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2003/0200 (COD)

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia
koskevista yhteisön tilastoista

.
(komission esittämä)

PERUSTELUT
1.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 99 artiklan 3 kohdassa määrätään, että
komissio antaa neuvostolle kertomuksia, joiden perusteella neuvosto valvoo jokaisen
jäsenvaltion sekä yhteisön taloudellista kehitystä sekä sitä, onko niiden
talouspolitiikka laajojen suuntaviivojen mukaista.

2.

Komission vastuulla on tehdä neuvostolle ehdotuksia yhteisen kauppapolitiikan
täytäntöönpanemiseksi. Sen tehtävänä on myös käydä kauppaneuvotteluja neuvoston
valtuuttamana. Näiden tehtävien täyttämiseksi komissio tarvitsee asianmukaista ja
korkealuokkaista tilastotietoa.

3.

Kauppaneuvotteluissa, mukaan luettuna palvelukaupan yleissopimuksen (GATSsopimus) ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan
sopimuksen (TRIPS-sopimus) täytäntöönpano, on oltava käytettävissä maksutasetta,
kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat ajantasaiset
ja korkealuokkaiset yhteisön tilastot.

4.

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on laadittava kehys mainittujen tilastojen
järjestelmälliseksi tuottamiseksi yhteisten laatustandardien pohjalta.

5.

Tällä ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston maksutaseasetukseksi
pyritään saavuttamaan mainittu tavoite. Tässä ehdotuksessa:

–

annetaan määritelmät, joita jäsenvaltioiden on sovellettava maksutasetta,
kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskeviin tietoihin

–

täsmennetään jäsenvaltioiden velvoitteet, jotka koskevat toimitettavia tietoja (tietojen
luonne ja lähteet, laatuperusteet, viitekausi, aikajaksot ja toimitusajat),

–

määritellään standardit, joita noudattaen komissio levittää yhteisön tilastot

–

perustetaan maksutasekomitea jäsenvaltioiden ja komission yhteistyön uudeksi
foorumiksi, jolla käsitellään maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria
ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja. Euroopan keskuspankki osallistuu tähän
komiteaan tarkkailijana.

6.

Tätä asetusehdotusta on käsitelty perusteellisesti jäsenvaltioiden edustajien kanssa
maksutasetyöryhmässä (Balance of Payments Working Party), raha-, rahoitus- ja
maksutasetilastokomiteassa (Committee on Monetary, Financial and Balance of
Payments Statistics) ja tilasto-ohjelmakomiteassa (Statistical Programme
Committee).
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2003/0200 (COD)
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia
koskevista yhteisön tilastoista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan
1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen1,
ovat kuulleet Euroopan keskuspankkia perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan
mukaisesti2,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä3,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 99 artiklan 3 kohdassa määrätään, että
komissio antaa neuvostolle kertomuksia, joiden perusteella neuvosto valvoo jokaisen
jäsenvaltion sekä yhteisön taloudellista kehitystä sekä sitä, onko niiden
talouspolitiikka laajojen suuntaviivojen mukaista.

(2)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 133 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan
komissio tekee neuvostolle ehdotuksia yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi ja
neuvosto valtuuttaa komission aloittamaan tarpeelliset neuvottelut.

(3)

Palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus)4 ja teollis- ja tekijänoikeuksien
kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan
sopimuksen
(TRIPS-sopimus)5
täytäntöönpanossa ja tarkastelussa sekä muita sopimuksia koskevissa nykyisissä ja
tulevissa neuvotteluissa on oltava käytettävissä asianmukaista tilastotietoa.

1

EYVL C […], […], s. […].
EYVL C […], […], s. […].
EYVL C […], […], s. […].
EYVL L 336, 23.12.1994, s. 191.
EYVL L 336, 23.12.1994, s. 214.
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(4)

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä
kesäkuuta 1995 annettu asetus (EY) N:o 2223/966 (EKT-95) sisältää yhteisten
standardien, määritelmien, luokittelujen ja tilinpitosäännöstön muodostaman
viitekehyksen, joka on tarkoitettu jäsenvaltioiden tilastojen laatimiseen Euroopan
yhteisön tarpeisiin ja jonka avulla jäsenvaltioiden tulokset saadaan keskenään
vertailukelpoisiksi.

(5)

EMU:n tilastovaatimuksia koskevassa toimintasuunnitelmassa, joka esitettiin
ECOFIN-neuvostolle syyskuussa 2000, ja sen kolmannessa, neljännessä ja viidennessä
tilannekatsauksessa, joita ECOFIN-neuvosto niinikään tuki, edellytetään Euroopan
unionin neljännesvuosittaisen tilinpidon laatimista institutionaalisilta sektoreilta 90
päivän kuluessa. Euroalueen neljännesvuosittaisten maksutaselukujen oikea-aikainen
toimittaminen on ennakkoedellytys mainitun Euroopan unionin neljännesvuosittaisen
tilinpidon kokoamiselle.

(6)

Yritystoiminnan rakennetilastoista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetulla neuvoston
asetuksella (EY, Euratom) N:o 58/977 perustettiin yhteinen kehys yhteisössä toimivien
yritysten rakennetta, toimintoja, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen
keruulle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille, ja siinä annetaan tältä alalta
kerättävät muuttujat.

(7)

Monet EU:n säädökset vaikuttavat suoraan tilastojen kokoamiseen, kuten Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta
2001, rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista.

(8)

Kansainvälisen valuuttarahaston maksutasekäsikirjassa, maksutasetta, ulkomaista
varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin
tilastovaatimuksista 2 päivänä toukokuuta 2003 annetuissa Euroopan keskuspankin
suuntaviivoissa8, kansainvälisen palvelukaupan tilastoja koskevassa Yhdistyneiden
kansakuntien käsikirjassa (Manual on statistics of international trade in services of the
United
Nations)
ja
OECD:n
suorien
ulkomaisten
sijoitusten
kiinnityspistemääritelmässä (OECD Benchmark Definition of Foreign Direct
Investment) määritellään yhteisesti yleiset säännöt, joiden mukaan maksutasetta,
kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tilastot on
kerättävä.

(9)

Salassapidettävien
tilastotietojen
luovuttamisesta
Euroopan
yhteisöjen
tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (Euratom,
ETY) N:o 1588/909 3 artiklan 2 kohdan mukaan kansallisiin, tilastosalaisuutta
koskeviin säännöksiin ei voida vedota salassapidettävien tilastollisten tietoaineistojen
Eurostatille luovuttamisen estämiseksi, jos yhteisön lainsäädäntöön kuuluvassa,
yhteisön tilastoja koskevassa säännöksessä säädetään kyseisten tietojen
luovuttamisesta.

6

EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, 28.2.2002, s. 1).
EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2056/2002 (EYVL L 317, 21.11.2002, s. 1).
EUVL L 131, 28.5.2003, s. 20.
EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 322/97
(EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1).
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(10)

Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2533/9810 annetaan luottamuksellisuutta
koskevat säännökset, joita on sovellettava luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka on
toimitettu Euroopan keskuspankille.

(11)

Yhteisön tilastojen tuottamiseen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 322/97 säännöksiä.

(12)

Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan
tavoitteita eli sellaisten yhteisten laatustandardien luomista, joita tarvitaan
maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien
vertailukelpoisten tilastojen tuottamiseksi ja jotka suunnitellun toiminnan laajuuden tai
vaikutusten takia voidaan tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö
voi ryhtyä toimenpiteisiin perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn
toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti.
Mainitussa
artiklassa
määrätyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tämän asetuksen mukainen toiminta ei ylitä sitä,
mikä on tarpeen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(13)

On selkeä tarve tuottaa maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria
ulkomaisia sijoituksia koskevia yhteisön tason tilastoja, jotka noudattavat yhteisiä
laatustandardeja.

(14)

Tässä asetuksessa asetettujen velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi kansallisilla
laitoksilla, jotka jäsenvaltioissa vastaavat tiedonkeruusta, voi olla tarve saada käyttää
hallinnollisia tietolähteitä, kuten muiden julkisten laitosten pitämiä yritysrekistereitä ja
muita tietokantoja, jotka sisältävät tietoja rajatylittävistä taloustoimista ja
varallisuusasemista, silloin kun nämä tiedot ovat tarpeen yhteisön tilastojen
tuottamiseksi.

(15)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi hyväksyttävä
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY11 mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Kohde ja tarkoitus
Tällä asetuksella perustetaan yhteinen kehys maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja
suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliseksi tuottamiseksi.
2 artikla
Tietojen toimittaminen
1.

10
11

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) maksutasetta,
kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tiedot, jotka
mainitaan liitteessä I. Tiedot määritellään liitteessä II.

EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot komissiolle liitteestä I ilmeneviä määräaikoja
noudattaen.
3 artikla
Tietolähteet

1.

Jäsenvaltiot keräävät tässä asetuksessa vaaditut tiedot kaikkia sopiviksi katsomiaan
lähteitä apunaan käyttäen.

2.

Luonnollisten ja oikeushenkilöiden, joita pyydetään toimittamaan tietoja, on
vastatessaan noudatettava määräaikoja ja määritelmiä, jotka jäsenvaltioiden
tiedonkeruusta vastaavat kansalliset laitokset tämän asetuksen mukaisesti asettavat.

3.

Jos vaadittavia tietoja ei voida kohtuullisin kustannuksin kerätä, voidaan toimittaa
parhaat mahdolliset estimaatit.
4 artikla
Laatuperusteet ja -selvitykset

1.

Jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että
toimitettujen tietojen laatu vastaa yhteisiä laatustandardeja.

2.

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle selvityksen toimitettujen tietojen laadusta
(jäljempänä 'laatuselvitykset').

3.

Tarkat säännöt yhteisistä laatustandardeista sekä laatuselvitysten sisällöstä ja
ajoituksesta vahvistetaan 11 artiklan 2 kohdassa mainittua menettelyä noudattaen ja
ottaen huomioon vaikutukset tiedonkeruu- ja kokoamiskustannuksiin.
Komissio arvioi maksutasekomitean avustuksella toimitettujen tietojen laadun
laatuselvitysten pohjalta.

4.

Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle tärkeistä menettelyä tai muita seikkoja
koskevista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta toimitettuihin tietoihin viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa tällaisen muutoksen voimaantulosta. Komissio ilmoittaa
muille jäsenvaltioille näin saaduista tiedoista.
5 artikla
Tietovirrat

Tuotettavat tilastot luokitellaan komissiolle toimittamista varten seuraavien tietovirtojen
mukaisesti:
(a)

maksutaseen euroindikaattorit

(b)

maksutaseen neljännesvuositilastot

(c)

kansainvälinen palvelukauppa

(d)

suorien ulkomaisten sijoitusten virrat
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(e)

suorien ulkomaisten sijoitusten positiot.

