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Tilastojen lukutaito, 
luotettavuus ja valeuutiset

Jukka Hoffrén, tutkimuspäällikkö
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ilmiöistä?
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Valtion tilastotoimi ja Suomen 
virallinen tilasto (SVT)

128.1.2020

• Tilastokeskus koordinoi ja kehittää Suomen tilastotointa.

• Tilastotoimen verkostoon kuuluu 14 tilastoja tuottavaa 
organisaatiota.

• Suomen virallinen tilasto (SVT) kattaa tärkeimmät 
säännöllisesti ilmestyvät yhteiskuntatilastot, joista 
Tilastokeskus tuottaa 60 %.



138.1.2020

• Kuvaa kansallisvaltiota (tai niiden joukkoa)

• Kuvaa olennaisia asioita (=relevanssi)

• Kuvaa oikein todellisuutta (havaintojen 

luotettavuus ja edustavuus)

• Vertaa asioita – mm. ajallisesti, alueellisesti 

(standardointi)

• Perustana:

• YK:n virallisen tilaston periaatteet

• Euroopan tilastojen käytännesäännöt

• Suomen virallisen tilaston laatukriteerit

Virallinen tilasto



Suomen virallisen tilaston tuottajat 
ja ESS-viranomaiset (ESS=European Statistical System)

148.1.2020

Kansallinen Suomen virallisen tilaston tuottaja ESS-viranomainen

järjestelmä

Tilastokeskus Tilastokeskus

Luonnonvarakeskus (LUKE) Luonnonvarakeskus LUKE

Tulli Tulli

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ilmatieteen laitos

Väylävirasto Väylävirasto

Traficom Traficom

Maanmittauslaitos

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Maahanmuuttovirasto (MIGRI)

Eläketurvakeskus (ETK)

Kansaneläkelaitos (Kela)

Työterveyslaitos (TTL) Työterveyslaitos (TTL)

Tilastoviranomainen:

Muu tilastoja laativa 

viranomainen:

Muu tilastontuottaja:



Mikä on tilasto?

158.1.2020

• Yhteiskunnallisia oloja kuvaileva tieto on:
• empiiristä
• toistuvaa
• standardoitua

• Viitekehys on yhteiskuntatieteissä.

• Toteutettu tilastotieteen menetelmillä

• Tekee vertailuja ajallisesti, alueellisesti, 
kansainvälisesti

• Kuvaa edustavasti ja luotettavasti asioiden 
tilaa

• Tilastot muodostavat koko yhteiskunnan 
tietohuollon perustan. 



168.1.2020

Tilastot palvelevat demokratiaa

• Virallinen tilasto on osa yhteiskunnan 

kansalaiskontrollia ja päätöksentekoa:

• Tilasto antaa edellytykset valistuneelle 

kansalaiselle ja keskustelulle.

• Tilasto antaa edellytykset arvioida seurauksia 

ja vaikutuksia, ja ohjaa valtion toimintaa.

• Puolueeton tilasto luo edellytyksiä 

kompromisseille eri ryhmien intressien kesken.



178.1.2020

Tilastot jäsentävät maailman

• Tilastot ovat standardi tapa kuvata maailmaa, 

mutta tilastot myös standardisoivat maailmaa.

• Tilastot ohjaavat ihmisten toimintaa – mistä ei ole 

tilastoja, ei osata ottaa huomioon.

• Tilastot ja mittaukset määrittelevät sitä, mikä on 

tavoiteltavaa.

• Tilastot tähtäävät ilmiöiden hallintaan.  



188.1.2020

Tilastot palvelevat päätöksentekoa

• Lainsäädännön valmistelussa: esim. mitkä ovat 

perustulokokeilun vaikutukset?

• Julkisten palveluiden suunnittelussa: esim. mistä 

lakkautetaan synnytyssairaala?

• Työmarkkinaratkaisuissa: esim. mikä on nykyinen 

palkkataso?

• Talouspolitiikan suunnittelussa: esim. miten julkinen 

velka vaikuttaa budjettitalouteen? Yritystukien 

vaikuttavuusanalyysi?



