Julkinen talous 2009

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
2007

Julkisten menojen BKT-osuus pienentyi vuosina 2006 ja 2007
Vuosina 2006 ja 2007 bruttokansantuotteen (BKT) nimellinen kasvu oli julkisten menojen kasvua selvästi
nopeampaa. Julkisyhteisöjen sulautettujen kokonaismenojen osuus BKT:sta oli 47,3 prosenttia vuonna 2007,
kun vuonna 2005 osuus BKT:sta oli ollut 50,3 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot
olivat 85 miljardia euroa vuonna 2007. Ajanjaksolla 1990–2007 julkiset menot kasvoivat nimellisesti keskimäärin
vajaat neljä prosenttia vuodessa.
Vuonna 2007 suurin julkisten menojen pääryhmä oli sosiaaliturva, jonka meno-osuus oli 19,9 prosenttia BKT:sta.
Suurimmillaan sosiaaliturvamenojen osuus oli vuonna 1994, jolloin julkisyhteisöt käyttivät siihen resursseja
28,3 prosenttia BKT:sta. 1990–luvun alun laman jälkeen on sosiaaliturvan meno-osuus pienentynyt tasaisesti.
Terveydenhuoltoon ja yleiseen julkishallintoon julkisyhteisöt käyttivät vuonna 2007 menoja 6,6 ja 6,2 prosenttia
BKT:sta. Koulutuksen menot olivat 5,8 prosenttia BKT:sta. Elinkeinoelämään liittyviin menoihin käytettiin
yhteensä 4,4 prosenttia BKT:sta. Elinkeinoelämän pääryhmä sisältää liikenteen menot, eri elinkeinoille suunnatut
tuet sekä menot soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen. Puolustuksen sekä yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden menojen osuudet olivat 1,4 ja 1,2 prosenttia BKT:sta. Puolustusmenojen BKT-osuus on
1990–luvun lopun jälkeen vaihdellut pääasiassa maanpuolustuskaluston hankintojen ajoittumisen vaikutuksesta.
Vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyvät menot olivat yhteensä 1,1 prosenttia BKT:sta. Ympäristönsuojeluun sekä
yhdyskuntien palveluihin ja asumiseen liittyvät menot olivat 0,4 ja 0,3 prosenttia BKT:sta. Näiden tehtävien
suhteellisen pieneen osuuteen vaikuttaa se, että vesi- ja jätevesihuollon sekä jätehuollon kunnalliset liikelaitokset
ja osakeyhtiöt on pääosin luokiteltu kansantalouden tilinpidossa liiketoimintana yrityssektoriin, jolloin kyseisiin
palveluihin liittyvät menot eivät näy julkisyhteisöjen menoina.
Tilastokeskus julkaisee ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisempia tietoja julkisyhteisöjen menoista tehtävittäin.
Uutta laajempaa tietosisältöä esitellään tarkemmin pdf-julkaisussa. Yksityiskohtaisemmat tiedot julkaistaan
tietokantataulukoissa.

Helsinki 4.2.2009

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, Julkisyhteisöt yhteensä 2006 - 2007
Miljoonaa
euroa
Tehtävä
G0 Tehtävät yhteensä

Vuosi
2006
2007
G01 Yleinen julkishallinto
2006
2007
G02 Puolustus
2006
2007
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2006
2007
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 2006
2007
G05 Ympäristönsuojelu
2006
2007
G06 Asuminen ja yhdyskunnat
2006
2007
G07 Terveydenhuolto
2006
2007
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2006
2007
G09 Koulutus
2006
2007
G10 Sosiaaliturva
2006
2007

Osuus BKT:sta,
%

81 343
84 979
10 894
11 102
2 413
2 507
2 166
2 243
7 682
7 899
547
602
489
629
11 362
11 904
1 844
1 985
9 954
10 350
33 992
35 758

48,7
47,3
6,5
6,2
1,4
1,4
1,3
1,2
4,6
4,4
0,3
0,3
0,3
0,4
6,8
6,6
1,1
1,1
6,0
5,8
20,4
19,9
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Tilaston julkaisu-uudistuksen sisällöstä
Tehtävittäiset menot julkaistaan aikaisempaa tarkemmalla tasolla
Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin-tilasto laajenee helmikuussa 2009 nykyisestä kymmenen
pääryhmän tasosta tarkemmalle tasolle. Tarkemman tason jaottelussa on yli 50 tehtäväluokkaa jaettuna
kymmeneen pääryhmään.
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän
tietoihin perustuen. Julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin koskeva tilasto on osa Euroopan kansantalouden
tilinpitojärjestelmän (EKT95) säännöllistä raportointiohjelmaa Euroopan tilastovirastolle Eurostatille.
Tehtäväluokituksena on kansainvälinen Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) alunperin kehittämä julkisyhteisöjen
tehtäväluokitus (COFOG, Classification of Functions of Government).
Tilaston avulla voidaan tarkastella julkisten menojen rakennetta ja kehitystä, mutta toistaiseksi tarkimman tason
aikasarjat alasektoreittain julkaistaan vuodesta 2002 lähtien. Kymmenen pääryhmän tasolla aikasarjat alkavat
vuodesta 1990 alasektoreittain.

