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 Toimintakertomus 

1.1 Johdon katsaus 

 

Tilastokeskuksen toimintaympäristön muutokset jatkuivat seurantavuonna 

aktiivisina sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämä heijastui niin toiminnan 

edellytyksiin, tietotuotannon menetelmien ja käytäntöjen kehittämistarpeisiin kuin 

asiakkaiden muuttuviin tietotarpeisiinkin.  

Keskustelu tietopolitiikasta lisääntyi ja esiin nousi myös Tilastokeskuksen 

mahdollinen osallistuminen kansallisen tietopolitiikan ja sitä toteuttavan 

strategisen lainsäädäntöohjelman valmisteluun. Tarkoitus on arvioida vuonna 

2018, osoitetaanko Tilastokeskukselle tietopolitiikkaan liittyviä 

tietovarantoviranomaistehtäviä. Tilastokeskus valmistautui tuleviin haasteisiin 

muun muassa skenaariotyöllä ja käynnistämällä loppuvuonna toiminnan 

kokonaiskehittämiseen liittyvän hankkeen. 

Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen tilastotuotannossa pääsi 

hyvään vauhtiin. Vaikutukset tilastointiin ja tarvittava työmäärä ovat 

osoittautuneet alun perin ennakoitua selvästi suuremmiksi. Muita käynnissä olevia 

kärkihankkeita ovat yhdistelmätiedonkeruun kehittäminen, uusien tietolähteiden 

hyödyntäminen, toimitila ja toimintatavat sekä verkkopalveluiden ja 

julkaisemisen kehittäminen. Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista -hanke 

valmistui seurantavuonna. 

Tiedonhankinta erityisesti suoraan henkilötiedonantajilta on kasvavan kadon 

vuoksi yhä hankalampaa ja on vaatinut jatkuvia lisäponnisteluja. Hallinnollisten 

aineistojen tietotoimitusten muutoksiin liittyvät riskit toteutuivat väestötilastoissa, 

mikä johti lopulta julkistusten perumiseen. Vastaavien riskien välttämiseksi 

Tilastokeskus on aktiivisesti pyrkinyt lausunnoillaan ja muulla osallistumisellaan 

vaikuttamaan käynnissä olevien tietovaranto- ja virastouudistusten valmisteluun 

korostamalla tilastotuotannon tietotarpeiden tärkeyttä ja turvaamista. 

Tilastotuotanto toteutui entiseen tapaan jokseenkin suunnitellusti sekä 

määrällisesti että laadullisesti. Virheettömien julkistusten osuus jatkoi kasvuaan ja 

myös julkistusten oikea-aikaisuus parani. Erilaiset tietotekniset haasteet ovat 

vaatineet henkilöstöltä venymistä, jotta tuotantoa on saatu varmistettua.  

Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. Yhä enemmän asiakkaita tavoitetaan 

sosiaalisen median välityksellä. 

Tilastokeskuksen kokonaistuottavuus heikkeni -3,2 prosenttia edellisestä 

vuodesta. Muutos johtuu pääosin panoskäytön kasvusta. Kehittämistyöhön on 

kohdennettu aiempaa enemmän resursseja. Henkilöstömäärä kasvoi 1,7 

prosentilla, mutta henkilöstökulujen kasvua hillitsivät alentuneet sivutyökulut ja 

kikyn mukainen lomarahaleikkaus. 

Henkilöstön työtyytyväisyys säilyi henkilöstökyselyn perusteella ennallaan. 

Sairauspoissaolojen määrä kasvoi, mutta oli kuitenkin pienempi kuin vuonna 

2015. Työtapojen muutos on näkynyt muun muassa etätyön lisääntymisenä. 

Määräaikaisen henkilöstön osuus on edelleen kasvussa ja oli seurantavuoden 

lopussa 10,8 prosenttia henkilöstöstä.  

Seurantavuonna Tilastokeskus toimi väistötiloissa. Vuoden mittaan jouduttiin 

tekemään vielä lisämuuttoja remontista johtuen. Tietotekniikan toimivuuden 

kannalta merkittävä ponnistus oli konesalisiirto ja siihen valmistautuminen. 

Työmarkkinoiden elpymiseen liittynee kilpailu muun muassa ICT-ammattilaisista 

ja myös hakemusmäärän puolittuminen 12 hakemukseen avointa tehtävää kohden. 
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Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus erityisesti tutkijapalveluissa sekä makro- ja 

kuntatilastoissa on ollut toiminnan kannalta suurehkoa. 

Tilastokeskuksen taloustilanne oli seurantavuonna edelleenkin hyvä. Vuodelle 

2017 siirtyi 9,9 miljoonaa euroa, joka oli 0,3 miljoonaa euroa suunniteltua 

enemmän. Tulot ylittivät tavoitteen 0,7 miljoonalla. Menot alittivat vuoden 2016 

tason 1,2 miljoonalla ja olivat 1,8 miljoonaa euroa suunniteltua pienemmät 

hankintojen viivästymisestä johtuen. Lopputuloksena siirtyvä määräraha on 11,1 

miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes 2,5 kuukauden menoja. Siirtyvästä erästä osa 

on vuonna 2018 kohdennettu käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin (mm. 

toimitilamuutokset). Lisäksi se toimii puskurina tulevina vuosina.  

 

1.2  Tuloksellisuus 

Tilastotuotanto jatkui suunnilleen ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna mitä 

tulee tuotannon määrään ja laadun osalta parani hieman (ks. luku 1.5). 

Tilastotietojen käyttö on lisääntynyt verkossa. Esimerkiksi vierailukerrat 

tilastokeskus.fi-palvelussa lisääntyivät 24 prosenttia. Avointa dataa on lisätty 

uusimmilla tiedoilla, mutta uusia datakokonaisuuksia ei ole avattu. 

Tiedonantajille aiheutettu tiedonantorasitus pieneni edellisestä vuodesta. Osittain 

on kyse eräiden suuritöisten ja harvemmin kuin vuosittain tehtävien 

tiedonkeruiden ajoittumisesta. Tilastokeskuksessa on panostettu tiedonantaja-

asiakkaiden palveluun esimerkiksi parantamalla tiedonkeruulomakkeita.  

Tilastokeskuksen näkyvyys mediassa on kasvanut. Tilastokeskus viestittää 

aktiivisesti tilastojulkistuksista, joita oli seurantavuonna 550. Sosiaalisessa 

mediassa seurantamäärät ovat kasvussa: Facebook +46 %, Twitter +33 % ja 

LinkedIn +29 %. Tilastokeskus mainittiin pääkirjoituksissa 203 kertaa ja kasvua 

edellisestä vuodesta on 13 prosenttia. 

Tilastokeskus näyttäytyy mediassa neutraalina faktatiedon tuottajana. Positiivista 

palautetta on tullut muun muassa Suomi100-hengessä tehdyistä Suomi ennen ja 

nyt -sivustosta ja Suomi maailman kärjessä -listauksesta. 

Tutkijapalveluissa on ilmennyt teknisiä ongelmia, jotka haittaavat eräiden 

asiakkaiden etäyhteyden toimivuutta. Tilannetta on saatu parannettua, mutta 

selvitystyö jatkuu edelleen.  

Asiakkailta saatu palaute on yleisesti ottaen hyvää (ks. luku 1.5.2). 

Seurantavuonna tehtiin useita erillisiä selvityksiä laajan 

käyttäjätyytyväisyyskyselyn sijasta. Asiakkaat toivovat parannusta tietojen 

löydettävyydessä, yhtenäisyydessä ja ajantasaisuudessa sekä käsitteiden 

selkeydessä. Seurantavuonna ei arvioitu tietojen luotettavuutta, joka perinteisesti 

on ollut erittäinkin hyvällä tasolla ja Tilastokeskuksen vahvuus. 

Kansainvälisissä arvioinneissa (ks. luku 1.9) Tilastokeskuksen tuottamat tilastot 

arvioidaan useimmiten hyvin laadukkaiksi. Arviointikriteereinä käytetään yleensä 

valmistumisviivettä ja tuotettujen tietojen määrää suhteessa vaatimuksiin sekä 

toimituskertojen määrää, joka kertoo virheiden korjaamisesta. 

Työpanosta käytettiin seurantavuonna 13 henkilötyövuotta (+2 %) enemmän kuin 

edellisenä vuonna. Työpanosta kohdennettiin aiempaa enemmän projektityöhän.  

Kulurakenne muuttui edellisestä vuodesta, koska vuokramenot laskivat 1,8 

miljoonalla eurolla (-34 %). Kiinteiden kulujen osuus laski edellisestä vuodesta -

1,3 prosenttiyksikköä. Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti sen 
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sijaan kasvoivat 1,6 prosenttia. Tämä johtuu maksullisen toiminnan 

supistumisesta.  

Kulut pysyivät hyvin hallinnassa, mikä johtui erityisesti palveluostojen 

suunniteltua pienemmästä määrästä. Merkittävä osa käyttämättä jääneistä rahoista 

oli varattu kehittämistoimintaan. ICT-budjetista jäi toteutumatta 28 prosenttia 

(2 miljoonaa euroa), mikä liittyi muun muassa yhteistyökumppanin 

toimitusvaikeuksiin. 

 

1.3 Vaikuttavuus 

1.3.1 Toiminnan vaikuttavuus 

 

 Vaikuttavuustavoitteet  Toimenpiteet vuodelle 2017  

Tilastot, tietoaineistot, 

tutkimukset ja palvelut ovat 

luotettavia ja relevantteja  

1) Verkkotiedonkeruuta kehitetään niin, että henkilötiedonkeruissa myös 

verkkovastaaminen on mahdollista vuodesta 2017 alkaen.  

2) Toimitilamenoja vähennetään tilajärjestelyillä valtion toimitilastrategian mukaisesti, 

jotta voidaan turvata riittävästi resursseja tilastotuotantoon.  

3) Selvitetään sote-ja aluehallintouudistuksen vaikutuksia tilastotuotantoon. 

 4) Otetaan käyttöön maksutasetilastointijärjestelmä, joka on integroitu osaksi 

kansantalouden tilipidon tietojärjestelmää.  

5) Tietojen löydettävyyttä tilastokeskus.fi-palvelussa parannetaan uudistetulla 

hakutoiminnolla ja käytettävyyttä parannetaan visualisoinnilla.  

6) Kansallisen palveluväylän käyttöönotto aloitetaan. 

 7) Jatketaan tutkijapalveluiden kehittämistä kansalliseksi palveluksi yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2017 kohteena ovat erityisesti sosiaali- ja 

terveystiedot sekä aineistojen kuvaukset.  

8) Avattuja tietovarantoja laajennetaan uusimmilla tiedoilla. 

Lähde: Valtion talousarvioesitys 2017 (vaikuttavuustavoitteet) 

                         Tilastokeskuksen talousarvioesitys 2017 (toimenpiteet) 

 

Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuus perustuu asiakkaiden luottamukseen. 

Sen ansaitsemiseksi tarvitaan luotettavia tilastoja ja tilastotuotteita. Niiden 

tuottaminen edellyttää asiantuntemuksen lisäksi laadukkaita perustietoja ja 

tilastointimenetelmiä. Tilastokeskuksessa panostetaan tavoitteelliseen ja 

johdonmukaiseen yhteistyöhön sidosryhmien kanssa.  

1. Henkilötiedonkeruissa tietojärjestelmiin liittyvät haasteet jatkuvat. 

Verkkotiedonkeruuta oli neljässä keruussa. Verkkotiedonkeruun tueksi tarvitaan 

täydentävää tiedonkeruuta muilla menetelmillä. Yhdistelmätiedonkeruun uusi 

järjestelmä (RUUTI) ei valmistunut seurantavuonna.  

2. Toimitila ja toimintatavat -hanke on edennyt suunnitellusti. Seurantavuoden 

Tilastokeskus on ollut väistötiloissa samassa rakennuksessa ja osittain myös 

läheisessä Lintulahden toimitilassa. Osa vuokrasäästöistä on kulunut 

väistömuuttoon ja uusien tilojen valmisteluun. Täysimääräisesti vuokrasäästöt 

alkavat toteutua vuonna 2019. Säästöksi on arvioitu runsas 2 miljoonaa euroa 

vuodessa (ks. luku 1.4.2. Toiminnan taloudellisuus). 

3. Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia tilastotuotantoon on kartoitettu. 

Uudistukset aiheuttavat runsaasti lisätyötä. Sen vuoksi Tilastokeskukseen on 

perustettu SOTE-hanke, johon kuuluu noin 12 projektia. Näiden projektien sekä 

linjatyönä tehtävien muutos- ja käyttöönottotoimenpiteiden menojen arvioidaan 
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olevan yhteensä 3,6–4,9 miljoonaa euroa. Tehtävien on suunniteltu ajoittuvan 

vuosille 2017–2021. 

4. Maksutasetilastojen tuotantojärjestelmä on saatu valmiiksi. Vuoden 2017 

ensimmäisen neljänneksen tiedot tuotettiin uudella järjestelmällä ja niin 

kansainväliset kuin kotimaisetkin julkaisuvelvoitteet saatiin toteutettua. 

Kansainvälinen raportointi myöhästyi vähän, eikä aineisto kaikkien tietojen osalta 

mennyt läpi EKP:n validoinnista. Tiedot korjattiin seuraavassa toimituksessa. 

Suurin osa hankkeen tavoitteista toteutui ja (tilinpidon) tilastojen koherenssi on 

parantunut. Jäljelle jäävä työ koskee erityisesti tietojen toissijaista 

luottamuksellisuutta ja mikroeditointijärjestelmää. 

5. Käynnissä on hanke verkkopalveluiden ja julkaisemisen kehittämiseksi (2016–

2019). Tavoitteena on uudistaa verkkopalvelun rakenne, käyttöliittymä ja sisältö. 

Visuaalista viestintää on lisätty sosiaalisissa medioissa (Facebook, Twitter, 

LinkedIn). Tilastokeskus.fi-palvelussa otettiin käyttöön uudistettu hakukone 

elokuussa 2016. Seurantavuonna hakukoneen ajantasaisuuden ja toiminnan 

varmistaminen ei edennyt suunnitellusti työruuhkien vuoksi.  

6. Kansallisen palveluväylän käyttöönotossa on edistytty. Suomi.fi:n palveluista 

tuotantokäytössä ovat palvelutietovaranto ja tunnistus. Palveluväylän, viestien ja 

valtuuksien käyttöönotto on kesken. Verkkoasiointilinkit löytyvät 

yritystiedonkeruisiin sekä kysy tilastoista -palveluun. Tilastokeskuksen 

palveluista mukana ovat tilastotietojen lisäksi tietojen antaminen tilastointia 

varten (yritykset ja yhteisöt sekä kansalaiset), tilastointi- ja tutkimuspalvelut sekä 

rekisteripalvelut. 

7. Tutkijapalveluiden kehittämistä on jatkettu. Uusia aineistoja on saatu 

aineistotarjoamaan sekä ulkopuolisilta toimijoilta että omista tiedonkeruista (ks. 

luku 1.5.1.). Aineistokuvauksia on kehitetty ja myös käännetty englanniksi. 

8. Avointa dataa on laajennettu päivittämällä tietovarantoja vuonna 2017 

julkaistuilla tiedoilla. Avoimena datana käytettävissä olevan StatFin-

tilastotietokannan tietosisältö jaettiin seurantavuonna kahteen eri tietokantaan. 

Taulukot, joihin ei tule enää päivitystä, erotettiin omaan tietokantaansa. Samassa 

yhteydessä muutettiin tiedostojen nimet ja käynnistettiin metatietojen 

yhtenäistäminen. Tavoitteena on helpottaa tietojen poimintaa ja 

jatkohyödyntämistä. 

 

1.3.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 

Tilastokeskuksella ei ole siirto- eikä sijoitusmenoja.  
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1.4 Toiminnallinen tehokkuus 

1.4.1 Toiminnan tuottavuus 

 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Tuottavuus Kokonaistuottavuuden muutos 

edellisestä vuodesta, % 

 

5,0 

 

1,2 

 

0,5* 

 

-3,2 

 

-4,4 

%-yks. 

 Työn tuottavuuden muutos 

edellisestä vuodesta, % 

 

+7,9 

 

-1,4 

 

- 

 

-2,0 

 

-0,6 

%-yks. 

Tiedonkeruiden 

automatisointi 

Verkossa tai automaattisella 

raportoinnilla vastanneiden 

osuus vastanneista 

yritystiedonkeruissa, % 

 

 

88 

 

 

90 

 

 

92 

 

 

92 

 

 

+2 %-yks. 

