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Tiivistelmä – Abstract  
Organisaatio voi erottua positiivisesti toimialallaan hyödyntämällä dataa 
operatiivisella ja strategisella tasolla – isoissa ja pienissä päätöksissä. Dataa 
voidaan kerätä eri lähteistä ja analytiikan työkaluja on nykyään kattava joukko, 
mutta datan muuttuminen organisaatiota hyödyttäväksi tiedoksi ei ole itsestään 
selvää. Yläkäsite kaikelle tälle on business intelligence (BI). Organisaation BI:n 
tulisi olla linjassa liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa, mutta BI-
kyvykkyyksiin liittyvää tutkimusta on tehty vähän. 

Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena suomalaisessa 
eläkekassoja ja -säätiöitä palvelevassa yrityksessä. Tutkimuksen kiinnostuksen 
kohteena oli case-yrityksen raportointiympäristön ymmärtäminen ja sen pohjalta 
BI-kyvykkyystarpeiden tunnistaminen. Yrityksen päätöksentekoympäristöä ja 
siihen liittyviä tavoitteita ja ongelmia kartoitettiin yrityksen edustajien kanssa 
keskusteluissa, joissa aineistoa kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla. Aineisto 
järjestettiin sisällönanalyysillä, minkä jälkeen siitä tunnistettiin teoriaohjaavasti 
teemoittelun avulla yrityksen BI-kyvykkyystarpeita.  

Tuloksissa ilmeni, että eläkealan toimijoiden raportoinnissa lainsäädännön 
asettamat vaatimukset vaikuttavat vahvasti. Toisaalta raportteja tehdään myös 
päätöksenteon tarpeisiin. Tyypillisesti yritykset tuottavat analytiikkaa omaan 
käyttöönsä, mutta tässä tapauksessa tutkimuksen case-yritys tuotti suuren 
määrän raportteja asiakkaidensa päätöksenteon tueksi – esimerkiksi työkykyyn 
liittyviä raportteja. Yrityksen BI oli luonteeltaan historiaa selittävää.  

Aineistosta tunnistettiin, että yrityksen BI-kyvykkyystarpeet liittyivät 
integraatioihin, joustavuuteen, datan laatuun, asiakastarpeiden ymmärtämiseen, 
käyttäjäoikeuksiin ja omatoimisuuteen. Lisää tutkimusta tarvitaan eläkealan 
toimijoiden raportoinnista muiden viitekehysten näkökulmista. Toisaalta alan 
raportoinnin tarpeita voisi tutkia enemmän myös siltä osin kuin ne ylittävät 
viranomaisraportoinnin vaatimukset. 
Asiasanat 
Business intelligence, analytiikka, kyvykkyys, eläkeala 
Säilytyspaikka         Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE) 



 
 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 5 
1.1 Tutkimuksen taustat ..................................................................................... 5 
1.2 Tutkimusongelma .......................................................................................... 6 
1.3 Tutkimuksen toteutus ................................................................................... 7 
1.4 Tutkimuksen rakenne ................................................................................... 8 

2 LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄT ................................................. 9 
2.1 Määritelmiä ..................................................................................................... 9 
2.2 Tutkimus ja kehityssuunnat ....................................................................... 10 

3 BUSINESS INTELLIGENCE .............................................................................. 13 
3.1 Määritelmiä ................................................................................................... 13 
3.2 Data, informaatio, tieto, viisaus ................................................................. 14 
3.3 Evoluutio ....................................................................................................... 15 
3.4 Business intelligence käytännössä ............................................................ 17 
3.5 Business intelligence -kyvykkyydet .......................................................... 19 
3.6 Business intelligencen tutkimus ................................................................ 20 

4 MENETELMÄ JA AINEISTO ............................................................................ 22 
4.1 Tapaustutkimus ja sen yleistettävyys ....................................................... 22 
4.2 Interventionistinen tutkimus ..................................................................... 24 
4.3 Toimintatutkimus ........................................................................................ 24 
4.4 Tutkijan rooli tutkimuksessa ..................................................................... 28 
4.5 Kohdeyritys ja sen toimintakonteksti ....................................................... 29 
4.6 Aineisto ja sen keruu ................................................................................... 30 
4.7 Aineiston analysointi .................................................................................. 31 

5 TULOKSET ........................................................................................................... 34 
5.1 Poraston järjestelmät ja raportointi ........................................................... 34 
5.2 Eläkepalveluiden raportointi ..................................................................... 37 
5.3 Taloushallintopalvelut ................................................................................ 42 
5.4 Matemaattiset palvelut ............................................................................... 43 
5.5 Asiamiestoiminta ......................................................................................... 45 
5.6 Työajanseuranta ........................................................................................... 47 

6 POHDINTA .......................................................................................................... 49 
6.1 Poraston raportointi ja BI-käyttökohteet .................................................. 49 
6.2 Business intelligence kyvykkyystarpeet .................................................. 51 
6.3 Tutkimuksen arviointi ................................................................................ 56 
6.4 Jatkotutkimusaiheet .................................................................................... 59 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 60 
 





5 
 

1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustat 

Digitalisaation myötä business intelligence (BI) on saanut yhä enemmän 
huomiota, kun datan avulla johtamisen hyödyistä on kertynyt ymmärrystä. 
Gartnerin (2019) kyselyssä selvisi toimitusjohtajien kokevan, että tiedonhallinta 
ja datakeskeisyys ovat tärkeimpiä kehityskohteita nykyään ja, että dataa tulee 
käyttää päätöksenteon tukena selvitäkseen tietoyhteiskunnan aikakautena. BI:n 
tarkoitus onkin toimittaa oikeata tietoa sitä tarvitseville ihmisille silloin, kun he 
sitä tarvitsevat (Bogza & Zaharie 2008). Oikein tehtynä, tästä koituvat hyödyt 
voivat toimia erottavana tekijänä kilpaillulla toimialalla. Tyypillisesti parhaiten 
suoriutuvat yritykset eroavatkin muista siinä, että ne käyttävät datasta johdettua 
informaatiota kaikessa päätöksenteossa sekä strategisella että operatiivisella 
tasolla (LaValle ym. 2011). Tässä onnistuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää 
ja aihealueen epäonnistumisista on käyty keskustelua (Solomon 2005; Watson 
ym. 2004). 

BI voi saada monia muotoja: markkinoilla on tarjolla erilaisia työkaluja ja 
jotkut organisaatiot saattavat samanaikaisesti tarvita useampia työkaluja. 
Teknologisten ominaisuuksien ja työkalujen lisäksi BI:n voi katsoa koostuvan 
myös organisatorisesta puolesta (Ross, Beath & Goodhue 1996).  Ei sovi 
myöskään unohtaa, että jokaisen organisaation päätöksentekoympäristö on 
erilainen. Oleellista BI:ssä onkin sen soveltuvuus yrityksen 
päätöksentekoympäristöön (Clark, Jones & Armstrong 2007). Tällä tarkoitetaan 
sitä, että organisaation BI-ominaisuuksien tai -kyvykkyyksien (capabilities) tulee 
olla yhteensopivia sen käyttötarkoituksen kanssa.  Kun organisaation BI-
kyvykkyydet ja sen päätöksentekoympäristö ovat linjassa, BI:stä saadaan 
enemmän hyötyä (Işık, Jones & Sidorova 2013).  

BI:n ja organisaation menestyksen väliseen suhteeseen liittyvä tutkimus on 
ollut suurelta osin eksploratiivista ja vailla teoreettista pohjaa (Jourdan, Rainer & 
Marshall 2008). Erilaisia teorioita on kuitenkin ehdotettu kuvaamaan tätä 
yhteyttä: information system success -malli (Wixom & Todd 2005), 
resurssiperusteinen näkökulma (Elbashir, Collier & Davern 2008), 
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informaationkäsittelyteoria (Işık ym. 2013) ja dynaamiset kyvykkyydet (Torres, 
Sidorova & Jones 2018). Torres ym. (2018) pitävät dynaamisia kyvykkyyksiä 
lupaavimpana BI:n vaikutuksia organisaation menestykseen selittävänä teoriana. 
Informaationkäsittelyteoria toimii kuitenkin usein teoriapohjana BI-
tutkimuksissa (Işık ym. 2013; Rouibah & Ould-ali 2002) ja sitä käytettiin 
lähtökohtana tässäkin tutkimuksessa, koska se sopi tutkimuksen tavoitteisiin 
parhaiten. Informaationkäsittelyteoriassa käsitellään 
informaationkäsittelytarpeita jonkun tietyn ympäristön piirteiden vallitessa. 
Tutkimus toteutettiin Suomen eläkevakuutustoimialan palveluyrityksessä, jonka 
nimi on Porasto Oy. 

Porasto Oy on suomalaisten eläkesäätiöiden ja -kassojen omistama yritys, 
jonka tarkoitus on tuottaa palveluja Suomen eläkesäätiöille ja -kassoille. Porasto 
tarjoaa asiakkailleen laaja-alaisesti palveluja, jotka kattavat muun muassa 
eläkepäätösten käsittelyn ja eläkkeiden maksamisen, vakuutusmatemaattiset ja 
taloushallinnon palvelut, konsultoinnin eläkekassan tai -säätiön 
perustamistilanteessa sekä aktuaaripalvelut. Yritys tuottaa erilaisia raportteja 
lainvelvoittamana, asiakkailleen räätälöityinä ja myös sisäisiin tarpeisiin. 
Raportteja oli tuotettu taulukkolaskentaohjelmalla ja yrityksen järjestelmillä. 
Porasto oli kuitenkin kiinnostunut parantamaan BI-valmiuksiaan saadakseen 
datastaan enemmän hyötyä ja muuttaakseen raportointiprosessejaan 
joustavammiksi ja yhtenäisemmiksi. Tässä tutkimuksessa tutustuttiin case-
yrityksen raportointiin liittyvään ympäristöön ja johdettiin sen perusteella sille 
BI-kyvykkyystarpeita. Tutkimuksessa siis kartoitettiin ympäristö, jossa Porasto 
toimii ja sen luomat informaationkäsittelytarpeet. Tämän perusteella 
tunnistettiin Poraston BI-tarpeet ja käyttökohteet, joista johdettiin Porastolle BI-
kyvykkyysvaatimukset.  

1.2 Tutkimusongelma 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä tarpeita ja vaatimuksia case-yrityksen 
päätöksentekoympäristö asettaa sen BI:lle. Tämä vaati sitä, että tutkimuksessa 
ensin kartoitettiin yrityksen päätöksentekoympäristö ja informaation käsittelyyn 
liittyvät tarpeet ja tavoitteet. Tämän takia informaationkäsittelyteoria toimi 
ohjaavana viitekehyksenä tämän tutkimuksen aineistonkeruussa. Eli 
tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys on: 
 

 Tutkimuskysymys 1: Minkälainen on case-yrityksen 
päätöksentekoympäristö ja mitä informaation käsittelyyn ja raportointiin 
liittyviä tarpeita ja tavoitteita sillä on? 

 
Jotta BI:lle asetettavia kyvykkyystarpeita voitiin tutkimuksessa johtaa, 
aineistosta täytyi tunnistaa, että oliko ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 
liittyvillä tarpeilla ja tavoitteilla linkkiä BI:n kanssa. Kaikki raportointi ei liity 
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BI:hin, sillä sen määritelmään liittyy esimerkiksi se, että se tukee päätöksentekoa. 
Pelkkä viranomaisraportointi ei siis ole BI:tä, vaikka siinä käyttäisikin BI-
teknologioita. Tämän takia tutkimuksen toinen tutkimuskysymys on: 
 

 Tutkimuskysymys 2: Mitä BI-tarpeita tai -käyttökohteita case-yrityksellä 
on tunnistettavissa? 

  
Kun tähän tutkimuskysymykseen saatiin vastaus, voitiin siihen liittyviin asioihin 
syventyä ja johtaa case-yritykselle BI-kyvykkyystarpeita osittain peilaten 
tutkimuskirjallisuuteen. Kyvykkyyksiä pyrittiin tunnistamaan sen pohjalta, 
millainen sen raportointiympäristö on ja mitä tarpeita, tavoitteita ja ongelmia 
case-yrityksellä oli tässä toisessa tutkimuskysymyksessä tunnistetuille teemoille 
ja. Tutkimuksen kolmas tutkimuskysymys on siis: 
 

 Tutkimuskysymys 3: Mitä business intelligence -kyvykkyystarpeita case-
yrityksellä on? 

 
Ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymys siis toimivat ohjaavina ja avustavina 
tutkimuskysymyksinä, jotka mahdollistivat ensinnäkin aineiston keruun 
oikeanlaisen fokusoinnin ja toisaalta myös sen järjestämisen pohdintaa varten. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimus oli 
luonteeltaan interventionistinen. Siinä oli myös toimintatutkimuksen piirteitä, 
koska tutkimus toteutettiin osana normaalia työarkea ja tutkimuksen yhden 
tavoitteen voi sanoa olleen tutkimukseen osallistuneiden osapuolien 
vastavuoroinen oppiminen.  Aineistoa kerättiin case-yrityksen ja sen 
järjestelmätoimittajan välisissä keskusteluissa, joissa oli tarkoitus kartoittaa case-
yrityksen päätöksentekoympäristöä, raportoinnin tilaa ja siihen liittyviä 
tavoitetiloja ja ongelmia. Alun keskustelut käytiin yleisellä tasolla, minkä jälkeen 
kultakin kohdeyrityksen osa-alueelta käytiin tarkempia keskusteluja kunkin osa-
alueen asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksessa perehdyttiin myös 
kohdeyrityksen raportointiympäristöön liittyvään dokumentaatioon. 
Keskusteluissa aineiston keruu tapahtui osallistuvan havainnoinnin kautta, jossa 
oli myös teemahaastattelun piirteitä. Keskusteluiden luonne keskittyi 
informaationkäsittelyteorian teemoihin. Keskustelut äänitettiin ja litterointiin. 
Kertynyt aineisto järjestettiin sisällönanalyysin ja informaationkäsittelyteorian 
avulla (ensimmäinen tutkimuskysymys), minkä jälkeen siitä tunnistettiin 
tutkimuksen aihealueen kannalta kiinnostavat kohdat (toinen tutkimuskysymys). 
Tämän jälkeen case-yritykselle tunnistettiin teoriaohjaavasti BI-
kyvykkyystarpeita (kolmas tutkimuskysymys). 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Johdannossa käsiteltiin tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimusongelman taustoja. 
Tarkoitus oli kuvata käsiteltävät aihealueet ja herättää kiinnostusta niiden 
välisistä yhteyksistä.  

Toisessa ja kolmannessa luvussa tutkaillaan tutkimuksen teoreettista 
viitekehystä, jotta lukijalla ja tutkimuksen tekijällä on sama ymmärrys 
tutkittavasta aiheesta. BI:n voi katsoa olevan osa laskentatoimen tietojärjestelmiä 
koskevan kirjallisuuden kiinnostuksen kohteita, minkä takia teoriaosuudessa 
lähdetään liikkeelle laskentatoimen tietojärjestelmien kirjallisuudesta ja sen 
tämänhetkisistä teemoista.  

Neljännessä luvussa selitetään tämän tutkimuksen tutkimusprosessi 
aineistonkeruu ja analyysimenetelmineen ja tutustutaan tutkimuksen 
kohteeseen, joka on Porasto Oy. Porasto on miltei ainutlaatuinen yritys pienellä 
toimialallaan, mikä tekee siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Kolmannessa 
luvussa siis kuvaillaan Porastoa, sen tarjoamia palveluja, tutkaillaan eläkealaa ja 
selvitetään Poraston rooli kyseisellä alalla. Samassa luvussa myös avataan 
tutkijan rooli ja sen vaikutus prosessin aikana, koska kyseessä on 
interventionistinen tutkimus, jossa on myös toimintatutkimuksellisia piirteitä. 

