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EU-tilastotietopalvelu 

Palvelu avattu 1.10.2011 

Eurostatin tiedon saatavuuden opastus, apu 

sisällöllisissä kysymyksissä 

Vastataan välittömästi tai 24 tunnin kuluessa arkipäivisin 

Keskustuki Luxemburgissa, josta voidaan tarvittaessa 

pyytää apua vaativimmissa kysymyksissä 

Suomenkieliset sivut sisältävät linkkejä Eurostatin 

sivuille, esim. http://ec.europa.eu/eurostat 
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Tiedonhaku Eurostatin aineistoista 

Tietolähteet aihealueiden mukaan, Eurostatin 9 aihetta 

Tietokannoista, aihelueittain Statistics -välilehdellä 

 Julkaisuista - publications release calender 

Erityisaiheiden mukaan – EU policy indicators 

Search –hakutoiminnolla Advanced search aiheen 

mukaan 

Metadata-, luokitus- ja menetelmätietokannoista 

(luokituspalvelin RAMON, käsitteistö CODED) 

Eurostatin mikroaineistot 

 

 

 



Tiedonhaku Eurostatin aineistoista 

First Visit ohjaa sivujen ja tietokantojen käyttöön 

FAQs antaa neuvoja useasti toistuvien sisällöllisten ja 

teknisten kysymysten ratkaisemisessa 

Demo tours - demoesityksiä sivujen käytöstä ja 

palvelujen hyödyntämisestä 

Rekisteröityminen sivuille = >  joistain tietokannoista 

saa enemmän dataa ladattua ulos 

Statistics Explained korvaamassa perinteisiä julkaisuja 

Eurostat yearbook - regional yearbook - European 

business facts and figures 



Tiedonhaku Eurostatin aineistoista 

Lehdistötiedotteet - news Releases - noin 150 

vuodessa 

Statistics in Focus/Data in Focus - Nopeita katsauksia 

uusista tilastoista ja tutkimuksista sekä uusimmat 

tilastoluvut pikatiedotteina 

Pocketbooks - perustiedot erityisaiheista 

Statistical Books - tilastokoosteita eri alueilta 

Methodologies and Working papers - 

tilastomenetelmiin ja -käytäntöihin liittyviä selvityksiä 

 



Tiedonhaku Eurostatin aineistoista 

Compact guides and catalogues - Eurostatin 

tilastotuotteita ja -palveluja esittelevät katalogijulkaisut 

ja yleisjulkaisut (Basic Figures on the EU) 

Lähes kaikki julkaisut ovat pdf -muodossa Eurostatin 

sivuilla 

EU -bookshopista saa maksulliset ja maksuttomat 

painetut julkaisut 

 

 



Statistics Explained -palvelu 

Perustettu 2009 

MediaWiki -ohjelmisto 

Eurostatin asiantuntijoiden ylläpitämä palvelu 

 Julkiselle yleisölle, EU:n kansalaisille 
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Statistics Explained -palvelu 

 Jokaisesta Eurostatin julkaisemasta tilastosta on yksi 

tai useampi artikkeli 

Artikkeleita voi hakea aiheen (statistical themes) tai 

kategorian (categories) mukaan 

Sanahaku, hakusanan täydennys 

Tulevaisuudessa Eurostatin tilastojen tärkein 

julkaisukanava 

Korvaa pitkälti painettua aineistoa 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Main_Page
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Main_Page
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Main_Page
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Eurostatin user support -verkosto 



EU-tilastotietopalvelu 

Puhelinnumero 09 1734 2221, arkisin klo 8 - 16.15 

 

Sähköposti esds@tilastokeskus.fi , esds@stat.fi 

 

Eurostatin verkkosivujen kautta (Assist) 

 

Kysy EU-tilastotietopalvelusta –lomake 

http://tilastokeskus.fi/esds/infodata.html 

mailto:esds@tilastokeskus.fi
mailto:esds@stat.fi


Kiitos mielenkiinnosta! 


