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Tilastokysely viljan sekä valkuais- ja öljykasvien osto-, 

käyttö- ja varastomääristä 

Hyvä vastaanottaja 

Viljan sekä valkuais- ja öljykasvien tarjonnan ja kysynnän seuraamiseksi keräämme tietoja viljaa sekä 

valkuais- ja öljykasveja ostavilta ja käyttäviltä yrityksiltä neljännesvuosittain. Koostamme kerätyt tiedot 

koko maan tilannetta kuvaaviksi tilastoiksi. 

Uutta kyselyssä 

Vuoden 2021 alusta lähtien keräämme tavanomaisen ja luomutuotannon tiedot erikseen. Viljatietojen 

lisäksi keräämme vastaavia tietoja myös valkuais- ja öljykasveista. 

Olemme ottaneet käyttöön uuden verkkopalvelun, jonka kautta pyydämme lähettämään tiedot.  

Kyselyyn vastaaminen 

Lähetä tiedot Viljo-verkkosovelluksen kautta edelliseltä jaksolta seuraavan kuukauden 20. päivään 

mennessä osoitteessa: https://web.luke.fi/viljo 

Palautuspäivät ovat 20.4., 20.7., 20.10. ja 20.1.  

Suosittelemme sovelluksen käyttöön Googlen Chrome-selainta. 

Kirjaudu palveluun  

Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Palvelua voivat käyttää henkilöt, joilla on valtuudet 

vastata yrityksen puolesta Luonnonvarakeskuksen tilastollisiin tiedonkeruisiin. Katso lisätietoja ja     

ohjeita valtuuttamiseen verkkosivuiltamme osoitteessa 

 https://stat.luke.fi/suomifi-tunnistus-ja-valtuudet-yritystiedonkeruissa_fi. 

Mikäli et pysty vastaamaan verkossa, voit lähettää tiedot turvasähköpostilla osoitteessa 

 https://turvaviesti.luke.fi sähköpostiosoitteeseen yrityskyselyt@luke.fi. 

Tiedonantovelvollisuudesta ja tietosuojasta kerrotaan tämän kirjeen kääntöpuolella. 

Tilaa tilastojulkistukset sähköpostiisi  

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

Lisätietoja tiedonkeruusta 

yrityskyselyt@luke.fi, Sirpa Karppinen, p. 0295 326 789 ja Seija Heinonen, puh. 0295 326 784 

Kiitos yhteistyöstä!  

Esa Katajamäki 

Päällikkö, biotalouden tilastot 
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Tiedonkeruun lainsäädännöllinen perusta 

ja luottamuksellisuus 
 

Tilaston tuottaminen perustuu lakiin Luonnonvarakeskuksesta   (561/2014), 

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

Lisäksi Eurostatin vilja- ja öljykasvitaseiden EES-sopimus sisältää tietosisältöä 

koskevia velvoitteita.  

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 

salassa 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 viljelijöille, maatalouden päätöksentekijöille ja kaikille kiinnostuneille. 


