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Kelan etuuksien tilastointi
• SAS-pohjaiset etuuskohtaiset järjestelmät
• Yksittäiset tilastorekisterit, joiden tietosisältö tilastoinnin tarpeista
• Esimerkiksi työttömyysturvassa tilastorekisterit ratkaisuille, maksuille ja 

poikkileikkausajankohdan saajille
• Tietojen päivittäminen kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain
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Kelan tietovarasto: uusi tilastointijärjestelmä
• Kaikki Kelan tilastoitavat tiedot yhteiseen tietokantaan
• Etuusjärjestelmän (lähes) kaikki tiedot tietovarastoon, ei vain ennalta valittuja 

tilastointiin tarvittavia tietoja
• Henkilön yksilöivät tiedot pseudonymisoidaan

– Henkilötunnukset suoja-alueelle
• Tietovarastoon ei tuoda etuuskäsittelijän kirjaamia avoimia tekstikenttätietoja eikä 

tilinumeroita yms.
• Tietojen lataukset pääosin päivittäin
• Maksut kerran kuukaudessa



Tietovarastoinnin tulevaisuus
• Perustoimeentulotuen tilastointi toteutettiin tietovarastoon
• Tavoitteena, että kaikki Kelan oleellinen tilastotieto on tietovarastossa vuoteen 

2020 mennessä
• Nykyiset SAS-pohjaiset tilastointijärjestelmät lopetetaan tämän hetken 

tavoitteen mukaan keväällä 2019
• Tietovaraston hyödyntämiskerroksen (mm. tietokuutiot ja raportit) kehittäminen 

jatkuu pitkään
• Alkuvaiheessa turvataan nykyisten Kelasto-raporttien katkeamaton päivittyminen



Kelan perustoimeentulotuen lähdejärjestelmät

Etuustöiden 
hallinta, asiakirjat 
ja yhteydenotot

Etuuden käsittely 
(ratkaisut)

Kuntiin lähetetyt 
ilmoitukset 

(eTOTU)

Maksut

Maksusitoumus-
laskujen käsittely



Perustoimeentulotuen tietojen jalostaminen 
tietovarastossa
• Kotitalouden yksilöivä tunnus
• Kotitaloustyyppi
• Hakijoiden/saajien pääasiallinen toiminta

• Tulotietojen perusteella

• Hakijan sosioekonominen asema
• Työssäolotiedon, ammatin ja tulotietojen perusteella

• Kotitalouden tulottomuusluokitus (Tulottomat, vain verottomia tuloja saavat, 
veronalaisia tuloja saavat)
• Kotitalouden huomioitujen tulojen perusteella

• Tuen laskennallinen kohdentuminen eri menoihin
• Kotitalouden tulo- ja menolajien perusteella



Kelan perustoimeentulotuen tietokokonaisuudet (faktat) 
tietovarastossa
• (Asioinnit, etuustöiden ohjaus)
• Ratkaisut (etuuspäätökset)
• Käsitellyt laskut
• Kuntiin lähetetyt ilmoitukset (eTOTU)
• Maksut
• Saajakotitaloudet (perustuu maksujen aineistoon)
• Saajat (perustuu maksujen aineistoon)
• (Tulossa mm. kotitalouksien ja saajien tulonlähteet)



Kelan perustoimeentulotuen tilastoinnin vahvuudet ja 
kehittämiskohteet
• Vahvuudet
• Laaja ja ajantasainen tietosisältö
• Joustava erilaisiin tarkasteluihin

• Kehittämiskohteet
• Jalostetun tiedon lisääminen ja laadun seuranta
• Metadata
• Tietojen tuotteistaminen ja jakaminen

– Uudet Kelasto-raportit, avoin data
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