 Verkossa vastanneiden osuus 

vastanneista 

henkilötiedonkeruissa, % 

 

1 

 

2 

 

- 

 

5 

 

+3 %-yks. 

* Tavoite on kolmen vuoden keskiarvo.  

 

Tilastokeskuksen kokonaistuottavuus heikkeni -3,2 prosenttia vuodesta 2016 

vuoteen 2017. Edellisenä vuonna tuottavuus parani 1,2 ja vuonna 2015 peräti 

5,0 prosenttia.  

Vuonna 2015 tuottavuuden kasvu perustui käytettyjen panosten ja erityisesti 

työpanoksen vähentämiseen. Järjestelyt tehtiin tuotannon ja kulujen 

sopeuttamiseksi käytettävissä olevaan rahoitukseen. Talouden yli odotusten 

onnistunut tasapainotus ja siirtomäärärahan kasvu mahdollistivat panosten käytön 

lisäämisen. Työpanosta on lisätty muun muassa projektitoimintaan. Kehittämiseen 

käytetyt panokset eivät vielä näy tuotosmäärien kasvuna tai panosmäärien 

pienenemisenä. Myöskään tuotosten laadussa ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia. 

Seurantavuonna henkilötyövuosimäärä kasvoi 1,7 prosenttia. Kokonaispanos 

kasvoi 2,9 prosenttia, sillä ostopalveluiden käyttöä on lisätty strategian 

mukaisesti. Tuotos jatkoi hidasta pienenemistään: vähennys oli 0,4 prosenttia.   

Maksullinen toiminta supistui seurantavuonna. Panoskäyttö (-21 %) pieneni 

enemmän kuin tuotos (-13 %). Maksullisen toiminnan tuottavuus parani 

10,5 prosenttia. Ns. budjettirahoitteisen toiminnan tuottavuus heikkeni 

-5,1 prosenttia. 

Yritystiedonantajista 92 prosenttia vastasi verkossa tai automaattisella 

raportoinnilla. Tulos on täysin tavoitteen mukainen. Automaattista raportointia 

hyödynnetään entiseen tapaan kahdessa tiedonkeruussa. Muutokset edeltävään 

vuoteen verrattuna ovat pieniä. 

Henkilötiedonkeruissa verkkovastaamista on alettu ottaa käyttöön.. 

Seurantavuonna oli käynnissä 8 henkilötiedonkeruuta, joista neljässä oli 

mahdollista vastata myös verkossa.  
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Henkilötiedonkeruissa saatiin verkon kautta vastauksia seuraavasti: 

– 66 % aikuiskoulutuskysely 

– 60 % vapaa-aikatutkimus 

– 33 % väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

– 20 % asuntojen ja omakotitalojen korjausrakentaminen 

 
Verkkovastausten osuus kaikissa henkilötiedonkeruissa oli kuitenkin varsin pieni 

eli 5 prosenttia. 

Yhdistelmätiedonkeruu on käytössä aikuiskoulutuskyselyssä ja väestön tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö -kyselyssä. Yhdistelmätiedonkeruun käyttö tilastoissa oli 

mahdollista, koska vuositilastoina niiden keruut ovat pidempikestoisia kuin 

kuukausittain tehtävillä tilastoilla. 

Yhdistelmätiedonkeruun järjestelmä (RUUTI) ei valmistunut seurantavuonna. 

Järjestelmän keskeneräisyys muodostaa uhkan yhdistelmätiedonkeruiden 

aloittamiselle: työvoimatutkimus lykkääntyi vuoden 2018 loppupuolelle.  

Automaattisten keruiden kehittämisen ja etenkään XBRL:n (eXtensible Business 

Reporting Language) suhteen ei seurantavuonna juurikaan edetty. XBRL:n 

hyödyntäminen on pitkälti riippuvaista viraston ulkopuolella tapahtuvasta 

kehityksestä. 

Yritysten tiedonantorasitus, 148 henkilötyövuotta, palasi lähes vuosien 2014–

2015 tasolle. Tiedonkeruulomakkeiden kehittämistä on kohdennettu suurimman 

hyödyn ja tilastojen toiveiden perusteella. Mobiililomake on käytössä 

tieliikenteen tavarankuljetustilaston ja yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten 

yritysten tiedonkeruissa. 

 

Yrityksille aiheutunut tiedonantorasitus 2008–2017  

Vuosi htv* 

Muutos edellisestä 

vuodesta, % 

2008 191 +3 

2009 211 +10 

2010 176 -17 

2011 176 0 

2012 165 -6 

2013 167 +1 

2014 146 -13 

2015 143 -2 

2016 155 +8 

2017 148 -5 

* Tiedot ovat osittain arvioita, joita on päivitetty 2017.  

   Rasitemittauksia on tehty vuodesta 2010 lähtien. 
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1.4.2 Toiminnan taloudellisuus 

 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Vakaa 

budjettikehys 

Kiinteiden kulujen osuus 

kokonaiskuluista, %* 

 

76,0 

 

74,9 

 

72 

 

73,6 

-1,3 

%-yks. 

Tuotanto- 

kulut 

Tilastotietojen tuotantomenot 

tilastojulkistusta kohti, 1 000€ 

 

97,6 

 

95,4 

 

98 

 

96,9 

  

+1,6 % 

 Pinta-ala m2/htv (Tilastotalo) 30 14 - 15 +7 % 

*Mittarin kokonaiskulut ovat tuotto- ja kululaskelman mukaiset kokonaiskulut.  

Vuokrissa menot ovat samat kuin kulut. Palkoissa ei ole otettu huomioon lomapalkkavelan 

muutosta. 

 
Kiinteiden kulujen osuus kokonaiskuluista kuvaa kuukausipalkkojen ja vuokrien 

osuutta tuotto- ja kululaskelman mukaisista kokonaiskuluista. Haastattelijoiden 

palkat eivät ole kiinteitä, koska käytetty työpanos vaihtelee työtilanteen mukaan.  

Kiinteiden kulujen osuus kokonaiskuluista laski runsaalla prosenttiyksiköllä.  

Toimitilavuokrat pienenivät tilajärjestelyjen ansiosta kolmanneksella eli lähes 1,8 

miljoonalla eurolla. Kuukausipalkkaisten palkkasumma kasvoi kolmella 

prosentilla, joka on noin 1,1 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut säilyivät lähes 

ennallaan: kasvu oli +0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Palkkasumman kasvu johtui suurimmaksi osaksi kuukausipalkkaisen henkilöstön 

määrän kasvusta. Lisäksi seurantavuonna maksettiin takautuvasti palkkoja noin 

kahdelta vuodelta kolmelle henkilölle, jotka oli irtisanottu 2015. Virkasuhteet 

kuitenkin jatkuivat ja he palasivat töihin heinäkuussa 2017.  

Palkkasumma laski henkilötyövuotta kohden laskettuna, koska 

kilpailukykysopimuksen vuoksi lomarahoja leikattiin 30 prosentilla ensimmäisen 

kerran vuonna 2017. Lisäksi palkan sivukuluprosentti laski edelleen. 

Seurantavuonna sivukulut olivat 16,6 prosenttia (2016: 18,3 ja 2015: 21,2). 

Tilastokeskuksen kokonaismenot olivat seurantavuonna 55,7 miljoonaa euroa. 

Kokonaismenojen määrä laski edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa euroa. 

Suurimman menoerän muodostavat edellisten vuosien tapaan henkilöstömenot, 

jonka osuus oli 74 % kokonaismenoista. Palveluhankintojen osuus oli 15,4 % ja 

kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljoonaa euroa. Vuokramenoissa oli 

laskua edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa. Vuokrien osuus oli 6,4 

% ja muiden menojen osuus oli 4,4 % kokonaismenoista.  
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Tilastotietojen tuotantokulut tilastojulkistusta kohden kasvoivat 1,6 prosentilla. 

Maksulliseen toimintaan kohdistuvat kulut pienenivät maksullisen toiminnan 

tuottojen myötä 25 prosenttia, joten julkistuksille kohdistettavat nettokulut 

kasvoivat 1,9 prosentilla. Tilastojulkistuksia oli seurantavuonna kaksi enemmän 

kuin edellisenä vuonna. 

Hankintojen koordinoinnissa, sujuvoittamisessa ja suunnitelmien mukaisessa 

toteuttamisessa on edelleenkin parannettavaa. Tässä yhteydessä korostuu toiminta 

kehittämishankkeissa. Palvelujen osto-osaaminen on kuitenkin parantunut ja 

Tilastokeskukseen on rekrytoitu päätoiminen hankintavastaava.  

ICT:n noin kuuden miljoonan euron budjetista siirtyi seuraavalle vuodelle lähes 2 

miljoonaa euroa. Valtti-työasemaratkaisun testausta ei päästy käynnistämään 

keväällä suunnitellusti, koska Valtorilla oli ongelmia oman alihankintaketjunsa 

hallinnassa. Tästä johtuen Valtti-työasemaratkaisun käyttöönotto keskeytettiin. 

Siihen kytköksissä ollut työasemavirtualisointiratkaisu joudutaan toteuttamaan 

erillisenä ratkaisuna ja siirtämään käyttöönotto alkuvuodelle 2018. 

Ostopalvelujen käyttöä on lisätty muun muassa rekrytoinneissa ja 

sovelluspalveluissa. Ostopalveluita on hyödynnetty tilanteissa, joissa omien 

resurssien riittävyys on osoittautunut pullonkaulaksi. Kokemukset ostopalvelujen 

toimivuudesta olivat hyviä. 

Tilastokeskus luopui omasta konesalista syksyllä 2017 ja siirtyi käyttämään 

valtionhallinnon (Valtori) yhteisiä konesalipalveluita. Konesalisiirto onnistui sen 

laajuuteen ja tiukkaan aikatauluun nähden hyvin. Palvelinympäristön 

toimivuudessa on ollut siirtymän jälkeen toivomisen varaa. 
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                                      Toimitilavuokrat 2014–2019 

 

 

 
 

Vuonna 2015 aloitettu selvitys muuttaa toimitilat monitilatoimistoksi johti koko 

henkilöstön väistömuuttoon alkusyksyyn 2016 mennessä. Tilojen (2 750 m2) 

edelleenvuokraaminen Rajavartiolaitokselle päättyi toukokuussa 2016, mikä 

näkyy myös maksullisen toiminnan tuotoissa. Suunnitelmien mukaan paluu 

uusittuun toimitilaan alkaa maaliskuussa 2018. 

Uudet toimintatavat ja tilat -projekti on edennyt suunnitellusti. Seurantajaksolla 

keskityttiin sisustusratkaisuihin sekä ICT-varustelun suunnitteluun. 

Toimintatapojen osalta toteutettiin koko henkilöstölle työympäristötyöpajat. 

Monipaikkaisen työn alustavia kokemuksia on saatu väistö- ja pilottitiloissa 

työskentelyn kokeilujaksoilla. Palautta on hyödynnetty Uudet toimintatavat ja tilat 

-projektissa. Remontoitava alue laajeni niin, että noin 60 henkilöä joutui pikaisesti 

muuttamaan väistötiloista KEVAn muihin, lähellä sijaitseviin tiloihin 

Lintulahteen.  Yhteensä Lintulahden tiloissa on ollut seurantavuonna runsaat 100 

tilastokeskuslaista.  

 

Green Office -seuranta 2011–2017 

Mittarit 2011 

toteuma 

2012 

toteuma 

2013 

toteuma 

2014 

   toteuma 

2015 

   toteuma 

2016 

   toteuma 

2017 

   toteuma 

2016–17, 

muutos 

Toimistopaperin kulutus 

- A4 paperin ostomäärä, riisiä 
 

6 200 

 

4 200 

 

5 000 

 

3 000 

 

2 000 

 

1 000 

 

1 680 

 

  +68 % 

Energiankulutus 

   - Sähkö, MWh 

   - Kaukolämpö, MWh 

   - Kaukokylmä, MWh 

   - Yhteensä, MWh 

 

3 707 

4 234 

781 

8 722 

 

3 533 

3 940 

460 

7 933 

 

3 617 

3 379 

817 

7 813 

 

3 048 

3 363 

785 

7 196 

 

3 009 

2 243 

653 

5 905 

 

2 869 

2 658 

651 

6 158 

 

2 466 

3 265 

477 

6 208 

 

  -14 % 

 +23 % 

-27 % 

 +1 % 

 

Tilastokeskuksen ympäristöpäämääriä ovat ympäristökuormituksen sekä 

materiaali- ja energiakustannusten vähentäminen. Tilastokeskus läpäisi 4.9.2015 

WWF:n tekemän Green Office -toimistotarkastuksen ja sai luvan käyttää 

ympäristömerkkiä vuoteen 2018 saakka.  

Energiankulutusluvut koskevat koko kiinteistöä, vaikka siitä on ollut 

Tilastokeskuksen käytössä lokakuusta 2016 alkaen vain osa. Vuonna 2017 

sähkönkulutus pysyi jokseenkin edellisen vuoden tasolla. Kaukolämmön käyttö 

nousi edelleen edellisestä vuodesta ja lähestyy vuoden 2014 tasoa. Vuonna 2015 

kiinteistön ilmanvaihtokoneet uusittiin niin, että niissä on 

lämmöntalteenottojärjestelmä.  

A4-paperin ostomäärien perusteella arvioitu paperinkulutus kasvoi edellisestä 

vuodesta 68 prosentilla. Ilmeisesti paperinkulutus alkaa tasaantumaan runsaaseen 

1000 riisiin vuodessa. Tämän lisäksi paperinkulutusta lisäävät painatuspalvelut, 

jotka ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Painatuspalveluja hyödynnetään 

esimerkiksi tiedonantajaviestinnässä. 

 

milj. euroa 

2014  

toteuma 

2015 

toteuma 

2016  

toteuma 

2017  

toteuma 

2018  

arvio 

2019  

arvio 

Toimitilavuokrat 6,0 5,7 5,3 3,5 3,2 3,2 
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Väistötiloihin siirtymiseen liittyy myös arkistoitavien tai hävitettävien aineistojen 

läpikäynti. Seurantavuonna on poistettu 1,99 hyllykilometriä (58 000 nidettä) 

Tilastokirjaston kokoelmia. 

 

1.4.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 

 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Maksullisen 

toiminnan 

laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 

1 000 € 

 

7 962 

 

8 561 

 

7 500 

 

7 452 

 

-13 % 

Maksullisen 

toiminnan 

kannattavuus 

Maksullisen toiminnan 

kustannusvastaavuus, % * 

 

114 

 

114 

 

100 

 

125 

 

 +11  

%-yks. 

* Tavoite on keskiarvo vuosille 2015–2017. 

Tukitoimintojen kohdentamista maksulliseen toimintaan muutettiin vuonna 2016.  

Vuoden 2015 laskelmat on korjattu vastaamaan vuosien 2016–2017 käytäntöä. 

 
Maksullisen toiminnan tuottotavoitteesta eli 7,5 miljoonasta eurosta jäätiin vain 

noin 50 000 euroa. Seurantavuodelle ei kohdistunut isoja toimeksiantoja, mikä oli 

ennakoitu jo suunnitteluvaiheessa.  

Kustannusvastaavuus oli 125 prosenttia, ylitti tavoitteet 25 prosentilla ja parani 11 

prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Henkilöstökustannukset vähenivät vielä 

enemmän (-19 %) kuin tuotot (-13 %). Toimitilajärjestelyjen vuoksi maksulliselle 

toiminnalle erilliskustannuksina kohdistetut vuokrat supistuivat 98 prosenttia: 

tilojen edelleen vuokraaminen loppui. Yhteiskustannukset pienenivät -17 

prosenttia. Yhteiskustannuksissa ovat mukana toimitilojen käytön perusteella 

tehtävät vyörytykset. 

Helmikuussa 2017 alennettiin laskutettavaa työn tuntihintaa 5 prosentilla. 

Alennus koski uusia ja uusittavia sopimuksia, joiden hinnoittelu perustui tehtyihin 

työtunteihin. Alennus perustui yleiskustannusten, erityisesti 

toimitilakustannusten, pienenemiseen. 

Vuoden 2016 lopulla otettiin käyttöön uusi CRM-järjestelmä (Customer 

Relationship Management) Dynamics. Asiakastietokannan sekä sopimustietojen 

läpikäynti ja tarkistaminen oli työlästä ja vei arvioitua enemmän resursseja. 

