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Organisaatioilla on kilpaillussa ympäristössä jatkuva tarve kehittyä. Tieto 
auttaa päätöksentekoa ja strategisella tasolla se auttaa kohdistamaan resurssit 
organisaatiossa sille tehokkaimmalla ja edullisimmalla tavalla. Tiedon 
tarpeeseen pyritään vastaamaan liiketoimintatiedon hallinnalla ja 
liikeanalytiikalla, jotka voidaan nähdä dataa merkitykselliseksi ja oikeaan 
kontekstiin jalostavina työkaluina. Kuitenkaan yrityksissä ei kunnolla tiedetä, 
kuinka liikeanalytiikan avulla voidaan kehittää liiketoimintaa. Lisäksi sekä 
liiketoimintatiedon hallintaa että liikeanalytiikkaa yhdessä käsitteleviä 
tutkimuksia on tehty vähän, jos ollenkaan. Tässä kirjallisuuskatsauksena 
tehdyssä tutkimuksessa tutkitaan liiketoimintatiedon hallinnan ja 
liikeanalytiikan käsitteitä, niiden välistä suhdetta ja etsitään liiketoimintatiedon 
hallinnan ja liikeanalytiikan strategisen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja 
vaatimuksia liiketoimintaorganisaatiossa, jotta niistä voidaan lopuksi esittää 
kokonaisvaltainen, koherentti sekä ajankohtainen kuva. Lyhyesti 
liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan mahdollisuuksien ja 
vaatimusten tarkastelussa esiin nousee kolme tasoa: organisaatio 
kokonaisuutena, organisaation sisäinen, sekä teknologinen. Mahdollisuudet 
painottuvat koko organisaatiota koskeviin hyötyihin ja ovat yrityksen 
strategiaan ja kilpailuedun luomiseen liittyviä. Vaatimukset taas kohdistuvat 
organisaation sisälle ja teknologisiin tekijöihin. Tärkeimmät vaatimukset 
liittyvät organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen. 
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ABSTRACT 
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Strategic utilization of business intelligence and business analytics – A study of 
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In a competitive environment, there is a constant need for an organization to 
develop. Information helps the organization’s decision-making process and at a 
strategic level, information helps focusing the resources of an organization in 
the most efficient and prolific way. The need for information is addressed with 
business intelligence and business analytics which can be seen as tools for 
extracting meaningful information from data. However, there seems to be a lack 
of understanding of how analytics can be used to improve the business. 
Additionally, research concerning both business intelligence and business 
analytics and their relationship is very scarce if not nonexistent. This study, 
executed as a literature review, studies the concepts of business intelligence and 
business analytics and looks into their interrelationship. Furthermore, this 
study investigates the possibilities and requirements of utilizing business 
intelligence and business analytics in strategic context to be able to present a 
comprehensive, coherent, and timely picture about the topic. The study finds, in 
short, that the possibilities and requirements occupy three levels; the 
organization as a whole, the organization consisting of actors within, and the 
technological aspects of the organization. The possibilities occur mainly at the 
whole organization and are related to the organization’s strategies and 
competitive advantage. Requirements concern the organization’s actors and 
technological aspects, most importantly organizational culture and 
management. 

Keywords: business intelligence, business analytics, strategy, business 
organization 
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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus selvittää liiketoimintatiedon hallinnan (engl. business intelligence, 
BI) sekä liikeanalytiikan (engl. business analytics, BA) mahdollisia hyötyjä sekä 
hyötyjen saavuttamisen vaatimuksia liiketoimintaorganisaatiossa ajankohtaisen 
kirjallisuuden perusteella. Tutkimuksen tarkoitus on antaa lukijalle peruskäsi-
tys liiketoimintatiedon hallinnasta ja liikeanalytiikasta sekä syventää käsitystä 
ajantasaisen tiedon avulla. Tutkimus on tarkoitettu etenkin ylimmässä liikkeen-
johdossa työskenteleville henkilöille (talousjohtajat, tietohallintojohtajat, toimi-
tusjohtajat jne.) sekä muille aiheesta kiinnostuneille taloustieteen ja tietojärjes-
telmätieteen aloilla. 

Liikeanalytiikan tarkastelu yhtenä kokonaisuutena on alan tutkimuksessa 
melko uusi asia. Koska tämän tutkimuksen on tarkoitus muodostaa lukijalle 
peruskäsitys liiketoimintatiedon hallinnasta ja liikeanalytiikasta, käsitteitä on 
haluttu tarkastella myös erikseen ominaan. Tarkastelulla halutaan helpottaa 
muun aiheeseen liittyvän kirjallisuuden hahmottamista, koska siinä melko 
usein molemmat käsitteet on niputettu yhteen määrittelemättä käsitteiden väli-
siä suhteita sen kummemmin. Tarkastelun on myös tarkoitus auttaa päätöksen-
tekijöitä hahmottamaan paremmin oma tilanteensa ja mahdollisuutensa liike-
toimintaympäristössä. 

1.1 Käsitteistä 

Liiketoimintatiedon hallinta (engl. business intelligence, BI) on liikkeenjohdon 
työkalu tai kokoelma työkaluja, joiden tarkoitus on jalostaa päättäjille mahdolli-
simman tarkkaa ja oikea-aikaista tietoa päätöksentekoprosessin tueksi. Liike-
toimintatiedon hallinta nähdään useimmiten erilaisia raportteja tuottavana tai 
dataa jalostavana ohjelmistona. Se voi kuitenkin olla periaatteessa myös mikä 
tahansa muu liiketoiminnan tietoa kulloiseenkin tilanteeseen ja kontekstiin re-
levantiksi jalostava prosessi tai teknologia. (Chaudhuri, Dayal, & Narasayya, 
2011; Negash, 2004; Thierauf, 2001; Davenport, 2006). Koska lähes kaikki mer-
kittävä kirjallisuus tutkimusaiheesta on englanniksi, suomenkielinen käsite ”lii-
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ketoimintatiedon hallinta” ei ole laajasti ja yleisesti tunnettu ja kotimaassakin 
saatetaan puhua ”BI:stä” (Tsusoff, 2011) tai ”BI-järjestelmistä” (Hietala, 2017). 
Tässä tutkimuksessa käytetty käännös vaikuttaa vakiintuneimmalta ja sitä käyt-
tää muun muassa väitöskirjassaan Pirttimäki (2007). 

Liikeanalytiikka (engl. business analytics, BA) on verrattain uusi ala ja tar-
koittaa faktuaalisen tiedon käyttöä ongelmanratkaisussa liiketoiminnan kon-
tekstissa. (Holsapple, Lee-Post, & Pakath, 2014; Seddon, Constantinidis, Tamm, 
& Dod, 2017) 

Liiketoimintaorganisaatio (engl. business organization) tarkoittaa tässä tut-
kimuksessa organisaatiota, joka toimii markkinaehtoisesti kilpaillussa ympäris-
tössä. Organisaatiolla on olennainen tarve jatkuvasti kehittyä, johon se on val-
mis panostamaan merkittävästi. Liiketoimintaorganisaation ei ole pakko olla 
yritys, vaan se voi olla myös muu liiketoimintaa harjoittava taho kuten yhdistys 
tai yritysmäisesti toimiva julkinen taho. 

Datalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa informaation osia (esimerkiksi bi-
tit), joilla ei ole semanttista merkitystä ilman niiden tulkintaa. Kun data tulki-
taan, se saa ymmärrettävän merkityksen ja muuttuu informaatioksi. 

1.2 Motivointi 

Yrityksillä on kilpaillussa ympäristössä jatkuva tarve tehdä päätöksiä sekä pa-
rantaa liiketoimintaansa kilpailuedun saamiseksi. Tietoon perustuvat päätökset 
ovat intuitioon perustuvia päätöksiä useammin oikeassa (LaValle, Lesser, 
Shockley, Hopkins, & Kruschwitz, 2011; Davenport & Harris, 2007). Tietoon 
perustuvien päätösten tekemisen tarpeeseen pyritään vastaamaan liiketoiminta-
tiedon hallinnalla ja liikeanalytiikalla. 

Päättäjien on syytä olla tietoisia liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanaly-
tiikan tarjoamista mahdollisuuksista, sillä muiden liiketoimintaan liittyvien 
prosessien lähentyessä eri yrityksillä toisiaan, kilpailussa eroja voidaan saavut-
taa liiketoimintatietoa hyödyntämällä. Voimakkaasti kilpaillussa ympäristössä 
yritysten kilpailuedut eivät ole kestäviä, joten kilpailuetuja syntyy ja poistuu 
(D’Aveni, 1994). Jo asemansa säilyttämiseksi yrityksen on siis haettava jatku-
vasti uusia kilpailuetuja käyttäen parempia analyysi- ja päätöksentekotyökaluja 
(Schläfke, Silvi, & Möller, 2013), jolloin terävimmän kärjen kilpailu muuttuukin 
päätöksenteko- ja analyysimenetelmillä kilpailemiseksi (Davenport, 2006). 

Ei siis ihme, että liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka nähdään 
yrityksissä lähes kiistatta mahdollisuutena ja jopa vaatimuksena (mm. Holsap-
ple et al., 2014; Chaudhuri et al., 2011) ja siihen panostetaan. Tutkimusyhtiö 
Gartner (2017) ennustaa liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan ohjel-
mistojen markkinoiden kasvavan vuonna 2017 ja uskoo kasvun jatkuvan edel-
leen. Liiketoimintatiedon hallinnan ja analytiikan konkreettisesta merkityksestä 
yrityksille kertoo siihen liittyvissä investoinneissa mitattu merkittävä organi-
saation tuottavuuden parantuminen (Shollo & Galliers, 2016; Holsapple et al., 
2014). 
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Informaatioteknologian aikakautena dataa on saatavilla ylen määrin – niin 
paljon että kaikkea siitä ei voida kerralla tai nykyisin menetelmin täysin hyö-
dyntää (LaValle et al., 2011). Datankeruumenetelmien kehittyminen tuo entistä 
enemmän ja uudenlaista dataa hyödynnettäväksi, mikä tarkoittaa uusia haastei-
ta analyysille, mutta myös uusia mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka keksi-
vät keinoja datan hyödyntämiseksi. Kilpailutilanne antaa insentiivin tutkia uu-
sia datan hyödyntämismenetelmien tuomia mahdollisuuksia niin teknologioi-
den kuin menetelmienkin kannalta sekä ottaa niitä käyttöön organisaatioissa. 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet 

Liikeanalytiikan ongelmana usein on, että sen mahdollisuuksia ei tunneta tai 
ymmärretä (LaValle et al., 2011). Tämän tutkimuksen tarkoitus on luoda lukijal-
le pohja liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan mahdollisuuksien 
ymmärtämiseen ja koota yhteen uutta tutkimusta myös aiemmin aiheeseen pe-
rehtyneille. Tutkimuksessa tarkastellaan liiketoimintatiedon hallinnan ja lii-
keanalytiikan strategisia mahdollisuuksia ja vaatimuksia liiketoimintaorgani-
saatioissa. Koska liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka ovat sekä käsit-
teinä että toimintoina lähellä toisiaan, tutkimus käsitteiden määrittelyn lisäksi 
etsii suhdetta käsitteiden välillä. Tutkimuskysymykseksi asetetaan: 

 
Mitkä ovat liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan strategisen hyödyn-
tämisen mahdollisuudet ja vaatimukset liiketoimintaorganisaatiossa? 

