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On varmaa, että data ei maailmasta lopu – on myös selvää, että tiedolla johta-
minen johtaa parempiin tuloksiin yrityksen liiketoiminnallisissa tavoitteissa. 
Tiedon hyödyntämisessä auttavat oikeat prosessit, informaatio ja työkalut. Tut-
kimuksen aiheena oli liiketoimintatiedon hallinnan prosessien ja informaation 
selvittäminen ja tavoitteena oli kerätä tietoa pk-yritysten liiketoimintatiedon 
hallinnan kehittämiseen. Tutkimuksella selvitettiin millaisia prosesseja tiedon-
keruussa, jakamisessa ja sen hyödyntämisessä oli jo käytössä, mitä informaatio-
ta kerättiin ja mitkä olivat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien menestyste-
kijät. Tämän tutkimuksen avulla saatiin tieto, millainen liiketoimintatiedon hal-
lintajärjestelmän sisältö palvelisi suomalaisia pk-yrityksiä parhaiten. Tutkimuk-
sessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta. Empiirinen tutkimus toteutettiin 
teemahaastatteluina. Haastattelut analysoitiin kolmen teeman avulla, mitkä oli-
vat prosessit, informaatio ja järjestelmät. Haastatteluteemat muodostuivat 
Steven Alterin työjärjestelmäviitekehyksen kategorioista. Sekä empiirisessä tut-
kimuksessa, että kirjallisuusosiossa pyrittiin löytämään vastaukset tutkimusky-
symyksiin: ”Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää 
sisällään?” ja ”Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjes-
telmien kehittämisessä?”. Tutkimustulos esitetään kolmivaiheisena: informaati-
on, prosessien ja liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän menestystekijöiden 
näkökulmasta. (1) Liiketoimintatiedon hallinnan tarvitsema informaatio pk-
yrityksessä tulee olla saatavilla ja reaaliaikaista, hyödyllistä, selkeästi ja yksin-
kertaisesti esitettyä, testattua, talletettua tai varastoitua, koko organisaation yh-
tenäisten prosessien mukaan tuotettua, ennustettavaa sekä vastuutettua. (2) 
Kun myös liiketoimintatiedon hallinnan prosessit, joita koko organisaatio nou-
dattaa, on kunnossa, saadaan datasta yritykselle hyödyllistä viisautta määritte-
lemällä halutunlaiset ja yrityksen strategiaa tukevat mittarit. (3) Liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja selkeitä. Datan tulee 
olla integroituna järjestelmään automaattisesti eri lähdejärjestelmistä ja siihen 
tulee olla helppo pääsy. Nämä kaikki kolme teemaa johtaa laadukkaaseen ja 
luotettavaan informaatioon, mikä tutkimusten valossa antaa etulyöntiaseman 
kilpailijoihin sekä mahdollisuuden ajatella pidemmälle kuin asiakas. 
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ABSTRACT 

Kannisto, Heini 
SME Processes and Information in Business Intelligence 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 57 p. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor: Luoma, Eetu 

It is certain that data will not be out of the world - it is also clear that leading 
information leads to better results in the company's business objectives. Utiliz-
ing information will help you with the right processes, information and tools. 
The aim of the research was to define the processes and information on busi-
ness information management and to gather information on the development of 
business information management for SMEs. The research investigated what 
kind of processes were used in data collection, sharing and utilization, what 
information was collected and what were the success factors of business intelli-
gence management systems. The purpose of this study was to find out what 
kind of business intelligence content would best serve Finnish SMEs. A qualita-
tive research was used in the study. Empirical research was conducted as theme 
interviews. The interviews were analyzed using three themes, which were pro-
cesses, information and systems. The interview themes consisted of Steven 
Alter's Work System Framework. Both in the empirical study and in the litera-
ture section, the aim was to find answers to research questions: "What are the 
processes and information in business intelligence?" And "What success factors 
help to develop business intelligence management systems?". The research re-
sults are presented in three phases: from the point of view of the information, 
process and business intelligence management system success factors. (1) The 
information required by business information management in an SME should 
be accessible and real-time, useful, clearly and uniquely presented, tested, 
stored, produced, predictable and responsive to the entire organization's uni-
fied processes. (2) When business information management processes, which 
the entire organization respects, are in good shape, it provides useful infor-
mation for the company by identifying the type of indicators that support the 
company's strategy. (3) Business information management systems must be 
easy to use and clear. The data must be automatically integrated into the system 
from different source systems and be easily accessible. All these three themes 
lead to high quality and reliable information, which, in the light of studies, 
gives a competitive edge to the competitors and the ability to think beyond the 
customer. 

Keywords: Business Intelligence, reporting, processes, information, small and 
medion sized organization. 
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1 JOHDANTO 

Käytettävissä olevan tiedon määrä on kasvanut moninkertaiseksi viimeisten 
vuosikymmenien aikana tietojärjestelmien kehittymisen ja lisääntymisen vuoksi. 
Olemme nyt murroksessa, jossa etunenässä suuryritykset jalostavat dataa in-
formaatioksi ja pk-yritykset ovat tulossa kovaa vauhtia perässä. Datan määrä 
on valtava, mutta jotta kilpailussa pysyy mukana, on sitä osattava hyödyntää 
oikean informaation ja prosessien avulla päätösten tekemiseen. Liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmien avulla päätöksentekijät saavat kokonaiskuvan yri-
tyksen liiketoiminnasta. Liiketoimintatiedon hallinnan kasvun on määrittänyt 
edullisemmat investoinnit järjestelmiin, laitteisiin sekä sen nopea kehitys ja sen 
uusiutumiskyky. (Thierauf, 2001, xi). 

Liiketoimintatiedon hallinta, englanniksi Business Intelligence, on hyvin 
laajasti keskusteltu ja käsitelty aihe tietojärjestelmäkirjallisuudessa. (Lahrmann 
ym., 2011, 1). Konsepti esiteltiin ensimmäisen kerran IBM:n Hans Luhn nimisen 
insinöörin toimesta vuonna 1958 (Hershel, 2005, Lahrmann ym, 2011, Wang, 
2016). Luhn kuvasi liiketoimintatiedon hallinnan kykynä ymmärtää esiteltyjen 
faktojen keskinäisiä riippuvuuksia sellaisella tavalla mikä johtaa tekoihin kohti 
toivottua päämäärää (Hershel, 2005). 

Liiketoimintatiedon hallinta auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tu-
loksia liiketoiminnallisissa tavoitteissaan. Tässä tutkimuksessa keskitytään sii-
hen mitä liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa pk-yrityksessä keskittyen liike-
toimintatiedon hallinnan tarvitsemaan informaatioon ja sen laatuun, liiketoi-
mintaprosesseihin sekä mitkä tekijät määrittävät toimivan liiketoimintatiedon 
hallintajärjestelmän. 

1.1 Motivaatio 

Jotta organisaatiot voivat toteuttaa tehokasta liiketoimintaa ja tehdä par-
haita mahdollisia, liiketoimintaa ohjaavia päätöksiä, ovat ne samalla riippuvai-
sia laadukkaasta tiedosta (Price & Shanks, 2005, 88). Tänä päivänä tieto on hal-
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paa ja sitä on paljon. (Chen et al., 2012) Voidaankin sanoa, että yritykset kärsi-
vät jopa jonkin asteisesta tietotulvasta. Tämä johtuu myös siitä, että tiedon va-
rastoiminen on edullisempaa nykyään. Pelkkä laadukas tieto ei riitä, vaan sitä 
on osattava myös hyödyntää.  

 Liiketoiminta-analytiikka on maailman neljänneksi suurin teknolo-
giasuuntaus 2010-luvulla. Jopa 97 prosenttia yli 100 miljoonan dollarin liike-
vaihdon suuryrityksistä käyttivät liiketoimintatiedon hallintaa jossain määrin. 
(Chiang ym, 2012). Miltei samaan prosenttilukemaan päästiin myös Halosen ja 
Hannulan vuonna 2007 teettämässään kyselyssä koskien suomalaisia suuryri-
tyksiä. Kyselyn mukaan 98 prosenttia suomalaisista suuryrityksistä harjoittivat 
organisoitua liiketoimintatiedon hallintaa, eikä lukema ole odotetusti laskemas-
sa. (Halonen & Hannula, 2007) 

Liiketoimintatiedon hallintaa pitää kehittää, koska se johtaa yrityksiä pa-
rempiin tuloksiin liiketoiminnallisissa tavoitteissaan. Tämä on jo havaittu suur-
yrityksissä, mutta pk-yrityksissä liiketoimintatiedon hallintaa ei vielä hyödyn-
netä niin laajasti. Liiketoimintatiedon hallinta ei kuitenkaan tapahdu itsestään, 
vaan on tutkittava mitä informaatiota se vaatii ja millaisilla prosesseilla ja järjes-
telmillä sitä luodaan. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja metodit 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa näkemys siitä, mitä prosesseja ja 
informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää sisällään ja mitkä menestysteki-
jät auttavat liiketoimintatiedon hallinnan kehittämisessä. Tutkimuksen tarkoi-
tus on auttaa pk-yrityksiä liiketoimintatiedon hallinnan kehittämisessä. 

Tutkimuksen tuloksia käsitellään kvalitatiivisesti eli laadullisesti. Laadul-
linen tutkimus tulee usein kyseeseen, kun tiedonkeruun instrumenttina toimii 
ihminen. Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä on muun muassa laadullis-
ten metodien käyttö aineiston hankinnassa, jotta tutkittavien näkökulmat ja ää-
ni pääsevät esille. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää tutki-
muskohdetta. (Hirsjärvi ym., 1997, 181) Tämän tutkimuksen metodina käyte-
tään teemahaastattelua.  

Tutkimuksen tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan jokaisen vaiheen 
päätteiksi kirjallisuus-, tulos-, pohdinta, sekä yhteenveto-luvuissa. Tutkimusky-
symykset ovat: 

 Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää sisäl-
lään? 

 Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien  
kehittämisessä? 

Tutkimuskysymyksiin vastataan ensin kirjallisuuskatsauksen ja sen jälkeen 
empiirisen tutkimuksen perusteella. Kolmannen kerran niihin vastataan, kun 
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kirjallisuutta ja tuloksia verrataan pohdinnassa ja neljännen kerran lopuksi yh-
teenvedossa. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa esitellään tutkimuksen keskeiset ai-
heet: (1) tietojärjestelmäkehitys Alterin työjärjestelmäviitekehyksen näkökul-
masta sekä tutkitaan tietojärjestelmien menestystekijöitä (2) liiketoimintatiedon 
hallinnan informaation ja prosessien näkökulmasta. Esittelyllä tarkoitetaan sitä, 
että tutkitaan, mitä tutkimuksia aiheesta on jo tehty ja miten näiden perusteella 
tutkimuskysymykseen voidaan vastata. Empiirisessä osiossa esitellään tiedon-
keruutapojen lisäksi haastatteluvastaukset ja analysoidaan niitä teemoittain vii-
tekehyksen mukaisesti.  

Viimeiseksi esitellään tutkimustulokset. Luvussa pohditaan kirjallisuuden 
ja empirian yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tämän lisäksi vastataan tut-
kimuskysymyksiin koko tutkimuksen perusteella. Lopuksi pohditaan tutkimus-
tulosten luotettavuutta ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 JOHDON TIETOJÄRJESTELMÄT 

Informaatioteknologia (IT) on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia organisaati-
oille viimeisten vuosikymmenten aikana (Koivula, 2008). Esimerkiksi ympäris-
töstä hankittavaa tietoa ei käytetä enää vain menneen seuraamiseen, vaan sillä 
myös ennustetaan tulevaa. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet suuresti organi-
saatiokulttuuriin sekä johtamisen tapoihin. (Koivula, 2008) Tietotekniikan mah-
dollisuuksia hyödyntäen voidaan nykypäivänä reagoida organisaatiossa tapah-
tuviin muutoksiin helpommin, koska tieto on nopeammin saatavilla, mikä pa-
rantaa organisaatioiden kilpailukykyä kokonaisuutena (Koivula, 2008). Par-
haimmillaan johdon tietojärjestelmä (Management Information System, MIS) 
tarjoaa laaja-alaisesti johtamisen eri toimintoja ja organisaation päätöksentekoa 
tukevaa informaatiota.  

Steven Alterin mukaan tietojärjestelmä on työjärjestelmä minkä prosessit 
ja tehtävät ovat tarkoitettu prosessoimaan informaatiota. (Alter, 2007) Tietojär-
jestelmässä voi siis olla kyse kokonaisesta organisaatiosta tai vain alijärjestel-
mästä tai laitteista, mitkä ovat tekemisissä informaation kanssa. (Alter, 2008). 
Alterin mukaan tietojärjestelmä muodostaa tapauksen, jossa suoritetuista liike-
toimintaprosesseista sekä tuotetuista tuotteista ja palveluista muodostuu in-
formaatiota. Tietojärjestelmät (Information System, IS) ovat tyypillisesti olemas-
sa tukemassa muita työjärjestelmiä (Work System, WS), jotka eivät itsessään ole 
välttämättä tietojärjestelmiä. Näiden kahden termin ero on tärkeä, sillä niiden 
välisiä erilaisia suhteita on hyvin paljon 

Työjärjestelmän ja tietojärjestelmän yhteys muodostuu siten, että työjär-
jestelmä on osa tietojärjestelmää. Työjärjestelmä käsittää tietojärjestelmät, pro-
jektit, arvoketjut, toimitusketjut ja muita erityisiä tapauksia. Tietojärjestelmien 
tarkoitus on tukea yhtä tai useampaa työjärjestelmää mikä voi sisältää osan, 
kaiken tai ei yhtään tietojärjestelmästä. Koska tietojärjestelmät ovat yhä enene-
vissä määrin integroituja työjärjestelmään, mitä ne tukevat, on hyvin vaikeaa 
erottaa tietojärjestelmän menestystekijöitä työjärjestelmän menestystekijöistä. 
(Alter, 2008) 

Työjärjestelmäviitekehys toimii koko tämän tutkimuksen viitekehyksenä. 
Viitekehystä kuitenkin rajataan siten, että koko organisaation toiminnan ku-
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vaamisen sijaan, keskitytään tarkkailemaan vain tietojärjestelmän, mikä on osa 
työjärjestelmää, toimivuutta sen tärkeimpien elementtien, eli liiketoimintapro-

sessien, osallistujien, informaation ja teknologian (tässä tapauksessa järjes-
telmien) näkökulmasta. (Alter, 2008) 

Tässä luvussa määritellään tietojärjestelmä ja syvennytään Steven Alterin 
työjärjestelmäviitekehykseen, mikä muodostuu useita tietojärjestelmistä. Vii-
meinen kappale käsittelee johdon tietojärjestelmiä. 

2.1 Tietojärjestelmän määritelmä 

Tietojärjestelmä määritellään kokonaisuutena sisältäen teknologisen infrastruk-
tuurin, sovellukset ja käyttäjät. (Davis, 2006, 67). Sanakirja määrittää tietojärjes-
telmän koostuvan ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja 
ohjelmistoista, jonka tarkoituksena on tietojen käsittelyn avulla tehostaa tai hel-
pottaa jotain toimintaa tai tehdä se ylipäätään mahdolliseksi. (Sanakirja.org) 

Steven Alter (2008) on koonnut vuosikymmenten saatossa tutkimuksissa 
esille tulleita tietojärjestelmämääritelmiä. Tietojärjestelmä on saanut muun mu-
assa seuraavanlaisia määritelmiä: 

 sosiaalinen järjestelmä 

 järjestelmä, joka kokoaa, tallentaa, käsittelee ja toimittaa tarvittavaa tietoa 
organisaatiolle (tai yhteiskunnalle) siten, että tieto on saatavilla ja hyödyllis-
tä niille, jotka haluavat käyttää sitä 

 monimutkainen sosiaalinen objekti, mikä seuraa tietokonejärjestelmien 
upottamisesta organisaatioihin, missä ei voi erotella teknistä puolta sosiaali-
sista tekijöistä, kulttuurillisista arvoista tai poliittisista intresseistä 

 organisaation järjestelmä, joka koostuu teknisistä, organisatorisista ja semi-
oottisista tekijöistä, jotka kaikki ovat järjestelty ja laajennettu uudelleen pal-
vellakseen organisaation tarkoitusta. 

 tietojärjestelmä on integroitu joukko yhteistyötä tekeviä ohjelmistoja, jotka 
tukevat yksilön, ryhmän, organisaation tai yhteiskunnallisia tavoitteita. 

Alterin (2008) oman määrityksen mukaan tietojärjestelmä muodostuu työjärjes-
telmäviitekehyksen kautta, jossa yhden järjestelmän sijasta on useita järjestel-
miä. Tällainen voi olla mm. (1) organisaatio, mikä muodostaa informaatiota, (2) 
itsenäinen alijärjestelmä, mikä keskustelee muiden järjestelmien kanssa, (3) yh-
distelmä informaation kanssa tekemisissä olevia aktiivisia tietokonepohjaisia 
objekteja tai prosessoreita tai (4) sama kuin edellinen, mutta tietokonepohjai-
suutta. (Alter, 2008) 
Alterin (2008) mukaan tietojärjestelmä on yhden järjestelmän sijasta useita jär-
jestelmiä missä koko informaation prosessiketju tuotteesta asiakkaalle toteute-
taan. Tätä Alter kutsuu työjärjestelmäksi (Work Syste, WS) (Alter, 2008). Alterin 
työjärjestelmäviitekehys auttaa ymmärtämään kuinka tietty järjestelmä toimii ja 
mitä sen on tarkoitus saavuttaa viitekehyksen yhdeksän elementin avulla. Ele-
mentit ovat (1) asiakkaat, (2) tuotteet & palvelut, (3) liiketoimintaprosessit, (4) 
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osallistujat, (5) informaatio, (6) teknologiat, (7) infrastruktuuri, (8) ympäristö ja 
(9) strategiat. Asiakkailla tarkoitetaan sekä sisäisiä, että ulkoisia organisaation 
asiakkaita ja osallistujilla tarkoitetaan henkilöitä tai koneita. Nämä elementit 
ruokkivat toinen toistaan tarkoittaen sitä, että viitekehyksessä osallistujat tuot-
tavat liiketoimintaprosesseja käyttäen tietoa, teknologioita ja muita resursseja 
tuottamaan tuotteita tai palveluja sisäisille tai ulkoisille asiakkailleen. (Alter, 
2002) 

Viitekehys luotiin auttamaan liiketoiminnan ammattilaisia tunnistamaan 
ja ymmärtämään IT-riippuvaisia järjestelmiä organisaatioissa korostaen kuiten-
kin liiketoimintaa IT:n sijaan. Tutkimuksessaan Alter nostaa esille tietojärjes-
telmän määrittelemisen haasteellisuuden ja väittää, ettei yksiselitteistä selitystä 
tietojärjestelmälle ole. Tutkimuksessaan Alter määrittääkin neljä eri kriteeriä, 
joiden avulla tietojärjestelmä voidaan määritellä. 

