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Sote-uudistus
–Tilastokeskus:

– Toteuttaa hyvinvointialueiden 
perustamisen myötä tiedonkeruisiin 
ja tilastoihin tulevat muutokset.

– Varmistaa asiakkaille ajantasaiset ja 
yhteiskuntaa kuvaavat tilastot.

– Tarvitsee laadukkaita, tiettyjen 
määritelmien mukaisia tietoja 
hyvinvointialueilta, jotta 
Tilastokeskus voi tuottaa laajasti 
tietoja hyvinvointialueista 
yhteiskunnan eri tarpeisiin.

Kartta hyvinvointialueista.

Lähde: vaalit.fi/hyvinvointialueet.
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Sote-uudistus Tilastokeskuksessa

1. Hyvinvointialueluokitus on valmistelu yhteistyössä muiden virastojen 
kanssa.

2. Aluevaaleista 2022 on tuotettu viralliset tilastot.

3. Sektoriluokitus on uudistettu huomioimaan hyvinvointialueet. 

4. Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedot ovat saatavilla yritysrekisteristä 
vuoden 2023 alussa.

5. Suunnitellaan ja toteutetaan hyvinvointialueiden aiheuttamat muutokset 
kansantalouden tilinpitoon ja työmarkkinatilastoihin, esimerkiksi uuden 
sektoriluokituksen implementointi.

6. Kerätään ja julkaistaan hyvinvointialueiden taloustiedot vuosilta 2021-
2022 sekä vastaanotetaan taloustiedot vuodesta 2023 alkaen 
Valtiokonttorilta.

7. Uudistetaan julkisyhteisöjen toimipaikka- ja henkilötietojen julkaisu
kattamaan hyvinvointialueiden tiedot.

8. Mahdollistetaan hyvinvointialueluokituksen käyttö asiakasrahoitteisissa 
palveluissa.
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https://www.stat.fi/fi/luokitukset/hyvinvointialue/
https://stat.fi/tilasto/alvaa
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20230101/


Tuotetaan yhdessä 
tietoa yhteiskunnan 
uusiin tarpeisiin!
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Tiedonkeruita hyvinvointialueille
Tiedonkeruu Tiedonkeruu avautuu Kommentti

Avointen työpaikkojen tutkimus Maaliskuu 2023
Tiedonkeruu laajenee 

hyvinvointialueille.

Palkka- ja työsuhdetiedonkeruu Marraskuu 2023
Tiedonkeruu laajenee 

hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueiden taloustietojen 

tiedonkeruu
Tammikuu 2022 Uusi tiedonkeruu.

Hyvinvointialueiden 

toimipaikkatiedonkeruu
Tammikuu 2023

Uusi tiedonkeruu (tietosisältö 

sama kuin mikä kunta-

sektorillakin aiemmin on ollut).

Julkisyhteisöjen tilinpäätöstietojen 

ennakkokysely
Tammikuu 2024

Tiedonkeruu laajenee 

hyvinvointialueille.

Työvoimakustannusten neljännes-

vuositilasto julkisella alalla
Huhtikuu 2023

Tiedonkeruu laajenee 

hyvinvointialueille.
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https://stat.fi/keruu/avty/
https://stat.fi/keruu/hyta/
https://stat.fi/keruu/julken/
https://stat.fi/keruu/jstki/


Hyvinvointialueiden taloustietojen 
tiedonkeruu
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Hyvinvointialueet
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Vantaan ja Keravan hva
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Hyvinvointialueiden henkilöstökulut 2021Q4-2022Q2*

2021Q4

2022Q1*

2022Q2*

– Tilastokeskus kerää ja julkaisee
hyvinvointialueiden taloustiedot vuosilta 2021-
2022.

– Tietokannasta löytyvät 2021Q4, 2022Q1* ja 
2022Q2* tiedot hyvinvointialueille erikseen ja 
yhteensä.

– Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja taseen 
tiedot.

– Tulevat tiedonkeruut

– Q3/2022 (tammi-syyskuu) 30.9.-4.11.2022.

– 2022 tilinpäätösarvio 3.1.-23.1.2023.

– 2022 lopullinen tilinpäätös 1.3.-28.4.2023.

– Tilastokeskus vastaanottaa hyvinvointialueiden 
taloustiedot Valtiokonttorilta vuodesta 2023 
alkaen.
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http://www.stat.fi/keruu/hyta/yleista.html
http://www.stat.fi/tup/alue/hyvinvointialueiden-raportoimat-taloustiedot.html
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Hyvinvointialueet/Hyvinvointialueet/hyta_hyta_pxt_13fv.px/


Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedot
2. Soteri-rekisteri

– Valviran ”Master-rekisteri” sosiaali- ja 
terveyspuolen toimijoille.

– Soteri on tulossa 1.1.2024 alkaen

– Jossain vaiheessa Tilastokeskus voi 
saada ns. yritysrekisterin 
toimipaikkatietoja (mm. osoite, 
henkilöstömäärä) Soterin kautta.

3. Tulorekisteri
– Toimipaikkaa koskevat tiedot ovat 

vapaaehtoisia.

– Vapaaehtoisten tietojen ilmoittamisen 
tärkeyttä painotetaan ohjeistuksessa.

– Potentiaalinen tiedonlähde, joka vaatii 
seurantaa.

1. Hyvinvointialueiden 
toimipaikkatiedonkeruu

– Käynnistyy tammikuussa 2023.

– Tietoa toimipaikkojen sijainneista, 
toimialoista ja henkilötyövuosista.

– Tietotarve on tarkemmalla tasolla kuin 
DigiFinlandin Virta-hankkeessa määritellyt 
hyvinvointialueiden vähimmäistietosisällöt.

