriga penninginstitut: privata

221 Affarsbanker
222 Sparbanker
223 Andelsbanker

23 Ovriga penninginstitut: offentliga
24 Forsakringsanstalter

241 Liv- och pensionsforsakringsbolag
242 Skadeforsakringsbolag
243 Pensionsstiftelser och -kassor, 

arbetspensionsanstalter
244 Ovriga forsakringsanstalter

25 Ovriga finansieringsinstitut: privata
251 Privata hypoteksbanker och -in - 

rattningar
252 Privata kreditaktiebolag
253 Privata finansieringsbolag
254 Ovriga privata finansierings- 

i nstitut

1) Avgränsningen av denna grupp pä detta 
sätt har överenskommits av de nordiska 
länderna. Här ing lr inte offentliga fö- 
retag som förts t i l i  grupp 11, även om 
utlänningarnas andel skulle överstiga 
20 %.
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26 Muut rahoituslaitokset: ju lkiset
261 Julkiset kiinnitysluottopankit
262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt
263 Muut j'ulkiset rahoituslaitokset

27 Ulkomaalaisten omistamat rahoitus
laitokset
271 Ulkomaalaisten liikepankit
272 Ulkomaalaisten vakuutuslaitokset
273 Muut ulkomaalaisten rahoituslai

tokset

3 Julkisyhteisöt
31 Valtio
32 Kunnat ja kuntainliitot

321 Kaupungit
322 Muut kunnat
323 Kuntainliitot
324 Ahvenanmaan maakuntahallinto

33 Sosiaaliturvarahastot

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
41 Valtionapulaitokset
42 Valtionkirkot
43 Säätiöt ja rahastot

44 Asuntoyhteisöt
49 Muut voittoa tavoittelemattomat yhtei

söt

5 Kotitaloudet (ml. yksity iset ei-yhteisö- 
mäiset muuta kuin rahoitustoimintaa har
joittavat yritykset)
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 
54 Palkansaajakotitaloudet 
59 Muut kotitaloudet

6 Ulkomaat

26 Övriga finansieringsinstitut: offent- 

liga
261 Offentliga hypoteksbanker
262 Offentliga kreditaktiebolag
263 Övriga offentliga finansierings- 

i nstitut
27 Utlandsägda finansieringsinstitut

271 Utlandsägda affärsbanker
272 Utlandsägda försäkringsanstalter
273 Övriga utlandsägda finansierings

in stitu t

3 Offentliga sammanslutningar
31 Staten
32 Kommuner och kommunalförbund

321 Städer
322 Övriga kommuner
323 Kommunalförbund
324 Alands landskapsförvaltning

33 Socialskyddsfonder

4 Icke vinstsyftande sammanslutningar
41 Statsunderstödda institutioner
42 Statskyrkor
43 Stifte lser och fonder
44 Bostadssamfund
49 Övriga icke vinstsyftande sammanslut

ningar

5 HushSll (inkl. privata icke-sammanslut- 
ningsliknande företag, som bedriver annan 
än finansieringsverksamhet)
51 Näringsidkares hushill 
54 Löntagarhushll1 
59 Övriga hushill

6 Utlandet
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4. INSTITUTIONAALINEN SEKTORILUOKITUS SELI
TYKSINEEN

1 Yhteisöyritykset

Kotimaiset talousyksiköt, jotka ovat 
luonteeltaan yhteisöyrityksiä tai yhteisö- 
mäisiä yrityksiä  (lukuunottamatta rahoitus
la itoksia ) ja joiden ensisijaisena tarkoi
tuksena on tuottaa tavaroita ja palveluksia 
myytäväksi markkinoilla normaalisti tuotan
tokustannukset peittävään hintaan tai pal
vella tä lla ista  toimintaa harjoittavia yk
sikö itä. Rahoituslaitokset (päätoimialana 
TOL 81 tai 82) luokitellaan luokkaan 2. 
Nimenomaan luokan 1 yhteydessä voidaan 
1 isäluokitteluna tarpeen mukaan käyttää 
oikeudellisen muodon luokitusta ja toimi
alaluokitusta.

11 Ju lk iset yritykset
Yhteisöyritykset, joiden osake- tai 
osuuspääomasta Suomen valtio, kunnat, 
sosiaaliturvarahastot ja ju lk ise t ra
hoituslaitokset tai niiden omistamat 
yritykset tai laitokset omistavat y li 
50 % (esim. kaikki vai tionenemmistöi- 

set osakeyhtiöt).
J u lk is iin  y r ityk s iin  kuuluvat myös ne 
valtion, kuntien ja kuntainliittojen 
liike la itokset, jotka pääasiassa myy
vät tavaroita ja palveluksia y le isö l
le.

1) Luokkaan 11 luetaan mm. Metsähallituk
sen metsät, Metsäntutkimuslaitoksen 
metsät, Valtion margariini tehdas, Maan
mittaushallituksen karttapaino, Valtion 
viljavarasto rahastoineen, Valtionrau
ta tie t (ml. tuotantolaitokset, materi
aalitoiminta ja uudistusrahasto), Pos
t i -  ja tele laitos (ml. konepajat, kes- 
kusautokorjaamo ja uudistusrahasto), 
kunnalliset sähkölaitokset ja liikenne
la itokset yms.

4. DEN INSTITUTIONELLA SEKTORINDELNINGEN
JÄMTE FÖRKLARINGAR

1 Sammanslutningsföretag

Inhemska ekonomiska enheter som t i l i  
arten är sammanslutningsföretag eli er sam
mansl utni ngsliknande företag (förutom f i-  
nansieringsinstitut) och vilkas främsta 
syfte är att producera varor och tjänster 
för försäljning pl marknaden t i l i  ett pris 
som normalt täcker produktionskostnaderna 
eli er att betjäna enheter som bedriver sä- 
dan verksamhet. Finansieringsinstitut (NI 
81 eller 82 som huvudnäringsgren) förs t i l i  
grupp 2. Speciellt i samband med grupp 1 
kan en indelning enligt juridisk form 
och/eller näringsgren användas som 
tilläggsindelning.

