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Esimerkkihaku
• Tässä pikaohjeessa on esimerkkinä CN-nimikehaku, Navel-appelsiinien (CN8-

tason nimike 08051022) uusimmat tuontitilastot (EUR, KG, tuontimaat)
• Haku toimii samojen periaatteiden mukaisesti kaikissa Uljaksen luokituksissa ja 

tilastoissa
• Uljaksen kielivaihtoehdot ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kielen vaihtaminen: 

• Käyttöliittymäkieli vaihdetaan vasemman laidan Asetukset-ikonista (kolmas 
ylhäältä)

• Tietokannan kieli vaihdetaan tietokannan tai raportin oikeasta ylälaidasta (FI, 
SV, EN) 

• Ongelmatilanteissa ota yhteys tilastopalveluun tilastot@tulli.fi tai puh. 0295 52335 
(ma-pe klo 9-14.30)

• (Tarkempia ohjeita tulossa myöhemmin)
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mailto:tilastot@tulli.fi


25.10.2019 3

Tietokantaan:
Suomen tulli >
Ulkomaankauppatilasto >
CN >
CN, CC BY 4.0
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1. Valitaan 
”Ulkomaankauppatilasto”. 2. Valitaan ”CN”.

3. Valitaan ”CN vuodesta 2002”.

(Vinkki: Vuotta 2002 vanhempia 
tilastoja löytyy alemmasta
kuutiosta.)

Edetään haluttuun tilastokuutioon, esimerkissämme CN-nimikkeistön mukaiseen:
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Valitaan tavaraluokitustaso
”Tavaraluokitus”-valikosta, 
oikean laidan pudotusväkästä
klikkaamalla.

Tässä 
näkymässä 
valitaan haun 
muuttujat sivun 
oikeasta laidasta. 
Valinnan 
kohteena olevien 
muuttujien sisältö 
avautuu oikeaan 
alakulmaan.  
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Valitaan oikealta
”Tavaraluokitus CN8” 
(esimerkkinimikkeemme 
on 8-numerotason
nimike).

(Tämä ilmoitus näkyy ennen 
nimikkeen valintaa.)
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1. Klikataan suurennuslasia
ja kirjoitetaan nimikekoodi
kenttään. Nimikkeen voi 
etsiä myös skrollaamalla
nimikelistaa. Valitaan haluttu
nimike.

3. Appelsiinien 
kokonaistuontiarvo
tulee dynaamisesti
näkyviin.

2. Suljetaan 
”Tavaraluokitus”-valikko
oikean laidan väkäsestä.
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1. Klikataan ”Maa”-valikkoa,
jolloin maalista aukeaa 
alalaitaan (huom. ei 
klikata väkäsestä).

2. Valitaan kaikki maat 
klikkaamalla ”Valitse kaikki” –
painiketta (+).

3. Tuontiarvo maittain
tulee dynaamisesti
näkyviin.

(Vinkki: ”Aika”-valikosta 
valitaan haluttu kuukausi, 
vuosi tai vuosineljännes.
Oletusarvona on viimeisin 
julkaistu kuukausi, joka 
pidetään tässä 
esimerkkihaussa.)
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1. Klikataan ”Näytä/poista
tyhjät rivit” –painiketta.2. Maat joista on ollut

tuontia jäävät näkyviin,
tyhjät rivit poistuvat.

3. Nimike ja ajanjakso 
näkyvät edelleen ylälaidassa.
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”Indikaattorit”-valikosta
voidaan valita tilastoarvon 
lisäksi esim. ”Muutos%”
ja ”Paljous”.

(Vinkki: ”Suunta”-valikosta voi valita
tuonnin (alkuperämaa tai lähetysmaa) 
tai viennin. Oletusarvona on tuonti 
alkuperämaittain, joka pidetään tässä 
esimerkkihaussa.)
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(Vinkki: kaikki valinnat 
saa poistettua
”Poista valinnat” –painikkeella
HUOM. Tyhjentää haun!)

Valitsemalla kumulatiiviset
Indikaattorit saadaan tiedot 
vuoden alusta. Taulukko muuttuu
edelleen dynaamisesti.
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Valmis taulukko voidaan tallentaa
”Tulosteet”-painikkeen kautta esim. 
Excel-työversiona.
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Uljaksen maaraportti:
Etusivulta välilehti ”Raportit”.

Maaraportin maan saa vaihdettua 
”Kaikki maat yhteensä” –kohdasta.

”Kaikki ryhmät” –kohdasta voi valita
yksittäisen tuoteryhmän.
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