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Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään massadatan (engl. Big Data) hyödyn-
tämistä markkinoinnissa ja etenkin asiakastarpeiden kartoittamisessa. Tutkielma 
alkaa aiheen, massadata määrittämisellä sekä massadata-analyysista. Tutkiel-
man toisessa luvussa käsitellään markkinointia ja sen tavoitteita. Luvussa käsi-
tellään myös asiakastarpeita. Seuraavassa luvussa yhdistetään aihe ja näkökulma 
käsittelemällä massadatan hyödyntämistä asiakastarpeiden kartoittamisessa. 
Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa artikkelit valittiin vastaa-
maan tutkimuskysymykseen: Miten massadataa hyödynnetään asiakastarpeiden 
(engl. Customer Needs) kartoittamiseen perustuvassa markkinoinnissa. Massa-
data on ympäristössään uutta dataa, jota on määritelty eri tavoin. Massadatasta 
saadut hyödyt liike-elämälle ovat ennakkokäsitysten mukaan kiistattomat, ja 
tämä tutkielma tukee tätä käsitystä. Tuloksia on tarkasteltu tutkielmassa kol-
mesta näkökulmasta: markkinoinnin viitekehyksestä, piilevien asiakastarpeiden 
esiin nostamisesta sekä Internet-markkinoinnissa käytetyistä massadatatyy-
peistä ja niiden soveltamisesta.  
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ABSTRACT 

Pöntinen, Ville 
Big Data usefulness for mapping customer needs 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 35 pp. 
Information systems science, Bachelor’s Thesis 
Supervisor: Luoma, Eetu 
 
In this bachelor’s thesis big data is concerned in benefiting in marketing and es-
pecially finding out customers needs.  Thesis starts with determination of con-
cept, big data, and big data analyzes. Second chapter is about theory of marketing 
and goals of it. In this chapter customer needs are also defined. Next chapter is 
about mixing these two together, subject and perspective (customer needs), con-
cerning benefits of big data in area of customer needs. Research was conducted 
as a literature review which source material was chosen to answer to the research 
question: How are customer needs developed by using big data in marketing 
based on customer needs. Big data is a new data in its environment, which is 
defined in different means. The benefits of big data for business are unques-
tioned. The results of the thesis support this preliminary view.  In this thesis the 
results have been studied from three perspectives: the marketing framework, the 
emergence of hidden customer needs, and big data types and applications used 
in e-marketing.  
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1 JOHDANTO  

Massadataa oikein käyttämällä on mahdollisuudet vallata globaalit markkinat. 
McKinsey Global Institute on arvioinut massadatan oikeanlaisen hyödyntämisen 
tuovan yritykselle 60%:n kasvun liikevoitolle (Kim, 2015). Massadatan potenti-
aali on laaja-alainen. Sen on katsottu tuovan 149 miljardin USAn dollarin säästöt 
kehittyneille valtioille Euroopassa (Manyika, Chui, Brown, Bughin, Dobbs, 
Roxburgh & Byers, 2011).  Liike-elämässä massadata-analytiikka tuo merkittävän 
kilpailuedun sitä käyttäville yrityksille suhteissa perinteisiin alan kilpailijoihin. 
Massadataa hyödyntäneet yritykset ovat saavuttaneet 85 %:n kasvun edelliseen 
vuoteen nähden. (Akter & Wamba, 2016.) 

Tässä kandidaatin tutkielmassa käsittellään massadatan (engl. Big Data) 
hyödyntämistä asiakastarpeiden kartoittamisessa. Vaikka Big Data on jo ylei-
sesti suomen kielessä tunnettu termi, sen taivutus on suomenkielisessä teks-
teissä hankalaa. Tämän vuoksi Big Data-käsitteen sijaan käytetään tässä tutkiel-
massa luettavuuden vuoksi käsitteen suomenkielistä käännöstä ”massadata”. 

Massadata on ICT-alan termi suurelle tietomassalle, joka on ympäristös-
sään uusi. Massadata tarkoitti alkuperin suurta määrää dataa. Merkitys alkoi 
muuttumaan termin yleistyessä, ja se sai suuren määrän lisäksi ominaisuuteensa 
liittyvän rajauksia, massadata on monimuotoista ja nopeasti syntyvää dataa. 
Massadata on nouseva termi erilaisten tietojen hallintaan, ja sen lähteinä ovat 
muun muassa lokitiedot, some-julkaisut, tietokannan hallintasovellukset sekä 
erilaiset sensorit. (Kim, 2015.)  Massadata jaetaan strukturoituun-, puoliraken-
teiseen- ja strukturoimattomaan dataan. Massadata määritellään seuraavin omi-
naisuuksin: nopeus, tilavuus, lajike, arvo ja monimutkaisuus (Alshboul, Nepali 
& Wang, 2015.) Tutkielmassa käytin termejä strukturoitu-, puolistrukturoitu- ja 
strukturoimaton data.   

Massadata on määritelty yleisten laitteiden ja ohjelmistojen ulottuvuuden 
ulkopuolisen datan kaappaamiseksi, hallitsemiseksi ja käsittelemiseksi. Toi-
saalta se on määritelty myös datajoukoksi, joka on niin massiivinen ja moniulot-
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teinen, että tietokantaohjelmistotyökalut eivät pysty hallitsemaan sitä. Moni-
ulotteinen massadatan käsite tulee kuitenkin muuttumaan teknologian kehitty-
essä, sillä tulevaisuudessa laitteistot pystyvät automaattisesti analysoimaan 
hankalammankin datan, jolloin ei ole enää olla massadata-käsitteen piirissä 
(Franks, 2012, 4.) Data voi olla hyvin jäsenneltyä, kuten relaatiotietokannoista 
tulevaa dataa; puolijohdettua, kuten web-lokeista, sosiaalisen median syötteistä, 
sähköposteista tai suoraan anturilähteestä tulevaa dataa tai rakenteetonta (engl. 
Unstructured) videoista, still-kuvista, äänistä ja klikkauksista saatavaa dataa 
(Emani, Cullot & Nicolle, 2015).  

Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään massadatan hyödyntämistä 
asiakastarpeiden kartoittamiseen yrityksillä, joiden pääasiallinen toiminta on In-
ternetissä, tai jotka tekevät ns. sähköistä liiketoimintaa (engl. E-business). Tut-
kielman lähtökohtana on ollut kiinnostuneisuus siitä, millaista etua liikeyrityk-
set saavat massadataan perustuvasta asiakastarpeiden kartoittamisesta ja miten 
sitä on hyödynnetty markkinoinnissa. Tutkielman tutkimuskysymyksesi muo-
dostui: Miten massadataa hyödynnetään asiakastarpeiden (engl. Customer 

Needs) kartoittamiseen perustuvassa markkinoinnissa? Tutkielmalla on myös 
haluttu saada tietoa siihen, miten massadatan avulla voitaisiin parantaa kilpai-
lukykyä ja tuloksellisuutta suomalaisissa yrityksissä, missä massadatan sovelta-
miseen on vielä toistaiseksi panostettu varsin vähäisesti. (ks. esim. Salo, 2013). 

Tutkielma on suoritettu kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuus on etsitty pää-
osin tietojärjestelmätieteen alan elektronisesta kirjastosta AIS Electronic Library 
ja Google Scholar - palvelusta. Hakusanoina toimivat mm.: ”big data”, ”massa-
data” ja ”e-business”. Tutkielman näkökulmaa varten on etsitty kirjallisuutta 
myös markkinoinnin lehdistä. Tärkein lehti näkökulmaa varten on ollut Journal 
of Interactive Marketing, ja siellä hakusanana olivat muun muassa ”customer 
needs”, ”e-business model” ja ”crm”. Jotta tutkimuskysymykseen saatiin vas-
tauksen, lisättiin hakusanoiksi myös niitä edelläkävijäyrityksiä, joissa massadata 
toimii markkinoinnissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ”Wal-Mart”, ”Target” ja ”Net-
flix”.  Massadataa käsitteleviksi lähteiksi valittiin uusimmat, osuvimmat ja jul-
kaisun arvostuksen mukaan tärkeimmät lähteet. Markkinoinnin puolelta kirjal-
lisuuslähteen julkaisuajankohta ei ollut tärkeimpiä kriteerejä, vaan julkaisun ar-
vostus ja julkaisun osuvuus tutkimuskysymyksen kannalta. Tärkein kriteeri tut-
kielmassa käytetyille lähteille on ollut kuitenkin se, että ne vastaavat tutkimus-
kysymykseeni.   

Tutkielman ensimmäinen sisältöluku (luku 2) käsittelee massadataa. Mas-
sadatan käsitettä avataan tarkemmin, sen käyttökohteista kerrotaan kirjallisuus-
lähteisen mukaisesti. Ensimmäisessä sisältöluvussa esitellään myös massadatan 
analysointia (engl. Big Data Analytics).  Luvussa 3 käsitellään markkinointia ja 
asiakastarpeita.  Luvussa kuvataan markkinointia ja sen muutosta tuotekeskei-
sestä näkökulmasta asiakaskeskeiseen. Luvussa esitellään myös asiakastarpei-
den käsite. Luvussa 4 massadata ja asiakastarpeet yhdistetään sekä esitellään 
kirjallisuuskatsauksen artikkeleista saatu vastaus tutkimuskysymykseen. Yh-
teenvedossa (luku 5) tiivistetään tutkielmassa syntyneet tulokset, pohditaan 
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massadatan käyttömahdollisuuksia markkinoinnissa ja etenkin asiakastarpei-
den kartoittamisessa sekä esitellään jatkotutkimusaiheita.  
Massadata on liiketoimintavetoinen tietojenkäsittelyn trendi, minkä vuoksi 
markkinointiprosessin ensimmäisiin vaiheisiin kuuluva asiakastarpeiden kar-
toittaminen tarjoaa hyvän näkökulman tutkielmaan. Aihetta tarkastellaan niiden 
yritysten näkökulmasta, jotka haluavat kehittää digitaalista markkinointiaan, 
sillä massadatan mahdollisuuksista löytyy runsaasti tietoa.  

Datan katsotaankin olevan yhtä tärkeä raaka-aine digitaaliselle aika-
kaudelle kuin öljy teolliselle aikakaudelle (Nguyen, 2018). Datan määrä kaksink-
ertaistuu joka 18 kuukausi, mikä mahdollistaa tärkeiden asiakastietojen 
keräämisen uusilta alustoilta (Bughin, Chui & Manyika, 2010).  Massadataa 
oikein käyttämällä on mahdollisuudet vallata globaalit markkinat. McKinsey 
Global Institute on arvioinut massadatan oikeanlaisen hyödyntämisen tuovan 
yritykselle 60%:n kasvun liikevoitolle (Kim, 2015). Business Software Alliancen 
(BSA) tekemän tutkimuksen mukaan 56%:sta yrityksistä saa 10 % kasvun mas-
sadata-analyysin hyödyntämisestä (Columbus, 2014). Sähköistä kaupankäyntiä 
harjoittavat yritykset, jotka lisäävät massadata-analyysin liiketoimintaansa tuot-
tavat 5-6% prosenttia enemmän kuin yritykset, jotka eivät ole massadata-
analyysia lisänneet toimintaansa (McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil & Bar-
ton, 2012). Toisin sanoen massadatan edut liiketoiminnalle ovat kiistattomat, ja 
mitä monipuolisemmin ja luovemmin sitä käytetään, sen paremmat tulokset 
silla voidaan saavuttaa, siksi aiheeseen perehtyminen on tärkeää. 