Viides luku, vaikka sen nimi on ”Tulokset”, ei niinkään vastaa tutkimuksen 
keskeisimpään tutkimuskysymykseen, eli mitä BI-kyvykkyystarpeita 
tutkittavalla yrityksellä on. Kyseisessä luvussa käsitellään aineiston 
sisällönanalyysin tuotokset, jolla saadaan vastaus tutkimuksen täydentävään 
tutkimuskysymykseen, eli minkälainen Poraston päätöksentekoympäristö on. 

Kuudennessa luvussa pohditaan, miten Poraston raportointi linkittyy BI:n 
teoriaan ja mitä kyvykkyystarpeita Porastolle muodostuu sen 
päätöksentekoympäristön asettamien vaateiden perusteella. Samassa luvussa 
arvioidaan tutkimusta ja sen rajoittavia tekijöitä ja annetaan suuntia 
jatkotutkimuksia varten.  
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2 LASKENTATOIMEN TIETOJÄRJESTELMÄT 

Teknologian kehittyessä laskentatoimen ammattilaisten työ saa uusia 
ulottuvuuksia, jolloin myös laskentatoimen tieteenala laajenee. Dull, Gelinas ja 
Wheeler (2012, 6) esittävät, että kirjanpitoa ja tilintarkastusta tekevien työnkuva 
tulee enenevissä määrin liittymään arvon tuottamiseen informaation hallinnan ja 
liiketoiminnan eri osa-alueiden mittaamisen kautta. Esimerkiksi johdon 
laskentatoimen puolella laskentatoimen ammattilaisen työ on laajentunut 
historiallisen tiedon raportoinnista reaaliaikaisempaan ja ennustavaan 
raportointiin (Cokins 2013).  

Laskentatoimen suhde teknologiaan tulee voimakkaasti esille 
laskentatoimen tietojärjestelmien kirjallisuuden yhteydessä. Laskentatoimen 
tietojärjestelmien kirjallisuudessa itse tietojärjestelmä kattaa vain pienen osan. 
Dull ym. (2012, 7-11) kuvaavat laskentatoimen tietojärjestelmien kirjallisuuden 
ottavan kantaa jopa kymmeneen kohtaan: teknologiaan, tietokantoihin, 
raportointiin, kontrolliin, liiketoiminnan prosesseihin, tapahtumien käsittelyyn, 
johdon päätöksentekoon, järjestelmien kehittämiseen ja toimintaan, 
kommunikointiin sekä kirjanpidon ja tilintarkastuksen periaatteisiin. 
Laskentatoimen tietojärjestelmien tutkimukselle on siis ominaista se, että siinä 
yhdistyy laskentatoimen ja informaatioteknologian osa-alueiden tutkimus.  

2.1 Määritelmiä 

Laskentatoimen tietojärjestelmistä keskustellessa kannattaa ensin määritellä 
järjestelmä ja tietojärjestelmä. Järjestelmä on vähintään kahdesta osasta koostuva 
kokonaisuus, jota ei voi jakaa yksittäisiin osiin ilman, että se lakkaa olemasta 
järjestelmä. Järjestelmä on toisistaan riippuvaisista osista koostuva kokonaisuus, 
jolla on jokin tarkoitus. Osat saattavat olla alijärjestelmiä, joita voidaan edelleen 
jakaa pienempiin osiin. (Backlund 2000.) 

Tietojärjestelmän voi puolestaan määritellä useasta eri näkökulmasta (Boell 
& Cecez-Kecmanovic 2015), joita ovat muun muassa teknologinen ja 
sosiotekninen näkökulma. Teknologisen näkökulman mukaan tietojärjestelmä 
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on tietokoneiden avulla toimiva järjestelmä, johon kuuluu tietokanta. Tämä 
järjestelmä tukee analyysia, suunnittelua, valvontaa ja päätöksentekoa. Se 
kykenee siis keräämään, tallentamaan ja hallinnoimaan dataa johtaakseen siitä 
informaatiota järjestelmän käyttäjille (Symons 1991). Sosioteknisestä 
näkökulmasta tarkasteltuna tietojärjestelmä sisältää enemmän kuin pelkästään 
teknologisia osia. Siinä ollaan kiinnostuneita siitä, miten teknologiset laitteet ovat 
interaktiivisessa suhteessa niiden sosiaalisen ympäristön kanssa (Lee 2001).  

Yrityksen tietojärjestelmässä voi olla osia, jotka erityisesti keskittyvät 
tukemaan jotakin tiettyä yrityksen prosessia, kuten varastonhallintaa, myyntiä, 
tai uusien työntekijöiden palkkaamista. Yrityksissä näiden alajärjestelmien 
korkea-asteinen integraatio on kuitenkin aiheuttanut sen, että tällaisia 
erikoistuneita palasia on tyypillisesti vaikea tunnistaa ja nimetä. Aikaisemmin 
laskentatoimen tietojärjestelmällä on tarkoitettu järjestelmäkokonaisuuden 
pientä osaa, joka kerää, käsittelee ja raportoi puhtaasti taloudellista dataa ja 
informaatiota. Laskentatoimen tietojärjestelmä saattoi esimerkiksi ottaa 
syötteenä myyntitapahtumia, joiden perusteella se toteutti yrityksen kirjanpitoa. 
Nykyään erityistä laskentatoimen tietojärjestelmää on kuitenkin vaikea erottaa 
sen järjestelmäympäristöstä. Laskentatoimen ammattilaisen työnkuvan liittyessä 
nykyään informaation hallintaan ja liiketoiminnan mittaamiseen, myös käsitystä 
laskentatoimen tietojärjestelmästä tulee laajentaa käsittämään koko yrityksen 
tietojärjestelmää siltä osin kuin mitä laskentatoimen tietojärjestelmän elementtejä 
lueteltiin luvussa 2.1 (Dull ym. 2012, 13-14.) 

2.2 Tutkimus ja kehityssuunnat 

Erilaiset teknologiat ovat jatkuvasti läsnä laskentatoimen tietojärjestelmissä. Dull 
ym. (2012, 7) kysyvätkin, voiko tuotteiden valmistusta suunnitella ja hallita ilman 
tietoa robotiikasta. Teknologia luo pohjan laskentatoimen tietojärjestelmille ja 
siksi eri teknologioiden ymmärtäminen on tärkeää laskentatoimen 
ammattilaiselle. 

American Association of Certified Public Accountants (AICPA) on 
vuosittain koonnut listan alalleen tärkeimmistä teknologioista (taulukko 1). BI ja 
siihen liittyvät teemat (korostettu taulukossa) on koettu oleellisiksi useana 
vuonna, mikä tukee näkemystä informaation hallinnan ja mittaamisen tärkeyden 
korostumisesta laskentatoimessa nykyään.  Näistä syistä BI:n voi katsoa olevan 
tärkeä osa laskentatoimen tietojärjestelmiä teorian ja käytännön tasolla. 

Informaation virtaamisen nopeutuminen erilaisten teknologisten 
innovaatioiden myötä on tuonut puheenaiheeksi liiketoiminnan seuraamisen 
reaaliaikaisuuden. Laskentatoimen tietojärjestelmien kirjallisuudessa puhutaan 
reaaliaikataloudesta (Vasarhelyi & Alles 2008). Reaaliaikaisuus tulee esille 
esimerkiksi päätösten ja niiden seurausten välisen viiveen pienentymisenä. 
Tämän lisäksi organisaatioiden on mahdollista seurata toimintansa mittareita ja 
reagoida erilaisiin tilanteisiin tehokkaasti. Reaaliaikatalouden ihanne perustuu 
siihen, että tieto liikkuu viiveettä ja organisaatio pystyy monitoroimaan 
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prosessejaan, jotka automaattisesti mukautuvat muuttuviin tilanteisiin. 
Aikaisemmin organisaatioiden piti tehdä päätös integroituneiden järjestelmien ja 
joustavuuden välillä, mutta nykyään erilaiset teknologiat kurovat umpeen 
näiden kahden ääripään välistä eroa.  

TAULUKKO 1 AICPA:n tärkeimpien teknologioiden listaus eri vuosilta (Dull ym. 2012, 9; 
Defelice 2010; Campbell ym. 2015) 

 2008 2010 2012 2014 
1. Tietoturvallisuuden 

hallinta 
Datan, koodin, 

kommunikoinnin 
turvallisuus 

IT-ympäristön tietoturva IT-ympäristön tietoturva 

2. IT-hallinta Yhteydet Datan hallinta Datan hallinta 

3. Toiminnan 
jatkuvuuden hallinta ja 

katastrofista 
palautuminen 

Varmuuskopiointi Riskin ja 
määräystenmukaisuuden 

hallinta 

Tietosuoja 

4. Tietosuoja Sähköinen 
työskentely 

asiakkaan kanssa 

Tietosuoja Riskin ja 
määräystenmukaisuuden 

hallinta 

5. Prosessien 
tehostaminen 

Paperiton 
työskentely 

Uusien teknologioiden 
hyödyntäminen 

Väärinkäytösten esto ja 
niihin reagointi 

6. Käyttäjien todennus Kannettavien 
tietokoneiden 
turvallisuus 

Järjestelmien 
käyttöönoton hallinta 

Päätöksenteon tuki ja 
analytiikka 

7. Määräystenmukaisuus Pienten yritysten 
ohjelmistot 

Päätöksenteon tuki ja 
analytiikka 

Järjestelmien 
käyttöönoton hallinta 

8. Business intelligence Käyttäjien 
liikkuvuus 

IT-investointien hallinta IT-investointien hallinta 

9. Etätyöskentely Vero-ohjelmistot Väärinkäytösten esto ja 
niihin reagointi 

Toimittajien hallinta 

10. Sisällön jako Palvelinten 
virtualisointi ja 
konsolidaatio 

Toimittajien hallinta Uusien teknologioiden 
hyödyntäminen 

 
Tänä päivänä useimmilla suurilla organisaatioilla on toiminnanohjausjärjestelmä, 
joka yhdistää datavirtoja helposti käsiteltävään muotoon. Sen avulla yrityksen 
tilaa koskeviin kysymyksiin saadaan nopeasti vastaus, kun taas 
asiakkuudenhallintajärjestelmillä ja BI:llä datamassojen analysointi on nopeaa ja 
niiden avulla jokaista asiakasta voidaan kohdella yksilönä. (Vasarhelyi & Alles 
2008.) 

Laskentatoimen tutkimuksen kenttää on kuvattu osittain lamaantuneeksi ja 
kyvyttömäksi luoda innovaatioita (Moser 2012). Tätä tukee esimerkiksi kritiikki 
laskentatoimen tietojärjestelmien tutkimusta kohtaan siitä, että se ei ole pysynyt 
mukana reaaliaikatalouden aikaansaamissa muutoksissa; uusia paradigmoja 
kuvaamaan virtaviivaisempia prosesseja ei ole syntynyt, eikä reaaliaikatalouden 
asettamia kysymyksiä ja vaatimuksia laskentatoimen kentälle ole tarkasteltu 
riittävästi (Vasarhelyi & Alles 2008). Johdon laskentatoimenkin tutkimuksessa 
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tekniikat ja käytänteet ovat muuttuneet hitaasti, vaikka teknologiat ovat 
kehittyneet nopeasti (Granlund & Malmi 2002). Moser (2012) selittää, että 
laskentatoimen alalla tutkimus on hyvin homogeenistä ja se keskittyy enemmän 
laskentatoimen menetelmiin sen sijaan, että sillä yritettäisiin tuottaa vastauksia 
tärkeisiin tai mielenkiintoisiin kysymyksiin. Tähän innovaatiokyvyttömyyteen 
johtavia tekijöitä ovat muun muassa se, että arvostettuihin tiedejulkaisuihin 
pääseminen edellyttää status quo:n täyttäviä tutkimusaiheita ja että eri metodeja 
käyttävät tutkijat eivät tee yhteistyötä (Moser 2012, Birnberg 2009). 

Laskentatoimen ammattilaisen työnkuvan laajeneminen teknologioiden 
kehityksen myötä on kuitenkin ollut esillä. Laskentatoimen ammattilaisten 
vastuita ja niiden kehitystä koskevan keskustelun kohteena ovat olleet muun 
muassa sovelluspalvelut, pilvilaskenta, organisaation ympäristön skannaus, 
business intelligence, palveluiden integraatiot, tilintarkastuksen teknologiset 
työvälineet ja big data (Belfo & Trigo 2013). Laskentatoimen osaajilla tietotekniset 
valmiudet tulevat siis olemaan tärkeä osa heidän työnkuvaansa.   
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3 BUSINESS INTELLIGENCE 

3.1 Määritelmiä 

Gartner-analyytikko Howard Dresnerin voi katsoa vakinaistaneen business 
intelligence -termin vuonna 1989 (Buchanan & O’Connell 2006). Buchanan & 
O’Connelin (2006) mukaan Dresner määritteli BI:n olevan kokoelma työkaluja, 
menetelmiä ja konsepteja, jotka tukevat analyyttistä päätöksentekoa, minkä 
tarkoituksena on tehostaa liiketoimintaa ja parantaa sen tulosta. Dresnerin 
määritelmä ei suinkaan ollut ensimmäinen; keskustelua aiheesta käytiin myös 
ennen häntä. BI:n on kuvailtu olevan filosofia ja työkalu, joka auttaa 
organisaatioita hallitsemaan ja jalostamaan informaatiota päätöksenteon tueksi 
(Ghoshal & Kim 1986; Gilad & Gilad 1986).  

Eri tutkijat näkevät termin eri tavoin ja siksi erilaisia määritelmiä löytyy. Jo 
esitettyjen määritelmien lisäksi Pirttimäen (2007, 3) mukaan osa tutkijoista näkee 
BI:n liittyvän ainoastaan toimialaan (market intelligence) tai kilpailijoihin 
(competitor intelligence), jolloin kerätty informaatio liittyy vain ulkoisiin 
tekijöihin. Tätä yleisempiä ja monitulkintaisempiakin määritelmiä löytyy. 
Esimerkiksi Bogzan & Zaharien (2008) mielestä BI on oikean tiedon toimittamista 
sitä tarvitseville henkilöille silloin, kun he sitä tarvitsevat. 

Pirttimäen (2007) mukaan käsitteestä voi katsoa olevan myös kulttuurillisia 
eroja. Pohjois-Amerikkalaisessa tutkimuksessa BI:n käsitetään tarkoittavan 
datan keräämistä organisaation operatiivisista järjestelmistä, tiedonlouhintaa ja 
raportointityökalujen käyttöä. Suomessa on käytössä laajempi käsitys, jossa BI 
tarkoittaa ulkoisista ja sisäisistä lähteistä tulevan liiketoimintaan liittyvän tiedon 
systemaattista ja jatkuvaa monitorointia, keräämistä, analysointia ja jakamista 
(Pirttimäki 2007, 3.) 

