
Avaa Tiedonhaun uutiskirje selaimessa

 

Tilastojen haku ja käyttö

Tilastojen haku ja tulkinta vaativat
perehtymistä. Tilastokeskuksen Opi
tilastoista -kokonaisuudesta löytyy
materiaalia itsenäiseen opiskeluun:
videot sekä oppaat ja
oppimateriaalit ovat hyvä tapa
tutustua tilastoihin ja niiden käyttöön
aiheittain. Tilastotiedonlähteiden
hakuun on koottu tilastotiedonlähteet
ja kuvattu niiden sisältö.
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Tilastot

Tilastotiedonhaussa on turvallisinta luottaa virallisen tilastotiedon tuottajiin.
Niistä merkittävin on Tilastokeskus. Muitakin tiedon tuottajia on runsaasti,
esimerkiksi Luonnonvarakeskus, THL, Tulli, Eläketurvakeskus, Ilmatieteen
laitos, Kela, Traficom, Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Työ- ja
elinkeinoministeriö.

Tilastotietoon perustuvia sovelluksia voi käyttää huomaamattaankin, vaikkapa
Huono-osaisuus Suomessa, Itlasto tai Menneisyyden sää luovat luvuille
havainnollisuutta ja elämää.

Makupalat.fi Yleiset tilastot

 

Tilastokeskuksen Suomi Muita tilastoja Suomesta

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/61890e28c160f
https://www.makupalat.fi/fi/k/3930+3825/hae?category=34205&sort=title&order=asc&f[0]=language:fi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://stat.fi
https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/
https://itlasto.fi/
https://mennyt.tuominen.io/
https://www.makupalat.fi/fi/k/3930%2B3825/hae?category=34205&sort=title&order=asc&f%5B0%5D=language%3Afi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.stat.fi/tup/opi-tilastoista/index.html
https://www.stat.fi/tup/opi-tilastoista/index.html
https://www.stat.fi/tup/opi-tilastoista/kuuntele-ja-katsele.html
https://www.stat.fi/tup/opi-tilastoista/oppaita-ja-oppimateriaaleja.html
https://guides.stat.fi/az.php
https://www.stat.fi/meta/svt/index.html
https://www.makupalat.fi/fi/search/node/tilastot -kansainv�liset tilastot?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae?sort=title&order=asc&f[0]=field_asiasanat:78560&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/index.html
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/harrasta?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/kysy/onko-suomen-tilastoja-saatavilla-samoin?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D


  

 

Tilastokeskus julkaisee tilastoja
Suomesta lähes joka alalta.
Keskeisen StatFin-tietokannan
lisäksi tilastotietoa löytyy esim.
Findikaattorista, Kuntien
avainluvut -tilastosta, Paavo-
postinumeroaluetilastoista sekä
Suomi lukuina -tilastosta. Suomen
tilastollinen vuosikirja sisältää
tietoja Suomesta, Suomen historiasta
sekä suomalaisen yhteiskunnan
kehityksestä.

 

Kelan taskutilasto kertoo Kelan
maksamasta etuuksista, Tulli
ulkomaankauppatilastoista,
Fintraffic liikennemääristä, Luke
Suomen luonnonvaroista ja
maataloudesta ja Suomen Pankki
taloudesta. Yleisten kirjastojen
tilastot avaavat kirjastojen käyttöä ja
Suomen kustannusyhdistys tilastoi
kirjojen myyntiä. Sosiaalisen
median tilastoja analysoi Harto
Pönkä blogissaan Lehmätkin lentäis.

 

 

Kansainväliset tilastot

Tilastokeskus opastaa
kansainväliseen tilastotietoon ja sen
lähteisiin kokonaisuudessa
Kansainvälistä tilastotietoa sekä
Kansainvälisen tilastotiedon
oppaassa. Kansainvälistä
tilastotietoa tuottavat YK, Eurostat,
OECD sekä kansalliset
tilastoviranomaiset.

 

Kysy tilastoista

Jos et löydä etsimääsi tai osaa tulkita
löytämääsi tilastoa, voit kääntyä
Tilastokirjaston ja tietopalvelun
puoleen. Käytössä on myös
verkkolomake Kysy tilastoista.
Tilastokirjaston aineistoja sekä
Tilastokeskuksen digitoimia vanhoja
tilastojulkaisuja voi tutkia
Tilastokeskus-Finnassa.

 

 

 

Makupalat.fi

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas
Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet
Perehdy paikalliseen -oppimateriaali

Ajankohtainen kokoelma

Harrasta!

 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://findikaattori.fi/
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html
https://www.stat.fi/tup/paavo/index.html
https://www.stat.fi/tup/suoluk/index.html
https://www.doria.fi/handle/10024/67152
https://www.kela.fi/tilastojulkaisut_taskutilastot
https://tulli.fi/tilastot
https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/liikennemaarat
http://stat.luke.fi/
https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/
http://tilastot.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://kustantajat.fi/tilastot
https://harto.wordpress.com/sosiaalisen-median-tilastoja/
https://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/index.html
https://guides.stat.fi/kansainvalisentilastotiedonopas
https://unstats.un.org/home/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.oecd.org/
https://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/index.html
https://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/info.html
https://tilastokeskus.finna.fi/
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/maatilojen-ja-puutarhojen-muoviopas?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/arjen-turvallisuus-ja-muuttoliikkeet?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/perehdy-paikalliseen-oppimateriaali?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/harrasta?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D


 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Onko Suomen tilastoja saatavilla samoin reaaliaikaisina kuin alla olevan
linkin takana maailman tilastot? Suomen osalta löysin vain vuoden 2019
tilastoja...

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.

http://www.kirjastot.fi/kysy/onko-suomen-tilastoja-saatavilla-samoin?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://twitter.com/Makupalat
https://www.kirjastot.fi/tiedonhaku?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/digiopastus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+11%2F2021+Tilastot&utm_content=%5Bemail%5D
https://kirjastotfi.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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