Suuri haaste tutkielmassa onkin ollut löytää kriittistä tekstiä ja tutkimusta 
aihepiiriin. Onko massadata realistisesti hyödynnettävissä tuottavasti vai onko 
se pelkkä hieno termi, jolla saadaan järkipäätelmiä vastaavia tuloksia – tämä jää 
myöhemmin selvitettäväksi. 

Tutkielma on kirjoitettu massadatasta sekä markkinoinnista yleisesti kiin-
nostuneille sekä erityisesti suomalaisille yrityksille, jotka haluavat kehittää 
omaa verkossa toimivaa markkinointiaan. Tutkielma sopii myös yrityksille, 
jotka ovat suunnittelemassa tai aloittamassa uusien teknologioiden käyttöönot-
toa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.      
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2 MASSADATA 

Masssadata on yksi IT-alan kuumimmista trendeistä. Datan määrä kaksinkertais-
tuu 18 kuukauden välein ja monet yritykset ovat alkaneet huomata sen tärkey-
den. Datan määrä on valtava jo nyt, ja laitteet sekä ihmiset tekevät sitä koko ajan 
enemmän. Tällä hetkellä sitä on yhteensä arviolta 1,8 biljoonaa gigabittiä, ja se 
kasvaa viidessä vuodessa yhdeksänkertaiseksi. Massadatan suurin haaste on ke-
rätä se ja muuttaa käsiteltäväksi. 20-30% massadata työskentelystä jää enää itse 
datan analysointiin. Suurin osa massadatasta on myös aivan turhaa tietoa. 
(Franks, 2012, 8.)  

Puhuttaessa massadatasta voidaan tarkoittaa joko tietynlaista dataa, joka 
määritellään massadataksi, tai sitten massadatalle tehtäviä toimintoja, kuten sen 
kerääminen tai analysointi. Luku alkaa kertomalla, minkälainen data on määri-
telty massadataksi ja sen jälkeen esittelen sille tärkeimpiä toimintoja. Luku päät-
tyy massadatan uhkakuviin ja sen jälkeen vastataan lukijalle massadatan tilasta 
Suomessa.  

2.1 Massadatan määrittely 

Nykypäivänä maailma on täynnä eri lähteistä tulevaa dataa. Dataa kertyy sosi-
aalisesta mediasta, älypuhelimista, terveystiedoista, sensoreista ja valvontaka-
meroista. Valtavia määriä dataa syntyy päivittäin eri formaateissa. Dataa myös-
kin häviää merkittävällä tahdilla. Jotta tästä tilanteesta voitaisiin hyötyä, on aloi-
tettu puhumaan massadatasta. (Kim, 2015.) Yritykset ovat alkaneet varastoida 
entistä enemmän erilaisia tietotyyppejä, esimerkiksi tietoja sosiaalisesta medi-
asta, taloustietoja ja terveydenhuoltotietoja. 15 yhdysvaltalaista keskivertoyri-
tystä 17:sta toimialasta säilöö enemmän dataa kuin Yhdysvaltain kongressikir-
jasto (Manyika ym., 2011). Tämä kertoo sen, että massadata on erittäin potentiaa-
linen tekijä monella toimialalla.  
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Datan suuri määrä ei ole ainoa määrittävä tekijä massadatalle vaan sen li-
säksi moni tutkija on määritellyt sen kolmen V:n avulla: volume, variety ja velo-
city (ks. esim. Emani, ym., 2015). Tässä tutkielmassa käytän näistä määritelmistä 
suomennoksia määrä, monimuotoisuus ja nopeus. 

Ensimmäinen ominaisuus, joka määrittää massadatan on määrä. Tämän 
vuoksi suurin ja tärkein haaste on sen skaalautuvuus, kun mietitään massadatan 
analysointia. Tutkijat ovatkin viime vuosina nopeuttaneet analysointialgorit-
meja ja prosessoreja Mooren lain mukaisesti (Chen & Zhang, 2014).  Datan koolla 
tarkoitetaan ominaisuutta, jolla tietty data voitaisiin luokitella massadataksi.  
Datan määrästä ei ole annettu yksiselitteistä lukua sen ollakseen massadataa. 
Manyika ym. (2011) kertoo sen olevan usealla toimialalla muutamasta tuhan-
nesta teratavusta useaan petatavuun (Manyika ym., 2011). Yrityskohtaisesti tar-
kastelemalla massadatan koolla tarkoitetaan sitä tiedon määrää, jota yritys yrit-
tää hyödyntää päätöksenteon parantamiseksi (Bedeley & Iyer, 2014).  

Datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Kun vuonna 2000 maailmassa va-
rastoitiin 200 000 petatavua (PB), odotetaan määrän kasvavan vuoteen 2020 
mennessä 35 zettatavuun (ZB). Pelkästään Twitter tuottaa päivittäin dataa 7 te-
ratavua (TB) ja Facebook 10 TB. (Zicopoulos, Eaton, deRoos, Deutsch & Lapis, 
2012, 5-6.) Jotta määrä paremmin hahmottuisi, kerrottakoon, että yksi zettatavu 
on 10⁹ teratavua. On ennustettu, että yottatavun (tuhat zettatavua) raja saavute-
taan vuoteen 2030 mennessä ja brontotavu (miljoona zettatavua) vuoteen 2050 
mennessä. (Salo, 2014, 26-27.) 

Toinen yleinen massadatan määrittävä ominaisuus on nopeus (engl. Velo-
city). Massadatan nopeus -ominaisuuden alle kuuluu datan tietovirtojen -, datan 
saatavuuden sekä jäsennellyn tietueen luomisen nopeus. Tulevan datan nopeus 
ei ole ainoa ongelma, vaan tulevaa dataa voidaan siirtää myöhemmin käsiteltä-
väksi. Keskeistä on se, miten nopeasti saadaan data päätöksentekoon. (Emani 
ym., 2015; Zicopoulos ym., 2012, 8.) Datan nopeaa käsittelyä tarvitaan esimer-
kiksi automatisoidussa arvopaperikaupassa ja terveydenhuollossa. Tällöin ei 
voida ryhtyä datan tallennukseen ja käsittelyyn vasta tallennuksen jälkeen, vaan 
datavirrat on pystyttävä käsittelemään välittömästi. (Salo 2014, 27-28.)  

Kolmas määrittävä ominaisuus on massadatan monimuotoisuus (engl. Va-
riety).  Massadatan monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että datalla ei ole kiin-
teää rakennetta, se on harvoin itsestään täydellisesti järjestetyssä muodossa ja 
valmis käsiteltäväksi. Data voi olla hyvin jäsenneltyä (mm. relaatiotietokan-
noista tuleva data), puolijohdettua (mm. web-lokeista, sosiaalisen median syöt-
teistä, suoraan anturilähteestä tulevat, tai sähköposteista tulevat tiedot) tai ra-
kenteetonta (engl. Unstructured) (mm. videot, still-kuvat, äänet ja klikkaukset). 
Tutkielmassa käytetään termejä strukturoitu-, puolistrukturoitu- ja strukturoi-
maton data. Tätä ominaisuutta tarkentamaan voidaan massadatan määritel-
mään lisätä ”toinen V” Variability, vaihtelevuus, korostamaan semantiikkaa tai 
merkityksen vaihtelua kielillä ja viestintäprotokollilla. (Emani ym., 2015).  

Salon (2014) mukaan strukturoidulla datalla tarkoitetaan esimerkiksi kau-
pan asiakastietoja yhteystietoineen ja asiointihistorioineen. Videokuva taas on 



11 

 

esimerkki strukturoimattomasta datasta, mutta siitä voidaan saada puolistruk-
turoitua metatietojen (kuvaamisajankohdat ja -paikat, videolla esiintyvät henki-
löt) kautta. (Salo, 2014, 27.) Strukturoimattoman datan osuus on kuitenkin noin 
80 prosenttia kaikesta datasta, eikä perinteisin analyysialustoin ole mahdolli-
suus käsitellä monimuotoista dataa (Zicopoulos ym., 2012, 8). 

Yleisin määritelmä 3 V:n lisäksi on neljän V:n määritelmä, jossa neljäs on 
aiemmin mainittujen lisäksi totuudenmukaisuus (engl. Veracity). Totuudenmu-
kaisuudella massadatan tapauksessa tarkoitetaan eri tietolähteistä kerätyn da-
tan vaihtelevuutta uskottavuudessa ja luotettavuudessa. Sosiaalinen media on 
hyvä esimerkki lähteestä, joka kärsii roskapostista. Totuudenmukaisuus tulee 
myös kysymykseen häiriötekijöiden kautta. Tästä esimerkkinä verkkosivustojen 
klikkaukset (engl. Clickstreams), jotka ovat hyvin alttiita niin sanotulle melulle. 
(Abbasi, Sarker & Chiang, 2016). Neljänneksi määrittäväksi tekijäksi ehdotetaan 
myös arvoa, vaihtelevuutta tai virtualisointia (value, variability tai virtual) riip-
puen tutkijasta ja massadatan hyödyntämisen näkökulmasta. Tällöin massada-
tan määrittäjällä on neljä ominaisuutta käytössä.  (Chen & Zhang, 2014).  Baesens 
ym. (2014) mukaan neljän V:n kombinaatiolla (määrä, nopeus, moninaisuus ja 
totuudenmukaisuus) saadaan varmuus siitä, että työskennellään massadatan 
parissa. He lisäisivät joukkoa täydentämään myös viidennen ominaisuuden 
”arvo” (engl. Value), jolloin massadataa tarkastellaan liiketoiminnan näkökul-
masta. Ilman arvo-ominaisuuden huomiointia ei voida määritellä, mitä massa-
datalla käytännössä tehdään.  (Baesens, Bapna, Marsden, Vanthienen & Zhao, 
2014; Goes, 2014.)  

V-ominaisuuksien lisäksi massadataa on kuvattu seuraavanlaisesti: 
Manyaka ym. (2011) mukaan massadatalla tarkoitetaan joukkoa dataa, jonka 
koko ylittää tyypillisten tietokantatyökalujen kyvyn kaapata, tallentaa, hallita ja 
analysoida sitä. Massadatan koko tulee kasvamaan ajan mukaan, kun yleisten 
datajoukkojenkin koko tulee kasvamaan.  Tutkijoiden mukaan tiettyä kokoa 
massadatalle ei ole määritelty, mutta eri yhteyksissä he arvioivat kokoluokan 
olevan muutamasta tuhannesta terabitistä useaan petabittiin. (Manyika ym., 
2011.) Davids ym. (2012) kertovat massadatan yksinkertaisesti olevan sellainen, 
jossa data on liian suuri tavallisten tietokantaprotokollien, kuten SQL, käsitel-
läkseen tai analysoidakseen sitä (Davis, 2012). Wixom ym. (2014) esittelevät mas-
sadatan uusimpana osana Business Intelligence (BI) ja Business Analytics (BA) -
tuotetta, joka edustaa uusia tai epätavallisia tietolähteitä, kuten edellä mainitut 
anturit ja sosiaaliset mediat. Massadataan kuuluu sitä varten kehitetyt teknolo-
giat (kuten Apache Hadoop) sekä käyttäjien harvinainen tietotaito. (Wixom, Ari-
yachandra, Douglas, , Goul, Gupta, Iyer, & Turetken, 2014). 

