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Tilasto-ohjelmaan kuuluvat tilastot 

Tähän dokumenttiin on koottu kuvaukset kaikista Tilastokeskuksen tilastoista 

sekä muiden tilastontuottajien (Tulli, Luonnonvarakeskus, Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitos, Maahanmuuttovirasto ja Työterveyslaitos) Euroopan tilasto-

ohjelmaan kuuluvista tilastoista.  

Kooste kattaa myös Tilastokeskuksen julkaisemat kokeelliset tilastot, jotka 

kuvaavat uusia ilmiöitä, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin 

laskentamenetelmiin. Kokeelliset tilastot eivät kaikilta osin täytä SVT- ja ESS-

tilastojen laatustandardeja. Kokeellisia tilastoja voidaan ottaa osaksi virallisia 

tilastoja, kun niiden todetaan täyttävän laatustandardit. Kokeellisten tilastojen 

tuotanto voidaan aloittaa myös kesken vuoden.  

Lisätietoja tilastoista on tilastokeskus.fi-sivustolla:   

– Tilastojen yksityiskohtaiset kuvaukset  

– Tilastojen julkistamiskalenteri 

– Kokeelliset tilastot 

 

Lisätietoja tilastoista muiden tilastontuottajien sivustoilla:  

– Tullin ulkomaankauppatilastojen julkaisuaikataulu 

– Luonnonvarakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri 

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen julkistamiskalenteri 

– Maahanmuuttoviraston tilastot 

– Työterveyslaitoksen tilastot 

 

  

http://www.tilastokeskus.fi/meta/til/index.html
http://www.tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html#?langs=fi
http://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/index.html
https://tulli.fi/tilastot/julkaisuaikataulu
https://stat.luke.fi/julkistamiskalenteri/2022
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastojen-julkaisukalenteri
https://migri.fi/tilastot
https://tyoelamatieto.fi/#/fi/dashboards
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1. Talous ja globalisaatio  

1.1 Kansantalous 

1.1.1 Kansantalouden tilinpito  

Kansantalouden tilinpitoon kuuluvat seuraavan tilastot: 

- kansantalouden vuositilinpito (aiempi nimi: kansantalouden tilinpito) 

- kansantalouden neljännesvuositilinpito (aiempi nimi: 

neljännesvuositilinpito) 

- kansantalouden sektoritilit neljännesvuosittain (aiempi nimi: sektoritilit 

neljännesvuosittain) 

- tuotannon suhdannekuvaaja 

- kansantalouden tarjonta-, käyttö- sekä panos-tuotostaulukot (aiempi nimi 

panos-tuotostaulukot 

- kulttuurin satelliittitilinpito 

- kotitaloustuotannon arvo 

- maatalouden taloustilit 

- kansantalouden tuottavuusmittarit (aiempi nimi: tuottavuustutkimukset) 

 
Kansantalouden vuositilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen 

kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti. Se 

perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 2010), joka 

noudattaa maailmanlaajuista kansantalouden tilinpidon suositusta (SNA 2008). 

Kansantalouden vuositilinpito sisältää myös kiinteän pääoman pääomakantaa 

kuvaavat laskelmat. 

Kansantalouden neljännesvuositilinpito yhdessä kansantalouden sektoritilit 

neljännesvuosittain -tilaston kanssa kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta 

vuosineljänneksittäin samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta 

aggregoidummalla tasolla. Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan 

kansantalouden kehitystä kuukausitasolla. 

Kansantalouden tarjonta-, käyttö- sekä panos-tuotostaulukot kuvaavat 

yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja. Ne soveltuvat tuotantotoiminnan 

rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin. Kansantalouden 

tuottavuusmittarit sisältävät kansantalouden vuositilinpidon perusteella laadittuja 

toimialoittaisia tietoja työn tuottavuudesta, pääoman tuottavuudesta sekä 

kokonaistuottavuudesta. Kulttuurin satelliittitilinpito kuvaa kulttuurin 

taloudellista merkitystä.  

Aineistot: Kansantalouden vuositilinpitoon kuuluvat tilastot ovat johdettuja 

tilastoja, joiden laadinnassa käytetään hyvin suurta määrää Tilastokeskuksen 

tuottamia muita tilastoaineistoja. Käytettävät tilastot ovat pääasiassa talous- ja 

sosiaalitilastoja (esimerkiksi yritysten rakennetilastot, työvoimatutkimus, 

hintaindeksit, erilliset tuoteaineistot kuten teollisuuden hyödyketilaston tuotanto-, 

raaka-aine- ja polttoainetilasto) sekä lukuisia Tilastokeskuksen ulkopuolisia 

aineistoja (esimerkiksi valtion tilinpäätösaineisto). 

Julkaiseminen: Kansantalouden vuositilinpidon vuositason ennakkotieto 

julkaistaan seuraavan vuoden helmikuun lopussa, huoltotaseen ennakkotieto 

julkaistaan neljännesvuositilinpidon yhteydessä. Muiden tietojen julkistus 

tapahtuu maaliskuun puolivälissä. Tarkistettu ennakkotieto julkistetaan 

kesäkuussa. Ennakolliset vuositiedot päivittyvät neljännesvuosittain. Tarkat 

toimialatiedot julkaistaan keväällä reilun vuoden viiveellä. Lopullinen versio 
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julkaistaan kahden vuoden viiveellä. Lopullinen versio sisältää yksityiskohtaiset 

tarjonta- ja käyttötaulukot.  

Tuotannon suhdannekuvaaja julkaistaan 45 päivän viiveellä. Tuotannon 

suhdannekuvaajan yhteydessä julkistetaan vuosineljänneksittäin BKT:n 

pikaennakko. Neljännesvuositilinpidon tiedot valmistuvat 60 päivää kunkin 

vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.  

Kansantalouden tarjonta-, käyttö- sekä panos-tuotostaulukoiden tiedot julkaistaan 

noin kahden vuoden viiveellä ja tuottavuustutkimukset noin puolentoista vuoden 

viiveellä. 

Kansantalouden neljännesvuosittaisten sektoritilien julkaiseminen tehdään noin 

80 päivän viiveellä. Julkistus keskittyy kotitalouksien ja yritysten tietoihin. 

Kehittäminen: Kansantalouden vuositilinpidon julkaistavia tietosisältöjä ei 

muuteta vuoden 2022 aikana. Jatkuvan kehittämisen kohteena on kuitenkin 

tilinpidon osa-alueiden välisen koherenssin lisääminen. Samoin pyritään 

lisäämään tilinpidon sekä sen lähdetilastojen välistä koherenssia. Erityisen 

tarkastelun kohteena ovat EU-komission asettamat laatuvaatimukset 

kansantalouden tilinpidon hallinnollisissa käyttötarkoituksissa. Hieman 

pidemmällä tähtäimellä osallistutaan myös tilinpidon kansainväliseen 

kehittämisohjelmaan, jonka teemoina ovat erityisesti globalisaatio, digitalisaatio 

sekä hyvinvointi ja kestävä kehitys. 

1.1.2 Julkisyhteisöjen finanssitilastot  

Julkisyhteisöjen finanssitilastot muodostuvat kuudesta tilastosta: 

- julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 

- julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 

- julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 

- julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 

- julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 

- verot ja veronluonteiset maksut 

 

Julkisyhteisöihin luetaan valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan 

maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot, joita ovat Kansaneläkelaitos sekä 

lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavat yhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat sekä 

julkiset laitokset (esim. Kuntien eläkevakuutus) sekä työttömyyskassat. Lisäksi 

julkisyhteisöihin luetaan sellaiset julkisomisteiset yhtiöt ja liikelaitokset, jotka 

eivät toimi markkinaehtoisesti. Julkisyhteisöjen velan raportoinnin tarkoituksena 

on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaisesti neljännesvuosittain. Tilasto sisältää vuodesta 2017 

alkaen myös tietoja valtion takauksista. Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -tilasto 

sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta.  

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin -tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja 

tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin 

perustuen vuositasolla. Neljännesvuosittaiset tiedot ovat tilastossa julkisyhteisöjen 

tulot ja menot neljännesvuosittain. Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa kuvataan 

julkisyhteisöjen rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia 

rahoitustaloustoimia neljännesvuosittain. Tilasto verot ja veronluonteiset maksut 

sisältää tietoa valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä 

veroista ja pakollisista sosiaaliturvamaksuista. Tilaston käytetyin tunnusluku on 

veroaste. 
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Aineistot: Julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkatilastossa käytetään tietolähteenä 

kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon julkisyhteisöjä koskevia tietoja 

sekä Valtiokonttorin raportteja. 

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin ja julkisyhteisöjen tulot ja menot 

neljännesvuosittain -tilastot ovat kansantalouden tilinpidon mukaisia johdettuja 

tilastoja. Tilastojen perusjoukko, käytetyt perusaineistot ja tutkimusasetelma ovat 

samat kuin kansantalouden tilinpidossa. Kysymyksessä on kokonaistutkimus ja 

tiedot saadaan valtion kirjanpitoaineistosta, kuntien ja kuntayhtymien 

tilinpäätöksiin perustuvasta tilastokyselystä sekä sosiaaliturvarahastojen 

tuloslaskelmista, vuosikertomuksista ja tilastoista. Työeläkelaitoksilta tiedot 

kerätään kuukausittain. 

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito on pääasiassa muista tilastoista johdettu tilasto. 

Tilaston laadinnassa hyödynnetään paitsi rahoitustilastoja, myös muita sektori- tai 

vaadekohtaisia tase- ja virtatietoja sisältäviä tilastoja ja aineistoja. Laskenta 

perustuu kuntien ja sosiaaliturvarahastojen osalta osittain vuositason 

tietolähteisiin. Verot ja veronluonteiset maksut -tilasto perustuu Verohallinnon 

verotusaineistoon sekä muihin kansantalouden tilinpidon lähdeaineistoihin. 

Julkaiseminen: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin julkistetaan kerran vuodessa 

joulukuussa vajaan vuoden viiveellä. Neljännesvuosittaiset tiedot julkisyhteisöjen 

tuloista ja menoista julkaistaan 85 päivää vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. 

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito sekä velka julkaistaan neljännesvuosittain 

kolmen kuukauden viiveellä.  

Ennakkotiedot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta julkaistaan huhtikuussa 

2022, ja tarkistetut tiedot lokakuussa 2022.  

Verot ja veronluoteiset maksut –tilasto julkaistaan kansantalouden vuositilinpidon 

yhteydessä, ennakko maaliskuussa ja tarkistetut tiedot syyskuussa. 

Kehittäminen: EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kautta jaetaan 

jäsenmaille avustuksia ja lainoja. Rahoituksen käyttöä tullaan seuraamaan mm. 

julkisen talouden alijäämä- ja velkaraportoinnin kautta. Tämän raportointivaateen 

täyttäminen edellyttää laajaa yhteistyötä muiden virastojen ja ministeriöiden 

kanssa. 

1.1.3 Kansantalouden rahoitustilinpito (aiempi nimi rahoitustilinpito) 

Kansantalouden rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden sektoreiden 

rahoitusvaroja ja -velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia 

neljännesvuosittain. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: jakson lopun 

rahoitustaseesta ja jakson aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista 

rahoitustaloustoimista. 

Kansantalouden rahoitustilinpito-tilaston yhteydessä julkaistaan tietoja myös 

muista kuin rahoitusvaroista, jolloin voidaan tarkastella sektoreiden varallisuutta 

kokonaisvaltaisesti. 

Aineistot: Kansantalouden rahoitustilinpito on johdettu tilasto. Sen laadinnassa 

käytetään tietolähteinä erilaisia tilinpäätösaineistoja, rahoitustilastoja sekä muita 

rahoitusvaroja ja -velkoja kuvaavia aineistoja. 

Julkaiseminen: Kansantalouden rahoitustilinpidon neljännesvuositiedot 

julkaistaan noin kolmen kuukauden viiveellä. Kattavammat vuositiedot sekä 

muita kuin rahoitusvaroja koskevat tiedot julkaistaan syyskuussa noin puolen 

vuoden viiveellä. 
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Kehittäminen: Kansantalouden rahoitustilinpidon kehitystyötä tehdään 

vertikaalisten erojen pienentämiseksi yhdessä sektoritilinpidon kanssa. Lisäksi 

suunnitellaan julkistusten kehittämistä ja edistetään sisältöjen uudelleenajattelua. 

Mikroaineistoja hyödynnetään enenevässä määrin niin integroinnissa laadintaan 

kuin analyysin ja tarkastelun välineisiin. Valmistaudutaan keskipitkän aikavälin 

strategian aiheuttamiin uusiin tietovaatimuksiin. 

1.1.4 Maksutasetilasto 

Maksutasetilasto muodostuu kolmesta tilastosta: 

- maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 

- suorat sijoitukset 

- tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 

 

Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että 

rahoitustalouden näkökulmasta. Maksutase kattaa liiketoimet, jotka tehdään 

kansantalouteen kuuluvien talousyksiköiden (kotimaassa asuvien) ja muuhun 

maailman kuuluvien talousyksiköiden (ulkomailla asuvien kesken). Ulkomainen 

varallisuusasema kuvaa rahoitustaseen pääomavirroista syntyneitä ulkomaisia 

saamis- ja velkavarantoja.  

Suorien sijoitusten tilasto kuvaa monikansallisten konsernien kotimaisten ja 

ulkomaisten konserninosien välisiä rahoitustaloustoimia ja niistä syntyviä 

saamisia ja velkoja sekä kansainvälisiä yrityskauppoja. Suorat sijoitukset ovat osa 

maksutasetilastoinnin kehikkoa, mutta tietoja julkaistaan myös erillisenä tilastona. 

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilasto kuvaa vaihtotaseen mukaisten 

palveluiden ja tavaroiden ulkomaankauppaa karkealla jaottelulla 

neljännesvuosittain sekä palveluiden ulkomaankauppaa vuositasolla. 

Aineistot: Maksutasetilaston laatimiseen käytetään suoraa tiedonkeruuta ja muista 

tilastoista johdettuja tietoja. Tulli kerää tiedot tavaroiden ulkomaankaupasta sekä 

julkaisee ulkomaankauppatilastot. Tilastokeskus kerää tiedot palvelujen 

kansainvälisestä kaupasta sekä tulon- ja pääomansiirroista. Tilastokeskus kerää 

virta- ja kantatiedot rahoitustasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa varten 

neljännesvuosittain yrityksiltä, rahoituslaitoksilta, työeläkelaitoksilta ja julkiselta 

sektorilta. Lisäksi Suomen Pankki kerää kuukausittain tietoja 

arvopaperiomistuksista ja rahalaitosten taseista. Maksutaseen laadinnassa 

hyödynnetään myös Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin keräämää 

vakuutussektorin tietoa.  

Suorien sijoitusten tilaston tärkeimmät tietolähteet ovat vuosittainen 

tilinpäätöspohjainen kyselytutkimus ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista 

sekä neljännesvuosittainen kysely rahoitussaamisista ja -veloista. 

Julkaiseminen: Kuukausittainen maksutase julkaistaan noin 6 viikon kuluttua 

tilastokuukauden päättymisestä. Neljännesvuosittainen maksutase ja ulkomainen 

varallisuusasema julkaistaan noin 12 viikon kuluttua neljänneksen päättymisestä. 

Neljännen neljänneksen tietojen julkaisemisen yhteydessä julkaistaan päättyneen 

vuoden ennakkotieto. Laajemmat vuositiedot valmistuvat noin 9 kuukauden 

viiveellä. Kunkin kuukausitiedotteen yhteydessä korjataan myös edellisen 

kuukauden tiedot. Kuukausitilastoihin arvioidaan neljännesvuosittain ja vuosittain 

kerättävät tiedot. 

Vuositiedot suorista sijoituksista maittain ja toimialoittain julkaistaan Suorat 

sijoitukset -tilastossa noin 10 kuukauden viiveellä. Suorien sijoitusten 
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kuukausittaiset nettopääomavirrat ja neljännesvuosittaiset sijoituskannat 

julkaistaan osana Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastoa.   

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilasto julkaistaan neljänneksittäin 

samaan aikaan maksutaseen kanssa.  

Kehittäminen: Maksutasetilastojen toimintaa määrittelevät vuonna 2022 paljolti 

ulkoa tulevat vaatimukset. Uusia tietovaatimuksia otetaan käyttöön, ja julkaisua ja 

taulukointia kehitetään Tilastokeskuksen verkkouudistusprojektin mukaisesti. 

1.1.5 Koko talouden pikaestimaatti (kokeellinen tilasto) 

Koko talouden pikaestimaatti on tekoälyalgoritmeilla tuotettu ajantasainen 

ennuste Tilastokeskuksen seuraavasta virallisesta julkistuksesta koskien 

tuotannon suhdannekuvaajaa ja neljännesvuositilinpitoa. Pikaestimaattia tuotetaan 

kokeellisina tilastoina sen vuoksi, että käytetyt nowcasting-menetelmät eroavat 

perinteisesti käytössä olevista tilastotuotannon menetelmistä.  

Aineistot: Pikaestimaattien laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen 

kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 

teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Näiden 

yritysten liikevaihto kattaa kaiken kaikkiaan noin 70 prosenttia kaikkien yritysten 

liikevaihdosta. 

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan noin 18–20 päivää tilastokuukauden 

päättymisen jälkeen. 

Kehittäminen: Tilastotuotannossa käytettäviä malleja validoidaan jatkuvasti, 

jotta tulokset olisivat mahdollisimman harhattomia ja revisiot pieniä. 

1.1.6 Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa (kokeellinen tilasto) 

Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan tilasto kuvaa yritysten ja työvoiman 

osallistumista ulkomaankauppaan arvonlisäpohjaisen viennin ja tuonnin 

näkökulmasta. Kokeellinen tilasto perustuu OECD:n Trade in Value Added 

(TiVA) kehikkoon. 

Aineistot: Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattorit tuotetaan 

yhdistämällä useita yritystason aineistoja, kansantalouden tilinpidon tietoja, 

ulkomaankaupantilastojen sekä tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietoja. Kokeellisten 

tilastojen alla julkaistavat indikaattorit ovat osa Tilastokeskuksen ja OECD:n 

vuosina 2019 ja 2020 toteuttaman yhteisprojektin tuloksia. 

Julkaiseminen: Vuonna 2022 tilasto julkaistaan maaliskuussa. 

Kehittäminen: Tilaston sisällön kehittämistä jatketaan yhteistyössä OECD:n 

kanssa, ja pyritään tuottamaan lisää sisältöjä tietokantatauluihin. 

 

1.2 Yritykset 

1.2.1 Tavaroiden ulkomaankauppa (Tulli) 

Tullin julkaisema tavaroiden ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden 

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä 

tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Sisä- ja ulkokaupan tilastotiedot 

julkaistaan yhtenä ulkomaankauppatilastona. Pääsääntöisesti kaikki Suomesta 

vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Tilastoinnin edellytyksenä on, 

että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat 

kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua.  
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Tavaroiden keskeisin luokittelustandardi on EU:n yhdistetty nimikkeistö 

(Combined Nomenclature, CN). Se on tavaroiden yksityiskohtaisin 

luokitusjärjestelmä ulkomaankauppatilastossa. Tilastot julkaistaan myös hieman 

karkeammilla tuote-, toimiala- ja käyttötarkoitusluokituksilla.  

Aineistot: Tavaroiden ulkomaankaupan tilastotiedot kerätään kahdella eri 

järjestelmällä. Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa 

kerätään yritysten Tullille antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-

järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta 

kerätään tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja 

vientilähetyksestä.  

Julkaiseminen: Tulli julkaisee tavaroiden ulkomaankauppatilastosta 

ennakkotiedot noin kuuden viikon kuluttua tilastokuukauden päättymisestä ja 

yksityiskohtaiset tavaratilastot noin yhdeksän viikon kuluessa. Ulkomaankaupan 

tilastotiedot täydentyvät kuukausittain myös takautuvasti ja lopulliset tiedot 

julkaistaan aina elokuussa tilastovuoden päättymisen jälkeen.    

Kehittäminen: EU:n EBS-asetuksen mukainen vientitietojen vaihto EU-

jäsenmaiden välillä alkaa pakollisena tilastovuoden 2022 alusta.  Sisäkaupan 

tilastojen laadinnassa aloitetaan toisen jäsenmaan keräämien vientitietojen 

käyttäminen tuontitietoja täydentämään. Pitemmällä aikavälillä on tarkoitus 

osittain korvata tuontitietojen kotimaista tiedonkeruuta muilta EU-jäsenmailta 

saaduilla tiedoilla.       

1.2.2 Liiketoiminnan kuukausikuvaajat  

Liiketoiminnan kuukausikuvaajat muodostuvat seuraavista tilastoista: 

- kaupan liikevaihtokuvaaja (sisältää määräindeksin) 

- palvelualojen liikevaihtokuvaaja (sisältää volyymi-indeksin) 

- rakentamisen liikevaihtokuvaaja (sisältää määräindeksin) 

- teollisuuden liikevaihtokuvaaja 

- palkkasummakuvaajat 

 

Liiketoiminnan kuukausikuvaajat kertovat kuukausittaisina indekseinä toimialan 

liikevaihdon, volyymin/määrän tai yritysten maksamien palkkojen kehityksestä 

Aineistot: Tilastot perustuvat verohallinnon OAV-aineistoon, tulorekisterin 

työnantajasuoritustietoihin ja Tilastokeskuksen omaan myyntitiedusteluun. 

Verohallinnon aineisto kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä 

palkkoja maksavat yritykset. Aineisto sisältää arvonlisäveron ja 

työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettelyssä kerätyt tiedot.  

Julkaiseminen: Toimialoittaiset liikevaihtokuvaajat julkaistaan noin 45 päivän 

viiveellä tilastokuukauden päättymisestä. Palkkasummakuvaajat julkaistaan noin 

45 päivää tilastoitavan kuukauden päättymisestä. Lisäksi kaupan 

liikevaihtokuvaajasta julkaistaan vähittäiskaupan pikaennakko noin 28 päivää 

viitekuukauden päättymisestä. Rakentamisesta, teollisuudesta ja palveluista 

julkaistaan ennakkotietoja noin 30 päivän viiveellä. 

Kehittäminen: Jatketaan nopeampien tietojen julkaisumahdollisuuksien 

tutkimista sekä ylläpidetään käytössä olevia nopeutusmenetelmiä. Lisäksi 

huolehditaan yritystilastojen puiteasetuksen (EBS) vaatimusten toteuttamisesta. 

1.2.3 Päätoimialojen liikevaihtoennakko (kokeellinen tilasto) 

Päätoimialojen liikevaihtoennakko tarjoaa nopeampaa tietoa liikevaihtojen 

kehityksestä. 
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Aineistot: Pikaestimaattien laskennassa käytetään pääaineistona Tilastokeskuksen 

kuukausittain keräämää myyntitiedustelun aineistoa, jossa on mukana noin 2 000 

teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Näiden 

yritysten liikevaihto kattaa kaiken kaikkiaan noin 70 prosenttia kaikkien yritysten 

liikevaihdosta. Tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle noin 15 päivää tilastoitavan 

kuukauden päättymisen jälkeen. Lisäksi käytetään verohallinnon oma-aloitteisten 

verojen aineistoista arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoja. 

Julkaiseminen: Tilaston tietoja julkaistaan noin 20 päivän viiveellä 

tilastointikuukauden päättymisestä. 

Kehittäminen: Laskennassa käytettäviä malleja validoidaan jatkuvasti, jotta 

tilaston laatu pysyisi mahdollisimman hyvänä. Mallien valinnassa ovat kriteereinä 

pieni revisio ja harhattomuus.  

1.2.4 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi  

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen 

tuotoksen suhteellista muutosta.  

Aineistot: Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelun piirissä on noin 400 

toimipaikkaa tai yritystä. Valinnan kriteerinä on toimipaikan tai yrityksen suuruus 

suhteessa toimialan arvonlisäykseen. Osalla toimialoista käytetään deflatoituja 

liikevaihtoindeksejä. 

Julkaiseminen: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi julkaistaan kuukausittain 

noin 40 päivän viiveellä tilastokuukauden päättymisestä, pääsääntöisesti 

kuukauden 10. päivänä (tai edeltävänä arkipäivänä). 

Kehittäminen: Tilastossa laajennetaan deflatoitujen liikevaihtoindeksien 

hyödyntämistä lähdeaineistona vuoden 2022 aikana. Tällä korvataan tilaston 

omaa tiedonkeruuta. 

1.2.5 Teollisuuden uudet tilaukset  

Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon 

kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, jotka tuotetaan Suomessa. 

Aineistot: Tiedot kerätään suoraan yrityksiltä. Otokseen kuuluu vuosittain runsas 

400 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Aineiston peittävyys on 70–75 

prosenttia liikevaihdosta. 

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan kuukausittain noin 40 päivän viiveellä 

tilastokuukauden päättymisestä, pääsääntöisesti kuukauden 10. päivänä (tai 

edeltävänä arkipäivänä). 

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuoden 2022 aikana. 

1.2.6 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset  

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja 

lopettaneiden yritysten määristä toimialoittain ja alueittain sekä oikeudellisen 

muodon mukaan. Lisäksi se sisältää tietoja yrityskannasta. Tilaston ajanjakso on 

neljännesvuosi. 

Aineistot: Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin 

lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa 

yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta 

arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina.  

Julkaiseminen: Tilasto julkaistaan neljännesvuosittain. Lisäksi lokakuussa 

julkaistaan vuositilasto. Tilasto on tarkentuva eli tiedot voivat täydentyä ja 
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tarkentua takautuvasti. Tilaston aikasarjat (alkaen vuodesta 2013) lasketaan 

uudelleen jokaisella julkistamiskerralla. 

Kehittäminen: Lopettaneiden yritysten julkaisuaikataulua aikaistetaan 

vastaamaan aloittaneiden yritysten viiteajankohtaa. Tilastoon tulee mukaan tietoa 

rekisteröidyistä yrityksistä toukokuusta 2022 alkaen, ja nämä tiedot julkaistaan 

erillisissä tiedotteissa ja tietokantatauluissa. 

1.2.7 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto   

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yhtiöitä. Tilasto 

sisältää toimialoittaisia tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä ja 

tilinpäätöksistä. Tietoja on luokiteltu toimialoittain, liikevaihdon ja henkilöstön 

suuruusluokittain, omistajatyypeittäin sekä oikeudellisen muodon mukaan.  

Yritysten tilinpäätöstiedoilla kuvataan toimialojen tuloksen muodostumista, 

taseen rakennetta, kannattavuutta ja rahoitusasemaa. Tarkasteltavina muuttujina 

ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut.  

Kuntien liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Tilaston tilinpäätöstietojen osalta 

kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt, rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä ne maatalouden 

yksiköt, jotka eivät täytä tilastointikriteerejä. Vuodesta 2022 alkaen tilasto kattaa 

myös rahoitus- ja vakuutustoiminnan, luottolaitokset sekä sijoituspalveluyritykset. 