Tietovirroista annetaan tarkemmat tiedot liitteessä I.
6 artikla
Aikaviite ja -jaksot
Jäsenvaltiot kokoavat tietovirrat ensimmäiseltä viitekaudelta aikajaksoittain siten kuin
liitteessä I edellytetään.
7 artikla
Tietojen toimittaminen
Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tässä asetuksessa vaaditut tiedot komission määrittelemää
muotoa ja menettelyä noudattaen 11 artiklan 2 kohdassa mainitulla tavalla.
8 artikla
Luottamuksellisten tietojen toimittaminen ja vaihto
1.

Luottamuksellisten tietojen toimittaminen Eurostatin ja Euroopan keskuspankin
välillä on mahdollista siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Euroopan unionin
maksutaselukujen ja niiden jäsenvaltioiden muodostaman talousalueen, jotka ovat
omaksuneet yhtenäisvaluutan perustamissopimuksen mukaisesti, maksutaselukujen
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.
Artiklan 1 kohtaa sovelletaan sillä edellytyksellä, että Euroopan keskuspankki
noudattaa tarkoin asetuksen (EY) N:o 322/97 10 artiklassa vahvistettuja periaatteita.

2.

Jäsenvaltioiden välinen luottamuksellisten tietojen vaihto, siten kuin se määritellään
asetuksen 322/97 13 artiklassa, on mahdollista silloin, kun vaihto on tarpeen
Euroopan unionin maksutaselukujen laadun varmistamiseksi.
Jäsenvaltioiden, jotka vastaanottavat luottamuksellista tietoa muista jäsenvaltioista,
on käsiteltävä tätä tietoa luottamuksellisena.
9 artikla
Levitys

Komissio levittää tämän asetuksen mukaisesti tuotetut yhteisön tilastot liitteessä I
vahvistettuja aikajaksoja vastaavasti.
10 artikla
Mukautuminen taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen
Taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä
säädetään 11 artiklan 2 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti.
Nämät toimenpiteet koskevat:
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(a)

määritelmien päivitystä (liite II)

(b)

tietovaatimusten päivitystä, mukaan luettuna tietojen toimittamiselle asetetut
määräajat, sekä tietovirtojen tarkistamista, laajentamista ja poistamista (liite I).
11 artikla
Komitea

1.

Komissiota avustaa komitea, jota kutsutaan 'maksutasekomiteaksi'.

2.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7
artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan.
Neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4.

Euroopan keskuspankki voi osallistua komitean kokouksiin tarkkailijana.
12 artikla
Täytäntöönpanokertomus

Komissio antaa viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa
erityisesti:
(a)

tehdään selkoa tuotettujen tilastojen laadusta

(b)

arvioidaan tuotetuista tilastoista yhteisölle, jäsenvaltioille sekä tilastotiedon
toimittajille ja käyttäjille koitunutta hyötyä suhteessa tilastojen kustannuksiin

(c)

osoitetaan alueita, joilla saavutettujen tulosten perusteella katsotaan tarvittavan
parannuksia ja muutoksia.
13 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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LIITE I
TIETOVIRRAT
1.

MAKSUTASEEN EUROINDIKAATTORIT

BOP_EUR
Euroindikaattorit

Määräaika: T + 2 kuukautta
Aikajaksot: neljännesvuosittain
Kredit

Debet

Saldo

Vaihtotase

EU:n ulk.

EU:n ulk.

EU:n ulk.

Palvelut

EU:n ulk.

EU:n ulk.

EU:n ulk.

2.

MAKSUTASEEN NELJÄNNESVUOSITILASTOT

BOP_Q
Neljännesvuositiedot

I.

II.

Määräaika: T + 3 kuukautta
Aikajaksot: neljännesvuosittain
Kredit

Debet

Saldo

Vaihtotase
Tavarat
Palvelut
Kuljetus
Matkailu
Viestintäpalvelut
Rakentamispalvelut
Vakuutuspalvelut
Rahoituspalvelut
Tietojenkäsittely- ja tietopalvelut
Rojaltit ja lisenssimaksut
Muut liike-elämän palvelut
Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut
Julkishallinnon palvelut, muualla luokittelemattomat
Tulot
Palkansaajakorvaukset
Pääomakorvaukset
- Suorat sijoitukset
- Arvopaperisijoitukset
- Muut sijoitukset
Tulonsiirrot
Julkisyhteisöt
Muut sektorit

Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1

Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1

Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1

Taso 1
EU:n ulk.
EU:n ulk.
Taso 1
EU:n ulk.
EU:n ulk.

Taso 1
EU:n ulk.
Taso 1
EU:n ulk.
EU:n ulk.

Taso 1
Maailma
EU:n ulk.
Taso 1
EU:n ulk.
EU:n ulk.

Pääomatase

EU:n ulk.

EU:n ulk.

EU:n ulk.

Nettosaamiset

Nettovelat

Saldo
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III.

Rahoitustase
Suorat sijoitukset
Ulkomaille
- Oma pääoma
- Uudelleen sijoitetut voitot
- Muu pääoma
Tietoja antavaan talouteen
- Oma pääoma
- Uudelleen sijoitetut voitot
- Muu pääoma

Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1
Taso 1

Arvopaperisijoitukset
Johdannaiset
Muut sijoitukset

3.

EU:n ulk.

Maailma

EU:n ulk.

EU:n ulk.

Maailma
EU:n ulk.

KANSAINVÄLINEN PALVELUKAUPPA

BOP_ITS
Kansainvälinen palvelukauppa

Määräaika: T + 9 kuukautta
Aikajaksot: vuosittain
Kredit

Debet

Saldo

Palvelut yhteensä

Taso 3

Taso 3

Taso 3

Kuljetus
Meriliikenne
- Matkustaja
- Rahti
- Muu
Ilmaliikenne
- Matkustaja
- Rahti
- Muu
Muu liikenne
- Matkustaja
- Rahti
- Muu
Muun liikenteen laajennettu luokitus
Avaruusliikenne
Rautatieliikenne
- Matkustaja
- Rahti
- Muu
Tieliikenne
- Matkustaja
- Rahti
- Muu
Sisävesiliikenne
- Matkustaja
- Rahti
- Muu
Putkijohtokuljetus ja sähkönsiirto
Muu kuljetusta tukeva ja palveleva toiminta

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
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Matkailu
Työmatkailu
- Kausi- ja rajatyöntekijöiden matkailumenot
- Muu
Yksityismatkailu
- Terveyteen liittyvät matkailumenot
- Koulutukseen liittyvät matkailumenot
- Muu

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Viestintäpalvelut
Posti- ja kuriiripalvelut
Televiestintäpalvelut

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Rakentamispalvelut
Rakentaminen ulkomailla
Rakentaminen tietoja keräävässä taloudessa

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Vakuutuspalvelut
Henkivakuutus ja eläkerahoitus
Rahtivakuutus
Muu suora vakuutus
Jälleenvakuutus
Vakuutusta palveleva toiminta

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Rahoituspalvelut

Taso 2

Taso 2

Taso 2

Tietojenkäsittely- ja tietopalvelut
Tietojenkäsittelypalvelut
Tietopalvelut
- Uutistoimistopalvelut
- Muut tiedontarjontapalvelut

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Rojaltit ja lisenssimaksut
Franchising-oikeudet ja muut vastaavat oikeudet
Muut rojaltit ja lisenssimaksut

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2

Muut liike-elämän palvelut
Välityskauppa ja muut kaupankäyntiin liittyvät palvelut
- Välityskauppa
- Muut kaupankäyntiin liittyvät palvelut
- Käyttöleasingpalvelut
Erilaiset liike-elämän, ammatilliset ja tekniset palvelut
- Lakiasiain-, laskentatoimen, liikkeenjohdon konsultointi- ja
suhdetoimintapalvelut
. Lakiasiainpalvelut
.
Laskentatoimen,
tilintarkastus-,
kirjanpitoja
veroneuvontapalvelut
. Yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut
- Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
- Tutkimus ja kehitys
- Arkkitehti-, insinööri- ja muut tekniset palvelut
- Maatalouden, kaivostoiminnan ja paikalla tapahtuvan jalostuksen
palvelut
. Jätteiden käsittely ja puhdistuspalvelut
. Maatalouden, kaivostoiminnan ja paikalla tapahtuvan jalostuksen
palvelut
- Muut liike-elämän palvelut
- Sidosyritysten väliset palvelut, muualla luokittelemattomat

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
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Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut
Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut
Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut
- Koulutuspalvelut
- Terveyspalvelut
- Muut

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Julkishallinnon palvelut, muualla luokittelemattomat
Lähetystöt ja konsulaatit
Sotilasyksiköt ja -keskukset
Muut julkishallinnon palvelut

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

P.m.-merkityt erät
Audiovisuaaliset taloustoimet

Taso 1

Taso 1

Taso 1

Postipalvelut
Kuriiripalvelut

Taso 1
Taso 1

Taso 1
Taso 1

Taso 1
Taso 1

4.

SUORIEN ULKOMAISTEN SIJOITUSTEN VIRTOJA KOSKEVAT KYSELYLOMAKKEET
Määräaika: T + 9 kuukautta
Aikajaksot: vuosittain

BOP_FDI
Suorien sijoitusten virrat (*)
A
Maantieteellinen erittely
Erä

Tietotyyppi

Maantieteellinen
erittely

Toimintakohtainen erittely

Netto
"
"

Taso 2
"
"

Ei vaadita
"
"

510
525
530

Suorat sijoitukset ulkomaille
Oma pääoma
Uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma

505

Suorat sijoitukset ulkomaille yhteensä

"

Taso 3

"

560
575
580

Suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen
Oma pääoma
Uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma

"
"
"

Taso 2
"
"

Ei vaadita
"
"

"

Taso 3

"

Kredit, debet,
saldo
"

Taso 2

Ei vaadita

"

"

"
"

"
Taso 3

"
"

555

332
333
334
330

Suorat sijoitukset
yhteensä

tietoja

antavaan

talouteen

Suorien sijoitusten tuotot
Osingot
Uudelleen sijoitetut voitot ja
sivuliikevoitot
Saamisten tuotot
Suorien sijoitusten tuotot yhteensä

jakamattomat

(*) Vain maantieteellinen erittely.

12

Määräaika: T + 21 kuukautta
Aikajaksot: vuosittain

BOP_FDI
Suorien sijoitusten virrat
A
Maantieteellinen erittely
Erä

Tietotyyppi

Maantieteellinen
erittely

Toimintakohtainen erittely

Netto
"
"

Taso 2
"
"

Ei vaadita
"
"

510
525
530

Suorat sijoitukset ulkomaille
Oma pääoma
Uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma

505

Suorat sijoitukset ulkomaille yhteensä

"

Taso 3

"

560
575
580

Suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen
Oma pääoma
Uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma

"
"
"

Taso 2
"
"

Ei vaadita
"
"

"

Taso 3

"

Kredit, debet,
saldo
"

Taso 2

Ei vaadita

"

"

"
"

"
Taso 3

"
"

555

332
333
334
330

Suorat sijoitukset
yhteensä

tietoja

antavaan

talouteen

Suorien sijoitusten tuotot
Osingot
Uudelleen sijoitetut voitot ja
sivuliikevoitot
Saamisten tuotot
Suorien sijoitusten tuotot yhteensä

jakamattomat

B

Toimintakohtainen erittely
Erä

Tietotyyppi

Maantieteellinen
erittely

Toimintakohtainen erittely

505

Suorat sijoitukset ulkomaille yhteensä

555

Suorat sijoitukset tietoja antavaan
yhteensä
Suorien sijoitusten tuotot yhteensä

Netto
“
Netto
“
Kredit, debet,
saldo
“

Taso 1
Taso 2
Taso 1
Taso 2
Taso 1
Taso 2

Taso 2
Taso 1
Taso 2
Taso 1
Taso 2
Taso 1

330

talouteen
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5.