Yhteydet muihin kansallisiin ja kansainvälisiin tilastoihin
Tilasto on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää ja tilaston taloustoimi- ja sektoriluokitukset perustuvat
tilinpitoon. Tärkeänä erona kansantalouden tilinpidon toimialatileihin on, että yleensä toimialatileillä
hallintotoiminta on luokiteltu omalle toimialalleen, kun tehtävittäisessä tarkastelussa hallintomenot kohdistetaan
hallinnoitavaan tehtävään. Tehtävittäinen tarkastelu kuvaa erityisesti sitä, mitä tarvetta julkinen meno palvelee.
Kansallisesti julkisyhteisöjen menot tehtävittäin-tilastolla on yhteyksiä useaan muuhun tilastoon. Esimerkiksi
Tilastokeskuksen koulutus, ympäristönsuojelu sekä tutkimus- ja kehitysmenotilastot käsittelevät saman aihealueen
asioita, mutta näkökulmissa voi olla eroja suhteessa tilinpitoon perustuvaan tilastoon.
Tilinpidon ympäristönsuojelu-tehtävässä menojen suhteellinen vähäisyys verrattuna kansalliseen Tilastokeskuksen
Julkiset ympäristösuojelumenot-tilastoon selittyy pääosin sillä, että kunnalliset vesi- ja viemärilaitokset on
luokiteltu tilinpidossa yrityssektoriin ja kuntien muu jätehuolto toimii alueellisesti paljolti kuntien omistamien
osakeyhtiöiden kautta, jolloin pääryhmän kokonaismenot jäävät alhaisiksi. Laajempi tarkastelu, jossa julkinen
sektori olisi kokonaisuus, tuottaisi toisenlaisen tuloksen. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Julkiset
ympäristönsuojelumenot-tilasto kattaa myös kunnallisten vesi- ja viemärilaitosten toiminnan, jolloin menot
siinä tilastossa ovat tilinpitoon perustuvaa tilastoa suuremmat.
Koulutuksen tehtävässä eroja Tilastokeskuksen Koulutuksen talous-tilastoon aiheutuu mm. esi- ja perusopetuksen
kustannustietojen jakaminen eri tehtäville sekä tutkintoon johtamattoman koulutuksen menojen käsittely
erilaisella tavalla eri tilastoissa.
Tutkimus-ja kehittämismenojen erottaminen muista menoista voi aiheuttaa eroa Tilastoskeskuksen Tutkimus-ja
kehittämistoiminta-tilaston ja julkisyhteisöjen menot tehtävittäin-tilaston välille, koska tietolähteet, aineiston
kattavuus tai menetelmät eroavat. Esimerkiksi julkisyhteisöjen menot tehtävittäin- tilastossa ei ole eroteltu
ammattikorkeakoulujen tutkimusmenoja niiden muista käyttömenoista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamat tilastot terveydenhoitomenoista ja sosiaalimenoista
käsittelevät samoja aiheita, lähinnä COFOG-luokituksen pääryhmiä seitsemän (terveydenhuolto) ja kymmenen
(sosiaaliturva).THL:n kansainväliseen terveydenhuoltotilien eli SHA - luokitukseen perustuva Terveydenhuollon
menot ja rahoitus-tilasto on Tilastokeskuksen julkiset menot tehtävittäin - tilastoa laajempi ja yksityiskohtaisempi.
Esimerkiksi THL:n tilasto kattaa kaikki sektorit eikä ainoastaan julkisyhteisöjä.Julkisyhteisöjen menot
tehtävittäin-tilastossa on käytetty THL:lta saatuja tietoja kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon tietojen jakamiseksi avohoidon ja sairaalahoidon kesken. THL:n asiantuntijoiden kanssa
on tehty yhteistyötä erityisesti tilinpidon sosiaali- ja terveydenhuollon menojen tilastoinnin
yhdenmukaistamisessa.
Koska julkiset menot tehtävittäin -tilasto on osa Euroopan kansantalouden tilinpidon järjestelmää, ovat tiedot
pääosin vertailukelpoisia EU:n muiden jäsenmaiden vastaaviin tietoihin. Tilaston kehittämisessä tehdään
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yhteistyötä Euroopan Unionin jäsenmaiden kesken Eurostatin kautta. Eurostat on järjestänyt säännöllisesti
työryhmiä julkisten menojen tilastoinnin luokitusten ja ohjeiden kattavuuden kehittämiseksi.