11 Offentliga företag

Sammansl utningsföretag, vilkas aktie- 
e lle r andelskapital t i l l  mer än 50 % 
ägs av finska staten, kommuner, soci
al skyddsfonder och offentliga finan
sie ringsinstitut e lle r av dessa ägda 
företag eller in st itu t (t.ex. alla 
aktiebolag där staten har aktiemajo- 
r ite t ) .
T ili offentliga företag hör även de 

av statens, kommunernas och kommunal - 
förbundens affärsverk, som huvudsak- 
ligen säljer varor och tjänster St 
allmänheten.D

1) T ill grupp 11 räknas bl. a. Forst- 
styrelsens skogar, Skogsforsknings- 
institutets skogar, Statens margarin- 
fabrik, Lantmäteristyrelsens karttryc- 
ke r i, Statens spannmälsförrSd jämte 
fonder, Statsjärnvägarna (inkl. pro
dukti onsi nrättni ngar, materiaiverksam
het och reformfond), Post- och tele- 
verket (inkl. maskinverkstäder, cént
rala bilreparationsverkstaden och re
formfond), kommunal a elverk och tra- 
fikverk o.dyl.
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12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset*')
121 Yritykset, joissa ulkomaalaisten 

osuus y li 20 %, enintään 50 %, 
yrityksen omasta pääomasta

122 Yritykset, joissa ulkomaalaisten 
osuus y li 50 % yrityksen omasta 
pääomasta

123 Ulkomaalaisten talousyksiköiden 
osat
Ulkomaisen talousyksikön suorassa 
omistuksessa olevat, Suomessa s i 
jaitsevat toimintayksiköt, esim. 
haarali ikkeet

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

yhteisöjä, ts. osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt, 
1aivanisännistöt tms. liikeyhty- 
mät, avoimet yhtiöt, yritysten 
konkurssipesät, yhdistykset tms. 
eivät yhteisöjä mutta toiminnal
taan niitä muistuttavia (yhteiSö
rnäisiä), so. suomalaiset l i i k 
keenharjoittajat, joiden palve
luksessa on vähintään v i is i  hen
kilöä mukaan lukien yrityksessä 
toimiva omistaja ja hänen per
heenjäsenensä
luokkaan 1. kuuluvia yrityksiä 
palvelevia voittoa tavoittelemat
tomia laitoksia ja järjestöjä, 
joiden pääasiallisesta rahoituk
sesta ja valvonnasta kyseiset 
yritykset vastaavat. (Esim. työn- 
antajajärjestöt, toimialajärjes
töt, myyntiyhdistykset yms.)

1) Tämä luokka on Pohjoismaiden kesken so
vittu rajattavaksi esitetyllä tavalla. 
Ei s isä llä  sektoriin 11 ju lk is ik s i luo
kiteltuja yrityksiä, vaikka ulkomaa
laisten osuus n iissä y l it tä is i 20 %.

12 Privata utlänningars företag*)
121 Företag där utlänningars andel 

överstiger 20 %, högst 50 % av 
företagets eget kapital

122 Företag där utlänningars andel 
överstiger 50 % av företagets 
eget kapital

123 Delar av utländska ekonomiska 
enheter
I Finland belägna funktionella 
enheter, vilka direkt ägs av den 
utländska ekonomiska enheten, 
t.ex. f il ia le r

13 Privata företag ägda av finländare
Av finska privatpersoner ägda och/
eil er kontrollerade företag vilka är 

sammanslutningar, m.a.o. aktiebo- 
lag, andelslag, kommanditbolag, 
rederier o.dyl. koncerner, öppna 
bolag, företags konkursbon, före- 
ningar o.dyl.
icke sammanslutningar men med en 

verksamhet som plminner om dessa 
(sammanslutningsliknande), d.v.s. 
inhemska affärsidkare, vilka i 
sin tjänst har en personal pä 
minst fern personer inklusive i 
företaget verksam ägare och 
dennas familjemedlemmar 
icke vinstsyftande in stitu t och 
Organisationen som betjänar före
tag hörande t i l i  grupp 1 och v i l 
ka huvudsakligen finansieras och 
kontrolleras av ifrlgavarande fö
retag. (T.ex. arbetsgivarorgani- 
sationer, branschorgani sati oner, 
försäljningsföreningar o.dyl.).

1) Avgränsningen av denna klass pl detta 
sätt har överenskommits av de nordiska 
länderna. Här ing lr inte offentliga fö
retag som förts t i l i  grupp 11 även om 
utlänningarnas andel skulle överstiga 
20 *.
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2 Rahoitusla itokset

Rahoituslaitoksia ovat kaikki kotimaiset 
talousyksiköt, joiden pääasiallisena to i
mintana on rahoitusvaateiden, so. saatavien

'N

ja velkojen hankkiminen. Ensis ija ise sti va
kuutustoimintaa harjoittavat yksity ise t ta
lousyksiköt luetaan rahoituslaitoksiin 
(paitsi luokkaan 33 sijo itetut).

Kaikki edellä mainitun luokitusperusteen 
täyttävät yritykset kuuluvat tähän luokkaan 
yritysmuodosta ja koosta riippumatta. Ra
hoitusla itoksia palvelevat yksity ise t voit
toa tavoittelemattomat laitokset (järjes
töt) sijoitetaan siihen luokkaan, mitä ne 
e n sis ija ise st i palvelevat.

