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Massadata on nopeasti syntyvien, suurien ja monimuotoisten datamäärien ym-
pärille keskittynyt ilmiö. Erilaisten sensoreiden lisääntyneen määrän myötä da-
taa saadaan nykyään entistä suurempia määriä. Massadataa hyödynnetään pää-
töksenteossa ja sen avulla yritykset yrittävät saada kilpailuetua. 

Organisaation osaaminen kuvaa organisaation kykyä hyödyntää sen re-
sursseja. Nämä resurssit voivat olla sekä teknisiä että inhimillisiä. Osaamiseen 
vaikuttavat muun muassa kulttuuri, tiedon hallinta ja organisaation prosessit. 
Massadatan aikakaudella datasta onkin tullut yksi yritysten tärkeimpiä resurs-
seja. 

Organisaatiot eivät vielä täysin osaa hyödyntää massadataa. Tämän tut-
kielman tavoitteena oli selvittää minkälaista osaamista organisaatiolta vaadi-
taan, jotta se voi hyödyntää massadataa mahdollisimman tehokkaasti. Tutkiel-
massa määriteltiin massadatan käsite sekä tutkittiin organisaation osaamista, 
minkä jälkeen näistä tehtiin synteesi. Keskeisin löytö tutkielmassa oli, että or-
ganisaatiolla on oltava joustavaa osaamista, jotta se pystyy hyödyntämään re-
surssejaan tehokkaasti massadatan aikakaudella. Tutkielma suoritettiin kirjalli-
suuskatsauksena ja siinä tehtiin myös omia päätelmiä. 
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ABSTRACT 

Tolvanen, Joel 
The effects of organizational capabilities on Big Data 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 22 p. 
Information Systems Science, Bachelors’ Thesis 
Supervisor(s): Luoma, Eetu 

Big Data has three core features: volume, velocity and variety. This is due to 
increased amount of different sensors and social media data. Big Data is used in 
decision making and for gaining competitive advantage. 

Organizational capability refers to the extent the organization can deploy 
their resources. These resources can be either human or technological. In the era 
of Big Data data has become one of the most important resources for organiza-
tions. Capabilities are influenced by organizational culture, knowledge man-
agement and processes. 

The focus of this literature review was on what sort of capabilities are de-
manded for effective use of Big Data. Most important result was that in organi-
zations should have flexible capabilities in order to use their resources efficient-
ly in the era of Big Data. 
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1 Johdanto 

Dataa saadaan nykyään kaikkialta. Erilaisten sensorien lisääntymisen myötä 
saatavan datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Laskentatehon ja etenkin 
pilvilaskennan kehityksen myötä pystytään käsittelemään yhä suurempia mää-
riä dataa. (Salo, 2013.) Tämä tutkielma tarkastelee massadataan (Big Data) liitty-
vää ilmiötä osaamisen näkökulmasta. 

Massadatalla tarkoitetaan suuresta, nopeasti muuttuvasta ja monimuotoi-
sesta datasta saatua tietoa (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Massadatassa käsitel-
lään niin suuria ja monimutkaisia datamassoja, että niiden säilömiseen, hallin-
taan ja visualisointiin tarvitaan uusia ja yksilöllisiä teknologioita (Chen, Chiang 
& Storey, 2012). 

Toisinaan massadata yhdistetään Business Intelligence (BI, myös Business 
Intelligence & Analytics, BI&A) –termin alle. BI kattaa kuitenkin monien eri so-
vellusten, teknologioiden ja arkkitehtuurien kirjon, jonka avulla yritykset pys-
tyvät luomaan informaatiota omasta liiketoiminta-alueen datastansa esimerkik-
si strategisen päätöksenteon tueksi. (Gupta, Goul & Dinter, 2015.) 

Massadata on nouseva suuntaus liike-elämässä. Tästä huolimatta korkea-
koulut eivät ole vielä kuitenkaan kyenneet täysin vastaamaan massadatan ja 
BI:n asettamiin vaatimuksiin. Organisaatiot tarvitsevat kipeästi syvällisempää 
osaamista ja ymmärtämystä datan hyödyntämisestä. (Gupta, Goul & Dinter, 
2015.) Myös Suomessa on havaittu sama ongelma ja Viestintäministeriön rapor-
tin mukaan Massadata -osaajista on huutava pula (Alanko & Salo, 2013). Mas-
sadatan hyödyntämiseen vaadittavan osaamisen tutkiminen on siis relevanttia. 

Osaaminen on käsite joka on vahvasti kytköksissä ammattitaitoon ja asian-
tuntijuuteen. Osaamisella on sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä ulottuvuuksia. 
(Helakorpi, 2009.) Organisaatiot pystyvät rakentamaan ydinosaamistaan esi-
merkiksi investoimalla oikeisiin teknologioihin (Prahalad & Hamel, 1990). IT-
osaaminen on mahdollistanut ns. ”born global” -yritysten syntymisen. Tällä 
tarkoitetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on kansainvälistä lähes niiden syn-
tyhetkestä alkaen. IT-alan osaaminen onkin erityisen kriittistä kansainvälistyvil-
le yrityksille. (Agarwal, Soh & Sia, 2014.) 
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Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää minkälaista osaamista massadata vaatii, sekä yksilön, että organisaati-
on näkökulmasta. Tarkoituksena oli vastata seuraavaan tutkimuskysymyksiin:  

 Minkälaista osaamista massadatan hyödyntäminen vaatii organi-
saation kannalta? 