Tilastotiedon rooli yhteiskunnassa

198.1.2020

Standard Eurobarometer 83 Europeans and Economic Statistics, Spring 2015



Esimerkkejä politiikan tavoitteiden ja 
tilastollisten mittareiden suhteesta 

208.1.2020

• EU:ssa: 
• Jäsenmaksujen määräytyminen  
• Rakennerahastot, maataloustuet
• Euroalueeseen liittymisen lähentymiskriteerit
• EU 2020 strategia älykkäästä, kestävästä ja osallistuvasta 

kasvusta
• Muut yhteisen politiikan kohteet esim. terveys, koulutus, energia, 

ilmastopolitiikka
• Kasvihuonekaasuinventaario (YK:n ilmastosopimus, Kioton 

pöytäkirja)
• Ilmastosopimus ja kestävän kehityksen mittarit



Esimerkkejä politiikan tavoitteiden ja 
tilastollisten mittareiden suhteesta (2) 

218.1.2020

• Kehitysavun sitominen bruttokansantuotteeseen

• Hallitusohjelman tavoitteet esim. työttömyyden puolittamistavoitteet, 
tavoite kehittää BKT:n rinnalle paremmin hyvinvointia kuvaava 
indikaattori

• Köyhyysrajan määrittäminen mediaanitulon perusteella (60 %)

• Eläkkeiden, palkkojen nousun sitominen kuluttajahintaindeksiin

• Yksityinen sektori: vuokratason ja kiinteistön ylläpidon 
kustannusindeksi

• Sote-alueiden mittarit



Tilasto on lyömätön…

228.1.2020

• Historian kuvaaja

• Ennustusten perusta

• Lainalaisuuksien osoittaja

• Vaihtoehtoisten tai laajempien näkökulmien avaaja

• Monimutkaisten asioiden havainnollistaja

• Kansainvälisen vertailun mahdollistaja



Tilasto historian kuvaajana

238.1.2020



Tilasto tulevaisuuden ennustajana

248.1.2020



Tilastojen avulla kokonaiskuva vaikeasti 
hahmottuvasta ilmiöstä – esim. inflaatio

258.1.2020



Tilastojen avulla kokonaan uutta 
tietoa ilmiöistä

268.1.2020



278.1.2020

• Tilastot ja faktaperusteinen 

päätöksenteko on demokratian ja 

taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

edellytys.

• Tieto on kumuloituvaa: Uudet tulokset 

lisäävät ja täydentävät vallitsevaa kuvaa 

todellisuudesta.

• Nykyiset teoriat voivat myös osoittautua 

epätäydellisiksi. Uudet tutkimustulokset 

ja teoriat syrjäyttävät aika ajoin vanhoja. 

Myös tilastojen tulee tällöin kehittyä ja 

muuttua. 

• Yhteiskuntatilastoihin liittyy myös paljon 

epävarmuuksia, joita pyritään 

hallitsemaa erilaisin menetelmin. 

Tilastojen luotettavuus



288.1.2020

TIETO: Perusteltu tosi uskomus

INFORMAATIO: Merkkien sisällöllinen tulkinta

DATA: Tallennettuja ja muokattuja merkkejä

Lähde: Ilkka Niiniluoto 1997

Tiedon portaat



• Some ja media ovat nopeita ja spontaaneja tiedonvälittäjiä, jotka nostavat esille uusia 

ja yllättäviä asioita, joihin ei aina löydy vahvistusta tieteen edustajilta. 

• Tiede ei uusien tulosten kohdalla ole monesti ehtinyt toistaa tutkimusta ja varmistusta 

tuloksille. Tieteen edustajat joutuvat arvioimaan ovatko                                                

uudet tulokset linjassa aiempien kanssa? 

• Tässä vaiheessa some, media ja poliitikot ovat monesti jo 

innoissaan rientäneet tekemään omia johtopäätöksiä. 

• Sosiaalisen median paineessa tiedotusvälineet ja 

poliittinen päätöksenteko lipsuvat helposti                                                                           

vaarallisille epä- ja osatotuuksien teille. 

