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1. Lisää token ja paina Validate. Jos ei sinulla ole tokenia, voit ostaa DIY SDG-tuotteen 
verkkokaupastamme. Jos tarvitset apua tai jokin mietityttää, ota yhteyttä 
jessica.nielsen@headai.com. 

https://headai.com/product/do-it-yourself-sdg-scorecard-monthly-license/
mailto:jessica.nielsen@headai.com


1. Lisää tekstillesi nimi (legend) ja valitse tekstin kieli (FI/EN). Valitsemasi nimi näkyy tuloskartan 
selitteessä.

2. Kopioi haluamasi teksti ja liitä se suurempaan tekstikenttään. Tekstiä ei tarvitse muotoilla, 
erikoismerkit yms saavat jäädä tekstiin. Lopuski paina Create Knowledge Graph from Text.



1. Tekstikentän alta löytyy kaksi valikkoa; Knowledge Graphs ja SDG Scorecards. Painamalla 
oikealta löytyvää “+” painiketta, saat esiin kunkin analyysin tulokset. Uutta tekstiä analysoitaessa, 
paina ensin Knowledge Graphs “+” painiketta. 



1. Knowledge Graphs listassa näkyvät kaikkien tekstien tulokset, joita on analysoitu kyseistä tokenia 
käyttäen. Esimerkissä tekstin nimeksi on annettu “item”. Painamalla nimeä, Knowledge Graph 
kartta (Headain tuotteissa myös nimellä Snapshot) avautuu uuteen välilehteen. Tämä on siis 
antamastasi tekstistä luotu käsitekartta, jota ei vielä ole vertailtu mihinkään toiseen tekstiin.

2. Vertaillaksesi tekstiäsi kuhunkin 17 SDG:hen, paina Build SDG Scorecards painiketta. 

3. Tulokset löytyvät SDG Scorecards “+” painikkeen takaa.



1. Näet tulokset jokaiselle SDG:lle omalla rivillään erikseen. Painamalla kunkin tekstin nimeä, saat 
tulokset auki uudelle välilehdelle. Painamalla kohtaa Only compounds, saat esiin tulokset, johon 
on valittu vain kahden tai useamman sanan sanaliitot. Nämä tulokset ovat usein kuvailevampia.



DIY SDG
Tulosten tulkinta

Palvelun tarjoaa Headai Oy
https://headai.com/SDG/

https://headai.com/SDG/


Kartan avulla

● Sanojen välisten yhteyksien 
hahmottaminen

● Mitkä SDG-teemat värittyy, mitkä ei? 
Läheisiin teemoihin on helpoin 
laajentaa.
○ Kun lähdetään pohtimaan, 

miten kattaa laajemmin 
kyseisen SDG:n sisältöjä 
omassa 
toiminnassa/raportoinnissa, 
voi ideoita hakea jo 
käsiteltyjen teemojen 
(keltaisella) lähellä olevista 
SDG:n käsitteistä (vihreällä)

● Kartat saatavilla englanniksi tai 
suomeksi



Käsitteiden väliset suhteet 
näkyvät kartalla

Asettelu 
Lähellä toisiaan sijaitsevilla 
käsitteillä on yhteys. Kartan 
keskelle asettuu ensin 
automaattisesti käsite, joka 
esiintyy aineistossa eniten.
Naapurit
Vierekkäin olevat käsitteet 
omaavat vahvan yhteyden ja 
esiintyvät usein yhdessä
Väliseinät
Väliseinät erottavat toisistaan 
käsitteet, joille ei löytynyt 
yhteyttä



Kartan yläkulmasta löytyy 
selite, jonka perusteella karttaa 
tulkitaan.

Tässä kartassa keltaisella (SDG 
7 teemaväri) näkyvät vertailun  
yhteiset käsitteet.

Tässä kartassa harmaalla 
näkyvät käsitteet, jotka nousivat 
esiin vain ensimmäisestä 
(Metropolia) kartasta

Vihreällä puolestaan näkyvät 
ne käsitteet, jotka nousivat esiin 
vain toisesta (SDG 7) kartasta



Yhteyksien tutkiminen

Hiiren osoitinta kartalla 
liikuttamalla on mahdollista 
nostaa näkyville käsitteiden 
välisiä yhteyksiä. Kartta näyttää 
käsitteen yhteydet, kun hiiren 
osoittimen siirtää jonkin 
käsitteen päälle. 

Tällä tavalla voidaan esimerkiksi 
ottaa tarkasteluun jokin 
keskeinen käsite kartan 
keskeltä ja nähdä, mitä siihen 
liittyvää löytyy ulommilta 
kehiltä.