Näissä määritelmissä korostetaan analytiikkaa ja päätöksenteon tukea. Yllä 
kuvatut määritelmät Pirttimäkeä (2007) lukuun ottamatta eivät ota kantaa siihen, 
miltä BI näyttää käytännön prosessina, vaan tutkijat määrittelevät BI:n käsitteenä 
pitkälti korkealta, teoreettiselta tasolta. Käytännönläheisemmät 
prosessimääritelmät ovat kuitenkin hyödyllisiä välineitä huomion 
kohdistamisessa, kun tutkitaan reaalimaailman ilmiöitä. Pirttimäen (2007) 
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pragmaattisempaa määritelmää tukevat Duan ja Xu (2012), jotka määrittelevät 
BI:n prosessiksi, jossa raa’asta datasta jalostetaan hyödyllistä informaatiota 
strategista ja operatiivista päätöksentekoa varten, millä saadaan aikaan 
liiketoiminnallista hyötyä. Agiu, Mateescu & Muntean (2014) puolestaan jakavat 
BI:n prosessin kolmeen yksinkertaiseen osaan: datan keräämiseen, sen 
analysointiin, ja raportointiin. Golfarelli, Rizzi ja Cella (2004) näkevät, että BI on 
prosessi, joka muuttaa dataa ensin informaatioksi ja sitten informaatiota tiedoksi. 
Näistä määritelmistä huomataan, että BI on muutakin kuin analytiikkaa. Siihen 
liittyy vahvasti myös tietohallinnollinen puoli, joka ottaa kantaa siihen, miten 
dataan päästään käsiksi, miten sitä luetaan, miten sitä yhdistellään ja miten sitä 
käsitellään (Davenport & Harris 2007). Tiedolla, informaatiolla ja datalla on 
selkeä ero, jota käsitellään seuraavaksi.  

3.2 Data, informaatio, tieto, viisaus 

Informaatioon ja tietoon liittyvässä kirjallisuudessa Ackoffin (1989) esittämä 
hierarkia (kuvio 1) on laajalti hyväksytty ja tunnettu esitys datan, informaation, 
tiedon ja viisauden suhteista toisiinsa (Rowley 2007). Ackoff (1989) on kuvannut 
dataa, informaatiota, tietoa ja viisautta seuraavanlaisesti: 

 Data on prosessoimattomia informaation osia. Ne kuvaavat esineiden, 
tapahtumien ja niiden ympäristöjen piirteitä, joita syntyy havaintoja 
tehdessä. Sellaisenaan data on käyttökelvotonta. 

 Informaatio vastaa kysymyksiin: ”Mitä?”, ”Kuka?”, ”Missä?” ja ”Kuinka 
monta?”. Tietojärjestelmät käsittelevät dataa, mutta tästä datasta voidaan 
johtaa vastauksia näihin kysymyksiin, jolloin data muuttuu 
informaatioksi. 

 Tieto on osaamista tai asiantuntemusta, jonka avulla informaatiosta 
voidaan luoda ohjeita. Sitä syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja 
sitä voi johtaa omista kokemuksista. 

 Viisaus on kykyä parantaa tehokkuutta. Tämä vaatii yksilöltä 
arviointikykyä tietopohjansa lisäksi. 

Näistä määritelmistä tulee ilmi hierarkkisuus: data prosessoidaan informaatioksi, 
informaatio rakentuu tiedoksi ja ilman tietoa ei voi olla viisautta. Kullekin näistä 
kategorioista löytyy muitakin määritelmiä ja tarkennuksia, joista osasta 
kannattaa keskustella. Ensinnäkin tiedolla on kaksi osaa, hiljainen ja 
eksplisiittinen tieto. Dalkirin (2011) mukaan hiljainen tieto on oppimisesta ja 
kokemuksista syntynyttä yksilön pääomaa, jota on vaikea siirtää toiselle 
henkilölle, koska sitä on vaikea muuttaa helposti käsiteltävään muotoon, kuten 
tekstiksi tai piirrokseksi. Hiljainen tieto siis ”sijaitsee tekijän päässä”. 
Eksplisiittinen tieto on tämän vastakohta: sitä tyypillisesti löytää 
käsinkosketeltavassa muodossa, jolloin sen siirtäminen yksilöltä toiselle on 
helpompaa. (Dalkir 2011, 9-10.) 
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Jashapara (2005) lisää viisauden määritelmään, että se on kykyä toimia 
kriittiseen arviointiin nojautuen, jolloin toiminta perustuu yksilön omaan 
eettiseen arviointikykyyn.  

 

KUVIO 1 Ackoffin (1989) informaation hierarkia 

Tiedolla ja sen johtamisella on tänä päivänä merkittävä vaikutus päätöksenteossa 
ja strategisessa suunnittelussa. Inkisen (2016) mukaan organisaatioiden 
kilpailuedut pohjautuvatkin nykyään enemmän ja enemmän tietopääomaan. 
Tieto liittyy vahvasti business intelligenceen: palaten Golfarellin ym. (2004) BI-
määritelmään, heidän mukaansa se on prosessi, joka muuttaa dataa ensin 
informaatioksi ja sitten tätä informaatiota tiedoksi. Tyypillisesti tämä tieto koskee 
asiakkaiden tarpeita tai päätöksentekoprosesseja, kilpailijoita, markkinoiden 
olosuhteita tai trendejä. (Golfarelli ym. 2004.) BI kuitenkin tuottaa vain 
eksplisiittistä tietoa, mutta BI-prosessin järjestäminen vaatii hiljaista tietoa, jotta 
siitä saadaan päätöksentekoa ja liiketoimintaa tukeva vaikutus.  

3.3 Evoluutio 

Laskentatehon ja uusien teknologioiden kehityksen myötä BI on ajoittain 
laajentunut astumalla uuteen vaiheeseen (kuvio 2). Edelliset evoluution vaiheet 
eivät kuitenkaan ole lopettaneet kehittymästä. Edelleen voimme nähdä uusia 
vaiheen 1.0 teknologioita, jotka virtaviivaistavat näitä prosesseja. Esimerkiksi 
self-service BI-työkalut ovat mahdollistaneet sen, että organisaatiot voivat luoda 
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raportteja ilman IT-osaston väliintuloa, jolloin tiedon tuottaminen nopeutunut ja 
muuttunut joustavammaksi (Imhoff & White 2011). 
 

BI:n juontaa juurensa tiedonhallinnan alalta, jossa keskitytään datan keräämiseen, 
lukemiseen ja analysointiin (Chaudhuri, Dayal & Narasayya 2011). BI:n 
ensimmäisiä ratkaisuja voidaan nimittää BI:n evoluutiossa 1.0-vaiheeksi. Tässä 
vaiheessa data on tyypillisesti strukturoitua, organisaatiot keräävät sitä aiemman 
sukupolven järjestelmillä ja tallettavat sitä relaatiotietokantoihin ja analytiikka 
perustuu tilastolliseen analyysiin ja tiedonlouhintaan. Tässä ensimmäisessä 
vaiheessa raportointia varten luotu tietovarasto on oleellisessa roolissa. Sen arvo 
ei kuitenkaan laske myöhemmissä kehityksen vaiheissa, sillä BI:ssä tietovaraston 
voidaan ylipäätään sanoa muodostavan koko prosessin ytimen (Watson & 
Wixom 2007).  

 Kun internet kehittyi ja yritykset toivat liiketoimintansa nettiin, BI astui 2.0-
vaiheeseen (Hsinchun, Roger & Veda 2012). Syntyi uusia mahdollisuuksia datan 
keräämiseen liittyen esimerkiksi käyttäjän toiminnan seuraamiseen 
verkkopalvelussa. Tästä datasta johdetulla informaatiolla voidaan optimoida 
verkkopalveluita ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tähän 
vaiheeseen, vuoden 2004 jälkeen, liittyy myös käyttäjien tuottaman sisällön, jota 
löytää esimerkiksi blogeista, keskustelufoorumeilta ja sosiaalisista medioista, 
yleistyminen (O’Reilly 2005).  BI 2.0 -vaiheen ratkaisuilla organisaatiot voivat 
analysoida suuria määriä tätä sisältöä ja saada siitä reaaliaikaista palautetta 
omalle toiminnalleen (Hsinchun ym. 2012).  

Mobiili- ja IoT-laitteiden määrän kasvettua BI 3.0 -vaihe nousi 
keskusteluihin. Näiden laitteiden tuottama sijainti-, henkilö- ja 
kontekstisidonnainen data avasi uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamisen 
alalla, jossa kiinnostuksen kohteiksi nousivat mobiilianalytiikka, suurien 

KUVIO 2 BI:n evoluution vaiheet (Hsinchun, Roger & Veda 2012) 

BI 1.0 BI 2.0 BI 3.0 Evoluution 
vaihe 

Sisältö Relaatiotietokantoja, 
strukturoitua dataa 

Tietovarastot 

ETL, OLAP 

Dashboardit, mittaristot 

Tiedonlouhinta, 
tilastollinen analyysi 

Web-pohjaisuus, 
strukturoimaton data 

 Informaation 
tuottaminen 

Web-analytiikka 

Sentimenttianalyysi 

Sosiaalisen median 
analytiikka 

Mobiililaitteet, 
sensoridata 

Sijaintisidonnainen 
analyysi 

Henkilökeskeinen 
analyysi 

Kontekstisidonnainen 
analyysi 

Mobiilivisualisaatiot ja 
HCI 
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datamassojen visualisointi ja tällaiselle datalle tyypilliset keräys-, prosessointi ja 
analyysitekniikat. (Hsinchun ym. 2012.)  

3.4 Business intelligence käytännössä 

Koska BI on yläkäsite, sen alle mahtuu suuri määrä erilaisia päätöksentekoa 
tukevia työkaluja, menetelmiä ja konsepteja, jotka ottavat kantaa siihen, miten 
organisaatiot keräävät dataa eri lähteistä, käsittelevät tätä dataa, analysoivat sitä, 
tekevät siihen kyselyitä ja luovat siitä raportteja, dashboardeja ja visualisoivat 
päätöksentekijöille (Davenport & Kim 2013). Tämä laaja-alaisuus tarkoittaa sitä, 
että BI:n avulla voidaan vastata moniin erilaisiin kysymyksiin. Näitä kysymysten 
tasoja voidaan tunnistaa kolme: selittävä (descriptive), ennustava (predictive) ja 
neuvoa-antava (prescriptive) (Hsinchun ym. 2012). 

Selittävä BI ilmentyy erilaisina menneisyyttä kuvaavina tilastollisina 
tunnuslukuina, suorituskyvyn mittareina, dashboardeilla tai muilla 
visualisoinneilla. Nämä vastaavat kysymyksiin: mitä on tapahtunut ja miten 
tapahtunut eroaa suunnitelmasta. Organisaatio on saattanut myös asettaa 
hälytyksiä niitä tilanteita varten, kun seuratut luvut poikkeavat liikaa 
suunnitelmista. (Dilla, Janvrin & Raschke 2010.) Jotkut työkalut tukevat 
porautumista (drill-down), jolla vastauksia saadaan tarkempiin tarpeisiin: 
kuinka moni, kuinka usein ja missä. Käyttäjät saattavat myös luoda raportteja 
dynaamisesti, kun vastaan tulee tilanne, jota olemassa olevat raportit eivät selitä. 
Tätä kutsutaan ad hoc -raportoinniksi. Ad hoc -raporteilla yleensä haetaan 
vastauksia kysymyksiin: missä ongelmakohta sijaitsee, mikä ongelman aiheuttaa. 
(Lustig ym. 2010.)  

Ennustava BI on selittävää BI:tä seuraava taso, jonka organisaatio voi 
saavuttaa. Ennustavalla tasolla kiinnostuksen kohde on tulevaisuudessa, eli sillä 
pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tulevaisuudessa saattaa tapahtua. 
Sen avulla pyritään liiketoiminnasta kitkemään arvailua, välttymään yllätyksiltä, 
tunnistamaan mahdollisuuksia ja uhkia etukäteen (Davenport & Harris 2007). 
Tämän tason tavoite on ketteryyden ja joustavuuden lisääminen toimintaan 
datan, informaation ja tiedon paremmalla hallinnalla, jolloin kyetään 
ymmärtämään, mitä tällä hetkellä tapahtuu, miten asiat ovat korreloituneita 
keskenään, tunnistamaan trendejä sekä hahmottamaan, milloin kannattaa toimia 
(Jalonen & Lönnqvist 2009). BI:ssä ennustamista voidaan tehdä erilaisilla 
työkaluilla, jotka sisältävät muun muassa: mallintamisen, todennäköisyysmallit, 
ennusteet, pisteytysmallit ja tilastollisen analyysin (IBM, 2013). 

Korkeimmalla, eli neuvoa-antavalla, tasolla organisaation BI kykenee 
koeasetelmien luomiseen (experimental design) ja optimointiin, joiden kautta 
BI:llä voidaan tuottaa tietoa siitä, mikä on paras tapa toimia eri tilanteissa. 
Asetelmilla pyritään tekemään käytännössä syy-seurauspäättelyä, jonka avulla 
halutaan vastata kysymyksiin siitä, miksi jokin asia tapahtui. Tämä saavutetaan 
muuttamalla yksittäisiä muuttujia kerrallaan erilaisissa koeasetelmissa. 
Optimoinnissa puolestaan jollekin muuttujalle etsitään sopivaa tasoa suhteessa 
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toiseen muuttujaan. Optimoinnilla saatetaan tuotteelle etsiä sopivaa hintaa tai 
varastoon sopivaa määrää tuotteita. (Davenport & Kim 2013.)  

BI, jota organisaatiot toteuttavat, on useimmiten selittävää (Dilla ym. 2010). 
Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka nykyään erilaisilla teknologioilla pystyy 
tuottamaan laaja-alaisesti tietoa organisaatiosta ja sen ympäristöstä, suuri osa 
organisaatioista ei hyödynnä tätä mahdollisuutta. On väitetty, että 
organisaatioissa vallitsevat johdon laskentatoimen periaatteet ja standardit eivät 
ole muuttuneet riittävästi perustelemaan datan laajempaa hyödyntämistä, jolloin 
BI:ssä on jääty selittävälle tasolle (Appelbaum ym. 2017). Syytä BI:n 
hyödyntämiseen kuitenkin on: tyypillisesti parhaiten suoriutuvia organisaatioita 
yhdistää datan hyödyntäminen kaikessa päätöksenteossa (LaValle ym. 2011). 
Ympäristömme tukeutuu eri teknologioihin päivä päivältä enemmän, jolloin erot 
kilpailukyvyissä niiden välillä, ketkä hyödyntävät dataa ja niiden, ketkä eivät 
hyödynnä sitä, saattaa kasvaa. Johdon päätöksenteolle oleellisen tiedon 
tuottamiseksi tulisi käyttää laajemmin BI:n kaikkia eri tasoja – selittävää, 
ennustavaa ja neuvoa-antavaa. 

BI-valmiutta voi tarkastella myös organisaation BI-järjestelmän tarjoamien 
mahdollisuuksien avulla. Esimerkiksi Imhoff ja White (2011) jakavat 
organisaatioiden BI-järjestelmät kolmeen kategoriaan: Basic BI, Standard BI ja 
Advanced BI. Basic BI tarjoaa lähtökohdat organisaation analytiikalle. Sen 
vallitessa organisaatio on riippuvainen IT-puolen henkilöistä 
dataintegraatioiden ja uusien raporttien luonnissa. Työntekijöiden tietokoneilla 
saattaa olla työssä käytettäviä laskentataulukoita, joita on luotu ilman validoituja 
prosesseja. Basic BI:n raportit ovat ennalta määriteltyjä datanäkymiä, 
rutiininomaisia tietokantakyselyitä ja säännöllisesti tuotettuja PDF-raportteja. 
Työkalut eivät välttämättä Basic BI:n tasolla tue tiedon tutkimisen ad hoc -
ominaisuuksia muuta kuin ylös ja alas porautumisen osalta. (Imhoff & White 
2011.)  