Kirjallisuuskatsaukseen etsittiin lähteitä ProQuest ABI/INFORM ja Association 
for Information Systems Electronic Library -tietokannoista hakusanalla ”Big 
Data”. Katsaukseen otettiin mukaan vertaisarvioidut tietokantojen artikkelit, 
joiden avainsanoissa oli ”Big Data”.  Katsauksessa otettiin huomioon jonkin 
verran myös tietokantojen ulkopuolista kirjallisuutta. Organisaation osaamisen 
määrittelyn etsittiin kirjallisuutta hakusanalla ”capabilities”. 

Löydetty kirjallisuus jaettiin hyväksyttyihin ja hylättyihin sen mukaan so-
veltuvatko ne tutkimuksen aihepiiriin ja näkökulmaan tiivistelmän ja asiasano-
jen perusteella. Hyväksytyt artikkelit otettiin mukaan seuraavaan vaiheeseen, 
jossa niiden sisältöön perehdyttiin, minkä perusteella valittiin lopulliseen tut-
kielmaan tulevat artikkelit. Myös hylätyt artikkelit otettiin talteen ja niitä voitiin 
käyttää tutkimuksessa. 

Tämä tutkielma on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä sisältöluvussa 
määritellään massadatan käsite ja tarkastellaan sen ominaisuuksia. Toinen luku 
käsittelee organisaation osaamista sekä sen yhteyttä massadataan. Lopuksi 
näistä tehdään lopullinen synteesi sekä omat johtopäätökset yhteenvetoluvussa. 
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2 Massadata 

Tässä luvussa perehdytään massadatan määritelmiin ja tarkastellaan sen mu-
kana tulleita haasteita sekä data-analyysin edellytyksiä. 

2.1 Massadatan määritelmät 

Massadatalle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää. Kaikille näille 
määritelmillä yhteistä on kuitenkin ollut käsiteltävän datan iso määrä, nopea 
vaihtuvuus ja monimuotoisuus. Tässä luvussa massadatan määritelmää tarkas-
tellaan tieteellisen kirjallisuuden ja kaupallisen aineiston pohjalta. 

2.1.1 Massadatan määritelmä tieteellisessä kirjallisuudessa 

Massadatalla viitataan datan keräämisessä, varastoinnissa ja hakemisessa ta-
pahtuneeseen muutokseen. Massadatassa datan määrä, uuden datan luomisno-
peus sekä vaihtuvuus ja datan muoto haastavat perinteiset datan analysointiin 
ja käsittelyyn käytetyt menetelmät. (Power, 2013.) Tarve massadatan hyödyn-
tämiseen on usein seurausta vähintäänkin yhdestä seuraavista datan ulottu-
vuuksista (Power, 2013): 

 Määrällä tarkoitetaan käytössä olevien datayksikköjen lukumäärä 

 Monimuotoisuus tarkoittaa digitaalisen datan monia eri formaatteja 

 Syntynopeus ja vaihtuvuus viittaavat vauhtiin jolla uutta dataa 
saadaan käsiteltäväksi ja myös siihen tapahtuuko prosessointi vaa-
ditussa ajassa. 

 Vaihtelevuuden seurauksena datan käsittelyyn vaadittu kapasiteet-
ti voi myös olla hyvin vaihteleva. 

 Kompleksisuus on seurausta monesta eri lähteestä yhdisteltävästä 
datasta. 
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Powerin (2013) mukaan massadata on erityisesti eri teknologioiden ja palvelui-
den markkinoinnissa käytettävä termi sen sijaan, että se olisi pelkästään tiettyyn 
teknologiaan liittyvä käsite. 

Erityisen hyödyllistä Massadata on nopeasti muuttuvien trendien analy-
soinnissa. Nopeasti muuttuvat datavirrat antavat mahdollisuuden saada reaali-
aikaista tietoa, mihin ei ole ennen päästy käsiksi. Myös datan suuri määrä mah-
dollistaa uusien trendien ja aiemmin löytämättä jääneiden yhteyksien havait-
semisen.  (Cole, Nelson & McDaniel, 2015.) 

Massadatan määritelmää on myös lähestytty ongelmakeskeisesti. Tässä 
määritelmässä massadatalla tarkoitetaan tilannetta, jossa datan volyymi, mo-
nimuotoisuus ja nopea vaihtuvuus katsotaan ongelmaksi, joka asettaa merkit-
täviä haasteita perinteisille tietojärjestelmille (Koronios, Gao & Selle, 2014). 

Datan määrä on lisääntynyt liiketoiminnan digitalisoituessa, mikä puoles-
taan on lisännyt teknologiaan kohdistuvia vaatimuksia. Entistä suurempia da-
tamassoja käsiteltäessä tarve laskentateholle on lisääntynyt huomattavasti. 
(Geczy, 2015.) 

Datan käsittelyteknologioiden kehitys ei ole pysynyt datan määrän kas-
vussa mukana. Tätä ongelmaa voidaankin kuvata vaadittujen ja saatavilla ole-
vien kykyjen ja ominaisuuksien välisenä kuiluna. (Geczy, 2015) 

2.1.2 Massadatan määritelmä kaupallisessa aineistossa 

Myös kaupallinen aineisto määrittelee massadatan nopeasti syntyvien, isojen 
monimuotoisten datamäärien hyödyntämiseksi, jonka tavoitteena on parantaa 
organisaation tehokkuutta, tuoda lisänäkemystä päätöksentekoon ja automati-
soida prosesseja (Gartner, 2016). Kaikki digitaaliset prosessit luovat aineistoa 
massadataa varten hurjalla nopeudella. Jotta tästä aineistosta saadaan luotua 
merkityksellistä arvoa, on sen analysointiin käytettävää prosessointitehon, ana-
lyyttisten valmiuksien ja taitojen oltava optimaalisia. (IBM, 2016a.) 