21 Suomen Pankki

22 Muut rahalaitokset: yksity ise t
221 Liikepankit

Helsingin Osakepankki, Kansallis- 
Osake-Pankki, Osuuspankkien Kes
kuspankki Oy, Peruspankki Oy, 
Suomen Yhdyspankki Oy, Säästö
pankkien Keskus-Osake-Pankki ja 

Ä1andsbanken Ab
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit

23 Muut rahalaitokset: ju lk iset
Postipankki

24 Vakuutuslaitokset
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja -kassat, työ

eläkelaitokset
Eläkesäätiöt, eläkekassat ja 
luokkaan 241 kuulumattomat työ
eläkelaitokset kuten Eläketurva- 
keskus, Maatalousyrittäjien elä
kelaitos, Merimieseläkekassa ja 
Työeläkekassa.

2 F inan sie ring sin st ltu t

Finansieringsinstitut är alla inhemska 
ekonomiska enheter, vilkas huvudsakliga 
verksamhet är att anskaffa finansierings- 
fordringar, d.v.s. tillgodohavanden och 
skulder. Privata ekonomiska enheter vilka 
huvudsakligen bedriver försäkringsverksam- 
het räknas t i l i  finansieringsinstituten 
(utom de som förts t i l i  grupp 33).

A lla de företag som uppfyller ovannämnda 
indelningskriterium hör t i l i  denna grupp 
oberoende av företagsform och storlek. Icke 
vinstsyftande in stitu t (organisationer) 
vilka huvudsakligen betjänar finansierings
in sti tuten förs t i l i  den undersektor, som 
de huvudsakligen betjänar.

21 Finlands Bank

22 Övriga penninginstitut: privata
221 Affärsbanker

Helsingfors Aktiebank, Kansallis- 
Osake-Pankki, Andelsbankernas 
Central bank Ab, Grundbanken Ab, 
Föreningsbanken i Finland Ab, 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank 
och Ä1andsbanken Ab

222 Sparbanker
223 Andelsbanker

23 Övriga penninginstitut: offentliga
Postbanken

24 Försäkringsanstalter
241 Liv- och pensionsförsäkringsbolag
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och -kassor, 

arbetspensi onsanstalter 
Pensionssti ftelser, pensionskas- 
sor och de arbetspensionsanstal- 
ter som inte förs t i l i  grupp 241, 
t.ex. Pensionsskyddscentralen, 
Lantbruksföretagarnas pensionsan
stal t, Sjömanspensionskassan och 
Arbetspensionskassan.
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244 Muut vakuutuslaitokset

Vakuutusyhdistykset, sairaus- ja 
hautausavustuskassat

25 Muut rahoituslaitokset: yksity iset
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit 

ja -laitokset
Maa- ja Teollisuuskiinteistöpank- 
ki Oy, Suonien Hypoteekkiyhdistys, 
Suomen Kiinteistöpankki Oy ja 
Suomen Teollisuuspankki Oy

252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt 
Teollistamisrahasto Oy

253 Yksityiset rahoitusyhtiöt
Tähän luokkaan sisältyvät facto
ring-rahoitusta, osamaksukaupan 
rahoitusta ja leasing-rahoitusta 
harjoittavat yhtiöt.U  
Vastaavaa toimintaa harjoittavat 
ju lk iset rahoituslaitokset s isä l
tyvät luokkaan 263.

254 Muut yksity iset rahoituslaitokset 
Kaikki luokkiin 221-253 kuulumat
tomat yksityiset rahoituslaitok
set, kuten panttikonttorit, osa 
holding-yhtiöistä ja pankkiiri
liikkeet. Osuuskauppojen säästö- 
kassojen ja yritysten huoltokont- 
toreiden toimintaa ei eroteta 
ko. talousyksikön muusta toimin
nasta.

244 Övriga försäkringsanstalter
Försäkringsföreningar, sjuk- och 
begravni ngshjäl pkassor

25 Övriga finansieringsinstitut: privata
251 Privata hypoteksbanker och 

-inrättningar
Maa- ja Teollisuuskiinteistöpank- 
ki Oy, Finlands Hypoteksförening, 
Fastighetsbanken i Finland Ab och 
Industri banken i Finland Ab

252 Privata kreditaktiebolag 
Industri aiiseringsfonden Ab

253 Privata finansieringsbolag
T ill denna grupp för s bolag sorti 
bedri ver factori ng-fi nansi eri ng, 
finansiering av avbetalningshan- 
deln och leasingfinansiering.il 

Offentli ga fi nansi eri ngsi nsti tut 
med motsvarande verksamhet ingar 
i grupp 263.

254 Övriga privata finansierings
in stitu t
Alla privata finansieringsinsti
tut som inte förs t i l i  grupperna 
221-253, slsom pantlänekontor, en 
del av holdingbolagen och bankir- 
firmor. Verksamheten vid andels- 
lagens sparkassor och företagens 
intressekontor avskiljs inte frln 
den övriga verksamheten vid i f r l -  

gavarande ekonomiska enhet.

1) Luokkaan 253 luetaan mm. Asiakasrahoi- 
tus Oy, Kansallisrahoitus Oy, Rahoitus
keskus Oy, STS-rahoitus Oy, Skop-rahoi- 
Jus Oy, Suomen Yritysrahoitus Oy, 
Alands Factoring Ab, Älands Leasing Ab, 
Independent Leasing Oy, Scanleasing Oy 
Ab, Luottokunta, Kauppiaitten Maksukes
kus Oy, Koneluotto Oy, Moottorialan 
Luotto Oy, Kansa-Yhtymä Oy jne.

