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Aluekaavio Area

Aluekaavio on viivakaaviota (sivu 35) muistuttava visualisointi, jossa viivojen alla olevat alueet on 
väritetty. Kaavio korostaa muutoksen laajuutta ja  auttaa hahmottamaan määrää suhteessa 
kokonaisuuteen eri aikoina.

Aluekaavio sopiikin parhaiten muutosten laajuuden tarkasteluun ajan myötä. Sen avulla voidaan 
tarkastella esimerkiksi sitä, miten eri tuoteryhmien myynti vaikuttaa liikevaihtoon kvartaaleittain.
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Hajontakaavio Scatter plot

Hajontakaaviolla esitetään kahden lukuarvon välinen suhde usealla tietopisteellä, jotka voivat 
sijaita missä tahansa kohdassa asteikkoa. Hajontakaaviovisualisoinnit ovat hyödyllisiä, kun 
halutaan tutkia eri lukuarvojen välisiä korrelaatioita. Hajontakaaviota voitaisiin käyttää esimerkiksi 
tutkiessa, millainen korrelaatio kuumalla lämpötilalla ja jäätelönmyynnillä on.

Tässä esimerkissä esitetään korrelaatio liikevaihdon ja myyntikatteen välillä eri tuotetyyppien 
osalta.
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Hierarkkinen kuplarykelmäkaavio Hierarchical packed bubble

Hierarkkinen kuplarykelmäkaavio sisältää kunkin tietohierarkian tason sisäkkäiset kuplat. 
Hierarkkisten kuplavisualisointien avulla voidaan esittää paljon hierarkkisia tietoja pienessä 
tilassa.

Esimerkiksi tämä visualisointi näyttää asiakkaan elinkaariarvon (Customer lifetime value, CLV) 
ajoneuvoluokittain ajoneuvon kokoa kohden. Jokainen kupla on eri ajoneuvoluokka yhdessä 
kolmesta ajoneuvokoosta. Kunkin kuplan koko määräytyy kyseisen ajoneuvoluokan asiakkaan 
elinkaaren arvon mukaan. Kuplien värit määräytyvät ajoneuvon koon mukaan.
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Kartta Map

Kartta mahdollistaa maantieteellisten tietojen näyttämisen visuaalisesti. Käytetyssä datassa 
täytyy olla jokin maantieteellinen komponentti, kuten kaupunki tai muu alue, jotta 
karttavisualisointi toimii. Kartan avulla pystytään havainnollistamaan esimerkiksi myynnin eroja 
sijainneittain ja korostamaan tärkeitä sijainteja. Karttavisualisointi ei kuitenkaan monesti riitä 
antamaan tarpeeksi tietoa jostakin tilanteesta, vaan sen kanssa kannattaa käyttää myös teksti- tai 
lukupohjaista selitystä. Tällainen esimerkki voisi olla kartta, jossa näkyy organisaation toimipaikat 
ja niiden valmiudet palata lähityöskentelyyn Covid-19-pandemian jälkeen. Kartan lisäksi 
tilannetta selitettäisiin luvuin ja selittein.

Tässä esimerkissä nähdään organisaation liikevaihto maittain, missä tummempi väri tarkoittaa 
isompaa liikevaihtoa. 

Huomaa, että tämä visualisointityyppi on tuettu ainoastaan HTML-muotoisissa raporteissa.
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Kohdepalkki Target bar

Kohdepalkki käyttää luokiteltuja vaakasuuntaisia palkkeja yksittäisten arvojen vertailuun ja 
trendien löytämiseen. Kohdepalkin avulla voidaan vertailla nykyisiä arvoja kohdearvoihin. 
Kohdepalkki kannattaa valita kohdesarakkeen (sivu 8) sijaan silloin, kun luokan sisäiset nimet 
ovat pitkiä ja niitä on monta (kuten esimerkissä maiden nimet), koska luettavuus on 
vaakasuunnassa parempi.

Esimerkissä tarkastellaan, miten jälleenmyyjät eri maissa ovat päässeet liikevaihtotavoitteisiin. 
Musta viiva kuvaa tavoitelukua ja värikkäät palkit toteutunutta liikevaihtoa.
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Kohdesarake Target column

Kohdesarake toimii kuten kohdepalkki (sivu 7), mutta sarakkeet ovat pystysuunnassa. Niiden 
avulla voidaan löytää trendejä, kun vertaillaan nykyisiä arvoja kohdearvoihin.