Aineistot: Aineisto sisältää tiedot kaikista liikeyrityksistä kaikilta toimialoilta ja 

tietoja on myös muista yritysrekisterin yksiköistä. Tilaston tiedot perustuvat 

verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin, Finanssivalvonnan Finrep- ja Vakra-

aineistoihin, Suomen Pankin tietoihin ja Tilastokeskuksen yritysrekisteriin ja 

konsernien osalta Patentti- ja rekisterihallituksen konserni -tilinpäätöksiin. Tietoja 

täydennetään Tilastokeskuksen omilla tiedonkeruilla sekä virallisilla 

tilinpäätöksillä. 

Julkaiseminen: Tiedot julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Ennakkotiedot 

valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa ja lopulliset rakenne- ja 

tilinpäätöstiedot joulukuussa. Tiedot tuotetaan sekä yritysten että oikeudellisiin 

yksiköiden (Y-tunnusten) tilinpäätöstietoihin perustuen. 

Kehittäminen: Tilastoon lisätään vuonna 2022 tilinpäätöstietoja rahoitus- ja 

vakuutusalan toimialoilta (TOL K). Tilastoyksiköiden joukkoa tullaan myös 

uudistamaan vuoden 2022 aikana. Rahoitus- ja vakuutustoimialojen 

tilinpäätöstietojen julkaiseminen erillisinä tilastoina lopetetaan. 

1.2.8 Tytäryhtiötilastot  

Tytäryhtiötilastoja on kaksi: 

- ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 

- suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 

 

Tilastot kuvaavat Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa ja 

toisaalta suomalaisyritysten toimintojen maailmanlaajuista sijoittumista ja 

yritysten ulkomailla sijaitsevan toiminnan merkittävyyttä. 

Aineistot: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston kehikkona käytetään 

Tilastokeskuksen yritysrekisteriä, joka kuvaa kattavasti Suomessa toimivien 

yritysten rakennetta ja toimintaa. Tilastokeskuksen konsernirekisteri sisältää 

omistus- ja määräysvaltatietoja konserneista, mutta kattavia tietoja kaikkien 

yritysten ulkomaisesta omistuksesta ja/tai määräysvallasta ei hallinnollisista 

aineistoista ole saatavilla. Tämän takia tietoja yhdistellään eri lähteistä. 

Määräysvaltatietoja päivitetään seuraamalla talousuutisointia (muun muassa 
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yrityskauppoja), yritysten verkkosivuja ja vuosikertomuksia. Tilaston tietojen 

päivittämisessä käytetään apuna myös Suomen Pankin sekä työ- ja 

elinkeinoministeriön alaisen Invest in Finlandin hallinnollisia aineistoja.  

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilaston tiedot kerätään vuosittain suoralla 

kyselyllä, joka suunnataan kaikille niille Suomessa sijaitseville yrityksille, joilla 

on ulkomailla toimiva tytäryhtiö, sivuliike, yhteisyritys tai osakkuusyhtiö. 

Aineistoa täydennetään tarvittaessa Euroopan yhteistä Euro Group Register -

rekisteriä käyttämällä (EuroGroups Register). 

Julkaiseminen: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto julkaistaan noin 

kaksitoista kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen heti yritysrekisterin 

valmistuttua. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilaston julkaisuviive on noin 16 

kuukautta. 

Kehittäminen: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoa kehitetään 

kansainvälisessä yhteistyössä Eurostatin hankkeiden myötä. Tilastointia 

kehitetään mm. hyödyntämällä Euroopan yhteistä Euro Group Register -rekisteriä 

(EGR).  

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilastoa kehitetään myös tiedonkeruun osalta. 

Ulkomaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilaston julkaisemista kehitetään tekemällä 

Yritysten tilinpäätös- ja rakennetilastojen kanssa yhteinen katsaus. 

1.2.9 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto  

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto kuvaa yritysten varastojen käypähintaista 

arvoa tilastoitavan vuosineljänneksen viimeisenä päivänä toimialan mukaisella 

jaottelulla. 

Aineistot: Kaupan yritysten aineisto on vajaan 300 yrityksen otos Suomessa 

toimivista kaupan yrityksistä. Teollisuuden otos on runsaat 400 yritystä. 

Julkaiseminen: Varastotilaston julkaisu lakkautetaan vuonna 2022, viimeiset 

julkistettavat tiedot koskevat ajankohtaa 4. neljännes 2021. Jatkossa varastotietoja 

julkaistaan vuositasolla osana kansantalouden tilinpitoa. 

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuoden 2022 aikana. 

1.2.10 Hyödyketilastot  

Hyödyketilastot laaditaan sekä teollisuudesta että palvelualoilta 

- teollisuustuotanto 

- palvelualojen hyödyketilasto (aiempi nimi: yrityspalvelut) 

 

Teollisuustuotantotilasto sisältää tietoja myydystä tuotannosta ja 

kokonaistuotannosta tuotenimikkeittäin. Palvelualojen hyödyketilasto kuvaa 

liikevaihdon rakennetta ja palvelutarjontaa palveluita tuottavilla toimialoilla. 

Aineistot: Sekä teollisuustuotannosta että palveluista tiedot kerätään 

yritysotoksella. Teollisuudessa yrityksen valmistamista tuotteista kysytään 

yrityksen ulkopuolelle kalenterivuoden aikana myytyjen tuotteiden arvo- ja 

määrätiedot. Palveluista yrityksiltä kysytään liikevaihdon jakaumaa 

tuoteluokittain. 

Julkaiseminen: Teollisuustuotantotilaston tiedot julkaistaan vuosittain noin 

seitsemän kuukauden ja palvelualojen hyödyketilaston tiedot vajaan 12 

kuukauden viiveellä. 

Kehittäminen: Teollisuustuotantotilastossa tiedonantajat ilmoittavat 

kokonaistuotannon ja myydyn tuotannon arvon. Tilastovuodesta 2021 alkaen 
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Eurostatille tulee raportoida näiden tietojen lisäksi myös hyödykekohtaisesti 

eriteltynä alihankintana tehdyn työn arvo ja määrä. 

Palvelualojen hyödyketilaston toimialakattavuutta laajennetaan vuoden 2022 

aikana.  

1.2.11 Yritystukitilasto  

Yritystukitilasto sisältää tietoja yritystuista tukityypeittäin. Niitä ovat suorat tuet, 

lainat ja takaukset. 

Aineistot: Tilasto perustuu tukea maksaneiden julkisomisteisten instituutioiden 

Tilastokeskukselle toimittamiin tietoihin. Aineistossa on tietoja työ- ja 

elinkeinoministeriön (TEM), maa- ja metsätalousministeriön (MMM) – 

käytännössä Ruokaviraston – sekä Finnveran ja Business Finlandin myöntämistä 

ja maksamista yritystuista tukityypeittäin (suora tuki, laina ja takaus) ja 

tukimuodoittain (esim. investointituki, energiatuki, toimintaympäristötuki). 

Aineiston tietosisältö osin vaihtelee maksajittain. Aineiston määrä saattaa kasvaa, 

mikäli saamme uutta aineistoa käyttöömme. 

Julkaiseminen: Vuositiedot julkaistaan noin 5 kuukauden viiveellä tilastovuoden 

päättymisestä.  

Kehittäminen: Tilastoa tullaan uudistamaan vuoden 2022 aikana. Tilaston 

aineistopohja laajenee ja samalla tilaston määrityksiä ja luokituksia tarkastetaan ja 

uudistetaan. Uuden aineiston saamisen aikataulusta riippuen muutokset voidaan 

tehdä jo vuositilastoon tilastovuodelta 2021. 

1.2.12 Yritystukien osavuositilasto (kokeellinen tilasto) 

Yritystukien osavuositilasto sisältää tietoja yritystuista. Tilasto perustuu tiettyjen 

tukea myöntäneiden ja maksaneiden julkisomisteisten instituutioiden antamiin 

tietoihin. Normaaliin vuositilastoon verrattuna osavuositilastoa on laajennettu 

suhdanneheikentymän vuoksi maksetuilla tuilla. 

Aineistot: Osavuositilastoinnin pohjana ovat Business Finlandin maksamat tuet ja 

lainat, Finnveran takaukset ja lainat, Ruokaviraston tuet, ELY-keskusten tuet ja 

työ- ja elinkeinoministeriön palkka-, startti- ja energiatuet. Lisäksi aineistossa on 

mukana suhdanneheikentymän vuoksi jaettuja tukia. Alkukeväästä 

suhdanneheikentymän vuoksi ELY-keskukset alkoivat jakaa suoraa tukea 

mikroyrityksille ja Business Finland pk-yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriön 

energiatuki ei ole mukana ensimmäisessä neljänneksessä, koska aineistoa ei ollut 

vielä saatavilla. Toisessa ja kolmannessa kvartaalissa ovat mukana tuet 

ravitsemisyrityksille ja kolmannessa kvartaalissa on myös Valtiokonttorin jakama 

kustannustuki. Lisäksi käytetään yritysrekisterin toimiala ja 

henkilöstömäärätietoa. 

Julkaiseminen: Tilasto julkaistaan viimeisen kerran helmikuussa 2022. Tämän 

jälkeen tilastosisällöt siirretään osaksi Yritystukitilaston julkaisua. 

1.2.13 Yritysten investoinnit (kokeellinen tilasto) 

Yrityksen investoinnit -tilasto tarjoaa toimialatasoista tietoa yrityksien tekemistä 

investoinneista neljännesvuosittain. 

Aineistot: Yritysten investoinnit -tilaston perusjoukko koostuu yrityksistä, jotka 

toimivat toimialoilla (TOL 2008): B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S. Yritysten 

neljännesvuosittaisia investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen 

käyttöomaisuustiedustelulla. Otokseen kuuluu noin 2 000 teollisuuden, 

rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialojen merkittävintä yritystä. Otosta 
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pyritään lisäksi täydentämään suurten investointien osalta tapauksissa, joissa 

investoinnit eivät muuten näkyisi otoksessa.  

Julkaiseminen: Neljännesvuosittaisia tietoja julkaistaan vajaan kolmen 

kuukauden viiveellä julkaistavan neljänneksen päättymisestä. 

Kehittäminen: Tällä hetkellä kerätään kokemuksia tuotantoprosessin 

sujuvuudesta, aineiston laadusta sekä laskentamenetelmän toimivuudesta. 

1.3 Hinnat ja kulutus  

1.3.1 Kuluttajahintaindeksit  

Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja 

palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa 

eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla. 

Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina. 

Elinkustannusindeksi 1951:10 =100 on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä 

ketjuttamalla laskettu pitkä aikasarja ja se kehittyy siten samalla tavalla kuin 

kuluttajahintaindeksi. Monet vuokrat, niin asuin- ja liikehuoneistojen kuin 

maanvuokratkin, on sidottu yleensä elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksi 

on käyttäjän kannalta käytännöllisin, sillä indeksiuudistukset eivät katkaise sarjaa 

ja elinkustannusindeksin pisteluvut julkaistaan kuukausittain samaan aikaan kuin 

kuluttajahintaindeksi.  

Euroopan unionin jäsenvaltiot tuottavat kansallisen indeksin lisäksi 

yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä. Sitä käytetään EU-maiden välisiin 

inflaatiovertailuihin. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin 

kulutuskäsitteeseen eivät kuulu omistusasuminen, rahapelit, korot ja 

veroluonteiset maksut. Sen kattavuus kansallisesta indeksistä on vajaat 90 

prosenttia.  

Yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä lasketaan lisäksi indeksi kiintein 

veroin. Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen 

muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin 

perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen 

muutosta, joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. 

Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun 

kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.  

Aineistot: Indeksin laatimisessa hyödynnetään Tilastokeskuksen 

tilastohaastattelijoiden ja kuluttajahintaindeksi-tiimin keräämiä hintatietoja. 

Lisäksi käytetään liikkeiden myyntiaineistoja sekä muita tilastoja ja aineistoja.  

Julkaiseminen: Indeksit julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden 14. 

päivänä, poikkeuksena tammikuun indeksi, joka julkistetaan helmikuun 19. 

päivänä. Mikäli julkaisupäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, julkistetaan 

tilasto lähimpänä arkipäivänä. 

Inflaatiolukujen lisäksi julkaistaan kunkin kuukauden lopussa 

tietokantataulukkona tiedot polttonesteiden keskihinnoista. 

Kehittäminen: Tilastossa kehitetään uusia tiedonkeruutapoja, etenkin kassapääte- 

eli myyntiaineistojen sekä verkkoharavoitujen aineistojen hyödyntämistä 

aineistolähteenä, ja näihin liittyvää aineiston käsittelyä ja laskentamenetelmiä. 

Lisäksi tutkitaan ja kehitetään hinta- ja tuotetietoa koneellisesti yritysten 

nettisivuilta keräävää järjestelmää sekä koneoppimiseen perustuvaa aineiston 

luokittelijaa. 
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1.3.2 Kansainvälinen hintavertailu  

Kansainvälinen hintavertailu on Eurostatin johdolla vuosittain laadittava EU- ja 

EFTA-maiden hintatasoa ja hintatasolla korjattavaa bruttokansantuotetta (BKT) 

koskeva tilasto. Tilastokeskus kerää Suomea koskevat tiedot tähän tutkimukseen, 

jonka pääasiallisena tavoitteena on tuottaa ns. ostovoimapariteetit (engl. 

purchasing power parities eli PPP). Ostovoimapariteettien avulla pyritään 

mahdollistamaan reaaliset BKT-volyymivertailut ohjelmaan osallistuvien maiden 

kesken. EU-asetus sisältää säännöt ostovoimapariteetteja koskevan perusaineiston 

hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä. 

Aineistot: Hintatasovertailuissa tarkastellaan samantyyppisten hyödykkeiden 

hintoja eri maissa. Yksityisen kulutuksen osalta hyödykekorin painorakenne 

muodostetaan kotitalouksien kulutuksen mukaiseksi. Yksityistä kulutusta koskeva 

hinta-aineisto kerätään tuoteryhmittäin kolmen vuoden jakson aikana. 

Perusaineistoon kuuluvat niin ikään BKT:n loppukäyttöpainot, todelliset ja 

laskennalliset vuokrat, palkansaajakorvaukset, ajalliset korjauskertoimet, 

pääomahyödykkeiden hinnat, rakennushankkeiden hinnat sekä alueelliset 

korjauskertoimet.  

Julkaiseminen: Yksityisen kulutuksen kokonaishintatasoa kuvaava indeksisarja 

perustuu kussakin maassa Eurostatin ja OECD:n koordinoimina tehtyihin 

hintatutkimuksiin. OECD päivittää tuoreimpien hintavertailujen tulokset 

inflaation ja valuuttakurssien muutoksilla kuvaamaan ilmoitettua ajankohtaa. 

Yksityisen kulutuksen kokonaishintatasoa kuvaava indeksisarja löytyy 

Tilastokeskuksen StatFin-tietokantataulukoista. 

Eurostat julkaisee koko yksityistä kulutusta koskevat luvut kesäkuussa. 

Tilastokeskus tekee perusjulkistuksen hyperlinkkeineen Eurostatin ko. julkaisuun. 

Kehittäminen: Uusia kassapääteaineistoja otetaan käyttöön tuotannossa vuoden 

2022 aikana. Jatketaan myös lisäkeskusteluja yritysten kanssa aineistojen 

laajentamisesta. 

1.3.3 Tuottajahintaindeksit  

Tuottajahintaindekseihin kuuluu kaksi tilastoa: 

- tuottajahintaindeksit 

- palvelujen tuottajahintaindeksit 

 

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten 

näkökulmasta. Tuottajahintaindeksien alla tuotetaan viittä erillistä indeksiä: 

teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientihintaindeksi, tuontihintaindeksi, 

kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja verollinen kotimarkkinoiden 

perushintaindeksi.  

Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yrityksiltä toisille yrityksille ja 

julkisyhteisöille (Business to Business, BtoB), kotitalouksille (Business to 

Consumers, BtoC) sekä kaikille loppukäyttäjille (Business to All, BtoAll) 

tarjottujen palvelujen hintakehitystä.  

Aineistot: Indeksien laskemista varten kerätään tiedonantajayrityksiltä tietoja 

niiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen hinnoista. Suoraan yrityksiltä 

kerättävien tietojen lisäksi tuottajahintaindeksien laadinnassa käytetään myös 

muiden Tilastokeskuksen tilastojen hintatietoja tai pistelukuja. Tällaisia tilastoja 

ovat esimerkiksi maatalouden tuottajahintaindeksi, rakennuskustannusindeksi, 

maarakennuskustannusindeksi, kuluttajahintaindeksi ja uudisrakentamisen 

volyymi-indeksi.  
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Eräiden tuonnin ja viennin raaka-ainepohjaisten tuotteiden hintakehitystä mitataan 

Tullin ulkomaankauppatilastosta saatavilla tuonnin ja viennin 

yksikköarvohinnoilla. Yksikköarvoilla mitataan vain homogeenisten 

tuoteryhmien, kuten raakapuun, viljan sekä tuonti- ja vientisähkön, hintakehitystä. 

Tullin tietojen lisäksi tuottajahintaindekseissä käytetään Metsäntutkimuslaitoksen, 

Luonnonvarakeskuksen, Energiaviraston, Energiateollisuus ry:n sekä eräiden 

kansainvälisten raaka-ainepörssien, esimerkiksi Lontoon metallipörssin, tietoja. 

Julkaiseminen: Tuottajahintaindeksit julkaistaan tilastokuukautta seuraavan 

kuukauden 24. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Poikkeuksena tähän, 

tammikuun tilasto julkaistaan indeksin painorakenteiden muutoksen vuoksi 26. 

päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä, ja marraskuun tilasto julkaistaan 

jouluaattoa edeltävänä arkipäivänä. Palvelujen tuottajahintaindeksit julkaistaan 

neljännesvuosittain neljännestä seuraavan kuukauden 24. päivänä tai sitä 

seuraavana arkipäivänä. 

Kehittäminen: Palvelujen tuottajahintaindeksien toimialapeittävyyttä kasvatetaan 

mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi uusien tietolähteiden hyödyntämistä tutkitaan 

jatkuvasti. 

1.3.4 Kustannusindeksit 

Kustannusindeksien ryhmään kuuluvat 

- julkisten menojen hintaindeksi 

- maarakennuskustannusindeksi 

 

Julkisten menojen hintaindeksi mittaa valtiontalouden ja kuntatalouden (kuntien 

ja kuntayhtymien) menojen hintakehitystä. Maarakennuskustannusindeksi kuvaa 

niiden kustannustekijöiden hintamuutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle 

koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä. 

Aineistot: Hintatiedot kerätään osittain suoraan tiedonantajilta, osittain ne 

saadaan muista tilastoista tai julkaisuista.   

Julkaiseminen: Julkisten menojen hintaindeksit julkaistaan noin 7 viikon 

kuluttua tilastoitavan vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Indeksit ovat 

ennakollisia, kunnes ansiotasoindeksin tiedot ovat lopullisia.  

Maarakennuskustannusindeksi julkaistaan kuukausittain 23. päivänä (tai 

seuraavana arkipäivänä) tilastokuukauden päättymisestä. 

Kehittäminen: Hinta- ja kustannusindeksit uudistetaan vähintään viiden vuoden 

välein ja samalla niiden perusvuosi vaihdetaan 5:een tai 0:aan päättyväksi. 

1.3.5 Kuluttajien luottamus  

Kuluttajien luottamus -tilasto (aiemmalta nimeltään kuluttajabarometri) kuvaa 

kuluttajien näkemyksiä ja odotuksia omasta ja Suomen taloudesta sekä talouteen 

liittyviä aikomuksia. Tutkimuksen tiedot kerätään Euroopan komission 

toimeksiannosta. Komissio rahoittaa ja harmonisoi EU-maiden kaikkia 

suhdannekyselyjä. 

Aineistot: Kuluttajien luottamus -tilasto on otostutkimus, jonka tiedonkeruu 

tapahtuu ns. yhdistelmäkeruulla eli itse täytettävällä verkkolomakkeella ja 

puhelinhaastatteluilla. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. 

Tutkimuksessa käytetään rotatoivaa paneeliasetelmaa: jokainen henkilö osallistuu 

tiedonkeruuseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä ja joka kuukausi puolet 

vastaajista on ensikertalaisia, puolet toista kertaa mukana.   
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Julkaiseminen: Kuluttajien luottamus -tilaston tiedot julkaistaan kuukausittain 

noin viikko tiedonkeruun päättymisen jälkeen, muutama päivä ennen 

tutkimuskuukauden loppua. 

Kehittäminen: Uusi EU-sopimuskausi alkaa toukokuussa ja jatkuu vuoteen 2025 

saakka. 

1.3.6 Kotitalouksien kulutus  

Kotitalouksien kulutus -tilasto tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa 

tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tilastossa 

selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja sekä tuloja. Lisäksi viime 

tutkimuskierroksilla tilastossa on tuotettutiedot yhteiskunnallisten palvelujen 

käytöstä koituvasta rahallisesta etuudesta, kotiin ostettujen elintarvikkeiden 

määristä, palveluiden saavutettavuudesta ja yksityisen kulutuksen 

hiilidioksidipäästöistä sekä raaka-aineiden käytöstä. 

Aineistot: Tilasto on otostutkimus (kulutustutkimus), jonka tutkimusaineisto 

muodostui 3 673 kotitaloudesta vuonna 2016. Tiedot kerättiin haastatteluilla, 

talouksien pitämillä päiväkirjoilla, kuittitiedoista sekä hallinnollisista 

rekistereistä. Vuonna 2022 toteutetaan kulutustutkimuksen seuraava tiedonkeruu. 

Julkaiseminen: Syksyllä 2022 julkaistaan ennakkotietoja kulutustutkimuksesta. 

Varsinaiset tulokset julkaistaan vuoden 2023 lopulla ja 2024 alussa. 

Kehittäminen: Vuoden 2022 keruussa on uutena mahdollisuus vastata 

verkkolomakkeella sekä käyttäen mobiilisovellusta. Lisäksi tietosisältöä on 

uudistettu. 

1.4 Asuminen ja rakentaminen 

1.4.1 Asumisen hinnat  

Asumisen hinnat -tilastointikohteeseen kuuluvat seuraavat tilastot: 

- osakeasuntojen hinnat 

- asuntojen vuokrat 

- asunto-osakeyhtiöiden talous  

- kiinteistöjen hinnat 

 

Osakeasuntojen hintatilasto kuvaa sekä vanhojen että uusien kerros- ja 

rivitalohuoneistojen hintakehitystä. Kiinteistöjen hintatilasto kuvaa 

omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintakehitystä ja hintatasoja. Vuokratilastot 

kuvaavat vuokra-asuntokannan vuokratasoa ja vuokrien muutosta. Asunto-

osakeyhtiöiden taloustilasto mittaa asuntoyhteisön asumiskustannuksia sekä 

selvittää, mistä asumiskustannukset muodostuvat ja, mistä erot kustannuksissa 

johtuvat. 

Aineistot:  
- vanhojen osakeasuntojen hinnat: Verohallinnon huoneistotiedot ja 

varainsiirtoveroilmoitukset, Verohallinnon kiinteistötietokanta, DVV:n tiedot 

rakennuksista ja huoneistoista 

- uusien osakeasuntojen hinnat: suurimpien rakennuttajien ja 

kiinteistövälittäjien raportoimat tiedot, Tilastokeskuksen tiedonkeruu 

- asuntojen vuokrat: Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisteri ja 

vuokrataloyhtiöiden tiedot, asuntokanta 

- asunto-osakeyhtiöiden taloustilasto: isännöitsijöille vuosittain tehtävä 

tiedonkeruu 

- kiinteistöjen hinnat: Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen 
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kauppahintarekisteri, DVV:n tiedot rakennuksista ja huoneistoista 

- uusien omakotitalojen hinnat: yksityinen hintaseuranta 

- asunto-osakeyhtiöiden taloustilasto: isännöitsijöille vuosittain tehtävä 

tiedonkeruu 

 

Julkaiseminen: Osakeasuntojen hinnat julkaistaan kuukausittain noin neljä 

viikkoa kuukauden päättymisestä. Vuositiedot valmistuvat toukokuussa. 

Kiinteistöjen hinnat julkaistaan neljännesvuosittain reilun puolentoista kuukauden 

viiveellä. Asuntojen vuokratiedot julkaistaan neljännesvuosittain noin kolmen 

viikon viiveellä. Asunto-osakeyhtiöiden taloustiedot julkaistaan vuosittain 

tilastointivuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Omistusasumisen hintaindeksien 

kansallinen julkistus on lakkautettu vuonna 2018 ja tiedot ovat saatavissa 

Eurostatin sivuilta. 

Kehittäminen: Vuonna 2022 jatketaan vanhojen asuntojen hintaindeksien 

kehittämistyötä. Suunnitelmana on julkistaa vanhojen osakeasuntojen uudistetut 

hintaindeksit toukokuussa 2022. Kiinteistöjen hintaindeksi julkaistaan 

uudistettuna loppuvuodesta 2022 tai vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2022 

käynnistyy uusien omakotitalojen hintaindeksin kehittämistyö. 

1.4.2 Asunto- ja rakennuskanta ja asuinolot  

Asunto- ja rakennuskantatietoihin kuuluvat seuraavat tilastot: 

- asunnot ja asuinolot 

- rakennukset ja kesämökit 

 

Asunnot ja asuinolot -tilasto kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa, asuntojen 

lukumäärää, asuntokuntarakennetta sekä asuntokuntien asuinoloja. Rakennukset 

ja kesämökit -tilasto kuvaa olemassa olevaa rakennus- ja kesämökkikantaa. 

Molemmissa tilastoissa kuvataan vuoden viimeisen päivän tilanne kunta- ja 

koordinaattipohjaisten aluejakojen mukaan. 

Aineistot: Tiedot saadaan pääosin Digi- ja väestötietoviraston 

väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat 

rakennuksia ja asuntoja koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Lisäksi 

tilastoaineistoa täydennetään verottajan ja ARA:n (Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskuksen) tiedoilla. Rakennuksia ja asuntoja kuvataan mm. 

valmistumisvuoden, asunnon hallintaperusteen, talotyypin ja varusteiden mukaan 

sekä asuntokuntia asuntokuntarakenteen, elinvaiheen ja asuntokunnan jäsenten 

iän mukaan.  

Molemmissa tilastoissa on käytettävissä kokonaisaineisto. Tietoja voidaan tuottaa 

kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain. 

Julkaiseminen: Asunto- ja asuinolotilaston perustiedot valmistuvat toukokuussa 

(mm. asunnon talotyyppi, asumisväljyys, rakennusvuosi ja asuntokunnan 

rakenne). Asunnon hallintaperustetieto eli vuokra- ja omistusasuntoja sekä niissä 

asumista kuvaavat tiedot valmistuvat lokakuussa ja tulotietoihin perustuvat 

viitehenkilö- ja tulotiedot valmistuvat runsaan vuoden viiveellä tammi-

helmikuussa. Rakennus- ja kesämökkitilaston tiedot julkaistaan pääosin 

toukokuussa. 

