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Power BI

Datan yhdistely, laskenta ja 

visualisoinnit
• Ilmainen

• Kehittyy voimakkaasti, uusia 

ominaisuuksia kuukausittain

• Visualisointeja 29 + ~60 kpl
• Power BI Desktop ladattavissa osoitteesta:

https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=45331

Datan 

lataus, 

siivous, 

muokkaus

Tietolähteet
~ 70 tieto-

lähdettä, 

uusia 

julkistetaan 

säännöllisesti

Power BI –pilvipalvelu

powerbi.com
- Maksuton tai maksullinen Pro*

- Oma työtila

- Ryhmätyötilat yhdessä 

tekemiseen*

- Raporttien ja visualisointien 

jakaminen

Power BI Desktop

*) Maksullinen Power BI Pro

• Selain

• Mobiili Appsit 

(iOS, Android, 

Windows 

Phone 10)

• Excel

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331


Avointa dataa
• Avoindata.fi

• Tilastokeskuksen tilastotietokannat, kuten
• PX-Web StatFi

• Paavo – postinumeroittainen data

• Trafi

• Luonnonvarakeskuksen tilastotietokanta

• Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta

• Verohallinnon tilastotietokanta
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https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset
http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/?rxid=94f90d7f-d07a-433e-b8ee-e6953cceadd2
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto__2016/?tablelist=true&rxid=8b7d4fa6-fe3d-4971-9b61-1eb05b0cfaf5
http://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/
http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/?rxid=001bc7da-70f4-47c4-a6c2-c9100d8b50db
http://tilastot.etk.fi/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/


PX-Web esimerkki

Lataa ja asenna Power BI Desktop –

ohjelma:

https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=45331

Seudullinen tilastorajapinta:

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/se

udullinen-tilastorajapinta
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https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/seudullinen-tilastorajapinta


Etsi oikea tietojoukko
• Esim. Uusimaa > Työmarkkinat ja työssäkäynti > Työpaikat > 

Työpaikat Uudellamaalla (alueella työssäkäyvät) toimialan mukaan
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Valitse muuttujat
Huomaa, että yleensä jokin 

muuttujista  (esim. vuosi) esitetään 

yleensä vaakasuuntaisesti eri 

sarakkeissa, jotta lukuja olisi helppo 

lukea. Tällainen vaakasuuntaiseksi 

muodostuva matriisi pitää kääntää 

pystysuuntaiseksi, jotta se soveltuu 

raportointiin ja analysointiin.  

Mitä enemmän valitset erilaisia 

muuttujia, sitä vaativammaksi datan 

muokkaus muuttuu.
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Tallenna lopputulos joko csv- tai xlsx-
tiedostoksi
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Muokkaa ja lataa csv-tiedosto Power BI Desktopissa
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Poista datan yläpuolelta turhat rivit
• Datan muokkaus ja käsittely tapahtuu Power BI Desktop –ohjelman 

ns. kyselyeditorissa (Query Editor)
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Täytä sarakkeet
Kun käsitellään PX-Web tilastotietokannan dataa, eri 

tietojoukkojen aineistot tulevat hieman eri muodoissa 

riippuen käyttöliittymästä ja valitusta 

tiedostomuodosta. Tiedot voivat olla joko valmiiksi 

täytettyinä sarakkeissa tai "otsikoituina".

Jos sarakkeessa on otsikon kaltaisia tietoja eli 

esimerkiksi kunnan nimi on vain yhdellä rivillä, voit 

täyttää sarakkeessa tiedot alas pikavalikon Fill > 

Down –komennolla. Fill täyttää alla oleviin soluihin.  

Mikäli soluissa ei ole null-arvoja, vaan esimerkiksi 

tyhjä välilyönti, se pitää korvata ensin Replace Values 

–komennolla null-arvoiksi.
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Nosta ylin rivi otsikoiksi
• Voit joko nostaa otsikkorivin tai kirjoittaa itse otsikot 

kaksoisnapsauttamalla otsikkokenttiä
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Muuttujat sarakkeissa
• PX-Web kääntää yleensä jonkun muuttujista sarakkeiksi, jotta 

lopputulos olisi sellaisenaan helposti luettavassa muodossa

• Raportointiin tällainen data ei kuitenkaan kelpaa

• Muuttujat pitää kääntää sarakkeiksi eli datalle pitää  suorittaa ns. 
Unpivot-operaatio

• Unpivotin voi suorittaa vasta kun kyseisen muuttujan arvot on 
nostettu otsikkoriville eli esimerkiksi vuodet näkyvät otsikoissa

• Mikäli aineistossasi on useita eri otsikkotasoja vaakasuuntaisesti 
(esim. yhdellä rivillä vuosi ja sen alla kuukaudet ), et pysty 
käsittelemään dataa yhdessä kyselyssä, vaan joudut luomaan 
esimerkiksi eri kyselyn eri vuosia varten
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Käännä (unpivot) data raportointiin 
sopivaksi

• Kaksoisnapsauta sarakeotsikoita ja syötä järkevät otsikot
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Suodata pois summatason 
tiedot, jätä vain data

Huomaa, että PX-Web tarjoaa dataa, 

johon on yleensä laskettu erilaisia 

ryhmäsummia. Ne pitää poistaa 

aineistosta.

