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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilas-
tolakia. Henkilötietolain mukaan ammatin-
harjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilö-
tietoina. Tässä esityksessä ehdotetaan, että 
näiden tietojen julkisuutta ja luovuttamista 
koskevat säännökset saatetaan vastaamaan 
henkilötietolain antamista edeltävää tilannet-
ta. 

Tilastolaissa lueteltujen julkisten tietojen 

lisäksi tieto kuntakohtaisesta henkilökunta-
määrästä ehdotetaan säädettäväksi julkiseksi. 
Voimassa olevan lain mukaan julkisena tie-
tona olevan liikevaihdon määrän asemesta 
ehdotetaan tieto liikevaihdon suuruusluokas-
ta säädettäväksi julkiseksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
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Tietojen luovuttamista koskevat tilastolain 
(62/1994) säännökset ovat vuodelta 1994. Ne 
eivät kaikilta osin vastaa viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) mukaisia vaatimuksia. 

Tilastolain 17 §:n mukaan tilastotarkoituk-
siin saadut tiedot ovat yleensä salassa pidet-
täviä. Pykälässä säädetään kuitenkin poikke-
ukset salassapitovelvollisuudesta. Pykälän 3 
momentin mukaan tiedot yritysten, konserni-
en, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien liike- 
ja yhteisötunnuksesta ja sen voimassaoloajas-
ta, nimestä, kielitunnuksesta, kotikunnasta ja 
osoitteesta, oikeudellisesta muodosta, toimi-
alasta, toiminnan sijainnista, toimipaikoista, 
pääasiallisista hyödykkeistä, henkilökunnan 
ja liikevaihdon määrästä, ulkomaankaupan 
harjoittamisesta sekä konsernien osalta kon-
sernisuhteista ovat julkisia. Käytännössä Ti-
lastokeskus luovuttaa näitä julkisia tietoja Ti-
lastokeskuksen ulkopuolisille kyseisten tieto-
jen tarvitsijoille. 

Liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta 
annetun lain (1126/1990) mukaan Tilasto-
keskuksen tehtävänä on myös ylläpitää yleis-
tä liike- ja yhteisötunnusrekisteriä, johon si-
sältyvät tiedot liike- ja yhteisötunnuksesta, 

nimestä, kielitunnuksesta, kotikunnasta ja 
osoitteesta, oikeudellisesta muodosta sekä 
verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekiste-
riin merkitsemispäivästä ja rekisteristä pois-
tamispäivistä. Liike- ja yhteisötunnus on yri-
tys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukaan 
yritys- ja yhteisötunnus. Jokaisella on oikeus 
saada edellä mainitut tiedot yleisestä liike- ja 
yhteisötunnusrekisteristä. 

Tilastokeskuksen liike- ja yhteisötunnusre-
kisterin tiedot sekä Tilastokeskuksen hallin-
nollisesta aineistosta ja yrityksiltä suoraan 
keräämät tiedot muodostavat tilastollisen re-
kisterin. Tällaisella tilastollisella rekisterillä 
ei ole samanlaisia oikeellisuusvaatimuksia 
kuin hallinnollisella rekisterillä. Tilastollisel-
la rekisterillä ei ole myöskään julkista luotet-
tavuutta, kuten kaupparekisterillä. Tilastolli-
seen rekisteriin tehty merkintä ei esimerkiksi 
takaa, että yritys on edelleen toiminnassa. 
Tehdyillä merkinnöillä ei myöskään ole oi-
keuksia perustavia tai poistavia vaikutuksia. 
Koska osa tilastolliseen rekisteriin sisältyvis-
tä tiedoista on julkisia ja koska se kattaa kes-
keiset yrityksiä koskevat perustiedot, myös 
toimipaikkojen tunnustiedot, rekisterin tietoja 
käytetään yleiseen tietopalveluun. Tietoja ke-
rättäessä myös tämä käyttötarkoitus kerro-
taan tiedonantajille. 

Henkilötietolailla (523/1999) laajennettiin 
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henkilötiedon käsitettä. Henkilötiedoksi kat-
sotaan yksityistä luonnollista henkilöä kos-
kevien  tietojen lisäksi myös luonnollista 
henkilöä muussa ominaisuudessa, muun mu-
assa elinkeinonharjoittajana koskevat tiedot. 
Siten edellä tarkoitettu tilastollinen rekisteri-
kin sisältää nykyisin myös henkilötietoja, ja 
sitä pidetään tältä osin henkilörekisterinä.  

