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• Koponen+Hildén -toimiston perustaja 
• datajournalisti: Image, Apu ym. 
• opettaja: Haaga-Helia, XAMK, Metropolia, Aalto-yliopisto, 

Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ym. 
• tietokirjailija: Tieto näkyväksi ja Data visualization handbook
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bit.ly/tieto-näkyväksi-ja-käyttöön

https://bit.ly/tieto-n%C3%A4kyv%C3%A4ksi-ja-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
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Työni koostuu usein peruskuvioiden soveltamisesta…



…viestinnällisten haasteiden ratkomisesta…



…välillä epätavallisten data-
settien hyödyntämisestä…



…ja silloin tällöin 
pääsee rikkomaan 
käsityksiä siitä, 
mitä kaikkea data- 
visualisointi voi olla



Infografiikkaa esityksiin, julkaisuihin ja someen…



…animaatiolla ja ilman

https://www.koponen-hilden.fi/ipcc-infographics
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Laadullisen tiedon kuvaaminen



Interaktiiviset 
visualisoinnit

https://www.koponen-hilden.fi/pohjola-norden-interactive
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http://www.etk.fi/rahavirrat/

Interaktiiviset visualisoinnit

http://www.etk.fi/rahavirrat/
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Visuaalisen viestinnän työvälineet

Aikuinen, 5 päätä pitkä Taapero Lapsi Nuoria

Viivanpaksuudet

REFERENSSIHAHMOT

4,4 = oletus
3,3 = kevennys, detalji
2,2 = ohut viiva



Visuaalisen viestinnän työvälineet



https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/TPW/Tiedon+visualisoinnin+ohjeistus

Visuaalisen viestinnän 
työvälineet
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Tiedon visualisoinnin 
hyvät käytännöt



Visualisointien tuottaminen on (yleensä) 

1. Tiimityötä 
2. Vuorovaikutteinen prosessi,   
     johon pitää varata aikaa



Kaikkien kannattaa piirtää luonnoksia!  
Myös ”ei-visuaalisten” ihmisten



Algemene Rekenkamer



Martine Hendriksen, Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamerin vinkit
• Mieti ensin mitä haluat esittää ja vasta sitten miten sen esität.  
• Muotoile se, mitä haluat esittää yhdeksi lyhyeksi lauseeksi ja  

käytä tätä grafiikan otsikkona.  
• Käy läpi tekstisi ja siihen liittyvät taulukot ja etsi niissä 

esiintyvät numerot. Numerotiedot soveltuvat lähes  
aina visualisoitaviksi.  

• Yksinkertaisuus on valttia. On parempi jättää yksityiskohtia 
pois tai pilkkoa kokonaisuus useammaksi erilliseksi 
visualisoinniksi kuin tehdä yksi monimutkainen visualisointi. 



Martine Hendriksen, Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamerin vinkit
• Käytä visualisointeja vain, kun ne auttavat asian ymmärtämistä 

ja tukevat viestinnällisiä tavoitteitasi.  
• Ole varovainen visuaalisten vertauskuvien käytössä. Ne tekevät 

kuvioista yleensä vaikeampia lukea ja vähemmän objektiivisia.  
• Testaa visualisointeja tiimin ulkopuolisilla. Ymmärtävätkö muut 

viestin, jonka pyrit välittämään? Jos eivät, muuta esitystapaa 
tai esitä tieto tekstinä.  

• Luo visualisointistandardeja yleisesti esiintyville tietotyypeille.  
• Tutustuta kollegasi tavallisimpiin kuviotyyppeihin ja siihen, 

mihin käyttötarkoituksiin ne soveltuvat. 



http://www.grafia.fi/ajankohtaista/
tilaa-visuaalisen-viestinnan-
hankintaopas3/

https://www.ornamo.fi/fi/artikkeli/
vaikuttavaa-vuoropuhelua-opas-
tulokselliseen-muotoiluhankintaan/

Visualisointien (ja 
muun viestinnän) 
hankkimisen 
hyvät käytännöt 
ovat osin erilaisia 
kuin useimmissa 
muissa kilpailu-
tuksissa
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Tiedon hyödyntäjän 
näkökulma



Miksi joitain datasettejä käytetään usein, toisia harvoin
• Uutiskriteerit: merkittävyys, kiinnostavuus, yllättävyys, 

ajankohtaisuus, läheisyys 
• Laajuus, monipuolisuus: datajournalistia ei kiinnosta 

tiivistelmä vaan mahdollisuus löytää jotain yllättävää 
• Visuaalisuus: esim. paikkatieto ja aikasarjat kääntyvät 

helposti visuaaliseen muotoon, laadullinen tieto ei  
• Käytön helppous: dokumentaatio, käyttöliittymä ym. 
• Tunnettuus ja löydettävyys: osa viranomaisten avaa-

mastakin datasta on onnistuttu tehokkaasti piilottamaan



Image 1/2020

…tai joskus, koska 
muutakaan ei ole 
saatavilla



Toiveita tiedon tuottajille
• Mahdollisimman laaja aineisto: älkää arvailko, mikä 

voisi olla kiinnostavaa vaan avatkaa kaikki, minkä voi 
• Pitkät aikasarjat: liian usein tarjolla on vain muutama 

vuosi, vaikka tietoa on kerätty vuosikymmeniä 
• Koneluettavassa muodossa, ei PDF:nä 
• Sähköinen rajapinta mahdollistaa edistyneet sovellukset 
• Selkeä dokumentaatio (codebook, rajapintakuvaus jne.) 
• Kertokaa siitä! Viestikää omilla kotisivuilla ja somessa, 

lisätkää avoimen datan katalogeihin jne.



Julkisuuslaki koskee myös tietokantoja
• Journalistit voivat tietenkin hankkia dataa myös 

julkisuuslain mukaisten asiakirjapyyntöjen kautta. Se on 
kuitenkin kaikille osapuolillle raskas tapa toimia. 

• Säästäisi kaikkien aikaa ja vaivaa jos viranomaiset 
avaisivat tietonsa mahdollisimman laajasti. Se olisi 
hyväksi myös demokraattiselle kansalaisyhteiskunnalle. 

• Suomi on moneen muuhun maahan verrattuna tehnyt 
hyvää työtä tiedon avaamisessa, mutta tehtävää on 
edelleen jäljellä



Kiitos. 
bit.ly/tieto-näkyväksi-ja-käyttöön 

Juuso Koponen 
+ 358 40 568 0558 

juuso@koponen-hilden.fi . 

@infomuotoilu 
    @koponenhilden
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