2.2 Massadatan kerääminen ja analytiikka 

Datan keräämisen, suoratoiston, arkistoinnin ja laskennan tekniset ominaisuudet 
eivät kuulu suoranaisesti tietojärjestelmätieteen tutkimusalueisiin. Massadatan 
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tietorakenteiden hallintaan ja valvontaan liittyviä kysymyksiä tutkitaan kuiten-
kin tietojärjestelmätieteissä. Massadatan integraatioon ja yleiskuvan hallitsemi-
sen kysymyksissä tietojärjestelmätiede on keskiössä, minkä vuoksi on hyvä luo-
kitella massadata esimerkiksi erilaisten yritystarpeiden ja eri käyttötarkoituksen 
mukaan.  Goes (2014), joka on neljän V:n koulukuntaa, esittää kymmenen tapaa 
luokitella massadata: lähdetyyppi, lähdekoodi, datan hallinta, laskenta, val-
vonta, arkistovaatimukset, sekä neljä V:tä: volyymi, nopeus, monimuotoisuus ja 
totuudenmukaisuus. (Goes, 2014.)  

Massadatan analysoiminen tapahtuu tiedon arvojärjestyksen mukaisesti, 
joka on esitetty kuviossa 1.  
 

Kuvion 1 mukaisesti datalla tarkoitetaan raaka-ainetta, josta voidaan louhia in-
formaatiota. Informaatio taas muodostaa tiedon, joka lisää ymmärrystä. Kumu-
loitunut tieto taas muodostaa älykkyyden. Massadata-työkalujen kohdalla pai-
nottuu arvoketjun alkupää, jossa data tallennetaan, siirretään ja muokataan in-
formaatioksi. Tiedon ja älykkyyden tasot on vielä toistaiseksi liitetty inhimilli-
seen tiedon muodostukseen. (Salo 2014, 32-33.) Kuten aiemmin massadatan mää-
ritelmässä todettiin, analysointi ei mahdollistu perinteisin menetelmin, minkä 
vuoksi analysointiin on kehitetty toimivampia ratkaisuja. 

Siinä missä massadatan määritelmässä käytetään 3 V:n yhdistelmää, voi-
daan datan analytiikan kuvaamisessa käyttää 4 A:n vaiheistusta. Nämä vaiheet 
ovat Aquisition, Assembly, Analyze ja Action. (Emani ym. 2015, 72.)  Näistä vai-
heista käytetään suomennoksia datan hankinta, kokoonpano, analysointi ja pää-
töksenteko. 

Jotta arvokkaita päätöksiä saadaan tehdyksi, täytyy massadatan sisältö vi-
sualisoida. Datan visualisointi voidaan tehdä esimerkiksi avainsanapilvenä 
(engl. Tag Cloud), viivadiagrammeina, piste- tai vuokaaviona tai muina graafi-
sina esityksinä. Data-analyysissä käytettyjä tekniikoita ovat assosiaatiosääntö- ja 
koneoppiminen, tiedon louhinta, klusterianalyysi, joukkoistaminen sekä teksti-
analyysi. (Emani ym., 2015, 74.)  

Gandomin ja Haiderin (2015) mukaan massadata-prosessi voidaan jakaa 
kahteen pääosaan; datan käsittelyyn ja data-analytiikkaan. Käsittelyvaihe koos-
tuu datan hankinnasta, tallennuksesta, erottelusta, puhdistuksesta ja täydentä-
misestä sekä yhdistämisestä, koostamisesta ja kuvaamisesta ennen varsinaista 
analyysivaihetta. Analyysivaiheessa data mallinnetaan ja analysoidaan ennen 
tulkintaa ja päätöksentekoa. (Gandomi & Haider, 2015, 140.) 

KUVIO 1. Massadatan käsittelyn arvojärjestys (ks. esim. Goes, 2014) 
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Massadata-analytiikka toteutetaan kirjoitetun datan, äänitteiden, video- ja 
kuvatallenteiden ja sosiaalisen median analytiikkana. Tekstianalytiikalla tarkoi-
tetaan tiedon louhintaa tekstimuotoisesta datasta, joita ovat erilaisten organisaa-
tioiden ylläpitämät sosiaalisen median syötteet, sähköpostit, blogit, kyselytutki-
mukset ja Internet- keskustelupalstat. Tekstianalyysit käsittävät statistisia ana-
lyysejä, tietokonelingvistiikkaa sekä koneoppimista, ja ne mahdollistavat isojen 
tekstimäärien muuntamisen merkitykselliseen muotoon näyttöön perustuvan 
päätöksenteon tueksi. Analyysimenetelminä käytetään tiedon erottelua, teks-
tiyhteenvetoja, kysymyksiin vastaamista sekä mielipideanalyysejä. Äänidatan 
analyysiä kutsutaan usein myös puheen analyysiksi, ja tällaista dataa tuottavat 
erityisesti call-centerit ja erilaiset terveydenhuoltopalvelut. Puheen analytii-
kassa käytetään pääasiassa kahta teknologista mallia; sanastopohjaista puheen-
tunnistamista ja fonetiikkaan perustuvaa systeemiä. (Gandomi & Haider, 2015, 
140-141.) 

Kahteen edelliseen verrattuna videoiden analyysi on vielä kehitysasteella, 
sillä videodatan valtava koko on erittäin haasteellinen: yksi sekunti korkealaa-
tuista videokuvaa vastaa yli 2000 sivua tekstiä. Määrää kuvaa se, että YouTu-
besta ladataan joka minuutti 100 tuntia videoita. Massadata-teknologia on kui-
tenkin kääntänyt tämän haasteen mahdollisuudeksi, jota on hyödynnetty erityi-
sesti turvallisuusalalla. (emt., 142.) 

Sosiaalisen median analyysi perustuu sekä strukturoidun että strukturoi-
mattoman datan analyysiin. Sosiaalinen media voidaan jakaa sosiaalisiin ver-
kosto- ja yhteisöpalveluihin (kuten Facebook tai LinkedIn), blogeihin, mikroblo-
geihin (esim. Twitter), linkkien ja uutisten jakopalveluihin (esim. Reddit ja 
Digg), Wiki-palveluihin (esim. Wikipedia), mediapalveluihin (esim. Instagram 
ja YouTube), kysymys- ja vastauspalveluihin (esim. Ask.com) sekä erilaisiin ar-
vostelusivustoihin (kuten TripAdvisor). (emt. 143.) 

Sosiaalisen vaikutuksen analyysi käsittää sosiaalisen verkoston toimijoi-
den ja yhteyksien mallintamista ja arviointia. Menetelmä perustuu toimijoiden 
käyttäytymisen keskinäisen vaikutuksen arviointiin, kuten yksimielisyyteen ja 
toimijoiden läheisyyden sekä toimijoiden yhteyksien vahvuuden arviointiin. 
Yhteyksien ennustamisesta on kysymys silloin, kun Facebook ehdottaa uusia ka-
vereita tai YouTube suosittelee jotakin videota. Yhteyksien ennustaminen perus-
tuu aikaisempien vuorovaikutusten, yhteistyön tai muiden yhteyksien pohjalta 
tehtyihin päätelmiin. Turvallisuusnäkökulmasta menetelmä on arvokas mah-
dollisen terrorismin tai muun rikollisen toimintaverkoston paljastamiseksi. 
(emt. 142-243.) 

Hadoop on avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekti, jonka ensimmäinen 
versio julkaistiin vuonna 2007. Ensimmäisestä versiostaan Hadoop on kehitty-
nyt keskeiseksi osaksi massadata-ratkaisuja, ja sen varaan on rakennettu paljon 
liiketoimintaa. Tunnetuimpia Hadoop-jakelijoita ovat Cloudera, Hortonworks, 
Pivotal ja MapR, mutta oma Hadoop-jakelu löytyy myös Amazonilta, IBM:ltä, 
Inteliltä ja Microsoftilta. (Salo 2014, 72-73.) Hadoopin päälle on rakennettu myös 
muun muassa Hive, joka mahdollistaa massadatan käsittelemisen SQL:n tavoin. 
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Tällöin puhutaan HiveQL-kyselykielestä, jossa voidaan tehdä SQL-kyselyitä da-
talle, datan hakemista varten. Hadoop kirjastoon kuuluu myös oma Hive tieto-
kanta, johon HiveQL kyselyt tehdään sekä omat tiedostonhallintahallintajärjes-
telmä, kuten HDFS. (Hadoop File Distributed File System) (Thusoo, Sarma, Jain, 
Shao, Chakka, Anthony, Liu, Wyckoff & Murthy, 2009.)    

Hadoopin avulla voidaan luoda palvelinklustereita, joilla tarkoitetaan vir-
tualisoitujen tai fyysisten palvelinten yhdistämistä loogiseksi kokonaisuudeksi. 
Klustereilla voidaan sekä tallentaa että analysoida dataa. Klusterien etuja ovat 
kustannustehokkuus, toimintavarmuus ja skaalautuvuus. Kustannustehokkuus 
perustuu siihen, ettei avoimen lähdekoodin ohjelmistoista makseta lisenssimak-
suja, eikä järjestelmä ole riippuvainen jonkin tietyn laitetoimittajan ratkaisuista. 
Toimintavarmuus taas perustuu klusterin hajautettuun toimintalogiikkaan, jol-
loin vika yhdessä virtualisoidussa tai fyysisessä palvelimessa ei johda datan hä-
viämiseen tai klusterin toimimattomuuteen. Skaalautuvuudella tarkoitetaan 
sitä, että klustereiden konemäärää voidaan tarvittaessa kasvattaa, mikä data-
määrien kasvaessa muodostaa Hadoopin keskeisimmän edun. (Salo 2014, 73-
74.) 

2.3 Massadatan uhkakuvat 

Suomen tietosuojalaki uusiutui kuluvan vuoden toukokuussa. Lakiuudistus pe-
rustuu EU:n tietosuoja-asetukseen, jota alettiin soveltamaan kaikissa EU-maissa. 
Uudistuvan lainsäädännön keskiössä on riskiperusteinen lähestymistapa ja re-
kisterinpitäjän velvollisuus osoittaa tietosuoja-asetuksen noudattaminen, henki-
lötietojen käsittelyn suunnitelmallisuus sekä dokumentointiin liittyvät käytän-
nöt. Tietosuojalakiin ja EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvät muutokset koskevat 
myös liiketoimintaa ja siinä syntyviä asiakasrekistereitä.  (Tietosuojavaltuutetun 
toimisto, 2018.) Tietosuojan kannalta tarkasteltuna massadata onkin uhka yksi-
tyisyydensuojalle, sillä dataa syntyy jokaisesta verkkoasioinnista. Usein organi-
saatiot myös jakavat saadun datan kolmansien osapuolien kanssa ilman, että asi-
asta olisi kysytty asioivan henkilön lupaa. Verkkoasiointien lisäksi dataa syntyy 
liiketiloissa käytettävistä asiakasmäärälaskureista, valvontakameroista sekä eri-
laisista kanta-asiakaskorteista. Näitä tietoja yhdistelemällä esimerkiksi sosiaali-
sen median palveluista löytyviin tietoihin voidaan asiakasta seurata hänen tietä-
mättään. Tietosuojalainsäädännön tarkoituksena on suojata tällaisilta väärinkäy-
töksiltä. (Salo 2013, 40-41.) 

