AVTAL OM STATISTIKSAMARBETE I FRÅGA OM ANSTÄLLDA INOM STATENS
CENTRALFÖRVALTNING, 11.2.2015
Finansministeriet och de statliga huvudavtalsorganisationerna Förhandlingsorganisationen för
offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den
offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf har ingått avtal om följande former av
statistiksamarbete:
1§
Detta avtal ska tillämpas inom ramen för statens tjänste- och arbetskollektivavtal.
2§
Åt finansministeriets och huvudavtalsorganisationernas statistikgrupp produceras på det sätt som
definierats i bilaga 1 och skilt för varje förhandlingsrunda ett gemensamt informationsunderlag för
förhandlings- och avtalsverksamhet på centralnivå.
Statistiksamarbetet främjar förtroendet för lönestatistik och annan statistik som behövs i
förhandlings- och avtalsverksamheten. Målet är att utveckla ömsesidig, gemensam information och
att undvika oenighet i tolkningen av statistiska uppgifter.
Finansministeriet och huvudavtalsorganisationerna framhåller betydelsen av statistiksamarbete på
olika nivåer av förhandlings- och avtalsverksamheten och strävar för egen del efter att främja
statistiksamarbetet vid ämbetsverk och inrättningar och inom deras avtalsområden. Detta avtal
varken upphäver eller begränsar den praxis som redan gäller i statistiksamarbetet mellan de
behöriga parterna vid ämbetsverk och inrättningar och inom deras avtalsområden.
3§
Avtalet om statistiksamarbete gäller de uppgifter som förhandlings- och avtalsverksamheten på
statlig huvudavtalsorganisationsnivå förutsätter. De uppgifter som nämns i § 4 i detta avtal och som
specificeras i bilaga 1 ska lämnas till huvudavtalsorganisationerna ur den statliga arbetsgivarens
personaldatasystem Tahti. När dessa uppgifter lämnas ska kraven på datasekretess och
statistiketiska principer iakttas.
De handlingar som nämns i 24 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas
verksamhet omfattas inte av statistiksamarbetet, liksom inte heller sådan statistik som har
producerats för någondera partens bruk som sekretessbelagd information enligt de allmänna
avtalsvillkoren om produktion av statistik.1
I förtroendemannaavtalet och tillämpningsanvisningarna till det och i preciserande tjänste- och
arbetskollektivavtal på ämbetsverksnivå har det avtalats särskilt om förtroendemäns rätt att få
information. Förtroendemän har möjlighet att på det sätt som särskilt avtalas vid ämbetsverken och
inrättningarna sätta sig in i hur de löneuppgifter som ska ingå i statistik uppges i fråga om de
personer som hör till en förtroendemans organisation och verksamhetsområde.
1 Bestämmelser om utlämnande av uppgifter och inskränkningar i utlämnandet ingår bl.a. i matrikellagen (1010/1989),

lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) statistiklagen (208/2004) samt i
bestämmelserna om förtroendemannaverksamhet i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. I finansministeriets brev FM 46/01/2006
behandlas allmänna frågor om offentlighet för uppgifter om statligt anställdas löner.