Järjestelmän käyttöönotto jatkui vielä 2017.   
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Tuotot tuoteluokittain 2015–2017 

 

 

Tutkijapalveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan, vaikkakin kasvu hidastui edellisestä 

vuodesta. Tutkijapalveluiden osuus oli kymmenen prosenttia koko maksullisen 

toiminnan tuotoista. Tavoitteena on ollut pitää hinnat tutkijoille kohtuullisina, 

mutta tarjota laadukkaasti kuvattuja arkistoituja tilastoaineistoja tutkimuskäyttöön 

sekä kehittää edelleen mikrosimulointimallia. Tutkijapalveluiden laadukkaan 

toiminnan keskeinen edellytys on laadukas tilastotuotanto ja saumaton yhteistyö 

tilastojen eri aihealueiden asiantuntijoiden kanssa. 

Kiireellisin maksullisen toiminnan kehittämiskohde on tutkijapalveluiden 

toimintavarmuuden parantaminen. Etäkäyttöön liittyvät tekniset ongelmat eivät 

ole koskeneet kaikkia asiakkaita, mutta ongelmat ovat haitanneet merkittävästi 

eräiden isoimpien asiakkaiden toimintaa. Ratkaisua on haettu aktiivisesti 

yhteistyössä Valtorin ja CSC:n kanssa. Toinen kehittämiskohde on 

palveluviiveiden lyhentäminen.  

Tilastointipalvelut palasivat takaisin maltilliselle kasvu-uralle. Vuonna 2016 

tuottoa kasvattivat kaksi poikkeuksellisen isoa toimeksiantoa. Erityisselvitykset ja 

tietopalvelutoimeksiannot vähenivät edelleen, mutta niiden kohdalla kyse on 

ennemminkin tasaisesta vähenemisestä, eikä yksittäisistä isoista toimeksiannoista. 

Koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tuotoista suurin osa tulee kansainvälisestä 

konsultoinnista. Konsultoinnista saadut tuotot vähenivät 12 prosenttia. 

Koulutuspalveluissa vähennys oli 45 prosenttia ja lisäksi menot kasvoivat, joten 

toiminta oli tappiollista. Koulutuspalvelujen haasteet liittyivät mm. sopivien 

tilojen saatavuuteen väistötiloissa ja ulkopuolisten tilojen vuokriin.  

Painojulkaisuista saadut tulot ovat vähentyneet painojulkaisujen vähenemisen 

myötä. Seurantavuoden lopulla ilmestyi viimeinen painettu Tieto&trendit-lehti. 

Jatkossa lehden tiedot löytyvät edelleen verkosta. Muut tulot ovat muodostuneet 

enimmäkseen saaduista vuokrista. Vuokratuloja ei enää ollut seurantavuonna.  

  

 Tuoteluokka 

 

Toteuma 

2015 

1 000 € 

Toteuma 

2016 

1 000 € 

Toteuma 

2017 

1 000 € 

Muutos 

2016–17 

% 

1 Julkaisut 218 194 142 -27 

2 Tietokantapalvelut 680 669 774 +16 

3 Vakiotuotteet 168 188 193 +3 

4 Toimeksiantopalvelut 5 671 6 474 5 685 -12 

   4.1    Tilastointipalvelut 1 128 2 044 1 340 -34 

   4.2    Asiakaslähtöisesti räätälöidyt  

   konseptituotteet 

 

1 065 

 

1 078 

 

1 245 

 

+15 

   4.3    Erityisselvitykset ja  

   tietopalvelutoimeksiannot 

 

2 988 

 

2 704 

 

2 380 

 

-12 

   4.4    Tutkimuslaboratorio ja 

   tutkimusaineistot 

 

490 

 

645 

 

720 

 

+12 

5 Koulutus- ja asiantuntijapalvelut 599 696 554 -20 

 Muut tulot, esim. tilavuokrat 624 341 104 -70 

 Yhteensä 7 962 8 561 7 452 -13 
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2015–2017, 1 000 euroa 

    2017 2017 2016 2015 

    

 

Toteuma 

1) 

Tavoite 

 

Toteuma 

 

Toteuma  

TUOTOT         

Maksullisen toiminnan tuotot     

 Maksullisen toiminnan myyntituotot 7 452 7 500 8 342 7 386 

 Maksullisen toiminnan muut tuotot  0 0 219 576 

Tuotot yhteensä 7 452 7 500 8 561 7 962 

      

KOKONAISKUSTANNUKSET     

Erilliskustannukset      

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 20 17 19 

 Henkilöstökustannukset  2 686 3 450 3 304 3 065 

 Vuokrat  5 10 208 540 

 Palvelujen ostot 203 240 153 149 

 Muut erilliskustannukset  84 200 229 101 

Erilliskustannukset yhteensä 2 985 3 920 3 911 3 874 

      

Osuus yhteiskustannuksista        

  Tukitoimintojen kustannukset  1 982 2 300 2 323 1 825 

 Poistot 71 130 43 32 

 Korot 0 0 1 4 

 Muut yhteiskustannukset  909 1 150 1 213 1 222 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 962 3 580 3 580 3 083 

      

Kokonaiskustannukset yhteensä 5 947 7 500 7 491 6 957 

      

KUSTANNUSVASTAAVUUS 1 505 0 1 070 1 005 

        
1) Tavoite on esitetty Tilastokeskuksen ja Valtiovarainministeriön välisen tulossopimuksen  

   mukaisena.      
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Tulot asiakasryhmittäin 2013–2017 

 

 

Asiakasryhmittäisen tarkastelun mukaan vuonna 2017 tulot elinkeinoelämältä 

kasvoivat 14 prosenttia. Muilta asiakasryhmiltä saadut tulot vähenivät. Tulot sekä 

valtiolta että ryhmältä muut vähenivät noin 600 000 euroa edellisestä vuodesta. 

Tulojen vähenemistä selittää tilastointipalveluiden väheneminen molemmissa 

asiakasryhmissä. 

 

1.4.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustavuusvastaavuus 

 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Yhteisrahoittei-

sen toiminnan 

laajuus 

Yhteisrahoitteisen toiminnan 

tuotot, 1 000 € 

 

1 480 

 

1 224 

 

1 200 

 

1 931 

 

 +58 % 

Yhteisrahoittei-

sen toiminnan 

kannattavuus 

Yhteisrahoitteisen toiminnan 

kustannusvastaavuus, % * 

 

32 

 

33 

 

35 

 

41 

 

+8 %-yks. 

*Tukitoimintojen kohdentamista yhteisrahoitteiseen toimintaan muutettiin vuonna 2016. 

Tiedot vuodelta 2015 korjattiin vastaavasti. Muutos laski kustannusvastaavuutta 0,2  

prosenttiyksiköllä. 

 

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat seurantavuonna lähes 60 prosenttia 

suuremmat kuin edellisenä vuonna. Euromääräinen kasvu oli yli 700 000 euroa. 

Tuotot EU:lta kasvoivat 115 000 euroa (11 %) ja muilta toimijoilta (muut valtion 

virastot, elinkeinoelämä, muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus) 592 000 

euroa (423 %). Tuottoja toivat useat erilliset hankkeet, mutta suurin yksittäinen 

oli Pohjoismainen rajojen yli liikkuvuutta ja etuuksia koskeva tilastoselvitys 

(Nordmob, 261 000 €). Hankkeen rahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto. 

0
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Kustannusvastaavuus nousi 8 prosenttiyksiköllä ja oli selkeästi yli tavoitteen. 

Erilliskustannukset kasvoivat 29 prosenttia, joka on huomattavasti vähemmän 

kuin tuottojen kasvu (58 %). Erilliskustannuksista tuottoja nopeammin kasvoivat 

vain palvelujen ostot. Yhteiskustannuksissa näkyy välillisesti vuokrakustannusten 

pieneneminen. Yhteiskustannukset kasvoivat 24 prosenttia. 

Monet yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeet ovat joko EU-asetuksilla pakollisia 

tai jatkuvaan tilastotuotantoon kuuluvia hankkeita. Tämän vuoksi 

kustannusvastaavuustavoitteessa on joustettu: ulkopuolelta saatu rahoitus on 

kuitenkin tukenut hankkeiden toteutumista.  

 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2015–2017, 1 000 euroa 

    2017 2017 2016 2015 

    Toteuma 

1) 

Tavoite Toteuma Toteuma 

YHTEISRAHOITTTEISEN TOIMINNAN TUOTOT        
  Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 389 200 33 237 

 EU:lta saatu rahoitus 1 199 1 000 1 084 1 204 

 Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 343 0 0 39 

 Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0 107 0 

Tuotot yhteensä 1 931 1 200 1 224 1 480 

      

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset     

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 5 1 0 

 Henkilöstökustannukset  2 124 1 500 1 666 2 280 

 Vuokrat  0 5 0 0 

 Palvelujen ostot 388 150 241 193 

 Muut erilliskustannukset  44 50 69 152 

Erilliskustannukset yhteensä 2 557 1 710 1 977 2 625 

      
Yhteisrahoitteisen toiminnan  osuus 

yhteiskustannuksista        

  Tukitoimintojen kustannukset  1 424 1 000 1 030 1 130 

 Poistot 31 20 20 24 

 Korot 0 0 0 1 

 Muut yhteiskustannukset  660 700 653 915 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 115 1 720 1 703 2 070 

      

Kokonaiskustannukset yhteensä 4 671 3 430 3 679 4 695 

      

OMARAHOITUSOSUUS -2 740 -2 230 -2 455 -3 215 

Omarahoitusosuus, % 58,7 % 65,0 % 66,7 % 68,5 % 
      

1) Tavoite on esitetty Tilastokeskuksen ja Valtiovarainministeriön välisen tulossopimuksen   

   mukaisena.     
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1.5 Tuotokset ja laadunhallinta 

1.5.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Tuotannon  

laajuus 

Tilastojulkistusten  

määrä, kpl 

 

556 

 

548 

 

550 

 

550 

 

  0 % 

Palvelujen 

käyttö 

Solulatausten määrä 

maksuttomasta StatFin-

tietokannasta, milj. kpl/kk 

 

3241 

 

340 

 

- 

 

501 

 

 +47 % 

Palvelujen 

käyttö 

Vierailukertoja 

Tilastokeskus.fi-palvelussa,  

1 000 kpl/kk 

 

271 

 

276 

 

310 

 

342 

 

+24 % 

Palvelujen 

käyttö 

EU-raportoinnit ja  

kv. kyselyt, kpl 

 

839 

 

817 

 

820 

 

845 

 

+3 % 

Palvelujen 

käyttö 

Toimeksiantopalveluiden 

määrä (yli 500 €), kpl 2 

 

848 

ei 

saatavissa 

 

800 

 

1 011 

 

- 

Tutkija-

palveluiden 

käyttö 

Tutkijapalveluiden 

käyttölupahakemusten 

lukumäärä, kpl 3 

 

243 

 

243 

 

260 

 

473 

  

- 

1 Px-webin version vaihdos vaikuttaa lukuihin toukokuusta 2015 lähtien. 
2 Tieto vuodelta 2017 on CRM:stä, eikä ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin 
3 Vuoden 2016 osalta lukumäärätiedot on muodostettu kahdesta eri lähteestä eli Prosesta ja 

marraskuussa käyttöön otetusta CRM:stä. Järjestelmien kirjauskäytänteissä on merkittäviä eroja, 

joten luku käyttölupahakemusta lukumäärästä on suuntaa antava. Tieto vuodelta 2017 on CRM:stä, 

eikä ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 

 

Tilastokeskuksen tilastotuotanto jatkui lähes ennallaan. Julkistusmäärä kasvoi 

edellisestä vuodesta kahdella julkistuksella.  

Valtion takaukset -tilasto lopetettiin ja tiedot tarjotaan käyttäjille osana 

julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastoa. Ympäristötilinpidon toisen 

asetusvaiheen vaatimusten mukaisesti seurantavuoden loppupuolella julkistettiin 

ympäristönsuojelumenot-tilasto, joka sisältää muun muassa vuonna 2016 

lakkautetun teollisuuden ympäristönsuojelumenot -tilaston tiedot, ja uutena 

tilastona energiatilinpito.  

Tilastotietojen julkistamisen pääväylät ovat verkossa Tilastokeskus.fi-palvelu ja 

StatFin-tietokanta. Näiden molempien käytön kasvu kiihtyi. Vierailukertojen 

määrä verkkosivuilla kasvoi 24 prosenttia. Solulatauksia tietokannasta oli 47 

prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia datoja ei ole avattu, mutta 

avoimena datana jo oleviin tietoihin on lisätty tuoreimmat tiedot. 

Raportointien määrä EU:lle ja muiden kansainvälisten kyselyiden määrä kasvoi 3 

prosenttia edellisestä vuodesta. Seurantavuonna raportoinneista 96 prosenttia 

perustui säädöksiin tai sopimuksiin.  

Toimeksiantopalveluiden määrä seurantavuonna oli 1 011. Toimeksiannoista 57 

prosenttia oli jatkuvia sopimuksia ja 43 prosenttia kertaluonteisia. 

Asiakashallintajärjestelmän uudistuksen vuoksi tieto ei ole vertailukelpoinen 

aiempiin vuosiin. Vanhasta järjestelmästä saatu tieto oli selvästi alhaisemmalla 

tasolla kuin uuden järjestelmän mukainen. Myyntituotot vuodelta 2017 ovat 13 

prosenttia alhaisemmat kuin edellisen vuoden tuotot. 
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Tilastotietopalvelun pilotti avattiin ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian 

ja oikeuskanslerin viraston käyttöön.  Palvelusta on saatu hyvää palautetta ja se 

vakinaistettiin 1.1.2018 lähtien. Vastaavan palvelun pilotista on tehty sopimus 

eduskunnan kanssa. 

CRM-järjestelmämuutoksen vuoksi tutkijapalveluiden toiminnasta ei ole 

saatavissa edeltäviin vuosiin nähden täysin vertailukelpoisia tietoja. 

Tutkijapalveluiden käyttö on kuitenkin kasvussa. Käyttölupahakemuksia tuli 

seurantavuonna 473 kappaletta. Voimassa olevia käyttölupia oli vuoden lopussa 

1 049. Tietopalvelusopimuksia, joiden arvo oli yli 500 euroa, oli vuoden lopussa 

132. Tietopalvelusopimusten määrä on alempi kuin aikaisempina vuosina (2016: 

193 ja 2015: 185). Tähän on saattanut vaikuttaa aiemmasta pidentyneet 

käsittelyajat ja henkilöstön vaihtuvuudesta johtuva henkilöstövajaus.  

Seurantavuonna tutkijapalveluiden SISU-mikrosimulointimallin tekninen 

ympäristö siirrettiin Tilastokeskuksen omista järjestelmistä CSC:n (CSC – 

Tieteen tietotekniikan keskus Oy) ylläpitämään tutkijoiden etäkäyttöympäristö 

FIONAan. Ennen Tilastokeskuksen konesalin muuttoa viimeisetkin 

tutkimushankkeet siirrettiin FIONAan. Lisäksi tutkijapalveluissa on tuotettu uusia 

henkilö- ja yritystason valmisaineistoja. Ulkopuolisilta toimijoilta on saatu uusia 

valmisaineistoja: ylioppilastutkintolautakunnan tiedot (1990–), tietoja 

ajoneuvojen ominaisuuksista ja omistajuuksista sekä VIRTA-

opiskelijarekisteriaineisto. 

Tilastokeskuksen toinen tehtävä, tilastotuotannon lisäksi, on kehittää valtion 

tilastotointa yhdessä muiden valtion viranomaisten kanssa. Tavoitteena on 

yhtenäinen ja laadukas kansallinen tilastotoimi. Virallisten tilastojen 

kehittämislinjaukset 2017–2019 nostavat esille kolme painopistettä: tehokas 

tiedonkeruu, asiakkaita hyödyttävät tuotteet ja luotettavat tilastot. Kehittämistä on 

tehty Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunnan, yhteistyöryhmien ja -

verkostojen sekä pääjohtajatapaamisten avulla. Lisäksi on solmittu puite- ja 

yhteistyösopimuksia. 

