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Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset
olivat 17,9 miljardia euroa vuonna 2015
Korjaus 3.11.2017. Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat 17,9 miljardia euroa vuonna 2015. Sosiaali-
ja terveystoiminnan osuus kuntien käyttötalouden nettokustannuksista oli 58,6 prosenttia. Kunnat käyttivät
erikoissairaanhoitoon nettomääräisesti 6,6 miljardia euroa, joka oli 37,1 prosenttia kaikista sosiaali- ja
terveystoiminnan nettokustannuksista. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta, jota varten
kerättiin tietoja kaikilta 317 kunnalta ja kaikilta 146 kuntayhtymältä.

Kuntien käyttötalous vuonna 2015, miljoonaa euroa1)

Kunnat

NettokustannuksetKäyttötuototKäyttökustannukset

17 8602 91120 771Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä

6 6322796 911Josta: Erikoissairaanhoito

10 4881 11711 605Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä

4 7533115 064Josta: Perusopetus

2 1219 40911 530Muu toiminta yhteensä

413292705Josta: Palo- ja pelastustoiminta

30 46813 43743 905Käyttötalous yhteensä

Käyttökustannukset sisältävät toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyskulut. Käyttötuotot sisältävät toimintatuotot
ja vyörytystuotot, valmistevarastojen muutoksen sekä valmistuksen omaan käyttöön. Nettokustannukset ovat käyttökustannusten
ja käyttötuottojen erotus.

1)

Kuntien käyttötalous
Vuonna 2015 kuntien yhteenlasketut käyttökustannukset olivat 43,9 miljardia euroa ja käyttötuotot 13,4
miljardia euroa. Nettokustannuksiksi muodostui siis 30,5 miljardia euroa. Niistä suurin osa kohdistui
sosiaali- ja terveystoimintaan, jonka nettokustannukset olivat 17,9 miljardia euroa eli 58,6 prosenttia koko
käyttötalouden nettokustannuksista.

Erikoissairaanhoito muodosti suurimman osan kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista
ja perusterveydenhuolto1) toiseksi suurimman. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveystoiminnasta

Perusterveydenhuoltoon luetaan perusterveydenhuollon avohoito, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito ja suun terveydenhuolto.1)

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 4.11.2016
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oli 37,1 prosenttia eli 6,6 miljardia euroa ja perusterveydenhuollon osuus 19,0 prosenttia eli 3,4 miljardia
euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimintaan kohdistui viime vuonna 34,4 prosenttia kuntien yhteenlasketuista
nettokustannuksista. Kuntien opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannukset olivat yhteensä 10,5 miljardia
euroa vuonna 2015. Suurin osa opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksista kohdistui kuntien osalta
perusopetukseen. Perusopetuksen nettokustannukset olivat 4,8 miljardia euroa ja siten 45,3 prosenttia
opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksista.

Muuhun toimintaan, johon luetaan kuntien kaikki muu toiminta lukuun ottamatta sosiaali- ja
terveystoimintaa sekä opetus- ja kulttuuritoimintaa, kohdistui nettomääräisesti tarkasteltuna kaikkiaan 2,1
miljardia euroa vuonna 2015. Näin ollen muuhun toimintaan kohdistui 7,0 prosenttia koko käyttötalouden
nettokustannuksista.

Kuntayhtymien käyttötalous
Kuntayhtymien yhteenlasketut bruttomääräiset käyttökustannukset olivat 14,1 (oli 13,7) miljardia euroa
ja käyttötuotot 14,3 (oli 13,8) miljardia euroa vuonna 2015. Suurin osa kuntayhtymien käyttökustannuksista
kohdistui kuntien tavoin sosiaali- ja terveystoimintaan sekä opetus- ja kulttuuritoimintaan. Kuntayhtymien
sosiaali- ja terveystoiminnan bruttokäyttökustannukset olivat yhteensä 10,2 (oli 9,7) miljardia euroa eli
72,3 (oli 71,3) prosenttia koko käyttötalouden tasolla. Opetus- ja kulttuuritoiminnan osuus kuntayhtymien
käyttökustannuksista bruttona oli 9,5 (oli 9,7) prosenttia eli 1,3 miljardia euroa.