Paina suodatuslistan alaosassa olevaa

Load more –linkkiä, jos listalla ei näytetä

kaikkia arvoja.
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Tarkista vielä  kunkin 
sarakkeen tietotyypit

Tietotyypit ovat 

erittäin tärkeitä, sillä 

vain luvuilla voi 

laskea ja näyttää niitä 

eri  visualisoinneissa. 

Tietotyypit valitaan 

otsikossa olevan 

symbolin avulla.
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Kun olet suorittanut erilaisia 
muunnosoperaatioita …

… ne näkyvät oikealla olevassa paneelissa.

Voit napsautella askeleita eli steppejä ja katsoa miltä data on 

näyttänyt missäkin vaiheessa. Voit myös poistaa tekemiäsi 

toimenpiteitä askelten edessä olevilla rasteilla. 
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Suorita lopulta varsinainen 
datan lataus

Kun data on muokattu, se pitää ladata 

Power BI Desktopiin. Kun valitset Home > 

Close & Apply, tiedot ladataan, 

kyselyeditori sulkeutuu ja Power BI 

Desktop –ohjelman pääikkuna tulee 

jälleen esiin ja voit ryhtyä lisäämään 

malliin erilaista laskentaa sekä 

visualisointeja.
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Visuaalien muodostaminen 
on helppoa

1. Vedät kentät raporttiin ja 

muodosta erilaisia visualisointeja.

2. Valitse haluamasi visualisointi.

3. Hienosäädä kentät oikeisiin 

paikkohin.

Maalitela-painikkeen avulla löydät 

runsaasti erilaisia muotoiluita.

Visualisoinnit ovat oletusarvoisesti 

keskenään vuorovaikutteisia.
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Esimerkkejä

• Vesikulkuneuvot

• Uudenmaan rakennukset ja työpaikat

• Suomalaiset postimerkit

• Miten suosittu etu- tai sukunimesi on

• Euroviisuvoittajat Power BI:ssä

• Hexcelligent-blogin kävijäkysely
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDk5N2NiYzctMmMwNi00ZmRiLTlhNmQtNDY0YjJiYWY0YWM0IiwidCI6ImNjYjg3NjAyLTgyYmYtNGYzNS1iN2QyLTgxM2U3MmEzNTRlMCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODEyMGY2NGEtMjVlMy00NDBiLTk2ZmItZjUzODY1YjdiMTY2IiwidCI6ImNjYjg3NjAyLTgyYmYtNGYzNS1iN2QyLTgxM2U3MmEzNTRlMCIsImMiOjh9
https://hexcelligent.fi/2016/11/23/suomalaiset-postimerkit-power-bissa/
https://hexcelligent.fi/2016/11/23/miten-suosittu-etu-tai-sukunimesi-on/
https://hexcelligent.fi/2016/05/15/euroviisujen-voittajat-power-bissa/
https://hexcelligent.fi/2016/02/10/vastaa-hexcelligent-kyselyyn-ja-tutki-vastauksia-power-bi-raportissa/


Power BI -pilvipalvelu
• Kun visualisointiraportti on tehty, sen voi julkaista Power BI –

pilvipalveluun komennolla Home > Publish

• Pilvipalveluun voi luoda ilmaisen tunnuksen powerbi.com –sivulta 
(Sign up free)

• Pilvipalvelussa olevia raporteista voi tehdä ns. koontisivuja 
(dashboard) ja niitä voi jakaa kollegoille tai muille Power BI –
käyttäjille

• Raportista voi myös luoda julkisesti jaettavan raportin File > Publish 
to web –komennolla (kuten HExcelligentin julkiset raportit)

• Pilveen julkaistuja raportteja voi katsoa mobiiliappseilla
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Power BI pilvipalvelu

• Oma henkilökohtainen työtila 
(My Workspace)

• Ryhmätyötilat 
(Group Workspaces)

• Koontinäytöt (Dashboards) ja 
Q & A kyselyt luonnollisella 
kielellä

• Raporttien ja koontinäyttöjen 
jakaminen

• Raporttien ajastettu päivitys

• Mobiiliappsit
* Power BI Pro



Q & A
• Power BI –pilvipalvelussa voi tehdä kysymyksiä ja saada vastauksia 

datasta
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Lisätietoja
• Powerbi.com > Learn > Guided Learning, Documentation

• Suomeksi "Heidin Power BI  blogi" tai "Heidin Excel blogi"
• https://hexcelligent.fi/power-bi/

• Esimerkkivisualisointeja Data Stories Gallery
• http://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/bd-

p/DataStoriesGallery

• Raportteihin voi ladata mukautettuja visuaaleja, joita on jo noin 70, 
kuten Infographic Designer
• https://app.powerbi.com/visuals/
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https://hexcelligent.fi/power-bi/
http://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/bd-p/DataStoriesGallery
https://app.powerbi.com/visuals/


Kiitos!
• www.onsight.fi/kurssit/

• Power BI Pro katsaus (1 pv)

• Power BI Self-Service Workshop 
(2 pv)

• Power Query – tiedon lataaminen
Exceliin tai Power Query 
Desktopiin (1 pv)

• Tulossa teemakurssit sekä 
visualisoinneista että 
kohderyhmälle BI-arkkitehdit


