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Ajantasaisen lakitiedon lähteitä
Suomessa sitovia normeja ovat kansallinen lainsäädäntö, perustuslaki, lait, asetukset,
valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, muut viranomaispäätökset, valtiosopimukset ja EUsäädökset asetukset, direktiivit, päätökset sekä EU-tuomioistuimen ratkaisut.

Miten löydän lakitietoa?
•
•
•
•

Finlexistä voi etsiä tietoa ajantasaisesta lainsäädännöstä.
Edilexistä voi tarkistaa uusimmat säädösmuutokset.
Eduskunnan sivuilta voi etsiä tietoa suunnitteilla ja meneillään olevista asioista.
Eduskunnan kirjasto on oikeudellisen alan erikoiskirjasto, joka palvelee kaikkia
kansalaisia aiheeseen liittyvässä tiedonhaussa.

Finlex
http://www.finlex.fi/fi/
Finlex - valtion säädöstietopankki on oikeusministeriön omistama ja Edita Publishing Oy:n
ylläpitämä maksuton ja verkossa avoimesti käytettävä tiedonlähde lainsäädännöstä ja
oikeuskäytännöistä.
Se koostuu useista eri tietokannoista ja sisältää:
• tietoa ajantasaisesta lainsäädännöstä (päivitetään viikoittain; ajantasaisten säädösten ja
alkuperäisten säädösten kokoelmat)
• tietoa oikeuskäytännöistä (kotimaisten ja eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisuja
usean vuosikymmenen ajalta)
• viranomaisnormit (mm. yleissitovat työehtosopimukset)
• hallituksen esitykset
• valtiosopimukset
Ajantasaisessa lainsäädännössä on useita hakumahdollisuuksia.
• Pikahaussa voi hakea:
- säädöksen nimellä esim. tekijänoikeuslaki. Hakusanan voi katkaista tähdellä esim.
vero*, aviopuol*
- säädöksen tekstissä esiintyvillä sanoilla tai fraasihaulla. Hakusanat erotetaan
toisistaan välilyönnillä esim. opintotu* ja takaisinpe*
- suoraan säädöksen numerolla vuosikansioiden yläpuolelta, esim. 1281/2003
• Tarkennetussa haussa:
- voidaan rajata pois yksittäisiä sanoja esim.
- hakusanoja voi yhdistellä tai käyttää etäisyyshakua. Esimerkiksi etsitään lakitietoa
ajokortin E-luokasta. Kaikilla sanoilla kirjoitetaan ajokort* e-luok* Tai etsitään tietoa
henkilötietolaista ja arkaluontoisuudesta. Etäisyyshakuun kirjoitetaan arkaluon*
lähellä henkilötie* Etäisyys sanojen välillä saa olla enintään 10 sanaa.
Finlexistä löytyvät myös kumotut säädökset, ruotsinkieliset säädökset, säädökset
alkuperäisinä sekä säädösmuutokset omasta hakemistostaan.
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Edilex
http://www.edilex.fi/saadokset/smur/
Edilex on pääasiassa maksullinen lakitietopalvelu. Ajantasaisimmat säädösmuutokset voi
tarkastaa viikoittain päivitettävästä Edilexista maksutta.
Myös kirjastossa sitä voi käyttää maksutta.
Edilex koostuu kymmenistä eri tietokannoista ja se sisältää mm. juridisen uutispalvelun,
sähköisiä artikkeleita sekä ajantasaiset säädöstietokannat. Se on laadittu työvälineeksi
oikeudellista tietoa tarvitseville ammattilaisille ja sitä päivitetään jatkuvasti.
Voit tarkistaa uusimmat muutokset säädösmuutosrekisteristä, joka löytyy sivun vasemmalta
puolelta. Pikahakulaatikosta voi hakea esimerkiksi sanalla kalastuslaki. Avaa laki ja katso
muutokset. Muutossäädös vie suoraan Finlexiin.

Eduskunta
http://web.eduskunta.fi
•

Eduskunnan sivuilta voi seurata päätöksentekoa ja meneillään olevien asioiden
käsittelyä. Palvelussa voi seurata esimerkiksi jonkin käsittelyssä olevan asian etenemistä
ja siihen liittyviä kannanottoja.

•

Etusivun vasemmasta alalaidasta pääsee Usein kysytyt kysymykset -osioon. Sen kautta
löytyvät ohjeet erilaisten asioiden ja puheenvuorojen etsimiseen.

•

Asiahaku -hakutavassa on käytössä ns. vapaa haku eli kenttään voi kirjoittaa minkä
tahansa sanan (katkaisumerkkinä *). Tuloksena ovat asiat, joiden otsikossa tai
viitetiedoissa sana on mainittu. Viite kertoo, missä vaiheessa kyseisen asian käsittely on
ja tarjoaa suorat linkit asiaan liittyviin asiakirjoihin.

•

Etusivulta pääsee Ajankohtaisiin asioihin, josta löytyy tiedotteita ja esimerkiksi
puhemiehen puheet.

•

Oikopolkuja käyttämällä löytyvät nopeasti esim. EU-asiat ja tiedot valiokuntien
kokouksista.

Valtiopäiväasiat ja asiakirjat
Oikopoluilta löytyvät Valtiopäivät ja asiakirjat, jotka sisältävät tietoa mm. käsittelyvaiheessa
olevista asioista.
Valtiopäiväasioista voi hakea http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vexhaku.sh?lyh=''?kieli=su
• hakusanalla tai asiasanaston sanalla
• asiatyypin mukaan (esim. hallituksen esitykset, aloitteet)
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•
•

asian tunnuksella tai säädöskokoelman numerolla
valtiopäivittäin tai vaalikausittain tai määritellä aikaväli

Esimerkki: Hae hakusanoilla pienyrittäjät tai voit katkaista tähtimerkillä esim. naisyrittäj*

Eduskunnan kirjasto
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/index.htx
Eduskunnan kirjasto on oikeudellisen tiedon erikoiskirjasto, joka on avoin kaikille kansallaisille
ja jonka tietopalvelu palvelee jokaista, joka tarvitsee tietoa eduskunnasta, päätöksenteosta,
oikeudesta, yhteiskunnasta, kansainvälisistä järjestöistä tai Euroopan unionia koskevista
asioista tai päätöksenteosta.
Tietopalvelu on maksutonta. Tietopalvelukysymyksiä voi jättää myös puhelimitse, sähköpostilla
tai verkossa, joko palvelulomakkeella tai yleisten kirjastojen Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun
kautta (http://www.kirjastofi/kysy).

