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Ohje tilastotietojen salassapidosta ja luovutuksesta ennen 

julkistamista 

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti.  

Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa tietoja ennen julkista-

mista vain henkilö, joka osallistuu ko. tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston 

tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista. 

Tilastokeskus voi teettää tietojen käsittelyä alihankintana tilastolain 22 §:n mukai-

sesti. Tehtäessä sopimuksia, jonka perusteella Tilastokeskuksen ulkopuolinen pal-

velutuottaja käsittelee kohdissa 1 ja 2 tarkoitettujen tilastojen tietoja ennen julkista-

mista, on sopimukseen sisällytettävä maininta lain mukaisesta salassapitovelvolli-

suudesta ja sen rikkomisen rangaistavuudesta. 

1. Pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin vaikuttavat tilastot 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (§ 24, 1 momentti, kohta 13) määrää, 

että kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto sekä muut sellaiset asiakirjat, joihin 

sisältyvillä tiedoilla voi ilmeisesti olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, 

ovat salaisia ennen kuin tiedot on julkistettu. Tilastokeskuksessa näitä tilastoja ovat:  

– Tuotannon suhdannekuvaaja 

– Neljännesvuositilinpito 

– Kuluttajabarometri 

– Kuluttajahintaindeksi 

– Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 

– Teollisuuden uudet tilaukset 

– Tuottajahintaindeksit  

– Työvoimatutkimus.  

Laki koskee myös 45 päivän viiveellä julkistettavaa kokonaistuotannon neljännes-

pikaennakkoa sekä sen osana Eurostatin käyttöön 30 päivän viiveellä tuotettavaa 

ennakkotietoa. Kokonaistuotannon neljännespikaennakko julkistetaan Suomessa 

osana Tuotannon suhdannekuvaajan tietoja. 

Edellä mainittuja tilastoja koskevia tietoja voidaan pääjohtajan päätöksellä luovut-

taa Eurostatille tai muulle komission pääosastolle ennen kansallista julkistamisai-

kaa, jos se on aikataulun vuoksi välttämätöntä Eurooppa-tason aggregaattien laati-

mista ja tilastotiedotteiden ja tilastojulkaisujen laadintaa varten. Edellytyksenä on, 

että luovuttamista on pyydetty kirjallisesti. Tietoja saa käyttää vain pyydettyyn tar-

koitukseen ja tiedon saajan on sitouduttava pitämään Suomen tiedot salassa niiden 

kansalliseen julkistamisajankohtaan saakka.  

Tilastolain soveltamisohjeen mukaan kaikkien tulosyksiköiden on pidettävä yllä 

tilastokohtaisia listoja tietojen käsittelyyn oikeutetuista henkilöistä. Tietopalvelu- ja 

viestintäyksikkö pitää yllä vastaavia listoja oman henkilöstönsä lisäksi paino- ja 

käännöspalveluihin liittyvien ulkoisten palveluntuottajien osalta. 
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2. Muut tilastot 

Mikäli on tarve luovuttaa tietoja erityiseen tarkoitukseen ennen varsinaista kaikki 

ko. viiteajankohdan tiedot sisältävää julkistamista, tiedot on julkistettava ennakko-

tiedon luonteisesti samanaikaisesti kaikkien käyttäjien saataville normaalilla julkis-

tamismenettelyllä. 

Jos säädöspohjaisia tai sopimuksiin perustuvia tietotoimituksia toimitetaan tilasto-

jen laadintaa varten Eurostatille, Euroopan keskuspankille, Euroopan komissiolle 

tai Suomen Pankille ennen tietojen julkiseksi tuloa Suomessa, ne on lähetettävä 

merkittyinä luottamukselliseksi niiden Suomessa julkituloon asti (embargo-peri-

aate). 

Tietoja voidaan erillisen sopimuksen nojalla luovuttaa ennen virallista julkistamista 

muille tilastoja laativille viranomaisille ja muille virallisen tilaston tuottajille Tilas-

tokeskuksen julkistamisen jälkeen ilmestyvän julkaisun toimittamista tai pakollista 

EU-raportointia varten. Sopimuksessa on tällöin mainittava tietojen salassapitovel-

vollisuus ja tietojen käytön rajaaminen vain toimitustyöhön.  

3. Tiedon luovuttamiseen liittyviä erityistilanteita  

a) Sellaisista kokoomajulkaisuista ja valmistuvista tutkimuksista, joista ei tehdä 

varsinaista tilastojulkistusta, tiedotetta tai uutisnostoa, voidaan tulosyksikön johta-

jan päätöksellä antaa tiedotusvälineille ennakkoon tietoja embargo-periaatteella 

(saaja ei saata tietoja julkisuuteen ennen sovittua ajankohtaa). Tietojen luovuttami-

sesta sekä toimitettavien tietojen laajuudesta ja toimitustavasta on neuvoteltava 

viestintäpäällikön kanssa etukäteen. 

b) Tiedotustilaisuuksien aineistojen osalta noudatetaan tämän ohjeen kohtia 1 ja 2.  

c) Yhteistiedonkeruussa eri osapuolet voivat saada tiedot siinä muodossa kuin ne 

ovat tiedonantajilta tulleet. Asiasta tehdään sopimus osapuolten kesken.  

d) Yhteisrahoitteisissa hankkeissa ja asiakasrahoitteisissa toimeksiannoissa synty-

vät  tilastoaineistot (esim. mikrotietoaineisto) asiakas tai yhteistyökumppani/rahoit-

taja voi niin erikseen sovittaessa saada käyttöönsä heti, kun aineisto valmistuu. 

Hankkeissa tulee sopia valmistuvien tietojen julkistamiskäytännöstä. 

4. Voimaantulo 

Tämä ohje täydentää tilastolain soveltamisohjetta ja tulee voimaan 1. päivänä maa-

liskuuta 2016. Tämä ohje korvaa 10.7.2014 annetun ohjeen tilastotietojen salassapi-

dosta ja luovutuksesta ennen julkistamista (TK-00-582-14). 
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