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Sektoriluokitus
– Kansantaloutta seurataan ja 

analysoidaan taloudellisilta 
käyttäytymiseltään samantyyppisiltä 
yksiköiltä, eli sektoreilta. 

– Sektoriluokitus jakaa kansantalouden 
yksiköt mm. julkisyhteisöihin, yrityksiin 
ja kotitalouksiin.

– Sektoriluokitusta ylläpitää 
Tilastokeskus. 

– https://www.stat.fi/fi/luokitukset/sektoril
uokitus/

– https://koodistot.suomi.fi/codescheme;
registryCode=jhs;schemeCode=sektor
iluokitus_1_20130101
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Sektorierittely XBRL taksonomiassa
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–Sektorierittely tulee tuloslaskelman ja taseen erissä sekä 
investoinneissa nykyistä useampaan paikkaan.

–Suuri osa sektorierittelystä koskee julkisyhteisöjen osuutta.
– Tieto julkisyhteisöjen välisistä eristä tarvitaan sulautuksia varten.



Sektorierittely XBRL taksonomiassa
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–Vaadittavan sektorierittelyn taso vaihtelee:
– Julkisyhteisöt raportoidaan tarkemmalla tasolla: joko neli- tai 

viisinumerotasolla esim. taseessa S1313 (paikallishallinto) tai 
tuloslaskemassa S13131 (kunnat) 

–Muiden osalta riittää kaksinumerotaso esim. S11 (yritykset), S12 
(Rahoitus ja vakuutuslaitokset) ja S14 (kotitaloudet).

–XBRL-taksonomiassa raportoiminen on aina mahdollista 
tarkimmalla tasolla. 

- Pakolliset (keltaiset) kentät huomioitava



Muuttuuko raportoinnissa vaadittava 
sektorierittely vuosittain? 
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– Itse sektoriluokitus muuttuu harvoin, viimeksi 2012
–Mikäli maakunnat perustetaan, tulee sektoriluokitukseen uusi 

julkisyhteisöjen taso

–Raportoinnissa vaadittava sektorierittelytaso voi muuttua 
useammin, mutta senkään ei ole tarkoitus muuttua joka 
vuosi. 

–Yksittäisen yrityksen tai yhteisön luokitus voi muuttua koska 
tahansa. Y-tunnukset sektoriluokkiin yhdistäviä 
tietoja päivitetään tarvittaessa kuukausittain.



Tuleeko sektoriluokan seurata mukana 
palveluluokan vyörytyksessä?
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–Kun kyseessä on tukipalveluiden kautta kohdistettavat 
menot (esim. sähkö, vesi, tilakustannukset ym.), voidaan 
ne raportoinnissa kohdentaa vyörytyksinä tai muina 
sisäisinä erinä varsinaisille palveluluokille. Tällöin ulkoinen 
meno ja sektorierittelyt saavat jäädä alkuperäiselle 
tukipalveluiden palveluluokalle. 

–Jos sen sijaan ulkoinen meno siirretään eri palveluluokille, 
niin silloin pitää myös sektoritiedon siirtyä samalla tavalla.



Mikä kuuluu mihinkin sektoriin?
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–Tilastokeskus ylläpitää luokitusta Y-tunnuskohtaisesta 
sektoriluokasta
– Päivittyy kerran kuukaudessa 

–Raportointia varten palvelussa myös lopettaneita yrityksiä
– Lopetusrajana käytetään y-tunnuksen lopettamispäivämäärää

– Tällä hetkellä mukana 1.1.2017 tai sen jälkeen lopettaneet 
yritykset



Yritystiedonkeruun luokituspalvelu
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–http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
–Käyttäjätunnus= Testkunt

–Salasana= rato1333

–CSV-muodossa

–Vastapuolitunnistamiseen tulossa myös API-rajapinta
–Yhden tai useamman Y-tunnuksen tietojen haku

–Ei kirjautumista

– Tällä hetkellä julkaistuna testiversio rajatuille testaajajoukolle

http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html


Mitä tehdään niille yksiköille, joilla 
ei ole y-tunnusta?
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–Esimerkiksi kotitaloudet, säätiöt ja ulkomaalaiset yksiköt. 

–Y-tunnuksettomien yksiköiden kohdentaminen oikeille 
sektoreille jää tiedonantajan ratkaistavaksi. 



Mille sektorille kuuluvat 
tieosuuskunnat ja yksityistiet?
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–Jos käytössä Y-tunnuksen perusteella tapahtuva kohdistus 
sektorille, niin kohdistus tehdään sen mukaisesti.

–Jos asiakkaalla/toimittajalla ei ole Y-tunnusta, niin sen voi 
laittaa sektoriin S14 kotitaloudet.



Kiitos!
Kysymykset kuntadata@valtiokonttori.fi
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