 
Tutkimus tehdään kirjallisuuskatsauksena. Akateeminen kirjallisuus on valikoi-
tu tutkimukseen avainsanojen ja aiheeseenkuuluvuuden perusteella ja rajattu 
eniten viitatuihin. Aineistona käytetään tietojärjestelmätieteen ja taloustieteen 
aloilta laadukkaita akateemisia julkaisuja, kirjoja sekä soveltuvasti yritysten 
tuottamaa tutkimustietoa. Artikkelit rajataan vain riittävän luokituksen saaneis-
sa julkaisuissa julkaistuihin pääasiallisesti JUFO-luokituksen perusteella. Aihet-
ta käsittelevät akateemiset julkaisut ovat käytännössä kaikki englanniksi, joten 
hakusanoja ovat ”business intelligence” ja ”business analytics”. Akateemisen 
kirjallisuuden hakuja suoritetaan JY:n kirjaston tietokannasta, Finnasta ja 
Google Scholarista. Strategia, joka on tässä tutkimuksessa näkökulma, on jo pit-
kään kehittynyt aihekokonaisuus, minkä vuoksi sen käsittelyssä on katsottu 
mielekkäimmäksi käyttää lähteenä saatavilla olleita kirjamuotoisia perusteoksia. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus alkaa johdannolla, jossa käsitellään keskeisimmät tutkimukseen liit-
tyvät asiat tiiviissä muodossa, kuten katsaus käsitteisiin, tutkimuksen motivaa-
tio ja kohderyhmä sekä tutkimustapa. 
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Toisessa luvussa seuraa aiheen käsittely. Luvussa käsitellään liiketoimin-
tatiedon hallintaa sekä liikeanalytiikkaa tarkemmin ja etsitään niiden välistä 
suhdetta. Aiheen jälkeen kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen näkö-
kulma, strategia yrityksessä. 

Neljäs luku on varattu tutkimuskysymyksen käsittelyyn. Luvussa käsitel-
lään kirjallisuudesta löytyviä havaintoja tutkimuskysymystä ajatellen. Viides ja 
viimeinen luku on yhteenveto, jossa käydään läpi tutkimuksen havainnot ja 
esitellään vastaukset tutkimuskysymykseen. Yhteenvedossa pohditaan havain-
toja sekä keskustellaan lyhyesti mahdollisista jatkotutkimusaiheista. 
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2 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA LII-
KEANALYTIIKKA 

Liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan tarve lähtee yritysten välillä 
vallitsevasta kilpailutilanteesta sekä muuttuvasta ympäristöstä (Shollo & Gal-
liers, 2016), eli tarpeesta kehittyä ja toimia oikein muutostilanteissa. Usein kir-
jallisuudessa mainittuna päämääränä liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanaly-
tiikka pyrkivät viime kädessä mahdollisimman hyvien päätösten tekemiseen 
organisaatiossa. Liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka ovat läheisiä 
käsitteitä ja monissa yhteyksissä ne esiintyvät yhdessä. Liikeanalytiikkaa ei ole 
aiemmin selvästi erotettu liiketoimintatiedon hallinnasta, mutta uudemmassa 
tutkimuksessa liikeanalytiikkaa käsitellään omana kokonaisuutenaan. Lii-
keanalytiikan toteuttaminen voidaan katsoa osaksi liiketoimintatiedon hallinta-
järjestelmää ja analytiikan käsitteleminen syventää liiketoimintatiedon hallin-
nan strategista merkitystä organisaatiolle. Tässä luvussa tarkastellaan näitä kä-
sitteitä ja niiden välistä suhdetta.  

2.1 Liiketoimintatiedon hallinta 

Tyypillisimmin ajateltuna liiketoimintatiedon hallinta on yrityksen prosessi, 
jonka toteuttamisessa oleellisena apuna on tietojärjestelmä. Liiketoimintatiedon 
hallintajärjestelmä kerää dataa useista eri lähteistä ja analysoi sitä mitä erilai-
simmin menetelmin. Käyttäjät voivat pyytää järjestelmältä mm. raportteja, ti-
lannekatsauksia ja ennusteita ja käyttää datasta jalostettua tietoa päätöksente-
koprosessiensa tukena. Yksinkertaisimmillaan raportti voi olla esimerkiksi yri-
tyksen myynti kuukausittain verrattuna edellisiin vuosiin taikka sillä voitaisiin 
vertailla yrityksen mainoskampanjoiden toimivuutta alueittain tai kohderyh-
mittäin (Chaudhuri et al., 2011). Pisimmälle vietynä liiketoimintatiedon hallin-
taa voidaan käyttää yrityksessä suurten ja strategisten päätösten tekemiseen, 
kuten päätökseen toiminnan aloittamisesta uudella markkina-alueella tai uu-
denlaisen liiketoimintamallin kokeilemisesta (Negash, 2004). 
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Liiketoimintatiedon hallinta auttaa siis yritystä ympäristönsä ja mahdolli-
suuksiensa ymmärtämisessä; sellaisia ovat muun muassa viimeisin kehitys, 
trendit, markkinoiden kehityssuunnat, teknologiat, sääntely, sekä kilpailijoiden 
toimet ja niiden vaikutukset (Negash, 2004). Liiketoimintatiedon hallinnan 
avulla voidaan valmiin datan perusteella vastata kysymyksiin, joihin vastaami-
nen erillisen tutkimuksen avulla olisi erittäin työlästä tai täysin mahdotonta 
(Negash, 2004). Chaudhuri ym. (2011) listaavat liiketoimintatiedon hallinnan 
konkreettisiksi käyttökohteiksi esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa tilaus-
ten käsittelyn ja asiakastuen, vähittäiskaupassa asiakkaiden profiloinnin ja 
alennuskuponkien käytön seurannan, kuljetusalalla kalustonhallinnan, tietolii-
kennealoilla asiakasvaihtuvuuden analysoinnin sekä energiateollisuudessa 
energian käytön analysoinnin. 

Liiketoimintatiedon hallinta on huomattu yrityksissä tarpeelliseksi. Glo-
baali ja kiristyvä kilpailu ajaa yrityksiä käyttämään analyysiä (Davenport, 2006; 
Holsapple et al., 2014; Shollo & Galliers, 2016). Chaudhuri ym. (2011) mainitse-
vat, että jo heidän tutkimuksensa aikaan on ollut vaikeaa löytää menestyvää 
yritystä, joka ei olisi hyödyntänyt liiketoimintatiedon hallintateknologioita lii-
ketoiminnassaan. Shollo ja Galliers (2016) viittaavat useisiin muihin tutkimuk-
siin, joiden perusteella liiketoimintatiedon hallintajärjestelmillä on merkittävä ja 
edelleen kasvava rooli organisaation päätöksenteossa. 

2.1.1 Kehityksestä 

Sähköistä tietojenkäsittelyä on käytetty liiketoiminnan apuna 1950-luvulta läh-
tien, jolloin keskustietokoneet mahdollistivat ensimmäiset hallinnon tietojärjes-
telmät (engl. MIS, management information system). Näitä järjestelmiä voidaan 
pitää varhaisina liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien edeltäjinä ja kyseisissä 
järjestelmissä raportointi tapahtui kausittain suurina ennalta määriteltyinä erä-
ajoina paperille tulostamalla. (Shollo & Galliers, 2016). Nämä järjestelmät ovat 
nykyisestä perspektiivistä hyvin alkeellisia ja jäykkiä, niissä ei ollut esimerkiksi 
käyttäjän suoraan itse mahdollista vaikuttaa raporttiin. 

Teknologian edistyessä kehitystä seurasivat päätöksenteon tukijärjestel-
mät (engl. decision support system, DSS) sekä EIS-paradigmaa noudattavat 
johdon järjestelmät (engl. executive information system, EIS; Thierauf, 2001; 
Holsapple et al., 2014; Shollo & Galliers, 2016). Kehityksen myötä kukin järjes-
telmä paransi datan käsittelyn reaaliaikaisuutta sekä järjestelmän interaktiivi-
suutta käyttäjän kanssa. Järjestelmät eivät tuottaneet pelkästään tuoreempaa 
tietoa, vaan pikkuhiljaa mahdollistivat myös ennusteiden tekemisen (Shollo & 
Galliers, 2016). 

Nykyisin liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät pyrkivät muodostamaan 
kokonaiskuvan organisaation toiminnasta ja luomaan katsauksia tulevaisuu-
teen eli toimimaan proaktiivisesti (Thierauf, 2001). Shollon ja Galliersin (2016) 
mielestä liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät eroavatkin edeltäjistään siinä, 
että ne keräävät ja yhdistävät liiketoimintatietoa mahdollisimman monelta eri 
liiketoimintaa koskevalta alueelta (myös Chaudhuri et al., 2011), missä näkyy 
Luhnin alkuperäisen määritelmän (ks. 2.1.2 Määrittely) toteutuminen. Nykyisin 
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liiketoimintatiedon hallinta sulautuukin yhteen useista pienemmistä yhteen 
integroituneista tietojärjestelmistä (Negash, 2004) ja yhä lisääntyvästä määrästä 
erilaisia yksittäisiä pienempiä tietolähteitä, kuten mobiililaitteet ja sensorit 
(Chen, Chiang, & Storey, 2012). 

2.1.2 Määrittely 

Kirjallisuuden perusteella liiketoimintatiedon hallinnalle ei ole vakiintunutta 
määritelmää, vaan aineistona käytetyssä kirjallisuudessa kaikki kirjoittajat mää-
rittelevät liiketoimintatiedon hallinnan omilla sanoillaan. Hallitsevia teemoja 
puhuttaessa liiketoimintatiedon hallinnasta ovat datan käsittely, prosessi, järjes-
telmät, analyysi sekä tiedon avulla tehtävät paremmat päätökset. Nämä ovat 
linjassa Alterin (2002) mallin kanssa, joka korostaa tietojärjestelmien ja niihin 
liittyvien prosessien yhteyttä ihmisiin, informaatioon ja teknologiaan. 

H. P. Luhn käytti käsitettä ”business intelligence” jo vuonna 1958 artikke-
lissaan A Business Intelligence System työskennellessään IBM:llä1 , jolloin hän 
määritteli käsitteen tarkoittamaan ”kykyä huomata tosiasioiden keskinäiset 
suhteet siten, että toimintaa voidaan ohjata haluttuun lopputulokseen” (Shollo 
& Galliers, 2016). 

Negashin (2004) sekä Golfarellin, Rizzin ja Cellan (2004) mukaan liiketoi-
mintatiedon hallinta on prosessi, jossa data muutetaan tiedoksi ja sen jälkeen 
tietämykseksi, joka puolestaan johtaa parempien päätösten tekemiseen. Näke-
myksen perusteella päätöksenteko on kognitiivinen prosessi, johon liiketoimin-
tatiedon hallintajärjestelmät syöttävät raaka-aineeksi tietämystä. Shollo ja Gal-
liers (2016) kutsuvat tällaista näkemystä ’perinteiseksi’ ja teknologisesti suun-
tautuneeksi lähestymistavaksi liiketoimintatiedon hallintaan. 

Kirjallisuudessa näkyykin liiketoimintatiedon hallinnan teknologinen pai-
notus. Monissa lähteissä liiketoimintatiedon hallinta määritellään ja sitä käsitel-
lään erityisesti liiketoimintatiedon hallintasovellusten kautta. Muun muassa 
Chaudhuri ym. (2011), Negash (2004) ja Thierauf (2001) puhuvat liiketoiminta-
tiedon hallintaohjelmistoista, joidenka tärkein tarkoitus on dataa käsittelemällä 
tarjota kulloiseenkin tilanteeseen relevanttia tietoa, minkä tarkoitus puolestaan 
on antaa päättäjille mahdollisimman hyvät valmiudet ymmärtää johtamansa 
liiketoiminnan tila ja mahdollistaa tietoon perustuvien päätösten tekeminen. 
Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät nimenomaisesti ovat Shollon ja Gal-
liersin (2016) tutkimuksen aiheena. 

Shollo ja Galliers (2016) kritisoivat perinteistä näkemystä, sillä se käsittää 
tietämyksen käsiteltävänä materiaalina eikä ota huomioon päätöksentekoon 
liittyviä sosiaalisia organisaatiokäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. 