Kehittäminen: Tilaston tuotantojärjestelmän uudistusta jatketaan vuonna 2022.  

1.4.3 Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitukset (kokeellinen tilasto) 

Kokeellinen Asuntojen tarjontatilasto sisältää Oikotiellä myynnissä olevien ja 

vuokralle tarjottavien asuntojen ilmoitusten lukumäärät niin tulleista, poistuneista 
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kuin kaikista ilmoituksista kuukauden aikana. Poistuneista asuntoilmoituksista 

julkaistaan lisäksi tieto siitä, kuinka monta päivää ilmoitukset ovat olleet 

keskimäärin aktiivisena. 

Aineistot: Tilasto tuotetaan käyttämällä Oikotie-palvelun rajapinnan kautta saatua 

aineistoa asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksista. Julkaistavissa tiedoissa ovat 

mukana Suomessa sijaitsevat asunnot, mukaan lukien hitas-, osaomistus- ja 

tarjouskauppakohteet. 

Julkaiseminen: Tilaston tietoja julkaistaan näillä näkymin viimeisen kerran 

helmikuussa 2022. 

1.4.4 Rakennus- ja asuntotuotanto  

Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen 

rakennustoiminnan määrää ja tuotannon volyymia lopputuotteen näkökulmasta. 

Määrää tilastossa mitataan mm. rakennushankkeiden tilavuudella ja 

rakennuslupien ja rakennettavien asuntojen lukumäärällä. Uudisrakentamisen 

volyymi-indeksi kuvaa kotimaisen uudistalonrakentamisen kiinteähintaisen arvon 

muutosta perusvuoteen nähden. 

Aineistot: Rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien 

rakennusvalvontaviranomaisten Digi- ja väestötietovirastolle toimittamiin 

ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista 

sekä Haahtela-yhtiöiden toimittamaan yksikköhinta-aineistoon.  

Julkaiseminen: Myönnetyt rakennusluvat, rakennushankkeiden aloitukset ja 

valmistumiset sekä uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan kuukausittain. 

Julkaisuviive on noin kahdeksan viikkoa.  

Kehittäminen: Rakennus- ja asuntotuotantotilaston lähdeaineistona käytettävää 

rekisteriä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Yhteistyötä rekisterin laadun 

ylläpitämiseksi jatketaan Digi- ja väestötietoviraston kanssa. 

Eurostatille toimitetaan vuonna 2021 myönnettyjen rakennuslupien 

kausitasoittamattoman tiedon lisäksi aloitettuja ja valmistuneita 

rakennushankkeita sekä kausitasoitettua tietoa. 

1.4.5 Rakentamisen kustannukset  

Rakentamisen kustannuksia kuvataan kahdella indeksillä: 

- kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 

- rakennuskustannusindeksi 

 

Aineistot: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä hyödynnetään pääasiallisesti 

muihin Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin kerättyjä hinta- ja palkka-

aineistoja.  

Rakennuskustannusindeksin tarvikkeiden hintatiedot kerätään pääosin 

tarvikkeiden valmistajilta ja rakennustarvikkeiden tukku- ja vähittäismyyjiltä. 

Tiedonkeruu perustuu otokseen, johon on valittu noin 300 rakennustarvikkeiden 

valmistajaa tai myyjää. Tiedot kerätään pääsääntöisesti kuukausittain. Lisäksi 

rakennuskustannusindeksissä hyödynnetään muun muassa ansiotasoindeksin sekä 

tuottajahintaindeksien keräämiä tietoja. Otoksesta n. 140 yritystä siirrettiin 

tammikuussa 2018 tuottajahintaindeksin tiedonkeruuseen, jonka myötä 

rakennuskustannusindeksin omassa suoratiedonkeruussa on tällä hetkellä n. 90 

yritystä kuukausittain.  

Lisäksi on tutkittu massa-aineistoja, joista 2 rautakauppa-aineistoa on tarkoitus 

ottaa käyttöön perusvuodenvaihdon yhteydessä vuoden 2022 alussa. 
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Käyttöönoton myötä rautakaupan tiedonantajat (n.20 yritystä/toimipaikkaa) 

voidaan poistaa suorasta tiedonkeruusta. 

Julkaiseminen: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin tiedot julkaistaan 

neljännesvuosittain noin kaksi ja puoli kuukautta vuosineljänneksen 

päättymisestä. Rakennuskustannusindeksin tiedot julkaistaan kuukausittain noin 

puolitoista kuukautta viitekuukauden päättymisestä. 

Kehittäminen: Rakennuskustannusindeksin osalta on tarkoitus hankkia edelleen 

uusia massa-aineistoja (lvi- ja sähkötukkukaupat sekä muut rautakaupat). Lisäksi 

yhteistyössä tuottajahintaindeksien kanssa tulisi kehittää prosessi, jolla 

varmistetaan, että rakennuskustannusindeksistä siirtynyt tehdasotoksen laatu ei 

heikkene tuottajahintaindeksin erilaisten otospäivityskriteerien takia.   

1.4.6 Korjausrakentaminen  

Korjausrakentamisen tilasto kuvaa talonrakentamisen korjaustoimintaa 

vuositasolla. Tilastosta tuotetaan kolme julkistusta vuodessa. Rakennusyritysten 

korjausrakentamisen tilasto kuvaa vähintään 5 henkilöä työllistävien 

talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoiden arvoa.  

Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset -julkistus kuvaa asuinrakennuskantaan 

ja asuntoihin kohdistuneita korjaustoimenpiteitä, niiden arvoa ja niiden syitä. 

Toimitilarakennusten korjaukset -tilasto kuvaa palvelurakennuksiin, liike- ja 

toimistorakennuksiin sekä teollisuus- ja varastorakennuksiin kohdistuneiden 

korjausten arvoa. 

Aineistot: Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilaston perusjoukon 

muodostavat Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin rakennusalan 

yritykset, joissa työskentelee vähintään 5 henkilöä. Tilaston perusjoukkoon 

kuuluu vuosittain noin 6 000 yritystä. Tiedot kerätään otokseen pohjautuen siten, 

että tiedusteluun otetaan kaikki vähintään 60 henkilön yritykset ja 5–59 henkilön 

yrityksistä otetaan otos, jonka otanta perustuu yksinkertaiseen, ositettuun 

satunnaisotantaan. Ositteiden muodostamiseen käytetään yrityksen kokoa ja 

toimialaluokitusta. Vuosittainen otoskoko on noin 1 100 yritystä. 

Omistusasuntoja korjaukset selvitetään otostutkimuksella, joka lähetetään 5 000 

omistusasujalle. Asumisoikeusasunnot ovat mukana. 

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset kysytään nykyisen asunto-osakeyhtiöiden 

taloustilaston yhteydessä noin 3 200 yhtiöltä.  Lisäksi asunto-osakeyhtiöistä 

tehdään lisäotos, jonka suuruus on 800. Lisäotos kohdistetaan myös 

asuinhuoneistoalaltaan pieniin yhtiöihin.  

Vuokratalojen tiedustelu kohdistuu suorakeruuna alle 20 suurimpaan 

vuokrataloyhtiöön. Asukaskorjaukset ja asuinrakennuksiin kohdistuneet 

korjaukset kysytään vuosittain monivaiheisella otoksella. Kohdejoukkona ovat 

omistusasunnoissa asuvat henkilöt ja asuntoyhteisöjen kiinteistön hoitajat. 

Toimitilarakennusten korjaukset perustuvat joka kolmas vuosi suorakyselyyn ja 

kahtena välivuotena suorakyselytietoon, jota viedään eteenpäin korjaus- ja 

laajennuslupiin perustuvilla estimointikertoimilla. Suorakyselyt kulkevat 

sykleittäin rakennustyyppien läpi siten, että syklin ensimmäisenä vuotena 

suorakysely kohdistetaan palvelurakennuksiin, toisena vuotena liike- ja 

toimistorakennuksiin. Syklin kolmantena vuotena korjauskustannukset kysytään 

teollisuus- ja varastorakennuksista. 

Julkaiseminen:  

16.6. Korjausrakentaminen 2021, asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset 
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3.10. Korjausrakentaminen 2021, toimitilarakennusten korjaukset 

8.12. Korjausrakentaminen 2021, rakennusyritysten korjaukset 

Kehittäminen:   

Toimitilarakennusten korjauksiin saadaan ensi kertaa aineistoa Valtiokonttorin 

kuntien taloustiedonkeruusta. Uusi aineistolähde edellyttää muutoksia tilaston 

otospoimintaan ja aineiston käsittelyyn. 

Asunto-osakeyhtiöiden taloustilaston uudistaminen -projektissa kehitetään 

mahdollisesti myös korjausrakentamisen tilastointia. Projektia ei aloiteta 2022. 

1.4.7 Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja (kokeellinen tilasto) 

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja kuvaa rakennuksiin kohdistuvan 

korjausrakentamisen arvon kehitystä Suomessa. 

Aineistot: Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja (2017=100) perustuu kolmeen 

eri tietolähteeseen: rakennusyritysten korjausrakentamisen vuositilastoon, 

Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoon ja Verohallinnon 

rakentamisilmoitusten urakkatietoihin. 

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tiedonkeruun pohjalta saadaan 

ositteittain tieto korjausrakentamisen osuudesta koko talonrakennustoiminnassa 

vuosittain. Näihin ositteisiin kuuluville yrityksille haetaan Verohallinnon oma-

aloitteisten verojen aineistosta liikevaihtotieto sekä Verohallinnon 

rakentamisilmoitusten urakkatiedoista tieto yrityksen tekemien urakoiden arvosta 

kuukausittain. Yrityksille haetuista kuukausittaisista tiedoista erotetaan 

korjausrakentamisen osuus ositekohtaisella kertoimella. Saadut 

korjausrakentamisen arvot summataan kuukausittain yhteen tasosarjaksi ja niistä 

muodostetaan pisteluvut. 

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan neljännesvuosittain noin 70 päivän viiveellä 

tilastokuukauden päättymisestä. 

Kehittäminen: Tilaston lähteenä käytettävien aineistojen laatua tarkastellaan 

jatkuvasti. 

1.4.8 Korjausrakentamisen hintaindikaattori (kokeellinen tilasto) 

Korjausrakentamisen hintaindikaattori kuvaa korjaushankkeiden keskimääräistä 

hintakehitystä ostajan näkökulmasta. 

Aineistot: Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruu perustuu 

kiinteistöjen omistajille ja rakennusyrityksille kaksi kertaa vuodessa lähetettävään 

kyselyyn. Kiinteistöjen omistajia edustavat isännöitsijät, julkisyhteisöt ja 

vuokrataloyhtiöt. Kysely toistuu keväisin ja syksyisin. Kyselyn vastaajat arvioivat 

korjausrakentamisen hinnanmuutoksen viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Isännöitsijät edustavat asunto-osakeyhtiöitä ja yhdessä vuokrataloyhtiöiden 

kanssa ne edustavat indikaattorissa asuinrakennusten omistajia. Julkisyhteisöt 

edustavat toimitilarakennusten omistajia. Yhdessä heidän näkemyksensä kuvastaa 

rakennusten omistajien kokemaa korjausrakentamisen hinnanmuutosta. He 

vastaavat tilaamiensa korjaushankkeiden ja niiden kilpailuttamisesta kertyneen 

kokemuksen perusteella. 

Kyselystä saadut vastaukset painotetaan indikaattoreiksi vastaajatyypeittäin sekä 

remonttikohteittain. Rakennusyrityksiltä tuotetaan korjausrakentamisen, 

uudisrakentamisen ja niiden yhdistelmänä koko rakentamisen hintaindikaattorit. 

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja 

marraskuussa. 
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Kehittäminen: Tilaston lähteenä käytettävien aineistojen laatua tarkastellaan 

jatkuvasti. 

 

2 Innovaatiot ja digitalisaatio 

2.1 Digitalisaatio 

2.1.1 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö  

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus tuottaa tietoja kotitalouksien 

ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tutkimusaiheita ovat tietokoneen, 

matkapuhelimen ja internetin käytön yleisyys sekä käyttötarkoitukset ja 

kuluttajien verkkokauppa. 

Aineistot: Tutkimus on otostutkimus ja tehdään keväisin, vuoteen 2015 asti 

puhelinhaastatteluna ja vuodesta 2016 yhdistelmätiedonkeruuna 

(puhelinhaastattelut + verkkokysely). Vuoteen 2012 asti haastattelut on tehty 16–

74-vuotiaalle väestölle. Vuodesta 2013 lähtien otosta on laajennettu koskemaan 

16–89-vuotiaita. Vuosina 2019–2021 puhelinhaastattelut ulkoistettiin.   

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan marraskuussa. 

Kehittäminen: Osa tutkimuksen sisällöstä (sekä kansallisista että EU-

harmonisoiduista kysymyksistä) muutetaan vuosittain, jotta saadaan kerättyä 

ajankohtaista tietoa nopeasti muuttuvasta ilmiöstä.  

2.1.2 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 

Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tilasto kuvaa yritysten tietotekniikan käyttöä, 

liiketoiminnan sähköistymistä ja sähköistä kauppaa. Tilaston sisältöä uudistetaan 

jatkuvasti vastaamaan aihealueen kehittymistä. 

Aineistot: Tiedot kerätään yrityskyselyllä. 

Julkaiseminen: Tilasto valmistuu vuosittain marraskuussa ja julkaistaan 

Tilastokeskuksen verkkosivuilla. 

Kehittäminen: Kyselyn tietosisältöä uudistetaan ja kehitetään vuosittain. 

Kehittämistä tehdään vuosittain erityisesti EU-yhteistyössä 

tietoyhteiskuntatilastojen työryhmissä. Työryhmätyön perusteella sovitusta 

uudesta tietosisällöstä annetaan joka vuosi uusi komission asetus. 

2.1.3 Innovaatiotoiminta 

Innovaatiotoimintatilasto on EU-harmonisoitua tilastoa, joka sisältää tietoja 

vähintään 10 henkilöä työllistävien yritysten innovaatiotoiminnan yleisyydestä 

sekä innovaatiotoiminnan menoista ja rakenteesta teollisuudessa, 

kaivostoiminnassa, energia- ja jätehuollossa sekä eräillä palvelutoimialoilla. 

Innovaatiotoiminnan lisäksi tutkimus kartoittaa yritysten tietovirtoja ja 

kehittämispotentiaalia. Tutkimustuloksia julkaistaan pääosin toimialoittain ja 

yritysten kokoluokan mukaan. 

Aineistot: Tiedot innovaatiotoiminnasta kerätään suoraan yrityksiltä. Tutkimus 

toteutetaan joka toinen vuosi.  

Julkaiseminen: Innovaatiotoimintatilasto julkaistaan joka toinen vuosi, 

seuraavaksi vuonna 2022. Vuonna 2022 innovaatiotoimintatilasto julkaisee tietoja 

muun muassa ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönoton 

yleisyydestä ja käyttöönoton syistä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
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yritysten liiketoimintaan. Keruukerroittain osittain päivittyvä sisältö kattaa nyt 

myös tietoja yrityksille tärkeistä osaamisalueista ja osaamisen riittävyydestä sekä 

COVID-pandemian vaikutuksista. 

Kehittäminen: Tietosisältöä kehitetään kansainvälisten ja kansallisten 

tietotarpeiden pohjalta.  

2.2 Tutkimus 

2.2.1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Tilastointiin sisältyy kaksi EU-harmonisoitua tilastoa:  

- tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) 

- tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 

 

Tutkimus- ja kehittämistoimintatilasto (t&k) kuvaa tutkimukseen sekä tuote- ja 

prosessikehittämiseen käytettyjä resursseja. T&k-tietoja tarkastellaan 

sektoreittain, maakunnittain ja seutukunnittain. Sektoreina ovat yritykset, 

korkeakoulusektori ja julkinen sektori mukaan lukien yksityinen voittoa 

tavoittelematon toiminta. T&k-työpanosta (henkilökunta ja tutkimustyövuodet) 

kuvataan tilastossa sukupuolen, koulutuksen ja työtehtävän mukaan ja tutkimus- 

ja kehittämistoiminnan menoja tilastoidaan menolajeittain, rahoituslähteen 

mukaan, toimialoittain, tuoteryhmittäin ja tieteenaloittain.  

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa -tilasto kuvaa valtion 

tutkimus- ja kehittämisrahoitusta hallinnonaloittain sekä organisaation ja 

tutkimuksen yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan. 

Aineistot: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedot kerätään yrityksiltä, julkisen 

sektorin organisaatioilta, yliopistoilta, yliopistollisilta keskussairaaloilta ja 

ammattikorkeakouluilta ja siihen liittyvät rahoitustiedot kerätään valtion 

talousarvioesityksistä sekä ministeriöiltä ja tutkimusta rahoittavilta 

organisaatioilta. Yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoja saadaan 

myös opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruista. 

T&k-rahoitustilaston tiedot kerätään valtion talousarvioesityksistä sekä 

lomakekyselynä suoraan ministeriöiltä ja tutkimusta rahoittavilta organisaatioilta. 

Julkaiseminen: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa -tilasto 

ilmestyy vuosittain helmikuussa (vain alle kahden kuukauden viiveellä 

tilastoajankohdasta) ja elokuussa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta julkaistaan 

vuosittain lokakuussa. 

Kehittäminen: Tutkimus- ja kehittämistoimintatilaston sisältöä kehitetään 

lisäämällä kansainvälisten suositusten edellyttämä organisaation tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan ilman työsuhdetta osallistuvan henkilöstön tilastointi. 

Lisäksi yliopistojen tutkimustyövuosien laskennassa hyödynnettävät 

ajankäyttökertoimet tullaan päivittämään vuonna 2022. 

Lisäksi selvitetään tutkimusinfrastruktuurin rahoituksen tilastointimahdollisuutta 

tutkimus- ja kehittämisrahoitustilastoinnin yhteydessä.  

T&k-tilaston yritysaineistojen osalta selvitetään EU-rahoitteisesti EU-

lainsäädännön edellyttämän yritysyksikön käyttöönottoa. 
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3 Yhteiskunta ja yhdenvertaisuus  

3.1 Väestö 

3.1.1 Väestöennuste  

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet 

ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan, mikä olisi alueen tuleva 

väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena myös 

tulevaisuudessa. Väestöennusteen tehtävänä onkin tarjota päätöksentekijöille 

mahdollisuus reagointiin, jos ennusteen osoittama tulevaisuus ei ole toivottu. 

Kunnittaista ennustetta laskettaessa tuotetaan myös ns. omavaraislaskelma, joka 

kuvaa, millainen väestönkehitys olisi ilman muuttoliikettä. 

Aineistot: Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston ja 

Ahvenanmaan valtioviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Digi- ja 

väestötietovirasto toimittaa tiedot väestönmuutoksista Tilastokeskukselle. 

Tilastokeskuksen väestöennusteessa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan 

hedelmällisyys-, kuolevuus- ja muuttokertoimien avulla. Kertoimet lasketaan 

lopullisista väestönmuutostilastoista. 

Julkaiseminen: Väestöennuste kunnittain on julkaistu vuosina 2004, 2007, 2009, 

2012, 2015 ja 2019. Erillinen koko maan ennuste julkistettiin 2018.  

Väestöennuste julkaistaan pääsääntöisesti joka kolmas vuosi. Seuraava 

väestöennuste on määrä julkistaa syksyllä 2024. 

Kehittäminen: Selvitetään variaatiolaskelmien lisäämistä mukaan julkaisuun. 

3.1.2 Väestön ennakkotilasto  

Väestön ennakkotilasto sisältää tietoja väestönmuutoksista ja väestörakenteesta. 

Väestönmuutoksista on saatavissa tietoja Suomessa elävänä syntyneistä ja 

kuolleista, kansainvälisistä ja maan sisäisistä muutoista, solmituista avioliitoista, 

myönnetyistä avioeroista, eroon päättyneistä rekisteröidyistä parisuhteista ja 

Suomen kansalaisuuden saaneista. 

Aineistot: Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston (aiemmin 

Väestörekisterikeskus) ja Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään 

väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa Tilastokeskukselle 

viikoittain tiedot väestötietojärjestelmässä tapahtuneista muutoksista. 

Muutostietojen pohjalta tuotetaan väestön ennakkotilasto. Tilastokeskus on saanut 

vuodesta 2017 lähtien muutosaineistot Digi- ja väestötietoviraston standardoitusta 

muutostietopalvelusta. 

Digi- ja väestötietovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto päivittävät 

väestötietojärjestelmään tietoja Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden 

väestönmuutoksista. Käräjäoikeudet päivittävät väestötietojärjestelmään tiedot 

avioeropäätöksistä ja rekisteröityjen parien eropäätöksistä ja 

Maahanmuuttovirasto tiedot Suomen kansalaisuuden myöntämisistä.  

Julkaiseminen: Väestön ennakkotilaston kuukausitiedot julkaistaan 

tilastokuukautta seuraavan kuukauden jälkipuoliskolla ja neljännesvuositiedot 

päättynyttä neljännestä seuraavan kuukauden lopulla kuukausijulkistuksen 

yhteydessä. 

Kehittäminen: Selvitetään mahdollisuuksia automatisoida tuotantoprosessin 

vaiheita.  
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3.1.3 Väestörakenne 

Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia 

Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Henkilöistä tilastoidaan mm. asuinpaikka, 

sukupuoli, ikä, siviilisääty, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio, samoin tiedot 

puolisosta ja kaikista lapsista ja henkilön vanhemmista. 

Aineistot: Tiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston sekä Ahvenanmaan 

valtioviraston ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä vuodenvaihteen tilanteen 

mukaan. 

Julkaiseminen: Vuodenvaihteen viralliset väestötiedot julkistetaan tilastovuotta 

seuraavan vuoden maaliskuussa.  

Kehittäminen: Pyritään hyödyntämään oleskelulupatietoja ja maahanmuuton syy 

-tietoja tuotannossa. 

3.1.4 Väestönmuutokset  

Väestömuutoksia kuvaavat seuraavat tilastot: 

- adoptiot 

- Suomen kansalaisuuden saamiset 

- kuolleet 

- muuttoliike 

- siviilisäädyn muutokset 

- syntyneet 

 

Aineistot: Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston ja 

Ahvenanmaan valtioviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Adoption 

vahvistaa tuomioistuin tai ulkomailla eräissä tapauksissa tapahtuneen adoption 

Helsingin hovioikeus. Oikeusviranomainen vie tiedot adoptioista 

väestötietojärjestelmään. Maahanmuuttovirasto tekee päätökset Suomen 

kansalaisuuden myöntämisestä (Kansalaisuuslaki 359/2003) ja vie tiedot 

päätöksistä väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto päivittää 

muuttoilmoituksista väestötietojärjestelmään tietoja kunnan sisäisistä, kuntien 

välisistä sekä Suomen aluerajat ylittävistä muutoista.  

Tilasto solmituista avioliitoista perustuu vihkimisoikeuden saaneiden, kirkollisten 

tai siviilivihkijöiden, ilmoituksiin väestötietojärjestelmään. 28.2.2017 oli 

viimeinen päivä, jolloin samaa sukupuolta olevat henkilöt saattoivat rekisteröidä 

parisuhteensa. 1.3.2017 lähtien samaa sukupuolta olevat henkilöt solmivat 

avioliiton. Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön ulkomailla solmittu avioliitto 

tai rekisteröity parisuhde tulee tilastoon vasta, kun se on Suomessa rekisteröity ja 

Digi- ja väestötietovirasto on vienyt tiedot väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti 

tapahtuu siten, että henkilö toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon laillistetun 

todistuksen vihkimisestä tai rekisteröinnistä. Tilasto avioeroista ja rekisteröityjen 

parien eroista perustuu tuomioistuinten ilmoituksiin myönnetyistä eroista 

väestötietojärjestelmään. Terveydenhuollon toimintayksikön on ilmoitettava 

elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään tai äidin kotikunnan 

väestötietoviranomaiselle. Tiedot kuolleina syntyneistä lapsista saadaan 

kuolintodistuksista. 

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan seuraavasti 

- adoptiot mahdollisesti vain tietokantataulukkona syksyllä 
- Suomen kansalaisuuden saamiset toukokuussa 
- kuolleet huhtikuussa (ennakkotieto ks. väestön ennakkotilasto) 
- muuttoliike touko- tai kesäkuussa (ennakkotieto ks. väestön ennakkotilasto) 
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- siviilisäädyn muutokset kesäkuussa 
- syntyneet huhtikuussa 

 

Kehittäminen: Valmistaudutaan Digi- ja väestötietoviraston muuttuvaan tietojen 

toimituskäytäntöön, jossa asiakas poimii tarvitsemansa tiedot rajapinnasta. EU:n 

tilastovirasto Eurostat on lykännyt tietojensa toimitustavan muutosta, joten 

edelliseltä vuodelta siirtyvänä kehitetään tapaa tuottaa vaadittavat tiedot oikeaan 

muotoon. 

3.1.5 Perheet  

Perheet-tilastossa on kaikkien Suomessa vakituisesti asuvien perheiden ja 

lapsiperheiden väestötiedot ja se kuvaa vuodenvaihteen tilannetta. 

Aineistot: Tiedot perheistä muodostetaan Digi- ja väestötietoviraston 

ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä saadusta vuodenvaihteen väestötiedoista. 

Tietokoneohjelma lajittelee rakennus- ja huoneistotunnisteen mukaan väestön 

samassa asunnossa asuviin, joista ohjelma päättelee perheet asukkaiden tietoja 

vertailemalla. 

Julkaiseminen: Tilaston julkistaminen siirtyy vuonna 2022 syksyyn.  

Kehittäminen: Tilaston kehittämistä jatketaan samaa sukupuolta olevien 

avoparien osalta. 

3.1.6 Kuolemansyyt  

Kuolemansyytilasto tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa suomalaisten 

kuolemansyistä ja niissä tapahtuneista muutoksista. Tilastokeskus ylläpitää myös 

kuolintodistusarkistoa, josta on mahdollista saada tietoja laissa määriteltyihin 

tarkoituksiin. 

Aineistot: Kuolemansyytilasto on kokonaisaineisto. Tilaston lähdeaineistona ovat 

kuolintodistuksen tiedot. Tilastokeskus vastaanottaa osan kuolintodistuksista 

sähköisessä muodossa ja osan paperisena. Tiedot kuolleista perustuvat 

Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän tietoihin. 

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan kerran vuodessa. Edellisen vuoden tiedot 

valmistuvat seuraavan vuoden joulukuussa. 