Standard BI -tasolla organisaatiolla on tietovarasto ja sen osajoukkoja (data 
mart) ja dataa hallitaan tarkemmin esimerkiksi datan konsolidoinnin avulla, 
jossa hajallaan oleva data keskitetään yhteen paikkaan – esimerkiksi 
tietovarastoon. Käyttäjät ovat edelleen riippuvaisia IT-puolen tuesta, mutta 
pystyvät tekemään ad hoc -analyysia ja luomaan sekä julkaisemaan raportteja 
itse. Raportit ovat muun muassa suorituskykymittaristoja, räätälöitäviä BI-
elementtejä ja dashboardeja, jotka tukevat porautumista ylös ja alas sekä 
osittamista (slice and dice). (Imhoff & White 2011.) 

Advanced BI -tasolla organisaatiolla on täysimittainen datan laadun ja 
integraatioiden hallinnan kyky. BI-ympäristö hallitsee strukturoidun datan 
lisäksi strukturoimattoman datan käsittelyn. Datavirrat ovat täysin reaaliaikaisia 
ja analytiikkaomaisuudet sisältävät tilastollisen analyysin lisäksi ennustavaa 
analytiikkaa, tekstin louhintaa ja sentimenttianalyysiä. Työntekijät ovat astetta 
omatoimisempia ja vaikka IT-puolen henkilöt saattavat vielä osallistua 
toimintaan, työntekijät onnistuvat itsenäisesti tekemään vaativaakin 
analytiikkaa. (Imhoff & White 2011.) 
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3.5 Business intelligence -kyvykkyydet 

Business intelligence -termin yleistymisen jälkeen aiheesta on tullut paljon 
tutkimusta ja työkalut ovat kehittyneet. Nyt ymmärretään, että oikein 
toteutettuna BI vähentää organisaation kustannuksia, säästää aikaa, ja 
mahdollistaa sen, että päätöksenteossa ei tarvitse kysyä ”Mitä on tapahtunut?”, 
vaan pikemminkin, että ”Miksi tämä tapahtui?” tai ”Mitä tulevaisuudessa tulee 
tapahtumaan?” (Watson & Wixom 2007). Kun organisaatio saavuttaa tällaisen BI-
kypsyyden, sen hyötyjä on vaikeampi kvantifioida, koska ne levittyvät koko 
organisaatioon ja sen strategiaan (Watson & Wixom 2007). Tätä tukien 
tyypillisesti kullakin toimialalla parhaiten suoriutuvat organisaatiot eroavat 
muista toimijoista siinä, että ne hyödyntävät datasta johdettua tietoa 
päätöksenteossa sekä strategisella että operatiivisella tasolla – isoissa ja pienissä 
päätöksissä (LaValle ym. 2011).  

Koska BI soveltuu eri tarkoituksiin, kriteerit sen onnistumiselle ovat eri 
organisaatioissa erilaiset. Yksi organisaatio saattaa arvioida BI-investoinnin 
onnistumista sijoitetun pääoman tuoton kautta tai kokea sen onnistuneeksi, jos 
yrityksen kannattavuus paranee. Toinen yritys voi kokea investoinnin 
onnistuneeksi, jos BI:n koetaan olevan tärkeä yrityksen toiminnalle. 
Yleisemmällä tasolla BI-investoinnin voi sanoa olevan onnistunut, jos 
organisaatio hyötyy sen käytöstä. (Işık ym. 2013.) 

Onnistumiseen ja epäonnistumiseen johtavia tekijöitä on tutkittu (Işık ym. 
2013; LaValle ym. 2011; Solomon 2005; Watson ym. 2004). Kirjallisuudessa 
keskustellaan BI:n ja organisaation liiketoiminnan tavoitteiden 
yhteensovittamisen tärkeydestä (Eckerson 2003; McMurphy 2008). Vähän on 
kuitenkin tutkittu BI-kyvykkyyksien vaikutusta siihen, että hyötyykö 
organisaatio BI-investoinnistaan. Tutkimusta tälläkin saralla on kuitenkin tehty 
ja BI-kyvykkyyksien tärkeys on tunnistettu (Işık ym. 2013). 

BI-kyvykkyys on teknologinen tai organisatorinen ominaisuus (Ross ym. 
1996), joka tekee organisaation BI:n käytöstä joustavampaa ja ketterämpää (Işık 
ym. 2013). Tällä tarkoitetaan esimerkiksi datan laatua, kykyä integroitua muihin 
järjestelmiin, käyttäjäoikeuksien hallintaa, BI-järjestelmän joustavuutta – eli sen 
soveltuvuutta odottamattomiin käyttötapauksiin - tai tukea riskien hallinnassa 
(Işık ym. 2013). Eri BI-työkalut tarjoavat organisaatiolle erilaisia kyvykkyyksiä ja 
kerralla voidaan käyttää useampia työkaluja. Tämän lisäksi jokainen 
organisaatio on erilainen järjestelmiltään ja ympäristöltään. Kyvykkyyksien tulisi 
siis sopia yhteen organisaation päätöksentekoympäristön kanssa. 
Päätöksentekoympäristöllä yksinkertaisesti tarkoitetaan sitä, millaisia päätöksiä 
organisaatio tekee ja millaisia informaationkäsittelytarpeita sillä on (Munro & 
Davis 1977).  
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3.6 Business intelligencen tutkimus 

BI:n roolia ja sen vaikutusta organisaation toimintaan ja tulokseen on tutkittu 
vähän. BI-investointien tekeminen voi olla vaikeaa, koska siitä, miten BI:stä saa 
suurimman hyödyn, ei ole yleisesti hyväksyttyä näkemystä. Tähän liittyvä 
tutkimus on ollut puutteellista ja vailla teoreettista pohjaa (Sharma, Mithas & 
Kankanhalli 2014; Jourdan ym. 2008). Sitä, miten organisaatiot hyötyvät BI:stä, ei 
siis täysin ymmärretä, vaikka BI ja datan hyödyntäminen ovat esillä 
keskusteluissa kilpailukyvystä (LaValle ym. 2011). BI:n ja organisaation välistä 
suhdetta on kuitenkin pyritty selittämään erilaisilla malleilla ja teorioilla. Näistä 
yleisimmät ovat:  
 

 information system success -malli (DeLone & McLean), jota BI-
näkökulmasta ovat käsitelleet Wixom ja Todd (2005) 
 

 resurssiperusteinen näkökulma (Barney 1991), jota BI-näkökulmasta ovat 
käsitelleet Elbashir ym. (2008) 
 

 informaationkäsittelyteoria (Simon 1978), jota BI-näkökulmasta ovat 
käsitelleet Işık ym. (2013)  
 

 dynaamiset kyvykkyydet (Teece, Pisano & Shuen 1997), jota BI-
näkökulmasta ovat käsitelleet (Torres ym. 2018) 
 

DeLonen ja McLeanin (1992) information system (IS) success -malli 
jakautuu kuuteen osaan: tiedon laatu, järjestelmän laatu, palvelun laatu, käyttö, 
käyttäjätyytyväisyys ja nettohyödyt, joiden vaikutuksia toisiinsa malli auttaa 
ymmärtämään. IS success -malli on vaikuttanut monessa tutkimuksessa BI:n 
alueella (Popovič ym. 2012), mutta se ei kuitenkaan selitä, miten joku tietty 
järjestelmä tuottaa hyötyä organisaatiolle (Burton-Jones & Gallivan 2007).   

Resurssiperusteinen näkökulma (Barney 1991) on johtamisen viitekehys, 
jolla pyritään tunnistamaan resursseja, joilla organisaatio voi saavuttaa 
kilpailukykyä. Sen mukaan resurssit, jotka ovat arvokkaita, harvinaisia, vaikeasti 
kopioitavissa, vaikeasti korvattavissa ja ne tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Se 
siis käsittelee yrityksen suorituskykyä lopputulemana, mikä on vaikuttanut 
siihen, että resurssiperusteinen näkökulma on toiminut pohjana IT-investointeja 
käsitteleville tutkimuksille (Drnevich & Croson 2013). Resurssiperusteista 
näkökulmaa on kuitenkin kritisoitu erilaisista asioista. Priem ja Butler (2001) 
sanovat, että resurssiperusteisen näkökulman teoriasta on ongelmallista poimia 
mitattavia muuttujia, koska teoriassa kuvatut resurssit on määritelty niin laajasti. 
Resurssiperusteisessa näkökulmassa toinen perusoletus eli se, että arvokkaita 
resursseja ei voi siirtää organisaatiolta toiselle kustannuksitta (Barney 1991) saa 
myös kritiikkiä: teoria näkee yrityksen staattisena siten, että organisaatio on 
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lukittu siihen tilaan, jonka organisaation senhetkiset resurssit saavat aikaan 
(Priem & Butler 1991). 

Informaationkäsittelyteoriassa (information processing theory) 
kiinnostuksen kohteena on ihmisen informaation käsittely niin, että siihen 
vaikuttavat vallitseva päätöksentekoympäristö ja informaation käsittelyyn 
liittyvät tarpeet (Simon 1978). Teorian avulla ei kuitenkaan voi selittää, miksi 
tietyllä tavalla toteutettu BI johtaa organisaation toimintaan ja tulokseen 
positiivisesti, koska teorian anti BI-tutkimukseen tulee vain päätöksenteon 
näkökulmaan (Rouibah & Ould-ali 2002). Teorian hyödyntämisestä saadut 
hyödyt rajoittuvat täten tekijöihin, jotka mahdollistavat esimerkiksi nopeamman 
päätöksenteon, syy- ja seuraussuhteen nopeamman ymmärtämisen ja paremman 
tietoisuuden vallitsevasta ympäristöstä.  

Teecen ym. (1997) dynaamisten kyvykkyyksien viitekehyksessä 
dynaamiset kyvykkyydet käsitetään organisaation taidoksi integroida, rakentaa 
ja säätää sisäistä ja ulkoista osaamista (competence) vastaamaan nopeasti 
muuttuvia ympäristöjä. Dynaamiset kyvykkyydet ovat siis prosesseja, joiden 
avulla organisaatio pystyy muuttamaan tavallisia kyvykkyyksiään sopivaksi 
uuteen ympäristöön. (Teece ym. 1997.) Teece (2007) tarkensi viitekehystä 
selittäen, että dynaamiset kyvykkyydet voidaan jakaa kolmeen osaan:  

 
 kyky tunnistaa ja muotoilla mahdollisuuksia ja uhkia  
 kyky tarttua tilaisuuteen 
 kyky muuttaa organisaatiota parantamalla, yhdistelemällä, 

säätämällä organisaation aineellista ja aineetonta pääomaa – 
ylläpitääkseen kilpailukykyä 
     (Teece 2007) 
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4 MENETELMÄ JA AINEISTO 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksen menetelmiä ja aineistoa. Tutkimus 
toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jonka kohteena oli case-yritys 
Porasto Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa yksityiskohtaista ja 
intensiivistä tietoa Porasto Oy:n päätöksentekoympäristöstä ja sen aiheuttamista 
BI-kyvykkyystarpeista. Tutkimus oli luonteeltaan interventionistinen ja siinä oli 
myös toimintatutkimuksen piirteitä. Toimintatutkimus onkin yksi 
interventionistisen tutkimuksen muoto ja interventionistisen tutkimuksen voi 
katsoa olevan yksi tapaustutkimuksen muoto (Jönsson & Lukka 2005). Tämä 
luku siis kulkee tapaustutkimuksen ja interventionistisen tutkimuksen kautta 
toimintatutkimukseen, minkä jälkeen kuvaillaan tutkijan roolia case-yrityksessä, 
itse case-yritystä, aineistonkeruuprosessia ja lopulta aineiston analyysia.  

4.1 Tapaustutkimus ja sen yleistettävyys 

Saarela-Kinnunen ja Eskola (2001, 159) selittävät, että tapaustutkimusta leimaa se 
piirre, että yhteen tapaukseen syvennytään perusteellisesti, jolloin tästä 
tapauksesta voidaan tuottaa mahdollisimman yksityiskohtaista ja intensiivistä 
tietoa. Jönsson ja Lukka (2005) toisaalta kiteyttävät, että vaikka johdon 
laskentatoimen tutkimuskirjallisuudessa tapaustutkimukselle löytyy monta 
erilaista määritelmää, niitä kaikkia yhdistää se, että tutkija on suoraan 
tekemisissä tutkimuksen kohteena olevien toimijoiden, järjestelmien tai 
prosessien kanssa, jolloin käytössä on tyypillisesti useita eri aineistonkeruun 
tekniikoita, kuten havainnointi, haastattelut ja arkistojen tutkiminen. 
Tapaustutkimus ei vastaa kysymyksiin kuka, mikä, missä, kuinka monta, kuinka 
paljon, vaan pikemminkin vastauksia haetaan kysymyksiin, kuinka ja miksi 
(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 160). 

Yleistämisellä tarkoitetaan laajalle sopivan päätelmän tekemistä 
yksittäisestä tapauksesta tehtävän havainnon perusteella. Sen avulla siis pyritään 
järkeilemään tutkimattoman tapauksen ominaisuuksia sen perusteella, mitä 
tutkitusta tapauksesta saatiin selville. Tällöin pohjalla tulee olla oletus, että nämä 
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tapaukset, joihin päätelmä halutaan yleistää, ovat samanlaisia kuin tapaus, jonka 
perusteella yleistys tehdään. (Schwandt 2001.) Vaikka näin määriteltynä 
yleistämistä ei voi liittää kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimukseen, 
positivismi on saanut aikaan sen, että yleistettävyys liitetään vahvasti 
kvantitatiiviseen tutkimukseen (Flyvbjerg 2001). Feigl:n (2019) mukaan 
positivismilla on kaksi ehtoa, joihin tämä filosofian teoria perustuu: kaikki tieto 
perustuu empiriaan ja faktojen lisäksi maailmassa on puhdasta logiikkaa ja 
matematiikkaa. Positivismi on siis filosofian teoria, jossa ollaan kiinnostuneita 
empiirisestä tutkimuksesta ilman apriorisia, eli kokemusta edeltäviä, tai 
metafyysisiä spekulaatioita. Positivismin vaikutuksen myötä on syntynyt leima, 
että kvalitatiivinen tutkimus sopii paremmin syvällisemmän ymmärryksen 
lisäämiseen kuin yleistämiseen (Ayres, Kavanagh & Knafl 2003). Carminatin 
(2018) mukaan tämä ei pidä täysin paikkansa, vaikka kvalitatiivisen tutkimuksen 
yleistettävyyttä voisikin parantaa sen kustannuksella, että tutkimuksen 
apriorisuutta vähennetään. Kvalitatiivinenkin tutkimus voi olla yleistettävää. 
Tämä on mahdollista, jos se täyttää kaksi ehtoa: ensinnäkin yleistettävyyden 
täytyy olla yksi tutkimuksen tavoitteista, ja toiseksi tutkimuksessa käytettäviin 
työkaluihin liittyen tehdään tarvittavat varotoimet. Jälkimmäisellä ehdolla 
tarkoitetaan, että tutkimuksessa tulee määritellä tarkasti filosofiset tieteen 
traditiot, jotka liittyvät tutkimuksen yleistettävyyteen, jolloin on selvää, millaisia 
yleistyksiä kyseisestä tutkimuksesta voidaan tehdä. (Carminati 2018.) 

Tapaustutkimuksesta on sanottu, että siitä ei ole tarkoitus tehdä yleistäviä 
päätelmiä, mutta se tarjoaa silti arvokasta tietoa, jos tutkittava kohde on 
esimerkiksi poikkeuksellinen (Eskola & Suoranta 2005, 65). Tähän kritiikkiin voi 
lisätä aineiston keruun ja analysoinnin rönsyilevyyden, joka toisaalta pitkälti 
riippuu tutkijan ja hänen lähteiden subjektiivisuuden roolista tutkimuksessa 
(Hamel, Dufour & Fortin 1993). Toisaalta tapaustutkimus on tyypillisesti 
aineistolähtöistä, mikä auttaa kuvaamaan tutkimuksen kohteen 
poikkeuksellisuutta ja mahdollistaa rakentamaan siitä jotakin yleisesti 
kiinnostavaa. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 160.) Jos tapaustutkimuksesta 
halutaan tehdä yleistyksiä, tapaustutkimuksen anti on tyypillisesti teorioiden 
yleistämisessä ja laajentamisessa. Tämä vaatii onnistunutta käsitteellistämistä ja 
tutkimuksen kuvaamista (Eskola ja Suoranta 2005, 65). 

Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite ei ollut yleistysten tekeminen tai 
teorioiden laajentaminen. Tapaustutkimus tarjoaa silti arvokasta tietoa, jos 
tutkittava kohde on esimerkiksi poikkeuksellinen (Eskola & Suoranta 2005, 65), 
jollainen Poraston voi katsoa olevan sen toimialan pienen koon ja erittäin lain 
säätelemän toimialan takia. Tutkimuksen tavoite olikin, että se tuottaisi tietoa 
yksittäisestä mielenkiintoisesta tapauksesta. Tutkimus pyrittiin silti kuvaamaan 
ja käsitteellistämään niin, että siitä voi oppia yleisesti eläkevakuutusalan 
raportoinnista ja siitä, millaisia kyvykkyysvaatimuksia muiden toimialojen 
yrityksillä saattaa olla, jos niiden liiketoimintamalli on samanlainen kuin tämän 
tutkimuksen case-yrityksellä. BI:n tutkimuskirjallisuuden alueella 
tapaustutkimus on yleinen tutkimusstrategia ja sen etuna nähdään 
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maksimaalisen realistinen kuvaus tutkittavan kohteen toiminnasta sen 
kontekstissa (Jourdan ym. 2008), mikä tukee tämän tutkimuksen tavoitteita. 

4.2 Interventionistinen tutkimus 

Interventionistinen tutkimus on yksi case-tutkimuksen osa-alue. Se on kuitenkin 
kattokäsite erilaisille lähestymistavoille. Interventionistisen tutkimuksen 
käsitteen alle kuuluu muun muassa toimintatutkimus, suunnittelutiede, 
kliininen tutkimus ja konstruktiivinen tutkimus. Interventionistiselle 
tutkimusstrategialle olennainen piirre on tutkijan uppoutuminen tutkittavaan 
kohteeseen, millä tarkoitetaan, että interventionistisen tutkimuksen tyypillisissä 
aineiston keruun menetelmissä tutkijan rooli ei ole huomaamaton. Tämä tutkijan 
osallisuus tutkittavaan kohteeseen voidaan nähdä ongelmana, mutta sen voi 
nähdä myös vahvuutena, koska se antaa mahdollisuuden uusien työkalujen 
käyttöön. Interventionistista tutkimusta monesti leimaa tutkijan kontrollin puute, 
jolloin muun muassa osallistuva havainnointi on suosittu väline aineiston 
keruussa. Sitä hyödyntäen tutkija tunnistaa tutkimuksen näkökulmasta 
kiinnostavan tilanteen havainnoinnin avulla ja tarttuu siihen osallistumalla – 
samalla havainnoiden ja lopulta analysoiden tilanteen kirjallisuuteen peilaten. 
(Jönsson & Lukka 2005.) 

Pike (1967) käytti emic-etic -kahtiajakoa kuvaamaan käyttäytymisen 
tutkimuksen näkökulmia: järjestelmän sisällä, toiminnassa mukana ollessa, saatu 
näkökulma on emic; toimintaa ulkopuolelta tarkastelevan näkökulma on 
puolestaan etic. Koska tässä tutkimuksessa tutkija on tutkimuksen kohteen 
toiminnassa mukana, emic-näkökulma tuo painoa tutkimukseen. Emic-
näkökulman käyttäminen saatetaan nähdä ongelmallisena tutkimuksen teossa, 
sillä etic:iin verrattuna objektiivisen tiedon tuottaminen voi olla vaikeaa tutkijan 
ottaessa osaa toimintaan. Toisaalta interventionistisen tutkimuksen vahvuutena 
nähdään tutkimuksen kohteen toimintaan syvempi uppoutuminen, jonka emic-
näkökulma mahdollistaa (van Aken 2004).  

4.3 Toimintatutkimus 

Kuulan (2006) mukaan toimintatutkimuksessa tutkittavan kohteen ongelmiin 
etsitään ratkaisuja vallitsevien käytäntöjen muuttamisen kautta. Tärkeä 
toimintatutkimuksen piirre on se, että tutkittavan yhteisön ihmiset otetaan 
mukaan tutkimukseen aktiivisina osanottajina.  

Toimintatutkimuksen ollessa interventionistinen lähestymistapa, sille on 
olennaista tutkimuskohteeseen vaikuttaminen tavalla tai toisella. 
Toimintatutkimuksessa, kuten interventionistisessa tutkimuksessa yleensäkin, ei 
pyritä objektiivisuuteen. Objektiivisuus on tutkimuksessa tyypillisesti tavoiteltu 
ominaisuus, koska ajatellaan, että ihminen toimii eri tavalla, kun häntä tutkitaan. 
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Toimintatutkimuksessa tutkittava on tietoinen tutkimuksen piirteistä ja ottaa 
osaa siihen niin, että tutkimusprosessi etenee yhteistyössä tutkijan ja tutkittavan 
välillä. Yhteistyön avulla tutkittavaa kohteeseen pyritään vaikuttamaan jotenkin 
positiivisesti. (Eskola & Suoranta 2005, 126-127.) 

Toimintatutkimus ei siis itsessään ole tutkimusmenetelmä, vaan 
lähestymistapa, jossa voidaan käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä. Toiminta ja 
tutkimus tapahtuvat samaan aikaan prosessissa, jonka tavoitteena on tehdä 
tutkimusta, mutta myös kehittää tutkittavan kohteen toimintaa. 
Toimintatutkimuksessa teoria ja käytäntö kietoutuvat toisiinsa niin, että niiden 
voi sanoa sisältyvän toisiinsa. Tämä johtaa juurensa siitä, että ihmisen toimintaa 
voi sanoa ohjaavan teoreettisuus, sillä ihmisen toiminta perustuu järkeen. Tämä 
toimintaan liittyvä tieto on usein hiljaista tietoa, jota toimintatutkimuksella 
pyritään tuomaan esiin. Toimintatutkimus perustuu reflektiiviseen ajatteluun, 
jonka avulla toimintaa koetetaan ymmärtää ja kehittää. Reflektiivisyys tulee 
toimintatutkimuksessa esille tutkimusta ohjaavana syklinä, joka koostuu 
rekonstruoivista ja konstruoivista osista kattaen suunnittelun, toiminnan, 
havainnoinnin ja reflektoinnin. Perättäisistä sykleistä lopulta kehkeytyy spiraali 
(kuvio 3). (Heikkinen 2001.)  

Sosiaalipsykologi Kurt Lewinin katsotaan olevan toimintatutkimuksen 
perustaja: hän vakiinnutti toimintatutkimuksen käsitteen (action research) 
(Lewin 1946) ja kuvaili sitä alun perin prosessiksi, johon kuuluu suunnittelua 
(planning), toimintaa (execution) ja arviointia (fact-finding). Lewin alun perin 
kuvaili toimintatutkimuksen etenemistä tavalla, joka edelleen nykyään on lähellä 
käsitystä toimintatutkimuksen prosessista. Lewinin mukaan suunnittelu 
(planning) alkaa yleisellä idealla tai ajatuksella. Idea saattaa perustua esimerkiksi 
johonkin tavoiteltuun tilaan, eikä sen saavuttamiseen välttämättä heti löydy 
selkeää tietä. Ideaa tulee tällöin tarkastella tarjolla olevien työkalujen puitteissa. 
Yleensä käsillä olevasta tilanteesta pitää etsiä tietoa useampaan otteeseen. Tästä 
päästään kokonaisvaltaiseen suunnitelmaan siitä, miten tavoiteltu tila voitaisiin 
saavuttaa ja päätökseen siitä, mikä tulee olemaan ensimmäinen toimenpide. 
Alkuperäinen tutkimuksen alkuun sysännyt ajatus tai idea on saattanut jo myös 
ottaa uuden muodon. Tässä vaiheessa suunniteltu toimenpide toteutetaan 
(execution), jonka jälkeen toimenpiteen vaikutuksia on syytä tarkkailla, 
havainnoida ja arvioida (fact-finding). Tämä toimenpiteen vaikutusten 
tutkiminen saa aikaan neljä asiaa. Ensinnäkin, sillä voidaan selvittää, mikä 
vaikutus toimenpiteellä oli, eli ylitettiinkö vai alitettiinko odotukset. Toiseksi, se 
antaa suuntaa seuraavan askeleen suunnitteluun. Kolmanneksi, vaikutusten 
perusteella voidaan muuttaa yleistä suunnitelmaa. Neljänneksi, se tarjoaa 
suunnittelijoille mahdollisuuden oppia uutta. Viimeisellä kohdalla tarkoitetaan, 
että toimenpiteet tuottavat informaatiota siitä, mikä vaikutus tietyillä 
toimenpiteillä on. Tämän jälkeen toimintatutkimus etenee seuraavalle 
kierrokselle, joka taas koostuu suunnittelusta, toimenpiteestä ja sen vaikutusten 
arvioinnista. Näin perättäisistä sykleistä muodostuu tutkimuksen etenemistä 
kuvaava spiraali. (Lewin 1946.) 
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KUVIO 3 Toimintatutkimuksen spiraali - mukailtu Heikkisen (2001, 177) kuviosta 

Kockin (2004) mukaan toimintatutkimuksen tekemisessä on kolme uhkaa: 
subjektiivisuus, kontrollin puute, ja epävarmuus (contingency). 
Toimintatutkimuksen tulokset ja johtopäätökset tyypillisesti sisältävät tutkijan 
ajatuksia, jotka pohjautuvat subjektiivisuuteen: tutkijan roolin ollessa 
merkittävässä osassa tutkimuksessa, tutkijan omat asenteet, käsitykset, ja 
ennakkoluulot voivat vaikuttaa haluttua enemmän. Tutkijan subjektiivisuus 
pääsee etenkin valloilleen, jos tutkimuksen osapuolet asettavat 
tutkimusprosessille erilaiset tavoitteet (conflict of interest). Tätä on vaikea välttää, 
koska tutkijan on mahdotonta olla tilanteessa objektiivinen tarkkailija ja samaan 
aikaan toteuttaa yhteisössä interventio. Heikkinen (2001) toteaa, että 
toimintatutkimuksessa tieto syntyy ihmisen henkilökohtaisen näkökulman 
kautta, jolloin tutkijan ”minä” nousee vahvasti esille. Tutkimusprosessi 
kuitenkin kehkeytyy myös tutkijan ja muiden osanottajien välisessä suhteessa, 
jolloin tutkimuksessa tulee kuvata näitä yhteyksiä niin, että lukijalle selviää, 
millaisessa suhteessa tutkija on ollut tutkimuksen kohteen kanssa. (Heikkinen, 
2001, 179.) Kock (2004) jatkaa, että toimintatutkimusta tekevälle tutkijalle 
kontrollin puute on myös tavallinen ilmiö. Tämä johtuu siitä, että tutkijalla ei voi 
olla täydellistä vaikutusvaltaa tutkittavassa ympäristössä, etenkin jos tutkija on 
uusi henkilö tutkittavassa ympäristössä. Ympäristössä saattaa tulla vastaan 
jotain odottamatonta, joka pakottaa tutkijan miettimään tutkimuskysymyksiään, 
menetelmiään ja päätelmiään uudestaan. (Kock 2004.) Toimintatutkimuksessa 
aineisto, jonka tutkija tarvitsee ja johon hän pääsee käsiksi on laajaa ja pinnallista 
sen sijaan, että aineisto olisi tarkasti rajattua ja fokusoitunutta, millä käsillä 
olevasta aiheesta saisi syvällisemmän kuvan (Kock, McQueen & John 1997). 
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Kockin (2004) mukaan, epävarmuuden uhka liittyy siihen, että 
toimintatutkimuksella on vaikea tuottaa pitävää näyttöä jonkin syy-
seuraussuhteen olemassaolosta, koska tutkimuksen kohde ja sen mekanismit 
eivät ole tyhjiössä vaan rikkaassa kontekstissa. Epävarmuus johtuu 
toimintatutkimuksen kyvyttömyydestä eristää tilanteita tästä kontekstista. Tästä 
syntyvä epävarmuus tarkoittaa sitä, että toimintatutkimuksen tuloksia on vaikea 
yleistää. (Kock 2004.)  

Toimintatutkimuksen spiraalia voi myös kritisoida siitä, että se ei suinkaan 
ole niin yksinkertainen ja tiukka kuin mitä kirjallisuuden perusteella voi olettaa. 
Kun toimintatutkimuksen spiraali on esitetty kirjallisuudessa liian 
yksinkertaisena, yksittäisille spiraalin vaiheille annetaan liikaa painoarvoa 
(Kemmis, McTaggart & Nixon 2014, 9). Kemmis ym. (2014) kertovat, että 
toimintatutkimusta on harhaanjohtavaa kuvailla toisiaan seuraavina spiraalin 
sykleinä ja syklien askeleina. Tosiasiassa toimintatutkimus ei ole huoliteltua tai 
puhdasta: askeleet saattavat tapahtua osittain samanaikaisesti ja suunnitelmat 
voivat muuttua kokonaan. Todellisuudessa toimintatutkimuksen prosessi on 
joustavampi, avoimempi ja herkempi sen uniikille ympäristölleen. (Kemmis ym. 
2014, 18.) Myös Heikkinen (2001, 177) toteaa, että toimintatutkimuksen 
tekeminen voi aiheuttaa tutkijalle tunteen, että spiraalimalli toimii hänelle 
kahleena, koska suunnittelua, toimintaa ja arviointia on vaikea erottaa toisistaan 
tarkasti. Kemmis ym. (2014, 18-19) kuvaavat, että toimintatutkimuksen 
onnistuminen ei olekaan kiinni spiraalimallin tarkasta käytöstä, vaan siitä, että 
yhteisössä koetaan oppimisen ja kehittymisen tunteita ja että ymmärrys sen 
toimintatavoista paranee. Heikkinen (2001) puolestaan listaa kriteerejä, joiden 
täyttyessä tietää tekevänsä toimintatutkimusta (taulukko 2). Hän kuitenkin 
painottaa, että vastaus kysymykseen siitä, onko jokin tutkimus 
toimintatutkimusta vai ei, ei ole binäärinen joko-tai vaan sekä-että. Taulukon 2 
kriteerit vain auttavat kertomaan, että missä määrin mikäkin tutkimus on 
toimintatutkimusta. (Heikkinen 2001, 183.) 