Selma-kokoelmatietokanta
https://selma.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?dbCode=LOCAL
Eduskunnan kirjaston teokset löytyvät Selma-tietokannasta, mutta teoksia pystyy hakemaan
myös pikahaulla suoraan Eduskunnan kirjaston etusivun kautta. Hakulaatikkoon voi kirjoittaa
minkä tahansa sanan hakusanaksi ja sanan voi katkaista kysymysmerkillä (?).
Esimerkkihaku: maahanmuutta? yrittäj?

Lakihankkeiden tietopaketti LATI
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/oikeudellinentieto/tietopaketit/index.htx
Keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineistoa kootaan tietopaketeiksi. Niihin
liitetään mukaan hankkeiden uutisointia, kirjallisuutta, tutkimusaineistoa ja tietoa esimerkiksi
kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen. Myös valmistuneisiin
lakihankkeisiin liittynyt aineisto säilytetään ja siirretään omaan osioonsa.
Harjoitusesimerkki: Hae lakihankkeista esim. Vanhuspalvelulakipaketti, ja etsi asiaa koskevia
puheenvuoroja.

Elki-linkkitietokanta
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html
Elki sisältää Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden valikoimia laadukkaita verkkopalveluita,
joiden aiheina on oikeus, politiikka ja hallinto. Linkit on jaoteltu aiheittain ja maittain.
Harjoituksia:
Etsi tietoa jostakin kansanedustajasta ja hänen viimeaikaisesta toiminnastaan (Puheenvuorot ja
Valtiopäivätoimet).
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Hae hallituksen esityksiä hakusanalla kuluttajansuoja.
Etsi hallituksen esitykset työaikalain muuttamisesta.
Etsi Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu aiheesta cd-levyjen luvaton kopiointi,
Etsi työtapaturmiin liittyviä vakuutusoikeuden päätöksiä.
Montako työtuomioistuimen päätöstä löytyy aiheesta vuosiloman määräytyminen v. 2010-2012?
Saako internetin kautta myydä olutta? Etsi aiheesta KHO:n päätös.

Asiointipalveluja ja asiakirjamalleja
YritysSuomi -puhelinpalvelu aloittaville yrittäjille
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/puhelinpalvelu
Työlinja-puhelinpalvelu
www.mol.fi
Neuvontaa henkilöstön rekrytointiin, kehittämiseen ja työyhteisön muutostilanteisiin.
Talousapu: Maksuton neuvonta yrittäjille.
http://www.talousapu.fi/
JULHA- Julkishallinnon yhteyshakemisto
http://www.julha.fi
Julha eli Julkishallinnon yhteyshakemisto on kattavin ja ajantasaisin sähköinen julkisen sektorin
yhteystietohakemisto.
KELA
www.kela.fi > Työnantajan asiat

Pienen yrityksen arjessa voi hyödyntää verkosta löytyviä asiointipalveluja ja asiakirjamalleja.
Yritys-Suomi.fi -portaalin lisäksi asiakirjapohjia voi löytää mm. seuraavilta sivuilta:
www.sopimuslomake.net
www.rakentaja.fi
www.tts.fi
www.ymparisto.fi

Valikoima viranomaistietoa yritystoiminnan tueksi
Yritys-Suomi.fi
http://www.yrityssuomi.fi

Yrittäjille suunnatut asiointipalvelut ja lomakkeet ovat saatavilla Yritys-Suomi -verkkopalvelusta
maksuttomasti.
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Portaali tarjoaa tietoa yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yritys-Suomi
on suunnattu erityisesti pk-yrityksille.
Yritys-Suomea koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja siihen kootut tiedot julkisista
yrityspalveluista pidetään ajantasaisina ja kattavina. Sivusto on käännetty myös ruotsiksi ja
englanniksi.
Esimerkki 1: Lomakkeiden hakeminen >
Asioi verkossa. Lomakkeet ja asiointi -haulla voi hakea aiheen mukaan tai sanalla, joka voisi
esiintyä lomakkeen nimessä, esimerkiksi työsopimus.
Esimerkki 2: Työntekijän palkkaaminen >
Yrityksenä toimiminen » Toimiminen työnantajana > (Huomioi sisäinen linkitys!)
Katso myös -kohdasta Työnantajuus, josta löydät työntekijän palkkaamiseen liittyvää tietoa.
Tarkastele lähemmin Työnantajuus-aihetta. Ota huomioon viittaukset muihin verkon palveluihin.

Alueelliset ELY-keskukset
http://www.ely-keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx
•
•
•

ELY-keskukset tukevat alueensa pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä
tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.
Yleisimpiä tukia ovat investointi-, startti- ja kehitystuet.
Rahoituskatsauksista saa vinkkejä siitä, minkälaisia tukia voi saada.

Verohallinto
www.vero.fi
Verotietoa ja -palveluja yritysasiakkaille, kullekin yritystyypille oma sivusto.
Lisäksi rekisteröintitoimenpiteet sekä ohjeita veroilmoitusten jättämiseen.
•

Yritys- ja yhteisöasiakkaat
http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat

•

Verotili-palvelu
http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7880&culture=fi-FI&contentlan=1
Verotilistä voi:
• tarkistaa ja nähdä verotiliotteen
• selata tilitapahtumia
• lähettää kausiveroilmoituksen
• laskea maksettavan määrän valitulle ajankohdalle
Palveluun voi myös tutustua sen demoversiossa.

