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MÄÄRÄYS NEUVOTTELUVIRANOMAISEN / VIRASTON TILASTOYHTEISTYÖSTÄ 
 
 
1 Tilastoyhteistyön tavoitteet ja periaatteet 

 
Valtiovarainministeriö ja valtion pääsopijajärjestöt ovat tehneet keskustason tilastoyh-
teistyösopimuksen. Siinä sopijaosapuolet korostavat neuvottelu- ja sopimustoiminnan ti-
lastoyhteistyön merkitystä neuvottelutoiminnan eri tasoilla ja pyrkivät omalta osaltaan 
edistämään tilastoyhteistyötä virastoissa ja niiden sopimusaloilla. 

 
Tilastoyhteistyön tavoitteena on edistää luottamusta neuvottelu- ja sopimustoiminnassa 
tarvittaviin palkka- ja muihin tilastoihin sekä molemminpuolista, yhteistä informaatiota ja 
välttää tilastollisia tulkintaerimielisyyksiä sekä edistää palkkausjärjestelmien toimivuutta 
valtion organisaatioissa. 
 
Neuvottelu- ja sopimustoiminnan tilastoyhteistyössä on noudatettava hyvää tiedonhallin-
tatapaa. Palkkojen ja muiden palvelussuhteen ehtojen tilastoyhteistyön tulee perustua 
avoimuuteen sekä oikeaan ja luotettavaan tilastotietoon ja tilastotietojen perusteiden 
tuntemiseen. 
 
Keskustason osapuolet korostavat virastotason tilastoyhteistyön merkitystä. Tämän 
vuoksi valtiovarainministeriö antaa seuraavat määräykset tilastoyhteistyöstä virastoissa. 
Määräys on valmisteltu valtion tilastotyöryhmässä ja sen lähtökohtana ovat luottamus ja 
avoimuus paikallistason neuvottelu- ja sopimustoiminnassa sekä luotettavan ja yhtenäi-
sen tiedon hyödyntämisen edistäminen tässä yhteydessä. Tämä korostuu palkkausjär-
jestelmien ylläpidossa, seurannassa ja kehittämisessä. Määräyksen tarkoituksena ei ole 
rajoittaa virastotasolla asianomaisten osapuolten keskenään sopimaa käytäntöä. 

 
2 Luottamusmiehen tiedonsaanti 

 
Kulloinkin voimassa olevassa keskustason yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on 
sovittu luottamusmiehen tiedonsaannista. Luottamusmiesten tiedonsaannista sovelle-
taan vähintään seuraavaa: Pääluottamusmiehillä ja oman toimipiirinsä tai työpaikkansa 
osalta muilla luottamusmiehillä on oikeus vuosittain ja uuden palkkausjärjestelmän käyt-
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töönoton siirtymävaiheiden yhteydessä sekä ennen palkkausta koskevia neuvotteluja 
luottamuksellisesti saada tiedot viraston palkkausjärjestelmää koskevan sopimuksen so-
veltamisalaan kuuluvan henkilöstön sijoittumisesta vaativuus- ja suoritustasoille sekä ti-
lastotiedot henkilöiden kokonaispalkkauksesta ja sen kehityksestä vaativuustasoittain, 
henkilöstöryhmittäin, koulutustasoittain ja sukupuolen mukaan ryhmiteltyinä. Luotta-
musmiehellä on lisäksi tässä tarkoitetuissa tilanteissa ja edellytyksin oikeus saada tiedot 
edustamiensa henkilöiden tehtäväkuvauksista, vaativuusarvioinneista ja -tasoista sekä 
kokonaispalkkauksesta palkkatekijöittäin eriteltynä ja niiden perusteista. Henkilökohtai-
sen palkanosan perusteita koskevan tiedon antaminen edellyttää kuitenkin, että henkilö 
on suostunut siihen yksilöidyllä valtakirjalla. Virastossa on sovittava tarkemmin tässä tar-
koitettujen tilastojen sisällöstä ja tietojen antamismenettelystä. Näiden tietojen antami-
sessa on otettava huomioon tietosuojavaatimukset. Tiedot luovutetaan ilman erillistä 
pyyntöä ja maksutta. 
 
Luottamusmiehille toimitettavien tilastotietojen tulee olla mahdollisimman ajantasaisia ja 
ne tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen palkkauksen tarkistamista koskevien virka- ja työ-
ehtosopimusneuvottelujen alkamista ja kolme kuukautta tilastointivuoden päättymisen 
jälkeen. 
 