Haasteita aiheuttaa myös turha data, kuten on aiemmin mainittu. Erilais-
ten suodattimien rakentaminen esimerkiksi sensoreiden tuottamaan dataan on 
hankalaa ja voi pudottaa tärkeitä tietoja pois. Labrindis ja Jagadish vertaavatkin 
tällaista tilannetta uutiseen, jossa ainoastaan mainitaan kiinnostavan yrityksen 
nimi. (Labrinidis & Jagadish, 2012.) 

Vaikka massadatasta kerättäisiin tietoa onnistuneesti, voi siitä saatu tulos 
olla epäonnistunut tai mahdoton toteuttaa. Esimerkiksi Urban ja Hauser (2004) 
seurasivat asiakkaiden keskustelua tekoälyyn perustuvan Internetissä toimivan 
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neuvonantajan kanssa. Tutkimuksesta saatiin luotua asiakastarpeita vastaavia 
kuorma-autoja, mutta niiden valmistushinnaksi tulisi useampi miljardi euroa. 
(Urban & Hauser, 2004.) 

Uhkakuvista huolimatta massadata on asiakkaalle myös mahdollisuus, 
jossa kuluttajakäyttäytyminen, ostoprosessit ja tiedot nykyisestä ja tulevasta 
asiakastarpeesta mahdollistavat yksilöllisemmän ja henkilökohtaisemman asia-
kaspalvelun, jossa resurssit kohdentuvat kustannustehokkaammin (Salo 2013, 
41). Uhkien ja hyötyjen tasapainotilaan voidaan kuitenkin päästä eettisiä periaa-
tetta noudattamalla: yksityisyys tulisi käsittää tietovirran käsittelyn eettisenä 
sääntönä tiedon salaamisen sijaan, jaetun informaation tulee olla luottamuksel-
lista ja massadatan louhinnassa tulee noudattaa läpinäkyvyyttä. (Emani ym. 
2015, 77.) 

2.4 Massadata Suomessa 

Suomessa massadatan käsitteeseen ja hyödynnettävyyteen ollaan herätty varsin 
myöhään. Syynä tähän on arveltu olevan sen, ettei massadatalla ole nähty suurta 
hyödynnettävyyttä pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla, jotka kuitenkin 
muodostavat valtaosan suomalaisesta yrityskannasta. Käsitys on kuitenkin vir-
heellinen, sillä massadatan hyödyntämiseen ei tarvita valtaisaa IT-budjettia, jol-
loin myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus siihen. (Salo 2013, 88-90.) 

Massadatan hyödyntäminen perustuu kolmeen tekijään: haluun, teknolo-
giaan ja osaamiseen. Halulla tarkoitetaan uskallusta tutustua uudenlaisen tie-
donkäsittelyn ja analytiikan mahdollisuuksiin. Tämä on keskeistä, sillä kilpailu-
kyky ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät analytiikan hyödyntämistä. Sa-
lon (2013) mukaan hyvä esimerkki tästä on autokauppa, jossa kilpailuetu saavu-
tetaan yhä älykkäämpien, turvallisempien ja ekologisempien autojen kehittämi-
sellä. Autojen kehityksen ohessa myös koko palvelu- ja liiketoimintamalli on uu-
distettu. Autojen sensorien tuottamaa dataa yhdistetään analysoituihin asiakas-
tietoihin sekä jälleenmyyjien ja huoltoverkostojen tapahtumadataan, jota louhi-
malla saadaan monenlaista reaaliaikaista ja ennakoivaa tietoa huoltotarpeesta, 
asiakassegmentoinnista tai kohdennetuista kampanjoinneista. (Salo 2013, 92-93.)  

Halukkuuden ohessa massadatan hyödyntäminen edellyttää teknologiaa 
ja osaamista. Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja datan tallennukseen ja analytiik-
kaan sovellettavaa teknologiaa on kaikkien saatavilla. Osaaminen sen sijaan on 
ollut haaste, sillä uuden tietotekniikan tuomiin mahdollisuuksiin, niiden kehit-
tämiseen ja soveltamiseen liiketoiminta-aloilla ei ole riittävästi panostettu. (Salo 
2013, 93.) 
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3 MARKKINOINTI JA ASIAKASTARPEET 

Massadata on liiketoimintavetoinen ratkaisu, jonka mahdollistaa tietojenkäsit-
tely. Sen hallitsemiseksi täytyy määrittää ensiksi yrityksen liiketoiminnan vaati-
mukset, jotta siitä hyödyttäisiin. (BCS, The Chartered Institute For It, 2014.) Säh-
köisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan yrityksen pääliiketoimintaan lisättyä säh-
köistä liiketoimintaa. Liiketoiminnan oheen lisätään mm.  tietojärjestelmäsovel-
luksia, liiketoimintaprosesseja sekä muuta Internetissä toimivaa teknologiaa. (Bi 
& Smyrnios, 2009.) Tässä tutkielmassa keskitytään yrityksiin, joiden päätoiminen 
liiketoiminta on Internetissä, ja joiden myytävät tuotteet tai palvelut löytyvät In-
ternetistä. Tällaisia ovat esimerkiksi suoratoistopalvelut, sosiaaliset mediat, verk-
kokaupat sekä muut Internet-palveluntarjoajat.   

Tässä luvussa käsitellään aluksi markkinointia, sen määritelmää ja viiteke-
hystä. Tämän jälkeen kuvataan asiakastarpeita sekä markkinoinnin kehittymistä 
tuotekeskeisestä näkökulmasta kohti asiakaskeskeisyyttä. 

3.1 Markkinointi; määritelmä ja viitekehys 

Markkinoinnin keskeisin merkitys on sitouttaa asiakkaita ja hallita kannattavia 
asiakassuhteita. Markkinointiprosessit alkavat markkinointiympäristön ja asia-
kastarpeiden hahmottamisella. Tämän jälkeen markkinointiin kuuluu strategian 
muodostamista markkinointiympäristöön.  Markkinointiprosessien tarkoitus on 
loppujen lopuksi kaapata asiakkaiden arvomaailma ja luoda voittoa oman pää-
oman tuottamiksesi. (Armstrong, Kotler & Opresnik, 2016.)  

Markkinoinnin viitekehys voidaan esittää Dawn Iacobuccin (2014) mukaan 
5 C:n, STP:n ja 4 P:n mallina kuvion 2 mukaisesti. Mallissa markkinointi nähdään 
vaihtosuhteena, missä vuorovaikutus toteutuu asiakkaiden ja liikeyrityksen vä-
lillä. Keskeistä on pitää asiakkaat tyytyväisinä, ja parhaiten menestyvät liikeyri-
tykset panostavatkin asiakasnäkökulman ymmärtämiseen. (Iacobucci, 2014, 5-
6.)  
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Markkinoinnin viitekehys jakautuu kuvion 2 mukaisesti kolmeen päälohkoon, 
taustatekijöiden analysointiin, markkinointisuunnitelmaan ja markkinointitak-
tiikkaan. Viitekehyksen taustatekijöiden 5 C:tä ovat asiakkaat (Customer), liike-
yritys (Company), konteksti (Context), yhteistyöverkostot (Collaborations) ja kil-
pailijat (Competitiors). Kun liiketoiminnassa laaditaan strategiaa, on tärkeä tie-
dostaa, keitä asiakkaat ovat ja mitä he haluavat. Liikeyrityksen tulee tietää omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa. Kontekstin kohdalla tulee määrittää, mitä omalla 
liiketoiminnan alalla tapahtuu, ja miten tapahtumat muokkaavat tulevaisuuden 
näköaloja, ja yhteistyöverkostojen kohdalla mietittäväksi tulee, miten B2B-yhteis-
työllä voisi paremmin vastata asiakkaiden toiveisiin. Liiketoiminnassa tulee 
myös tuntea kilpailijat ja heidän toimintamallinsa. (Iacobucci, 2014, 6.) 

Tausta-analyysin jälkeen strategiassa edetään kohti markkinointisuunni-
telmaa STP:n avulla. Kirjainyhdistelmä STP tulee sanoista segmentointi (Seg-
mentation), kohdistaminen (Targeting) ja positiointi (Positioning). Segmentoin-
nilla tarkoitetaan asiakkaiden eroavaisuuksien löytämistä sekä erilaisten tarpei-
den huomioimista. Kohdistaminen taas merkitsee tuotteiden kohdistamista sille 
asiakasryhmälle, joka parhaiten sopii liikeyrityksen tarjontaan, ja positiointi sel-
keää kohderyhmälle kohdistettua kommunikointia tuotteiden eduista. Viiteke-
hyksen viimeisessä, markkinointitaktiikan vaiheessa keskitytään tuotteisiin 
(Product), hintaan (Price), markkinointipaikkaan (Place) ja promootioon (Pro-
motion). Tuotteiden kohdalla on keskeistä pohtia, ovatko liikeyrityksen tuotteet 
juuri niitä, joita asiakkaat haluavat. On myös mietittävä, onko tuotteiden hinta 
kohdallaan, miten ja mistä asiakkaat haluavat tuotteet hankkia ja miten asiak-
kaat saadaan hankkimaan tuotteita. (emt., 6.) 

4P-viitekehys on saanut tutkijoilta kritiikkiä, ja malliin on myöhemmin esi-
tetty lisättäväksi myös viides P. Ehdotelmia viidenneksi P:ksi ovat olleet palve-
lut, pakkaus, henkilökohtainen myyntityö, politiikka ja yleinen mielipide. 4P- 
mallia on kutsuttu myös ”markkinointimixiksi” (engl. Marketing Mix). (Kotler, 
1999.) 

5 Cs   

Asiakas             
Yritys          

Konteksti 
Yhteistyöverkostot 

Kilpailijat

STP 
Segmentointi 

Kohdistaminen 
Positionti

4 Ps      

Tuote         
Hinta            
Paikka 

Promootio           

KUVIO 2. Markkinoinnin viitekehys Dawn Iacobuccin (2014) mukaan 
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3.2 Asiakastarpeet; tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeiseen ajat-

telutapaan 

Asiakkaalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun loppukäyttäjää. Vaikka puhutaan-
kin joskus yritysasiakkaista, on muistettava, että viimekädessä asiakkaat ovat ih-
misiä, jotka toimivat yritysten palveluksessa. Tällöin myös markkinoinnissa py-
ritään käyttämään menetelmiä, joilla vaikutetaan ihmisiin. Asiakastarpeet ovat 
usein tuotesuunnittelun lähtökohta (Flores, Gonalves-Coelho, Mouro & Cavique, 
2015), ja niitä on kerätty ja tutkittu erilaisin keinoin. Kaikkiin asiakastarpeisiin ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta vastata. Vasta asiakkuuden ymmärtämisen 
kautta voidaan selvittää asiakkaiden tarpeita ja vastata niihin. (Selin & Selin, 
2005, 17-18.) 