Tilastot, some ja media

8.1.2020 29



308.1.2020

• Käsitteiden hallintaa

• On tärkeää tuntea kuvattavan 
ilmiön käsitteistö.

• Tilastollisen ajattelun perusteiden 
hallintaa

• Todennäköisyys ja 
satunnaisuus

• Mitta-asteikot

• Jakaumat ja tunnusluvut

Tilastojen lukutaidolla 
tarkoitetaan            (1)



318.1.2020

Tilastojen lukutaidolla 
tarkoitetaan            (2)

• Tutkimusprosessin tuntemusta

• Miten otoksia tehdään?

• Miten tietoja kerätään?
• Miten tietoja muokataan?

• Esitystavan hallintaa
• Tilastografiikka

• Taulukot – esim. mistä 
prosentit on laskettu?

• Teksti – esim. prosentti ei ole 
sama kuin prosenttiyksikkö

• Kertovatko taulukot, kuvat ja 
teksti samaa asiaa?



328.1.2020

Tilastojen lukutaidolla 
tarkoitetaan            (3)

• Lähdekritiikkiä
• Kaikki tieto ei ole yhtä luotettavaa.
• On aina arvioitava tiedon luotettavuus 

ja miten tieto on tuotettu.

• Mielikuvitusta
• Asioiden yhdistelyä
• Vaikutussuhteiden miettimistä

• Varovaisuutta
• Verrattava sarakkeita ja rivejä, 

taulukoita, tutkimusraportteja
• Sattuma on aina mukana pelissä, 

esim. onko kyse yksittäishavainnosta 
vai säännönmukaisuudesta?

• Suuruusluokka voi olla vaikea 
hahmottaa.

• Onko kyseessä yksittäinen 
mittaustulos vai merkki käänteestä?



Syiden ja seurausten ongelmia

338.1.2020

• Syy-seuraus -suhde voidaan todeta vain koeasetelmassa.

• Yhteiskunnallisissa tutkimuksissa ei voida järjestää kokeita        tutkitaan 
eri muuttujien yhteisvaihtelua eli korrelaatiota.

• Esim. koulutuksen tai huono-osaisuuden periytyvyys

• Korrelaatio ei kerro syy-seuraussuhteesta paljon.

• Kahden muuttujan yhteisvaihtelu voi johtua kolmannesta tekijästä.

• Vaikutuksen suunta voi olla epäselvä.

• Korrelaatiot ovat usein niin alhaisia, ettei yksilötasolla voida todeta 
kausaliteettia.



348.1.2020

PURE PÄHKINÄ

Tilaston mukaan käytettävissä oleva tulo nousi 
selvästi 7 vuoden aikana Sodankylässä
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Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden 
Sodankylässä, mediaani, €

Kulutusyksikköä kohti lasketuilla tuloilla voidaan verrata kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia kotitalouksia toisiinsa.

Lähde: Tilastokeskus



358.1.2020

Mutta mitä oikeastaan tapahtui?

Kaikkien asukkaiden tulot nousivat?

Jonkin ryhmän tulot kasvoivat, muiden pysyivät ennallaan?

Kenenkään tulot eivät kasvaneet vaan köyhät kuolivat tai muuttivat pois?

Kenenkään tulot eivät kasvaneet vaan alueelle muutti rikkaita?

Kaikkien kotitalouksien tulot pysyivät ennallaan, mutta henkilö- eli 
kulutusyksikkömäärä muuttui, kun lapset muuttivat opiskelemaan?



368.1.2020

1. Motiivi: Kuka tilaston tai kyselytutkimuksen on tehnyt?

2. Tieteellinen metodi: Ovatko teoriapohja, tutkimuskysymykset ja käytetyt 
käsitteet luotettavia?

3. Tiedon kumuloituvuus: Ovatko tulokset samankaltaisia aiempien tulosten 
kanssa?

4. Vertaisarviointi: Ovatko muiden asiantuntijoiden käsitykset tuloksista saman 
kaltaisia?

Kun kaikkiin kohtiin saa myönteisen vastauksen,                                      
uskaltaa tuloksiin luottaa!

Tarkistuslista



378.1.2020

Muista nämä

• Yksinkertaisia ja varmoja totuuksia on vähän, 
todennäköisiä ja ehdollisia sitäkin enemmän.

