Sektoriluokitus 2012 ja työnantajasektori
työvoimatutkimuksessa
Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön soveltuvin osin Sektoriluokitus 2012 tilastovuoden 2020
alusta lähtien. Tilastokeskuksessa on tehty päätös (dnro TK-41-444-19) Sektoriluokituksen 2012
käyttöönotosta Väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Tavoitteena on yhtenäistää tilastotuotannon
luokituksia ja laatua sekä lisätä tilastotietojen vertailukelpoisuutta. Henkilötilastoissa yhteistä on jako
kuntasektoriin, valtiosektoriin ja yksityiseen sektoriin.
Sektoriluokitus 2012 korvaa työvoimatutkimuksen nykyisen kansallisen sovelluksen
työnantajasektoriluokituksesta. Työnantajasektoritiedon muodostamisessa käytetään yritysrekisterissä
olevaa sektoritietoa. Sektoriluokituksen sisällöstä vastaa Tilastokeskuksessa Talous- ja
ympäristötilastot -yksikkö ja käytännön soveltamisesta Tiedonhankinta-yksikössä sijaitseva
yritysrekisteri.
Uusi luokittelu on otettu käyttöön vuoden 2020 tammikuusta alkaen. Ensimmäiset uuden luokittelun
mukaiset työnantajasektoritiedot julkaistaan 23.4.2020. Uuden ja vanhan luokittelun mukaiset tiedot
eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Vertailua varten vuoden 2020 kuukausi- ja
neljännesvuosijulkaisujen liitetaulukoissa tilastovuoden ja vertailuvuoden työnantajasektoritieto
julkaistaan uudella luokittelulla.
Työvoimatutkimuksen aiemmin käyttämän työnantajasektoritiedon luokittelu yksityiseen ja julkiseen
sektoriin perustui yritysrekisterin omistajatyyppitietoon. Työvoimatutkimuksessa luokittelun
päättelysäännöt olivat monimutkaisia ja virhealttiita. Tämän vuoksi määritelmää ei noudatettu kaikilta
osin. Kunnan tai kuntayhtymän omistamat yritykset oli luokiteltu kuntasektorille, vaikka määritelmän
mukaan ne olisi pitänyt luokitella yksityiselle sektorille.
Uusi luokittelu pohjautuu suoraan yritysrekisterin sektoritietoon, joka on olemassa kaikille
yritysrekisterissä oleville toimipaikoille. Tämä vähentää manuaalisen luokittelun tarvetta ja siitä
johtuvia virheitä.
Nykyiset työvoimatutkimuksen käsitteiden määritelmät yksityisen ja julkisen sektorin osalta säilyvät
lähes ennallaan. Luokittelussa voi kuitenkin tapahtua muutoksia yksittäisten toimipaikkojen kohdalla.
Kuten aiemminkin, julkaistavat tiedot jaetaan julkiseen ja yksityiseen sektoriin, ja julkinen sektori
jaetaan valtio- ja kuntasektoriin.
Julkinen sektori sisältää seuraavat alaluokat:
•

•

S.1311 Valtionhallinto
o

S.13111 Valtion budjettitalous

o

S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt

S.1313 Paikallishallinto
o

S.13131 Kunnat

o

S.13132 Kuntayhtymät

o

S.13133 Ahvenanmaan maakunnan hallitus

2

o

•

S.13139 Muut paikallishallinnon yksiköt

S.1314 Sosiaaliturvarahastot

Yksityinen sektori sisältää seuraavat alaluokat:
o

S.11 Yritykset

o

S.12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

o

S.14 Kotitaloudet

o

S.15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Muu tai tuntematon sektori -luokka sisältää sektoriluokituksen luokan
o S.2 Ulkomaat
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Vuoden 2018 aineistosta tehdyn selvityksen perusteella voidaan arvioida, että noin kolmella
prosentilla palkansaajista työnantajasektorin pääluokka muuttuu. Yksityisen sektorin työllisten määrä
kasvaa hieman (2 %) ja julkisen sektorin työllisten määrä pienenee noin 4 prosenttia. Muutokset
johtuvat lähes yksinomaan siitä, että uudessa luokittelussa kunnan tai kuntayhtymän omistamat
yritykset luokitellaan yksityiselle sektorille, kun aiemmin ne luokiteltiin julkiselle sektorille.
Sektoriluokitus 2012 -luokituksesta on kerrottu tarkemmin Tilastokeskuksen Sektoriluokitus sivustolla.

