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Tilastotiedot julkaistaan 
verkossa

–Uudet tilastotiedot 
julkaistaan klo 8 

–Julkaisuaikataulu 
julkistamiskalenterissa

–Tilastoilla oma kotisivu
– tuoreimmat tiedot

– tietoa tiedonkeruusta, 
menetelmistä ja tietolähteistä
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Tilastokeskuksen avoin data
–Tilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa 

ja tutkimusta varten. 

–Avoimia tilastoaineistoja on saatavilla eri aihealueittain 
koko Suomesta 
– kunnittain, postinumeroalueittain tai karttaruuduittain 
– sekä kansainvälistä tilastotietoa, josta esimerkkinä Eurostatin 

avaintaulukot. 

–Tilastokeskuksessa on käytössä avoimen tietoaineiston 
käyttölupa – CC By 4.0 -lisenssi. 
– dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, 

että lähde mainitaan. 
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http://www.stat.fi/org/avoindata/index.html
http://www.stat.fi/org/lainsaadanto/copyright.html


Väestö aihealueen 
tilastot

–Tilastoja maassa vakinaisesti 
asuvan väestön määrästä, 
rakenteesta ja muutoksista, 
esim. syntymä, kuolema, 
avioliitot, muuttoliike.

– Aihealueelle kuuluvat myös 
työssäkäynti-, perhe- ja 
asuntokuntatilastot sekä 
väestöennusteet alueittain.
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Kuntien avainluvut
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–Palvelussa voi vertailla kuntia keskenään 
tai suhteessa koko Suomen lukuihin. 

–Keskeiset avainluvut kaikista kunnista 
taulukkomuodossa ja kuvioina. 

–Tiedot ovat saatavilla 
päivitetyillä aluejaoilla 
vuosilta 2015 -2020.



Keväällä 2020 alueellista dataa 
avattiin lisää (alueaikasarjat)
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–Perustietoja väestöstä, väestönmuutoksista, muuttoliikkeestä, 
työssäkäynnistä, väestön koulutusrakenteesta, asumisesta sekä 
kuntien taloudesta.

– Taloudellinen huoltosuhde, väestön keski-ikä ja työttömyysriski 
sukupuolen mukaan.

–Vanhempien ikäryhmien osuus, pendelöintimäärät, erikokoisten 
asuntokuntien osuudet, kuntatasoisia toimialatietoja, esimerkiksi 
palvelualojen kuten majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkojen määrät 
ja osuudet.

–Runsaasti suhteutettuja tietoja absoluuttisten lukujen lisäksi, jolloin 
alueiden vertailtavuus paranee.

–Aikasarjat ovat vaihtelevasti alkaen vuodesta 1987–2008 uusimpiin 
tietoihin vaihdellen aiheen mukaan vuoden 2021 aluejaolla.



Näin käytät Kuntien avainluvut -
palvelua
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https://www.youtube.com/watch?v=bDmD0fXrxHE&feature=youtu.be


Paavo-postinumero-
aluetilastot
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– Tilastotietoa postinumeroalueittain

– Aineistot ladattavissa ilman rekisteröitymistä:
▪ Tilastokeskuksen PxWeb-palvelusta 

tietokantataulukkona

▪ Paikkatietojen rajapintapalvelun kautta 
paikkatietomuodossa

▪ Katseltavissa myös Paikkatietoikkunassa

– Taulukkotietokanta olemassa viideltä vuodelta
▪ 2015 – 2021

▪ Postinumeroalueita esim. vuonna 2019 
yhteensä 3026

▪ Historia-aineistoja voi tilata maksusta

－ Postinumeroalueen kuntatieto määräytyy 
pinta-alan mukaan



Historialliset 
väestötiedot

–Mistä asti mitäkin aihetta on 
tilastoitu?

–Mitä julkaisuja tilastosta on tehty ja 
missä ne ovat?

–Mitä julkaisemattomia aineistoja 
tilastoon liittyy?

–Väestö aihealueen sisältö
– Adoptiot, Asuminen, Kuolleet, 

Muuttoliike, Perheet, Siviilisäädyn 
muutokset, Suomen kansalaisuuden 
saamiset, Syntyneet, Työssäkäynti, 
Väestöennusteet, Väestölaskennat
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7 tapaa käyttää PxWebiä 
Tapa 1: PxWeb-käyttöliittymä
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7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 2: Tallennettu haku
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– 1: linkki pikakuvakkeeksi työpöydälle. 
Pikakuvaketta klikatessa päivitetyt 
tiedot taulukkona tai kuviona. 