Virasto toimittaa luottamusmiehen käytettäväksi tehdyt virka- ja työehtosopimukset, eril-
lispöytäkirjat ja muut sopimukset, niiden soveltamisohjeet sekä virastokohtaiset erityis-
määräykset ja ohjeet. Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kaikki työsopimukset, joi-
hin asianomaista työehtosopimusta sovelletaan. 
 
Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä virkamiehen tai työntekijän palkasta tai palve-
lussuhteeseen liittyvien säädösten, määräysten tai sopimusten soveltamisesta, on luot-
tamusmiehelle annettava kaikki tapausten selvittämiseen vaikuttavat tiedot ja tarvittavat 
asiakirjat. 
 
Koska joissain tapauksissa myös asianomaisilta viranomaisilta saattaa puuttua esillä 
olevan tapauksen selvittämiseen tarvittavia tietoja, on asiaan kuuluva tiedonantovelvolli-
suus myös pääluottamusmiehellä ja luottamusmiehellä. 
 
Arviointiryhmien tehtävistä on 28.3.2010 sovittu sopimuskaudelle 2010–2012 tehdyn val-
tion virka- ja työehtosopimuksen 11 §:ssä. Tämä on myöhemmin tarkennettu seuraa-
vaan muotoon: 

”Arviointi- ja kehittämisryhmän jäsenillä ja puheenjohtajalla on oikeus luotta-
muksellisesti saada tämän sopimuksen soveltamisalalta ryhmän toimialalla tie-
dot vuotuisiin kehityskeskusteluihin perustuvista vaativuustasomuutoksista ja 
niiden perusteena olevista tehtäväkuvauksista. Lisäksi heillä on kahdesti vuo-
dessa oikeus luottamuksellisesti saada tämän sopimuksen soveltamisalalta 
ryhmän toimialalla tiedot muuhun kuin vuotuisiin kehityskeskusteluihin perustu-
vista vaativuustasomuutoksista sekä uusien, niin täytettyjen kuin vailla haltijaa 
olevien tehtävien vaativuustasoista, sekä niiden perusteena olevista tehtäväku-
vauksista.” 

 
3 Tilastoyhteistyö palkkausjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä 

 
Virastojen henkilöstöpoliittiset sekä osapuolten neuvottelu- ja sopimustoiminnan tavoit-
teet toteutuvat sitä paremmin, mitä paremmin osapuolet tuntevat palkkauksen ja muiden 
palvelussuhteen ehtojen perusteet. Palkkausjärjestelmän kehittämisessä tilastoyhteis-
työn merkitys korostuu. Hyvällä tilastoyhteistyöllä luodaan sekä työnantajalle että pal-
kansaajille mahdollisuudet seurata palkkauksen kehittymistä suhteessa asetettuihin ta-
voitteisiin. Tämä edellyttää yhteistä, säännöllisesti käsiteltävää ja monipuolista tietoa 
palkkatasosta, palkkakehityksestä ja palkkarakenteista, jonka perusteella voidaan arvi-
oida esimerkiksi palkkauksen kilpailukykyisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kun osapuol-
ten yhteisenä tavoitteena on palkkauksen oikea taso suhteessa yleisiin työmarkkinoihin, 
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on tätä koskevissa tarkasteluissa otettava huomioon palkkapolitiikan muut yleiset tavoit-
teet ja virastokohtaiset tavoitteet. 
 
Valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen tilastotyöryhmässä valtion palkkauksellis-
ta asemaa seurataan erityisesti valtion oman palkka-analyysivälineen (VPL) ja sen tuot-
tamien tietojen perusteella. Tällä välineellä myös jokainen virasto voi arvioida omaa 
palkkapolitiikkaansa. Välineen käytön ja sen luottamuksen kannalta virastoissa on tär-
keää, että analyysivälineen tuloksia käsitellään yhteisesti samojen periaatteiden mukai-
sesti ja samoja menettelytapoja noudattaen kuin viraston tilastoyhteistyössä yleensä. 
Osana tilastoyhteistyötä tarkastellaan myös tasa-arvolain mukaisia palkkakartoituksia. 
 
Palkkausjärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä palkkausjärjestelmän toimivuutta on 
seurattava säännöllisesti. Toimivuuden seurannassa kiinnitetään huomiota henkilöstöra-
kenteen muutoksiin ja pyritään erikseen seuraamaan muutoksia niiden taustalla olevien 
syiden mukaan (mm. tehtävien vaativuuden arviointimuutokset, organisaatiomuutokset ja 
henkilöstövaihdokset). Seurannassa on tarkkailtava järjestelmän sisäistä toimivuutta ja 
tehtävä ulkopuolisia vertailuja. 
 