SUORIEN ULKOMAISTEN SIJOITUSTEN POSITIOITA KOSKEVAT KYSELYLOMAKKEET
Määräaika: T+ 9 kuukautta
Aikajaksot: vuosittain

BOP_POS
Suorien sijoitusten positiot (*)
A
Maantieteellinen erittely
Erä

Tietotyyppi

Maantieteellinen
erittely

Toimintakohtainen erittely

506
530
505

Suorien sijoitusten saamiset
Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma
Suorat sijoitukset ulkomaille: nettosaamiset
yhteensä

Nettopositiot
"
"

Taso 1
"
Taso 2

Ei vaadita
"
"

556
580
555

Suorien sijoitusten velat
Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma
Suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen:
nettovelat yhteensä

"
"
"

Taso 1
"
Taso 2

Ei vaadita
"
"

(*) Vain maantieteellinen erittely.

Määräaika: T+ 21 kuukautta
Aikajaksot: vuosittain

BOP_POS
Suorien sijoitusten positiot
A
Maantieteellinen erittely
Erä

Tietotyyppi

Maantieteellinen
erittely

Toimintakohtainen erittely

506
530
505

Suorien sijoitusten saamiset
Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma
Suorat sijoitukset ulkomaille: nettosaamiset
yhteensä

Nettopositiot
"
"

Taso 2
"
Taso 3

Ei vaadita
"
"

556
580
555

Suorien sijoitusten velat
Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut voitot
Muu pääoma
Suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen:
nettovelat yhteensä

"
"
"

Taso 2
"
Taso 3

Ei vaadita
"
"

B

Toimintakohtainen erittely
Erä

Tietotyyppi

Maantieteellinen
erittely

Toimintakohtainen erittely

505

Suorat sijoitukset ulkomaille: nettosaamiset
yhteensä
Suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen:
nettovelat yhteensä

Nettopositiot

Taso 1
Taso 2
Taso 1
Taso 2

Taso 2
Taso 1
Taso 2
Taso 1

555

14

Nettopositiot

6.

MAANTIETEELLISEN ERITTELYN TASOT
Taso 1

Taso 2

A1

Koko maailma (kaikki yksiköt)

A1

Koko maailma (kaikki yksiköt)

D2
U4
4A
D4

EU-15
Muut kuin euroalueen maat
Euroopan unionin toimielimet
EU-15:n ulkopuoliset maat

CH

Sveitsi

CA
US

Kanada
Yhdysvallat

JP

Japani

Z8

EU-15:n
ulkopuoliset
erittelemättä
Offshore-rahoituskeskukset12

D2
U4
4A
D4
IS
LI
NO
CH
BG
HR
RO
RU
TR
EG
MA
NG
ZA
CA
US
MX
AR
BR
CL
UY
VE
IL
CN
HK
IN
ID
JP
KR
MY
PH
SG
TW
TH
AU
NZ
Z8

EU-15
Muut kuin euroalueen maat
Euroopan unionin toimielimet
EU-15:n ulkopuoliset maat
Islanti
Liechtenstein
Norja
Sveitsi
Bulgaria
Kroatia
Romania
Venäjän federaatio
Turkki
Egypti
Marokko
Nigeria
Etelä-Afrikka
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Argentiina
Brasilia
Chile
Uruguay
Venezuela
Israel
Kiina
Hongkong
Intia
Indonesia
Japani
Etelä-Korea
Malesia
Filippiinit
Singapore
Taiwan
Thaimaa
Australia
Uusi-Seelanti
EU-15:n ulkopuoliset maat, erittelemättä

C4

Offshore-rahoituskeskukset12

C4

12

maat,

Vain ulkomaisten suorien sijoitusten osalta.
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Taso 3
7Z

EG

Egypti

LK

Sri Lanka

SG

Singapore

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR

Kansainväliset järjestöt, ei kuitenkaan
Euroopan unionin toimielimet
Andorra
Arabiemiirikunnat
Afganistan
Antigua ja Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Alankomaiden Antillit
Angola
Antarktis
Argentiina

ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB

Eritrea
Espanja
Etiopia
Suomi
Fidži
Falklandinsaaret
Mikronesia
Färsaaret
Ranska
Gabon
Yhdistynyt kuningaskunta

LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MD
MG
MH
MK

SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY

Saint Helena
Slovenia
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
São Tomé ja Príncipe
El Salvador
Syyria

AS
AT
AU

Amerikan Samoa
Itävalta
Australia

GD
GE
GG

ML
MM
MN

SZ
TC
TD

Swazimaa
Turks- ja Caicossaaret
Tšad

AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG

Aruba
Azerbaidžan
Bosnia ja Herzegovina
Barbados
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaria

GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV

Macao
Pohjois-Mariaanit
Martinique
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Malediivit

TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP

Togo
Thaimaa
Tadžikistan
Tokelau
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
Itä-Timor

BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS

Bahrain
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolivia
Brasilia
Bahama

GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR

Grenada
Georgia
Guernsey (ei virallista ISO 3166-1standardin mukaista maatunnusta,
koodi varattu poikkeuksellisesti)
Ghana
Gilbraltar
Grönlanti
Gambia
Guinea
Päiväntasaajan Guinea
Kreikka
Etelä-Georgia ja Eteläiset
Sandwichsaaret
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hongkong
Heard ja McDonaldinsaaret
Honduras
Kroatia

Liberia
Lesotho
Liettua
Luxemburg
Latvia
Libya
Marokko
Moldova
Madagaskar
Marshallinsaaret
entinen Jugoslavian tasavalta
Makedonia
Mali
Myanmar
Mongolia

MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF

Malawi
Meksiko
Malesia
Mosambik
Namibia
Uusi-Kaledonia
Niger
Norfolkinsaari

TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UM

BT
BV
BW
BY
BZ
CA

Bhutan
Bouvet'nsaari
Botswana
Valko-Venäjä
Belize
Kanada

HT
HU
ID
IE
IL
IM

NG
NI
NL
NO
NP
NR

Nigeria
Nicaragua
Alankomaat
Norja
Nepal
Nauru

US
UY
UZ
VA
VC
VE

CC
CD
CF
CG
CH
CI
CK

Kookossaaret
Kongon demokraattinen tasavalta
Keski-Afrikan tasavalta
Kongo
Sveitsi
Norsunluurannikko
Cookinsaaret

IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JE

NU
NZ
OM
PA
PE
PF
PG

Niue
Uusi-Seelanti
Oman
Panama
Peru
Ranskan Polynesia
Papua-Uusi-Guinea

VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE

Brittiläiset Neitsytsaaret
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Vietnam
Vanuatu
Wallis ja Futuna
Samoa
Jemen

CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ

Chile
Kamerun
Kiina
Kolumbia
Costa Rica
Kuuba
Kap Verde
Joulusaari
Kypros
Tšekki

JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

PH
PK
PL
PN
PR
PS
PT
PW
PY
QA

Filippiinit
Pakistan
Puola
Pitcairn
Puerto Rico
Palestiinalaisalue
Portugali
Palau
Paraguay
Qatar

YT
YU
ZA
ZM
ZW

Mayotte
Serbia ja Montenegro
Etelä-Afrikka
Sambia
Zimbabwe

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC

Saksa
Djibouti
Tanska
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
Algeria
Ecuador

KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC

Haiti
Unkari
Indonesia
Irlanti
Israel
Mansaari (ei virallista ISO 3166-1standardin mukaista maatunnusta,
koodi varattu poikkeuksellisesti)
Intia
Brittiläinen Intian valtameren alue
Irak
Iranin islamilainen tasavalta
Islanti
Italia
Jersey (ei virallista ISO 3166-1standardin mukaista maatunnusta,
koodi varattu poikkeuksellisesti)
Jamaika
Jordania
Japani
Kenia
Kirgisistan
Kambodža
Kiribati
Komorit
Saint Kitts ja Nevis
Korean demokraattinen
kansantasavalta
Korean tasavalta
Kuwait
Caymansaaret
Kazakstan
Laos
Libanon
Saint Lucia

Turkki
Trinidad ja Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tansania
Ukraina
Uganda
Yhdysvaltain Tyynenmeren
erillissaaret
Yhdysvallat
Uruguay
Uzbekistan
Pyhä istuin (Vatikaanin kaupunk
Saint Vincent ja Grenadiinit
Venezuela

RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD

Romania
Venäjän federaatio
Ruanda
Saudi-Arabia
Salomonsaaret
Seychellit
Sudan

EE

Viro

LI

Liechtenstein

SE

Ruotsi
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"Väliaikainen koodi, jolla ei ole vaikutusta maan lopulliseen nimeen, joka otetaan käyttöön YK:ssa
parhaillaan käytävien neuvottelujen päätyttyä."
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7.

TOIMINTAKOHTAISEN ERITTELYN TASOT
Taso 1

Taso 2
ICFA

KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
TEOLLISUUSTUOTTEET

Öljy, kemiallisten,
valmistus

kumi-

Toimisto- ja tietokoneet,
tietoliikennevälineet

ja

muovituotteiden

radio-,

televisio-

ja

Ajoneuvot, muut kulkuneuvot
SÄHKÖ, KAASU JA VESI
RAKENTAMINEN
PALVELUT YHTEENSÄ
KAUPPA JA KORJAUSTOIMINTA

HOTELLIT JA RAVINTOLAT
KULJETUKSET,
VARASTOINTI
TIETOLIIKENNE

JA

RAHOITUKSEN VÄLITYS

TIETOJENKÄSITTELYJA
SIIHEN
LIITTYVÄ TOIMINTA
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

MAATALOUS JA KALASTUS
KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
josta:
Öljyn ja kaasun tuotanto
TEOLLISUUSTUOTTEET
Elintarvikkeet
Tekstiilit ja vaatteet
Puutavara, julkaiseminen ja painaminen
Tekstiilit + puutavaran tuottaminen YHTEENSÄ
Öljytuotteiden jalostus ja muut käsittelyt
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Kumi- ja muovituotteet
Öljy-, kemiallisten, kumi- ja muovituotteiden valmistus YHTEENSÄ

NACE rev. 1
Pääluokat A ja B
Pääluokka C
Kaksinumerotaso 11
Pääluokka D
Välitaso DA
Välitaso DB
Välitasot DD ja DE
Kaksinumerotaso 23
Kaksinumerotaso 24
Kaksinumerotaso 25

Metallituotteet
Koneet ja laitteet
Metallituotteet sekä koneet ja laitteet YHTEENSÄ
Toimisto- ja tietokoneet
Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet
Toimisto- ja tietokoneet, radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet YHTEENSÄ