– Tästä on viestitty hyvinvointialueille.

– Sijaintitieto on keskeinen = henkilö 
linkataan toimipaikalle.

– Sijaintiin perustuvat henkilötyövuodet ovat 
pohja kaikelle yritysten ja julkisyhteisöjen 
taloudellisen toiminnan alueelliselle 
kuvaamiselle sekä kansantalouden 
tilinpidon tilastoinnille.
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http://stat.fi/org/tilastokeskus/toiminnan_suunnittelu/tilastokeskuksen-sote-hankkeessa-tuotetaan-laajasti-tilastoja-hyvinvointialueilta/hyvinvointialueet-mukaan-tilastokeskuksen-toimipaikkatiedusteluun-ennakkotietoa-tiedustelun-sisallosta-ja-aikataulusta.html


Palkka- ja työsuhdetiedonkeruu
– Käynnistyy marraskuussa 2023.

– Palkka- ja työsuhdetietoja kerätään 
samalla tietosisällöllä ja aikataululla kuin 
kuntasektorin palkkojen osalta on kerätty.

– Hyvinvointialueiden palkkatietoja 
julkaistaan keväällä 2024 yhdessä 
kuntasektorin palkkojen kanssa.

– Tietoja julkaistaan sekä koko 
paikallishallinnon tasolla, mutta myös 
kunnista ja kuntayhtymistä sekä 
hyvinvointialueilta eritellysti.

– Lisätietoja 7.6.2022 julkaistusta uutisesta.
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https://www.stat.fi/keruu/kupa/
http://stat.fi/uutinen/tyomarkkinatilastojen-muutokset-tasmentyvat


Laadukasta tietoa 
yhteiskunnan 
murroskohdassa
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Tietoa hyvinvointialueista
– Noin 30 Tilastokeskuksen tilastoa 

julkaisee sote-uudistukseen 

relevantteja tietoja aluetasolla.

– Noin puolet ovat ottaneet luokituksen 

käyttöön, muiden osalta käyttöönotto 

jatkuu syksyllä ja ensi vuonna.

– Esimerkiksi asuminen ja rakentaminen, 

koulutus, väestö- ja yhteiskunta, 

tieliikenne, työmarkkinat ja yritykset.

– Maksullisissa palveluissa tietoja on 

julkaistu hyvinvointialueittain 

esimerkiksi Kaupunki- ja 

seutuindikaattoreissa sekä 

Väestötilastopalvelun 

tietokannoissa.
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Aluevaalit 2022
– Tilastokeskus on tuottanut Aluevaaleista 

2022 viralliset tilastot:
– 14.1.2022: Aluevaaleissa 2022 yhteensä

10 584 ehdokasta.

– 25.1.2022: Aluevaalit 2022, alustavan 
laskennan tulos.

– Tiedot julkaistiin kaksi päivää 23.1.2022 
järjestettyjen aluevaalien jälkeen.

– 1.2.2022: Aluevaalit 2022, 
tarkastuslaskennan tulos.

– 16.2.2022: Aluevaalit 2022, Ehdokkaiden 
ja valittujen tausta-analyysi aluevaaleissa 
2022.

– 14.6.2022: Aluevaalit 2022, 
äänestäminen.

Äänestysaktiivisuus, %

Lähde: Tilastokeskus, Aluevaalit 2022
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Sektoriluokitus 
2023
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Sektoriluokituksen uudistaminen

Sektoriluokitus 2012 Sektoriluokitus 2023

Sis. Helsingin kaupungin sote 

ja pelastustoimi

21 hyvinvointialuetta
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Yhteenveto tulevista 
tiedonkeruista ja 
lisätietoja
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Yhteenveto: Tilastokeskuksen 
tiedonkeruita hyvinvointialueille

30.9.-
4.11.2022

Taloustiedot 
Q3/2022

Tammikuu 
2023

Toimipaikka-
tiedot

3.-23.1.2023

Taloustiedot 
tilinpäätös-

arvio

1.3.-
28.4.2023 

Taloustiedot 
lopullinen 
tilinpäätös

Maaliskuu 
2023

Avoimet 
työpaikat

Huhtikuu 
2023

Työvoima-
kustannus-

tiedot

Marraskuu 
2023

Palkka- ja 
työsuhde-

tiedot

Tammikuu 
2024

Julkis-
yhteisöjen 
tilinpäätös-

tiedot
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Kiitos
– Tervetuloa Tilastokeskuksen osastolle 

0A4!

– Blogikirjoitus: Laadukasta tietoa 
yhteiskunnan uusiin tarpeisiin

– Tilastokeskuksen sote-hankesivut:

– stat.fi/sote

– Statistikcentralens projekt inom social-
och hälsovården

– Hankepäällikkö Paula Strann 
paula.strann@stat.fi

– Hankekoordinaattori Anu Uuttu 
anu.uuttu@stat.fi
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https://kuntamarkkinat.fi/blogit/laadukasta-tietoa-yhteiskunnan-uusiin-tarpeisiin/
http://stat.fi/org/tilastokeskus/toiminnan_suunnittelu/tilastokeskuksen-sote-hankkeessa-tuotetaan-laajasti-tilastoja-hyvinvointialueilta.html
http://stat.fi/org/tilastokeskus/vuosiohjelma_sv/utvecklingsprojekt-och-program/statistikcentralens-projekt-inom-social-och-halsovarden-producerar-omfattande-statistik-over-valfardsomradena.html
mailto:paula.strann@stat.fi
mailto:anu.uuttu@stat.fi

