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Alkusanat
Institutionaalinen sektoriluokitus on Tilas
tokeskuksen julkaisema luokitusstandardi, jonka 
tarkoituksena on edistää tilastojen käsitteellistä 
selkeyttä ja vertailukelpoisuutta. Luokitus sovel
tuu käytettäväksi myös muissa tietojärjestel
missä.

Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 perustuu 
Euroopan unionin kansantalouden tilinpitojär- 
jestelmän EKT:n (ESA 1995) perusluokitukseen, 
jonka taustalla on kansainvälinen tilinpitosuosi- 
tus SNA.

Uuteen institutionaaliseen sektoriluokitukseen on 
muutettu ainoastaan ulkomaiden alajaottelu ver
rattuna täysin uudistettuun edelliseen luokituk
seen vuodelta 1995 (julkaistu 1993). Lisäksi 
johdanto-osa on tarkistettu EKT:n mukaiseksi. 
Uutta luokitusta suositellaan käytettäväksi 
vuodesta 1996 lähtien.

Tilastokeskuksen luokituspalvelut ylläpitää insti
tutionaalista sektoriluokitusta ja ottaa mielellään 
vastaan ehdotuksia luokituksen kehittämiseksi. 
Luokituksen sisältöä koskeviin tiedusteluihin 
vastaa taloudelliset olot -yksikkö.

Luokituksen nimikkeistöä ja määritelmiä sekä 
muunnosavainta vanhasta luokituksesta vuodelta 
1984 on saatavissa myös levykkeellä. Niiden 
myynnistä vastaa Anne Väänänen, puh. (90) 
1734 2243, fax (90) 1734 2291. Käsikirjoja (liite 
julkaisun lopussa) myy Tilastokeskuksen jul
kaisujen myynti (90) 1734 2011, fax (90) 1734 
2474.

Helsingissä 16. marraskuuta 1995 

Timo Relander

Pasi Markelin

Förord
Den institutionella sektorindelningen är en klas- 
sificeringsstandard som publiceras av Statistik
centralen. Syftet med klassificeringen är att göra 
begreppen i Statistik klarare och att främja jäm- 
förbarheten. Klassificeringen kan ocksä användas 
i andra datasystem.

Den institutionella sektorindelningen 1996 
baserar sig pä grundklassificeringen i Europeiska 
unionens nationalräkenskapssystem ENS (ESA 
1995) med den internationella klassificerings- 
rekommendationen för nationalräkenskaper 
(SNA) som bakgrund.

Jämfört med den heit reviderade föregäende 
klassificeringen frän är 1995 (utgiven är 1993) 
gäller ändringarna i den nya institutionella sek
torindelningen bara undergrupperingen i gruppen 
6 Utlandet. Därtill har inledningen reviderats för 
att följa ENS. Statistikcentralen rekommenderar 
att den nya sektorindelningen används Mn och 
med är 1996.

Statistikcentralens enhet för klassificeringstjäns- 
ter upprätthäller den institutionella sektorin
delningen och tar gärna emot förslag tili utveck- 
ling av klassificeringen. I frägor som gäller inne- 
hället kan man vända sig tili enheten för 
ekonomiska förhällanden.

Nomenklaturen och definitionerna i sektorin
delningen samt nyckeln mellan den gamla 
(1984) och nya (1996) klassificeringen finns 
ocksä pä diskett. Diskettförsäljningen sköts av 
Anne Väänänen, tfn (90) 1734 2243, telefax (90) 
1734 2291. Handböcker (bilaga i slutet av Publi
kationen) säljs av Statistikcentralens publika- 
tionsförsäljning, tfn (90) 1734 2011, telefax (90) 
1734 2474.

Helsingfors den 16 november 1995 

Timo Relander

Pasi Markelin
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1 Institutionaalisen sektoriluokituksen luonne
Institutionaalinen sektoriluokitus (ISL) on jär
jestelmä, jolla luokitellaan taloudellisia päätöksiä 
tekeviä yksiköitä laajempiin toiminnaltaan, ra
hoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudel
liselta muodoltaan samanlaatuisiin luokkiin. 
Päätöksentekoyksikkö on henkilö, kotitalous tai 
oikeushenkilö, jolla on oikeus hankkia omaa va
rallisuutta, harjoittaa taloudellista toimintaa ja 
suorittaa taloustoimia muiden yksiköiden kanssa.

Institutionaalisen sektoriluokituksen pääsektorit 
ovat:

1 Yritykset
2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
3 Julkisyhteisöt
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
5 Kotitaloudet
6 Ulkomaat

Institutionaalinen sektoriluokitus on kansanta
loutta kuvaavissa yhteiskuntatilastoissa käytet
tävä luokitus. Se on kansantalouden tilinpidon 
perusluokitus, jonka avulla kuvataan tilinpitojär- 
jestelmän rahavirtoja ja varantoja.

Institutionaalinen sektoriluokitus on Euroopan 
unionin (EU) kansantalouden tilinpidon EKT:n 
(ESA 19951) perusluokitus, jota jäsenmaiden 
pitää noudattaa raportoidessaan kansantalouden 
tilinpidon tietoja EU:lle2. Institutionaalinen sek
toriluokitus perustuu kansainväliseen kansanta
louden tilinpitosuositukseen (SNA3).

ISL 1996:n ja EKT 1995:n välinen vertailutau
lukko on esitetty liitteessä (s. 30).

2 Institutionaalisen sektoriluokituksen uusiminen
Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 poikkeaa 
edellisestä luokituksesta4 vuodelta 1995 vain 
ulkomaiden pääluokaltaan, joka jakautuu nyt 
EKT:n mukaisesti EU:in sekä muihin maihin ja 
kansainvälisiin järjestöihin. Uusi luokitus vastaa 
periaatteiltaan edellistä luokitusta, joka oli perus
teellisesti uudistettu sitä edeltävästä luokituksesta 
vuodelta 19845. Tässä luvussa uutta luokitusta 
verrataan vuodelta 1984 olevaan luokitukseen.

Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 vastaa 
Suomen muuttunutta taloudellista rakennetta 
sekä kansainvälisiä uudistettuja kansantalouden 
tilinpitosuosituksia. Luokitusta on yksinker
taistettu poistamalla siitä joitakin tarpeettomaksi 
katsottuja luokkia. Toisaalta joitakin lisäluokkia 
on muodostettu. Muutoksia on tehty luokituksen 
kaksi- ja kolminumerotasolla. Pääsektorit ovat 
pysyneet muuttumattomina. Täydellinen muun-

1 European System of Accounts, ESA 1995. (Suom. Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä, EKT 1995.)

2 Asetus Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan yhteisössä.

3 A System of National Accounts 1993. Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank.

4 Institutionaalinen sektoriluokitus 1995. Tilastokeskus, Käsikirjoja 5. Helsinki 1993.

5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1984. Tilastokeskus, Käsikirjoja 5. Helsinki 1984.

nosavain vanhasta luokituksesta vuodelta 1984 
on esitetty luvussa 7 (s. 13).

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet pääsek
torissa rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Jako yk
sityisiin ja julkisiin rahoituslaitoksiin on 
poistettu. Vakuutuslaitoksia ja talletuspankkeja 
ei eritellä tarkemmin. Sen sijaan rahoituksen ja 
vakuutuksen välitystä avustaville laitoksille on 
muodostettu oma kaksinumerotason luokka. 
Tähän luokkaan siirtyy joitakin yksiköitä myös 
yrityssektorista. Työeläkelaitokset on siirretty 
julkisyhteisöjen pääluokkaan.

Pääsektorissa yritykset on yleisöä palvelevat lii
kelaitokset yhdistetty samaan luokkaan julkisten 
yritysten kanssa. Jako kotimaisiin ja ulkomaisiin 
yrityksiin on siirretty kaksinumerotasolta 
kolminumerotasolle.
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Pääsektorissa julkisyhteisöt on kaupungit ja kun
nat yhdistetty luokaksi kunnat. Työeläkelaitok
sille on muodostettu oma kolminumerotason 
luokka sosiaaliturvarahastojen alle.

Voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä ei val
tionapulaitoksilla eikä säätiöillä ja rahastoilla ole 
enää omaa luokkaansa vaan ne on yhdistetty 
luokkaan muut voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt.

3 Luokiteltavat yksiköt

Kotitalouksissa on maatilatalouden harjoittajille 
muodostettu oma kolminumerotason luokkansa. 
Rajanveto yrityksiin on muutettu.

Ulkomaat on jaettu kaksinumerotasolla EKT:n 
mukaisesti Euroopan unioniin sekä muihin mai
hin ja kansainvälisiin järjestöihin. Kolminumero- 
tasolla EU on jaettu jäsenvaltioihin ja 
toimielimiin, sekä muut maat ja kansainväliset 
järjestöt on erotettu toisistaan.