Alterin (2008) uusin määritelmä, jossa ”Tietojärjestelmä on erityinen osa 
työjärjestelmää”, perustuu Järvelinin & Wilsonin (2003) arviointikonseptimal-
liin: määritelmä on yksinkertainen, selkeä, rajattu, systemaattinen ja selittävä. 
Määritelmä perustuu yleisempään käsitteeseen työjärjestelmästä. Liiketoimin-
taa tehdään työjärjestelmien kautta. (Alter, 2008.) 

Määrittelemällä tietojärjestelmän työjärjestelmäksi, joka on omistautunut 
tuottamaan tietoa, pitää työjärjestelmäviitekehyksen (KUVIO 1) mukaan asiak-
kaan lähellä. Asiakkaat ovat viitekehyksen tärkein tekijä, koska järjestelmän 
edellä mainittujen prosessien ja tehtävien tarkoitus on tuottaa tuotteita ja palve-
luita nimenomaan asiakkaille. Uusi määritelmä tuo useita hyötyjä. Se on ym-
märrettävä ja auttaa analysoimaan olemassa olevia järjestelmiä. Se antaa myös 
perustan kommunikointiin liiketoiminta- ja IT-ammattilaisten välille keskittyen 
eri näkökulmiin (Alter, 2008.) 

 
KUVIO 1. Työjärjestelmän viitekehys kokonaisuudessaan, ”The Work System 
Framework” (Mukaillen Alter, 2002, 93) 
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Tietojärjestelmä muodostaa tapauksen, jossa suoritetuista liiketoiminta-
prosesseista sekä tuotetuista tuotteista ja palveluista muodostuu informaatiota. 
Tietojärjestelmät ovat tyypillisesti olemassa tukemassa muita työjärjestelmiä, 
jotka eivät itsessään ole välttämättä tietojärjestelmiä. Näiden kahden termin ero 
on tärkeä, sillä niiden välisiä erilaisia suhteita on hyvin paljon. Mitä enemmän 
tietojärjestelmät integroituvat työjärjestelmiin, sitä monimutkaisempaa on arvi-
oida tietojärjestelmiä ja niiden vaikutusta. Toisaalta työjärjestelmät eivät voi 
toimia ilman tietojärjestelmiä, koska työjärjestelmät sisältävät päätöstentekoa, 
kommunikaatiota, neuvotteluita, fyysisiä aktiviteettejä ja muita tehtäviä, mitkä 
jäävät tietojärjestelmien ulkopuolelle. (Alter, 2008.) Työjärjestelmämetodissa 
käytetään tiettyjä periaatteita tunnistamaan esimerkiksi tiettyjen muutosten 
aiheuttamat ongelmat. Periaatteet ovat seuraavat, jossa ensin sisäisen tai ulkoi-
sen asiakkaan saama hyöty ja suluissa kohde eli asiakas, tuote tai palvelu (Alter, 
2008.): 

 Työn tehostaminen (liiketoimintaprosessit) 

 Osallistujien palveleminen (osallistujat) 

 Arvon luominen tiedosta (informaatio) 

 Teknologiaan käytettyjen ponnisteluiden minimoiminen (teknologia) 

 Täyden hyödyn irtiottaminen infrastruktuurista (infrastruktuuri) 

 Tarkoituksettomien konfliktien ja riskien minimoiminen (ympäristö) 

 Yrityksen strategian tukeminen (strategia) 

 Työjärjestelmän elementtien välisen tasapainon ylläpitäminen (kaikkien 
yllä olevien elementtien kombinaatio) 

Kun järjestelmän mahdollisia kehityskohteita tutkitaan, tulisi asiaa miettiä 
yllä olevien periaatteiden ja elementtien valossa. Harva työjärjestelmä kuiten-
kaan noudattaa näitä kaikkia periaatteita, osaksi siksi, koska ne saattavat olla 
ristiriidassa keskenään. Työjärjestelmämetodi perustuu siihen, eettä vältetään 
keskittymästä tietojärjestelmään ennen kuin työjärjestelmä on täysin ymmärret-
ty.  Tällöin tietojärjestelmä on helpompi ymmärtää. Tietojärjestelmäkäytännössä 
heikko viestintä ja selkeiden tavoitteiden määrittely heikentää tietojärjestelmä-
projektien onnistumista. Työjärjestelmämetodi osoittavat nämä ongelmat anta-
malla liiketoiminnallisen sanaston ja järjestelmällisen metodin, jota liiketoimin-
nan ammattilaiset voivat käyttää omaksumaan erilaisten projektien prosessin ja 
näin johtaa ne menestymään. (Alter, 2008.) 

2.2 Johdon tietojärjestelmät 

Johdon tietojärjestelmät ovat ylimmän johdon, keskijohdon ja asiantuntijoiden 
käyttöön tarkoitettuja tietotukijärjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

 johdon tietojärjestelmät (Management Information System, MIS) 
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 päätöksenteon tukijärjestelmät (Decision Support Systems, DSS) 

 ryhmäpäätöksenteon tukijärjestelmät (Group Decision Support systems, 
GDSS) 

 toimeenpanevan johdon tietojärjestelmät (Executive Information Systems, 
EIS) 

 toimeenpanevan johdon tukijärjestelmät (Executive Support Systems, 
EES) ja 

 tietovarastot (Data Warehouse, DW). (Oppimismateriaali) 

Suuri osa organisaation datasta sijaitsee sähköpostiketjuissa, dokumen-
teissa, nettisivuilla ja sosiaalisissa medioissa (Chen et al., 2012). Tällaista dataa 
on mahdollista kategorisoida erilaisilla tekstianalyysityökaluilla, jota voi hyö-
dyntää tiedonhallinta työkaluissa. Tämä tutkimus kuitenkin rajaa tämän alueen 
tutkimuksen ulkopuolelle ja keskittyy vain johdon käyttämiin tietojärjestelmiin, 
jossa data on tallennettu strukturoidusti. (Chen et al., 2012) 

Johdon tietojärjestelmä (Management Information Systems eli MIS) on 
johdon ja asiantuntijoiden käyttöön tarkoitettu johtamista tukeva tietojärjestel-
mä (Koivula, 2008). Sen tarkoituksena on hankkia laaja-alaisesti johtamisen eri 
toimintoja ja organisaation päätöksentekoa tukevaa informaatiota. ”Järjestelmä 
koostuu tietokoneista, käyttöliittymästä, toimistojärjestelmästä sekä sovelluksis-
ta, verkkopalveluista, analysoinnin, suunnittelun ja päätöksenteon malleista 
sekä tietokannoista.” (Koivula, 2008) 

Johtajan työ on hyvin monimuotoista ja hyvällä johtamisella voi saavuttaa 
paljon. Johtaminen on muun muassa visioiden kehittämistä sekä tulosten ai-
kaansaamista henkilöstön avulla kaikkia resursseja hyödyntäen. Johtaminen 
voidaan luokitella kahteen osaan: asioiden johtaminen ja ihmisten johtamien 
(Koivula, 2008). Tietojärjestelmien valinta kohtaa näissä molemmissa johtamis-
kategorioissa; esimerkiksi ihmisläheinen johtaminen korostaa pehmeitä arvoja 
sekä antaa ihmiselle menestymismahdollisuuksia. Näitä menestymismahdolli-
suuksia voidaan parantaa myös IT:n mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. (Koivu-
la, 2008) 

Johdon tehtävät ovat eri organisaatioissa erilaisia, mutta strateginen joh-
taminen kuuluu aina ylimmälle johdolle. Tällöin tiedon hankita toimintaympä-
ristöstä on juuri ylimmän johdon tehtäväalueella (Koivula, 2008). Tällöin joh-
don tietojärjestelmän tulee kokonaisuudessaan olla johtamista tehokkaasti tu-
keva ja palveleva. Johtajan vastuulla on ohjata työntekijöitä tulevaisuuden sig-
naaleja hyödyntäen oikeaan suuntaan sillä esimerkiksi visiot ja vihjeet, millaiset 
tekijät tulevaisuudessa merkitsevät, ovat keskeisiä johtamistehtävissä (Koivula, 
2008). 

IT:n käyttö lisäsi johtamistyön taloudellisuutta 79% mielestä ja tuottavuut-
ta 93% mielestä vuonna 2006. (Koivula, 2008) Organisaatiot investoivat tietojär-
jestelmiin useista syistä, kuten paineesta leikata kustannuksia, tuottaa enem-
män ilman lisäkustannuksia ja yksinkertaisesti parantaa palvelun ja tuotteiden 
laatua pysyäkseen markkinoilla (Legris, 2001). 
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3 LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN PROSESSIT 
JA INFORMAATIO 

Liiketoimintatiedon hallinta johtaa yrityksiä parempiin tuloksiin liiketoiminnal-
lisissa tavoitteissaan. Toisaalta vääränlainen mittaaminen voi johtaa paljon 
huonompiin tuloksiin kuin mittaamatta jättäminen. (Thierauf, 2001, 17) Nyky-
päivän kirjallisuudessa liiketoimintatiedonhallinnan tarkoitus on edelleen sama 
kuin noin 60 vuotta sitten. Se on analyyttinen prosessi, mikä jalostaa dataa ja 
informaatiota useista tietolähteistä käyttökelpoiseksi tiedoksi tietotekniikkaa 
hyödyntäen. (Zeng, 2012) Liiketoimintatiedonhallinta on prosessi, mikä muut-
taa raakadatan hyödylliseksi informaatioksi niin, että se tuottaa oikeaa liiketoi-
minnallista hyötyä (Zeng, 2012). 

Tuotekehityksellä ja projekteilla on varaa kestää nykypäivänä vain yksi 
neljäsosa siitä, mitä se oli vasta 2000-luvulla, jotta yritys pysyy ajan hermoilla.  
Tähän tarvitaan toimivaa liiketoimintatiedon hallintajärjestelmää, jotta yrityk-
sen kulurakennetta ja tuottavuutta on helpompi seurata. (Thierauf, 2001, 5) Tä-
hän tulee haastetta aiempaa monimutkaisemmat ja muuttuva liiketoimintaym-
päristöt. Tiedolla johtamista on tutkittu laajasti usean vuosikymmenen ajan. 
Myös työkaluja, millä dataa voi analysoida, kehitetään jatkuvasti. Asiakastar-
peet muuttuvat kokoajan. Jos tämä saadaan tallennettua reaaliajassa ja jos pää-
tökset voisivat syntyä reaaliaikaisen liiketoimintatiedon hallinnan raporttien 
pohjalta, se voisi auttaa organisaatioita kilpailussa. Reaaliaikainen jalostettu 
tieto voi helpottaa päätöksenteossa ja auttamaan organisaatiota kasvussa. (Ba-
boo & Prabhu, 2013. 15-16.)  

Tässä luvussa käsitellään liiketoimintatiedon hallinnan historiaa, määritel-
lään liiketoimintatiedon hallinta ja mitä se on nykypäivänä. Prosessit ja infor-
maatio ovat keskeisessä asemassa tutkittaessa liiketoimintatiedon hallintaa ko-
konaisuutena. Tämän vuoksi viimeisissä kappaleissa käsitellään liiketoiminta-
tiedon hallinnan prosesseja ja informaatiota perusteellisemmin. 
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3.1 Liiketoimintatiedon hallinta 

Liiketoimintatiedon hallintakonsepti esiteltiin ensimmäisen kerran IBM:n Hans 
Luhn nimisen insinöörin toimesta vuonna 1958 (Hershel, 2005, Lahrmann ym., 
2011, Wang, 2016). Luhn kuvasi liiketoimintatiedonhallintaa kykynä ymmärtää 
esiteltyjen faktojen keskinäisiä riippuvuuksia sellaisella tavalla, mikä johtaa te-
koihin kohti toivottua päämäärää. 

Tutkijat ovat käyttäneet termiä ”viisaus” tekoälyaihepiirissä jo 1950-
luvulla. 2000-luvun lopussa liiketoimintatiedon hallinnan osa-alueiden avain-
analytiikkaa alettiin esittää liiketoiminta-analytiikan muodossa. Suurta tieto-
massaa tarkoittavalla termillä ”Big Data” on viime aikoina alettu kuvaamaan 
isoja tietomääriä, jotka pitävät sisällään tietovarastoja, analyysejä ja visuaalista 
teknologiaa. (Chen et al., 2012). Termille ei löydy suomenkielistä vastinetta. 

Tutkijoiden Azma et al. (2011) mukaan liiketoimintatiedon hallintakonsep-
ti kuitenkin esitettiin ensikerran vasta vuonna 1967 amerikkalaisprofessori Vi-
lenskyn toimesta. Hän esitti, että termi tarkoittaa tiedonkeruuta ja tiedon jalos-
tamista. Hän väitti, että liiketoimintatiedon hallinnalla on suuri vaikutus orga-
nisaation tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Hän myös väitti, että liiketoiminta-
tiedon hallinta tukee organisaatiossa tehtäviä toimenpiteitä, kuten verkkoanaly-
tiikan prosessointia, tiedonlouhintaa, liiketoiminnan analysointia ja implemen-
tointia. Hän määrittelee organisaation älykkyyden sillä miten tietoa käsitellään 
ja miten sen avulla hankitaan tietoa ja opitaan tekemään parempia päätöksiä 
organisaatiossa. (Azma & Mostafapour, 2011) 

Chen et al. (2012) on tutkinut laajasti liiketoimintatiedon hallintaan liitty-
viä tutkimuksia ja tuloksena oli, että liiketoimintatiedon hallintatermiä on käy-
tetty sen nykyisessä muodossa 1990-luvun alusta eteenpäin. Termejä, kuten lii-
ketoimintatiedon hallinta & analytiikka (engl. Business Intelligence & Analytics) 
ja suurta tietomassaa tarkoittava ”Big Data”, esiintyi vasta 2000-luvun alusta 
saakka ja niitä käsittelevien julkaisujen määrä on viimevuosina kasvanut nope-
ammin, kuin liiketoimintatiedon hallinnan (KUVIO 2). Vuosina 2000-2011 löy-
tyy liiketoimintatiedon hallintaan liittyviä tutkimuksia 3146 kappaletta, kun 
taas Business Analyticsista ja Big Datasta vain muutamia satoja. Tutkimusten 
määrään vaikutti se, oliko termejä käytetty otsikoissa. (Chen et al., 2012) 

 

 
KUVIO 2. Aiheen Business Intelligence käyttö tutkimuksissa vuosina 2000-2011 (Chen et al., 
2012) 
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Liiketoimintatiedon hallinta, on hyvin laajasti keskusteltu ja käsitelty aihe tieto-
järjestelmäkirjallisuudessa. (Lahrmann et al., 2011). Liiketoimintatiedon hallinta 
on analyyttinen prosessi, joka jalostaa dataa ja informaatiota useista tietolähteis-
tä käyttökelpoiseksi tiedoksi tietotekniikkaa hyödyntäen.  (Zeng, 2012) Tutki-
joiden Zeng mukaan liiketoimintatiedonhallinta on prosessi, mikä muuttaa raa-
kadatan hyödylliseksi informaatioksi niin, että se tuottaa oikeaa liiketoiminnal-
lista hyötyä. Liiketoimintatiedon hallinta luo yritykselle kilpailukykyä tarjoa-
malla hyödyllistä tietoa päättäjien käyttöön. (Zeng, 2012) 

Liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa suurta määrää yhdistettyjä sovel-
luksia ja teknologioita, joiden suurta datamäärää analysoidaan, jotta yritys voisi 
tehdä tuloksellisia päätöksiä. (Loshin, 2003) Keskeisin liiketoimintatiedon hal-
linnan tekijä on hyödyntää massiivista dataa, jotta yritys voi saavuttaa kilpailu-
kykyisiä etuja. (Loshin, 2003) Liiketoimintatiedon hallinta johtaa parempaan 
liiketoimintatiedon ymmärrykseen ja sen seurauksena auttaa liiketoiminnan 
asiantuntijoita etsimään toimenpiteitä, mitkä johtavat parempiin tuloksiin. 
Toimenpiteet auttavat myös kehittämään parempia tietoprosesseja tukemaan 
liiketoimintaa. (Wang, 2008) 

3.1.1 Liiketoimintatiedon hallinta nykypäivänä 

Nykypäivän kirjallisuudessa liiketoimintatiedon hallinnan tarkoitus on edelleen 
sama kuin noin 60 vuotta sitten. Toisaalta ympäristö muuttuu ja teknologian 
lisäksi muutos koskettaa myös liiketoimintavaatimuksia. Esimerkiksi tuotekehi-
tyksen ja projektien kesto saa nykypäivänä olla vain yksi neljäsosa siitä, mitä se 
oli vasta 2000-luvulla, jotta yritys pysyy ajanhermoilla (Thierauf, 2001, 5).  Tä-
hän tarvitaan toimivaa liiketoimintatiedon hallintajärjestelmää, jotta yrityksen 
kulurakennetta ja tuottavuutta on helpompi, sekä nopeampi seurata. (Thierauf, 
2001, 5)  

Nykyään liiketoimintaympäristöt ovat paljon monimutkaisempia ja dy-
naamisesti muuttuvampia, kuin ennen. Informaation, jota päätöksenteossa tar-
vitaan, onkin tärkeää olla laadukasta, koska sillä ei seurata vain tuottoa ja hä-
vikkiä, vaan se on nykypäivän yrityksen kriittinen selviytymistekijä. (Wang, 
2016) Selviytymistekijän informaatiosta tekee sen tuoma kilpailuetu (Azma & 
Mostafapour, 2011). 

Liiketoimintatiedon hallinta tai liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka 
on kasvanut merkittävään rooliin akateemisessa sekä liiketoiminnallisessa ym-
päristössä viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana (Chen et al., 2012). Lii-
ketoimintatiedon hallinta on yritysten elinehto nykypäivänä ja tietoa kerätään-
kin sisäisistä sekä ulkoisista lähteistä. Se on myös kriittinen perusta markkinoi-
den kilpailussa. Liiketoimintatiedon hallinta onkin ollut eniten haettujen termi-
en kärjessä Gartnerin verkkosivuilla sekä ammatillisissa ja akateemisissa tutki-
muksissa aiheina. (Azma & Mostafapour, 2011) 
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3.1.2 Liiketoimintatiedon hallinnan hyödyt 

Organisaatiot voivat tehdä parempia päätöksiä, säästöjä ja parantaa suori-
tuskykyään liiketoimintatiedon hallinnan ja sen analysoinnin avulla (Azma & 
Mostafapour, 2011). Parempiin päätöksiin johtavat muun muassa liiketoiminta-
tiedon hallintatyökalu, jossa laaja-alaisen datan avulla mitataan tehokkuutta 
yhteisesti sovittujen mittareiden avulla. Tämä edellyttää työkalun mikä on 
suunniteltu tehokkuuden mittaamiseen. Tehokkuutta eli suorituskykyä mita-
taan tiedon rakenteiden avulla reaaliaikaisesti. Tämä auttaa myös riskien hal-
linnassa, mikä on tärkeää organisaation menestymisen kannalta. (Azma & Mos-
tafapour, 2011) 

Reaaliaikainen liiketoimintatiedon hallinnan raportointityökalu tarvitsee 
liiketoimintatiedon reaaliajassa. Tiedonsiirron jälkeen tieto tulisi olla heti käy-
tettävissä liiketoimintatiedon hallintatyökalussa. Tämän vuoksi reaaliaikainen 
tiedonsiirto on ehdoton kriteeri kokonaisarkkitehtuurissa. Kun tieto on ladattu 
järjestelmään, tietoa tulisi voida heti hyödyntää ja saada raportit käyttöön halu-
tussa muodossa. (Baboo & Prabhu, 2013) 

Riskinhallinta on ehdoton organisaation menestymisen kannalta. Se on 
tärkeää erityisesti sellaisille yrityksille, jotka operoivat korkean riskin ympäris-
töissä. Tällaiset yritykset hyödyntävät liiketoimintatiedon hallintaa löytämään 
uusia riskejä. Vaikkakin jokaisessa yrityksessä on omat riskinsä, liiketoiminta-
tiedon hallinnan avulla voi kuitenkin minimoida epävarmuutta ja tehdä pa-
rempia päätöksiä. (Azma & Mostafapour, 2011) 

Liiketoimintatiedon hallintaa voidaan hyödyntää sen liiketoimintakeskei-
syyden vuoksi monessa eri tarkoituksessa, kuten elektronisessa kaupankäyn-
nissä, e-hallinnossa, terveydenhuollossa ja turvallisuuden alalla (Azma & Mos-
tafapour, 2011). Liiketoimintatiedon hallinnan konkreettisimmat tutkitut mah-
dollisuudet ovat yksittäisten tuotteiden markkinointi, kohdistettu ja personoitu 
suosittelu ja edellisten seurauksena kasvanut myynti ja asiakastyytyväisyys 
(Chen et al., 2012). 