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain 16 :n 3 momentissa rajoitetaan 
julkistenkin tietojen luovuttamista viran-
omaisen henkilörekisteristä. Tällaisesta rekis-
teristä saa antaa henkilötietoja sisältävän ko-
pion tai tulosteen tai tiedot sähköisessä muo-
dossa, jollei laissa toisin säädetä, ainoastaan 
jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen 
suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus 
tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. 
Suoramarkkinointia ja mielipide- tai markki-
natutkimusta varten henkilötietoja saa kui-
tenkin luovuttaa vain, jos niin erikseen 
säädetään tai jos rekisteröity on antanut 
siihen suostumuksensa. Käytännössä tämä 
merkitsisi sitä, että Tilastokeskuksen olisi 
aina selvitettävä luovutettavien tietojen 
käyttötarkoitus ennen tietojen luovuttamista. 
Jos tietojen luovuttamisesta säädetään 
erikseen, selvittämisvelvollisuutta ei ole. 

Tilastolain 17 §:n 3 momentissa tietyt kon-
serneja, yrityksiä, yhteisöjä ja ammatinhar-
joittajia koskevat tiedot säädetään julkisiksi. 
Näiden tietojen luovuttamisesta ei tilastolais-
sa säädetä erikseen. Sen sijaan liike- ja yhtei-
sötunnuksen luovuttamisesta annetussa laissa 
säädetään, että jokaisella on oikeus saada 
yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin si-
sältyvät julkiset tiedot. Tätä voidaan pitää 
julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuna riittävänä sääntelynä tietojen luovutta-
miseen käyttötarkoituksesta riippumatta. Ti-
lastokeskuksen ylläpitämä liike- ja yhteisö-
tunnusrekisteri kattaa vain osan niistä 
tiedoista, joita tilastolain 17 §:n 3 momentti 
koskee ja jotka sisältyvät puheena olevaan ti-
lastolliseen rekisteriin. 

Tietojen luovuttamisella tilastollisesta re-
kisteristä voidaan välttää samojen tietojen 
päällekkäistä keräämistä. Luovuttaminen on 
myös muuten yhteiskunnan tietohuollon kan-
nalta tarpeellista. Sillä lisätään ja tehostetaan 
yleisten tilastollisten luokitusten käyttöä yh-
teiskunnassa ja siten parannetaan tilastojen ja 

tutkimusten ja muiden yhteiskunnassa yrityk-
sistä esitettävien tietojen vertailtavuutta ja 
oikeellisuutta. 

Yleisen tietohuollon kannalta on perustel-
tua, että Tilastokeskuksen puheena olevaan 
tilastolliseen rekisteriin sisältyvät tiedot oli-
sivat laajasti saatavilla eri käyttötarkoituk-
siin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että tilasto-
lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut henkilö-
tietolain mukaan henkilötietoina pidettävät 
tiedot sekä rekisterissä olevat muut tiedot 
ovat julkisia ja että jokaisella on oikeus saada 
näitä tietoja sen estämättä, mitä viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
16 §:n 3 momentissa säädetään. 

Voimassa olevan tilastolain mukaan yrityk-
sen henkilökunnan määrää koskeva tieto on 
julkinen. Yksitoimipaikkaisissa yrityksissä, 
joita on noin 240 000, tämä on samalla tieto 
toimipaikan henkilökunnan määrästä. Sen si-
jaan tiedot  noin 7 000 monitoimipaikkaisen 
yrityksen tarkemmista henkilökuntamääristä 
on voimassa olevan lain mukaan pidettävä 
salassa.  

Tilastokeskuksen hallussa olevia tietoja 
yritysten kuntakohtaisista henkilöstömääristä 
käytetään verontilityslain (532/1998) mukai-
seen kuntakohtaisen yhteisöveron määrän 
määrittelyyn. Useammassa kuin yhdessä 
kunnassa toimivien yhteisöjen vero jaetaan 
niiden eri kunnissa olevien henkilökuntamää-
rien suhteessa. Veron jakautumisen tarkas-
tamiseksi kunnat ja seurakunnat tarvitsevat 
tiedot. Tietoja ei ole voitu luovuttaa kunnille 
eikä seurakunnille.  

Asiasta on tehty kaksi kirjallista kysymystä 
(KK 236/2000 vp ja KK 396/2001 vp). Halli-
tus on vastauksissaan kysymyksiin ilmoitta-
nut  selvittävänsä,  millä edellytyksillä olisi 
mahdollista luovuttaa kunnille ja seurakun-
nille yhteisöveron määräytymiseen vaikutta-
via tietoja nykyistä yksityiskohtaisempina, ja 
pyrkivänsä siihen, että tarvittavat lainmuu-
tokset tulisivat voimaan jo vuoden 2002 alus-
ta. Koska henkilökunnan määrää koskevaa 
tietoa ei pidetä liikesalaisuutena, ehdotetaan, 
että myös henkilökunnan määrää kunnittain 
koskeva tieto olisi julkinen.  