Sekä sisäisen että ulkoisen seurannan kannalta on tärkeää, että sovitaan tietyt palkka-
käsitteet ja palkanosat ja luokitukset, joiden mukaan tietoja systemaattisesti tilastoidaan. 
 
Tilastoinnissa käyttökelpoisia palkkakäsitteitä ja palkanosia ovat esimerkiksi: 

 säännöllisen työajan ansio 

 kokonaisansio 

 tehtäväkohtainen palkanosa 

 henkilökohtainen palkanosa 

 tulospalkkio 
 
Tärkeitä tilastoitavia asioita ovat palkkakäsitteiden keskipalkat ja tarvittaessa niiden ha-
jonnat. Koko sopimuksen keskimääräisen kehityksen lisäksi on hyödyllistä tarkastella 
palkkakehitystä esim. vaativuusluokittain, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan sekä 
ammatti-/tehtäväryhmittäin. Organisaation koosta riippuen voi olla perusteltua tehdä tar-
kasteluja myös yksiköittäin ryhmiteltynä. 
 
Palkkatilastoissa laskentaan otetaan mukaan vain kokoaikainen koko kuukaudelta täyttä 
palkkaa saanut henkilöstö. Tarvittaessa osa-aikaiset tilastoidaan erikseen. Eri vuosien ti-
lastoja vertailtaessa on varmistettava, että eri vuosien tilastot on laskettu samoilla raja-
uksilla ja että vertailutiedot ovat samalta ajankohdalta. 
 
Henkilökohtaisen arvioinnin toimivuutta voidaan seurata tarkastelemalla keskimääräisen 
henkilökohtaisen palkanosan määrää ja sen kehittymistä eri luokitteluilla, esim. vaati-
vuustasoittain, sukupuolen mukaan tai yksiköittäin. Henkilökohtaisen palkanosan käyttöä 
voidaan seurata myös tarkastelemalla henkilöstön jakaantumista sen suuruuden mukai-
siin luokkiin. 
 
Palkkausjärjestelmiä rakennettaessa, palkkausjärjestelmien rakenteen oleellisissa muu-
toksissa ja paikallisesti toteuttavien erien neuvotteluissa tarvitaan tilastopohjaista tieto-
jenhallintaa ja laskentaa, joka mahdollistaa kulloinkin neuvoteltavina olevien vaihtoehto-
jen kohdentumisen ja vaikutusten hahmottamisen. Tämä tietojenhallinnan tasovaatimus 
on yleensä yhtä korkea, kuin aikaisemmin vpj -järjestelmien käyttöönotto- tai muutosso-
pimusten neuvotteluiden yhteydessä. 
 
Palkkausjärjestelmää rakennettaessa organisaatio yleensä määrittelee oman palkkauk-
sellisen asemansa valtiolla tai yleisillä työmarkkinoilla ja mahdolliset tavoitteensa sen 
muuttamiseksi. Ulkoisten palkkasuhteiden seurannalla voidaan saada jatkuvasti tietoa 
organisaation palkkauksellisen aseman muutoksista ja selvittää esimerkiksi, onko näissä 
eroja eri henkilöstö- tai tehtäväryhmissä tai eri vaativuustasoilla. Oman haasteensa näi-
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hin vertailuihin tuo tarve ottaa mukaan palkkauksen lisäksi myös muut palvelussuhteen 
ehdot. 
 
Ulkopuolisina vertailuaineistoina voidaan käyttää mm. valtiovarainministeriön tuottamia 
palkka-analyysitietoja, saatavissa olevia yleisiä kotimaisia palkkatilastojulkaisuja, erilaisia 
palkkavertailututkimuksia ja kansainvälisiä palkkatilastoja. Ulkopuolisissa vertailuissa on 
aina hyvin tärkeää varmistua tietojen vertailukelpoisuudesta. Aihetta on käsitelty laa-
jemmin keskustason tilastotyöryhmän Palkkatilastomenetelmät ja -luokitukset -raportissa 
(14.3.2002), joka löytyy valtiovarainministeriön internetsivuilta http://www.vm.fi.  
 
Paikallistason työnantajaosapuoli toimittaa tarvittavat palkkausjärjestelmän rakennetta ja 
palkkatekijöitä koskevat tilasto- ja muut tiedot paikallistason neuvotteluosapuolille. 
 
 
Koko palkkausjärjestelmän ja sen osien toimivuuden varmistamiseksi on hyödyllistä ke-
rätä palkkausta koskevien tietojen lisäksi säännöllisesti palautetta henkilöstön, esimies-
ten ja johdon kokemuksista palkkausjärjestelmästä, sen toimivuudesta ja siihen sisälty-
vistä arvioinneista. Valtiovarainministeriö on yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa 
kehittänyt kyselyn palautteen keräämistä helpottamaan. Kysely on toteutettu VMBaro-
välineellä, joka on vapaasti virastojen käytettävissä. VMBaron sisältökuvaus ja ohjeet 
löytyvät internetistä osoitteesta http://www.baro.vm.fi/.  
 