Kehittäminen: Tilaston tuotantoprosessi uudistetaan osana laajempaa 

henkilötietovarannon uudistusprojektia vuonna 2020–2022. Kuolemansyysovellus 

uudistetaan ja samalla siihen liitetään tilaston peruskuolemansyyn päättelyssä 

tarvittavat IRIS-ohjelman kansainväliset päättelytaulut.  

Sähköisen kuolintodistuksen käyttöä THL:n oikeuslääkinnän ulkopuolella 

pyritään edistämään yhdessä THL:n kanssa.  

Seurataan uuden kansainvälisen tautiluokitusversion ICD11:n käyttöönottoa. 

WHO hyväksyi uuden luokituksen 2019. Luokituksen käyttöönottoa ryhdytään 

valmistelemaan tilastossa.   

3.1.7 Rikos- ja pakkokeinotilasto 

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten tietojen 

sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen käyttämien pakkokeinojen kuvaamiseen. 

Tilasto sisältää tietoja ilmi tulleiden rikosten laadusta ja määrästä. 

Aineistot: Tilastot laaditaan sisäasiainministeriön poliisin tutkinta- ja virka-

apujärjestelmästä (PATJA) saaduista tiedoista, Tilastokeskuksen 
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väestöaineistoista poimituista tiedoista sekä syyttäjien ja alioikeuksien 

rikosasioiden asianhallintajärjestelmästä (Sakari) poimituista tiedoista. 

Julkaiseminen: Pakkokeinotilasto koskien tilastovuotta 2021 julkistetaan 

helmikuussa 2022 rikos- ja pakkokeinotilaston osana. Viranomaisten tietoon tullut 

rikollisuus -vuositilasto koskien tilastovuotta 2022 julkaistaan rikos ja pakkokeino 

tilastossa toukokuussa 2022. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus -tilaston 

neljännesvuosittaiset tiedot julkaistaan vuosineljänneksen päättymistä seuraavan 

kuukauden aikana.  

Viranomaisten tietoon tullut perhe- ja lähisuhdeväkivalta julkistus on kesäkuussa 

2022. 

Kehittäminen: Oikeus- ja poliisihallinnossa on meneillään useita 

järjestelmäuudistuksia, joilla on vaikutuksia Tilastokeskuksen julkaisemiin 

oikeustilastoihin. Tilastoinnissa näitä uudistuksia huomioidaan sitä mukaa, kun ne 

valmistuvat. 

3.1.8 Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset  

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -tilasto sisältää tietoja ensimmäisessä 

oikeusasteessa tuomituista rangaistuksista, tuomitsematta jätetyistä ja hylätyistä 

syytteistä sekä uusintarikollisuudesta. Tilasto sisältää tiedot myös poliisin 

antamista sakoista ja syyttäjän rangaistusmääräyssakoista. 

Aineistot: Tuomioistuimessa syytettyjen perusaineisto saadaan oikeusministeriön 

rikostuomiosovelluksesta (RITU). Rangaistusmääräykset poimitaan 

oikeusministeriön AIPA-järjestelmästä. Poliisin määräämät sakot ja rikesakot 

poimitaan poliisin PATJA-järjestelmästä. 

Julkaiseminen: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -tilasto on valmis tilastovuotta 

seuraavan vuoden syyskuussa. 

Kehittäminen: Oikeus- ja poliisihallinnossa on meneillään useita 

järjestelmäuudistuksia, joilla on vaikutuksia Tilastokeskuksen oikeustilastoihin. 

Tilastoinnissa näitä uudistuksia huomioidaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. 

3.1.9 Kansainvälisen suojelun, oleskelulupa-, kansalaisuus- ja maastapoistamisasioiden hakemus- 
ja päätöstilastot (Maahanmuuttovirasto) 

Maahanmuuttovirasto julkaisee omaan viranomaistehtäväkenttään kuuluvia 

hakemus- ja päätöstilastoja seuraavista asiaryhmistä: kansainvälinen suojelu, 

oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeus, kansalaisuus, karkotukset ja käännytykset 

sekä muukalaispassit ja pakolaisen matkustusasiakirjat.  

Aineistot: Ulkomaalaisrekisterin (Uma) ja Turvapaikanhakijoiden vastaanoton 

asiakasrekisterin (Umarek) tiedot. 

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan Maahanmuuttoviraston verkkopalvelussa 

kuukausittain tilastokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä tai tätä 

seuraavana arkipäivänä. Euroopan tilastovirastolle toimitetaan erilaisia tietoja 

kuukausittain, kvartaaleittain ja vuosittain. 

Kehittäminen: Aikaisemman maahanmuuttotilastoasetuksen 862/2007 muutos 

851/2020 tulee voimaan 1.1.2021 ja asetuksen muutoksia huomioidaan 

tilastotuotannossa, josta viimeisimmät muutostarpeet tulee olla implementoitu 

30.6.2022 mennessä Eurostatille toimitettavissa oleskelulupatilastoissa.   

Maahanmuuttovirastossa on käynnistynyt raportointi- ja tilastointijärjestelmän 

uusintamisprojekti (2020–2023), jossa ESS tilastojen tuotanto siirretään tulevina 

vuosina uuden tietovaraston tietoihin perustavaksi. 
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3.2 Työ, palkat ja toimeentulo 

3.2.1 Työvoimatutkimus  

Työvoimatutkimuksessa (Labour Force Survey) kerätään tilastotietoja 15–89-

vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä 

työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Tilastoa määrittävät kansallinen ja EU-

lainsäädäntö sekä asiakastarpeet. 

Aineistot: Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen 

väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Otoksen 

koko on n. 12 500 henkeä kuukaudessa. Tiedot kerätään tietokoneavusteisen 

puhelinhaastattelun avulla sekä verkossa. Samaa vastaajaa haastatellaan kaikkiaan 

viisi kertaa, paitsi 75–89-vuotiaat sekä 70–74-vuotiaat ei-työlliset, joita 

haastatellaan vain ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla. Viidennellä kerralla 

haastatellaan myös kohdehenkilön kanssa samassa kotitaloudessa asuvat 15–89-

vuotiaat. Viidennellä kerralla kerätään niin ikään kahdeksan vuoden välein 

toistettava lisäteema tai kertaluonteinen lisäosa. 

Julkaiseminen: Työvoimatutkimuksen tiedot julkaistaan kuukausittain, 

neljännesvuosittain ja vuosittain. Tiedot ovat käytettävissä 3–4 viikon kuluttua 

viiteajankohdasta, mutta 1. vuosineljänneksen aikana tiedot toimitetaan noin 5 

viikkoa viiteajankohdasta. 

Lisäksi julkaistaan katsauksia tai tietokantataulukoita: aikasarjatiedot sekä Perheet 

ja työ -katsaus. 

Kehittäminen: Vuonna 2022 työvoimatutkimuksessa jatketaan Tilastokeskuksen 

strategisten hankkeiden mukaisia kehittämistoimia sekä EU-lähtöistä 

sosiaalitilastojen uudistusta.  

3.2.2 Avoimet työpaikat  

Avoimet työpaikat -tilaston avulla saadaan neljännesvuosittaista tietoa avoimista 

työpaikoista Suomessa. Avoimet työpaikat kuvaavat työvoiman kysyntää ja sitä 

kautta suhdannekehitystä työnantajien näkökulmasta 

Aineistot: Avoimet työpaikat -tilaston tiedot kerätään yritysten ja julkisen 

sektorin toimipaikoilta osittain verkkolomakkeilla ja osittain 

puhelinhaastatteluina. Otoskoko on noin 10 000 toimipaikkaa vuodessa jakautuen 

tasaisesti eri vuosineljänneksille.   

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan noin 45 päivää kunkin vuosineljänneksen 

päättymisen jälkeen. 

Kehittäminen: Tilaston julkaisemista uudistetaan Tilastokeskuksen 

verkkosivuston uudistuksen yhteydessä. Osallistutaan EU-yhteistyöhön tilastoa 

koskevan asetusuudistuksen valmistelussa. 

3.2.3 Työssäkäynti  

Työssäkäyntitilasto kuvaa väestön taloudellista toimintaa ja työssäkäyntiä eri 

alueilla. Tuotettavia tietoja ovat muun muassa väestön pääasiallinen toiminta, 

ammattiasema, työpaikkojen lukumäärä, työpaikan sijainti ja toimiala, väestön ja 

työvoiman koulutus- ja tulotiedot, työllisten ammattirakenne sekä väestön 

sosioekonominen asema. 

Aineistot: Tilasto perustuu pääosin hallinnollisiin ja tilastollisiin rekistereihin ja 

aineistoihin. Tärkeimmät tietolähteet ovat Väestörekisterikeskuksen 

väestötietojärjestelmä, tulorekisteri, Tilastokeskuksen yritysrekisteri, Kelan ja 

Eläketurvakeskuksen rekisterit eläkkeensaajista, työ- ja elinkeinoministeriön 
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työnhakijarekisteri, Tilastokeskuksen tutkintorekisteri, Tilastokeskuksen 

opiskelijarekisteri sekä Pääesikunnan varusmiesrekisteri. Lisäksi tehdään 

tiedusteluja yrityksille henkilöstön toimipaikan sijaintiin ja ammattiin liittyen. 

Julkaiseminen: Ennakkotiedot valmistuvat noin 12 kuukautta viiteajankohdan 

jälkeen. Lopullisista tiedoista väestön pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 

valmistuvat noin 14 kuukautta, toimiala- ja työpaikkatiedot noin 21 kuukautta ja 

ammattitiedot noin 22 kuukautta viiteajankohdasta. 

Kehittäminen: Kehitetään toimenpiteitä uusien tietojen julkistamiseksi sekä 

tilaston julkistusaikataulujen nopeuttamiseksi. Uusien lähdeaineistojen (esim. 

tulorekisteri ja Varda) käyttöönotolla korvataan aikaisempia lähdeaineistoja. 

3.2.4 Työolot  

Työolotutkimuksen avulla seurataan työoloja ja niiden muutosta. Fyysisten, 

psyykkisten ja sosiaalisten työympäristökysymysten lisäksi aineistot käsittävät 

tietoja töiden sisällöstä, työmarkkina-asemista, työehdoista, työhön kohdistuvista 

arvoista ja arvostuksista, työorganisaatiotason tekijöistä sekä työn ja perheen 

yhteensovittamisesta.  

Aineistot: Työolotutkimus on toteutettu vuosina 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 

2008, 2013 ja 2018. Vuoden 2018 työolotutkimuksen tiedot on kerätty 

yhdistelmätiedonkeruuna standardoidulla tiedonkeruulomakkeella 

tietokoneavusteisilla käyntihaastatteluilla sekä verkkotiedonkeruulla. Aiemmilla 

kerroilla tiedot on kerätty vain käyntihaastatteluin. Vuoden 2018 tulokset on 

kuitenkin julkaistu vain käyntihaastatteluaineiston pohjalta. Otokset saadaan 

työvoimatutkimuksesta poimimalla 15–67-vuotiaat palkansaajat (aikaisemmin 

15–64-vuotiaat). Kunakin tutkimuskertana on haastateltu 3 000–6 500 henkilöä. 

Haastattelulomakkeen kieliversiot ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Julkaiseminen: Työolotutkimus on toteutettu vuosina 1977, 1984, 1990, 1997, 

2003, 2008, 2013 ja 2018. Vuoden 2018 työolotutkimuksen erityisteemana oli 

työn digitalisaatio. Vuoden 2018 työolotutkimuksen tiedot ja perusraportti 

julkaistiin joulukuussa 2019. Raportointi jatkui vuonna 2020 blogien, artikkelien 

ja tietokantataulukoiden muodossa. Raportointi jatkuu vuonna 2022. 

Kehittäminen: Tietojärjestelmäuudistusten käyttöönotto työolotutkimuksen 

tilastojärjestelmässä. Raportointi tuloksista jatkuu eri kanavissa. Neuvottelut 

seuraavan työolotutkimuksen tekemisestä käynnistetään.  

3.2.5 Työtapaturmatilastot  

Työtapaturmatilastoon tilastoidaan vuosittain palkansaajille ja maatalousyrittäjille 

sattuneet työtapaturmat. Tilasto sisältää myös tietoa muille yrittäjille sattuneista 

työtapaturmista sekä palkansaajille sattuneista työmatkatapaturmista.   

Aineistot: Tilastokeskus saa tilastointia varten rekisteritiedot 

tapaturmavakuutuslaitoksista (Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ja 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)). Lisäksi tilaston laatimisessa 

hyödynnetään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työssäkäyntitilaston 

tietoja. 

Julkaiseminen: Työtapaturmatilaston ennakkotiedot julkaistaan kesäkuussa 

2022. Vuosijulkaisu julkaistaan marraskuussa 2022.   

Kehittäminen: Tietojärjestelmäuudistusten käyttöönotto tilastojärjestelmässä. 

Tilaston tietosisältöä kehitetään kansallisen ja EU-lainsäädännön muutosten 

mukaisesti. 
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3.2.6 Työtaistelutilasto  

Työtaistelutilasto kuvaa työntekijöiden tai työnantajien Suomessa järjestämiä 

työtaisteluja. Työtaistelujen laajuutta kuvataan osallistuneiden työntekijöiden ja 

menetettyjen työpäivien lukumäärillä. 

Aineistot: Tilasto perustuu pääosin työnantajajärjestöjen jäseniltään keräämiin 

tietoihin. Lisäksi seurataan eri tiedotusvälineitä. 

Julkaiseminen: Vuosittainen tilasto julkaistaan toukokuussa.  

Kehittäminen: Verkkouudistuksen yhteydessä tehdään 1–2 uutta 

tietokantataulukkoa. 

3.2.7 Ansiotasoindeksi  

Ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien 

ansioiden kehitystä. Ansiot sisältävät tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat 

kertaerät. Ansiotasoindeksissä mitataan määrältään vakioidun työpanoksen 

kehitystä, joten siinä ei ole mukana yli- ja lisätöiden vaikutusta. 

Aineistot: Perusaineistossa on noin kaksi kolmasosaa Suomen kokoaikaisista 

palkansaajista. Tiedot perustuvat pääosin työnantajajärjestöjen yritysjäseniltään 

keräämiin ansiotietoihin sekä kunta- ja valtiosektorin palkkatilastoihin. 

Pienyritysvaltaisilla toimialoilla hyödynnetään myös Tilastokeskuksen omia 

tiedusteluja. 

Julkaiseminen: Ennakkotiedot julkaistaan neljännesvuosittain noin puolitoista 

kuukautta vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Tiedot tarkentuvat seuraavissa 

julkaisuissa. Kunkin vuoden indeksit tulevat lopullisiksi viimeistään seuraavan 

vuoden syksyllä. 

Kehittäminen: Tilastotuotannon seuraavat kehittämistoimet liittyvät 

Tilastokeskuksen henkilötilastojen tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen ja sen 

tuomiin muutoksiin tuotantoprosessissa. Uusien lähdeaineistojen hyödyntämistä 

tilaston tuotannossa selvitetään. 

3.2.8 Työvoimakustannukset  

Työvoimakustannuksia kuvataan kahdella tilastolla: 

- työvoimakustannusindeksi 

- työvoimakustannustilasto (työvoimakustannustutkimus) 

 

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten 

työvoimakustannusten muutosta neljännesvuosittain. Työvoimakustannustilasto 

kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina. 

Aineistot: Työvoimakustannusindeksin perustiedot on vuodesta 2007 lähtien 

kerätty runsaat 2 400 yritystä koskevalla otoksella yksityisen sektorin osalta. 

Koko valtiosektoria koskevat työvoimakustannusindeksin perustiedot ovat 

vuodesta 2007. Vuodesta 2012 lähtien valtion tiedot saadaan Valtiokonttorin 

(vuodesta 2018 Palkeet) keräämästä Tahti-järjestelmästä.  

Kuntasektorin tiedot on kerätty vuosina 2008–2010 pääkaupunkiseudun kunnista. 

Vuonna 2011 otos laajeni yli 50 000 asukkaan kuntiin sekä lähes 40 suurimpaan 

kuntayhtymään. Vuoden 2012 alusta tietoja on kerätty myös satunnaisotoksella 

valituista alle 50 000 asukkaan kunnista. Otokseen kuuluu myös 10 suurinta 

seurakuntayhtymää. 
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Työvoimakustannusindeksissä otettiin vuonna 2020 käyttöön soveltuvin osin 

tulorekisteritiedot tiedonkeruun esitäyttötietoina yksityisellä sektorilla. 

Määrävuosina tuotettavan rekisteripohjaisen työvoimakustannustilaston 

pääaineistot ovat työvoimakustannusindeksi, palkkarakennetilasto ja 

työvoimatutkimus. Lisäksi tilastoon yhdistetään lukuisia eri rekisteriaineistoja 

mm. Verottajalta, Kelalta ja Eläketurvakeskukselta. 

Julkaiseminen: Työvoimakustannusindeksi julkaistaan neljä kertaa vuodessa: 

maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.  

EU-asetuksen mukaisen työvoimakustannusindeksin rinnalle on kehitetty 

työvoimakustannusten parivertailuindeksi. Indeksi on julkistettu Tilastokeskuksen 

kokeellisissa tilastoissa ensimmäisen kerran marraskuussa 2019.  

Työvoimakustannustilaston tulokset julkaistaan joka neljäs vuosi. Tilastovuoden 

2020 tilasto julkaistaan kesällä 2022. 

Kehittäminen: Työvoimakustannusindeksissä tutkitaan vuonna 2022 yksityisen 

sektorin tulorekisteritietojen kohdistumista tiedonkeruun vastaaviin tietoihin 

mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä tiedonantajien kanssa.  

Lisäksi pyritään selvittämään tulorekisteritietojen hyödyntämismahdollisuuksia 

työvoimakustannusindeksin kuntasektorin tiedoissa sekä 

työvoimakustannustilastossa. 

Pitkän ajan tavoitteina on kehittää kokeellista parivertailuindeksiä ja saada se 

neljännesvuosittaiseen tilastotuotantoon sekä kehittää työn tuottavuuden 

mittaamisen tilastointia yhdessä volyymi-indeksitilastojen kanssa (ensisijaisesti 

teollisuuden volyymi-indeksi). 

Lisäksi tullaan arvioimaan uuteen julkaisujärjestelmään siirtymisen sekä sote-

uudistuksen vaikutuksia tilastotuotantoon. 

3.2.9 Palkkarakenne  

Palkkarakennetilasto kuvaa palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausiansioita 

ja niiden muodostumista sekä hajontaa työnantajasektoreittain.  

Aineistot: Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakenneaineistoon, joka 

muodostetaan yhdistämällä työnantajajärjestöjen jäseniltään keräämät tiedot sekä 

Tilastokeskuksen palkkatiedustelujen tiedot sekä Verohallinnon Palkka.fi -

palvelusta saatavat tiedot. Osa Tilastokeskuksen palkkatiedustelun tietosisältöä 

korvataan tilastovuodesta 2020 lähtien tulorekisteristä saatavilla tiedoilla. 

Julkaiseminen: Ennakkotiedot julkaistaan noin 10 kuukauden kuluttua 

tilastovuoden päättymisestä. Lopulliset tiedot, jotka päivittävät tilastoa lähinnä 

toimiala- ja aluetietojen osalta, valmistuvat noin 15 kuukautta tilastovuoden 

päättymisen jälkeen. 

Kehittäminen: Tilastoa kehitetään tuotannon ohessa. Vuonna 2022 on tavoitteena 

lisätä palkkarakenneaineistoon tiedot yritysten ylimmästä johdosta, joka on 

puuttunut tähän saakka aineistosta. Tämän mahdollistaisi tulorekisterin 

palkkatiedot ja työssäkäyntitilaston tiedot (joskin aiempaa vuotta koskevat) 

palkansaajien ammatista. Yhdessä muiden henkilötilastotietojärjestelmien kanssa 

otetaan kehittämistilanteen ja mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusi 

henkilötietovaranto. 

3.2.10 Yksityisen sektorin palkat  

Yksityisen sektorin palkat julkaistaan kahtena eri tilastona: 
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- yksityisen sektorin kuukausipalkat 

- yksityisen sektorin tuntipalkat 

 

Yksityisen sektorin kuukausipalkat kuvaavat yritysten ja voittoa 

tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkkaisten palkansaajien määriä ja 

palkkatasoa ammatin, ammattiryhmän, koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan.  

Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaavat tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja 

palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan.  

Aineistot: Tiedot kerätään yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa siten, että 

työnantajajärjestöt keräävät tiedot omilta jäseniltään ja Tilastokeskus 

järjestäytymättömiltä yrityksiltä otoksella.  

Pääosa kuukausipalkkatiedoista kerätään syyskuulta. Kuukausipalkkatilasto 

sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat, joiden palkkaus noudattaa 

säännöllistä työaikaa. Julkaistuissa kuukausipalkkatiedoissa ei ole mukana osa-

aikaisia. Tuntipalkkatiedot kerätään viimeiseltä vuosineljännekseltä. 

Julkaiseminen: Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto ja tuntipalkkatilasto 

julkaistaan elokuussa.  

Kehittäminen: Tilastoja ja niiden laadintaa kehitetään tuotannon ohessa. Uuden 

tietojärjestelmän ja tuotantoprosessin käyttöönottoa, johon liittyy laajempi 

henkilötietovarantojen kehittäminen, jatketaan vuonna 2022. Tutkitaan, 

voidaanko tulorekisterin tietojen perusteella keventää edelleen yksityisen sektorin 

tiedonkeruuta tai voidaanko tulorekisteriä hyödyntää tiedonkeruussa 

esitäyttötietoina. 

3.2.11 Valtion kuukausipalkat  

Valtion kuukausipalkat -tilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä olevien 

palkansaajien lukumääriä ja palkkoja. 

Aineistot: Valtion palkkatilasto on muodostettu vuodesta 2006 lähtien 

Valtiokonttorin (vuodesta 2018 Palkeet) keräämästä Tahti-järjestelmän kautta 

saadusta aineistosta. Tiedot kuvaavat tilastovuoden marraskuun viimeisenä 

päivänä voimassa olleita palvelussuhteita. Osa tiedoista (mm. maksettuja 

palkkaeriä) täydennetään lokakuun ja joulukuun tiedoilla. 

Julkaiseminen: Valtion kuukausipalkat julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa.  

Kehittäminen: Uuden tietojärjestelmän ja tuotantoprosessin käyttöönotto tehdään 

vuonna 2022, ja siihen liittyy laajempi henkilötietovarantojen kehittämishanke. 

Tässä yhteydessä toteutetaan tulorekisterin käyttöönottoon palkkatilastoinnissa 

liittyviä kehittämistoimia. Tutkitaan, mitä tietoja tulorekisteristä voidaan julkaista 

virallisten tilastojen lisäksi. 

3.2.12 Tulorekisterin palkat ja palkkiot (kokeellinen tilasto) 

Vuoden 2021 helmikuusta alkaen kuukausittain julkaistava tilasto kuvaa 

verovelvollisille kuukausittain maksettuja palkkoja ja palkkioita. Tilaston tietoja 

taulukoidaan iän, sukupuolen, tulonsaajaryhmän sekä tuloluokkien mukaisesti. 

Aineistot: Tilasto kattaa tulorekisteriin raportoidut ansiotiedot kuukausitasolla 

ryhmiteltynä palkka- ja palkkiotuloihin sekä kustannusten korvauksiin. 

Julkaiseminen: Tilasto julkaistaan kuukausittain alkaen noin 38 päivän viiveellä 

tilastointikuukauden päättymisestä. Julkaistut tiedot ovat ennakollisia ja 

tarkentuvat seuraavissa julkaisuissa noin vuoden ajan lähdeaineiston päivittyessä.  
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Kehittäminen: Tietosisältöä pyritään kasvattamaan jatkossa aluetiedoilla, 

tarkemmilla toimiala-, koulutus- ja sektoritiedoilla. Tilastoon on suunnitteilla 

myös rajoitetusti verovelvollisia käsittelevä taulukko.  

3.2.13 Tulotilastot  

Tulotilastoihin kuuluvat vuonna 2022 seuraavat tilastot: 

- tulonjakotilasto 

- elinolotilasto 

- velkaantumistilasto 

 

Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien tulojen rakennetta ja jakautumista 

väestöryhmittäin ja alueittain. Tulonjakotilaston tavoite on kuvata kattavasti 

väestöryhmien käytettävissä olevia rahatuloja. Elinolotilasto kuvaa 

kotitalousväestön elinolosuhteita eri näkökulmista, kuten köyhyys- tai 

syrjäytymisriskiä, koettua hyvinvointia ja toimeentuloa, terveyttä ja asumista 

väestöryhmittäin Suomessa. Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja 

asuntokuntien velkoja. 

Aineistot: Tulonjakotilaston tiedot johdetaan kahdesta perusaineistosta, koko 

väestön kattavasta tulonjaon kokonaisaineistosta ja edustavaan väestöotokseen 

perustuvasta tulo- ja elinolotutkimuksesta. Myös elinolotilaston tiedot kerätään 

tulo- ja elinolotutkimuksella, jonka lopullinen otoskoko on noin 10 000 

kotitaloutta. Haastatteluissa selvitetään kotitalouden koko ja rakenne sekä 

kerätään taustatietoja kotitalouden jäsenten ammatista, toiminnasta 

työmarkkinoilla, asunnosta, verottomista tuloista ja muista kotitalouden 

toimeentuloon vaikuttavista asioista. Valtaosa tulotiedoista ja osa 

luokittelumuuttujista (mm. koulutusaste, siviilisääty) saadaan rekistereistä. 

Tulonjakotilaston ja elinolotilaston perusaineisto on samalla lakisääteisen, 

jokavuotisen eurooppalaisen tulo- ja elinolotilaston (EU-SILC) perusaineisto. 

Tiedot velkaantumisesta perustuvat Verohallinnon tietokantaan, joka on koko 

väestön kattava rekisteriaineisto. Aineistoon on yhdistetty tulonjaon 

kokonaisaineiston tiedot. 

Julkaiseminen: Tulonjakotilaston rekisteriaineistot ovat käytettävissä 

tilastovuodelta noin 11 kuukauden kuluessa. Tiedot julkaistaan noin vuosi 

tilastovuoden päättymisen jälkeen. Vuonna 2022 tulonjakotilastosta julkaistaan 

tammikuussa vuoden 2020 tietoja asumiskustannusten tulo-osuuksista ja 

joulukuussa vuoden 2021 tietoja tuloista ja tuloeroista. 

Otosaineistoon pohjautuvasta elinolotilastosta julkaistaan vuonna 2022 

tilastovuoden 2021 tietoja helmikuussa. Eurostat julkaisee verkkosivuillaan EU-

SILC:n tulokset noin kaksi vuotta viiteajan jälkeen. Eurostat nimeää 

julkaisemansa tiedot tiedonkeruuvuoden mukaan, joka on tulojen viitevuotta 

seuraava vuosi. 

Velkaantumistilaston julkaisuviive on noin kuusi kuukautta tilastointivuoden 

päättymisestä. Lisäksi julkaistaan vajaan vuoden viiveellä tiedot 

velkaantumisasteista. 

