VALTION KESKUSTASON TILASTOYHTEISTYÖSOPIMUS
Valtiovarainministeriö sekä valtion pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat sopineet
seuraavista tilastoyhteistyömuodoista:
1§
Tätä sopimusta sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusten soveltamisalalla.

2§
Valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen tilastotyöryhmää varten tuotetaan neuvottelu- ja
sopimustoiminnan keskustason yhteinen tietopohja liitteessä 1 määritellyllä tavalla ja kulloistakin
neuvottelukierrosta varten.
Tilastoyhteistyöllä edistetään luottamusta neuvottelu- ja sopimustoiminnassa tarvittaviin palkka- ja
muihin tilastoihin. Tavoitteena on kehittää molemminpuolista, yhteistä informaatiota ja välttää
tilastollisia tulkintaerimielisyyksiä.
Valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt korostavat neuvottelu- ja sopimustoiminnan
tilastoyhteistyön merkitystä neuvottelutoiminnan eri tasoilla ja pyrkivät omalta osaltaan edistämään
tilastoyhteistyötä virastoissa ja laitoksissa ja niiden sopimusaloilla. Tällä sopimuksella ei kumota eikä
rajoiteta jo voimassa olevaa asianomaisten osapuolten välillä virastoissa ja laitoksissa ja niiden
sopimusaloilla tilastoyhteistyössä vallitsevaa käytäntöä.

3§
Tilastoyhteistyösopimus koskee valtion pääsopijajärjestötason neuvottelu- ja sopimustoiminnan
edellyttämiä tietoja. Valtiotyönantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtista toimitetaan
pääsopijajärjestöjen käyttöön tämän sopimuksen 4 §:ssä mainittuja ja sopimuksen liitteessä 1 eriteltyjä
tietoja, joita luovutettaessa otetaan huomioon tietosuojavaatimukset ja tilastoeettiset periaatteet.
Tilastoyhteistyön piiriin eivät kuulu viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 annetun lain 24
§:ssä tarkoitetut asiakirjat eivätkä sellaiset tilastot, jotka on tuotettu luottamuksellisina tämän
sopimuksen jonkin osapuolen omaan käyttöön tilastojen tuottamista koskevien sopimusehtojen
perusteella. 1
Luottamusmiehen tiedonsaannista on erikseen sovittu luottamusmiessopimuksessa ja sitä koskevassa
soveltamisohjeessa sekä virastotason tarkentavissa virka- ja työehtosopimuksissa. Luottamusmiehillä
on mahdollisuus virastoissa ja laitoksissa erikseen sovittavin tavoin perehtyä tilastoihin tulevien
palkkatietojen ilmoittamismenettelyyn järjestöönsä ja toimialueeseensa kuuluvien henkilöiden osalta.
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Tietojen luovuttamisesta ja niiden rajoituksista on määräyksiä mm. nimikirjalaissa (1010/1989), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999), henkilötietolaissa (523/1999), laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja tilastolaissa (208/2004) sekä valtion yleisen virkaja työehtosopimuksen sopimusmääräyksissä koskien luottamusmiestoimintaa. Valtion henkilöstön palkkojen julkisuutta koskevista yleisistä kysymyksistä
on olemassa valtiovarainministeriön asiaa koskeva kirje VM 46/01/2006.
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4§
Valtiovarainministeriö toimittaa pääsopijajärjestöjen käyttöön Valtion työmarkkinalaitoksen
(VTML):n tilastojulkaisut ja niihin liittyvät taulukot ja kuviot. Vuosittain päivitetään yhteinen
Ajankohtaista tilastotietoa -raportti. Lisäksi pääsopijajärjestöille toimitetaan Tahti-rekisteristä
tilastotietoja henkilölukumääristä ja keskimääräisistä ansioista. Tiedot toimitetaan sähköisessä
muodossa, mikäli se on mahdollista. Vuosittain pääsopijajärjestöille toimitetaan henkilöstön tilaa,
työvoimakustannuksia, palkkauksellista asemaa, naisten ja miesten palkkauksellista tasa-arvoa ja
valtion palkkausjärjestelmien toimivuutta kuvaavia tilastoraportteja ja julkaisuja.
Valtiovarainministeriön pääsopijajärjestöille toimittamat tiedot on eritelty liitteessä 1.
Osapuolten yhteisten tietotarpeiden johdosta kulloinkin tehtäviä erityisluokituksia ja -tilastoja
käsitellään tilastotyöryhmässä. Neuvottelu- ja sopimustoiminnan eri tasojen yhteisten tietotarpeiden
johdosta kulloinkin tehtäviä eri tasojen erityisluokituksia ja -tilastoja käsitellään niin ikään
tilastotyöryhmässä. Edellä todettujen tilastojen laatimisesta ja muiden yleisten tilastollisten selvitysten
suorittamisesta aiheutuviin kustannuksiin osapuolet osallistuvat tilastoryhmässä erikseen sovittavalla
tavalla. Tässä tarkoitetut erityisluokituksiin perustuvat tiedot ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu
ainoastaan osapuolten neuvottelijoiden käyttöön ellei muuta sovita.
Pääsopijajärjestöt voivat tilata omalla kustannuksellaan sopimuksen mukaisia tilastollisia
erillistulosteita Tahti-rekisteristä saatuaan siihen valtiovarainministeriön luvan.