McAfeen ja Brynjolfssonin (2012) mukaan massadata eroaa perinteisestä 
liiketoiminta-analytiikasta kolmella keskeisellä tavalla. Näitä kolmea asiaa kut-
sutaan myös massadatan kolmeksi v:ksi niiden englannin kielisten nimien mu-
kaan. Ensimmäinen näistä kolmesta asiasta on datan määrä (volume). Datan 
määrä on kasvanut hurjasti viimeaikoina liiketoimintaprosessien digitalisoidut-
tua ja uusien sensoreiden lisäännyttyä. Toinen ominainen piirre massadatalle 
on käsiteltävän datan nopea vaihtuvuus (velocity). Dataa syntyy nykyään nope-
ammin kuin koskaan ennen. Kolmas merkittävä asia on datan monimuotoisuus 
(variety). Dataa saadaan erilaisista sensoreista ja lähteistä, minkä vuoksi se on 
monessa muodossa. 

IBM (2016b) määrittelee massadata -käsitteen sen neljän v:n kautta. Nämä 
neljä v:tä sisältävät datan vaihtuvuuden (velocity), monimuotoisuuden (variety) 
ja määrän (volume). Neljäs v saadaan datan todenmukaisuudesta (veracity): käy-
tettävän datan on oltava hyvä laatuista ja vastattava todellisuutta, jotta sen poh-
jalta voidaan tehdä hyviä päätöksiä. 
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Massadatan hyödyntämistä varten dataa saadaan monista lähteistä: orga-
nisaation toiminnoista, sosiaalisesta mediasta ja organisaation sisäisistä pimeis-
tä lähteistä. Toiminnoista saatava data on yrityksen normaalista liiketoiminnas-
ta syntyvää dataa. Tällaisen datan määrä on lisääntynyt erilaisten sensorien 
yleistyessä. Sosiaalisesta mediasta saatavan datan perusteella yritykset voivat 
arvioida omien tuotteidensa ja palveluidensa laatua asiakkaiden silmissä. Pi-
meillä lähteillä puolestaan tarkoitetaan organisaatiossa liian vähäiselle hyödyn-
tämiselle jäänyttä dataa, jota on kerätty vain yhteen käyttötarkoitukseen. Tä-
män jälkeen kyseinen data on vain arkistoitu, vaikka sitä voitaisiin vielä hyö-
dyntää. (Gartner, 2014.) 

IBM (2016c) on määritellyt viisi käyttötapausta, joiden avulla organisaatiot 
voivat aloittaa massadatan hyödyntämisen. IBM:n määrittelemät käyttötapauk-
set ovat seuraavat: 

1. Massadatatutkimus (Big Data Exploration): Tutkimalla ja visualisoi-
malla dataa organisaatiot parantaa omaa päätöksentekoaan. 

2. Parannettu asiakasnäkemys (Enhanced 360 degree View of the Custo-
mer): Sisäisiä ja ulkoisia datalähteitä hyödyntämällä voidaan saada 
tietoa esimerkiksi asiakkaiden kulutustottumuksista. 

3. Laajempi turvallisuustietämys (Security Intelligence Extension): Ky-
berturvallisuutta ja –tiedustelua voidaan parantaa Big Datan avulla. 
Uutta dataa analysoimalla voidaan parantaa tiedustelun, turvalli-
suuden ja lainvalvonnan näkemystä teknologisten rikosten ehkäi-
semiseksi. 

4. Toimintojen analysointi (Operations Analysis): Analysoimalla toi-
minnoista saatua ja koneiden sekä erilaisten sensoreiden gene-
roimaa dataa voidaan parantaa liiketoiminnan tehokkuutta. Tämä 
vaatii erilaisten datalähteiden yhdistelyä ja monimutkaista analy-
sointia. Analysoimalla toiminnoista saatavaa dataa saadaan reaali-
aikaista tietoa organisaation liiketoimintaprosesseista. 

5. Tietokantojen modernisointi (Data Warehouse Modernization): Tieto-
kantoja optimoimalla voidaan parantaa toimintojen tehokkuutta. 
Yhdistämällä tietokantaosaaminen ja massadatateknologia voidaan 
parantaa olemassa olevaa tietokantainfrastruktuuria. Massadata-
menetelmien avulla voidaan esimerkiksi valikoida virtaavasta da-
tasta tietokantaan tallennettava tieto. 

Massadatalla pyritään parantamaan asiakaskokemusta. massadatan ym-
pärillä pyörivästä trendikkyydestä huolimatta siinä ei ole kyse vain väliaikai-
sesta ilmiöstä vaan massadata -analytiikan omaksuminen on välttämätöntä ja 
vääjäämätöntä. (Gartner, 2014.) Massadatan avulla voidaan analysoida uutta 
dataa uudella tavalla ja entistä nopeammin. Siinä onkin kyse analyyttisten ky-
kyjen soveltamisesta aikaisempaa suurempiin ja monimuotoisempiin datamas-
soihin. 
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2.2 Massadatan haasteet 

Ympäristö, jossa massadata ilmenee, on epävarma ja nopeasti muuttuva (Boyd 
& Crawford, 2012). Massadatan määrä, muuttuvuus ja monimutkaisuus asetta-
vat monia haasteita organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää dataa hyödyk-
seen. Datan keräämisessä käytetyt sensorit ja digitaaliset sovellukset ovat kehit-
tyneet nopeammin kuin sen käsittelyyn soveltuvat teknologiat, mikä aiheuttaa 
erityisiä haasteita organisaatioille. 

