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Vesa Ylönen
tilastopäällikkö

KELA



Kelan tilastot palvelevat sosiaaliturvan
kehittämistä maassamme. Ne antavat
tietoa sosiaaliturvan merkityksestä
ihmisten toimeentulolle eri elämän-
vaiheissa.

Kelan tilastot



Tilastojen tuottaminen
n Kelan toimistoissa hoidetaan etuuksien

käsittely ja maksatus
n Käsittelyssä syntyvät tiedot tallentuvat DB2-

tietokantoihin. Tarvittavat tiedot poimitaan
näistä tietokannoista, ja niistä muodostetaan
yksilötason tilastointitiedostot, joihin tilastointi
perustuu

n Tilastoja kootaan myös ns. hallinnollisista
tietokannoista (esim. henkilöstö ja talous)



Tilastoyksiköt

n Hakemukset
n Etuudet ja niiden saajat
n Alkaneet (ja päättyneet) etuudet
n Maksettujen etuuksien euromäärä
n Korvatut päivät
n Etuuden suuruus
n Omavastuukerrat ja -ajat



Mistä tilastoja saadaan?
n Tilastojulkaisut
n Internet / intranet
n Tilastotietokannat (Kelasto, TTK)
n Paperitulosteet

n Yksilötason tilastotiedostoista tehtävät
erillistilastot ja tilastoaineistojen
luovutukset



Tilastojulkaisut

Yleisjulkaisut
n Tilastollinen vuosikirja
n Overview of Benefit Programmes
n Taskutilastot



Tilastojulkaisut





Tilastojulkaisut
Teemajulkaisut
Nämä kaikki julkaistaan Suomen virallisen tilaston
sarjassa SVT-sosiaaliturva.
n Vammaisetuustilasto
n Sairausvakuutustilasto
n Työterveyshuoltotilasto
n Kuntoutustilasto
n Perhe-etuustilasto
n Asumistukitilasto
n Opintoetuustilasto





Tilastojulkaisut

Yhteisjulkaisut
n Tilasto Suomen eläkkeensaajista (SVT)
n Tilasto Suomen eläkkeensaajista

kunnittain
n Tilasto Suomen työttömyysturvasta

(SVT)



WWW.KELA.FI

http://WWW.KELA.FI




Tilasto-opas

Tilasto-opas kertoo, mitä asioita Kela
tilastoi, millä luokituksilla tilastoja on
saatavissa ja keneen voi tarvittaessa
ottaa yhteyttä.



Tilasto-opas
n Asumistuki, yleinen ja eläkkeensaajien
n Eläkkeet, kaikki Suomen (kansaneläke ja /tai

työeläke)
n Kelan eläkkeet
n Kelan kuntoutusetuudet
n Kelan työttömyysturvaetuudet
n Kokonaiseläkemenot
n Koulumatkatuki



Tilasto-opas, jatkuu

n Lapsen hoitotuet, vammaistuet
n Lapsilisät
n Maahanmuuttajan erityistuki
n Maahanmuuttajan kotoutumistuki
n Opintotuki
n Pienten lasten hoidon tuki
n Sairauspäiväraha
n Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset
n Sotilasavustus



Tilasto-opas, jatkuu

n Sotilasavustus
n Työpaikkaterveydenhuolto
n Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
n Äitiysavustukset



Tilasto-opas, jatkuu

Tiedustelut
Raija Pajunen, puh. 020 434 1361,
s-posti: raija.pajunen@kela.fi
Anu Valle, puh. 020 434 1389,
s-posti: anu.valle@kela.fi

Äitiysavustukset

Avainsanat
Äitiysavustukset, äitiyspakkaus, adoptiotuki

Tietosisältö
Äitiysavustuksen ja adoptiotuen saajat, avustusten/tukien euromäärät.

Luokitukset
Alue: Lääni, maakunta, kunta (myös muita kunnista rakentuvia aluejakoja).
Sukupuoli. Ikä.

mailto:raija.pajunen@kela.fi
mailto:anu.valle@kela.fi


Tilasto-opas

n Julkistamiskalenteri
n Tilastotutkimus



Verkkotilastot
n Kuukausitilastot
n Aikasarjat
n Taskutilastot
n Kuviot
n Vuosikirjan kuviot
n Tilastotiedotteet
n Kuntatilastot
n Overview of Benefit Programmes



Kuukausitilastot



Kuviot



Kuntatilastot



Tilastojulkaisujen tilaaminen

VERKKOTILAUKSET

MUUT TILAUKSET
Kela, tilastoryhmä
PL 450, 00101 HELSINKI
Puhelin: 020 434 1664
Sähköposti: tilasto@kela.fi

mailto:tilasto@kela.fi


Tulevaisuus

n SVT-portaali tulossa
n Internetiin lisää staattisia raportteja,

tulevaisuudessa myös dynaamisia
(Kelasto)