Välitaso DJ
Kaksinumerotaso 29

Moottoriajoneuvot
Muut kulkuneuvot
Ajoneuvot + muut kulkuneuvot YHTEENSÄ
Teollisuustuotteet, muualle luokittelemattomat
SÄHKÖ, KAASU JA VESI
RAKENTAMINEN
PALVELUT YHTEENSÄ
KAUPPA JA KORJAUSTOIMINTA
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien myynti, korjaus ja huolto; moottoriajoneuvojen
polttoaineen vähittäismyynti
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta, ei kuitenkaan moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
kauppa
Vähittäiskauppa, ei kuitenkaan moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa;
henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
HOTELLIT JA RAVINTOLAT
KULJETUKSET, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE

Kaksinumerotaso 34
Kaksinumerotaso 35

Kuljetus ja varastointi

Kaksinumerotasot 60,
61, 62 ja 63
Kaksinumerotaso 60
Kaksinumerotaso 61
Kaksinumerotaso 62
Kaksinumerotaso 63
Kaksinumerotaso 64
Kolminumerotaso 64.1
Kolminumerotaso 64.2
Pääluokka J
Kaksinumerotaso 65
Kaksinumerotaso 66
Kaksinumerotaso 67
Pääluokka
K,
kaksinumerotaso 70
Pääluokka
K,
kaksinumerotaso 71

Maaliikenne; putkijohtokuljetus
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
Liikenteeseen liittyvä ja sitä avustava toiminta; matkatoimistotoiminta
Posti- ja teleliikenne
Posti- ja kuriiritoiminta
Teleliikenne
RAHOITUKSEN VÄLITYS
Rahoituksen välitys, ei kuitenkaan vakuutustoiminta
Vakuutustoiminta, ei kuitenkaan pakollinen sosiaalivakuutus
Rahoitusta tukeva toiminta
KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS ILMAN KÄYTTÄJÄÄ SEKÄ
HENKILÖKOHTAISTEN
TAVAROIDEN
JA
KOTITALOUSTAVAROIDEN
VUOKRAUS
TIETOJENKÄSITTELY- JA SIIHEN LIITTYVÄ TOIMINTA
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
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Kaksinumerotaso 30
Kaksinumerotaso 32

Pääluokka E
Pääluokka F
Pääluokka G
Kaksinumerotaso 50
Kaksinumerotaso 51
Kaksinumerotaso 52
Pääluokka H
Pääluokka I

Pääluokka
K,
kaksinumerotaso 72
Pääluokka
K,
kaksinumerotaso 73

MUU
LIIKE-ELÄMÄÄN
TOIMINTA

LIITTYVÄ

MUU LIIKE-ELÄMÄÄN LIITTYVÄ TOIMINTA
Lakiasiat, laskentatoimi, markkinatutkimukset, konsulttitoiminta
Lakiasiaintoiminta
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
Markkina- ja mielipidetutkimukset
Liikkeenjohdon konsulttitoiminta
Arkkitehti- ja insinööritoiminta sekä muu tekninen toiminta
Mainonta
Liike-elämään liittyvä toiminta, muualle luokittelematon
KOULUTUS
TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALITYÖ
JÄTEVEDET JA JÄTEHUOLTO
JÄRJESTÖJEN TOIMINTA, MUUALLE LUOKITTELEMATON

VIRKISTYS-,
KULTTUURIURHEILUTOIMINTA

JA

VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUTOIMINTA
Elokuva-, radio-, televisio- ja muu viihdetoiminta
Uutistoimistotoiminta
Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
Urheilu- ja muu virkistystoiminta
MUU PALVELUTOIMINTA
MUUT PALVELUT
Ei eritelty
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Pääluokka
K,
kaksinumerotaso 74
Kolminumerotaso 74.1
Nelinumerotaso 74.11
Nelinumerotaso 74.12
Nelinumerotaso 74.13
Nelinumerotasot 74.14
ja 74.15
Kolminumerotaso 74.2
Kolminumerotaso 74.4
Kolminumerotasot
74.3, 74.5, 74.6, 74.7
ja 74.8
Pääluokka M
Pääluokka N
Pääluokka
O,
kaksinumerotaso 90
Pääluokka
O,
kaksinumeroraso 91
Pääluokka
O,
kaksinumerotaso 92
Kolminumerotasot
92.1, 92.2 ja 92.3
Kolminumerotaso 92.4
Kolminumerotaso 92.5
Kolminumerotasot
92.6 ja 92.7
Pääluokka
O,
kaksinumerotaso 93

LIITE II
MÄÄRITELMÄT
TAVARAT (KOODI 100)
Vaihtotaseen tavarakomponentti kattaa irtaimet tavarat, joiden omistus muuttuu (kotimaisesta
ulkomaiseen tai päinvastoin). Näiden tavaroiden arvo olisi estimoitava markkinahintaan fobperusteella. Poikkeuksia omistuksenmuutosta koskevaan sääntöön ovat: rahoitusleasingin
muodossa hankitut tavarat, emo- ja tytäryhtiön välillä siirretyt tavarat ja eräät jalostettaviksi
tarkoitetut tavarat (näitä eriä koskevat tapahtumat kirjataan tavaroihin). EU:n sisäinen
tavarakauppa: kumppanimaa olisi määriteltävä lähetysmaaperiaatteella.
Tähän kohtaan sisältyvät: tavanomaiset kauppatavarat, jalostettaviksi tarkoitetut tavarat,
tavaroiden korjaukset, satamissa aluksissa olevat tavarat ja ei-monetaarinen kulta.
PALVELUT (KOODI 200)
- Kuljetus (koodi 205)
Tämä kohta kattaa kaikki kuljetuspalvelut, joita yhteen talouteen sijoittautuneet suorittavat
toiseen talouteen sijoittautuneille tai siinä asuville ja joissa on kyse matkustajien
kuljettamisesta, tavaroiden liikkumisesta (rahti), kuljetusvälineiden vuokrauksesta
miehistöineen (charter-toiminta) ja muusta liikennettä tukevasta ja palvelevasta toiminnasta.
- Meriliikenne (koodi 206)
Tämä kohta kattaa kaikki meritse tapahtuvat kuljetukset. Vaaditaan seuraavaa erittelyä:
Meriliikenteen matkustajakuljetus (koodi 207), Meriliikenteen tavarankuljetus (koodi 208) ja
Meriliikenteen muu kuljetus (koodi 209).
- Ilmaliikenne (koodi 210)
Tämä kohta kattaa kaikki ilmateitse tapahtuvat kuljetukset. Vaaditaan seuraavaa erittelyä:
Ilmaliikenteen matkustajakuljetus (koodi 211), Ilmaliikenteen rahtikuljetus (koodi 212) ja
Ilmaliikenteen muu kuljetus (koodi 213).
- Muu liikenne (koodi 214)
Tämä kohta kattaa kaikki kuljetuspalvelut, jotka eivät tapahdu meritse tai ilmateitse.
Vaaditaan seuraavaa erittelyä: Muun liikenteen matkustajakuljetus (koodi 215), Muun
liikenteen rahtikuljetus (koodi 216) ja Muun liikenteen muu kuljetus (koodi 217)
Muun liikenteen (koodi 214) luokittelua on laajennettava seuraavasti:
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- Avaruusliikenne (koodi 218)
Tämä kohta pitää sisällään kaupallisten yritysten satelliittien omistajille (kuten teleyrityksille)
suorittamat satelliittien laukaisut ja muut avaruuskalustoa käyttävien operaattoreiden
suorittamat toimet, kuten tavaroiden ja ihmisten kuljettaminen tieteellisiin kokeisiin. Erään
sisältyy myös avaruusliikenteen matkustajakuljetus sekä maksut, jotka talous on suorittanut
kyseisessä maassa asuvien henkilöiden kuljettamisesta toiselle taloudelle kuuluvissa
avaruusaluksissa.
- Rautatieliikenne (koodi 219)
Tämä kohta kattaa rautateitse tapahtuvat kuljetukset. Vaaditaan tarkempaa erittelyä
Rautatieliikenteen matkustajakuljetukseen (koodi 220), Rautatieliikenteen rahtikuljetukseen
(koodi 221) ja Rautatieliikenteen muuhun kuljetukseen (koodi 222).
- Tieliikenne (koodi 223)
Tämä kohta kattaa kuljetukset kuorma- ja pakettiautoilla, busseilla ja linja-autoilla. Vaaditaan
tarkempaa erittelyä Tieliikenteen matkustajakuljetukseen (koodi 224), Tieliikenteen
rahtikuljetukseen (koodi 225) ja Tieliikenteen muuhun kuljetukseen (koodi 226).
- Sisävesiliikenne (koodi 227)
Tässä on kyse kansainvälisistä kuljetuksista jokia, kanavia ja järviä pitkin. Erään sisältyvät
yhden maan sisäiset ja kahdelle tai usealle maalle yhteiset vesitiet. Vaaditaan tarkempaa
erittelyä Sisävesiliikenteen matkustajakuljetukseen (koodi 228), Sisävesiliikenteen
rahtikuljetukseen (koodi 229) ja Sisävesiliikenteen muuhun kuljetukseen (koodi 230).
- Putkijohtokuljetus ja sähkönsiirto (koodi 231)
Tämä kohta kattaa kansainväliset tavaroiden kuljetukset putkijohtoja pitkin. Siihen sisältyvät
myös sähkön siirrosta maksetut kulut, jos ne ovat erotettavissa tuotanto- ja jakeluprosessista.
Itse sähkön toimittaminen ei sisälly erään, kuten ei myöskään raakaöljyn ja muiden siihen
liittyvien tuotteiden, veden ja muiden putkijohtoja pitkin toimitettavien tavaroiden tarjonta.
Sähkön, veden, kaasun ja muiden raakaöljytuotteiden jakelupalvelut eivät niinikään sisälly
erään (ne sisältyvät Muihin liike-elämän palveluihin (koodi 284)).
- Muu liikennettä tukeva ja palveleva toiminta (koodi 232)
Muu liikennettä tukeva ja palveleva toiminta kattaa kaikki kuljetuspalvelut, joita ei voida
kohdistaa mihinkään edellä kuvatuista kuljetuspalveluiden komponenteista.
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- Matkailu (koodi 236)
Matkailu kattaa ensisijassa tavarat ja palvelut, jotka matkailijat hankkivat taloudelta
oleskellessaan alle vuoden ajan kyseisessä taloudessa. Matkailija ostaa tavarat ja palvelut tai
ne ostetaan matkailijan puolesta tai ne tarjotaan matkailijalle vastikkeetta (eli lahjoitetaan)
tämän käytettäviksi tai luovutettaviksi. Erään eivät sisälly matkailijoiden kuljetukset vierailun
kohteena olevan talouden sisällä, jos niitä tarjoavat kuljettajat eivät ole sijoittautuneet
kyseiseen talouteen, eivätkä matkailijoiden kansainväliset kuljetukset, jotka kummatkin
sisältyvät matkustajaliikennepalveluihin. Siihen eivät myöskään sisälly tavarat, jotka
matkailija on ostanut myydäkseen ne edelleen omassa taloudessaan tai jossakin muussa
taloudessa. Matkailu jakautuu kahteen alakomponenttiin: Työmatkailu (koodi 237) ja
Yksityismatkailu (koodi 240).
- Työmatkailu (koodi 237)
Työmatkailu kattaa työmatkailijoiden hankkimat tavarat ja palvelut. Siihen sisältyvät myös
niiden kausi-, raja- ja muiden työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimat tavarat
ja palvelut, jotka eivät asu taloudessa, jossa heidät on palkattu ja joiden työnantaja on
sijoittautunut kyseiseen talouteen. Työmatkailu disaggregoidaan Kausi- ja rajatyöntekijöiden
matkailumenoihin (koodi 238) ja Muuhun työmatkailuun (koodi 239).
- Kausi- ja rajatyöntekijöiden matkailumenot (koodi 238)
Tähän kohtaan sisältyvät niiden kausi-, raja- ja muiden työntekijöiden henkilökohtaiseen
käyttöönsä hankkimat tavarat ja palvelut, jotka eivät asu siinä taloudessa, jossa heidät on
palkattu ja joiden työnantaja on sijoittautunut kyseiseen talouteen.
- Muu työmatkailu (koodi 239)
Tämä kohta kattaa kaikki Muuhun työmatkailuun (koodi 237) sisältyvät erät, jotka eivät
sisälly Kausi- ja rajatyöntekijöiden matkailumenoihin (koodi 238).
- Yksityismatkailu (koodi 240)
Yksityismatkailu kattaa sellaisten matkailijoiden hankkimat tavarat ja palvelut, jotka menevät
ulkomaille muussa kuin työtarkoituksessa, kuten lomaillakseen, osallistuakseen vapaa-ajan ja
kulttuuritoimintaan,
tavatakseen
ystäviä
ja
sukulaisia,
pyhiinvaellustai
koulutustarkoituksessa tai terveyteen liittyvistä syistä. Yksityismatkailu (koodi 240) jakautuu
kolmeen alakomponenttiin: Terveyteen liittyvät matkailumenot (koodi 241), Koulutukseen
liittyvät matkailumenot (koodi 242) ja Muu yksityismatkailu (koodi 243).
- Terveyteen liittyvät matkailumenot (koodi 241)
Tämä kohta määritellään lääketieteellisistä syistä matkustavien kokonaismenoina.
- Koulutukseen liittyvät matkailumenot (koodi 242)
Tämä kohta määritellään opiskelijoiden kokonaismenoina.
- Muu yksityismatkailu (koodi 243)
Tämä kohta kattaa Yksityismatkailun (koodi 240), joka ei sisälly Terveyteen liittyviin
matkailumenoihin (koodi 241) tai Koulutukseen liittyviin matkailumenoihin (koodi 242).
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- Muut palvelut (koodi 981)
Kaikki Palvelut (koodi 200), jotka eivät sisälly Kuljetukseen (koodi 205) tai Matkailuun
(koodi 236).
- Viestintäpalvelut (koodi 245)
Tähän kohtaan kuuluvat Posti- ja kuriiripalvelut (koodi 246) ja Televiestintäpalvelut (koodi
247).
- Posti- ja kuriiripalvelut (koodi 246)
Tähän kohtaan kuuluvat Postipalvelut (958) ja Kuriiripalvelut (959).
- Postipalvelut (koodi 958)
Tähän kohtaan sisältyvät poste restante -palvelut, sähkepalvelut ja postitoimipaikkojen
tarjoamat palvelut, kuten postimerkkien myynti, rahamääräykset jne. Postipalveluja tarjoavat
usein, mutta ei yksinomaan, kansalliset postilaitokset. Postipalveluja säännellään
kansainvälisin sopimuksin, ja eri talouksissa toimivien operaattoreiden väliset virrat olisi
kirjattava bruttoperiaatteella.
- Kuriiripalvelut (koodi 959)
Kuriiripalvelut keskittyvät pikalähetyksiin ja ovelta ovelle toimituksiin. Kuriiriliikkeet voivat
käyttää omistamiaan, yhteisessä yksityisomistuksessa olevia tai julkisia kuljetusvälineitä
palveluiden suorittamiseksi. Niihin kuuluvat pikalähetyspalvelut, joihin saattaa sisältyä
esimerkiksi nouto tilauksesta tai lähetyksen toimittaminen tiettynä ajankohtana.
- Televiestintäpalvelut (koodi 247)
Tämä kohta käsittää äänen, kuvien tai muun tiedon lähettämisen puhelimella, teleksinä,
sähkeenä, radiossa ja kaapelitelevisiossa ja yleisradiolähetyksenä, satelliitin välityksellä,
sähköpostina, faksipalveluna jne., mukaan luettuna yritysten verkkopalvelut, telekonferenssit
ja tukipalvelut. Välitetyn tiedon arvo ei sisälly kohtaan. Siihen sisältyvät myös
matkapuhelinpalvelut, Internet-runkoverkkopalvelut ja verkkoon liittymispalvelut, myös
Internet-yhteyden tarjonta.
- Rakentamispalvelut (koodi 249)
Tämä kohta käsittää Rakentamisen ulkomailla (koodi 250) ja Rakentamisen tietoja keräävässä
taloudessa (koodi 251).
- Rakentaminen ulkomailla (koodi 250)
Rakentaminen ulkomailla käsittää rakentamispalvelut, joita tietoja keräävään talouteen
sijoittautuneet yritykset tarjoavat toiseen talouteen sijoittautuneille ja siinä asuville (kredit), ja
edellä mainittujen yritysten isäntätaloudelta ostamat tavarat ja palvelut (debet).