5§
Pääsopijajärjestöt osallistuvat valtiovarainministeriön tilastokustannuksiin erillisessä pöytäkirjassa
todetulla tavalla.

6§
Tähän sopimukseen liittyviä asioita käsitellään osapuolten yhteisessä tilastotyöryhmässä. Kullakin
sopimusosapuolella on oikeus tuoda haluamansa tilastollinen asia tilastotyöryhmän käsiteltäväksi.
Tilastotyöryhmän tehtävänä on käsitellä yhteistä tietopohjaa, tilastojen tuottamiseen ja niiden
luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä, ansiotilastoissa käytettäviä tilastollisia luokitteluperusteita ja
tilastojen kehittämistä, ansiotilastojen yhteydessä käytettäviä ansio- yms. käsitteitä, virka- ja
työehtosopimusten ansiotilastoille asettamia vaatimuksia ja olla yhteistyössä virka- ja
työehtosopimusneuvottelijoiden kanssa tilastojen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä käsitellä
muitakin tilastoyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä antaa tarvittaessa asiantuntija-apua virastoille ja
laitoksille tilastoyhteistyökysymyksissä. Tämän sopimuksen tulkintaan liittyvät kysymykset käsitellään
tilastotyöryhmässä.
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7§
Tämä sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lukien. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi
kuukautta.
Tällä sopimuksella kumotaan lokakuun 31. päivänä 2007 tehty valtion henkilöstöä koskeva
tilastoyhteistyösopimus.

Helsingissä, 11. päivänä helmikuuta 2015
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VALTIOVARAINMINISTERIÖN VALTION PÄÄSOPIJAJÄRJESTÖILLE
TOIMITTAMAT TIEDOT
Vähintään kaksi kertaa kalenterivuodessa
- Yhteinen Ajankohtaista tilastotietoa -raportti
· talouden tunnusluvut
· henkilölukumäärät
· keskimääräiset ansiot
· ansiokehitys keskimäärin ja identtisten henkilöiden ansiokehitys
· tarkastelussa voidaan käyttää soveltuvia keski- ja muita tunnuslukuja ja luokitella tiedot
mm. virastotyypeittäin, vaativuustasoittain, henkilöstöryhmittäin, koulutustasoittain ja
iän ja sukupuolen mukaan
- Ansiotasotuloste ammattinimikkeittäin, vaativuustasoittain ja palkkatekijöittäin
pääsopijajärjestöille

Kerran vuodessa
-

henkilöstön tilaa kuvaavaa henkilöstötilinpäätöstietoa
työvoimakustannuksia kustannuserittäin kuvaavaa vuositietoa
palkkauksellista asemaa kuvaavaa VPL-tietoa
valtion palkkausjärjestelmien toimivuutta kuvaavaa tietoa, mm. yhteenvetotuloste
palkkausjärjestelmien toimivuuskyselystä
- palkkaliukumaselvitys
- naisten ja miesten palkkaeroja selittävät tekijät valtiolla -kuvio

Lisäksi valtiovarainministeriö toimittaa pääsopijajärjestöille tekemänsä tilastojulkaisut niiden
julkistamisen jälkeen

