
Pääomakanta 2008

Kiinteän pääoman nettokannan arvo oli 491 miljardia euroa vuonna 2008
Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta kasvoi Tilastokeskuksen tietojen mukaan 2,0 prosenttia vuonna
2008. Pääomakannan arvo oli 491,2 miljardia euroa. Nimellisesti nettopääomakanta kasvoi 6,6 prosenttia eli
30,6 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Vuonna 2007 kiinteän pääoman nettokanta oli 461 miljardia euroa.
Asuinrakennusten osuus pääomakannasta oli 41,0 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja
vesirakennusten osuus 43,5 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 13,1 prosenttia
ja aineeton kiinteä pääoma sekä maan perusparannukset 2,4 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus pääomakannasta on kymmenessä vuodessa supistunut 19 prosentista
13 prosenttiin. Rakennusten ja aineettoman kiinteän pääoman osuus on kasvanut vastaavasti. Kiinteän pääoman
kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 28,6 miljardia euroa vuonna 2008. Koneiden, kaluston ja
kuljetusvälineiden osuus kulumisesta pieneni edelleen ja oli 28,1 prosenttia.

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1997–2008* käypiin hintoihin

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 9.7.2009
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Liitetaulukot

Kiinteän pääoman nettokanta 1997-2008*, miljoona euroa, käypiin hintoihin
vuosipääomatavaratyyppi

2008*2007*2006200520042003200220012000199919981997
479408448945413741391561368535356898354925357857340220319822306605292422Aineellinen kiinteä

pääoma:
201181188216173232163327151742147612145448148099140362129480122314113794- asuinrakennukset
14151313064611928111279210566310195710179010122392 74286 85581 76376 391- muut

talorakennukset
72 15965 96061 16756 95153 77551 26149 43848 38346 28543 46742 33241 874- maa- ja

vesirakennukset ja
muut rakennelmat

14 24413 79513 24412 75812 83012 63513 05213 27112 60911 78011 38211 330- kuljetusvälineet
50 31150 32846 81745 73344 52543 43345 19746 88148 22248 24048 81449 033- koneet, laitteet ja

kalusto
6 7676 6506 2075 7255 2784 9484 5544 3323 8793 4743 1822 980Aineeton kiinteä

pääoma1

4 9795 0074 9114 7724 7644 7814 7794 8224 8484 7054 7634 871Maan
perusparannukset
ym.

491154460602424859402058378577366627364258367011348947328001314550300273Kiinteä pääoma
yhteensä
1) tietokoneohjelmistot, mineraalien etsintä, viihteen ja taiteen alkuperäisteokset

Kiinteän pääoman nettokanta 1997-2008*, miljoona euroa, vuoden 2000 hintoihin
vuosipääomatavaratyyppi

2008*2007*2006200520042003200220012000199919981997
389260381142372836366213360843355168350334345826340220335172330834326707Aineellinen kiinteä

pääoma:
158571156663153506150198147596145115143256141817140362138124136057134477- asuinrakennukset
10731810425510155399 99798 61897 63896 47894 77992 74290 96789 62388 415- muut

talorakennukset
49 55449 23248 75548 30147 93847 35646 98146 66746 28545 98445 70445 333- maa- ja

vesirakennukset ja
muut rakennelmat

12 53212 23412 06111 82711 86011 78312 17212 54412 60912 82112 77812 750- kuljetusvälineet
61 28558 75856 96155 89054 83153 27651 44750 01948 22247 27646 67245 732- koneet, laitteet ja

kalusto
5 5725 6635 4215 1454 7914 6004 2984 1683 8793 6003 3323 044Aineeton kiinteä

pääoma 1

4 0744 1464 2234 3044 4024 5094 6144 7374 8484 9755 1115 250Maan
perusparannukset
ym.

398906390951382480375662370036364277359246354731348947343747339277335001Kiinteä pääoma
yhteensä
1) tietokoneohjelmistot, mineraalien etsintä, viihteen ja taiteen alkuperäisteokset
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Laatuseloste: Pääomakanta
1. Tilastotietojen relevanssi
1.1

Pääomakantalaskelmissa kuvataan kansantalouden tavaroiden ja palvelujen tuotannossa käytettävää kiinteää
pääomavarantoa, pääoman bruttomuodostusta, fyysistä poistumaa sekä arvon vähenemistä eli pääoman kulumista.

Pääomakantalaskelmien tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon mm. kiinteän pääoman kulumisen
estimaatteina sekä tuottavuuslaskelmissa. Kiinteän pääoman varanto on keskeinen lähtökohta kansanvarallisuuden
määrittämisessä.