Esimerkissä tarkastellaan sitä, miten kolme eri golftuotteiden jälleenmyyjää ovat päässeet 
liikevaihtotavoitteisiin. Musta viiva kuvaa tavoitelukua ja värikkäät palkit toteutunutta liikevaihtoa.
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Kuplakaavio Bubble

Kuplakaaviossa tarkastellaan kolmen numeerisen muuttujan välisiä suhteita. Kaaviossa käytetään 
erikokoisia värillisiä ympyröitä, jotka määräytyvät kolmen lukuarvon mukaan. X-akseli kuvaa yhtä 
lukuarvoa, y-akseli toista lukuarvoa ja kuplien koko kolmatta lukuarvoa. Kuplakaaviota kannattaa 
siis käyttää sellaisen datan kanssa, jossa on ainakin kolme ulottuvuutta. Jos ulottuvuuksia on 
vähemmän, parempi vaihtoehto visualisoinniksi on hajontakaavio.

Kuplakaavioesimerkissä tarkastellaan liikevaihtoa, myyntilukua ja myyntikatetta jälleenmyyjän 
tyypin mukaan.

9



Kuplarykelmäkaavio Packed bubble

Kuplarykelmäkaavio perustuu tavalliseen kuplakaavioon (sivu 9), mutta siinä kuplat ovat tiiviisti 
yhdessä sen sijaan, että ne olisi levitetty ympäri ruudukkoa. Näin voidaan esittää paljon tietoa 
pienessä tilassa. Kuplarykelmäkaaviota käytetään numeeristen arvojen tarkastelussa.

Tässä esimerkissä tarkastellaan asiakkuuden lopettamista kaupungeittain. Tyytyväisyyspisteet 
määräävät kuplien koon ja asiakaspoistumapisteet kuplien värin.
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Laatikkojanakaavio Box plot

Laatikkojanakaaviota käytetään numeerisen datan kanssa, kun halutaan tarkastella lukujen 
jakautumista. Kaavio havainnollistaa mediaanin, pienimmän ja suurimman arvon, sekä poikkeavat 
arvot. 

Esimerkissä vertaillaan myyntikatelukuja jälleenmyyjämaittain.
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Lämpökartta Heat map

Lämpökartta havainnollistaa sarakkeiden välisiä suhteita väreillä ja niiden voimakkuuden 
vaihtelevaisuudella. Lämpökartta on hyödyllinen, kun käytetään laajaa ja monimutkaista dataa. 
Visualisoinnin avulla voidaan havaita kaavamaisuuksia ja poikkeavuuksia. Lämpökarttaa voitaisiin 
käyttää esimerkiksi sademäärien vertailuun eri kuukausina, jotta nähtäisiin, missä kuussa on 
satanut eniten.

Tässä esimerkissä tarkastellaan kahvilan tuotteiden hävikkimäärää kolmessa eri toimipisteessä.
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Liukuva palkkikaavio Floating bar

Liukuvassa palkkikaaviossa vaakasuuntaiset tietomerkit osoittavat tietojoukon alimmat ja ylimmät 
arvot palkkeina, jotka ovat irrallaan akselista. Kaavio mahdollistaa arvojen vertailun keskenään.

Esimerkissä tarkastellaan vakuutusyhtiön korvausvaatimusten dollarimäärän vaihteluväliä 
kuukausittain.
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Liukuva pylväskaavio Floating column

Liukuvassa pylväskaaviossa pystysuuntaiset tietomerkit osoittavat tietojoukon alimmat ja ylimmät 
arvot palkkeina, jotka ovat irrallaan akselista. Kaavio mahdollistaa arvojen vertailun keskenään.

Esimerkissä kaavio esittää jokaisen kuukauden alimman ja ylimmän lämpötilan.
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Marimekko  

Myös mosaiikkikaavion nimellä kutsuttu marimekkokaavio on pinotun pylväskaavion muunnelma, 
jossa pylväiden leveys vaihtelee. Kaaviolla voi korostaa luokiteltujen kohteiden välisiä suhteellisia 
eroja kahdella tietoulottuvuudella. 

Esimerkissä tarkastellaan liikevaihtoa jälleenmyyjämaittain eri tuotelinjojen osalta.

Huomaa, että tämä visualisointityyppi on tuettu ainoastaan HTML-muotoisissa raporteissa.
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Pinottu palkkikaavio Stacked bar

Pinotulla palkkikaaviolla voidaan näyttää kokonaisuuteen kuuluvat osat ja näyttää ajan myötä 
tapahtuneita muutoksia tai vertailla suhteellisia osia kokonaisuuteen. Visualisoinnissa eri osat 
pinotaan toistensa päälle muodostaen aina yhden yhtenäisen vaakasuoran pylvään. Kaavio on 
hyödyllinen, kun halutaan kokonaiskuva jostakin tilanteesta, eikä tarkkojen lukujen vertailu ole 
päätarkoitus.