• Myös omat lähtökohdat ja ennakkokäsitykset 
kannattaa aika ajoin kyseenalaistaa.

TUTKIMUSTIETO VAATII 

TULKITSIJALTAAN 

VALPPAUTTA JA  AJATTELUA



Tilastokilpailut 
oppilaitoksille
Reija Helenius, kehittämispäällikkö

tilastokeskus.fi/opettajalle
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tilastokeskus.fi/tilasto-olympialaiset

http://www.tilastokeskus.fi/tilasto-olympialaiset
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tilastokeskus.fi/tilasto-olympialaiset

http://www.tilastokeskus.fi/tilasto-olympialaiset


Tilastojulistekilpailu

Tilastojuliste on yhden sivun esitys, joka kertoo 
kiinnostavan tarinan tilastollisia välineitä käyttäen.

488.1.2020



2018-2019 
kilpailun parhaat
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Yliopisto/ammattikorkeakoulu-sarja

8.1.2020 50



Lukio/ammatilliset oppilaitokset -sarja

8.1.2020 51
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Yläkoulu-sarja



Tilastojuliste rakentuu pala palalta

538.1.2020

1. Valitse tutkimuskysymys/aihe
• Mieti kysymys tai ongelma, johon halutaan vastaus.

2. Suunnittele miten keräät tiedot
• Haastattelu, kysely ja/tai valmis aineisto

3. Varmista tiedon laatu
• Mieti mitkä tekijät vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen.
• Pohdi, riittääkö aineiston määrä yleistämään.
• Mitkä ovat mahdollisia virhelähteitä?

4. Analysoi aineisto
• Havainnollista numeroin, taulukoin ja graafein.
• Käytä tilastollisia tunnuslukuja esim. keskiarvo, moodi, mediaani.

5. Esitä johtopäätökset

6. Arvioi tutkimuksesi onnistuminen



Tilastojulistekilpailu 2020–2021     (1)

548.1.2020

• Tavoitteena on edistää yhteiskunta- ja tilastotiedon käyttöä, 
kokoamista, esittämistä ja ymmärtämistä.

• Laaditaan tilastoposteri eli –juliste.

• Joukkueissa 2–5 oppilasta.

• Opettaja ilmoittaa oppilaat kilpailuun.

• Kilpailun järjestävät Tilastokeskus, MAOL ry ja Suomen 
Tilastoseura ry.

• Kilpailuaika on  3.2.2020–1.2.2021.



558.1.2020

• Aiheena ympäristö, kestävä kehitys ja ekologisuus.

• Sopii esim. matematiikan, biologian, maantiedon, 

kuvaamataidon, historian, terveystiedon ja 

tietotekniikan opetukseen.

• Kilpailussa kolme sarjaa:

• Yläkoulut

• Lukio/muut toisen asteen oppilaitokset

• Yliopistosarja/ammattikorkeakoulut  

Tilastojulistekilpailu 2020–2021     (2)



568.1.2020

• Suomen voittajat julkistetaan keväällä 2021.

• Voittajaposterit matkaavat kansainväliseen finaaliin.

• Kansainvälisen kilpailun voittajat julkistetaan heinäkuussa 2021 
tilastokonferenssissa Hollannissa.

• Suomen parhaat posterit ovat esillä Tilastokeskuksessa ja eri 
näyttelyissä.

• Voittajat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin juhlatilaisuudessa.

Tilastojulistekilpailu 2020–2021     (3)



2018–2019 kansainvälisessä 
kilpailussa 15 000 osallistujaa

578.1.2020



588.1.2020

Apua ja tukea tiedonhakuun 
ja tilastojen käyttöön

– Sähköpostilla: info@tilastokeskus.fi

– Verkkolomakkeella: Kysy tilastoista

http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/info.html

Puhelimitse p. 029 551 2220

– Chat-palvelun kautta

– Kirjasto on avoinna sopimuksen 
mukaan

– Tilastokeskuksella on somessa jo 
tuhansia seuraajia – seuraa sinäkin!

http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/info.html