Eroa määrittelyssä ja lähestymistavassa vaikuttaa olevan myös tietojärjes-
telmätieteen ja taloustieteen välillä. Taloustieteessä enemmän merkitsee loppu-
tulos liiketoiminnan kannalta ja tietojärjestelmät nähdään enemmän työjärjes-
telmää, siis organisaation substanssitoimintaa, tukevina järjestelminä (Alter, 

                                                
1 Joissain yhteyksissä käsitteen keksijänä mainitaan virheellisesti Gartnerilla työskennel-

lyt Howard Dressner. 
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2002). Davenport (2006) määritteleekin liiketoimintatiedon hallinnan “käsittee-
nä, jota IT-väki käyttää analyysi- ja raportointiprosesseista ja –ohjelmistoista.” 

2.1.3 Arkkitehtuuri 

Watson ja Wixom (2007) esittävät, että liiketoimintatiedon hallinnan arkkiteh-
tuurin viitekehyksessä on kaksi osaa: datan keruu (engl. data in) sekä datan käyttö 
(engl. data out). Viitekehyksessä tietovarasto (engl. data warehouse) on keskei-
sessä osassa; data kerätään tietovarastoon ja se haetaan käyttöön tietovarastosta. 
Liiketoimintatiedon hallinnan arkkitehtuuria kuvataan kuviossa 1. 

Datan keruu koostuu kaikesta siitä, mitä tarvitaan datan saamiseksi tieto-
varastoon. Datan keruu alkaa lähteistä, joita perinteisimmässä mielessä ovat 
strukturoitua eli tietokantoihin järjestettyä dataa sisältävät yrityksen muut tieto-
järjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmät (engl. enterprise resource plan-
ning, ERP) ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (engl. customer relationship ma-
nagement, CRM) sekä strukturoimatonta dataa edustavat käyttäjien tiedostot 
(Negash, 2004). Internetin yleistymisen jälkeen strukturoimattoman datan ke-
ruu on lisääntynyt massiivisesti ja mukaan on tullut yritysten teknisten järjes-
telmien keräämä data ihmisten suorasta vuorovaikutuksesta yrityksen järjes-
telmien kanssa (Chen et al., 2012; esim. klikkivirta, engl. clickstream) sekä käyt-
täjien itse tuottama strukturoimaton data (ääni, video, teksti; Holsapple et al, 
2014; Chen et al., 2012). Mobiililaitteiden muuttuessa kaikkialla läsnäoleviksi 
uusimpana tulossa on mobiililaitteilla ja sensoreilla kerättävä data, kuten käyt-
täjän tarkka sijainti, arkipäivän asioihin liittyvät käyttötottumukset, ja muu 
monimuotoisempi käyttäjästä passiivisesti ja aktiivisesti kerätty data (Chen et 
al., 2012). 

Data luetaan lähdejärjestelmästä, muunnetaan yhtenäiseksi muista järjes-
telmistä luetun datan kanssa, ja viedään lopuksi tietovarastoon. Tämä prosessi 
tunnetaan yleisesti käsitteellä ETL (suom. kerääminen, muuntaminen ja lataaminen, 
engl. extract, transform, load; Chaudhuri et al., 2011; Watson & Wixom, 2007; 
Negash, 2004). Entistä enemmän korostuva reaaliaikaisuuden vaatimus liike-
toimintatiedon hallinnassa on tuonut ETL-prosessin rinnalle myös monimutkais-
ten tapahtumien käsittelymoottorit eli CEP-moottorit (engl. complex event proces-
sing), jotka mahdollistavat lähdejärjestelmien datan käsittelyn sellaisinaan, il-
man ensin vientiä tietovarastoon ETL-prosessin kautta. (Chaudhuri et al., 2011). 

Datan lopulliseen pitkäaikaiseen säilytyspaikkaan, tietovarastoon, viedään 
kaikki liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän käytössä oleva tieto (Chaudhuri 
et al., 2011). Tietovarasto on järjestelmänlaajuinen ja keskitetty ratkaisu, jonka 
tarkoitus on varmistaa, että kaikesta tiedosta on olemassa vain yksi ja ajantasai-
nen versio (Watson & Wixom, 2007). Keskeisiltä ominaisuuksiltaan tietovarasto 
on Inmonin (2005) mukaan aihekeskeinen (engl. subject-oriented), yhtenäistetty 
(engl. integrated), aikasidonnainen (engl. time variant) ja pysyvä (non-volatile). 
Toisin sanoen tietovarastoon voidaan tallentaa aiheen perusteella useaan eri 
aiheeseen liittyvää tietoa, tieto on muunnettu ja harmonisoitu lähdejärjestelmäs-
tä tietovarastoon sopivaksi, tieto kuuluu johonkin ajanhetkeen ja tietovaraston 
tietoa ei enää pääsääntöisesti muuteta jälkikäteen. Tietovarastoa auttavat tarvit-
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taessa paikallisvarastot (myös tietovaraston osajoukot, engl. data mart), jotka sisäl-
tävät vain osia varsinaisen tietovaraston datasta esimerkiksi organisaation osas-
ton, maantieteellisen alueen tai toiminnon perusteella (Watson & Wixom, 2007). 
Massadata (engl. big data) asettaa haasteita tietovarastoissa perinteisesti käyte-
tyille tietokantajärjestelmille. 

 
KUVIO 1: Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän tyypillinen arkkitehtuuri (mukaillen 
Chaudhuri et al., 2011; Watson & Wixom, 2007) 

Tietovarastosta dataa suoraan hakee ja manipuloi moninainen joukko erilaisiin 
liiketoimintatiedon hallinnan käyttötapauksiin erikoistuneita järjestelmäkom-
ponentteja, ennen kuin datasta johdettua tietoa voidaan esittää käyttäjälle. Pal-
jon huomiota kirjallisuudessa on saanut OLAP-menetelmä (engl. online analyti-
cal processing). OLAP-palvelimet tuovat tehokkaasti näkyviin datan moniulot-
teisuuden (kuvio 2) ja mahdollistavat yleiset liiketoimintatiedon hallinnassa 
käytettävät operaatiot kuten suodatuksen, koostamisen, porautumisen, pivo-
toinnin (Chaudhuri et al., 2011). Huomattavaa OLAP-menetelmässä on, että se 
mahdollistaa tietojen reaaliaikaisen kyselyn (”online”) eräajojen sijaan (Shollo & 
Galliers, 2016). Raportointipalvelimet nimensä mukaisesti tuottavat ja antavat 
määritellä raportteja, esimerkiksi yrityksen kokonaismyynti alueittain tarkastel-
tuna ja verrattuna edellisen vuoden lukuihin (Chaudhuri et al., 2011). Yrityshaku 
(engl. enterprise search) mahdollistaa hakusanamuotoiset haut tietovarastosta, 
esimerkiksi sähköpostien, tiedostojen, ostojen ja tukipyyntöjen haku tiettyä 
asiakasta koskien (Chaudhuri et al., 2011). Tiedonlouhinnan (engl. data mining) 
avulla on mahdollista analysoida dataa paljon syväluotaavammin kuin OLAP-
menetelmässä tai raportoinnissa (Chaudhuri et al., 2011). Tiedonlouhinnalla 
pyritään luomaan ennustavia malleja, joilla voidaan vastata kysymyksiin ku-
ten ”mitkä asiakkaat vastaavat tulevaan kohdennetun markkinoinnin kampan-
jaamme?” (Chaudhuri et al., 2011). Tekstianalyysillä voidaan analysoida suuria 
määriä tekstidataa (esim. asiakkaiden vastaukset kyselyihin) ja kerätä muuten 
suurta manuaalista työpanosta vaativaa tietoa, kuten mitkä tuotteet mainitaan 
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kyselyn vastauksissa ja aiheet, joita tuotteiden yhteydessä on käsitelty (Chaud-
huri et al., 2011). 

Moniulotteisen datan yhteydessä usein puhutaan datakuutiosta. Esimer-
kiksi kuviossa 2 kuvatun kuution lukijaan päin oleva tahko on kuten normaali 
taulukko ja kuutio muodostuu, kun taulukoita laitetaan peräkkäin. Kuutiossa 
edessä ylhäällä vasemmalla olevan palan arvona siis olisi tietoja kahvista Jyväs-
kylässä tammikuussa. Jokaisen akselin tarkastelun tasoa on mahdollista muut-
taa erikseen, esimerkiksi kaupungin sijasta dataa voitaisiin tarkastella alue- tai 
maatasolla. Kuutiossa ulottuvuuksia voi olla enemmänkin kuin kolme, jolloin 
puhutaan hyperkuutiosta. 

 

 
KUVIO 2: OLAP-periaatteeseen liittyvä moniulotteinen data (Chaudhuri et al., 2011) 

Lopuksi arkkitehtuuripinossa on käyttöliittymä ja datan esittäminen käyttäjälle: 
Suosituimpia tapoja käyttöliittymiin ovat laskentataulukot, yritysportaalit ja 
hallintapaneelit (engl. dashboards), tarpeen mukaan (”ad-hoc”) tapahtuvat ky-
selyt ja tiedonlouhintamallien luomisen mahdollistavat sovellukset, sekä dataa 
visualisoivat sovellukset (Chaudhuri et al., 2011). 

2.2 Liikeanalytiikka 

Liikeanalytiikka yleisesti tarkoittaa näyttöön perustuvan tiedon tuottamista ja 
käyttämistä liiketoiminnan kontekstissa ongelmien havaitsemiseen ja ratkaise-
miseen (Holsapple et al., 2014; Seddon et al., 2017). Davenport ja Harris (2007) 
ovat määritelleet liikeanalytiikan kaikenkattavaksi datan, statististen ja määräl-
listen analyysimenetelmien, selittävien mallien ja faktoihin perustuvan johtami-
sen käyttämiseksi. Yhtä tiettyä määritelmää liikeanalytiikalle ei ole (Holsapple 
et al., 2014). Holsapplen ym. (2014) tekemä tutkimus on ensimmäisiä liikeanaly-
tiikkaa laajemmin käsitteleviä ja yhdistäviä tutkimuksia, minkä vuoksi siihen 
viitataan paljon tässäkin tutkimuksessa. 
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Liikeanalytiikka on käsitteenä ja tieteenalana ollut olemassa vasta verrat-
tain vähän aikaa. Holsapplen ym. (2014) mukaan analytiikan tutkijat eri aloilla 
eivät juurikaan viittaa toisiinsa tai käsittele asiaa spesifistä tutkimusalaansa laa-
jemmin mikä on johtanut siihen, että yhteistä kattoa eri liikeanalytiikan osa-
alueiden välille ei ollut syntynyt. Holsapplen ym. (2014) mukaan liikeanalytiik-
ka kuitenkin leikkaa taloustiedettä kokonaisvaltaisesti. He väittävät, että vaikka 
analytiikka eri liiketaloustieteen aloilla voi kehittyä huomattavan tieteenalakoh-
taiseksi, liikeanalytiikalla on kuitenkin pohjimmiltaan oma universaali identi-
teettinsä huolimatta alakohtaisesta kehityksestä. 

Käsitteen suppeimmassa, matemaattisten ja tilastollisten menetelmien 
käyttönä nähdyssä merkityksessä liikeanalytiikkaa on tutkittu Holsapplen ja 
muiden (2014) mukaan liiketaloustieteessä jo kauan esimerkiksi ekonometrian 
ja tilinpäätösanalyysin aloilla. Vuonna 2002 julkaistu Emerging trends in business 
analytics (Kohavi, Rothleder, & Simoudis, 2002) puhuu liikeanalytiikasta analy-
soidun tiedon käyttämisenä päätöksenteossa liiketoiminnan kontekstissa, mutta 
ei varsinaisesti määrittele liikeanalytiikan käsitettä. Artikkelin tarkoittama lii-
keanalytiikka tosin fokusoituu itse datan analysointiin ja analysoinnin ongel-
miin, ei juurikaan analysoidun datan käyttämiseen päätöksenteossa. Davenpor-
tin ja Harrisin vuonna 2007 julkaistu kirja Competing on Analytics (Davenport & 
Harris, 2007) toi liikeanalytiikan laajemmin yleiseen tietoisuuteen ja sittemmin 
liikeanalytiikka on saanut kirjallisuudessa enemmän huomiota (Holsapple et al., 
2014). 

