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Mikä on indeksi ?

Indeksi on tilastollinen mitta, joka kuvaa jonkin muuttujan tai muuttujaryhmän arvojen suhteel
lista muutosta ajan, maantieteellisen sijainnin tai muun sellaisen ominaisuuden suhteen. 
Indeksiluvut ilmoitetaan tavallisesti prosentteina. Indeksille annetaan peruskohdassa arvo 100. 
Muiden vertailtavien tilanteiden arvot ilmoitetaan suhteessa peruskohdan arvoon.

Indeksilukujen vertailu kuluttajahintaindeksin 1990=100 eri ajankohtina:

Merkintä 1990=100 tarkoittaa indeksin perusajankohtaa, kuluttajahintaindeksin tapauksessa 
perusvuoden 1990 keskiarvoindeksiä.

vertailuajankohta kuluttajahintaindeksi muutos prosentteina
1990=100 perusvuodesta

joulukuu 1993 109,7 100—>109,7 9,7 prosenttia
joulukuu 1994 111,5 100—>111,5 11,5 prosenttia

Muutos prosentteina joulukuusta 1993 joulukuuhun 1994 109,7......>111,5.

111,5 - 109,7
100 x ..........................= 1,6 hintojen nousu siis 1,6%

109,7

Indeksilukujen muutos lasketaan yleensä prosentteina

tilastokirjasto

002 9591
3

1360029591



Mihin indeksiä käytetään?

Indeksien käyttökohteita ovat:

-  yleinen informaatio hintakehityksestä
-  kiinteähintaiset laskelmat (deflatointi)
-  erilaiset indeksisidonnaisuudet
-  budjetointi
-  volyymin kehityksen arviointi ja seuranta
-  hankintojen hintakehitysseuranta
-  kustannusten seuranta

Valtiovallan talouspolitiikan eräs keskeinen tehtävä on hintojen nousun, inflaation hallinnassa 
pitäminen, rahan arvon vakaana säilyttäminen.
Kiinteähintaisia laskelmia käytetään mm. suunnittelu- ja tutkimustyössä kun selvitetään tarkas
teltavan kohteen määrällisiä muutoksia.

Indeksin avulla voidaan laskea paljonko jonkin rahamäärän pitäisi eri ajankohtina olla, jotta 
sen ostovoima olisi muuttumaton ts. rahamäärä säilyttäisi reaaliarvonsa.
Indeksi koskettaa lähes kaikkia kansalaisia, koska eritasoiset indeksisidonnaisuudet vaikutta
vat mm. palkkoihin, eläkkeisiin ja elatusapuihin.
Eri maiden inflaatiokehitystä seurataan kunkin maan hintaindeksien - usein nimenomaan ku
luttajahintaindeksien - perusteella.
Eri maita koskevassa indeksivertailussa on syytä tähdentää, että indeksi ei osoita sitä onko 
maa "kallis" vai "halpa" esim. matkailijan kannalta, vaan ainoastaan hintatason muutoksen.

Hintaindeksijärjestelmä

Tilastokeskuksen laatimat hintaindeksit muodostavat järjestelmän, jonka tavoitteena on mitata 
hintakehitystä tuotannon ja jakelun eri vaiheissa.

T uottajahintaindekseistä 1990=100

-  teollisuuden tuottajahintaindeksi
-  kotimarkkinoiden perushintaindeksi
-  vientihintaindeksi
-  tuontihintaindeksi

kuvaavat hintakehitystä yritysten tuotannossa ja jakelun varhaisissa vaiheissa tavaroiden saa
puessa maahan tai lähtiessä tuottajilta.
Tukkuhintaindeksi kuvaa hintakehitystä jakelun seuraavassa vaiheessa, jossa tavarat siirty
vät tukkuostajille.
Kuluttajahintaindeksi mittaa hintakehitystä kotitalouden näkökulmasta.
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Kuluttajahintaindeksin ja tukkuhintaindeksin 12 kk:n muutos vuosina 1986 - 1994

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Vuodet

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

Vuosi Kokonais
indeksi

Raaka-aineet & 
tuotanto- 

hyödykkeet

Kulutus
tavarat

Investointi
tavarat

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 99,4 98,0 101,9 101,3
1992 101,6 100,5 103,5 103,2
1993 105,5 104,7 105,9 109,3
1994 107,1 106,5 107,2 110,5

Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990=100 mittaa Suomessa valmistettujen teollisuustavaroi- 
den tuottajahintojen kehitystä. Teollisuuden tuottajahintaindeksi sisältää 606 nimikettä.