Kehittäminen: Vuonna 2022 tulo- ja elinolotutkimuksen tiedonkeruun uudistuu 

siten, että osan kotitalouksista on mahdollista vastata verkkolomakkeella 

puhelinhaastattelun sijaan. 
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3.2.14 Kotitalouksien varallisuus  

Kotitalouksien varallisuus -tilasto kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen 

kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken. Erilaisten 

varallisuusmuotojen lisäksi tutkimuksessa on tietoja myös muista kotitalouksien 

taloudelliseen asemaan vaikuttavista asioista, kuten tuloista ja veloista. 

Aineistot: Varallisuustutkimusta on tehty muutaman vuoden välein 1980-luvun 

lopulta alkaen. Säästämis- ja velkaantumistutkimus tehtiin 1987 ja 1988, 

varallisuustutkimus 1994 ja 1998 ja asumis- ja varallisuustutkimus 2004.  

Vuosien 2009, 2013, 2016 ja 2019 varallisuustutkimuksessa kotitalouksien 

varallisuus estimoitiin ns. rekisterimenetelmällä ilman erillistä tiedonkeruuta 

tulonjakotilaston otokselle (ks. tulotilastot). Vuosien 2013, 2016 ja 2019 tietoja 

täydennettiin lyhyellä haastattelutiedonkeruulla tulo- ja elinolotutkimuksen 

yhteydessä. Tutkimukset olivat osa EKP:n varallisuustutkimusta (Household 

Finance and Consumption Survey). 

Julkaiseminen: Maaliskuussa 2022 julkaistaan tietoa henkilöiden pörssiosake- ja 

sijoitusvarallisuusvarallisuudesta vuonna 2020. 

Kehittäminen: Tavoitteena on selvittää uusien aineistojen käyttömahdollisuuksia 

ja kehittää rekisteripohjaisia estimointimenetelmiä vuonna 2021 tehdyn 

selvityksen perusteella. 

3.2.15 Velka-asiat   

Velka-asioita kuvaavat seuraavat tilastot: 

- konkurssit 

- velkajärjestelyt 

- yrityssaneeraukset 

- ulosottoasiat 

Konkurssitilastossa on tietoja käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun 

käsitellyistä konkurssihakemuksista. Velkajärjestelyt kertovat käräjäoikeuksiin 

saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista ja 

yrityssaneeraukset vastaavasti käsitellyistä yrityssaneerausasioista. Ulosottoasiat -

tilastossa on tietoja oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja 

ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista.  

Aineistot: Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön kautta kuukausittain 

tiedot käräjäoikeuksiin saapuneista konkurssihakemuksista. Aineisto on 

kokonaisaineisto. Tiedot saadaan oikeusministeriön ylläpitämästä 

käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä (Tuomas). Tilastokeskuksessa 

konkurssiin haettuun yritykseen tai yrittäjään yhdistetään Tilastokeskuksen 

yritysrekisteristä yritystä kuvaavat taustatiedot, kuten toimipaikka, toimiala ja 

henkilökunnan määrä. 

Tilastokeskus saa oikeusministeriön kautta tiedot käräjäoikeuksiin saapuneista 

yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioiden ja yrityssaneerausasioiden 

hakemuksista. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.  

Ulosottoasioiden kokonaisaineistossa on oikeusministeriön oikeushallinto-osaston 

ulosottoyksikön keräämiä työmäärä- ja euromäärätietoja. Tiedot saadaan ulosoton 

asianhallintajärjestelmästä (Uljas).   

Julkaiseminen: Tietoja vireille pannuista konkursseista julkaistaan kuukausittain 

kolmen viikon viiveellä vireilletulokuukauden päättymisestä. Loppuun käsitellyt 

konkurssit julkaistaan kerran vuodessa noin kuuden kuukauden viiveellä 

tilastovuoden päättymisestä. 
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Käräjäoikeuksiin saapuneet yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat ja 

yrityssaneerausasiat julkaistaan neljä kertaa vuodessa kolmen viikon viiveellä 

vuosineljänneksen päättymisestä. Päättyneet yksityishenkilöiden 

velkajärjestelyasiat ja yrityssaneerausasiat julkaistaan kerran vuodessa noin 

kuuden kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Ulosottoasiat on 

vuositilasto, joka valmistuu noin kolmen kuukauden viiveellä tilastovuoden 

päättymisestä. 

Kehittäminen: Oikeus- ja poliisihallinnossa on meneillään useita 

järjestelmäuudistuksia, joilla on vaikutuksia Tilastokeskuksen oikeustilastoihin. 

Tilastoinnissa näitä uudistuksia huomioidaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. 

Konkurssit ja velkasaneeraukset -tilastot julkistetaan helmikuussa 2022 viimeisen 

kerran omina tilastoinaan. Jatkossa konkurssit ja velkasaneeraukset yhdistetään 

yhdeksi tilastoksi. Lisäksi Tilastokeskus selvittää parhaillaan ulosottojen tilaston 

lakkauttamista. 

3.3 Koulutus 

3.3.1 Aikuiskoulutus  

Aikuiskoulutukseen osallistuminen -tilasto tuottaa kansainvälisesti 

vertailukelpoista tietoa aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta, oppimisesta, 

koulutushalukkuudesta ja -tarpeesta, opiskelukäsityksistä ja osallistumisen 

esteistä sekä aikuisten kielitaidoista. 

Aineistot: Aikaisemmat tiedot perustuvat noin 6 000 henkilön otoksella 

toteutettuihin käyntihaastatteluihin. Vuonna 2017 tiedonkeruu toteutettiin 

yhdistelmäkeruuna verkkolomakkeella ja käyntihaastatteluina. Kohteena ovat 18–

64-vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt.  

Julkaiseminen: Tietoja on vuosilta 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017. 

Seuraava tiedonkeruu on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2022. Vuonna 2022 

tilastosta ei tule julkistuksia.  

Kehittäminen: Vuonna 2022 toteutetaan Aikuiskoulutustutkimus 2022 

tiedonkeruut. Metodologista kehittämistyötä tehdään grant-rahoitteisessa 

projektissa "Improving the efficiency of survey methodology in the Finnish Adult 

Education Survey 2022” 

3.3.2 CVTS, yritysten henkilöstökoulutus 

CVTS, yritysten henkilöstökoulutus -tilasto selvittää henkilöstön osaamisen 

kehittämistä yrityksissä: koulutukseen osallistujien ja koulutuspäivien määrää, 

opiskelun sisältöä ja kustannuksia, koulutuksen järjestäjää, yrityksen 

koulutusperiaatteita ja koulutuksen muutostrendejä sekä koulutuksen 

järjestämisen esteitä. Kurssimuotoisen opiskelun lisäksi selvitetään myös 

osallistumista muulla tavoin kuin kursseina toteutettuun koulutukseen. 

Tiedonkeruu toteutetaan saman sisältöisenä kaikissa EU-maissa. Tilaston nimeen 

sisältyvä lyhenne CVTS tulee sanoista Continuing Vocational Training Survey. 

Tilaston tiedot kerättiin Osaamisen kehittäminen yrityksissä vuonna 2020-  

tiedonkeruulla, joka toteutettiin vuonna 2021. Tiedot kerätään noin viiden vuoden 

välein. 

Aineistot: Tilasto toteutetaan otostutkimuksena. Vuoden 2021 tiedonkeruu 

(järjestyksessä 6. tiedonkeruu=CVTS6) toteutettiin samojen Euroopan 

parlamentin ja komission asetusten pohjalta kuin edellinen, vuoden 2016 

tiedonkeruu (CVTS5).  
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CVTS6:n tiedonkeruun otoskehikko käsittää kaikki vähintään kymmenen 

työntekijän yksityisen sektorin yritykset pois lukien maa- ja metsätalousala, 

koulutusala, sosiaali- ja terveysala sekä julkinen hallinto. Tutkimuskehikko kattaa 

noin 18 500 yritystä, joista otokseen poimitaan noin 3 000 yritystä. Tiedot 

kerätään suoraan yrityksiltä. 

Julkaiseminen: Tietoja on vuosilta 1999, 2005, 2010 ja 2015. Suomi ei 

osallistunut ensimmäiseen CVTS-kyselyyn, joka tehtiin vuodelta 1993. Vuoden 

2020 tietoja käsittelevä 1. julkistus ilmestyy vuoden 2022 lokakuussa. 

Kehittäminen: Tilastosta on suunnitteilla tietokantataulukkoja. 

3.3.3 Opiskelijavirrat 

Opiskelijavirrat -tilastointikokonaisuuteen kuuluu viisi tilastoa: 

- koulutukseen hakeutuminen 

- koulutuksen keskeyttäminen 

- opintojen kulku 

- opiskelijoiden työssäkäynti 

- sijoittuminen koulutuksen jälkeen 

 
Koulutukseen hakeutuminen -tilasto kuvaa perusasteen jälkeiseen tutkintoon 

johtavaan koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, peruskoulun päättäneiden ja 

ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin tutkinnon jälkeen. Koulutuksen 

keskeyttäminen kuvaa tilannetta syyskuusta seuraavaan syyskuuhun: jos henkilö, 

joka on opiskellut edeltävän vuoden syyskuussa, ei enää opiskele eikä ole 

valmistunut vuoden kuluttua, hänet katsotaan keskeyttäneeksi. Tilastossa 

tarkastellaan mm. koulutusalalla, koulutussektorilla ja tutkintoon johtavassa 

koulutuksessa keskeyttämistä.  

Opintojen kulku -tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen uusien 

opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon suorittamiseen asti. Tilastossa on tietoja 

aloitetusta koulutuksesta, koulutuksen kestosta, koulutuksen vaihtamisesta sekä 

siitä, mitä opiskelijat ovat tehneet, jos ovat keskeyttäneet aloittamansa 

koulutuksen. Opiskelijoiden työssäkäyntitilastossa on tietoja työssäkäynnistä 

opiskelujen aikana. Sijoittuminen koulutuksen jälkeen -tilastossa tarkastellaan 

tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, sijoittumista jatko-opintoihin sekä 

alueellista sijoittumista tietyn ajan kuluttua valmistumisesta. 

Aineistot: Tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia 

kokonaisaineistoja. Tiedot perusopetuksen päättäneistä ja koulutuksiin hakeneista 

perustuvat Opetushallituksen hakuaineistoihin. Tiedot uusista opiskelijoista ja 

opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen henkilöpohjaisiin opiskelija-

aineistoihin, joista on tarkempaa tietoa Oppilaitostilastot-tilastointikohteen 

Aineistot-luvussa. Tiedot tutkinnon suorittaneista ja aikaisemmasta koulutuksesta 

perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoihin. Tiedot työssäkäynnistä ja 

muusta toiminnasta perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin. 

Julkaiseminen: Tilastot vuodelta 2020 julkistetaan seuraavasti: 

- sijoittuminen koulutuksen jälkeen tammikuussa 

- koulutuksen keskeyttäminen maaliskuussa 

- opintojen kulku maaliskuussa 

- opiskelijoiden työssäkäynti maaliskuussa 

 

Tilasto vuodelta 2021 julkistetaan seuraavasti: 

- koulutukseen hakeutuminen joulukuussa  
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Kehittäminen: Opiskelijavirtatilastoissa kehitetään tilastoprosessia siirryttäessä 

uuden henkilötietovarannon käyttöön. 

3.3.4 Oppilaitostilastot  

Oppilaitostilastot -tilastoihin kuuluu 6 tilastoa 

- ainevalinnat  

- koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 

- koulutuksen talous 

- oppilaitosten aikuiskoulutus 

- oppimisen tuki (aiempi nimi: erityisopetus) 

- opiskelijat ja tutkinnot 

- varhaiskasvatus -tilasto (uusi tilasto 2022) 

 

Oppilaitostilastot-tilastointikohteen tilastot kuvaavat mm. koulutuksen järjestäjiä 

ja oppilaitoksia, niiden oppilaita, opiskelijoita ja tutkinnon suorittaneita, 

ainevalintoja, erityisopetusta, oppilaitosten tutkintoon johtamatonta koulutusta, 

koulutuksen taloutta ja varhaiskasvatukseen osallistujia. 

Aineistot: Varhaiskasvatuksen osallistujatiedot tuotetaan opetushallinnon 

VARDA-tietovarannosta. Esi- ja perusopetuksen oppilastiedot ja ainevalintatiedot 

sekä osa oppimisen tuen tiedoista tuotetaan opetushallinnon KOSKI-

tietovarannosta. Oppimisen tuen tarkentavia tietoja kerätään vuotta 2022 koskien 

suoralla tiedonkeruulla. Tilastokeskus kerää suoralla tiedonkeruulla myös 

oppilaitosverkon tietoja ja opiskelijamäärätietoja oppilaitosrekisteriä varten. 

KOSKI-tietovarannosta poimitaan myös lukiokoulutuksen opiskelijatiedot sekä 

tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot. 

Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen tiedot tuotetaan 

korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Ylioppilastutkinnot saadaan 

Ylioppilastutkintolautakunnalta. Koulutuksen taloutta koskevat tiedot saadaan 

myös pääosin hallinnollisista rekistereistä.  

Tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta tehdään suora tiedonkeruu 

koulutuksen järjestäjille. 

Julkaiseminen:   

Tilastot vuodelta 2020 julkaistaan seuraavasti:  

- koulutuksen taloustiedot toukokuussa. 

Tilastot vuodelta 2021 julkaistaan seuraavasti: 

- koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilasto helmikuussa 

- esi- ja perusopetuksen tietoja Opiskelijat ja tutkinnot -tilastossa maaliskuussa 

- ammattikorkeakoulutuksen tietoja Opiskelijat ja tutkinnot -tilastossa huhtikuussa 

- yliopistokoulutuksen tietoja Opiskelijat ja tutkinnot -tilastossa toukokuussa 

- lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tietoja Opiskelijat ja tutkinnot -

tilastossa kesäkuussa 

- oppimisen tuki -tilasto kesäkuussa 

- oppilaitosten aikuiskoulutus -tilasto joulukuussa 

- ainevalinnat -tilasto perusopetuksen oppilaiden ainevalinnoista syyskuussa  

- ainevalinnat -tilasto toisen asteen koulutuksen ainevalinnoista joulukuussa 
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- opiskelijat ja tutkinnot -tilaston kaikkia koulutussektoreita käsittelevät lopulliset 

tiedot lokakuussa; ennakkotiedot opiskelijamääristä julkaistaan koulutuksen 

järjestäjät ja oppilaitokset -tilaston yhteydessä 

- varhaiskasvatus -tilasto joulukuussa 

Kehittäminen: Tilastokeskus ottaa käyttöön uuden tietolähteen Varda-

tietovarannon ja perustaa Varhaiskasvatus-tilaston vuonna 2022. Koski-

tietovarannon käyttöönotto tilastoinnissa jatkuu. 

3.3.5 Väestön koulutusrakenne  

Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, 

keskikoulun tai kansakoulun jälkeen lukiokoulutuksessa, ammatillisessa 

koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksessa suorittamia 

tutkintoja. Useiden koulutusta kuvaavien tietojen lisäksi tilastossa on tietoja mm. 

tutkinnon suorittaneiden iästä, sukupuolesta, äidinkielestä ja kansalaisuudesta.  

Aineistot: Tilasto perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin. 

Tutkintorekisterin perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt 

tutkintotiedot. Tutkintorekisteriä päivitetään vuosittain Tilastokeskuksen 

henkilöpohjaisilla tutkintoaineistoilla, joista tarkemmin Koulutustilastot-

tilastointikohteen Aineistot-luvussa. Sotilasalan tutkinnoista ja ulkomailla 

suoritetuista tutkinnoista saadaan tiedot vuosittain erillisillä tiedonkeruilla. 

Tilastoaineistot sisältävät kansallisen koulutusluokituksen sekä opetushallinnon ja 

kansainväliset koulutusala- ja koulutusasteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat 

luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset. Tiedot uusista 

opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen henkilöpohjaisiin opiskelija-

aineistoihin, joista tarkemmin Oppilaitostilastot-tilastointikohteen Aineistot-

luvussa.  

Julkaiseminen: Väestön koulutusrakenne tuotetaan vuosittain. Tiedot julkaistaan 

tilastovuotta seuraavan vuoden marraskuussa.  

Kehittäminen: Jatketaan yhteistyötä Maahanmuuttoviraston ja muiden 

relevanttien tahojen kanssa koskien ulkomailla suoritettujen tutkintojen keruuta. 

Tavoitteena on, että tutkintotiedot saadaan kerättyä oleskeluluvan myöntämisen 

yhteydessä. 

3.4 Kulttuuri, media ja ajankäyttö 

3.4.1 Kulttuuri  

Kulttuuritilasto kuvaa tuotantoa, tarjontaa, taloutta, julkista tukea, työvoimaa, 

koulutusta, harrastusta ja kulutusta eri taiteen- ja kulttuurinaloilla. Tilasto kattaa 

sisällöllisinä aihealueina kieli- ja kulttuurivähemmistöt, kulttuuriperinnön ja -

matkailun, eri taiteenalat, taide- ja kulttuurityövoiman, kulttuurialan koulutuksen, 

kulttuuritapahtumat, kulttuuritalot ja -keskukset, kulttuuriosallistumisen sekä 

kulttuurin talouden. 

Aineistot: Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksesta, kulttuurialan laitoksista ja 

järjestöistä sekä lukuisista muista lähteistä. Tilastokeskuksen sisäisiä 

aineistolähteitä ovat mm. vapaa-aikatutkimus, ajankäyttötutkimus, 

kansantalouden tilinpito, koulutustilastot, kulutustutkimus, kuntien talous- ja 

toimintatilasto, työssäkäyntitilasto, työvoimatutkimus, väestörakennetilasto sekä 

yritysrekisteri. Ulkopuolisia tieto- ja tilastolähteitä ovat mm. opetus- ja 

kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Teatterin tiedotuskeskus, 

Museovirasto, Suomen Kustannusyhdistys, Kansalliskirjasto, Suomen 
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elokuvasäätiö, Suomen Sinfoniaorkesterit ry., Musiikkituottajat - IFPI Finland ry. 

sekä Finland Festivals. 

Julkaiseminen: Kulttuuritilastoja julkaistaan neljännesvuosittain päivitettävänä 

taulukkopakettina. Vuosittain tehdään julkistus kulttuurityövoimasta ja 

kulttuurialan koulutuksesta sekä pidetään yllä alueellista tietokantaa sekä 

kulttuurityövoimatietokantaa. Päivitetään kulttuurin saavutettavuustaulukot myös 

THL:n TEA-viisareita varten. Lisäksi julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita.  

Kehittäminen: Alueittaista kulttuuritilastointia kehitetään ja täydennetään. 

Kulttuurialan koulutusta koskevaa perusjulkaisua kehitetään edelleen. Kehitetään 

lyhyen aikavälin tilastointia mm. tulorekisterin tietojen avulla. Kehitetään uuden 

julkaisujärjestelmän mukaista julkaisemista. 

3.4.2 Joukkoviestimet  

Joukkoviestintätilasto kuvaa joukkoviestinnän eri viestintäsektoreiden taloutta, 

yritysrakenteita, sisältöjä, kulutusta, yleisöjä, kansainvälistymistä ja työvoimaa. 

Aineistot: Tilaston tiedot perustuvat erityyppisiin lähteisiin. Osa on hallinnollisiin 

ja muihin rekistereihin perustuvia kokonaisaineistoja. Osa lähteistä taas on 

otostutkimuksia.  

Julkaiseminen: Joukkoviestintätilastoja julkaistaan Tilastokeskuksen 

verkkosivuilla jatkuvasti päivitettävänä taulukkopakettina. 

Joukkoviestintämarkkinoita koskevat tiedot julkaistaan marraskuun lopussa.  

Kehittäminen: Päivitetään taulukkopalvelun viisi katsausartikkelia 

(Joukkoviestinten talous ja kulutus, Sanomalehdet, Aikakauslehdet, Radio ja 

Televisio) vuoden 2020 tasolle. Lisäksi kehitetään edelleen tarpeen mukaan 

taulukoiden, kuvioiden ja tekstien saavutettavuutta. 

3.4.3 Ajankäyttö  

Ajankäyttötilastossa selvitetään mm. työaikaa, kotitöihin, nukkumiseen ja 

ruokailuun kulunutta aikaa, vapaa-ajan harrastuksia sekä yhdessäoloa ja 

toimintopaikkaa. Lisäksi tutkitaan ajankäytön rytmejä vuorokauden, viikonpäivän 

ja vuodenajan mukaan. 

Aineistot: Kyseessä on otostutkimus, johon osallistuvat pitävät kahden 

vuorokauden ajan tarkkaa päiväkirjaa ajankäytöstään. Luokittelutiedot saadaan 

haastatteluista ja hallinnollisista rekistereistä. 

Julkaiseminen: Tietoja on vuosilta 1979, 1987–1988, 1999–2000 ja 2009–2010. 

Vuonna 2022 julkaistaan uusia tietoja yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja 

ajankäytön muutoksista sekä kulttuuriosallistumisen muutoksista. 

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuoden 2022 aikana. 

3.4.4 Vapaa-aika  

Vapaa-ajan osallistuminen -tilastossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia 

ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien 

osallistumista. Tilastossa on tietoja mm. työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista 

suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä. 

Aineistot: Tilasto on otostutkimus (vapaa-aikatutkimus), jonka tiedot kerättiin 

vuonna 2017 15–74-vuotiailta itsetäytettävänä verkko- ja postikyselyn 

yhdistelmänä. 10–14-vuotiaiden ja 75 vuotta täyttäneiden osalta 

tiedonkeruumenetelmänä oli käyntihaastattelu. Tutkimukseen osallistui 7 155 

vastaajaa. Lisäksi tuloja koskevien tietojen tietolähteenä on käytetty verorekisteriä 
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ja suoritettujen tutkintojen tietolähteenä tutkintorekisteriä. Tutkimuksen 

tiedonkeruuvuodet ovat 1977, 1981, 1991, 2002 ja 2017. Vuonna 2022 

käynnistyy mahdollisesti vapaa-aikatutkimuksen välitiedonkeruu. 

Julkaiseminen: Kirjoitetaan Tieto&Trendit verkkojulkaisuun artikkeleita ja 

osallistutaan mm. Lapset Suomessa -artikkelisarjan kirjoittamiseen.  

Kehittäminen: Jatketaan aineiston arkistointeja. 

3.5 Vaalit 

3.5.1 Vaalitilastot 

Vaalitilastoja ovat 

- europarlamenttivaalit 

- eduskuntavaalit 

- kuntavaalit 

- presidentinvaalit 

- aluevaalit 

 
Aineistot: Tietolähteenä on oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä saadut 

ehdokas-, puolue- ja aluetiedostot sekä äänioikeusrekisteri.  Näiden lisäksi 

Tilastokeskus kerää tietoja ennakkoäänestämisestä erillisellä lomakkeella 

kunnilta, jotka eivät käytä sähköistä äänioikeusrekisteriä (Ahvenanmaan 

maakunnan kunnat).  

Julkaiseminen: Vuonna 2022 toimitetaan aluevaalit. Aluevaalitilastosta 

julkaistaan ehdokasasettelu, ennakkotieto sekä vahvistettu tulos, ehdokkaat ja 

valitut sekä ja äänestäneiden tausta-analyysi. 

Kehittäminen: Tilastoja ei kehitetä vuonna 2022. 

 

3.6 Terveys ja sosiaaliturva  

3.6.1 The European Health Interview Survey (EHIS) wave 3 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

EHIS on EU:n jäsenmaiden kesken tehtävä terveyskysely- tai haastattelututkimus, 

jossa tähdätään vertailukelpoisen tiedon keruuseen koskien jäsenmaiden väestön 

terveydentilaa, terveydenhuollon palveluiden käyttöä ja terveyteen liittyviä 

tekijöitä. 

Suomessa kohdejoukkona olivat pysyvästi laitoshoidon ulkopuolella asuvat 15 

vuotta täyttäneet henkilöt, joista poimitaan 15 000 henkilön kansallisesti edustava 

satunnaisotos. 

EHIS on toistuva tiedonkeruu, jonka 1. aallon tiedonkeruu (EHIS 1) suoritettiin 

vuosina 2006–2009 17 EU:n jäsenmaassa. Kaikki EU:n jäsenmaat osallistuivat 2. 

aallon tiedonkeruuseen vuosina 2013–2015 ja Suomessa EHIS 2 tehtiin vuosina 

2014-2015. EHIS 3 tiedonkeruu toteutettiin Suomessa vuosina 2019–2020 ja oli 

integroitu FinSote 2019 -tutkimukseen. 

Tiedonkeruu perustuu EU:n kansanterveystilastoja koskevaan asetukseen 

(1338/2008) ja sen perusteella annettuun toimeenpanosäännökseen (141/2013), ja 

on siten jäsenmaita velvoittava. 

Aineistokatalogi: European Health Interview Survey (EHIS) 2019–2020 

https://aineistokatalogi.fi/catalog/studies/8158e65f-ea25-43ee-81ff-ebd549276b67
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Aineistot: Tietolähteenä käytetään EHIS wawe3 kyselytutkimusaineistoa 

(n=6251). Lisäksi hyödynnetään seuraavia rekisteriaineistoja: Digi- ja 

väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä otoshenkilöiden yksilöinti- ja 

postitustiedot, asiointikieli, syntymäkotikunta (ulkomailla syntyneille 

syntymävaltio), huoneiston asukkaiden kokonaismäärä, alaikäisten määrä 

huoneistossa. Tilastokeskuksen aineistoista koko otokselle koulutustiedot, lisäksi 

kyselyyn vastanneille ammatti-, toimiala-, kotitalouden 

nettoekvivalenttikuukausitulo, kansalaisuus ja sosioekonominen asema sekä 

vanhempien syntymämaa. 

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuonna 2022.   

3.6.2 Sosiaaliturvan menot ja rahoitus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

Yleinen kuvaus tilastosta: Sosiaaliturvan meno- ja rahoitustiedot kerätään 

vuosittain koko maan tasolla EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän 

(ESSPROS) mukaisesti. Sen mukaan sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki julkisten ja 

yksityisten tahojen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata yksilön ja 

perheen toimeentulo tiettyjen riskien ja tarpeiden varalta.  

Aineistot: Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilastoa varten tiedot kootaan eri 

viranomaisten tilastoista sekä eri organisaatioiden tilinpäätöksistä, 

vuosikertomuksista ja muista vastaavista lähteistä. Keskeisimmät tietolähteet ovat 

Kelan tilastojulkaisut ja tilastotietokanta Kelasto, Eläketurvakeskuksen 

tilastoraportit ja tilastotietokannat, Valtiokonttorin tuottamat kuntatiedot sekä 

kansantalouden tilinpito.  

