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TIETOJÄRJESTELMÄ

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)

Tietojärjestelmän vastuutahot
ja yhteystiedot

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 09 -731136
Käyntiosoite:
Haapaniemenkatu 4 A, Helsinki
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
PL 1140, 00101 HELSINKI
Puh. 09 – 693 9500
Käyntiosoite:
Arkadiankatu 6 A, Helsinki

Tietojärjestelmän
käyttötarkoitus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tarkoituksena
on yrityksiä ja yhteisöjä yksilöivien yhtenäisten
tunnusten antaminen ja näitä koskevien
perustietojen kerääminen yritys- ja
yhteisötietojärjestelmään, Verohallinnon
verotuksen tietojärjestelmään sekä Patentti- ja
rekisterihallituksen pitämiin kauppa- ja
säätiörekisteriin.
Tietojärjestelmän pitäminen perustuu yritys- ja
yhteisötietolakiin (244/2001).

Tietolähteet

Tiedot kerätään yritysten ja yhteisöjen
perustamisilmoituksilta sekä näiden muutos tai
lopettamisilmoituksilta. Lisäksi tietoja kerätään
Verohallinnon pitämistä työnantaja-,
ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten
rekisteristä sekä Patentti- ja rekisterihallituksen
pitämistä kauppa- ja säätiörekisteristä.

Tiedot ovat vuodesta

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä on perustettu
vuonna 2001. Järjestelmään kopioitiin olemassa
olevien yritysten ja yhteisöjen tiedot aina 1800
luvun lopulta lähtien.

Tietojen päivittäminen

Yritys- ja yhteisötieto järjestelmää päivitetään
päivittäin.

Tietojärjestelmän tietojen
julkisuus- ja salassapito ja
julkiset tiedot

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yritys- ja
yhteisötietorekisteristä on jokaisella oikeus saada
tietoja. Tiedot ovat saatavilla julkisessa
tietopalvelussa internetissä.
Julkisia tietoja ovat mm:
yritys- ja yhteisötunnus
toiminimitiedot
nimi- ja kielitiedot
kotipaikkatiedot
julkiset yhteystiedot

päätoimialatiedot
tieto yritysmuodosta
tiedot merkitsemisestä arvonlisäverovelvollisten-,
työnantaja-, ennakkoperintä-, kauppa-, säätiö
rekisteriin
tiedot purkautumisesta, toiminnan
keskeytyksestä ja lopettamisesta
tieto muusta oikeudellisesta toimintakyvystä
Yritys- ja yhteisörekisteriin ei merkitä
järjestelmään yksinomaan Verohallinnon tarpeita
varten tallennettavia seuraavia tietoja:
henkilötunnus
henkilön nimi, jos hän käyttää toiminnassaan
toiminimeä
muu kuin yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite
muuta kuin elinkeinotoimintaa harjoittavan
henkilön tunnistetiedot, päätoimiala, kieli ja
oikeudellinen toimintakyky
Verohallinnon tarpeita varten tallennetut tiedot
ovat verotustietoina salassa pidettäviä (laki
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
1346/1999 1 ja 4 §).
Lisätietoja tietojärjestelmästä

Lisätietoja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saa
internetistä www.ytj.fi.
Yritys- ja yhteisötietorekisteristä on tehty
henkilötietolain (521/1999) 10 §:n mukainen
rekisteriseloste (www.ytj.fi).
Lisätietoja Verohallinnon ja Patentti ja
rekisterihallituksen rekistereistä www.vero.fi ja
www.prh.fi.