Tietoa tilastosta
Kuntataloustilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloudesta, investoinneista, taseista ja
toiminnasta. Tilastoa varten kerätään tietoja kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Kuntien taloustilastojen tietosisältö ja tiedonkeruu ovat uudistuneet, minkä vuoksi kuntataloustilaston
tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisinä vuosina julkistettujen kuntien ja kuntayhtymien talous
ja toiminta -tilaston tietojen kanssa. Kuntataloustilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja
-kuntayhtymien tietoihin, kun taas kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilastossa näin ei tehty.
Lisäksi kuntien ja kuntayhtymien tehtäväluokitukseen on tullut muutoksia.
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1. Kuntien talous vuonna 2015
Vuonna 2015 kuntien yhteenlasketut käyttökustannukset olivat 43,9 miljardia euroa ja käyttötuotot 13,4
miljardia euroa. Nettokustannuksiksi muodostui siten 30,5 miljardia euroa. Suurin osa kuntien
nettokustannuksista kohdistui viime vuonna sosiaali- ja terveystoimintaan sekä opetus- ja
kulttuuritoimintaan. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostot yhteenlaskettuna olivat käyttötalouden
suurin kuluerä 18,6 miljardilla eurolla. Näihin palvelujen ostoihin sisältyvät sekä ulkoiset ostot että kunnan
eri tehtävien väliset sisäiset ostot. Kuntien henkilöstökulut, joihin sisältyvät palkat ja palkkiot, eläkekulut
ja muut henkilösivukulut, olivat 14,7 miljardia ja avustukset 2,5 miljardia euroa vuonna 2015.

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannusten jakauma
vuonna 2015

Edellisvuonna 58,6 prosenttia kuntien nettokustannuksista kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan.1) Näistä
suurin osa kohdistui erikoissairaanhoitoon, jonka osuudeksi muodostui 37,1 prosenttia. Toiseksi suurimman
osuuden sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista muodosti perusterveydenhuolto 19,0 prosentilla.
Ikääntyneiden palveluihin kohdistui 13,4 prosenttia ja vammaisten palveluihin 9,4 prosenttia kuntien
sosiaali- ja terveystoiminnan yhteenlasketuista nettokustannuksista.

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettomääräiset kustannukset olivat asukasta kohden koko maan tasolla 3 255
euroa vuonna 2015.Maakunnittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveystoiminnan suurimmat nettokustannukset
asukasta kohden olivat Kainuussa. Asukasta kohden Kainuun sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset
olivat nettona 3 897 euroa.

Lasten ja perheiden palveluihin on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: lastensuojelun laitos- ja perhehoito, lastensuojelun
avohuoltopalvelut, muut lasten ja perheiden avopalvelut. Ikääntyneiden palveluihin on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat:

1)

ikääntyneiden laitoshoito, ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut, muut ikääntyneiden palvelut. Vammaisten
palveluihin on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: vammaisten laitoshoito, vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut,
muut vammaisten palvelut. Muuhun sosiaali- ja terveystoimintaan on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: työllistymistä tukevat
palvelut, päihdehuollon erityispalvelut, ympäristöterveydenhuolto, muu sosiaali- ja terveystoiminta. Perusterveydenhuoltoon on
yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: perusterveydenhuollon avohoito, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito.
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Kuntien opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannusten jakauma
vuonna 2015

Vuonna 2015 kaikkiaan 34,4 prosenttia kuntien nettokustannuksista kohdistui opetus- ja
kulttuuritoimintaan.2) Suurin osa kuluista kohdistui perusopetukseen sekä lasten päivähoitoon.
Perusopetuksen osuus yhteenlasketuista opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksista oli 45,3 prosenttia
ja lasten päivähoidon osuus 25,7 prosenttia. Henkilöstökulut, joihin luetaan palkat ja palkkiot, eläkekulut
sekä muut henkilösivukulut, muodostivat vuonna 2015 opetus- ja kulttuuritoiminnan suurimman kuluerän
6,2 miljardilla eurolla.

Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettomääräiset kustannukset olivat koko maan tasolla asukasta kohden 1 911
euroa vuonna 2015.Maakunnittain tarkasteltuna opetus- ja kulttuuritoiminnan suurimmat nettokustannukset
asukasta kohden olivat Ahvenanmaalla. Asukasta kohden Ahvenanmaan opetus- ja kulttuuritoiminnan
kustannukset olivat nettona 2 468 euroa.