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan, kun tiedot kaikista primääri lähteistä on 

julkaistu ja kerätty tilaston peruskantaan, viimeistään 16 kuukautta 

viiteajankohdan jälkeen. Tiedot toimitetaan Eurostatille Komission asetusten ja 

tilasto-ohjelman (ESS) mukaisia aikatauluja vastaavasti. 

Kehittäminen: Vuonna 2022 käynnistetään projekti, jolla ESSPROS-tietoja 

pyritään yhdenmukaistamaan kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa. Tämä 

nopeuttaisi tietojen julkaisua ja yhdenmukaistaisi ennakkotietojen keruuta. 

Pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmat: Kuntasektorin taloustietojen keruu 

on sosiaali- ja terveysalalla siirtymässä hyvinvointialueille ja tietoja kerätään 

Valtiokonttorin tietojärjestelmistä vuodesta 2022 lähtien. Tätä 

tiedonsiirtomekanismia ollaan kehittämässä osana ns. Valtava-hanketta. 

3.6.3 Terveydenhuollon menot ja rahoitus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

Tilasto perustuu SHA 2011 -tilastointijärjestelmään, jossa tarkastellaan 

terveydenhuollon toimintoja, tuottajia, rahoittajia, rahoituslähteitä, resursseja ja 

investointeja. Tilastointikehikon avulla terveydenhuoltojärjestelmää voidaan 

tarkastella kansantalouden tilinpidon kanssa yhteneväisestä näkökulmasta. 

Terveydenhuoltomenojen tarkastelun perustana on kansainvälinen 

terveystilinpidon luokittelu ICHA (International Classification for Health 

Accounts). Kansallinen terveydenhuoltomenojen tilastointi perustuu 

terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevien tietojen raportointiin. 

Aineistot: Tilaston tiedot kerätään vuosittain eri tilastoja, rekistereitä, 

tutkimusraportteja ja tilinpäätöstietoja hyödyntäen. Tilastoaineistojen puutteista 

tai rajoitteista johtuen tilastossa on osin jouduttu käyttämään arviolaskelmia. 

Tärkeimpiä tietolähteitä tilastolle ovat mm. Tilastokeskuksen Kansantalouden 

tilinpidon tiedot sekä Kelan sairausvakuutustilasto.  

Julkaiseminen: Tilasto julkaistaan vuosittain. 
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Kehittäminen: Eräiden pitkäaikaishoitoon sekä ehkäisevään terveydenhuoltoon 

kuuluvien terveydenhuollon toimintojen menojen raportointi omana toimintonaan, 

mikäli aineistot mahdollistavat tämän. 

Pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmat: Kuntien ja kuntayhtymien 

kuntataloustilastoinnissa tilastovuodesta 2021 alkaen tapahtuvien muutosten 

huomioon ottaminen laskelmissa sekä pitkäaikaishoidon menojen kansainvälisen 

vertailukelpoisuuden parantaminen JHAQ-tiedonkeruun yhteydessä.  

3.6.4 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (Työterveyslaitos),  

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt on vuosittainen julkaisu 

Työterveyslaitoksen ylläpitämästä Työperäisten sairauksien rekisteristä (TPSR), 

jossa esitetään kyseisenä vuonna vahvistuneet ammattitaudit sekä samana vuonna 

rekisteröidyt ammattitautiepäilyt. Julkaisussa on laajasti tietoa mm. eri 

sairauksista ja altisteista niin ammateittain kuin toimialoittain sekä sukupuoli- ja 

ikäjakaumia.  

Aineistot: Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) toimittavat 

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) 

kaikkia ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä koskevat tiedot vuosittain. 

TPSR:ssä nämä käsitellään yhteneväisiksi tilastoiksi. TPSR:llä on lisäksi oikeus 

saada tietoja lääkärien Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille 

ilmoittamista ammattitaudeista ja niiden epäilyistä. Näiden ammattitauti-

ilmoitusten tietoja käytetään täsmentämään TVK:n ja Melan kautta tulleiden 

tapausten altiste- ja diagnoositietoja. 

Julkaiseminen: Eurostatille lähetetään vuosittain suppeampi tilastodata, joka 

sisältää kyseisenä vuonna vahvistetut ammattitaudit. Tämän tilaston aineisto on 

koodattu EODS:n määrittelemillä koodeilla. 

Kehittäminen: Uusia muuttujia lisätään dataan olemassa olevan tiedon 

perusteella. Näiden muuttujien avulla voidaan paremmin ryhmitellä tietynlaisia 

altisteita tai sairauksia pääryhmiin, sekä sujuvoittaa tiettyjen tilastojen ottamista 

rekisteristä ulos, kun haluttu data löydetään helpommin. 

 

TPSR:stä pyydettyjen tietopalvelupyyntöjen analyysin perusteella toteutetaan 

kattavampia pidemmän aikavälin, kuten esimerkiksi viiden vuoden, katsauksia.   

Eurostatin tilastoinnin mukaisia kehittämistoimenpiteitä (esim. uusia muuttujia ja 

datan keräämisen metodologisia muutoksia, jotka vaikuttavat myös kansalliseen 

tilastointiin ja ammattitautidataan). 

 

4 Kestävä kehitys ja ympäristö  

4.1 Ympäristö 

4.1.1 Ympäristötilinpito 

Ympäristötilinpitoon kuuluvat seuraavat tilastot: 

- ilmapäästötilinpito (aiempi nimi ilmapäästöt toimialoittain) 

- energiatilinpito 

- materiaalitilinpito (aiempi nimi kansantalouden materiaalivirrat) 

- ympäristöliiketoiminta 

- ympäristöverot 

- ympäristönsuojelumenot 
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Ilmapäästötilinpidossa tiedot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän 

toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan 

erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin. 

Päästökomponentteja on kaikkiaan 14, hiilidioksidista ja typen oksideista 

pienhiukkasiin ja kloorattuihin hiilivetyihin. 

Energiatilinpito tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja 

talouden ja ympäristön välillä. Energiatilinpidossa energian tarjonta ja käyttö 

esitetään kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoissa käytettävän 

TOL2008-toimialaluokituksen mukaisesti (64 toimialaa). 

Materiaalitilinpito on talouden ainekäytön mittari. Se kertoo tonneina luonnosta 

käyttöön otetun tai muuten siirretyn ja muutetun ainemäärän, antaen yleiskuvan 

ympäristöä kuormittavan ainemäärän muutoksista ja bruttokansantuotteeseen ja 

väestömäärään verrattuna koko kansantalouden materiaaliriippuvuuden 

kehityksestä. 

Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää 

liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan ympäristön pilaantumista 

estävää tai luonnonvaroja säästävää tuotantoa.  

Ympäristöverot -tilastossa kuvataan julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen 

määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Toimialoittaisessa julkistuksessa 

kuvataan ympäristöperusteisia veroja ja veroluonteisia maksuja toimialoittain. 

Ympäristönsuojelumenoilla kuvataan ympäristönsuojelun kysyntää kaikilla 

sektoreilla (pl. alkutuotanto ja palvelutoimialat). Tilastossa esitetään 

ympäristönsuojeluinvestointien sekä ympäristönsuojelusta aiheutuneiden 

toimintamenojen suuruudet toimialoittain. Menot on eritelty myös 

käyttökohteittain ilmansuojeluun, vesiensuojeluun ja jätehuoltoon.  

Aineistot: Ympäristöverotilasto perustuu pääasiassa Tilastokeskuksen, Tullin, 

Valtiokonttorin ja eräiden muiden julkisen hallinnon toimijoiden tilastoihin ja 

kirjanpitoon. Lisäksi tilastoinnissa seurataan eräiden keskusliitojen ja järjestöjen 

tilastoja soveltuvilta osin. 

Materiaalitilinpidon tiedot kootaan Luonnonvarakeskuksen ja Tullin tilastoista 

sekä Suomen ympäristökeskuksen, liikenne- ja viestintäministeriön ja 

kaivosrekisterin tiedoista. Lisäksi hyödynnetään Tullin ja verottajan sekä 

Tilastokeskuksen muita aineistoja.  

Ympäristönsuojelumenotietoja kerätään sekä suoraan teollisuusyrityksiltä että 

välillisesti Tilastokeskuksen muista tilastoista (etenkin julkisen hallinnon tiedot 

valtion budjetista, ministeriöiltä ja kuntien taloustilastoista).  

Ympäristöliiketoiminnan tiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen omiin 

aineistoihin, joita täydennetään hallinnollisista aineistoista ja mm. teollisuuden 

järjestöiltä saatavista tiedoista. 

Energiatilinpito on johdettu tilasto, jonka tärkeimmät lähdeaineistot ovat 

Tilastokeskuksen energia-aihealueen tilastot, kansantalouden tilinpidon tarjonta- 

ja käyttötaulukot ja ilmapäästötilinpito. Tilastolla ei ole omaa tiedonkeruuta. 

Ilmapäästötilinpidolla on oma laskentajärjestelmä, jolla kasvihuonekaasujen 

inventaarion tuottamat luvut voidaan laskea toimialoittain. Ilmapäästötilinpidon 

keskeinen väline toimialoittaisten päästöjen laskennassa ovat kansantalouden 

tilinpidon yksityiskohtaiset tarjonta- ja käyttötaulut. 

Julkaiseminen: Ympäristönsuojelumenot julkaistaan noin 22 kuukauden 

viiveellä lokakuussa, ympäristöliiketoiminta 12 kk viiveellä joulukuussa. 
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Materiaalitilinpito julkaistaan tilastovuotta seuraavassa marraskuussa. 

Ilmapäästötilinpito, ympäristöverot ja energiatilinpito julkistetaan 21 kuukautta 

tilastointijakson päättymisen jälkeen. 

Kehittäminen: Rahamääräisiä ympäristötilinpidon tilastoja kehitetään EU-

rahoitteisessa projektissa. Olemassa oleviin tilastoihin ja niiden aikatauluihin on 

tulossa muutoksia uusien asetusvaatimuksien myötä ja lisäksi ympäristötilinpidon 

kattavuus tullee laajenemaan lähivuosina uusien moduulien myötä. 

Sidosryhmätyöskentely jatkuu ympäristötilinpidon yhteistyöryhmässä, jonka 

tehtävänä on edistää ympäristötilinpidon käyttöä, arvioida uusia tietotarpeita, 

kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, linjata Suomen kantoja EU:n ja 

kansainvälisten järjestöjen tilastotyöhön sekä tiedottaa ympäristötilinpidosta ja 

sen käyttömahdollisuuksista. 

4.1.2 Kasvihuonekaasujen inventaario  

Kasvihuonekaasut -tilasto perustuu YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton 

pöytäkirjan mukaiseen kasvihuonekaasupäästöjen vuosittaiseen raportointiin, joka 

tehdään myös EU:lle.  Tilasto sisältää määrämuotoiseen päästölaskentaan 

perustuvan taulukkopaketin sekä laskentamenetelmiä ja tuloksia kuvaavaan 

raportin. 

Aineistot: Inventaario sisältää vuodesta 1990 lähtien vuosittaiset päästötiedot 

suorista kasvihuonekaasuista: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi 

(N2O), HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt), 

rikkiheksafluoridi (SF6) ja typpitrifluoridi (NF3). Lisäksi taulukoidaan seuraavat 

päästöt: hiilimonoksidi (CO), typen oksidit (NOx), rikkidioksidi (SO2) ja muut 

kuin metaania sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet (NMVOC). Päästöt 

arvioidaan aktiviteettitietojen ja päästökertoimien tai eritasoisten laskentamallien 

perusteella. Inventaario perustuu Tilastokeskuksen ja asiantuntijalaitosten 

(Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja VTT) väliseen työnjakoon, 

joka on määritelty Suomen kansallisessa inventaariojärjestelmässä. 

Julkaiseminen: Inventaarion yksinkertaistetuilla menetelmillä lasketut 

ennakolliset tiedot (pikaennakko, vuoden 2021 tiedoista) julkaistaan toukokuussa 

5 kk viiveellä. Ennakkotiedot (2021) julkaistaan joulukuussa ja samat tiedot 

toimitetaan EU:n komissiolle tammikuun 2023 puoliväliin mennessä. Raportointi 

tehdään lopullisessa muodossaan EU:lle 15.3. sekä YK:n ilmastosopimuksen 

sihteeristölle sekä Kioton Pöytäkirjalle 15.4. mennessä noin 16 kuukauden 

viiveellä. Lopulliset tiedot vuoden 2020 tiedoista julkaistaan maaliskuussa 2022. 

Suomenkielinen yhteenvetoraportti julkaistaan toukokuussa, tähän liitetään myös 

tietoja pikaennakollisista päästöistä. 

Kehittäminen: Tilaston tuotantoa kehitetään osana energia-, jäte- ja 

kasvihuonekaasutilastojen tietojärjestelmä- ja toimintatapauudistusta. 

4.1.3 Jätetilasto  

Jätetilastossa seurataan yhdyskuntajätteiden ja tavanomaisten sekä vaarallisten 

jätteiden (=ongelmajätteiden) määriä, käsittely- ja hyödyntämistapoja sekä niiden 

muutoksia. 

Aineistot: Aineistona käytetään ympäristöhallinnon YLVA-rekisterin tietoja sekä 

näitä täydentäviä tietoja mm. TUKES:in kaivosrekisteristä, Pirkanmaan ELY-

keskuksen tuottajavastuurekistereistä, TRAFI:n ajoneuvorekisteristä sekä eräiltä 

elinkeinoelämän toimijoilta 
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Julkaiseminen: Jätetilasto, tuotannon ja kulutuksen jätteet, julkaistaan noin 18 

kuukauden viiveellä kesäkuussa. Jätetilasto, yhdyskuntajätteet, julkaistaan 

tilastovuotta seuraavassa joulukuussa. 

Kehittäminen: Jätetilaston aineistokäsittelyä kehitetään ja tarpeen mukaan 

huomioidaan EU-raportointivaatimuksissa tapahtuvat muutokset. 

Jätedirektiiveihin 2018–2020 tehdyt muutokset aiheuttavat suuren 

kehittämistarpeen lähivuosille. 

4.2 Energia 

4.2.1 Energia  

Energiatilastointi kattaa seuraavat tilastot: 

- asumisen energiankäyttö 

- energian hankinta ja kulutus 

- energian hinnat 

- kivihiilen kulutus 

- sähkön ja lämmön tuotanto 

- teollisuuden energiankäyttö 

 

Asumisen energiankäyttö -tilasto kuvaa asumiseen liittyvän energian kulutuksen 

määrää ja rakennetta vuosittain sekä mistä lähteistä energiaa asuinrakennusten 

lämmitykseen hankitaan. Asumisen energian kulutuksen yleisimpiä käyttökohteita 

ovat asuinrakennusten ja käyttöveden lämmitys sekä sähkölaitteet. 

Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus on esitetty tilastossa 

rakennustyypeittäin ja energialähteittäin. Asumisen laitteiden energian kulutus 

puolestaan jakautuu sähkölaitteiden, valaistuksen ja ruoan valmistuksen energian 

kulutukseen. 

Energian hankinta ja kulutus -tilastossa esitetään tietoja polttoaineiden, sähkön ja 

lämmön kokonaiskulutuksesta sekä sähkön hankinnasta, energian tuonnista ja 

viennistä. Vuositilastossa kuvataan lisäksi kotimaisten energialähteiden ja 

tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta Suomessa. Se sisältää energian 

tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa 

käytetyn energian, mm. liikennepolttoaineet ja rakennusten lämmityksessä 

käytetyt polttoaineet. Myös energiahyödykkeiden tuonti- ja vientitiedot ovat 

mukana tilastossa. 

Energian hinnat -tilastossa esitetään tietoja energiahyödykkeiden hinnoista, 

hintakehityksestä sekä energiaveroista ja veroluonteisista maksuista. Kivihiilen 

kulutus puolestaan kertoo kivihiilen käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa sekä 

hiilivarastoista Suomessa. Sähkön ja lämmön tuotanto -tilasto kuvaa sähkön ja 

lämmön tuotantoa sekä tuotantoon kuluneita polttoaineita Suomessa.  

Teollisuuden energiankäyttötilastossa on tietoja teollisuuden energiankäytöstä 

energialähteittäin ja toimialoittain. 

Aineistot: Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen omiin tiedonkeruuaineistoihin, 

muiden tilastoviranomaisten tietoihin tai hallinnollisiin rekisteriaineistoihin mm. 

LUKE:n ja Tullin tietoihin, Energiaviraston päästökauppa-aineistoon, 

ympäristöhallinnon YLVA-aineistoon, Säteilyturvakeskuksen ja energia-alan 

järjestöjen tietoihin. Osa tiedoista tuotetaan malleilla. 

Julkaiseminen: Energian hankinta ja kulutus -tilaston ennakkotiedot julkaistaan 

neljännesvuosittain 3,5 kuukauden viiveellä. Lopulliset koko tilastovuotta 

koskevat tiedot ovat saatavilla tilastovuotta seuraavassa joulukuussa. Energian 

hinnat -tilaston tiedot julkaistaan neljännesvuosittain noin kahden ja puolen 
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kuukauden viiveellä. Kivihiilen kulutusta koskevat tiedot ovat kuukausittaisia, 

mutta ne julkaistaan neljännesvuosittain noin kuukauden viiveellä. Sekä sähkön ja 

lämmön tuotanto että teollisuuden energiankäyttö ovat vuositilastoja, joiden 

julkaisuviive on noin 10 kuukautta. Asumisen energiankäyttötilasto julkistetaan 

tilastovuotta seuraavan vuoden aikana. 

Kehittäminen: Energiatilastoinnin uusista vaatimuksista merkittävä osa perustuu 

EU:n Energiaunionin hallintomalliin, joka on keskeinen ohjausväline EU:n 

siirtyessä vähähiilisiin energiajärjestelmiin. Energiatilastojen alueella vuosina 

2022–2024 keskitytään parantamaan tilastoja, jotka kuvaavat sähkön ja lämmön 

tuotantoa, uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, uusia polttoaineita ja uutta 

teknologiaa, energian varastointia, lämpöpumppuja sekä energiatehokkuutta. 

Energian kulutuksen tilastointia kehitetään myös teollisuuden, palvelualojen ja 

maatalouden sektoreilla sekä tuotetaan uutta tietoa energiajärjestelmistä 

rakennetun ympäristön kokonaisuudessa. 

4.3 Liikenne ja matkailu  

4.3.1 Ajoneuvotilastot 

Ajoneuvotilastot muodostuvat kahdesta tilastosta: 

- moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 

- moottoriajoneuvokanta 

Moottoriajoneuvokannassa on tiedot rekisterissä olevista ajoneuvoista kunkin 

vuosineljänneksen lopussa. Ahvenanmaan erillisestä rekisteristä saadaan vain 

vuoden lopun tiedot. Lisäksi on tietoja mm. käyttövoimasta ja 

käyttötarkoituksesta sekä mm. ajoneuvonmerkistä. 

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit sisältävät uusien ajoneuvojen 

ensirekisteröinnit kuukausittain. Ahvenanmaan erillisestä rekisteristä saadaan vain 

vuoden lopun tiedot. Tilastossa on tietoja eri ajoneuvolajeista (autot, 

moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, traktorit, moottorityökoneet ja 

perävaunut) mm. käyttövoiman (bensiini, diesel) ja käyttötarkoituksen 

(yksityinen, luvanvarainen) mukaan. Muita tietoja ovat ajoneuvon merkki, malli 

sekä erilaisia teknisiä tietoja. Lisäksi tilastossa on myös ajoneuvon omistajaa ja 

haltijaa kuvaavia tietoja.  

Aineistot: Tilastokeskuksen ajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja 

viestintäviraston Traficomin liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot 

kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-

Suomessa. Ålands Fordonsmyndigheten toimittaa Tilastokeskukselle vuosittain 

tilastot Ahvenanmaan ensirekisteröinneistä ja ajoneuvokannasta. 

Julkaiseminen: Tiedot moottoriajoneuvojen ensirekisteröinneistä julkaistaan 

kuukausittain noin neljän työpäivän viiveellä tilastokuukauden päättymisestä. 

Moottoriajoneuvokannan tiedot julkaistaan vuosittain helmikuun lopulla. 

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuonna 2022. 

4.3.2 Liikennetilastot  

Liikennetilastoihin kuuluu tieliikenteen, ilmaliikenteen, rautatieliikenteen ja 

vesiliikenteen tilastoja. 

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että 

luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa 

koti- ja ulkomailla. Ulkomaan liikenteellä tarkoitetaan Suomesta ulkomaille 

(vienti), ulkomailta Suomeen (tuonti), ulkomaasta toiseen ulkomaahan 

(crosstrade) sekä ulkomaan sisällä (kabotaasi) ajettavia kuljetuksia.  
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Tietilasto kuvaa liikenteen ja tieverkon tietoja. 

Kotimaan vesiliikennetilasto sisältää tiedot Suomen rannikon ja sisävesien 

tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat 

Suomessa. 

Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja 

matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot 

ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. 

Kuljetusmäärien ohella on tietoja myös tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta. 

Kauppalaivastotilasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten 

lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta (dwt). Lisäksi on 

tietoja ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista. 

Rautatietilasto on rautateiden perustilasto ja siinä kuvataan aikasarjoin sekä 

rataosittain rautateiden tilaa. Tilasto sisältää tietoja radoista, junaliikenteestä, 

henkilöliikenteestä, tavaraliikenteestä, rahoituksesta ja onnettomuuksista. 

Ilmaliikennetilasto sisältää tiedot ilmaliikenteen tavaroiden ja matkustajien 

kuljetuksista, joiden lähtö- tai määräpaikka ovat Suomessa. 

Aineistot: Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston aineisto kerätään internet-

lomakkeilla, jotka kohdistetaan satunnaisotannan perusteella liikenneasioiden 

rekisteristä tutkimukseen valituille kuorma-autojen haltijoille. Tietilasto perustuu 

Väyläviraston Tierekisterin tietoihin.  

Kotimaan vesiliikennetilastojen tiedot saadaan tavaraliikenteen osalta Portnet-

järjestelmästä ja matkustajaliikenteen tiedot perustuvat yrityskyselyyn ja 

joukkoliikenteen toimivaltaisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin. Ulkomaan 

meriliikennetilaston tiedot tulevat Portnet-järjestelmästä Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficomin kautta. Kauppalaivastotilaston tiedot saadaan Manner-

Suomeen rekisteröityjen alusten osalta Liikenneasioiden rekisteristä ja 

Ahvenanmaalle rekisteröityjen alusten osalta alusrekisteristä. 

Rautatietilaston rataan liittyvät tiedot ovat peräisin Väyläviraston 

ratatietokannoista. Liikenteeseen liittyvät tiedot ovat pääsääntöisesti peräisin 

liikennöitsijöiden tilastotietokannoista.  

Ilmaliikennetilaston tiedot pohjautuvat lentoasemakohtaisiin tietoihin, jotka 

Tilastokeskus kerää Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä. 

Julkaiseminen: Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston neljännesvuosittaiset 

tiedot julkistetaan vajaan kolmen kuukauden viiveellä kunkin vuosineljänneksen 

päättymisestä. Vuosijulkaisu ilmestyy viikolla 16. Tietilasto julkaistaan vuosittain 

huhtikuussa.  

Kotimaan vesiliikenteen kuukausitilasto julkaistaan noin viisi viikkoa 

tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Kotimaan vesiliikenteen vuositilasto 

julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen kesäkuun alussa. Ulkomaan 

meriliikenteen kuukausitilasto julkaistaan noin viisi viikkoa tilastokuukauden 

päättymisen jälkeen. Ulkomaan meriliikenteen vuositilasto julkaistaan 

tilastovuoden päättymisen jälkeen kesäkuun puolivälissä.  

Kauppalaivaston kuukausitilasto julkaistaan noin viikko tilastokuukauden 

päättymisen jälkeen. Kauppalaivaston vuositilasto julkaistaan tilastovuoden 

päättymisen jälkeen helmikuun puolivälissä. 

Rautatietilasto julkaistaan vuosittain elokuun loppuun mennessä ja se sisältää 

edellisen vuoden lopulliset vuositiedot. Rautatietilaston neljännesvuosijulkaisu 
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julkaistaan neljänneksittäin noin kolme kuukautta tilastokuukauden päättymisen 

jälkeen.  

Ilmaliikenteen kuukausitilasto ilmestyy noin neljän viikon kuluttua 

tilastointikuukauden päättymisestä.  Ilmaliikenteen vuositilasto julkaistaan 

tilastovuoden päättymisen jälkeen maaliskuun lopussa. 

Kehittäminen: Vuoden 2022 aikana jatketaan tieliikenteen 

tavarankuljetustilaston sisällön kehittämistä erillisselvityksin. Lisäksi tehdään 

parannuksia Tilastokeskuksen vastuulle siirtyneiden tilastojen tuotantoon ja 

sisältöihin Tilastokeskuksen tilastojen verkkosivujen uudistuksen yhteydessä. 

4.3.3 Liikenneverkon peittävyys (kokeellinen tilasto) 

Liikenneverkon peittävyystilasto on Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama 

selvitys liikenneverkon alueellisesta peittävyydestä koko Suomen alueella. 

Tilaston avulla voidaan seurata liikenneverkon alueellisen peittävyyden 

kehittymistä. Mittarina käytetään kansallista ja alueellista osuutta väkiluvusta, 

jolla kiinnostuksen kohteena olevan liikennemuodon pysäkki, asema tai 

terminaali on etukäteen määritellyn aikarajan sisällä. Aikarajat on määritelty 

yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijoiden kanssa ja niissä on 

sovellettu kansainvälisiä suosituksia, kun se on ollut mahdollista ja 

tarkoituksenmukaista.  

Aineistot: Tilaston kaikki lähdemateriaali on koottu avoimista tietolähteistä ja 

myös reititys on tehty avointa rajapintaa hyödyntäen. Aineistona on käytetty mm. 

Digi- ja väestötietoviraston ”Rakennusten osoitetiedot ja äänestysalue” -aineistoa, 

Suomen ympäristökeskuksen taajamatietoa ja Väyläviraston julkaiseman 

Digiroad-aineiston kevyen liikenteen väyliä.  

Julkaiseminen: Tiedot julkaistaan kerran vuodessa, huhtikuussa. 

Kehittäminen: Tilaston sisältöä kehitetään yhdessä tilaajan ja peittävyys- ja 

saavutettavuusasioiden organisaatioiden yhteistyöryhmän kanssa.  

4.3.4 Tieliikenneonnettomuudet  

Tieliikenneonnettomuustilasto sisältää monipuolista tietoa henkilövahinkoon 

johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sekä niihin osallisista vuodesta 1931 

alkaen. Tilasto sisältää kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja suuren osan 

loukkaantumisonnettomuuksista. 