TAULUKKO 2 Toimintatutkimuksen kriteerit (Heikkinen 2001, 183) 

Tutkija toimii ympäristössä, jossa yksilöt: 
Pohtivat ja kehittävät työtään 
 
Analysoivat, kuinka toiminta on historiallisesti kehkeytynyt nykyiselleen 
 
Kehittelevät vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
Tuottavat toiminnasta uutta tietoa, jonka pätevyyttä arvioidaan: keskustelemalla siitä, 
kokeilemalla sitä käytännössä tai rinnastamalla sitä aikaisempaan tietoon 
Julkistavat kokemuksiaan ja niihin liittyvää tietoa myös yhteisön ulkopuolella 

 
Tässä tutkimuksessa oli toimintatutkimuksen piirteitä. Tutkija ei ensinnäkään 
ollut objektiivinen, ulkopuolinen tarkkailija vaan aktiivinen osallistuja 
prosessissa. Tutkimusprosessiin osallistumisen takia tutkittu yhteisö 
todennäköisesti koki oppimista ja luultavasti myös sen ymmärrys sen 
toimintatavoista parani. Taulukon 2 listasta puolestaan osa kriteereistä toteutui. 
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Yhteisön työtä pohdittiin, vaikkei tutkimusprosessin aikana toteutettukaan 
siihen muutoksia. Keskusteluissa myös käsiteltiin sitä, minkä tekijöiden takia 
toiminta on kehittynyt nykyiseen tilaansa. Tutkimusprosessin aikana myös 
mietittiin vaihtoehtoja tavoitetilojen saavuttamiseksi. Keskusteluissa lisäksi 
toteutettiin demonstraatio työkalulla, joka tehtiin case-yrityksen lähtökohdista, 
minkä voi jossain määrin rinnastaa käytännössä kokeilemiseen. Demonstraatio 
oli tosin luotu ennen tutkimuksessa käytyjä keskusteluja, jolloin sitä ei tehty 
keskustelujen pohjalta yhteistyössä kohdeyhteisön kanssa, vaan sen tarkoitus oli 
ainoastaan suunnata keskustelua ja herättää ajatuksia. Tutkimuksen lähtökohdat 
ja tavoitteet olivat myös selvät tutkimusta aloittaessa, mikä ohjasi tutkimuksen 
suorittamista loppuun asti. Puhtaammalle toimintatutkimukselle tyypillistä 
spiraalimaisuutta, jonka vaiheiden suunnittelu perustuu tiiviiseen yhteistyöhön 
kohdeyhteisön kanssa, ei siis toteutettu tässä tutkimuksessa. Koska tässä 
tutkimuksessa oli kuitenkin toimintatutkimuksen piirteitä ja 
interventionistisuutta, kannattaa tutkijan rooli tutkimusprosessissa selittää. 

4.4 Tutkijan rooli tutkimuksessa 

Koska toimintatutkimuksen prosessi kehittyy tutkijan ja muiden osanottajien 
välisessä suhteessa, tutkimusraportissa tulee kuvata näitä suhteita niin, että siitä 
käy ilmi se, millainen rooli tutkijalla on ollut (Heikkinen, 2001, 179). 
Toimintatutkijan rooliin liittyy dilemma, miten paljon tutkija saa tai miten paljon 
hänen täytyy vaikuttaa aktiivisesti tutkimusprosessin kulkuun. Toimintatutkijan 
tulisi olla mahdollisimman tasavertainen osallistuja muiden keskuudessa, eikä 
muutosta ohjaava ekspertti, mutta toimintatutkija ei myöskään voi olla täysin 
objektiivinen. Toisaalta toimintatutkijan rooli on käsittänyt myös konsultointia. 
(Kuula 1999, 116-117.) 

Tässä tutkimuksessa aineistona toimivat keskustelut, jotka perustuivat 
yhteistyöhön case-yrityksen ja sen järjestelmätoimittajan välillä. Ympäristö ja 
yhteisö oli tutkijalle ennalta tuttu työsuhteiden takia, sillä tutkija oli työsuhteessa 
tämän järjestelmätoimittajan kanssa. Välillä osallistuvaa havainnointia onkin 
tehty tutkijalle ennestään tutussa yhteisössä (Eskola & Suoranta 2005, 98). 
Keskusteluiden pitämiseen oli siis tavalliseen työarkeen liittyviä, tutkimuksen 
ulkopuolisiakin motiiveja. Keskusteluissa oli oletettavaa, että tutkija ja muut 
järjestelmätoimittajan edustajat osittain toimivat konsultoivassa roolissa. Tutkija 
ja muut järjestelmätoimittajan edustajat olivat perehtyneet aihealueeseen 
etukäteen, jolloin he pääsivät jakamaan tätä tietoa case-yrityksen edustajille. 
Puhtaaksi konsultoinniksi keskusteluita ei voi kuitenkaan nimittää, sillä 
keskusteluiden tarkoitus oli lähtökohtaisesti vastata ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen, jossa selvitettiin case-yrityksen 
päätöksentekoympäristöä ja informaationkäsittelyyn liittyviä tavoitetiloja. 
Tähän kyseiseen tutkimuskysymykseen ei ole rakennettu sisään konsultoinnin 
oletusta, vaan keskusteluiden tarkoitus oli toimintatutkimuksen mukainen 
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molemminpuolinen oppiminen, vaikka se tarkoitti myös konsultointia joissakin 
tilanteissa.  

4.5 Kohdeyritys ja sen toimintakonteksti 

Tämän tutkimuksen kohdeyrityksenä toimi Porasto Oy. Porasto on Helsingissä 
sijaitseva, vuonna 1977 perustettu yritys. Porastolla on töissä noin 40 eläkealan 
asiantuntijaa. Yrityksen omistajina ovat kymmenen suomalaista eläkesäätiötä ja 
-kassaa.  (Porasto 2020.) Suomessa työnantaja ottaa työeläkevakuutuksen 
työeläkevakuutusyhtiöstä tai järjestää vakuutuksen eläkekassan tai eläkesäätiön 
kautta. Eläkekassan tai eläkesäätiön voi työnantaja perustaa myös itse. 
Vaihtoehtona on myös liittyä osakkaaksi jo perustettuun eläkekassaan tai 
säätiöön. Näistä instituutioista voidaan yhteisesti käyttää nimitystä eläkelaitos. 
(Korpiluoma et. al. 2011)  Porasto tarjoaa Suomen eläkelaitoksille monipuolisesti 
asiantuntemusta ja palveluita eläketurvan, vakuutusmatematiikan, lain, 
kirjanpidon, taloushallinnon sekä tietojärjestelmien osa-alueilta. Porastolla on 
alallaan markkinajohtajan rooli. Porasto pystyykin pitkällä kokemuksellaan 
tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuita moniin eläkelaitosten tarpeisiin. Asiakkaina 
eivät toimi pelkästään eläkelaitokset, vaan osa palveluista on kohdistettu myös 
työnantajille. Porasto voi auttaa työnantajaa esimerkiksi eläkekassan tai -säätiön 
perustamisessa ja eläkelupausten mukaisten eläkkeiden laskennassa ja 
maksatuksessa. (Porasto 2020.) 

Eläkkeiden puolella Porasto tarjoaa palveluita eläkepäätösten valmisteluun, 
eläkkeiden maksamiseen sekä työsuhdetietojen ja yrittäjävakuutustietojen 
ylläpitoon. Poraston vakuutusmatemaattisista palveluista puolestaan 
eläkelaitokset ja työnantajat saavat kattavasti erilaisia laskelmia ja raportteja, 
kuten sijoitustoimintaan liittyvät ennusteet, tilinpäätöstä ja budjetointia varten 
tehtävät vastuulaskelmat ja eläkelaitosten kvartaaleittain tehtävän 
vakavaraisuusraportoinnin. Taloushallintopalveluiden puitteissa Porasto tekee 
asiakkaan tarpeitten mukaan muun muassa ostolaskujen kierrätystä ja 
maksatusta, myyntilaskutusta, kirjanpitoa ja kuukausiraportointia, budjetteja ja 
tulosennusteita, sijoituskirjanpitoa ja viranomaisraportointia asiakkaan puolesta. 
Eläkelaitos voi myös antaa eläkelaitoksen asiamiehen roolin Poraston edustajan 
hoidettavaksi. Asiamies tehtäviin kuuluu eläkesäätiön juoksevan hallinnon 
hoitaminen.  Tämän lisäksi Porasto tekee kansainvälisiä eläkevastuulaskelmia ja 
juridista konsultaatiota. (Porasto 2020.) Porasto on järjestelmätoimittajansa 
kanssa luonut eläkesäätiöiden ja -kassojen tarpeita tukevia järjestelmiä. Muun 
muassa eläkesäätiöiden ja -kassojen eläkepäätökset, eläkkeiden laskemiset ja 
maksatukset kulkevat Poraston järjestelmien kautta. Case-yritys oli ilmaissut 
mielenkiintonsa raportoinnin ja BI-valmiuksiensa kehittämiseen, mistä tämäkin 
tutkimus sai alkunsa. 
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4.6 Aineisto ja sen keruu 

Tutkimuksen aikana aineistoa kertyi eri tavoilla. Tärkeimpänä aineistonkeruun 
välineenä oli keskustelut case-yrityksen, eli Poraston, ja sen 
järjestelmätoimittajan välillä, joiden aiheena oli Poraston raportointi ja siihen 
liittyvä ympäristö. Keskustelujen pituus vaihteli 30 minuutista 90 minuuttiin. 
Järjestelmätoimittajan edustajien oli tarkoitus oppia Poraston 
raportointiympäristöstä, kun taas Poraston edustajien oli tarkoitus reflektoida 
raportointiympäristönsä tilannetta keskusteluiden avulla - järjestelmätoimittajan 
tukemana. Yleisesti keskusteluiden tarkoitus oli kartoittaa ympäristöä, jossa 
Porasto toimii, Poraston tämänhetkistä raportoinnin tilannetta ja siihen liittyviä 
ongelmia ja tavoitetiloja. Keskusteluita käytiin kuusi kappaletta niin, että 
Poraston eri palveluista pyrittiin kasaamaan kokonaisvaltainen kuva. Kaikki 
keskustelut äänitettiin. Ensimmäiset kaksi keskustelua käytiin yleisellä tasolla, 
kun taas neljässä viimeisessä keskustelussa keskityttiin tiettyyn Poraston 
palveluiden osa-alueeseen (taulukko 3). Kaksi ensimmäistä keskustelua käytiin 
kasvotusten, mutta sen jälkeiset keskustelut suoritettiin etänä käynnissä olevan 
COVID-19-tilanteen takia. COVID-19 aiheutti myös kasvaneen työtaakan 
Poraston taloushallinnon puolella, jolloin kyseistä osa-aluetta koskevaan 
keskusteluun ei saatu paikalle siihen alun perin suunniteltua asiantuntijaa.  

Koska tutkimuksen aineistoa kerättiin osana normaalia työarkea, 
keskusteluihin osallistui tutkijan lisäksi muitakin järjestelmätoimittajan edustajia, 
ketkä työskentelivät raportoinnin parissa. Keskustelun alussa - aina uusien 
henkilöiden ollessa läsnä – tehtiin case-yrityksen järjestelmätoimittajan puolesta 
business intelligenceen liittyvä demonstraatio Microsoftin PowerBI-työkalulla. 
Demonstraatiossa käytettiin case-yrityksen omaa dataa ja selitettiin aihealueesta 
yleisesti. Tämä tehtiin, jotta keskustelu saa alussa oikean suunnan ja koska case-
yritys oli kiinnostunut kyseisestä työkalusta. Keskusteluiden rakenteet olivat 
erilaisia; niissä tapahtuneen aineistonkeruun voi sanoa olleen luonteeltaan 
osallistuvaa havainnointia, vaikka osassa keskusteluissa oli teemahaastattelun 
piirteitä. Osallistuva havainnointi on aineiston keruutapa, jossa tutkija osallistuu 
tutkimuksen kohteena olevan yhteisön toimintaan (Eskola & Suoranta 2005, 98). 
Keskusteluissa tutkijan rooli oli väillä toimia fasilitaattorina tai katalysaattorina, 
joka kokoaa ja koordinoi ideoita niin, että tutkimukseen osallistuvat oppivat 
tilanteesta, mikä on tyypillistä osallistuvalle havainnoinnille (Tuomi ja Sarajärvi 
2009, 83). Toisaalta välillä keskustelut etenivät niin, että tutkija otti ikään kuin 
haastattelijan roolin, jolloin keskustelut saivat teemahaastattelun piirteitä niin, 
että keskeisenä teemana oli informaationkäsittelyteorian mukaisesti case-
yrityksen päätöksentekoympäristö. Teemahaastattelussa on tyypillisesti 
etukäteen määritelty aihealue ilman kysymysten tarkkaa muotoa tai järjestystä 
(Eskola & Suoranta 2005, 86). Tällöin keskityttiin selvittämään muun muassa, 
millaista raportointia case-yrityksessä tehdään, miksi, miten ja siihen liittyviä 
ongelmia – eli perehdyttiin case-yritykseen informaationkäsittelyteorian 
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näkökulmasta. Tutkijan aktiivisen roolin myötä kuitenkin tämä tutkimus oli 
interventionistinen. 

TAULUKKO 3 Käydyt keskustelut ja niiden osanottajat 

Keskustelun aihe Poraston osanottajien pseudonyymit 
Raportointi ympäristö ja raportointi 
yleisesti 

P1 

Raportointi ympäristö ja raportointi 
yleisesti 

P1 

Matemaattiset järjestelmät P1, P4 
Taloushallinnon järjestelmät P1 
Asiamiestoiminta P1, P5 
Eläkepalveluiden raportointi P2, P3 

 
Aineiston keruu aloitettiin keskustelulla, johon osallistui tutkijan lisäksi Poraston 
edustaja ja kaksi järjestelmätoimittajan konsulttia.  Tällöin kartoitettiin, mitä 
Porasto tekee, millaisia järjestelmiä sillä on, millaista raportointia se tekee ja 
miksi se on kiinnostunut BI:stä ja siihen liittyvän teknologian käyttöönotosta. 
Näiden keskusteluiden perusteella selvitettiin, keiden kanssa tulevat keskustelut 
kannattaa käydä ja mistä siellä kannattaa keskustella. Keskusteluissa kertynyttä 
aineistoa siis analysoitiin keskusteluiden välissä, jolloin seuraaviin 
keskusteluihin syntyi selkeämmät lähtökohdat. Aineistoa kerättiin myös 
järjestelmädokumentaation muodossa, josta haettiin tarkennuksia keskusteluissa 
ilmi käyneisiin asioihin. Tätä dokumentaatiota saatiin case-yrityksen 
järjestelmätoimittajan työntekijöiltä. Dokumentaation rooli oli kuitenkin pieni ja 
siitä haettiin lähinnä tarkentavia vastauksia sille, millaisia raportteja Porasto 
tuottaa ja miten. Dokumentaatiosta luettiin raportointiprosessien kuvaksia ja 
tutustuttiin tuotettavien raporttien nimiin. Eskolan ja Suorannan (2005, 68—69) 
mukaan eri aineistojen käyttö, eli aineistotriangulaatio, on perusteltua, jos 
yhdentyyppisellä aineistolla on vaikea saada tarpeeksi kattava kuva tutkittavasta 
kohteesta; tällöin myös tutkimuksen luotettavuus paranee. BI:n koostuessa 
organisatorisista ja teknologisista osista (Ross ym. 1996) ja tutkimusongelman 
vaatiessa selvitystä sekä yrityksen järjestelmistä että päätöksentekoympäristöstä, 
tarve monipuoliselle aineistolle oli perusteltu. 

4.7 Aineiston analysointi 

Tutkimusaineistoa kertyi prosessissa erilaisten aineistonkeruutapojen avulla – 
keskusteluissa osallistuvan havainnoinnin avulla, mutta myös dokumentaatioon 
perehtymisellä. Case-yrityksen kanssa käytyjen keskusteluiden äänitteet 
litteroitiin, eli muutettiin tekstimuotoon analysointia varten. Koska tekstiksi 
purettu äänitallenne muodosti tutkimuksen aineiston, sen litteroinnin tuli myös 
tapahtua niin, että se palvelee tutkimuksen tarkoitusta eli tutkimuskysymystä ja 
siten myös analyysitapaa. Tämän perusteella osataan valita sopiva taso 
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litteroinnin tarkkuudelle. Koska tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita vain 
keskusteluiden asiasisällöstä, litteroinnin ei tarvinnut olla tarkka. Siitä jätettiin 
kokonaan pois täytesanoja, ja murresanoja muutettiin ymmärrettävämpään 
muotoon. (Ruusuvuori & Nikander 2017.). 