Siinä missä markkinointi nähtiin ennen tuotteiden tunnetuksi tekemisenä 
ja niiden myymisenä, korostetaan nykyisin asiakkaan tarpeiden havaitsemista. 
Idea siitä, että markkinoinnin sankaraita olisivat ne, jotka pystyvät myymään 
hiekkaa arabeille, on siis auttamattomasti vanhentunut, sillä tarpeiden vastainen 
myynti ei edusta tätä päivää. (Sipilä, 2008, 9.) Perinteisesti yritykset ovat kuiten-
kin toimineet tuotepainotteisesta näkökulmasta, jossa tuotteeseen perustuvan 
osaamisen ja palvelun kehittäminen on ollut keskeisintä. Tuotepainotteiselle 
ajattelutavalle on tyypillistä se, että tuotteille haetaan asiakkaita ja toiminta kes-
kittyy tuotekehitykselle, tuotteen ominaisuuksien parantamiselle, tuotteen 
myyntiin ja myynnin lisäämiseen. Tuotepainotteisessa näkökulmassa asiakas-
tarpeet jäävät usein huomioimatta, vaikka syy tuotteen kannattamattomuuteen 
voisikin olla se, ettei tuote vastaa asiakastarpeita. (Selin & Selin, 2005, 17-21.)  

Asiakaskeskeinen ajattelu perustuu siihen, että asiakkaille haetaan tuot-
teita, ja tuotteen ominaisuuksia voidaan pitää oleellisina vain siinä tapauksessa, 
että ne ovat asiakkaan tarpeita vastaavat. Tuotekehittelyyn on turha panostaa, 
mikäli asiakas ei ole niistä kiinnostunut. Asiakas tekee ostopäätöksen, mikäli 
tuote tarjoaa ratkaisun olemassa oleviin tarpeisiin. (emt., 21-22.) 

Yritysten asiakkuudenhallinnan tärkeä tavoite on parantaa tuotteiden ar-
voa ja asiakassuhteita yrityksen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. 
Kohdentamalla sopivat asiakkaat ja ymmärtämällä vanhojen asiakkaiden tar-
peet paremmin saadaan myyntiin kasvua (Wang & Kim, 2017.) 

Philip Kotlerin (2005) mukaan tuotekeskeisen ajattelutavan omaksuneiden 
yritysten ajattelumallia voidaan kuvata seuraavasti kuvion 3 mukaan: 

 

PÄÄOMA → PANOSTUS → TARJOAMINEN → KANAVAT → ASIAKKAAT 

 
Tässä mallissa yrityksen tuotteita tarjotaan kaikille mahdollisille asiakkaille, eikä 
kiinnitetä huomiota siihen, että asiakkaat ja heidän arvomaailmansa ovat erilai-
sia. Kun yrityksessä ei tiedetä asiakkaista, ei markkinointi ja myynti ole tuloksel-

KUVIO 3. Tuotekeskeinen markkinoinnin ajatusmalli (Kotler, 2005) 
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lista. Sen sijaan ostotapahtumaan ja muihin yksittäisten asiakkaiden ostopäätök-
siin johtaneiden tekijöiden tutkiminen johtaa parempiin tuloksiin. Asiakaslähtöi-
sissä yrityksissä ajattelutapa onkin seuraava: 

 

ASIAKKAAT → KANAVAT → TARJOAMINEN → PANOSTUS → PÄÄOMA  

Asiakaslähtöisessä yrityksessä lähdetään liikkeelle asiakastarpeista, niiden tun-
nistamisesta ja niihin vastaamisesta. Tätä kautta yritys voi kehittää oikeita mark-
kinointikanavia, kohdentaa tarjouksia, panostaa tuotteeseen ja kartuttaa pää-
omaa. (Kotler, 2005, 9-10.) Kuviosta 4 havaitaan, kuinka asiakas on ajatusmallin 
lähtökohtana.  

Kotlerin mukaan asiakkaiden tarpeita saadaan selville asiakkaita kuunte-
lemalla ja haastattelemalla. Uusia tarpeita syntyy jatkuvasti, ja niitä luodaan eri-
laisten tapahtumien ja trendien kautta. Esimerkiksi WTC-isku 11.9.2001 synnytti 
USA:ssa tarpeen parempaan ilmaturvallisuuteen, elintarvikevarastoihin ja kul-
jetuspalveluihin (tapatuman synnyttämä tarve); ja nuorekkuuden ihannoiminen 
synnyttää tarpeita kauneusleikkauksiin tai kuntoilulaitteisiin (trendin synnyt-
tämä tarve).  Haasteena on kuitenkin se, ettei kaikkia asiakkaiden tarpeita tie-
detä. (Kotler, 2005, 19-20.) 

Asiakastarpeista lähtevä markkinointi voidaan jakaa kolmeen osa-aluee-
seen: reagoivaan, ennakoivaan ja tarpeita muokkaavaan markkinointiin. Reagoi-
valla markkinoinnilla tarkoitetaan tarpeiden löytymistä ja siihen vastaamista. 
Tällaisia tarpeisiin perustuvia ratkaisuja ovat esimerkiksi erilaiset nikotiini-
vieroitustuotteet vastaamaan asiakkaiden tupakoinnin lopettamiseen liittyviä 
tarpeita. Ennakoivalla markkinoinnilla taas tarkoitetaan piilevän tai kehitty-
mässä olevan tarpeen huomioimista. Esimerkkejä ennakoivasta markkinoin-
nista ovat eri tuotemerkkien lanseeraamat pullovedet vastaukseksi veden laa-
dun heikkenemiseen. Ennakoivan markkinoinnin riskit ovat reagoivia markki-
nointeja suuremmat, sillä ennusteet voivat olla vääriä tai niiden toteuttaminen 
voi olla myöhäistä. Tarpeita muokkaava markkinointi on sitä, kun markkinoille 
tuodaan rohkeasti uusi tuote, jota kukaan ei ole vielä osannut kaivata. Tällaisia 
tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset markkinoille tulevat tekniset laitteet (kuten 
korvalappustereot, videonauhurit), joihin aiempina vuosikymmeninä ei tarvetta 
ollut. (Kotler, 1999, 40-42.) 

Kotler ja Keller ovat kehittäneet markkinoinnin 4P-teoriaa paremmin vas-
taamaan asiakastarvenäkökulmaa. Aiemmin mainittu Marketing mix on päivit-
tynyt käsittämään uudet 4 P:tä: People, Processes, Programs ja Performance 
(Kotler & Keller, 2016, 37). Myöhemmin Kotler päivitti malliansa edelleen 5C-
malliin, jossa tuotteen korvasi lisäarvo (engl. Customer Value), hinnan kustan-
nus (engl. Cost to Customer), jakelun/paikan mukavuus (engl. Convenience), 
promotion kommunikointi (engl. Communication) ja henkilöstön kumpanuus 
(engl. Customer Interfacing) (suom. Selin & Selin, 2005, 22). Vaikka malleja ja 
viitekehyksiä on useita, on niille yhteistä siirtyminen tuotekeskeisestä ajattelusta 
kohti asiakastarpeista lähtöisin olevaa markkinointimallia.  

KUVIO 4. Asiakaskeskeinen markkinoinnin ajatusmalli (Kotler, 2005) 
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4 MASSADATA JA ASIAKASTARPEET 

LIIKETOIMINNASSA 

Sähköistä kaupankäyntiä harjoittavat yritykset, jotka lisäävät massadata-analyy-
sin liiketoimintaansa tuottavat 5-6% prosenttia enemmän kuin yritykset, jotka ei-
vät ole massadata-analyysia lisänneet toimintaansa (McAfee, Brynjolfsson, Da-
venport, Patil & Barton, 2012). 

Työnteosta saadaan tehokasta, kun prosessi alkaa yrityksen sisältä. Panos-
tetaan yrityksen sisäisiin tietoihin, päivitetään työntekijöiden tiedot, jota kautta 
itse palvelusta tulee tehokkaampaa ja personoidumpaa. Massadatan avulla voi-
daan myös ennakoida tyytymättömyyttä, josta voi tulla ongelmia. Lisäksi mas-
sadatalla päästään ennakoimaan mahdollisia ongelma- ja haittatilanteita erilais-
ten toimintamallien avulla, jos yrityksen omat asiat on organisoitu ja tunnetuim-
mat ongelmat on listattu. (Lee, 2014.)  

Tässä luvussa käsitellään massadataa ja asiakastarpeita kolmessa näkökul-
massa, joista on tehty alaotsikot: 4.1 Massadata markkinoinnin viitekehyksessä, 
4.2 Piilevät asiakastarpeet, sekä 4.3 E-markkinoinnissa käytetyt massadatatyypit 
ja niiden soveltaminen. Lopuksi on kerrottu, miten tuloksia on sovellettu suo-
malaisessa liike-elämässä.  

 

4.1 Massadata markkinoinnin viitekehyksessä  

 
Seuraavassa esitetään tutkijoiden Fan, Lau ja Zhao (2015) artikkeli massadatan 
hyödynnettävyydestä markkinoinnin viitekehyksen 4P-teorian (tuote, promoo-
tio, hinta ja paikka, engl. Product, Promotion, Price, Place) mukaisesti. Tutkijat 
ovat ottaneet mukaan viitekehykseen viidennen P:n – People, koska ihmisten 
rooli tänä informaatioteknologian aikakautena on erityisen merkittävä. (Fan, Lau 
& Zhao 2015, 29). Tästä viidennestä P:stä käytetään tässä suomennosta asiakkaat.  
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Fanin ym. (2015) viitekehys on kuvattu taulukkoon 1: 
 

Taulukko 1. Massadata markkinoinnin viitekehyksessä Fan, Lau & Zao (2015) mukaan 

 ASIAKAAT TUOTE PROMOOTIO HINTA PAIKKA 

DATA Demograa-
fiset tiedot, 
sosiaalinen 
verkosto, 
klikkaukset, 
asiakaspa-
lautteet, ky-
selyt 

Tuotteen 
kuvaus, 
tuotteen 
luokittelu, 
asiakaspa-
lautteet, 
kyselyt 

Promoo-
tiodata, kyse-
lyt 

Transaktionaali-
nen data, kyse-
lyt 

Sijaintiin pe-
rustuvat sosi-
aaliset verkos-
tot, kyselyt 

MENETELMÄ Kluste-
rointi, luo-
kittelu 

Assosi-
ointi, klus-
terointi, ai-
hemallin-
nus 

Regressio-
analyysi, as-
sosiointi, yh-
teisöllinen 
suodatus 

Regressio-
analyysi, assosi-
ointi 

Regressio-
analyysi, luo-
kittelu 

SOVELTAMI-
NEN 

Segmen-
tointi, profi-
lointi 

Tuotteen 
olemus, 
tuotteen 
maine 

Promotionaa-
linen mark-
kina-analyysi, 
suosittelujär-
jestelmä 

Hinnoittelustra-
tegia, kilpailija-
analyysit 

Sijaintiin pe-
rustuva mai-
nonta, yhtei-
södynaaminen 
analyysi 

 
 
 

Taulukon 1 mukaisesti massadataa hyödynnetään asiakkaiden segmentointiin ja 
profilointiin, tuotteen ontologian ja maineen hallintaan, markkina-analyysin ja 
suosittelujärjestelmän kehittämiseen, hinnoittelustrategian ja kilpailija-analyysin 
kehittämiseen sekä sijaintiin perustuvan markkinoinnin kehittämiseen (Fan ym. 
2015). 