Esimerkissä tarkastellaan eri tuotteiden myyntilukua neljässä eri jälleenmyyjämaassa.
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Pinottu pylväskaavio Stacked column

Pinotulla pylväskaaviolla voidaan näyttää kokonaisuuteen kuuluvat osat ja vertailla ajan myötä 
tapahtuneita muutoksia. Visualisoinnissa eri osat pinotaan toistensa päälle muodostaen aina 
yhden yhtenäisen pylvään. Kaavio on hyödyllinen, kun halutaan kokonaiskuva jostakin tilanteesta, 
eikä tarkkojen lukujen vertailu ole päätarkoitus.

Esimerkissä tarkastellaan eri myymälöiden päivittäisiä myyntilukuja yhden viikon ajalta. 
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Pinottu yhdistelmäkaavio Stacked combination

Pinottu yhdistelmäkaavio yhdistää pinotun pylväskaavion (sivu 17) ja viivakaavion (sivu 35) 
ominaisuudet. Visualisoinnissa viivakaavio sijoitetaan pylväskaavion päälle, mikä mahdollistaa 
kunkin osan suhteellisen osuuden vertailun kokonaisuuteen.

Esimerkissä tarkastellaan myyntiä eri tuotelinjojen osalta ja verrataan toteutuneita lukuja 
tavoitelukuihin.
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Pistekaavio Point

Pistekaavio on samankaltainen kuin tavallinen viivakaavio (sivu 35), mutta siinä pisteitä ei ole 
yhdistetty toisiinsa viivoilla. Kaaviolla pystytään esittämään ja vertailemaan trendejä, löytämään 
muuttujien välisiä suhteita tai näyttämään yksittäisen muuttujan suoritusta ajan myötä. Paras tapa 
käyttää kaaviota onkin asettaa x-akselille aika, kuten päivä, kuukausi tai vuosi. 

Esimerkissä vertaillaan vuosittaista liikevaihtoa eri tilaustapojen kautta. 
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Porrastettu aluekaavio Stepped area

Porrastettu aluekaavio perustuu tavalliseen aluekaavioon (sivu 3), mutta siinä tietopisteiden 
välille muodostuu portaita. Portaat auttavat vertailemaan dataa ajan myötä ja ne korostavat 
erityisesti aikoja, jolloin muutoksia ei ole tapahtunut. Kaavio on hyödyllinen esimerkiksi 
veroasteiden ja korkojen muutosten tarkastelussa.

Tässä esimerkissä tarkastellaan eri kahvituotteiden myynnin muutoksia viiden viikon ajalta. 
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Radar-kaavio Radar

Radar-kaavio yhdistää useita akseleita yhdeksi säteittäiseksi kuvioksi. Kunkin kuvion tiedot 
esitetään erillisellä akselilla, joka alkaa kaavion keskeltä. Kaavio on hyödyllinen useiden 
määrällisten muuttujien vertailussa. 

Esimerkissä tarkastellaan hyväksyttyjen vakuutustarjousten määrää eri osavaltioissa 
ajoneuvotyypeittäin.

21



Rakennekaavio Tree map

Rakennekaaviossa esitetään monien komponenttien välisiä suhteita käyttämällä erikokoisia ja -
värisiä suorakaiteita. Arvon mukaan järjestetyssä rakennekaaviossa kunkin suorakaiteen koko 
määräytyy yhden arvon ja väri toisen arvon mukaan. Rakennekaavion avulla voidaan havaita 
kaavamaisuuksia ja poikkeavuuksia. Rakennekaaviota on hyödyllistä käyttää silloin, kun halutaan 
visualisoida suurta määrää luokiteltua dataa, eikä tarkkojen lukujen vertailu ole päätavoite.

Esimerkissä vertaillaan kahvilan tuotteiden myyntiä. Myyntiluku edustaa siinä sekä alueen kokoa 
että väriä. Mitä isompi alue ja tummempi väri, sitä isompi myyntiluku tuotteella on.

Huomaa, että tämä visualisointityyppi on tuettu ainoastaan HTML-muotoisissa raporteissa.

