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Valtion tilastotoimen
kehittämislinjaukset
vuosille 2013 – 2016
Valtion tilastotoimen kehittämislinjaukset määrittelevät kehittämistavoitteet, joita yhteisesti toteuttamalla rakennetaan taloudellisesti
tehokas ja laadukkaasti palveleva valtion tilastotoimi. Merkittävä osa
tilastotoimen perusaineistosta pohjautuu perusrekistereiden ja hallinnollisten aineistojen tietoihin, mistä syystä linjauksissa käsitellään myös
niiden kehittämistä.
Tilastotoimi on tilastoalan viranomaisten verkosto, joka vastaa relevantin ja laadukkaan virallisen tilaston tuottamisesta ja julkaisemisesta
Suomessa. Verkoston toimintaa luonnehtivat puolueettomuus ja riippumattomuus sekä tehokkuus ja palvelukyky.
Valtion tilastotoimen kehittäminen yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa on Tilastokeskuksen lakisääteinen tehtävä.

Visio
Valtion tilastotoimi edistää tietoyhteiskunnan kehittämistä ja toteuttaa yhtenäisiä toimintatapoja. Virallisen tilaston tuottajat tunnetaan
tehokkaasta ja korkealaatuisesta sekä tiedonkäyttäjien tarpeita palvelevasta tilastotuotannostaan. EU- ja muussa kansainvälisessä tilastoyhteistyössä Suomi on aktiivinen, kansallisia etuja vaaliva ja kannanotoissaan yhtenäisesti esiintyvä vaikuttaja.
Vision saavuttamiseksi tilastontuottajat noudattavat ja soveltavat
yhtenäisellä tavalla tilasto- ja tietosuojalainsäädäntöä, tilastotoimen
yleisiä eettisiä periaatteita ja Euroopan tilastojärjestelmän käytännesääntöjä ja niihin pohjautuvia SVT-laatukriteerejä. Toiminnassa kunnioitetaan tiedonantajan oikeusturvaa. Vastaajien tiedonantorasitus on
minimoitu eikä toiminnassa esiinny päällekkäistä tietojenkeruuta.

Suomen virallisen tilaston tuottajat
Valtion tilastotoimeen kuuluvat tilastolain tarkoittamalla tavalla tilastoviranomaisina Tilastokeskus alan yleisviranomaisena, tullihallitus,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus TIKE. Muita tilastoja laativia viranomaisia ovat
Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinoministeriö1. Näiden lisäksi tilastotoimeen
1)
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luettavia, Suomen virallista tilastoa tuottavia laitoksia ovat Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos ja Työterveyslaitos. Suomen Pankki on osana
Euroopan keskuspankkijärjestelmää tilastoviranomainen, mutta Suomen
valtion tilastotoimessa sillä ei ole tilastoviranomaisasemaa.
Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) viranomaisia ovat Tilastokeskus
alan yleisviranomaisena, tullihallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TIKE, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
Työterveyslaitos ja Maahanmuuttovirasto (katso liite 1, s.10.). Tavoitteena on, että kaikki ESS-viranomaiset kuuluvat virallisen tilaston tuottajiin.