Palkka.fi
https://www.palkka.fi/
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Palkka.fi verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden ylläpitämä maksuton yritysten ja kotitalouksien
palkanlaskentaohjelma.
Palkka.fi:ssä on ilmainen palkkalaskuri, jonka avulla voi arvioida palkan sivukuluja sekä
työntekijälle maksettavan palkan määrää. Palvelua voi hyödyntää ennakonpidätysten ja
sosiaaliturvamaksujen tilityksessä.
Voit kokeilla vierailijana esim. mahdollisen työntekijän palkan laskemisen sivukuluineen.

Ilmoitin.fi
www.kela.fi/asiointi-ilmoitin.fi
Verkkopalvelu, jossa voi lähettää ilmoituksia ja hakemuksia, myös Kelaan. Palvelu on maksuton
ja sitä voivat hyödyntää yritykset, joilla on ilmoitustiedostoja tuottava palkkaohjelmisto.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/
Tietoa yrityksille mm. seuraavista aiheista:
• markkinoinnin ja mainonnan pelisäännöt
• sopimusten laatiminen ja muuttaminen
• maksaminen ja laskutus
• tuotteen takuu ja virheen hyvitys
• etä- ja kotimyynti sekä verkkokauppa.

Työ- ja elinkeinopalveluja (TE-palvelut)
www.mol.fi
Tietoa yrittäjyyteen liittyen sekä palveluita yrittäjälle työnantajan roolissa.
•

Työnantajan palvelut
o TE-toimistojen kautta löytyy maksuttomia työpaikkailmoittamisen kanavia
ja neuvontaa rekrytointiin ja tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja
vähentämiseen. TE-toimistoista saat tarvittaessa apua myös ulkomaalaisen
työvoiman palkkaamiseen.
o Työ- ja elinkeinohallinnon verkkopalvelut ovat nopeita ja ajantasaisia. Niitä voi
käyttää itse kellonajasta riippumatta. Tieto avoimesta työpaikasta kannattaa laittaa
reaaliaikaiselle mol.fi -rekrytointisivustolle, joka on käytetyin rekrytointikanava ja
tavoittaa siten aktiiviset työnhakijat.

•

Yrittäjyyspalvelut
o Liikeidean arviointi ja kehittämisneuvonta
• Lisätietoa yrittäjäksi ryhtymisen eri vaihtoehdoista ja yleensä
yrittämisestä.Yrittäjäksi kouluttautuminen ja yritystoiminnan käynnistäminen
o Yrityksen perustamisen jälkeen palveluja ja tietoa liiketoiminnan kehittämiseksi.
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o Tietoja erilaisista seudullisista ja alueellisista projekteista, joihin osallistumalla
yritys voi kehittyä, verkostoitua ja rakentaa kumppanuuksia muiden yritysten
kanssa.
o Yrittäjätyön välitys sekä yrittäjäkumppaneiden tai yrityksen jatkajan haku.
o Rahoituksesta aloittelevalle yrittäjälle.

HILMA – julkiset hankinnat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa
hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta
reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista
hankinnoista. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE
http://www.hare.vn.fi/
•

Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu ja
kansalaistiedottamisen väline. Kun päätös hankkeen käynnistämisestä on tehty, se
viedään hankerekisteriin.

•

Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja
niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista,
selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten
johtoelimistä.
Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista
lainsäädäntöhankkeista.

•

YTJ – yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
www.ytj.fi
YTJ on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen ylläpitämä tietojärjestelmä, josta
löytyy yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, jotka on merkitty kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, tai joista
on tehty perustamisilmoitus.
Täältä selviää myös Y-tunnus, jonka avulla varmistat, että kyselyt muista rekistereistä
kohdistuvat oikeaan yritykseen.
Useimmin tarvittava tieto koskee merkintää ennakkoperintärekisteriin.
YTJ:stä voi myös tarkastaa, että jokin tietty yritys on olemassa ja siitä annetut tiedot täsmäävät
rekisteriin annettujen tietojen kanssa.
Jos haluaa kartoittaa olemassa olevia yrityksiä paikkakunnittain, tietopalvelusta on mahdollisuus
hakea esim. tietyn paikkakunnan yrityksiä.
Esimerkki: Hakusana: Lohja, yritysmuoto: osakeyhtiö (tai muu yritysmuoto).
YTJ-asiointipalvelussa voit tehdä yrityksen osoite- ja yhteystietomuutoksen sähköisesti
Y-lomakkeet ovat dokumenttipohjia (pdf / word), joiden avulla erilaisten ilmoitusten tekemisen ja
tulostamisen voi hoitaa omalla tietokoneella.
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Virre-tietopalvelu
www.virre.fi
• Viralliset rekisteritiedot yrityksistä
Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietopalvelu on kaikille avoin verkkopalvelu, jota voi käyttää
ilman rekisteröitymistä. Tietopalvelusta löytyy niin kaupparekisterin, säätiörekisterin kuin
yrityskiinnitysrekisterinkin tiedot. Perustiedot ovat maksuttomia. Muut tiedot ovat maksullisia.
Tietopalvelun tilinpäätöshaussa voi hakea yritysten tai säätiöiden tilinpäätöksiä:
Tilinpäätöshaku tuottaa listauksen rekisteröidyistä tilinpäätöksistä. Voit valita listauksesta
voi tilikauden, jonka tietoihin haluat tutustua. Haku on maksuton, mutta itse tilinpäätös on
maksullinen.
Voit seurata yrityksen tai yritysten kaupparekisteritietojen muutoksia tilaamalla Virretietopalvelusta hälytyspalvelun, joka on maksullinen.
Virre-tietopalvelu on tiedonlähde silloin, kun haluat
•
•
•
•
•

tutkia rekisterissä olevia toiminimiä ja tilinpäätöstietoja
etsiä kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden rooleja yrityksissä
hankkia sähköisen kaupparekisteriotteen tai erilaisia todistuksia
tutustua yrityksen tekemiin ilmoituksiin tai
laatia tilastoja tai poimintoja haluamillasi ehdoilla.

Viestintäviraston fi-verkkotunnuspalvelu
https://domain.fi/
•
•

Tietoa mm. fi-verkkotunnuksesta ja sen hakemisesta.
Verkkotunnuksia käytetään osoitteina internetin tärkeimmissä palveluissa, kuten
verkkosivujen ja sähköpostien osoitteissa. Viestintävirasto vastaa fi-päätteisten
osoitteiden hallinnoinnista ja myöntää päätettä edeltävän sanan eli fi-verkkotunnuksen.