4§
Finansministeriet ska sända huvudavtalsorganisationerna Statens arbetsmarknadsverks (SAMV)
statistikpublikationer och anknytande tabeller och figurer. Den gemensamma statistikrapporten
Aktuell statistikinformation ska uppdateras varje år. Huvudavtalsorganisationerna ska få statistiska
uppgifter ur registret Tahti om antalet anställda och om medelinkomsterna. Uppgifterna ska
tillställas elektroniskt, om möjligt. Huvudavtalsorganisationerna ska årligen få statistikrapporter och
publikationer om personalsituationen, arbetskraftskostnaderna, den lönemässiga ställningen och
lönejämställdheten mellan kvinnor och män liksom även om hur statens lönesystem fungerar. I
bilaga 1 specificeras de uppgifter som finansministeriet ska lämna huvudavtalsorganisationerna
Specialklassificeringar och specialstatistik som i varje enskilt fall görs upp med anledning av
parternas gemensamma informationsbehov ska behandlas av statistikarbetsgruppen. Arbetsgruppen
ska likaså behandla specialklassificeringar och specialstatistik av olika slag som i varje enskilt fall
görs upp med anledning av det gemensamma informationsbehovet på olika nivåer av förhandlingsoch avtalsverksamheten. Parterna ska delta i kostnaderna för den nämnda statistiken och för andra
allmänna statistiska utredningar på det sätt som man särskilt kommer överens om i
statistikarbetsgruppen. De uppgifter som här avses och som baserar sig på specialklassificeringar är
konfidentiella och avsedda att användas enbart av parternas förhandlare, om man inte kommer
överens om något annat.
Huvudavtalsorganisationerna kan på egen bekostnad beställa avtalsenliga särskilda statistiska
utskrifter ur registret Tahti efter att ha fått tillstånd till detta av finansministeriet.
5§
Huvudavtalsorganisationerna ska delta i finansministeriets statistikkostnader på det sätt som anges i
ett särskilt protokoll.
6§
Frågor som har samband med detta avtal ska behandlas i parternas gemensamma
statistikarbetsgrupp. Alla avtalsparter har rätt att ta upp vilka statistiska frågor de vill till behandling
i statistikarbetsgruppen.
Statistikarbetsgruppen ska behandla det gemensamma informationsunderlaget, frågor som har
samband med uppgörandet av statistik och statistikens tillförlitlighet, de statistiska
klassificeringsgrunder som används i lönestatistik och utvecklandet av statistiken, lönebegreppet
och andra liknande begrepp som används i samband med lönestatistik liksom även de krav som
tjänste- och arbetskollektivavtalen ställer på lönestatistiken. Arbetsgruppen ska också samarbeta
med dem som förhandlar om tjänste- och arbetskollektivavtal i frågor som gäller utvecklandet av
statistiken, behandla även andra frågor som har samband med statistiksamarbetet och vid behov ge
ämbetsverk och inrättningar experthjälp i frågor som rör statistiksamarbete. Frågor som har
samband med tolkningen av detta avtal ska behandlas av statistikarbetsgruppen.
7§
Detta avtal gäller från och med dagen för undertecknandet. Avtalets uppsägningstid är sex månader.

Detta avtal ersätter avtalet av den 31 oktober 2007 om statistiksamarbete i fråga om statsanställda.
Helsingfors den 11 februari 2015

FINANSMINISTERIET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU
RF

LÖNTAGARORGANISATIONEN PARDIA RF

FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF

BILAGA 1
UPPGIFTER SOM FINANSMINISTERIET SKA LÄMNA STATENS
HUVUDAVTALSORGANISATIONER
Åtminstone två gånger under kalenderåret
- Rapporten Aktuell statistikinformation
· ekonomiska nyckeltal
· personantal
· medellöner
· löneutvecklingen i genomsnitt och identiska personers löneutveckling
· vid granskningen kan lämpliga medelvärden och andra nyckeltal användas och uppgifterna
klassificeras bl.a. enligt typ av ämbetsverk, kravnivå, personalgrupp, utbildningsnivå, kön och ålder
- Utskrift till huvudavtalsorganisationerna över lönenivån enligt yrkesbeteckning, kravnivå och
lönefaktorer
En gång om året
- personalbokslutsuppgifter som beskriver personalsituationen
- årsuppgifter som beskriver arbetskraftskostnaderna enligt utgiftspost
- uppgifter ur statens verktyg för löneanalys som beskriver löneställningen
- uppgifter som beskriver hur statens lönesystem fungerar, bl.a. en sammanfattande utskrift över
enkäten om hur lönesystemen fungerar
- utredning över löneglidningen
- figuren Faktorer som förklarar löneskillnaderna mellan män och kvinnor hos staten
Finansministeriet ska dessutom sända huvudavtalsorganisationerna sina statistikpublikationer efter
att de offentliggjorts.