Kotimaassa käytettäväksi tarkoitetuilla tavaroilla hintana on niin sanottu tuottajan saama 
hinta, joka sisältää saadut hyödyketukipalkkiot. Vientitavaroiden hinta on viejän saama hin
ta (fob + vientituki - vientimaksut). Indeksi kattaa mineraalit, teollisuustuotteet sekä sähkön, 
kaasun, lämmön ja veden.

5



Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

Vuosi Kokonais- Raaka-aineet & Kulutus- Investointi-
indeksi tuotanto- tavarat tavarat

hyödykkeet

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 100,0 97,9 101,9 102,0
1992 101,4 99,1 105,2 102,5
1993 104,8 103,5 109,2 103,6
1994 106,2 105,3 110,0 104,8

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien
hankintahintojen kehitystä. Kotimarkkinoiden perushintaindeksissä on 931 nimikettä. 
Kotimaassa valmistettujen tavaroiden hinta on hyödykeveroton tehtaanhinta ilman tuki
palkkioita ja tuontitavaroiden hintana on tuonnin cif-hinta + tullit + tuontimaksut + ta- 
sausvero.

Indeksi sisältää mineraalit, teollisuustuotteet sekä sähkön, kaasun, lämmön ja veden lisäksi 
myös maa-, metsä- ja kalataloustuotteet sekä rakentamisen.

Vientihintaindeksi

Vuosi Kokonais
indeksi

Raaka-aineet & 
tuotanto- 

hyödykkeet

Kulutus
tavarat

Investointi
tavarat

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 98,5 97,1 101,8 101,5
1992 103,1 102,6 106,0 103,3
1993 109,7 108,4 112,2 112,6
1994 111,4 110,4 112,5 114,2

Vientihintaindeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä Suomen markoissa. Indeksi 
sisältää maataloustuotteita, mineraaleja sekä teollisuustuotteita. Vientihintaindeksissä on 285 
nimikettä.
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T uontihintaindeksi

Vuosi Kokonais
indeksi

Raaka-aineet & 
tuotanto- 

hyödykkeet

Kulutus
tavarat

Investointi
tavarat

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 100,9 99,7 103,1 101,2
1992 108,6 106,0 111,6 111,4
1993 119,6 118,7 120,9 120,3
1994 119,3 117,5 122,4 120,0

Tuontihintaindeksi mittaa maa- ja metsätaloustuotteiden, mineraalien, teollisuustuotteiden 
sekä sähkön cif-hintojen kehitystä Suomen markoissa. Nimikkeitä indeksissä on 513.

Viennin ja tuonnin yksikköarvoindeksit

Erillään vienti- ja tuontihintaindekseistä Tullihallitus tuottaa ja julkaisee kuukausittain viennin ja 
tuonnin yksikköarvoindeksejä.

Tukkuhintaindeksi

Vuosi Kokonais
indeksi

Raaka-aineet & 
tuotanto- 

hyödykkeet

Kulutus
tavarat

Investointi
tavarat

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 100,3 99,0 102,6 100,6
1992 103,0 100,3 106,9 105,3
1993 107,8 105,2 111,6 110,0
1994 109,5 107,6 112,7 110,0

Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen kehi
tystä.

Tukkuhintaindekssä on 924 nimikettä.

Indeksiin sisältyy maa-, metsä- ja kalataloustuotteita, mineraaleja, teollisuustuotteita sekä säh
kö, kaasu, lämpö ja vesi.
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Kuluttajahintaindeksi 1990=100

Vuosi Kokonais
indeksi

Ravinto Asunto, 
lämpö ja 

valo

Liikenne

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 104,3 102,9 101,9 103,8
1992 107,4 102,8 102,5 107,3
1993 109,7 102,1 100,1 115,1
1994 110,9 102,3 98,8 119,7

Kuluttajahintaindeksi mittaa kotitalouksien kuluttamien tavaroiden ja palvelusten hintakehitys
tä. Kuluttajahintaindeksiä varten kerätään koko maasta n. 44 000 hintaa. Pääosa hinnoista 
kerätään kuukausittain. Kuluttajahintaindeksistä on saatavissa mm. 401 hyödykkeen indeksit 
(esim. ranskanleipä, auton huolto), alueittaisia indeksejä (esim. pääkaupunkiseutu) ja väestö
ryhmittäisiä indeksejä (esim. eläkeläiset). Kuluttajahintaindeksistä voidaan myös poimia tietty
jä hyödykeryhmiä ja painottaa niitä halutulla tavalla. Kuluttajahintaindeksi painotetaan kotita- 
loustiedustelun mukaisilla kulutusmäärillä.
KHI 1990=100 tarkoittaa, että indeksi perustuu vuoden 1990 kulutusrakenteelle.