22

- Rakentaminen tietoja keräävässä taloudessa (koodi 251)
Tämä kohta käsittää rakentamispalvelut, joita toiseen talouteen sijoittautuneet
rakennusyritykset tarjoavat tietoja keräävään talouteen sijoittautuneille ja siinä asuville
(debet), ja toiseen talouteen sijoittautuneiden yritysten tietoja keräävältä taloudelta ostamat
tavarat ja palvelut (kredit).
- Vakuutuspalvelut (koodi 253)
Tämä kohta kattaa talouteen sijoittautuneiden vakuutusyhtiöiden erityyppisten vakuutusten
tarjonnan toiseen talouteen sijoittautuneille ja päinvastoin. Nämä palvelut estimoidaan tai
arvotetaan mieluummin kokonaispreemioihin sisältyvien palvelumaksujen kuin preemioiden
kokonaisarvon perusteella. Kohta käsittää Henkivakuutuksen ja eläkerahoituksen (koodi 254),
Rahtivakuutuksen (koodi 255), Muun suoran vakuutuksen (koodi 256), Jälleenvakuutuksen
(koodi 257) ja Vakuutusta palvelevan toiminnan (koodi 258).
- Henkivakuutus ja eläkerahoitus (koodi 254)
Vakuutussopimusten, sekä voitonjakoon oikeuttamien tai oikeuttamattomien, perusteella
vakuutuksenantajalle suoritetaan säännöllisiä maksuja (maksuja voi olla vain yksi), joita
vastaan
vakuutuksenantaja
sitoutuu
maksamaan
vakuutuksenottajalle
sovitun
vähimmäissumman tai vuotuiserän tiettynä päivänä tai sitä ennen vakuutuksenottajan
kuollessa. Riskihenkivakuutus, jossa edut suoritetaan kuolintapauksessa, mutta ei muissa
olosuhteissa, on suoran vakuuttamisen muoto, joka ei kuulu tähän kohtaan, vaan sisältyy
muihin vakuutuksiin.
Eläkerahastot ovat erityisrahastoja, joiden perustamistarkoituksena on tuottaa tuloa tiettyjen
työntekijäryhmien siirtyessä eläkkeelle. Niitä organisoivat ja johtavat yksityiset tai julkiset
työnantajat yksin tai yhdessä työntekijöidensä kanssa. Ne rahoitetaan työnantajan ja/tai
työntekijöiden suorittamilla maksuilla sekä rahaston omaisuudesta kertyvällä sijoitustulolla, ja
ne suorittavat myös taloustoimia omaan lukuunsa. Niihin eivät kuulu yhteiskunnan laajoille
sektoreille tarkoitetut sosiaaliturvajärjestelmät, joista julkinen valta määrää tai joita se valvoo
tai rahoittaa. Niihin kuuluvat eläkerahaston hoitopalvelut. Eläkerahastoissa preemioita
kutsutaan yleensä maksuiksi ja vaateita eduiksi.
- Rahtivakuutus (koodi 255)
Rahtivakuutuspalveluilla tarkoitetaan sellaisten tavaroiden vakuuttamista, jotka ovat viennin
tai tuonnin kohteena ja jotka kirjataan fob-perusteella rahtikuljetuksena.
- Muu suora vakuutus (koodi 256)
Muu suora vakuutus kattaa kaikki muut vahinkovakuutusmuodot. Siihen sisältyvät
riskihenkivakuutus, tapaturma- ja sairausvakuutus (ellei niitä tarjota osana valtion
sosiaaliturvajärjestelmiä), meri-, ilma- ja muut kuljetusvakuutukset, palo- ja muut
omaisuusvakuutukset, tulon menetyksen korvaava vakuutus, yleinen vastuuvakuutus ja muut
vakuutukset, kuten matkavakuutus sekä luottoihin ja luottokortteihin liittyvät vakuutukset.
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- Jälleenvakuutus (koodi 257)
Jälleenvakuutus on prosessi, jossa vakuutusriskiä jaetaan edelleen, usein toimintaan
erikoistuneille
operaattoreille
preemiotulon
suhteellista
osuutta
vastaan.
Jälleenvakuutustoimet voivat liittyä paketteihin, joissa on yhdistetty useita eri riskityyppejä.
- Vakuutusta palveleva toiminta (koodi 258)
Tämä kohta käsittää taloustoimet, jotka liittyvät läheisesti vakuuttamiseen ja
eläkerahoitustoimintaan. Tähän kuuluvat vakuutusasiamiesten palkkiot, vakuutusten välitys ja
asiamiespalvelut, vakuutus- ja eläkeneuvontapalvelut, arviointi- ja selvityspalvelut,
aktuaaripalvelut, pelastushallintopalvelut sekä korvauksia koskevat sääntely- ja
seurantapalvelut.
- Rahoituspalvelut (koodi 260)
Rahoituspalvelut kattavat rahoituksen välityksen ja sitä palvelevan toiminnan, lukuun
ottamatta henkivakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen palveluja (jotka sisältyvät
henkivakuutukseen ja eläkerahoitukseen), ja muut kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden
väliset vakuutuspalvelut. Tällaisia palveluja voivat tarjota pankit, arvopaperipörssit, factoringyritykset, luottokortti- ja muut yritykset. Tähän sisältyvät palvelut, joita tarjotaan eri
rahoitusinstrumentteja koskevien taloustoimien yhteydessä, sekä muut rahoitustoimintaan
liittyvät palvelut, kuten neuvonta-, säilytys- ja varainhoitopalvelut.
- Tietojenkäsittely- ja tietopalvelut (koodi 262)
Tähän kohtaan kuuluvat Tietojenkäsittelypalvelut (koodi 263) ja Tietopalvelut (koodi 264).
- Tietojenkäsittelypalvelut (koodi 263)
Tähän kohtaan kuuluvat laitteisto- ja ohjelmisto- sekä tietojenkäsittelypalvelut. Kohtaan
kuuluvat laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteutuspalvelut, tietokoneiden ja
oheislaitteiden huolto ja korjaus, vara- ja elvytyssuunnittelupalvelut, atk-resurssien hallintaan
liittyvä neuvonta ja tuki, käyttövalmiiden järjestelmien analysointi, suunnittelu ja ohjelmointi
(mukaan luettuna verkkosivustojen kehittäminen ja suunnittelu), ohjelmistojen tekninen
konsultointi, asiakkaan tilaamien ohjelmistojen kehittäminen, valmistaminen, hankinta ja
dokumentointi, mukaan luettuna tietyille käyttäjille tilauksesta suunnitellut käyttöjärjestelmät,
järjestelmien ylläpito ja muut tukipalvelut, kuten konsultointiin sisältyvä koulutus,
tietojenkäsittelypalvelut, kuten tietojen syöttö, jäsentely ja käsittely osa-aikaperusteella,
www-isännöintipalvelut (eli palvelintilan tarjoaminen Internetistä isännän toimesta
asiakkaiden verkkosivuja varten) ja tietovälineiden hallinnointi.
- Tietopalvelut (koodi 264)
Tähän kohtaan kuuluvat Uutistoimistopalvelut (koodi 889) ja Muut tiedontarjontapalvelut
(koodi 890).
- Uutistoimistopalvelut (koodi 889)
Uutistoimistopalvelut sisältävät uutisten,
tiedotusvälineille.

