
Panos-tuotos 2007

Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön
tuoteryhmä vuonna 2007
Tilastokeskuksen vuotta 2007 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojenmukaan tuoteryhmä
45, rakennustyöt, oli Suomen kansantalouden merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön
tuoteryhmä. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat tuoteryhmä 70, kiinteistöalan palvelut, tuoteryhmä
85, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, tuoteryhmä 15, elintarvikkeet ja juomat, tuoteryhmä 75,
hallinto ja pakollinen sosiaalivakuutus sekä tuoteryhmä 80, koulutuspalvelut. Kotimainen
lopputuotekäyttö muodostuu kulutusmenoista ja pääoman bruttomuodostuksesta.

Suurimpien tuoteryhmien osuudet ostajanhintaisesta kotimaisesta lopputuotekäytöstä

Osuus (%)
kotimaisesta
lopputuotekäytöstä

Tuoteryhmä

14,745 Rakennustyöt

11,670 Kiinteistöalan palvelut

10,785 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

6,915 Elintarvikkeet ja juomat

6,275 Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus

5,680 Koulutuspalvelut

3,555 Majoitus- ja ravitsemispalvelut

3,229 Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet

2,992 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

2,934 Autot ja perävaunut

2,124 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut

1,923 Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä
niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2007 koskevat tiedot. Vuoden
2008 taulukot julkaistaan heinäkuussa 2011. Samalla otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008
sekä uusi tuoteluokitus CPA 2008.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 23.6.2010
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2007, milj. euroa, käyvin hinnoin

YhteensäVientiPääoman
brutto-
muodostus

Kulutus-
menot

Välituote-
käyttö

Koodi / Tuotteet (KTTL)

5 2934342101 0583 591Maa- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut01

5 069675521954 255Metsätaloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut02

269130102154Kala- ja muut kalastustuotteet sekä niihin liittyvät palvelutB

6 1551015.6 129EnergiamineraalitCA

3 786126-14.3 675
Metallimalmit, mineraalien kaivun ja louhinnan muut
tuotteet

CB

11 5671 130365 1395 262Elintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteetDA

3 083631541 584813Tekstiilit, vaatteet ja turkiksetDB

6131314314163Nahka ja nahkatuotteetDC

7 8102 992142244 652Puutavara ja puutuotteetDD

14 8079 720691684 850Massa, paperi ja paperituotteet21

3 526305-21 1442 079Painotuotteet sekä ääni-, kuva- ja atk- tallenteet22

10 0963 427271 2215 421Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaineDF

13 5754 626801 4837 387Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidutDG

4 2331 384472142 587Kumi- ja muovituotteetDH

3 522762151142 631Muut ei-metalliset mineraalituotteetDI

27 1309 56573412216 710Perusmetallit ja metallituotteetDJ

21 0098 8333 6576027 917Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteetDK

29 31714 6232 3211 35811 015Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteetDL

11 5295 5331 7891 8722 336KulkuneuvotDM

2 9764051201 0041 446Huonekalut; muualla luokittelemattomat teollisuustuotteetDN

6 24595.1 1465 003Sähkö, kaasu ja vesiE

30 075.22 7413556 979RakennustyötF

33 4211 5471 67414 64815 553
Kaupan palvelut; moottoriajoneuv. ja kotit.esineiden
korjaus

G

7 348114.4 9352 298Majoitus- ja ravitsemispalvelutH

23 6123 541125 11014 950Kuljetus- ja varastointipalvelutIA

6 616293.1 7684 555Posti- ja teleliikennepalvelutIB

8 806451.3 9014 453Rahoitus- ja vakuutuspalvelutJ

27 933.50919 0208 404Kiinteistöalan palvelutKA

45 84810 2652 9262 01330 644Liike-elämän palvelutKB

12 75451.10 5062 198Julkisen hallinnon palvelut, pakollinen sosiaalivakuutusL

10 3654.9 504857KoulutuspalvelutM

19 5271.18 3031 222Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelutN

10 038403516 7772 870Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelutO

128..128.KotitalouspalvelutP

428 07981 12238 067115 832193 057Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan

-856-856...Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo

1 906..1 906.Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla

02 070.-2 070.Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa

22 746473 09313 6615 946Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot

451 87582 38341 160129 329199 003Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan
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Laatuseloste: Panos-tuotos

1. Tilastotietojen relevanssi
Panos-tuotostilaston eli tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä niihin perustuvien panos-tuotostaulukoiden
laadintaa säätelevä kansantalouden tilinpitoa koskeva perussäädös on Neuvoston asetus 25-06-1996:
ESA95 Regulation: Council Regulation 2223/96. Se perustuu kansainväliseen kansantalouden tilinpidon
suositukseen System of National Accounts, 1993. EU:n tasolla on lisäksi runsaasti tarkentavaa lainsäädäntöä
ja ohjeistusta.

Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti
kansantalouden tuotevirtoja. Ne soveltuvat tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten
riippuvuuksien analysointiin. Tarjontataulukossa kuvataan tuoteryhmittäin kansantaloudessa käytettävien
tavaroiden ja palvelujen tuotantoa eri toimialoilla sekä niiden tuontia. Käyttötaulukossa kuvataan
tuoteryhmittäin näiden tuotteiden käyttöä eri toimialojen välituotteeksi sekä kotimaiseen loppukäyttöön
ja vientiin. Tuotetiedot esitetään 2-numeroisella CPA- luokituksella (60 tuoteryhmää). Vastaavasti
toimialojen tuotanto ja välituotekäyttö esitetään 2-numeroisella NACE- luokituksella (60 toimialaa).

