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Tilastokysely puukaupasta  

Arvoisa puunostaja  

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, jossa kerätään tiedot yksityismetsistä ostetun teollisuus- ja energia-

puun hinnoista ja määristä. Tietojanne tarvitaan tilastojen luotettavuuden ja kattavuuden varmista-

miseksi.   

Kyselyyn vastaaminen 
Kukin yritys ilmoittaa ne puukaupat, jotka se maksaa tai tilittää suoraan metsänomistajille.  

Teollisuuspuun osalta kyselyyn vastataan kuukausittain, energiapuun osalta voitte vastata joko kuu-

kausittain tai neljännesvuosittain. Lähettäkää vastaukset kohdejaksoa seuraavan kuukauden 10. 

päivään mennessä.  

Pyydämme vastaamaan ensisijaisesti turvasähköpostilla internetosoitteessa https://turva-

viesti.luke.fi/. Sähköpostia lähettäessä valitkaa vastaanottajaksi Puukauppa. Tiedot voi lähettää 

myös ilman turvasähköpostia osoitteeseen puukauppa@luke.fi, mutta tällöin Luke ei vastaa tietojen 

suojaamisesta tiedon siirtovaiheessa.  

Kyselylomake ja ohje turvasähköpostin käyttöön ovat tämän postin liitteenä sekä tilaston tie-

donkeruusivulla osoitteessa https://stat.luke.fi/tiedonkeruu-puukauppatilastokysely_fi 

 

Tilastot julkaistaan Luken verkkopalvelussa 
Teollisuuspuun kauppa https://stat.luke.fi/teollisuuspuun-kauppa 

Energiapuun kauppa https://stat.luke.fi/energiapuun-kauppa 

Tilaa tilastojulkistukset sähköpostiisi  

Voit tilata tilastojulkistukset sähköpostiisi osoitteessa https://stat.luke.fi/tilaa-tilastoja 

Tietojen antaminen tilastoon on lakisääteistä. Tiedonantovelvollisuudesta ja tietosuojasta kerrotaan 

tämän saatteen seuraavalla sivulla.  

Lisätietoja tiedonkeruusta ja tilastoista 

Yliaktuaari Jukka Torvelainen, puh. 029 532 5127, jukka.torvelainen@luke.fi 

Kiitos yhteistyöstä!  

Esa Katajamäki 

päällikkö, biotalouden tilastot 
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Tiedonkeruun lainsäädännöllinen perusta 

ja luottamuksellisuus 
 

Tilaston tuottaminen perustuu lakiin Luonnonvarakeskuksesta (561/2014), la-

kiin ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) sekä tilastolakiin (280/2004). 

Tietojen antaminen tilastoon on lakisääteistä. Velvollisuus perustuu ruoka- ja 

luonnonvaratilastoista annetun lain (562/2014) 3 §:ään. 

Tilastotarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan sa-

lassa pidettäviä.  

Yksikkötason tietoja ei luovuteta missään olosuhteissa hallinnollista päätök-

sentekoa, tutkintaa, valvontaa tai muuta vastaavaa käyttöä varten. 

Tutustu tietosuojaselosteeseen ja lue lisää tietosuojasta: 

https://stat.luke.fi/tietosuoja 

____________________ 

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä 

luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. 

Tämän kyselyn toteuttaa Luken Tilastopalvelut-yksikkö, joka tuottaa ja julkai-

see Suomen ruoka- ja luonnonvaratilastoja. 

Tilastot muodostavat tärkeän pohjan luonnonvara-alan tutkimukselle ja anta-

vat tietoa metsäalan toimijoille ja päätöksentekijöille sekä kaikille kiinnostu-

neille. 

https://stat.luke.fi/tietosuoja