valokuvien
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ja taustatietojen

toimittamisen

- Muut tiedontarjontapalvelut (koodi 890)
Tähän kohtaan kuuluvat tietokantapalvelut – tietokantojen suunnittelu, tietojen tallennus sekä
tietojen ja tietokantojen levitys (mukaan luettuna hakemistot ja postitusluettelot), sekä
sähköisesti että magneettisesti, optiset tai painetut tietovälineet ja verkkohakuportaalit
(hakukonepalvelut, joissa etsitään Internet-osoitteita asiakkaille, jotka suorittavat
avainsanahakuja). Tähän kuuluvat myös suorat sanoma- ja aikakauslehtitilaukset (ei
ryhmätilaukset) joko postitse, sähköisesti tai muulla tavalla toimitettuina.
- Rojaltit ja lisenssimaksut (koodi 266)
Tähän kohtaan kuuluvat Franchising-oikeudet ja muut vastaavat oikeudet (koodit 891) ja
Muut rojaltit ja lisenssimaksut (koodi 892).
- Franchising-oikeudet ja muut vastaavat oikeudet (koodi 891)
Tähän kohtaan kuuluvat kansainväliset maksut ja tulot franchising-palkkioista ja rojalteista,
jotka suoritetaan rekisteröityjen tavaramerkkien käytöstä.
- Muut rojaltit ja lisenssimaksut (koodi 892)
Tähän kohtaan kuuluvat kansainväliset maksut ja tulot aineettomien, valmistamattomien,
muiden kuin rahoitusomaisuuteen kuuluvien varojen ja varallisuusoikeuksien valtuutetusta
käytöstä (esimerkkeinä patentit, tekijänoikeudet, teolliset menetelmät ja mallit) ja
valmistettujen alkuperäistuotteiden tai prototyyppien käytöstä lisenssisopimusten nojalla
(esimerkkeinä käsikirjoitukset, tietokoneohjelmat, elokuvateokset ja äänitallenteet).
- Muut liike-elämän palvelut (koodi 268)
Tähän kohtaan kuuluvat Välityskaupan ja muut kaupankäyntiin liittyvät palvelut (koodi 269),
Käyttöleasingpalvelut (koodi 272) ja Erilaiset liike-elämän, ammatilliset ja tekniset palvelut
(koodi 273).
- Välityskauppa ja muut kaupankäyntiin liittyvät palvelut (koodi 269)
Tähän kohtaan kuuluvat Välityskaupan (koodi 270) ja Muut kaupankäyntiin liittyvät palvelut
(koodi 271)
- Välityskauppa (koodi 270)
Välityskauppa määritellään tapahtumana, jossa tietoja keräävään talouteen sijoittautunut ostaa
tavaran toiseen talouteen sijoittautuneelta ja myy tavaran sen jälkeen toiseen talouteen
sijoittautuneelle kolmannelle, ja prosessin aikana tavara ei siirry tietoja keräävään talouteen
tai sieltä pois.
- Muut kaupankäyntiin liittyvät palvelut (koodi 271)
Tämä kohta kattaa tavara- ja palvelukaupan komissiot, jotka maksetaan a) kotimaisille
kauppiaille, hyödykkeiden välittäjille, dealereille ja komissiomyyjille sekä b) ulkomaisille
toimijoille.
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- Käyttöleasingpalvelut (koodi 272)
Tämä kohta kattaa laivojen, ilma-alusten ja kuljetuskaluston, kuten rautatievaunujen, konttien
ja muiden varusteiden kotimaisen/ulkomaisen leasingtoiminnan (vuokrauksen) ja chartertoiminnan ilman käyttäjiä ja miehistöä.
- Erilaiset liike-elämän, ammatilliset ja tekniset palvelut (koodi 273)
Tähän kohtaan kuuluvat Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut, liikkeenjohdon konsultointija
suhdetoimintapalvelut
(koodi
274),
Mainonnan,
markkinatutkimuksen
ja
mielipideselvitykset (koodi 278), Tutkimuksen ja kehityksen (koodi 279), Arkkitehti-,
insinööri- ja muut tekniset palvelut (koodi 280), Maatalouden, kaivostoiminnan ja muun
paikalla tapahtuvan jalostuksen palvelut (koodi 283), Muut liike-elämän palvelut (koodi 284)
ja Sidosyritysten väliset palvelut, muualla luokittelemattomat (koodi 285).
-

Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut,
suhdetoimintapalvelut (koodi 274)