Keskeiset toimintatavat ja periaatteet
Valtion tilastotoimi on tilastoalan verkosto, jonka toiminta perustuu yhteistyöhön ja yhteisiin toiminnan tavoitteisiin ja periaatteisiin. Toiminnan tavoitteena on rationaalinen ja laadukas tilastotoimi ja tilastotuotanto, joka vastaa tiedonkäyttäjien tarpeita.
Tilastokeskus kehittää Suomen virallisen tilaston tuottamista ja koko
kansallista tilastotointa lain antamin valtuuksin tilastoalan yleisviranomaisena ja huolehtii tilastoalan kansainvälisestä koordinoinnista yhteistyössä
muiden valtion viranomaisten kanssa. Kansallisena ESS-viranomaisena
Tilastokeskus vastaa ESS-tilastojärjestelmän tuottamisen, jakelun ja kehittämisen koordinoinnista. Koordinointitehtävää ollaan vahvistamassa
EU:n tilastolain uudistuksessa [nykyinen, (EY) N:o 223/2009].
Kansallisen tilastotuotannon ja ESS-tilastojärjestelmän koordinoinnissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan nykyisiin käytäntöihin nojaavia periaatteita, menettelyjä ja välineitä. Yhteistyön ja koordinoinnin
tukena käytetään neljävuotiskaudeksi kerrallaan laadittavia tilastotoimen
kehittämislinjauksia. Linjausten muuttamistarve arvioidaan vuosittain.
Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta (SVT-neuvottelukunta)
on perustettu edistämään Suomen virallisen tilaston laatua, yhtenäisyyttä, yhtenäistä tilastopalvelua ja tilastotoimen kehittämislinjausten toteuttamista sekä huolehtimaan keskinäisestä tiedonvaihdosta.
Valtiovarainministeriön asettaman tilastoalan EU-asioiden yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä tilastotoimen yleisiä EU-asioita, tilastoalan koordinaatiota hallinnonalojen kesken sekä Suomen kannanottojen
valmistelua tilastosäädösten osalta.
Tilastojen koordinointi- ja kehittämistyön tiivistämiseksi on yhdessä
perustettu myös pysyviä tilastojen kehittämis- ja yhteistyöryhmiä, kuten sosiaali- ja terveysalan tilastoyhteistyöryhmä ja maataloustilastoinnin
sekä ulkomaankaupan tilastoinnin koordinointiryhmät. Merkittävä osa
tilastotoimen kehittämistyöstä tehdään hankekohtaisissa, määräaikaisissa yhteistyöryhmissä.
Tilastontuottajien yhteistyön käytännön toteuttamista varten on perustettu yhdyshenkilöverkosto. Tilastokeskuksessa verkostoon kuuluvat
tilastotoimen pääkoordinaattori ja kaikille hallinnonaloille sekä kullekin
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tilastoviranomaiselle nimetyt koordinaattorit. Myös keskeisille rekisteriaineistojen- ja hallinnollisten aineistojen tuottajille on nimetty omat
koordinaattorit. Vastaavasti jokainen viranomainen on nimennyt oman
tilastoyhdyshenkilönsä organisaatiostaan.
Säännöllisesti järjestettävissä pääjohtaja-kansliapäällikkötason tapaamisissa käsitellään tilastotoimen kannalta ajankohtaisia ja merkittäviä
asioita. Esimerkkejä tapaamisissa sovituista asioista ovat yhteistyöryhmien perustaminen, yhteisten hankkeiden ja selvitysten käynnistäminen ja
pidemmän aikavälin yhteistyösopimukset. Tapaamisten yksi tärkeä tehtävä on myös tilastojen relevanssin arviointi.
Tilastokeskus raportoi vuosittain tilastotoimen kehittämisestä, mm.
SVT- neuvottelukunnan työstä ja valtion tilastotoimen kustannuksista
Tilastokeskuksen vuosikertomuksessa ja internet-sivuillaan. Tilastotoimen kehittämishankkeista ja koordinoinnista sekä muista ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista tiedotetaan säännöllisesti SVT-ekstranetin
uutisissa sekä Tilastolinkki -uutiskirjein. Tilastotoimen yhdyshenkilöverkostolle järjestetään myös vähintään kerran vuodessa tiedotus- ja keskustelutilaisuus sekä tarvittaessa erikseen koulutus- tai seminaaritilaisuuksia
tilastotoimen ajankohtaisista asioista.