Oikeat mittarit, reaaliaikaisuus ja dataan pääsy auttavat organisaatioita 
menestymään parempien päätösten, suorituskyvyn ja riskien hallinnan kautta. 
Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmistä onkin tullut tärkeä osa kasvattamaan 
yritysten liiketoimintaa (Thierauf, 2001) ja, kuten aiemmin todettu, kilpailuky-
vyn ja menestyksen edellytys. 

3.2 Johdon ja raportoinnin prosessit 

Prosessit ovat liiketoimintatiedon hallinnan elinehto. Liiketoimintatieto on taas 
organisaation kilpailukyvyn ja menestyksen elinehto, mikä johtaa parempiin 
liiketoiminnallisiin päätöksiin. Liiketoimintatiedon hallinta auttaa esimerkiksi 
päättämään kannattaako tuotteen hintaa nostaa vai laskea, jotta maksimaalinen 
hyöty saadaan. Jotta tällaisia päätelmiä voidaan tehdä, on käytössä olevan da-
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tan ja informaation oltava laadukasta. Liiketoimintatiedon hallinnan laaduk-
kaampaan dataan ja informaatioon voi päästä muun muassa yhtenäisten pro-
sessien avulla. (Kvist, 1995, 9-12, Thierauf, 2001, 65-90) 

Koskinen, Pirttimäki ja Hannula (2005) esittää prosessimallin, jolla on viisi 
vaihetta: datan kerääminen, pätevyyden ja luotettavuuden arviointi, analysointi, 
varastointi ja jakaminen (Koskinen ym., 2005). 

Vaikka prosessimalli on liiketoimintatiedon hallinnassa yksi tärkeimmistä 
elementeistä, on silti prosessimallin lisäksi otettava huomioon myös liiketoi-
minnan operatiiviset prosessit. Näiden avulla muodostetaan standardit, käy-
tännöt ja prosessit järjestelmien käyttöön, joihin koko organisaation, etenkin 
johdon, on sitouduttava. (Makkonen et al., 2008, Davenport & Harris, 2007, 217-
218) 

3.2.1 Prosessin määritelmä 

Prosessi tarkoittaa sitä, kuinka jokin tavoite saavutetaan ja kokonaisuus esite-
tään. Se on toimintaketju, jossa osallistuvat resurssit saavuttavat kokonaistehtä-
vän prosessin osatehtäviä suorittamalla. Sillä on alku ja loppu, mutta toisin 
kuin projekti, prosessia toistetaan. Ero on hieman häilyvä ja näin ollen toistuva 
projektikin voi olla prosessi. Prosessille tulee määrittää lopputuote, työvaiheet 
ja lähtötiedot. Sillä on lisäksi sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Prosessin tarpeen 
määrittävät yleensä asiakastarpeet. (Kvist et al., 1995, 9-12) 

Prosesseja on kahdenlaisia: horisontaalisia ja vertikaalisia. Niiden molem-
pien lähtökohtana on ydinosaaminen, eli tieto tai kyky, jonka pohjalta prosessi 
voidaan muodostaa. Horisontaalisten prosessien tehtävänä on muuttaa ydin-
osaaminen arvoksi, mutta prosessin tarkoituksena on myös synnyttää asiakas-
tyytyväisyyttä. Horisontaalisia prosesseja kutsutaan myös liiketoimintaproses-
seiksi. Vertikaalit prosessit liittyvät yrityksen johtamiseen, kuten strategian 
muuttaminen yksikkö- ja henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. Organisaation kilpai-
lukyvyn ja menestyksen kannalta molemmat ovat tärkeitä. (Kvist et al., 1995, 9-
12) 

3.2.2 Liiketoimintatiedon hallintaprosessit 

Prosessit ovat keskeinen tekijä liiketoimintatiedon hallinnassa. Liiketoiminta-
tiedon hallinta on analyyttinen prosessi, joka jalostaa dataa ja informaatiota 
useista tietolähteistä käyttökelpoiseksi tiedoksi tietotekniikkaa hyödyntäen.  
(Zeng, 2012, 679) Liiketoimintatiedon hallinnan prosessista on määritelty useita 
malleja esimerkiksi Choon (2002, 23-58), Koskisen ym. (2005), Alterin (2008) ja 
Thieraufin (2001) toimesta.  

Thieraufin (2001) viitekehyksen mukaan liiketoimintatiedon hallinnan 
prosessissa on kolme päätasoa (KUVIO 3). Ensimmäinen taso on datan kerää-
minen, missä on tyypillisen yrityksen tärkeimmät funktionaaliset alueet: mark-
kinointi, tuotanto ja talous. Ensimmäisen vaiheen jälkeen data luetaan liiketoi-
mintatiedon hallintajärjestelmään, jossa operatiivista dataa prosessoidaan tieto-
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verkkoympäristössä. Kolmannessa tasossa muodostuu lopputulos eli analyysi 
ymmärtämään, löytämään, uudelleen ajattelemaan ja saamaan uusia ideoita 
tutkittavista alueista. (Thierauf, 2001, 7) 

 

 
KUVIO 3. Liiketoimintatiedon hallinnan viitekehys (mukaillen Thierauf, 2001, 6) 

Alterin mukaan päätöksentekoprosessissa on kuusi vaihetta: informaatio-
elementtien hankkiminen, informaatio-tiedostojen hankkiminen, raporttien 
luominen useasta tiedostosta, päätöksen arviointi, päätöksen ehdottaminen ja 
päätöksen tekeminen. (Alter 2008) 

Choon (2002) tiedon hallinnan prosessimalli on syklinen, mutta moniulot-
teinen (KUVIO 4). Se voidaan aloittaa tietotarpeiden tunnistamisella tai tiedon 
keräämisellä. Toinen vaihe on tiedon organisointiin ja varastointiin, tietotuot-
teiden ja –palveluiden muodostaminen sekä tiedon jakaminen. Kolmannessa 
vaiheessa tietoa hyödynnetään ja neljännessä toimintaa mukautetaan, jolloin 
sykli alkaa taas alusta. (Choo, 2002) 

 
KUVIO 4. Tiedon hallinnan prosessimalli (mukaillen Choo, 2002, 24) 

Koskinen ym. (2005) vertailevat kuitenkin useita eri prosesseja ja päätyy 
viisivaiheiseen malliin tutkimuksessaan: datan kerääminen, sen pätevyyden ja 
luotettavuuden arviointi, analysointi, varastointi ja jakaminen. (Koskinen ym., 
2005) 
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3.2.3 Koskisen, Pirttimäen ja Hannulan liiketoimintatiedon hallinnan pro-
sessimalli 

Koskisen, Pirttimäen ja Hannulan (2005) liiketoimintatiedon hallinnan proses-
simalli on luotu useiden tutkimusten seurauksena. Malli on viisivaiheinen ja 
siihen kuuluu datan kerääminen, sen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi, 
analysointi, varastointi ja jakaminen. (Koskinen ym., 2005).  (KUVIO 5) 

 

 
KUVIO 5. Liiketoimintatiedon hallinnan prosessimalli (mukaillen Koskinen ym., 2005) 

Datan keräämien 
 

Liiketoimintatiedon hallinnan ja siihen integroitujen järjestelmien välinen yhte-
ys on kriittinen tekijä liiketoimintatiedon hallinnan toimivuudelle ja datan ke-
räämiselle. Linkityksen tulee toimia lukuisten eri järjestelmien välillä, jotta ar-
voja ja tulkintaa voidaan luoda kaikesta mahdollisesta datasta. Eri järjestelmien 
välisissä integraatioissa voi kuitenkin olla haasteita. Organisaatioilla, joilla tieto 
tulee monesta eri lähteestä ja usean järjestelmän kautta, voi se vaikuttaa tiedon-
siirron laatuun ja sen kautta liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisuuden suo-
rituskykyyn. Liiketoimintatiedon hallinnan integraatiot tuleekin johtaa hyvin, 
jotta liiketoimintatiedon hallinnan tuottama informaatio olisi luotettavaa. Mo-
net organisaatiot käyttävät tietoa monella tasolla; (1) tietotaso (data level), (2) 
sovellustaso (application level), (3) liiketoiminnan tuottavuustaso (business 
process level) tai  (4) käyttäjätaso (user level). Organisaatioiden tulee löytää 
keino hallita integraatioita monella tasolla, jonka mahdollistaa lukuisat eri tek-
nologiat. Tällaisia teknologioita on muun muassa yritysinformaatio-integraatio 
(Enterprise Information Integration, EII) ja yrityssovellus-integraatio (Enterpri-
se Application Integration, EAI). EII mahdollistaa sovellusten tarkastella ha-
jautettua tietoa vaikka se sijaitsisi yhdessä tietokannassa. EAI sallii sovellusten 
keskustella keskenään ilman erillisiä rajapintoja. (Azma & Mostafapour, 2011) 

 
Datan pätevyyden ja luotettavuuden arviointi 

 
Tiedon laatu kuvaillaan järjestelmän tuotoksen (raportit, dashboardit) toivotuk-
si piirteeksi. Tiedon laatua voi mitata muun muassa sen oikeellisuudella, ym-
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märrettävyydellä, virheettömyydellä, yksinkertaisuudella, skaalautuvuudella ja 
käytettävyydellä  (Delone & McLean, 2003). 

 
Analysointi 

 
Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien suunnittelu vaatii näkemystä, rahaa ja 
kärsivällisyyttä. Tiedonlouhintatyökalut antavat yrityksille mahdollisuuden 
tallettaa kaikki tarvittava tieto asiakkaista, toimittajista ja sisäisistä muuttujasta. 
Datasta tulee kuitenkin liiketoimintatiedon hallintaa vasta, kun se on henkilön, 
kuten päätöksentekijän käsissä, joka tietää mitä tehdä sillä. Päätöksentekijöiden 
tulee keskittyä siihen, mikä on kaikista vaikeinta: arvon ja yrityksen hyvinvoin-
nin luominen. (Thierauf, 2001, 3-4.) 

 
Varastointi 

 
Tiedon varastoinnin tavoitteena on luoda tietoa ja osaamista organisaatiolle. 
(Choo, 2002). Yrityksillä voi olla useita tapoja tiedon varastointiin, joista neljä 
yleisintä vaihtoehtoa ovat lueteltu seuraavaksi. (1) Tietovarastot ovat tietokan-
toja, jotka hakevat automaattisesti tietoa eri lähdejärjestelmistä. Niihin tallen-
nettu aikasarja kertoo tapahtumien kehityksen jalostettuna eri näkökulmista. 
Tietovarastot voivat olla itsenäisiä tai yritysjärjestelmän osa. Joissain tapauksis-
sa käytetään myös eri lähteistä koottua (2) välivarastoa, missä data valmistel-
laan varsinaiseen tietovarastoon. (3) Aihekohtaiset tietovarastot koskevat vain 
tietyn aiheen valmiiksi mietittyä analyysiä. Näitä voi olla useita käytössä sa-
maan aikaan. Tämä on kuitenkin melko harvinainen ratkaisu ylläpidollisista 
syistä. (4) Metadata-varasto pitää sisällään dadan lisäksi myös informaatiota 
esimerkiksi datalähteistä, laskentakaavoista ja mittayksiköistä, mutta myös 
esimerkiksi datan luotettavuudesta ja paikkansapitävyydestä sekä ohjeita datan 
soveltamiseen. (Davenport & Harris, 2007. 210-211) 

 
Jakaminen 

 
Organisaatioiden on huolehdittava siitä, että tarvittavilla käyttäjillä on pääsy 
liiketoimintatiedon hallinataresursseihin ja varmistettava saumaton integraatio 
liiketoimintatiedon hallintatyökalun ja muiden järjestelmien välillä. Organisaa-
tioiden tulisi myös harkita joustavaa päätöksentekoprosessia, missä liiketoimin-
tatiedon hallinta voisi olla hyödyksi. (Azma & Mostafapour, 2011) 

3.2.4 Operatiiviset prosessit 

Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaiskuvan kannalta on mietittävä miten yri-
tys luo, hallinnoi ja ylläpitää tietoa. Yrityksen työkalujen ja teknologioiden oi-
keanlainen käyttö varmistaa it-järjestelmien luotettavuuden. Tähän on luotava 
standardit, käytännöt sekä prosessit, joita koko organisaation tulee noudattaa. 
Prosessiin on sitouduttava ensisijaisesti ylimmän johdon toimesta, jotta korkea-
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laatuista tietoa voidaan luoda ja käyttää. Tiedon pitää skaalautua ja integroitua, 
ja lisäksi sen pitää olla dokumentoitua, yhdenmukaista ja standardeihin perus-
tuvaa. Jäykkä rakenne ei kuitenkaan toimi, vaan ylimmän johdon on myös ko-
rostettava sitä, että liiketoimintatiedon hallintaprosessi on skaalauduttava tule-
vaisuudessa myös uusiin liiketoimintatarpeisiin ja -tavoitteisiin. (Davenport & 
Harris, 2007, 217-218) 

Kokonaisuudessaan prosessin sekä sitä tukevien järjestelmien tulee olla 
helppokäyttöisiä ja tarpeeksi yksinkertaisia mahdollisimman suuren käyttäjä-
määrän saamiseksi. Tämä antaisi myös paremmat mahdollisuudet tiedon hal-
linnan systemaattiseen ja jatkuvaan käyttöön osana organisaation toimintaa 
siten, ettei liiketoimintatiedon hallinta vie liikaa aikaa tai aiheuta liikaa jatkuvia 
kustannuksia. Tärkeitä asioita operatiivisella tasolla on myös osallistaminen 
tiedon jalostamiseen näkökulmien saamiseksi, sekä tiedon jakaminen mahdolli-
simman laajasti organisaation sisällä. (Makkonen et al., 2008) 

3.3 Johdon ja raportoinnin tarvitsema informaatio 

Liiketoimintatiedon hallinnan päätehtävä on parantaa yrityksen suorituskykyä. 
Jotta päätöksentekijöillä olisi oikea ja hyödyllinen tietämys käytössään, tulee 
yritykselle luoda liiketoimintatiedon hallinnan viitekehys. Viitekehys sisältää 
yrityksen liiketoiminnalle keskeiset komponentit ja työkalut, joiden data yhdis-
tetään informaatioksi ja tietämykseksi.  

Thierauf (2001) on luonut yrityksen liiketoimintatiedon hallinnan viiteke-
hyksen. Aiemmin esitellyssä viitekehyksessä (KUVIO 3) tyypillisen yrityksen 
datalähteitä ovat markkinointi, tuotanto ja talous. Näiden osa-alueiden lähde-
järjestelmistä data yhdistetään liiketoimintatiedon hallintatyökalussa proses-
soiduksi informaatioksi, josta voi luoda muun muassa analyyseja, ymmärrystä, 
löytöjä, uudelleen ajattelua ja uusia ideoita. 

Kuinka tieto voi parantaa yrityksen suorituskykyä? Oikean informaation 
avulla yritykset voivat luoda linkkejä eri toimijoiden välille, parantaa tuotteiden 
ja palveluiden tuottoa sekä hallita riskejä. Kun viitekehyksen mukaiset kom-
ponentit on yhdistetty informaatioksi ja tietämykseksi, viitekehyksen avulla voi 
vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin, jotka auttavat liiketoiminnan kehit-
tämisessä ja näin ollen parantavat yrityksen suorituskykyä: 

 Mikä on ollut yrityksen tuotteliain kampanja? 

 Mitkä yrityksen asiakkaat tuottavat vähiten tuottoa tai eivät lainkaan? 

 Mitkä tuotteet ja palvelut myyvät parhaiten ja kenelle? 

 Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät myyntikanavat millekin tuotteelle? 

 Mitkä yrityksen asiakkaat ovat kaikista tuotteliaimpia ja kuinka sitä voisi 
hyödyntää entisestään? 

 Miten yrityksen asiakkaiden kokonaiskokemusta voisi parantaa? (Thie-
rauf, 2001, 13) 
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3.3.1 Tiedon laatu 

Jotta yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja tehdä päätöksiä, ovat ne 
samalla riippuvaisia laadukkaasta tiedosta (Price & Shanks, 2005, 88). Liiketoi-
mintatiedon hallinnan arvo perustuu kasvaneeseen data-keskeiseen päätöksen-
tekoon, mutta myös parantuneeseen päätösten laatuun ja organisaatioiden te-
hokkuuteen. Data- ja analytiikkatarpeet voivat kuitenkin muuttua usein. Tut-
kimuksissa nämä muutostarvekysymykset toistuvat usein. Muutoksella on suo-
ra vaikutus data-keskeiseen päätöksentekoprosessiin. Vaihtelut ja epäru-
tiininomainen päätösprosessi saattaa johtaa tulkinnanvaraisiin analyyseihin. 
(Kowalczyk & Buxmann, 2001) 

Nykypäivänä liiketoimintaympäristöt ovat paljon monimutkaisempia ja 
dynaamisesti muuttuvampia, kuin ennen. Informaation, jota päätöksenteossa 
tarvitaan, onkin tärkeää olla laadukasta, koska sillä ei seurata vain tuottoa ja 
hävikkiä. (Wang, 2016) Pricen ja Shanks (2005) esittää laadukkaan tiedon (In-
formation Quality Framework) viitekehyksen avulla millainen tieto on laadu-
kasta. Tiedon laatuun vaikuttavat objektiiviset sekä subjektiiviset tekijät ja laa-
dun mittaamisessa olennaisempia askelia ovat seuraavat: (Price & Shanks, 2005, 
88-89) 

 
1. Määritellä laatukategoriat, jotka kattavat sekä objektiiviset, että subjek-

tiiviset palvelun laatunäkemykset.  
2. Päättää metodi, jolla kriteerit luokitellaan kategorioihin luonnollisesti 

kunkin kategorian kuvauksen mukaisesti 
3. Määritellä kriteeri, jolla objektiiviset laatukomponentit luokitellaan 
4. Määritellä kriteeri, jolla subjektiiviset laatukomponentit luokitellaan 
5. Määritellä empiirisesti jalostettu kriteeri, erityisesti subjektiivinen 

Liian tekninen näkökulma yrityksen liiketoimintatiedon hallinnan järjes-
telmäympäristöön saattaa olla yritykselle haitaksi. Tavoite tulisi aina olla in-
formaation tuomassa hyödyssä eikä sen varastoimisessa. Seurauksena saattaa 
olla se, että tietovaraston dataa ei hyödynnetä tai sitä ei voida hyödyntää sen 
puutteellisuuden vuoksi. Tällöin investointi on mennyt hukkaan. (Laursen & 
Thorlund, 2010, 97). Tämän vuoksi käyttäjän osallistuminen hankkeisiin on tär-
keässä roolissa (Delone & McLean, 2003). 