2.2.1 Liikeanalytiikan dimensiot 

Holsapplen ym. (2014) mukaan liikeanalytiikasta voidaan poimia useita varsin 
erilaisia hallitsevia näkökulmia ja liikeanalytiikkaa voidaan lähestyä kussakin 
eri tavoilla. Siksi edellisten mukaan liikeanalytiikalla katsotaan olevan eri di-
mensioita, jotka ovat toimialue, suuntautuminen sekä menetelmä. 

Toimialueella (engl. domain) tarkoitetaan aloja, joihin liikeanalytiikkaa so-
velletaan. Niihin sisältyvät muun muassa perinteiset liiketaloustieteen alat ku-
ten markkinointi, strategia, toimitusketjun hallinta, tietojärjestelmät sekä talous, 
minkä lisäksi liikeanalytiikkaa voidaan soveltaa näiden alojen osa-alueisiin. Lii-
keanalytiikan aloja voivat siten olla esimerkiksi web-, markkinointi-, asiakas-, 
henkilöstö-, prosessi-, toimitusketju-, riski- ja finanssianalytiikka. (Holsapple et 
al., 2014). 

Suuntautuminen (engl. orientation) viittaa liikeanalytiikan tarkastelun nä-
kökulmaan riippumatta toimialueista sekä siihen, mitä analytiikalla tehdään. 
Holsapplen ym. (2014) mukaan yleisimmin käsitelty suuntautuminen on pre-
diktiivinen (ennustava) analytiikka, joka sisältyy konsulttiyhtiö Capgeminin 
laatimaan malliin. Mallissa muita suuntautumisia ovat deskriptiivinen (kuvai-
leva) ja preskriptiivinen (ohjaileva) analytiikka (Capgemini, 2011). 

Holsapple ym. (2014) kuvaavat myös toista suuntautumisen jaottelua, jon-
ka mukaan liikeanalytiikalla voidaan pyrkiä (1) luomaan tilannekuvaa tai te-
kemään (2) ennusteita, (3) arviointeja tai (4) päätöksiä. Tässä suhteessa suuntau-
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tuminen kuvailee sitä, mitä analytiikka tekee tai millaisiin kysymyksiin analy-
tiikalta halutaan vastauksia. 

Kolmanneksi suuntautumisen tarkastelun tavaksi Holsapple ym. (2014) 
esittävät analytiikan organisaatiolle tuomien hyötyjen tarkastelun ja viittaavat 
tiedonhallinnan teorian ns. PAIR-mallin, jonka mukaan tiedonhallinnalla voi-
daan vaikuttaa kilpailukykyyn. He päättelevät tästä, että liikeanalytiikassa voi-
daan suuntautua PAIR-mallin esittämiin kilpailukykyä parantaviin asioihin, 
joita ovat tuottavuus, ketteryys, innovaatio sekä maine (engl. productivity, agi-
lity, innovation, reputation). 

Menetelmä (engl. technique) tarkastelee sitä, kuinka analyyttisiä tehtäviä 
suoritetaan (Holsapple et al., 2014). Se voi erotella määrälliset ja laadulliset me-
netelmät ja niiden yhdistelmät tai menetelmät strukturoidun, puolistruktu-
roidun ja strukturoimattoman datan tilanteissa. Menetelmänä voidaan tarkas-
tella myös tiedon käsittelytapoja, joita ovat esimerkiksi tiedonlouhinta, teksti- ja 
äänianalyysi, OLAP ja visuaalinen tiedonlouhinta. (Holsapple et al., 2014). 

2.2.2 Mitä liikeanalytiikka on? 

Koska liiketoiminnan kontekstissa osa ongelmista väistämättä on kvantifioita-
vissa huonosti tai ei ollenkaan, liikeanalytiikassa puhutaan datan sijaan näytöstä 
(engl. evidence), sillä data käsitetään usein määrälliseksi asiaksi (Holsapple et 
al., 2014). Lisäksi, vaikka pääosin liikeanalytiikan käsittelemät ongelmat ovatkin 
päätöksenteko-ongelmia, myös muunkinlaisia ongelmia esiintyy ja päätöksen-
teon tukemisen sijaan puhutaankin ongelmien havaitsemisesta ja ratkaisemisesta 
(Holsapple et al., 2014). ”Ongelmien havaitseminen” kuvastaa kehitystä ja pyr-
kimystä kaivautua entistä syvemmälle dataan ja organisaation ymmärtämiseen. 
Liikeanalytiikkaa voidaan käyttää edeltäjänä ihmisten tekemille päätöksille tai 
sen tukema päätöksentekoprosessi voi olla täysin automatisoitu (Davenport & 
Harris, 2007).  

Taulukossa 1 on esitetty näkökulmia liikeanalytiikkaan. Huomattavaa ja-
ottelusta huolimatta on, että kaikilla näkökulmilla on sama päämäärä, lii-
keanalytiikan käyttö näyttöön perustuvassa päätöksenteossa. Näkökulmat eivät 
ole myöskään välttämättä toisiaan poissulkevia. 
Nähtäessä liikeanalytiikka kulttuurina (engl. movement), näyttöön perustuva 
ongelmanratkaisu otetaan koko toimijan tahtotilaksi tai päätöksiä ohjaavaksi 
asiaksi. Toimija voi olla yksilö, organisaatio tai organisaatioiden välinen (esim. 
toimitusketju). Kaikki toiminta perustuu näyttöön, eivätkä mitkään päätökset 
perustu subjektiivisiin arvioihin, henkilökohtaisiin agendoihin, politiikkaan, tai 
muuhun sellaiseen. (Holsapple et al., 2014). 

Käytännöt ja teknologiat (engl. collection of practices and technologies) 
viittaa yrityksen toimintatapojen ja käytössä olevien teknologioiden tarkaste-
luun ja ne voivat olla olemassa organisaatiossa myös ilman liikeanalytiikan 
kulttuuria (Holsapple et al., 2014). Esimerkkejä käytännöistä ja teknologioista 
ovat statistiset menetelmät ja tietojärjestelmät. Holsapplen ym. (2014) mielestä 
tämä on mahdollisesti yleisimmin käytetty näkökulma liikeanalytiikkaan ja nä-
kökulmaa käyttävät erityisesti järjestelmätoimittajat. 
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TAULUKKO 1 Liikeanalytiikan näkökulmia (Holsapple et al., 2014) 
Näkökulma Liikeanalytiikan merkitys Konteksti 
Kulttuuri 
(a movement) 
 

kulttuuri, yhteinen tahtotila, 
johtamisfilosofia 

kokonaisvaltaisesti organi-
saatiossa 

Käytännöt ja teknologiat 
(a collection of practices and 
technologies) 
 

käytännön tavat hyödyntää 
näyttöä; työkalut, järjestel-
mät, teknologia 

näytön/datan käsittelyssä ja 
analysoinnissa 

Muuntamisprosessi 
(a transformation process) 
 

näytön muuntaminen tie-
doksi 

prosessina liiketoiminnassa 

Organisaation kyvykkyys 
(a capability set) 
 

osaaminen, kyvykkyys, 
voimavarat 

mihin organisaatio kykenee 
liikeanalytiikan avulla? 

Toiminto (specific activities) 
 

tietyt toiminnot näytön/datan käsittelyssä 

Päätöksentekoparadigma 
(a decisional paradigm) 

päätöksenteon ajatusmalli, 
paradigma 

ylä- tai kokoava käsite 

 
Muuntamisprosessissa (engl. transformational process) liikeanalytiikkaa 

tarkastellaan näytön tai datan muuntamisena ymmärrykseksi tai konkreettisiksi 
toimiksi (Holsapple et al., 2014). 

Tarkasteltaessa liikeanalytiikkaa organisaation kyvykkyytenä (engl. capa-
bility set) liikeanalytiikka tarkoittaa organisaation tai sen toimijoiden osaamista 
ja voimavaroja, jotka organisaatiolla on käytössään ongelmien havaitsemisen ja 
ratkaisemisen puitteissa (Holsapple et al., 2014). Laajan kokonaisuuden ja ky-
vykkyyden sijaan liikeanalytiikka voi tarkoittaa myös yksittäisiä toimintoja 
(engl. activity type set), jotka liittyvät näytön tai datan käyttämiseen ja manipu-
lointiin. Tällaisia toimintoja ovat mm. haku, tarkastelu, kokoaminen sekä analy-
sointi. (Holsapple et al., 2014). 

Päätöksentekoparadigma (engl. decisional paradigm) näkökulmana on 
yleispätevin ja tarkoittaa, että liikeanalytiikka voidaan nähdä yleisesti tapana 
tehdä päätöksiä. Tällöin liikeanalytiikka voidaan ymmärtää kaikkien edellä 
mainittujen näkökulmien ylä- tai kokoavaksi käsitteeksi. (Holsapple et al., 2014). 

2.3 Liikeanalytiikan ja liiketoimintatiedon hallinnan keskinäi-
nen suhde 

Liikeanalytiikka ja liiketoimintatiedon hallinta ovat läheisiä ja osittain keske-
nään leikkaavia käsitteitä, minkä vuoksi niiden välinen suhde ei ole välttämättä 
itsestään selvä. Esimerkiksi Watsonin ja Wixomin (2007) mukaan liiketoiminta-
tiedon hallinnalla tarkoitetaan analyyttisiä sovelluksia. 

Liiketoimintatiedon hallinnan päämäärä on arvon tuottaminen päätöksen-
tekoprosessiin dataa eri lähteistä hankkimalla ja käsittelemällä. Liiketoiminta-
tiedon hallinnan päätöksenteon tukijärjestelmissä olevien juurten myötä sen 
lähestymistapa on teknologinen (Holsapple et al, 2014; Shollo & Galliers, 2016). 
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Liikeanalytiikassa taas ei ole kyse pelkästään teknologiasta. Holsapple ym. 
(2014) mainitsevat kvantitatiivisen analyysin perustaksi operaatioanalyysin ja 
sovelletun tilastotieteen, joissa puolestaan on kyse menetelmistä tilanteiden 
kvantitatiivisten kuvausten (esim. matemaattisten ja tilastollisten mallien) luo-
miseen, näiden mallien numeerisesta ratkaisemisesta sekä tulosten tulkinnasta. 
Analytiikassa on kyse myös vielä paljon muusta kuin määrällisistä menetelmis-
tä ja matematiikasta, sillä maailma on Holsapplea ym. (2014) mukaillen pullol-
laan huonosti käyttäytyvää dataa, monimutkaisia sotkuja sekä pirullisia pää-
töksenteko-ongelmia. Monia ongelmia on vaikea kvantifioida, data voi olla ei-
numeerista ja ratkaisut tällaisiin ongelmiin voivat vaatia logiikkaa, perustelua, 
päättelyä ja yhteistyötä (Holsapple et al., 2014). 

 
Davenport ja Harris (2007) toteavat, että analytiikka on liiketoimintatiedon hal-
linnan osa-alue. Samaan tulokseen tulee myös Chen ym. (2012) sanoessaan, että 
00-luvun lopulla liikeanalytiikka kehittyi kuvaamaan liiketoimintatiedon hal-
linnan analyyttistä osaa. 

Seddon ym. (2017) erottelevat liikeanalytiikkaa ja liiketoimintatiedon hal-
lintaa tarkemmin: 

[…] we define business analytics (BA) as the use of data to make sounder, more evi-
dence-based business decisions, and business intelligence (BI) as information tech-
nology (IT)-based tools, e.g. data warehouses, online analytical processing (OLAP), 
statistical and quantitative tools, visualization tools and data mining tools that enable 
BA (Howson, 2011; Negash, 2004; Ramamurthy et al., 2008). 