Äänitettyjen keskustelut litteraatiot ja kerätty dokumentaatio analysoitiin 
sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysi mahdollistaa aineiston systemaattisen ja 
objektiivisen kuvauksen, jolla tutkittavasta ilmiöstä saadaan tiivistetty ja yleinen 
kuvaus (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Sisällönanalyysi ja sisällön erittely joskus 
esiintyvät synonyymeinä, vaikka sisällön erittelyllä tarkoitetaan aineiston 
sisällön kvantitatiivista kuvaamista (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Tässä 
tutkimuksessa siis käytettiin sisällönanalyysia sen perinteisessä merkityksessään, 
eli aineiston sisältöä kuvattiin sanallisesti ja litteraation sitaatteja järjestettiin 
tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Analyysin tulokset eivät kuitenkaan ole 
mitään muuta kuin järjestetty aineisto, jolloin tutkijan johtopäätökset ovat 
tärkeässä asemassa tutkimuksen kontribuution kannalta (Grönfors 1982, 161).  

Ensimmäinen tutkimuskysymys case-yrityksen 
päätöksentekoympäristöstä ja informaationkäsittelyyn ja raportointiin liittyvistä 
tarpeista ja tavoitteista sai vastauksen siis suoraan sisällönanalyysin avulla 
järjestetystä aineistosta. Ensimmäinen tutkimuskysymys on täten teorialähtöinen, 
koska aineiston analyysiä ohjaa selkeä teema (Sandelowski 1995), joka oli tämän 
tutkimuskysymyksen kohdalla informaationkäsittelyteoria. Aineistosta siis 
poimittiin kohtia, jotka käsittelivät case-yrityksen päätöksentekoympäristöä ja 
informaation käsittelyyn liittyviä tarpeita ja ongelmia raportoinnin 
näkökulmasta. 

Toinen tutkimuskysymys Poraston BI-tarpeista ja mahdollisista 
käyttökohteista sai vastauksen pohdintaluvussa pohjautuen BI:tä koskevaan 
teoriaan, jolloin ensimmäisen tutkimuskysymyksen perusteella järjestettyä 
aineistoa jalostettiin niin, että tarkastelun kohteeksi saatiin vain ne teemat, jotka 
koskivat ainoastaan BI:tä. Näin lähtökohdat saatiin luotua kolmatta 
tutkimuskysymystä varten. Tämäkin tutkimuskysymys oli siis teorialähtöinen, 
koska analyysiä ohjasi BI:tä koskeva teoria. 

Vastatessa kolmanteen tutkimuskysymykseen eli siihen, mitä business 
intelligence -kyvykkyystarpeita case-yrityksellä on, analyysi oli luonteeltaan 
abduktiivista. Abduktiolle toinen nimitys on teoriaohjaava analyysi (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 100). Tyypillisesti laadullisessa tutkimuksessa esiintyy 
induktiivisesta ja deduktiivisesta päättelystä koostuva kahtiajako (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 95). Induktiivisessa päättelyssä havainnoista luodaan päätelmä – 
kulkemalla yksittäisistä tapauksista yleiseen (Eskola & Suoranta 2005, 83). 
Deduktiivisessa päättelyssä säännöistä ja oletuksista päästään päätelmään – eli 
kulkemalla yleisestä tapauksesta yksittäiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). 
Abduktiivinen päättely sijaitsee jossain näiden kahden välissä. Sen voi sanoa 
perustuvan induktiiviseen päättelyyn, jolloin lopputulosta ohjataan teorian 
avulla niin, että aineistoa lähtökohtaisesti lähestytään sen omilla ehdoilla, mutta 
analyysin edetessä tutkija istuttaa sen sopivaksi katsomaansa teoriaan (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 100 ja 117). Näin ollen aineistoa pyritään selittämään teoreettiseen 
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viitekehykseen tukeutuen niin, että aineistosta pyritään tekemään paras 
mahdollinen päätelmä ja selitys (Lukka & Modell 2010). Abduktiivisessa 
päättelyssä tutkimuksen tulokset, päätelmät ja teoria luodaan siis yhdessä 
aineiston ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta; tutkija siis vuorottelee teorian ja 
aineiston kanssa. Tässä tutkimuksessa teoreettisen pohjan luonti oli aloitettu 
ennen aineiston keruuta, jotta tutkimusprosessille saatiin sopivat lähtökohdat 
niin, että aineisto saatiin kerättyä tutkimuksen kannalta kiinnostavista asioista. 
Tätä varten oli luotu teorialähtöiset, tutkimuksentekoa avustavat 
tutkimuskysymykset yksi ja kaksi. Kolmatta tutkimuskysymystä varten 
aineistosta tunnistettiin toistuvia puheenaiheita, joita ryhmiteltiin teemoittelun 
avulla. Teemoittelussa aineistosta poimitaan tutkimusongelman kannalta 
keskeisiä aiheita (Eskola & Suoranta 2005, 174), mitä toteutettiin tässä 
tutkimuksessa ryhmittelemällä litteroinnin sitaatteja erilaisiin kokoelmiin.  Tämä 
tehtiin alun perin aineiston ehdoilla. Teoriaohjaavalle, eli abduktiiviselle, 
analyysille tyypillisellä tavalla analyysiyksiköt siis nousivat aineistosta. Toisaalta 
teemoittelun onnistumisen kannalta teorian ja aineiston yhteistyö on tärkeää, 
jolloin teemat ja teoria pääsevät vuorovaikuttamaan toistensa kanssa (Eskola & 
Suoranta 2005, 175). Kun tämän tutkimuksen teemat oli luotu, niitä pelattiin 
tutkimuskirjallisuuteen, minkä jälkeen osa teemoista saatettiin jakaa kahdeksi 
alateemaksi kun taas muita teemoja yhdisteltiin tai osa sitaateista siirrettiin 
toisiin teemoihin. Vastaukset toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen 
tulivat pohdintalukuun, jotta sisällönanalyysin avulla järjestetty tuotos voitiin 
erottaa muista johtopäätöksistä, jotka ovat tämänkin tutkimuksen varsinainen 
kontribuutio.  
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5 TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää - informaationkäsittelyteoriaa 
hyödyntäen – millaisessa päätöksentekoympäristössä eläkevakuutusalan 
palvelutoimittaja, Porasto Oy, toimii ja millaisia informaation käsittelyyn ja 
raportointiin liittyviä tarpeita ja tavoitteita sillä on. Tämän pohjalta case-
yritykselle tunnistettiin BI-käyttökohteita ja niiden edellyttämiä kyvykkyyksiä. 
Aineiston sisällönanalyysin perusteella aineistosta pystyttiin tunnistamaan 
Poraston päätöksentekoympäristöä ja sen tuottamia 
informaationkäsittelytarpeita koskevia kommentteja. Sisällönanalyysissä oltiin 
kiinnostuneita kommenteista, jotka kuvasivat olemassa olevaa tilannetta, 
ongelmia tai tavoitetiloja. 

Tämän tutkimuksen Tulokset-luku vastaa ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen, eli minkälainen Poraston päätöksentekoympäristö on ja 
mitä informaation käsittelyyn tai raportointiin liittyviä tarpeita ja ongelmia sillä 
on. Pohdinta-luvussa puolestaan käsitellään näitä tuloksia ja pyritään antamaan 
vastaus toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen, eli mitä BI-käyttökohteita 
Porastolla on ja mitä BI-kyvykkyystarpeita nämä aiheuttavat. Tulokset-luku on 
siis kirjoitettu koosteena sisällönanalyysin avulla järjestetystä aineistosta.  

5.1 Poraston järjestelmät ja raportointi 

Ensimmäisten keskusteluiden aikana puhuttiin yleisesti Poraston raportoinnista. 
Tällöin yritettiin selvittää, mitä Porasto käytännössä tekee ja miksi Porasto on 
ylipäätään kiinnostunut BI:stä. Samalla kartoitettiin Poraston sen hetkistä 
tilannetta raportoinnin suhteen hyvin korkealta tasolta hakien vastauksia muun 
muassa kysymyksiin, miltä kaikilta yrityksen osa-alueilta raportteja luodaan, 
minkälaisia raportit ovat, mitä raportit sisältävät, kenelle raportteja toimitetaan 
ja miksi. Keskustelua käytiin myös siitä, minkälaista dataa Porastolla on ja missä 
se sijaitsee.  

Ensimmäisen keskustelun aikana Poraston edustaja totesi, että varsinaisia 
raportoinnin parantamiseen liittyviä motivaatiotekijöitä ovat uuteen 
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eläkkeidenkäsittelyjärjestelmään, matemaattisiin järjestelmiin ja Arek Oy:n 
ansaintajärjestelmään liittyvä raportointi. Arek Oy on yritys, joka rakentaa, 
ylläpitää ja kehittää eläkevakuuttamisessa yhteisesti tarvittuja 
tietojärjestelmäpalveluita (Arek 2020). Myöhemmin aineiston keruun edetessä ja 
muidenkin Poraston edustajien osallistuessa keskusteluihin motivaatiotekijöitä 
löytyi lisää, joita käsitellään tulevissa luvuissa. Poraston edustaja myös mainitsi, 
että yritykseen halutaan BI-osaamista laajemmin, koska aikaisemmin sitä on 
ainoastaan löytynyt yrityksen matemaatikoilta. Porasto oli siis tunnistanut, että 
yritykselle analyyttiset valmiudet ja sitä tukevat teknologiat mahdollistaisivat 
sen, että tietokannoissa olevasta datasta saataisiin enemmän hyötyä ja sitä kautta 
voitaisiin esimerkiksi paremmin vastata yrityksen asiakkaiden tarpeisiin. Kun 
mahdollisuudet hyödyntää dataa paranisivat, niin Porasto voisi asiakkaidensa 
kanssa käydä paremmin keskustelua siitä, millaista raportointia asiakkaat 
kaipaavat. 

Porastolla on huomattavasti erilaisia järjestelmiä, joita voidaan jaotella sen 
perusteella, mihin Poraston tarjoamaan palveluun ne liittyvät (kuvio 4). Näistä 
järjestelmistä Porastolla on erilaisia raportointisuhteita, joita selitetään alla 
olevissa kappaleissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Järjestelmillä on omat tietokantansa, joita on toteutettu eri teknologioilla, eli 
raportointia varten ei ollut erillistä tietovarastoa. Raportointiin tarkoitetun 
tietovaraston puuttuminen myös herätti keskustelua siltä osin, että jos otetaan 

KUVIO 4 Poraston tarjoamien palveluiden järjestelmät ja niiden raportointisuhteet 
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käyttöön uusi raportointityökalu, joka liitetään suoraan operatiivisiin 
tietokantoihin, niin kuinka paljon se rasittaa näitä kantoja; Poraston tietokannat 
ovat luonteeltaan kriittisiä liiketoiminnalle. Mahdollinen uusi 
raportointiratkaisu ei siis saisi estää muita Poraston toimintoja. Kaikki Poraston 
tietokannoissa oleva data on strukturoitua ja suuri osa siitä on sensitiivistä. 
Tämän datan sensitiivisen luonteen takia tietoturva on tärkeää ja edellyttää sitä, 
että yrityksen sisälläkin dataa voivat käsitellä ja nähdä ainoastaan ne, keille se on 
oleellista omassa työssään.  

Tietyissä tapauksissa dataa on pitänyt prosessoida ja siivota ennen kantaan 
tulemista tai raportointia varten – datan siivoamiseen haluttaisiinkin selkeä 
ratkaisu. Raportteja on puolestaan tehty hyvin erilaisilla työkaluilla riippuen siitä, 
mikä järjestelmä on kyseessä. Poraston tapauksessa mielenkiintoista on se, että 
sisäinen raportointi muodostaa vain pienen osan luotavista raporteista – 
raportteja luodaan pääasiassa yrityksen ulkopuolisille tahoille. Keskusteluissa 
kommentointiin tämän johtuvan siitä, että sisäisen tehokkuuden seuraaminen ei 
ole kovin olennaista:  

P1: ”Meillä ei hirveästi seurata tätä tehokkuutta sisäisesti, kun meillä niin vähän 
ihmisiä, joiden työn etenemistä seurataan.” 

Tähän liittyen kommentoitiinkin, että Poraston palvelutarjooma on niin 
lainsäädännöllä säädelty, että tyypilliset BI:n käyttökohteet, kuten esimerkiksi 
myyntiin liittyvien trendien tunnistaminen tai asiakkaiden parempi 
ymmärtäminen analytiikan avulla eivät ole oleellisia Poraston toiminnassa. 
Porasto tuottaa huomattavan määrän raporteistaan asiakkaiden käyttöön ja 
päätöksenteon tueksi, mikä tekee tästä case-yrityksestä mielenkiintoisen siinä 
mielessä, että Porasto toteuttaa BI:tä asiakkaidensa puolesta. Esimerkiksi 
eläkepalveluiden tapauksessa raportit luodaan sen datan pohjalta, jota 
asiakaslaitoksen Poraston palveluiden käyttö kerryttää Porastolle. Tähän liittyen 
Porasto on kohdannut ongelmia, koska monen raportin tuottaminen on 
määritelty jäykästi ohjelmakoodin kautta, jolloin raportin sisältöä ei voi muuttaa 
joustavasti. Poraston asiakkailta on tullut pyyntöjä siitä, että voisiko heille tulevia 
raportteja muuttaa tai räätälöidä enemmän vastaamaan heidän tarpeitaan, mutta 
koska tähän ryhtyminen vaatisi IT-toimittajan väliintuloa ja prosessi olisi hidas, 
näihin asiakkaiden tarpeisiin ei olla voitu vastata.  

Poraston raportointia leimaa myös se, että huomattava osa raporteista - 
etenkin matemaattisista ja taloushallinnon järjestelmistä - kulkeutuu 
viranomaisille joko suoraan Porastolta osana sen tarjoamaa palvelua tai niin, että 
Porasto toimittaa viranomaisraportit ensin asiakkaille, jotka puolestaan 
toimittavat ne viranomaisille. Porastolla on tätä varten viranomaisraportointiin 
luotuja järjestelmiä, joista raportteja ei suoraan luoda, mutta niistä tuotetaan 
taloushallinnollisiin ja matemaattisiin järjestelmiin dataa viranomaisraportointia 
varten. Näihin viranomaisraportoinnin järjestelmiin puolestaan yhdistellään 
dataa ulkoisilta sijoitustoiminnan analyytikkoyrityksiltä esimerkiksi 
vakavaraisuustarkastelua varten: 
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P1: ”Eli kun [--] saadaan raportoida meidän asiakkaiden puolesta [--] niistä saa irti 
sitä dataa. [--] kun me tehdään sitä sijoituskirjanpitoa ja muuta ja tänne voi tulla 
sitten lähteenä eri sijoitustoiminnan analyytikkofirmoilta, jotka yhdistyy sinne, siihen 
vakavaraisuustarkasteluun.” 

Viranomaisraportointi on luonteeltaan erittäin tiukkaa; raportit tulee toimittaa 
ajallaan sakkojen uhalla ja luotujen raporttien tietojen alkuperä täytyy pystyä 
jäljittämään: 

P1: ”Meillä on jonkin verran semmoisia viranomaisraportteja, joita meidän on pakko 
antaa neljä kertaa vuodessa esimerkiksi tuonne Euroopan keskuspankkiin, niin ne 
täytyy olla sen hetken - just määräväli ja siellä ei saa olla mitään muuta ja se ei saa 
muuttua. Tavallaan audit trail pitää olla taaksepäin, että mistä datasta on lähetty, 
mikä on lopputulos ja se pitää pystyä osoittamaan.” 