 

 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

 Maininnat pääkirjoituksissa 

(printtimedia), kpl 

 

138 

 

180 

 

- 

 

203 

 

+13 % 

 Seuraajien määrä Twitterissä, 

kpl 

 

3 200 

 

5 153 

 

- 

 

6 829 

 

+33 % 

 Tilastotohtorin seuraajien 

määrä Facebookissa, kpl 

 

3 800 

 

4 871 

 

- 

 

7 096 

 

+46 % 

 Seuraajien määrä 

LinkedInissä, kpl 

 

1 450 

 

1 897 

 

- 

 

2 444 

 

+29 % 

 Blogikirjoitusten määrä, kpl 26 32 - 31 -3 % 

 Dorian* latausten määrä, kpl 70 000  68 739 - 67 475 -2 % 

*Doria on Suomen kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen julkaisujärjestelmä.  

Tilastokeskukseen liittyvä mediajulkisuus on suurimmaksi osaksi luonteeltaan 

neutraalia ja toteavaa. Painetusta mediasta tehdyn julkisuusanalyysin mukaan 

negatiivissävytteisiä kirjoituksia oli seurantavuonna 22 eli 0,4 prosenttia 

artikkeleista (2016: 12 kpl ja 0,2 %).  
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Kritiikki koski muun muassa Tilastokeskuksen antamaa tietoja julkisen sektorin 

koosta ja työttömyydestä, julkaisuviiveitä, Tilastokeskuksen toimipisteiden 

sulkemista (vuonna 2015), tilastojen poikkeuksellisen isoa tarkentumista ylöspäin 

sekä väestötilastojen ”hukattuja” muuttajia.  

Positiiviset maininnat ovat koskeneet muun muassa Suomi ennen ja nyt -sivustoa 

ja matkailutilaston kehittämistä. Kahdessa lehdessä Tilastokeskusta kutsuttiin 

lahjomattomaksi. 

Pääkirjoitusnäkyvyys kasvoi 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Mainintoja 

pääkirjoituksissa oli 203. Kymmenen eniten julkisuutta sisältäneen lehden 

kokonaistavoittavuus seurantavuonna oli noin 590 miljoonaa lukijaa (Meedius, 

lehdistöseuranta). Suomi100 vertailut ja Tieto- ja trendit artikkelit ja blogit ovat 

saaneet runsaasti näkyvyyttä mediassa. Suomen Twitter-vaikuttajien listalla 

Tilastokeskus nousi seurantavuonna sijalle 145. sijalta 199 (2016).  

Tilastokeskuksen uutisista kautta aikain ylivoimaisesti siteeratuin on ollut ”Suomi 

maailman kärjessä” (29.11.2016). Se on levinnyt aktiivisesti sosiaalisessa 

mediassa myös Suomi100-juhlavuonna. Seurantavuonna jatkettiin Suomi 

maailman kärjessä -listausta sekä vuosisadan vertailuista kertomista. Nämä tiedot 

ovat saaneet runsaasti medianäkyvyyttä sekä positiivista palautetta. 

Viestintää on monipuolistettu aloittamalla videotuotanto.  Brändivideo ”Me 

kaikki olemme tilastoja” ja tiedonkeruuvideo ”Vastaathan” ovat saaneet 

myönteistä huomiota ja niitä on jaettu innokkaasti some-kanavissa. Videoita on 

alettu tehdä myös eräiden julkistusten yhteydessä. Tiedotustilaisuudet lähetetään 

myös live-lähetyksinä. Somessa on jatkettu infograafien hyödyntämistä. 

Tilastokeskus on digitoinut seurantavuonna 19 604 Tilastokeskuksen tai muita 

Suomen virallisen tilaston (SVT) julkaisua hyödynnettäväksi Doriassa. Se on 

Suomen kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen julkaisujärjestelmä. 58 000 

nidettä on karsittu poistoon. Historiallisesti arvokas ja ainutlaatuinen autonomian 

ajan tilastokokoelma luovutettiin Kansalliskirjaston Slaavilaiseen kirjastolle 

tutkijakäyttöön. 

Tilastokeskus osallistuu aktiivisesti EU:n tilastosäädösten valmisteluun. EU:n 

neuvoston tilastotyöryhmässä käsiteltiin vuonna 2017 kuutta komission ehdotusta 

Euroopan parlamentin (EP) ja neuvoston asetuksiksi. Osa asetuksista koskee 

Tilastokeskusta ja osa muita virallisia tilastontuottajia. 

Vuoden aikana saatiin päätökseen Euroopan monivuotisen tilasto-ohjelman 2013–

2017 jatkaminen vuosille 2018–2020. Syksyllä 2016 aloitetun sosiaalitilastojen 

puiteasetuksen käsittelyä jatkettiin. Puiteasetus kattaa henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevia kyselytutkimuksia ja se korvaisi nykyisiä asetuksia. Tammikuussa 

käynnistyivät neuvottelut maatilatilastoasetuksesta. Maaliskuussa annettu ehdotus 

yritystilastojen puiteasetukseksi edistyi vain hieman. Asetus korvaisi useita 

nykyisiä erillisiä yritystilastoasetuksia. Vuoden aikana saatiin lähes valmiiksi 

asetukset NUTS-alueluokituksen täydentämisestä ja bruttokansantulosta. 

Lisäksi komissio antoi ehdotukset rautatieliikennettä ja sisävesiliikenteen 

tavarankuljetusta koskevien tilastoasetusten uudelleenlaadinnasta. Niitä ei ole 

vielä käsitelty neuvoston tilastotyöryhmässä.   

Neuvoston ns. Puheenjohtajan ystävät -ryhmässä on vuoden aikana käsitelty 

kokooma-asetusta, jolla mukautettaisiin noin 170 eri alojen EP:n ja neuvoston 

asetusta Lissabonin sopimuksen säädösinstrumentteihin. Mukana on 24 

tilastoasetusta, ja niitä työstettiin yhteistyössä ao. virastojen ja valtioneuvoston 

kanslian kanssa. 
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Tilastokeskuksen tavoitteena on tilastojen luku- ja käyttötaidon parantaminen. 

Seurantavuonna Tilastokeskus osallistui aktiivisesti kansainväliseen ISLP 

(International Statistical Literacy Project) -projektiin (2016–2017). Projekti 

järjesti tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun nuorille. Suomessa Tilastokeskus 

järjesti tilastoposterikilpailun ala- ja yläkouluille yhdessä MAOL ry:n 

(Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto ry) ja Suomen tilastoseuran kanssa 

(2016–2017).  

Kolmas kilpailu on pääkaupunkiseudun Tilastrofi-hanke (Lasten tilastollinen 

vuosikirja), joka on järjestetty yhteistyössä Summamutikkakeskuksen ja 

Helsingin matikkamaan kanssa. Tarkoituksen on laajentaa Tilastrofia. Vuonna 

2017 järjestetyt kilpailut olivat myös Suomi100-hankkeita. 

 

1.5.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 

 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Tilastojen 

luotettavuus 

Tilastokeskuksen tuottamien 

tietojen luotettavuus, % 

(Yrityskuvatutkimus) 

 

- 

 

85 

 

- 

 

- 

 

- 

Asiakas- 

tyytyväisyys 

Kouluarvosana 

käyttäjätyytyväisyyskyselyssä 

 

8,33 

 

- 

 

8,4 

 

- 

 

- 

Julkistusten 

oikea-aikaisuus 

Oikea-aikaisten julkistusten 

osuus julkistuksista, % 

 

95 

 

95 

 

97 

 

97 

 

%-yks. 

Julkistusten 

oikea-aikaisuus 

Myöhästyneiden julkistusten 

osuus julkistuksista, % 

 

3,2 

 

2,9 

 

2 

 

2,2 

  

%-yks. 

Julkistusten 

virheettömyys 

Virheettömien julkistusten 

osuus julkistuksista, % 

 

93 

 

94 

 

96 

 

95 

  

+1 %-yks. 

Julkistusten 

ajantasaisuus 

Vuosijulkistusten 

julkaisuviive, vk 

 

43,1 

 

41,5 

 

41,9 

 

42,1 

 

+0,6 vk 

Julkistusten 

ajantasaisuus 

Neljännesvuosijulkistusten 

julkaisuviive, vk 

 

9,7 

 

9,3 

 

9,1 

 

9,2 

 

-0,1 vk 

Julkistusten 

ajantasaisuus 

Kuukausijulkistusten 

julkaisuviive, vk 

 

5,0 

 

5,1 

 

5,0 

 

5,1 

  

0,0 vk 

 

 

Suunnitelmista poiketen käyttäjätyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna 2017. 

Muutokset ovat yleensä olleet hyvin pieniä ja tulos on ollut kouluarvosanana 8+. 

Käyttäjätyytyväisyystutkimus jätettiin väliin, koska tehtiin lukuisia muita pieniä 

käyttäjien tyytyväisyyttä kartoittavia selvityksiä. Lisäksi seurantavuonna jatkettiin 

vuoden 2016 loppupuolella tehdyn aivoriihikyselyn tulosten analysointia, 

päätettiin jatkotoimista ja aloitettiin niiden toteuttaminen. 

Seurantavuonna tehtiin avoimen datan, kunta-asiakkaiden, asiakaskohtaisen 

suhdannepalvelun ja verkkopalveluiden käyttäjäkyselyt. Lisäksi asiakkaiden on 

jatkuvasti mahdollista antaa palautetta verkkosivujen kautta. Yleisesti ottaen 

asiakkaat toivovat parannusta tietojen löydettävyydessä, yhtenäisyydessä ja 

ajantasaisuudessa sekä käsitteiden selkeydessä.  
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Taloustutkimuksen yritysviestintätutkimuksessa Tilastokeskus sijoittui 

julkishallinnon toimijoista toiseksi kouluarvosanalla 8,18. Vahvuuksiksi arvioitiin 

luotettavuus, avoimuus, tavoitettavuus, viestintämateriaalit ja viestintähenkilöiden 

ammattitaito.  

Maksullisten toimeksiantojen asiakaskysely uudistettiin ja integrointiin CRM-

järjestelmään. Integrointi ei toiminut vielä seurantavuonna, minkä vuoksi 

palautteita saatiin vain pieni määrä alkuvuonna. Saadun arviot (kouluarvosanojen 

keskiarvo 9,1) olivat täysin entisten vuosien tasolla. Asiakaskursseista saatujen 

palautteiden keskiarvo oli 4,11 asteikolla 1–5. 

Tilastokeskuksen ulkoisen verkkosivuston saavutettavuus on seurantavuonna ollut 

erinomaisella tasolla: toimintavarmuus oli 99,8 prosenttia ulkoisen arvioinnin 

perusteella (lähde IP-Label, SLA Availability). Tietoja ei ole saatavissa aiemmilta 

vuosilta.  

Seurantavuonna julkistusaikataulu piti 97-prosenttisesti. Tulos on tavoitteen 

mukainen ja 2 prosenttiyksikköä parempi kuin kahtena edellisenä vuonna. 

Myöhästyneitä julkistuksia oli 12 (2016: 16 ja 2015: 18). Myöhästyneistä 

julkistuksista viiden julkistusaika muutettiin alle seitsemän vuorokautta ennen 

voimassa olevaa julkistamispäivää (ns. kriittinen myöhästyminen). Julkistuksista 

2 siirrettiin seuraavalle vuodelle ja 2 peruuntui. 

Aikaistettuja julkistamisia oli 3 (2016:11 ja 2015: 5). Suunnittelemattomasti 

ilmestyneiden julkistusten määrä säilyi ennallaan ollen 1 (2015: 11). Lisäksi yksi 

julkistus ei ollut julkistamiskalenterin mukainen. 

Eräitä hallinnollisiin aineistoihin liittyviä muutoksia onnistuttiin hallitsemaan 

hyvin. Tällaisia ovat arvonlisäverolain muutos ja verohallinnon 

aineistomuutokset. Myös kansallisen tulorekisterin (Katre) tuloon on varauduttu. 

Sen sijaan hallinnollisen väestörekisteriaineiston tietotoimituksen muutokset 

vaikuttivat kolmen julkistuksen myöhästymiseen. Aineiston käsittelyä piti 

muuttaa niin paljon, että kolme kuukausittaista väestön ennakkotilastoa 

myöhästyi. Lisäksi aineiston tarkistamisesta huolimatta tilastoon jäi virheitä, jotka 

liittyvät henkilöiden muuttoihin paikkakunnalta toiselle. 

Väestön aineisto-ongelmiin liittyi tietojärjestelmän uudistaminen. Järjestelmän 

käyttöönotto osoittautui odotettua haastavammaksi tehtäväksi. Seurantavuoden 

lopulla jouduttiin perumaan kaksi julkistusta. Muutoin julkistuspoikkeamat 

koskivat yksittäisiä tilastoja. 

Virheettömien julkistusten osuus kehittyi edelleen hieman myönteiseen suuntaan. 

Tavoitetasoakin on nostettu. Suurin osa tilastotuotannosta, tietokantapalveluista, 

toimeksiannoista sekä kehittämishankkeista on saatu hoidettua pääosin 

suunnitellusti. Tämä on edellyttänyt niin tehtäväjärjestelyjä kuin venymistä 

henkilöstöltä sekä tehtävien jatkuvaa priorisoimista. 

Riippuvuus tiedontuottajista, tiedontuottajien tietojärjestelmäuudistuksista ja 

tietojen muutoksista on näkynyt tilastotuotannossa ongelmina, joita kaikkia ei 

pystytty ratkomaan. Joidenkin aineistojen sisällön laatu heikkeni eikä kaikkiin 

asiakastarpeisiin ole pystytty vastaamaan. Henkilötiedonkeruissa 

yhdistelmätiedonkeruun toteutuksen ongelmat ja 

tiedonkeruujärjestelmäuudistuksen epäonnistuminen ja niistä johtuvat 

aikataulumuutokset toivat suuria haasteita tilastoprosessin kokonaisuuden 

hallintaan.  

Tietotekniikan toimivuutta ovat haastaneet yhteensä yli sadan henkilön muutto 

Lintulahteen ja konesalin siirto pois Tilastokeskuksesta. Konesalin siirtoa 
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valmisteltiin huolellisesti, mutta osa muutoista toteutui hyvin nopealla 

aikataululla.  

Tietoteknisen ympäristön epävakaus on haitannut niin tilastotuotantoa kuin 

tietopalvelua. Seurantavuonna esiintyi melko paljon merkittäviä 

poikkeamatilanteita (mm. laaja verkkokatkos, Lintulahden tietoliikenneongelmat, 

SAS-palvelinympäristön ongelmat). Näiden yhteydessä havaittiin epäselvyyttä 

ongelmatilanteiden selvittämisen ja ratkaisemisen vastuissa ja organisoinnissa.  

Vastuita ja toimintatapoja on tarkennettu poikkeamatilanteiden hoitamisen osalta, 

mutta parannettavaa on vielä sekä viraston sisällä että yhteistyössä Valtorin 

kanssa. ICT-palveluiden toimivuus ja vasteajat ovat kriittisiä etenkin 

aikakriittisten suhdannetilastojen ajoissa ilmestymisen kannalta. 

Asiakasnäkökulmasta tietojen saatavuuden nopeus on tärkeää ja sen edellytyksenä 

ovat nopeat tilastotuotantoprosessin läpimenoajat, joissa on vahva riippuvuus 

ICT-palveluista. 

Keskimääräinen julkaisuviive oli sekä kuukausi- että neljännesvuositilastoilla 

jokseenkin tavoitteen mukainen. Vuositilastojenkin toteutunut julkistamisviive oli 

vain hivenen tavoitetta pidempi. Viive kasvoi edellisestä vuodesta noin neljällä 

päivällä.  

Vuonna 2017 valmistui 8 tilastojen läpivalaisua ja 1 temaattinen läpivalaisu. 

Jälkimmäisen kohteena oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston editointi- ja 

imputointikäytännöt. Läpivalaisuissa tyypillisiä havaintoja ovat hyvä prosessien 

sujuvuus ja henkilöstön osaaminen, mutta toisaalta puutteet dokumentoinnin 

päivityksissä ja varahenkilöjärjestelyissä. 

Henkilötiedonkeruissa kato on kasvanut trendinomaisesti. Seurantavuonna useita 

karhuntoja siirrettiin haastattelijoiden tehtäviksi jo aiemmin siirrettyjen lisäksi. 

Karhuntojen keskittäminen ja tehostaminen ovat parantaneet tiedonkeruiden 

vastausasteita.  