Kehittämislinjaukset vuosille 2013–2016
Laadukkaat tilastot – tarpeelliset tilastotiedot
Euroopan unionin hallinto ja päätöksenteko tarvitsevat tilastoja EU-politiikkojen toteutumisen seurantaan. EU:n käynnistämät tilastoalan uudistukset ovat merkinneet tilastojen kehittämistä juuri politiikan seurannan
ja valvonnan tarpeisiin. EU:n lähivuosien politiikan painopisteet kohdistuvat mm. Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen ja kriisiytyneen
talouden hallintaan. Tilastotuotannossa tämä merkitsee muutospaineita
yritys- ja taloustilastoihin sekä väestö-, sosiaali- ja ympäristötilastoihin.
Talouskriisi on osoittanut, että erilaisten talouden valvontajärjestelmien lisäksi keskiöön on nostettava myös tilastojen laadunhallinta
tilastotietojen laadun ja luotettavuuden takaamiseksi. EU:n tilastojen
laadunhallintajärjestelmän sekä Euroopan tilastojärjestelmän käytännesääntöjen noudattamisen seuranta tehostuu.
EU:n politiikkaintressi heijastuu osaltaan myös kansallisen hallinnon
tietotarpeisiin. Kansallisissa tietotarpeissa korostuvat erityisesti aluetilastot ja tilastojen hyödyntäminen hallinnon strategioiden ja ohjelmien
tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Tilastojen kehittämisen peruslähtökohtana on EU:n ja kansallisten tietotarpeiden mahdollisimman
hyvä sovittaminen yhteen.
Tilastotoimelta vaaditaan samanaikaisesti sekä nopeasyklistä ajankohtaistietoa että yksityiskohtaista aikasarjatietoa. Vastakkaiset vaatimukset
edellyttävät joustavuutta ja moniulotteisuutta. Oman haasteensa tilastotoimelle asettaa tieteellisen tutkimuksen edistäminen tuottamalla tutki-
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muskäyttöön soveltuvia aineistoja. Aineistojen yhdisteltävyyden lisäksi
on huolehdittava myös tarkasti tietosuojasta.
Tietojen kysynnän kansainvälistyminen ja monipuolistuminen edellyttävät näkökulman avartamista tilastotuotannossa. EU:n säädöspohjaisen tiedonkysynnän ohella tarvitaan yhä enemmän raakatietoa ja siihen
perustuvia pitkälle jalostettuja indikaattorityyppisiä tietoja. Tietojen
ajantasaisuushaasteeseen pyritään vastaamaan lisäämällä tietotekniikan
hyödyntämistä tiedonsiirrossa sekä tehostamalla rekistereiden ja otosten
yhteiskäyttöä. Tilastojen kansainvälisen vertailukelpoisuuden saavuttaminen edellyttää kansainvälisten käsitteiden, määritelmien ja luokitusten
käyttöönottoa mahdollisuuksien mukaan jo tiedonantajien toimintajärjestelmissä, mikä parantaa tilastojen laatua ja koherenssia sekä helpottaa
aineistojen yhdisteltävyyttä sekä kansainvälisesti että kansallisesti.
Lähivuosien keskeiset kehittämistavoitteet:
• Tilastojen relevanssin parantaminen edellyttää, että kehittämisen
lähtökohtana ovat käyttäjien tietotarpeet.
• Tilastojen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tilastojen
koherenssiin.
• Sitoudutaan ESS:n laadunhallintajärjestelmän pohjalta rakennetun
SVT-laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon ja ESS:n laadunhallintajärjestelmään uudistettavan Laatua tilastoissa –käsikirjan
mukaisesti.
• Noudatetaan Euroopan tilastojärjestelmän käytännesääntöjen
pohjalta laadittuja SVT-laatukriteerejä SVT-tilastojen tilastoprosessin kaikissa tuotantovaiheissa.
• SVT-laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja SVT-laatukriteerien noudattaminen eivät aiheuta päällekkäistä työtä suhteessa 		
ESS-vaatimuksiin.
• Tilastotoimessa hyödynnetään standardeja, tilastollisia menetelmiä
ja tietotekniikkaa, jotta tilastojen laatua, tuotantonopeutta, vertailukelpoisuutta ja yhteiskäyttöä voidaan parantaa.
• Käsitteet, määritelmät, luokitukset ja tilastokuvaukset ovat ajan-		
tasaisina ja maksuttomina kaikkien käytettävissä Internetissä.
• Kehitetään valtion tilastotoimen metatietojen standardointia.
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Tilastotoimen palvelut – yhdestä paikasta kattavasti
Tilastotoimen palvelujen tavoitteena on saattaa tilastotieto käyttöön
mahdollisimman laajasti, tarpeita vastaavasti, helppokäyttöisessä muodossa ja monikanavaisesti. Lisäksi tavoite on, että virallinen tilasto profiloituu asiakkaalle yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena siitä
huolimatta, että jokainen tilastontuottaja vastaa itse omien tilastojensa
tuottamisesta ja kehittämisestä. Palvelu vaihtelee itsepalveluna toteutettavasta sähköisestä tietopalvelusta asiakkaalle valmistettuun räätälöityyn
ratkaisuun.
Tilastotietojen jakelu tapahtuu ensisijaisesti verkon välityksellä. Perustilastotietoa sisältävät painetut julkaisut vähenevät, ja painojulkaisut
muuttuvat kokoomajulkaisuiksi.
Tilastotoimen palvelukykyä edistetään. SVT-portaalia tilastotoimen
yhteisenä palvelupisteenä kehitetään edelleen kiinnittämällä erityistä
huomiota tilastotoimen kokonaisuuteen sekä tietopalvelujen tarjonnassa
että niistä viestimisessä. Yhden palvelupisteen ajatusta toteuttaa Tilastokirjasto, joka palvelee myös Kaisa-talossa palvelupisteenä. Keskeinen
hanke on myös Tilastokeskuksen digitointihanke, jossa paperijulkaisuina
julkaistut SVT-tilastot digitoidaan sähköisesti käytettäviksi.