1) T ill grupp 253 förs bl.a. Kundfinans 
Ab, Kansallisrahoitus Oy, Finansie- 
ringscentralen Ab, STS-finans Ab, Skop- 
inans Ab, Finska Företagsfinans Ab, 
lands Factoring Ab, Alands Leasing Ab, 

Independent Leasing Oy, Scanleasing Oy 
Ab, Kreditlaget, Kauppiaitten maksukes
kus Oy, Koneluotto Oy, Moottorialan 
Luotto Oy, Kansa-Yhtymä Oy osv.
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26 Muut rahoituslaitokset: ju lk ise t
261 Julkiset kiinnitysluottopankit 

Mortgage Bank of Finland Oy
262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt 

Kehitysaluerahasto Oy, Suomen 
Vientiluotto Oy, Finnfund - Teol
lisen  kehitysyhteistyön rahasto 

Oy
263 Muut ju lk ise t rahoituslaitokset 

PSP-rahoitus Oy

27 Ulkomaalaisten omistamat rahoitus

laitokset
271 Ulkomaalaisten liikepankit 

Esim. Citibank, Chase Manhattan 
ja Indosuez

272 Ulkomaalaisten vakuutuslaitokset
273 Muut ulkomaalaisten rahoitus

laitokset

3 Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöihin kuuluvat kaikki muual
la mainitsemattomat ju lk ista  toimintaa har
jo ittavat talousyksiköt.

31 Valtio
Kaikki valtion budjettitalouteen kuu
luvat yksiköt, lukuun ottamatta kui
tenkaan niitä  valtion liike la itoksia , 
jotka luokitellaan luokkaan 11

32 Kunnat ja kuntainliitot
Luokkiin 321, 322 ja 323 sisältyvät 
kyseisten kuntien ja kuntainliittojen 
budjettitalouteen kuuluvat yksiköt 
lukuun ottamatta kuitenkaan niitä 
kuntien liike la itoksia , jotka luoki
tellaan luokkaan 11
321 Kaupungit
322 Muut kunnat

26 Ovriga finansieringsinstitut: offent- 

1 iga
261 Offentliga hypoteksbanker 

Mortgage Bank of Finland Oy
262 Offentliga kreditaktiebolag 

Utvecklingsomrldesfonden Ab, Fin- 

lands Exportkredit Ab, Finnfund - 
Fonden for Industrie llt utveck- 
1ingssamarbete Ab

263 Ovriga offentliga finansierings- 
i nstitut
PSP-finansiering Ab

27 Utlandsagda finansieringsinstitut
271 Utlandsagda affarsbanker

T.ex. Citibank, Chase Manhattan 
och Indosuez

272 Utlandsagda forsakringsanstalter
273 Ovriga utlandsagda finansierings- 

i nstitut

3 Offentliga sammanslutningar

T ill de offentliga sammanslutningarna 
hör alla ekonomiska enheter, som bedriver 
offentliga myndigheters verksamhet och som 
inte nämnts annorstädes.

31 Staten
Alla enheter som hör t i l i  statens 
budgethushäl lning, förutom de stat- 
liga  affärsverk, som förs t i l i  grupp 
11

32 Kommuner och kommunalförbund
I grupperna 321, 322 och 323 ingär de 
enheter som hör t i l i  vederbörande 
kommuners budgethushällning dock utom 
de kommunala affärsverk, som förs 
t i l i  grupp 11
321 Städer
322 Övriga kommuner
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323 Kuntainliitot 323
Tähän luokkaan luokitellaan myös
useita kuntia palvelevat voit
toa tavoittelemattomat laitokset 
(esim. Suomen kaupunkiliitto, 
Seutusuunnittelun keskusli itto,
Kunnallinen eläkelaitos, Suomen 
kunnal1i s liit to , Sai raalali i tto)

324 Ahvenanmaan maakuntahallinto

33 Sosiaaliturvarahastot
Sisältää se lla iset yksiköt, jotka 
pääasiassa toteuttavat julkisen val
lan säätämää sosiaaliturvaa, kuiten
kin niin, että työeläkelaitokset luo
kitellaan luokkaan 24 Vakuutuslaitok
set. Sosiaaliturvarahastoihin s isä l
tyvät Erorahasto, Kansaneläkelaitos, 
Työttömyyskassojen Keskuskassa, työt
tömyyskassat ja Työttömyyskassojen 
tukirahasto.

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Luokka 4 sisältää voittoa tavoittelemat
tomat laitokset, jotka pääasiassa palvele
vat kotitalouksia (luokka 5) eivätkä kuulu 
luokkaan 3 (Julkisyhteisöt) tai 24 (Vakuu
tuslaitokset). Tähän luokkaan kuuluvat yh
teisöt tarjoavat kotitalouksille terveys-, 
koulutus-, kulttuuri- yms. palveluksia tai 
tavaroita normaalisti alle tuotantokustan
nusten.

Myös työntekijäjärjestöt kuuluvat luok
kaan 4.

Yrityksiä palvelevat voittoa tavoittele
mattomat yhteisöt luokitellaan luokkaan 1 

(Yhteisöyritykset).

41 Valtionapulaitokset
Yhteisöt ja laitokset, joiden toimin
ta pääosin rahoitetaan valtionavuilla 
ja joiden toimintaa valtio valvoo

Konmunalförbund
T ill denna grupp förs även icke 
vinstsyftande in stitu t vilka be- 
tjänar fl era kommuner (t.ex. Fin- 
lands stadsförbund, Central för- 
bundet för regionplanering, Kom
munal a pensionsanstalten, Suomen 
Kunnal1i s l i i tto, Sjukhusförbun-
det).