Julkisten menojen käsitteestä kansantalouden tilinpidossa
EU-asetuksiin (EY No 2223/96, 1500/2000 ja 113/2002) perustuvat julkiset kokonaismenot käsittävät seuraavat
taloustoimet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.1 Palkansaajakorvaukset
P.22 Välituotekäyttö
D.3 Tukipalkkiot
D.4 Omaisuusmenot
D.61+D.62+D.631 Sosiaalietuudet (ml. luontoismuotoiset)
D.7 Muut tulonsiirrot
D.9 Pääomansiirrot
P.5 Pääoman bruttomuodostus
K.2 Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat

Sulautetut julkiset kokonaismenot tehtävittäin saadaan, kun julkisyhteisöjen menoista eliminoidaan
julkisyhteisöjen väliset omaisuusmenot, muut tulonsiirrot ja pääomansiirrot (taloustoimet D.4, D.7 ja D.9) .
Muita taloustoimia ei sulauteta menoina tai tuloina, mutta tilinpidossa voidaan lähtökohtaisesti uudelleenluokitella
perusaineistoissa myyntituloiksi tai palveluiden ostoiksi luokiteltuja eriä, jos ne ovat tulonsiirtojen luonteisia
julkisyhteisöjen eri alasektoreiden välillä tai sisällä.
Tilinpidossa lasketaan myös julkiset kulutusmenot tehtävittäin. Julkisissa kulutusmenoissa palveluiden ja
hyödykkeiden tuotanto omaan käyttöön ei aiheuta ylimääräistä tilastoitua menojen kasvua verrattuna sulautettuihin
kokonaismenoihin, koska oman tuotannon arvo oikaisee siitä syntyviä juoksevia kustannuksia. Tämä vastaa
käsitteellisesti liikekirjanpidossa tuloslaskelman rivin “valmistus omaan käyttöön” käyttämistä oikaisueränä,
jos tuloslaskelmassa on kuluksi kirjattu pysyvien vastaavien investointihyödykkeiden omaan tuotantoon kuuluvia
menoja.
Tilinpidossa periaatteena on lähes aina taloustoimien bruttokirjaus ja tämä voi aiheuttaa tulkintaongelmia
sulautettuja julkisia kokonaismenoja analysoitaessa. Koska julkiset kokonaismenot sisältävät myös omaan
käyttöön tuotettujen palveluiden ja hyödykkeiden arvon, voidaan menot joissain tapauksissa kirjata kahteen
kertaan bruttoperiaatteen vuoksi. Esimerkiksi kun kunta rakentaa tieverkkoa omin tuotantopanoksin, kirjataan
liikenteen tehtäväluokassa menoiksi rakentajien palkat, sosiaalivakuutusmaksut, materiaalit sekä ostetut
aliurakointipalvelut. Kuitenkin samassa tehtävässä kirjataan taloustoimena P.5 myös koko kustannusten
perusteella lasketun investoinnnin arvo eli meno esiintyy kahteen kertaan. Tällaista tulkintaongelmaa ei synny,
jos investointihyödykkeet ostetaan kokonaan ulkopuolisilta tuottajilta.
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Liitetaulukot
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Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, Julkisyhteisöt yhteensä 2007
Miljoonaa
euroa
Tehtävä
G0 Tehtävät yhteensä
G0101 Toimeenpano - ja lainsäädäntöelimet, finanssi - ja veroasiat, ulkoasiainhallinto
G0102 Taloudellinen apu ulkomaille
G0103 Yleiset hallintopalvelut
G0104 Perustutkimus
G0105 Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen
G0106 Muut yleisen julkishallinnon palvelut
G0107 Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet
G0108 Hallinnon eri tasojen väliset yleisluonteiset siirrot
G0201 Sotilaspuolustus
G0202 Siviilipuolustus
G0203 Sotilasapu ulkomaille
G0204 Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen
G0205 Puolustus, muualla luokittelematon
G0301 Poliisitoimi
G0302 Palo - ja pelastustoimi
G0303 Tuomioistuimet
G0304 Vankilalaitos
G0305 Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen
G0306 Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon
G0401 Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut
G0402 Maa, metsä, kala - ja riistatalous
G0403 Polttoaine- ja energiahuolto
G0404 Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen
G0405 Liikenne
G0406 Viestintä
G0407 Muut toimialat
G0408 Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen
G0409 Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon
G0501 Jätehuolto
G0502 Jätevesihuolto
G0503 Ympäristön pilaantumisen torjunta
G0504 Biologisen monimuotoisuuden ja maisemansuojelu
G0505 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen
G0506 Ympäristön suojelu, muualla luokittelematon
G0601 Asuinolojen kehittäminen
G0602 Yhdyskuntakehitys
G0603 Vesihuolto
G0604 Katuvalaistus
G0605 Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen
G0606 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat
G0701 Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja välineet (Y)
G0702 Avohoitopalvelut (Y)
G0703 Sairaalapalvelut eli laitoshoito (Y)
G0704 Yleiset terveydenhuoltopalvelut (Y)
G0705 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen
G0706 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon
G0801 Virkistys - urheilupalvelut (Y)
G0802 Kulttuuripalvelut (Y)
G0803 Radio, televisio - ja julkaisutoiminta
G0804 Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen
G0805 Virkistys, kulttuuri - ja uskonnollisen toiminnan tutkimus ja kehittäminen
G0806 Virkistys, kulttuuri - ja uskonnollinen toiminta, muualla luokittelematon
G0901 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus (ISCED 0 ja 1) (Y)
G0902 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (ISCED 2 ja 3) (Y)
G0903 Keskiasteen jälkeinen koulutus, ei korkea-aste (ISCED 4) (Y)
G0904 Korkea-asteen koulutus (ISCED 5 ja 6) (Y)
G0905 Tutkintoon johtamaton koulutus (Y)
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84 979
2 518
556
4 299
819
0
35
2 875
0
2 321
47
126
0
13
923
490
435
225
0
170
1 163
1 930
39
165
3 643
33
0
727
199
167
0
170
61
56
148
-18
451
31
0
0
165
1 153
5 188
4 960
36
169
398
787
870
14
309
2
3
2 030
4 696
0
2 891
435