Tiedonkeruuta ovat haitanneet IT-infraongelmat etenkin seurantavuoden 

alkupuolella. Lisäksi ongelmia on ollut muun muassa suorien tiedonkeruiden 

kantaan vienneissä. Tiedonkeruuvastausten saaminen viivästyi ja eräpäiviä 

jouduttiin siirtämään. Lisäksi tiedonantajapalvelu vei ongelmatilanteissa aikaa 

tavanomaista enemmän. Tilastotuotantoprosessi pysähtyi ajoittain, kun öiksi 

ajastetut ajot eivät toimineet. Nämä syyt johtivat aineistojen tarkistamiseen 

varatun ajan lyhenemiseen. Poikkeamien vaikutus on aiheuttanut riskejä 

julkaistujen tilastojen laadulle. 

Selektiivistä editointia on otettu käyttöön palvelujen ulkomaankauppa - ja 

tutkimus- ja kehittämistoiminta -tilastoissa. Selektiiviseen editointiin liittyy vielä 

haasteita, kuten ylläpidon työläys ja järjestelmiin integrointi. 

Kansantalouden kuukausittaista kehitystä kuvaavassa tuotannon 

suhdannekuvaajassa on edelleen ollut revisoitumista erityisesti aineistojen 

kertymisten myötä. Kansantalouden tilinpidon uudessa laajassa 

kehittämishankkeessa tähdätään revisioiden pienentämiseen muun muassa 

painottamalla menetelmien käyttöä tilanteissa, joissa riittävää aineistoa ei vielä 

ole kertynyt.   
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1.6  Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen1 

Henkilöstörakenne 

Henkilöstön määrätietoja 2015–2017 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

 

Henkilöstön 

määrä 

Henkilötyövuodet1 736 739 750 752 +2 % 

- kuukausipalkkaiset 645 633 655 656 +4 % 

- haastattelijat 91 107 95 96 -10 % 

Henkilötyövuosien muutos, % -12 +0 +2 +2 +2 %-yks. 

- kuukausipalkkaiset -10 -2 +2 +4 +6 %-yks. 

- haastattelijat -19 +18 +4 -10 -28 

%-yks. 

Harjoittelijoiden määrä, htv 2 10 -  % 

Henkilöstömäärä 31.12. 795 812 - 840 +3 % 

Palvelussuhteiden2 määrä 

31.12. 

 

900 

 

920 

 

- 

 

952 

 

+3 % 

Varsinaisten3 määräaikaisten 

osuus henkilöstöstä 31.12., % 

 

5,4 

 

9,2 

 

9 

 

10,8 

+1,6  

%-yks. 
1 Henkilötyövuodet raportoidaan Kiekusta saatavan tiedon mukaisesti. 
2 Palvelussuhteet sisältävät myös virkavapaalla olevat. 
3 Varsinaiset määräaikaiset eivät sisällä harjoittelijoita eivätkä tukityöllistettyjä. 

Henkilötyövuosien kokonaismäärä kasvoi 13:lla, ja ylitti tavoitteen kahdella 

henkilötyövuodella. Sekä haastattelijoiden että kuukausipalkkaisten työpanosten 

osalta suunnitelma toteutui hyvin. Haastattelijoiden työpanos pieneni 11 

henkilötyövuodella.  Heidän työpanoksensa vaihtelee käynnissä olevien 

tiedonkeruiden mukaisesti. Seurantavuonna ei ollut isoja maksullisia 

haastattelutyötä vaativia tiedonkeruita, mutta haastattelijoiden työmäärä oli 

keväällä poikkeuksellisen suuri käynnissä olleiden määrävuosittain tehtävien 

tiedonkeruiden takia.  

Haastattelijoiden työsopimusmalli on uudistettu. Uusien haastattelijoiden 

työsopimukset mahdollistavat työskentelyn sekä kentällä että 

puhelinhaastattelukeskuksen tehtävissä. Haastattelijat ovat tehneet ns. 

lisätyösopimuksilla myös muita kuin haastatteluihin tai muuhun tiedonhankintaan 

liittyviä töitä. 

Kuukausipalkkaisten työpanos kasvoi 23 henkilötyövuodella vuonna 2017. 

Määrä, 656 htv, on edelleen huomattavasti alemmalla tasolla kuin vuonna 2013, 

jolloin se oli 736 (2014: 720). Vuonna 2015 taloudellisista syistä johtuen 19 

henkilöä irtisanottiin tai he irtisanoutuivat, Valtori-siirtymä vähensi 

kuukausipalkkaista henkilöstöä 17 henkilötyövuodella, eikä eläköityneiden tai 

muuten poislähteneiden tilalle juurikaan palkattu uusia työntekijöitä.  

Helsingin hallinto-oikeus antoi 22.6.2017 kolme päätöstä, jotka koskivat 

Tilastokeskuksen huhtikuussa 2015 tekemiä irtisanomisia. Hallinto-oikeus kumosi 

Tilastokeskuksen päätökset, mikä tarkoitti, että virkasuhteet jatkuvat ennallaan. 

Tilastokeskus ei riitauttanut päätöstä.  

                                                      
1 Lisätietoja henkilöstöstä: Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2017 
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Henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa oli Tahti-järjestelmän mukaan 840. Se on 

28 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luvuissa eivät ole mukana 

palkattomalla virkavapaalla olevat. Henkilöstömäärä kasvoi koko alkuvuoden 

ollen korkeimmillaan kesäkuussa, jolloin määrää lisäsivät myös 

korkeakouluharjoittelijat. Rekrytointi kiihtyi loppuvuonna: joulukuussa oli 15 

henkilöä enemmän kuin marraskuussa. 

Korkeakouluharjoittelijoita oli seurantavuonna 35 (2016:28).  Vuonna 2015 heitä 

oli vakinaisen henkilöstön irtisanomisten vuoksi vain 3. 

Korkeakouluharjoittelijoiden työpanos oli noin 9 henkilötyövuotta vuonna 2017.  

Määräaikaiset työntekijät ovat perinteisesti olleet pääosin viransijaisia, mutta 

vuodesta 2016 lähtien myös haastattelijoita on rekrytoitu määräaikaisiin 

työsuhteisiin. Vuoden 2017 lopussa määräaikaisia haastattelijoita oli 32 (2016: 37 

ja 2015: 9). Määräaikaisten kuukausipalkkaisten määrä kasvoi vastaavasti 37:stä 

58 henkilöön eli 57 prosenttia. Varsinaisten määräaikaisen määrä nousi erityisesti 

vuodesta 2015 vuoteen 2016, mikä liittyi epävarmuuteen Tilastokeskuksen 

taloudellisessa tilanteessa. Yleisin syy määräaikaisuuteen on työn luonne. 

 

Henkilöstörakenne 2015–2017 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

 

Henkilöstö- 

rakenne 

Keski-ikä, v 48,8 48,2 - 47,6 v. 

Koulutustasoindeksi 5,5 5,6 - 5,6 +0,x  

Osa-aikaisten osuus, % 26 28 - 27 -1 %-yks. 

Tehdyn työajan osuus sään-

nöllisestä vuosityöajasta, %1 

 

78 

 

80 

 

- 

 

82 

 

+2 %-yks. 

Henkilöstökulut  

kokonaiskuluista, % * 

 

75 

 

73 

 

- 

 

74 

 

+1 %-yks. 
1 Tahti-järjestelmän mukaista tehdyn työajan osuutta säännöllisestä vuosityöajasta on 

päivitetty myös vuodelta 2015. Tilinpäätöksessä 2015 raportoitu tieto oli 79,5 %.  

 

Henkilöstön keski-ikä laski hieman. Suurin ikäluokka on edelleen 55–64 -

vuotiaat, joita on 30 prosenttia henkilöstöstä. Yli 64-vuotiaiden määrä säilyi 

ennallaan ollen 16 henkilöä (2016: 16 ja 2015:17).  

Koulutustasoindeksi säilyi ennallaan. Vähintään alemman korkeakouluasteen 

suorittaneiden osuus nousi 61 prosentista 63 prosenttiin. Perus- tai keskiasteen 

koulutuksen varassa olevien osuus laski 18 prosentista 17 prosenttiin.   

Osa-aikaisten lukumäärä säilyi ennallaan (225 henkilöä), mutta osuus koko 

henkilöstöstä pieneni hieman, mikä liittyy haastattelijoiden määrän vähenemiseen. 

Haastattelijat ovat vakinaisessa (tai määräaikaisessa) työsuhteessa ilman sovittua 

minimityöaikaa: heidän työaikaansa vaikuttaa tehtävien tiedonkeruiden määrä. 

Osa-aikatyötä tekevistä 75 prosentilla työaika oli alle 20 tuntia viikossa. Naisista 

osa-aikaisia on 35 ja miehistä 14 prosenttia, mikä johtuu haastattelutoiminnon 

naisvaltaisuudesta.  

Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta jatkoi kasvuaan ollen nyt 82 

prosenttia. Kasvu oli 2 prosenttiyksikköä. Enin osa selittyy vuosiloma-ajan 

osuuden pienenemisellä 1,3 prosenttiyksiköllä. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 

vuosiloma-ajan osuus laski 1,1 prosenttiyksikköä. 
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Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista nousi prosenttiyksiköllä, mikä johtuu 

henkilöstökulujen hivenen kokonaiskuluja suuremmasta kasvusta. 

Henkilöstökulut kasvoivat 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Henkilötyövuoden 

hinta laski edelleen ollen 55 938 euroa (2016: 57 025 € ja 2015: 58 857 €). Syynä 

henkilötyövuosien halpenemiseen on erityisesti sivukulujen pieneneminen ja 

lomarahaleikkaus.  

Työhyvinvointi 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Tyytyväisyys  

johtamiseen 

Johtajuusindeksi  

(VMBaro1) 

 

3,37 

 

3,34 

 

3,50 

 

3,33 

 

-0,01 yks. 

Työtyytyväisyys Työtyytyväisyysindeksi 

(VMBaron kokonaisindeksi1) 

 

3,43 

 

3,54 

 

3,50 

 

3,54 

 

0,00 yks. 

Työyhteisön  

hyvinvointi 

Sairauspoissaolot, 

työpäivää/htv 

 

11,5 

 

10,1 

 

<10 

 

10,7 

  

 +6 % 

Lyhyet 1–3 pv 

sairaspoissaolot, pv/htv 

 

3,9 

 

4,5 

 

4 

 

3,9 

 

-13 % 

Terveydenhoito, € 678 286 741 593 - 783 461  +6 % 

Terveydenhoito, €/htv 922 1 004 - 1 041 +4 % 

Kilpailukyky 

työmarkkinoilla 

Hakemuksia avointa 

työpaikkaa kohti, kpl 

 

31 

 

24 

 

- 

 

12 

 

 -50 % 

Työjärjestelyjen 

joustavuus 

Sisäinen liikkuvuus, kpl  37 51 - 65 +27  % 

Etätyöpäiviä/htv 

(pl. haastattelijat) 

 

5,1 

 

9,1 

 

- 

 

13,9 

 

53 % 

 

Vaihtuvuus 

 

Lähtövaihtuvuus, % 2 

 

2,7 

 

1,7 

 

- 

 

3,1 

+1,4  

%-yks. 

Luonnollinen poistuma, % 3 7,8 7,8 - 6,8 -1 %-yks. 

1
Tilastokeskus otti käyttöön VMBaron uudet kysymykset vuotta 2016 koskevassa 

kyselyssä, joten indeksipisteluvut eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoteen 2015 

verrattuna. Kyselyn ajankohtaa on muutettu toimintavuoden jälkeisestä tammi-

helmikuusta toimintavuoden syyskuuhun, joten käytettävissä on myös toteuma 2017. 

2 Lähtövaihtuvuus on toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden määrä jaettuna  

edellisen vuoden lopun palvelussuhteiden lukumäärällä. 
3 

Luonnollinen poistuma on eronneiden, eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden määrä 

jaettuna edellisen vuoden lopun palvelussuhteiden lukumäärällä. Ei sisällä  

määräaikaisesta palvelussuhteesta eronneita. 

 

Johtajuusindeksi (VMBaro) pysyi ennallaan edelliseen kyselyyn verrattuna. Ero 

tavoitetasoon kasvoi, mutta tavoitetasoa ei ole kuitenkaan haluttu laskea. 

Kysymystasolla muutokset olivat myös pieniä. Johtajuusindeksiä eniten nostavat 

lähiesimiehiä koskevat kysymykset oikeudenmukaisesta kohtelusta (4,05) ja 

tuloksellisen työn tukemisesta (3,67). Pisteet vähenivät niissä kysymyksissä, 

joissa taso oli matalin jo ennestään: tuloskeskustelujen toimivuus (2,91), tiedon 

saanti asioiden valmistelusta ja päätöksistä (3,17), ja viestinnän avoimuus, oikea-

aikaisuus ja vuorovaikutteisuus (3,23).  

Työtyytyväisyysindeksin pisteluku säilyi ennallaan 3,54 ja ylitti tavoitteen 0,04 

pisteellä. VMBaron tuloksia käsitellään lisää luvun 1.6 lopussa.  
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Sairauspoissaolojen määrän sahausliike jatkui: nyt sairauspoissaolot kasvoivat 6 

prosenttia edellisestä vuodesta. Sairauspoissaolojen kasvu johtuu erityisesti 

pitkähköjen 11–45 päivän mittaisten poissaolojen kasvusta 28 prosentilla.  

Lyhyet poissaolot vähenivät 4,5 päivästä 3,9 päivään henkilötyövuotta kohti. 

Haastattelijoilla sairaspoissaoloja henkilötyövuotta kohden on selvästi enemmän 

kuin kuukausipalkkaisilla, mikä osittain johtuu tavasta, jolla tuntityötä tekevien 

sairaspoissaolot lasketaan. 

Seurantavuonna henkilöstön työterveydenhuollon menot edellisestä vuodesta 

kasvoivat saman verran kuin sairauspoissaolot eli kuusi prosenttia. 

Henkilöstömäärän kasvusta johtuen terveydenhuollon menot henkilötyövuotta 

kohden nousivat vähemmän kuin kokonaismenot: kasvu oli 4 prosenttia.  

Työterveyshuollossa kasvoivat erityisesti sairaudenhoidon menot. 

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus laski 37 prosentista 31 prosenttiin 

2016–2017. 

Tehtävien vaihtaminen ja monipuolistaminen ovat keinoja toisaalta tukea 

henkilöstön osaamista, mutta toisaalta myös varmistaa toiminnan sujuvuutta. 

Seurantavuonna sisäinen liikkuvuus kasvoi 27 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Lisäksi eräissä tulosyksiköissä on otettu käyttöön ns. pientyömarkkinoita, joissa 

yksittäiset, usein pienehköt tehtävät ja kiinnostuneet henkilöt kohtaavat. 

Saatujen hakemusten määrä avointa tehtävää kohden jatkoi vähenemistään ollen 

seurantavuonna 12 hakemusta tehtävää kohti. Hakemusten määrä vaihtelee 

runsaasti avoinna olevien tehtävien mukaan. Työmarkkinoille on syntynyt kova 

kilpailu osaavista ICT-ammattilaisista. Kiristynyt kilpailu näkyi seurantavuonna 

muutaman asiantuntijan lähtönä ja vaikeutena rekrytoida erityisasiantuntijoita 

keskeisiin osaamiskapeikkoihin. Lisäksi eräisiin tehtäviin oli vaikeuksia saada 

asiantuntijoiden työpanosta myöskään ostopalveluna. 

Sisäisen liikkuvuuden lisäksi myös viraston ulkopuolelta tehtyjen rekrytointien 

määrä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2017 avoinna oli 138 pysyvää tai määräaikaista 

tehtävää pl. harjoittelutehtävät (2016: 86 ja 2015: 28). Vuonna 2015 rekrytoinnin 

painopiste oli sisäisillä työmarkkinoilla henkilöstömäärän kasvun hillitsemiseksi. 

Uusia haastattelijoita aloitti yhteensä 25 henkilöä.  

Vuonna 2017 etätöitä teki 58 prosenttia kuukausipalkkaisista henkilöistä (2016: 

46 %). Etätyöpäivien määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Kokonaisia 

etätyöpäiviä kertyi 13,9 päivää/henkilötyövuosi. Seurantavuonna oli mahdollista 

pitää myös puolikkaita etäpäiviä. Tarkkaa tietoa puolikkaiden etäpäivien 

pitämisestä ei ole, mutta käyttö oli vähäistä. Kokeilun tuloksia arvioidaan vuonna 

2018. 

Kaikissa tehtävissä, kuten esimerkiksi tietoaineistojen käsittelyssä, etätyöt eivät 

olleet vielä mahdollisia. Valtti-työasemaratkaisu ei ollut valmis käyttöönottoon ja 

siihen kytköksissä ollut työasemavirtualisointiratkaisu siirrettiin vuodelle 2018. 