 
KUVIO 1 Massadatan vaatiman prosessointitehon kuilu (Geczy, 2015) 

Geczy (2015) tarkastelee massadatan haasteita käytössä olevan datan omi-
naisuuksien näkökulmasta.  Ongelmat voivat johtua esimerkiksi datan moni-
muotoisuudesta, määrästä tai laadusta. Organisaatioiden ja niiden käyttämien 
teknologioiden valmiudet datan käsittelyyn eivät kohtaa vaatimuksia. Datan 
määrän ja monimuotoisuuden vuoksi sen käsittelyyn tarvitaan entistä enem-
män tehoa. (Geczy, 2015.) Käytettävissä olevan prosessointitehon ja vaaditun 
prosessointitehon eroon jäävää kuilua voidaan yrittää ylittää organisaation 
muulla osaamisella. 

Dataa käsiteltäessä on tärkeää muistaa, että kyse on tiedosta jolla ei ole it-
sessään semanttista merkitystä. Se on siis altis tulkinnalle, mikä on oleellista 
muistaa silloin kun esimerkiksi päätöksenteossa käytetään entistä suurempia ja 
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monimuotoisempia datamassoja. Boyd ja Crawford (2012) nostavat erityisesti 
esille sosiaalisesta mediasta saatavilla olevan datan. On myös tärkeää ymmär-
tää käytössä olevan datajoukon ominaisuudet ja rajoitukset. Datan määrä itses-
sään ei riitä määrittelemään näitä, vaan on esimerkiksi tiedettävä mistä data on 
saatu.  (Boyd & Crawford, 2012.) Dataa analysoivien henkilöiden on pystyttävä 
nostamaan esiin oleellista liiketoimintaan liittyvää tietoa jäsentelemättömästä 
informaatiotulvasta (Abbasi, Sarker & Chiang, 2016). 

Datan määrä ei myöskään takaa hyvälaatuista dataa. Eri datalähteiden us-
kottavuus ja luotettavuus on vaihtelevaa ja merkityksellisen tiedon johtaminen 
on hankalaa (Abbasi ym., 2016). Sosiaalisesta mediasta saatava data saattaa si-
sältää valheellisesti tuotettua materiaalia. Osa sisällöstä ei ole ihmisten tuotta-
maa vaan ne on tuotettu koneellisesti. Tällaisen sisällön tehtävänä on ajaa jon-
kin yksittäisen tahon asiaa. Dataa hallitseva organisaatio voi myös rajoittaa saa-
tavilla olevaa dataa, jolloin sen perusteella ei voida tehdä yleispäteviä johtopää-
töksiä. Esimerkiksi algoritmien suunnittelu ja datan hakuun käytetyn järjestel-
män suunnittelu ja visualisointi vaikuttavat datasta tehtyihin päätelmiin. Käy-
tössä olevan datan määrä tuleekin aina suhteuttaa siihen mitä johtopäätöksiä 
siitä halutaan tehdä. (Boyd & Crawford, 2012.) 

Massadatan avulla yritykset voivat kerätä erittäin paljon tietoja esimerkik-
si asiakkaistaan (Cole ym., 2015). Tämän datan eettinen käyttö onkin yksi mas-
sadatan hyödyntämiseen liittyvä kysymys. Henkilöt, joita data koskee tai jotka 
ovat datan luoneet, eivät välttämättä pysty vaikuttamaan siihen, mihin heidän 
dataansa käytetään. Data voi myös olla peräisin erityisen herkästä kontekstista, 
jolloin sen julkisuus on kyseenalaista. Väitetty anonyymiteetti ei myöskään aina 
pidä paikkaansa, vaan on ollut tilanteita, joissa anonyymiksi väitetystä datasta 
on voitu tunnistaa yksilöitä. (Boyd & Crawford, 2012.) Dataan liittyvät oikeudet 
ovatkin yksi huolenaihe. On vaikea määritellä kuka omistaa datan ja kenellä on 
oikeudet sen käyttöön. (Cole ym., 2015.) Käytettävissä olevan datan rajaaminen 
yksityisyyden perusteella onkin sekä lainsäädännöllinen kysymys että dataa 
jakavan ja käyttävän organisaation johdon käsissä oleva eettinen kysymys 
(Gartner, 2014). 

Datan rajoitettu saatavuus lyö myös uusia digitaalisia kuiluja. Hallussapi-
täjillä ei ole velvollisuutta julkaista dataansa, vaan he voivat päättää kuka sitä 
voi käsitellä ja tutkia. Datalla on nykyään merkittävä kaupankäynninkohde ja 
ne, joilla on rahaa pääsevät helpoiten käsiksi moniin datalähteisiin. (Boyd & 
Crawford, 2012.) 