Institutionaalinen yksikkö on henkilö, kotitalous, 
yritys, yhteisö tai yritysmäinen yhteisö, jolla on 
itsenäinen päätösvalta rahoitusvarojensa suhteen.

Itsenäinen päätösvalta ei aina ole täydellistä; 
esim. konsernissa tytäryhtiöillä on usein rajoi
tettu päätösvalta. Koska ne kuitenkin juridisesti 
ovat itsenäisiä yksikköjä ja ne pitävät täydellistä 
kirjanpitoa, niitä pidetään erillisinä institutionaa
lisina yksikköinä. Myös emoyhtiötä, joka toimii 
pelkästään hallinnollisena holding-yhtiönä, 
pidetään erillisenä yksikkönä.

Institutionaalisten luokkien muodostamisessa 
käytetään seuraavia periaatteita:

1. Ulkomaat ja kotimaa erotetaan toisistaan. 
Ulkomaat sijoitetaan pääsektoriin 6.

2. Kotimaiset yksiköt jaetaan kotitalouksiin ja 
juridisiin yksiköihin

3. Kotitaloudessa tapahtuva tuotantotoiminta 
jaetaan ammatinharjoittajiin, liikkeenharjoittajiin, 
maatilatalouden harjoittajiin ja ns. yritysmäisiin 
yhteisöihin. Yritysmäisiä yhteisöjä pidetään 
käytännön syistä juridisina yksikköinä.

4. Juridiset yksiköt jaetaan julkisiin ja yksityi
siin. Yksityiset juridiset yksiköt sisältävät myös 
Suomessa sijaitsevat ulkomaalaisomisteiset yk
siköt.

5. Yksityiset juridiset yksiköt jaetaan voittoa ta- 
voitteleviin ja voittoa tavoittelemattomiin yk
siköihin.

6. Julkiset yksiköt jaetaan julkisyhteisöihin ja 
julkisiin yrityksiin

7. Voittoa tavoittelevat juridiset yksiköt jaetaan 
yrityksiin ja rahoituslaitoksiin.

8. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt jaetaan eri 
sektoreihin sen mukaan, mitä yksikköä ne 
palvelevat. Kotitalouksia palvelevat voittoa ta
voittelemattomat yhteisöt erotetaan omaksi 
pääsektorikseen.

3.1 Kotimaiset talousyksiköt

Kotimaiset talousyksiköt sijoitetaan pääsektorei- 
hin 1-5. Kotimaisiksi talousyksiköiksi kutsutaan 
kotimaan alueella sijaitsevia kotitalouksia ja ju
ridisia yksiköitä. Kotimaan alue käsittää:

• maan valtiollisten rajojen sisäpuolisen alueen

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

• kotimaisten talousyksiköiden kansainvälisillä 
vesillä käyttämät kalastus- yms. alukset.

Tietyn maan ulkomailla sijaitsevat lähetystöt, 
konsulaatit yms. ovat kotimaisia yksiköitä ja 
vastaavasti kotimaassa sijaitsevat ulkomaiset 
lähetystöt, konsulaatit ja kansainvälisten jär
jestöjen yksiköt luetaan ulkomaisiin talousyk- 
siköihin. Kaikki kotimaan alueella asuvat hen
kilöt ovat kotimaisia talousyksiköitä, lukuun ot
tamatta seuraavia henkilöitä:

• ulkomaiset turistit ja maassa tilapäisesti (alle 
vuoden) asuvat tai työskentelevät henkilöt

• ulkomaisten laivojen ja lentokoneiden mie
histö

• ulkomaiset opiskelijat
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• vieraan valtion viralliset edustajat, diplomaatit 
ja sotilashenkilöt.

Luonnollinen henkilö, kotitalous, kuolinpesä

Henkilö yksikkönä voi suorittaa useita erilaisia 
taloustoimia: osallistua tuotantoon yrittäjänä tai 
työntekijänä, ostaa, omistaa ja myydä aineellisia 
ja aineettomia varoja. Lisäksi henkilö on aina 
kuluttaja.

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

Kotitalouden koko voi vaihdella yhdestä hen
kilöstä useaan henkilöön. Henkilöt, jotka elävät 
säännöllisesti tai hyvin pitkän määrittelemät
tömän ajan jossakin laitoksessa, käsitellään yk
sittäisinä laitoskotitalouksina1 Tällaisia ovat 
esim. sairaaloiden pitkäaikaispotilaat, pitkäai- 
kaisvangit ja opiskelija-asuntoloiden asukkaat.

Kotitaloudet voivat harjoittaa myös yrit
täjätoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kotitalous 
omistaa varallisuutta ja tuotantovälineitä tuotan
toa varten mutta tuotantoa ei ole organisoitu 
omaksi oikeudelliseksi yksikökseen. Tällöin 
puhutaan elinkeinonharjoittajien kotitalouksista. 
Jos yrittäjätoiminta on hyvin laajaa, sitä hallitaan 
kuten erillistä yritystä ja siitä pidetään täydellistä 
kirjanpitoa, niin se luetaan kuuluvaksi yrityssek
toriin.

Kotitaloudet jaetaan palkansaajakotitalouksiin, 
elinkeinonharjoittajien kotitalouksiin sekä mui
hin kotitalouksiin, joita ovat esim. opiskelijat, 
eläkeläiset ja laitoskotitaloudet.

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

Juridinen yksikkö

Juridiset yksiköt jaetaan pääsektoreihin 1-4:

• yritykset

• rahoitus- ja vakuutuslaitokset

• julkisyhteisöt

• voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Pääasiallisesti yrittäjätoimintaa harjoittavat koti
maiset talousyksiköt, joiden keskeisenä tavoit
teena on voiton tavoittelu, sijoitetaan yritysten ja 
rahoituslaitosten pääsektoreihin. Yritykset ja ra
hoituslaitokset ovat pääosin oikeudellisesti eril
lisiä henkilöistä ja taloudellisista yksiköistä, 
jotka omistavat yrityksen. Poikkeuksen muo
dostavat ns. yritysmäiset yhteisöt, joita 
käsitellään samoin kuin yrityksiä. Yritysmäisiä 
yhteisöjä ovat ulkomaisen talousyksikön 
Suomessa sijaitsevat yksiköt sekä sellainen koti
maisen yksikön harjoittama liiketoiminta, joka 
on erotettavissa kyseisestä yksiköstä, jota halli
taan kuten erillistä yritystä tai jonka suhde omis
tajaan on samankaltainen kuin yrityksen suhde 
osakkeenomistajiin. Kotimaisen talousyksikön 
omistamia yritysmäisiä yhteisöjä ovat mm. val
tion ja kuntien liikelaitokset, jotka tuottavat 
tavaroita ja palveluja markkinoille sekä kotita
louksien harjoittama liiketoiminta. Yritysmäisen 
yhteisön täytyy pitää täydellistä kirjanpitoa, joka 
sisältää tulos- ja taselaskelman.

Yrityksiin luetaan myös julkisenemmistöiset 
yritykset ja yleisöä palvelevat liikelaitokset.

Rahoituspalveluja ja rahoituksen tukipalveluja 
tuottavat yritykset erotetaan toimialan perus
teella omaksi pääsektoriksi. Siihen sijoitetaan 
kaikki ne kotimaiset talousyksiköt, joiden 
pääasiallisen toiminnan muodostaa saamisten ja 
velkojen hankinta.

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

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt tuottavat 
lähinnä erilaisia palveluja hintaan, joka ei kata 
tuotantokustannuksia. Kotitalouksia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sijoitetaan 
pääsektoriin 4. Muut sijoitetaan sektoreittain nii
den yksiköiden mukaan, joita ne toiminnallaan 
palvelevat. Voittoa tavoittelemattoman yhteisön 
harjoittama laajamittainen liiketoiminta erotetaan 
omaksi yksikökseen, mikäli se on mahdollista, ja

1 EKT:n mukaan laitoskotitaloudet käsitellään yhteistalouksina ikäänkuin laitosten henkilöt yhdessä muodostaisi
vat yhden kotitalouden.
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sijoitetaan taloudellisen toiminnan mukaiseen 
luokkaan.

3.2 Ulkomaiset talousyksiköt

Ulkomaiseksi talousyksiköksi kutsutaan koti
maan alueen ulkopuolella toimivia talousyk
siköltä, kuten yrityksiä, laitoksia yms. yhteisöjä 
sekä kotitalouksia. Ulkomaisia talousyksiköitä 
ovat myös Suomessa sijaitsevat ulkomaiset lähe
tystöt, konsulaatit ja kansainvälisten järjestöjen 
yksiköt. Ulkomaisiksi talousyksiköiksi luetaan 
myös kotimaan alueella oleskelevat

• ulkomaiset turistit ja maassa tilapäisesti (alle 
vuoden) asuvat tai työskentelevät henkilöt

• ulkomaisten laivojen ja lentokoneiden mie
histöt

• ulkomaiset opiskelijat

• vieraan valtion viralliset edustajat, diplomaatit 
ja sotilashenkilöt

Ulkomaisen talousyksikön suorassa omistuksessa 
olevat toimintayksiköt, riippumatta oikeudelli
sesta muodosta ja omistajatyypistä, esim. 
haaraliikkeet käsitellään yritysmäisinä yhteisöinä 
ja sijoitetaan yrityksiin tai rahoituslaitoksiin.