Lähtövaihtuvuus vuonna 2017 nousi edelliseen vuoteen verrattuna ollen 3,1 %. 

Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden määrä kasvoi 30 henkilöön (2016: 

16 ja 2015: 25). Sen sijaan eläkkeelle jääneiden määrä suunnilleen puolittui 

edelliseen vuoteen verrattuna: vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yhteensä 

25 henkilöä (2016: 46 ja 2015: 44). Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä 

on yleensä 1–2 vuodessa.  

Koko henkilöstöpoistuma säilyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (2017: 

123 ja 2016:122). Luonnollinen poistuma, joka ei sisällä määräaikaisista 

palvelussuhteista eronneita, oli 6,8 prosenttia, joka on prosenttiyksikön alempi 

kuin edellisinä kahtena vuotena.  
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Vaihtuvuus on aiheuttanut ongelmia asiakaspalvelulle ja tuotannolle muun 

muassa tutkijapalveluissa ja suhdannetilastoissa. Lisähaasteita on aiheuttanut 

tuotantojärjestelmien epävakaus. Henkilöstö on joutunut venymään ajoittain, jotta 

tilastotuotanto on saatu tuotettua ajallaan ja laadukkaasti. 

Henkilöstön liikunta- ja virkistystoiminta on organisoitu Tilastokeskuksen 

kuntoliikunta- ja kulttuuriyhdistyksen (TIKU ry) kautta. Eräitä ohjattuja 

liikuntapalveluita on ostettu ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Taukoliikunnassa 

hyödynnetään omille koneille asennettavaa taukoliikuntasovellusta. 

 

Osaaminen 

Seurantakohde Mittari 2015 

toteuma 

2016 

toteuma 

2017 

tavoite 

2017 

toteuma 

2016–17 

muutos 

Työhyvinvointi 

ja osaaminen 

Opiskeluun käytetty aika, 

pv/htv 1 

 

6,1 

 

2,9 

 

- 

 

2,7 

 

-7 % 

Koulutuskustannukset, € 770 077 591 939 - 615 286   +4 % 

Koulutuskustannukset, €/htv 1 046 801 - 818  +2 % 

Koulutuspäiviä 2  1 902 2 387 - 2 154 -10  % 

Koulutuspäiviä/htv 2 2,6 3,2 4,0 2,9  -9 % 

Palkallista opintovapaata, pv 3 17 4 - 5 +25 % 

Palkatonta opintovapaata, pv 3 1 1374 2 136 - 2 690  +26 % 

1 Pl. haastattelijat 

  Opiskeluun käytetty aika on Kiekuun merkitty henkilöstökoulutukseen liittyvä poissaolo 

  tunteina tai päivinä. Ei vertailukelpoinen vuoteen 2015.  
2 Koulutuspäivien lähde on koulutusportaali. 
3 Pl. haastattelijat 
4 Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ilmoitettu luku oli 912. Tiedot päivittyivät vuoden 2015  

  tilinpäätöksen jälkeen.  

 
Kieku-järjestelmän tietojen mukaan opiskeluun käytetty työaika väheni 7 

prosentilla verrattaessa vuotta 2016 vuoteen 2017. Koulutusportaalista saatavien 

tietojen mukaan koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohden väheni 9 

prosentilla, mutta oli silti suurempi kuin opiskeluun käytetty työaikaleimausten 

mukainen aika.  

Työaikaleimaukset eivät osoita kaikkea koulutukseen käytettyä työaikaa. 

Koulutukseen käytettävä työaika on kuitenkin – leimausongelmista huolimatta – 

pienehkö ja selvästi alle tavoitetason. 

Koulutuskustannukset kasvoivat 4 prosenttia ja henkilötyövuotta kohden 

laskettuna 2 prosenttia. Koulutuksissa siirryttiin käyttämään aiempaa enemmän 

maksullisia ulkopuolisia koulutuksia.  

Kuukausipalkkaisilla palkattoman opintovapaan käyttö kasvoi 26 prosenttia 

edellisestä vuodesta. Myös opintovapaiden lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 

ollen 24 päivää (2016: 20). Opintovapaiden keskimääräinen pituus 

kalenteripäivinä kasvoi 107 päivästä 112 päivään. Lisäksi haastattelijoilla oli 538 

päivää palkatonta opintovapaata. 

Palkallista opintovapaata ei käytännössä enää ole. Jatko-opintojen tukea 

maksettiin edellisen kerran vuonna 2014 (35 100 €).  
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Henkilöstökoulutuksen painopisteet seurantavuonna olivat Koulutusportaalin 

mukaan tilastoala, ICT-koulutus (ml. Digiremppa), tietosuoja, johtamis- ja 

esimiestyö, prosessi- ja laatukoulutus sekä vuorovaikutus ja viestintä. Some-

käytännöistä on järjestetty kursseja ja tekstipajoja. Oppimista ja uudistumista on 

tuettu edellisvuosien tapaan muun muassa opintopiireissä, seminaareihin ja 

konferensseihin osallistumalla sekä yksiköiden kehittämispäivillä. 

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon sai seurantavuonna suoritettua koko 

Tilastokeskuksen ryhmä eli 22 henkilöä. Koulutus alkoi keväällä 2016. Tilasto-

osaamisen koulutusohjelmaan (TIKO) osallistui 27 tilastokeskuslaista (2016: 57 

ja 2015:44).  

TIKOn kehittämiseksi päätettiin perusopintojen osalta aloittaa verkko-

oppimateriaalien tuottaminen ja syventävien opintojen osalta järjestää yksittäisiä 

TIKO-kursseja strategisilta osaamisalueilta. 

Vuonna 2016 aloitetussa Digiremppa-projektissa tuotettiin noin 130 muutaman 

minuutin mittaista videota, joita henkilöstö käy läpi tarpeen mukaan 

täydentääkseen ICT-perustaitoja. Lisäksi oppimista tuettiin digiklinikoilla ja 

pienryhmille järjestetyillä teemaesittelyillä. Digiremppa sai positiivisen 

vastaanoton henkilöstöltä ja se herätti mielenkiintoa myös viraston ulkopuolella. 

Keväällä 2017 Digiremppa palkittiin Uuden työn Kaiku -kunniamaininnalla. 

 

Työtyytyväisyyskysely 2015–2017 (VMBaro) 

Työtyytyväisyysindeksit* Tilastokeskus Koko valtio 

2015/16 2016/17 2017 2015/16 2016/17 2017 

    Johtaminen 3,44 3,36 3,36 3,52 3,41 3,40 

    V: Työn sisältö ja haasteellisuus 

    U: Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet        

3,75  

3,96 

 

3,96 

 

3,72 

 

3,92 

 

3,91 

    Palkkaus 2,85 2,82 2,80 2,93 2,86 2,84 

    V: Kehittymisen tuki 

    U: Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen      

3,18  

3,52 

 

3,51 

 

3,23 

 

3,51 

 

3,49 

    V: Työilmapiiri ja yhteistyö 

    U: Työyhteisön toimintakulttuuri 

3,82  

3,79 

 

3,79 

 

3,84 

 

3,81 

 

3,80 

    V: Työolot 

    U: Työ- ja toimintaympäristö 

3,64  

3,65 

 

3,65 

 

3,60 

 

3,67 

 

3,65 

    V: Tiedon kulku 

    U: Vuorovaikutus ja viestintä 

3,18  

3,33 

 

3,29 

 

3,20 

 

3,38 

 

3,37 

    V: Työnantajakuva 

    U: Työnantajakuva ja arvot 

3,44  

3,80 

 

3,78 

 

3,30 

 

3,68 

 

3,69 

    Työtyytyväisyys yhteensä 3,43 3,54 3,54 3,45 3,55 3,54 

    Vastausprosentti 77 70 82    

* Tilastokeskus otti käyttöön VMBaron uudet kysymykset vuotta 2016 koskevassa 

kyselyssä, joten indeksipisteluvut eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisempiin pisteisiin.  

Muiden virastojen käyttöönotto on tapahtunut enimmäkseen 2015. 

Kyselyn ajankohtaa on muutettu toimintavuoden jälkeisestä tammi-helmikuusta 

toimintavuoden syyskuuhun vuonna 2017. 

Valtion vertailutulos perustuu 24.9.2019 laskettuun tietoon 25 kyselystä (12 335 

vastaajasta) edellisen 365 päivän ajalta. 

V: vanha kysely  

U: uusi kysely 
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Vuotta 2016 koskeva VMBaro on ensimmäinen, joka tehtiin uudella 

kysymyspatteristolla, joten indeksiluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 

2015. Vuonna 2017 kyselyn ajoitusta muutettiin toimintavuoden jälkeisestä 

tammi-helmikuusta toimintavuoden syyskuulle. Vastausprosentti nousi 12 

prosenttiyksiköllä ollen 82. 

Ehkä kyselyjen lyhyen aikavälinkin vuoksi kokonaisindeksi pysyi ennallaan 

(3,54) ja osa-alueissakin muutokset olivat hyvin pieniä. Suurin muutos oli 

vuorovaikutus ja viestintä -indeksiluvun vähennys -0,04:llä. Tällä osa-alueella 

Tilastokeskus jäi myös valtion keskiarvosta eniten (-0,08). Suurin ero 

Tilastokeskuksen eduksi valtioon verrattuna oli osa-alueella työnantajakuva ja 

arvot (+0,09).  

Osa-alueista paras indeksiluku oli työn sisällöllä ja vaikuttamismahdollisuuksilla 

(3,96) ja heikoin palkkauksella (2,84). Alimmat palkkausta koskevat pisteet (2,17) 

antoivat haastattelijat. He ovat tuntityöntekijöitä, joista 20 prosenttia on 

määräaikaisessa työsuhteessa.  

Yksittäisistä kysymyksistä Tilastokeskus erosi edukseen valtion keskiarvosta 

eniten kohdassa ”luottamus töiden jatkumiseen töiden uudistamiseksi” (+0,39).  

Eniten Tilastokeskus jäi valtion keskiarvosta kysymyksessä ”Työskentelytilat ja 

tuloksellinen työskentely” (-0,45). Indeksipisteluku myös laski edellisestä 

vuodesta 0,09:llä ollen seurantavuonna 3,17. Työpisteen mukaisesti alimmat 

pisteet olivat monitoimitilassa (2,63). Tilastokeskuksessa on toistaiseksi käytössä 

monitoimitilasta ns. pilotti. Pilotissa on ollut erilaisia käynnistymiseen liittyviä 

muun muassa teknisiä hankaluuksia. Monitoimitilassa työskentelevien 

työtyytyväisyysindeksit (3,55) olivat kuitenkin täysin samaa tasoa kuin 

keskimäärin (3,54).  
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1.7 Tilinpäätösanalyysi 

1.7.1 Rahoituksen rakenne 

Tilastokeskuksella oli toimintavuonna käytettävissä rahoitusta kaikkiaan 67,0 

miljoonaa euroa, joten käytettävissä olevan rahoituksen määrä pysyi samalla 

tasolla kuin vuonna 2016. 

Pääosa toimintavuoden rahoituksesta, 47,1 miljoonaa euroa (70 %) saatiin valtion 

talousarviossa toimintamenomäärärahana. Lisäksi käytettävissä oli edelliseltä 

vuodelta siirtynyttä toimintamenorahoitusta 10,0 miljoonaa euroa. Maksullisen 

toiminnan tulot (sisältäen vuokratulot) olivat 7,5 miljoonaa euroa. Laskua 

edellisestä vuodesta oli 1,1 miljoonaa euroa. 

EU-rahoitusta saatiin 1,2 miljoonaa euroa, josta kasvua edelliseen vuoteen oli 0,1 

miljoonaa euroa. Lisäksi muuta ulkopuolista rahoitusta oli käytettävissä 

toimintavuonna 1,2 miljoonaa euroa, mikä muodostui pääosin yhteistyöhankkeista 

muiden valtion virastojen ja laitosten kanssa. Summaan sisältyy muiden 

momenttien käyttöoikeutta 0,2 miljoonaa euroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Muu ulkopuolinen
rahoitus

Edellisiltä vuosilta
siirtyneet

Eu-rahoitus

Toimintamenot,
maksullinen

palvelutoiminta

Toimintamenot

2017

2016

2015

2014

2013

Toiminnan rahoitusrakenne 2013 - 2017

1 000 euroa



 
  

30 (44) 
 
 
 

 

1.7.2 Talousarvion toteutuminen 

 
Oheisessa taulukossa on esitetty Tilastokeskuksen käytössä ollut rahoitus vuonna 

2017. 

 

 

 
Tilastokeskus sai valtion talousarviosta rahoitusta kaikkiaan 49,3 

miljoonaa euroa. Rahoituksesta pääosa, 47,1 miljoonaa euroa, oli 

toimintamenomäärärahaa, jonka määrä pieneni 6 % edellisen vuoden rahoitukseen 

verrattuna. Muiden momenttien käyttöoikeutta oli myönnetty 0,2 miljoonaa euroa. 

Arvonlisäveromenoja maksettiin 2,0 miljoonaa euroa. Arvonlisäverotuloihin 

kirjattiin vajaa 900 000 euroa. Edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa oli 

käytössä 10 miljoonaa. euroa.  

Tilastokeskuksen bruttomenot vuonna 2017 olivat 55,7 miljoonaa euroa, joka on 

2 % edellisvuotta vähemmän. Tuloja saatiin 9,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa 

siirtyi seuraavalle vuodelle 11,1 milj. euroa. Siirtyvä erä kasvoi 11 %. 

Vuoden 2017 talousarvioesityksessä Tilastokeskuksen kokonaismenoiksi 

budjetoitiin 56,1 miljoonaa euroa ja tuloiksi 9 miljoonaa euroa.  

 

1.7.3 Tuotto- ja kululaskelma 

 

   
 

Tilastokeskuksen tuotot vuonna 2017 olivat 9,7 miljoonaa euroa, jossa laskua 

edelliseen vuoteen on 3,2 %. Suurin tuloerä oli maksullisen toiminnan tuotot 

tilastotuotteista ja -palveluista 7,5 miljoonaa euroa, joka on 0,9 miljoonaa euroa 

vähemmän kuin vuonna 2016. Toimitilojen vuokratuotot loppuivat kokonaan. 

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot nousivat 58 % ollen 1,9 miljoonaa euroa. 

EU:lta tuloja saatiin 1,2 miljoonaa (kasvua 11 %). Muu yhteisrahoitteinen 

toiminta tuotti 0,7 miljoonaa, jossa kasvua 0,6 miljoonaa. Kasvu johtui pääasiassa 

muutamasta isosta projektista (ISAACUS ja Nordmob-hankkeet). Muita tuottoja, 

Tilastokeskuksen  rahoitus      (1000 €)  2017 2016
Muutos  

% 

Budjetti  28.30.01 47 138 50 179 -6,1

Bruttotulot 9 697 10 023 -3,3

Siirtynyt erä 9 972 6 705 48,7

Bruttomenot -55 694 -56 935 -2,2

Siirtyvä erä 11 113 9 972 11,4

Muiden momenttien käyttöoikeus

 -OPM 29.30.21 150 t€

 -VM 28.60.12 34 t€

Alv menot mom 28.01.29 2 017 2 413 -16,4

Alv tulot 11.04.01 876 968 -9,5

Tuotot 2017 2016
Muutos 

%

9 698 10 021 -3,2

Maksullinen toiminta 7 452 8 342 -10,7

Vuokrat 0 218 -100,0

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 1 931 1 226 57,5

Muut tuotot 315 235 33,6
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jonne kirjataan mm. matkakustannusten korvaukset, omaisuuden myynnistä 

saadut myyntivoitot ja tulot korkeakouluharjoittelusta, saatiin 0,3 miljoonaa 

euroa, jossa kasvua on 34 %.   

 

 

 

Toiminnan kulut olivat 55,8 miljoonaa euroa, mikä on samaa suuruusluokkaa 

kuin edellisenä vuonna.  

Aine-, tarvike- ja tavaraostoihin käytettiin 0,4 miljoonaa euroa, jossa laskua on 

36 %. Näiden menojen vaihteluun vaikuttaa suuresti toimitilaprojektin 

hankintojen ajoittuminen eri vuosille.  

Henkilöstökulut olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna: 41,2 miljoonaa 

euroa. Menojen kasvua hillitsivät KIKY-sopimuksen mukaisesti palkkojen 

sivukulujen alhaisempi taso ja lomarahojen leikkaukset. 

