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Datainsamlingen AVAINTA 
 
Vilka uppgifter efterfrågas? 
Statistikcentralen samlar in aktuella uppgifter för AVAINTA Arbetsgivarna rf:s räkning när det gäller 

anställningar och löner för medlemsorganisationernas anställda. Uppgifterna samlas in om månadsavlönade 

arbetstagare och lärare som är anställda hos medlemsorganisationerna. Enkäten gäller oktober 2022. 
 

Från vem samlas uppgifterna in? 
Enkäten skickas till alla Avainta Arbetsgivarna rf:s medlemsorganisationer. Avaintas medlemsorganisationer 

är skyldiga att lämna uppgifter om sin verksamhet och antalet anställda, löner och arbetsförhållanden och 

andra uppgifter som är nödvändiga för organisationens verksamhet.  
 

Till vad används uppgifterna?  
Uppgifterna kommer att användas också för statistik- och undersökningsändamål vid Avainta Arbetsgivarna 

rf. Uppgifterna är en del av Statistikcentralens lönestatistik samt forskningsmaterial. Uppgifterna behandlas 

konfidentiellt. Uppgifterna publiceras inte på enhetsnivå och enskilda personer eller medlemsorganisationer 

kan inte identifieras i tabellerna som publiceras.  
 

Uppgifterna om lönesättning och inkomster används i förhandlingar om kollektivavtal, översyn av 

inkomstutvecklingen och annan statistikföring. Tillgången på aktuella och täckande statistikuppgifter är viktig 

i avtalsförhandlingar för att undvika snedvridningar. Det är viktigt att de angivna uppgifterna är korrekta vid 

beräkningen av avtalskostnader. Varje medlemsorganisations svar är viktigt! 

Blankettanvisningar  
Uppgifterna kan sändas antingen som filöverföring eller genom att fylla i webblanketten. Adressen till enkäten 

samt användaridentifikation och lösenord finns uppe till höger i detta brev. Anvisningarna finns på 

webblanketten samt på adressen: www.stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset/avainta_sv.html.  
 

                                      Vänligen svara senast 1.12.2022. 

Kontaktinformation 

Frågor om innehåll:  

Tanja Vierula, Avainta, tfn 050 433 0662, tanja.vierula@avainta.fi    

Niina Paakkonen, Avainta, tfn 050 384 9286, niina.paakkonen@avainta.fi    

Heli Udd, Statistikcentralen, tfn 029 551 3522, palkat.avainta@stat.fi                                                      

Sändning av uppgifter, lösenord och användar-ID:  

Statistikcentralen, Datainsamlingstjänster, palkat.avainta@stat.fi , tfn 029 551 3503 

Tekniska problem:  

Posti Messaging Customer Service, messaging.fi@posti.com 

Tack för samarbetet!   

 Jussi Heino 

Avdelningschef 

Statistikcentralen 
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Saatekirje suomeksi 
www.stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset/avainta.html 

 

Mer information om skyldigheten att lämna uppgifter och om hur de 
behandlas 

Grunderna för uppgiftslämnande 
I Avainta Arbetsgivarna rf:s personregister som uppdateras årligen samlas uppgifter in om anställningsförhållanden 

ifråga om månadsavlönade arbetstagare som är anställda hos medlemsorganisationerna. Enligt 16 § i Avainta 

Arbetsgivarnas stadgar är en medlem skyldig att lämna uppgifter till föreningen om sin verksamhet och antalet anställda, 

löner och arbetsförhållanden och andra uppgifter som är nödvändiga för organisationens verksamhet. Det är fråga om 

arbetsgivarnas rapportering gällande sina anställda till arbetsgivarföreningen. Med hjälp av enkäten samlar man in 

uppgifter för Avainta Arbetsgivarnas medlemsorganisationers personregister 2022. 

Sekretess, dataskydd och offentlighet 
Statistikcentralen samlar in uppgifter för Avainta Arbetsgivarna rf:s räkning. Statistikcentralen använder uppgifterna 

enbart för statistik- och undersökningsändamål. Uppgifter på enhetsnivå publiceras inte. Statistikcentralen kan bevilja 

tillstånd för användning av material för statistik- och undersökningsändamål. I de uppgifter som levereras till Avainta 

eller till andra användare med användningstillstånd ersätts personbeteckningen med en kod som är oförändrad från år till 

år (s.k. nyckel). 

Uppgifterna är också en del av Statistikcentralens lönestatistik inom den privata sektorn. Därför är det viktigt att 

personbeteckningen anges i sin helhet i datainsamlingen, eftersom Statistikcentralen kombinerar uppgifterna t.ex. med 

utbildningsuppgifter.  

De insamlade uppgifterna är skyddade mot obehörig användning enligt Statistikcentralens bestämmelser om dataskydd. 

Statistiklagen förbjuder att uppgifter som samlats in för statistiska ändamål används vid tillsyn, rättegångar, 

administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller företaget. 

Företagens uppgifter och personuppgifterna kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver 

använda uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. 

Dataskyddsbeskrivning av lönestatistik över den privata sektorn: 

www.stat.fi/meta/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste_yksityisensektorin_palkkatilasto_sv.html  

E-postadressen till Statistikcentralens dataskyddsombud är: tietosuoja@stat.fi. 

Du kan läsa närmare om behandlingen av personuppgifter vid Statistikcentralen i Statistikcentralens databokslut: 

www.stat.fi/uutinen/databokslutet-beskriver-dataskyddet-vid-behandlingen-av-personuppgifter. 

Förvaringstider  
Det datamaterial som sammanställts på basis av insamlade uppgifter arkiveras tillsvidare. 

Mera information  
Mera information om datainsamlingen finns på adressen: www.stat.fi/tup/htpalvelut/tutkimukset/avainta_sv.html.  

Datainsamlingstjänst för företag 
Statistikcentralen tillhandahåller företagen en tjänst, där företaget kan kontrollera i vilka av Statistikcentralens 

datainsamlingar företaget har deltagit eller kommer att delta i inom den närmaste tiden. Mera information finns på 

adressen www.stat.fi/keruu/yrityksille_sv.html.
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