Massadatan myötä tietoturvan merkitys on kasvanut huomattavasti. Eri-
tyisesti tähän tulee kiinnittää huomioita silloin, kun varastoidaan ja käytetään 
ihmisten henkilökohtaista dataa. Tietoturvan suhteen massadatan vaatimukset 
eivät kuitenkaan ole vielä aivan selkeitä ilmiön uutuuden vuoksi. Suurien da-
tamassojen hallintaan liittyvien turvallisuusriskien ja vikojen löytäminen vie 
aikaa. Toisaalta merkittävä osa tietomurroista tulee organisaatioiden sisältä, 
mistä räikeimpänä esimerkkinä voidaan pitää Edward Snowdenin tietomurtoa. 
(Cole ym., 2015.) 
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Colen ym. (2015) mukaan suurin osa massadatan kanssa työskentelevistä 
ei vastaa oman datansa säilyttämisestä, vaan he käyttävät apunaan pilvipalve-
luita. Näin he voivat rauhassa keskittyä oman liiketoimintansa toteuttamiseen. 
Käyttäessään tällaisia palveluita yritykset menettävät datansa hallinnan vähin-
täänkin osittain. Tämä voi olla haitallista esimerkiksi luottamuksellisuuden 
osalta. 

 

2.3 Data-analytiikka 

Massadata on tuonut data-analytiikan tärkeäksi osaksi yrityksen liiketoiminnal-
lasta osa-aluetta (Davenport, Barth & Bean, 2012). Kun datasta johdettua infor-
maatiota käytetään päätöksenteon tukena, on tärkeää ymmärtää missä yhtey-
dessä dataa voidaan käyttää. Täyden hyödyn saaminen edellyttää datan ke-
räämistä suunnitelmallisesti, sen integrointia, analysointia ja liittämistä osaksi 
päätöksentekoprosessia. (Kamioka & Tapanainen, 2014.) Kamioka ja Tapanai-
nen (2014) havaitsivat, että täyden hyödyn saaminen edellyttää systemaattista 
analysointia, hyödyntämistä ja johtamista.  

Powerin (2013) mukaan dataa voidaan analysoida kolmella eri tavalla : 

1. Takautuva data-analyysi (retrospective) 
2. Ennustava data-analyysi (predictive) 
3. Ohjaava data-analyysi (presciptive) 

Takautuva analyysin tavoitteena on löytää ja ymmärtää menneisyyteen liitty-
västä datasta esiin saatavia kaavoja. Ennustavassa analyysissa pyritään simu-
loimaan tulevaisuutta historiallisen datan pohjalta. Ohjaava analyysi käyttää 
reaaliaikaista dataa, josta tehdään etukäteen suunniteltuja, määrällisiä analyyse-
ja, minkä pohjalta ehdotetaan toimenpiteitä. 

Datalla itsessään ei ole minkäänlaista arvoa. Jotta siitä saataisiin hyötyä, 
on data asetettava oikeaan kontekstiin. Myös esitystapa on oleellinen osa datan 
hyödyntämistä. (Power, 2013) Data on havainnollistettava oikealla tavalla, jotta 
sen pohjalta voidaan toimia. 

Teknologiaa tarjotaan usein hieman virheellisesti ratkaisuksi massadata-
ongelmaan. Onnistuneeseen massadatan hyödyntämiseen vaikuttavat kuiten-
kin niin ihmisten, prosessien kuin teknologioidenkin hallitseminen, eikä pelkkä 
teknologia ole onnistumisen keskiössä. (Koronios ym., 2014.) Pelkän teknologi-
an sijaan organisaatiot voivat ratkaista massadatan hyödyntämiseen liittyvät 
haasteet tarkastelemalla käytössä olevan datan luonnetta. Datan hyödyntämi-
sen ongelmat ovat usein seurausta datan ominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia 
ovat esimerkiksi määrä, monimuotoisuus ja laatu. (Geczy, 2015.) 

Jotta massadatasta saadaan kaikki hyöty irti, on etsittävä jatkuvasti uusia 
datalähteitä niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin. 
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Koronioksen ym. (2014) mukaan massadatan hyödyntäminen koostuu 
kahdesta päävaiheesta, jotka ovat datan tutkiminen (exploration) ja datan hyö-
dyntäminen (exploitation). Nämä vaiheet eroavat huomattavasti toisistaan ja ne 
vaativat erilaista lähestymistapaa, mikä erottaa massadataprojektit tavanomai-
sista projekteista. (Koronios ym., 2014.) Myös Abbasi ym. (2016) jakavat massa-
datan hyödyntämisen tiedon luomiseen ja päätöksentekoon. 

Tutkimisvaiheen tavoitteena on ymmärtää datan arvoa ja potentiaalia. 
Tässä vaiheessa voi johtaa odottamattomiin tuloksiin, jotka voivat vaikuttaa itse 
prosessiin. Luotaessa tieto datasta on myös varauduttava odottamattomiin tu-
loksiin. Tällaisissa tilanteissa datan tutkijalta vaaditaan luovaa ajattelua. Kaiken 
kaikkiaan datan analysoijien on pystyttävä reagoimaan analysointiprosessissa 
esiin nouseviin mahdollisiin muutoksiin. (Koronios ym., 2014.) 

Hyödyntämisvaiheessa datasta saadun tietämyksen perusteella pyritään 
saamaan hyötyä yritykselle esimerkiksi kehittämällä uusia liiketoimintamalleja, 
optimoimalla prosesseja tai tehostamalla päätöksentekoa (Koronios ym., 2014). 
Massadataa hyödyntäessä päätöksenteko tapahtuu reaaliaikaisen datan perus-
teella (Abbasi ym., 2016). 

Koronioksen ym. (2014) mukaan massadataprosessin keskiössä on oppi-
minen. Prosessin jokaisessa vaiheesta on kerättävä tietämystä tulevien massa-
dataprojektien varalle. 