Osuus BKT:sta,
%
47,3
1,4
0,3
2,4
0,5
0,0
0,0
1,6
0,0
1,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,3
0,2
0,1
0,0
0,1
0,6
1,1
0,0
0,1
2,0
0,0
0,0
0,4
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
-0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,6
2,9
2,8
0,0
0,1
0,2
0,4
0,5
0,0
0,2
0,0
0,0
1,1
2,6
0,0
1,6
0,2

Miljoonaa
euroa
G0906 Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille (Y)
G0907 Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen
G0909 Koulutus, muualla luokittelematon
G1001 Sairaus ja toimintarajoitteisuus (Y)
G1002 Vanhuus (Y)
G1003 Lesket ja muut edunsaajat (Y)
G1004 Perhe ja lapset (Y)
G1005 Työttömyys (Y)
G1006 Asuminen (Y)
G1007 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon (Y)
G1008 Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen
G1009 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon
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37
0
261
7 588
15 969
1 287
4 535
3 764
431
1 066
29
1 089

Osuus BKT:sta,
%
0,0
0,0
0,1
4,2
8,9
0,7
2,5
2,1
0,2
0,6
0,0
0,6

Laatuseloste: Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tilaston tietosisältö ja käyttötarkoitus
Tilasto kuvaa julkisyhteisöt-sektorin ja sen alasektoreiden kokonaismenojen jakautumista tehtävittäin Euroopan
kansantalouden tilinpidon (EKT95) tehtäväluokituksen COFOG (Classification of the Functions of Government)
mukaan sekä menolajeittain. Tilaston avulla voidaan seurata talouspolitiikan tavoitteiden toteuttamista julkisten
menojen rakenteen muutosten avulla.
Tilasto pohjautuu kansantalouden tilinpidon tietoihin.

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto on kansantalouden tilinpidon mukainen johdettu tilasto. Tilaston 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.
EU:n jäsenmaat toimittavat julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin koskevat tiedot Eurostatille raportointitauluilla
1101 ja 1102 seuraavien EU:n säädösten mukaisesti:
•
•
•

Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan kansantalouden tilinpitoja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä, liite B Kansantalouden tilinpidon tietojen lähettämisohjelma
Komission asetus (EY) N:o 1500/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisyhteisöjen menojen ja tulojen osalta ja
Komission asetus (EY) N:o 113/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2223/96 muuttamisesta käyttötarkoituksen mukaisten menojen tarkistettujen luokitusten osalta (ETA:n
kannalta merkityksellinen teksti)