Aineistot: Aineistona ovat poliisin tietojärjestelmään kirjaamat ja 

Tilastokeskukselle ilmoittamat henkilövahinkoon johtaneet tieliikenteen 

onnettomuudet. Onnettomuudet on kirjattu poliisin tietojärjestelmään, josta ne 

siirretään Tilastokeskukseen kolmesti kuukaudessa. Poliisin tietoja täydennetään 

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston, pelastustoimen resurssi- ja 

onnettomuustilasto PRONTOn, liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien, 

Traficomin sekä Väyläviraston tiedoilla. 

Julkaiseminen: Tietoja julkaistaan ennakollisina kuukausittain noin kolmen 

viikon viiveellä ja lopullisena vuositasolla noin vuoden viiveellä. 

Kehittäminen: Vuonna 2022 toteutetaan esiselvitysprojekti 

tieliikenneonnettomuustilastoinnin kehittämistarpeista. 

4.3.5 Riistaonnettomuudet (kokeellinen tilasto) 

Tilasto sisältää Manner-Suomen tieliikenteessä tapahtuneet riistaonnettomuudet. 
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Aineistot: Riistaonnettomuudet-tilasto on tuotettu noutamalla Suurriistavirka-apu 

(SRVA) toiminnan tuloksena syntynyt riistaonnettomuusaineisto Riistakeskuksen 

rajapinnasta ja suodattamalla siitä tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet. 

Tämän jälkeen se on yhdistetty Väyläviraston ylläpitämään Digiroad tieviiva -

aineistoon. Kaikki tilaston lähdeaineistot ovat avoimesti saatavilla ja niiden 

käyttöoikeudet mahdollistavat aineiston muokkauksen ja jakamisen edelleen. 

Myös tämän tilaston aineisto on saatavilla vapaasti edelleen hyödynnettäväksi. 

Julkaiseminen: Tilastoa julkaistaan kahdesti vuodessa. Elokuussa ensimmäisen 

puolen vuoden ennakkotiedot ja lopulliset vuositiedot helmikuussa tilastovuoden 

päätyttyä. 

Kehittäminen: Vuoden 2021 aikana jatketaan tieliikenneonnettomuustilastoinnin 

kehittämistä; yksi selvitettävä asia on riistaonnettomuudet-tilaston integrointi 

osaksi virallista tieliikenneonnettomuustilastoa.  

4.3.6 Matkailutilastot  

Matkailutilastoja on kaksi: 

- majoitustilasto 

- suomalaisten matkailu 

 

Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja 

palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä. Majoitustilasto sisältää tietoa 

rekisteröityjen majoitusliikkeiden, hotellien, motellien, matkustajakotien, 

retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden toiminnasta sekä liikkeiden, 

huoneiden ja vuoteiden määrästä, kapasiteetin käyttöasteesta, saapuneista 

vieraista asuinmaan mukaan, yöpymisistä asuinmaan ja matkan tarkoituksen 

mukaan, hotellihuoneiden keskihinnoista ja yöpymisen keskihinnoista 

erityyppisissä majoitusliikkeissä. 

Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista 

ja matkan tehneistä henkilöistä. Tutkimuksen kohteena ovat yöpymisen 

sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille. 

Tutkimus tilastoi toteutunutta matkailun kysyntää. 

Suomalaisten matkailu -tilaston kotimaanmatkat luokitellaan vapaa-

ajanmatkoihin, joiden aikana on käytetty maksullista majoitusta, mökkimatkoihin, 

vierailumatkoihin sukulaisten ja tuttavien luo sekä työ- ja kokousmatkoihin. 

Ulkomaan matkat luokitellaan vapaa-ajanmatkoihin, joiden aikana on yövytty 

kohdemaassa, risteilymatkoihin, päivämatkoihin sekä työ- ja kokousmatkoihin. 

Muita matkoja kuvaavia ominaisuuksia ovat matkan kohdekunta tai kohdemaa, 

matkan kesto, matkan alkamis- ja päättymiskuukausi, kulkuväline, majoitusmuoto 

sekä matkan järjestäminen. Lisäksi tietoa kerätään matkojen kustannuksista. 

Aineistot: Majoitustilaston tiedot kerätään kuukausittain tilastoinnin piirissä 

olevilta majoitusliikkeiltä. Tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on 

vähintään 20 vuodepaikkaa, mökkiä tai sähköliitäntäpistokkeella varustettua 

matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. Puuttuvat tiedot estimoidaan 

imputointimenetelmillä.  

Suomalaisten matkailu -tilaston tiedot kerätään kuukausittain 

yhdistelmätiedonkeruuna (verkkolomake tai puhelinhaastattelu). Perusjoukkona 

ovat 15–84-vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt.  

Julkaiseminen: Majoitustilaston kuukausittaiset ennakkotiedot ilmestyvät noin 

neljän viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Lopulliset vuositiedot 

julkaistaan noin neljän kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.  
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Suomalaisten matkailu -tilasto julkaistaan kolme kertaa vuodessa noin kolmen 

kuukauden kuluttua viitejakson päättymisestä. Vuositiedot julkaistaan noin viiden 

kuukauden kuluttua viitejakson päättymisestä. 

Kehittäminen: Majoituksen tilastointia pyritään vuoden 2022 aikana 

laajentamaan Euroopan komission kautta saatavilla tiedoilla kansainvälisten 

majoitusalustojen kautta varatuista yöpymisistä. 

4.3.7 Vuokramökkitilasto (kokeellinen tilasto) 

Vuokramökkitilasto kuvaa vuokramökkien sekä vuokrattavien loma-asuntojen 

tarjontaa, yöpymisiä sekä hintoja. Tilasto täydentää Tilastokeskuksen 

majoitustilastoa. 

Aineistot: Tilaston tiedonhankinnassa on käytetty verkkoharavointi-menetelmää, 

joka on suhteellisen uusi tiedonhankintatapa tilastotuotannossa. 

Verkkoharavoinnilla käydään läpi ohjelmallisesti vuokramökkejä tarjoavien 

verkkosivujen lähdekoodia ja kerätään vuokramökkien sijainti- sekä 

kapasiteettitietoja suoraan verkkosivuilta. 

Julkaiseminen: Tietoja julkaistaan kolme kertaa vuodessa noin 50 päivän 

viiveellä tilastointijakson päättymisestä. 

Kehittäminen: Tulevaisuudessa tiedot pyritään julkaisemaan maakuntatasolla, 

jos suoraa tiedonkeruuta saadaan laajennettua maakunnittaiseen tietoon. Tällä 

hetkellä tiedonantajilta kerätään vain koko maan tason tietoa. 

 

4.4 Maa-, metsä- ja kalatalous  

4.4.1 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto  

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto kuvaa maatilayritysten taloudellista 

toimintaa ja rakennetta. Tilasto sisältää tietoja maatilayritysten tuloista, menoista, 

varoista ja veloista sekä käyttöomaisuuden muutoksista sekä maatilayritysten 

metsätaloudesta. Luonnollisten henkilöiden omistamilta maatilayrityksistä 

tuotetaan myös henkilöveroaineiston pohjautuvat laskelmat puolisoiden 

yhteenlasketuista valtionveron alaisista tuloista. 

Aineistot: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tiedot perustuvat valtaosin 

maaseutuelinkeinorekisteristä ja verohallinnon rekistereistä saataviin tietoihin, 

joita on täydennetty suoraan tiloille suunnatulla kyselyllä. 

Julkaiseminen: Tilaston tiedot ovat käytettävissä noin 15 kuukauden kuluttua 

tilaston viitevuoden päättymisen jälkeen. 

Kehittäminen: Tilastoa kehitetään tavoitteena saada osakeyhtiömuotoiset 

maatilat mukaan tilastoinnin piiriin. Osakeyhtiömuotoisille tiloille on luotu uusi 

XCola-lomake, ja niille pyritään mahdollistamaan xbrl-muotoinen tiedonsiirto 

kirjanpito-ohjelmista. 

Verovuodelta 2019 on kerätty osakeyhtiömuotoisilta maatiloilta testiaineisto, 

jonka avulla selvitetään, kuinka tiedot saadaan lisättyä tilaston vuosijulkistukseen. 

4.4.2 Maatalouden hintaindeksit  

Maataloudesta laaditaan kahta hintaindeksiä: 

- maatalouden tuottajahintaindeksi 

- maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 
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Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvituotteiden sekä eläinten ja 

eläintuotteiden hintojen kehitystä viljelijän kannalta. Maatalouden 

tuotantovälineiden ostohintaindeksi mittaa maatalouden tuotantoon ja 

investointeihin käytettävien tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen hintakehitystä. 

Aineistot: Tietoja kerätään organisaatioilta, yrityksiltä, kaupoilta ja muista 

tilastoista. 

Julkaiseminen: Molemmat maatalouden hintaindeksit julkaistaan 

vuosineljänneksittäin tilastoitavan vuosineljänneksen päätyttyä 45 vuorokauden 

kuluessa kuukauden 15. päivänä. Mikäli 15. päivä osuu viikonloppuun tai 

arkipyhään, julkaistaan indeksi seuraavana arkipäivänä. Maatalouden 

tuottajahintaindeksi on ennakollinen, kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on 

tiedossa. 

Kehittäminen: Maatalouden hintaindeksit uudistetaan viiden vuoden välein ja 

samalla niiden perusvuosi vaihdetaan 5:een tai 0:aan päättyväksi. Maatalouden 

tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevan EU-asetuksen (SAIO) uudet vaatimukset 

tullaan huomioimaan indekseissä. 

4.4.3 Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tiedot maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärästä, 

maankäytöstä, keskimääräisestä viljelyalasta ja tuotantosuunnasta. Yksityisessä 

omistuksessa olevista maatalous- ja puutarhayrityksistä esitetään myös tiedot 

viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. 

Aineistot: Tilaston lähteenä käytetään maatalous- ja puutarhayritysrekisteriä, 

johon kootaan vuosittain tiedot Suomessa maatalous- tai puutarhatuotantoa 

harjoittavista tiloista, joiden taloudellinen koko on vähintään 2000 euroa. Suurin 

osa rekisterin tietosisällöstä perustuu maaseutuelinkeinohallinnon 

viranomaistoimintojen yhteydessä viljelijöiltä kerättyihin tietoihin. Tietoja 

täydennetään muiden kyselyiden yhteydessä saaduilla tiedoilla. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuonna 2022 tilastoprosessi uusitaan. Tavoitteena on julkistaa 

tiedot nykyistä laajempina kokonaisuuksina Luken tilastotietokannassa sekä lisätä 

tilastoon tieto luomutilojen lukumäärästä. Uudistuksen jälkeen tilasto on 

mahdollista julkistaa nykyistä nopeammin. Pidemmällä aikavälillä tilaston 

julkistamista kehitetään edelleen siten, että käyttäjien on mahdollista saada 

käyttöönsä tietoja tilastotietokannan kautta mahdollisimman monilla eri 

aluejaoilla sekä monipuolisin yhdistelmin. 

4.4.4 Maa- ja puutarhatalouden työvoima (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tietoja maa- ja puutarhatalouden työntekijöiden lukumäärästä, 

vuosityömäärästä, koulutuksesta ja sukupuolesta. Tilasto päivitetään noin 3 - 4 

vuoden välein, kun Maatalouden rakennetutkimus tehdään. Noin 10 vuoden 

välein tutkimus tehdään totaalitutkimuksena, jolloin kysely kohdistuu kaikkiin 

maatalous- ja puutarhayrityksiin.  

Aineistot: Tiedot maa- ja puutarhatalouden työvoimasta saadaan maatalouden 

rakennetutkimuksen tilastokyselystä. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tiedonkeruut tehdään osana maatalouslaskennan 2020 ja 

maatalouden rakennetutkimuksen 2023 tiedonkeruuta. Tietosisällössä 
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huomioidaan IFS-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

2018/1091) vaatimukset ja kansalliset tietotarpeet. Tulorekisterin tietoja 

hyödynnetään Maatalouslaskenta 2020:n yhteydessä. Pidemmällä aikavälillä 

kehitetään tulorekisterin käyttöä kokemusten pohjalta.  

4.4.5 Maatalous- ja puutarhayritysten muu yritystoiminta (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tietoja monialaisten tilojen lukumäärästä ja toimialasta, muun 

yritystoiminnan työvoimasta ja työmäärästä sekä muun yritystoiminnan 

liikevaihdosta. Tilasto päivitetään noin 3–4 vuoden välein, kun Maatalouden 

rakennetutkimus tehdään. Noin 10 vuoden välein tutkimus tehdään 

totaalitutkimuksena, jolloin kysely kohdistuu kaikkiin maatalous- ja 

puutarhayrityksiin. 

Aineistot: Tiedot maatalous- ja puutarhayritysten muusta yritystoiminnasta 

saadaan Maatalouden rakennetutkimuksen tilastokyselystä. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tiedonkeruut tehdään osana maatalouslaskennan 2020 ja 

maatalouden rakennetutkimuksen 2023 tiedonkeruuta. Tietosisällössä 

huomioidaan IFS-asetuksen vaatimukset ja kansalliset tietotarpeet. 

Yritysrekisterin hyödyntämistä maatilojen muun yritystoiminnan tilastoinnissa 

selvitetään.   

4.4.6 Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tietoja maa- ja puutarhatalouden energiankulutuksesta 

energialähteittäin sekä kulutusmäärän että energiasisällön mukaan. Koko maan 

tilaston lisäksi alueluokituksena on ELY-keskus. Tietoja on myös luokiteltu tilan 

tuotantosuunnan mukaan. Tilasto päivitetään noin 3–4 vuoden välein, kun 

Maatalouden rakennetutkimus tehdään. 

Aineistot: Tiedot maa- ja puutarhatalouden energiankulutuksesta saadaan 

maatalouden rakennetutkimuksen tilastokyselystä. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Maatalouslaskenta 2020 -tiedonkeruusta saatavien energian 

kulutustietojen tietojen julkaiseminen, tavoite 2022 kesäkuussa ennakollisena. 

Välivuosien energiankulutustietojen estimointimenetelmän kehittäminen yhdessä 

Tilastokeskuksen kanssa.   

4.4.7 Eläinsuojat ja lantavarastot (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tietoja lannan luovutuksesta ja vastaanotosta, varastoinnista sekä 

käsittelystä. Tilasto päivitetään noin 3–4 vuoden välein, kun Maatalouden 

rakennetutkimus tehdään.  

Aineistot: Tiedot maatalous- ja puutarhayritysten eläinsuojista ja lantavarastoista 

saadaan Maatalouden rakennetutkimuksen tilastokyselystä. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuonna 2022 kehitetään tulosten laskentaprosessia samalla, kun 

tuotetaan tilaston tuloksia. Lisäksi pidemmällä aikavälillä kehitetään vastaamatta 

jättäneiden tilojen tietojen imputointia.    
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4.4.8 Viljelysmaan hoito ja kastelu (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tietoja kasteltavissa olevasta peltoalasta, lannan levityksestä, 

maatalousmaan peitteisyydestä talvella sekä tietoa samalla kasvilajilla olleesta 

peltoalasta. Tilasto päivitetään noin 3–4 vuoden välein, kun Maatalouden 

rakennetutkimus tehdään.  

Aineistot: Tiedot maatalous- ja puutarhayritysten kasteltavissa olevasta 

peltoalasta, lannan levityksestä, maatalousmaan peitteisyydestä talvella ja samalla 

kasvilajilla olleesta pellon määrästä saadaan Maatalouden rakennetutkimuksen 

tilastokyselystä. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuonna 2022 kehitetään tulosten laskentaprosessia samalla, kun 

tuotetaan tilaston tuloksia. Pidemmällä aikavälillä kehitetään vastaamatta 

jättäneiden tilojen tietojen imputointia. 

4.4.9 Maito- ja maitotuotetilasto (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja mm. maidontuotannosta, 

maidontuottajien lukumääristä sekä maitotuotteiden valmistusmääristä, kotimaan 

myynneistä ja varastoista. Vuositasolla tilasto sisältää lisäksi tietoja maidon 

käyttömääristä maatiloilla ja lypsylehmien keskituotoksesta. Vuositilasto sisältää 

tietoja maidontuotannosta ja tilojen lukumääristä kunnittain, ELY-keskuksittain 

sekä tukialueittain.  

Aineistot: Tiedot kuukausittain julkaistavaan tilastoon kerätään meijereiltä 

tilastolomakkeella. Tiedonkeruun piiriin kuuluvat kaikki maitoa tuottajilta 

vastaanottavat meijerit sekä maitoalan yrityksiä, jotka valmistavat maitotuotteita. 

Tiedot maidon alueittaisesta tuotannosta perustuvat maitorekisteristä saatavaan 

tietoon. Tiedot maidon käytöstä maatiloilla perustuvat viljelijöiltä 

otantatutkimuksella kerättävään tietoon noin joka kolmas vuosi. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Maito- ja maitotuotetilastoa kehitetään kattamaan luomutiedot ja 

lisäksi tietojärjestelmää uudistetaan.  

Valmisteilla olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen 

tilaston tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 

4.4.10 Lihantuotanto (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja tuotantoeläinten teurastusmääristä 

(kpl, kg ja kg/kpl). Lisäksi tilasto sisältää tietoja lihan pakkasvarastoista. Tiedot 

julkaistaan koko maan tasolla. Vuositasolla tilasto sisältää nautojen, sikojen ja 

lampaiden teurastusmäärät (kpl ja kg) alueittain. Tiedot julkaistaan kunnittain, 

Ely-keskuksittain ja tukialueittain.  

Lisäksi vuositasolla tilastossa julkaistaan luomulihantuotanto ja 

maatilateurastukset koko maan tasolla. 

Aineistot: Tiedot sikojen, siipikarjan ja nautojen teurastuksista sekä lihan 

varastoista kerätään teurastamoilta verkkosovelluksen kautta. Nautojen, 

lampaiden ja vuohien teurastusmäärät saadaan hallinnollisista eläinrekistereistä.  

Luomuteurastukset kerätään luomueläimiä teurastavilta teurastamoilta kerran 

vuodessa. Maatilateurastukset perustuvat tiloilta otantatutkimuksella kerättävään 

tietoon noin joka kolmas vuosi. Tiedot kerätään verkkosovelluksen kautta. 
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Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Valmisteilla olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten 

huomioiminen tilaston tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 

4.4.11 Kotieläinten lukumäärä (Luonnonvarakeskus) 

Kotieläinten lukumäärätilasto sisältää nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien ja 

siipikarjan lukumäärät ELY-keskuksittain ja kunnittain. Vuoteen 2018 asti 

tilastoitiin myös maatilalla olevien hevosten lukumäärä. Nautojen osalta tilastossa 

esitetään erikseen lehmien, emolehmien, sonnien, hiehojen ja vasikoiden 

lukumäärät. Sikojen osalta tilasto sisältää lukumäärät emakoista, karjuista, 

lihasioista ja porsaista. Siipikarjan osalta tilastoidaan erikseen kanojen, 

kananpoikasten, kukkojen, broilereiden, broileriemojen, kalkkunoiden ja muun 

siipikarjan lukumäärät. Lampaiden osalta tilastoidaan erikseen uuhien ja muiden 

lampaiden lukumäärät. 

Aineistot: Siipikarjan lukumäärät (1.4) perustuvat pääosin viljelijöiltä kevään 

tukihakemuksen yhteydessä kerättyihin tietoihin. Nautojen lukumäärät 1.5. ja 

1.12.perustuvat nautarekisteriin ja lampaiden sekä vuohien lukumäärä 1.5. 

lammas- ja vuohirekisteriin. Tiedot sikojen lukumääristä 1.4. perustuvat 

sikarekisteriin ja tiedot 1.12. perustuvat otantana viljelijöille joulukuussa 

tehtävään maatilatutkimukseen. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuonna 2022 tilaston julkaisua kehitetään sisältämään 

luomukotieläinten määriä. 

Uuden valmisteilla olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen 

tilaston tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 

4.4.12 Satotilasto (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tärkeimpien viljelykasvien satotiedot Suomessa. Tilastossa ovat 

mukana mm. viljakasvit (vehnä, ruis, ohra ja kaura), rypsi, peruna, sokerijuurikas 

ja nurmikasvit. Satotilastosta tuotetaan kasvukauden aikana kolme 

ennakkotilastoa. Niissä varsinkin kahdessa ensimmäisessä on suppeampi 

kasvilajivalikoima kuin lopullisessa tilastossa, ja ne kuvaavat koko maan 

tilannetta. 

Aineistot: Pinta-alojen osalta tietolähteenä on pääosin 

maaseutuelinkeinohallinnon viranomaistoimintojen yhteydessä maatiloilta kerätyt 

tiedot. Satotiedot (hehtaarisato-) perustuvat otantatutkimukseen, joka kohdistuu 

maatiloille. Tilaston kahdessa ensimmäisessä julkistuksessa kasvikohtaiset 

satoarviot kerätään kuntatasolla ProAgrian asiantuntijoilta. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 aikana kehitetään tiedonkeruujärjestelmiä. 

Pidemmällä aikavälillä kehitetään kansainvälistä vertailukelpoisuutta ja kuiva-

ainesatotietojen julkistamista.  

Uuden valmisteilla olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen 

tilaston tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 
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4.4.13 Puutarhatilastot (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto kuvaa kaupallista tuotantoa harjoittavien puutarhayritysten rakennetta ja 

tuotantoa avomaalla, kasvihuoneissa ja sieniviljelmillä. 

Aineistot: Tilasto sisältää avomaalla ja kasvihuoneissa viljeltävien 

puutarhakasvien pinta-ala ja satotiedot. Avomaa ja kasvihuoneviljelmien 

lukumäärät ja pinta-alat ilmoitetaan kunnittain. Viljeltyjen sienten on ilmoitettu 

koko maan tasolla. Tilasto laaditaan kerran vuodessa, energiankäyttö noin joka 

kolmas vuosi. Tietoja on saatavilla vuodesta 1984 alkaen. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 aikana on käynnissä uuden, nykyistä laajemman 

julkaisutietokannan kehittäminen ja tiedonkäsittelyn automatisointi. 

Tilastotietojen esittämistä karttamuodossa selvitetään.  

Uuden valmisteilla olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen 

tilaston tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 

4.4.14 Käytössä oleva maatalousmaa (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää tiedot tärkeimpien viljelykasvien viljelyalasta, kesannosta ja muun 

maatalousmaan alasta maa- ja puutarhatiloilla Suomessa. 

Aineistot: Käytössä oleva maatalousmaa- tilaston viljelyalatiedot kattavat 

maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin kuuluvien tilojen tiedot. Pääosa tiedoista 

saadaan maaseutuhallinnon tietojärjestelmän rekistereistä.  

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Luomualojen lisääminen tietosisältöön. Uuden valmisteilla olevan 

EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen tilaston tietosisällössä ja 

käytetyissä menetelmissä. 

4.4.15 Ennakollinen syyskylvöala (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää arvion syysvehnän ja -rukiin sekä syysrypsin ja -rapsin 

kylvöalasta. Tilaston keräämisellä pyritään arvioimaan syysviljojen kylvöala jo 

kylvövuoden aikana. 

Aineistot: Tiedot kerätään satotilastokyselyn yhteydessä kaikilta kyselyn 

otokseen kuuluvilta tiloilta. 

Julkaiseminen: Vuoden 2021 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 aikana kehitetään tiedonkeruujärjestelmiä. 

4.4.16 Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää viljaa suoraan viljelijöiltä ostavien tahojen viljan ja rypsin/rapsin 

ostomäärät neljännesvuosittain, viljaa käyttävän teollisuuden käyttömäärät 

neljännesvuosittain sekä viljaa ostavien ja käyttävien tahojen viljan ja 

rypsin/rapsin varastomäärät kaksi kertaa vuodessa. 

Aineistot: Tiedot kerätään lomakekyselynä kaikilta viljakaupan yrityksiltä sekä 

viljaa käyttäviltä yrityksiltä, joilla on viljan ja/tai rypsin ja rapsin ostoja suoraan 

viljelijöiltä ja/tai joilla on kokojyväviljan käyttöä ja/tai joilla on viljan ja/tai rypsin 

ja rapsin varastoja. Tiedonantajiin kuuluvat myllyt, mallastamot, rehutehtaat ja 
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muu viljaa käyttävä teollisuus sekä Maaseutuviraston interventioyksikkö. Osto- ja 

käyttötiedot kysytään neljännesvuosittain ja varastotiedot puolivuosittain. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tilaston tietosisältö ja tiedonkeruujärjestelmä on uusittu vuonna 

2020. Vuonna 2022 tehdään uuden järjestelmän käyttöönotto ja tietojen 

julkaiseminen uudistetulla tietosisällöllä. Uuden valmisteilla olevan EU-

lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen tilaston tietosisällössä ja 

käytetyissä menetelmissä. 

4.4.17 Maatilojen sadonkäyttö (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää maatilojen viljan (vehnä, ohra, kaura ruis) varasto-, hankinta- ja 

käyttömäärät (milj. kg) satovuosittain. 

Aineistot: Tiedot perustuvat maatiloille kohdistettuun satotilastokyselyyn ja 

viljaa maatiloilta ostavien yritysten kyselyyn sekä asiantuntija-arvioiden ja 

eläinten lukumäärätietojen perusteella laskettuihin tietoihin. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Uuden valmisteilla olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten 

huomioiminen tilaston tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 

4.4.18 Kasvinsuojeluaineiden käyttö maataloudessa (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto kuvaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä maatalous- ja puutarhatuotannon 

tärkeimpien viljelykasvien viljelyssä Suomessa. 

Aineistot: Viljelykasvikohtaiset tiedot käytettyjen kasvinsuojeluaineiden 

käyttöaloista ja –määristä kerätään viljelijöiltä viiden vuoden välein satotilaston ja 

puutarhatilastojen viljelijätiedonkeruiden yhteydessä. Käytettävissä olevat 

kasvinsuojeluainevalmisteet ja niiden tehoainepitoisuudet saadaan Turvallisuus- 

ja kemikaaliviraston (Tukes) kasvinsuojeluainerekisteristä. Tiedot on kerätty 

vuosina 2013 ja 2018. Seuraavaa tiedonkeruuta suunnitellaan vuodelle 2023. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuonna 2022. Pidemmällä aikavälillä 

selvitetään mahdollisuuksia saada kasvinsuojeluainetietoja viljelijöiden 

käyttämistä viljelysuunnitteluohjelmistoista. Lisäksi kerätään 

yksityiskohtaisempaa tietoa glyfosaattivalmisteiden käytöstä. Uuden valmisteilla 

olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen tilaston 

tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 

4.4.19 Maataloustuotteiden tuottajahinnat (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto mittaa maanviljelijöiden maataloustuotteista saamia absoluuttisia hintoja. 

