
 16.5.2022  

Försäljningsintäkter och prestationer inom busstrafiken TK/707/10.00.01/2022 

   

 

«yrnimi» Länk till enkäten: 

Verkställande direktör www.stat.fi/linti/lomake 

«lahiosoite» Användar-ID: «tunnus» 

«postinro»  «postitoimipaikka» Lösenord: «salasana» 

 FO-nummer: «yrtunnus» 

Försäljningsintäkter och prestationer inom busstrafiken 

Vilka uppgifter efterfrågas? 
Statistikcentralen samlar in uppgifter om intäkter och kostnader, anställda, investeringar och prestationer som 

gäller busstrafiken. Uppgifterna samlas in för Traficoms räkning. Uppgifterna samlas in från alla företag som 

har ett persontrafiktillstånd som berättigar till idkande av busstrafik och vars omsättning för busstrafik var 

minst 200 000 euro under räkenskapsperioden. Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under 

perioden 1.1.2021–31.12.2021. Enkäten kompletterar företagets resultat- och balansräkningsuppgifter, som 

erhålls via Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen.  

Insamlingen av uppgifter grundar sig på 179 § i lagen om transportservice (320/2017), enligt vilken den som 

tillhandahåller mobilitetstjänster är trots affärs- och yrkeshemligheten skyldig att regelbundet lämna de 

uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på den trafik som tillhandahållaren bedriver till Transport- 

och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket har utfärdat bestämmelser om de uppgifter 

som ska lämnas in (TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020). De uppgifter som ska lämnas in om busstrafik 

specificeras i kapitel 5 i bestämmelserna och genom att besvara denna enkät fullgör trafikidkaren sin 

skyldighet enligt bestämmelserna. 

Från vem samlas uppgifterna in? 
Uppgifterna samlas in från företag som har ett persontrafiktillstånd som berättigar till persontrafik. Den 

uppskattade urvalsstorleken är omkring 1 200 företag. Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en 

webbenkät en gång om året. Datainsamlingen infaller kring maj–juni. 

Till vad används uppgifterna? 
Uppgifterna används för att följa upp och få en lägesbild av busstrafiken, för statistik över kollektivtrafikens 

prestationer samt för att utarbeta viktstrukturkalkyler för kostnadsindexet för busstrafiken. Syftet med 

statistikföringen av kollektivtrafikens prestationer är att producera information som stöder det trafikpolitiska 

beslutsfattandet både om volymerna av utbud och efterfrågan inom den inhemska persontrafiken och om 

inverkan av de offentliga myndigheternas finansieringsinsatser. Kostnadsindexet för busstrafik mäter den 

genomsnittliga prisutvecklingen för kostnadsfaktorer med anknytning till drivande av busstrafik inom olika 

trafiktyper. Varje trafikidkares svar är viktigt. 

Blankettanvisningar 
Leveransen av uppgifterna sker genom att trafikidkaren fyller i en webblankett. Webbadressen till enkäten 

samt användaridentifikation och lösenord finns uppe till höger i detta brev. Du kan emellanåt avbryta 

besvarandet och fortsätta genom att logga in på blanketten på nytt. Mer detaljerade svarsanvisningar finns på 

adressen https://www.stat.fi/linti. 

Vänligen svara senast 9.6.2022. 

Kontaktinformation 
Frågor om innehåll: 

ville.keranen@stat.fi   toni.barman@traficom.fi  
Tfn 029 551 3609 Ville Keränen (Tilastokeskus) Tfn 029 534 6764 Toni Bärman (Traficom)  

 

Tack för samarbetet!   

Jussi Heino 

Avdelningschef 

Statistikcentralen 

 

http://www.stat.fi/linti/lomake
https://www.stat.fi/linti


  

 

Mer information om skyldigheten att lämna uppgifter och om hur de 
behandlas 

Sekretess, dataskydd och offentlighet -  
Statistikcentralen samlar in uppgifterna för Traficoms räkning. Statistikcentralen använder uppgifterna enbart 

för statistik- och undersökningsändamål. Uppgifter på enhetsnivå publiceras inte. Statistikcentralen kan bevilja 

tillstånd att använda materialet för statistik och forskning.  

Statistikcentralen använder uppgifterna för att framställa statistik. De uppgifter på enhetsnivå som samlas in för 

statistikändamål är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 24 § 

1 mom. 16 punkten). Enligt 13 § i statistiklagen (280/2004) kan Statistikcentralen också lämna ut uppgifter för 

vetenskaplig forskning och statistiska utredningar utan uppgifter som gör det möjligt att identifiera objektet 

direkt. 

De insamlade uppgifterna är skyddade mot obehörig användning enligt Statistikcentralens bestämmelser om 

dataskydd. Statistiklagen förbjuder att uppgifter som samlats in för statistiska ändamål används vid tillsyn, 

rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller 

företaget. Uppgifterna om företagen på enhetsnivå kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen 

som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. E-postadressen till Statistikcentralens 

dataskyddsombud är tietosuoja@stat.fi. Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen: 

www.stat.fi/yhteisojen_vastaajien_yhteystiedot_sv 

Uppgiftsskyldighet 
Lag om transportservice (24.5.2017/320) 179 §. 

Transport- och kommunikationsverket följer upp efterfrågan på och utbudet av mobilitetstjänster och samordnar 

utvecklandet av mobilitetstjänsterna. Dessutom utvärderar Transport- och kommunikationsverket 

trafiksystemets funktion och verkningarna av denna lag och rapporterar regelbundet om trafiksystemets 

tillstånd. 

Den som tillhandahåller mobilitetstjänster för persontrafik är trots affärs- och yrkeshemligheten skyldig att 

regelbundet lämna de uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på den trafik som tillhandahållaren 

bedriver till Transport- och kommunikationsverket för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. samt för 

statistikföring och forskning. Tillhandahållaren av transporttjänster för persontrafik ska dessutom underrätta 

Transport- och kommunikationsverket om inledande och avslutande av tjänster som tillhandahålls regelbundet 

och om väsentliga förändringar senast 60 dagar innan planen genomförs till den del uppgifterna inte är 

tillgängliga via gränssnitt enligt 154 §. Uppgifterna ska lämnas avgiftsfritt. (29.3.2019/371). 

Förvaringstider 

Det datamaterial som sammanställts på basis av insamlade uppgifter arkiveras tillsvidare. 
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