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EKT 2010:n myötä julkisyhteisöihin luokiteltavat yksiköt Sekto-
riluokitus 2012:ssa 

 

Taustaa 

EKT 95 -asetuksessa rajanveto julkisyhteisöjen ja muiden sektorien välillä 

tehdään suurelta osin mekaanisten (kvantitatiivisten) kriteerien perusteella. 

Uudessa EKT 2010:ssä, johon Sektoriluokitus 2012 perustuu, tilanne muut-

tuu niin, että sektorirajauksessa otetaan lisäksi huomioon erilaisia laadullisia 

kriteerejä, minkä tarkoituksena on tuottaa nykyistä yhtenäisempi kuva jul-

kisyhteisöistä riippumatta muodollisista rakenteista. Laadullisissa kriteereis-

sä arvioidaan esimerkiksi mitkä ovat tarkastelun kohteena olevan yksikön 

asiakkaita ja ovatko julkisyhteisön siltä tekemät hankinnat kilpailutettuja. 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat varsinkin viime vuosina perustaneet osakeyh-

tiömuotoisia yksiköitä tuottamaan ns. avustavia palveluita (taloushallinto, 

IT, pesulatoiminta jne.). Yleensä yhtiöt tuottavat palveluita lähinnä omista-

jilleen. Myös kiinteistöjen hallinnan yhtiöittäminen on yleistä. Oikean sekto-

rin määrittäminen juuri näille yhtiöille on ollut keskeisessä asemassa EKT 

2010 - ohjeistusta ja Sektoriluokitus 2012:a sovellettaessa.  

Päätöksen perustelu 

Päätös julkisyhteisöihin luokiteltavista yksiköistä perustuu EKT 2010 -

käsikirjan
1
 kappaleisiin 20.17-20.31. Oleellisia ovat etenkin kappaleet 20.24 

(ainoastaan avustavia palveluita vain omistajalleen tuottava yksikkö sulaute-

taan omistajaansa) ja 20.28 (jos julkisyhteisön tekemät hankinnat julkisyh-

teisön itsensä omistamalta yksiköltä eivät tapahdu tarjouskilpailun kautta, 

ko. yksikkö luokitellaan tietyissä olosuhteissa julkisyhteisöihin). 

Päätös 

Sektoriluokitus 2012:n myötä yrityssektorista (S.11) valtionhallinto-

sektoriin (S.1311) siirretään seuraavat yksiköt: 

Senaatti-kiinteistöt-liikelaitos (ml. kiinteistöosakeyhtiö-tytäryhtiöt) 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy (ml. kiinteistöosakeyhtiö-tytäryhtiöt) 

Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy (ml. kiinteistöosakeyhtiö-tytäryhtiöt) 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (ml. kiinteistöosakeyhtiö-tytäryhtiöt) 

HAUS Kehittämiskeskus Oy 

Yrityssektorista (S.11) paikallishallinto-sektoriin (S.1313) siirretään seuraa-

villa toimialoilla toimivia kuntaomisteisia yhtiöitä
2
: 

Henkilöstö- ja laitosruokalat TOL56290 

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta TOL62 

Tietopalvelutoiminta TOL63 

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu TOL69201 

                                                      
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:FI:PDF 
2 Esimerkiksi vuonna 2011 yhtiöitä on yhteensä noin 170 kappaletta. 
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Muu laskentatoimen palvelu TOL69209 

Työllistämistoiminta TOL78 

Siivouspalvelut TOL812 

Hallinto- ja toimistopalvelut TOL821 

Terveyspalvelut TOL86 

Sosiaalihuollon palvelut TOL87 ja 88 

Pesulapalvelut yrityksille TOL96011 

Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta TOL68209 

Lisäksi sektorista kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhtei-

söt (S.15) siirretään paikallishallinto-sektoriin (S.1313) kuntien ja kuntayh-

tymien hallinnoimat osakeyhtiömuotoiset ammattikorkeakoulut. 

Kansantalouden tilinpidossa kyseiset luokitusmuutokset tehdään EKT 

2010:n käyttöönoton yhteydessä. 