Koronioksen ym. (2014) mukaan hyödynnettävän datan on oltava korkea-
laatuista. Massadatassa laadun varmistaminen on erityisen tärkeää ja vaativaa, 
koska dataa yhdistellään eri lähteistä niin organisaation sisä- kuin ulkopuolel-
takin. Kun datan pohjalta tehdään ratkaisuja, käytetyn datan laadulla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia organisaatioon. (Koronios ym., 2014.) Massadataa ana-
lysoidessa onkin pidettävä huolta siitä, että data soveltuu kontekstiin, jossa sitä 
käytetään. On tärkeää pohtia minkälaisia toimia käytetyn datan pohjalta voi-
daan tehdä. Tämä on kriittistä etenkin, jos datasta saadun informaation perus-
teella päätetään tehdä joitain toimenpiteitä. 
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3 Organisaation osaaminen 

Tämä luku tarkastelee organisaation osaamista. Luvussa tarkastellaan organi-
saation osaamisen määritelmää sekä siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten organi-
saatiokulttuuria.  

3.1 Organisaation osaamisen määritelmät 

Organisaation kuvataan usein englannin kielen sanalla ”capabilities”. Agarwal 
ym. (2014) määrittelevät kyvykkyytenä saavuttaa haluttu tavoite ottamalla tek-
nologiset resurssit käyttöön yhdessä organisaation prosessien kanssa. 

Grantin (1996) mukaan organisaation osaaminen pohjautuu tietoon. Tämä 
voidaan jakaa hiljaiseen tietoon ja eksplisiittiseen tietoon. Eksplisiittinen tieto 
on tietämystä, joka voidaan kirjoittaa ylös. Hiljaisessa tiedossa taas on kyse käy-
tännön osaamisesta, jonka siirtäminen on huomattavasti vaikeampaa. 

Cai ym. (2014) määrittelevät organisaation osaamisen sen kyvyksi hankkia, 
ottaa käyttöön, yhdistää ja uudelleenkonfiguroida IT-resursseja. Tätä osaamista 
voidaan vielä tarkastella sen mukaan, onko organisaatio sisään- vai ulospäin-
suuntautunut. 

3.1.1 Hiljainen ja eksplisiittinen tieto 

Hiljainen tieto on tietoa, jota ei voida kirjoittaa ylös. Sen määritelmään kuuluu 
se, että tietoa on aina enemmän kuin sitä voidaan kertoa eteenpäin. Hiljaisen 
tiedon hyödyntäminen on oleellinen osa organisaation osaamista sillä se on lä-
heisesti yhteydessä organisaation työntekijöiden menestymiseen tehtävässään 
ja sen siirtäminen organisaation sisällä on monimutkaista. (Grant, 1996.) 

Vizeckyn (2011) mukaan hiljainen tieto on "henkilön aivoissa sijaitsevaa 
tietoa, jota ei voida tuoda esiin, koska se on sidottu tuntemuksiin, liikkeisiin, 
taitoihin, fyysisiin kokemuksiin, intuitioon tai epäsuoriin nyrkkisääntöihin". 
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Yhdistämällä hiljainen tieto suurien datamassojen käsittelyyn antaa organisaa-
tiolle paremmat eväät massadatan hyödyntämiseen. (Vizecky, 2011.) 

Eksplisiittinen tieto on helposti siirrettävissä olevaa tietoa. Sitä voidaan 
luokitella, viestiä, sulauttaa, säilöä ja hakea helposti. Tämä on erityisesti helpot-
tunut teknologisen kehityksen myötä. (Grant, 1996.) 

Hiljaisen tiedon integrointi on oleellisessa osassa organisaation osaamisen 
luomisessa ja se on otettava tarkasti huomioon. Eksplisiittisen tiedon integrointi 
osaksi organisaation osaamista puolestaan aiheuttaa vain vähän ongelmia. Tä-
mä johtuu sen luontaisesta viestittävyydestä. (Grant, 1996.) Grantin (1996) mu-
kaan hiljaista tietoa voidaan integroida organisaation osaamiseksi ohjeilla ja 
rutiineilla. Etenkin tehtävissä, joiden vaatimukset ovat tiukat, on tärkeää, että 
ohjeistukset ovat tarkkoja. Rutiinien avulla organisaatiot puolestaan pystyvät 
koordinoimaan toimiaan ilman tarvetta eksplisiittiselle kommunikaatiolle. Tä-
mä vaatii organisaation jäseniltä toistuvaa kommunikointia, joka tukee tiedon 
integroitumista organisaation osaamiseksi ilman sen eksplisiittistä esittämistä. 

3.1.2 Osaamisen suuntautuminen 

Organisaatioiden osaaminen voi olla sisäänpäin suuntautunutta (inside-out), 
ulospäinsuuntautunutta (outside-in) tai laaja-alaista (spanning). Näistä ensim-
mäinen pyrkii toteuttamaan itse omat IT-ratkaisunsa. Ulospäinsuuntautuneessa 
osaamisessa organisaatio keskittyy luomaan kestäviä suhteita yhteistyökump-
paneidensa kanssa, tarkkailemaan markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja pitä-
mään yhteyttä asiakkaiden ja toimittajien kesken. Laaja-alainen osaaminen puo-
lestaan pyrkii hyödyntämään sekä organisaation sisäistä tietotaitoa kuin ulkoi-
siakin kumppaneita. (Cai ym., 2014; Agarwal ym., 2014.) 

Sisäänpäin suuntautunut organisaatio hyödyntää dataa, verkkoja ja pro-
sessointiarkkitehtuureja omiin yritystason tason sovelluksiin ja –palveluihin. 
Ominaista tällaiselle organisaatiolle on se, että työntekijät liiketoiminnan eri 
alueilta pääsevät käsiksi organisaation osaamiseen yhtenäisen alustan kautta. 
Sisäänpäin suuntautunut osaaminen siis parantaa informaation peittävyyttä ja 
saatavuutta. (Cai ym., 2014.) 