Liikeanalytiikan ja liiketoimintatiedon hallinnan keskinäistä suhdetta voi-
daan siis määritellä muun muassa siten, että liikeanalytiikkaa (näytön sovelta-
mista päätöksentekoon) suoritetaan liiketoimintatiedon hallinnalla (työkaluilla). 
Liiketoimintatiedon hallinnan tutkimuksessa on Shollon ja Galliersin (2016) 
mukaan usein keskitytty vain liiketoimintatiedon hallinnan päätöksiä tukevaan 
rooliin ilman selvittämistä, kuinka uutta tietoa liiketoimintatiedon hallinnasta 
oikein saadaan. Liikeanalytiikan käsitteestä puhuttaessa taas fokus on usein 
nimenomaan yrityksen saamassa konkreettisessa hyödyssä ja siinä, kuinka tie-
don avulla voidaan hyödyttää organisaatiota. 
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3 STRATEGIA LIIKETOIMINTAORGANISAATIOS-
SA 

Tässä luvussa tarkastellaan strategian perusasioita, sen osia ja tasoja liiketoi-
mintaorganisaation kannalta. Luvun tavoite on varmistaa, että lukija ymmärtää 
mikä ylipäätään on strategia ja toiseksi, strategiaan liittyvien tietotarpeiden 
tunnistamista silmälläpitäen, saada lukija hahmottamaan, millaisia kysymyksiä 
organisaatiossa strategiaan liittyen voidaan joutua ottamaan huomioon. 

3.1 Strategian käsite 

Mintzbergin (1994) mielestä strategia on käsite, joka määritellään väistämättä 
tietyllä tavalla, mutta kuitenkin käsitetään toisella. Hänen mukaansa ihmisiltä 
kysyttäessä strategia on suunnitelma, tai jotakin vastaavaa; suunta, ohjuri, toi-
mintatapa tulevaisuuteen, polku tavoitteeseen pääsemiseksi, ja niin edelleen. 
Kuitenkin toisaalta strategia on myös toiminnan malli tai kaava (engl. pattern), 
eli johdonmukaisuus menettelytavoissa ajan kuluessa (Mintzberg, 1994). 

A company that perpetually markets the most expensive products in its industry 
purses what is commonly called a high-end strategy, just as a person who always ac-
cepts the most challenging of jobs may be described as pursuing a high-risk strategy. 
(Mintzberg, 1994) 

Yritysstrategia (engl. corporate strategy) on Andrewsin (1997) mukaan yrityk-
sessä joukko päätöksiä, jotka määrittelevät yrityksen tavoitteet, tarkoitukset 
sekä päämäärät; yritysstrategiasta johdetaan tärkeimmät suuntaviivat ja suun-
nitelmat, joilla tavoitteisiin päästään. Yritysstrategiaa käyttävät erityisesti diver-
sifioituneet yritykset, jotka toimivat useilla eri aloilla ja yritysstrategia onkin se, 
joka tekee yrityksestä osiensa summaa suuremman (Porter, 1996). 

Tarkemmin yritysstrategia käsittelee Porterin (1996) mukaan kahta kysy-
mystä: (1) millä aloilla yrityksen kuuluisi toimia sekä (2) kuinka yrityksen joh-
don tulisi hallita liiketoimintayksiköitään. Toisin sanoen yritysstrategian avulla 
määritellään (Andrews, 1997) 
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• ne rajat, joissa yritys harjoittaa liiketoimintaa, 
• se, millainen ihmis- tai taloudellinen organisaatio haluaa olla, sekä 
• yrityksen sekä taloudelliset että ei-taloudellinet hyödyt, jotka se pyrkii 

antamaan osakkeenomistajilleen, työntekijöilleen, asiakkailleen sekä 
muille sidosryhmilleen. 

Liiketoimintastrategia (engl. business strategy t. business unit strategy, Por-
terin (1996) mukaan myös kilpailustrategia, engl. competitive strategy) on yritys-
strategiaa alemmalla tasolla oleva käsite, joka määrittelee yrityksen yksittäisten 
liiketoimintojen markkinat ja niillä tarjottavat tuotteet ja palvelut (Andrews, 
1997). Siten liiketoimintastrategia on määritelmä siitä, kuinka yritys kilpailee 
tietyillä liiketoiminta-alueilla ja mikä on kussakin yrityksen suhde kilpailijoihin 
(Andrews, 1997) tai kuinka kilpailuetua pyritään luomaan kullakin liiketoimin-
nan alueella (Porter, 1996). Molemmat strategiat ovat tulosta jatkuvasta proses-
sista, jota kutsutaan strategiseksi johtamiseksi (Andrews, 1997). 

3.2 Strategian ominaisuuksia 

Organisaatiot luovat suunnitelmia tulevaisuutta varten, mutta ne myös kehittä-
vät toimintansa kaavoja aikaisempien toimiensa perusteella. Suunniteltua stra-
tegiaa voidaan kutsua aiotuksi strategiaksi (engl. intended strategy) ja lisäksi 
historiallisiin toimiin perustuvaa strategiaa realisoituneeksi strategiaksi (engl. 
realized strategy). (Mintzberg, 1994). 

Kaikki suunnitellut aikomukset eivät kuitenkaan toteudu. Toteutumaton 
strategia (engl. unrealized strategy) muodostuu niistä aikomuksista, jotka eivät 
toteutuneet. Täysin toteutuneet aikomukset taas muodostavat tarkoituksellisen 
strategian (engl. deliberate strategy). Emergentti strategia (engl. emergent stra-
tegy) on sellainen, jossa realisoitunut kaava ei ollut täysin aiottu. Emergentissä 
strategiassa yksittäin tehdyt toimenpiteet lähentyvät toisiaan ajan kuluessa tie-
tyn kaavan mukaan. (Mintzberg, 1994). 

Rather than pursuing a strategy ("plan") of diversification, a company simply makes 
diversification decisions one by one, in effect testing the market. First it buys an ur-
ban hotel, next a restaurant, then a resort hotel, then another urban hotel with restau-
rant, and then another of these, etc., until the strategy (pattern) of diversifying into 
urban hotels with restaurants finally emerges. (Mintzberg, 1994) 

Harvoin, jos koskaan, strategiat voivat olla täysin tarkoituksellisia tai täy-
sin emergenttejä. Kaikkien strategioiden on käytännössä sekoitettava tarkoituk-
sellisia ja emergenttejä piirteitä. Strategiassa halutaan mahdollistaa oppiminen 
mutta kuitenkin niin, että strategia pysyy toimijan ohjauksessa. (Mintzberg, 
1994). Mintzbergin (1994) mukaan sateenvarjostrategiassa (engl. umbrella strate-
gy) suuret linjat ovat tarkoituksellisia, mutta yksityiskohdissa jätetään tilaa 
kaavojen emergentille syntymiselle. Hän toteaa, että emergentit strategiat eivät 
välttämättä ole huonoja ja tarkoitukselliset hyviä – toimivat strategiat yhdiste-
levät molempia ominaisuuksia vallitsevan tilanteen mukaisesti. 
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Yrityksen toiminnassa ja johtamisessa strategia mahdollistaa tavoitteiden mää-
rittelyn ja määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen oikein järjestetyillä ja ajoite-
tuilla investointi- ja toimeenpanopäätöksillä, minkä lisäksi se hallitsee suoraan 
kyseisten päätösten toteuttamiseen tarvittavien resurssien antamista ja sijoitta-
mista (Andrews, 1997). Toisin sanoen strategia auttaa organisaatiota saavutta-
maan pitkän tähtäimen tavoitteensa tai sellaiset tavoitteet, jotka vaativat koko 
organisaatiolta välitavoitteiden saavuttamista. 

Organisaation strategiaa on päivitettävä soveltuvasti vastaamaan muuttu-
van ympäristön tarpeita joko proaktiivisesti tai aika-ajoin vallitsevien olosuh-
teiden kehittyessä. Päätöksenteon kaavassa päivitettäviä asioita voivat olla esi-
merkiksi tuotevalikoima, valmistusprosessit tai viestinnässä käytettävä visuaa-
linen ilme, pitkällä aikavälillä pysyviä avainasioita voivat olla taas vaikkapa 
sitoutuminen laatuun, tiettyihin materiaaleihin tai hyviin työntekijäsuhteisiin. 
Organisaation perusolemuksen ominaiset kulmakivet useimmiten säilyvät or-
ganisaation muutoksista huolimatta. (Andrews, 1997). 

Kunnollisen yritysstrategian olemassaolo on tärkeää myös siksi, että epä-
onnistuneella yritysstrategialla on suuri mahdollisuus yrityksen osakasarvon 
kasvattamisen sijaan pienentää sitä (Porter, 1996). Epäonnistuneet yritysstrate-
giat hyödyttävät yritysvaltaajia ja voivat johtaa nurkanvaltaukseen yrityksessä 
kuin yrityksessä (Porter, 1996). Yritysvaltauksessa valtaajat usein haluavat pilk-
koa tai muuten likvidoida yrityksen, mikä on ristiriidassa muiden yrityksen 
omistajien ja yrityksen oman pitkän tähtäimen edun kanssa. 

3.3 Mikä on strategista? 

Andrewsin (1997) mukaan strategiset päätökset ovat voimassa pitkiä aikoja, 
vaikuttavat yritykseen useilla eri tavoilla ja kohdistavat ja kiinnittävät merkit-
tävän osan yrityksen resursseista halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Yh-
dessä strategiset päätökset todennäköisesti määrittävät yrityksen keskeiset piir-
teet ja mielikuvan sekä yrityksen aseman alallaan ja markkinoilla. (Andrews, 
1997). 

Strategisten päätösten kauaskantoisuudesta huolimatta kaikki pitkällä ai-
kavälillä tapahtuvat asiat tai päätökset eivät ole strategisia. Freedman ja Tregoe 
(2003) panevat merkille, että kokeneetkin johtajat saattavat sekoittaa keskenään 
asioiden ajallisen keston ja niiden strategisen merkityksen – ajallisen keston si-
jaan merkitystä on sillä, millaisiin kysymyksiin vastausta etsitään. Operatiivi-
sessa (t. taktisessa) toiminnassa organisaatio pyrkii sisäisin keinoin toteutta-
maan strategiaa. Hyvinkään määritelty ja selkeä strategia ei ole oikea, jos orga-
nisaation operatiiviset kyvyt tai resurssit eivät riitä strategian toteuttamiseen 
(Freedman & Tregoe, 2003). Toisaalta operatiivisesta suorituskyvystään huoli-
matta organisaatio voi päätyä jonnekin aivan muualle kuin mihin se olisi ha-
lunnut tai mikä olisi ollut sille edullista, jos organisaatiolla ei ole yhteistä strate-
giaa (Porter, 1996; Freedman & Tregoe, 2003). 
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Mintzberg (1994) käsittelee sotatieteistä periytyvää jakoa strategian ja tak-
tiikan välillä; hänen mukaansa yksinkertaisesti strategiat viittaavat tärkeisiin 
asioihin, taktiikat vain yksityiskohtiin. Hän huomauttaa myös, että kirjallisuu-
dessa usein pyritään ennalta määrittämään asioiden tärkeys. Kuten emergentin 
strategian olemus osoittaa, ennalta ei voi olla varma, osoittautuuko asian luon-
ne lopulta strategiseksi vai taktiseksi ja on pysyttävä tarkkana, ettei lokeroi asi-
oita kumpaankaan pelkän oletuksen perusteella (Mintzberg, 1994). 

