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Kuvaus:
Työnvälitystilasto (Arbetsförmedlingsstatistik - Employment Service Statistics) kerää tietoja Työ- ja
elinkeinotoimistoihin (TE-toimistoihin) ilmoittautuneista työnhakijoista, työttömistä työnhakijoista, hallinnon työvoimapoliittisista palveluista sekä TE-toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelujärjestelmästä. Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin
ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä kyseisellä hetkellä
ko. rekisterissä. Luvut sisältävät myös kuntakokeilun asiakkaat.
Tietosisältö:
Tietoja työnhakijoiden ryhmistä, työttömistä työnhakijoista, työvoimapoliittisista palveluista ja avoimista työpaikoista. Työnhakijoita koskevat tiedot mm. sukupuolen, iän, ammatin, koulutuksen, työttömyyden keston, edeltävän työmarkkinatilanteen sekä työnhaun päättymisen syyn mukaan. Työvoimapoliittisista palveluista osallistujien lukumäärä eri palveluissa; samoin iän, sukupuolen, alueen, edeltävän työttömyyden keston ja palvelun jälkeisen sijoittumisen mukaan. Avoimista työpaikoista kuukauden uudet/kaikki/täyttyneet ja edelleen kuukauden lopussa avoinna olevat.
Työnvälitystilasto on luottamuksellista tietoa etukäteen määriteltyyn julkistamisajankohtaan asti. Perusaineisto on salassa pidettävää. Perusaineistoa voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön, perustuen erilliseen työ- ja elinkeinoministeriön myöntämään tutkimuslupaan.
Käytetyt luokitukset:
Koulutusluokitus 2006, Tilastokeskuksen käsikirjoja 1, Toimialaluokitus TOL 2008 käytössä vuodesta
2010 lähtien, Alueluokitus: kunta, seutukunta, maakunta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus) ja työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Ammattiluokitus, työ- ja elinkeinoministeriö
2014 perustuu Tilastokeskuksen Ammattiluokitukseen 2010.
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Tietojenkeruumenetelmä ja tietolähde:
Työnvälitystilaston tiedonkeruu perustuu kokonaisuudessaan TE-toimistojen asiakaspalvelujärjestelmän tietoihin. Siten työnvälitystilasto on täysin rekisteripohjainen tilasto, jossa raportoidut henkilöt ovat
rekisteröityneet TE-toimistossa. Kuukausittain muuttuneet tiedot siirretään rekisteristä työnvälitystilastojärjestelmään, jossa kyseisillä muutostiedoilla päivitetään olemassa olevat tiedot.

Päivitystiheys:
Kuukausittain. Osasta tietoja myös kolmannes-, puolivuosi- ja vuositilastot.
Julkistamisaikataulu:
Kuukausitiedot valmistuvat noin kolme viikkoa tilastointikuukauden jälkeen. Työnvälitystilaston tiedoille ja Työllisyyskatsaukselle määritellään julkistamisaika edellisen vuoden lopulla siten, että aikataulusta käy ilmi tarkka julkaisuhetki seuraavan vuoden kuukausittaisille tilastotiedoille. Julkaisuaikataulua ylläpidetään työ- ja elinkeinoministeriön Internet-sivulla: http://www.tem.fi/tilaston-julkistamispaivat-kuvaus-ja-laatuseloste
Työnvälitystilaston kolmannes- ja neljännesvuositilastot julkaistaan samoin noin kolme viikkoa tilastointikauden päättymisen jälkeen. Puolivuosi- ja vuositilastot julkaistaan neljän-kahdeksan viikon kuluttua kyseisen tilastointikauden päättymisestä.
Aikasarja:
Sähköisessä muodossa tietoja on tilastotietokannassa kattavasti vuodesta 2006 lähtien. Perustiedot
ovat sähköisesti vuodesta 1991 lähtien. Johtuen hallinnollisista muutoksista sekä esimerkiksi koulutus
– ja ammattiluokituksen muutoksista kaikkien tietojen aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia samasta
ajankohdasta lähtien. Vuotta 1991 vanhempia tietoja vuodesta 1962 lähtien on paperilla yleisellä tasolla ja lisäksi vuodesta 1981 lähtien mikrokorteilla Kansallisarkistossa.
Asiasanat:
Työnhaku, työttömät, työttömyys, työvoimapoliittinen palvelu, avoin työpaikka, työmarkkinat
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