•

Fi-verkkotunnus antaa mahdollisuuden käyttää omaa yksilöllistä nimeä sähköpostin
ja www-sivujen osoitteena. Tunnukset myöntää Viestintävirasto, mutta tunnuksia voit
hankkia myös lähes tuhannen palveluntarjoajan kautta.

•
•

Voit tarkistaa etusivulla olevalla ETSI- toiminnolla, onko verkkotunnus vapaa tai varattu.
Verkkotunnuspalveluja tuottavat sekä Suomessa että ulkomailla toimivat
palveluntarjoajat.

Välilehdeltä Palveluntarjoajat linkkiä Etsi palveluntarjoajaa fi-verkkotunnukselle klikkaamalla voi
etsiä palveluntarjoajia esim. omalta paikkakunnalta.
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Tiedonlähteitä eri toimialojen ja markkinoiden
seurantaan
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mistä tietoa talouden ennusteista ja alueellisesta
kehityksestä? Toimiala- ja aluekatsauksista voi lukea toimialojen kannattavuudesta, näkemyksiä
eri alueiden nykytilasta sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Lisäksi sieltä löytyy tietoa
yrittämisen tukimuodoista ja palveluista.

Työ- ja elinkeinoministeriön palveluita yrityksille
•

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2067
Tietoa, tiedonlähteitä ja palveluita yritystoiminnan tueksi: yrityksen kehittämiseen,
rahoitukseen, hallinnollisen työn vähentämiseen, kirjanpitoon ja viranomaisten
tiedotteisiin.
Eri aiheiden yhteydessä on usein maininta niiden keskeisestä lainsäädännöstä ja linkkejä
aihealuetta koskeviin tiedonlähteisiin.

•

TEM Toimialapalvelu
http://www.temtoimialapalvelu.fi/
”TEM Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka koordinoi
ja kehittää pk-yritystoimintaan keskittynyttä toimialapäälliköiden työskentelyä sekä
tietopalvelua. Asiakkaat saavat tietopalvelun käyttöönsä toimialaraporttien ja alueellisten
talousnäkymien muodossa sekä Toimiala Online -tilastokuvien kautta.”

HUOM! Toimiala Online http://www2.toimialaonline.fi/ on maksullinen tietopalvelu ja se on
toistaiseksi käytössä vain julkisella sektorilla.
•

Alueelliset talousnäkymät
http://www.temtoimialapalvelu.fi/index.phtml?s=37
Alueelliset talousnäkymät ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa
vuodessa (verkossa) ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemyksiä
alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

•

Toimialaraportit
http://www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit
Toimialaraportit ovat analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen
liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raporteista saa
vinkkejä esimerkiksi teknologian hyödyntämiseen, palveluinnovaatioihin, eri alojen
keskeisistä menestystekijöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista.

Toimialaraporteissa on tiivistelmät ruotsiksi. Raportit ovat ladattavissa veloituksetta, mutta se
edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.
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Rekisteröitymällä on mahdollista lukea Toimialaraportteja, jotka kertovat eri toimialojen
liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
http://www.etla.fi/index.php
Yritystoiminnan tueksi tutkimustietoa talousennusteista, suhdannenäkymistä, eri toimialojen
kannattavuudesta ja kulutusmarkkinoista.

Suomen pankki
http://www.suomenpankki.fi/fi/Pages/default.aspx
Tietoa ja ennusteita talousnäkymistä
Esimerkiksi: Julkaisut > Euro & talous - Talouden näkymät (ennuste)

Kun tarvitset tietoa asiakkaiden ja yrityskumppaneiden
kehitysnäkymistä
Yritysten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimialan ja kehitysnäkymien tunteminen
on osa riskienhallintaa.
Internetin kautta perusluottotietojen tarkistaminen on kätevää:
1. Tarkasta, että yritys on olemassa ja siitä annetut tiedot ovat samat rekisteriin annettujen
tietojen kanssa: www.ytj.fi
2. Tilinpäätökset ovat julkisia ja ne tulee rekisteröidä kaupparekisteriin. Sähköistä arkistoa
voit selata Virrestä https://virre.prh.fi/portal/dt.
3. Luottotietojen tarkastamiseen on maksullisia palveluita esimerkiksi asiakastieto.fi:n
palvelu omatieto.fi.
Muita yritystietoja voi hakea, esimerkiksi:
• Lehdistä ja lehtien arkistoista
• Paikallisista uutisista ja talousuutisista
www.talouselama.fi - mm. yrityskauppahaku
www.kauppalehti.fi - voi hakea maksuttomasti perustietoja yrityksistä toimialoittain ja
paikkakunnittain.
www.oikeus.fi - ulosottotietoa velkojille ja velallisille sekä valtakunnallinen lista ulosoton
myyntikohteista.
Katso lisää yrityshakemistoja yleisten kirjastojen verkkopalvelusta: www.makupalat.fi

Tilastotiedon hyödyntäminen
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Arkikielessä tilasto tarkoittaa yleensä taulukoita ja kuvioita, jotka esittävät numeroin
joukkoilmiöiden ominaisuuksia.
Valtio ja muut viranomaiset tarvitsevat suunnittelun ja toimintansa pohjaksi tilastoja lukuisista
eri yhteiskuntailmiöistä. Yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt perustavat suunnitelmansa ja
päätöksensä tilastojen kuvaan ajankohtaisista oloista ja kehityssuunnista. Tutkimus käyttää
tilastoja yhteiskunta-analyyseissään. Myös kansalaiset haluavat perustaa mielipiteensä ja
arvionsa tilastotietoihin, joita heille välittävät muun muassa sanomalehdet.
Tilastokeskus on suomalainen viranomainen, joka tuottaa valtaosan maamme virallisista
tilastoista ja myös yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja.
Kaupan alalta löytyy myös runsaasti tilastoja. Tilastokeskuksen tiedot linkitetään esimerkiksi
Tullin ulkomaankauppatilastoihin, joista löytyy yksityiskohtaista tietoa tavaroiden viennistä ja
tuonnista sekä tarjoaa väylän myös eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tilastoihin (esim.
Eurostat). (Lähde: http://www.stat.fi/virsta/thaku/)

Tilastokeskus
www.stat.fi
RSS-syötteen avulla voi seurata Tilastokeskuksen sivuille ilmestyvää uutta tietoa.
•

Etusivulta löytyvät uutiset ja oikoteitä tilastoihin, kuten Suomi lukuina, Kansainvälistä
tilastotietoa ja suhdannetilastoja sekä avainlukuja kuten Elinkustannusindeksi.

