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Yksityisen sektorin palkkatiedustelu

Yrityksen nimi
Palkanlaskenta
Osoite
Postinumero Postitoimipaikka

Linkki kyselyyn:
www.stat.fi/keruu/yksp
Käyttäjätunnus:
Salasana:
Yritystunnus:

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2021
Kysyttävät tiedot
Tiedustelu koskee tuntipalkkaisten ansiotietoja neljänneltä neljännekseltä (loka-joulukuu 2021).

Keneltä tietoja kysytään
Yksityisen sektorin palkkatilastojen perusaineiston muodostavat työnantajajärjestöjen jäsenyrityksiltään
keräämät palkkatilastot sekä Tilastokeskuksen keräämät vastaavat tiedot.

Mihin tietoja käytetään
Tilastokeskuksen laatimilla palkkatilastoilla on tärkeä rooli suomalaisessa työmarkkinatutkimuksessa ja
työehtosopimustoiminnassa. Palkkatilastot ovat lisäksi lähdeaineisto moniin muihin tilastoihin, erityisesti
ansiotasoindeksiin, jota käytetään yhtenä laskuperusteena mm. työeläkkeiden korotuksissa.

Vastausohjeet
Kyselyn internetosoite ja yrityksenne kirjautumistunnukset ovat tämän saatekirjeen oikeassa yläkulmassa.
Vastausohjeet löytyvät lomakkeelta sekä osoitteesta: www.stat.fi/keruu/yksp/ohjeet.html.
Jos yrityksessänne ei ole kuukausi- tai tuntipalkkaisia palkansaajia, ilmoittakaa siitä ensisijaisesti
lomakkeen Perustiedot -sivulla tai sähköpostitse: palkat.yksityinen@stat.fi.

Pyydämme vastaustanne viimeistään 25.1.2022.

Yhteystiedot
Lomakkeen palauttamiseen liittyvät kysymykset, käyttäjätunnukset:
Tilastokeskus/Tiedonkeruupalvelut
palkat.yksityinen@stat.fi puh. 029 551 3503
Sisältöön liittyvät kysymykset:
Tilastokeskus/Hanna Ahtonen, Harri Nummila,
Olli Ruuska ja Hanna Jokimäki
palkat.yksityinen@stat.fi puh. 029 551 6990
Tekniset ongelmat:
Posti Messaging Customer Service
messaging.fi@posti.com

Kiitos yhteistyöstä!
Jussi Heino
osastopäällikkö

Följebrev på svenska
www.stat.fi/keruu/yksp/ohjeet_sv.html
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Lisätietoja tiedonantovelvollisuudesta ja tietojen käsittelystä
Luottamuksellisuus, tietosuoja ja julkisuus
Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen. Tilastotarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Tilastokeskus voi
tilastolain (280/2004) 13 §:n mukaan luovuttaa tietoja myös tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman
suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja.
Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja tunnistetietoineen toiselle Suomen tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien tilastojen
laatimista varten. Tilastokeskuksen lisäksi tilastoviranomaisia ovat Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja
Tulli. Tietoja tunnistetietoineen voidaan luovuttaa myös Euroopan parlamentin ja neuvoston yritysrekisteriä koskevan
asetuksen mukaan Eurostatin ylläpitämään monikansallisia yrityksiä koskevaan EuroGroups-rekisteriin (EY N:o 177/2008
artikla 11). Lisäksi Tilastokeskus voi tunnistetietoineen luovuttaa tietoja EU:n tilastolain (EY N:o 223/2009 artikla 21)
mukaisesti tilastovirastojen väliseen yhteistyöhön sekä tilastolain 13 §:n 4 momentin mukaan Suomen Pankille sen vastuulla
olevan Euroopan tilaston kehittämistä, tuottamista ja laadunparannusta varten.
Tilastolain 12 §:n mukaan valtion ja kunnallisten viranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat muun
lainsäädännön mukaan julkiset tiedot ovat julkisia myös tilastotietoina. Henkilöitä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja
niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.
Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti. Tilastolaki kieltää
tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai
yritystä koskevassa asian käsittelyssä. Yritysten yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ne henkilöt,
joiden tehtävien hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä.
Tilastokeskuksen tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on: tietosuoja@stat.fi.
Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: www.stat.fi/meta/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste_palkkatilastotiedot.html.

Tiedonantovelvollisuus
Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään. Elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia antamaan
salassapitosäännösten estämättä tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot Tilastokeskukselle. Tilastolain 21 §:n
mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta.
Henkilön suoria tunnistetietoja, käytännössä henkilötunnusta, tarvitaan tilaston tuottamiseen. Tilastokeskus tarvitsee
henkilötunnuksen, jotta työnantajan toimittamia tietoja voidaan yhdistää esimerkiksi tutkintorekisterin tutkintotietoihin.
Henkilöitä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Lisätietoa keruun sivulta:
www.stat.fi/keruu/yksp/yleista.html.
Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen
antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä
tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa
suhteessa muihin tiedonantajiin.
Vapautusta on haettava kirjallisesti. Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta sekä lomake vapautuksen
hakemiseen löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta: www.stat.fi/keruu/yrityksille.html.

Tietojen säilytysajat
Toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot säilytetään toistaiseksi.

Tiedonkeruusta
Palkkatietoja kerätään palkkatilastoja, ansiotasoindeksiä ja palkkarakennetilastoa varten sekä ammattia koskevat tiedot
työssäkäyntitilastoa varten. Euroopan unionin asetukset palkkarakenne- ja työvoimakustannustilastoista (530/1999) sekä asetus
työvoimakustannusindekseistä (450/2003) edellyttävät osaltaan kyseessä olevien palkkatietojen keruuta.

Tiedonkeruupalvelu yrityksille
Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta voi tarkistaa, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on aiemmin ollut ja
on lähiaikoina mukana. Palveluun voi tilata käyttäjätunnukset sähköpostiosoitteesta: yritystiedonkeruut@stat.fi.
Lisätietoja palvelusta saa osoitteesta: www.stat.fi/keruu/yrityksille.html.