Yritysten tilinpäätösten yleisestä julkisuu-
desta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997). 
Kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentin 
31 päivänä joulukuuta 2001 voimaan tuleval-
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la muutoksella tilinpäätöstietojen julkisuutta 
on vähennetty. Tilastolain voimassa olevan 
17 §:n 3 momentin mukaan liikevaihtoa kos-
keva tieto on julkinen. Koska kirjanpitolain 
mukaista liikevaihtoa koskevaa julkista tietoa 
on vähennetty ja koska tilastollisiin tarkoi-
tuksiin riittää tieto liikevaihdon suuruusluo-
kasta, ehdotetaan, että liikevaihdon asemesta 
liikevaihdon suuruusluokkaa koskeva tieto 
olisi julkinen. 
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Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa 
nykyisen käytännön jatkaminen. Lisäksi 
kunnat ja seurakunnat saisivat jatkossa tiedon 
yhteisöveron jako-osuuksien laskennassa 
käytetyistä yhteisöjen kuntakohtaisista henki-
löstömääristä. Esityksellä ei ole taloudellisia 
eikä organisatorisia vaikutuksia. 
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Asiaa on valmisteltu Tilastokeskuksen esi-
tyksestä kiireellisenä asiana valtiovarainmi-
nisteriön asettamassa tilastolain uudistamis-
työryhmässä, jonka määräaika päättyy 
30 päivänä toukokuuta 2002. Työryhmässä 
ovat edustettuina valtiovarainministeriön li-
säksi oikeusministeriö, Tilastokeskus, Tieto-
suojavaltuutetun toimisto, Suomen Kuntaliit-
to ry, Suomen kuluttajaliitto ry, Suomen 

Yrittäjät ry sekä Teollisuuden ja Työnanta-
jain Keskusliitto ry. Työryhmä on kokouk-
sessaan 11 päivänä syyskuuta 2001 käsitellyt 
asiaa ja hyväksynyt sen. Työryhmä jatkaa 
työtään ja tulee loppuraportissaan arvioimaan 
myös ehdotetun lainsäädännön toimivuutta. 

Asia on käsitelty kunnallistalouden ja hal-
linnon neuvottelukunnassa. 
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Esitys liittyy erikseen annettavaan hallituk-
sen esitykseen Eduskunnalle veroäyrin käsit-
teestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi 
verolainsäädäntöön. Esitykseen sisältyy eh-
dotus verontilityslain muuttamiseksi. Esityk-
sessä ehdotetaan, että verohallinto toimittaa 
salassapitoa koskevien säännösten estämättä 
kullekin kunnalle ja seurakunnalle tiedon 
maksettavasta yhteisöverosta kunkin yhtei-
sön osalta siltä osin kuin jako-osuuksien las-
kennassa käytetty maksettava yhteisövero 
kohdistuu kuntaan. 
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Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
��� 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun tilastolain (62/1994) 17 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 1039/1998, seuraavasti: 
 

17 § 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Tiedot yritysten, konsernien, yhteisöjen ja 

ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötun-
nuksesta ja sen voimassaoloajasta, nimestä, 
kielitunnuksesta, kotikunnasta ja osoitteesta, 
oikeudellisesta muodosta, toimialasta, toi-
minnan sijainnista, toimipaikoista, pääasialli-

sista hyödykkeistä, liikevaihdon suuruusluo-
kasta, henkilökunnan kokonaismäärästä ja 
henkilökunnan määrästä kunnittain, ulko-
maankaupan harjoittamisesta sekä konserni-
en osalta konsernisuhteista ovat julkisia. Jo-
kaisella on oikeus saada julkinen tieto tulos-
teena tai sähköisessä muodossa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä        
        kuuta     � 

————— 

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��
�
��� 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun tilastolain (62/1994) 17 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 1039/1998, seuraavasti: 
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17 § 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Tiedot yritysten, konsernien, yhteisöjen ja 

ammatinharjoittajien liike- ja yhteisötun-
nuksesta ja sen voimassaoloajasta, nimestä, 
kielitunnuksesta, kotikunnasta ja osoitteesta, 
oikeudellisesta muodosta, toimialasta, toi-
minnan sijainnista, toimipaikoista, pääasial-
lisista hyödykkeistä, henkilökunnan ja liike-
vaihdon määrästä, ulkomaankaupan harjoit-
tamisesta sekä konsernien osalta konser-
nisuhteista ovat julkisia. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tiedot yritysten, konsernien, yhteisöjen ja 

ammatinharjoittajien ���
��� ja yhteisötun-
nuksesta ja sen voimassaoloajasta, nimestä, 
kielitunnuksesta, kotikunnasta ja osoitteesta, 
oikeudellisesta muodosta, toimialasta, toi-
minnan sijainnista, toimipaikoista, pääasial-
lisista hyödykkeistä, ����������	�� ��������
��	���
��� �������������� �	�	���������
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���, ul-
komaankaupan harjoittamisesta sekä kon-
sernien osalta konsernisuhteista ovat julki-
sia.  	���������	��	���������������������
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