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Soveltamisohje yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen
julkisuudesta

1. Soveltamisala

Tämä ohje täydentää 1.1.2015 voimaan tullutta Tilastolain soveltamisohj etta
TK-00-1543-14 Tilastolain Yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julki-
suuspykälän 18 osalta.

Tätä ohjetta sovelletaan luovutettaessa tilastolain 18 §:n mukaisia yrityksiä
ja yhteisöjä koskevia julkisia tietoja Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka-
rekisteristä. Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri on yritystilasto-
järjestelmän tilastollinen perusrekisteri. Tietojen luovutus tapahtuu Yritysti-
lastot yksiköstä.

2. Yritysrekisterin julkiset tiedot

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä julkisia ovat seuraavat
elinkeinon- ja ammatinharjoittajia sekä yhteisöjä ja säätiöitä koskevat tiedot:

1) yritys- ja yhteisötunnus ja sen voimassaoloaika

2) oikeudellinen muoto
Tilastokeskuksen soveltaman verohallinnon luokituksen mukaan (tarkempi
kuvaus liitteenä)

3) nimi
Yrityksen toiminimi ja konsernin nimi (mukaan luettuna mahdolliset aputoi-
minimet)

4) toimiala
Voimassa olevan luokituksen mukaan (Toimialaluokitus TOL 2008,
Käsikirjoja 4)

5) kielitunnus
Kieli (suomi tai ruotsi)

6) kotikunta
Yrityksen kotikunta

7) osoite ja muut yhteystiedot
Yrityksen yhteysosoite, puhelin- ja faxnumero, ja sähköposti- ja internet-
osoite

8) omistajatyyppi
Tilastokeskuksen luokitus (tarkempi kuvaus liitteenä)
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9) toiminnan sijainti ja toimipaikat
Toimipaikkojen lukumäärä ja sijaintitiedot (katso toimipaikkoja koskevat
julkiset tiedot)

10) liikevaihdon suuruusluokka
Tilastokeskuksen soveltaman luokituksen mukaan (tarkempi kuvaus liit-
teenä)

11) yritystoiminnan tyyppiluokitus
EU:n pienten ja keskisuurten yritysten määritelmään perustuva yrityksen ko-
koluokitus. (tarkempi kuvaus liitteenä)

12) henkilökunnan kokonaismäärä
Henkilöstön kokonaismäärä ja suuruusluokka (tarkempi kuvaus liitteenä)

13) henkilökunnan määrä kunnittain
Yrityksen kunnassa toimivien toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstön
määrä tilastovuonna

14) ulkomaankaupan harjoittaminen
Tuontia ja/tai vientiä harjoittava yritys. Johdettu Tullin tavarakaupan tie-
doista Tilastokeskuksen soveltaman laskentakaavan mukaan (tarkempi ku-
vaus liitteenä)

15) arvonlisäverovelvollisuus, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen ja
ennakkoperintärekisteriin merkitseminen

16) konsernisuhteet
Konsernirakenne (yritysten väliset määräysvalta- ja omistusosuudet) mukaan
luettuna emo-, tytär-, yhteis- tai osakkuusyritykset (pois lukien alle 20 pro-
sentin määräysvallassa olevat yritykset). Ulkomailla sijaitsevien konsemiyri-
tysten osalta välittömän ja perimmäisen ulkomaisen emoyrityksen nimi ja
sijaintimaa, ja vastaavasti ulkomailla sijaitsevan tytär-, yhteis- tai osakkuus-
yrityksen nimi ja sijaintimaa.

