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Kyselyn taustaa



Talousraportoinnin tietosisältö ja tiedontoimitustapa on 
muuttumassa

• Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi on uudistumassa 
vuoden 2021 taloustietojen tiedonkeruusta lähtien.

• Uudistus koostuu kahdesta osasta
• Tiedonkeruuvastuu ja tiedontoimitustapa muuttuu
• Tietosisältö muuttuu aiempaa laajemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi



Kyselyn tausta ja tavoite

• VTV:ssä käynnissä tarkastus ”Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
taloustiedon tuotanto ja arviointiedon hyödyntäminen 
palveluiden rahoituksen ohjauksessa” 

• Osana tarkastuksen tiedonhankintaa toteutettiin kuntakentälle 
suunnattu webropol-kysely.

• Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kuntien ja kuntayhtymien 
valmiudet talousraportoinnin uudistukseen ja sen mahdolliset 
vaikutukset tietopohjan laatuun.



Kyselyn kohderyhmä

• Kysely lähetettiin niille kunnille ja kuntayhtymille, joilla 
oletettiin olevan kirjauksia sote-tehtäväluokille (n=341).

• Vastaajina olivat kuntatalouden tiedonkeruun yhteyshenkilöt, 
kysely oli auki 28.10-2.12.2020.

• Kyselyn vastausprosentti oli 76 %.
• Vastauksia saatiin kaikista sairaanhoitopiireistä ja eri kokoisista 

kunnista/kuntayhtymistä. 



Kyselyn tulosten mukaan 
uudistuksessa koetaan olevan paljon hyvää



Tiedonkeruun prosessin koetaan paranevan 
automatisoidun talousraportoinnin myötä

• Koen, että Valtiokonttorin automatisoitu talousraportointi 
tulee parantamaan tiedonkeruun prosessia 
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79 % 
vastaajista kokee, 
että uudistuksesta on 
tiedotettu ajoissa, jotta 
tietojärjestelmiin on 
pystytty tekemään 
tarpeelliset muutokset.

78 % 
vastaajista kokee, 
että uudistuksesta 
on pidetty tarpeeksi 
koulutustilaisuuksia.



74 % 
vastaajista kokee, 
että taloustietojen 
aineistojen 
tuottamiseen on 
määritelty selkeät 
vastuut.

82 % 
vastaajista kokee, 
että taloustietojen 
aineistojen 
toimittamiseen on 
määritelty selkeät 
vastuut.



Ohjeiden epäselvyys sekä resurssien ja 
osaamisen puute koetaan haasteina



42 % 
vastaajista kokee, 
että automatisoidun 
tiedonkeruun 
ohjeistukset eivät ole 
selkeät.

57 % 
vastaajista kokee, 
että automatisoidun 
tiedonkeruun koodistot 
ja taksonomiat eivät 
ole selkeitä.



Tiedonkeruun ohjeistuksen selkeydessä on parantamisen 
varaa

• Ohjeistuksen toivottaisiin olevan konkreettisempaa ja sen 
pitäisi olla eriteltyä tiedon raportoijille ja järjestelmäpuolelle.

• Ohjeita on vaikea löytää ja ne ovat lukuisina palasina.
• Ohjeistuksessa on virheitä ja ne ovat ristiriitaisia.
• Ohjeistus tulee viime tipassa ja päivityksiä tapahtuu jatkuvasti.
• Käsitteet vaatisivat selkeyttämistä.



50 % 
vastaajista kokee, 
että resursseja ei ole 
tarpeeksi tiedonkeruun 
velvoitteen 
toteuttamiseen.

32 % 
vastaajista kokee, 
että kunnassa tai 
kuntayhtymässä ei ole 
tarpeeksi osaamista 
tiedonkeruun velvoitteen 
toteuttamiseen.



Tiedon laatuun tulee 
kiinnittää erityistä 
huomiota uudistuksen 
alkuvuosina.



81 % 
vastaajista kokee, 
että taloustiedot saadaan pääosin 
tuotettua palveluluokittaisella 
tarkkuustasolla.



Tulkintaerot ovat kyselyn perusteella suurin haaste 
taloustietojen laadulle

• Suurimpana aineiston laadun riskinä nähdään tulkintaerot ja 
vertailukelpoisuuden puuttuminen.

• Vastuu kirjauksista on liian hajautunut eikä kokonaisuutta 
hahmoteta kirjaajatasolla tarpeeksi hyvin.

• Myös järjestelmien osalta koetaan riskejä tiedon laatuun, jos 
ohjelmistot eivät toimi ja asetukset eivät ole kohdillaan. 

• Tiedon laatuun vaikuttaa vastausten perusteella myös 
osaaminen, resurssit ja aikataulut. 



Jatkoaskeleet

• Kyselyn tuloksia käydään läpi Valtiokonttorin kanssa.
• Tulokset ovat osa VTV:ssä käynnissä olevan tarkastuksen 

aineistoa – tarkastus julkaistaan kesäkuun alussa.



Kiitos! Tack!
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