Millainen data sitten luo parasta tukea päätöksentekoon? Informaation 
pääasiallinen tarkoitus on luoda tietämystä korrelaatioista eri tekijöiden välillä. 
Ongelma on se, että emme työskentele 100 prosentin varmuudella, jolloin epä-
olennaisia korrelaatioita saattaa syntyä. Tällaisen ilmiön voi minimoida sillä, 
että varmistaa informaation olevan teoreettisesti mahdollista. Yksi osa analyyti-
kon prosesseista tulisikin olla informaation testaaminen. Tärkeintä on luoda 
oikeaa informaatiota tai tietämystä organisaatiolle. (Laursen & Thorlund, 2010, 
106). Kysymys ei kuulu mikä antaa parhaan tuloksen vaan se, että samalla da-
talla ja metodeilla saadaan sama tulos (Laursen & Thorlund, 2010, 107).  

Raportit tukevat kriittisiä liiketoimintaprosesseja, jotka taas tukevat liike-
toimintastrategiaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän on varmistettava, 
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että oikeat käyttäjät saavat oikeaa informaatiota oikeaan aikaan. Tiedon oikeel-
lisuuden takaa se, että rapottit ovat samasta datasta muodostettuja. Prosessissa 
on tärkeää myös tietää, kuka on vastuullinen datasta ja raportista. (Laursen & 
Thorlund, 2010, 116) 

Liiketoimintatiedon hallinnan informaation sisällön määrittää datan ym-
märrys ja suunnittelu, sekä dynaamisuus. On kuitenkin tärkeää, että käyttäjiä 
koulutetaan, kuinka dynaamista raportointityökalua käytetään. Yritysten on 
tiedettävä kuinka laadukasta heidän datansa on. On tapauksia, joissa tiedetään, 
että tietovaraston data on heikkoa, ja näin ollen sitä ei hyödynnetä lainkaan. 
Toisaalta tällaisissa tapauksissa on myös mahdollista, että heikkoa dataa hyö-
dynnetään silti. (Laursen & Thorlund, 2010, 132) 

Davenport & Harris (2007) kiteyttää laadukkaan datan ominaispiirteet 
seuraavasti: data on laakukasta, kun se on oikeaa, täydellistä, ajankohtaista, 
yhdenmukaista, oikeassa yhteydessä ja valvottua (Davenport & Harris, 2007, 
207-208). 
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN YHTEENVETO 

Tässä luvussa tehdään yhteenveto esitellystä kirjallisuudesta liittyen liiketoi-
mintatiedon hallinnan prosesseihin ja informaatioon yrityksissä. Kirjallisuus-
katsauksessa pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin: 

 Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää sisäl-
lään? 

 Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien  
kehittämisessä? 

Kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen luku käsitteli johdon tietojärjestelmiä 
yleisellä tasolla määritellen ensin tietojärjestelmä ja siihen liittyvä tutkimuksen 
viitekehys. Tämän jälkeen haettiin tietoa johdon tietojärjestelmistä. 

Toinen ja viimeinen teorialuku käsitteli liiketoimintatiedon hallinnan sisäl-
tämiä prosesseja ja informaatiota. Luku jakaantui kolmeen osaan. Ensimmäises-
sä kappaleessa käsiteltiin liiketoimintatiedon hallintaa käsitteenä, sen historiaa, 
nykypäivän tilannetta sekä sen hyötyjä yrityksissä. Toisessa kappaleessa käsi-
teltiin johdon ja raportoinnin prosessit ja kolmannessa johdon ja raportoinnin 
tarvitsema informaatio. 

 

4.1 Johdon tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmä on joukko useita järjestelmiä, joissa koko informaation 
prosessiketju tuotteesta asiakkaalle toteutetaan. Tätä kutsutaan työjärjestelmäk-
si. Työjärjestelmäviitekehys auttaa ymmärtämään kuinka tietty järjestelmä toi-
mii ja mitä sen on tarkoitus saavuttaa. Siinä ihminen tai kone suorittaa palvelui-
ta sisäisille tai ulkoisille asiakkailleen. Tietojärjestelmä on työjärjestelmä minkä 
prosessit ja aktiviteetit ovat luotuja prosessoimaan informaatiota, mikä tallentaa, 
siirtää, varastoi, noutaa, manipuloi ja esittää tietoa. Asiakkaat ovatkin viiteke-
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hyksen tärkein tekijä, koska järjestelmän edelle mainittujen prosessien ja tehtä-
vien tarkoitus on tuottaa tuotteita ja palveluita nimenomaan asiakkaille. Proses-
sien etuja ovat työn tehostaminen, osallistujien palveleminen, arvon luominen 
tiedosta, teknologiaan käytettyjen ponnisteluiden minimoiminen, täyden hyö-
dyn irtiottaminen infrastruktuurista, tarkoituksettomien konfliktien ja riskien 
minimoiminen, yrityksen strategian tukeminen ja työjärjestelmän elementtien 
välisen tasapainon ylläpitäminen. 

Johdon tietojärjestelmien tarkoituksena on hankkia laaja-alaisesti johtami-
sen eri toimintoja ja organisaation päätöksentekoa tukevaa informaatiota. Jotta 
edellinen toteutuu, tietojärjestelmien valinnan tulee kohdata kahdessa erilaises-
sa johtamismallissa; (1) asioiden ja (2) ihmisten johtamisessa. Tiedon hankinta 
toimintaympäristössä on aina ylimmän johdon tehtäväalueella, koska se on osa 
strategista johtamista. Johdon tietojärjestelmien tulee kokonaisuudessaan olla 
johtamista tehokkaasti tukeva ja palveleva. 

4.2 Liiketoimintatiedon hallinnan prosessit ja informaatio 

Liiketoimintatiedon hallinta johtaa parempiin tuloksiin yrityksissä, koska 
se parantaa riskien hallintaa, johtaa parempiin päätöksiin ja oikealla johtamisel-
la ohjaa työntekijöitä työssään kohti organisaation tavoitteita.  

Palaten tutkimuskysymykseen: Mitä prosesseja ja informaatiota yritysten 
liiketoimintatiedon hallinta pitää sisällään? Kysymystä voi edellisen kirjalli-
suuskatsauksen pohjalta miettiä kahdesta näkökulmasta: mikä on yrityksen 
liiketoiminnalle tärkeää tietoa ja mitä tietoa on saatavilla. Liiketoimintatiedon 
hallinta perustuu siihen, että kaikki tieto, mikä on liiketoiminnalle oleellista, on 
saatavilla ja se on reaaliaikaista. Lisäksi liiketoimintatiedon hallinnan tuotta-
maan tietoon tulee olla pääsy tarvittavilla henkilöillä. Prosesseille voidaan mää-
ritellä viisi vaihetta: datan kerääminen, sen pätevyyden ja luotettavuuden arvi-
ointi, analysointi, säilytys ja jakaminen. Jotta liiketoimintatiedon hallinta kattaa 
organisaation liiketoiminnan kokonaisuudessaan, tulee data kerätä kaikista or-
ganisaation liiketoiminnalle merkittävistä järjestelmistä; ei vain markkinoinnin, 
tuotannon tai talouden työkalusta, vaan niistä jokaisesta ja yhdistää se liiketoi-
mintatiedon hallintaan tarkoitetussa järjestelmässä informaatioksi auttamaan 
päätöksenteossa. 

Liiketoimintatiedon hallinnan informaatio tulee olla visuaalisesti selkeää, 
siihen tulee pystyä porautumaan, jotta nähdään mistä analytiikka todellisuu-
dessa muodostuu. Lisäksi liiketoimintatiedon hallintatyökalun tulee olla navi-
goitu käytön helpottamiseksi. Erilaisten reaaliaikaisten hälytysrajojen käyttö 
luo liiketoimintatiedon hallintatyökalulle vielä enemmän lisäarvoa, kun asioi-
hin voidaan reagoida heti, kun koneellisesti jokin tietty ennakkoon määritelty 
raja tulee vastaan. Tämän vuoksi määrittelytyö on erittäin tärkeässä roolissa. 

Määrittelyssä on otettava huomioon oikeat mittarit, reaaliaikaisuus ja da-
taan pääsy, jotka auttavat organisaatioita menestymään parempien päätösten, 
säästöjen, suorituskyvyn ja riskien hallinnan kautta. Tämän on tarkoitus vähen-
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tää manuaalisen työn tarvetta ja luoda tilaa analytiikan tulkinnalle. Oikein käy-
tetty informaatio johtaa parempaan johtamiseen ja päätöksiin. Liiketoimintatie-
don hallinta on nykypäivänä organisaatioiden kilpailukyvyn ja menestyksen 
edellytys, jotta parempiin tuloksiin päästään. 

Prosessi on tapa saavuttaa ja esittää asioita. Se on toimintaketju, joita on 
kahdenlaisia: horisontaalisia ja vertikaalisia. Horisontaaliset eli liiketoiminta-
prosessit auttavat tehostamaan toimintatapoja ja vertikaaliset liittyvät organi-
saation johtamiseen. Molemmat ovat organisaatiolle tärkeitä. Prosesseja tarvi-
taan liiketoimintatiedon hallinnassa, koska ne ovat organisaation kilpailukyvyn 
ja menestyksen elinehto. Jotta käytössä oleva data, tieto ja informaatio ovat laa-
dukasta, on liiketoimintatiedon prosessit oltava kunnossa. Liiketoimintatiedon 
hallinnan prosessi on viisivaiheinen: (1) datan kerääminen, (2) datan pätevyy-
den ja luotettavuuden arviointi, (3) analysointi, (4) varastointi ja (5) jakaminen.  

Datan kerääminen on perusta liiketoimintatiedon hallinnalle ja järjestelmi-
en integraatioille sekä linkityksille. Data on pätevää ja luotettavaa, kun se on 
ymmärrettävää, virheetöntä, yksinkertaista, skaalautuvaa ja käytettävää. Datan 
analysoinnissa tulee keskittyä arvon ja yrityksen hyvinvoinnin luomiseen. Täs-
sä auttaa hyvät liiketoimintatiedon järjestelmät. Tiedon varastointiin on monta 
tapaa, jossa tavoitteena on luoda tietoa ja osaamista organisaation muistiin. Yri-
tyksen on huolehdittava siitä, että kaikilla tarvittavilla henkilöillä on tietoon 
pääsy ja, että järjestelmät keskustelevat keskenään saumattomasti. 

On tärkeää muistaa myös operatiiviset prosessit. Nämä takaa liiketoimin-
tatiedon hallinnan laadukkaan tiedon ja helpomman päätöskyvyn. Operatiivi-
set prosesseissa ylin johto ja koko organisaatio ottaa huomioon eri työkalujen 
standardit, käytännöt sekä prosessit, joihin koko organisaation on sitouduttava 
laadukkaan tiedon takaamiseksi. Käytön pitää olla hallittua sekä systemaattista. 
Kokonaisuudessaan prosessin sekä sitä tukevien järjestelmien tulee olla help-
pokäyttöisiä ja tarpeeksi yksinkertaisia mahdollisimman suuren käyttäjämäärän 
saamiseksi. Tärkeää on kuitenkin myös skaalautuvuus, jotta prosessia voidaan 
helposti jatkossa muuttaa sopeutumaan organisaation uusiin tavoitteisiin ja 
strategioihin. Data on laadukasta, kun se on oikeaa, täydellistä, ajankohtaista, 
yhdenmukaista, oikeassa yhteydessä ja valvottu 

Informaation pääasiallinen tarkoitus on luoda tietämystä korrelaatioista 
eri tekijöiden välillä. Jotta liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisuudesta ja sen 
tarvitsemasta informaatiosta saa paremman kokonaiskuvan, on luotava viite-
kehys, joka sisältää yrityksen liiketoiminnalle keskeisen komponentit ja työka-
lut. Tyypillisesti yrityksen datalähteitä ovat markkinointi, tuotanto ja talous, 
mutta liiketoimintatiedon hallinta tulisi laajentaa yrityksen kaikkeen toimintaan. 
Se on haastavaa, mutta tuo näin suurimman hyödyn. Oikean informaation 
avulla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään olemalla tietoisia tuotteiden ja 
palveluiden tuotosta sekä hallitsemalla riskejään. Avainsanana kilpailukyvyn 
ylläpidon tuomassa hyödyssä on kuitenkin sen ymmärrys ja näin ollen ihminen 
nousee erittäin tärkeään asemaan siinä, miten valmista tietämystä voi hyödyn-
tää. Tiedon hyödyntämisessä auttaa luova ajattelu, millä pyritään ajattelemaan 
pidemmälle kuin asiakas. 



29 

Informaatiossa ja tietämyksessä sekä niiden hyödyntämisessä ehdottoman 
tärkeää on kuitenkin laadukas data, mikä on nykypäivän yrityksen kriittinen 
selviytymistekijä. Liiallinen keskittyminen datan tekniseen tarkasteluun tai va-
rastointiin voi olla haitaksi, sillä datan tuoma tavoite tulisi aina olla informaati-
on tuomassa hyödyssä. Laadukasta informaatiota saadaan parhaiten testaamal-
la dataa. On muistettava, että kysymys ei kuulu, millainen informaatio antaa 
parhaan tuloksen. Tämän kysymyksen sijasta on mietittävä millä datalla ja me-
todeilla saadaan sama lopputulos. Näin raportit tukevat toinen toistaan ja ovat 
samasta datasta muodostettuja. Tässä prosessissa tärkeää on myös tietää, kuka 
on vastuullinen datasta ja raporteista. 

Liiketoimintatiedonhallinta ei siis yksinään johda parempiin tuloksiin. Yri-
tyksen liiketoimintatiedon hallinnassa on huomioitava myös prosessit ja infor-
maatio, joista muodostettu tietämys johtaa parempiin päätöksiin ja kohti yrityk-
sen tavoitteita. Liiketoimintatiedon hallinnan tarkoitus on vähentää manuaali-
sen työn tarvetta ja luoda tilaa analytiikan tulkinnalle.  Oikean informaation 
avulla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään olemalla tietoisia tuotteiden ja 
palveluiden tuotosta sekä hallitsemalla riskejään. . Yrityksen liiketoimintatie-
don hallinnan tärkeimmät kohdat ovat jaoteltuna tutkimuskysymysten alle: 

 
Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää sisällään?  

 Prosesseille voidaan määritellä viisi vaihetta: datan kerääminen, 
sen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi, analysointi, säilytys ja 
jakaminen. 

 Prosessissa on tärkeää, että data kerätään kaikista organisaation lii-
ketoiminnalle merkittävistä järjestelmistä 

 Informaation pääasiallinen tarkoitus on luoda tietämystä korrelaa-
tioista eri tekijöiden välillä.  

 Data on laadukasta, kun se on oikeaa, täydellistä, ajankohtaista, 
yhdenmukaista, oikeassa yhteydessä ja valvottua. 

 Prosessien ja informaation tavoitteena on se, että samalla datalla ja 
metodeilla saadaan sama tulos 

 Laadukas data on nykypäivän yrityksen kriittinen selviytymistekijä.  

 Oikean informaation avulla yritykset voivat parantaa kilpailukyky-
ään olemalla tietoisia tuotteiden ja palveluiden tuotosta sekä hallit-
semalla riskejään. 

 On tärkeää, että oleellinen tieto on saatavilla ja se on reaaliaikaista. 

 Laadukasta informaatiota saa parhaiten testaamalla sitä. 

 Koko organisaation on sitouduttava eri työkalujen standardeihin, 
käytänteisiin ja prosesseihin laadukkaan tiedon takaamiseksi.  

 Liiketoimintatiedon hallintaprosessien tulee olla helppokäyttöisiä ja 
tarpeeksi yksinkertaisia. 

 Informaation luoman tietämyksen tavoite on pyrkiä ajattelemaan 
pidemmälle kuin asiakas. 
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Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien kehit-
tämisessä? 

 Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisuutta tukee yritykselle luo-
tu viitekehys, mikä sisältää yrityksen liiketoiminnalle keskeisen 
komponentit ja työkalut.  

 Määrittelyssä on otettava huomioon oikeat mittarit, reaaliaikaisuus 
ja dataan pääsy. 

 Liiketoimintatiedon hallintaa tukevien järjestelmien tulee olla help-
pokäyttöisiä ja tarpeeksi yksinkertaisia. 

 Liiketoimintatiedon hallinnan tuottama informaatio tulee olla visu-
aalisesti selkeää ja siihen tulee pystyä porautumaan tarkempaa ana-
lysointia varten. 

 Erilaisten reaaliaikaisten hälytysrajojen käyttö luo lisäarvoa. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tieteellisellä tutkimuksella tulee aina olla jokin tutkimusmenetelmä. Sen 
valinta ja noudattaminen on keskeinen osa tutkimusprosessia sillä se vaikuttaa 
koko tutkimukseen. Tutkimusmenetelmä pitää sisällään tutkimusstrategian, 
tiedonkeruun ja tulosten analyysimenetelmän. (Lähdesmäki ym., 2016) Tässä 
tutkimuksessa edellä mainitut tutkimusmenetelmäosa-alueet on käsitelty seu-
raavissa alaluvuissa. 

5.1 Tavoitteet ja tutkimusote 

Tässä kappaleessa käsitellään tämän tutkimuksen päätavoitteet ja perustellaan 
tutkimusotteen eli tutkimuksen lähestymistavan valinta. Tavoitteena oli 
selvittää pk-yritysten raportointitarpeita ja tutkimusotteena käytettiin 
kvalitatiivista eli laadullista lähestymistapaa tuloksiin. 

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa pk-yritysten 
raportoinnin kehittämiseen. Tutkimuksella selvitettiin millaisia prosesseja tie-
donkeruussa, jakamisessa ja sen hyödyntämisessä oli jo käytössä, mitä infor-
maatiota kerättiin ja mistä järjestelmistä dataa saatiin. Tämän tutkimuksen avul-
la saatiin tieto, millainen liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä sisältö palvelisi 
suomalaisia pk-yrityksiä parhaiten. Tutkimuksen avulla selvitettiin myös se, 
miksi tietoa mitataan ja miten sitä hyödynnetään, mutta laajempi kokonaisuus 
oli selvittää pk-yrityksen raportointiprosessi kokonaisuutena. 