17) toimipaikkatunnus
Tilastokeskuksen antama yksilöintitunnus toimipaikalle

18) toimipaikan toiminta-aika
Toimipaikan toiminnan aloittamis- ja lopettamisaika

19) toimipaikan nimi
Yrityksen määrittelemä toimipaikan nimi

20) toimipaikan toimiala
Voimassa olevan luokituksen mukaan (Toimialaluokitus TOL 2008, Käsikir-
joja 4)
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3. Tietojen saanti

21) toimipaikan sijainti
Sijainti, sijaintikoordinaatit
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22) toimipaikan julkinen osoite ja muut julkiset yhteystiedot
Sijaintiosoite, puhelin- ja faxnumero ja sähköpostiosoite

23) toimipaikan henkilökunnan määrän suuruusluokka
Tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti henkilöstön määrän perusteella
(tarkempi kuvaus liitteenä)

Tilastolain 18 § mukaisesti "Jokaisella on oikeus saada yritys- ja toimipaik-
karekisteristä tietoja kopiona tai sähköisessä muodossa viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä. Henkilötie-
tolain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla rekisteröidyllä on kuitenkin kyseisen
lain 30 §:n mukainen oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Re-
kisteriin merkittyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoinkin,
mitä henkilötietolaissa säädetään."

Yritys- ja toimipaikkarekisteri sisältää tietoa yritystoimintaa harjoittavista
yksiköistä. Henkilötietolaki koskee yrityksen oikeudellisen muodon luokkaa
01=luonnollinen henkilö. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan em. henki-
lötietolain 3 § 2 kohdan mukaan henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä,
mm. henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista. Henkilötietolain tarkoituksena
on suojata henkilön yksityiselämää ja muuta yksityisyyttä. Näin ollen amma-
tinharjoittajan tai yritystoimintaa harjoittavan henkilön ammatti- ja yritystoi-
mintaan liittyvät asiat kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin vain siltä osin
kuin tiedot koskevat kyseistä henkilöä yksityishenkilönä. Yritys- ja toimi-
paikkarekisterissä luonnollisen henkilön osalta näihin tietoihin kuuluvat
kohdan 7) tiedoista kotiosoite ja muut yhteystiedot.

Luovutettavien tietojen hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin
(150/1992) ja sen nojalla annettuun valtiovarainministeriön asetukseen Ti-
lastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot ovat saatavissa Yri-
tystilastot-yksiköstä. Tietoja välittävät myös jälleenmyyjät kulloinkin voi-
massa olevien sopimusten mukaisesti.

4. Tietojen luotettavuus

yhteisöt.docx

Yritys- ja toimipaikkarekisteri on tilastotuotantoa palveleva rekisteri. Rekis-
terin tiedot kerätään julkisista rekistereistä, muilta viranomaisilta sekä suo-
raan elinkeinonharjoittajilta, yhteisöiltä ja säätiöiltä. Rekisterissä saattaa olla
vanhentunutta tietoa. Tietojen massaluonteinen käsittely aiheuttaa sen, ettei

h:\yy\02_Iaki manuaalit \tilastolaki\tilastolain _soveltamisohje_2015_yrityksetja



Ali, Tilastokeskus
hgfP Statistikcentralen

TK-00-699-15

5. Tarkastusoikeus

6. Voimaantulo

yhteisöt.docx

Ohje 4(8)

11.5.2015

kaikkia yksittäisiä tietoja voida tarkastaa ja korjata. Rekisteriin tehdyllä mer-
kinnällä ei ole oikeusvaikutuksia. Rekisteriin kuuluminen ei luo oikeustoi-
mikelpoisuutta. Tilastokeskus ei ole korvausvelvollinen rekisterissä olevasta
vanhentuneesta tai virheellisestä merkinnästä.

Yritys- ja toimipaikkarekisterissä olevat luonnollisen henkilön elinkeinon tai
ammatin harjoittamista koskevat tiedot ovat henkilötietolaissa tarkoitettuja
henkilötietoja ja niihin sovelletaan henkilötietolain 26 §:n mukaista tarkas-
tusoikeutta. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta Tilastokeskuksessa on an-
nettu erillinen ohje TK-00-977-02. Ohjeen mukaan tarkastusoikeus koskee
yritys- ja toimipaikkarekisteriin sisältyviä tilastolain mukaan julkisia amma-
tinharjoittajia koskevia tietoja, koska julkisia tietoja tilastokäytön lisäksi luo-
vutetaan Tilastokeskuksen ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin. Käytännön me-
nettelytapa tarkastuspyyntötapauksissa löytyy ao. ohjeesta.