324 Alands landskapsförvaltning

33 Socialskyddsfonder
Enheter som huvudsakligen förverkli- 
gar den sociala trygghet som fast- 
s tä lls  av offentliga myndigheter dock 
s l  att arbetspensionsanstalter förs 
t i l i  grupp 24 Försäkringsanstalter. 
T ill  socialskyddsfonder hör Avglngs- 
bidragsfonden, Folkpensionsanstalten, 
Arbetslöshetskassornas centralkassa, 
Arbetspensionskassorna.

4 Icke vinstsyftande sammanslutningar

Grupp 4 omfattar icke vinstsyftande ins
titu t, som huvudsakligen betjänar hushlll 
(grupp 5) och som inte förs t i l i  grupp 3 
(Offentliga sammanslutningar) e lle r 24 
(Försäkringsanstalter). Samfunden inom den
na grupp erbjuder hushlllen kultur-, hälso- 
och utbildningstjänster e lle r varor t i l i  
ett pris som normalt understiger produkt- 
ionskostnaderna.

Även arbetstagarorganisationer förs t i l i  
grupp 4.

Icke vinstsyftande sammansl utningar som 
betjänar företag förs t i l i  grupp 1 
(Sammanslutni ngsföretag).

41 Statsunderstödda institutioner
Sammanslutningar och Institut, vars 
verksamhet i huvudsak finansieras med 
statsbidrag och vars verksamhet över- 
vakas av staten
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42 Valtionkirkot
Evankelis-luterilainen ja ortodoksi

nen kirkko

43 Säätiöt ja rahastot

44 Asuntoyhteisöt
Asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskun
nat, asuinkiinteistöyhtiöt ja muut 

asuntoyhtei söt

49 Muut voittoa tavoittelemattomat yh- 
tei söt
Muut kuin luokkiin 1 (Yhteisöyrityk- 
set) ja 2 (Rahoituslaitokset) luetta

vat yhdistykset yms. yhteisöt sekä 
muut kuin luokkaan 42 sisältyvät us

konnolliset yhdyskunnat.

42 Statskyrkor

Evangelisklutherska och ortodoxa kyr- 
kan

43 Stifte lser och fonder

44 Bostadssamfund
Bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, 
bostadsfastighetsbolag och andra 
bostadssamfund

49 Övriga icke vinstsyftande sammanslut- 
ningar
Övriga föreningar och andra samman- 
slutningar som inte förs t i l i  grup- 
perna 1 (Sammanslutninsföretag) och 
2 (Finansieringsinstitut), samt andra 
relig iösa samfund än de som inglr 
grupp 42.

5 Kotitaloudet (ml. yksity ise t ei-yhteisö- 
mäiset muuta kuin rahoitustoimintaa har
jo ittavat yritykset)

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki kotimai
set koti taioudet1) ja kaikki muualle luo
kittelemattomat yritykset. Kotitaloudet 
jaetaan alaryhmiin kotitalouden (ruoka
kunnan) päämiehen ammatti aseman2  ̂ mukaan 
seuraavasti

51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 
Sisältää kaikkien liikkeen-, ammatin- 

ja maatilatalouden harjoittajien 
kotitaloudet. Tähän luokkaan luetaan 
maati1ataloudet kokonai suudessaan

1) Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluo- 
kitukset, Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 19, Helsinki 1983.

2) Sosioekonominen asema -luokitus. Ammat
t i asemaluoki tus, Tilastokeskus, Käsi
k irjoja  Nro 17, Helsinki 1983.

5 Hushlll (inkl. privata icke-sammanslut- 
ningsliknande företag som bedriver annan 
än finansieringsverksamhet)

T ill denna grupp hör alla inhemska 
hu sh lll1) och alla företag vilka ej förts 
annorstädes. Hushlllen fördelas pl under- 
grupper enligt hushlllets (matlagets) hu- 
vudmans yrkesställning2) som följer

51 Näringsidkares hushlll
Här inglr a lla  affärs-, yrkes- och 
jordbruksidkares hushlll. T ill denna 
grupp förs jordbruken i sin helhet, 
när jordbruket bedrivs av en fysisk

1) Klassificeringar av hushlll, bostads- 
hushlll och familjer, Statistikcentra
len, Handböcker Nr 19, Helsingfors 
1983.

2) Klassificering av socioekonomisk stä ll-  
ning. Klassificering av yrkesställning, 
Statistikcentralen, Handböcker Nr 17, 
Helsingfors 1983.
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s illo in , kun maatilatalouden harjoit
tajana on luonnollinen henkilö eikä 
yhteisö. Myös muiden elinkeinonhar
jo ittajien yritykset luokitellaan tä
hän luokkaan, kun yrityksessä työs
kentelee keskimäärin korkeintaan 
neljä henkilöä.

54 Palkansaajakotitaloudet

59 Muut kotitaloudet
Esim. eläkeläis- opiskelija- ja la i
toksissa asuvien kotitaloudet.

6 Ulkomaat

Kaikki ulkomaiset talousyksiköt. Maassa 
sijaitsevat ulkomaiset lähetystöt, konsu
laa tit ja kansainvälisten järjestöjen yksi
köt luetaan ulkomaisiin talousyksiköihin.

person och inte av ett samfund. Även 
övriga näringsidkares företag förs 
t i l i  denna grupp dl högst fyra perso- 
ner i medeltal arbetar i företaget.

54 Löntagarhushll 1 

59 Övriga hushlll
T.ex. hushlll med pensionärer, 
studeranden och personer pl anstalt.

