
 

 

Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palkkatilaston 

tuottamiseksi 
   

1.  
Rekisterin nimi  

  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palkkatilaston tietosuojaseloste.  
 

2.  
Rekisterinpitäjä 
sekä rekisterin 
vastuu- ja yhteys-
henkilöt  

  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130, 
puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi). 
  
Rekisterin vastuuhenkilö on johtaja Penna Urrila (puhelin 09 4202 2606, sähkö-
posti etunimi.sukunimi@ek.fi). 
 
Rekisterin yhteyshenkilö on tilastopäällikkö Mikko Mankki (puhelin 09 4202 
3327, sähköposti etunimi.sukunimi@ek.fi). 

3. 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus ja peruste 

 
Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään palkkatilaston tuottamiseksi 
(https://ek.fi/mita-teemme/palkat/palkkatilastot/)  
 
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-
sen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu 
etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvatun tehtävän, palkkatilaston tuotta-
misen, hoitamisesta. 

4. 
Rekisteröityjen 
ryhmät ja rekiste-
rin sisältämät tie-
toryhmät 

 
Rekisteröidyt ovat EK:n sellaisten jäsenyritysten työntekijöitä, joilla on työmark-
kinajäsenyys EK:n jäsenliitossa, tai sellaisten muiden yritysten työntekijöitä, joi-
den osalta EK tuottaa palkkatilastoa sopimuksen perusteella.  

Palkkatilasto sisältää seuraavat tiedot:  
 
- Tunnistetiedot 
- Yrityksen tiedot 
- Henkilön luokittelutiedot 
- Palkkatiedot   

 

5.  
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Tietojen lähteenä on EK:n jäsenyritysten ja muiden palkkatilastoinnin piiriin 
kuuluvien yritysten palkkakirjanpito. Yritykset luovuttavat tiedot EK:lle. 

6.  
Tietojen säännön-
mukaiset luovu-
tukset 
 

 
EK luovuttaa palkkatilastoa varten kerätyn perusaineiston sopimuksen perus-
teella Tilastokeskukselle Suomen virallisen palkkatilaston ja EU:n palkkaraken-
netilaston osaksi.  

EK:n jäsenliitoille ja muille toimialaliitoille, joiden jäsenten osalta EK tuottaa 
palkkatilastoa sopimuksen perusteella palkkatilastoa varten kerätty perusai-
neisto luovutetaan niiden edustamien toimialojen osalta osittain kryptatussa 
muodossa (https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/). 
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7.  
Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n ul-
kopuolelle 

 
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8.  
Tietojen säilytys  

 
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi palkkatilaston tuotta-
misen tarkoituksia varten. 

9.  
Rekisteröidyn oi-
keudet 

  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä 
käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 
2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä. 

Rekisteröity voi lisäksi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että 
hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä 
selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle. 

 
 