Indeksin painorakenne on kiinteä eli painorakenne säilyy muuttumattomana vuodesta toiseen. 
Indeksin painot uudistetaan määrävuosin.

Juomat, 
7,2%

Vaatetus
6 ,0%

Kotitalouskalusto 
6,1%

Terveydenhoito 
3,3% Asunto, lämpö, valo 

19,8%

Vapaa-aika 
10,1% Liikenne

18,2%

Muut
13,8% Ravinto

15,5%
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Inflaatio on sama kuin kuluttajahintaindeksin vuosimuutos. Lyhyen aikavälin tarkasteluissa on 
hyvä käyttää kuluttajahintaindeksiä. Kun halutaan tarkastella useamman vuoden hintakehitys
tä on parasta käyttää elinkustannusindeksiä 1951:10=100.
Elinkustannusindeksi lasketaan ketjuttamalla uusimmasta kuluttajahintaindeksistä 
(tällä hetkellä 1990=100), joten hintakehitys on periaatteessa sama.
Elinkustannusindeksistä on saatavissa myös kuukausittaisia pistelukuja.

Elinkustannusindeksi 1951:10=100, vuosikeskiarvo

1951 - 1966 185 1981 729
1952 101 1967 195 1982 797
1953 103 1968 212 1983 865
1954 103 1969 217 1984 925
1955 100 1970 223 1985 980

1956 111 1971 237 1986 1 015
1957 124 1972 254 1987 1 052
1958 132 1973 284 1988 1 104
1959 134 1974 333 1989 1 177
1960 138 1975 392 1990 1 248

1961 141 1976 449 1991 1 300
1962 147 1977 506 1992 1 333
1963 154 1978 544 1993 1 361
1964 170 1979 583 1994 1 376
1965 178 1980 651
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Ansiotasoindeksi 1990=100

Vuosi Kokonais
indeksi

Valtio-
sektori

Kunta
sektori

Yksityinen
sektori

1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 106,4 105,4 107,0 106,4
1992 108,4 107,1 110,0 108,1
1993 109,2 107,1 111,7 108,8

*1994 111,0 108,5 112,6 110,9

* Ennakkotieto

Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990=100 mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden kehitys
tä. Indeksin rakenne perustuu kansantalouden tilinpidon mukaisiin palkkasummiin vuodelta 
1990. Indeksi laaditaan ja julkaistaan neljännesvuosittain noin kuukausi ko. neljänneksen pää
tyttyä.

Kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannusindeksit 1990=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990=100 mittaa ammattimaisen kuorma-autoliiken
teen kustannustekijöiden (12 kpl) hintojen muutoksia. Kokonaisindeksin lisäksi lasketaan in
deksit erikseen pakettiautoille, kevyille, keskiraskaille ja raskaille kuorma-autoille sekä puoli- 
perävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmille.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990=100 mittaa linja-autoliikenteen kustannustekijöi
den (9 kpl) hintojen muutoksia. Kokonaisindeksin lisäksi lasketaan indeksit erikseen liikenne
laitoksille, sopimus-, kaupunki-, maaseutu-, pikavuoro- ja tilausliikenteelle.

Indeksit laaditaan kuukausittain. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990=100 julkais
taan neljännesvuosittain neljännestä seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen. Linja-autoliiken
teen kustannusindeksistä 1990=100 ei laadita varsinaista julkaisua. Linja-autoliikenteen kus- 
tannusindeksistä saa monisteita Tilastokeskuksesta puh. 1734 3470.
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Maarakennuskustannusindeksi 1990=100

Maarakennuskustannusindeksi 1990=100 mittaa maarakentamiseen liittyvien kustannustekijöi
den (6 kpl) hintojen muutoksia. Kokonaisindeksin lisäksi lasketaan indeksit erikseen seuraavil- 
le työlajeille:pohjarakennus-, maarakenne-, kalliorakennus-, murskaus-, päällystys-, vesihuolto
ja sillanrakennustyöt.

Maarakennuskustannusindeksi korvaa vanhat Tie- ja maarakennuskustannusindeksit 
1985=100 vuoden 1994 alusta. Indeksi laaditaan kuukausittain ja julkaistaan ko. kuukautta 
seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen. Julkaisua laajempia kuukausitulosteita saa Tilasto
keskuksesta puh. 1734 3470.

Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 
1990=100

Maarakennusalan konekustannusindeksi 1990=100 mittaa maarakennusalan koneiden käyt
töön ja omistukseen liittyvien kustannustekijöiden (10) hintojen muutoksia. Kokonaisindeksin 
lisäksi lasketaan indeksit erikseen kaivinkoneille, traktorikaivureille, pyöräkuormaajille, traktori- 
dumppereille, puskutraktoreille ja kunnossapitokoneille. Ajoneuvonostureilla on myös oma in- 
deksinsä.

Metsäalan konekustannusindeksi 1990=100 mittaa metsäalan koneisiin liittyvien kustannuste
kijöiden (10) hintojen muutoksia. Kokonaisindeksin lisäksi lasketaan indeksit erikseen metsä- 
traktoreille ja hakkuukoneille.

Indeksit laaditaan kuukausittain. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 
1990=100 julkaistaan neljännesvuosittain neljännestä seuraavan kuukauden puolivälin jäl
keen. Julkaisua laajempia kuukausitulosteita saa Tilastokeskuksesta puh. 1734 3470.
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Mikä indeksi mihinkin?

Tilastokeskuksen indekseistä on kuluttajahintaindeksi 1990=100 (KHI) käytetyin. Tätä pide
tään yleisenä inflaatiomittarina. Pitkäaikaisissa sopimuksissa käytetään yleisesti elinkus- 
tanusindeksiä 1951:10=100 (EKI), joka kehittyy samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. 
Nämä indeksit mittaavat kotitalouksien ostamien tavaroiden ja palvelusten hintakehitystä. Ne 
eivät sovellu esimerkiksi teollisuuden kustannuskehityksen mittariksi.

Yleisenä periaatteeena tulisi pitää, että hintakehityksen osoittajaksi valitaan sellainen indek
si, joka mahdollisimman hyvin kohdistuu tarkasteltavaan ilmiöön. Esimerkiksi paperiteollisuu
den liikevaihdon reaalisen kasvun mittaamiseen tai metalliteollisuuden raaka- aineiden hinta
kehityksen arviointiin soveltuu paremmin teollisuuden tuottajahintaindeksi tai kotimarkkinoiden 
perushintaindeksi tahi näiden toimiala- taikka jopa hyödykekohtaiset alaindeksit paremmin 
kuin kuluttajahintaindeksi.

Ennen kaikkea silloin kun kauppasopimuksiin sisällytetään indeksiehto on tärkeää, 
että valitaan indeksi, joka kohdistuu tarkasteltavaan ilmiöön.

Indeksiehdon käytön rajoitus!

Indeksiehdon käyttö on kuitenkin ollut Suomessa lailla rajoitettu vuodesta 1968 lähtien. Nyt 
voimassa oleva Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta (No 1222/94) on vuodelta 1994. 
Se on voimassa vuoden 1996 loppuun. Laki sisältää useita kohtia, joilla se sallii indeksiehdon 
käytön mm. eräissä palkkaa, eläkettä ja toimeentuloa koskevissa tapauksissa, vuokrasopi
muksissa, useimmissa vakuutussopimuksissa sekä lukuisissa muissa tapauksissa. Laki sallii 
indeksiehdon käytön asuinhuoneistojen 31.1.1992 jälkeen tehdyissä vuokrasopimuksissa, jot
ka ovat voimassa toistaiseksi tai tehty vähintään kolmeksi vuodeksi. Lisäksi valtiovarainminis
teriö voi hakemuksesta antaa luvan hyväksymänsä indeksiehdon ottamiseen yksittäiseen so
pimukseen sen kestoajasta riippumatta, jos siihen on perusteltua syytä.
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Erityisindeksit

Edellä on esitelty Tilastokeskusksen hinta- ja palkkatilaston tuottamia indeksejä kokonaisuuk
sina. Ne julkaistaan kuitenkin huomattavasti tarkemmin eriteltyinä kuukausittain.

Tärkeimpien tavararyhmien tuottajahintaindeksit julkaistaan erikseen kotimaisten tavaroiden, 
vienti- ja tuontitavaroiden osalta sekä käyttötarkoituksen mukaan - raaka-aineet, kulutustava
rat ja investointitavarat.

Kuluttajahintaindeksi julkaistaan hyödykeryhmittäin sekä väestöryhmittäin ja alueittain. Lisäksi 
julkaistaan kuukausittain Tietoaika -julkaisussa nettohintaindeksi (NHI), joka on välillisistä ve
roista ja tukipalkkioista puhdistettu kuluttajahintaindeksi.