Yritykset käyttävät kyselytutkimuksia selvittääkseen asiakkaidensa miel-
tymyksiä ja käyttäytymistä. Lokidataa käytetään asiakaskäyttäytymisen ja ta-
pahtumatietojen saamiseksi. Asiakassegmentoinnin sovellukset auttavat identi-
fioimaan asiakasyhteisöjä, jotka jakavat samat kiinnostuksen kohteet. Tällaisia 
asiakassegmenttejä ovat esimerkiksi erilaiset elämänkaareen perustuvat asia-
kasjakaumat. Tarkimmin kohdistetussa markkinoissa puhutaan kuitenkin seg-
mentoitujen asiakasryhmien sijaan asiakkaiden profiloinnista. Tällöin jokaiselle 
asiakkaalle voidaan suunnata juuri hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava mark-
kinointi. (Fan ym., 2015, 30.) 

Klusterointi ja assosiaatiolouhinta (engl. Association Mining) ovat eniten 
käytettyjä menetelmiä, joita käytetään tuotteen maineen hallinnassa. Louhin-
nassa käytetään tekstidatan lisäksi kuvadataa, jota asiakkaat lataavat sosiaali-
seen mediaan. Aihemallinnuksen avulla on rakennettu tuotteiden ontologiaa 
tekstimuodossa olevien tuotekuvauksien kautta sosiaalisessa mediassa. Haas-
teena on kuitenkin valtava datamäärä, joka sosiaalisesta mediasta on saatavana, 
mikä edellyttää uusien tekniikoiden jatkuvaa kehittämistä. (Fan ym., 2015, 30.) 

Markkina-analyysi käsittää tietoa promootiotyypeistä (alennusmyynnit, 
tarjouskupongit), promootioajoista sekä ostotiedoista tiettynä promootioaikana. 
Aiemmin markkina-analyysit keskittyivät siihen, miten erityyppiset asiakkaat 
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reagoivat tiettyihin promootiostrategioihin tai miten erilaiset tuotekategoriat 
vaikuttavat promootiostrategioihin. Massadata-aikana on kuitenkin mahdolli-
suus hyödyntää lokidataa sekä sijaintidataa markkinoinnin paikalliseen kohdis-
tamiseen. Suosittelujärjestelmää on käytetty erityisesti internetmarkkinoinnissa. 
Käyttäjien arviointeihin perustuvat menetelmät sekä sisältöpohjaiset assosiaa-
tiolouhintaan perustuvat menetelmät ovat usein käytettyjä suosittelujärjestel-
missä. (emt. 30.) 

Perinteisesti hinnoittelustrategiatutkimukset on toteutettu kyselytutki-
muksin ja regressioanalyysein. Nykyisin hinnoittelua koskevat tiedot ovat löy-
dettävissä internetistä, ja tutkijat hyödyntävät lokidataa perehtyäkseen nettimai-
nosten hinnoittelustrategioihin. Eri lähteistä saatavan lokidatan kautta on mah-
dollisuus löytää optimaalinen hintataso eri tuotteille. Assosiaatiolouhintaa on 
sovellettu kilpailija-analyysien tekemisessä. Se ei ainoastaan löydä potentiaalisia 
yrityksen kilpailijoita, vaan havainnoi myös kilpailevat tuotteet ja kontekstit. 
(emt, 30.) 

Pitkälle kehittyneen mobiiliteknologian myötä sijaintiin perustuvat palve-
lut voivat tarjota asiakkaille personalisoitua informaatiota tietyssä paikassa tiet-
tyyn aikaan. Sijaintiin perustuva markkinointi onkin yksi tärkeimmistä sovel-
luksista asiakastarpeisiin vastaamisessa sekä personalisoidussa markkinoin-
nissa. Haasteena on kuitenkin sijainnin ennustaminen, jolloin sekä spatiaalista 
(tilaa ja välimatkaa koskevaa) että temporaalista (aikaa ilmaisevaa) dataa tulisi 
prosessoida. Sijaintiin perustuvassa markkinoissa käytetään data-analyysime-
netelmänä regressioanalyysia ja luokittelua. Myös paikallisten yhteisöjen dyna-
miikkaa analysoimalla voidaan saada selville, miten yhteisöjen sisällä vaihde-
taan erilaisia tuotesuosituksia. (emt, 30-31.) 
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4.2 Piilevät asiakastarpeet 

Erevellesin ym. (2016) mukaan massadatan yrityksille tuoma kilpailuetu perus-
tuu piilossa olevan asiakaskäyttäytymisen löytämiseen. Perinteisesti datasta saa-
tava tieto on perustunut jo olemassa olevaan tietoon tai teorioihin, ja data-ana-
lyysi on tehty näiden teorioiden pohjalta deduktiivista päättelyä soveltaen. Tä-
män sijaan tulisi Erevellesin ym. mukaan keskittyä siihen, mitä ei tiedetä. Deduk-
tiivisen päättelyn sijaan analyysissa tulisikin käyttää induktiivista päättelyä, sillä 
sen avulla voidaan tuottaa sellaista uutta tietoa, jota hyödyntämällä voidaan ym-
märtää paremmin markkinoinnissa esiintyviä ilmiöitä. Hyvä esimerkki piilossa 
olevan asiakastiedon hyödyntämisestä on Netflixin House of Cards -sarja. Sarja 
luotiin analysoimalla 33 miljoonan käyttäjän tekemiä valintoja ja mieltymyksiä 
sen sijaan, että olisi luotettu yhtiön luovan johtajan näkemyksiin myyvästä ja 
tuottavasta sarjasta. Ennustavan analyysin myötä sarja olisi menestys, kun pää-
osaan valittaisiin Kevin Spacey ja ohjaajaksi David Fincher. Tällä tavoin Netflix 
pystyi luomaan menestyksekkään sarjan perehtymällä piilossa oleviin asiakas-
tarpeisiin. (Erevelles, Fukawa & Swayne 2016, 900.) Toinen kuuluisa esimerkki 
on massadatalla suoritetusta asiakastiedon hyödyntämisestä elintarvikemyymä-
län Walmartin suorittama havainto hirmumyrskyjen aiheuttamasta ostokäyttäy-
tymisestä. He käyttivät asiakkaiden luomaa dataa Hurrikaani Charlien aikana 
luodakseen taktiikkaa Hurrikaani Francesin ajalle. He lisäsivät varastoihinsa en-
siaputuotteiden ja vastaavien lisäksi muun muassa mansikan makuista Pop 
Tarts-keksiä. (Farkas, Hilton, Pick, Ramakrihna & Sarkas, 2016.)   

 
 

KUVIO 5. Massadatan hyödyntäminen yrityksen kilpailuedun tuojana Erevellesin ym. 
(2016) mukaan. 
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Erevellesin ym. (2016) mukaan massadatan hyödyntäminen edellyttää sitä, että 
yrityksen data-analytiikkaan on panostettu ja toiminta on resursoitu oikein. Re-
surssipohjainen näkökulma (engl. Resource-based theory, kuvio 5) perustuu kol-
meen asiaan: fyysisiin resursseihin, henkilöstöresursseihin sekä organisaatiota-
son resursseihin. Fyysisillä resursseilla tarkoitetaan ohjelmistoja ja alustoja, jotka 
mahdollistavat datan keräämisen, varastoimisen ja analysoimisen. Henkilöstöre-
sursseilla taas tarkoitetaan sitä, että yrityksillä on riittävää osaamista datan käsit-
telyyn sekä siitä saatavan tiedon tuottamiseen. Lisäksi tarvitaan organisaatiora-
kenne ja -resurssit, jotka mahdollistavat tuotetun tiedon viemisen käytännön ta-
solle. Asiakkaan toiminnasta saatavan strukturoimattoman, puolistrukturoidun 
ja strukturoidun datan analyysi toteutetaan luovuuden sekä tietämättömyyden 
periaatteella, jotta saadaan selville piilossa olevat asiakastarpeet. (Erevelles ym., 
2016, 898-900.) 

Dynaamisilla mahdollisuuksilla tarkoitetaan yritysten kyvykkyyttä käyt-
tää uutta asiakasdataa piilossa olevien asiakastarpeiden havaitsemiseksi. Adap-
tiivisilla mahdollisuuksilla taas tarkoitetaan kyvykkyyttä reagoida pieniinkin 
muutoksiin asiakkaiden käyttäytymisessä. Esimerkkinä tästä voidaan käyttää 
Targetin ennakoivaa markkinointia. Target on soveltanut markkinoinnissaan 
ennustavaa analyysia tarkasteltuaan muutoksia asiakkaiden ostoskäyttäytymi-
sessä. Target kerää erityyppistä dataa asiakkaistaan aina demograafisista tie-
doista ostohistoriaan ja mieltymyksiin. (Duhigg, 2012.) Tunnettu yksittäinen esi-
merkki on Yhdysvaltalainen vähittäistavarakauppaketju Targetin luoma malli, 
jolla pystyttiin havainnoimaan, jos asiakas oli raskaana. Target lähettää näin au-
tomaattisesti analysoidulle asiakkaalle etukuponkeja, jotka kohdistettu juuri esi-
merkiksi raskaana olevalle. (Lee, 2014). Näin Target pääsee ensimmäisenä tar-
joamaan lapsiperheelle alennuskuponkeja ja kiinnittämään tämän asiakkaak-
seen jo raskauden alkuvaiheessa.  

Erevellesin ym. (2016) mukaan yritykset, jotka ovat luovempia ja radikaa-
limpia innovaatioidensa suhteen, saavat myös paremman hyödyn massada-
tasta. Google on sijaintitietoja ja hakuhistoriaa vertaamalla määrittänyt, johta-
vatko haun perusteella matkapuhelimiin kohdennetut mainokset todella käyn-
teihin mainostetuissa kohteissa. Tämä mahdollistaa digitaalisen markkinoinnin 
kehittämisen. Amazon puolestaan on kehittänyt ennakoivan tilaustuotteiden lä-
hetysohjelman asiakkaiden tilaus- ja hakuhistorian sekä ostoskoriaktiviteettien 
perusteella. Näillä tiedoin Amazon voi ennustaa, milloin asiakkaan selaus päät-
tyy tuotteen ostamiseen, jolloin tilattava tuote on mahdollista siirtää keskusva-
rastosta lähemmäs jo ennen varsinaista tilauksentekoa. Tämä mahdollistaa no-
peamman tuotteen toimituksen asiakkaalle. (Erevelles ym., 2016, 901.) 
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4.3 E-markkinoinnissa käytetyt massadatatyypit ja niiden sovel-

taminen  

Akter & Wamba (2016) esittävät systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan, mi-
ten erityyppistä dataa hyödynnetään Internet-markkinoinnissa. Tutkijat jakavat 
datatyypit tapahtuma- tai liiketoimintadataan, klikkausdataan, videodataan ja 
äänidataan. Taulukkoon 2 on kuvattu, miten datan lähde, ja miten sitä on sovel-
lettu eri yrityksissä. 
 
