Ohjeita raporttinäkymien käyttöön

Haluttu tunnusluku saadaan tarkasteluun
avaamalla valintalista. Valinnan voi poistaa
ruksista tai valintariville ilmestyvästä ”pyyhekumi” – kuvakkeesta. Monivalinta ei ole
mahdollista.
Yleisiä ohjeita/huomioita:


Raportit toimivat varmimmin IE:n ja Mozillan selaimilla. Google Chrome ei tue
kaikkia karttavisualisaatioita.



Jos tiedot eivät jostain syystä ilmesty
valintoja tehtäessä, täytyy valinta suorittaa uudestaan. Jotkin pudotusvalikot eivät reagoi, mikäli tunnusluvun valinta
suoritetaan nopeasti peräjälkeen.



Vierityspalkki ilmestyy aina visualisoinnin reunaan, mikäli tiedot eivät mahdu
kokonaisuudessaan rajatulle näyttöalueelle.
Kartalta voidaan suodattaa tarkemmin halutun kunnan tiedot.

Aika -valikosta voidaan rajata tarkasteluaikaväliä joko liukusäätimellä, tai painamalla päivämääräikkunoita, jolloin kalenterivalikko aukeaa. Kalenterista voidaan
valita haluttu vuosi ja kuukausi, jonka jälkeen painetaan esim. kuukauden viimeistä päivää.
Alapuolelta valitaan tarkasteltava tunnusluku. Valintojen jälkeen tiedot ilmestyvät
näkyviin automaattisesti rajauksien mukaan. Mikäli näin ei tapahdu, täytyy tunnusluvun valinta suorittaa uudestaan.

Näkymien välillä voidaan liikkua
sivun alalaidan keskellä olevilla
nuolipainikkeilla tai painamalla
”1/3” – kohtaa, jolloin näkymävalikko aukeaa.
Näkymän saa aina koko ruudun
tilaan painamalla sivun oikeassa
alareunassa olevaa
painiketta. Paluu normaalitilaan
tapahtuu painamalla samaa painiketta tai ESC – näppäintä.

Haluttu tunnusluku valitaan
oikean yläreunan valikosta.
Sivun vasemman reunan valikosta
valitaan kaupunki tai kaupungit tarkasteluun (monivalinta suoritetaan
Ctrl – näppäin pohjassa).
Aikavalikosta voidaan rajata tarkasteluväli. Alapuolen tekstilaatikko kertoo kuinka monta kuukautta rajattu
aikaväli käsittää.

Kun tunnusluku on valittu,
ilmestyvät tiedot näkyviin valittujen kaupunkien osalta.

Sivun vasemman yläkulman valikosta valitaan tarkastelukuukausi (vain
yksi kuukausi kerrallaan).
Alapuolen valikosta valitaan haluttu
tunnusluku. Harmaasta liukusäätimestä voidaan vierittää listausta.
Karttanäkymästä voidaan valita tietty kunta tarkasteluun painamalla
kartasta kunnan kohdalta. Liikuttamalla osoitinta kartan päällä, nähdään kuntien nimet ja valitun tunnusluvun arvo tarkastelukuukaudella. Värisävyn syvyys kertoo missä
arvot ovat matalimmat ja missä taas
korkeimmat.
Kun kunta on valittu kartalta, ilmestyvät sitä koskevat tunnusluvun arvot oikealla olevaan tietoikkunaan.
Oletuksena näkyvissä ovat aina
Keski-Suomen maakunnan luvut
valitun tunnusluvun osalta.
Tunnuslukuja ei välttämättä ole saatavilla kaikkien kuntien osalta jokaiselle kuukaudelle. Näissä tapauksissa kuntia ei voi valita kartalta.