1.2

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista. Ne muodostuvat sellaisista aineellisista ja
aineettomista valmistetuista varoista, joita käytetään toistuvasti tai jatkuvasti tuotantoprosesseissa yli vuoden
ajan. Aineellisia kiinteitä varoja ovat asuinrakennukset, muut rakennukset ja rakennelmat, koneet, laitteet ja
kuljetusvälineet sekä kasvatettavat varat. Aineettomia kiinteitä varoja ovat mineraalien etsintä,
tietokoneohjelmistot, viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäteokset sekä muut aineettomat kiinteät varat.

Kiinteän pääoman kokonaisvaranto lasketaan sekä brutto- että nettokäsitteinä.

Bruttokanta on tuottajien hallussa ja vielä käytössä olevien varojen arvo, arvotettuna ”uutta vastaavin” hinnoin,
riippumatta varojen iästä tai todellisesta kunnosta. Bruttokanta koostuumenneiden investointien kumuloituneesta
arvosta vähennettynä kumuloituneella poistumalla.

Nettokanta koostuu menneiden investointien kumuloituneesta arvosta vähennettynä kumuloituneella kiinteän
pääoman kulumisella. Nettokanta on Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT95) varantokäsite,
ja sitä käytetään varallisuustaseissa, tarjonta- ja käyttötaulukoissa sekä panos-tuotostaulukoissa

Kiinteän pääoman kuluminen kuvaa kiinteän pääoman käyttöä tuotannossa tarkastelujakson aikana.

Kiinteän pääoman poistumalla tarkoitetaan pääomatavaran poistamista pääomakannasta sen eliniän päätyttyä.

Pääomakantatiedot tuotetaan toimialoittain (TOL2002), pääomatavaratyypeittäin (tavaratyyppiluokitus, kiinteiden
varojen luokitus), sektoreittain (ISL 2000) ja tuottajatyypeittäin (tuottajatyyppiluokitus).

1.3

Pääomakantatilaston laatiminen noudattaa asetusta Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmästä EKT1995
ja maailmanlaajuisen System of National Accounts 1993 sekä OECD:n suosituksia.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Pääomakantatilasto pohjautuu kansantalouden tilinpidon kiinteän pääoman bruttomuodostustietoihin
(investointeihin). Pääomakanta estimoidaan investointi-kertymämenetelmään perustuvalla laskentamallilla.
Kertymämenetelmässä käytetään pitkiä investointisarjoja, hintaindeksejä, sekä olettamuksia pääomatavaroiden
eloonjäämis-/kuolleisuusfunktion muodosta ja keskimääräisistä käyttöi’istä. Investointikertymämenetelmää
täydennetään kyselyillä ja hallinnollisilla aineistoilla.

Pääomakantatiedot lasketaan sekä käypiin että kiinteisiin hintoihin.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Kiinteän pääoman bruttomuodostustiedot ovat kansantalouden tilinpidon tietoja, joista on oma
menetelmäselvityksensä. Investointikertymämenetelmän tuottamia pääomakantatietoja verrataan Tilastokeskuksen
kyselyihin ja muihin hallinnollisiin aineistoihin.Myös investointikertymämenetelmän elinikäoletuksia verrataan
kyselyihin.
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4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Pääomakantatilasto on vuositilasto. Pääomakantatiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuussa.
Tilastovuotta t koskevat tiedot ovat lopullisia noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen. Ennakolliset
tiedot ilmestyvät puoli vuotta tilastovuoden jälkeen.

Aikasarjauudistukset esim. laskentamenetelmien, luokitusten ja käsitteiden muuttuessa voivat muuttaa
pääomakantatilaston tietoja. Kiinteähintaisia sarjoja voidaan laskea taaaksepäin eri perusvuosilla.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Pääomakantatilaston keskeiset tiedot julkistetaan tilaston Tilastokeskuksen Internet-sivuilla tietokantataulukoina.
Tilaston tietoja on saatavissa myös Tilastokeskuksen ASTIKA-tietokannasta.

Lisäksi tilastotiedot raportoidaan EU:n tilastovirastolle Eurostatille ja sitä kautta ne tulevat julkaistavaksi
Eurostatin sekä OECD:n tietokannoissa.

Lisätietoja luokituksista yms. tilastokeskus.fi -sivun kohdasta 'Tietoa tilastoista' sekä painetuista
luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Pääomakantatilaston tiedot käypiin ja kiinteisiin hintoihin ovat saatavissa vuodesta 1975 alkaen vertailukelpoisena
aikasarjana.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Kansantalouden tilinpitojärjestelmä SNA93/EKT95muodostaa yhtenäisen ja selkeän talouden tarkastelukehikon.
Pääomakantatilasto on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää.
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