Kulttuuritoimintaan on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: kirjastotoiminta, liikunta ja ulkoilu, nuorisotoiminta, museo- ja
näyttelytoiminta, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta, musiikkitoiminta, muu kulttuuritoiminta. Muuhun opetukseen on yhdistetty
seuraavat tehtäväluokat: kansalaisopistojen vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, muu opetustoiminta.

2)
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2. Kuntayhtymien talous vuonna 2015
Vuonna 2015 kuntayhtymien yhteenlasketut bruttomääräiset käyttökustannukset olivat 14,1 (oli 13,7)
miljardia euroa ja käyttötuotot 14,3 (oli 13,8) miljardia euroa. Kuntayhtymien käyttötalouden suurimman
kuluerän muodostivat 6,3 miljardilla eurolla henkilöstökulut, joihin luetaan palkat ja palkkiot, eläkekulut
sekä muut henkilösivukulut. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostoja kuntayhtymät kirjasivat
yhteensä 4,3 (oli 4,2) miljardia euroa. Nämä palvelujen ostot koostuvat ulkoisista ostoista ja kuntayhtymän
eri tehtävien välisistä sisäisistä ostoista.

Kuntayhtymien käyttötalous vuonna 2015

Kuntayhtymät

Osuus käyttökustannuksista, %Käyttötuotot, milj. €Käyttökustannukset, milj. €

72,3 (oli 71,3)10 390 (oli 10 384)10 167 (oli 9 734)Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä

55,3 (oli 53,8)7 962 (oli 7 956)7 780 (oli 7 347)Josta: Erikoissairaanhoito

9,5 (oli 9,7)1 3591 329Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä

8,6 (oli 8,9)1 2481 214Josta: Ammatillinen koulutus

18,3 (oli 19,0)2 581 (oli 2 039)2 571 (oli 2 588)Muu toiminta

4,3 (oli 4,4)623602Josta: Joukkoliikenne

100,014 330 (oli 13 782)14 068 (oli 13 651)Käyttötalous yhteensä

Edellisenä vuonna kaikkiaan 72,3 (oli 71,3) prosenttia kuntayhtymien bruttokäyttökustannuksista kohdistui
sosiaali- ja terveystoimintaan. Suurin osa sosiaali- ja terveystoiminnan kustannuksista kohdistui
erikoissairaanhoitoon, jonka osuus yhteenlasketuista käyttökustannuksista oli 55,3 (oli 53,8) prosenttia
eli 7,8 (oli 7,3) miljardia euroa.

Opetus- ja kulttuuritoiminnan osuudeksi yhteenlasketuista bruttokäyttökustannuksista muodostui 9,5 (oli
9,7) prosenttia. Suurin osa opetus- ja kulttuuritoiminnan kustannuksista kohdistui ammatilliseen
koulutukseen, jonka osuus oli 8,6 (oli 8,9) prosenttia eli 1,2 miljardia euroa kuntayhtymien
käyttökustannuksista. Muuhun toimintaan, johon kuuluu kuntayhtymien kaikki muu toiminta lukuun
ottamatta sosiaali- ja terveystoimintaa sekä opetus- ja kulttuuritoimintaa, kohdistui yhteensä 18,3 (oli 19,0)
prosenttia käyttötalouden kustannuksista.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Maakunnittaisia nettokustannuksia vuonna 20151)

Kunnat

Opetus- ja
kulttuuritoiminnan
nettokustannukset,
€/asukas

Opetus- ja
kulttuuritoiminnan
nettokustannukset,
milj. €

Sosiaali- ja
terveystoiminnan
nettokustannukset,
€/asukas

Sosiaali- ja
terveystoiminnan
nettokustannukset,
milj. €

1 91110 4883 25517 860Koko maa

2 0293 2882 9864 839Uusimaa

1 8268663 2401 537Varsinais-Suomi

1 7313863 402758Satakunta

1 6842943 231564Kanta-Häme

1 9519883 1511 595Pirkanmaa

1 6993423 292664Päijät-Häme

1 9133423 639650Kymenlaakso

1 6622183 406447Etelä-Karjala

1 6632503 830576Etelä-Savo

1 7784413 642904Pohjois-Savo

1 7042813 557586Pohjois-Karjala

1 7574843 252897Keski-Suomi

1 8823623 455665Etelä-Pohjanmaa

2 2104013 385615Pohjanmaa

1 9361343 350231Keski-Pohjanmaa

1 9928113 1431 279Pohjois-Pohjanmaa

2 3051813 897306Kainuu

1 9203473 834693Lappi

2 468721 85554
Ahvenanmaa
2)

Asukastiedot 31.12.2015.1)

Ahvenanmaan terveydenhuollosta vastaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus.2)
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Kuntataloustilaston laatuseloste 2015

1. Tilastotietojen relevanssi
Kuntataloustilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloudesta, investoinneista, taseista ja
toiminnasta.