Huomattavaa asioiden strategisuutta pohdittaessa on, että asioiden mer-
kittävyyteen saattavat vaikuttaa puhtaasti ajankohta ja näkökulma, ja ne voivat 
myös muuttua. Toisen henkilön näkökulmasta tai tehtävästä jokin asia voi vai-
kuttaa strategiselta, mutta toisen taas ei. Myöskin aiemmin mitättömältä vaikut-
tanut asia voi myöhemmin osoittautua strategiseksi. (Mintzberg, 1994). 
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4 MAHDOLLISUUDET JA VAATIMUKSET 

Liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan mahdollisuudet kohdistuvat 
strategisessa kontekstissa yritykseen kokonaisuutena ja näiden mahdollisuuk-
sien hyödyntäminen auttaa yritystä menestymään. Vaatimukset näyttävät sen 
sijaan kohdistuvan yrityksen sisälle, sosio-teknisen järjestelmän (Alter, 2002) 
mukaisesti organisaatioon sekä teknologiaan. Teknologiassa datainfrastruktuu-
ri, etenkin datan määrä ja laatu, nousevat esiin suurena ja merkittävänä vaati-
muksena. Watsonin ja Wixomin (2007) mukaan datan saaminen varastoon on 
vaativin tehtävä koko liiketoimintatiedon hallinnassa, mutta LaValle ym. (2011) 
tutkimuksessaan nimenomaisesti kiistävät tämän. Suurimmat esteet heidän 
mukaansa liittyvät johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin. Organisaatioon liit-
tyvien vaatimusten teemoja ovat erityisesti oppiminen, johtaminen, ilmapiiri, 
sekä yksittäiset henkilöt eikä, kuten suurissa tietojärjestelmäprojekteissa yleensä, 
organisaation toimijoiden kontribuutiota onnistumiseen saa aliarvioida. 

Koko liiketoimintatiedon hallinta perustuu itsessään datan hallintaan ja 
varastointiin (Chen et al., 2012; Yeoh & Koronios, 2010). Selkeä haaste teknolo-
giassa on datan saaminen varastoon. Dataa kerätään monenlaisista lähteistä, 
joiden toteutukset ovat yleensä erilaisia (Watson & Wixom, 2007). Lähteissä da-
tan laatu voi vaihdella, datan käyttöön voi liittyä rajoituksia tai lähdejärjestel-
mien teknologia asettaa haasteita datan hakemiselle (Watson & Wixom, 2007). 
Joidenkin analyysiin liittyvien asioiden tieto voi olla hiljaista ja hyvin vaikeaa 
tallentaa datana (Schläfke et al., 2013). Siksi liiketoimintatiedon hallintajärjes-
telmän eräs merkittävimmistä mahdollisista ongelmista ja sitä kautta tärkeim-
mistä vaatimuksista on kunnollinen datainfrastruktuuri, eli datan riittävä mää-
rä sekä hyvä laatu (Schläfke et al., 2013; Watson & Wixom, 2007). Watsonin ja 
Wixomin (2007) mukaan liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän implementoin-
tiprojektissa datan keruun toteuttaminen vie jopa 80 % projektin työajasta. 

Voi olla myös mahdollista, että organisaatiolla on dataa mutta organisaa-
tiossa ei yksinkertaisesti tiedetä kunnolla, mitä datalla pitäisi tehdä tai kuinka 
se saataisiin palvelemaan organisaatiota (Trkman, McCormack, de Oliveira, & 
Ladeira, 2010). LaVallen ym. (2011) mielestä ymmärtämättömyys siitä, kuinka 
analytiikan avulla voidaan parantaa liiketoimintaa, on itse asiassa suurin este 
näytön perusteella toimivaksi organisaatioksi tulemisen tiellä. 
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Joidenkin mahdollisuuksien hyödyt ovat ilmiselviä ja ne ovat heti organi-
saation käytössä. Tällainen hyöty seuraa esimerkiksi ajan- ja rahansäästöstä da-
tan hallinnassa, kun useiden datavarastojen konsolidointi yhteen vähentää yl-
läpitokustannuksia ja tiedon hakemiseen tarvittavaa aikaa. Tämän tyyppiset 
hyödyt ovat helposti mitattavia, konkreettisesti havaittavia ja niiden vaikutus 
on paikallinen tai operatiivinen, ei strateginen. (Watson & Wixom, 2007). Tässä 
vaiheessa järjestelmältä kysytyt kuvainnolliset kysymykset ovat suoraviivaisia 
ja retrospektiivisiä, esimerkiksi ”mitä tapahtui?” (Watson & Wixom, 2007; Da-
venport & Harris, 2007). 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät leikkaavat organisaatiota niin laa-
jasti ja syvältä, että niistä täyden hyödyn saaminen vaatii organisaatiolta vähin-
tään jonkinlaista mukautumista ja oppimista (Watson & Wixom, 2007). Klattin 
ja muiden (2011) mukaan organisaatioiden on annettava työntekijöilleen henki-
lökohtaisesti mahdollisuus kehittyä liikeanalytiikan käytössä. Myös Davenport 
(2006) toteaa, että analytiikan käyttö vaatii olemassaolevan henkilöstön laajaa 
koulutusta. Hänen mukaansa työntekijöiden on esimerkiksi tiedettävä, millaista 
dataa on saatavilla, millä tavoin dataa voi analysoida sekä osattava tunnistaa 
huonolaatuinen ja käyttökelvoton data. 

Soveltuvan henkilökunnan saatavuus ylipäätään ei ole triviaali kysymys. 
Davenportin (2006) mukaan liikeanalytiikan laajaa hyödyntämistä aloittavan 
organisaation on työntekijöiden kouluttamisen lisäksi yleensä myös hankittava 
uusia työntekijöitä riittävästi tyydyttämään asiantuntijuuden tarve. Columbus 
(2017) kirjoittaa IBM:n tutkimuksesta, jonka mukaan analyytikoiden rekrytointi 
on haastavaa ja siinä konkreettisiin haasteisiin liittyvät suuret palkkakustan-
nukset ja yksittäisiin tehtäviin kulminoituva suuri riski organisaation tuotta-
vuudelle (so. koko organisaation tuottavuus riippuu voimakkaasti yksittäisten 
työntekijöiden työpanoksesta). 

Kun liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan kysyntä organisaa-
tioissa kasvaa edelleen, asiantuntijoiden saatavuus vaikeutuu (Columbus, 2017). 
Tämä havainto saa empiiristä ja subjektiivista tukea myös suoraan yritysjohdol-
ta. Erään data-analytiikka-alan yrityksen toimitusjohtajan mukaan data-
analyysiin liittyvä opetus etenkin korkeakouluissa ei kohtaa työn todellisia vaa-
timuksia, mikä puolestaan johtaa koulutuksesta huolimatta pulaan osaajista 
(Wasiak, 2015). Myös Columbus (2017) kirjoittaa tutkimuksessa havaitun tar-
peen koulutusohjelmien päivittämiselle. Laajemmassa mittakaavassa työllistä-
miskysymyksen ratkaisut eivät siis ole täysin organisaatioiden itsensä käsissä. 

Organisaation oppiessa hyödyntämään liiketoimintatiedon hallintaa, sen 
mahdollisuudet alkavat Watsonin ja Wixomin (2007) mukaan realisoitua laa-
jemmin yritystä koskettavammiksi ja strategisemmiksi hyödyiksi. Tässä vai-
heessa myös organisaation toimijoiden tarkastelemat kysymykset muuttuvat 
moniulotteisemmiksi ja laajempimerkityksellisiksi sekä nykyhetkeen ja eteen-
päin katsoviksi (Watson & Wixom, 2007). Tällöin kysymyksiä voivat olla ”miksi 
jotain tapahtui?” tai ”mitä tapahtuu seuraavaksi?” (Watson & Wixom, 2007; 
Davenport & Harris, 2007). Tällaiset hyödyt ovat useimmiten organisaatiolle 
uniikkeja, jolloin niiden vaikutusta on vaikea havaita ja myös niiden mittaami-
nen muuttuu vaikeammaksi (Watson & Wixom, 2007). Kuviossa 3 kuvataan 



26 

liiketoimintatiedon hallinnan tason suhdetta eri liiketoimintatiedon hallintatek-
nologioiden tuomaan kilpailuetuun. 

 

 
KUVIO 3: Liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan tuoma kilpailuetu (Davenport 
& Harris, 2007) 

Liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan olennaisimpia mahdollisuuk-
sia tämän tutkimuksen kontekstissa ovat valitun strategian toteuttamisen ja 
strategisten tavoitteiden saavuttamisen avustaminen (mm. Holsapple et al., 
2014; Watson & Wixom, 2007; Davenport, 2006; Negash, 2004). Analytiikka tu-
kee enenevässä määrin strategista suunnittelua etenkin sellaisissa yrityksissä, 
jotka uhkaavat hukkua tietoon ja analyyttinen tapa strategisessa suunnittelussa 
on yhteydessä parempaan suorituskykyyn (Klatt et al., 2011). Liikeanalytiikka 
voi parantaa strategisen suunnittelun ja johtamisen tehokkuutta esimerkiksi 
osoittamalla mahdollisuuksia ja uhkia, muutoksia markkinoiden ja kilpailijoi-
den toiminnassa, organisaation omissa prosesseissa sekä asiakas- ja toimitusket-
jun kannattavuuden ajureita (Klatt et al., 2011). 

Liikeanalytiikalla voidaan pyrkiä organisaation parempaan suoritusky-
kyyn (Holsapple et al., 2014). Analytiikan käytön positiivisen yhteyden organi-
saation suorituskykyyn vahvistavat Klatt ym. (2011), LaValle ym. (2011) sekä 
Trkman ym. (2010). Useissa organisaatioissa mitataan suorituskykyä, mutta 
Klatt ym. (2011) huomauttavat, että suorituskyvyn mittaaminen ei ole hyödylli-
nen ajuri kilpailuedun luomisessa. Sen sijaan analytiikan avulla voidaan tunnis-
taa organisaation keskeisiä suorituskyvyn lähteitä ja niiden keskinäisiä syy- ja 
seuraussuhteita (Schläfke et al., 2013; Klatt et al., 2011). Suorituskyvyn lähteiden 
– siis menestyksen avaintekijöiden – löytäminen auttaa hahmottamaan, mikä 
todella tuottaa taloudellista tulosta nyt ja tulevaisuudessa (Klatt et al., 2011). 
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Liiketoimintatiedon hallinta auttaa perinteisen näkemyksen mukaan or-
ganisaatiota parempien päätösten tekemisessä (mm. Yeoh & Koronios, 2010; 
Watson & Wixom, 2007; Negash, 2004). Analytiikan avulla päätöksenteko voi 
olla objektiivisempaa (Klatt et al., 2011). Liiketoimintatiedon hallinta ja lii-
keanalytiikka nähdään nykyisin kuitenkin laajemmin. On Shollon ja Galliersin 
(2016) mukaan tarkoituksetonta ja rajoittavaa käsittää liiketoimintatiedon hal-
linta pelkästään päätöksentekoa tukeviksi työkaluiksi, sillä silloin ohitetaan nii-
den mahdolliset muut vaikutukset esimerkiksi organisaation prosesseille ja tie-
totyölle. Jo aiemmin muun muassa Holsapple ja muut (2014) pohtivat, että ko-
konaisuutena liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka antavat entistä pa-
remmat mahdollisuudet ratkaista ei pelkästään jo tunnistettuja ongelmia, vaan 
tunnistaa uusia piileviä mahdollisuuksia ja ongelmia. 

Strategian tukemiseen viitaten, mahdollisuus voi siis olla myös organisaa-
tion strategian päivittäminen tai kokonaan uusi, ilman analytiikkaa kannatta-
maton tai mahdoton strategia (mm. Watson & Wixom, 2007). Tällainen analytii-
kan mahdollistama strategia voi olla itse liikeanalytiikan ottaminen osaksi yri-
tyksen strategiaa ja analytiikalla kilpaileminen (Davenport & Harris, 2007). Da-
venport (2006) listaa artikkelissaan, että edistyneimmät analytiikalla kilpailevat 
organisaatiot olivat ottaneet analyysin osaksi liiketoimintastrategioitaan. Kes-
tämättömän kilpailuedun aikana yllättävästi liikeanalytiikalla voidaankin luoda 
melko kestävää kilpailuetua, sillä ei ole mahdollista kerätä sopivaa dataa, muo-
dostaa liikeanalytiikkaan liittyviä toimintamalleja ja liittää liikeanalytiikkaa 
osaksi organisaatiota nopeasti (Davenport, 2006). Myös Holsapple ym. (2014) 
mainitsevat kilpailuedun saavuttamisen erääksi perusteluksi liikeanalytiikan 
käyttämiseen. 