Edellämainittujen julkaistavien erityisindeksien lisäksi Tilastokeskus tekee toimeksiannosta 
"räätälintyönä" myös asiakkaan määrittelemiä indeksejä.

Tuottajahintaindekseistä on toimeksiantajille tuotettu erityisindeksejä painottaen asiakkaan toi
vomilla painoilla yhteen joko hyödykkeittäisiä tai toimialakohtaisia alaindeksejä.

Kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannusindekseistä, maarakennus- ja metsäalan konekus- 
tannusindekseistä sekä maarakennuskustannusindeksistä tarjotaan käyttäjille myös kuukausit
tain julkaisuja yksityiskohtaisempia taulukkopaketteja. Asiakkaan antamin painoin tuotetut eri
tyisindeksit ovat näissäkin tapauksissa mahdollisia.

Toimeksiannosta voidaan tuottaa myös eri indekseistä koottuja indeksejä. Esimerkiksi tällai
sesta mainittakoon indeksi, jossa yhdistetään vaikkapa yrityksen kustannusrakenteen mukai
nen työpalkkakustannusten kehitys ansiotasoindeksistä, metallituotteiden hintojen kehitys teol
lisuuden tuottajahintaindeksistä ja tiettyjen palveluiden hintojen kehitys kuluttajahintaindeksis
tä. Lisätietoja Ilkka Lehtinen puh. (90) 1734 3478.
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Miten tilataan ja mitä maksaa?

Tilastokeskuksen tuottamat hintaindeksit julkaistaan julkaisusarjassa Indeksit, Sen voi tilata 
Tilastokeskuksesta osoitteella:

Tilastokeskus, Julkaisujen myynti, Työpajakatu 13, 00022 Tilastokeskus 
tai puhelimitse: puh. (90) 1734 2011 tai telefax (90) 1734 2474,

Tilaushinnat vuonna 1995 ovat: llmestymis- Hinta
kertaa/vuosi v. 1995

* Tuottajahintaindeksit 12 250,-
* Kuluttajahintaindeksi 12 250,-
* Ansiotasoindeksi 5 150,-
* Rakennuskustannusindeksi 12 350,-
* Maarakennuskustannusindeksi 12 300,-
* Teoll.tuotannon volyymi-indeksi 12 390,-
* Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 4 160,-
* Linja-autoliikenteen kustannusindeksi (moniste) 4 120,-
* Maarakennusalan ja 4 160,-

metsäalan konekustannusindeksit

Lisätietoja erityisindeksistä antaa ja tilauksista neuvottelee Tilastokeskuksessa: 
Marja-Leena Honkamaa puh. (90) 1734 3461.

Erityisindeksin suunnittelu ja luominen vaatii yleensä konsultointia, jotta voidaan rakentaa 
asiakkaalle ao. tarkoitukseen mahdollisimman hyvin soveltuva indeksi. Indeksin toimitusaika 
on yhdestä päivästä viikkoon.
Tilastokeskus ottaa myös jatkuvia toimeksiantoja, jotka toimitetaan kuukausittain, neljännes
vuosittain tai vuosittain. Nämä toimitetaan viikon sisällä asianomaista jaksoa koskevan indek
sin ilmestymisen jälkeen.

Erityisindeksin perustamiskustannuksina Tilastokeskus perii omakustannusperiaatteen 
mukaisesti 600 mk/indeksi.

Jatkotilauksista veloitetaan vuosittain:

1 800 mk / indeksi kuukausi-indeksistä
900 mk / indeksi neljännesvuosittain toimitettavasta indeksistä 
450 mk / indeksi vuosittain toimitettavasta indeksistä.
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Kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannusindeksien, Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksien sekä Maarakennuskustannusindeksin kuukausituloste 
kertatolmituksena kukin 200 mk.

Kestotilaukset: 450
300
200

mk / vuosi toimitettuna 12 kertaa vuodessa 
mk / vuosi toimitettuna 4 kertaa vuodessa 
mk / vuosi toimitettuna yhden kerran vuodessa

Muita indeksejä

Muita Tilastokeskuksen tuottamia hinta- tai kustannus- indeksejä ovat mm. Julkisten menojen 
hintaindeksi (JMHI), Nettohintaindeksi (NHI) ja Verotariffi-indeksi (VTI), Asuntojen hinta- 
indeksi sekä Rakennuskustannusindeksit.

