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Tutkihallintoa.fi > Kunnat



Kunnat > Kuntien talous



Kuntien talous > Kuntien talousarviovertailu



Kuntien tilanneseuranta > Kuntien taloudellinen tila



Kuntien tilanneseuranta > Kuntien väestörakenne



Kuntien tilanneseuranta > käyttötalous tehtävittäin



Heräsikö kysyttävää?
Ota yhteyttä!

Anna Sirenius

10.9.2020

Projektipäällikkö

Anna.Sirenius@valtiokonttori.fi
Puh. 0295 502 592

Tutkihallintoa.fi:
analysointipalvelu@valtiokonttori.fi

Jukka Kujala
Raportointiasiantuntija

Jukka Kujala@valtiokonttori.fi
Puh. 0295 503 314

Kuntatalouden tietopalvelu:
kuntadata@valtiokonttori.fi



Toiminta-, talous- ja 
henkilöstötietojen 
yhteensovittaminen
Projektipäällikkö Petra Kokko, THL



• THL strategia
• Vastaamme tietotarpeisiin laadukkaasti ja oikea-aikaisesti
• Laajennamme tietotuotantoamme olennaisille katvealueille

• KUVA-työryhmän muistio (2019)
Talous- ja toimintatietojen yhdistäminen nähdään tulevaisuuden 
tiedolla johtamiselle välttämättömäksi, jotta voidaan tunnistaa 
palvelutarpeet, kuvata palvelujen käyttöä ja analysoida näiden 
tuottamiseen käytettyjä resursseja yhtäaikaisesti.

Tausta



• Osana Valtava-hanketta toteutettava kehitysprojekti vuosien 2020-2021 
aikana (vaihe 1)

• Päätöksentekijöille ja palvelujen järjestäjille sekä päätöksenteon tueksi 
tietoa tuottaville tahoille, joiden tavoite on seurata, valvoa, arvioida ja 
ohjata sote-palvelujen järjestämistä

• Tarkoituksena on lisätä Valtiokonttoriin kerättävien taloustietojen ja 
Tilastokeskukseen ja Valviraan kerättävien henkilöstötietojen 
hyötykäyttöä yhdistämällä tietoja THL:n hallinnoimiin rekisteritietoihin 
(Hilmot, Kanta, muut rekisterit)

• Tavoiteltavat hyödyt: 
• Sote-palvelujärjestelmän ohjaustieto tarkentuu ja kehittyy
• Eri hallinnonalojen keräämien tietojen yhteiskäyttö tehostuu ja tietojen 

yhteentoimivuus paranee
• Tietotuotannon kuorma pienenee palvelujen tuottajille

Toiminta-, talous- ja henkilöstötietojen 
yhteensovittaminen -projekti (Sote)



• Projektin tavoite 31.12.2021 mennessä: Projektissa syntyy 
kaksi tietokantaratkaisua; taloustietojen (STTT) ja 
henkilöstötietojen (STHT) ratkaisut.

• Vuoden 2023 loppuun mennessä toteutetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon resurssien ja toiminnan yhteistietokanta 
(STYTTHT), johon on mahdollista koota joustavasti tietoa 
kustannuksia ja henkilöstöä koskevista tietolähteistä ja 
raportoida sitä ajantasaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen 
suunnittelua varten

Tuotokset



Kiitos!
Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Petra Kokko, petra.kokko@thl.fi
Erityisasiantuntija Ari Virtanen, ari.virtanen@thl.fi

mailto:petra.kokko@thl.fi
mailto:ari.virtanen@thl.fi


Heräsikö kysyttävää? 
Ota yhteyttä Kuntatalouden 
tietopalveluun:
kuntadata@valtiokonttori.fi 
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