Kvantitatiivinen eli määrällinen ja kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 
ovat kaksi erilaista lähestymistapaa tutkimusaihetta kohtaan. Niitä on kuiten-
kin käytännössä vaikea hyvin tarkasti erottaa toisistaan. Kvantitatiivisen tutki-
muksen pääpiirteitä ovat strukturoitu, kova, luotettava ja teoriaa varmistava, 
kun taas kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä ovat strukturoimaton, rikas, syvä 
ja teoriaa luova. Kuten nimistäkin voi jo päätellä, kvantitatiivinen käsittelee 
yleensä numeraalista dataa ja kvalitatiivinen tulosten merkityksiä. Nämä kaksi 
lähestymistapaa voivat kuitenkin myös täydentää toisiaan esimerkiksi käyttä-
mällä kvalitatiivista tutkimusta esikokeena, tai molempia rinnakkain esimer-
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kiksi laajentamaan tuloksia koko aineistojoukkoon, johon muutoin saattaa olla 
vaikea saada otetta. (Hirsjärvi ym., 1997, 131-135.) Kvalitatiivisessä menetel-
mäsuuntauksessa pyritään ymmärtämään tutkimuskohteen laatua, ominai-
suuksia ja merkityksiä. Määrällinen menetelmä perustuu tutkimuskohteen ku-
vaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. (Lähdesmäki ym., 
2016) 

Tämän tutkimuksen ja sen tulosten laadullisesta luonteesta johtuen, tässä 
tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta. Teemahaastattelun run-
ko ja vastaukset olivat puolistruktuureja keskusteluja, joiden vastausten ana-
lysoinnista saa parhaan annin mittaamalla niitä laadullisin menetelmin tulok-
siksi. Myös tutkimusongelma, -kysymykset ja tavoitteet liittyvät laatuun, omi-
naisuuksiin ja merkityksiin, mitkä ovat kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia. 

 

5.2 Tiedonkeruu  

Empiirinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Niiden avulla selvitettiin 
pk-yrityksen raportoinnin prosessit, informaatiotarpeet sekä käytössä olevat 
järjestelmät. Haastattelut analysoitiin kolmen teeman avulla. Teemat olivat pro-
sessit, informaatio ja järjestelmät. Haastatteluteemat muodostuivat Steven 
Alterin työjärjestelmäviitekehyksen kategorioista. Viitekehyksen 
keskimmäisestä tasosta, Liiketoimintaprosessit, muodostettiin ensimmäinen 
teema; prosessit. Viitekehyksen alimmasta tasosta, jonka elementit ovat 
Osallistujat, Informaatio ja Teknologia, muodostettiin kaksi teemaa: informaatio 
ja järjestelmät. (KUVIO 6.) 
 

 
KUVIO 6. Tutkimuksen viitekehys (mukaillen Alter, 2008). 

Teemoista ”prosessi” oli laajin. Se sisälsi sen, kuinka usein raportteja 
tehtiin ja kenen toimesta, miksi raportoitiin, miten tietoa hyödynnettiin ja miten 
sitä jaettiin. Prosessin alateemoiksi muodostui säännöllisyys, raportoinnin syy, 
tiedon hyödyntäminen ja tiedon jakaminen. Informaatio on hyvin keskeinen osa 
liiketoimintatiedon hallintapalveluita ja se liittyy sekä prosesseihin, että 
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tuotteisiin & palveluihin. Tämän vuoksi ei viitekehyksen ylintä Tuotteet & 
palvelut –tasoa käytetty erikseen teemoitteluun. Koska tuotteet & palvelut ovat 
myös sisäisille asiakkaille suunnattua tuotosta, ovat näin ollen esimerkiksi 
raporteissa käytetyt erilaiset mittarit tämän kategorian lisäksi myös 
informaation alla. Informaatioteeman alateemaksi muodostuikin mittarit, 
tunnusluvut ja toiminnot. Järjestelmäteema piti luonnollisesti sisällään muun 
teknologian, kuten sen, mistä muista järjestelmistä tietoa pk-yritysten 
raportointiin kerätään ja mitä raportointijärjestelmiä pk-yrityksillä on käytössä. 
Järjestelmien alateemat olivat tietolähteet ja raportointijärjestelmät. (KUVIO 7.) 
 

 
KUVIO 7. Tutkimuksen haastatteluteemat 

Haastatteluihin osallistui 12 suomalaista pk-yritystä. Haastatteluiden ta-
voitteena oli selvittää pk-yritysten tiedontarpeet ja millaisilla prosesseilla ja jär-
jestelmillä niitä kerättiin. Haastattelu toteutettiin puolistruktuurisen ja teema-
haastattelumallin mukaan. Paitsi taustakysymykset, kysymykset liittyivät tut-
kimuksen viitekehystä mukaillen informaatioon, järjestelmiin ja liiketoiminta-
tiedon hallintaprosesseihin Steven Alterin työjärjestlemäviitekehyksen mukai-
sesti (KUVIO 1). 

Empiirisen tutkimuksen tarkoitus oli koota havaintoja tutkitusta kohteesta. 
Havaintoja ei tule ottaa sellaisenaan, vaan niitä on punnittava kriittisesti, ana-
lysoitava ja luotava päätelmiä. Menetelmät havaintojen tekemiseen ovatkin hy-
vin keskeisessä roolissa ja tutkimusongelma siinä tiiviisti mukana. Menetelmän 
valintaan vaikutti se, millaista tietoa haettiin sekä keneltä sitä etsittiin.  (Hirsjär-
vi ym., 1997, 183) 

Yksinkertaistettuna tutkimuksen pääongelmana oli selvittää mitä tehdään 
ja miksi. Tarkemmin ongelman voi muotoilla tähän tutkimukseen soveltaen 
mitä tietoja pk-yrityksessä kerätään, miten sitä kerätään ja miten sitä hyödynne-
tään. Jotta tämä selvisi, ainoa vaihtoehto oli selvittää se suoraan pk-yrityksiltä, 
sillä aineistoa ei ollut valmiina. Tämän selvittämiseen on Hirsjärven ym. (1997, 
191) mukaan kolme vaihtoehtoa: kysely, haastattelu, havainnointi. Kyselyn 
haittapuolia on se, että siinä ei ole mahdollistua varmistua kuinka vakavasti 
vastaaja suhtautuu tutkimukseen, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoeh-
dot ovat ja lisäksi hyvän kyselylomakkeen tekeminen on haastavaa (Hirsjärvi 
ym., 1997, 191). Havainnointitekniikka sopii paremmin case-tutkimuksiin. Täs-
sä tutkimuksessa ongelmanratkaisemiseksi paras metodi empiirisen tiedonke-
ruuseen oli haastattelu. Haastattelu on ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, 
sillä siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa 
(Hirsjärvi ym., 1997, 201). Lisäksi haastattelu on yleensä ollut kvalitatiivisten 
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tutkimusten päämenetelmänä. Se on miellyttävä tapa sekä haastattelijalle, että 
haastateltavalle, sillä tiedonkeruujärjestystä on mahdollista muuttaa haastatte-
lutilanteen mukaan, sekä myötäillä toista. Haastattelu valitaan usein muun mu-
assa siksi, jotta haastateltava voi kertoa aiheesta laajemmin, kuin tutkija pystyy 
ennakoimaan. Lisäksi kasvotusten vastauksiin saadaan syvyyttä ja lisäkysy-
myksiä voidaan esittää. Haastattelun hyvänä puolena on myös ongelmien sel-
ventäminen. Sen haittapuolia on aika, jonka se ottaa. Lisäksi haittana saattaa 
olla myös se, että haastateltavat haluavat antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vas-
tauksia, mikä saattaa heikentää luotettavuutta. (Hirsjärvi et.al.,1997, 201-202) 

Haastattelutyyppejä on useita: strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu 
ja avoin haastattelu. Tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua haastat-
telurunkoa teemahaastattelun tukena. Puolistruktuuri antaa luvan myös ottaa 
sellaisia seikkoja huomioon, joita ei haastattelulomakkeessa tule ilmi. Teema-
haastattelussa tyypillistä on se, että vain teemat eli aihepiirit ovat tiedossa, mut-
ta tässä tapauksessa kuhunkin aihepiiriin oli muodostettu jo valmiit apukysy-
mykset. (Hirsjärvi et.al.,1997, 203-204) 

Haastattelukysymykset, joita oli esitietojen lisäksi 17 kappaletta (LIITE 1.), 
voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan, jotka muodostuivat suoraan aiemmin 
määritellyistä pääteemoista: prosessit, informaatio ja järjestelmät. Nämä ovat 
liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien keskeisiä teemoja kirjallisuuteen viita-
ten. Kysymyksillä pyrittiin saamaan laaja käsitys pk-yrityksen koko tiedonke-
ruuprosessista. Tiedonkeruuprosessi sisältää sen, mitä tietoa kerättiin sekä mi-
ten sitä jatkojalostettiin ja hyödynnettiin liiketoiminnassa. 

Aluksi haastateltavalta kysyttiin taustakysymyksiä liittyen yritykseen ja 
omaan rooliin yrityksessä. Haastattelurungon taustatiedot oli selvitetty jo etu-
käteen ennen haastattelutilannetta, mikäli ne olivat julkisia. Tällaisia tietoja oli-
vat muun muassa yrityksen toimiala, perustamisvuosi, henkilömäärä ja haasta-
teltavan rooli. Ennakkoselvityksellä pyrittiin kohottamaan luottamusta ja kun-
nioitusta haastateltavan ajankäyttöön. Valmiiksi etsityt tiedot kuitenkin varmis-
tettiin haastateltavalta ennen varsinaisen haastattelun aloittamista. Toisin kuin 
tutkimuskysymyksiä, taustakysymyksiä ei nauhoitettu eikä litteroitu vaan vas-
tauksista kirjoitettiin muistiinpanot. 

Varsinaiset 17 tutkimuskysymystä liittyivät aiemmin mainittuihin kol-
meen teemaan; prosessit, informaatio ja järjestelmät. Jotta kieli ja kysymysaset-
telu olisi ollut mahdollisimman selkeää, ei termejä ”Business Intelligence”, ”BI” 
tai ”liiketoimintatiedon hallinta” käytetty juuri lainkaan, vaan aiheesta puhut-
tiin raportointina ymmärrettävyyden vuoksi, vaikka liiketoimintatiedon ei ole 
vain raportointia, mutta liiketoimintatiedon hallinnan avulla raportointi on 
helpompaa ja ”viisaampaa”. 

Prosesseihin liittyvä teema oli laajin. Aihe oli laaja, koska siitä pyrittiin 
saamaan mahdollisimman laaja kokonaisnäkemys. Kysymykset liittyivät erito-
ten pk-yrityksen raportointiprosessiin. Haastateltavilta kysyttiin muun muassa 
kuinka usein raportteja luodaan, kenelle raportoidaan, miksi raportoidaan ja 
kuka tekee raportit sekä kuinka paljon se vie aikaa. Lisäksi tarkennuksena ky-
syttiin kootaanko raportit automaattisesti, miten tietoa hyödynnetään ja miten 
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seuranta on auttanut liiketoiminnassa sekä millä tavalla raportoinnin tuloksiin 
on reagoitu. Prosessin tärkeänä elementtinä oli myös tiedon jakaminen, joten 
haastattelussa kysyttiin myös miten tieto ja raportit jaetaan. Tämän lisäksi haas-
tateltava sai kommentoida, miten hänen mielestään heidän raportointiprosessia 
voisi helpottaa ja nopeuttaa. 

Informaatioteeman laajuus oli edellistä hieman suppeampi. Tässä teema-
kokonaisuudessa selvitettiin apukysymysten avulla millaisia tunnuslukuja yri-
tyksessä seurataan ja mitataan sekä millaisia mittareita raporteissa käytetään. 
Lisäksi tähän teemakokonaisuuteen lisättiin myös visuaalisuus; miten infor-
maatio on raporttiin aseteltu luettavuutta ajatellen. 

Tietojärjestelmäteemassa selvitettiin millaisia tietojärjestelmiä yrityksellä 
on käytössään. Kysymyksillä selvitettiin tarkemmin mitä tietojärjestelmiä he 
pk-yritykset käyttävät raportointiin ja mistä tietojärjestelmistä tai lähteistä ra-
portointijärjestelmään dataa kerätään. Lopuksi haastateltavia pyydettiin listaa-
maan omasta mielestään raportointijärjestelmän yhdestä kolmeen tärkeintä 
ominaisuutta sekä luettelemaan nykyisen raportointijärjestelmänsä huonoja ja 
hyviä puolia. 

Haastateltavat yritysten edustajat koottiin omista verkostoista. Ensimmäi-
senä kriteerinä oli haastateltavan tietämys yrityksen raportointijärjestelmistä ja 
tilanteesta siltä osin, mitä kussakin yrityksessä mitattiin. Toinen kriteeri haasta-
teltavia valittaessa oli heidän edustamansa yrityksen koko, koska tutkimus 
kohdistui pk-yrityksiin. Osa yrityksistä oli kuitenkin mikroyrityksiä (1-9 henki-
löä). Nämä yritykset sopivat kuitenkin haastateltaviksi, koska suurin osa Suo-
messa toimivista yrityksistä kuuluu tähän kategoriaan. 

Haastatelluista 12 yrityksestä puolen liiketoiminta kohdistui ohjelmisto-, 
konsultointi- tai asiantuntijapalveluihin. Loput yritykset harjoittivat liiketoi-
mintaansa useiden eri alojen, kuten metallin, öljyn, ravintolan ja leipomon, kir-
janpidon, vaatetuksen ja kustantamon parissa. Yrityksistä suurin osa oli pieniä 
yrityksiä, kolmannes oli mikroyrityksiä ja keskisuuria yrityksiä oli neljäs osa. 
Vain henkilömäärää ajatellen pieneksi yritykseksi luokitellaan 10-49 hengen 
yritys, mikroyritykseksi 1-9 hengen yritys ja keskisuureksi 50-249 hengen yritys. 
Vastaajien rooleista neljännes oli toimitusjohtajia, mutta jokainen vastaaja toimi 
kuitenkin johtotasontehtävissä. Vastaajista puolella oli tarkka kuva yrityksen 
tilanteesta ja toisella puolella melko tarkka vastausten ollessa muun muas-
sa ”Kyllä, mutta ei ajantasaisena”, ”Aika hyvä” tai ”Riittävän tarkka”. Kaikki 
haastateltavat olivat soveltuvia vastaamaan asiantuntevasti pk-yrityksensä ra-
portointia koskeviin kysymyksiin. 

 
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet yritykset. 

Yritys Toimiala koko Skaala 
Yritystyyp-
pi Perustettu Vastaajan rooli 

Yritys A IT 1 1-9 Mikro 2000 Toimitusjohtaja 

Yritys B 
Tietoliikenneohjel-
mis-tot 

40 10-49 Pieni  2005 Liiketoiminta-johtaja 
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Yritys C Metalli 13 10-49 Pieni 1968 Taloushallinto 

Yritys D 
Muut liike-elämän 
palvelut 

10 10-49 Pieni 2006 Myyntipäällikkö 

Yritys E IT 14 10-49 Pieni 2005 Toimitusjohtaja 

Yritys F Ravintola ja leipomo 183 50-249 Keskisuuri 1966 Business Controller 

Yritys G 

Kirjanpito- ja tilin-
päätöspalvelu, liik-
keenjohdon konsul-
tointi 

5 1-9 Mikro 2003 Yrittäjä 

Yritys H 
Liikkeenjohdon kon-
sultointi ja markki-
nointi 

16 10-49 Pieni 2005 Toimitusjohtaja 

Yritys I 
Vaatetus, teollisuus ja 
kaupanala 

80 50-249 Keskisuuri 1983 
Tuotanto- ja tietohallinto-
päällikkö 

Yritys J 
Ohjelmistoliike-
toiminta 

75 50-249 Keskisuuri 1995 Business Manager 

Yritys K Asiantuntijapalvelut 7 1-9 Mikro 2011 Chairman of the board 

Yritys L Kustantaminen 8 1-9 Mikro 1990 Kehitysjohtaja 

  

Haastattelun toteutukseen käytettäviä menetelmiä on kolme: yksilöhaas-
tattelu, parihaastattelu ja ryhmähaastattelu (Hirsjärvi et.al.,1997, 206). Hirsjär-
ven ym. mukaan ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruun muoto, sillä tietoa 
saadaan usealta henkilöltä yhtä aikaa. Lisäksi haastateltavat ovat ryhmähaastat-
teluissa luontevampia. Koska tämän empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli 
saada mahdollisimman laaja kuva suomalaisten pk-yritysten liiketoimintatie-
don hallintajärjestelmien tiedontarpeesta, haastattelut toteutettiin yksilöhaastat-
teluna haastatellen kustakin yrityksestä vain yhtä edustajaa. Yrityksen edusta-
jaksi pyrittiin valitsemaan liiketoimintatiedon hallinta- ja raportointijärjestelmi-
en paras asiantuntija tai johtotehtävässä oleva henkilö, joka tiesi raportoinnin 
lisäksi myös sen, miten tietoa jatkojalostetaan ja hyödynnetään.  

Haastatteluaikojen sopiminen aloitettiin kesäkuussa 2015 ja viimeinen 
haastattelu oli syyskuun alussa. Ensimmäinen kontakti mahdolliseen haastatel-
tavaan oli sähköpostiviesti, jonka otsikko oli ”Kutsu graduhaastatteluun”. Säh-
köpostiviestissä kerrottiin aluksi miksi juuri tähän henkilöön otettiin yhteyttä, 
mitä tutkimus koskee, mitkä ovat tavoitteet ja mitä haastateltavalta odotetaan ja 
kuinka kauan haastattelu mahdollisesti vie aikaa. Lisäksi ehdotettiin jo heti 
muutamaa sopivaa aikaa sekä ilmoitettiin, että haastattelu nauhoitetaan. Viesti 
osoittautui yksilölliseksi ja tehokkaaksi, sillä melkein kaikkien potentiaalisten 
haastateltavien kanssa saatiin sovittua haastatteluaika viimeistään silloin, kun 
heille soitettiin perään. Aineisto koottiin haastattelemalla pk-yritysten edustajia 
joko puhelimitse GoToMeeting-sovelluksella tai kasvotusten haastateltavan 
yrityksen tiloissa, jolloin nauhoitus toteutettiin puhelimen nauhurilla. Haastat-
teluaika sovittiin sähköpostilla tai puhelimitse. Osalle lähetettiin kysymysrunko 
etukäteen, jos haastateltava sitä oma-aloitteisesti toivoi. Kussakin tapauksessa 
haastattelusta tehtiin tarkat muistiinpanot ja haastattelut osin myös litteroitiin. 
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Lopuksi kaikki keskeisimmät haastatteluvastaukset koottiin vastauskoontitau-
lukkoon analysointia varten. 