6 Utlandet

Alla utländska ekonomiska enheter. Ut- 
ländska legationer, konsulat och interna- 
tionella organisationers enheter belägna i 
landet ifrlga  räknas som utländska ekono
mi ska enheter.
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5. INSTITUTIONAALISTEN SEKTORILUOKKIEN MÄÄ
RITTELYYN LIITTYVÄT MUUT LUOKITUKSET

Institutionaalisten luokkien muodostami
sessa tarvitaan useita eri luokituskritee- 

rejä. Seuraavassa esitetään ne vahvistetut 
muut luokitukset, joiden yhdistelminä 
edellä esitetyt institutionaaliset luokat 
voidaan muodostaa. Eräissä tapauksissa 
tarvitaan oikeudellisen muodon, omistajan 
ja toiminnan tarkoituksen lisä ks i muita 
kriteerejä yksiköiden sijoittam isessa luok
k iin . T ä lla is ia  perusteita voivat o lla  yk
sikön toimiala ja henkilöstön määrä. Jois
sakin tapauksissa tiettyyn luokkaan kuulu
vat yksiköt määrätään yksikkökohtaisesti 
luettelemalla.

Liitteenä esitetään avain, josta käyvät 
ilmi institutionaalisen sektori luokituksen 
ja sen yhteydessä käytettyjen muiden luoki
tusten vä liset yhteydet. Taulukon viimei
sessä sarakkeessa "Muut kritee rit" oleva 
sana "Luettelo" tarkoittaa edellä mainittua 
yksikkökohtai sta 1uetteloi nti a.

Oikeudellinen muoto

11 Luonnollinen henkilö
12 Kuolinpesä, perikunta
13 Verotusyhtymä
14 Avoin yhtiö
15 Konkurssipesä
21 Kommandiittiyhtiö
22 Laivanisännistöyhtiö (ei osakeyhtiö)
31 Osakeyhtiö
32 Keskinäinen vakuutusyhtiö
33 Säästöpankki
34 Eläkesäätiö tai -kassa, työeläke

la ito s, työttömyys- tai avustus- 
kassa

35 Asunto-osakeyhtiö
41 Osuuskunta
51 Säätiö, rahasto
52 Aatteellinen yhdistys

5. ÖVRIGA INDELNINGAR I ANSLUTNING TILL DE
FINIERINGEN AV INSTITUTIONELLA SEKTORER

För att bi Ida institutionella grupper 
behövs flera olika indelningskriterier. I 
det följande framläggs de övriga faststä ll- 
da indelningar som kan utnyttjas för att 
bi Ida tid i gare framställda institutionell a 
grupper. I vissa fa ll krävs andra kriterier 
an jurid isk form, ägare och verksamhetens 
syfte för att placera enheterna i grupper. 
Sadana grunder kan t.ex. vara enhetens nä- 
ringsgren och personalens storlek. I vissa 
fa ll bestäms de enheter som hör t i l i  en 
v iss grupp genom att räkna upp dem.

Som bilaga presenteras en nyckel, som 
visar sambanden mell an den institutionell a 
sektorindelningen och övriga indelningar i 

anslutning t i l l  denna. I tabellens sista 
kolumn "Andra indelningsgrunder" avser or- 
den "Förteckning" tid i gare nämnd förteck- 
ning av enheter.

Juridisk form

11 Fysisk person
12 Dödsbo
13 Skattesammanslutning
14 Öppet bolag
15 Konkursbo
21 Kommanditbolag
22 Rederi (ej aktiebolag)
31 Aktiebolag
32 Ömsesidigt försäkringsbolag
33 Sparbank
34 Pensionsstiftelse e il er -kassa, ar-

betspensi onsanstalt, arbetslöshets-
e lle r undersstödskassa

35 Bostadsaktiebolag 
41 Andelslag
51 Stifte lse, fond
52 Ideell förening
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53 Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys
54 Taloudellinen yhdistys
61 Julkinen viranomainen
62 Julkinen liike la ito s
63 Julkisoikeudellinen yhteisö
71 Valtionkirkko
72 Muu uskonnollinen yhteisö
90 Muu oikeudellinen muoto

Omi stajatyyppi

1 Yksityinen kotimainen
2 Valtio
3 Kunta

4 Kuntainliitto
6 Ulkomaalaisten osuus y li 20 %, enin

tään 50 %
7 Ulkomaalaisten osuus y li 50 S
9 Muu omistajatyyppi

Toiminnan tarkoitus

1 Voittoa tavoitteleva toiminta
2 Voittoa tavoittelematon toiminta

Voittoa tavoittelevia ovat yrittä jäto i
mintaa harjoittavat ja sitä pääasiallisesti 
palvelevat institutionaaliset yksiköt. 
Voittoa tavoittelemattomia ovat julkisen 
hallinnon yksiköiden ja kotitalouksien 
lisäksi ju lkista toimintaa tai kotitalouk
sia pääasiallisesti palvelevat in stitu tio 
naaliset yksiköt, joiden tuottamien palve
lusten tai tavaroiden myynnistä saadut kor
vaukset eivät normaalisti peitä tuotanto
kustannuksia.

53 Ömsesidig skadeförsäkringsförening
54 Ekonomi sk förening
61 Offentlig myndighet
62 Offentligt affärsverk
63 O ffentligrättslig sammanslutning
71 Statskyrkan
72 Annat re lig iö st samfund
90 Annan juridisk form

Ägartyp

1 Privat inhemsk
2 Staten
3 Kommun
4 Kommunal förbund
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 en- 
heter som bedriver och huvudsakligen betjä- 
nar företagsverksamhet. Icke vinstsyftande 
är, förutom den offentliga förvaltningens 
enheter och hushallen, de institutionella 
enheter som huvudsakligen betjänar den 

offentliga förvaltningen eller hushallen 
och där de ersättningar dessa erh llle r vid 
försäljning av producerade tjänster e ller 
varor inte normalt täcker produktionskost- 
nader.
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1. SUMMARY

The classification  of institutional 
sectors i s based on the recommended 
international classification presented in 
the United Nations System of National 
Accounts (SNA) of 1968, as well as on the 
work of the Central Statistica l Office of 
Finland to improve the application of the 
Finnish national accounts and, notably, 
to develop the financial accounts and the 
corresponding financial sta tist ic s.

