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misen elementit, jotka kuvaavat asioiden välisiä 
suhteita, kokoa tai prosentuaalista osuutta, ovat 
usein helposti hahmotettavia. Niiden avulla on 
helpompi välittää tilastotietoa kuin pitkällä ja 
monimutkaisella tekstillä. Tietojen visualisointi 
antaa uutta ymmärrystä aiheeseen, koska eri 
asioiden väliset suhteet, luokat ja arvojärjestyk-
set käyvät niistä ilmi yhdellä silmäyksellä. 

Tarvittavat materiaalit: paperia ideoiden luon-
nosteluun ja tietokoneohjelma kuvien ja kaavi-
oiden tekemiseen.

Tarvittava aika: aika on kiinni tiedon visuali-
sointitapojen määrästä ja monimutkaisuudesta.
 

Miten toimitaan?
1) Tutustukaa ensin koottuihin tietoihin. Mitkä 
tiedot ovat mielenkiintoisimpia ja tärkeimpiä?
 
2) Ideoikaa erilaisia tiedon visualisoimisen 
tapoja. Voitte käyttää perinteisiä kaavioita, kuten 
piirakkamallia tai pylväsdiagrammia. Voitte 
myös tutkia internetistä erilaisia vaihtoehtoja ja 
katsoa, miten visualisoinnin ammattilaiset ovat 
toimineet. Miettikää, millä uusilla tavoilla voi 
kuvata prosenttiosuuksia, kokoa ja suhteita esi-
merkiksi tehtävän kannalta keskeisten esineiden 
tai valokuvien avulla. Käyttäkää värejä!

3) Tarkastelkaa tuotoksianne kriittisin silmin: 
Onko esitys selkeä ja helppo hahmottaa, aut-
taako se tietojen ymmärtämisessä? Välittääkö 
se tiedot totuudenmukaisesti? Jos ei, kehittäkää 
visualisointitapaa edelleen.



 

-
kaan mikä niiden välinen suhde on. Menetelmä 
auttaa ymmärtämään tutkittavaa aihetta visuaa-
lisella ja konkreettisella tavalla ja ohjaa löytä-
mään aineistosta oleelliset asiat syntyneen 
luokituksen kautta. 

Tarvittavat materiaalit: iso paperi/pahvi, post-it 
lappuja ja tulostettuja valokuvia tai virtuaaliseinä 
(esim. Padlet) jolle voi ladata ja siirrellä kuvia ja 
muistiinpanoja.

Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.  

2) Luokittelua voi tehdä monella tavalla:

Luokitelkaa tiedot asettelemalla muistilaput ja 
valokuvat lähelle niitä jotka muistuttavat toisi-
aan. Yrittäkää sitten löytää sopivia otsikoita ja 
yläotsikoita eri luokille ja pohtikaa, millaisessa 
suhteessa luokat ovat toisiinsa.

Voitte myös valita joitakin luokkia etukäteen ja 
luokitella kokoamanne tiedot niiden mukaan, 
esim.  “paikka, aika ja koko” tai “tosiasioita, 
mielipiteitä, ajatuksia ja ongelmia” tai “usein, 
harvoin, vähän, paljon” 

Seuraavaksi: Voitte käyttää apuna esimerkiksi 
analyysikaaviota (kortti nro 30). 
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