4 Suhde muihin luokituksiin
Institutionaalisten luokkien muodostamisessa 
tarvitaan useita eri luokituskriteerejä. Luokituk
set, joiden yhdistelminä institutionaaliset luokat 
voidaan muodostaa ovat omistajatyypin, toimin
nan tarkoituksen sekä oikeudellisen muodon 
luokitukset. Joissakin tapauksissa käytetään 
myös toimialaluokitusta1. Näitä luokituksia käyt
tämällä voidaan tarvittaessa muodostaa myös 
standardia tarkempia erittelyjä.

Omistajatyyppejä ovat:

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

Toiminnan tarkoituksen luokitus jakaa juridiset 
yksiköt toiminnan tarkoituksen mukaan voittoa 
tavoittelevaan ja voittoa tavoittelemattomaan 
toimintaan. Voittoa tavoittelevia ovat yrit
täjätoimintaa harjoittavat ja sitä pääasiallisesti 
palvelevat yksiköt. Voittoa tavoittelemattomia 
ovat julkisen hallinnon yksiköiden ja kotitalouk
sien lisäksi julkista toimintaa tai kotitalouksia 
pääasiallisesti palvelevat yksiköt.

Oikeudellinen muoto on verohallinnon määrit
telemä luokitus.

Toimialaluokitus on institutionaalisen sektori- 
luokituksen ohella toinen tärkeä tilastollisia yk
siköitä luokitteleva järjestelmä. Toimialaluoki
tusta käytetään yleisesti tuotannon kuvaamisessa. 
Tällöin luokitellaan yksikköjä, jotka usein ovat 
institutionaalisen yksikön osia eivätkä vält
tämättä ole itsenäisiä muiden taloustoimien kuin 
tuotantopäätösten suhteen. Näitä yksiköitä kutsu
taan toimipaikoiksi. Toimipaikka on yhden 
yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama 
yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhden
laisia tavaroita tai palveluja tuottava tuotantoyk
sikkö. Toimipaikka on toimialaluokitusta 
sovellettaessa keskeinen yksikkö, koska moni
toimialaisista yrityksistä saadaan näin toimialoit
tain eriteltyä tietoa.

Julkisen sektorin taloutta ja toimintaa kuvat
taessa käytetään usein ryhmittelyperustana 
yhteiskuntapolitiikan tavoitealueita joihin julki
nen valta kohdentaa toimintansa. Luokitusjär
jestelmänä on tällöin julkisyhteisöjen teh- 
täväluokitus2, jossa luokitellaan julkisyhteisöjen 
tuloja ja menoja sen mukaan, mihin tehtävään ne 
kohdistuvat. Jokainen osto, palkanmaksu, tulon
siirto jne. voidaan kohdentaa tehtävään, jota 
taloustoimi palvelee.

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

2 Yhteisöjen tehtäväluokitukset. Tilastokeskus, käsikirjoja 10. Helsinki 1986.
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5 Luokituksen nimikkeistö
1 Yritykset
11 Julkiset yritykset
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35 Sosiaaliturvarahastot
351 Työeläkelaitokset
352 Muut sosiaaliturvarahastot

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
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43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

5 Kotitaloudet
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet
511 Maatilatalouden harjoittajat
512 Muut elinkeinonharjoittajat

52 Palkansaajakotitaloudet
520 Palkansaajakotitaloudet
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530 Muut kotitaloudet
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61 Euroopan unioni
611 Euroopan unionin jäsenvaltiot
612 Euroopan unionin toimielimet

62 Muut maat ja kansainväliset järjestöt
621 Muut maat
622 Kansainväliset järjestöt
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6 Luokitus määritelmineen

1 Yritykset
Kotimaiset talousyksiköt, joiden ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa tavaroita ja palveluita 
(lukuunottamatta rahoitus- ja vakuutuspalveluita) myytäväksi markkinoilla normaalisti vähintään tuo
tantokustannukset peittävään hintaan.
Yritykset ovat

• juridisesti itsenäisiä yhteisöjä tai

• niiden kaltaisia yksiköitä, joiden toiminta on erotettavissa omistajiensa taloudesta ja joita hoidetaan 
ikäänkuin yrityksiä, vaikka ne eivät olekaan muodollisesti itsenäisiä.

Yritys tai yrityksen kaltainen yksikkö pitää taloudestaan kahdenkertaista kirjanpitoa.
Myös yrityksiä palvelevat, niiden rahoittamat ja kontrolloimat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt kuu
luvat tähän luokkaan.
Tähän eivät kuulu rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Ne kuuluvat pääluokkaan 2.

II Julkiset yritykset
Kotimaiset julkiset yritykset, joiden pääasiallinen 
toiminta on tavaroiden ja palvelujen tuottaminen 
markkinoille vähintään tuotantokustannukset 
peittävään hintaan. Julkisen vallan omistusosuus 
on vähintään 50% osake- tai osuuspääomasta. 
Myös tytäryhtiöt, joissa julkisen vallan omistus
osuus suoraan tai välillisesti on yhteensä 50% tai 
enemmän.
Julkiset liikelaitokset, jotka myyvät suurimman 
osan tuottamistaan tavaroista ja palveluista 
yleisölle.

III  Valtion yritykset ja liikelaitokset
Yritykset, joiden osakepääomasta valtio tai 
sosiaaliturvarahastot omistavat suoraan ja/tai 
välillisesti emoyhtiön kautta vähintään 50%.
Valtion liikelaitokset, joiden tuottamat tavarat ja 
palvelut myydään pääasiassa yleisölle.

112 Kuntien yritykset ja liikelaitokset
Yritykset, joiden osakepääomasta kunta, kunta
yhtymä tai Ahvenanmaan maakunta omistaa 
joko suoraan tai välillisesti emoyhtiön kautta 
vähintään 50%.
Kuntien, kuntayhtymien tai Ahvenanmaan 
maakunnan omistamat liikelaitokset, joiden tuot
tamat tavarat ja palvelut myydään pääasiassa 
yleisölle.

12 Yksityiset yritykset
Yksityisten omistamat ja/tai valvomat yritykset,
jotka ovat

• juridisesti itsenäisiä yksiköitä, ts. osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt, laivanisän- 
nistöt tms. liikeyhtymät, avoimet yhtiöt, 
yritysten konkurssipesät, taloudelliset yh
distykset tms.

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

• itsenäisiä liikkeenharjoittajia, joiden toiminta 
on suhteellisen laajaa ja yritysmäistä; tällaiset 
liikkeenharjoittajat pitävät toiminnastaan 
kahdenkertaista kirjanpitoa

• yllä mainittujen liikkeenharjoittajien kuolin
pesiä

• luokkaan 1 kuuluvia yrityksiä palvelevia voit
toa tavoittelemattomia yhteisöjä, joiden 
pääasiallisesta rahoituksesta ja valvonnasta 
kyseiset yritykset vastaavat (esim. työnantaja- 
järjestöt, myyntiä edistävät yhdistykset yms.).

121 Kotimaiset yritykset
Yritykset, joissa ulkomaalaisilla ei ole pysyvää
vaikutusvaltaa.
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122 Ulkomaalaisenemmistöiset yrityk
set

Yritykset, jotka ulkomaalaiset omistavat osittain 
tai kokonaan (osuus vähintään 50 %) ja joissa 
ulkomaalaisilla on pysyvä vaikutusvalta.

123 Muut ulkomaalaisomisteiset 
yritykset

Yritykset, jotka ulkomaalaiset omistavat osittain 
(osuus vähintään 10 % mutta alle 50 %) ja joissa 
ulkomaalaisilla on. pysyvä vaikutusvalta.
Tähän eivät kuulu yritykset, joissa julkisen val
lan omistusosuus on 50 % tai enemmän. Ne kuu
luvat luokkaan 11 Julkiset yritykset.

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

21 Suomen Pankki 

210 Suomen Pankki

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

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

222 Ulkomaalaisten omistamat tal
letuspankit

Ulkomaalaisten omistamat talletuspankkitoimin- 
taa harjoittavat tytärpankit tai sivukonttorit.

23 Muut luottolaitokset

230 Muut luottolaitokset
Muut luottolaitokset kuin talletuspankit. Kaikki 
yksityiset ja julkiset sekä kotimaiset ja ulko
maalaisten omistamat yksiköt.