22



Rengas Donut

Rengaskaavio on samankaltainen kuin ympyräkaavio (sivu 37), mutta siinä keskusta on poistettu 
ja alueet näytetään kaarina. Koska ympyräkaaviossa huomio kiinnittyy kokonaisiin alueisiin, 
kannattaa rengaskaavio valita silloin, kun luokkia on pieni määrä ja halutaan kiinnittää huomio 
kaarien kokojen eroihin. Rengaskaaviot säästävät myös tilaa raporttipohjalla, kun tietoa pystyy 
esittämään renkaan sisällä.

Esimerkissä tarkastellaan huoltopyyntöjen määrän jakautumista pyynnön aiheen mukaan.

Huomaa, että tämä visualisointityyppi on tuettu ainoastaan HTML-muotoisissa raporteissa.
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Ryhmitelty palkkikaavio Clustered bar

Ryhmitellyn palkkikaavion avulla voidaan vertailla useaa muuttujaa samassa kaaviossa. 
Vaakasuorat palkit muodostavat ryhmiä, joissa eri luokat on eroteltu värein.

Tässä esimerkissä tarkastellaan asiakaspalvelukeskukseen saapuneiden puheluiden määrää 
kvartaaleittain ja vertaillaan lukuja kolmen eri osavaltion kesken.
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Ryhmitelty pylväskaavio Clustered column

Ryhmitellyn pylväskaavion avulla voidaan vertailla useaa muuttujaa samassa kaaviossa. 
Pystysuorat palkit muodostavat ryhmiä, joissa eri luokat on eroteltu värein.

Esimerkissä vertaillaan eri jälleenmyyjien liikevaihtoa kvartaaleittain.
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Ryhmitelty yhdistelmäkaavio Clustered combination

Ryhmitelty yhdistelmäkaavio yhdistää tavallisen pylväskaavion ja viivakaavion (sivu 35) 
ominaisuudet. Viivakaavio sijoitetaan pylväskaavion päälle, mikä mahdollistaa tietosarjojen 
vertailun.

Esimerkissä tarkastellaan liikevaihdon ja myyntikatteen välistä suhdetta eri vuosina. Liikevaihdon 
osalta vuodet on vielä jaoteltu kvartaaleihin.
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Sädekaavio Radial

Sädekaaviossa palkit muodostavat ympyrän, jossa pidempi palkki tarkoittaa isompaa arvoa. 
Jokainen palkki alkaa samasta kohdasta (kellotaulun klo 12) ja etenee myötäpäivään, kun arvot 
ovat positiivisia ja vastapäivään, kun arvot ovat negatiivisia. Sädekaaviota lukiessa kannattaa olla 
varovainen, koska palkkien pituuksia saattaa helposti tulkita väärin niiden muodon takia. 
Sädekaavio sopii parhaiten yksinkertaisen luokitellun datan tutkimiseen.

Esimerkissä tehdään asiakasanalyysia ja tarkastellaan vakuutustenottajien vakuutusten määrää 
työllisyystilanteen kautta. Mitä pidempi palkki, sitä isompi määrä vakuutuksia tämän 
työllisyystilanteen edustajilla on.
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Sanajoukko Word cloud

Sanajoukossa näkyy luettelo sanoja, joiden koko ja värin voimakkuus määritetään annetulla 
lukuarvolla. Sanajoukko on visuaalinen tapa nähdä iso joukko tietoa, mutta koska se ei yksinään 
anna paljoa informaatiota tai yksityiskohtia datasta, kannattaa sen tukena käyttää toista selittävää 
kaaviota.

Tässä esimerkissä sanajoukko muodostetaan jälleenmyyjämaista liikevaihdon ja myyntikatteen 
mukaan. Mitä isompi liikevaihto, sitä isommalla fontilla maan nimi on.

28



Sileä aluekaavio Smooth area

Sileässä aluekaaviossa alueiden viivojen rajat pehmennetään. Sileitä kaavioita kannattaa käyttää 
harkiten, koska ne voivat vääristää datan tulkintaa, kun jyrkät viivat loivennetaan. Siksi sileä 
aluekaavio sopiikin yleiseen muutosten tarkasteluun, kun tarkkojen lukujen tarkastelu ei ole niin 
merkityksellistä.

Esimerkissä nähdään, miten organisaation liikevaihto jakautuu eri tuotelinjojen mukaan neljän 
kvartaalin ajan.
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Sileä viivakaavio Smooth line

Sileässä viivakaaviossa jyrkät viivat pehmennetään. Sileitä kaavioita kannattaa käyttää harkiten, 
koska ne voivat vääristää datan tulkintaa, kun viivoja loivennetaan. Siksi sileä viivakaavio sopiikin 
yleiseen muutosten tarkasteluun, kun tarkkojen lukujen tarkastelu ei ole niin merkityksellistä.