Vuokramenot laskivat 33 %. Tilastokeskus muutti entisiä tiloja huomattavasti 

pienempiin väistötiloihin syyskuun 2016 alussa. Paluumuutto 

monitilatoimistokonseptin mukaisesti remontoituihin tiloihin tapahtuu 

maaliskuussa 2018.  

Palveluhankintoihin käytettiin 8,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa 

enemmän kuin vuonna 2016. Valtorilta ostettuihin palveluihin käytettiin 

3,2 miljoonaa euroa, missä kasvua on 18 %. Talous-ja henkilöstöhallinnon 

palvelukeskus Palkeilta ostettiin palveluita 0,5 miljoonalla eurolla, jossa laskua on 

7 %. Kyseiset menot muodostavat kuitenkin 43 % kaikista palvelumenoista. Atk:n 

käyttöpalveluiden ja asiantuntija- ja tutkimuspalveluiden menot kasvoivat eniten. 

Työterveyshuollon palveluihin käytettiin 0,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua on 

5 %. Matkustusmenot vähenivät 13 % (menot 975 000 euroa).  

Julkaisuvaraston arvo pysyi ennallaan. Atk-ohjelmien valmistus omaan käyttöön 

vähentää toiminnan kuluja 0,6 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuudesta tehtiin 

poistoja 0,7 miljoonaa euroa.  

Kulut                                                   

(1000 €)
2017 2016

Muutos 

%

Yhteensä 55 831 55 725 0,2

Aineet ja tarvikkeet 428 671 -36,2

Henkilöstökulut 41 192 41 059 0,3

Vuokrat 3 544 5 323 -33,4

Palvelujen ostot 8 562 7 496 14,2

  -josta Valtori ja Palkeet 3651 3211 13,7

Muut kulut 1 972 1 980 -0,4

  -josta matkustusta 975 1 117 -12,7

Valmistevaraston vähennys 0 25 -100,0

Valmistus omaan käyttöön -606 -1 369 -55,7

Poistot 705 516 36,6

Sisäiset kulut 34 24 41,7

Jäämä 1 46 134 45 704 0,9

Rahoitustuotot ja -kulut -1 -2 -50,0

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0

Jäämä 2 46 134 45 702 0,9

Tuotot veroista ja pakollisista 

maksuista

  -perityt arvonlisäverot -876 -968 -9,5

  -suoritetut arvonlisäverot 2 017 2 413 -16,4

Tilikauden tuotto-/ kulujäämä 47 275 47 147 0,3
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Rahoitustuottoja ja -kuluja on vähän. Maksullisen toiminnan suoritteista perittiin 

arvonlisäveroa 0,9 miljoonaa euroa ja hankintamenoista maksettiin arvonlisäveroa 

2 miljoonaa euroa.  

1.7.4  Tase 

 

 

Tilastokeskuksen taseen loppusumma on 6,5 miljoonaa euroa, jossa laskua 

edelliseen vuoteen on 0,8 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden ja muiden 

pitkäaikaisten sijoitusten arvo on 3,3 miljoonaa euroa, joka on 0,6 miljoonaa 

euroa edellisen vuoden arvoa pienempi. Omaisuusryhmän sisällä on tapahtunut 

muutoksia: keskenerästä aineetonta käyttöomaisuutta kirjattu valmiiksi 

1,3 miljoonan euron edestä. Uuden auton hankinta kasvatti aineellisten 

hyödykkeiden tasearvon 66 000 euroon.   

Vaihto- ja rahoitusomaisuuden arvo on laskenut 6 %. Julkaisuvaraston arvo on 

enää 7 000 euroa. Lyhytaikaisten myynti-, siirto- ja muiden saamisten arvo on 

vähentynyt 0,2 miljoonaa euroa. Saamisiin kirjataan maksullisen ja 

yhteisrahoitteisen toiminnan saatavia sekä EU:lta laskutettavia matkakorvauksia 

ja muita saamisia. Rahaa käteiskassassa oli 4 000 euroa. 

 

VASTAAVAA  (1000 €) 2017 2016

Muutos   

%

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet

   -aineettomat oikeudet 0 20 -100,0

   -muut pitkävaikutteiset menot 2 741 1 447 89,4

   -ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 453 2 368 -80,9

Aineelliset hyödykkeet

   -koneet ja laitteet 64 19 236,8

   -muut aineelliset hyödykkeet 2 2 0,0

Yhteensä 3 260 3 856 -15,5

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

Vaihto-omaisuus 7 8 -12,5

Lyhytaikaiset saamiset 3 250 3 441 -5,6

Rahat, pankkisaamiset 4 2 100,0

Yhteensä 3 261 3 451 -5,5

VASTAAVAA  yhteensä 6 521 7 308 -10,8



 
  

33 (44) 
 
 
 

 

 

 

Oman pääoman arvo kasvoi 14 % ollen 4,2 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman 

arvo on 10,7 miljoonaa euroa, joka on samaa suurusluokkaa kuin edellisenä 

vuonna.  Vieraan pääoman eristä merkittävin on 7,9 miljoonan euron siirtovelka, 

joka muodostuu pääosin lomapalkkavelasta henkilöstölle. Saatujen ennakoiden 

määrä väheni 0,2 miljoonaan. Ostovelkojen määrä kasvoi 0,2 miljoonaa euroa. 

Kirjanpitoyksiköiden välisten tilitysten ja edelleen tilitettävien erien määrissä ei 

tapahtunut suuria muutoksia.   

 

1.8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 

Tilastokeskuksen johto vastaa talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti 

viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan 

asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Tilastokeskuksen johdon tehtävänä on 

talousarvioasetuksen 69 §:n mukaisesti huolehtia siitä, että virastossa toteutetaan 

talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin 

nähden asianmukaiset sisäiset valvontamenettelyt.  

Tilastokeskuksen johto on arvioinut vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä 

sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa käyttäen soveltuvin osin COSO ERM – 

viitekehykseen perustuvaa suppeaa sisäisen valvonnan arviointikehikkoa. 

Lausuman laatimisessa on hyödynnetty Tilastokeskuksen suunnitelma- ja 

seurantaraportteja, sisäisen tarkastuksen tarkastusraportteja, johdon 

riskiarviointia, henkilöstökyselyn tuloksia sekä tilastojen läpivalaisuraportteja. 

Kaikille johtajille, kehittämispäälliköille ja eräille asiantuntijoille on lähetetty 

suppean arviointikehikon mukainen kysely. Kyselyn vastausaste oli 67 prosenttia.  

Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät 

talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä asetetut vaatimukset. Viraston sisäinen 

valvonta on keskeisiltä osiltaan kunnossa ja hyvin hoidettua.  

Vuoden 2018 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteina ovat 

valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täytäntöönpanoon ja 

riskienhallinnan edelleen kehittäminen.   

 

VASTATTAVAA   (1000 €) 2017 2016

Muutos   

%

Oma pääoma

Valtion pääoma

Valtion pääoma 1.1.1998 -2 369 -2 369 0,0

Edellisten tilikausien pääoman muutos -1 309 -3 075 -57,4

Pääoman siirrot 46 779 48 913 -4,4

Tilikauden tuotto- ja kulujäämä -47 275 -47 146 0,3

Oma pääoma yhteensä -4 174 -3 677 13,5

Vieras pääoma 

Lyhytaikainen vieras pääoma

  -saadut ennakot 199 495 -59,8

  -ostovelat 1 123 950 18,2

  -kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 718 846 -15,1

  -edelleen tilitettävät erät 773 776 -0,4

  -siirtovelat 7875 7897 -0,3

  -muut lyhytaikaiset velat 6 22 -72,7

Vieras pääoma yhteensä 10 695 10 986 -2,6

VASTATTAVAA  yhteensä 6 521 10 986 -40,6
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Toimintakulttuuri, organisaatio ja resurssit 

Viraston työntekijät ja johto tuntevat hyvin toimintaa koskevat ohjeet ja 

keskeisten ohjeiden noudattaminen toteutuu hyvin. Viraston organisaatiorakenne 

koetaan toimivaksi ja päivitetty työjärjestys ohjaa hyvin yksiköiden vastuita ja 

tehtäviä. Johtamista ja yhteisten pelisääntöjen käytäntöön viemistä on kehitettävä. 

Resurssien ja oikeanlaisen osaamisen riittävyys sekä toimitilojen, laitteiden ja 

tietojärjestelmien toimivuus huolestuttavat kyselyn vastaajia. Tilastokeskuksen ja 

Valtorin välinen yhteistyö on tiivistä ja tehtävien vastuita osapuolten välillä on 

selvennetty mutta työtä toimintojen sujuvuuden ja tietojärjestelmien 

toimintavarmuuden eteen on jatkettava. 

 

Toiminta-ajatus, tehtävät ja strategia 

Viraston voimassa oleva strategia kattaa vuodet 2016–2019, mutta yhteiskunnan 

nopean muutoksen johdosta tarvetta strategian päivittämiseen ja 

joustavoittamiseen on ilmennyt. Johto on käynnistänyt strategiatyön ja 

johtamisjärjestelmän kehittämisprojektin, jossa pohditaan uutta strategiaa, 

strategiaprosessia ja toimeenpanoa. Asiakasnäkökulmaa painotetaan nykyisessä 

strategiassa ja keskeiset asiakkaat ja sidosryhmät tunnistetaan hyvin.  

Asiakaspalautteita kerätään säännöllisesti ja niitä hyödynnetään toiminnan 

suunnittelussa.  

 

Toiminnan suunnittelu 

Projektitoiminta on suunnitelmallista ja projekteille asetetaan konkreettisia 

tavoitteita, joita myös seurataan. Toiminnan suunnittelussa painottuu 

tulosyksikkönäkökulma ja yksiköiden välisten toimintojen suunnittelua on 

edelleen kehitettävä. Henkilöstön kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti ja 

niissä käydään läpi henkilöstön tehtävät.   

 

Riskienhallinta ja kontrollien toimivuus 

Riskienhallinnan ja arvioinnin menettelytapoja on viety suunnitteluun ja 

seurantaan useamman vuoden ajan ja tuloksia on syntynyt. Johdon tekemässä 

riskiarviossa on tunnistettu riskialttiita toimintoja ja näille on määritetty 

hallintakeinot ja vastuutahot. Ydintoiminnan prosessit ja työvaiheet on kuvattu ja 

poikkeamaseurantaa tehdään. Viraston ydintoiminnan ja tietojärjestelmien osalta 

on riskienhallintaa ja poikkeamaraportointia syytä edelleen kehittää sekä panostaa 

esimiesten ja muun henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaosaamiseen. Prosessien 

kuvaamista ja kontrollien määrittämistä on edistetty hyvin mutta tarkempien 

kuvausten laatimiseen on panostettava jo EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten 

toimeenpanemiseksi. 

 

Johdon laskentatoimi ja tiedonkulku 

Johdon laskentatoimea on määrätietoisesti kehitetty ja sen koetaan toimivan 

hyvin. Ostolaskujen käsittelyprosessit ja maksullisen toiminnan laskutusprosessi 

toimivat hyvin. Ostopalveluiden lisäämiseksi on syytä tarjota henkilöstölle 

perehdytystä hankintatoimeen. Virasto raportoi toiminnastaan ja riskeistään 

ohjaavalle ministeriölle hyvin. Sisäistä viestintää ja tiedonkulkua sekä 

sidosryhmäviestintää on kuitenkin syytä kehittää.  
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1.9 Arviointien tulokset 

Tilastointialue Arvio 

2015 

Arvio 

2016 

Arvio 

2017 

Arviointi 

2017 

Lyhyen aikavälin 

tilastot (STS) 

 

VG 

 

VG 

 

VG 

 

Täyttää vaatimukset täysin.  

Rakennetilastot  

(SBS, liitteet 1–4 ja 8) 

 

VG 

 

P 

 

VG 

Vaatimukset täytetty 99-prosenttisesti. 

Tietoja puuttuu ja toimitusviiveitä on vain 

vähän. Eräissä sarjoissa tarvittu useita 

toimituskertoja. 

Rakennetilastot, 

yritysdemografia 

(SBS, liite 9) 

 

P 

 

VG 

 

VG 

Täyttää vaatimukset 90-prosenttisesti. 9 

sarjaa 10:stä toimitettu kahteen kertaan. 

Puuttuvia tietoja ei ole. 

 

Yritysrekisteri 

 

- 

 

89/100 

 

94/100 

Aito yritysyksikkö otetaan käyttöön 

tilastovuodesta 2017 lähtien.  

Teollisuuden  

hyödyketilasto 

 

VG 

 

VG 

 

VG 

Arvotiedot ovat kaikki, määrätiedoista 

eivät aivan kaikki. 

 

Matkailutilastot 

 

VG 

 

VG 

 

VG 

Kaikki vaaditut tiedot toimitettu sovitusti 

ja aikataulussa. 

Tietoyhteiskuntatilastot VG VG VG Kaikki data on toimitettu ajoissa. 

T&K-tilastot VG VG VG Kaikki data on toimitettu ajoissa. 

Innovaatiotilasto VG -  Tuotetaan joka toinen vuosi. 

Ulkomaiset tytäryhtiöt 

Suomessa 

 

VG 

 

G 

 

G 

Vaatimukset täytetty 77-prosenttisesti. 

Edellisessä arvioinnissa prosentti oli 88. 

Puutteet liittyvät tietojen puuttumiseen ja 

tietojen toimittamiseen useaan kertaan. 

Suomalaiset tytäryhtiöt 

ulkomailla 

 

VG 

 

VG 

 

VG 

 

Vaatimukset täytetty 100-prosenttisesti. 

Palvelujen 

ulkomaankauppa 

 

VG 

 

VG 

  

- 

Maksutase 

- kuukausittainen 

- neljännesvuosi 

- palvelujen ulk.kauppa 

- Ulkomaiset suorat  

  sijoitukset 

VG  

S 

PS/S 

PS/S 

 

PS/S 

 

S/PS 

S/PS 

S/PS 

 

PS/S 

Vuonna 2017 tehty laaturaportti koskee 

vuonna 2015 tuotettuja tilastoja. 

Arvioinnissa on otettu huomioon 

aineistojen täydellisyyteen, 

toimitusviiveeseen ja konsistenssiin 

liittyviä tekijöitä.  

Eurostatin arviot yritystilastoista 2015–2017 
VG: Very good compliance, all required data (with minor exceptions) is delivered in time  

G:    Good compliance, few elements are missing or small delays in data delivery  

P:     Data is partly available but major elements of compliance are missing or  

        deadlines are not respected 

N:    A large part of the data is missing or there are major delays in deliveries 

 

Maksutase, 2016–2017  

S, satisfied: quality criteria have been met within specified threshold, some minor improvements 

may still be needed in specific cases 

PS, partially satisfied: quality criteria have not been fully met and substantial improvement is 

needed 

NS, not satisfied: quality criteria have not been met since no data have been available for the 

evaluation 

 

Vuonna 2017 Eurostatin tekemissä yritystilastoarvioinneissa useimmat tilastot 

saivat parhaan mahdollisen arvion. Rakennetilastojen (SBS) ja 

yritysdemografiatilastojen arvioinneissa aiempina vuosina olleet ongelmat 
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liittyvät uuden tietojärjestelmän (YTY) käyttöönottoon. Nyt nämä vaikeudet on 

selätetty. 

Kasvihuonekaasujen inventaarion Kioton sopimuksen mukaisen tarkastuksen teki 

Ilmastopaneelin asettama asiantuntijaryhmä. Tarkastus tehtiin 2016 ja raportoitiin 

2017. Tarkastuksessa ei ollut huomautettavaa. Parannusehdotukset koskevat 

yksityiskohtia, joilla voidaan parantaa läpinäkyvyyttä, tarkkuutta ja konsistenssia. 

Eurostat arvioi Suomen kansantalouden tilinpidon tuotannon olevan koherenttia ja 

ajallisesti täsmällistä. Kuitenkin puuttuvia tietoja on eräissä taulukoissa, mutta 

näiden puutteiden suhteen ryhdyttiin toimenpiteisiin jo seurantavuonna. 

Tuotantoon liittyvä riski arvioitiin pieneksi. 

Kansantalouden tilinpidon eri osa-alueiden välinen koherenssi ja revisiot ovat 

nousseet Eurostatin erityisen tarkastelun kohteeksi loppuvuonna 2017. Eurostat 

on yksipuolisella päätöksellään jättänyt julkistamatta useiden maiden (ml. 