24 Vakuutuslaitokset

240 Vakuutuslaitokset
Yksityiset ja julkiset sekä kotimaiset että ulko
maalaisten omistamat vakuutuslaitokset.
Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt, vakuu
tusyhdistykset, myös liikennevakuutuskeskus. 
Yksilöllistä eläkevakuutusta harjoittavat yhtiöt 
kuuluvat tähän luokkaan.
Tähän eivät kuulu lakisääteistä tai siihen rin
nastettavaa työeläketurvaa hoitavat eläkevakuu
tusyhtiöt tai -laitokset. Ne kuuluvat luokkaan 35 
Sosiaaliturvarahastot.

25 Rahoituksen ja vakuutuksen 
välitystä avustavat laitokset

250 Rahoituksen ja vakuutuksen 
välitystä avustavat laitokset

Rahoitus- ja vakuutustoimintaa tukevat ja avus
tavat laitokset, jotka eivät itse hanki rahoitus- 
varoja eivätkä ota riskejä velkaantumalla omaan 
laskuunsa. Näitä ovat arvopaperinvälitysliikkeet 
ja arvopaperien markkinapaikat, kuten pörssit, 
luottotietoja antavat ja luottokelpoisuutta arvioi
vat laitokset, johdannaisinstrumentteja kuten 
swapeja, optioita ja futuureja järjestävät laitokset 
sekä vakuutuksia välittävät liikkeet.
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26 Muut rahoituslaitokset

260 Muut rahoituslaitokset
Yksityiset ja julkiset sekä kotimaiset ja ulko
maalaisten omistamat sijoitusrahastot, hen
kilöstörahastot ja panttikonttorit yms..

Osuuskauppojen säästökassojen ja yritysten 
huoltokonttoreiden toimintaa ei eroteta ko. 
talousyksikön muusta toiminnasta.
Tähän eivät kuulu omaan lukuunsa arvopaperi
kauppaa harjoittavat yritykset. Ne kuuluvat 
pääluokkaan 1 Yritykset.

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

31 Valtio 

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

32 Kunnat 

320 Kunnat
Kuntien budjettien alaiset talousyksiköt: kunnan 
virastot ja laitokset.
Tähän eivät kuulu budjettien alaisista yksiköistä 
kuntien liikelaitokset, joiden tuottamat tavarat ja 
palvelut myydään pääasiassa yksityisille. Ne 
kuuluvat luokkaan 112 Kuntien yritykset ja lii
kelaitokset, johon kuuluvat myös kuntien budjet
tien ulkopuoliset kuntien omistamat yksiköt.

33 Kuntayhtymät 

330 Kuntayhtymät
Kuntayhtymien budjettien alaiset talousyksiköt.
Kuntayhtymä voidaan perustaa kunnallislain 
mukaan kuntien yhteisten pysyväisluonteisten 
teh-tävien hoitamista varten. Kuntayhtymä voi 
toimia yhdellä tai useammalla toimialalla. Kun
tayhtymäksi katsotaan myös useita kuntia 
palvelevat voittoa tavoittelemattomat kuntayh
teisöt, kuten kuntien keskusjärjestö.
Tähän eivät kuulu budjettien alaisista yksiköistä 
kuntayhtymien liikelaitokset, joiden tuottamat 
tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksityi
sille. Ne kuuluvat luokkaan 112 Kuntien yrityk
set ja liikelaitokset, johon kuuluvat myös kunta
yhtymien budjettien ulkopuoliset kuntayhtymien 
omistamat yksiköt.

34 Ahvenanmaan maakuntahallinto 

340 Ahvenanmaan maakuntahallinto
Ahvenanmaan maakunnan budjetin alaiset 
talousyksiköt: maakunnan virastot ja laitokset.
Ahvenanmaan maakunta on Ahvenanmaan itse
hallintolain mukaan itsehallinnollinen yksikkö.
Tähän eivät kuulu budjetin alaisista yksiköistä 
maakunnan liikelaitokset, joiden tuottamat
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tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksityi
sille. Ne kuuluvat luokkaan 112 Kuntien yrityk
set ja liikelaitokset, johon kuuluvat myös Ahve
nanmaan maakunnan budjetin ulkopuoliset 
maakunnan omistamat yksiköt.

35 Sosiaaliturvarahastot
Pääasiassa julkisen vallan säätämää sosiaalitur
vaa toteuttavat yksiköt.

351 Työeläkelaitokset
Lakisääteistä ja siihen rinnastettavaa vapaa
ehtoista työeläkevakuutusta hoitavat yhtiöt, 
eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä julkiset laitokset 
(kuten Kuntien eläkevakuutus).

352 Muut sosiaaliturvarahastot
Julkisen vallan perusturvaa toteuttavat yksiköt 
(kuten Kansaneläkelaitos). Myös työttömyyskas
sat sekä sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat 
kuuluvat tähän luokkaan.

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

41 Asuntoyhteisöt 

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

42 Valtionkirkot 

420 Valtionkirkot
Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko.

Tähän eivät kuulu muut uskonnolliset yhteisöt. 
Ne kuuluvat luokkaan 43 Muut voittoa tavoit
telemattomat yhteisöt.

43 Muut voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt

430 Muut voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt

Esimerkiksi terveys-, koulutus- tai sosiaali
palveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, 
puolueet ja työntekijäjärjestöt sekä muut uskon
nolliset yhteisöt kuin valtionkirkot.

5 Kotitaloudet
Kaikki kotimaiset kotitaloudet sekä niiden harjoittama yritystoiminta, mikäli sitä ei voida erottaa koti
talouden toiminnasta erilliseksi yrityssektoriin luokiteltavaksi yksiköksi.
Kotitaloudet saavat palkkaa, omaisuustuloja, tulonsiirtoja muilta sektoreilta tai yrittäjätuloa harjoit
tamastaan elinkeinotoiminnasta.
Kotitaloudet jaetaan alaryhmiin sen viitehenkilön ammattiaseman mukaan, joka pääasiallisesti vastaa 
kotitalouden toimeentulosta1.

1 EKT:n mukaan kotitaloudet jaetaan alasektoreihin koko kotitalouden saaman suurimman tulolajin mukaan. 
Tämän tiedon puuttuessa jakokriteerinä voidaan pitää viitehenkilön tai itsensä viitehenkilöksi ilmoittaneen tuloja.
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51 Elinkeinonharjoittajien kotita
loudet

Liikkeen-, ammatin- ja maatilatalouden harjoitta
jien kotitaloudet.
Myös tällaisten kotitalouksien harjoittama 
yritystoiminta, mikäli sitä ei voida erottaa it
senäiseksi yksiköksi. Tällainen toiminta ei ole 
laajuudeltaan kovin merkittävää, vaikka 
yritystoiminnan palveluksessa voi olla myös pal
kattua henkilöstöä. Henkilöstön määrä on kuiten
kin yleensä hyvin vähäinen. Tällaisesta toimin
nasta pidetään yleensä yhdenkertaista kirjanpitoa.
Tähän eivät kuulu liikkeenharjoittajat, joiden 
toiminta on laajaa ja yritysmäistä. Ne kuuluvat 
pääluokkaan 1 tai 2 toiminnan lajin mukaan.

511 Maatilatalouden harjoittajat
Kaikki maatilataloudet, palkatun henkilöstön 
määrästä riippumatta, kun maatilatalouden har
joittajana on luonnollinen henkilö eikä yhteisö.

6 Ulkomaat

512 Muut elinkeinonharjoittajat
Muut kuin maatilataloutta harjoittavat elinkei- 
nonharj oittaj akoti taloudet.

52 Palkansaajakotitaloudet

520 Palkansaajakotitaloudet
Kotitaloudet, joiden viitehenkilö on palkansaaja.

53 Muut kotitaloudet

530 Muut kotitaloudet
Kotitaloudet, joiden viitehenkilö on esimerkiksi 
eläkeläinen, opiskelija tai omaisuustuloilla elävä. 
Myös pitkäaikaisesti laitoksessa asuvat.

Luokka kuvaa kotimaisten ja ulkomaisten talousyksiköiden välisiä liiketoimia ja muita taloudellisia 
suhteita.
Kaikki ulkomaiset talousyksiköt, Suomessa sijaitsevat ulkomaiset lähetystöt, konsulaatit ja kansain
välisten järjestöjen yksiköt. Lisäksi kotimaisten yksiköiden ulkomailla sijaitsevat toimipaikat, mikäli 
näillä katsotaan olevan itsenäinen päätäntävalta perustoimintoihinsa nähden.