Julkisten menojen hintaindeksi 1985=100 on tarkoitettu ensisijassa julkisen vallan, valtion 
ja kuntien suunnittelu- ja ennustekäyttöön.

Nettohintaindeksi 1985=100 on välillisistä veroista ja tukipalkkioista puhdistettu kuluttajahin
taindeksi.

Verotariffi-indeksi 1985=100 mittaa välillisten verojen ja tukipalkkioiden tariffien muutoksia.

Asuntojen hintaindeksi 1983=100 mittaa vanhojen osakeasuntojen hintakehitystä neljännes
vuosittain julkaisussa Asuntojen hinnat.

Rakennuskustannusindeksi 1990=100 mittaa kerrostalorakentamisen hintakehitystä. Se so
veltuu myös julkisen rakentamisen ja liikerakentamisen hinnanmuutoksen kuvaamiseen.

Pientalon rakennuskustannusindeksi 1990=100 mittaa yksikerroksisen omakotitalon raken
nuskustannusten kehitystä.

aatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi 1990=100 mittaa navetta- 
kennuksen ja siihen liittyvien aputilojen rakentamisen hintakehitystä.
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¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
Käyntiosoite: Työpajakatu 13, 00580 Helsinki 
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus 
Puh. (90) 173 41

INDEKSISARJAT JULKAISUSARJAT TIEDUSTELUT

Kuluttajahintaindeksi Kuluttajahintaindeksi
Tilastokatsauksia
kuukausikatsaus
Tilastokatsauksia
ASTIKA

vaihde/puh. (90) 17 341 
Uusin indeksi
automaattinen puhelinvastaaja 
puh. (90) 1734 3222 
ruotsiksi puh. (90) 1734 3333

Nettohintaindeksi kuukausikatsaus 
(kuluttajahintaindeksi) 
Tlastokatsauksia, ASTIKA

vaihde/puh. (90) 17 341

Julkisten menojen hintaindeksi Tilastokatsauksia, ASTIKA l vaihde/puh. (90) 17 341
Tuottajahintaindeksit 
-teollisuuden tuottajahintaindeksi 
-kotimarkkinoiden perushintaind. 
-vientihintaindeksl 
-tuontihlntaindeksi 
-tukkuhintaindeksi

Tuottajahintaindeksit
Tilastokatsauksia
kuukausikatsaus
Tilastokatsauksia
ASTIKA

vaihde/puh. (90) 17 341 [

Ansiotasoindeksi 
Palkansaajien ansiotasoindeksi

Ansiotasoindeksi 
Tilastokatsauksia, ASTIKA

vaihde/puh. (90) 17 341

Rakennuskustannusindeksi 
-rakennuskustannusindeksi 
-pientalon rakennuskustannusind. 
-maatalouden tuotantorakennuk
sen rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksi
Tilastokatsauksia
kuukausikatsaus
Tilastokatsauksia
ASTIKA

vaihde/puh. (90) 17 341 
Uusin indeksi
automaattinen puhelinvastaaja 
puh. (90) 1734 2273 
ruotsiksi puh. (90) 1734 2274

Maarakennuskustannusindeksi Maarakennuskustannusindeksi
Tilastokatsauksia

vaihde/puh. (90) 17 341

Kuorma-autoliikenteen
kustannusindeksi

Kuorma-autolilkenteen- 
kustannusindeksi 
Tilastokatsauksia, ASTIKA

vaihde/puh. (90) 17 341

Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit

Maarakennus- ja metsäalan
konekustannusindeksit
Tilastokatsauksia

vaihde/puh. (90) 17 341

Kuluttajahinta-, Tuottajahinta-, Rakennuskustannus- ja Maarakennuskustannusindeksit julkaistaan in- 
deksiajankohtaa seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen.

Nettohintaindeksi julkaistaan kuukauden puolivälin jälkeen kahden kuukauden kuluttua indeksiajankoh- 
dasta.

Ansiotasoindeksi julkaistaan neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi, Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit jul
kaistaan neljä kertaa vuodessa tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun puolivälin jälkeen.

Lisäksi julkaistaan Tilastokatsauksissa seuraavia maatalouden hintaindeksejä, jotka kuuluvat virallisen 
tilaston piiriin: Tuottajahintaindeksi, Tarvikehintaindeksi, Kone- ja kalustokustannusindeksi sekä Tuotan
topanosten hintaindeksi. Yksityiskohtaisempia tietoja saa Maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitok
sesta, puh. (90) 563 3133.
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