Asetuksissa säädetään julkisyhteisöt yhteensä sektorin tietojen toimittamisesta COFOG-luokituksen pääryhmittäin.
Lisäksi herrasmies-sopimuksen perusteella jäsenmaita pyydetään toimittamaan vuosittaiset tiedot myös
julkisyhteisöjen alasektoreittain sekä julkisyhteisöt yhteensä tasolla myös COFOG-luokituksen tarkemmalla
2-numerotasolla (ryhmä-tasolla). Suomi on antanut luvan julkaista tarkemman tason tietonsa ja julkaisee myös
ne kansallisesti.
Luokitukset ovat sektoriluokitus, julkisyhteisöjen tehtäväluokitus sekä menolajiluokitus. Sektoriluokitus löytyy
Tilastokeskuksen luokitustietokannasta. Sektoriluokituksen mukaan julkisyhteisöihin Suomessa luetaan valtio,
kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot. Valtio- ja kuntasektoriin
ei lueta sellaisia valtion ja kuntien liikelaitoksia, jotka ovat markkinatuottajia. Valtiosektoriin luetaan
budjettitalouden ohella budjetin ulkopuoliset rahastot. Sosiaaliturvarahastoihin luetaan Suomessa julkisen vallan
säätämää sosiaaliturvaa hoitavat yksiköt. Näitä ovat perusturvaa toteuttavat yksiköt, kuten Kansaneläkelaitos,
Työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat, sairauskassat, työttömyyskassat, lakisääteistä työeläkevakuutusta
hoitavat yhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja julkiset laitokset (esim. Kuntien eläkevakuutus). Työeläkelaitokset
määriteltiin tilastoinnissa osaksi Suomen julkista sektoria EU:n komission tammikuussa 1997 tekemällä erityisellä
päätöksellä.
Menolajit, jotka perustuvat EKT95:n taloustoimiin, ovat:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Välituotekäyttö
Maksetut verot (pl. pääomaverot)
Palkansaajakorvaukset
Tukipalkkiot
Omaisuusmenot
Sosiaalietuudet (ml. luontoismuotoiset sosiaalietuudet)
Muut tulonsiirrot
Pääomansiirrot
Pääoman bruttomuodostus
Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinnat

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilastossa käytetty kokonaismenojen käsite perustuu yllämainittuihin neuvoston asetukseen 2223/96, liite B ja
komission asetukseen (EC) No 1500/2000 sekä niiden pohjalta laaditussa Kansantalouden tilinpidon
raportointitaulukossa 2 Julkisyhteisöjen tärkeimmät kokonaissuureet ('Main aggregates of general government')
käytetylle kokonaismenojen käsitteelle. Tästä raportointitaulukosta saadaan alasektoreittain kansantalouden
tilinpidon taloustoimien reunat ja menojen laskentakaavat, joihin tehtävittäisten tietojen on täsmättävä.
Julkisyhteisöt yhteensä tasolla kokonaismenot esitetään sulautettuna siten, että alasektoreiden väliset korot,
sekä tulon- ja pääomansiirrot eliminoidaan. Alasektoreiden tasolla menot esitetään sulauttamattomina.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto on vuositilasto ja ilmestyy kerran vuodessa helmikuun alussa. Vuonna t ilmestyvä tilasto koskee vuotta
t-2 ja sitä aikaisempia vuosia. Tilaston tiedot ovat vuoden t-2 osalta tarkistettuja ennakkotietoja ja aikaisempien
vuosien osalta lopullisia tietoja.
Tiedot voivat muuttua kansantalouden tilinpidon tasokorjausten yhteydessä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla,
(http://tilastokeskus.fi/til/jmete/index.html).

josta

löytyvät

myös

tilaston

metatiedot

Tiedot julkaistaan myös kansantalouden tilinpidon julkaisussa, joka ilmestyy vuosittain helmikuussa. Tiedot
löytyvät julkaisun taulukosta 5.1 Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja alasektoreittain sekä 5.2
Julkisyhteisöjen sulautetut menot tehtävittäin ja menolajeittain.
Tiedot ovat saatavissa myös Tilastokeskuksen ASTIKA-tietokannasta ja tietoja voi myös tilata sähköisessä
muodossa Tilastokeskuksesta Kansantalouden tilinpidon tietopalvelusta.

Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilaston tiedot ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa ja kansainvälisesti vertailukelpoisia
EU:n jäsenmaiden kesken. Vertailukelpoiset aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1990 alkaen. EU:n tilasto löytyy
Eurostatin web-sivuilta.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin ovat määritelmiltään yhteneväisiä EU:n kansantalouden tilinpidon (EKT95)
määritelmien kanssa
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