61 Euroopan unioni

611 Euroopan unionin jäsenvaltiot

612 Euroopan unionin toimielimet

62 Muut maat ja kansainväliset jär
jestöt

621 Muut maat

622 Kansainväliset järjestöt
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7 Muunnosavain vanhasta luokituksesta (1984) 
uuteen luokitukseen (1996) ____________
Institutionaalinen sektoriluokitus 1984 Institutionaalinen sektoriluokitus 1996

1 Yhteisöyritykset 1 Yritykset

11 Julkiset yritykset 11 Julkiset yritykset

111 Valtion liikelaitokset 111 Valtion yritykset ja liikelaitokset

112 Muut valtion yritykset 111 Valtion yritykset ja liikelaitokset

113 Kuntien liikelaitokset 112 Kuntien yritykset ja liikelaitokset

114 Muut kuntien yritykset 112 Kuntien yritykset ja liikelaitokset

12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset 12 Yksityiset yritykset

121 Yritykset, joissa ulkomaalaisten osuus yli 
20%, enintään 50%

123 Muut ulkomaalaisomisteiset yritykset

122 Yritykset, joissa ulkomaalaisten osuus yli 
50%

122 Ulkomaalaisenemmistöiset yritykset

123 Ulkomaisten talousyksiköiden osat 122 Ulkomaalaisenemmistöiset yritykset

13 Yksityiset suomalaisten yritykset 12 Yksityiset yritykset
121 Kotimaiset yritykset

2 Rahoituslaitokset 2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
3 Julkisyhteisöt

21 Suomen Pankki 21 Suomen Pankki
210 Suomen Pankki

22 Muut rahalaitokset: yksityiset 22 Talletuspankit

221 Liikepankit 221 Kotimaiset talletuspankit

222 Säästöpankit 221 Kotimaiset talletuspankit

223 Osuuspankit 221 Kotimaiset talletuspankit

23 Muut rahalaitokset: julkiset 22 Talletuspankit
221 Kotimaiset talletuspankit
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24 Vakuutuslaitokset 24 Vakuutuslaitokset 
35 Sosiaaliturvarahastot

241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt 240 Vakuutuslaitokset 
351 Työeläkelaitokset

242 Vahinkovakuutusyhtiöt 240 Vakuutuslaitokset

243 Eläkesäätiöt ja -kassat, työeläkelaitokset 351 Työeläkelaitokset

244 Muut vakuutuslaitokset 240 Vakuutuslaitokset
352 Muut sosiaaliturvarahastot

25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset 23 Muut luottolaitokset
25 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 

avustavat laitokset
26 Muut rahoituslaitokset

251 Yksityiset kiinnitysluottopankit ja -laitokset 230 Muut luottolaitokset

252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt 230 Muut luottolaitokset

253 Yksityiset rahoitusyhtiöt 230 Muut luottolaitokset

254 Muut yksityiset rahoituslaitokset 250 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avus 
tavat laitokset 

260 Muut rahoituslaitokset

26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 23 Muut luottolaitokset

261 Julkiset kiinnitysluottopankit 230 Muut luottolaitokset

262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt 230 Muut luottolaitokset

263 Muut julkiset rahoituslaitokset 230 Muut luottolaitokset

27 Ulkomaalaisten omistamat rahoituslaitok
set

22 Talletuspankit
23 Muut luottolaitokset
24 Vakuutuslaitokset
26 Muut rahoituslaitokset

271 Ulkomaalaisten liikepankit 222 Ulkomaalaisten omistamat talletuspankit

272 Ulkomaalaisten vakuutuslaitokset 240 Vakuutuslaitokset

273 Muut ulkomaalaisten rahoituslaitokset 230 Muut luottolaitokset 
240 Vakuutuslaitokset 
260 Muut rahoituslaitokset
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3 Julkisyhteisöt 3 Julkisyhteisöt

31 Valtio 31 Valtio
310 Valtio

32 Kunnat ja kuntainliitot 32 Kunnat
33 Kuntayhtymät
34 Ahvenanmaan maakuntahallinto
35 Sosiaaliturvarahastot

321 Kaupungit 320 Kunnat

322 Muut kunnat 320 Kunnat

323 Kuntainliitot 330 Kuntayhtymät

324 Ahvenanmaan maakuntahallinto 340 Ahvenanmaan maakuntahallinto

33 Sosiaaliturvarahastot 35 Sosiaaliturvarahastot
352 Muut sosiaaliturvarahastot

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

41 Valtionapulaitokset 43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

42 Valtionkirkot 42 Valtionkirkot
420 Valtionkirkot

43 Säätiöt ja rahastot 43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

44 Asuntoyhteisöt 41 Asuntoyhteisöt
410 Asuntoyhteisöt

49 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
430 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

5 Kotitaloudet 5 Kotitaloudet

51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet
511 Maatilatalouden harjoittajat
512 Muut elinkeinonharjoittajat

54 Palkansaajakotitaloudet 52 Palkansaajakotitaloudet
520 Palkansaajakotitaloudet

59 Muut kotitaloudet 53 Muut kotitaloudet
530 Muut kotitaloudet
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6 Ulkomaat 6 Ulkomaat
61 Euroopan unioni
611 Euroopan unionin jäsenvaltiot
612 Euroopan unionin toimielimet
62 Muut maat ja kansainväliset järjestöt
621 Muut maat
622 Kansainväliset järjestöt
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1 Den institutionella sektorindelningens karaktär
Den institutionella sektorindelningen är ett sys
tem för klassificering av enheter sont fattar eko- 
nomiska beslut i större grupper med liknande 
verksamhet, finansieringssätt, ägartyp och ju- 
ridisk form. En beslutsfattarenhet är en person, 
ett hushâll eller en juridisk person, som har rätt 
att skaffa egen förmögenhet, idka ekonomisk 
verksamhet och delta i ekonomiska transaktioner 
med andra enheter.

Huvudsektorerna i den institutionella sektorin
delningen är:

1 Företag
2 Finansiella institut och försäkringsanstalter
3 Offentliga samfund
4 Icke-vinstsyftande samfund
5 Hushâll
6 Utlandet

Den institutionella sektorindelningen anvânds i 
den samhallsstatistik som beskriver samhàllseko- 
nomin. Indelningen âr en grundklassificering 
inom nationalràkenskaperna. Med hjâlp av in
delningen beskrivs ràkenskapssystemets pen- 
ningflôden och reserver.

Den institutionella sektorindelningen ar en 
grundklassificering inom Europeiska unionens 
(EU) nationalràkenskaper ENS (ESA 19951). 
Medlemslànderna bôr tillâmpa denna klassifi
cering i sina rapporter av nationalràkenskaps- 
uppgifter till EU2. Den institutionella sektorin
delningen baserar sig pâ den internationella klas- 
sificeringsrekommendationen for nationalrâkert- 
skaper (SNA3).

2 Revidering av den institutionella sektor
indelningen___________________________
Den institutionella sektorindelningen 1996 av- 
viker frän den föregäende klassificeringen 
(1995)4 bara i fräga om huvudgruppen 6 Utlan
det, som nu indelas enligt ENS i Europeiska Uni
onen och övriga länder och internationella Or
ganisationen I princip motsvarar den nya in
delningen den föregäende, som grundligt 
reviderats frän den tidigare, dvs. 1984 ärs klassi
ficering5. I detta kapitel jämförs den nya in
delningen med indelningen frän är 1984.

Den institutionella sektorindelningen 1996 svarar 
mot den ändrade ekonomiska Strukturen i Fin- 
land samt de internationella rekommendationerna 
för nationalräkenskaper. Indelningen har 
förenklats genom att vissa grupper som ansetts 
onödiga slopats. Ä andra sidan har nägra

tilläggsgrupper införts. Ändringar har gjorts pä 
tvä- och tresiffernivä i indelningen. Huvudsek
torerna är oförändrade. En komplett nyckel mel- 
lan den gamla och den nya indelningen anges i 
kapitel 7 (sid. 25).

De största ändringarna har skett inom huvud- 
sektorn 2 Finansiella institut och försäkringsan
stalter. Indelningen i privata och offentliga pen- 
ninginstitut har slopats. Försäkringsanstalter och 
depositionsbanker specificeras inte i större detalj. 
Däremot har det bildats en separat grupp pä 
tväsiffernivä för institut för finansierings- och 
försäkringsverksamhet. Till denna grupp över- 
förs ocksä nägra enheter frän företagssektorn. 
Arbetspensionsanstalterna har överförts tili hu
vudgruppen 3 Offentliga samfund.

1 European System of Accounts, ESA 1995. (PS svenska Europeiska nationalrakenskapssystemet, ENS 1995.)

2 Forordning om Europeiska national- och regionrakenskapssystemet i Europeiska gemenskapen.

3 A System of National Accounts 1993. Commission of the European Communities, International Monetary Fund, 
Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank.

4 Den institutionella sektorindelningen 1995. Statistikcentralen, Handbocker 5. Helsingfors 1993.

5 Den institutionella sektorindelningen 1984. Statistikcentralen, Handbocker 5. Helsingfors 1984.
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Inom huvudsektorn 1 Företag har affärsverk för 
allmänheten sammanslagits med offentliga före
tag. Indelningen i inhemska och utländska före
tag har ändrats frän tväsiffernivä tili tresif- 
fernivä.