5.3 Tulosten tulkinta 

Yhtä yleispätevää tapaa analysoida haastatteluaineistoa ei ole, koska tutki-
jan valitsema näkökulma ja tutkimusongelma määrittelevät lähestymistapaa, 
kuten myös aineistosta tehtäviä empiirisiä ja teoreettisia päätelmiä. Aineiston 
analyysin vaiheita on seitsemän. Ensimmäisessä vaiheessa asetettiin tutkimus-
ongelma ja määritettiin tutkimuskysymys. Toisessa vaiheessa valitaan keruuta-
pa, kolmannessa kohdassa aineistoon tutustutaan ja se järjestetään sekä rajataan. 
Neljännessä luokitellaan ja etsitään teemat. Viides on aineiston analyysi, jossa 
vertaillaan teemoja ja ilmiöitä. Kuudes vaihe on tulosten koonti, tulkinta ja ver-
tailu aineistoon. Viimeinen eli seitsemäs vaihe on teoreettinen dialogi kootuista 
tuloksista, jossa hahmotellaan uudestaan tutkimusongelma ja mitataan käytän-
nön vaikutuksia sekä pohditaan jatkotutkimustarpeet. (Ruusuvuori ym., 2010, 
X) 

Ruusuvuoren ym. mukaan laadullisen aineiston analysoinnille on tyypil-
listä, että tutkimuskysymys on tiiviisti mukana prosessissa, koska aineisto antaa 
harvoin suoraan vastauksia kysymyksiin. Aineisto on opittava ensin tuntemaan 
käsittelemällä se. Tässä tutkimuksessa tärkeimmät ydinvastaukset luokiteltiin 
ensin aihekohtaisesti siten, että ne koottiin taulukkomatriisiin muodostaen kus-
takin yrityksestä oma rivi ja kustakin aiheesta oma sarake. Kunkin aiheen vas-
taukset kopioitiin avatuista haastatteluteksteistä taulukkoon vastaajayrityksen 
omalle riville aiheotsikon alle. Seuraavaksi aiheet luokiteltiin karkeasti löydet-
tyihin teemoihin: informaatio, järjestelmät ja prosessit. Matriisin avulla oli 
helpompi muodostaa alateemoja kunkin pääteeman alle. Tulokset käydään läpi 
seuraavassa kappaleessa tutkimuskysymyksiin vastaten. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia teemahaastatteluiden pohjalta. 
Tutkimushaastatteluun osallistui 12 suomalaista yritystä. Profiililtaan yritykset 
olivat pääasiassa pieniä tai keskisuuria (pk-) yrityksiä. Haastattelukysymykset 
löytyvät liitteestä (LIITE 1). Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää pk-
yritysten tiedontarpeet ja millaisilla prosesseilla ja järjestelmillä niitä kerättiin 
vastaten tutkimuskysymyksiin: 

 Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää sisäl-
lään? 

 Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien  
kehittämisessä? 

6.1 Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta 
pitää sisällään? 

Tässä kappaleessa käsitellään 12 yrityksen liiketoimintatiedon hallinnasta vas-
taavan edustajan näkemyksiä liiketoimintatiedon hallinnasta edustamassaan 
yrityksessä. Kappale käsittelee vastausten pohjalta sitä, millaista tietoa heidän 
pk-yrityksessä kerätään, millaisia prosesseja siihen käytetään ja millaisilla mit-
tareilla sitä seurataan ja miten tietoa hyödynnetään. Yrityksen haastateltavat on 
nimetty terkein Yritys A, Yritys B jne. 
 

6.1.1 Tiedon tarpeet liiketoimintatiedon hallinnassa pk-yrityksessä 

Kaikilta haastateltavilta kysyttiin mitä mittareita heidän yrityksessään seurat-
tiin. Vastaukset jakaantuivat kahteen kategoriaan; oli yrityksiä, joilla oli mitta-
reita, mutta neljänneksellä ei ollut vielä minkäänlaisia mittareita seurattavana. 
Kaikista mittareista kateseurantaa pidettiin tärkeimpänä. Rahavirta oli lähes 
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yhtä yleinen, kuin kateseuranta. Muita mittareita olivat liikevaihto- ja tulos, joi-
ta seurasi kolmannes vastaajista, soitot ja tapaamiset, varastonarvo, työn tasaa-
minen, maksuvalmius, asiakasmäärän kehittyminen, laskutettava työ, myynti, 
tapaamiset, kontaktit, toteutuneet kaupat, lähetetyt ja saatavat laskut, asiakas-
kohtainen kannattavuus, kylmät soitot, myyntiputken euromääräinen suuruus, 
osaamistaso, työntekijäkohtainen tuottavuus, laskutusaste, myydyt kappaleet, 
tuntimäärät, projektikannattavuus, ennusteita, budjetti, kehittyminen.  

”Mittareita käytetään tuotannon ja myynnin puolella. Talouden puolella kan-
nattavuus, liiketulos ja myynnin puolella kannattavuuksia sekä uusien soittojen 
ja tapaamisten lukumäärää. On tietyt tavoitteet ja sitten seurataan miten ne ta-
voitteet täyttyy.” - Yritys E 
”Tärkeimmät on asiakaskohtainen kannattavuus, työntekijäkohtainen tuotta-
vuus. Näiden kautta muodostuu laskutusaste,  minkätyyppistä työtä asiakkaal-
le tehdään, kuinka paljon on laskutettavaa, mikä on ylimääräistä sekä minkälai-
sia katteita asiakkaat jättävät.” - Yritys G 
”Tärkeimmät ovat tuntiseuranta, työaikaseuranta kutakin projektia kohden ja 
kate.” –Yritys J 

Eräs vastasi, että työaikaa ei raportoida ollenkaan. 
”Myynnin seuranta ja ennustusta sitä kautta: tulevat ja toteutuneet, laskutus,  
kulut ja tulos. Lisäksi halutaan seurata myös liiketoiminta-alueittain kehitty-
mistä: kaikkien osa-alueiden kehittymistä. Työaikaa ei raportoida.” – Yritys J 

Neljännes yritystä vastasi, että heillä ei ole käytössään minkäänlaisia mittareita. 
”Mittareita ei ole vielä päätetty, mutta tarve niille kyllä on. Mittareita ei ole ol-
lut aiemmin, koska tavoitearvoja ei ole määritetty.” - Yritys I 

6.1.2 Liiketoimintatiedon hallinnan tarvitsemat prosessit pk-yrityksessä 

Suurin osa yritystä vastasi raportoivansa ylemmälle tasolle, kuten pääomistajal-
le, hallitukselle, johdolle, projektipäälliköille, toimitusjohtajalle ja vastuuhenki-
löille. Myös henkilöstölle raportoitiin puolessa tapauksista. Muita kohteita, joil-
le yritykset raportoivat, oli pankki, kirjanpitäjä ja asiakkaat.  

”Myyntiraportit ovat julkisia kaikille, joista näkee onko kukin pysynyt lasku-
tustavoitteissaan. Raportit jaetaan sähköpostilla koko henkilöstölle. Jos raportit 
pitäisi itse hakea jostain, niitä ei kukaan katsoisi.” Yritys H. 

Raporttien jakamisen säännöllisyys jakautui kahteen vastauskategoriaan. 
Kaksi kolmasosaa yritystä raportoi säännöllisesti kuukausittain ja kolmannes 
saa raportit milloin tahansa, esimerkiksi päivittäin. 

”Tilanne käydään läpi hallituksen kokouksessa 1-2kk välein, riippuu kuinka 
akuutti tilanne on. Säännölliset raportit tulos, liikevaihto, myyntikate, käyttöka-
te ja jalostusarvo, tehdään hallituksen kokouksiin, mutta myös kvartaaleittain 
samat asiat käydään läpi työntekijöiden kanssa tulospalkkauksen puitteissa.” - 
Yritys C 
”Ei kovin säännöllistä. Aina kun ehtii, joskus kerran viikossa, kerran kuukau-
dessa tai pahimmillaan kerran kahdessa kuukaudessa. Raportteja tehdään sil-
loin, kun ne kiinnostaa.” - Yritys G 
”Myymälöiden raportit tehdään viikottain. Kuukausiraporteista muodostuu 
vuosiyhteenveto. Myymäläkohtaisesti raportoidaan päivittäin.” - Yritys I 
”Ne saa koska tahansa. Kerran kuussa tekee johtoryhmälle.” - Yritys F 
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Raportoinnista vastaavien määrä oli vaihtelevaa. Lähdejärjestelmistä tai 
taulukoista haettua dataa jatkojalostetaan pääasiassa yrityksen eri segmenteissä 
sellaisissa yrityksissä, joissa liiketoimintatiedon hallinta oli pitkälle mietittyä eli 
vastuu oli hajautettua, mutta näissä oli myös sellaisia yrityksiä, joissa raportoin-
ti ei varsinaisesti ollut kenenkään vastuulla, koska raportit olivat kaikkien saa-
tavilla. Osassa yrityksissä raportoinnista saattaa vastata vain hallitus tai toimi-
tusjohtaja, mutta osassa koko henkilökunta. 

”Henkilökunta ja lisäksi toimitusjohtaja laskee kynällä projekteja.” –Yritys D 
”Kunkin segmentin liiketoimintajohtajat, toimitusjohtaja sekä muut hallituksen 
jäsenet.” –Yritys B 
”Raportit muotoutuvat automattisesti, mutta myös projektipäälliköt muodostaa 
omia raportteja. Jossain määrin myös tukipalvelut tekevät Excelillä pivotteja 
tukipyynnöistä.” –Yritys J 

Raportointiin liittyviin prosesseihin meni keskimäärin aikaa 12 tuntia ja 12 
minuuttia kuukaudessa. Maksimivastaus oli 40 tuntia kuukaudessa ja minimi 
nolla tuntia kuukaudessa. 

”Ei periaatteessa vie aikaa, sillä ne muodostuvat napin painalluksella.” –Yritys J  
”Raporttien tekeminen vie paljon aikaa, sen vuoksi pyrimme sähköistämään 
palveluita. Toimitusjohtajalla menee kahdesta neljään päivää ja muilla puolesta 
päivästä päivään kuukausitasolla.” –Yritys K 

Kun haastateltavilta kysyttiin, kuinka raportoinnin prosesseja voisi helpot-
taa tai nopeuttaa, kolmannes vastaajista vastasi automatiikan olevan ratkaisu. 
Kuitenkin vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että raportointijärjes-
telmän selkeys säästäisi aikaa.  

”Automatiikka. Ensimmäisenä helpottavana tekijänä muun muassa verkko-
kaupanpuolella mittariston selkiyttäminen, jotta asiat ois helposti ja visuaalises-
ti verrattavissa keskenään. Automaatio olisi huippu juttu, mutta ei vielä kui-
tenkaan meillä se avaintekijä. Asia kiinnostaa, mutta mittarien visuaalisuus ja 
selkeys tärkein, jotta onnistumisen seuraamisen helppottuu.” –Yritys L 

Vastaajat toivoivat yhtä yleissilmäystä tärkeimmistä raporteista ja mitta-
reiden selkeyttämisestä. Eräs vastaaja haluaisi uusia kaikki järjestelmät, jos olisi 
rahaa. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi raportointia. Hän lisää, että olisi hieno 
saada tietyille käyttäjäryhmille muokattuja raportteja omasta näkökulmastaan: 

”Voisi helpottaa ja nopeuttaa jos olisi rahaa voisi uusia kaikki systeemit. Tie-
dämme mitä halutaan, mutta Microsoftin lisenssit maksaa niin paljon. Olisi 
hieno saada tietyille käyttäjäryhmille muokattuja raportteja omasta näkökul-
mastaan riippuen käyttäjästä. Haluttu päivityspaketti 50 000 euroa. Arja Kuuk-
kanen on tarjonnut ratkaisua, mutta siinäkin on lisenssikysymyksiä.” Yritys F 

6.1.3 Liiketoimintatiedon hallinnan lähdejärjestelmät pk-yrityksessä 

Yrityksien lähdejärjestelmiä oli hyvin monipuolisesti.  Osa yrityksistä 
syötti kaiken tiedon Exceliin, mutta osa toimi siten, että eri järjestelmien tieto 
tuli kokonaisvaltaisesti ja automaattisesti käytettyyn raportointijärjestelmään. 
Silti monipuolisimmankin raportointijärjestelmän lisäksi yrityksessä käytettiin 
Exceliä rinnalla tarpeen tullen. Jos yrityksen ainut raportointijärjestelmä ei ollut 
Excel, tietolähteenä oli vähintään jokin taloushallinnon järjestelmä, kuten Ta-
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lenom tai ProCountor. Myös toiminnanohjausjärjestelmistä, kuten ERP:stä tuli 
pääraportointijärjestelmiin tietoa. 

”Syötettyä tietoa Exceliin. Ei muita järjestelmiä.” - Yritys K 
”Ei muista järjestelmistä tule tietoa, sillä muut eivät kykene toimittamaan.” - 
Yritys D 
”Toiminnanohjausjärjestelmään syötetään käsin. Kaikki on rakennettu Value-
Framen ympärille. Se on kytketty myös kulunvalvontaan, mutta tätä ei juuri 
seurata.” - Yritys J 

 

6.2 Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien kehittäminen 

6.2.1 Liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmien visuaalisuus 

 
Yritysten raportoinnin visuaalisuus oli vaihtelevaa. Reilulla puolella yri-

tyksistä raportit olivat osittain visuaalisia, mutta osittain vain Excelillä tapahtu-
van jatkojalostuksen ansioista. Neljännes vastasi, että raportit eivät ole raport-
timuotoisia tai visuaalisuus ei ole helposti luettavaa. Vain hyvin pienellä osalla 
yrityksista raportit olivat osittain visuaalisesti dynaamisia, eli visualisointiin 
pystyi porautumaan kerrosten avulla. Yhden vastaajan mielestä graafisuus ei 
ollut tärkeintä. 

”Raportit ovat visuaalisesti kökköjä. Niissä voisi olla automatiikkaa. Ne eivät 
ole kovinkaan helposti luettavia. Perus Excel-kaavioihin voi porautua hieman.” 
- Yritys K 
”Kuukausitasoiset raportit ovat visuaalisesti dynaamisia diagrammeja ja käyriä. 
Jos poikkeamia esiintyy, niin tutkitaan tarkemmin. ValueFrame tekee visuaali-
sia kuvioita piirakkana. Ohjemistokehityksessä käytetään pylväsdiagrammeja. 
Joitain tietoja pyöritetään myös Excelin Pivoteilla ja PowerPivotilla. Hyvin pal-
jon käytetään tätä.” (Yritys 10) 
”Graafinen ulkoasu ei ole tärkein, mutta hieno nähdä trendit käppyränä.” Yri-
tys B. 

 

6.2.2 Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät 

Kolmas teema oli tietojärjestelmät. Teema käsitteli aiheita pk-yrityksen rapor-
tointijärjestelmien automatiikka, visuaalisuus, jakaminen, raportointijärjestel-
mät ja niiden ominaisuudet sekä tietolähteet. 

Vastaajista lähes puolet käytti Microsoft Excel -taulukkolaskentasovellusta, 
myöhemmin Excel, pääasiallisena raportointityökaluna tiedon jalostamiseen. 
Näistä suurin osa oli pieniä yrityksiä, mutta noin viidennes oli keskisuuria yri-
tyksiä. Toiseksi eniten käytössä olevista raportointityökaluista oli ValueFrame 
ja ProCountor pääasiallisena järjestelmänä tiedon jalostamiseen ja seuraamiseen.  
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Muita mainittuja raportointityökaluja olivat verkkokauppatyökalut, In-
sight, Visma Severa, Microsoft Dynamics, DL Software, Microsoft Navision ERP, 
Visma Fivaldi, AutoTask, Workmanager, Talenom ja TrustPoint. Osalla yrityk-
sistä oli useampi raportointijärjestelmä käytössään.  

”Ei varsinaisesti raportointijärjestelmää käytössä. Me lähinnä tällä hetkellä ke-
rätään raportteja eri järjestelmistä. Kullakin järjestelmällä omat raportointi-
mahdollisuutensa ja hyödynnämme niitä.” - Yritys E 
”Tällä hetkellä eri tietojärjestelmistä otettu tietynmuotoisia raportteja, joita on 
jalostettu Excelissä eteenpäin. Tulevaisuudessa Excel hakee tiedot tietokantojen 
datasta. Excelin raportointityökaluilla on rakennettu raportit toimimaan mah-
dollisimman automaattisesti ja ne ovat  dynaamisia. Niitä pystyy helposti tar-
kastelemaan jatkossa.” - Yritys I 

 

6.2.3 Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmää tukevat ominaisuudet 

Raportointijärjestelmän parhaiksi ominaisuuksiksi lueteltiin helppokäyt-
töisyys, muokattavuus, ajantasaisuus, luotettavuus sekä loogisuus. Haastatte-
luissa paistoi esille se, että yritysten raportointivastaavilla ei ollut aikaa eikä 
haluja liian monimutkaisiin käyttöliittymiin vaan haluttiin mahdollisimman 
helppokäyttöistä järjestelmää. Myös käytettävyys nousi esille, mutta järjestel-
män haluttiin olevan muokattava ja joustava tarpeen tullen sekä tietenkin ajan-
tasainen, mutta myös luotettava.  

”Käytettävyys, koska muuten sitä käytetään laiskasti, tietoon porautuminen 
helposti käyttöliittymästä, jotta näkee mistä luvut rakentuu, ja mobiili, sillä se ei 
vaadi järjestelmän käyttöönottoja.”  - Yritys K 
”Tukee liiketoimintaa ja pitää saada tarvittavat raportit halutuista raportoitesta. 
Pitää olla tieto mitä seurataan. – Käytettävyys, jotta se on helposti luettava ja 
ymmärrettävä. Kolmanneksi tärkeimpänä on hälytykset, että ne tulee ja huoma-
taan.” - Yritys J 

Yritysten tämänhetkisten raportointijärjestelmien parhaimpia ominai-
suuksia olivat muun muassa se, että niistä löytyi tarvittava tieto, että järjestelmä 
on ylipäänsä olemassa, ja, että se on selkeä ja yksinkertainen. Yksi haastatelta-
vista ei halunnut ilmoittaa mitään nykyisen järjestelmän hyviä puolia johtuen 
tyytymättömyydestä käytössä olevaan järjestelmään. Tyytymättömyyttä aiheut-
tivat nykyisten raportointijärjestelmien huonot puolet, kuten sen työläys ja vi-
suaalisuuden puuttuminen. Muita yksittäisiä kommentteja olivat muun muassa 
korkea hinta, epäluotettava, se ei ole automaattinen tai palvele tarpeeksi. 

”Vaatii aika aikaa, monen klikkauksen takana, yhdenmukaisuus puuttuu. Hy-
vänä puolena on se, että ylipäätään on raportteja ja siellä on melko paljon jo 
valmiita pohjia, raportit kuuluu aina hintaan eli ei tarvitse maksaa erikseen ja 
jos pystytään nykyisiä työkaluja hyödyntämään” - Yritys E 
”Plussaa on ylipäänsä joku paikka johon laitetaan asioita, halu kehittää niitä. 
Miinuksena dataa kerätään liian vaihtelevasti, nykyiset järjestelmät eivät palve-
le niin hyvin kuin voisi palvella, mistä seuraa se, ettei sinne kerätä niin paljon 
tietoa kuin pitäisi, pitäisi olla mobiiliin taipuva” - Yritys B 
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6.2.4 Tiedon jakaminen 

Kolmannes vastasi, että raportteja jaetaan sähköpostilla ja neljänneksellä 
raportteja oli saatavana tämän lisäksi tai vain pilvipalvelussa, kuten Googlen 
palveluissa tai SharePointissa. Kahdella yrityksellä raportit sijaitsivat vain Va-
lueFramessa ja yhdellä intranetissä. Erään 16 hengen yrityksen toimitusjohtaja 
(Yritys H) epäili, että kukaan ei katsoisi raportteja, jos ne pitäisi hakea jostain. 
Tämän vuoksi he käyttivät sähköpostia. 