liikkeenjohdon

konsultointi-

ja

Tähän kohtaan kuuluvat Lakiasiainpalvelut (koodi 275), Laskentatoimen, tilintarkastus-,
kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut (koodi 276) ja Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja
suhdetoimintapalvelut (koodi 277).
- Lakiasiainpalvelut (koodi 275)
Tämä kohta kattaa lainopillisen neuvonnan ja asiamiespalvelut kaikissa oikeus-, tuomioistuinja sovitteluprosesseissa, oikeudellisten asiakirjojen ja instrumenttien laatimispalvelut,
sertifiointia koskevan konsultoinnin, uskotun miehen palvelut ja pesänselvityspalvelut.
- Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut (koodi 276)
Tämä kohta kattaa liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta, kirjanpidon ja
tilinpäätösten tarkastamispalvelut, yritysten verosuunnittelun ja -neuvonnan sekä
veroilmoitusten laadinnan.
- Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut (koodi 277)
Tämä kohta kattaa yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan
ja strategian kehittämiseksi sekä organisaation kokonaissuunnittelun, -kehittämisen ja
-valvonnan. Siihen kuuluvat johdon valvontaa, markkinahallintaa, henkilöresursseja,
tuotannonhallintaa ja projektijohtoa koskeva konsultointi sekä neuvonta- ja käyttöpalvelut,
jotka liittyvät asiakaskuvan sekä yleisö- ja muiden instituutiosuhteiden parantamiseen.
- Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset (koodi 278)
Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä suoritetut palvelut kattavat mainostoimistojen
toteuttaman mainonnan suunnittelun, luomisen ja markkinoinnin, median valinnan, mukaan
luettuna mainostilan osto ja myynti, messujen tarjoamat näyttelypalvelut, tuotteiden
ulkomaisen myynninedistämisen, markkinatutkimuksen, telemarkkinoinnin ja erilaiset
mielipideselvitykset.
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- Tutkimus ja kehitys (koodi 279)
Tämä kohta kattaa kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä suoritetut palvelut, jotka
liittyvät perustutkimukseen, sovellettuun tutkimukseen sekä uusien tuotteiden ja menetelmien
kokeelliseen kehittämiseen.
- Arkkitehti-, insinööri- ja muut tekniset palvelut (koodi 280)
Tämä kohta kattaa kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä suoritetut palvelut, jotka
koskevat kaupunki- ja muiden kehityshankkeiden arkkitehtisuunnittelua, patojen, siltojen,
lentokenttien, avaimet käteen -hankkeiden jne. suunnittelua ja projektisuunnittelua sekä
rakennusvalvontaa, kartanpiirtämistä, tuotetestausta ja sertifiointia sekä teknisiä
tarkastuspalveluja.
- Maatalouden, kaivostoiminnan ja muun paikalla tapahtuvan jalostuksen palvelut
(koodi 281)
Tähän kohtaan kuuluvat Jätteiden käsittelyn ja puhdistuspalvelut (koodi 282) ja Maatalouden,
kaivostoiminnan ja muun paikalla tapahtuvan jalostuksen palvelut (koodi 283).
- Jätteiden käsittely ja puhdistuspalvelut (koodi 282)
Tähän kohtaan kuuluvat radioaktiivisen ja muun jätteen käsittely, pilaantuneen maaperän
puhdistaminen, saasteiden, myös öljypäästöjen, puhdistaminen, kaivospaikkojen entistys sekä
dekontaminaatio- ja saniteettipalvelut. Tähän sisältyvät myös kaikki muut palvelut, jotka
liittyvät ympäristön puhdistamiseen ja entistykseen.
- Maatalouden, kaivostoiminnan ja muun paikalla tapahtuvan jalostuksen palvelut
(koodi 283)
Tämä kohta käsittää:
a) maatalouspalvelut, jotka ovat maataloudelle ominaisia, kuten maatalouskoneiden tarjonta
käyttäjineen, sadonkorjuu ja -käsittely, tuholaisten torjunta, eläinten kasvatus ja hoito sekä
ruokintapalvelut. Metsästys-, ansastus-, metsänhoito- ja hakkuu- sekä kalastuspalvelut
kuuluvat myös tähän kohtaan.
b) kaivostoiminnan palvelut, jotka suoritetaan kaasu- ja öljykentillä, mukaan luettuna
porauspalvelut, poratornin pystytys-, korjaus- ja purkamispalvelut sekä öljy- ja kaasulähteiden
vuoraaminen sementillä. Mineraalien etsinnälle ja tutkimiselle ominaiset palvelut sekä
kaivosinsinööritoiminta ja maaperätutkimus kuuluvat myös tähän kohtaan.
c) muut paikalla suoritettavat jalostuspalvelut, jotka kattavat sellaisten tavaroiden paikalla
suoritettavan jalostuksen tai työstämisen, jotka on tuotu maahan omistuksen vaihtumatta ja
jalostettu, mutta joita ei ole viety takaisin lähtömaahan (vaan jotka joko myydään
jalostustaloudessa tai kolmanteen talouteen) tai päinvastoin.
- Muut liike-elämän palvelut (koodi 284)
Tämä kohta kattaa kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä suoritetut palvelutoimet,
kuten henkilöstön sijoittamisen, turvallisuus- ja etsiväpalvelut, kääntämisen ja tulkkauksen,
valokuvauspalvelut, rakennusten siivouksen, yritysten kiinteistöpalvelut ja muut liike-elämän
palvelut, joita ei voida luokitella mihinkään edellä luetelluista yrityspalveluista.
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- Sidosyritysten väliset palvelut, muualla luokittelemattomat (koodi 285)
Tämä on jäännöserä. Se kattaa maksut sidosyritysten välisistä palveluista, joita ei voi
erityisesti luokitella mihinkään muuhun komponenttiin. Se sisältää sivuliikkeiden, tytär- ja
osakkuusyritysten maksut emoyrityksille tai muille sidosyrityksille, kun maksut suoritetaan
sivuliikkeiden, tytär- ja osakkuusyritysten osuutena hallinnon yleiskustannuksista (kuten
suunnittelusta, organisoinnista ja valvonnasta), ja myös korvaukset emoyritysten suoraan
maksamista kuluista. Tähän sisältyvät myös emoyritysten ja niiden sivuliikkeiden,
tytäryritysten ja osakkuussyritysten väliset taloustoimet, joilla katetaan yleiskulut.
- Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut (koodi 287)
Tämä kohta käsittää Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut (koodi 288) ja Muut
henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut (koodi 289).
- Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut (koodi 288)
Tämä kohta käsittää palvelut ja niistä maksetut palkkiot, jotka liittyvät elokuvien tuotantoon
(filminä tai videonauhana), radio- ja televisio-ohjelmiin (suorana lähetyksenä tai tallenteena)
ja musiikkiäänitteisiin. Tähän sisältyvät myös vuokratulot ja -maksut, kotimaisten esiintyjien,
tuottajien jne. ulkomaisesta tuotannosta (tai ulkomaisten esiintyjien tietoja keräävässä
taloudessa suorittamasta työstä) vastaanottamat palkkiot, palkkiot jakeluoikeuksista, jotka on
myyty tiedotusvälineille rajoitettuja esityskertoja varten tietyillä aloilla, ja palkkiot salauksella
suojattujen televisiokanavien (kuten kaapelipalvelujen) katseluoikeuksista. Tähän erään
sisältyvät myös palkkiot esiintyjille, ohjaajille ja tuottajille, jotka ovat mukana teatteri- ja
musiikkituotteissa, urheilutapahtumissa, sirkusnäytännöissä ja muissa vastaavissa
tapahtumissa sekä palkkiot näiden tapahtumien jakeluoikeuksista (televisiolle, radiolle ja
elokuvateattereille).
- Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut (koodi 289)
Tähän kohtaan kuuluvat Koulutuspalvelut (koodi 895), Terveyspalvelut (koodi 896) ja Muut
henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut, muualla luokittelemattomat (koodi 897).
- Koulutuspalvelut (koodi 895)
Tämä kohta käsittää kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä suoritetut palvelut, jotka
liittyvät koulutukseen, kuten kirjekurssit ja televisiossa tai Internetissä annetun opetuksen,
sekä opettajien ym. suoraan isäntätaloudessa tarjoamat palvelut.
- Terveyspalvelut (koodi 896)
Tämä kohta käsittää lääkäreiden, sairaanhoitajien sekä terveydenhoitajien ja vastaavien
ammattihenkilöiden tarjoamat palvelut sekä laboratorio- ja vastaavat palvelut, joko
etäpalveluina tai paikalla suoritettuina. Tähän eivät sisälly koulutus- ja terveysmatkailijoiden
kulut (jotka sisältyvät matkailuun).
- Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut, muualla luokittelemattomat
(koodi 897)
Tämä on jäännöserä, joka kattaa Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut (koodi
289), jotka eivät sisälly Koulutuspalveluihin (895) ja Terveyspalveluihin (koodi 896).
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- Julkishallinnon palvelut, muualla luokittelemattomat (koodi 291)
Tämä on jäännöserä, joka kattaa julkisen vallan toiminnan (mukaan luettuna kansainvälisten
organisaatioiden toiminta), joka ei sisälly laajennettuun maksutaseen palveluluokitukseen
(Extended Balance of Payments Services Classification, EBOP) siten kuin edellä
määritellään. Siihen sisältyvät kaikki lähetystöjen, konsulaattien, sotilasyksiköiden ja
puolustuskeskusten (tavaroita ja palveluja koskevat) taloustoimet lähetystöjen, konsulaattien,
sotilasyksiköiden ja puolustuskeskusten sijaintitalouteen sijoittautuneiden toimijoiden kanssa
sekä kaikki taloustoimet muiden talouksien kanssa. Siihen eivät sisälly taloustoimet kyseisen
talouden lähetystöjen, konsulaattien, sotilasyksiköiden ja puolustuskeskusten edustaman maan
toimijoiden kanssa eivätkä kyseisten lähetystöjen ja konsulaattien kauppa- ja
postiasiointipaikoissa suoritetut taloustoimet.
Tämä kohta on eriteltävä Lähetystöjen ja konsulaattien suorittamiin palveluihin (koodi 292),
Sotilasyksiköiden ja -keskusten suorittamiin palveluihin (koodi 293) sekä Muihin
julkishallinnon palveluihin, muualla luokittelemattomiin (koodi 294).
TULOT (KOODI 300)
Tulot kattavat kahdentyyppiset kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden väliset taloustoimet: i)
ne, joissa on kyse palkansaajakorvauksista, jotka maksetaan ulkomaisille työntekijöille (esim.
raja-, kausi- ja muille lyhytaikaisille työntekijöille), ja ii) ne, joissa on kyse ulkomaisesta
rahoitusvarallisuudesta saaduista pääomakorvauksista ja ulkomaisiin vastuisiin perustuvista
maksuista.
- Palkansaajakorvaukset (koodi 310)
Palkansaajakorvaukset kattavat yksityishenkilöiden – muussa kuin asuinpaikan taloudessa –
ansaitsemat palkat, korvaukset ja muut edut, rahamääräiset tai luontoismuotoiset, jotka
kyseiseen talouteen sijoittautuneet toimijat maksavat näille tehdystä työstä. Siihen sisältyvät
työnantajien työntekijöiden puolesta ja näiden etujen turvaamiseksi maksamat suoritukset
sosiaaliturvajärjestelmiin tai yksityisiin vakuutus- tai eläkerahastoihin (rahastoituihin tai
rahastoimattomiin).
- Pääomakorvaukset (koodi 320)
Pääomakorvaukset ovat tuloa, joka saadaan ulkomaisesta rahoitusvarallisuudesta ja jonka
yhden talouden toimijat maksavat toisen talouden toimijoille. Pääomakorvauksiin sisältyvät
korot, osingot, sivuliikevoittojen kotiuttaminen sekä suorien sijoittajien osuus kohdeyritysten
pidätetyistä voitoista. Pääomakorvaukset olisi luokiteltava suoriin, arvopaperi- ja muihin
sijoituskomponentteihin.
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- Suorien sijoitusten tuotot (koodi 330)
Suorien sijoitusten tuotot eli oman pääoman ja saamisten tuotot kattavat tulot, jotka yhteen
talouteen sijoittautunut suora sijoittaja saa suoran sijoituksen muodossa omistetusta
pääomasta toiseen talouteen sijoittautuneessa yrityksessä. Suorien sijoitusten tuotot esitetään
nettona sekä ulkomaille että tietoja antavaan talouteen tehtyjen suorien sijoitusten osalta (eli
kummassakin tapauksessa saaduista oman pääoman ja saamisten tuotoista vähennetään
omasta pääomasta ja saamisista maksetut korvaukset). Oman pääoman tuotot jaetaan edelleen