Palkkausjärjestelmän toimivuuden, luottamuksen ja kannustavuuden kannalta on ylei-
sesti ottaen tärkeää, että henkilöstö tietää palkkausjärjestelmän perusteet ja että esi-
mies antaa työntekijälle itselleen riittävät tiedot palkkauksen perusteena olevista tehtävi-
en vaativuusarvioinnin periaatteista ja henkilökohtaisen palkanosan arviointituloksen pe-
rusteluista. 
 
Valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen tilastotyöryhmässä laaditaan neuvottelu- 
ja sopimustoiminnan yhteinen tietopohja vuosittain ja kulloistakin neuvottelukierrosta var-
ten. Tilastotyöryhmässä seurataan tilastollisesti sopimusten toteutumista. Näissä yhteyk-
sissä kiinnitetään huomiota myös tilastojen käyttöön sekä niihin liittyviin tilastollisiin on-
gelmiin. Tietopohjaa, tilastoraporttia sekä seurantatietoa voidaan käyttää tarvittaessa 
paikallisessa neuvottelutoiminnassa yleisten tilastollisten kysymysten huomioonottami-
seksi. Lisäksi valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt ovat yhdessä tehneet Palkkati-
lasto-oppaan, joka löytyy valtiovarainministeriön internetsivuilta osoitteesta 
http://www.vm.fi.  
 
Toimiva tilastoyhteistyö virastossa edellyttää työnantaja- ja henkilöstöedustajien tilasto-
osaamista. Tarvittaessa osaamista tulisi tukea soveltuvalla tilastokoulutuksella.  

 
4 Tilastoaineistot ja tietosuojavaatimukset 

 
Tilastojen tuottamisen tehokkuuden ja toimivuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, 
että virastotyönantaja huolehtii tarvittavan tiedon tuottamisesta. Viraston tilastotietojen 
tulee olla mahdollisimman ajantasaisia ja ne tulee toimittaa paikalliseen tilastoyhteistyö-
hön osallistuville henkilöille kaksi viikkoa ennen palkkauksen tarkistamista koskevien 
virka- ja työehtosopimusneuvottelujen alkamista ja kolme kuukautta tilastointivuoden 
päättymisen jälkeen. 
 
Tilastoyhteistyössä ja tietojen luovutuksessa otetaan huomioon tietosuojavaatimukset ja 
noudatetaan tilastoeettisiä periaatteita, joiden mukaan henkilöiden yksilöinti tilastoista ei 
ole mahdollista. Ilman erityistä syytä palkkatilastotietoja ei julkaista kuutta henkilöä pie-
nemmistä ryhmistä. 
 
Tilastoyhteistyön piiriin eivät kuulu viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 an-
netun lain 24 §:ssä tarkoitetut salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat eivätkä sellaiset 
tilastot, jotka on tuotettu luottamuksellisina viraston tilastoyhteistyön piirissä olevan jon-
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kin osapuolen omaan käyttöön tilastojen tuottamista koskevien sopimusehtojen perus-
teella. 
 
Tietojen luovuttamisesta ja luovutusten edellytyksistä on määräyksiä mm. nimikirjalaissa 
(1010/1989), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), henki-
lötietolaissa (523/1999), laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja ti-
lastolaissa (208/2004) sekä valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimusmäärä-
yksissä koskien luottamusmiestoimintaa. Valtion henkilöstön palkkojen julkisuutta kos-
kevissa yleisissä kysymyksissä noudatetaan valtiovarainministeriön 14.12.2006 anta-
maa ohjetta VM 46/01/2006. 
 
Erityistarpeita varten saadut yksityiskohtaiset tiedot ovat vain virkatyönä tehtävään palk-
kausjärjestelmän kehittämiseen käytettäviä tietoja, eivätkä neuvottelijat saa luovuttaa 
näitä luottamuksellisia tilastotietoja muille. Mikäli neuvotteluihin osallistuu viraston ulko-
puolisia henkilöitä, kuten järjestöjen päätoimisia toimihenkilöitä ja konsultteja, heidän on 
sitouduttava olemaan luovuttamatta virastosta saamiaan luottamuksellisia tietoja muille. 
 
 
 
 
 
Osastopäällikkö, 
valtion työmarkkinajohtaja  Juha Sarkio 
 
 
 
 
 
Finanssineuvos  Pentti Tuominen 
 


