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Tietojärjestelmän nimi
ULJAS ulkomaankauppatilastojen jakelujärjestelmä
Tietojärjestelmän vastuutaho (Pakollinen tieto)
Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto
Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja – henkilö
Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosaston tilastointi
Sovellusvastaava: Mervi Virtanen p. 040 3328470
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
ULJAS ulkomaankauppatilastojen jakelujärjestelmä jakelee Suomen viralliset tavaroiden ulkomaankauppatilastot.
Tietolähteet
Järjestelmän tietolähteenä toimii Tullin T2000-tilastojärjestelmä.
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta
Järjestelmän aikasarjat alkavat vuodesta 1987.
Tietojen päivitystiheys
Uutta aineistoa ladataan tietojärjestelmään kerran kuukaudessa.
Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys
Uljas sisältää vain julkista tietoa. Ennen virallista ulkomaankauppatilastojen julkistushetkeä on uusimman kuukauden ja
päivitettävien tietojen sisältö sisäpiirilainsäädännön nojalla vain tiettyjen valittujen henkilöiden osalta näiden tiedossa.
Julkiset tiedot tietoryhmittäin
Ulkomaankauppatilastoista on jaossa CN-, SITC-, CPA- ja TOL-luokitusten mukaisia tavaratilastoja viennistä ja tuonnista
maittain. Indikaattoreina tilastoarvo, paljous ja lisäpaljous sekä näiden kumulatiiviset arvot. Järjestelmässä lasketaan erikseen
”arvo/paljous” ja muutosprosentti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lisäksi tavaroiden ulkomaankaupasta
julkaistaan kauppatase ja indeksit. Kauppatase julkaistaan maittain, indikaattoreina viennin ja tuonnin arvot, niiden muutokset
ja sijaluvut sekä osuudet kokonaisviennistä ja –tuonnista. Yksikköarvo- ja volyymi-indeksit julkaistaan erikseen EU-sisä,ulkokauppa ja totaalitasolla CPA1-CPA3 tavaraluokituksella. Indikaattoreina ovat indeksi, kuukausimuutos, vuosimuutos,
alaindeksin muutoksen vaikutus kokonaisindeksin muutokseen, liukuva 12 kuukauden keskiarvo, liukuvan keskiarvon muutos
edelliseen vuoteen sekä alanimikkeen painoarvo suhteessa kokonaisindeksiin.
Logistiikkatilastoista jaossa ovat transitotilasto, kuljetustilasto ja rajaliikennetilasto. Transitotilastossa julkaistaan itään
suuntautuvan maantietransiton arvot ja paljoudet tärkeimpien CN1-CN2-tason nimikeluokituksella. Kuljetustilastossa
julkaistaan tuonnin ja viennin tiedot kuljetusmuodoittain ja maittain sisältäen korjaustavarat. Molemmissa indikaattoreina ovat
arvo, paljous sekä niiden muutokset ja kumulatiiviset luvut. Rajaliikennetilastossa julkaistaan liikenteen määrät
liikennevälineittäin ja rajanylityspaikoittain. Indikaattoreina ovat lukumäärä ja muutos ja kumulatiiviset luvut.
Vero- ja maksutilastossa julkaistaan valmisteverot verolajin, -ryhmän ja -tuotteen mukaisella luokituksella. Indikaattoreina ovat
kannettu vero, verotettu paljous sekä ko. muutokset edelliseen vuoteen ja vastaavat kumulatiiviset luvut.
Lisäksi julkaistaan Tullissa kannetut verot ja maksut. Tilasto sisältää suoraan valtiolle tuloutettavat verotulot, kantopalkkiot,
muut maksut ja sekalaiset tulot, muille viranomaisille tilitettävät maksut, muihin sopimuksiin perustuvan kannon sekä EU:lle
tilitettävät tullit ja maksut. Indikaattoreina kanto ja sen muutos edelliseen vuoteen sekä vastaavat kumulatiiviset luvut.
Salassa pidettävät tiedot
Uljaksessa ei ole salassa pidettävää tietoa, vaan tällainen tieto on korvattu … -merkinnällä.
Tietojärjestelmän julkinen osoite
ULJAS-tietojärjestelmän internet-osoite on http://uljas.tulli.fi
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