Tämä ohje täydentää tilastolain soveltamisohjetta (annettu 17.12.2014, tullut
voimaan 1.1.2015) ja tulee voimaan 22. päivänä toukokuuta 2015.

Pääjohtaja

JkJA
Tilastojohtaja Hannele Orjala
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Yrityksen oikeudellinen muoto
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01 = Luonnollinen henkilö
10 = Avoin yhtiö
11 = Kommandiittiyhtiö
12 = Osakeyhtiö
13 = Asunto-osakeyhtiö
14 = Laivanisännistöyhtiö
16 = Keskinäinen kiinteistö-oy
17 = Muu kiinteistö-oy (ei-keskinäinen)
18 = Konserni
19 = Muu yhtiö
20 = Aatteellinen yhdistys
21 = Erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys
22 = Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys
23 = Metsänhoitoyhdistys
24 = Osuuspankki
25 = Osuuskunta
26 = Avustuskassa
27 = Työttömyyskassa
28 = Muu taloudellinen yhdistys
29 = Muu yhdistys
30 = Säätiö (säätiölain mukainen)
31 = Säästöpankki
32 = Eläkesäätiö (säädekirjalla perustettu)
33 = Työeläkekassa
35 = Hypoteekkiyhdistys
39 = Muu säätiö
40 = Valtio ja sen laitokset
41 = Kunta
42 = Kuntayhtymä
43 = Ahvenanmaan maakunta ja sen virastot
44 = Evankelis-luterilainen kirkko
45 = Ortodoksinen kirkko
46 = Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
47 = Ylioppilaskunta tai osakunta
48 = Erillishallinnollinen valtion laitos
49 = Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö
50 = Yhteisetuudet (esim. kalastuskunta)
51 = Verotusyhtymä
52 = Yhteisvastuullinen pidätysvelvollinen
53 = Kuolinpesä
54 = Konkurssipesä
55 = Yhteismetsä
56 = Maatila
57 = Elinkeinoyhtymä
59 = Muu verotuksen yksikkö
60 = Valtion liikelaitos
61 = Kunnallinen liikelaitos
62 = Kuntainliiton (kuntayhtymän) liikelaitos
63 = Ahvenanmaan liikelaitos
70 = Ulkomainen yhteisö tai ulkomaisen yhteisön sivuliike Suomessa
71 = Ulkomainen yhteisö tai ulkomaisen yhteisön sivuliike Suomessa
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1 = yksityinen kotimainen
2 = valtio
3 = kunta
4 = Ahvenanmaan maakunta
5 = ulkomaalaisomisteinen*
6 = muu omistajatyyppi
* Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaalaisen omistuksen osuus on vähintään 50 prosenttia sekä
ulkomaalaisten konsernien tytäryhtiöt

Yrityksen liikevaihdon suuruusluokka, euroa

1 = ei vielä tiedossa
2 = ei käsitteellisesti ole
3 = 1 - 99 999
4 = 100 000 - 199 999
5 = 200 000 - 399 999
6 = 400 000 - 999 999
7 = 1 000 000 - 1999 999
8 = 2 000 000 - 4 999 999
9 = 5 000 000 - 9 999 999
10 = 10 000 000 - 19 999 999
11 = 20 000 000 - 49 999 999
12 = 50 000 000 - 99 999 999
13 = 100 000 000 - 249 999 999
14 = 250 000 000 - 499 999 999
15 = 500 000 000 -

Yritystoiminnan typpiluokitus

1 = mikroyritys
2 = pieni yritys
3 = keskisuuri yritys
4 = suuri yritys
0 = määrittelemätön
Typpiluokitus on määritelty yrityskohtaisesti palkansaajien lukumäärän sekä liikevaihdon ja/tai taseen loppu-

summan sekä konsernisuhteen perusteella.