Tilaston tietoja käytetään kuntien ja kuntayhtymien talouden seurantaan, kansantalouden tilinpidon ja
rahoitustilinpidon laadintaan, kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksien ja muun valtionrahoituksen
määrittelemiseen sekä mm. Euroopan unionille tehtäviin selvityksiin.

Tilastokeskus kerää pääosan tiedoista suoraan kunnilta ja kuntayhtymiltä. Ahvenanmaan kuntien ja
kuntayhtymien tiedot kerää ja käsittelee Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Keskeisiä ohjeita ja luokituksia tilaston kannalta ovat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnille ja
kuntayhtymille antamat yleisohjeet ja lausunnot, JHS-tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille,
Tilastokeskuksen kuntataloustilaston ohjeet sekä Tilastokeskuksen sektoriluokitus.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot ovat saatavissa Suomen Kuntaliiton
internetsivuilta osoitteesta www.kunnat.net. Tilastokeskuksen tilasto-ohjeet löytyvät osoitteesta
http://stat.fi/keruu/kuta/ohjeet.html.

2. Tietojen tarkkuus ja luotettavuus
Kuntataloustilasto on kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät käsittävä kokonaistutkimus. Tilaston
perusaineistona ovat kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot niiden
tilinpäätöslaskelmista, konsernitilinpäätöslaskelmista, käyttötalouden toimintakuluista ja -tuotoista
tehtävittäin sekä investointimenoista ja -tuloista tehtävittäin. Lisäksi tilastoa varten kerätään myös
liikelaitosten erillistilinpäätöslaskelmat sekä tietoja kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuripalvelujen
toiminnasta.

Tilastokeskus kerää tilaston perustiedot kunnilta ja kuntayhtymiltä internetlomakkeella.

Tiedot kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmista, rahoituslaskelmista, taseista,
konsernitilinpäätöslaskelmista ja liikelaitosten tilinpäätöslaskelmista kerätään kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston kunnille ja kuntayhtymille antamia sitovia tilinpäätöskaavoja noudattaen. Näiden tietojen
luotettavuus on hyvä.

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmista, rahoituslaskelmista ja taseista sekä
konsernitilinpäätöslaskelmista julkaistaan ennakkotietoja tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.
Nämä tiedot poikkeavat yleensä varsin vähän vuoden lopulla julkaistavista lopullisista tiedoista.

Tilastoa varten kerätäänmyös tietoja kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen ja -tuottojen jakautumisesta
tehtävittäin. Tehtäväkohtaiset tiedot kerätään kulu- ja tuottolajeittain eriteltyinä. Käytetty kulu- ja
tuottolajiluokitus vastaa kuntien kirjanpidossa käytettyä luokitusta, joka taas perustuu kirjanpitolakiin ja
JHS-tililuetteloon. Tältä osin tietojen luotettavuus on hyvä. Tehtäväluokitus perustuu Tilastokeskuksen
antamaan ohjeeseen. Koska kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossaan käyttämät tehtäväluokitukset ovat
usein riippuvaisia organisaatiorakenteista, joutuvat tiedonantajat tilastoa varten yhdistelemään ja jakamaan
kirjanpitonsa kustannuspaikkoja ja tulosyksiköitä. Tätä on usein mahdotonta tehdä niin, että lopputulos
täydellisesti noudattaisi tehtäväluokitusohjetta. Tästä syystä tehtäväluokittaisten tietojen luotettavuus on
selvästi huonompi kuin kulu- ja tuottolajeittaisten tietojen.

Tiedot kuntien ja kuntayhtymien investointimenoista ja -tuloista kerätään hyödyketyypeittäin
samankaltaisella tehtäväluokituksella kuin tiedot tehtäväkohtaisista toimintakuluista ja -tuotoista.
Hyödyketyyppiluokitus on yhteensopiva kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tase- ja
rahoituslaskelmasuositusten kanssa. Tältä osin luotettavuus on hyvä. Sen sijaan investointimenojen ja
-tulojen jakaminen tehtäväluokkiin on usein vaikeaa varsinkin silloin, kun investointi palvelee useita
tehtäväluokkia.
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3. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilastointiajanjakso on kalenterivuosi. Tiedot kuntien ja kuntayhtymien varoista ja veloista ovat
tilastovuoden viimeiseltä päivältä.

Ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöslaskelmista, konsernitilinpäätöslaskelmista ja
liikelaitostilinpäätöslaskelmista valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuun alkupuolella.
Kuntataloustilaston lopulliset tiedot julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden marraskuussa.

4. Tilastojen vertailukelpoisuus
Kuntataloustilaston mukaiset tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran vuonna 2016 vuoden 2015 tiedoista.
Aiempaan kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastoon verrattuna tiedot ovat täysin
vertailukelpoisia vain kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöslaskelmien osalta. Osana kuntataloustilastoa
Tilastokeskus julkaisee kuntien ja kuntayhtymien konsernitilinpäätöslaskelmat kokonaisuudessaan.
Aiemmassa kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tiedonkeruussa on kerätty kuntien ja
kuntayhtymien konsernitaseet, mutta ei konsernien tuloslaskelmia eikä konsernien rahoituslaskelmia.

Verrattaessa tehtäväluokittaisia kulu-, tuotto- ja investointitietoja kuntien/kuntayhtymien kesken on otettava
huomioon, että kulujen ja tuottojen tehtäväluokkajako ei perustu sitoviinmääräyksiin vaan Tilastokeskuksen
tehtäväluokitukseen. Koska tehtäväluokittaisia tietoja ei useinkaan saada suoraan kirjanpidosta vaan jako
joudutaan tekemään kirjanpidon mukaisia tulosalueita ja -yksiköitä yhdistelemällä ja jakamalla, eivät
tehtävittäiset tiedot välttämättä ole täysin vertailukelpoisia kuntien/kuntayhtymien kesken.
Kuntien/kuntayhtymien välisissä vertailuissa tehtäväkohtaiset nettokustannukset ovat vertailukelpoisempia
kuin bruttokustannukset, koska bruttokustannusten vertailukelpoisuutta heikentävät erilaiset
kuntien/kuntayhtymien yhteistyömallit.

Osakeyhtiö-, yhdistys- tai säätiömuodossa harjoitetun toiminnan kulut, tuotot, varat ja velat eivät sisälly
kunnan/kuntayhtymän tilinpäätökseen, koska ne ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä. Kunnan/kuntayhtymän
konsernitase sisältää myös tytäryhteisöjen varat ja velat.

Eri vuosien välisissä vertailuissa on otettava huomioon yleiset vertailtavuuteen vaikuttavat tekijät, kuten
kirjanpidossa, valtionosuusjärjestelmässä ja kuntien toiminnan organisoinnissa tapahtuneet muutokset.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Kuntataloustilasto on SVT-tilasto. Tilastossa julkistetaan kuntien tilinpäätös-, konsernitilinpäätös- ja
käyttötaloustietoja koko maan tasolla sekä Manner-Suomi- ja maakuntatasolla. Kuntayhtymien osalta
tilastossa julkistetaan vastaavat tiedot kuntayhtymät yhteensä -tasolla.

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot kuntataloustiedonkeruissa ovat saatavilla
maksuttomassa palvelussa osoitteessa http://stat.fi/tup/alue/kuntien-raportoimat-tiedot.html. Palvelu sisältää
kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot, joita ei julkisteta tilaston yhteydessä eivätkä ne siten ole osa
SVT-tilastoa.

Tilastoaineistosta tehdään seuraavat tilastojulkistukset:

Ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista tilinpäätöslaskelmista ja konsernitilinpäätöslaskelmista
julkaistaan tilaston kotisivulla tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuun alkupuolella.

Kuntataloustilaston lopulliset tiedot julkaistaan tilaston kotisivulla tilastovuotta seuraavan vuoden
marraskuun alkupuolella.

Kuntataloustilastoaineistojen tiedot ovat julkisia ja aineistosta on mahdollista saada tietoja ja selvityksiä
tietopalveluna. Tietopalvelua hoitaa Tilastokeskuksen julkinen talous ja sektoritilinpito -vastuualue.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Katso kohta 4. edellä.
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7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Katso kohta 5. edellä.
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