•

Uutisia ja tiedotteita -sivulla http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/uutisia.html on ajankohtaista
tietoa tapahtumista, tuotteista ja palveluista.

•

Tilastot - palkista löytyy sivun vasemmalta Tilastojulkistukset.
Esimerkki:
Katso Tilastojulkistukset aikajärjestyksessä ja valitse 7.11.12 ilmestynyt Väestön
tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012. Julkistuksessa kerrotaan suomalaisten internetin
ja verkkokaupan käytöstä 2012.

•

Tilastokeskuksen sivuilta voi hakea tietoa aakkosittain, aihealueittain tai
asiasanoittain. Aiheista voi valita esim. Yritykset. Aihealue käsittelee yritysten
tilinpäätöksiä, yrityksiä, yhteisöjä ja niiden toimipaikkoja kuvaavia tilastoja sekä
liiketoiminnan kuukausikuvaajia.

•

Findikaattori
http://www.findikaattori.fi/ - valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen toteuttama
maksuton verkkopalvelu. Sitä voi hyödyntää, kun tarvitaan ajantasaista luotettavaa tietoa
yhteiskunnan kehitysnäkymistä ja ilmiöistä eri aloilla.
Palvelussa löytyy lähes sata yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattoria, joita
voi tarkastella teemoittain: talous, hyvinvointi, ympäristö, yhteiskuntarakenne ja
luonnonvarat. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla.
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Palvelusta löytyy helposti ajantasaista tietoa mm. työmarkkinoista, työllisyydestä ja
palkoista. Tiedot on helposti siirrettävissä jatkokäsittelyä varten omalle koneelle joko
kuvana, tekstinä tai taulukkomuodossa.

• Tilastokeskuksen yritysrekisteri
http://tilastokeskus.fi/tup/yritysrekisteri/index.html löytyy Tuotteet ja palvelut -sivuilta.
Tilastokeskus ylläpitää yritysrekisteriä, joka sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja
yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisia tai
toimivat työnantajina. Julkisyhteisöjen rekisterin palvelutietokannassa ovat kaikki valtion
virastot, kunnat ja kuntayhtymät.
Yritysrekisterin tietoja ovat mm. yritysten osoitteet, toimialat, henkilöstön ja liikevaihdon
suuruusluokat, aloittamisaika sekä tuoja/viejä-tieto. Tietoja saa niin yritys- kuin
toimipaikkatasolla.
Yritysrekisteristä löytyy toimipaikkalaskuri, josta voi tarkastella toimipaikkojen
lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.
Esimerkkiharjoitus: Haluat tietää, minkä verran parturi- ja kampaamoliikkeitä on
Keravalla. Valitse Kunnittainen toimipaikkalaskuri, josta valitaan kunta, toimialaksi
Parturit ja kampaamot (96021) ja toimipaikkojen lukumäärä yhteensä. Sen jälkeen
paina Jatka ja saat taulukon ja tiedon ko. yritysten määrästä.

• Tilastokeskuksen toimialakatsaukset
http://www.stat.fi/tup/artikkelit/toimialakatsaukset.html
o Toimialakatsaukset ovat verkkoartikkeleja, joka helpottavat ja yhdistävät
suhdannetilastojen tarkastelua.
o Suhdannekehityksen kannalta keskeiset tilastotiedot on koottu toimialoittain
katsauksiin, jotka sisältävät myös syvemmälle tilastoihin pureutuvaa analyysiä.
o Katsauksissa käsitellään päätoimialojen (kauppa, palvelut, rakentaminen, teollisuus)
kehitystä mm. liikevaihdon, tuotannon, työllisyyden, investointien ja
suhdanneodotusten kautta.
o Lisäksi kunkin toimialakatsauksen Fokus-osiossa käsitellään tarkemmin alan
ajankohtaisia ilmiötä ja kiinnostavia alatoimialoja.
Ulkomaankauppaa harjoittavalle yritykselle:

• Kansainväliset tilastot
http://www.stat.fi/tup/kvportaali/ tai etusivun Oikotiet kohdasta Kansainvälistä tilastotietoa
Portaaliin on koottu keskeisiä kansainvälisiä tilastotietoja ja tietolähteitä. Mukaan
on valikoitu tärkeimpien ja luotettavampien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen
tuottamia veloituksettomia tietolähteitä.

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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•
•
•
•
•

Avaintaulukot: yli 1 000 tilastotaulukkoa EU-jäsenmaista ja joistakin EU:n ulkopuolisista
maista.
Taulukot ovat haettavissa suomenkielisen aiheen mukaan, mutta taulukoiden sisällöstä
on käännetty vain maiden nimet.
Taulukoita voi hakea myös vapaasanahaulla.
Maat on taulukoissa aakkostettu EU-käytännön mukaisesti maiden omakielisten
nimien mukaan. Järjestyksen voi muuttaa suomen- tai englanninkielen mukaiseksi
valintaikkunan alasvetovalikosta.
Taulukon alaviitteessä on linkki Eurostatin pääsivulle. Alaviitteessä olevalla
taulukkokoodilla voit hakea kyseisen taulukon ja siihen liittyvät metatiedot Eurostatin
kotisivuilta.

