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Myynti - ja käyttöomaisuustiedustelu
Kysyttävät tiedot
Tilastokeskus kerää eri toimialojen kuukausittaisia myyntitietoja sekä käyttöomaisuuden lisäyksiä ja
vähennyksiä liikevaihdoltaan suurimmilta yrityksiltä. Lisäksi osa monitoimialaisista yrityksistä on jaettu
useampaan toimialayksikköön, joilta tiedustellaan liikevaihdon ja käyttöomaisuustietojen ohella myös
kuukausittaista palkkasummaa.

Keneltä tietoja kysytään
Myyntitiedusteluun kuuluu noin 2 000 ja käyttöomaisuustiedusteluun noin 1 800 toimialojensa merkittävintä
yritystä. Myyntitiedustelun otokseen valinnan kriteerinä on yrityksen liikevaihdon suuruus suhteessa toimialan
liikevaihtoon. Käyttöomaisuustiedusteluun otetaan lisäksi mukaan määräajaksi merkittävät rakennushankkeet,
mikäli ne eivät valikoidu otokseen yrityksen liikevaihdon perusteella.
Yrityksenne on valikoitunut viimeisimmässä otospäivityksessä mukaan tiedusteluun myyntien ja
käyttöomaisuustietojen osalta 3/2022 tiedoista alkaen. Tiedonantovelvollisuus on voimassa toistaiseksi.

Mihin tietoja käytetään
Myyntitietoja käytetään toimialoittaisten liikevaihtokuvaajien sekä Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun
tietojen tuottamiseen. Käyttöomaisuustietoja puolestaan käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidon
sekä vuositilinpidon ennakkotietojen laadintaan. Laskennan tulokset julkaistaan kuukausittain
Tilastokeskuksen verkkosivuilla ja linkit tilastojulkistuksiin löytyvät sähköisen lomakkeen etusivulta
kirjautumisen jälkeen.

Vastausohjeet
Pyydämme vastaamaan sähköisellä lomakkeella. Kyselyn internetosoite ja yrityksenne kirjautumistunnukset
ovat tämän saatekirjeen oikeassa yläkulmassa.
Voitte käyttää myös Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämiä Suomi.fi-tunnistautumista ja -valtuuksia.
Tiedonkeruun Suomi.fi-valtuus on Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen ja valtuuden tarkenne
(tiedonkeruun tunniste) myy. Suomi.fi -ohje: www.stat.fi/keruu/tunnistautuminen.html.
Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät verkkolomakkeelta sekä osoitteesta: www.stat.fi/keruu/myy/ohjeet.html.

Pyydämme vastaustanne viimeistään 14.4.2022.
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Lisätietoja tiedonantovelvollisuudesta ja tietojen käsittelystä
Luottamuksellisuus, tietosuoja ja julkisuus
Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen. Tilastotarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Tilastokeskus voi
tilastolain (280/2004) 13 §:n mukaan luovuttaa tietoja myös tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman
suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja.
Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja tunnistetietoineen toiselle Suomen tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien
tilastojen laatimista varten. Tilastokeskuksen lisäksi tilastoviranomaisia ovat Luonnonvarakeskus, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos ja Tulli. Tietoja tunnistetietoineen voidaan luovuttaa myös Euroopan parlamentin ja neuvoston
yritysrekisteriä koskevan asetuksen mukaan Eurostatin ylläpitämään monikansallisia yrityksiä koskevaan EuroGroupsrekisteriin (EY N:o 177/2008 artikla 11). Lisäksi Tilastokeskus voi tunnistetietoineen luovuttaa tietoja EU:n tilastolain
(EY N:o 223/2009 artikla 21) mukaisesti tilastovirastojen väliseen yhteistyöhön sekä tilastolain 13 §:n 4 momentin
mukaan Suomen Pankille sen vastuulla olevan Euroopan tilaston kehittämistä, tuottamista ja laadunparannusta varten.
Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti. Tilastolaki kieltää
tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa
päätöksenteossa tai yritystä koskevassa asian käsittelyssä. Yritysten yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat
käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä.
Tilastokeskuksen tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@stat.fi.
Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: www.stat.fi/yhteisojen_vastaajien_yhteystiedot.

Tiedonantovelvollisuus
Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään. Elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia antamaan
salassapitosäännösten estämättä tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot Tilastokeskukselle. Tilastolain 21 §:n
mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta.
Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos
tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston
laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan
poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin. Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta sekä
lomake vapautuksen hakemiseen löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta www.stat.fi/keruu/yrityksille.html.

Tietojen säilytysajat
Sähköisessä muodossa tulleita tietoja säilytetään toistaiseksi. Toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot säilytetään
toistaiseksi.

Tiedonkeruusta
EU:n tilastoasetuksien (2019/2152 ja 2020/1197) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan lyhyen aikavälin
suhdanteita kuvaavia tilastoja mm. yritysten liikevaihdosta ja palkkasummasta. Käyttöomaisuustietoja tarvitaan
Euroopan unionin asetuksen (1161/2005) täyttämiseksi.

Tiedonkeruupalvelu yrityksille
Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta voi tarkistaa, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on aiemmin
ollut ja on lähiaikoina mukana. Palveluun voi tilata käyttäjätunnukset sähköpostiosoitteesta yritystiedonkeruut@stat.fi.
Lisätietoja palvelusta saa osoitteesta www.stat.fi/keruu/yrityksille.html.

