
Yritystiedonantajarasituksen mittauksen
keskeisiä tuloksia
-tilastointi



Yritystiedonantajarasituksen
seurantajärjestelmä –projekti (2008-2009)

selvitettiin Tullihallituksen ja Tilastokeskuksen
tiedonkeruiden yrityksille aiheuttama tiedonantorasitus
tiedonantorasitus raportoidaan vuosittain, 2006-
selvitettiin kokonaisrasitus, tiedonkeruukohtainen
rasitus ja yksittäiseen yritykseen kohdistuva rasitus
(kokoluokassaan)
laadittiin raportti mittauksesta ja suositukset
tiedonantorasitteen mittaamisesta jatkossa
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Yritystiedonantajarasite vuonna 2008

henkilötyövuodet
(Lähde: EK:n arvion mukainen palkansaajien keskimääräinen vuosityötuntien määrä v.
2008, henkilötyövuosi = kokonaistunnit / 1717,5)

Tilastokeskuksen yritystiedonkeruut 190 htv
Tullihallituksen Intrastat-ilmoittaminen 210 htv

kustannukset
(Lähde: Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien ja säännöllisen työajan
ansion keskiarvo vuonna 2008, ammattiluokassa toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät)

Tilastokeskuksen yritystiedonkeruut (65 kpl) 8,3m€
Tullihallituksen Intrastat-ilmoittaminen 9,2m€
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Yritystiedonantajarasite vuosina 2006 – 2010
- Kustannukset [miljoonaa euroa]
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Organisaatio 2006 2007 2008 2009 2010*

Tilastokeskus 7,1 7,7 8,3 9,3 8,0

Tulli 10,5 9,2 8,7 8,5 8,3

MMM Tike (arvio) 0,3 0,7 0,3 0,3 1,0

Yhteensä 17,9 17,6 17,3 18,1 17,3

•Vuoden 2010 tiedot ovat arvioita.
•Osa tiedonkeruista toistetaan harvemmin kuin vuosittain, ja niillä on vaikutusta kun
tarkastellaan yksittäisten vuosien tietoja. Esimerkiksi vuonna 2010 MMM Tike toteutti laajan
maatalouslaskennan.



Tilastokeskuksen rasitemittaus: palautteet ja
ehdotukset tiedonantajilta –yleisimmin
toistuneet

sähköinen vastaaminen kätevää ja helppoa
valmiit raporttipohjat helpottavat vastaamista
luokitusten käyttäminen (ammatti, toimiala, tuote)
tunnistautuminen
lomakkeiden esitäyttö helpottaa vastaamista
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Tilastokeskus: toimenpiteitä tiedonantorasitteen
vähentämiseksi

automatisoidun tiedonkeruun edistäminen
Tilastokeskuksen ja elinkeinoelämän tilastoyhteistyö
EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen
hallinnollisten aineistojen hyödyntäminen
menetelmätyön edistäminen
otosten pienentäminen
aktiivinen osallistuminen julkisen sektorin
kehittämishankkeisiin
esim. FIA-projekti; raportointikoodiston luominen
aktiivinen yhteistyö elinkeinoelämän edustajien kanssa
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Tilastokeskus: toimenpiteitä tiedonantorasitteen
vähentämiseksi

Yritystiedonkeruun kehittämisohjelma (2007-2011)
Yritystiedonkeruulomakkeiden käytettävyyden
parantaminen (projekti 2009-2010)
Yleisen tiedonantajapalautejärjestelmän kehittäminen
(projekti 2009-2010)
Yritystilastojen otantojen koordinointi (projekti 2009-
2010)
Luokituseditori-projekti (2010-2011)
Metatietolähtöinen hallinnollisten aineistojen
vastaanotto (2009-2010)
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Tullihallitus: toimenpiteitä tiedonantorasitteen
vähentämiseksi

tilastoarvo (= tavaran arvo Suomen rajalla) on ollut pakollinen
ilmoitettava tietoelementti suurimmille yrityksille (EU-vienti yli
55m€/vuosi, EU-tuonti yli 11m€/vuosi)

muilta yrityksiltä on edellytetty vain laskutusarvon ilmoittamista

-> 1.1.2010 lähtien myös suuret yritykset voivat ilmoittaa
vain laskutusarvon

otoksen kattavuus EU-asetusten salliman minimin mukaan
tilastoilmoittamisen kynnysarvorajat tarkistetaan vuosittain
sähköisiä ilmoitustapoja kehitetään
taakka riippuu otoskoosta sekä siitä, miten hyvin yritykset ovat
integroineet Intrastat-ilmoittamisen omiin järjestelmiinsä
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Tullihallitus: toimenpiteet tiedonantorasitteen
vähentämiseksi
otoskoko määräytyy EU:n asetuksista, joissa määrätään
minimikate EU-kaupan liikevaihdosta. Vuodesta 2009
katevaade on 95 % EU-tuonnista ja 97 % EU-viennistä.
Aiemmin edellytettiin 97 % katetta myös EU-tuonnissa

20.1.2011

2007 2008 2009*
Otoskoko 9 400 8 460 7 700
Kattavuusvaade
X/M %

97/97 97/97 97/95

Taakka HTV 254* 210 *200

*arvio