”Raportit jaetaan sähköpostilla pdf:nä. Optimi olisi pilvipalvelu. Asiakkaat ovat 
kuitenkin erittäin tyytyväisiä palveluun. Asiakkaat eivät ole kiinnittäneet huo-
miota raporttien jakamiseen.” - Yritys D 

6.2.5 Muuta 

Osa haastateltavista halusi sanoa lopuksi muutaman kehitysehdotuksen. 
Yksi haastateltavista toivoi, että raportointi ei laahaisi perässä ja siihen olisi 
helppo päästä mistä vain. Myös toisen vastaajan mielestä raporttien jakaminen 
on tulevaisuudessa keskiössä. Kolmannen vastaajan mielestä aluksi pitäisi tar-
kemmin miettiä raportoinnin lähtökohtia ja laittaa liiketoiminna prosessit ensin 
kuntoon. 

”--mobiliteetti tai tämmönen vähän laahaa; aika harva järjestelmätoi-
mittaja edelleenkään ymmärtää sitä, että ihmiset tekee töitä autossa istues-
saan, liikennevaloissa, ruokakaupassa kassajonossa ja hississä ja tällain jalka-
käytävällä kävellessä.. ettei se työnteko oo sitä, että sä istut tietokoneella ja 
kattelet sun näyttöön vaan se on tossa kännykällä, että tässä raportointipuo-
lessakin se laahaa aikapaljon perässä.” - Yritys E 

”Jakaminen: meilläkin tulee korostumaan jatkossa se, että pitää olla eri-
laisilla päätelaitteilla katsomaan raportit. Mobiilisti.” - Yritys I 

”Enemmänkin pitäisi miettiä miten asioita seurataan. Liiketoiminnan-
prosessit pitää laittaa ensin kuntoon. jokainen yksilö haluaa omanlaisia ra-
portteja, mutta raporttien pitäisi tukea liiketoiminta.” - Yritys J 
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6.3 Tulosten yhteenveto 

Yhteenvetona alla olevassa taulukossa (Taulukko 2.) on vastattu tutkimuksen 
tutkimuskysymyksiin teemoittain.  

 
Taulukko 2. Vastaukset tutkimuskysymyksiin teemoittain 

Tutkimuskysymys 
/ Teema 

Mitä prosesseja ja informaa-
tiota liiketoimintatiedon 
hallinta pitää sisällään? 
 

Mitkä menestystekijät 
auttavat liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestel-
mien kehittämisessä? 

Prosessit Raportointijärjestelmien 
tulee taipua yritysten rapor-
tointiprosesseihin. Pk-
yritysten prosesseja ovat ra-
porttien muodostaminen ja 
säännöllinen raportointi 
ylemmälle tasolle ja henki-
löstölle. Aikaa prosesseihin 
kului keskimäärin 12 tuntia 
ja 12 minuuttia kuukausita-
solla. 

Ajansäästöä tulisi 
Automatiikalla. Rapor-
tointijärjestelmässä tulisi 
olla ominaisuuksia, jotka 
tukisivat säännöllistä ra-
portointia, ja raportit oli-
sivat automaattisesti ajan 
tasalla sekä dynaamisia, 
jolloin tapahtumien syy- 
ja seuraussuhteita on 
mahdollista tarkastella 
helpommin. 

Informaatio Raportointijärjestelmän 
pitää voida tuottaa tietoa, 
mikä kertoo yrityksen ajan-
tasaisen tilanteen. Lisäksi 
sillä tulee pystyä ennusta-
maan tulevaa, esimerkiksi 
työntekijätarpeita ja tiedon 
tulee olla helposti saatavilla. 

Ajantasainen tieto 
pitää sisällään muun mu-
assa yleisiä liiketoimin-
nan tunnuslukuja, kuten 
kustannusten ja tavoittei-
den seurantaa. Raportoin-
tiratkaisun toivottiin 
myös ohjaavan myyntiä. 

Tietojärjestelmä Olemassa olevan rapor-
tointijärjestelmän parhaim-
pia ominaisuuksia olivat se, 
että sieltä löytyy tarvittava 
tieto ja että järjestelmä oli 
ylipäänsä olemassa. Lisäsi 
selkeys ja yksinkertaisuus 
mainittiin myös.  

Yleisesti raportointi-
järjestelmän tärkeimmäk-
si ominaisuudeksi vastat-
tiin helppokäyttöisyys. 
Muita hyviä ominaisuuk-
sia oli selkeä ja yksinker-
tainen. Tietoa pitää voida 
myös jakaa. 



45 

7 POHDINTA 

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa näkemys siitä, mitä tietoa ja liiketoi-
mintatiedon hallintajärjestelmien tulisi pitää sisällään, mitä prosesseja se vaatii 
ja mitkä menestystekijät auttavat järjestelmien kehittämisessä. Tämän luvun 
tarkoitus on vastata tutkimuksen tutkimuskysymyksiin kirjallisuuden ja tutki-
muksessa tehtyjen havaintojen perusteella. 

Pohdinta perustuen kirjallisuuteen ja teemahaastattelun vaatii teorian ja 
empirian vuorovaikutusta, mikä näkyy lomittautumisena tutkimustekstissä. Se 
on suositeltava analysointitapa käytännöllisen ongelman ratkaisuun, jolloin 
saadaan olennaista tietoa. (Eskola ja Suoranta 1998, 174-180.)  

Kahdessa ensimmäisessä alaluvussa vastaan tutkimuskysymyksiin laa-
jemmin. Kolmannessa alaluvussa pohditaan tarkemmin kirjallisuuden ja empii-
risen tutkimuksen eroavaisuuksia ja sitä, tuliko tutkimuksessa esille jotain, mitä 
ei kirjallisuudessa tullut ilmi. Viimeisenä arvioidaan tutkimuksen luotettavuut-
ta ja pätevyyttä. 

7.1 Liiketoimintatiedon hallinnan tieto ja prosessit 

Tässä luvussa vastataan tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin: "Mitä 
prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää sisällään?" Ja "Mit-
kä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien kehittämi-
sessä?".  

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin liiketoimintatiedon hallin-
nan informaatiota ja prosesseja kuvaavaa teoriaa. Kirjallisuuskatsauksessa il-
meni, että liiketoimintatiedon hallinnassa on ensisijaisen tärkeää, että oleellinen 
tieto on kaikkien tarvittavien henkilöiden saatavilla ja se on reaaliaikaista. Kir-
jallisuuden mukaan tärkeänä pidettiin myös sitä, että liiketoimintatiedon hal-
linnassa koottiin koko yrityksen informaatio kaikista käytettävistä järjestelmistä, 
jotta saatiin relevantti lopputulos.  



46 

Haastatteluiden perusteella raportointijärjestelmän pitää pystyä tuotta-
maan tietoa yrityksen ajantasaisesta tilanteesta ja ennustaa tulevaisuutta. Tietoa 
kerättiin laajasti eri järjestelmistä. Liiketoimintatiedon hallinta on kuitenkin pk-
yrityksissä vielä lapsen kengissä ja eikä tieto ole helposti sitä tarvitsevien henki-
löiden saatavilla. Tiedosta muodostettiin erilaisia mittareita, joita pk-yrityksillä 
oli laajasti käytössä. Näistä katelaskenta ja rahavirta olivat tärkeimmässä roolis-
sa perustuen niiden yleisyyteen vastauksissa. Kirjallisuuden mukaan liiketoi-
mintatiedon hallinta toteutuu vasta, kun sitä on jalostettu tietoa sellaisen henki-
lön toimesta, kuka tietää mitä tehdä sillä. Liiketoimintatiedon hallinnan tavoit-
teena on aina arvon ja yrityksen hyvinvoinnin luominen. Yrityksen tai päätök-
sentekijän onkin tiedettävä mikä on välttämätöntä, jotta yritys pysyy hengissä 
ja hyvinvoivana nyt ja tulevaisuudessa. Uskonkin, että pk-yrityksissä erilaisiin 
mittareihin vaikuttavat vahvasti yrityksen ala, datan monipuolisuus, yrityksen 
tavoitteet ja johdon tarpeet. Vaikka muita mittareita vastauksissa oli runsaasti, 
kuten liikevaihto, tulos, soitot, tapaamiset, varaston arvo, työn tasaaminen, 
maksuvalmius, asiakasmäärän kehittyminen, laskutettava työ, myynti, tapaa-
miset, kontaktit, toteutuneet kaupat ym., tulee nämä sitoa aina yrityksen omaan 
strategiaan eikä toinen mittari ole välttämättä parempi kuin toinen. Osalla yri-
tyksistä ei ollut minkäänlaisia mittareita, mikä oli yllättävä tulos. Kirjallisuu-
denkin mukaan tiedon hyödyntämisessä auttaa luova ajattelu, millä pyritään 
ajattelemaan pidemmälle kuin asiakas. 

Viitaten kirjallisuuteen, liiketoimintatiedon hallintaa tukevat prosessit oli-
vat myös tärkeässä roolissa. Liiketoimintatiedon hallinta on itsessään prosessi, 
mikä muuttaa raakadatan hyödylliseksi informaatioksi niin, että se tuottaa oi-
keaa liiketoiminnallista hyötyä. 

Haastateltavin mukaan raportointijärjestelmien tulee taipua yritysten ra-
portointiprosesseihin. Olemassa olevan raportointijärjestelmän parhaimpia 
ominaisuuksia olivat se, että sieltä löytyy tarvittava tieto ja että järjestelmä oli 
ylipäänsä olemassa. Lisäsi selkeys ja yksinkertaisuus mainittiin myös. Pk-
yrityksillä siis toteutuu tiedon jakaminen koko henkilöstön kesken, mutta sitä 
toteutetaan pääasiassa sähköpostilla ja se vie aikaa eikä se ole reaaliaikaista. 
Haastateltavien mukaan aikaa koko prosessiin meni nollasta 40 tuntiin viikossa 
ja kaikkien vastausten keskiarvo oli 12 tuntia 12 minuuttia kuukaudessa.  

Pk-yritysten liiketoimintatiedon hallinnassa ei siis kaikilta osin toteudu se, 
että liiketoimintatiedon hallintaprosessien tulee olla helppokäyttöisiä ja tar-
peeksi yksinkertaisia. Monella pk-yrityksellä olisi näissä parantamisen varaa. 
Joissakin yrityksissä tilanne käydään läpi vain yhdestä kahteen kuukauden vä-
lein, kun taas joissakin yrityksissä raportoitiin reaaliaikaisesti. Sellaiset yritykset, 
joissa liiketoimintatiedonhallintaan oli oma työkalunsa ja tähän oli käytetty 
suunnitelmallisuutta sekä aikaresursseja, ei raportointi vienyt juurikaan aikaa. 
Toisaalta kaikissa pk-yrityksissä ei vielä uskota siihen, että henkilöstöä kiinnos-
taisi käydä katsomassa raportteja, jos liiketoimintatiedon hallinnan tuottamaa 
informaatiota olisi kaikkien saatavilla kokoajan reaaliajassa. Pk-yrityksillä on 
tässä vielä iso askel otettavana.  
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Kirjallisuuden mukaan liiketoimintatiedon hallinnan prosessi on viisivai-
heinen, mikä alkaa datan keräämisellä. Se on perusta liiketoimintatiedon hal-
linnalle. Tämän jälkeen mitataan datan pätevyyden ja luotettavuuden arviointi. 
Kolmantena analysoidaan data. Tämä vaihe on tärkeä, koska liiketoimintatie-
don hallinta vaatii informaation täyttä ymmärrystä. Kirjallisuuden mukaan 
myös paras tapa saada laadukasta tietoa on testata sitä. Neljäs vaihe on tiedon 
varastointi. Tähän on useita ratkaisuja, mutta tavoitteena on luoda tietoa ja 
osaamista organisaation muistiin. Tässä tavoitteena on informaation tuomassa 
hyödyssä, ei niinkään tekniikassa. Viides vaihe on tiedon jakaminen, mikä tu-
kee myös joustavaa päätöksentekoprosessia.   

Haastatteluiden perusteella pk-yrityksillä liiketoimintatiedon prosessimal-
li oli vaihteleva, mutta sieltä oli tunnistettavissa tiettyjä vaiheita. Pk-yritysten 
prosesseja olivat raporttien muodostaminen saadusta datasta ja säännöllinen 
raportointi ylemmälle tasolle ja henkilöstölle. 

Kirjallisuuden mukaan koko organisaation on sitouduttava aiempiin pro-
sesseihin, kuten eri työkalujen standardeihin ja käytänteisiin laadukkaan tiedon 
takaamiseksi.  

Vastaajien mukaan aluksi pitäisi tarkemmin miettiä raportoinnin lähtö-
kohtia ja laittaa liiketoiminnan prosessit kuntoon. Liiketoimintatiedonhallinta 
prosesseihin sitoutuminen koko organisaation voimin toteutui vaihtelevasti. 
Yrityksissä, joissa liiketoimintatiedon hallinta oli reaaliaikaista ja kaikkien saa-
vavilla, kattoi se laajasti koko yrityksen toiminnat ja vastuulliset oli hajautettu 
eri segmentteihin. 

Kirjallisuuden mukaan tärkeää on myös tietää, kuka on vastuullinen da-
tasta ja raporteista. Kaikki haastateltavat olivat itse vastuussa raportoinnista, 
joten se oli kaikissa tapauksissa suhteellisen selvää. 

7.2 Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien menestystekijät 

Tässä luvussa vastataan toiseen tutkimukselle asetettuun tutkimuskysymyk-
seen: Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien 
kehittämisessä?  

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin liiketoimintatiedon hallin-
nan informaatiota ja prosesseja kuvaavaa teoriaa. Kirjallisuuskatsauksessa il-
meni, että liiketoimintatiedon hallintajärjestelmissä tulee ottaa huomioon neljä 
tärkeää elementtiä: (1) yritykselle räätälöity liiketoimintatiedon hallinnan viite-
kehys, (2) oikeat mittarit, (3) reaaliaikaisuus ja dataan pääsy sekä (4) käyttö, sel-
keys ja mahdollisuus omaan analyysiin. 

Haastatteluissa neljä tärkeintä liiketoimintatiedon hallinnan elementtiä 
olivat (1) automaattisuuden tuoma ajan säästö sekä ajantasaisuus, (2) raportoin-
tijärjestelmän ominaisuudet tulisi tukea säännöllistä raportointia ja raportoin-
nin ohjata liiketoimintaa, (3) raporttien saatavuus ja helpompi jakaminen sekä 
(4) järjestelmän helppokäyttöisyys, selkeys ja yksinkertaisuus. 
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Kirjallisuudessa mainittiin, että liiketoimintatiedon hallinnan kokonai-
suutta tukee yritykselle luotu viitekehys, mikä sisältää yrityksen liiketoiminnal-
le keskeisen komponentit ja työkalut. Viitekehyksen määrittelyssä on otettava 
huomioon oikeat mittarit, reaaliaikaisuus ja dataan pääsy. 

Haastateltavien mukaan ajansäästöä tulisi automatiikalla. Raportointijär-
jestelmässä tulisi olla ominaisuuksia, jotka tukisivat säännöllistä raportointia, ja 
raportit olisivat automaattisesti ajan tasalla sekä dynaamisia, jolloin tapahtumi-
en syy- ja seuraussuhteita on mahdollista tarkastella helpommin. 

Ajantasainen tieto pitää sisällään muun muassa yleisiä liiketoiminnan 
tunnuslukuja, kuten kustannusten ja tavoitteiden seurantaa. Raportointiratkai-
sun toivottiin myös ohjaavan myyntiä. 

Haastateltavat toivoivat, että raportointi olisi ajantasaista ja helposti saata-
villa. Uskottiin, että tulevaisuudessa raporttien jakaminen olisi keskiössä.  

Kirjallisuuden mukaan liiketoimintatiedon hallintaa tukevien järjestelmien 
tulee olla helppokäyttöisiä ja tarpeeksi yksinkertaisia. Liiketoimintatiedon hal-
linnan tuottama informaatio tulee olla visuaalisesti selkeää ja siihen tulee pys-
tyä porautumaan tarkempaa analysointia varten. 

Yleisesti raportointijärjestelmän tärkeimmäksi ominaisuudeksi vastattiin 
helppokäyttöisyys. Muita hyviä ominaisuuksia oli selkeä ja yksinkertainen. Tie-
toa pitää voida myös jakaa. 

7.3 Havaintoja 

Vastaten tutkimuskysymykseen ”Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoiminta-
tiedon hallinta pitää sisällään?”, tutkimuksessa havaittiin, että tulokset olivat 
saman suuntaisia kirjallisuuteen verraten. Aluksi tehdään havainnot aiheesta 
informaatio ja sen jälkeen prosessit. Viimeisenä tehdään havaintoja toiseen tut-
kimuskysymykseen liittyen: ”Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatie-
don hallintajärjestelmien kehittämisessä?”. 

Liiketoimintatiedon tarvitsema informaatio: Liiketoimintatiedon hallin-
tajärjestelmien sisältämän informaation tulisi olla saatavilla ja reaaliaikaista. 
Tässä sekä kirjallisuus, että vastaajat olivat täysin samaa mieltä. Myös se, että 
informaation tulisi olla jatkojalostettu niin, että sillä pystyisi analysoimaan pi-
demmälle kuin asiakas, oli tulos yhtenevä. Haastateltavat muotoilivat tämän 
niin, että raportointityökalulla pitäisi pystyä ennustamaan tulevaa. Tämän li-
säksi informaatiota tulisi tuottaa koko organisaation yhtenäisten prosessien 
seurauksena eli raportit olisivat yritysten prosessien mukaisia. 

Se missä kirjallisuus painotti datan varastointia, eivät haastateltavat 
kommentoineet tätä. Kirjallisuuden mukaan tietovarastoinnin tarkoitus tallettaa 
tietoa ja osaamista organisaation muistiin. Nykyään kuitenkin analytiikkaoh-
jelmat tallentavat tietoa itse itseensä, joten tämä voi olla syy, etteivät haastatel-
tavat ottaneet aihetta esille, se saattoi olla niin itsestään selvä asia. Kirjallisuu-
denkin mukaan toisaalta varastointimenetelmiä on useita, eikä yksikään ole 
ylitse muiden. Informaation testaus oli myös toinen, johon ei haastatteluissa 
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otettu kantaa. On kuitenkin selvää, että testaaminen on oleellinen osa liiketoi-
mintatiedon hallintaa ja sen luotettavuuden mittaamista. 

Haastateltavien mukaan selkeys ja yksinkertaisuus olivat tärkeimpiä omi-
naisuuksia informaatiolle. Tähän kirjallisuuskatsaus ei ottanut kantaa, siinä in-
formaation tulisi olla ennen kaikkea hyödyllistä ja vastuutettua. Kaiken kaikki-
aan liiketoimintatiedon hallinnan tarvitsema informaatio pk-yrityksessä tulee 
olla saatavilla ja reaaliaikaista, hyödyllistä, selkeästi ja yksinkertaisesti esitettyä, 
testattua, talletettua tai varastoitua, koko organisaation yhtenäisten prosessien 
mukaan tuotettua, jotta informaatio on laadukasta, luovan ajattelun tulosta ja 
ennustettavaa sekä vastuutettua. 

