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• 
TI LASTOYHTEISTYÖSOPIMUS 

Allekirjoittaneet osapuolet ovat sopineet palkkatilastoja koskevan yhteistyön pe

riaatteista.
 

1§
 
Tilastoyhteistyön tarkoituksena on edistää palkkatilastoihin liittyvää yhteistyötä ja
 
siten varmistaa osapuolten luottamus tilastotietoihin. Osapuolet ovat yksimielisiä
 
siitä, että yhtenäiset ja vertailukelpoiset palkkatilastot edistävät neuvottelutoimin

taa ja että keskusjärjestöillä on vastuu palkkatilastojen kehittämisestä ja koor

dinoinnista edustamiensa sopimusalojen osalta.
 

2§
 
EK luovuttaa tuottamansa toimihenkilöiden palkkatilaston tiedot ansiotasosta,
 
kehityksestä ja hajonnasta STIK:n ja sen jäsenliittojen käyttöön tämän sopimuk

sen allekirjoituspöytäkirjassa tarkemmin määritellyn erittelyn mukaisesti. Tiedot
 
luovutetaan STIK:lle ennen niiden julkaisemista. Luovutettavista tiedoista ei saa
 
käydä ilmi yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä koskevia tietoja. Keskusliittojen jäsen

liitot voivat sopia tarkempien alakohtaisten palkkatilastotietojen luovuttamisesta.
 
Tietojen luottamuksellisuuden osalta sovelletaan tällöin samat säännöt kuin kes

kusliittotason tietojen luovuttamisessa.
 

3§ 
STIK:lla on oikeus säännöllisesti tuotettavien palkkatilastojen lisäksi teettää
 
EK:lla erillisselvityksiä, jotka perustuvat palkkatilastoa varten kerättyyn aineis

toon. Erillisselvityksissä noudatetaan 2§:ssä mainittuja luottamuksellisuutta kos

kevia sääntöjä. STIK korvaa EK:lle näistä selvityksistä aiheutuvat kustannukset,
 
ellei erityisistä syistä toisin sovita.
 

4§
 
Osapuolten välille perustetaan yhteinen tilastotyöryhmä, johon kumpikin osapuoli
 
nimeää kuusi jäsentä. Tilastotyöryhmän tehtävänä on:
 

kehittää yhteisiä sopimusaloja koskevia palkkatilastoja työehtosopi
mustoiminnan tarpeiden mukaan ottaen huomioon käytettävissä ole
vat resurssit ja tarpeet rajoittaa yritysten tiedonantorasitusta. 

sopia STIK:lle luovutettavista palkkatilastotiedoista, niiden luovu
tusajankohdista ja julkaisuaikatauluista, 

koordinoida liittotason palkkatilastoyhteistyötä ja antaa lausuntoja liit
totason paIkkati Iastoyhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä, 

ratkaista tämän sopimuksen soveltamisesta johtuvat erimielisyydet. 
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5§
 
STIK:n osallistumisesta tämän sopimuksen mukaisten palkkatilastojen kustan

nuksiin sovitaan vuosittain tilastotyöryhmän esityksestä keskusjärjestöjen kesken
 
erillisellä pöytäkirja lIa.
 

6§
 
Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivästä lukien ja on voimassa vuoden
 
2009 loppuun sekä sen jälkeen vuoden kerrallaan, mikäli jompikumpi osapuoli ei
 
irtisano sitä viimeistään 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
 

7§
 
Tällä sopimuksella kumotaan Suomen Työnantajain Keskusliiton ja Suomen
 
Tekn isten Toim ihen ki löjärjestöjen Keskusliiton väl inen Toimi henkilöiden ansioti

lastoja koskeva yhteistyösopimus vuodelta 1974 sekä Li iketyönantajain Keskus

liiton ja Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliiton välinen Ansioti

lastoja koskeva yhteistyösopimus vuodelta 1978.
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