Ulospäin suuntautuneella organisaatiolla on teknologiaan perustuvia si-
doksia sen tärkeimpien liiketoimintakumppaneiden kanssa. Ennen kaikkea 
ulospäinsuuntautunut osaaminen helpottaa ulkoisen informaation saatavuutta 
tarjoamalla kanavan informaation välittämiseen. Kumppanuussuhteiden raken-
taminen lisää luotettavuutta yritysten välille, mikä ansiosta yritykset jakavat 
yhä kattavampaa tietoa toistensa kesken. Tämä parantaa organisaatioiden op-
pimista sekä parantaa niiden tehokkuutta muuttuvassa markkinaympäristössä. 
(Cai ym., 2014.) 

Laaja-alainen organisaatio hyödyntää informaatioteknologiaa sen liike-
toiminnallisten tavoitteiden tukemiseen ja tehostamiseen. Hiljainen tieto liikkuu 
yhteisen alustan kautta. Laaja-alaisessa organisaatiossa liiketoiminta- ja IT-
osastojen välinen synergia lisää osastojen välistä kokemusta toistensa toimi-
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aloista. Koottujen tietovarastojen lisäksi työntekijät pääsevät käsiksi tietoon ot-
tamalla yhteyttä henkilöön, jolla se on. (Cai ym., 2014.) 

Massadataa käytettäessä organisaatioiden on kyettävä hyödyntämään niin 
organisaation sisäisiä kuin ulkoisiakin datalähteitä. Tämä asettaa vaatimuksia 
myös organisaation osaamisen suuntautumiselle. Cai ym. (2014) huomasivat 
tutkimuksessaan, että ulospäin suuntautuneet ja laaja-alaiset organisaatiot pys-
tyvät hyödyntämään parhaiten kumppanuussuhteita ja ulkopuolelta tulevaa 
tietoa. Vahvasti sisäänpäin suuntautunut organisaation osaaminen puolestaan 
hankaloittaa informaation kulkua, mikä johtuu organisaation sekä fyysisitä että 
teknologisista kiinteistä rakenteista. 

3.2 Organisaatiokulttuuri ja osaaminen 

Kulttuuri vaikuttaa organisaation osaamiseen. Organisaatiokulttuurin vaikutus 
tiedon siirtämiseen ja osaamisen hallintaan organisaation sisällä on nykyään 
teknologian vaikutusta suurempi (Chang & Lin, 2014). Datan tehokas hyödyn-
täminen asettaa vaatimuksia organisaatiokulttuurille. 

Organisaatiokulttuuri on monimutkainen rakennelma, jonka voidaan kat-
soa käsittävän lähes kaiken organisaatioon kuuluvan. Kulttuuria voidaan tar-
kastella kolmella tasolla: artefaktit, arvot ja perusoletukset. Artefaktit ovat kult-
tuurin näkyvin osa sen kattaessa esimerkiksi yrityksen logot tai työntekijöiden 
pukeutumisen. Arvot tarkoittavat organisaatiossa vallitsevia sääntöjä, jotka 
määrittävät työntekijöiden jokapäiväistä toimintaa. Perusoletuksilla tarkoite-
taan kyseenalaistamattomia normeja, joita työntekijät seuraavat intuitiivisesti. 
(Gupta, 2014.) 

Gupta (2014) on tarkastellut organisaatiokulttuurin ja massadatan ominai-
suuksien välisiä riippuvuuksia. Hän jakoi yritykset sen mukaan ovatko ne ul-
koisesti vai sisäisesti suuntautuneita ja onko niiden yritysrakenne joustava vai 
stabiili. Yritysrakenteen joustavuus vaikutti datan nopeuden hyödyntämiseen ja 
suuntautuneisuudella oli yhteys datan volyymiin ja monimuotoisuuteen.  Hä-
nen hypoteesinsa mukaan joustava yritysrakenne ja ulkoinen fokus antavat yri-
tykselle parhaat edellytykset hyödyntää massadataa. 

Täyden hyödyn saamiseksi massadata on otettava laajamittaisesti ja sys-
temaattisesti osaksi organisaation toimintaa. Asenne myös vaikuttaa oleellisesti 
datan menestyksekkääseen hyödyntämiseen. Työntekijöiden on suhtauduttava 
positiivisesti massadatan käyttöön. Henkilöstöresurssien on myös oltava riittä-
vät, jotta massadataa voidaan hyödyntää kattavasti. (Kamioka & Tapanainen, 
2014.) Kamioka ja Tapanainen (2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että datan 
kattavassa hyödyntämisessä käyttäjän rooli oli huomattavasti keskeisempi kuin 
käytetyt järjestelmät tai teknologia. Myös Koronios ym. (2014) päätyivät samaan 
johtopäätökseen. Yrityksessä on siis oltava myönteinen ilmapiiri massadatan 
käyttämistä kohtaan, jotta se olisi mahdollisimman kattavasti osa organisaation 
osaamista. 
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Massadatan käyttäminen pitäisi siis saada osaksi organisaation perusole-
tuksia, jotta sitä voitaisiin hyödyntää parhaimmalla mahdollisella tavalla. Täl-
löin datan hyödyntäminen on intuitiivista ja mahdollisimman tehokasta. 
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4 Yhteenveto 

Tämä tutkielma käsitteli massadatailmiötä (Big Data) organisaation osaamisen 
näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää minkälaista organisaation osaamisen 
tulisi olla, jotta massadataa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 
Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteena oli vastata seuraa-
vaan kysymykseen: "minkälaista organisaation osaamista massadatan hyödyn-
täminen vaatii?" 