Alueellisia tiedontuottajia, esimerkkinä:

Helsingin tietokeskus
http://www.hel.fi/hki/Tieke/fi/Etusivu
Helsingin kaupungin tietokeskus on tilaston, tutkimuksen ja arkistotoimen asiantuntija- ja
vastuuorganisaatio.
Tietokeskus hankkii, tutkii, välittää ja säilyttää tietoa Helsingistä ja sen alueista - nykyhetkestä,
menneisyydestä ja tulevaisuudesta.
•
•
•

Tuottaa ja julkaisee Uudenmaan alueellisia tilastoja.
Julkaisut-tietokannasta voi hakea julkaisuja nimekkeen tai asiasanojen mukaan.
Helsingin tietokeskus on koonnut Helsingin seudun alueellisia tilastoja nimellä
http://www.aluesarjat.fi/
o Seudullisena yhteistyönä toteutetussa tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina
pääkaupunkiseudun kunnista alueittain, Helsingin seutu sekä Uusimaa ja Itä-Uusimaa
kunnittain.
o Esimerkki: Voit tarkastella alueittain työpaikkatietoja tai perheiden sijoittumista.
Pääkaupunkiseutu alueittain -aiheen alta näkee tarkemman alueellisen jaon.

Muita tilastotiedon lähteitä
•

Elinkeinoelämän keskusliitto, EK
http://www.ek.fi/ek/fi/tietografiikka/yrittajyys/index.php

•

Suomen Pankki
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx

Tietoa ulkomaankauppatilastoista ks. tarkemmin Tullin palvelut.

Teknisen tuotekehityksen seuraaminen
•

Tuotekehityksessä ja markkinatiedossa tarvitaan tietoa esimerkiksi:
o kilpailuympäristöstä, (valtakunnallisia ja alueellisia tiedontuottajia,
Tilastokeskus ja esim. Helsingin tietokeskus)
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o oman alan toimijoista ja tekniikoista, (esim. rekisterit, tuotekehitystietoa mm.
www.prh.fi)
o juridisista oikeuksista, (esim. www.finlex.fi)
•

Teollisoikeudet ja tuotekehitys
Teollisoikeudet ovat immateriaalioikeuksia, joilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia eli
henkistä omaisuutta. Immateriaalioikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen,
teollis- ja tekijänoikeuteen.

•

Teollisoikeuksilla tarkoitetaan yksinoikeuksia, joilla suojataan keksintöjä, tavaroiden ja
palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkomuodon
esikuvaa. Teollisoikeuksia ovat patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit,
toiminimet sekä eräät muut harvinaisemmat suojamuodot, kuten integroitujen piirien
suoja ja kasvinjalostajan oikeus. Myös suoja sopimatonta menettelyä vastaan luetaan
teollisoikeuksiin.
Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla on yksityiskohtaista tietoa eri suojamuodoista
sekä rekisteröintimenettelystä.

•

Patentti- ja rekisterihallitus
www.prh.fi
Tietoa patenteista
• Tietoa patenteista kannattaa ja tulee käyttää tuotekehityksessä, uusien ideoiden
saamiseen, oman alan tekniikan ja kilpailijoiden seuraamiseen ja patenttiloukkausten
välttämiseen.
Kannattaa tarkistaa, onko tuotteeseen, valmistusmenetelmään tai käyttöön kenelläkään
voimassaolevaa patenttia aina silloin, kun suunnitellaan
•
•
•

uuden tuotteen valmistamista, markkinointia tai maahantuontia tai
uuden valmistusmenetelmän ottamista käyttöön tai
uutta käyttötapaa jo olemassa olevalle tuotteelle

•

Patentti on keksijälle myönnetty yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen
hyödyntämiseen. Patenttien keskeinen ajatus on, että patentilla yritys saa ostettua
tuotteelleen suojan tietyksi aikaa. Suojan saamisen edellytyksenä on tuotteen ja
tuotekehityksen julkistaminen.

•

Patentit ovat myös väline uusimpaan tekniseen tietoon. Ne antavat kuvan tutkimus- ja
tuotekehitystoiminnasta maailmanlaajuisestikin ja niistä löytää tietoa myös tekniikan
historiasta. Patenttijulkaisuista onkin rakentunut maailman merkittävin teknisen tiedon
lähde. Se kattaa kaikki tekniikan eri osa-alueet ja on myös ajallisesti ja maantieteellisesti
kattavampi kuin mikään muu yksittäinen tietolähde.

•

Teknisen tiedon lisäksi patentti-informaatio on kaupallista tietoa. Patenteista käy ilmi,
mihin tekniikkaan ja mille markkina-alueille kilpailijat panostavat.
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Mihin maksuton patenttitietokanta soveltuu?
Internetin ilmaistietokannat soveltuvat lähinnä uusimpien esim. mahdollisen kilpailijan
patenttihakemusten seurantaan sekä patenttijulkaisujen selaamiseen. Tekniikan tiedonhauissa
voidaan näitä tietokantoja käyttää yksinkertaisiin hakuihin, kun halutaan tuntumaa siihen, mitä
omalla tekniikan alalla patentoidaan. Kattaviin uutuustutkimuksiin tai tekniikan tason selvityksiin
ne sen sijaan eivät ole sisällöltään eivätkä hakuominaisuuksiltaan riittäviä.
Kaupallisissa tietokannoissa puolestaan on mahdollista tehdä laajoja, monipuolisia selvityksiä
ja tarkkoja patenttihakuja nopeasti.
Lisätietoa ja lähde: PRH. Usein kysyttyä: http://www.prh.fi/fi/patentit/useinkysyttya.html
Myös Google-hakukoneella voi löytää patentteja, mutta suomalaiset ja kattavat ulkomaiset
patentit löytyvät kattavasti PRH:n kautta.

Patenttitietokantoja:
•

Espacenet : http://fi.espacenet.com/

Espacenet-palvelu sisältää patenttitietoa yli 90 maasta, useimmista maista tunnistetietojen
lisäksi hakemus- ja patenttijulkaisuja. Julkaisuissa keksintö, tekninen ratkaisu, on kuvattu
yksityiskohtaisesti.
Espacenet on tietopankki, jossa voi tehdä hakuja, kun mietit, onko keksintösi uusi, kun haluat
selvittää oman alasi viimeisimmän tekniikan, seurata kilpailijan patentointia tai etsiä tietoa
yksittäisestä patenttijulkaisusta.

