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TILASTOT KÄYTTÖÖN – TILASTOT MEDIASSA  
-KILPAILU

Tilastokeskus järjestää Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun tilastojen hyödyntämisestä mediassa. 
Kilpailuaika on 6.12.2016–1.10.2017.

Tilastot mediassa -kilpailuun voi osallistua esimerkiksi artikkelilla, datavisualisoinnilla, infografiikalla, 
videolla tai animaatiolla. Kilpailutyön voi lähettää tekijä itse tai kilpailuun voi ehdottaa jonkun toisen 
tekemää työtä. Kilpailuun voi lähettää useampia töitä. Kilpailutyön tulee olla julkaistu Suomessa joko 
painetussa lehdessä, verkkomediassa tai sähköisessä mediassa 6.12.2016–1.10.2017 välisenä aikana.  
Kilpailutyöt voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Kilpailun palkinto on 2 000 euroa (verollinen).

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Kilpailutöiden tulee olla perillä 2.10.2017 klo 15.00. 

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kilpailutyö Tilastokeskukseen joko pdf-versiona tai linkkinä sähkö-
postilla viestinta@tilastokeskus.fi tai paperiversiona tai tallenteena osoitteeseen Tilastokeskus, viestintä, 
PL 2C, 00022 TILASTOKESKUS (kuoreen merkintä ”Tilastot mediassa -kilpailu”). 

VOITTAJAN VALINTA
Tilastokeskuksen nimeämä raati valitsee voittajatyön, jonka tekijä/tekijät palkitaan.

Valinnassa sovelletaan seuraavia arviointikriteerejä:
– tilastot ovat kilpailutyössä merkittävässä osassa 
– kilpailutyö on kiinnostava ja yhteiskunnallisesti vaikuttava
– tilastoja käytetään innovatiivisella ja havainnollisella tavalla  
– kilpailutyö lisää ymmärrystä tilastoista ja niiden käyttötavoista
– kilpailutyö tuottaa uusia oivalluksia tilastoista.

Tilastot mediassa -kilpailun voittaja/voittajat julkistetaan loppuvuonna 2017.

Lisätietoja kilpailusta:
Erja Seppänen p. 029 551 2569, erja.seppanen@tilastokeskus.fi
 



NÄKÖKULMA ON VAPAA!
Kilpailutöiden pohjana voi käyttää monenlaisia tilastoja: esimerkiksi Tilastokeskuksen tai muiden  
viranomaisten tuottamia kotimaisia tilastoja tai kansainvälisten järjestöjen kuten Eurostatin, OECD:n  
tai YK:n tilastoja. Näkökulma voi olla paikallinen, valtakunnallinen tai globaali.

 TILASTOKESKUKSEN VERKKOSIVUILTA LÖYTYY ESIMERKKEJÄ  
 TILASTOLÄHTEISTÄ JA OPASTUSTA TILASTOJEN KÄYTTÖÖN:

 - Suomen virallisen tilaston tuottajat ja näiden tilastot: www.tilastokeskus.fi/tuottajat 

 - Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa StatFin-tietokannassa: www.tilastokeskus.fi/statfin 

 - Tilastotietoa postinumeroalueittain Paavo-tietokannassa: www.tilastokeskus.fi/paavo

 - Suomen tilastollinen vuosikirja 2016 Excel-taulukoina: www.tilastokeskus.fi/vuosikirja2016/ 
  alku 

 - Tilastokeskuksen avoin data ja rajapinnat: www.tilastokeskus.fi/avoindata 

 - Kansainvälisen tilastotiedon lähteitä ja niiden käyttövinkkejä: http://guides.stat.fi/kansain- 
  valisentilastotiedonopas 

 - Tilastokoulu opastaa tilastojen käyttöön ja tilastotiedon hakuun: www.tilastokeskus.fi/ 
  tilastokoulu

 TIETOA TILASTOAINEISTOISTA SAA MYÖS TILASTOKESKUKSEN TIETOPALVELUSTA:

 Puhelin 029 551 2220, arkisin klo 9.00–16.00, info@tilastokeskus.fi
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