Inom huvudsektorn 3 Offentliga samfund har 
städer och kommuner sammanslagits tili en 
grupp, 32 Kommuner. Arbetspensionsanstalter 
har fätt en en egen grupp pä tresiffernivä under 
socialskyddsfonder.

När det gäller icke-vinstsyftande samfund har 
statsunderstödda institutioner samt stiftelser och 
fonder inte längre en egen grupp, utan de har

sammanslagits tili gruppen övriga icke-vinstsyf- 
tande samfund.

I gruppen 5 Hushäll har en separat grupp pä 
tresiffernivä bildats för gärdsbruksidkare. Gräns- 
dragningen tili företag har ändrats.

Gruppen 6 Utlandet har pä tväsiffernivä indelats 
enligt ENS i Europeiska Unionen samt övriga 
länder och internationella organisationer. Pä tre
siffernivä har EU indelats i medlemsstater och 
institutioner och övriga länder och interna
tionella organisationer har särskilts frän varand- 
ra.

*

18 '¡¡¡¡¡l Tilastokeskus



5 Klassificeringsnomenklatur

1 Företag
11 Offentliga företag
111 Statliga företag och affärsverk
112 Kommunala företag och affärsverk

12 Privata företag
121 Finländska företag
122 Företag med utländsk majoritet
123 Övriga utländska företag

2 Finansiella institut och försäkrings- 
anstalter

21 Finlands bank
210 Finlands bank

22 Depositionsbanker
221 Finländska depositionsbanker
222 Depositionsbanker i utländsk ägo

23 Övriga kreditinstitut
230 Övriga kreditinstitut

24 Försäkringsanstalter
240 Försäkringsanstalter

25 Institut för finansierings- och försäk- 
ringsverksamhet

250 Institut för finansierings- och försäkrings- 
verksamhet

26 Övriga finansiella institut
260 Övriga finansiella institut

3 Offentliga samfund
31 Staten
310 Staten

32 Kommuner
320 Kommuner

33 Samkommuner

330 Samkommuner

34 Älands landskapsstyrelse
340 Älands landskapsstyrelse

35 Socialskyddsfonder
351 Arbetspensionsanstalter
352 Övriga socialskyddsfonder

4 Icke-vinstsyftande samfund
41 Bostadssamfund
410 Bostadssamfund

42 Statskyrkor
420 Statskyrkor

43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund

5 Hushäll
51 Näringsidkares hushäll
511 Gärdsbruksidkare
512 Övriga näringsidkare

52 Löntagarhushäll
520 Löntagarhushäll

53 Övriga hushäll
530 Övriga hushäll

6 Utlandet
61 Europeiska Unionen
611 Europeiska unionens medlemsstater
612 Europeiska unionens institutioner

62 Övriga länder och internationella Organi
sationen

621 Övriga länder
622 Internationella Organisationen
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6 Klassificering med definitioner

1 Företag
Inhemska ekonomiska enheter, vars huvudsakliga syfte är att producera varor och tjänster (exklusive 
finansierings- och försäkringstjänster) för försäljning pä marknaden tili ett pris som i normala fall 
ätminstone täcker produktionskostnaderna.
Företag är

• juridiskt självständiga samfund eller

• enheter av liknande slag, vars verksamhet kan särskiljas frän ägarnas ekonomi och som sköts som 
företag även om de inte formellt sett är självständiga.

Ett företag eller en företagsliknande enhet har dubbel bokföring over sin ekonomi.
Ocksä icke-vinstsyftande samfund som betjänar företag samt finansieras och kontrolleras av företag
hör till denna grupp.
Finansiella institut och försäkringsanstalter hör inte

II Offentliga företag
Finländska offentliga företag, vars huvudsakliga 
verksamhet är att producera varor och tjänster 
för marknaden tili ett pris som ätmins-tone 
täcker produktionskostnaderna. Minst 50 procent 
av aktie- eller andelskapitalet är i offentlig ägo. 
Ocksä dotterbolag där den offentligt ägda an- 
delen direkt eller indirekt är 50 procent eller 
mera.
Offentliga affärsverk som säljer största delen av 
sina produkter och tjänster tili allmänheten.

III  Statliga företag och affärsverk
Företag där staten eller socialskyddsfonder direkt 
och/eller indirekt via moderbolaget äger minst 
50 procent av aktiekapitalet.
Statliga affärsverk, vars varor och tjänster hu- 
vudsakligen säljs tili allmänheten.

112 Kommunala företag och affärs
verk

Företag där kommun, samkommun eller land- 
skapet Aland endera direkt eller indirekt via 
moderbolaget äger minst 50 procent av ak
tiekapitalet.
Affärsverk som ägs av kommuner, samkommu- 
ner eller landskapet Aland och vars varor och 
tjänster huvudsakligen säljs tili allmänheten.

hit utan tili huvudgrupp 2.

12 Privata företag
Företag som ägs och/eller kontrolleras av privata
och som är

• juridiskt självständiga enheter, dvs. aktiebo- 
lag, andelslag, kommanditbolag, rederier o.d. 
affärssamfund, öppna bolag, företags 
konkursbon, ekonomiska föreningar o.d.

• enheter av företagstyp, vars verksamhet kan 
särskiljas frän ägarnas ekonomi, t.ex. utländ- 
ska företags filialer

• självständiga affärsidkare, vars verksamhet är 
relativt omfattande och företagsliknande. 
Dylika affärsidkare har dubbel bokföring över 
sin verksamhet.

• dödsbon efter affärsidkare av ovannämnda 
typ

• icke-vinstsyftande samfund som betjänar 
företag som hör tili grupp 1 och som huvud
sakligen finansieras och kontrolleras av före- 
tagen i fräga. (T.ex. arbetsgivarorganisationer, 
föreningar som främjar försäljning.)

121 Finländska företag
Företag där utlänningar inte har nägot bestäende
inflytande.
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122 Företag med utländsk majoritet
Företag som heit eller delvis är i utländsk ägo 
(andelen minst 50 procent) och dar utlänningar 
har bestäende inflytande.

123 Övriga utländska företag
Företag som delvis är i utländsk ägo (andelen 
minst 10 procent men under 50 procent) och där 
utlänningar har bestände inflytande.
Hit hör inte företag som tili 50 procent eller mer 
är i offentlig ägo. De hör tili grupp 11 Offentliga 
företag.

2 Finansiella institut och försäkringsanstalter
Finansiella institut är alla de finländska ekonomiska enheter vars huvudsakliga verksamhet bestär av 
finansieringsförmedling eller därtill hörande stöd- och hjälpfunktioner. Ekonomiska enheter som i 
första hand idkar försäkringsverksamhet förs tili denna grupp (bortsett frän de enheter som forts tili 
grupp 33).
Icke-vinstsyftande samfund (organisationer) som betjänar finansiella institut och försäkringsanstalter 
förs tili den undergrupp de i huvudsak betjänar.
Hit hör inte investeringsbolag som säljer och förmedlar fastigheter. De hör till huvudgrupp 1 Företag.

21 Finlands bank 

210 Finlands bank

22 Depositionsbanker
Privata och offentliga banker som tar emot depo
sitioner, dessas holdingbolag samt organisationer 
som betjanar bankerna.

221 Finlandska depositionsbanker
Finlandska affars-, spar- och andelsbanker.

222 Depositionsbanker i utlandsk ago
Utlandsagda dotterbanker eller filialer som idkar 
depositionsbanksverksamhet.

23 Ovriga kreditinstitut

230 Ovriga kreditinstitut
Andra kreditinstitut an depositionsbanker. Alla 
privata och offentliga enheter samt alia finland
ska och utlandsagda enheter.

24 Forsakringsanstalter

240 Forsakringsanstalter
Privata och offentliga forsakringsanstalter i fin- 
landsk eller utlandsk ago.

Skade- och livförsäkringsbolag, försäkrings- 
föreningar, ocksä trafikförsäkringscentralen. Bo- 
lag som idkar individuell pensionsförsäkring hör 
tili denna grupp.
Hit hör inte pensionsförsäkringsbolag eller -an- 
stalter som sköter det lagstadgade arbetspen- 
sionsskyddet eller nägot jämförbart. De hör tili 
grupp 35 Socialskyddsfonder.

25 Institut för finansierings- och 
försäkringsverksamhet

250 Institut för finansierings- och 
försäkringsverksamhet

Institut med stöd och hjälpfunktioner för finan
sierings- och försäkringsverksamhet, som dock 
inte själva skaffar finansieringsmedel och inte tar 
risker genom att skuldsätta sig för egen räkning. 
Dylika är företag som förmedlar värdepapper 
samt marknadsplatser för värdepapper säsom 
börser, kreditupplysnings- och kreditvärder- 
ingsinstitut, institut som tillhandahäller derivat- 
instrument säsom swappar, optioner och futurer 
samt företag som förmedlar försäkringar.