Yrityksen henkilöstön suuruusluokka

Estimoitu yrityksen uusimpien palkkasummatietojen perusteella
0 = ei vielä tiedossa
1 = 0 - 4 henkeä
2 = 5 - 9
3= 1 0 - 1 9
4 = 20- 49
5=  50 -99
6 =100-149
7 =150-199
8 = 200 - 249
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9 = 250 - 299
10=300-399
11 = 400 - 499
12=500-749
13 = 750 - 999
14 = 1 000 - 1 249
15 = 1 250 - 1 499
16 = 1 500 - 1 999
17 =2000-2499
18=2500-
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Yrityksen ulkomaankaupan (ml EU-sisäkauppa ja ulkokauppa) harjoittaminen

1 = Tuoja
2 = Viejä
3 = Tuoja/viejä
Yritys on tuoja/viejä, jos yrityksen tavaraviennin/-tuonnin arvo
a) on yli 12 000 euroa vuodessa ja jakaantuu vähintään kahdelle kuukaudelle tai
b) on yli 120 000 euroa vuodessa

Konsernisuhteet

Konsernin perustiedot:
- Konsernitunnus
- Konsernin nimi
- Konsernin tyyppi (yrityskonserni, kuntakonsemi, ulkomaisen yrityksen omistama tytäryritys)

- Konsernin kansallisuus
- Konsernin aloituspäivämäärä
- Konsernin lopetuspäivämäärä

Konsernin vuositiedot:
- Konsernin laji (kotimaisessa kontrollissa oleva monikansallinen konserni, täysin kotimainen konserni,

ulkomaalaisessa kontrollissa oleva monikansallinen konserni) tilastovuonna
- Konsernin kansallisuus tilastovuonna
- Konsernin liikevaihdon suuruusluokka tilastovuonna
- Konsernin henkilöstön lukumäärä tilastovuonna. Tieto konsernitilinpäätöksestä.
- Konsernin kotimaisen henkilöstön lukumäärä tilastovuonna. Tieto konsernitilinpäätöksestä.
- Konsernin päätoimialan koodi tilastovuonna TOL2008-luokituksella
- Konsernin päätoimialan nimi tilastovuonna TOL2008-luokituksella
- Konsernin emon y-tunnus tilastovuonna

Konserni-yritys -suhdetiedot:
- Yrityksen y-tunnus tai rekisterin luoma tunnus jos y-tunnus ei ole saatavilla (suomalainen tai ulkomai-

nen)
- Yrityksen nimi
- Konserniin kuuluvan ulkomaisen yrityksen kotimaa
- Yrityksen laji (kotimainen rekisteriyritys, ulkomainen yritys)
- Yrityksen jäsenlaji (emo-, tytär- tai osakkuusyritys tai ulkomainen suora tai perimmäinen emo)
- Konsernin eroon (välillinen tai välitön) omistusosuus yrityksestä
- Konsernin äänivaltaosuus yrityksestä
- Konserni ja emosuhteen alkupäivämäärä
- Konserni ja emosuhteen loppupäivämäärä
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Emo-yritys -suhdetiedot:
- Suoraan yritystä omistavan emoyrityksen tunnus
- Suoran emon äänivaltaosuus yrityksestä
- Suoran emon omistusosuus yrityksestä
- Suoran omistussuhteen alkupäivämäärä
- Suoran omistussuhteen loppupäivämäärä

Toimipaikan henkilöstön suuruusluokka
Perustuu uusimman tilastovuoden tietoihin
0 = ei vielä tiedossa
1 = 0 - 4 henkeä
2 = 5 - 9
3= 1 0 - 1 9
4 = 20- 49
5=  50 -99
6 =100-149
7 =150-199
8 = 200 - 249
9 = 250 - 299
10=300-399
11 = 400 - 499
12=500-749
13=750-999
14 = 1 000 - 1 249
15 = 1 250 - 1 499
16 = 1 500 - 1 999
17 = 2 000 - 2 499
18=2500 -
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