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«NIMI»
Palkanlaskenta
«OSOITE»
«PNO» «PTP»

Linkki kyselyyn:
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Käyttäjätunnus: «ytunnus»
Salasana: «salasana»

Avainta-tiedonkeruu
Kysyttävät tiedot
Tilastokeskus kerää Avaintyönantajat Avainta ry:n puolesta jäsenyhteisöjen ajantasaiset tiedot henkilöstön
työsuhteista ja palkkauksesta. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista
työntekijöistä ja opettajista. Tiedustelu koskee lokakuuta 2021.

Keneltä tietoja kysytään
Tiedustelu lähetetään kaikille Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöille. Avaintan jäsenyhteisöt ovat
velvollisia antamaan yhdistykselle toimintaansa ja palveluksessaan olevien lukumäärää, palkkoja ja työoloja
koskevia ja muita yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

Mihin tietoja käytetään
Kerättävät tiedot tulevat tilasto- ja tutkimuskäyttöön Avaintyönantajat Avainta ry:ssä. Tiedot ovat myös osa
Tilastokeskuksen palkkatilastoja sekä tutkimusaineistoja. Tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja ei
julkaista yksilötasolla, eikä julkaistavista taulukoista voi tunnistaa yksittäistä henkilöä tai jäsenyhteisöä.
Tietoja palkkauksen muodostumisesta ja ansioista käytetään työehtosopimusneuvotteluissa,
ansiokehitystarkasteluissa sekä muussa tilastoinnissa. Ajantasaisten ja kattavien tilastotietojen saatavuus
sopimusneuvotteluissa on vääristymien välttämiseksi tärkeää. Ilmoitettujen tietojen oikeellisuus on tärkeää
sopimuskustannusten laskennassa. Jokaisen jäsenyhteisön vastaus on tärkeä!

Vastausohjeet
Tiedot voidaan toimittaa joko tiedostonsiirtona tai täyttämällä verkkolomake. Kyselyn internetosoite ja
yrityksenne kirjautumistunnukset ovat tämän saatekirjeen oikeassa yläkulmassa. Vastausohjeet löytyvät
lomakkeelta sekä osoitteesta: www.stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset/avainta.html

Pyydämme vastaustanne viimeistään 2.12.2021.

Yhteystiedot
Sisältöön liittyvät kysymykset: Riikka Krause, Avainta, puh. 040 827 4170, riikka.krause@avainta.fi
Heli Udd, Tilastokeskus, puh. 029 551 3522, palkat.avainta@stat.fi
Tanja Vierula, KT Kuntatyönantajat, puh. 050 433 0662, tanja.vierula@kt.fi
Tietojen lähetys, salasanat ja käyttäjätunnukset: Tilastokeskus, Tiedonkeruupalvelut
palkat.avainta@stat.fi, puh. 029 551 3503
Tekniset ongelmat: Posti Messaging Customer Service, messaging.fi@posti.com
Kiitos yhteistyöstä!
Jussi Heino
osastopäällikkö
Tilastokeskus
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Lisätietoja tietojen antamisen perusteesta ja tietojen käsittelystä
Tietojen antamisen perusteet
Avaintyönantajat Avainta ry:n vuosittain päivitettävään henkilörekisteriin kerätään palvelussuhdetietoja
jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä. Tietojen keruu perustuu
Avaintyönantajat Avainta ry:n sääntöjen 16 §:ään, jonka mukaan "jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle
toimintaansa ja palveluksessaan olevien lukumäärää, palkkoja ja työoloja koskevia ja muita yhdistyksen
toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.” Kyseessä on työnantajien ilmoitus henkilöstöstä
työnantajayhdistykselle. Tiedustelulla kerätään tietoja Avaintyönantajien jäsenyhteisöjen henkilörekisteriä
2021 varten.

Luottamuksellisuus ja julkisuus
Tilastokeskus kerää tiedot Avaintyönantajat Avainta ry:n puolesta. Tilastokeskus käyttää tietoja pelkästään
tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Yksilötason tietoja ei julkaista. Tilastokeskus voi myöntää aineistoon
käyttöluvan tilastointi- ja tutkimuskäyttöön. Avaintalle tai muille käyttöluvan saaneille käyttäjille
toimitettavissa tiedoissa henkilötunnuksen korvaa vuosittain samana pysyvä koodi (ns. avain).
Tiedot ovat myös osa Tilastokeskuksen yksityisen sektorin palkkatilastoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että
tiedonkeruussa ilmoitetaan täydellinen henkilötunnus, sillä Tilastokeskuksessa tietoihin yhdistetään mm.
koulutustietoja.
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 tietoja ja henkilötietoja voivat Tilastokeskuksessa käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien
hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä.
Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta:
www.stat.fi/meta/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste_palkkatilastotiedot.html.
Tilastokeskuksen tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@stat.fi
Tilastokeskuksen tietotilinpäätöksestä voi lukea henkilötietojen käsittelystä Tilastokeskuksessa tarkemmin:
www.stat.fi/uutinen/tietotilinpaatos-kuvaa-tietosuojan-toteutumista-henkilotietojen-kasittelyssa

Tietojen säilytysajat
Tilastokeskus arkistoi toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot toistaiseksi.

Lisätietoja
Lisätietoja tiedonkeruusta saa osoitteesta: www.stat.fi/tup/avainta