Yhden palvelupisteen ajatusta toteuttaa myös Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden kehittäminen kansalliseksi etäkäyttöjärjestelmäksi. Tavoitteena on, että järjestelmä kattaisi mahdollisimman monen tilastontuottajan tutkimuskäyttöön soveltuvat aineistot.
Viime vuosina on selvitetty tietosuoritteiden maksullisuutta ja linjauksia on saatu aikaan mm. perusrekistereiden tietoluovutuksiin. Sen
sijaan tilastopalveluissa maksuttomuus ja hinnoitteluperiaatteet vaihtelevat tilastontuottajien välillä edelleen.
Lähivuosien keskeiset kehittämistavoitteet:
• Suomen virallisen tilaston tilastot kattavat kaikki yhteiskunnan 		
kannalta keskeiset ilmiöalueet ja täyttävät SVT-laatukriteerit.
• Keskeiset tilastotiedot ovat kaikkien saatavilla verkossa maksutta
avointen rajapintojen kautta.
• StatFinia kehitetään kaikkien SVT-tuottajien yhteiseksi jakelu-		
kanavaksi tuottajien omien palvelukanavien rinnalle.
• Jatketaan SVT-tilastojen jakelua varten rakennetun SVT-portaalin
kehittämistä laajentamalla sen sisältöä muihin tilastopalveluihin
ja yhteisesti tuotettuihin palveluihin.
• Parannetaan edelleen yhteistä viestintää.
• Edistetään tilastontuottajien aineistojen kokoamista tutkijoille
tarkoitettuun kansalliseen etäkäyttöjärjestelmään.
• Tilastotoimen yhtenäisyyden kannalta on tarpeen, että maksuttomuus/maksullisuus -raja tilastopalveluissa on kaikilla sama tiedon
tuottajasta riippumatta.
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Perustietojen turvaaminen –
kerätty tieto tilastoinnin käyttöön
EU:n tilastointivaatimukset ovat jatkuvasti lisänneet jäsenvaltioiden tiedonantovelvoitteita. Sen vuoksi on tärkeää pitää priorisoimalla tiedonantotaakka kohtuullisena. Tilastojen kehittämisessä tulee myös keskittyä
tilastojen olennaisiin tietoihin.
Luotettavat perustiedot ja -rekisterit sekä muut (hallinnolliset) aineistot ovat julkisen tilastontuottajan vahvuuksia myös tulevaisuudessa.
Tilastolain velvoitteen mukaisesti tietojen keruussa käytetään mahdollisuuksien mukaan hallinnollisen tai muun toiminnan yhteydessä syntyvää tietoa. Hallinnollisiin rekistereihin perustuva tilastotuotanto on
kuitenkin haavoittuvainen. Hallinnon toiminnalliset ja lainsäädännölliset muutokset saattavat murentaa tilastojen tietopohjaa ja pahimmillaan
johtaa uusien suorien tiedonkeruiden syntyyn. Tästä syystä on erittäin
tärkeää huolehtia tilastotuotannossa käytettävien hallinnollisten aineistojen turvaaminen tilastointikäyttöön myös vastaisuudessa. Lähivuosien
haaste on lisäksi uusien sähköisten aineistojen hyödyntäminen ja niiden
sisältöihin vaikuttaminen unohtamatta yksityisellä sektorilla syntyviä aineistoja.
Suorissa tiedonkeruissa minimoidaan tiedonantorasitus. Yritystunnuksen ja pysyvän kiinteistötunnuksen käyttö yritysten, yhteisöjen, kiinteistöjen ja rakennusten tunnistamisessa perusrekisterien lisäksi myös
muissa hallinnon tietojärjestelmissä lisää viranomaisten mahdollisuuksia hyödyntää toistensa keräämiä tietoja ja helpottaa myös tilastointia.
Tämä myös vähentää tiedonantajien velvoitteita toimittaa samoja tietoja
usealle viranomaiselle.
Tiedot kerätään ensisijaisesti sähköisillä välineillä kuten sähköisillä lomakkeilla, tilaussanomilla tai automaattisella raportoinnilla suoraan tiedonantajan järjestelmistä. Viimeksi mainittu edellyttää, että tiedonantajien tietojärjestelmissä on otettu huomioon tilastojen tietovaatimukset,
esimerkiksi tilastoluokitukset. Lisäksi edellytetään tiivistä yhteistyötä
tiedonantajien ja mm. ohjelmistotalojen kanssa. Myös muut tiedonantajan suosimat toimitusmuodot säilyvät vaihtoehtoina. Tavoitteena on
löytää yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaimmat menettelyt.
Tilastolain edellyttämillä palautetiedoilla on tärkeä rooli tiedonantajan motivoinnissa. Tietoturvasta ja -suojasta tiedonkeruun ja -käsittelyn
kaikissa vaiheissa on pidettävä moitteettomasti huolta.
Lähivuosien keskeiset kehittämistavoitteet:
• Suomen kannanotoissa EU:n tilastopriorisointeihin tiedonanto-		
taakka pidetään kohtuullisena.
• Tilastollisten luokitusstandardien huomioonottamista hallinnollisissa aineistoissa ja yhteisöjen omissa tietojärjestelmissä edistetään.
Tilastoluokitusten JHS-standardit tulee saada sitovaksi osaksi julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuria.
• Tilastotoimen sekä keskinäisellä yhteistyöllä että yhteistyöllä
rekisterinpitäjien ja hallinnollisia aineistoja tuottavien viranomaisTilastokeskus
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ten kanssa pyritään vaikuttamaan siihen, että nykyisiä ja uusia 		
aineistoja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja että 		
hallinnollisten aineistojen saatavuus ja laatu tilastoinnissa voidaan
turvata viranomaisten toiminnan tai niitä koskevan lainsäädännön
mahdollisesti muuttuessa.
• Suorassa tiedonkeruussa rohkaistaan tiedonantajia käyttämään 		
sähköistä tiedonsiirtoa ja huolehditaan siitä, että tiedonantajat 		
voivat hyvissä ajoin varautua muuttuviin tiedonkeruisiin. Ediste-		
tään myönteistä ilmapiiriä tiedonantajien keskuudessa. Tiedonantajille toimitettavaa palautetta kehitetään, jotta se lisäisi tiedonantomotivaatiota.

