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”Toiminnanjohtaja haluaisi raportin 
6-9 vuotiaiden tyttöjen ja poikien 
lisenssimäärästä 1.7. - 31.12.2017



1. Kirjaudu sisään osoitteessa  
https://bi.sportapi.fi

https://bi.sportapi.fi
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2. Luo uusi kysymys



3. Tulos: kaikki liiton myymät tuotteet



4. Suodata iän perustella…



Vaihdetaan tähän 
‘Between’ ja syötetään 

ikärajat



5. … ja hankitapäivän perustella…



Vaihdetaan tähän 
‘Between’



Valitaan alku- ja 
loppupäivät



Paina ‘Get Answer’ ja 
tuloksena on listaus 
tuotteista halutulta 

aikaväliltä ja halutulla 
ikähaarukalla.



6. Tulos: iän ja päivän mukaan suodatettu 
lista kaikista tuotteista



Valitaan vielä oikea 
tuotetyyppi (esim. 

lisenssi). 

1. Rullaa tuloslistaa 
oikealle kunnes ‘Tyyppi’ 
-kenttä tulee näkyviin.

2. Valitse haluamasi 
tuotetyyppi (esim tässä 
‘Vakuutus’), klikkaa sitä 
ja valitse valikosta ‘=‘.

7. Valitaan vielä pelkät lisenssit



Tyyppivalinta ilmestyy 
suodatuslistaan ja 
tulokset päivittyvät.

8. Tulos: suodatetut lisenssit



Valitaan tulokseksi 
rivien määrä. Muista 
painaa ‘Get Answer’.

9. Lasketaan vielä lisenssien määrät



Ryhmitellään vielä 
sukupuolen mukaan. 

Valitse  
‘Add a grouping’…

10. Tulos: rivien määrä - ryhmitellään vielä 
sukupuolen mukaan



… ja alhaalta 
‘Liikkuja’…



… ja valitse aukeavasta 
valikosta ‘Sukupuoli’. 
Lopuksi ‘Get Answer’.



Tulos: 6-9 vuotiaiden tyttöjen ja poikien 
lisenssimäärät 1.7. - 31.12.2017

Tallenna raportti vielä 
SAVE-painikkeesta.



Valitse kokoelma 
(Collection) ennen 

tallennusta.



Agenda

• Lämmittely (tehty, toivottavasti onnistuneesti) 
• Metabase - mikä se on 
• Metabasen elementit 

— TAUKO — 

• Raporttien rakentaminen 
• Dashboard 
• Pulse 



Metabase - järjestelmä

• Tärkeimmät työkalut 
• Dynaaminen kysymykset (Question) 

• Suodattimet, laskut ja funktiot, ryhmittely, järjestäminen 
• Porautuminen kyselyn tuloksiin 
• Tallennus & muokkaus 
• Kuvaajat & Excel-export 

• Dashboardit 
• Nimetyt taulut, joihin voi tallentaa valmiita kysymyksiä 
• Sisältö päivittyy dynaamisesti 

• Pulse 
• Kysymykset (ja niiden vastaukset) automaattisesti sähköpostiin / Slackiin 
• Ajastus



Metabase - tiedot

• Tiedot päivittyvät Suomisportista kerran vuorokaudessa 
• Tällä hetkellä siirtyvät tiedot 

• Lisenssit, vakuutukset 
• Liittojäsenyydet, seurajäsenyydet 
• Tapahtumat 
• Liikkujien tiedot (täydet tiedot & anonymisoidut tiedot) 
• Organisaatiotiedot (alueet, seurat) 

• Tulossa 
• Meriitit 
• Tilaustiedot, tilitysraportin tiedot 
• Ryhmätuotteet (Salibandy) 
• Tapahtumien lisätuotteet ja alennukset 



TÄRKEÄÄ!

• Et voi rikkoa mitään käyttämällä raportointia 
• Raportointi käyttää erillistä tietokantaa => ei vaikuta Suomisportin 

operatiiviseen toimintaan 
• Näkyvyys on rajattu vain oman liiton tietoihin => et näe muiden liittojen tietoja 
• Kysymykset eivät tallennu automaattisesti vanhan kysymyksen päälle => on 

mahdollista erikseen tallentaa päälle tai sitten uutena kysymyksenä 



Metabase - Näkymät

• Kysymykset (Questions) 
• Kysymysten muokkaus 
• Dashboard (Dashboards) 
• Pulssit (Pulses) 
• Tietojen selaus (Data Reference) 



Metabase - Kysymys

Kysymys-näkymä sisältää kaikki tallennetut kysymykset (joihin sinulla on 
käyttöoikeus). 

Kysymykset on ryhmitelty kokoelmiin. Kokoelmia voi olla useita. 

Kysymys on perusrakenne, jonka tuloksena on raportti. Raportti voi olla 
listamuotoinen (Excel), yksittäinen luku tai kuvaaja. 

Kysymystä voi aina vapaasti muokata ja kokeilla, mitä sen tulokseksi tulee. 
Kysymys ei tallennu automaattisesti, vaan se pitää erikseen tallentaa ja 

nimetä.