ESIMERKKI:
espacenet pikahaku: valitse patenttitietokanta Worldwide > valitse hakutyyppi henkilöt tai
organisaatiot > kirjoita hakusana/hakusanat esim. Nokia, Motorola tai Samsung.
Patentin tiivistelmästä näkee päivän, jolloin patentti on myönnetty ja tiivistelmästä patentin
kuvauksen.
espacenet tarkennettu haku: sanahaku kannattaa tehdä toimialan mukaan.
Valitse patenttitietokanta Worldwide > Hakusana(t) keksinnön nimityksessä tai tiivistelmässä
esim.: lower* AND high AND cholesterol* > Hakija esim.:Raisio
•

PatInfo

Sisältää perustietoja suomalaisista patenteista ja hyödyllisyysmalleista.
•

FI-EP-tietokanta

Sisältää perustietoja Suomessa voimassa olevista eurooppapatenteista.
• Julkaisupalvelu
Sisältää eurooppapatenttien käännökset suomeksi toukokuusta 2007, suomalaiset patentit
tammikuusta 2009 ja suomalaiset hyödyllisyysmallit helmikuusta 2009 alkaen.
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Hymanetti ja hyödyllisyysmalli
www.prh.fi/hyodyllisyysmallit.html
•

Hymanetti sisältää tietoa suomalaisista hyödyllisyysmalleista.
Hyödyllisyysmalli on patentin tapainen kielto-oikeus, sen haltijalla on oikeus kieltää muilta
oman mallinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Hymanetti on hyvä
lähde, kun halutaan tietää, mihin keksintöön tietty hyödyllisyysmalli liittyy, mikä on sen
itsenäinen suojavaatimus ja nähdä esim. kuva jostain tietystä keksinnöstä.

Tavaramerkkitietokanta http://tavaramerkki.prh.fi/
•

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat
ja palvelut muiden yritysten tuotteista. Tavaramerkki toimii markkinoilla eräänlaisena
erottamisvälineenä.

•

Tavaramerkki on myös yksinoikeus. Se antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää kyseistä
merkkiä tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa, päällyksessä, liikeasiakirjassa tai
muulla tavalla, kuten suullisesti.

•

Tavaramerkkejä on erilaisia. Se voi olla mm. sana, kuvio, iskulause tai vaikka äänimerkki.

Tavaramerkkitietokannasta saa perustiedot Suomessa vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä. Hakemus- tai rekisterinumerolla
haettaessa tietoja saa myös peruutetuista, keskeytyneistä ja hylätyistä hakemuksista.
Tavaramerkkitietokannasta voi nopeasti ja vaivattomasti tutkia esimerkiksi, millaisia
merkkejä on jo rekisteröity tai mikä on tietyn hakemuksen tila.
Tietoa voit hakea seuraavilla tavoilla:
•

Yksilöllisellä hakemus- tai rekisterinumerolla

•

Sanahaulla voi hakea tietyn sanan sisältäviä merkkejä.

•

Asiakashaulla voi hakea tietyn asiakkaan rekisteröinnit ja hakemukset.

EU-tiedonlähteitä
EUR-Lex - Euroopan unionin oikeus
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
•

EUR-Lex on vapaasti verkossa oleva EU:n asiakirjakokoelmien portaali. Sen kautta
pääsee keskitetysti Euroopan unionin oikeudellisten tekstien täydelliseen kokoelmaan,
joita ovat EY-tuomioistuimen ratkaisut, säädöstekstit ja lainsäädäntömenettelyt.

•

Portaali kattaa seuraavat alakokonaisuudet:
o EU:n virallinen lehti
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o
o
o
o
o

perustamissopimukset
lainsäädäntö ja valmisteilla oleva lainsäädäntö
oikeuskäytäntö
parlamentin jäsenten kysymykset
yleisesti kiinnostavat asiakirjat

•

Euroopan Unionin oikeudesta on olemassa tiivistelmät, esimerkiksi yrityksiin liittyvä löytyy
polkua: Etusivu >Tietoja EU:n oikeudesta > tiivistelmät EU:n oikeudesta > Yritykset

•

Liiketoimintamahdollisuuksen seuraaminen:
1) liiketoimintasektorit > FI
2) toimituspaikka > FI

•

Haku EUR-Lexistä toimii sanahakuna:
o hakea voi yhdellä tai useammalla sanalla.
o katkaisumerkkejä on kaksi:
jos haluaa korvata vain yhden merkin, hakusana katkaistaan kysymysmerkillä (?).
Jos on tarkoituksen korvata useita merkkejä, käytetään katkaisuna
asteriskiä (*).
Katkaisumerkkejä voi käyttää sanan keskellä tai lopussa. Esimerkki: k?ljet* löytää
sanat kuljetus, kuljetuksen, kuljetin – mutta jos aineistoa olisi termillä ”kyljet” sekin
löytyisi.
o Hakuoperaattoreina toimivat SEKÄ ja ILMAN –sanat.
Esimerkiksi haku ”liikenne SEKÄ energia” rajoittaa haun asiakirjoihin, joista löytyvät
molemmat termit. Haku ”liikenne ILMAN energia” löytää asiakirjat, joissa on sana
liikenne, mutta ei sanaa energia.