The main exception to the recommen

dations is  that not all institutional units 
in charge of the social security 
schemes imposed and controlled by public 
authorities are c lassified  in the 
sector 33, Social security funds. Certain 
institutional units classified  in the 
sector 24, Insurance companies and pension 
funds, also operate such schemes. In 
addition, the sectors 12 and 27 are not 
represented in the SNA classification.
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2. CLASSIFICATION OF INSTITUTIONAL SECTORS

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

111 Unincorporated central government 
enterpri ses

112 Other central government enter
pri ses

113 Unincorporated local government 
enterprises

114 Other local government enterprises
12 Private foreign-owned enterprises

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

122 Corporations with foreign share 

over 50 %
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, occupational 

pension institutions
244 Other insurance institutions

25 Other financial institutions: private
251 Private mortgage banks
252 Private credit companies
253 Private financial companies
254 Other private financial in s t i

tutions

26 Other financial institutions: public
261 Public mortgage banks

262 Public credit companies
263 Other public financial in st i

tutions
27 Foreign-owned financial institutions

271 Foreign-owned commercial banks
272 Foreign-owned insurance in st i

tutions
273 Other foreign-owned financial 

i nstitutions

3 General government
31 Central government
32 Local government

321 Urban municipalities
322 Other municipalities
323 Intermunicipal authorities
324 Provincial government of Aland

33 Social security funds

4 Non-profit institutions serving house
holds
41 Institutions for state aid
42 State churches
43 Foundations and funds
44 Housing corporations
49 Other non-profit institutions

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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L i i te  1 -  Bilaga 1

INSTITUTIONAALISEN SEKTORILUOKITUKSEN JA SEN MÄÄRITTELYSSÄ TARVITTAVIEN MUIDEN LUOKITUSTEN 
VÄLINEN AVAIN
NYCKEL MELLAN DEN INSTITUTIONELLA SEKTORINDELNINGEN OCH ÖVRIGA INDELNINGAR SOM BEHÖVS FÖR 
DEFINITIONER

Sektori - 
1uokka 
Sektor- 
klass

Toimi nnan 
tarkoi tus 
Verksam- 
hetens 
syfte

Omi staja-
tyyppi
Agartyp

Oikeudellinen
muoto
Juri di sk form

Muut luokitteluperusteet 
Andra indelningsgrunder

1 1 Paitsi toimialat TOL1) 81,82 
Utom näringsgrenarna NI1) 81,82

111 2 62

112 15,31,32,41,
63,90

113 3,4 62

114 15,31,41,63,90

121 6 13-31,41,51,54

122 7 13-31,41,51,
52,54

123 11,90

13 1,9 13-31,41,51,
54,63,90

11,12 Paitsi TOL 1 
Utom NI 1

Muilla toim ialoilla, kun henkilökunta 
vähintään 5 henkeä
Andra näringsgrenar, dl personalen är 
minst 5 person

2 1 Toimialat TOL 81 ja 82, paitsi 
luettelon perusteella sektoriluokkaan 
33 kuuluvat
Näringsgrenarna NI 81 och 82, utom de 
som pä basen av förteckningen hör t i l i  
sektorklass 33

21 2 Luettelo - Förteckning



Liite 1 jatk. - Bilaga 1 forts

Sektori - 
1uokka 
Sektor- 
klass

Toiminnan 
tarkoi tus 
Verksam- 
hetens 
syfte

Omi staja-
tyyppi
Agartyp

Oikeudellinen
muoto
Juri di sk form

Muut luokitteluperusteet 
Andra indelningsgrunder

22 1 1 Toimialaan TOL 8101 kuuluvat 
T ili näringsgren NI 8101 hörande

221 31

222 33

223 41

23 2 Luettelo - Förteckning

24 1 Toimialaan TOL 82 kuuluvat 
T ili näringsgren NI 82 hörande

241 31,32 TOL 8201 tai TOL 8203 
NI 8201 e lle r NI 8203

242 TOL 8202 tai TOL 8203 
NI 8202 e lle r NI 8203

243 34 TOL 8201 tai TOL 8203 paitsi luokkaan 
33 kuuluvat
NI 8201 e lle r NI 8203, utom de som hör 
t i l i  klass 33

244 34,52

25 1 1,6,7,9

alaryhmät muodostetaan luettelon perusteella 
undergrupperna bildas utglende fran förteckningen

26 1 2,3,4 TOL 8102 - NI 8102

alaryhmät muodostetaan luettelon perusteella 
undergrupperna bildas utgaende fran förteckningen

27 1 6,7 31,32 Toimialaan TOL 81 tai 82 kuuluvat 
T ili näringsgrenar NI 81 eller 82 
hörande

3 2

31 2 61 Huom. liike la itokset kuuluvat 
luokkaan 1
Obs. affärsverk hörande t i l i  klass 1

32 3,4 61,63
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L i i te  1 jatk. - Bilaga 1 forts.