Suomen) sektorivarttien tiedot vuoden 2017 toiselta neljännekseltä. Asiasta 

jatketaan neuvotteluja Eurostatin kanssa. Tilinpidon menetelmien kehittämiseksi 

on aloitettu projekti. 

Palvelujen ulkomaankauppatilaston ja maksutaseen tiedot täyttävät vaatimukset, 

mutta aineistossa on edelleen lukuisia havaintojen vähäisyyden vuoksi 

luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja, jotka salataan. Luottamuksellisten tietojen 

runsaus johtuu osittain ilmiöalueesta ja osittain Tilastokeskuksen tiukoista 

ohjeista liittyen kansalliseen ja kansainväliseen julkaisemiseen ja tietojen 

yhteneväisyyteen. Pienessä avoimessa taloudessa luottamuksellisia tietoja on 

enemmän kuin suuressa tai suljetummassa taloudessa.  

Sosiaalitilastojen karkealla tasolla tehdyn arvioinnin mukaan Suomella ei ole 

puutteita alueelle kuuluvien tilastojen kanssa. Tilastot on laadittu säädösten 

mukaisesti ja aikatauluja sekä laatuvaatimuksia on noudatettu. 

Eurostatin tuottaman ympäristötilastoja koskevan arvioinnin mukaan 

Tilastokeskus on tuottanut jätetilastoasetukseen ja ympäristötilinpitoasetukseen 

perustuvat tilastot pääosin vaatimusten mukaisesti.  

International Energy Agency (IEA) on arvioinut eräitä energiatilastoja, joiden 

tietotoimitukset IEA:lle perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin. Tiedon laatu ja 

toimitusviive on arvioitu edeltävien vuosien tapaan erittäin hyviksi.  

 

1.10 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 

Tilastokeskuksessa ei ole havaittu seurantavuoden aikana väärinkäytöksiä. 

Vuonna 2016 havaittiin yksi väärinkäytös, joka liittyi työajan käyttöön ja 

matkakustannusten korvauksiin. Henkilö irtisanoutui tehtävästään vuonna 

2017 ja väärinkäytöksillä saadun edun yhteissumma 3 402,40 euroa 

palautettiin Tilastokeskukselle. 
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 Tilastokeskuksen talousarvion toteumalaskelma 

 

 

Tilastokeskuksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella 

Tilastokeskuksella ei ole valtuuksia. 

 

  

9 6 8  4 3 8 ,5 5 8 7 6  2 0 3 8 7 6  2 0 3 ,2 3 0 ,0 0 100

11.04.01. Arvo nlis ävero 968 438,55 876 203 876 203,23 0,00 100

15 0  0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0,00 0

12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peuutukset 150 000,00 0 0,00 0,00 0

1 118  4 3 8 ,5 5 8 7 6  2 0 3 8 7 6  2 0 3 ,2 3 0 ,0 0 100

käyttö

vuo nna  2017

s iirto

s euraavalle

vuo delle

Edellis iltä

vuo s ilta

s iirtynee t

Käyte ttävis s ä

vuo nna  2017

Käyttö

vuo nna  2017

(pl. peruutuks e t)

Siirre tty

s euraavalle

vuo delle

5 2  6 16  13 6 ,7 2 4 9  18 8  8 6 3 3 8  0 7 5  5 5 4 ,7 7 11 113  3 0 8 ,19 4 9  18 8  8 6 2 ,9 6 0 ,0 0 9  9 7 1 5 2 9 ,2 3 5 7  14 3  2 3 0 ,2 3 4 6  0 2 9  9 2 2 ,0 4 11 113  3 0 8 ,19

28.01.29. Valtio vara inminis te riö n ha llinno nalan 2 412 777,72 2 017 162 2 017 161,96 2 017 161,96 0,00

arvo nlis ävero meno t (a rvio määräraha)

28.30.01. Tilas to kes kuks en to imintameno t (ne tto b) 50 179 000,00 47 138 000 36 024 691,81 11 113 308,19 47 138 000,00 9 971 529,23 57 109 529,23 45 996 221,04 11 113 308,19

(s iirto määräraha  2v)

28.60.12. Os aamis en kehittäminen (s iirto määräraha  2 v) 24 359,00 33 701 33 701,00 0,00 33 701,00 0,00 33 701,00 33 701,00 0,00

2 9 . Ope tus -  ja  kult tuurim inis te riö n ha llinno na la 15 0  0 0 0 ,0 0 15 0  0 0 0 ,0 0 15 0  0 0 0 ,0 0 15 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

29.30.21.  Aikuis ko ulutuks en kehittäminen (s iirto määräraha  2 v) 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00

29.30.21.06. Aikuis o pis ke lua  ja  e linikä is tä  o ppimis ta 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00

ko s keva  tutkimus , a rvio inti ja  s euranta  (ml. P IAAC,

a ikuis ko ulutus tutkimus ) (KP Y)

5 2  7 6 6  13 6 ,7 2 4 9  18 8  8 6 3 3 8  0 7 5  5 5 4 ,7 7 11 113  3 0 8 ,19 4 9  18 8  8 6 2 ,9 6 0 ,0 0 10  12 1 5 2 9 ,2 3 5 7  2 9 3  2 3 0 ,2 3 4 6  17 9  9 2 2 ,0 4 11 113  3 0 8 ,19

Talo us arvio n 2017 määräraho jen Tilinpää tö s

2017

Verta ilu

Talo us arvio  -

Tilinpää tö s

Siirto määräraho ja  ko s kevat täydentävät  tiedo t

2 8 . Va lt io v a ra inm inis te riö n ha llinno na la

M ä ä rä ra ha t ilit  yhte e ns ä

11. Ve ro t  ja  v e ro nluo nte is e t  tulo t

12. Sekalaiset tulot

Tulo a rv io t ilit  yhte e ns ä

P ääluo kan, mo mentin ja  tilijao tte lun numero , nimi ja  määrärahala ji Tilinpää tö s

2016

Talo us arvio

2017

(TA + LTA:t)

Os as to n, mo mentin ja  tilijao tte lun numero  ja  nimi Tilinpää tö s

2016

Talo us arvio

2017

(TA + LTA:t)

Tilinpää tö s

2017

Verta ilu

Tilinpää tö s  -

Talo us arvio

To teutuma

%
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 Tilastokeskuksen tuotto- ja kululaskelma 

 

 

 

  

TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot 7 451 520,95 8 341 599,26

Vuokrat ja käyttökorvaukset 91,65 217 748,49

Muut toiminnan tuotot 2 245 569,01 9 697 181,61 1 461 755,72 10 021 103,47

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 428 050,39 670 691,81

Henkilöstökulut 41 192 332,08 41 059 384,12

Vuokrat 3 543 928,74 5 322 782,48

Palvelujen ostot 8 561 708,12 7 495 573,88

Muut kulut 1 971 877,63 1 979 693,52

Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 435,53 25 351,39

Valmistus omaan käyttöön (-) -606 022,85 -1 369 196,02

Poistot 705 295,70 516 234,52

Sisäiset kulut 33 701,00 -55 831 306,34 24 359,00 -55 724 874,70

JÄÄMÄ I -46 134 124,73 -45 703 771,23

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot 768,29 1 901,65

Rahoituskulut -319,67 448,62 -142,17 1 759,48

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 

Satunnaiset kulut                   0,00 0,00 -0,13 -0,13

JÄÄMÄ II -46 133 676,11 -45 702 011,88

JÄÄMÄ III -46 133 676,11 -45 702 011,88

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Perityt arvonlisäverot 876 203,23 968 438,55

Suoritetut arvonlisäverot -2 017 161,96 -1 140 958,73 -2 412 777,72 -1 444 339,17

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -47 274 634,84 -47 146 351,05

1.1.2017 - 31.12.2017 1.1.2016 - 31.12.2016
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 Tilastokeskuksen tase 

 

  

VASTAAVAA

Aineettomat oikeudet 0,00 20 133,21

Muut pitkävaikutteiset menot 2 740 972,67 1 446 967,64

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 452 574,04 3 193 546,71 2 368 447,91 3 835 548,76

Koneet ja laitteet 63 639,78 19 101,72

Muut aineelliset hyödykkeet 2 022,77 65 662,55 2 022,77 21 124,49

3 259 209,26 3 856 673,25

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS

Valmiit tuotteet/Tavarat 7 425,05 7 425,05 7 860,58 7 860,58

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset 1 618 294,80 1 965 882,94

Siirtosaamiset 384 222,13 501 757,44

Muut lyhytaikaiset saamiset 1 247 746,86 3 250 263,79 973 119,31 3 440 759,69

Kassatilit 4 486,70 4 486,70 2 350,00 2 350,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 3 262 175,54 3 450 970,27

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 521 384,80 7 307 643,52

 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

Valtion pääoma 1.1.1998 -2 369 173,31 -2 369 173,31

Edellisten tilikausien pääoman muutos -1 308 614,91 -3 075 439,94

Pääoman siirrot 46 779 152,13 48 913 176,08

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -47 274 634,84 -4 173 270,93 -47 146 351,05 -3 677 788,22

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

Saadut ennakot 199 167,01 494 669,26

Ostovelat 1 122 993,18 950 423,53

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 718 064,73 845 764,51

Edelleen tilitettävät erät 773 530,39 775 625,46

Siirtovelat 7 874 826,63 7 896 577,03

Muut lyhytaikaiset velat 6 073,79 10 694 655,73 22 371,95 10 985 431,74

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 694 655,73 10 985 431,74

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 521 384,80 7 307 643,52

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEELLISET HYÖDYKKEET

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

YHTEENSÄ

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

31.12.2017 31.12.2016

31.12.2017 31.12.2016

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
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 Tilastokeskuksen liitetiedot 

 

Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta. 

 

 

  

1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutuma- 

laskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen

Budjetointia koskevia muutoksia ei ole tehty vuonna 2017.

2) Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat 

sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi

Tilastokeskuksella ei ollut vuodenvaihteessa merkittäviä valuuttamääräisiä laskuja.

3) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä  

erityisesti niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä

taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen

Tilastokeskuksen tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä                 

Valtiovarainministeriön määräyksiä ja ohjeita.

Valmistusta omaan käyttöön oli 606 022,85 euron arvosta vuonna 2017 ja 

1 369 196,02 euron arvosta vuonna 2016.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Tilastokeskuksen yhdenmukaisten periaattei-

den, säännösten ja määräysten mukaisesti. 

Julkaisuvaraston vuoden 2017 lopussa olevat vuonna 2016 ilmestyneet julkaisut on arvostettu

epäkuranteiksi julkaisuiksi. Epäkuranttiusvähennys on niiden osalta yhteensä 6 498,87  euroa.

4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, 

jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Tilastokeskuksessa ei ole tehty aikaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia.

5) Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa

Tilinpäätösvuoden ja edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään.

Vuoden 2017 aikana Tilastokeskus luopui kuntosali- ja keittiölaitteista sekä kokoustilojen kalusteista.

6) Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta 

toimintakertomuksessa

Tilastokeskuksella ei ole tilinpäätösvuoden jälkeisiä olennaisia tapahtumia, joita ei ilmoiteta 

toimintakertomuksessa.

Alkuvuonna 2018 Tilastokeskus muuttaa väistötiloista remontoituun monitilatoimistoon, 

johon hankitaan uudet toimistokalusteet.

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja  

muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina

2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

Vuoden 2018 osuus valtuudesta on 1 285 000 euroa.
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Liite 2: Talousarvion toteutumalaskelmaa täydentävä laskelma nettobudjetoiduista tuloarvioista ja 

määrärahoista 

 

 

Liite 3: Tiedot arviomäärärahojen ylityksistä. 

Tilastokeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 3. 

 

Liite 4: Tilastokeskuksen tiedot peruutetuista siirretyistä määrärahoista. 

Tilastokeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 4. 

  

Tilastokeskuksen nettoutetut tulot ja menot

Mo mentin numero  ja  nimi

Tilinpää tö s

2016

Talo us arvio

2017

(TA + LTA:t) Talo us arvio n 2017 määräraho jen

Tilinpää tö s

2017

Verta ilu

Talo us arvio  -

Tilinpää tö s

käyttö

vuo nna  2017

s iirto

s euraavalle

vuo delle

28.30.01. Brutto meno t 60 202 005,12 56 138 000 45 722 140,12 56 835 448,31Tilas to kes kuks en 

to imintameno t Brutto tulo t 10 023 005,12 9 000 000 9 697 448,31 9 697 448,31

(s iirto määräraha  2v) N e tto m e no t 5 0  17 9  0 0 0 ,0 0 4 7  13 8  0 0 0 3 6  0 2 4  6 9 1,8 1 11 113  3 0 8 ,19 4 7  13 8  0 0 0 ,0 0

Mo mentin numero  ja  nimi Siirto määräraho ja  ko s kevat täydentävät  tiedo t

Edellis iltä

vuo s ilta

s iirtynee t

Käyte ttävis s ä

vuo nna  2017

Käyttö

vuo nna  2017

(pl. peruutuks e t)

Siirre tty

s euraavalle

vuo delle

28.30.01. Brutto meno t 55 693 669,35Tilas to kes kuks en 

to imintameno t Brutto tulo t 9 697 448,31

(s iirto määräraha  2v) N e tto m e no t 9  9 7 1 5 2 9 ,2 3 5 7  10 9  5 2 9 ,2 3 4 5  9 9 6  2 2 1,0 4 11 113  3 0 8 ,19
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Liite 5: Henkilöstökulujen erittely, joka sisältää selvityksen viraston ja laitoksen henkilöstökulujen 

jakautumisesta palkkoihin ja palkkioihin ja tulosperusteisiin eriin, johdon palkoista ja palkkioista, 

luontoisetujen yhteenlasketusta arvosta, lomapalkkavelasta, eläkekuluista ja muista 

henkilöstösivukuluista.  

 

Liite 6: Tilastokeskuksen suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 

Tilastokeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 6. 

 

Liite 7: Tilastokeskuksen kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen 

poistot 

Tilastokeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 7. 

 

Liite 8: Tilastokeskuksen rahoitustuotot ja – kulut 

Tilastokeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 8. 

 

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 

Tilastokeskuksella ei ole talousarviotaloudesta annettuja lainoja.  

 

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 

Tilastokeskuksella ei ole arvopapereita ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia. 

  

Tilastokeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

2017 2016

Henkilöstökulut 35 271 015,88 34 845 789,57

    Palkat ja palkkiot 35 291 429,10 35 016 844,33

    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00

    Lomapalkkavelan muutos -20 413,22 -171 054,76

Henkilösivukulut 5 921 316,20 6 213 594,55

     Eläkekulut 5 474 068,29 5 638 794,58

     Muut henkilösivukulut 447 247,91 574 799,97

Yhteensä 41 192 332,08 41 059 384,12

Johdon palkat ja palkkiot, josta 895 502,50 936 619,92

     - tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 240,00 262,22

     Johto 240,00 262,22

    Muu henkilöstö 0,00 0,00
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Liite 11: Tilastokeskuksen taseen rahoituserät ja velat 

Tilastokeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 11. 

 

Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 

Tilastokeskuksella ei ole valtiontakauksia ja -takuita. 

Tilastokeskuksen muut monivuotiset vastuut 

 

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 

Tilastokeskuksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja. 

 

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 

Tilastokeskuksella ei ole taseeseen sisältymättömiä rahastoituja varoja. 

 

Liite 15: Velan muutokset 

Tilastokeskuksella ei ole velan muutoksia. 

 

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio 

Tilastokeskuksella ei ole velan maturiteettijakaumaa ja duraatiota. 

 

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 

Tilastokeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 17. 

 

 

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan 

Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€

4 789 594,19 4 358 977,30 3 659 559,52 3 659 559,52 15 248 164,68 26 926 261,02

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten 

kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

€

Muut sopimukset ja sitoumukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 4 789 594,19 4 358 977,30 3 659 559,52 3 659 559,52 15 248 164,68 26 926 261,02

Tavanomaiset sopimukset ja 

sitoumukset yhteensä

Talousarvio-

menot 2017

Määräraha-

tarve 2018

Määräraha-

tarve 2019

Määräraha-

tarve 2020

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä

Talousarvio-

menot 2017

Määräraha-

tarve 2018

Määräraha-

tarve 2019

Määräraha-

tarve 2020

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä
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 Allekirjoitus 

 

Tilastokeskuksen tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2018. 

 

 

 

Marjo Bruun 

Pääjohtaja 