– 2: sivulle upotettu automaattisesti 
päivittyvä graafi ja latauslinkit

– Linkki demoon

–PX-Web käyttöliittymä

–Excel-tiedosto

– Tarvittava koodi

http://pxnet2.stat.fi/saved_query2.html
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rb.px/
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/71f785ce-95ef-44cd-b342-3a8f981507cc
http://pxnet2.stat.fi/saved_query2_source.html


7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 3: PxWin-työasemaohjelman avulla
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–Loppukäyttäjän sovellus px-
tiedostojen selaukseen ja 
muokkaukseen. 

–Tarve käsitellä tehokkaasti 
moniulotteisia taulukoita. 

–Taulukoille, jotka ovat liian suuria 
selaimessa tai 
taulukkolaskentaohjelmassa 
kokonaisina käsiteltäviksi.

–PxWin asennusohje

https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/px-tuoteperhe.html


7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 4: PxWebistä suoraan Power BI -raportteja

15Markku Huttunen2.12.2021

–PxWebistä ladattu aineisto Power BI 
Desktopissa tai Excelin Power Query -
välineellä raportoitavaan muotoon.

–Q4OpenData-työkalu, joka generoi sekä 
Power BI- että Excel-kyselyeditoreihin 
sopivaa M-kielistä skriptiä.

–Työkalulla saa muodostettua valmiin 
skriptin, jonka voi kopioida joko Power 
BI:hin tai Exceliin, ja joka lukee datan 
suoraan PX-Web API –rajapinnasta.

–Linkki esimerkkiin

https://hexcelligent.fi/2017/03/13/tilastokeskuksen-paavo-power-bissa-postinumeroittainen-avoin-data/


7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 5: Lataa kokonaisia taulukoita tietokannasta
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–A. Koko kannan sisältöraportti csv-muodossa (latautuu 
myös oletuksena Exceliin)
– http://pxnet2.stat.fi/database/StatFin/StatFin_rap.csv

–B. APIn kautta voi myös hakea hakemistopuun kätevästi 
– http://pxnet2.stat.fi/pxweb/api/v1/fi/StatFin/?query=*&filter=*

http://pxnet2.stat.fi/database/StatFin/StatFin_rap.csv
http://pxnet2.stat.fi/pxweb/api/v1/fi/StatFin/?query=*&filter=*


7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 6: Rajapintojen (API) käyttö
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– Miten API toimii?

– PC-Axis API description (SCB)
– ”This manual describes how to use the PC-Axis API. The manual is primarily intended for people who

want an introduction on how to use the API. The reader is not required to have any type of PC-Axis
experience to understand the content, but it helps. It also helps to have some knowledge of the HTTP 
protocol.”

– http://pxnet2.stat.fi/API-description_SCB.pdf

– PxWeb käyttöohjeet Tilastokeskus: https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

– API-hakukyselyn asetukset ja rajoitukset

– API-kyselyn rakenne

– Sisäiset ja ulkoiset PX-Web-APIt listattuna XML-muodossa

– Datan haku kannasta [POST]

– Kyselyn teko PX-Webin graafisessa käyttöliittymässä + koodi taulukon 
hakemista ja upottamista varten

http://pxnet2.stat.fi/API-description_SCB.pdf
https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html


7 tapaa käyttää PxWebiä
Tapa 7: Mobiilikäyttöliittymä showcase demo
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API PxWeb-jakelukannoissa
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–PX-Web-
jakelutietokannoissa on API-
rajapinta data- tai 
metadatapoimintoihin (esim. 
tietoa siitä, mitä kanta 
sisältää). 

–API:n kautta koneluettavia 
tiedostomuotoja: mm. xlsx-, 
csv-, json-, json-stat- ja px-
tiedostoja.



Lähteet
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–Avoin data

–Avoimet tietokanta-aineistot

–PxWeb-tietokantojen käyttöohje

–Kuntien avainluvut

–Näin käytät Kuntien avainluvut -palvelua 

–Kuntien avainluvut -tietokantataulukot

–Paavo-postinumeroaluetilastot

–Historialliset väestötiedot

–Väestö aihealueen tilastot

http://www.stat.fi/org/avoindata/index.html
http://www.stat.fi/org/avoindata/pxweb.html
https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html
https://www.youtube.com/watch?v=bDmD0fXrxHE
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut/
https://www.stat.fi/tup/paavo/index.html
https://guides.stat.fi/historiallisentilastotiedonopas/vaesto
https://www.stat.fi/til/vrm.html