Metabase - Kysymys - päänäkymä (kokoelmat)



Metabase - Kysymys - kysymyksen kokoelman sisällä



Metabase - Kysymysten muokkaus

Lähde, mistä lähdetään liikkeelle kysymyksen rakentamisessa. Tyypillisesti 
‘Liikkuja Tuote’, koska se sisältää kaikki liikkujan hankkimat tuotteet 

(lisenssit, vakuutukset, jäsenyydet, tapahtumat). 

Myös aiemman kysymyksen tuloksista voi lähteä liikkeelle (vaatii 
käyttöoikeuden ko. kysymykseen) !



Metabase - Kysymysten muokkaus

Suodatin — Mitkä tietorivit valitaan kysymyksen tulokseksi. Operaatiot 
tehdään vain näille riveille. 

Suodattimia voi olla useita, jolloin kaikkien pitää olla samaan aikaan 
voimassa.



Metabase - Kysymysten muokkaus - Tehtävä

Tehtävä: 

Avaa alussa tehty kysymys. Poista ikärajaus ja listaa tulokset.



Metabase - Kysymysten muokkaus

Operaatiot — Mitä operaatioita kysymyksen tuloksille tehdään. Jokainen 
operaatio tuottaa uuden sarakkeen kysymyksen vastaukseen. 

‘Raw data’ palauttaa kaikki suodatuksen läpi tulevat rivit.



Metabase - Kysymysten muokkaus

Esimerkkejä operaatioista: 
Count of rows : laskee rivien määrän 

Sum of … : laskee yhteen valittavan kentän arvon kaikilta riveiltä 
Average of … : laskee valittavan kentän arvon keskiarvon kaikilta riveiltä 

Cumulative count of rows : laskee kumulatiivisen rivimäärän 

Custom Expression : eri kentille voi tehdä erilaisia operaatioita



Metabase - Kysymysten muokkaus - Tehtävä

Tehtävä: 
Laske raportin liikkujien iän keskiarvo, minimiarvo ja maksimiarvo 

Vihje: muuta Count of rows, ja lisää kaksi uutta operaatiota 

Vihje 2: Tarvittavat operaatiot: Average of ‘Ika Ostohetkella’, Minimum of 
‘Ika Ostohetkella’ ja Maximum of ‘Ika Ostohetkella’



Metabase - Kysymysten muokkaus

Ryhmittely — Ryhmittelee samanlaiset rivit valittujen ehtojen mukaan. 
Esimerkissä sukupuolia on kaksi => tulee yksi rivi per sukupuoli. 

Useamman ryhmän mukaan ryhmittely on myös mahdollista. Esimerkki: 
alueet ja seurat.



Metabase - Kysymysten muokkaus

Ajan mukaan ryhmiteltäessä voi ryhmitellä monipuolisesti: 
- Aikayksikön mukaan (päivä, viikko, kuukausi, vuosi) 

- Viikonpäivän, viikkonumeron, kuukausinumeron, kvartaalin mukaan 
 

Pidemmällä aikajaksolla voi siis seurata vaikka kuinka maanantain myynti 
suhtautuu perjantain myyntiin. Tai ryhmitellä kausikohtaisesti 

kuukausimyynnit ja verrata kahta eri kautta. 



Metabase - Kysymysten muokkaus - Tehtävä

Tehtävä: 

Ryhmittele kysymyksen liikkujat pelkästään iän mukaan. Ota tuloksiin vain 
rivien määrä kullekin iälle. 

Vihje: poista operaatiokentistä (View) keskiarvo, minimi ja maksimi ja vaihda 
tilalle Count of rows. 



Metabase - Kysymysten muokkaus

Tulosten järjestäminen ja tulosten lukumäärärajoitukset — Voit järjestää 
tulokset haluamaasi järjestykseen kenttien mukaan.  

Esimerkiksi edellisen kysymyksen ikäjärjestyksen voi kääntää toisin päin, 
jolloin vanhimmat tulevat ensin tuloksissa.



Metabase - Kysymysten muokkaus

Tulosten visualisointi — Voit valita tulosten näyttömuodon listasta. 
Valittavana on taulukko, numero, edistyminen ja useita graafisia 

vaihtoehtoja. 

Vain sellaiset vaihtoehdot ovat valittavissa, joille voidaan jotenkin näyttää 
kyseinen visualisointi. Näytettävä visualisointi ei välttämättä ole järkevä!



Metabase - Kysymysten muokkaus - Tehtävä

Tehtävä: 

Valitse edelliseen kysymykseen visualisoinniksi viivadiagrammi (Line).



Metabase - Kysymysten muokkaus - Tehtävä

Tehtävä: 

Tallenna kysymys uutena kysymyksenä. Älä lisää sitä vielä Dashboardille.



Metabase - Dashboard

Dashboard-näkymä sisältää usean kysymyksen tulokset yhdessä 
näkymässä. Käytössä voi olla useita dashboardeja. 

Kysymysten tulokset päivittyvät automaattisesti dashboardille. 

Dashboardin kysymyksen tuloksesta voi avata kysymyksen, muokata sitä ja 
tallentaa uuden kysymyksen.



Metabase - Dashboard



Metabase - Dashboard - Tehtävä

Tehtävä: 

Avaa viimeksi tallennettu kuvaaja-kysely (Kyselyt). Tallenna se uudelle 
Dashboardille.



Metabase - Dashboard - Tehtävä - Vihje

Omat dashboardit näkyvät 
tässä.

Uuden dashboardin voi luoda 
täältä.



KIITOS .