Sektori - 
luokka 
Sektor 
klass

Toiminnan
tarkoitus
Verksam-
hetens
syfte

Omi staja-
tyyppi
Agartyp

Oikeudellinen
muoto
Juri di sk form

Muut luokitteluperusteet 
Andra indelningsgrunder

321 2 3 61 Kaupungit - Städer

322 Muut kunnat - Övriga kommuner

323 3,4 61,63

324 Luettelo - Förteckning

33 Luettelo - Förteckning

4 2

41 1,6,7,9 52,54,63,72,90

42 1 71

43 1,6,7,9 51

44 1,2,3,4 31,35,41

45 12,14,21,35,41,
52,61,63,72,90

5 Avain ei koske kotitalouksia 
Nyckeln gäller inte hushlll

51 1 1 11 Toimialaan TOL 1 kuuluvat suuruudesta 
ri i ppumatta
T ili näringsgren NI 1 hörande 
oberoende av storlek

Ka ik illa  muilla toim ialoilla, kun 
henkilökunta enintään 4 henkilöä 
Alla andra näringsgrenar, dl personalen 
är högst 4 personer

1) Toimialaluokitus (TOL) 1979, Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, Helsinki 1979 tai 1984 
Näringsgrensindelningen (NI) 1979, Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, Helsingfors 1979 
e lle r  1984.



29

L iite  2 -  B11aga 2

INSTITUTIONAALISESSA SEKTORILUOKITUKSESSA TEHDYT MUUTOKSET SEKÄ NIIDEN SUHDE 
VUODEN 1975 LAITOKSEEN
ÄNDRINGAR I DEN INSTITUTIONELLA SEKTORINDELNINGEN SAMT FÖRHALLANDET TILL 1975 
ARS UPPLAGA

Uusi - Ny____________________________

243 Eläkesäätiöt ja -kassat, työeläke
laitokset
Pensionsstiftelser och -kassor, 
arbetspensionsanstalter

253 Yksityiset rahoitusyhtiöt 
Privata finansieringsbolag

254 Muut yksity iset rahoituslaitokset 
Övriga privata finansieringsinstitut

27 Ulkomaalaisten omistamat rahoitus
laitokset
Utlandsägda fi nansieri ngsi nsti tut

271 Ulkomaalaisten liikepankit 
Utlandsägda affärsbanker

272 Ulkomaalaisten vakuutuslaitokset 
Utlandsägda försäkri ngsanstalter

273 Muut ulkomaalaisten rahoituslaitokset 
Övriga utlandsägda finansierings
in stitu t

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Icke vinstsyftande sammanslutningar

41 Valtionapulaitokset 
Statsunderstödda insti tutioner

42 Valtionkirkot 
Statskyrkor

43 Säätiöt ja rahastot 
Stifte lser och fonder

44 Asuntoyhteisöt 
Bostadssamfund

49 Muut voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt
Övriga icke vinstsyftande 
sammanslutningar

Vanha - Gamrnal

243 Eläkesäätiöt ja -kassat
Pensionsstiftelser och -kassor

253 Luottokaupan rahoituslaitokset 
Kredi thandelns fi nansi eri ngs-
in stitu t

254 Palveluluottolaitokset 
Servi cekredi ti nrättni ngar

255 Muut yksity iset rahoituslaitokset 
Övriga privata fi nansi nsti tut

34 Muut julkisyhteisöt
Övriga offentliga sammanslutningar

4 Yksityiset voittoa tavoittelemattomat 
yhtei söt
Privata icke vinstsyftande samman
slutningar

40 Yksityiset voittoa tavoittelemattomat 
yhtei söt
Privata icke vinstsyftande samman
slutningar

401 Valtionkirkot 
Statskyrkor

402 Säätiöt ja rahastot 
Stifte lser och fonder

403 Muut yksity iset voittoa tavoitte
lemattomat yhtei söt 
Övriga privata icke vinstsyftande 
sammanslutningar
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Nro 11 Pääasia llisen  toiminnan luokitus
Pääasia llisen  toimeentulolähteen luokitus

K1assificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
K1assificering  av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla

Cl a ss ifica t ion  of the Population by Type 
o f A ctiv ity
C la ss if ica tion  of the Population by Main 
Source of Livelihood

Nro 12 Väestötila sto llinen  va lt io - ja maa-alueluokitus

K1assificering av stater och landomräden inom 
i ndi vi dstati sti ken

C la ss if ica tion  of Countries and Areas in 
Demographic S ta t is t ic s

Nro 13 Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
T ie to sisä ltö , tulosteet

Nro 14 Ammattiluokitus 1980
Yrkeskl a ss if ic e r in g  1980 

Cl a ss if ica t ion  of Occupations 1980

Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 

K1 a ss if ice rin g  av hushäl 1 svaror och -tjänster 

C la ss if ica tion  of Household Goods and Services

Nro 16

Nro 17

Rakennusluokitus
Rakennus-, huoneisto- ja to im itila luokitus

Byggnadsklassfi ceri ng
K1assificering  av byggnader, lägenheter och lokaler

C la ss if ica tion  of Buildings 
C la ss if ica tion  of Build ings, Apartments and 
Business/Other Premises

Sosioekonominen asema -luokitus 
Ammatti asema!uoki tus
K1 a ss if ice rin g  av socioekonomisk 
K1assificering  av yrkesstä lln ing

stäl 1 ni ng

Cl assi f i cation 
Cl a ss ifica tion

of Socio-Economic Status 
of Occupational Status

Nro 18 Demografiset ja so s ia a lise t  perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, s iv i i l is ä ä t y ,  k ie l i,  kansalaisuus, uskontokunta

Demografiska och social a grundklassificeringar
Alder, kön, c iv ilständ , spräk, nationalitet, trossamfund

Demographic and Social Basic C lassif ica tion s
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion

Nro 19 Kotita lous-, asuntokunta- ja perheluokitukset

K la ss if ice rin ga r av hu sh lll, bostadshushäl 1 och fam iljer

C la ss if ica tion s of Households, Household-Dwelling Units, and 
Families

1980

1980

1980

1981

1982

1982

1983

1983

1983
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