Tilastotoimen rationaalisuus –
tehdään yhdessä ja vain kertaalleen
Tilastokeskuksen yleisviranomaistehtäviin kuuluu tilastolain soveltamisen koordinointi ja tilastotoimen yleisten luokitusstandardien valmistelu.
Lisäksi Tilastokeskus pitää yllä luetteloa yleistä yhteiskuntatilastoa laativista viranomaisista sekä edistää tilastotoimen rationaalisuutta ja palvelevuutta mm. tarjoamalla tilastointipalveluja muulle tilastotoimelle.
Tämän ohella Tilastokeskus vastaa tilastotoimen kansainvälisestä koordinoinnista ja toimii ESS-järjestelmän kansallisena vastuuviranomaisena.
Julkisen hallinnon tuloksellisuus- ja vaikuttavuusvaatimukset korostavat
edelleenkin tilastotoimen rationaalisuustavoitteita.
Tilastokeskus tarjoaa muille tilastontuottajille sellaisia palveluita, joita jokaisen ei kannata itse tuottaa. Näitä ovat esim. tilastoalan koulutus,
luokitukset, Laatua tilastoissa -käsikirja sekä tilastointi-, menetelmä- ja
haastattelupalvelut.
Tilastotoimen eri toimijoihin on keskittynyt paljon tilasto-alan osaamista, jota voitaisiin nykyistä paremmin käyttää koko tilastotoimen hyödyksi. Vuorovaikutteinen toiminta sekä osaamisen ja kokemusten siirto
tilastotoimen sisällä lisäävät yhteistä osaamispääomaa ja osaltaan edistää
tilastotoimen yhtenäisyyttä ja rationaalisuutta.
Lähivuosien keskeiset kehittämistavoitteet:
• Tilastotoimen tuloksellisuuden parantamiseksi jatketaan tiedonkeruiden rationalisointia ja edistetään työnjakojen selkiinnyttämistä.
• Tilastotointa kehitetään entistä kustannustehokkaammaksi ja palvelukykyisemmäksi kokonaisuudeksi keskittämällä tilastotuotantoa
tarkoituksenmukaisella tavalla tai tehostamalla tilastointipalveluiden hyödyntämistä.
• Suomen kannanottojen valmistelua tilastotoimen EU-yhteistyössä
kehitetään ja vahvistetaan kansallista ja EU-asioiden koordinointia.
• Parannetaan ja jaetaan tilastotoimen osaamista lisäämällä yhteis-		
työtä mm. tilastotoimen laadun kehittämisessä (esim. laadunvar-		
mistusmalli, laaturaportointi ja laatuindikaattorit) sekä yhteisellä
koulutuksella ja muulla osaamisen jakamisella.
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Liite 1