Esimerkissä vertaillaan kahden eri jälleenmyyjän myyntikatteen muutosta kvartaaleittain.
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Tavoitearvokaavio Bullet

Tavoitearvokaaviossa vertaillaan toteutunutta lukuarvoa kohdelukuarvoon (tavoitteeseen). Lisäksi 
kaavio sijoittaa suorituksen laadulliselle asteikolle, joka voi sisältää esimerkiksi arvot hyvä, 
tyydyttävä ja heikko.

Tavoitearvokaavio sopii esimerkiksi liikevaihdon tarkasteluun, kun halutaan tutkia, onko päästy 
tavoitteisiin ja minkä laatuinen suoritus on ollut.

Huomaa, että tämä visualisointityyppi on tuettu ainoastaan HTML-muotoisissa raporteissa.
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Vaiheviivakaavio Step line

Vaiheviivakaavio muistuttaa tavallista viivakaaviota (sivu 35), mutta tietopisteiden välille 
piirretään viivat, jotka muodostavat portaita. Kaavio on hyödyllinen, kun tutkitaan muutoksia ja 
halutaan löytää trendejä ajan myötä. Vaiheviivakaaviolla voitaisiin tutkia esimerkiksi muutoksia 
bensan hinnan nousussa. 

Tässä esimerkissä tarkastellaan vaiheviivakaavion avulla kuukausittaista tuotepalautusten 
määrää ja sen muutosta yhden tuotteen osalta.
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Verkko Network

Verkkovisualisointi yhdistää nimensä mukaisesti tietoja toisiinsa verkostoksi. Kaaviossa näkyy 
solmuja ja niiden välisiä linkkejä, jotka muodostavat kohteiden välisiä suhteita. Verkkokaaviolla 
voi havainnollistaa yhteyksiä ja leikkauspisteitä esimerkiksi ihmisten, organisaatioiden tai 
tuotteiden välillä.

Esimerkissä tarkastellaan organisaation tuotelinjoja ja niiden sisältämiä tuotetyyppejä.

Huomaa, että tämä visualisointityyppi on tuettu ainoastaan HTML-muotoisissa raporteissa.
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Vesiputouskaavio Waterfall

Vesiputouskaavio auttaa hahmottamaan, miten jokin alkuarvo muuttuu positiivisten ja 
negatiivisten arvojen lisäyksen kumulatiivisesta vaikutuksesta. Kaikki muutokset, jotka vaikuttavat 
loppuarvoon, näytetään omina palkkeinaan. 

Esimerkissä tarkastellaan organisaation työntekijöiden vaihtuvuutta, eli sitä, montako uutta 
työntekijää on vuoden aikana palkattu ja montako on irtisanoutunut tai irtisanottu.
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Viivakaavio Line

Viivakaavio esittää tiedot säännöllisin välein olevien pisteiden avulla, jotka on yhdistetty viivoin. 
Kaavion avulla voidaan esittää muutoksia ajan mittaan, sekä löytää ja vertailla trendejä.

Esimerkissä tarkastellaan kahden eri naapuruston säähän liittyvien huoltopyyntöjen määrää 
vuoden aikana.
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Virtauskaavio River

Virtauskaavio on muunnelma aluekaaviosta (sivu 3), jossa osat on pinottu päällekkäin 
muodostaen jokimaisen kuvion. Kaaviolla voidaan korostaa muutosten suuruutta ajan kuluessa 
silloin, kun luokat alkavat ja loppuvat eri aikoina. Kunkin yksittäisen virran korkeus osoittaa, 
kuinka virta on muuttunut ajan kuluessa, ja pituus osoittaa sen keston. Värit voivat puolestaan 
välittää enemmän tietoja luokan arvoista tai erotella luokat.

Tässä esimerkissä tarkastellaan sitä, miten vakuutuksen uusimistarjouksia on hyväksytty vuoden 
aikana. Tarjoukset on jaoteltu neljään eri tyyppiin.
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Ympyräkaavio Pie

Myös piirakkakaaviona tunnetussa ympyräkaaviossa esitetään osien suhde kokonaisuuteen 
segmentteinä. Ympyräkaavio kannattaa valita silloin, kun halutaan osoittaa yhden osan olevan 
suhteellisen pieni tai suuri, tai kun halutaan välittää yleistä käsitystä osien välisistä suhteista, ja 
osien tarkan koon vertailu on vähemmän tärkeää.

Tässä esimerkissä tarkastellaan kahvilan juomatuotteiden myynnin jakautumista.
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