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Linja-autoliikenteen myyntituotot ja suoritteet
Kysyttävät tiedot
Tilastokeskus kerää Traficomin puolesta tietoja linja-autoliikenteen tuotoista ja kuluista, henkilöstöstä,
investoinneista sekä linja-autoliikenteen suoritteista. Tiedot kerätään kaikilta yrityksiltä, joilla on linjaautoliikennöintiin oikeuttava henkilöliikennelupa ja joiden linja-autoliikenteestä saatu liikevaihto oli
tilikaudella vähintään 200.000 euroa. Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2021 – 31.12.2021 välisenä
aikana. Tiedustelu täydentää yrityksen tuloslaskelma- ja tasetietoja, jotka saadaan Verohallinnon ja Patentti- ja
rekisterihallituksen kautta.
Tietojen kerääminen perustuu laki liikenteen palveluista (320/2017) 179 §:ään, jonka mukaan
henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajalla on velvollisuus liikesalaisuuden estämättä toimittaa määräajoin
harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää koskevat tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle.
Liikenne- ja viestintävirasto on antanut määräyksen (TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020) toimitettavista
tiedoista. Linja-autoliikenteestä toimitettavat tiedot on yksilöity määräyksen luvussa 5 ja tähän kyselyyn
vastaamalla liikennöitsijä täyttää määräyksen velvoitteensa.

Keneltä tietoja kysytään
Tiedot kerätään yrityksiltä, joilla on henkilöliikenteeseen oikeuttava henkilöliikennelupa. Arvioitu otoskoko
on noin 1200 yritystä. Tilastokeskus kerää tiedot verkkokyselyllä kerran vuodessa. Keruu ajoittuu noin toukokesäkuulle.

Mihin tietoja käytetään
Tietoja käytetään linja-autoliikenteen tilannekuvan seurannassa ja muodostamisessa, julkisen liikenteen
suoritetilastossa sekä linja-autoliikenteen kustannusindeksin painorakennelaskelmien laatimisessa. Julkisen
liikenteen suoritetilastoinnin tarkoituksena on tuottaa liikennepoliittista päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä
kotimaan henkilöliikenteen tarjonnan ja kysynnän volyymeista että julkisen vallan rahoituspanosten
vaikutuksesta. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa linja-autoliikenteen harjoittamiseen liittyvien
kustannustekijöiden keskimääräistä hintakehitystä eri liikennetyypeissä. Jokaisen linja-autoliikenteen
harjoittajan vastaus on tärkeä.

Vastausohjeet
Tiedot toimitetaan täyttämällä verkkolomake. Kyselyn osoite ja kirjautumistunnukset ovat tämän saatekirjeen
oikeassa yläkulmassa. Vastaamisen voi välillä keskeyttää ja jatkaa kirjautumalla lomakkeelle uudelleen.
Tarkemmat ohjeet vastaamiseen löytyvät osoitteesta: https://www.stat.fi/linti.

Pyydämme vastausta viimeistään 9.6.2022.
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liikennetiedonkeruut@stat.fi
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Lisätietoja tiedonantovelvollisuudesta ja tietojen käsittelystä
Luottamuksellisuus, tietosuoja ja julkisuus
Tilastokeskus kerää tiedot Traficomin puolesta. Tilastokeskus käyttää tietoja pelkästään tilastointi- ja
tutkimustarkoituksiin. Yksilötason tietoja ei julkaista. Tilastokeskus voi myöntää aineistoon käyttöluvan
tilastointi- ja tutkimuskäyttöön.
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.
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
Laki liikenteen palveluista (24.5.2017/320) 179 §.
Liikenne- ja viestintävirasto seuraa liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa ja sovittaa yhteen
liikkumispalveluiden kehittämistä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto arvioi liikennejärjestelmän toimivuutta
ja tämän lain vaikutuksia ja raportoi säännöllisesti liikennejärjestelmän tilasta.
Henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajalla on velvollisuus liikesalaisuuden estämättä toimittaa määräajoin
harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää koskevat tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle 1
momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Henkilöliikenteen
kuljetuspalvelun tarjoajan on lisäksi ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta,
lopettamisesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään 60 päivää ennen
suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla 154 §:n mukaisista rajapinnoista. Tiedot on
toimitettava maksutta. (29.3.2019/371)

Tietojen säilytysajat
Toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot säilytetään toistaiseksi.