Massadatassa on kyse muutoksessa datan saatavuudessa ja hyödyntämi-
sessä. Erilaisten sensoreiden lisääntynyt määrä ja verkkopalvelut ovat kasvatta-
neet käytettävän datan määrää räjähdysmäisesti. Nopeasti syntyvä, massaltaan 
iso ja muodoltaan moninainen data asettavat organisaatioille haasteita datan 
käytön suhteen. Datan yksityisyys, alttius tulkinnalle, vaihteleva laatu, saata-
vuus, teknologia ja varastointi aiheuttavat huolia organisaatioille. 

Massadata on verrattain uusi ilmiö eikä sitä ole vielä pystytty täysin val-
jastamaan liiketoiminnan hyödyksi. Akateeminen tutkimus ja koulutus aiheesta 
ei ole vielä kyennyt täysin vastaamaan liike-elämän odotuksiin. Organisaatiois-
sa ei vielä tiedetä, miten, mitä ja kuinka laajasti dataa voidaan hyödyntää. 

Organisaation osaaminen määritellään organisaation kykynä hyödyntää 
sen resursseja. Nämä resurssit ovat sekä teknologisia että inhimillisiä. Organi-
saation osaamisessa ei siis ole kyse pelkästään sen jäsenten omaamista tietotai-
dosta tai organisaation käyttämistä teknologioista. Kuten organisaation osaami-
sen englanninkielinen käsite ”capabilities” kuvaa, siinä on kyse siitä miten hy-
vin yritys pystyy hyödyntämään informaatioteknologiaa oman liiketoimintansa 
edistämiseksi. 

Massadatan myötä datasta eli raa'asta tiedosta, jolla ei ole semanttista 
merkitystä, on tullut yhä tärkeämpi resurssi organisaatioille. Massadata vaatii 
organisaatiolta teknisiä resursseja mutta silti eniten tutkimuksessa käytetyssä 
kirjallisuudessa korostettiin asenteiden, prosessien ja tiedon merkitystä. 

Massadatan hyödyntäminen koostuu kahdesta vaiheesta: tiedon hankki-
misesta ja päätöksenteosta. Vaikka nämä vaiheet eroavat selkeästi toisistaan, 
ovat ne molemmat silti äärimmäisen tärkeitä, jos datasta halutaan saada kilpai-
luetua. Molemmissa vaiheissa organisaatiolta edellytetään joustavuutta. Tie-
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donhankintavaiheessa organisaation on pystyttävä hyödyntämään organisaati-
on ulkopuolisia resursseja esimerkiksi käytettäviä datalähteitä valittaessa. Or-
ganisaation osaaminen ei siis voi olla enää massadatan aikakaudella vain si-
säänpäin suuntautunutta. Päätöksentekovaiheessa organisaation on pystyttävä 
tekemään nopeita ratkaisuja reaaliaikaiseen dataan perustuen, jotta nopeasti 
muuttuvista datavirroista saadaan kaikki irti. 

Hiljaisen tiedon hallinta on tärkeää massadataa käytettäessä. Organisaati-
on jäsenillä voi olla oleellista kokemukseen tai muuhun implisiittiseen tietoon 
perustuvaa osaamista esimerkiksi siitä miten eri datalähteistä saatua tietoa 
kannattaa ja voi yhdistellä sekä mitä uusia lähteitä organisaatio voisi hyödyntää. 

Organisaation on kohdistettava resurssejaan myös turvallisuuteen. Datan 
suuruus, kriittisyys ja yksityisyys tekevät tietoturvasta oleellisen osan massada-
taa hyödyntävän yrityksen osaamista. Organisaatiot eivät aina vastaa datan 
säilyttämisestä itse, mikä osaltaan herättää turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Kaikkiaan massadata vaatii organisaatiolta joustavuutta. Organisaation on 
kyettävä hyödyntämään sen ulkopuolelta tulevaa tietoa ja jossain määrin myös 
integroitumaan sen kumppaneiden kanssa. Tämä vaatii kumppanuussuhteiden 
rakentamista ja molemminpuolista luottamusta eri organisaatioiden välillä. Or-
ganisaatiolta on löydyttävä sekä sisäistä että ulkoista osaamista, jotta se pystyy 
laaja-alaiseen resurssien hyödyntämiseen. Massadatan hyödyntäminen vaatii 
myös oikeaa asennoitumista datan käyttöä kohtaan. Organisaation jäsenten tu-
lee ymmärtää datan merkitys liiketoiminnan suorituskyvylle, osattava tarkas-
tella kriittisesti käytössä olevaa dataa ja sen suhdetta omaan toimialaan sekä 
tarkasteltava jatkuvasti uusia datalähteitä ja tapoja hyödyntää dataa. Tämän 
osaamisen ja massadatan hyödyntämisen avulla organisaatiot pystyvät saavut-
tamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa tehokkaammin ja menestymään kilpaili-
joitaan paremmin. 

Jatkotutkimuksen kannalta massadatan hyödyntämisen ja organisaation 
osaamisen välistä suhdetta voisi kartoittaa empiirisesti. Myös teknologisten re-
surssien ja inhimillisten voimavarojen välistä tasapainoa voisi tutkia. Massada-
tan hyödyntämistä kannattaisi tutkia myös yksilön osaamisen näkökulmasta. 
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