TED - Tenders Electronic Daily
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Tietokanta julkisista hankinnoista Euroopassa ja Suomessa
http://simap.europa.eu/supplier/opportunities-in-europe/index_fi.htm
TED on Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversio, jossa on keskitetysti
Euroopan talousalueella olevia julkisia hankintoja ja hankintailmoituksia. Palvelua päivitetään
useasti ja viikottain.
TEDin kautta voi vapaasti tutustua liiketoimintamahdollisuuksiin ja selailla, etsiä ja lajitella
hankintailmoituksia mm. maan, alueen tai liiketoimintasektorin mukaan.
Palveluun rekisteröityminen mahdollistaa laajemmat palvelut. Esimerkiksi tietoihin voi tallentaa
oman hakuprofiilin sen mukaan, millaisista ilmoituksista on kiinnostunut.
Esimerkki:
Liiketoimintamahdollisuuksien seuraaminen TED:n sivustolla:
1) etsi liiketoimintamahdollisuudet (tai liiketoimintasektorit)
2) valitse maa, esim. FI - Suomi.
Hankintailmoitukset voi tilata RSS-syötteinä osoitteesta http://ted.europa.eu/TED/rss/rssFeed.do.
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Esimerkki: Klikkaa maa: Suomi ja sen jälkeen valitse haluamasi liiketoimintosektori sivulla
olevasta listasta.
Huom!
Suomessa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista kynnysarvon ylittävistä hankinnoistaan HILMA –
tietokannassa. HILMAssa EU-ilmoitukset julkaistaan heti kun ne on lähetetty julkaistavaksi
TED-tietokannassa.

Eurooppalainen pk-yritys –portaali
http://ec.europa.eu/small-business/index_fi.htm
Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan osaston hallinnoima portaali. Se kokoaa
yhteen kaiken EU:n tarjoaman tiedon pk-yrityksistä, tietoa käytännön neuvoista aina
markkinoita, toimialoja ja innovaatiota koskeviin kysymyksiin.
Portaalin aihealueina on mm. rahoitus, liikekumppanit ja julkisia hankintoja koskevat
sopimukset. Sivustoilta löytyy myös tietoa EU:n pk-yrityksiä koskevasta politiikasta.
Portaalissa on esimerkiksi laaja osio, jossa selvitetään PK-yritysten rahoitusvaihtoehtoja.
Lisäksi sivustoilla on linkkejä yritysten verkottumiseen sekä vinkkejä ja ohjeita vastata julkisten
hankintojen ilmoituksiin.
Tietoa voi hakea myös suomeksi, mutta lopulliset asiakirjat ovat usein luettavissa esim.
englanniksi.
Sivustolla on yksinkertainen hakulaatikko, jossa kannattaa käyttää lyhyttä suomenkielistä
hakua itse asiasta (esim. alv). Haulla löytää sanat vain täsmälleen siinä muodossa, jossa ne on
kirjoitettu (vertaa esimerkiksi hakuja reilu kauppa ja reilua kauppaa.)
Tietoja etsivä voi kuitenkin löytää tarvitsemansa parhaiten selailemalla.

Muita EU-tiedonlähteitä
•

Europa EU - Euroopan unionin portaali
http://europa.eu/index_fi.htm
EU:n tarjouskilpailut ja hankintasopimukset löytyvät näin:
Europa > Politiikka ja toiminta > Tarjouskilpailut ja sopimukset. Europa > Politiikka
ja toiminta > rahoitus ja avustukset > rahoitus ja ohjelmat

•

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto
http://www.europarl.fi/view/fi/homepage.html
Euroopan parlamentin tiedotustoimisto jakaa tietoa parlamentin toiminnasta,
jäsenistä ja päätöksistä.
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Helsingin yliopiston EU-tietokeskus
http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/keskusta/tutustu/eu-tietokeskus.htm
EU-tietokeskus palvelee tiedon tarvitsijoita vastaamalla kysymyksiin, jotka koskevat esim.
EU:n lainsäädäntöä sekä antamalla opastusta EU- lähteiden tiedonhankinnassa.
•

Europe Direct-–palvelut
http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm
Euroopan unionin virallinen verkkosivusto. Se on hyvä lähtökohta, kun hakee

•
•
•

perustietoa EU:n toimintatavoista
EU:n tuoreita uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista
linkkejä EU:n toimielinten ja virastojen verkkosivustoilla oleviin tietoihin

Valikoima ulkomaankaupan tiedonlähteitä ja -tuottajia
Finpro
http://www.finpro.fi/
maaraportteja, markkinatietoa, mm. talouden avaintietoja ja tiedonlähteitä, viejätietokanta, EU:n
julkiset hankinnat ja liikeyhteyspalvelu
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK
http://www.ek.fi/ek/fi/index.php
Elinkeinoelämän keskusliitto tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, joilla kartoitetaan
Suomen yksityisen sektorin suhdannetilannetta ja lähiaikojen näkymiä.
FITA, The Federation of International Trade Associations
http://www.fita.org/
Tulli yrityksille
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/index.jsp

Tullin ulkomaankauppatilastot
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/index.jsp
Tavarat on luokiteltu* ja luokat on löydettävissä Tullin sivuilta.
- Aikasarja -kohdasta löytyvät vienti, tuonti ja kauppatase vuodesta 1970 lähtien.
- Tavaratilastoja -kohdasta löytyy esim. Suomen tuonnin ja viennin rakenne
tavararyhmittäin
- Maatilastoja -kohdasta saa selville esim. Suomen ja Venäjän välisen kaupan
rakenteen tavararyhmittäin.
- Indeksejä -kohdasta löytyvät Tullihallituksen julkaisemien yksikköarvo- ja volyymiindeksien luvut taulukkoina.
- Kuljetustilastoja -kohdassa on taulukoita ulkomaankaupan kuljetuksista.
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-

Muut tilastot kohdassa ovat taulukot tuonnista ja viennistä tuoteluokittain,
toimialoittain ja tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.
(Lähde: http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tilastoja/index.jsp)

ULJAS
http://uljas.tulli.fi/
Uljas on ulkomaankauppatilastojen tietokanta, josta käyttäjä voi poimia yksityiskohtaisimmatkin
tiedot tavaroiden tuonnista ja viennistä maittain. Ulkomaankauppatilastojen lisäksi palvelusta
löytyy logistiikkatilastoja ja valmiita raportteja.
-

Tarkemmat tiedot ulkomaankaupan tilastojen laadintaperusteista ja julkaisemisesta
käyvät ilmi tilastointiperiaatteiden käsikirjasta sekä Intrastat-oppaasta.

-

Tavara/toimialatilastot on esitetty luokituksin (SITC, CN, CPA, TOL), sekä lisätietoa:
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/uljas/index.jsp
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tilastointi/kasikirja/index.jsp
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/intrastat/index.jsp