Taulukko 2. Massadatatyypit, kerääminen ja sovellukset Akterin ja Wamban (2016) mu-
kaan 

MASSADATA- 
TYYPPI 

DATAN LÄHDE SOVELLUS 

Tapahtuma-  
tai liiketoiminta-
data 

Strukturoitu data 
vähittäismyyn-
nistä, asiakaspro-
fiileista, jakelu-
taajuudesta ja -vo-
lyymista, tuotteen 
kulutuksesta ja 
palveluiden käy-
töstä, asiakkaiden 
valitusten luon-
teesta ja tihey-
destä. 

• asiakkaiden katoamisen ennustaminen käyttäytymis-
malleja ja valituksia tutkimalla. (United Parcel Service, 
UPS) 
• myymälöissä tapahtuvan tuoteliikkuvuuden promooti-
oiden suunnittelemiseksi, tuotteiden sijoittelun paranta-
miseksi ja varastojen loppumisen vähentämiseksi. (Wal-
Mart) 
• ennakoivan mallintamistekniikan ja yhteisöllisen suoda-
tuksen avulla kehitetty "sinua saattaisi myös kiinnostaa" -
ehdotus jokaisesta ostetuista tai selatusta tuotteista. (Ama-
zon) 
• markkinoihin mukautuvien, yksityiskohtaisten ja koko-
naisvaltaisten asiakasprofiilien muodostaminen asiakasus-
kollisuuden lisäämiseksi (Harrah´s) 
• säännöllinen ja systemaattinen asiakassegmentointi sekä 
personoitujen tarjousten tekeminen (Capital One) 
• Retail Link -liiketoiminta, joka ilmoittaa tavarantoimitta-
jille myymälöiden kysynnän. Toimittajat tietävät, milloin 
varastoja tulisi täyttää, eivätkä jää odottamaan tilausta 
(Wal-Mart) 

Klikkausdata Klikkausdata ver-
kosta, sosiaalisen 
median sisällöt, 
verkkomainokset 
(tweetit, blogit, Fa-
cebook-seinäpostit 
jne.) 

• Google yksin käsittelee noin 24 petatavua (tai 24 000 te-
ratavua) dataa. (vuonna 2012) 
• Netflix analysoi yli miljardi arvostelua elokuvista luo-
dakseen asiakkaiden makua vastaavan  suosittelujärjestel-
män 
• Luottokorttiyhtiöt käyttävät verkkosivujen ja puhelin-
keskustoimintojen tietokantoja yksilöllisiä tarjouksia teke-
miseksi ja optimoimiseksi vastauksia seuraamalla 
• Vähittäiskauppayritykset saavat punaisen hälytyksen, 
kun kilpailijoiden Internet-sivustojen hinnat alittavat hei-
dän hintatasonsa  
• Jälleenmyyjät arvioivat reaaliaikaisia vastauksia markki-
nointikampanjoihin ja tekevät tarvittaessa muutoksia. Ku-
luttajat luottavat yhä enemmän vertaisarviointiin ja suosi-
tuksiin, mikä nostaa sosiaalisen median analysoinnin 
avainasemaan. 
• eBay toteuttaa tuhansia kokeiluja eri puolilla verkkosi-
vujaan optimaalisen asettelun ja muiden ominaisuuksien 
määrittämiseksi 

(jatkuu)  
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Taulukko 2 Massadatatyypit (jatkuu). 

 
Taulukon 2 mukaisesti tapahtuma- tai liiketoimintadata on strukturoitua dataa, 
jota saadaan vähittäismyynnistä, asiakasprofiileista, jakelutaajuudesta ja -volyy-
mista, tuotteen kulutuksesta ja palveluiden käytöstä sekä asiakkaiden valitusten 
luonteesta ja tiheydestä. Näitä on hyödynnetty asiakkaiden katoamisen ennusta-
miseen, promootioiden ja tuotesijoittelujen suunnittelemiseen, varastojen loppu-
misen ennakoimiseen sekä toimitusjärjestelmän kehittämiseen, suosittelujärjes-
telmän kehittämiseen, asiakasuskollisuuden parantamiseen sekä systemaattiseen 
asiakassegmentointiin ja personoitujen tarjousten tekemiseen. 

Sosiaalisen median analytiikkaa on hyödynnetty viime vuosina erityisesti 
markkinoinnissa. Käyttäjäpohjainen sisältö ja vuorovaikutus eri verkkokokonai-
suuksien välillä ovat kaksi sosiaalisen median tiedon lähdettä. Analyysi voidaan 
jakaa sisältöpohjaiseen analyysiin, joissa keskitytään asiakkaiden palautteisiin, 
tuotearviointeihin, yrityskuviin sekä videoihin. Toisaalta analyysi voi olla ra-
kennepohjainen, jolloin analyysi esitetään sosiaalisten suhteiden kaaviona tai 
aktiviteettikaaviona. (Gandomi & Haider, 2015, 142.) Klikkausdatalla tarkoite-
taan verkosta ja sosiaalisen median sisällöstä sekä verkkomainoksista saatavaa 
dataa (tweetit, blogit, Facebook-seinäpostit jne.). Klikkausdataa on hyödynnetty 
asiakkaiden makua ja mieltymyksiä vastaavien tuotteiden kehittämiseen, yksi-
löllisten tarjousten tekemiseen ja hinnoittelun optimoimiseen. Lisäksi reaaliai-
kaisia asiakaspalautteita ja somessa olevia vertaisarviointeja käytetään erilaisiin 
markkinointikampanjoihin. (Akter & Wamba, 2016.) Erilaiset tekniikat ovat 

MASSADATA- 
TYYPPI 

DATAN LÄHDE SOVELLUS 

Videodata Vähittäiskaupasta 
saatava videodata 

• Vähintään 25% yrityksistä ja tietotekniikan ammattilai-
sista kertoo, että heillä on tarvittavat valmiudet analysoida 
strukturoimatonta dataa, kuten ääntä ja videota  
• Jotkut vähittäiskauppiaat käyttävät kehittyneitä kuvan-
tarkkailuohjelmistoja, jotka on liitetty heidän videovalvon-
takameroihinsa kuluttajien käyttäytymisen ja myymälässä 
liikkumisen seuraamiseksi 
• Tavarantoimittajien tablet-sovelluksilla on mahdollis-
tettu vähittäiskauppojen hyllytilan suunnittelu, sen ver-
taaminen kilpailijoihin sekä vähittäiskauppiaiden kanssa 
sovittujen myyntikampanjoiden toteutuksen seuraaminen 
• P & G kehitti suunnittelutyökalun realististen virtuaalis-
ten prototyyppien luomiseksi suunnitteluun käytettävän 
ajan säästämiseksi. Lisäksi virtuaalitodellisuustekniikat 
mahdollistavat uusien tuotteiden hyllysijoittelun simuloi-
misen ja testaamisen sekä sisäisesti että kuluttajien kanssa  

Äänidata Äänidata puhe-
luista, call cente-
reistä, asiakaspal-
velusta 

• Luottokorttiyhtiöt käyttävät ja seuraavat call centerien 
tekemiä yksilöllisiä tarjouksia ja optimoivat millisekun-
neissa tarjouksia vastauksia seurattaessa  
• Sähköisen liiketoiminnan yritykset (yli puolet aktiivi-
sista suurista tietojenkäsittelytoimijoista) kertovat val-
miudestaan analysoida tekstiä luonnollisessa tilanteessa 
(esim. puhelinkeskustelujen transkriptejä). Näiden analyy-
sien kautta voidaan tulkita ja ymmärtää kielen vivahteita, 
kuten tunteita, slangia ja aikomuksia  
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viime aikoina ilmestyneet erottamaan informaation sosiaalisen verkoston raken-
teesta. Yhteisöjen (esim. Facebook-ryhmien) sisältä on löydettävissä sellaisia so-
siaalisen verkoston jäseniä, jotka ovat tiiviimmin yhteydessä keskenään kuin 
muiden verkoston jäsenten kanssa. Yhteisöjen havaitseminen tiivistää valtaisia 
verkostoja, ja saattaa piilossa olevat käyttäytymismallit paremmin näkyviksi. 
Menetelmää on käytetty erityisesti markkinoinnissa, ja se mahdollistaa esimer-
kiksi tehokkaampien tuotteiden arviointisysteemien kehittämisen. (Gandomi & 
Haider, 2015, 143.) 

Videodataa hyödynnetään vähittäiskaupoissa. Data on strukturoimatonta 
ja sitä saadaan liikkeiden videovalvontakameroiden kautta sekä erilaisin kuva-
ohjelmin. Dataa käytetään asiakaskäyttäytymisen ja myymälässä liikkumisen 
seuraamiseksi, ja sen avulla voidaan optimoida tuotteiden sijoittelu. (Akter & 
Wamba, 2016). Gandomin ja Haiderin (2015) mukaan automatisoidut valvonta-
järjestelmät ovat tehokkaita ja perinteisiä järjestelmiä edullisempia. Valvontaka-
meroita hyödynnetään vähittäiskaupoissa, joissa älykkäät algoritmit keräävät 
demografista tietoa asiakkaista (ikä, sukupuoli, etnisyys). Samalla voidaan las-
kea asiakasmääriä, mitata kaupassa vietettyä aikaa, tutkia asiakkaiden liikku-
miskuvioita ja mitata aikaa, joita eri osastoilla käytetään sekä monitoroida jonoja 
reaaliajassa. Arvokasta tietoa saadaan, kun nämä tiedot yhdistetään, jolloin voi-
daan tehdä päätöksi tuotteiden sijoittamisesta, hinnoista, optimaalisesta valikoi-
masta, alennusmyyntien suunnittelusta, pohjapiirroksesta ja henkilöstöstä. Toi-
nen vähittäiskaupassa hyödynnettävä asia koskee asiakkaiden ostokäyttäyty-
mistä koskevaa tutkintaa. Esimerkiksi perheissä vain yksi jäsen asioi kassalla, 
jolloin perinteisesti muiden perheenjäsenten ostotiedot jäävät hyödyntämättä. 
Videoanalytiikka voi korvata tämän puutteen tuomalla esiin kaikkien perheen-
jäsenten ostokäyttäytymisen. (Gandomi & Haider, 2015, 142.)  

Äänidataa saadaan puheluista, call centereistä sekä asiakaspalvelusta. Ää-
nidataa hyödynnetään ensisijaisesti yksilöllisten tarjousten tekemisessä. (Akter 
& Wamba 2016.) Esimerkiksi call-centereissä analysoidaan jopa miljoonia tun-
teja äänitettyä dataa, ja analyysin avulla parannetaan asiakaskokemuksia, arvi-
oidaan asiakaspalvelua, parannetaan liikevaihtoa, seurataan turvallisuuteen ja 
yksityisyyteen liittyvien käytäntöjen toteutumista, saadaan tietoa asiakkaiden 
käyttäytymisestä ja tunnistetaan tuotteisiin ja palveluihin liittyviä tekijöitä. Ää-
nianalyysi-järjestelmät voidaan suunnitella analysoimaan live-puheluja, muo-
toilemaan myyntisuosituksia, jotka perustuvat asiakkaan aiempiin ja nykyisiin 
yhteydenottoihin. Ne myös mahdollistavat reaaliaikaisen palautteen antamisen 
asiakaspalvelijoille. Lisäksi automaattisen call-centerin alustat voivat tunnistaa 
ja käsitellä turhautuneita asiakkaita. (Gandomi & Haider, 2015, 141.) 

