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Hakemus tiedonantovelvollisuudesta vapauttamisesta
Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään. Tiedonantovelvollisuudesta voidaan
myöntää vapautus vain tilanteissa, jossa yritys tai yhteisö on selkeästi poikkeuksellisessa asemassa muihin
tiedonantajiin nähden. Tiedonantovelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta yrityksen resurssipulan,
kiireiden eikä tietojen antamisen mahdollisen vaikeuden tai muiden vastaavien seikkojen takia.

YRITYKSEN TIEDOT
Yrityksen tai yhteisön nimi
Yrityksen osoite
Y-tunnus

TIEDONKERUU

Tiedonkeruun nimi ja saatekirjeessä oleva diaarinumero (löytyy kirjeen ylälaidasta)
Kirjaa kaikki tiedonkeruut, joihin haetaan vapautusta.
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PERUSTELU HAKEMUKSEEN TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMISEEN
Yritys on asetettu konkurssiin tai velkasaneeraukseen (lisää liite)
Yritys on lopettanut toimintansa ennen tilastoitavan ajanjakson alkua.
(Tarkistamme tiedon viranomaislähteistä.)

Lopetus-pvm:

Muu perustelu. Kuvatkaa, millä perusteilla katsotte yrityksenne olevan poikkeuksellisessa asemassa muihin
tiedonantajiin nähden. Tarvittaessa tarkennus / todistus liitteenä.

OSITTAINEN VAPAUTUS

Jos haette vapautusta tiedonantovelvollisuudesta osittain, luetelkaa tiedot (esim. yksittäinen lomakkeen osa)
tai ajanjakso (esim. yksittäinen kuukausi), jonka osalta haette vapautusta.
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HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Päiväys

LISÄTIEDOT

Lisätietoja tai muuta huomioitavaa

Liitteet

kpl

Tulosta

Tyhjennä

Tiedonantovelvollisuus

Tilastokeskus kerää tietoja suoraan tiedonantajilta vain silloin, kun tarvittavia tietoja ei ole muutoin
saatavilla. Vastaamalla tiedonantaja auttaa tuottamaan korkeatasoisia tilastoja päätöksenteon,
tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Velvollisuus vastata tiedonkeruisiin perustuu
tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään.
Apua vastaamiseen

Tiedonkeruiden asiantuntijat auttavat tarvittaessa vastaamisessa ja voivat joissain tapauksissa
antaa lisäaikaa vastaamiselle tai ottaa vastaan tiedonkeruuseen liittyviä tietoja. Heihin voi olla
yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Heiltä saa myös lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä
vapauttamisesta.
Yhteystiedot löytyvät tiedonkeruun saatekirjeestä ja kotisivulta.
Tiedonantovelvollisuudesta vapauttaminen
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.
Tiedonantovelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta yrityksen resurssipulan, kiireiden
eikä tietojen antamisesta johtuvan mahdollisen vaikeuden tai muiden vastaavien seikkojen
takia. Mahdollinen vapautus on aina tiedonkeruukohtainen ja määräaikainen. Tiedonantajan
suositellaan olevan yhteydessä Tilastokeskukseen ennen vapautuslomakkeen täyttämistä. Vapautusta
tiedonantovelvollisuudesta voi hakea oheisella lomakkeella.
Hakemukseen voi lisätä liitteitä. Hakemus lähetetään Tilastokeskuksen kirjaamoon,
osoite: Tilastokeskus, Kirjaamo, 00022 TILASTOKESKUS tai sähköpostitse osoitteeseen:
kirjaamo@tilastokeskus.fi
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