Varsinaisessa symmetrisessä panos-tuotostaulukossa tarkastellaan toimialojen tuotosten käyttöä eri
toimialojen välituotepanoksiksi sekä loppukäyttöön 2-numeroisella NACE-luokituksella. Symmetrinen
panos-tuotostaulukko (60 x 60 toimialaa) on muodostettu tarjonta- ja käyttötaulukoista
markkinaosuusolettamuksella. Tuontituotteiden käyttö esitetään taulukossa toimialoittain ja loppukäytöittäin
omalla rivillään. Tuonnin käyttötaulukko esitetään erikseen, ja siitä selviää kunkin kotimaisen toimialan
tuotekohtainen tuontituotteiden käyttö sekä tuontituotteiden tuotekohtainen loppukäyttö.

Toimialojen panoskerroinmatriisi osoittaa kunkin toimialan tuotosyksikköä kohden tarvitsemat välittömät
panokset. Lisäksi panos-tuotostilasto käsittää myös ns. Leontiefin käänteismatriisin sekä eräitä siihen
perustuvia analyysitaulukoita. Käänteismatriisi osoittaa, kuinka paljon yhden yksikön lisäys toimialan
tuotoksen loppukäytössä kaikkiaan vaatii lisää tuotosta eri toimialoilla, kun otetaan huomioon sekä
välittömät että välilliset vaikutukset.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tarjonta- ja käyttötaulukoiden laadinnan lähtökohtana ovat kansantalouden vuositilinpidon ennakolliset,
tasapainottamattomat, tiedot. Laadinnassa kansantalouden vuositilinpidon tuotetaloustoimitiedot jaetaan
eri tietolähteistä saatavien tuotetietojen mukaan tuoteryhmiin ja mukaan lisätään eräitä EKT 95:n tarjonta-
ja käyttötaulukoilta edellyttämiä luokituksia. Työn tuloksena syntyy tarjontataulukko perushintaan ja
käyttötaulukko ostajanhintaan. Hinnanmuodostuserien (tuoteverot ja tuotetukipalkkiot sekä kaupan ja
kuljetuksen lisät) avulla käyttötiedot muunnetaan perushintaisiksi tarjonta- ja käyttötaulukoiden
tasapainotusta varten. Tasapainotuksen lopputuloksena syntyy tasapainotettu tuotetase, joka muodostaa
samalla kansantalouden vuositilinpidon lopulliset tiedot ja jossa tarjonta on yhtä suuri kuin käyttö eikä
tilastoeroa esiinny.

Tasapainotetuista tarjonta- ja käyttötaulukoista johdetaan panos-tuotostaulukot ns.
markkinaosuusolettamuksella, jonka mukaan jokaisella tuotteella on oma tietty markkinaosuutensa
riippumatta siitä, millä toimialalla se on tuotettu.

Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä panos-tuotostaulukot laaditaan käyvin hinnoin.

Laadintamenetelmistä on laajemmin tietoa osoitteessa:
http://tilastokeskus.fi/til/pt/pt_2005-06-08_men_001.html

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Panos-tuotoksen sisältö, käsitteet, määritelmät on määriteltyjä EKT95-käsikirjassa. Laskentamenetelmät
on kuvattu yksityiskohtaisesti ”Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables” -käsikirjassa.
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Panos-tuotoksen laadinnassa käytetään kaikkia mahdollisia tuotekohtaisia lähdeaineistoja. Jotta
tuoteryhmittäinen tarjonta ja käyttö saadaan tasapainoon, lähdeaineistojen perusteella laskettuja tuotetietoja
joudutaanmuuttamaan, lähdeaineistojen tietoihin tekemään korjauksia ja hakemaan kokonaisuuden kannalta
oikeaa tietoa sovittamalla yhteen useita tietolähteitä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Panos-tuotos on vuositilasto, joka julkaistaan vuosittain. Vuotta t kuvaava panos-tuotostilasto julkaistaan
joulukuussa t+2. Tiedot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tiedot julkistetaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/pt/tau.html. Tilastokeskus
toimittaa tietoja maksullisena toimeksiantona tarkemmalla tuoteryhmä- ja toimialatasolla edellyttäen, että
tiedonantajien tietosuoja säilyy.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Panos-tuotoksesta on olemassa tilastovuodesta 2003 lähtien kansantalouden vuositilinpidon tietojen kanssa
yhdenmukaiset taulukot. Taulukkoja on myös saatavana vuosilta 1995-2002 erikseen pyydettäessä. Nämä
taulukot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia kansantalouden vuositilinpidon tietojen eikä myöhempien
vuosien panos-tuotostaulukoiden kanssa.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Panos-tuotos on muista tilastoista johdettu tilasto, jossa tuoterakennetiedon arviointiin käytetään monia
eri lähdetilastoja. Tiedoissa saattavat poiketa mm. tasapainotuksesta johtuen lähdetilastojen tiedoista.

Panos-tuotos on ainoa koko talouden tuoterakenteita ja toimialojen välisiä riippuvuuksia kuvaava yhtenäinen
tilasto.
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