Akterin ja Wamban (2016) mukaan massadatan tuottama arvo liiketoimin-
nalle koostuu mahdollisuudesta personalisoituihin palveluihin, tuotteisiin ja 
tarjouksiin, dynaamisesta hinnoittelusta, parannetusta asiakaspalvelusta, näky-
vistä toimitusketjuista, parantuneesta turvallisuudesta sekä ennustavasta analy-
tiikasta. 
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4.4 Tulosten soveltaminen suomalaiseen liike-elämään 

Salon (2013) mukaan Suomi on herännyt massadata-aikaan varsin myöhään, ja 
Suomen ICT-markkinat ovat globaalissa mittakaavassa pienet. Suomella on kui-
tenkin hyvä maine osaamisen ja käyttäjäkunnan näkökulmista tarkasteltuna. 
Tästä huolimatta Suomessa ei vielä vuonna 2012 ollut suuria massadata-ratkai-
suja, ja Hadoopkin oli käytössä vain muutamassa organisaatiossa. (Salo, 2013, 
88.) Akterin ja Wamban (2016) mukaan massadatan tuottama arvo liiketoimin-
nalle koostuu mahdollisuudesta personalisoituihin palveluihin, tuotteisiin ja tar-
jouksiin, dynaamisesta hinnoittelusta, parannetusta asiakaspalvelusta, näkyvistä 
toimitusketjuista, parantuneesta turvallisuudesta sekä ennustavasta analytii-
kasta. Näitä hyödyntämällä myös suomalaiset yritykset saisivat kilpailuetua. 

Kun massadataa käyttävät yritykset haluavat kilpailuetua perinteisiä da-
tankäsittelytekniikoita käyttäviin yrityksiin nähden, tulisi niiden Erevellesin 
ym. (2016) mukaan huomioida seuraavat asiat: 

1. Ymmärrys markkinoinnin ilmiöihin kasvaa massadatan runsauden kas-
vaessa. Ymmärrys saadaan erityisesti induktiivisen päättelyn avulla. 

2. Induktiivisen päättelyn avulla voidaan hyödyntää tietämättömyyttä, jol-
loin saadaan esille piilossa olevat asiakastarpeet. 

3. Yritysten tulee panostaa erityisesti radikaaleihin innovaatioihin. 
4. Tietämättömyyteen perustuvan näkökulman myötä yritykset voivat 

luoda arvokkaita ja vaikeasti kopioitavia resursseja kilpailuedun saavut-
tamiseksi. 

5. Yritysten tulisi panostaa luovuuteen datalouhinnassa piilevien asiakas-
tarpeiden löytämiseksi. (Erevelles ym., 2016.) 

 
Hyvä lähtökohta massadataprojektin alkamiselle on panostaa yrityksen si-

säiseen toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkistetaan, ovatko fyysiset -, hen-
kilöstö- sekä organisaatioresurssit kunnossa. Toiminnan dokumentointi on tä-
män jälkeen ensimmäisiä askelia massadatan käyttöönotossa yrityksessä.   

Nykyään on mahdollista ulkoistaa palveluja, mikä on näkynyt jo erilaisten 
IT-palveluiden ulkoistuksessa. IT-palveluita ulkoistetaankin esimerkiksi pilvi-
palveluratkaisuilla. Suomalaisten yritysten olisi hyvä perehtyä siihen, onko 
edullisempaa panostaa yrityksen omiin massadataratkaisuihin vai ulkoistaa ne 
IT-alan yrityksille.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatin tutkielmassa on haluttu tutkia massadatan hyödynnettävyyttä 
asiakastarpeiden kartoittamisessa. Näkökulma tutkielmaan on varsin markki-
nointikeskeinen. Erityisen kiinnostavaa on ollut seurata markkinoinnin kehi-
tystä, jossa on siirrytty tuotekeskeisestä näkökulmasta kohti asiakaskeskeistä nä-
kökulmaa ja tutkia, kuinka massadatalla on päästy vaikuttamaan tähän kehitys-
suuntaukseen. 

Massadata mullistaa markkinoinnin ja tuottaa etua niille yrityksille, jotka 
osaavat sitä hyödyntää. Tutkielmassa on haluttu selvittää, millä tavoin massa-
dataa käytännössä hyödynnetään, minkä vuoksi tutkielmassa esiintyy paljon 
konkreettisia esimerkkejä siitä, miten suurissa edelläkävijäyrityksissä (esim. 
Netflix ja Amazon) massadataa on hyödynnetty. Tutkielman aineisto koostui 
tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuista artikkeleista, joiden valikoimisperus-
teina on käytetty Julkaisufoorumin luokitusta. Ensisijainen artikkeleiden valin-
takriteeri oli vastauksen saaminen tutkimuskysymykseen. Aiheesta toivottiin 
saatavan lisäksi kriittisempää tutkimustulosta, mutta sitä ei valituista artikke-
leista löytynyt.   

Tutkimuskysymyksenä oli: Miten massadataa hyödynnetään asiakastar-
peiden (engl. Customer Needs) kartoittamiseen perustuvassa markkinoin-
nissa? Kysymykseen saatiin kolmentyyppisiä vastauksia. Ensimmäisessä vas-
taustyypissä tarkasteltiin massadataa markkinoinnin viitekehyksessä. Massada-
taa on käytetty asiakkaiden segmentoinnissa ja profiloinnissa, tuotteen ontolo-
gian ja maineen hallinnassa, markkina-analyysin ja suosittelujärjestelmän kehit-
tämisessä, hinnoittelustrategian ja kilpailija-analyysin kehittämisessä sekä si-
jaintiin perustuvan markkinoinnin kehittämisessä. Vaikka nämä erilaiset mark-
kinoinnin massadata-analyysin perustuvat kehittämiskohteet pohjautuvatkin 
markkinoinnin viitekehyksen mukaiseen luokitteluun, on niiden lähtökohtana 
aina asiakkaan toiminta ja asiakastarpeet, joihin vastaamalla saadaan etua yri-
tykselle. 
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Toisessa vastaustyypissä painottui piilevien asiakastarpeiden esiin saami-
nen, jota pidän suurimpana massadatan tuomana etuna perinteisempiin mark-
kinointitapoihin nähden. Näitä piileviä asiakastarpeita on saatu esiin asiakas-
käyttäytymisen muutosten, klikkausdatan, mielipidekyselyjen ja ennustavan 
analytiikan avulla. Piilevien asiakastarpeiden esiin saamiseksi tarvitaan riittäviä 
resursseja, radikaaleja innovaatioita sekä tietämättömyyden periaatteeseen pe-
rustuvaa induktiivista analytiikkaa. Piilevien asiakastarpeiden selvittäminen 
edellyttää riittävää panostamista ohjelmistoihin ja alustoihin, henkilöstön osaa-
miseen sekä organisaatiokulttuuriin.  

Kappaleessa 2.4 mainitaan, ettei massadatan hyödyntämiseen tarvita 
suurta IT-budjettia. Parhaat toteutuneet massadataprojektit ovat kuitenkin ol-
leet suurten yritysten erittäin luovia projekteja. Näissä projekteissa on otettu 
suuria riskejä, kuten Targetin raskauksia ennustavassa menetelmässä. Lisäksi on 
panostettu syvään asiakasprofilointiin. Jos tämä ennustus ei osuisi kohdalleen, 
seuraukset olisivat negatiiviset. Mainitaan myös luovien ratkaisujen olevan on-
nistuneimpia. Luova ratkaisu vaatii kuitenkin suurta riskinottoa ja resursseja.     

Kolmas vastaustyyppi käsittää konkreettisia kuvauksia analyysimenetel-
mistä ja niiden soveltamisesta. Erilaiset datatyypit ja niiden sovellukset tuovat 
tietoa, jolla voidaan parantaa asiakaspalvelua asiakkaiden tarpeita paremmin 
vastaavaksi sekä kohdentaa markkinointia toiveiden ja tarpeiden mukaisesti re-
aaliajassa. Asiakastarpeisiin on vastattu myös parantamalla tuotesijoittelua 
myymälöissä ja verkkosivuilla, nopeuttamalla verkkokauppojen tavarantoimi-
tusta, optimoimalla hinnoittelua sekä kehittämällä suosittelu- ja tuotteiden ja 
palvelujen arviointijärjestelmää. Myös asiakasuskollisuuden kehittäminen ja 
asiakkaiden katoamisesta varottavien järjestelmien kehittäminen on mahdollis-
tunut data-analytiikan avulla. 

Tutkielmalla haluttiin lisäksi tuoda tietoa siihen, miten suomalaisten lii-
keyritysten kilpailukykyä voidaan parantaa massadatan avulla. Artikkeleista 
saadun tiedon perusteella yritysten tulisi ennen kaikkea panostaa riittäviin re-
sursseihin massadataprojektien aloittamiseksi. IT-palvelut voidaan toteuttaa 
myös ulkoistamalla ne, ja yritysten tulisikin selvittää, mikä toteutustapa on niille 
kannattavinta. Kaikkien vastaustyyppien tuoma tieto on sovellettavissa myös 
suomalaiseen liike-elämään, mutta data-analytiikka tulisi pohjautua tietämättö-
myyden, luovuuden ja radikaalien innovaatioiden periaatteisiin. 

 

5.1 Jatkotutkimusaiheet 

Kuten aiemmin mainittiin, kriittisesti tarkasteltua näkökulmaa massadatan liike-
elämän sovellettavuudesta ei löytynyt. Jatkossa voisikin tutkia massadatan ai-
heuttamia haittoja ja ongelmia. Esimerkiksi ennakoiva analyysi voi olla virheel-
linen, tai analyysin kautta saatava tieto voi olla perinteisinkin keinoin selvitettä-
vissä. Koska massadata on jo niin kehittynyt, ja sen ensimmäisiä asteita on ylei-
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nen segmentointi, tulisi tutkimuksen tulevaisuudessa keskittyä henkilökohtais-
ten asiakastarpeiden esiintuomiseen. Koska tuotekehittely isoissa yrityksissä on 
jo ottanut massadatan haltuunsa, onkin jatkossa hyvä keskittyä tuotteen lisäar-
voon vaikuttaviin asioihin, kuten palveluihin, laadunhallintaan ja tavarantoimi-
tukseen. Lisäksi teknologian edelleen kehittyessä, voidaan pian tutkia automaat-
tisesti massadataa hyödyntäviä ohjelmia ja niiden toimivuutta. Tekoälyn ja mas-
sadatan yhdistäminen automaattiseen, ilman ihmisvoimaa tehtävään päätöksen-
tekoon voisi olla tulevaisuuden tutkimuskohde. Tutkimuskohteita voisivat olla 
myös massadatan yhdistäminen muihin IT-alan jatkuvasti uusiutuviin trendei-
hin, ja miten niiden kautta voidaan hakea ratkaisuja liike-elämään. 
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