26 Övriga finansiella institut

260 Övriga finansiella institut
Privata.och offentliga placeringsfonder, person- 
alfonder och pantlänekontor o.d. i finländsk eller 
utländsk ägo.
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Verksamhet vid andelslags sparkassor och före- 
tags intressekontor särskiljs inte frän den övriga 
verksamheten vid ifrägavarande ekonomiska en- 
het.

Hit hör inte företag som idkar värdepappershan- 
del för egen räkning. De hör till huvudgrupp 1 
Företag.

3 Offentliga samfund
Ekonomiska enheter som handhar den offentliga förvaltningen i Finland: stats- och kommunalför- 
valtningen, samkommunsförvaltningen, Alands landskapsförvaltning samt socialskyddsfonderna.
Offentliga samfund producerar offentliga tjänster, handhar den allmänna inkomstfördelningen och 
välfärden samt garanterar att det sociala och ekonomiska systemet fungerar. För dessa ändamäl bär de 
upp skatt av samtliga finländska ekonomiska enheter.
Ocksä icke-vinstsyftande samfund som betjänar offentliga samfund hör tili denna grupp.
Hit hör inte de enheter som inte omfattas av de offentliga budgeterna och de enheter inom budgeterna 
vars varor och tjänster huvudsakligen säljs tili privata. Dessa enheter hör tili grupp 11 Offentliga 
företag.

31 Staten 

310 Staten
Ekonomiska enheter som omfattas av stats- 
budgeten: ministerierna och de statliga verken 
och inrättningarna. Ett undantag är att fonder 
som betjänar offentlig verksamhet hör tili denna 
grupp trots att dessa enheter inte omfattas av 
statsbudgeten.
Hit hör inte de statliga affärsverk som omfattas 
av budgeten, vars varor och tjänster huvudsakli
gen säljs tili privata. De hör tili grupp 111 
Statliga företag och affärsverk, dit ocksä fonder 
som betjänar företag hör liksom ocksä statsägda 
enheter som inte omfattas av statsbudgeten.

32 Kommuner 

320 Kommuner
Ekonomienheter som ingär i kommunernas 
budgeter: kommunala inrättningar.
Hit hör inte kommunala affärsverk, vars varor 
och tjänster huvudsakligen säljs tili privata, även 
om de omfattas av kommunernas budgeter. 
Dessa hör tili grupp 112 Kommunala företag och 
affärsverk. Till den gruppen hör ocksä enheter 
som ägs av kommuner, men som inte ingär i 
kommunernas budgeter.

33 Samkommuner 

330 Samkommuner
Ekonomienheter som ingär i samkommunernas 
budgeter.
En samkommun kan enligt kommunallagen 
grundas för att sköta gemensamma kommunala 
ärenden av bestäende karaktär. En samkommun 
kan verka inom en eller flera näringsgrenar. Till 
samkommuner hänförs ocksä icke-vinstsyftande 
kommunala samfund säsom Finlands kommun- 
förbund.
Av de enheter som ingär i samkommunernas 
budgeter hör inte de affärsverk, vars varor och 
tjänster i huvudsak säljs tili privata tili denna 
grupp. De hör tili grupp 112 Kommunernas före
tag och affärsverk, liksom ocksä sädana enheter 
som ägs av samkommuner men som inte ingär i 
dessas budgeter.

34 Alands Iandskapsstyrelse

340 Alands Iandskapsstyrelse
Enheter som ingär i bugdeten för landskapet 
Aland: landskapets verk och inrättningar.
Landskapet Aland är enligt självstyrelselagen för 
Aland en självstyrande enhet.
Av de enheter som ingär i budgeten hör inte de 
av landskapets affärsverk, vars varor och tjänster 
i huvudsak säljs tili privata tili denna grupp. 
Dessa hör tili grupp 112 Kommunernas företag
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och affärsverk, liksom ocksá enheter som inte 
ingár i budgeten, men som ägs av landskapet.

35 Socialskyddsfonder
Huvudsakligen enheter som verkställer social- 
skydd som regieras av myndigheterna.

351 Arbetspensionsanstalter
Bolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och of- 
fentliga verk (t.ex. Kommunernas pensions-

försäkring) som handhar lagstadgad eller därmed 
jämförbar arbetspensionsförsäkring.

352 Övriga socialskyddsfonder
Enheter som verkställer grundtrygghet som 
regieras av myndigheterna (sdsom Folkpension
sanstalten).
Ocksä arbetslöshetskassor samt sjuk-, begravn- 
ings- och avgängsbidragskassor hör tili denna 
grupp.

4 Icke-vinstsyftande samfund
Samfund som är juridiskt självständiga enheter och som huvudsakligen erbjuder tjänster tili hushäll 
tili ett pris som understiger produktionskostnaderna. Normalt kontrollerar hushällen dessa samfund 
och finansierar verksamheten med medlemsavgifter eller bidrag. Ocksä heit eller delvis statsägda in- 
rättningar som betjänar hushällen hör emellertid tili denna grupp.
Alia bostadssamfund oberoende av syftet med verksamheten.
Hit hör inte icke-vinstsyftande samfund som betjänar företag, finansiella institut eller offentliga sam
fund. De hör till huvudgrupp 1, 2 eller 3 enligt de enheter de betjänar.

41 Bostadssamfund 

410 Bostadssamfund
Bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, bostadsfas- 
tighetsbolag, bostadsrättsföreningar och andra 
bostadssamfund.

42 Statskyrkor 

420 Statskyrkor
Den evangel isk-lutherska och den ortodoxa 
kyrkan.

Andra religiosa samfund hör inte hit utan tili 
grupp 43 Övriga icke-vinstsyftande samfund.

43 Övriga icke-vinstsyftande samfund

430 Övriga icke-vinstsyftande sam
fund

Exempelvis samfund, stiftelser, fonder, partier 
och arbetstagarorganisationer som erbjuder häl- 
sovärds-, utbildnings- eller socialtjänster samt 
andra religiosa samfund än statskyrkorna.

5 Hushäll
Alla inhemska hushäll och företagsverksamhet som dessa bedriver, om verksamheten kan särskiljas 
frän hushällets verksamhet och klassificeras som en separat ekonomisk enhet.
Hushällen fär lön, kapitalinkomster, inkomstöverföringar frän andra sektorer eller företagar-ink- 
omster av näringsverksamhet.
Hushällen indelas i undergrupper enligt den referenspersons yrkesställning, som i huvudsak ansvarar 
för hushällets utkomst1.

1 Enligt Europeiska unionens nationalräkenskaper indelas hushällen i undersektorer efter det största inkomstslag 
som heia hushället fätt. Om denna uppgift saknas kan man använda som indelningskriterium inkomster av 
referensperson eller den som uppgett sig som referensperson.
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51 Näringsidkares hushäll
Affärs-, yrkes- och gärdsbruksidkares hushäll.
Ocksä företagsverksamhet som bedrivs av 
hushäll av detta slag om verksamheten inte kan 
särskiljas tili en separat enhet. Dylik verksamhet 
är inte speciellt omfattande, även om den ocksä 
kan sysselsätta avlönad personal. Det hälls vanli- 
gen enkel bokföring över verksamhet av detta 
slag.
Hit hör inte affärsidkare vars verksamhet är om
fattande och företagsliknande. Dessa hör tili hu- 
vudgrupp 1 eller 2 enligt verksamhetens art.

511 Gärdsbruksidkare
Alla gärdsbruk, oberoende av antalet avlönade, 
förutsatt att gärdsbruksidkaren är en fysisk per- 
son och inte ett samfund.

6 Utlandet
Gruppen beskriver affärstransaktioner och andra ekonomiska relationer mellan finländska och utländ- 
ska ekonomiska enheter.
Alla utländska ekonomiska enheter, utländska legationer, konsulat och internationella organisationers 
enheter i Finland. Dessutom finländska enheters arbetsställen i utlandet, förutsatt att dessa anses ha 
självständig beslutanderätt i fräga om sin grundläggande verksamhet.

61 Europeiska Unionen 62 Övriga länder och internationella
organisationer

611 Europeiska unionens
medlemsstater 621 Övriga länder

612 Europeiska unionens institutioner 622 Internationella organisationer

512 Övriga näringsidkare
Övriga näringsidkarhushäll än sädana som be- 
driver gärdsbruk.