 
Liiketoimintatiedon tarvitsemat prosessit: Liiketoimintatiedon hallinnan pro-
sessin tulisi olla määriteltyä laadukkaan informaation takaamiseksi. Kirjalli-
suudessa ja haastatteluissa yhtenäistä prosessivaiheissa oli datan kerääminen, 
analysointi ja jakaminen. Pk-yritysten raportointiprosessit erosivat hieman kir-
jallisuudesta. Haastateltavat eivät maininneet pätevyyden ja luotettavuuden 
arviointia eikä varastointia. Toisaalta kirjallisuudessa ei mainittu pk-yritysten 
esille tuomaa raporttien muodostamista. Voidaan kuitenkin päätellä, että ra-
porttien muodostaminen on osa analysointia ja varastointi tapahtuu tallennuk-
sen yhteydessä. Kirjallisuuden mukaan täydennetty liiketoimintatiedonhallin-
nan uusi prosessimalli on tämän tutkimuksen tuloksena seuraava: 

1. Datan kerääminen ja sen luotettavuuden analysointi 
2. Raporttien luominen 
3. Informaation analysointi tietämykseksi 
4. Informaation tallettaminen ja jakaminen tai julkaiseminen 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien menestystekijät: Vastaten tut-
kimuskysymykseen, kirjallisuuden ja haastatteluiden mukaan teoria ja empiiri-
nen tutkimus tukivat toisiaan siinä, että liiketoimintatiedon hallintajärjestelmi-
en tulee olla helppokäyttöisiä ja selkeitä. Datan tulee olla integroituna järjestel-
mään automaattisesti eri lähdejärjestelmistä ja siihen tulee olla helppo pääsy. 
Kirjallisuus sekä haastattelut viittasivat liiketoimintatiedon hallinnan mittarei-
den osalta siihen, että tarpeet tulisi määrittää aina tapauskohtaisesti. Koko liike-
toimintatiedon hallintaprojekti tulisi aloittaa ensin määrittelemällä yrityksen 
viitekehys, mikä sisältää yrityksen tärkeimmät komponentit sekä työkalut. Kun 
viitekehyksen komponentteihin ja työkaluihin liittyvät prosessit, joita koko or-
ganisaatio noudattaa, on kunnossa, saadaan datasta yritykselle hyödyllistä vii-
sautta määrittelemällä halutunlaiset ja yrityksen strategiaa tukevia mittareita. 
Mittareihin ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta kaikki lähtee strategiasta ja 
siitä, että ihminen kuka informaatiota käsittelee ja analysoi, tuntee ympäristön, 
käytänteet ja osaa tehdä sen avulla parempia päätöksiä. Raportointijärjestelmän 
yleisiksi periaatteiksi tässä tutkimuksessa rakentuivat seuraavat: 
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 Aluksi on tärkeää muodostaa yritykselle räätälöity liiketoimintatie-
don hallinnan viitekehys, jossa on otettu huomioon kokonaisuus, 
kuten yrityksen työkalut, järjestelmät ja prosessit 

 Liiketoimintastrategiaa tukevat mittarit 

 Reaaliaikaisuus, automaattisuus, raporteille pääsy ja raporttien ja-
kaminen 

 Helppokäyttöisyys, selkeys ja yksinkertaisuus 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä kappaleessa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. Tarkemmin tutki-
muksen eteneminen on kuvattu aikaisemmassa luvussa 5. 

Empiirisessä tutkimuksessa puhutaan usein tutkimuksen validiudesta. 
Tällä tarkoitetaan mittaako tutkimus sitä mitä sen piti mitata eli ovatko tutki-
muksen tulokset olleet tarkoituksenmukaisia. Mittauksen ja tulkintojen pohti-
minen ovat myös luotettavuuden pohdintaa. Luotettavuutta mitatessa tulee 
pyrkiä vastaamaan mitkä ovat olennaiset vastaukset tutkimuksen ongelmiin. 
Tutkijan on pohdittava tulosten merkitystä tutkimusalueella, mutta myös sitä, 
mikä laajempi merkitys tuloksilla voisi olla. Myös tutkimusmenetelmän valin-
taa tulee pohtia. (Hirsjärvi ym., 1997, 222) Tutkimuksen yleistettävyyttä ajatel-
len, on tärkeää saada selville mikä ilmiössä on merkittävää sekä mikä ilmiössä 
toistuu.  

Kuten Tutkimusmenetelmät-luvussa (luku 5) mainittiin, tutkijan pohtiessa 
tuloksia kokonaisvaltaisesti, olisi syytä ottaa huomioon myös useita tulkintoja. 
Pelkkä tulosten analysointi ei riitä kertomaan tutkimustuloksia. Validiutta voi 
mitata ainoastaan sillä, vastasiko tutkimus asetettuihin ongelmiin. (Hirsjärvi, 
220-222). Haastattelu valitaan usein muun muassa siksi, jotta haastateltava voi 
kertoa aiheesta laajemmin, kuin tutkija pystyy ennakoimaan. Lisäksi kasvotus-
ten vastauksiin saadaan syvyyttä ja lisäkysymyksiä voidaan esittää. Haastatte-
lun hyvänä puolena on myös ongelmien selventäminen. Sen haittapuolia on 
aika, jonka se ottaa. Lisäksi haittana saattaa olla myös se, että haastateltavat ha-
luavat antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia, mikä saattaa heikentää luo-
tettavuutta. (Hirsjärvi et.al.,1997, 201-202) 

Haastatteluissa, joita järjestettiin kaksitoista kappaletta erilaisille pk-
yrityksille, kysyttiin kysymyksiä samaa kysymysrunkoa mukaillen. Aiheita kä-
siteltiin joissain tapauksissa laajemmin, kuin toisissa. Jos ajatellaan tulosten 
yleistettävyyttä pk-yrityksissä, luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että vaikka 
tutkimus oli kohdistettu pk-yrityksille, osa yrityksistä oli kuitenkin mikroyri-
tyksiä (1-9 henkilöä). Perustelu, miksi nämä yritykset sopivat kuitenkin haasta-
teltaviksi, oli se, että suurin osa Suomessa toimivista yrityksistä kuuluu tähän 
kategoriaan ja on tämän vuoksi merkittävä kohdeyleisö. Vastaajaksi pyrittiin 
valitsemaan henkilö, joka tiesi yrityksen tilanteen tai vastasi raportoinnista. Ky-
symysten alussa selvisi, että vastaajista puolella oli tarkka kuva yrityksen tilan-
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teesta ja toisella puolella vain melko tarkka. Se, että kaikki vastaajat eivät tien-
neet yrityksen tilannetta, ei vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin, koska haastatte-
lu koski raportointimenetelmiä eikä tilannekuvaa. Raportointimenetelmät olivat 
kaikilla vastaajilla tiedossa. Osa haastatteluista nauhoitettiin ja litteroitiin, osas-
ta haastatteluista tehtiin tarkat muistiinpanot, joita käytettiin tässä tutkimukses-
sa. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi tulosten samankaltaisuus verraten kir-
jallisuuteen. Lisäksi tutkimus vastasi annettuihin tutkimuskysymyksiin katta-
vasti. Tutkimus mittasi sitä mitä sen piti mitata. Tuloksiin vaikutti se, että haas-
tateltavat toteuttivat liiketoimintatiedon hallinnan prosesseja hyvin kustannus-
tehokkaasti eikä läheskään kaikissa haastattelukohteissa prosesseja oltu mietitty 
kovin tarkkaan. Tämän vuoksi kirjallisuus antoi informaatiolle, prosesseille ja 
tietojärjestelmän ominaisuuksille hieman kattavamman vastauksen verraten 
tuloksiin. Toisaalta tuloksissa oli mainittu asioita, joita ei kirjallisuuskatsaukses-
sa mainittu. Tähän olisi saattanut vaikuttaa kattavampi kirjallisuuden tutkimi-
nen, mutta toisaalta kirjallisuuden liiketoimintatiedon hallinta ja muutaman 
hengen yrityksen raportointi ei välttämättä teoreettisesti täysin koskaan kohtaa. 
Tutkimuksen tarkoitus oli kuitenkin selvittää liiketoimintatiedon 
hallinnan ”parhaita käytänteitä” informaatiossa, prosesseissa ja 
liiketoimintatiedon hallintajärjestelmissä, joihin kirjallisuus antoi pätevän 
vastauksen ja haastattelut tukivat tulosta. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän luvun tarkoitus on vastata miten tutkimus vastasi annettuihin tavoittei-
siin sekä luoda yhteenveto tutkimuksen tuloksista. Lopuksi pohditaan mahdol-
lisia jatkotutkimusaiheita. 

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa pk-yritysten rapor-
toinnin kehittämiseen. Tutkimuksella selvitettiin millaisia prosesseja tie-
donkeruussa, jakamisessa ja sen hyödyntämisessä oli jo käytössä, mitä infor-
maatiota kerättiin ja mistä järjestelmistä dataa saatiin. Tämän tutkimuksen avul-
la saatiin tieto, millainen liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä sisältö palvelisi 
suomalaisia pk-yrityksiä parhaiten. Tutkimuksen avulla selvitettiin myös se, 
miksi tietoa mitataan ja miten sitä hyödynnetään, mutta laajempi kokonaisuus 
oli selvittää pk-yrityksen raportointiprosessi kokonaisuutena. 

Tämän tutkimuksen ja sen tulosten laadullisesta luonteesta johtuen, tässä 
tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta. Teemahaastattelun run-
ko ja vastaukset olivat puolistruktuureja keskusteluja, joiden vastausten ana-
lysoinnista saa parhaan annin mittaamalla niitä laadullisin menetelmin tulok-
siksi.  

Empiirinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Niiden avulla selvi-
tettiin pk-yrityksen raportoinnin prosessit, informaatiotarpeet sekä käytössä 
olevat järjestelmät. Haastattelut analysoitiin kolmen teeman avulla. Teemat oli-
vat prosessit, informaatio ja järjestelmät. Haastatteluteemat muodostuivat 
Steven Alterin työjärjestelmäviitekehyksen kategorioista. Haastatteluiden ta-
voitteena oli selvittää pk-yritysten tiedontarpeet ja millaisilla prosesseilla ja jär-
jestelmillä niitä kerättiin vastaten tutkimuskysymyksiin: 

 Mitä prosesseja ja informaatiota liiketoimintatiedon hallinta pitää sisäl-
lään? 

 Mitkä menestystekijät auttavat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien  
kehittämisessä? 
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8.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää liiketoimintatiedon hallinnan ”parhaita käy-
tänteitä” informaatiossa, prosesseissa ja liiketoimintatiedon hallintajärjestelmi-
en menestystekijöissä, joihin kirjallisuus antoi pätevän vastauksen ja haastatte-
lut tukivat tulosta. Tutkimuksessa havaittiin, että tulokset olivat saman suuntai-
sia kirjallisuuteen verraten. Tutkimuksen tarkoitus oli myös auttaa pk-yrityksiä 
liiketoimintatiedon hallinnan kehittämisessä. 

Tutkimuksen mukaan liiketoimintatiedon hallinnan tarvitsema informaa-

tio pk-yrityksessä saa seitsemän piirrettä. Informaation tulee olla (1) saatavilla 
ja reaaliaikaista, (2) hyödyllistä, selkeästi ja yksinkertaisesti esitettyä, (3) testat-
tua, (4) talletettua tai varastoitua, (5) koko organisaation yhtenäisten prosessien 
mukaan tuotettua, jotta informaatio on laadukasta, (6) luovan ajattelun tulosta 
ja ennustettavaa ja (7) vastuutettua.  

Liiketoimintatiedon hallinnan prosessin tulisi olla määriteltyä laadukkaan 
informaation takaamiseksi. Liiketoimintatiedonhallinnan prosessimalli on tä-
män tutkimuksen tuloksena nelivaiheinen: (1) datan kerääminen ja sen luotet-
tavuuden analysointi, (2) raporttien luominen, (3) informaation analysointi tie-
tämykseksi ja (4) informaation tallettaminen ja jakaminen tai julkaiseminen. 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien menestystekijöitä pk-yrityksissä 
on neljä: (1) Aluksi on tärkeää muodostaa yritykselle räätälöity liiketoimintatie-
don hallinnan viitekehys, jossa on otettu huomioon kokonaisuus, kuten yrityk-
sen työkalut, järjestelmät ja prosessit. (2) Liiketoimintatiedon hallinnan järjes-
telmän pitää sisältää liiketoimintastrategiaa tukevat mittarit. (3) Liiketoiminta-
tiedon hallintajärjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat reaaliaikaisuus, au-
tomaattisuus, raporteille pääsy ja raporttien jakaminen. (4) Edellisten lisäksi 
liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän tärkeitä ominaisuuksia ovat helppo-
käyttöisyys, selkeys ja yksinkertaisuus. 

8.2 Muut johtopäätökset 

Liiketoimintatiedon hallinnan tarvitsema informaatio pk-yrityksessä tulee 
olla saatavilla ja reaaliaikaista, hyödyllistä, selkeästi ja yksinkertaisesti esitettyä, 
testattua, talletettua tai varastoitua, koko organisaation yhtenäisten prosessien 
mukaan tuotettua, jotta informaatio on laadukasta, luovan ajattelun tulosta ja 
ennustettavaa sekä vastuutettua. 

Kun viitekehyksen komponentteihin ja työkaluihin liittyvät prosessit, joita 
koko organisaatio noudattaa, on kunnossa, saadaan datasta yritykselle hyödyl-
listä viisautta määrittelemällä halutunlaiset ja yrityksen strategiaa tukevia mit-
tareita. Mittareihin ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta kaikki lähtee strategias-
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ta ja siitä, että ihminen kuka informaatiota käsittelee ja analysoi, tuntee ympä-
ristön, käytänteet ja osaa tehdä sen avulla parempia päätöksiä. 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja sel-
keitä. Datan tulee olla integroituna järjestelmään automaattisesti eri lähdejärjes-
telmistä ja siihen tulee olla helppo pääsy. Kirjallisuus sekä haastattelut viittasi-
vat liiketoimintatiedon hallinnan mittareiden osalta siihen, että tarpeet tulisi 
määrittää aina tapauskohtaisesti. Koko liiketoimintatiedon hallintaprojekti tulisi 
aloittaa ensin määrittelemällä yrityksen viitekehys, mikä sisältää yrityksen tär-
keimmät komponentit (esimerkiksi lähdejärjestelmät) sekä työkalut.  

Onkin selvää, että liiketoimintatiedonhallinta on suuri kokonaisuus, mikä 
vaatii asiaan paneutumista, aikaa ja resursseja. Siinä on otettava huomioon in-
formaatio, prosessit ja oikea liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä, mikä täyt-
tää parhaat menestystekijät. Isossa organisaatiossa voi datan tuominen ulkoisiin 
järjestelmiin olla uhkatekijä tietoturvamielessä, mutta siihen tämä tutkimus ei 
ottanut kantaa sen enempää. Kun kaikki data on saatu samaan sijaintiin, vaatii 
sen käsittely selkeän prosessin. On tärkeää, että sama data antaa saman tulok-
sen, jotta liiketoimintatiedon hallinnan tuottama informaatio on luotettavaa ja 
käyttökelpoista. Liiketoimintatiedonhallintaprojekti voi pk-yrityksessä olla iso 
sijoitus, mutta tutkimusten valossa antaa kuitenkin etulyöntiaseman kilpailijoi-
hin sekä mahdollisuuden ajatella pidemmälle kuin asiakas. On varmaa, että 
datan määrä ei maailmasta lopu – sitä on vain osattava hyödyntää. 

8.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet  

Tässä kappaleessa pohditaan tutkimuksessa esille tulleita ideoita jatkotutki-
musmahdollisuuksista. Tämän tutkimuksen aihe oli rajattu kahteen tutkimus-
kysymykseen, mitkä vastasivat liiketoimintatiedon hallinnan viitekehyksissä 
mainittuihin osa-alueisiin informaatio, tuotteet ja palvelu sekä liiketoimintapro-
sessit. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät osallistujat, teknologiat ja asiakkaat sekä 
ympäröivät tekijät ympäristö sekä strategiat (KUIVIO 1). Liiketoimintatiedon 
hallinnan kokonaisvaltaista strategiaa voisi tutkia case-tutkimuksena, koska 
haastatteluista jäi sellainen kuva, että strategiat vaihtelevat hyvin paljon toimi-
alan mukaan. Myös liiketoimintatiedon hallinnan tuotteista ja palveluissa voisi 
enemmän paneutua informaation visuaalisuuteen ja psykologiaan sen taustalla.  

Jatkotutkimusaiheita jäi paljon, sillä tämä tutkimus kuvasi hyvin rajatusti 
vain liiketoimintatiedon hallinnan tarvitseman informaation ja sen tarvitsemat 
liiketoimintaprosessit sekä liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän menestyste-
kijät. Tämä tutkimus auttaa yrityksiä aloittamaan liiketoimintatiedon hallinnan 
projekti, mutta tutkittavaksi jää millä teknologioilla tämä kaikki suoritetaan, 
ketä siihen kannattaa osallistua, miten strategia kuvataan ja millainen on hyvä 
lopputuotos sekä miten se kohdennetaan eri asiakkaille tai sidosryhmille. 
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LIITE 1. HAASTATTELURUNKO 

Nauhoite:  
Yritys: 
 

 Yrityksen nimi:  

 Haastateltavan nimi:  

 Päivämäärä:  

TAUSTATIEDOT (selvitetään ennen haastattelua) 

 yrityksen koko:  

 perustamisvuosi:  

 toimiala:  

 vastaajan rooli:  

NYKYTILANNE 
Informatio 

1. tilannekuva yrityksestänne? Onko se tiedossasi? 

2. onko yrityksellänne käytössä raportointijärjestelmää? mikä? 

3. millaisia tunnuslukuja yrityksessänne seurataan ja mitataan? 

4. millaisia mittareita raporteissa käytetään? 

5. millaisia säännöllisiä raportteja teette? ja kuinka usein? 

6. millaisia raportit ovat visuaalisesti? staattisia/dynaamisia? voiko dataan 

porautua? 

7. mistä järjestelmistä dataa kerätään? 

8. kenelle raportoitte? miksi? 

Prosessit 
9. kuka tekee raportit? 

10. kootaanko raporttien data/raportit automaattisesti? 

11. miten tietoa hyödynnetään? 

12. onko raporttien seuranta auttanut liiketoiminnassa? millä tavalla? miten 

vaikuttaa/reagointi? 

13. jakaminen: onko tiedot kaikkien saatavilla? pilvessä? missä? olisiko pa-

rannettavaa? ihanteellisin tapa? 

14. kuinka kauan raporttien tekeminen vie aikaa? /kk, /vk? 

15. miten prosessia voisi helpottaa tai nopeuttaa? 

Ominaisuudet 
16. mikä on raportointijärjestelmän tärkein ominaisuus? 1-3kpl 

17. mitä huonoja ja hyviä puolia nykyisessä raportointijärjestelmässänne on? 

 