i) jaettuihin voittoihin (osingot ja jaetut sivuliikevoitot) sekä ii) uudelleen sijoitettuihin
voittoihin ja jakamattomiin sivuliikevoittoihin. Saamisten tuotot koostuvat ulkomaisten
osakkuusyritysten kotimaisille suorille sijoittajille tai kotimaisten osakkuusyritysten
ulkomaisille suorille sijoittajille konsernin sisäisestä luotosta maksamasta korosta.
Etuoikeutetuista osakkeista, jotka eivät oikeuta lisäosinkoon, saatua tuottoa ei pidetä
osinkotuottona vaan korkotuottona, ja se sisällytetään saamisten tuottoihin.
- Osingot ja jaetut sivuliikevoitot (koodi 332)
Osingot, myös osakkeista saadut osingot, ovat osakeosuuden ja muiden oman pääoman
muotojen, yhtiömuotoisten yksityisten yritysten, osuuskuntien ja julkisten yhtiöiden,
osakasvoiton jakamista. Jaettu voitto voi olla osinkoa kanta- tai etuoikeutetuista osakkeista,
joita suorat sijoittajat omistavat ulkomaisissa osakkuusyrityksissä, tai päinvastoin.
- Uudelleen sijoitetut voitot ja jakamattomat sivuliikevoitot (koodi 333)
Uudelleen sijoitetut voitot käsittävät suorien sijoittajien osuuden – suhteessa omistettuun
omaan pääomaan – i) voitoista, joita ulkomaiset tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset eivät jaa
osinkoina ja ii) voitoista, joita sivuliikkeet ja muut kuin yhtiömuotoiset yritykset eivät maksa
suorille sijoittajille. (Ellei tätä osaa voitoista voida yksilöidä, on tavanomaista pitää kaikkia
sivuliikevoittoja jaettuina).
- Saamisten tuotot (koodi 334)
Saamisten tuotot käsittävät ulkomaisten osakkuusyritysten kotimaisille suorille sijoittajille tai
kotimaisten osakkuusyritysten ulkomaisille suorille sijoittajille konsernin sisäisestä luotosta
maksamat korot. Etuoikeutetuista osakkeista, jotka eivät oikeuta lisäosinkoon, saatua tuottoa
ei pidetä osinkotuottona vaan korkotuottona, ja se sisällytetään saamisten tuottoihin.
- Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut ulkomaiset voitot (koodi 506)
Oma pääoma käsittää pääoman sivuliikkeissä, kaikki osakkeet (äänioikeutetut ja
äänioikeudettomat) tytäryhtiöissä ja osakkuusyrityksissä (lukuun ottamatta etuoikeutettuja
osakkeita, jotka eivät oikeuta lisäosinkoon ja joita pidetään velkapapereina ja jotka
sisällytetään muuhun suoraan sijoituspääomaan), sekä muut pääomaosuudet. Uudelleen
sijoitetut voitot koostuvat suoran sijoittajan osuudesta (suhteessa suoraan sijoitettuun omaan
pääomaan) voittoihin, joita tytäryhtiöt tai osakkuusyritykset eivät jaa osinkoina, ja
sivuliikevoitoista, joita ei makseta suoralle sijoittajalle.
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- Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut voitot tietoja antavassa taloudessa (koodi 556)
Oma pääoma käsittää pääoman sivuliikkeissä, kaikki osakkeet (äänioikeutetut ja
äänioikeudettomat) tytäryhtiöissä ja osakkuusyrityksissä (lukuun ottamatta etuoikeutettuja
osakkeita, jotka eivät oikeuta lisäosinkoon ja joita pidetään velkapapereina ja jotka
sisällytetään muuhun suoraan sijoituspääomaan) sekä muut pääomaosuudet. Uudelleen
sijoitetut voitot koostuvat suorasta sijoitusosuudesta (suhteessa suoraan sijoitettuun omaan
pääomaan) voittoihin, joita tytäryhtiöt tai osakkuusyritykset eivät jaa osinkoina, ja
sivuliikevoitoista, joita ei makseta suoralle sijoittajalle.
- Arvopaperisijoitusten tuotot (koodi 339)
Arvopaperisijoitusten tuotot käsittävät kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden väliset
tulotapahtumat, jotka perustuvat osakkeiden, joukkovelkakirjojen, velkatodistusten ja
rahamarkkinainstrumenttien hallintaan. Tämä luokka jaetaan edelleen oman pääoman
tuottoihin (osingot) ja saamisten tuottoihin (korot).
- Muut pääomakorvaukset (370)
Muut pääomakorvaukset kattavat kaikki muut kotimaisiin vaateisiin (varallisuuteen) ja
vastaavasti ulkomaisiin vastuisiin perustuvat korot ja maksut. Tähän luokkaan sisältyy
periaatteessa myös rahastoidusta henkivakuutus- ja eläkerahastojen nettopääomasta
kotitalouksille kuuluva laskennallinen tulo. Varallisuudesta saadut korot koostuvat pitkä- ja
lyhytaikaisiin lainoihin, talletuksiin sekä muihin kaupallisiin ja saamisvaateisiin sekä talouden
velkoja-asemaan kansainvälisessä valuuttarahastossa perustuvat korot. Velkojen korot
kattavat lainoihin, talletuksiin ja muihin vaateisiin perustuvat korot sekä kansainvälisen
valuuttarahaston myöntämien luottojen ja lainojen käytöstä johtuvat korot. Siihen sisältyvät
myös korot, jotka maksetaan kansainväliselle valuuttarahastolle erityisnosto-oikeusvaroista
yleistilillä (General Resources Account).
- Tulonsiirrot (koodi 379)
Tulonsiirrot ovat vastaeriä yksipuolisille taloustoimille, joissa yksi talousyksikkö antaa reaalitai rahoitusomaisuutta toiselle yksikölle saamatta vastikkeeksi reaali- tai rahoitusomaisuutta.
Nämä varat käytetään välittömästi tai pian siirron tapahduttua. Tulonsiirtoja ovat kaikki muut
paitsi pääomansiirrot. Tulonsiirrot luokitellaan tietoja keräävän talouden sektorin mukaan
julkisyhteisöjen ja muiden sektoreiden tulonsiirtoihin.
- Julkisyhteisöjen tulonsiirrot (koodi 380)
Julkisyhteisöjen tulonsiirrot käsittävät kansainvälisen yhteistyön piirissä suoritetut
tulonsiirrot, joka rahana tai luontoismuotoisina, eri talouksien julkisyhteisöjen välillä tai
julkisen vallan ja kansainvälisten organisaatioiden välillä.
- Muut sektorit (koodi 390)
Talouden muiden sektoreiden ja ulkomaisten toimijoiden väliset tulonsiirrot käsittävät
tulonsiirrot yksityishenkilöiden välillä, valtioista riippumattomien instituutioiden tai
järjestöjen välillä (tai näiden kahden ryhmän välillä) tai ulkomaisten julkisten instituutioiden
ja yksityishenkilöiden tai valtioista riippumattomien instituutioiden välillä.
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- Pääomatase (koodi 994)
Pääomatase kattaa kaikki taloustoimet, joissa on kyse saaduista tai maksetuista
pääomansiirroista
sekä
valmistamattoman,
muun
kuin
rahoitusvarallisuuden
hankinnasta/luovutuksesta.
- Rahoitustase (koodi 995)
Rahoitustase kattaa kaikki taloustoimet, jotka liittyvät talouden ulkomaisen
rahoitusvarallisuuden ja vastuiden omistuksenmuutoksiin. Näihin muutoksiin sisältyvät muilta
mailta perittävien tai muille maille maksettavien vaateiden syntyminen ja suorittaminen.
Kaikki komponentit luokitellaan sijoitustyypin tai toimintakohtaisen alajaottelun mukaan
(suorat sijoitukset, arvopaperisijoitukset, johdannaiset, muut sijoitukset, valuuttavaranto).
SUORAT SIJOITUKSET (KOODI 500)
Suorat ulkomaiset sijoitukset on kansainvälisten sijoitusten luokka, joka kuvastaa yhteen
talouteen sijoittautuneen yksikön tavoitetta saavuttaa (suoran sijoittajan) pitkäntähtäyksen
etua toiseen talouteen sijoittautuneessa yrityksessä (suoran sijoituksen kohdeyrityksessä).
"Pitkäntähtäyksen etu" merkitsee sitä, että suoran sijoittajan ja yrityksen välillä on
pitkäaikainen sidossuhde ja sijoittajalla on merkittävää vaikutusta suoran sijoituksen
kohdeyrityksen hallintoon. Suora sijoitus käsittää perustavan taloustoimen kahden yksikön
välillä – eli taloustoimen, jolla suora sijoitussuhde syntyy – ja kaikki sitä seuraavat
taloustoimet kyseisten yksiköiden sekä yhtiö- ja muiden kuin yhtiömuotoisten sidosyritysten
välillä.
- Suorat ulkomaiset sijoitukset (koodi 505)
Suorat sijoitukset luokitellaan ensisijassa suunnan mukaan – kotimaiset suorat sijoitukset
ulkomaille ja ulkomaiset sijoitukset tietoja antavaan talouteen.
- Oma pääoma (koodi 510)
Oma pääoma käsittää sivuliikkeiden pääoman, kaikki osakkeet (äänioikeutetut tai
äänioikeudettomat) tytäryhtiöissä ja osakkuusyrityksissä (lukuun ottamatta etuoikeutettuja
osakkeita, jotka eivät oikeuta lisäosinkoon ja joita pidetään velkapapereina ja jotka
sisällytetään muuhun suoraan sijoituspääomaan), ja muut pääomaosuudet. Oma pääoma
kattaa myös kohdeyritysten hankkimat suoran sijoittajan osakkeet.
- Uudelleen sijoitetut voitot (koodi 525)
Uudelleen sijoitetut voitot muodostuvat suoran sijoittajan osuudesta (suhteessa suoraan
omistettuun omaan pääomaan) voittoihin, joita tytär- tai osakkuusyhtiöt eivät jaa osinkoina, ja
voittoihin, joita ei makseta suoralle sijoittajalle. Nämä uudelleen sijoitetut voitot kirjataan
tulona, jonka vastaerä on pääomatapahtuma.
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- Muu suora sijoituspääoma (koodi 530)
Muu suora sijoituspääoma (tai konsernin sisäiset velkatapahtumat) kattaa luotonoton ja
luotonannon – myös velkapaperit, toimitusluotot ja etuoikeutetut osakkeet, jotka eivät oikeuta
lisäosinkoon (joita pidetään velkapapereina) – suorien sijoittajien ja tytäryhtiöiden,
sivuliikkeiden ja osakkuusyritysten jne. välillä. Kohdeyrityksen suoraan sijoittajaan
kohdistamat saamisvaateet kirjataan myös suorana sijoituspääomana.
- Suorat sijoitukset tietoja antavaan talouteen (koodi 555)
Suorat sijoitukset luokitellaan ensisijassa suunnan mukaan – kotimaiset suorat sijoitukset
ulkomaille ja ulkomaiset sijoitukset tietoja antavaan talouteen.
- Oma pääoma (koodi 560)
Oma pääoma käsittää sivuliikepääoman, kaikki osakkeet (äänioikeutetut tai
äänioikeudettomat) tytäryhtiöissä ja osakkuusyrityksissä (lukuun ottamatta etuoikeutettuja
osakkeita, jotka eivät oikeuta lisäosinkoon, joita pidetään velkapapereina ja jotka sisällytetään
muuhun suoraan sijoituspääomaan), ja muut pääomaosuudet. Oma pääoma kattaa myös
kohdeyritysten hankkimat suoran sijoittajan osakkeet.
- Uudelleen sijoitetut voitot (koodi 575)
Uudelleen sijoitetut voitot muodostuvat suoran sijoittajan osuudesta (suhteessa suoraan
omistettuun omaan pääomaan) voittoihin, joita tytär- tai osakkuusyhtiöt eivät jaa osinkoina, ja
voittoihin, joita ei makseta suoralle sijoittajalle. Nämä uudelleen sijoitetut voitot kirjataan
tulona, jonka vastaerä on pääomatapahtuma.
- Muu suora sijoituspääoma (koodi 580)
Muu suora sijoituspääoma (tai konsernin sisäiset velkatapahtumat) kattaa luotonoton ja
luotonannon – myös velkapaperit toimitusluotot ja etuoikeutetut osakkeet, jotka eivät oikeuta
lisäosinkoon (joita pidetään velkapapereina) – suorien sijoittajien ja tytäryhtiöiden,
sivuliikkeiden ja osakkuusyritysten jne. välillä. Kohdeyrityksen suoraan sijoittajaan
kohdistamat saamisvaateet kirjataan myös suorana sijoituspääomana.
ARVOPAPERISIJOITUKSET (KOODI 600)
Arvopaperisijoitukset kattavat pääoma- ja velkapaperitapahtumat. Velkapaperit jaetaan
edelleen joukkolainoihin ja muihin velkapapereihin, rahamarkkinainstrumentteihin ja
johdannaisiin silloin, kun johdannaiset tuottavat rahoitussaamisia ja -velkoja. Muussa
tapauksessa ne luokitellaan joko suoriksi sijoituksiksi tai valuuttavarannoksi.
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- Johdannaiset (koodi 910)
Johdannaisia koskeva sopimus on rahoitusinstrumentti, joka liittyy johonkin muuhun
rahoitusinstrumenttiin tai indikaattoriin tai hyödykkeeseen ja jonka avulla tietyt rahoitusriskit
(kuten korkoriski, valuuttariski, pääoma- ja raaka-ainehintoja koskevat riskit, luottoriskit jne.)
voivat olla itsenäisinä kaupankäynnin kohteina rahoitusmarkkinoilla.
MUUT SIJOITUKSET (KOODI 700)
Muiden sijoitusten erä määritellään
rahoitustaloustoimet, jotka eivät kuulu
johdannaisten tai valuuttavarannon tileille.

jäännöseränä, johon sisältyvät kaikki
suorien sijoitusten, arvopaperisijoitusten,
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