Tilasto sisältää maidon, lihan, kananmunien, viljan, rypsin ja rapsin sekä 

ruokaperunan tuottajahinnat. Maidon, lihan ja kananmunien tuottajahinnat ovat 

hintoja maatilalla. Viljan, rypsin ja rapsin hinnat tilastoidaan ensimmäiseen 

vastaanottopisteeseen toimitettuna ja ruokaperunan hinta pakkaamolle 

toimitettuna. Tuottajahintoja tilastoidaan sekä tuotteen tietyille laatuluokille että 

kaikkien laatuluokkien keskiarvona. Tiedot julkaistaan sekä kuukausi- että 

vuosihintoina. 
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Aineistot: Tiedot kerätään lomakekyselynä maataloustuotteita maatiloilta 

ostavilta yrityksiltä kuukausittain. Maidon jälkitilitiedot kerätään kerran vuodessa. 

Erilaisia tiedonkeruita on yhteensä kuusi ja ne kohdentuvat viidelle eri 

kohdejoukolle: meijerit, teurastamot, kananmunapakkaamot, viljaa maatiloilta 

ostavat yritykset sekä ruokaperunapakkaamot. Tiedot maidon tuotantotuesta 

perustuvat Ruokaviraston hallinnoimaan maidon kiintiörekisteriin. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuonna 2022 uudistetaan maitotilastojen tiedonkeruusovellusta.  

Pidemmällä aikavälillä edistetään tiedonkeruun digitalisointia. Uuden EU-

lainsäädännön (SAIO) vaatimusten huomioiminen tilaston tietosisällössä ja 

käytetyissä menetelmissä. 

4.4.20  Pellon vuokrahinnat (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto kattaa vuokratun peltomaan hinnat Suomessa. 

Aineistot: Maatalouden kannattavuuskirjanpitoaineisto FADN 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tilasto on julkistettu kansallisesti viimeksi vuoden 2016 tiedoilla. 

Vuonna 2022 julkaistaan päivitetyt aikasarjatiedot ja tietojen julkistaminen 

muuttuu vuosittaiseksi.  

Pidemmällä aikavälillä kehittämistavoitteena on pellon ja metsäkiinteistöjen 

kauppahintatilastojen kansallinen julkaiseminen Eurostatin uuden metodologian 

mukaisesti. Uuden valmisteilla olevan EU-lainsäädännön (SAIO) vaatimusten 

huomioiminen tilaston tietosisällössä ja käytetyissä menetelmissä. 

4.4.21 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa (Luonnonvarakeskus) 

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto sisältää tietoja 

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden viennistä Suomesta ja tuonnista Suomeen. 

Tilastoon on otettu mukaan CN-ryhmät 1–24 sekä sokerikemian ja 

tärkkelysjohdannaiset tuotteet. Kuukausitilastossa julkaistaan ulkomaankaupan 

ennakkotietoja ja vuositilastossa lopullisia tietoja. Tilastossa viennin tiedot 

esitetään kohdemaittain tai tuonnin alkuperämaittain. Tilastossa julkaistaan 

tuotteiden määrä- ja arvotietoja. Tuotteiden arvot esitetään nimellisinä.   

Aineistot: Tilaston tiedot koostetaan Tullin julkaisemasta Uljas 

ulkomaankauppatietokannasta (uljas.tulli.fi) 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Uuden tilaston tietosisällön tarkentaminen asiakastarpeiden 

mukaisesti. Uusia mahdollisia kehittämistarpeita arvioidaan vuoden 2022 aikana. 

4.4.22 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa (Luonnonvarakeskus) 

Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilasto sisältää tiedot puun ja 

metsäteollisuustuotteiden viennistä Suomesta ja tuonnista Suomeen. Lisäksi 

ilmoitetaan Suomen koko tavaraviennin ja -tuonnin arvo. Kuukausitilastossa 

julkaistaan ulkomaankaupan ennakkotietoja ja vuositilastossa lopullisia tietoja. 

Vuositilastossa tiedot esitetään maittain, kuukausitilastossa ilman viennin 

kohdemaata tai tuonnin alkuperämaata. Tilastossa julkaistaan tavaroiden määrä-, 

arvo- ja yksikköarvotietoja. Tavaroiden arvot esitetään nimellisinä.   
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Aineistot: Tilaston tiedot koostetaan Tullin julkaisemasta Uljas 

ulkomaankauppatietokannasta. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuonna 2022 kehitetään vuositilaston aineistonhakusovellusta.  

4.4.23 Puun energiakäyttö (Luonnonvarakeskus) 

Puun energiakäyttö -tilasto kattaa vuositiedot lämpö- ja voimalaitosten 

käyttämistä kiinteistä puupolttoaineista. 

Aineistot: Tilaston perusjoukon muodostavat kaikki merkittävät kiinteitä 

puupolttoaineita energiantuotantoonsa käyttävät teollisuuden ja 

energiantuotannon lämpö- ja voimalaitokset. Kaikkiaan tilasto sisältää tiedot noin 

1 300–1 400 laitoksesta. Tietoja on saatavilla vuodesta 2000 lähtien. 

Luonnonvarakeskus kerää pääosan tilastoaineistosta, mutta vuodesta 2022 lähtien 

TTS-Työtehoseura kerää lämpöyrittäjien hoitamien lämpölaitosten ja 

suurkiinteistöjen puupolttoaineiden käyttötietoja. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 tilastotuotantoa kehitetään siirtämällä se SAS-

ympäristöön. Tilastokeskus läpivalaisi tilaston syksyllä 2019, ja tilastoa 

kehitetään jatkossa läpivalaisuraportin kehitysehdotusten mukaisesti. 

4.4.24 Puun kokonaiskäyttö (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto kattaa vuositiedot puun kokonaiskäytöstä Suomessa.  

Aineistot: Tilasto on yhdistelmä Puun energiakäyttö -tilastossa ja 

Metsäteollisuuden puunkäyttö -tilastossa esitetyistä raakapuun ja 

metsäteollisuuden sivutuotepuun käyttötiedoista. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuonna 2022. Tilasto on kokoomatilasto 

muista tilastoista. Mahdollinen kehittäminen tapahtuu tämän tilaston 

lähdetilastoissa. 

4.4.25 Puupelletit (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto kattaa vuositiedot puupellettien tuotannosta, ulkomaankaupasta ja 

kotimaiseen pellettituotantoon perustuvista toimituksista. 

Aineistot: Puupellettien tuotanto- ja toimitustiedot kerätään suoraan 

pellettituottajilta. Puupellettien vienti- ja tuontitiedot saadaan Tullin ylläpitämästä 

ulkomaankauppatilastojen tietokannasta.  

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Sähköisessä tiedonkeruussa esiintyneiden ongelmien 

ratkaiseminen. Pidemmän tähtäimen mahdolliset kehittämissuunnitelmat tehdään 

vuonna 2022. 

4.4.26 Hakkuukertymä ja puuston poistuma (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto kattaa vuositiedot runkopuun hakkuukertymästä ja poistumasta Suomessa. 

Hakkuukertymä eli runkopuun kokonaishakkuut koostuu 
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metsäteollisuustuotteiden valmistukseen ja energian tuotantoon hakatusta 

runkopuusta, joihin sisältyy myös vientiin hakattu puu. Puuston poistuma eli 

metsiemme elävästä puustosta poistunut runkopuu sisältää hakkuukertymän 

lisäksi myös metsään hakkuutähteinä jäävän runkopuun (metsähukkapuu) sekä 

metsään käyttämättä jäävän luontaisesti kuolleen runkopuun (luonnonpoistuma). 

Tiedot julkaistaan alueittain, vuodesta 2015 alkaen maakuntajaolla. 

Aineistot: Hakkuukertymä ja puuston poistuma lasketaan Luken julkaisemien 

muiden tilastojen ja tietojen perusteella. Teollisuuspuun hakkuita koskeva 

vuositilasto kattaa lähes kaiken Suomesta hakattavan tukki- ja kuitupuun. Niihin 

lisätään yksityismetsänomistajien sahauttama omien metsien runkopuu, jonka 

määrä on selvitetty noin 10 vuoden välein tehtävillä piensahatutkimuksilla. 

Energiapuun hakkuukertymä koostuu pientalojen polttopuuna käytetystä 

runkopuusta sekä lämpö- ja voimalaitosten energiantuotantoon korjatusta 

kotimaisesta runkopuusta. 

Puuston poistumaan sisältyvät arviot metsähukkapuusta ja luonnonpoistumasta 

perustuvat Luken valtakunnan metsien inventoinnin koealatietojen mittauksiin ja 

laskelmiin. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tilastoa kehitetään lisäämällä siihen muuttujia, joissa kertymä ja 

puuston poistuma suhteutetaan metsien pinta-alaan. Lisäksi esitetään toteutuneen 

hakkuukertymän ja arvioitujen hakkuumahdollisuuksien välistä suhdetta mittaavia 

tunnuslukuja. 

4.4.27 Puun markkinahakkuut (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja teollisuus- ja energiapuun 

hakkuumääristä puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Kuukausitasolla 

tilastoidaan lisäksi puunkorjuussa käytetty työvoima ja konemäärä. 

Kuukausitasolla julkaistavat luvut ovat koko maan tietoja. Tilastosta lasketaan 

myös ennakkotiedot kalenterivuoden hakkuista. Vuosittain julkaistava puun 

markkinahakkuut tilasto tuottaa lopulliset tiedot kalenterivuoden 

markkinahakkuista. Tiedot julkaistaan alueittain ja alueyksikkönä on käytetty 

vuodesta 2015 alkaen maakuntia.  

Aineistot: Kuukausitilastossa tiedot markkinapuun hakkuumääristä kerätään 

otoksella. Kuukausitilaston otoksessa on viisi ositetta, joista ensimmäinen edustaa 

suurimpia puunhankkijoita, ja muut ositteet edustavat keskisuuria ja pienempiä 

yrityksiä. Kuukausitilaston otoskokoko on alle 30 yritystä. Otoskoko tarkistetaan 

kahden vuoden välein. Vuositilaston tiedot markkinapuun hakkuumääristä 

kerätään myös otoksella. Otoksessa on kolme ositetta, joista ensimmäinen edustaa 

suurimpia puunhankkijoita, toinen energiapuun pienostajia ja kolmas 

teollisuuspuun pienostajia. Vuositilaston otoksessa on noin 120–130 puunostajaa.  

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Yhdenmukaistetaan puun markkinahakkuut -tilastojen julkaisuja. 

Pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmat: Hakkuutilaston vuositiedonkeruun 

tietojärjestelmän uusiminen. Hakkuutilaston tietosisällön uudistaminen 

(esimerkiksi hakkuumäärät hakkuutavoittain ja hakkuumäärät suhteutettuna 

metsämaan pinta-alaan). 
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4.4.28 Teollisuuspuun kauppa (Luonnonvarakeskus) 

Tilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman teollisuuspuun 

määrä- ja hintatietoja. Määrät tilastoidaan kiintokuutiometreinä (m³) ja hinnat 

euroina kiintokuutiometriltä (€/m³). Tilasto laaditaan puutavaralajeittain, 

kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa) sekä vuodesta 2011 alkaen myös 

hakkuutavoittain. Ennakkotietoja sisältävien kuukausitilastojen aluejakona 

käytetään maakunnista muodostettuja puun hinta-alueita, joiden lukumäärä nousi 

vuoden 2020 alussa kahdeksaan. Lopullisessa vuositilastossa julkistetaan tietoja 

myös maakuntajaolla. 

Aineistot: Puukauppatilastossa esitettävät puumäärät ja keskihinnat perustuvat 

puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Pääosan 

tilastoaineistoista kerää Metsäteollisuus ry, joka toimittaa jäsenyritystensä 

puukauppatiedot Lukelle. Lisäksi tilastoinnin piiriin kuuluu 

metsänhoitoyhdistyksiä ja keskisuuria metsäteollisuusyrityksiä. Aineistot 

edustavat reilua 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta 

teollisuuspuusta. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 aikana yhdenmukaistetaan ja täsmennetään tilaston 

tietosisällön esitystapaa. Lisäksi jatketaan Luken tilastoportaalissa tarjottavien 

aikasarjojen pituutta. 

Lisätään aineiston kattavuutta lisäämällä etenkin sähköistä tiedonkeruuta suoraan 

puun ostajien tietojärjestelmistä. Jatketaan kokorunkohinnoitellun puun 

tilastointimahdollisuuksien selvittämistä. 

4.4.29 Energiapuun kauppa (Luonnonvarakeskus) 

Tilastossa esitetään metsänomistajilta metsähakkeen raaka-aineeksi ostetun 

energiapuun määrä- ja hintatietoja. Määrät tilastoidaan kiintokuutiometreinä (m³) 

ja hinnat euroina kiintokuutiometriltä (€/m³). Tilasto laaditaan 

energiapuulajeittain ja kauppamuodoittain (pysty- ja hankintakauppa). 

Ennakkotiedot julkistetaan neljännesvuosittain ja lopulliset tiedot vuosittain. 

Tilaston aluejakona käytetään maakunnista muodostettuja puun hinta-alueita, 

joiden lukumäärä nousi vuoden 2020 alussa kahdeksaan.  

Aineistot: Energiapuun kauppoja koskevat tiedot kerätään suurilta ja 

keskisuurilta energiapuuta ostavilta yrityksiltä ja metsänhoitoyhdistyksiltä 

tilastokyselyllä. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 aikana viimeistellään ja otetaan käyttöön tilaston 

uusi tuotantojärjestelmä. Pidemmällä aikavälillä parannetaan aineiston kattavuutta 

lisäämällä etenkin sähköistä tiedonkeruuta suoraan puun ostajien 

tietojärjestelmistä. 

4.4.30 Pientalojen polttopuun käyttö (Luonnonvarakeskus) 

Tilastossa esitetään Suomen pientalokiinteistöillä käytetyn polttopuun määrä- ja 

jakautumistietoja. Tilasto sisältää polttopuun käyttötiedot polttopuu- ja 

puulajeittain sekä kiinteistö-, rakennus- ja tulisijatyypeittäin. Tiedot esitetään 

maakuntajaolla ja polttopuun käyttömäärät tilastoidaan kiintokuutiometreinä (m³). 

Aineistot: Polttopuun kiinteistökohtaiset käyttötiedot on kerätty postikyselyllä tai 

vaihtoehtoisesti Internetin kautta vastattavalla web-lomakkeella. Tilaston 
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tiedonantajina ovat ensisijaisesti kiinteistön asuinrakennusten asukkaat ja 

toissijaisesti niiden omistajat. Viimeisimmät neljä erillisselvitystä on tehty vajaan 

kymmenen vuoden välein, ja ne ovat kohdistuneet lämmityskausiin 1992/1993, 

2000/2001, 2007/2008 ja 2016/2017. Uusimman aineiston Luke ja Tilastokeskus 

keräsivät yhdessä hieman yli 4 000 vastaajalta. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tuoreimmat tiedot koskevat lämmityskautta 2016/2017, ja 

tiedonkeruu on aikaisemmin uusittu vajaan kymmenen vuoden välein. Tiedon 

tuoreusvaatimusten kasvaessa tavoitteena on päivittää tietoja aikaisempaa 

useammin keräämällä uutta aineistoa tai kehittämällä estimointimenetelmiä 

yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. 

4.4.31 Kantorahatulot (Luonnonvarakeskus)  

Tilastossa esitetään hakkuumääriin ja kantohintoihin perustuva arvio 

metsänomistajien vuosittaisista kantorahatuloista alueittain, omistajaryhmittäin ja 

puutavaralajeittain. Bruttokantorahatulot lasketaan vuotuisten 

markkinahakkuumäärien ja puutavaralajeittaisten kantohintojen perustella. 

Yksityiset ym. omistajaryhmässä tuloihin on laskettu myös metsänomistajien 

omaan käyttöön otetun puutavaran arvo. Tiedot julkaistaan alueittain, 

omistajaryhmittäin ja puutavaralajeittain. Yksityiset ym. ryhmän tulot julkaistaan 

tulojen saantitavan mukaan (pystykauppa, hankintakauppa ja omaan käyttöön 

otetun puutavaran arvo). Bruttokantorahatulot lasketaan tulojen syntypaikan 

mukaan.  

Aineistot: Tietolähteinä käytetään Luonnonvarakeskuksen julkaisemia tilastoja: 

Pystykauppahinnat: Teollisuuspuun kauppa ja Energiapuun kauppa 

Hakkuumäärät: Teollisuuspuun hakkuut alueittain, energiapuun korjuu 

maakunnittain, Pientalojen polttopuun käyttö ja Hakkuukertymä ja puuston 

poistuma 

Puuntuotannon investoinnit: Yksityismetsätalouden liiketulos ja Metsänhoito- ja 

metsänparannustyöt. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tilaston tekemisessä hyödynnetään muita tilastoja tietolähteinä, 

kehittäminen tapahtuu pitkälti näiden muiden tilastojen kehittämisen kautta.  

4.4.32 Metsätilinpito (Luonnonvarakeskus) 

Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan 

puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja 

energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi. Lisäksi 

esitetään tietoja puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupasta puun kuiva-

ainetonneina. 

Aineistot: Tilastoa varten ei kerätä primääristä aineistoa, vaan tilasto tuotetaan 

muiden tilastojen pohjalta. 

Lähteinä hakkuukertymä- ja puuston poistumatilasto, Metsäteollisuuden 

ulkomaankauppatilasto, Metsäteollisuuden puunkäyttötilasto, Puun 

energiakäyttötilasto, Puupellettitilasto, Metsäteollisuustilasto (tuotanto), 

Tilastokeskus energiatilastot, Metsäteollisuus ry: Paperin ja kartongin kulutus ja 

talteenotto Suomessa, Pientalojen polttopuunkäyttötilasto 
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Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 aikana on tarkoitus huomioida hiilen kierron 

tilastoinnissa. Selvitetään, onko tuotteiden elinkaaria mahdollista huomioida 

tilastossa. 

4.4.33 Kalajalosteiden tuotanto (Luonnonvarakeskus) 

Kalajalosteiden tuotanto -tilastossa julkaistaan tiedot kalanjalosteissa käytetyn 

kalaraaka-aineen määrästä sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrästä 

tuotemuodoittain ja raaka-ainemuodoittain sekä kotimaisesta kalasta että 

tuontikalasta. Tilasto tehdään kahden vuoden välein. 

Aineistot: Tilaston perusjoukko muodostetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä 

poimituista kalatalousalan yrityksistä. Perusjoukkoon otetaan kaikki päätoimiset 

kalanjalostus- ja kalatukkuyritykset sekä sellaiset muiden toimialojen yritykset, 

joiden voidaan olettaa taustatietojen perusteella myös jalostaneen kalaa. Aineisto 

kerätään näiltä yrityksiltä tilastokyselynä. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tilastoprosessin kuvausta tarkennetaan ja uudistetaan 

tiedonkeruujärjestelmää. 

4.4.34 Kalan tuottajahinta (Luonnonvarakeskus)  

Kalan tuottajahintatilastossa kuvataan kaupallisille kalastajille maksettuja kalan 

tuottajahintoja. Hinnat ovat merialueelta pyydetyn kalan hintoja. Kalalajikohtaisia 

tuottajahintoja julkaistaan alueittain ja kokoluokittain. Julkaistut hinnat ovat 

kuukauden tai vuosineljänneksen keskihintoja.  

Aineistot: Kalan tuottajahintatilastossa käytetään Kalatalouden keskusrekisteriin 

kerättyjä kalan ensiostojen hintatietoja. Näitä täydennetään 

Luonnonvarakeskuksen kalan ensiostajille suuntaamalla paneelimuotoisella 

kyselyllä.  

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tietokantojen perustaminen ja aineiston vieminen niihin. 

Harkinnassa tiedonkeruusovelluksen rakentaminen paneelitiedonkeruuta varten.  

Käytettävän koodiston ja tilastotuotantoprosessin harmonisoiminen. 

4.4.35 Kaupallinen kalastus merellä (Luonnonvarakeskus) 

Kaupallinen kalastus merellä -tilasto sisältää tietoa merialueen kaupallisten 

kalastajien määrästä, saaliin määrästä ja sen arvosta sekä pyynnin määrästä ja 

yksikkösaaliista. Kaupallisten kalastajien pyytämän saaliin määrä julkaistaan 

kalalajeittain, kuukausittain, alueittain ja pyydyksittäin. 

Aineistot: Kaupallinen kalastus merellä -tilasto perustuu kalastajien 

elinkeinokalatalouden keskusrekisteriin ilmoittamiin kalastustietoihin.  

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Vuoden 2022 kehittämisen tavoitteena on aineistojen vieminen 

postgres-tietokantaan. 
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Pidemmän aikavälin kehittämisen tavoitteena on tehdä katotutkimus saalista 

kalastajille, jotka ovat rekisterissä, mutta eivät ilmoita saalista. Saalistietojen 

ilmoittaminen on lain velvoittamaa ja tilastoinnissa on oletettu, että kaikki 

kaupallisesti kalastaneet ovat ilmoittaneet saalistietonsa. 

4.4.36 Vapaa-ajankalastus (Luonnonvarakeskus)  

Tilasto kuvaa suomalaisten kotimaassa harrastamaa vapaa-ajankalastusta. 

Tilastossa tilastoidaan vapaa-ajankalastajien saaliita, pyydysten käyttöä sekä 

kalastusalueita sukupuolen ja kalastajan iän mukaan luokiteltuna.  

Aineistot: Tiedonkeruu toteutetaan postikyselynä, jonka satunnaisotos poimitaan 

väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä, sekä 

Metsähallituksen ylläpitämästä kalastonhoitomaksurekisteristä. Tiedonkeruun 

kohde ja tilastointiyksikkö on asuntokunta.  

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Julkaistavan tietosisällön kattavuuden parantaminen, estimaattien 

tarkentaminen, aineiston vienti tietokantoihin ja tilastotuotannossa käytettävien 

ajovirtojen kehittäminen. Kertaluontoiset yhteistyökyselyt tilastotiedonkeruun 

yhteydessä yhteistyössä vapaa-ajankalastustutkimuksen kanssa. Pidemmällä 

aikavälillä kehittämissuunnitelmat: Tiedonkeruusovelluksen uudistaminen 

mobiilivastaamisen mahdollistamiseksi, koodiston mahdollinen harmonisointi 

yhdessä muiden kalatilastojen kanssa.  

4.4.37 Vesiviljely (Luonnonvarakeskus) 

Tilasto kattaa vesiviljelyn tuotantotiedot alueittain sekä merellä että sisävesillä. 

Lisäksi tilastoidaan kohdevuonna toimivien vesiviljely-yritysten ja -laitosten sekä 

luonnonravintolammikkoviljelijöiden määrät tuotantosuunnittain.  

Aineistot: Kohdejoukko on Ruokaviraston ylläpitämään vesiviljelyrekisteriin 

ilmoittautuneet yritykset. Tiedot kerätään postikyselyllä kaikilta kalan- tai 

ravunviljelijöiltä. Ahvenanmaan tiedot saadaan Ahvenenmaan 

maakuntahallitukselta. 

Julkaiseminen: Vuoden 2022 julkistustiedot löytyvät Tilastojen 

julkistamiskalenterista.  

Kehittäminen: Tiedonkeruusovelluksen uudistaminen. Tietokantaratkaisut EU-

Tike -mallin mukaisesti. Kehitetään muuttuvien tiedontarpeiden mukaisesti. 

 

5 Alueiden elinvoima  

5.1.1 Kansantalouden aluetilinpito (entinen nimi: Aluetilinpito) 

Kansantalouden aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon laajennus. Tietoja on 

saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla 

kuntapohjaisilla aluejaoilla. Aluetilinpito koostuu tuotannon ja työllisyyden 

aluetileistä sekä kotitalouksien aluetileistä. 

Aineistot: Kansantalouden tilinpidosta saadaan koko maata koskevat tiedot. 

Alueellisten tietojen laskennassa käytetään muiden tilastojen aineistoja, kuten 

yritysrekisteri, yritysten rakennetilasto, kuntien ja kuntayhtymien talous- ja 

toimintatilasto, valtion tilinpäätösaineisto, maa- ja metsätalousyritysten 

taloustilasto, luottolaitosten tilinpäätösaineisto, henkilöveroaineisto, 

asuntokantatiedot, kulutustutkimus ja ajoneuvorekisteri. 
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Julkaiseminen: Aluetilinpidon tiedot julkaistaan vuosittain tuotos-, arvonlisäys- 

ja työllisyystietojen osalta ennakollisesti 12 kuukauden viiveellä. Tarkemmat 

tiedot ja kattavat julkistetaan 24 kuukauden viiveellä. 

Kehittäminen: Aluetilinpitoa ei kehitetä vuonna 2022. Aluetilinpidon sisältö on 

kuitenkin jatkuvasti yhteensopivaa muun kansantalouden tilinpidon kanssa, joten 

tilinpidon yleiset ja pidemmän tähtäimen kehittämiskohteet koskevat omalta 

osaltaan myös aluetilinpitoa. 

5.1.2 Alueellinen yritystoimintatilasto  

Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten 

toimipaikkojen rakennetta ja toimintaa alueittain, toimialoittain ja kokoluokittain. 

Kuvauksen perusmuuttujia ovat toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö, liikevaihto 

sekä tuotannon brutto- ja jalostusarvo. Tilastoyksikkö on liiketoimintaa 

harjoittavan yrityksen toimipaikka. 

Aineistot: Tilaston lähdeaineistoja ovat Tilastokeskuksen suora yritys- ja 

toimipaikkatiedonkeruu. Toimipaikkatietoja tuotetaan myös menetelmällisesti 

käyttäen hyväksi verohallinnon elinkeinoveroaineistoa sekä yritysten virallisia 

tilinpäätöksiä.  

Julkaiseminen: Tilastovuoden 2021 tiedot julkaistaan joulukuussa 2022. 

Kehittäminen: Tilastoa ei kehitetä vuonna 2022. 

5.1.3 Kuntasektorin palkat  

Kuntasektorin palkat -tilasto kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa 

olevien palkansaajien lukumääriä, palvelussuhteita, työaikoja ja ansioita.  

Aineistot: Tilastokeskus tiedustelee kaikista kunnista ja kuntayhtymistä 

palvelussuhde- ja palkkatiedot vuosittain lokakuun 1. päivänä voimassa olevista 

palvelussuhteista. Tiedot saadaan kuntien ja kuntayhtymien 

palkanlaskentajärjestelmistä sähköisessä muodossa. Joitain tietoja voidaan 

poikkeustapauksissa poimia tulorekisteristä. 

Julkaiseminen: Kuntasektorin palkat julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa.  

Kehittäminen: Uuden tietojärjestelmän ja tuotantoprosessin käyttöönottoa 

tehdään vuonna 2022, ja siihen liittyy laajempi henkilötietovarantojen 

kehittämishanke. Tässä yhteydessä toteutetaan tulorekisterin käyttöönottoon 

palkkatilastoinnissa liittyviä kehittämistoimia. Tutkitaan mahdollisuutta, 

voidaanko kuntasektorin tiedonkeruuta keventää syksyn 2022 tiedonkeruussa. 

Samoin tutkitaan, mitä tietoja tulorekisteristä voidaan julkaista virallisten 

tilastojen lisäksi. 
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