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Mitä tilastoilla voi tehdä?

• Parantaa toiminnan laatua ja vaikuttavuutta
• Ohjata resursseja, hankintoja ja materiaalivirtoja
• Luoda kokonaiskuvaa kirjaston toiminnasta, asiakkaista, kokoelmasta, 

kysynnästä ja tarjonnasta
• Vertailla eri kirjastoyksiköitä keskenään.
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Miksi visualisoida tilastoja?

• Nopea yleiskuva
• Havainnollistaminen

Edward R. Tufte: Visual Display of Quantitative Information (2001) 

Visualisointia suunniteltaessa kaikkein keskeisin ratkaistava ja 
yksittäinen kysymys on: mitä vertailuja halutaan mahdollistaa?
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Yleisimmät kaaviolajit ja niiden 
käyttötarkoitukset



Pylväskaaviot
• havainnollista ajan mittaan 

tapahtuneita muutoksia tai vertailuja

Ryhmitelty pylväskaavio
• havainnollista kahden tai kolmen (tai 

useamman) muuttujan vaihtelua 
samassa kaaviossa

Esim. Nekalan kirjaston kävijöiden %-osuus eteläisen alueen 
kävijöistä 2013-2017

Esim. Kävijämäärät alueiden isoissa kirjastoissa 2015-2017
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Palkkikaaviot

Esim. Poistoprosentit Espoossa 2013

• havainnollista ryhmiin tai luokkiin 
liittyviä määriä, joilla ei ole 
numeerisesti määrättyä järjestystä

• käytä kun kaavio näyttää keston tai 
kun luokan teksti on pitkä
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Viivakuvio
• havainnollista ilmiöiden vaihtelua ja 

kehityssuuntaa
• tyypillisimmillään viivakuvio on 

aikasarjojen (ajan myötä tapahtuvien 
muutosten) esittämisessä

Esim. Sampolan lähikirjaston kasvu 2013-2017 eri mittareilla

Vaihtoehtoinen taulukkotyyli
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Ympyrädiagrammi eli piirakkakaavio
• havainnollista jonkin asian osuuksien suhteita toisiinsa ja kokonaismäärään
• käytä kuvaamaan kokonaisuuden (100 %) jakautumista osiin

Esim. E-kirjalainojen osuus koko lainauksesta Esim. kirjasto- ja virtuaalikäyntien muutosten vertailu
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Mukautettu yhdistelmäkuvio

• yhdistä kaksi eri datasarjaa 
samaan kuvioon käyttäen eri 
kaaviolajeja

• havainnollista korrelaatiota tai 
sen puuttumista

Esim. Kävijämäärän ja lainauksen kasvun korrelaatio Sampolassa
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Harjoitukset



Datan siirto Aurorasta Exceliin

• Mieti taulukon tietorakenne ja akselien valinta valmiiksi
• Mitkä sarakkeet haluat mukaan hakutulokseen?
• Mitä haluat vertailla? Mitä haluat ilmaista kaaviolla?
• Mikä kaaviotyyppi voisi soveltua parhaiten?

• Tee Aurora-haku
• Tallenna hakutulos csv-muotoon tai kopioi ja liitä Excelin taulukkoon
• Järjestä ja tarkista data

• Tee tarvittaessa lisää hakuja ja tuo lisää dataa taulukkoon 
(esim. poistot ja kokoelma)
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Tehtävä 1: kaavion luominen Excelissä

• Valitaan tiedot laskentataulukosta
• Lisää: Suositellut kaaviot 
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Tehtävä 1b: kaavion muokkaustyökalut
• Kaavion osat: lisää, poista tai muuta kaavion 

osia (akseleita, otsikkoa, selitettä, 
ruudukkoa, arvopisteiden otsikoita…)

• Kaaviotyylit: muokkaa kaavion tyyliä ja 
valitse väripaletti

• Kaavion suodattimet: valitse mukaan 
otettavat tiedot
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Tehtävä 2: kaaviolajin vaihtaminen
• Suositellut kaaviot – Kaikki kaaviot
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Tehtävä 2: kaavion tyylin valinta ja hienosäätö
• Kaavion rakenteen ja tyylien pikavalinnat nopeaan hienosäätöön
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Tehtävä 3: akselien vaihto

• Vaihdetaan akselia (riviä ja saraketta) graafissa
• Sama data esitettynä toisin päin kiinnitä huomio haluamaasi seikkaan
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Tehtävä 4: diagonalisointi

• Järjestetään kuvioalkiot vähenevään tai nousevaan järjestykseen
• Sama data esitettynä eri järjestyksessä havainnollisemmin ja harmonisemmin 

esitettynä
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Tehtävä 4b: akselin muotoileminen
• Muokataan akselia selkeämmäksi
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Tehtävä 5: korjaa kuvio

• Tehdään Excelissä tarkoitukseen sopiva kuvio
• Arvioidaan eri esitystapoja
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Tehtävä 5: korjaa kuvio
• Halutaan esittää ”kirjasto- ja virtuaalikäyntien muutokset (prosentteina)”

-13,3 %

+8,9 %
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Tehtävä 6: Mukautettu yhdistelmäkuvio
• Yhdistetään kaksi eri datasarjaa samaan kuvioon käyttäen eri kaaviolajeja
• Havainnollistetaan korrelaatiota tai sen puuttumista
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Tehtävä 6b: Mukautettu yhdistelmäkuvio

• Akseleiden ei tarvitse olla samat, mutta sitten tarvitaan akselien otsikot
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Virhe-esimerkki: lasten ja nuorten lainojen osuus
Lainaus 2016 2017

Koko lainaus 4 842 945 4 712 274

Lasten- ja nuortenosaston lainat 1 615 095 1 669 643

E-kirjalainat 25 131 38 646

Fyysinen ja e-lainaus 4 868 076 4 750 920

Lasten- ja nuortenosastojen lainojen osuus % 33,3 35,4
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Lainaus 2016 2017

Koko lainaus 4 842 945 4 712 274

Lasten- ja nuortenosaston lainat 1 615 095 1 669 643

Muut yhteensä 3 227 850 3 042 631

E-kirjalainat 25 131 38 646

Fyysinen ja e-lainaus 4 868 076 4 750 920

Lasten- ja nuortenosastojen lainojen osuus % 33,3 35,4

Korjattu lasten ja nuorten lainojen osuus
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Kirjallisuutta
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