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Sissejuhatus 
 

Käesolev API juhend keskendub API juurutamisele Power BI rakenduses. Eesmärk on luua automaatne 

toimiv lahendus, mille puhul on võimalik pärida andmed otse Statistika Ameti andmebaasist Power BI 

andmemudelisse. 

API päringu juhtimiseks on kasutatud MS Exceli ja Power BI rakenduse koostööd. Excelis toimub päringu 

ettevalmistus ja juhtimine päringu parameetrite lõikes. Power BI rakenduses toimub andmete laadimine 

ja visualiseerimine. Exceli kaasabi on ettenähtud selleks, et vajadusel saaks päringu parameetreid ajas 

korrigeerida mugaval kujul. 

Vajalik tarkvara: 

 Excel 

o Office 2016/2019 & 365 

 Power BI 

o Uusim versioon saadaval (Power BI Desktop on kõigile tasuta) 

Eeldatav tööaeg 4h 

Päringu ettevalmistus 
 

Sirvi sobiva tabeli peale ja leia „Tabeli info ja API“ vaade. 

 

1. Ava Exceli töövihik ja kopeeri järgmised andmed 

a. URL https://andmed.stat.ee/api/v1/et/stat/PA006 

b. Json API päringu sisu 
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Tulemusena peaksid nägema Excelis midagi sellist. 

 

NB! Ära unusta vahetada päringu formaati „csv“ tüüpi formaadiks. Vastasel korral ei õnnestu päringu 

tulemusi kätte saada. 

Lisaks on kasutatud TEXTJOIN() funktsiooni, et päringu sisu kokku liita ühte lahtrisse. 

Soovitan anda B2 ja B3 lahtritele nime, et nende kaudu info laadida Power Query päringusse. Näiteks 

B2:B3 = Query. Nime saab anda menüüs Formulas/Define Name. 
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Päringu koostamine Power Querys 
 

Järgmisena on vaja laadida päring Power Querysse ja selleks tuleb B2 ja B3 lahtrite peal mõlema puhul 

valida käsklus Data/From Table/Range. 

 

 

Kui see õnnestub siis peaks töövihikus olema päring nimetatud piirkonnale. Minul on see „Query“. 
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Power Query aknas on võimalik päring kokku panna järgmiselt 

Query nimelisel päringul eemaldame kõigepealt Column1 sisus kõik ebavajalikud tühikud. Selleks 

kasutame Replace Values käsklust. 

 

Kontrollakna sisu näeb välja selline. 

 

Enne tühikute eemaldamist. 

 

Peale tühikute eemaldamist. 
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Kui valida menüüst Advanced Editor, siis näeme, et meie kood on selline. 

 

Järgmisena on vaja Advanced Editoris lisada puuduvad funktsioonid ja tulemusena peaks nägema sellist 

pilti. 

 

Kui Power Query küsib privaatsuse määratlemist, siis võite teha sobiva otsuse vastavalt teie vajadusele. 
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Kui te saite tulemuseks mingisuguse tabeli, kus on erinevad keskmise brutopalga näitajad siis läks kõik 

hästi! 

 

 

 

Järgmisena salvestab Exceli ja jätkab Power BI rakenduses. 

 

Power BI import 
 

Impordi päring kasutades Power BI File menüüd ja tee järgmine valik. 

 

Importimisel on soovitatav jätta ühendus Exceli failiga alles, kuna siis on võimalik vajadusel korrigeerida 

URL ja Query sisu, mille kirjutasid B2 ja B3 lahtritesse. 
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Kui migreerumine õnnestub, siis saab järgmise vastuse. 
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Power BI päringu ettevalmistus 
 

Järgmisena on vaja teha mõned liigutused, et andmed keerata Power BI jaoks loetavaks. 

1. Use First Row as Headers – keerab tabeli esimese rea päiseks. 

2. Tegevusala ja Näitaja suhtes võtta käsklus Unpivot Other Columns, et keerata lai tabel pikaks. 

Tulemus peaks välja nägema selline. 

 

Ajalise dimensiooni jaoks on meil vaja lisaks töödelda Attribute tulpa ja teha andmetega väikene trikk. 

Kui see trikk õnnestub, siis peaks kood olema umbes selline. 
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Tulemuse laadimine Power BI mudelisse 
 

Kasuta selleks nuppu Close & Apply 

 

 

Järgmisena saab iga üks disainida temale sobiva raporti 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzhlNzg2YWUtYmE2MS00NzQ0LWI2Y2QtZGU2YjI1ZjM1NmU

wIiwidCI6IjE3MGUzMmNjLWRjNWEtNGI2Mi1hNmRiLWY1YmFiMzBkZTg5OSIsImMiOjl9&embedImagePl

aceholder=true&pageName=ReportSection 
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