Suomen virallisen tilaston tuottajat ja ESS-viranomaiset
Kansallinen
järjestelmä

Suomen virallisen tilaston
tuottaja

ESS-viranomainen

Tilastokeskus

Tilastokeskus

Tullihallitus

Tullihallitus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus TIKE

Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus TIKE

tilastoviranomainen:

muu tilastoja laativa
viranomainen:
Ilmatieteen laitos
Liikennevirasto

Liikennevirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto

Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus

Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus

Maanmittauslaitos
Metsäntutkimuslaitos

Metsäntutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos

Suomen ympäristökeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö
muu tilastontuottaja:
Eläketurvakeskus
Kansaneläkelaitos
Työterveyslaitos

Työterveyslaitos
Maahanmuuttovirasto, MIGRI

Suomen Pankki on osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää tilastoviranomainen,
mutta Suomen valtion tilastotoimessa sillä ei ole tilastoviranomaisasemaa.

Tilastokeskus
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Tilastokeskus
– tietoaineistot ja asiantuntemus tilastoiksi ja palveluiksi
• valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja
ja tutkimuksia
• monipuolista, luotettavaa tietoa yhteiskunnasta ja sen kehityksestä
• laajat ja aktiiviset yhteistyöverkostot kotimaassa ja ulkomailla
• tilastotuotannon taustalla tuhat eri alojen ammattilaista
Tilastokeskuksen tilastokirjasto toimii julkisena tilastoalan kirjastona.
Käytettävissä on maan laajin kokoelma kotimaisia ja kansainvälisiä
tilastotiedon lähteitä. Tietopalveluammattilaiset auttavat oikean tiedon
löytämisessä.
Tilastokeskus
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Postiosoite: 00022 Tilastokeskus
Puhelin: 09 17341 (vaihde)

www.tilastokeskus.fi
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Valtion tilastotoimen
kehittämislinjaukset
vuosille 2013 – 2016