Vaikka liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka olisivat osa organi-
saation strategiaa, Davenport (2006) painottaa myös kuinka kriittistä on, että 
analytiikkaan liittyvää toimintaa hallintaa koko organisaation tasolla. Toisin 
sanoen tärkeää on, että kaikki liiketoimintatiedon hallinta myös itsessään nou-
dattaa yhtä ja samaa (omaa) strategiaa, on yhden hallinnon alaisena ja käyttää 
samoja työkaluja ja teknologioita. Muussa tapauksessa ongelmaksi muodostu-
vat kilpailevista totuuksista kumpuavat ristiriidat, eli yrityksen eri osastojen 
omien hallintojensa alla tuottama tieto ei ole keskenään vertailukelpoista eikä 
kokonaiskuvan muodostaminen onnistu (Davenport, 2006). 

Oikeanlainen organisaatiokulttuuri on edellytys analytiikkaan nojaavan 
päätöksentekokulttuurin vallitsemiselle. Ennen liiketoimintatiedon hallinnan 
tuomaa tietoa kaikki päätökset oli tehtävä päätöksentekijän parhaan kokonais-
kuvan mukaisesti henkilökohtaisiin tuntemuksiin perustuen, koska samanlaista 
näyttöön perustuvaa tietoa ei ollut tarjolla (Watson & Wixom, 2007). Ihmisille 
on erittäin vaikeaa muuttaa päätöksentekomalliaan henkilökohtaiseen koke-
mukseen perustuvasta näyttöön perustuvaksi (LaValle et al., 2011; Watson & 
Wixom, 2007), erityisesti kun joskus näytön osoittamat päätökset voivat olla 
totutun vastaisia (LaValle et al., 2011). Schläfke ym. (2013) ja Klatt ym. (2011) 
toteavat lisäksi, että organisaatiot ottavat riskin luottaessaan historialliseen da-
taan, sillä analytiikan tulokset eivät tietenkään voi ennustaa yksittäisiä yllättä-
viä tapahtumia. Organisaatio on saatava vakuuttuneeksi siitä, että analytiikan 
käyttö on kaikesta huolimatta parempi tapa toimia kuin henkilökohtaisiin tun-
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temuksiin perustuvien arvausten tekeminen; toisin sanoen liikeanalytiikka vaa-
tii, että organisaatio hyväksyy ajatuksen näyttöön luottamisesta osaksi organi-
saatiokulttuuriaan (Holsapple et al., 2014; Klatt et al., 2011; Watson & Wixom, 
2007; Davenport, 2006). Lisäksi Schläfken ja muiden (2013) mukaan historiaris-
kin vuoksi analytiikan käytön tulisi olla päätöksentekoprosessissa järjestyksessä 
ensimmäisiä, ei viimeisiä askelia. 

Johtaminen on avainasemassa organisaation kulttuurin, prosessien sekä 
toimintatapojen muutoksen ajamisessa ja tukemisessa, kuten organisaation suu-
rissa muutoksissa muutenkin (Davenport, 2006). Myös liikeanalytiikan tapauk-
sessa muutosta on ajettava johdon ylimmältä tasolta, mieluiten toimitusjohtajan, 
sillä alemman tason ihmisiltä puuttuu vaadittava vaikutusvalta, perspektiivi 
sekä liiketoimintojen välinen näköala, jotta kulttuurin muuttaminen merkittä-
västi onnistuisi (Davenport, 2006). Johdon on uskottava analytiikan käyttöön 
itse ja sen on osoitettava tukea muille organisaation jäsenille. Ylimmällä johdol-
la täytyy olla selkeä näkemys liiketoimintatiedon hallinnan käytöstä, jotta se voi 
näyttää yrityksessä muille esimerkkiä (Watson & Wixom, 2007). Analytiikkaa 
ymmärtävä ja tukeva johtamisfilosofia (Holsapple et al., 2014) edistää lii-
keanalytiikan juurtumista osaksi yhteisöä. Organisaatiokulttuurista kumpua-
vien ongelmien ratkaisemisessa voi auttaa jopa vain henkilöiden vaihtaminen 
(Watson & Wixom, 2007). 

Organisaatiokulttuurin muutosta auttavat jo valmiiksi vallitseva fakta-
myönteinen kulttuuri sekä valveutuneet ja yrityksen visioon, missioon sekä 
strategiaan sitoutuneet työntekijät (Holsapple et al., 2014). Analytiikan tai näy-
tön käyttämistä voi vastustaa organisaatiossa tai yksilöissä vallitseva apatia, 
huoli, pakottaminen, kateus, trendikkyys, tai ideologia (Holsapple et al., 2014). 

Johdon tuki liittyy olennaisesti myös liiketoimintatiedon hallintajärjestel-
miin tietojärjestelminä. Yleisesti tietojärjestelmien kohdalla koettuna ongelmana 
johdon tuen puute voi järjestelmän käyttöönoton epäonnistumisen seurauksena 
mitätöidä koko järjestelmästä saatavan hyödyn, usein tietojärjestelmään tehty-
jen panostusten ollessa kuitenkin hyvin merkittäviä (Yeo, 2002). Liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmään liittyy samanlaisia ongelmia kuin yleisesti muihin-
kin laajoihin tietojärjestelmiin (Yeoh & Koronios, 2010). 
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5 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan 
käsitteitä sekä niiden strategisen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja vaatimuk-
sia liiketoimintaorganisaatiossa. 

Liiketoimintatiedon hallintaa voisi kuvata siten, että sen tarkoitus on koo-
ta ja jalostaa pienistä operatiivisella tasolla olevista tiedon palasista strategista 
tietoa. Kirjallisuudessa liiketoimintatiedon hallinnan päämääräksi on usein 
mainittu parhaiden ja mahdollisimman ajantasaisten päätösten tekeminen. Lii-
ketoimintatiedon hallinta käyttää syötteenään pääasiassa muissa prosesseissa 
syntynyttä dataa, joka on voinut syntyä yrityksen sisällä tai se voi olla hankittu 
yrityksen ulkopuolelta.	

Kirjallisuuden perusteella voi yleisesti todeta, että liiketoimintatiedon hal-
lintaa käsitellään erityisesti tietojärjestelmätieteen kontekstissa. Datan käsittelyn 
mahdollistavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät ovat laajuudessaan ja 
organisaation poikkileikkaavuudessaan perustavanlaatuisia esimerkkejä laa-
joista tietojärjestelmistä. Liiketoimintatiedon hallintaan liittyy voimakkaasti so-
sio-tekninen olemus ja aineistona ollut kirjallisuus kuvailee sellaisten järjestel-
mien arkkitehtuuria ja teknisiä ratkaisuja, ei niinkään sitä, millä tavalla järjes-
telmien tuottamaa tietoa tulee hyödyntää. 

Liikeanalytiikka tarkoittaa näyttöön perustuvan tiedon käyttämistä pää-
töksenteon perusteena. Käsitteenä liikeanalytiikka voidaan nähdä monesta eri 
näkökulmasta; esimerkkejä liikeanalytiikasta kapeimmin ajateltuna ovat mate-
maattiset ja tilastolliset menetelmät, laajimmillaan se voi olla organisaation yh-
teinen tahtotila etsiä vastaukset näytöstä ja perustaa kaikki päätökset näyttöön. 
Oikein organisaatioon istutettuna liikeanalytiikka voi tuoda organisaatiolle 
merkittävää ja kestävää kilpailuetua. 

Liikeanalytiikasta puhuttaessa fokus on itse tiedon hyödyntämisessä, sen 
tavoitteissa ja vaikutuksissa, ja tarkastelussa tekniset ratkaisut ovat toissijaisia. 
Liikeanalytiikan yhteydessä puhuttiin useammin, kuinka liiketoiminnasta saa-
tua tietoa voidaan hyödyntää yrityksen strategiassa ja mitä itse asiassa tarkoit-
taa analytiikalla kilpaileminen, siis analytiikan ottaminen osaksi yrityksen stra-
tegiaa. Vaikka tarkastelun näkökulmat eroavat toisistaan ja koska liiketoiminta-
tiedon hallinta voidaan katsoa toimivaksi liikeanalytiikan mahdollistajana, ana-
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lytiikasta puhuttaessa puhutaan paljolti myös siitä, mitä liiketoimintatiedon hal-
linnalla voidaan tehdä ja millaisiin konkreettisiin asioihin organisaation johto 
voi sen avulla pyrkiä. 

Järjestelmät, joilla analytiikkaa voidaan laajassa mittakaavassa suorittaa, 
kuuluvat liiketoimintatiedon hallintaan. Analytiikan käyttö yrityksen johtami-
sessa itsessään nähdään usein enemmän taloustieteen näkökulmasta katsovana 
käsitteenä, analyysimenetelmät puolestaan perinteisesti leikkaavat muun mu-
assa tilastotiedettä ja matematiikkaa. Esimerkkinä liiketoimintatiedon hallinnas-
ta ja liikeanalytiikasta, erilaisten analyysimenetelmien avulla suuren yrityksen 
johdon on mahdollista saada paljon tarkempi kuva yrityksen asiakaspuheluissa 
tai -chateissa käytyjen keskustelujen oleellisesta sisällöstä ja erottaa niistä suuret 
kokonaisuudet. 
 
Kilpailutilanne sekä ympäristön muutokset vaativat organisaatioita kehitty-
mään. Kun tarkastelussa on kyse koko organisaatiota koskevista päätöksistä, 
organisaation suunnasta sekä asemoitumisesta markkinoihin ja kilpailijoihin 
nähden, tarkastelu on strategista. Edistyneet organisaatiot käyttävät mahdolli-
simman edullisen strategian laatimiseen erilaisia strategiatyökaluja järjestelmäl-
lisesti ja ne voivat esimerkiksi tuottaa vaihtoehtojen analysoinnin kautta erilai-
sia mahdollisia toimintasuunnitelmia ja skenaarioita. 

Strategian laatiminen ja strategisten päätösten tekeminen vaativat organi-
saatiolta oman aseman, merkitsevien ominaisuuksien, ympäristön sekä vallitse-
van tilanteen hahmottamista. Hahmottamalla itsensä, ominaisuutensa, ympäris-
tönsä ja ympäristönsä muutokset muita paremmin yritys on paremmassa ase-
massa tehdessään päätöksiä. Hahmottaminen vaatii tietoa, minkä tarpeeseen 
liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka pyrkivät vastaamaan. 

Liiketoimintatiedon hallintaa käsiteltiin strategian kannalta useammin 
suppeammasta näkökulmasta kuin liikeanalytiikkaa. Esimerkiksi Davenport 
käsittelee liikeanalytiikkaa (joka on tavallaan liiketoimintatiedon hallinnan tuo-
te) yrityksen strategian avaimena ja todellisena kilpailuedun mahdollistajana, 
kun liiketoimintatiedon hallinnan yhteydessä paljon käsitellyt tekniset sekä or-
ganisaation sisäiset vaatimukset eivät ole strategisia. 

5.1 Havainnot 

Tutkimuskysymykseksi asetettiin: 

Mitkä ovat liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan strategisen hyödyntämisen mah-
dollisuudet ja vaatimukset liiketoimintaorganisaatiossa? 

Liiketoimintatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan mahdollisuuksien ja vaatimus-
ten tarkastelussa esiin nousee kolme tasoa: organisaatio kokonaisuutena, orga-
nisaation sisäinen, sekä teknologinen. Karkeasti jakaen mahdollisuudet painot-
tuvat koko organisaatiota koskeviin hyötyihin, vaatimukset taas kohdistuvat 
organisaation sisälle ja teknologisiin tekijöihin. 
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Liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka mahdollistavat yrityksen ja sen 
toimintaympäristön näyttöön perustuvan hahmottamisen yhdistelemällä jatku-
vasti tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa laajalti eri lähteistä. Tieto puolestaan 
tukee päätöksentekoprosesseja ja auttaa yritystä parempien päätösten tekemi-
sessä. Koska kaikki organisaatiota koskevat mahdollisuudet ja ongelmat eivät 
ole ilmeisiä, liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka auttavat ei pelkäs-
tään jo tunnettujen, vaan myös piilevien mahdollisuuksien ja ongelmien tunnis-
tamisessa ja ratkaisemisessa. 

Liiketoimintatiedon hallinta voi tiedon avulla auttaa organisaation strate-
giaa. Se voi auttaa valitun strategian toteuttamisessa ja strategisten tavoitteiden 
saavuttamisessa esimerkiksi tarjoamalla ennusteita tai määrällisiä vastauksia 
kysymyksiin, tai se voi mahdollistaa paremman strategian laatimisen ja paran-
taa sitä kautta yrityksen toimintaedellytyksiä. Parempi yritysstrategia ja toi-
minnan selkeä linja esimerkiksi vähentävät nurkanvaltauksen kohteeksi joutu-
misen todennäköisyyttä. 

Liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka voivat tuoda organisaatiol-
le selkeää kilpailuetua, mutta niiden on tällöin myös oltava oikein integroituja 
organisaatioon. Suurin ja kestävin kilpailuetu voidaan saavuttaa, kun organi-
saation kaikki jäsenet ovat mukana analytiikan käytössä, analytiikka on otettu 
osaksi yrityksen strategiaa ja analytiikkaan liittyvää toimintaa hallitaan koko 
organisaation laajuisesti. Aivan aluksi organisaation johdon on ymmärrettävä, 
mitä analytiikalla voidaan tehdä ja kuinka sen organisaation liiketoimintaa voi-
daan kehittää. 

 
Yrityksen henkilöstö asettaa selkeästi vaatimuksen liiketoimintatiedon hallin-
nan onnistumiselle. Analytiikan tuloksellinen käyttö vaatii organisaatiolta mu-
kautumista ja oppimista ja olemassaoleva henkilöstö voi vaatia laajasti lisäkou-
lutusta. Analytiikan käyttöä yrityksessä lisättäessä työvoimakysymys voi nous-
ta strategiseksi. Analytiikan asiantuntijoiden kysynnän kasvaessa rekrytointiin 
liittyy riskejä eikä työvoiman saatavuus ole välttämättä ollenkaan triviaali ky-
symys. 

Liikeanalytiikka voidaan nähdä yhteisön tai yksilön pelkkään faktaan no-
jaavana päätöksentekomallina mikä tarkoittaa, että päätökset tehdään näyttöön, 
ei tuntemukseen perustuen. 

Analytiikan käyttö on hyväksyttävä osaksi organisaation kulttuuria. Or-
ganisaation ylin johto on avainasemassa organisaation saamisessa liikeanaly-
tiikkaan nojaavaksi. Analytiikan täysimittainen hyödyntäminen vaatii organi-
saatiokulttuurin, prosessien sekä toimintatapojen muuttamista, minkä vuoksi 
organisaation johdon johtamisfilosofian on ymmärrettävä ja tuettava analytii-
kan käyttöä. Johdolla on oltava oma usko sekä näkemys analytiikan käytöstä ja 
sen on näytettävä esimerkkiä ja vaadittava näyttöön perustuvaa päätöksentekoa 
myös muilta.  

Onnistumista edesauttavat organisaatiossa jo valmiiksi faktamyönteinen 
kulttuuri sekä sitoutuneet työntekijät, jotka tuntevat organisaation strategian ja 
sen merkityksen organisaatiolle. Analytiikkaan perustuvan päätöksenteon uh-
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kana organisaatiossa on analytiikan avulla saadun tiedon ohittaminen tai vä-
heksyminen jonkin organisaatiossa vallitsevan syyn vuoksi. 

 
Analyysin onnistumisen ja tarkkuuden kannalta kunnollinen ja toimiva da-
tainfrastruktuuri on oleellinen edellytys. Datan laatu ja määrä ovat eräitä tär-
keimmistä vaatimuksista ja datan keräämisessä ongelmia voivat aiheuttaa esi-
merkiksi hiljaisen tiedon saaminen vangituksi, vanhentuneet lähdejärjestelmät 
tai politikointi datan ympärillä. 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiin liittyy tietojärjestelminä saman-
laisia ongelmia ja vaatimuksia kuin muihinkin laajoihin tietojärjestelmiin, mutta 
niitä ei käyty tarkemmin läpi tässä tutkimuksessa. Yleisesti mainittakoon jo 
aiemmin analytiikan kohdalla esille tullut vaatimus johdon tuesta järjestelmän 
käytössä ja käyttöönotossa. 

5.2 Johtopäätökset 

Vaikka liiketoimintatiedon hallinta tuo mukanaan operatiivisia hyötyjä, sen 
merkittävin käyttötapa on luonteeltaan strateginen ja yritystä syväluotaava. 
Parempien päätösten sekä ongelmien havaitsemisen ja ratkaisun tavoite on saa-
da yritys menestymään mahdollisimman hyvin kilpailusta huolimatta. 

Tutkimuksen perusteella on selvää, että liikeanalytiikka ja sen mahdollis-
tava liiketoimintatiedon hallinta ovat erittäin tärkeitä menestyville yrityksille. 
Mitä kireämpi kilpailutilanne vallitsee ja mitä väliaikaisempi kilpailuetu yrityk-
sellä on, sitä tärkeämpää on sekä voida hyödyntää jo nykyisten liiketoiminta-
prosessien koko potentiaali, että löytää uusia mahdollisuuksia saada kilpailue-
tua. 

Kilpaillussa toimintaympäristössä oletukseksi pitkällä tähtäimellä muo-
dostuu, että kaikki toimijat käyttävät liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiä. 
Siten voidaan kiistellä, ovatko liiketoimintatiedon hallinta ja liikeanalytiikka 
enää mahdollisuuksia, vai ovatko ne jo menestymisen vaatimuksia. Kun järjes-
telmien käyttö onkin kilpailuympäristössä normi, merkittäväksi kilpailutekijäk-
si nousee liikeanalytiikka, johon kuuluvat oikeiden liiketoimintamahdollisuuk-
sien ja -ongelmien havaitseminen, oikeiden kysymysten esittäminen ja lopulta 
näyttöön perustuvan vastauksen saaminen kysymyksiin. Tämä vaatii, että yri-
tyksen liiketoimintatiedon hallinta järjestelmineen ja organisaatioineen on kun-
nossa. Kääntäen voidaan myös huomata, että liiketoimintatiedon hallinta ja jär-
jestelmien olemassaolo ja asianmukainen käyttö sinänsä eivät pelkästään riitä, 
vaan menestyvimmät yritykset kehittävät jatkuvasti tapoja hyödyntää dataansa. 

 
Kokonaisuutena liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä on organisaation toimi-
joiden rajapinta liiketoimintatiedon hallintaan ja viime kädessä liikeanalytiik-
kaan. Käsitteiden hallitsevat suhteet voivat silti riippua näkökulmasta. Tietojär-
jestelmätieteen näkökulmasta liikeanalytiikka voi olla lähinnä liiketoimintatie-
don hallinnan osa-alue ja tarkastelussa painoarvoa annetaan paljon järjestelmän 
toteuttamiselle ja siihen liittyville yksityiskohdille. 
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Organisaatiossa strategisia päätöksiä tekevät henkilöt ajattelevat erityisesti 
tiedon merkitystä ja vaikutusta itse organisaatioon ja organisaation asemaan 
toimintaympäristössä, jolloin liiketoimintatiedon hallinta järjestelmänä ja sen 
vaatimukset ovat tarkastelussa enemmän reunaehtoja ja kuriositeettejä. Päätök-
sentekijöillä on kuitenkin juuri tämän vuoksi syytä olla riittävä käsitys myös 
järjestelmän toiminnasta ja ominaisuuksista, jotta sen soveltuvuutta ja mahdol-
lisia hyötyjä voidaan arvioida ja jotta järjestelmä voidaan integroida kokonais-
valtaisesti organisaatioon eniten hyötyä tuottavalla tavalla. 

Tutkimuksessa ei täysin selvinnyt, missä määrin tarkastelussa liiketoimin-
tatiedon hallinta ja liikeanalytiikka täytyy tai voidaan erottaa toisistaan. Liike-
toimintatiedon hallinnassa kysymys usein oli: Kuinka saadaan aikaan parhaita pää-
töksiä? Liikeanalytiikassa sen sijaan kysyttiin: Mitkä ovat parhaita päätöksiä? 

Käsitteiden määrittelemisestä huolimatta ei usein ole helppo hahmottaa, 
kuuluvatko jotkin mahdollisuudet tai vaatimukset tietyissä tapauksissa yksin-
omaan liiketoimintatiedon hallinnan tai liikeanalytiikan alaan. Tutkimuksen 
perusteella etenkin käytännön (ei-akateemisessa) tarkastelussa ei ole liiketoi-
mintatiedon hallinnassa ja liikeanalytiikassa toista ilman toista ja on huomioita-
va molemmat, esimerkiksi tehtäessä arvioita liiketoiminnan kontekstissa järjes-
telmän soveltuvuudesta ja mahdollisista hyödyistä tietylle organisaatiolle. 

Eräs mahdollinen lähestymistapa kysymykseen on puhua liiketoiminta-
tiedon hallinnasta, kun erityisesti tarkoitetaan analytiikan mahdollistavaa jär-
jestelmää ja yritystä tukevaa sisäistä prosessia. Liikeanalytiikasta voidaan taas 
puhua, kun puhutaan analyysin merkitsevistä tuloksista ja siitä, kuinka analy-
tiikka hyödyttää organisaatiota, sekä ylipäätään silloin kun liiketoimintatiedon 
hallinta oletetaan muutenkin edellytykseksi liikeanalytiikan käytölle ja sen 
mainitseminen ei tuo lisäarvoa. 

 
Liikeanalytiikan ollessa uusi ala ja kehittyessä voimakkaasti, eräs ajankohtainen 
jatkotutkimusaihe voisi olla ajankohtainen kokoava perustutkimus liiketoimin-
tatiedon hallinnan ja liikeanalytiikan tilasta. Tutkimus voisi myös syventyä pa-
remmin käsitteiden määrittelyyn erottamiseen vallitsevan käsityksen mukaises-
ti. 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien kaltaiset uraauurtavat järjestel-
mäprojektit ovat valtavia hankkeita ja järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon 
on perinteisesti ollut resursseja vain globaalisti kaikista suurimmilla yrityksillä. 
Siksi myös tässä tutkimuksessa viitatut lähteet käsittelevät hyvin laajoja organi-
saatioita. Valmiit ohjelmistot (etenkin ns. Software as a Service -ohjelmistot, 
SaaS) kuitenkin yleistyvät ja tulevat valmiina kokonaisuuksina saataville entistä 
pienempiin yrityksiin. Pk-yrityksiä on määrällisesti ylivoimainen osuus esimer-
kiksi Suomen yrityksistä ja siten muu mahdollinen jatkotutkimus voisi käsitellä 
liiketoimintatiedon hallintaa pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta; 
esimerkiksi voidaanko liikeanalytiikalla tuoda mitattavaa toiminnan tehostu-
mista pk-yrityksiin ja, tätä kautta ajankohtaisena aiheena, voisiko esimerkiksi 
kansallinen kilpailukyky parantua pk-yritysten liikeanalytiikan käytöstä saa-
man toiminnan tehostumisen myötä. 
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