52 Löntagarhushäll

520 Löntagarhushäll
Hushäll, där referenspersonen är löntagare.

53 Övriga hushäll 

530 Övriga hushäll
Hushäll, där referenspersonen är t.ex. pensionär 
eller studerande eller en person som lever pä 
kapitalinkomster. Ocksä personer som är 
längvarigt bosatta pä anstalt.
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7 Nyckeln mellan den gamla klassificeringen 
(1984) och den nya klassificeringen (1996)
Den gamla klassificeringen 1984 Den nya klassificeringen 1996

1 Sammanslutningsforetag 1 Foretag

11 Offentliga foretag 11 Offentliga foretag

111 Statens affársverk 111 Statliga foretag och affársverk

112 Statens óvriga foretag 111 Statliga foretag och affársverk

113 Kommunernas affarsverk 112 Kommunala foretag och affársverk

114 Kommunernas óvriga foretag 112 Kommunala foretag och affársverk

12 Privata utlánningars foretag 12 Privata foretag

121 Foretag dar utlánningars andel óverstiger 
20%, hogst 50%

123 Óvriga utlándska foretag

122 Foretag dar utlánningars andel óverstiger 
50%

122 Foretag med utlándsk majoritet

123 Delar av utlándska ekonomiska enheter 122 Foretag med utlándsk majoritet

13 Privata foretag ágda av finlándare 12 Privata foretag
121 Finlándska foretag

2 Finansieringsinstitut 2 Finansiella institut och försäk- 
ringsanstalter

3 Offentliga samfund

21 Finlands Bank 21 Finlands bank
210 Finlands bank

22 Óvriga penninginstitut: privata 22 Depositionsbanker

221 Affársbanker 221 Finlándska depositionsbanker

222 Sparbanker 221 Finlándska depositionsbanker

223 Andelsbanker 221 Finlándska depositionsbanker

23 Óvriga penninginstitut: offentliga 22 Depositionsbanker
221 Finlándska depositionsbanker
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24 Försäkringsanstalter

241 Liv- och pensionsförsäkringsbolag

242 Skadeförsäkringsbolag

243 Pensionsstiftelser och -kassor, arbetspen- 
sionsanstalter

244 Övriga försäkringsanstalter

25 Övriga finansieringsinstitut: privata

251 Privata hypoteksbanker och -inrättningar

252 Privata kreditaktiebolag

253 Privata finansieringsbolag

254 Övriga privata finansieringsinstitut

26 Övriga finansieringsinstitut: offentiiga

261 Offentiiga hypoteksbanker

262 Offentiiga kreditaktiebolag

263 Övriga offentiiga finansieringsinstitut

27 Utlandsägda finansieringsinstitut

271 Utlandsägda affärsbanker

272 Utlandsägda försäkringsanstalter

273 Övriga utlandsägda finansieringsinstitut

24 Fôrsàkringsanstalter 
35 Socialskyddsfonder

240 Fôrsàkringsanstalter 
351 Arbetspensionsanstalter

240 Fôrsàkringsanstalter

351 Arbetspensionsanstalter

240 Fôrsàkringsanstalter
352 Ôvriga socialskyddsfonder

23 Ôvriga kreditinstitut
25 Institut for finansierings- och fôrsak' 

ringsverksamhet
26 Ôvriga finansiella institut

230 Ôvriga kreditinstitut

230 Ôvriga kreditinstitut

230 Ôvriga kreditinstitut

250 Institut for finansierings- och fôrsâk- 
ringsverksamhet 

260 Ôvriga finansiella institut

23 Ôvriga kreditinstitut

230 Ôvriga kreditinstitut 

230 Ôvriga kreditinstitut 

230 Ôvriga kreditinstitut

22 Depositionsbanker
23 Ôvriga kreditinstitut
24 Fôrsàkringsanstalter
26 Ôvriga finansiella institut

222 Depositionsbanker i utlàndsk àgo

240 Fôrsàkringsanstalter

230 Ôvriga kreditinstitut 
240 Fôrsàkringsanstalter 
260 Ôvriga finansiella institut
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3 Offentliga sammanslutningar 3 Offentliga samfund

31 Staten 31 Staten
310 Staten

32 Kommuner och kommunalförbund 32 Kommuner
33 Samkommuner
34 Alands landskapsstyrelse
35 Socialskyddsfonder

321 Städer 320 Kommuner

322 Övriga kommuner 320 Kommuner

323 Kommunalförbund 330 Samkommuner

324 Alands landskapsförvaltning 340 Alands landskapsstyrelse

33 Socialskyddsfonder 35 Socialskyddsfonder
352 Övriga socialskyddsfonder

4 Icke vinstsyftande sammanslut
ningar

4 Icke-vinstsyftande samfund

41 Statsunderstödda institutioner 43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund

42 Statskyrkor 42 Statskyrkor
420 Statskyrkor

43 Stiftelser och fonder 43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund

44 Bostadssamfund 41 Bostadssamfund
410 Bostadssamfund

49 Övriga icke vinstsyftande sammanslut
ningar

43 Övriga icke-vinstsyftande samfund
430 Övriga icke-vinstsyftande samfund

5 Hushäll 5 Hushäll

51 Näringsidkarens hushäll 51 Näringsidkares hushäll
511 Gärdsbruksidkare
512 Övriga näringsidkare

54 Löntagarhushäll 52 Löntagarhushäll
520 Löntagarhushäll

59 Övriga hushäll 53 Övriga hushäll
530 Övriga hushäll
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6 Utlandet 6 Utlandet
61 Europeiska Unionen
611 Europeiska unionens medlemsstater
612 Europeiska unionens institutioner
62 Ö vriga länder och internationella  

organisationer
621 Övriga länder
622 Internationella organisationer
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English summary
The revised Finnish standard classification of in
stitutional sectors is based on the European Sys
tem of Accounts (ESA 1995), which is the re
porting framework for national accounting fig
ures of EU member countries according to the 
ESA-regulation. The new ESA conforms with 
the revised worldwide System of National Ac
counts (SNA 1993).

The structure of the revised classification is the 
same as before (compared with the classification 
from 1984). Only minor changes have been 
made; for example, employment pension 
schemes have been moved from insurance insti
tutions to social security funds in the general 
government sector. Some categories have been 
deleted, especially in the financial institutions 
sector; others, such as the rest of the world, have 
been made more detailed.

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

owned by central government
112 Corporations and quasi-corporations 

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

share over 50%
123 Other foreign-owned corporations

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

rations
23 Other credit corporations 
230 Other credit corporations
24 Insurance corporations 
240 Insurance corporations
25 Financial auxiliaries

250 Financial auxiliaries 
26 Other financial intermediaries 
260 Other financial intermediaries

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

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

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

agriculture
512 Other employers and own-account 

workers
52 Employees 
520 Employees
53 Other households 
530 Other households

6 Rest of the world
61 European Union
611 Member countries of the European Union
612 Institutions of the European Union
62 Other countries and international organisa

tions
621 Other countries
622 International organisations
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Liite: Institutionaalinen sektoriluokituksen ja EKT:n 
vertailutaulukko
ISL 1996 E K T 1995

S.l Koko kansantalous

1 Yritykset S. 11 Yritykset

11 Julkiset yritykset S.l 1001 Julkiset yritykset

12 Yksityiset yritykset S.l 1002 Yksityiset kotimaiset yritykset

S.l 1003 Ulkomaalaisomisteiset yritykset

2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset S. 12 Rahoituslaitokset

21 Suomen Pankki S. 121 Keskuspankki

22 Talletuspankit S. 122 Muut rahalaitokset

23 Muut luottolaitokset S. 12201 Julkiset

S. 12202 Yksityiset kotimaiset

S. 12203 Ulkomaalaisomisteiset

24 Vakuutuslaitokset S. 125 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

25 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset

S. 124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat 
laitokset

26 Muut rahoituslaitokset S. 123 Muut rahoituslaitokset paitsi vakuutuslaitokset 
ja eläkerahastot

3 Julkisyhteisöt S. 13 Julkisyhteisöt

31 Valtio S. 1311 Valtionhallinto

S.1312 Osavaltiohallinto

32 Kunnat

33 Kuntayhtymät

34 Ahvenanmaan maakuntahallinto

S. 1313 Paikallishallinto

35 Sosiaaliturvarahastot

351 Työeläkelaitokset

352 Muut sosiaaliturvarahastot

S.1314 Sosiaaliturvarahastot

4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 

41 Asuntoyhteisöt

S. 15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemat
tomat yhteisöt

42 Valtiokirkot

43 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
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S. 14 Kotitaloudet

51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet

52 Palkansaajakotitaloudet

53 Muut kotitaloudet

5 Kotitaloudet

6 Ulkomaat

61 Euroopan unioni

611 Euroopan unionin jäsenvaltiot

612 Euroopan unionin toimielimet

62 Muut maat ja kansainväliset järjestöt

621 Muut maat

622 Kansainväliset järjestöt

S.141+S.142 Työnantajat ja muut elinkeinonharjoittajat 

S. 143 Palkansaajat

S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajat

S. 1441 Omaisuustulojen saajat

S. 1442 Eläkkeensaajat

S.1443 Muiden tulonsiirtojen saajat

S. 145 Muut kotitaloudet

S.2. Ulkomaat

5.21 Euroopan unioni

5.211 EU:n jäsenmaat

5.212 EU:n laitokset

5.22 Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt
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