Raportteja on toimitettu eri yhteyksissä eri kanavia pitkin asiakkaille. Joissain 
yhteyksissä asiakkaat ovat voineet ottaa raportit itse suoraan Poraston 
järjestelmistä etäyhteyden avulla ja joissain tilanteissa Porasto on toimittanut 
raportteja sähköpostilla. Porastolla on kuitenkin aikeissa kehittää parempi 
kanava asiakasraporttien toimittamiseen sähköpostilla lähettämisen sijaan: 

P1: ”Me lähdetään tekemään intraa ja sitten lähdetään tekemään myös tämmöistä 
extraa. Extraa siinä mielessä, että viedään sinne meidän ja meidän ja asiakkaiden 
välisiä dokumentteja, sopimuksia, tilastoja, raportteja, niitä lopputuloksia sinne 
jaettavaksi asiakkaalle. Sen sijaan et me lähetetään niitä sähköpostilla.” 

Tämän yhteydessä mietittiin, että tällaiseen kanavaan voisi olla hyödyllistä 
laittaa raportteja tai dashboardeja, jotka päivittyvät reaaliajassa sen sijaan, että 
raportit olisivat staattisia PDF:iä ja syntyessään jo vanhentuneita. 

5.2 Eläkepalveluiden raportointi 

Eläkepalveluiden eri järjestelmät käsittävät eläkkeiden maksatuksen, 
työsuhdetietojen hallinnan, ansaintatietojen hallinnan ja eläkehakemusten 
käsittelyn. Porastolle on tulossa uusi eläkkeiden käsittelyjärjestelmä, josta 
asiakaslaitoksille ja -säätiöille on tarkoitus koostaa raportteja ja erilaisia tulosteita. 
Tähän mennessä eläkepalveluiden järjestelmistä on raportoitu asiakaslaitoksille 
erilaisia palveluiden käyttöön liittyviä lukuja, jotka kuvaavat muun muassa 
työkyvyttömyyseläkkeille jääneiden määriä, tehtyjen eläkepäätösten lukumääriä, 
maksussa olevien eläkkeiden määriä. Nämä tulevat asiakaslaitosten ja -
säätiöiden päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi työhyvinvointipalveluihin 
panostamisen päätös saattaa tapahtua näihin lukuihin perustuen. 
Eläkepalveluita koskeva keskustelu liittyi pääasiassa uuteen eläkkeiden 
käsittelyjärjestelmään ja sen toiminnasta tehtäviin raportteihin, joita Porasto 
toimittaa asiakkailleen, mutta muissa keskusteluissa oli puhetta myös muista 
eläkepalveluiden raporteista.  Vaikka ensimmäisessä keskustelussa oli puhetta 
työsuhteisiin ja ansaintatietoihin liittyvästä raportoinnista, myöhemmissä 
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keskusteluissa kuitenkin todettiin, että näiden raportteja on ajan saatossa tehty 
noin 150, joista tällä hetkellä miltei yhdellekään ei ole ollut kysyntää asiakkailta. 
Työsuhteiden ja ansaintatietojen raportointia ei nähty tässä vaiheessa siis 
kiinnostavana: 

P1: ”[--] se on enää tuossa meidän lisävakuuttamisessa ja se on niin kutsuttu suljettu 
kanta ja se kanta on pelkästään pienenevä ja parin vuoden välein se kanta puolittuu. 
Et sinne en lähtisi tässä vaiheessa tekemään yhtään mitään. [--] et ei me lähetä tekee 
ennen kuin me tiedetään, mitä ne siellä haluaa.” 

Itse käsittelyjärjestelmän raportteja oltiin vasta alkamassa määrittelemään 
asiakkaiden kanssa, joten kaikki tarpeet eivät olleet Poraston edustajien tiedossa. 
Keskustelua käytiin siis yleisellä tasolla ja reflektoiden sitä, miten raportointia on 
aikaisemmin tehty, miten niitä on toimitettu asiakkaille ja mihin tarpeeseen. 
Lähtökohtia keskustelulle selvitettiin kysymällä, tehdäänkö raportteja Poraston 
vai asiakkaiden tarpeisiin: 

P2: ”Siis sekä että. Kyllä asiakkaat ennen kaikkea tarvitsee näitä tilastoja. Myös jotka 
etänä käyttää Poraston järjestelmiä niin ilman muuta hekin tarvitsee. Kyllä me 
tarvitaan Porastossakin samalla tavalla samoja tilastoja, mutta sitten ehkä 
käyttötarkoitus saattaa vähän vaihdella, että meillähän on tärkeätä esim. 
laskutustilastot, että osataan laskuttaa asiakkaita oikein [--] tehdyistä tapauksista.” 

Osa asiakkaista siis käyttää Poraston järjestelmiä etäyhteyden avulla laitoksensa 
asioiden hoitoon. Pitkälti siis kaikki osapuolet tarvitsevat järjestelmän dataan 
liittyviä raportteja: asiakkaat tarvitsevat raportteja oman työnsä tueksi, mutta 
Poraston tarve niille liittyy siihen, että niiden avulla asiakkaita voidaan laskuttaa 
oikein eläkkeiden käsittelyjärjestelmän avulla tehdyistä tapauksista. Toisaalta 
ensimmäisessä keskustelussa sisäisiä tarpeita eläkepalveluiden raporteille 
kuvattiin myös niin, että ne auttavat seuraamaan Poraston toimintaa: 

P1: ”[--] eläkepalveluista tulee sisäisiin et me tarkastellaan sitä meidän omaakin 
toimintaa: kuka teki mitä teki milloin teki.” 

Poraston ja asiakkaiden lisäksi raportteja lähetetään viranomaiselle joko suoraan 
tai niin, että asiakkaat poimivat raporteista tietoja viranomaisraportointia varten: 

P3: ”[--] on semmoisia raportteja, jotka menee suoraan viranomaisillekin ihan 
semmoisenaan, mutta varmaan aika paljon on sitten semmoisia, mitä sitten käytetään 
siihen oman työn tueksi tai semmoisia, mistä poimitaan niitä tietoja 
viranomaisraportointia varten, mutta siellä on kyllä ihan semmoisia suoraan 
viranomaisellekin lähetettäviä. Et ne on rakennettu sitä varten, että ne on 
semmoisessa muodossa mitä viranomainen tarvitsee.” 

Eläkepalveluiden puolella viranomainen, kenelle Porasto ja sen asiakaslaitokset 
ovat raportointivelvollisia on ensisijaisesti Eläketurvakeskus (ETK), jolle 
raportteja tehdään kerran vuodessa. Pääasiassa raportit tulevat kuitenkin 
asiakaslaitosten käyttöön:  

P2: ”Kyllähän ne pääasiassa on asiakaslaitosten käyttöä varten. Että ne on näitä 
yksittäisiä tilastoja mitä siellä nyt on, kuntoutustilastoko on yks ja sitten 



39 
 

itseoikaisutilasto on kanssa… muutoksenhakuun liittyen. Ne on tällaisia ihan 
yksittäisiä, jotka on suurin piirtein kerran vuodessa ja onko se just lähinnä ETK:lle.   
[--] FIVA:n raportointi, niin sitä ei ole järjestelmällä suoraan tuotettu vaan eri 
järjestelmistä kerätty tietoja ja sitten onko se Exceliin kun niitä on täytetty.” 

Samassa yhteydessä puhuttiin muista Poraston järjestelmistä 
Finanssivalvonnalle (FIVA) tehtävästä raportoinnista, jossa viranomaisille ei 
voida lähettää suoraan Poraston järjestelmillä tuotettuja raportteja, vaan 
järjestelmistä joudutaan poimimaan tietoja viranomaisen toimittamalle Excel-
pohjalle.  

Asiakkaille tehtäviä raportteja ei Porasto kaikissa tapauksissa ole itse 
toimittanut, vaan asiakkaat ovat myös pystyneet itse generoimaan niitä PDF-
muodossa Poraston palveluita käyttäessä: 

P2: ”[--] kun taas sitten puhutaan näistä ihan näistä raporteista mitkä on nyt ollut 
PDF-muodossa niin kuinka usein asiakkaat on itse ottanut. Me ei olla niitä itse 
toimitettu.” 

Keskustelussa kävi ilmi, että asiakaslaitokset saattavat esimerkiksi generoida 
näitä raportteja itselleen kuukausittain, koska asiakaslaitoksen hallitus saattaa 
haluta seurata muun muassa vireillä olevien eläkehakemusten määriä. Tämä 
asiakkaiden omatoimisuus haluttiin myös pitää ennallaan jatkossakin. 
Asiakaslaitoksia tyypillisesti kiinnostaa esimerkiksi: kuinka moni jää 
työkyvyttömyyseläkkeelle, tehtyjen eläkepäätösten lukumäärät ja maksussa 
olevien eläkkeiden määrät. Näiden tietojen pohjalta saatetaan tehdä päätös 
muun muassa panostaa työhyvinvoinnin palveluihin. Palveluista generoidut 
raportit toimivat myös työkaluna eläkeasiantuntijoiden arjessa. Työkaluiksi 
tarkoitetut raportit sisältävät sensitiivisiä henkilötason tietoja, jota käytännön 
työssä tarvitaan. Osaan raporteista näitä henkilötason tietoja ei saa tulla: 

P3: ”Joo siihen varmaan omaan käyttöön siihen eläkeasiantuntijoiden käyttöön ne on 
henkilötasoisia, mutta sitten tietenkin kun niitä toimitetaan eteenpäin, niin sitten 
niissä ei henkilötietoja saa olla.” 

BI-teknologiat tyypillisesti mahdollistavat reaaliaikaisen tilanteen seurannan 
suorituskykymittareiden tai dashboardien kautta. Tällaisesta reaaliaikaisesta 
seurannasta ei asiakastarpeiden osalta oltu täysin varmoja:  

P3: "[--] varmaan harvoin sitten tämmöisiä tarvitaan reaaliaikaisesta tiedosta et se on 
just esimerkiksi edellisen kuukauden tilanne tai edellisen vuoden tilanne tai joku 
semmoinen, mutta se on varmaan semmoinen mitä täytyy sitten asiakkaiden kanssa 
keskustella et millaisia tarpeita heillä on ja miten he tämän näkee. Että kyllä minä 
voisin kuvitella, että jotkut asiakkaat vois halutakin joistain tiedoista tämmöistä.” 

Keskustelunaiheen siirtyessä raporttien määrittelyyn, huomasimme ongelman 
raporttien joustavuudessa. Raporttien sisältö ja generoituminen oli määritelty 
sen verran tiukasti, että muutoksien tekeminen niihin oli työlästä. Kokonaan 
uuden raportinkin luominen voi olla vaivalloista. Tämä on tarkoittanut sitä, että 
jos Poraston asiakas on toivonut muutosta heille tulevaan raporttiin, tähän 
tarpeeseen ei ole voitu välttämättä vastata:  
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P2: ”[--]et sitten jos halutaan uutta raporttia niin se on käytännössä tarkoittanut 
järjestelmään muutosta. [--] jonkin verran niitä on tullut, mutta osa on ollut sellaisia, 
että suoraan on sanottu, että ei me tätä kovin pienellä työllä edes pystytä 
toteuttamaan. [--] on ollut esimerkiksi sellainen toive joitain vuosia sitten että 
pystyisi eri vuosien tämän tyyppisiä tilastoja vertailemaan keskenään mutta se ei ole 
ollut oikein [--] suoraa mahdollista vaan on pitänyt ottaa periaatteessa joka vuodelta 
eri tilasto ja PDF ja niitä vertailla. [--] millä näitä raportteja on tuotettu, se on 
tosissaan vanha ja vähän kankea järjestelmä et ei kovin joustavasti ole pystynyt 
tällaisia miettimään.” 

Keskustelun aikana tunnistettiin, että Porastolla voisi olla tarve joustavammalle 
ja nopeammalle uusien raporttien luomiselle ja niihin muutosten tekemiselle, 
kuten esimerkiksi sellaisen työkalun avulla, jossa ohjelmakoodia ei tarvitse 
kirjoittaa. Keskustelussa esitelty BI-työkalu mahdollisti datan tutkimisen eri 
ulottuvuuksien kautta tyypillisten analyyttisten operaatioiden avulla (slice and 
dice, drill down ja drill up). Tällaista datan tutkimista ja siihen syventymistä ei 
kuitenkaan nähty tässä vaiheessa oleellisena:  

P3: ”Jotenkin ajattelee, että eläkepalvelut sinänsä, niin tämmöiset tilastot ei ole 
meidän päätoimintaa eikä myöskään asiakkailla tämä ole mitenkään sitä päätyötä et 
tässä pitäisi saada jotenkin mahdollisimman yksinkertaisesti ne pääraportit, mitä 
haluaa.  [--] meillä kuitenkaan käyttäjillä tuskin on energiaa eikä haluakaan paneutua 
näihin et tarvitaan jotain tiettyjä tietoja, mutta että et ei sitten ihan hirveän tarkasti 
tarvitse itse lähtee hakemaan sieltä, että mistä minä löydän tietyn tiedon, vaan että se 
tulisi automaattisesti siihen näkyville ehkä joillain pienellä variaatiolla sitten vois 
tehdä.” 

Tähän mennessä esimerkiksi vireillä olevien eläkehakemuksiin liittyvien 
raporttien generoitumiselle on voinut antaa esimerkiksi parametrinä sen, miltä 
aikaväliltä raportti halutaan. Samaten esiteltyä BI-työkalua myös vierastettiin 
yksittäisten henkilöiden tietojen esittämiseen:  

P3: ”Tässä on varmaan kahta vähän erityyppistä raporttia, mitä nykyään tulostetaan 
tai tarvitaan. Toinen on just semmoisia lukumääriä tai käsittelyaikoja tai jotain jota 
minä ymmärrän että tällä pystyy tekemään että kuinka monta 
vanhuuseläkehakemusta on tällä hetkellä vireillä tai kuinka monta on käsitelty 
jossain tietyssä ajassa. Mutta sittenhän me [--] tulostetaan tällä hetkellä ja tarvitaan 
ihan semmoisia henkilölistauksia, että kenellä on muutoksenhakuasia vireillä tai 
muuta, nii tämä ei siihen kyllä luonnistu varmaankaan, kun siinähän ei ole mitään 
määriä tai lukuja. Et ne on vaan pelkkiä henkilölistauksia.” 

P3: ”Jos täytyy vaikka tulostaa tällä hetkellä vireillä olevat eläkehakemukset, niin 
siinähän tulee vaan henkilö ja henkilötunnus ja henkilön nimi. Saattaa siihen tulla 
eläkelaji, mutta ei siinä ole tällaisia muita lukuja. Minä en ymmärrä, että miten siitä 
sitten tämmöisen kuvion voisi piirtää. [--] itse vierastan kovasti, että tämmöisissä 
näkyisi henkilötason tietoja, henkilön nimiä tai henkilötunnuksia.” 

Kyseessä oli luultavasti väärinkäsitys siltä osin, että mihin kaikkeen esitettyä BI-
työkalua pystyy käyttämään. Esitetyssä dashboardissa oli pääasiassa Poraston 
määrällisellä datalla tehtyjä tilastoja ja graafeja, mikä saattoi aiheuttaa sen, että 
keskustelun osanottajat ymmärsivät työkalun sopivan vain määrällisen datan 
esittämiseen. Porasto olikin miettinyt, että henkilöiden sensitiivisten tietojen 
esittämiseen käytettäisiin toista työkalua. Kommentti ei sinänsä ollut BI-
työkaluja vastaan, koska työkalu, joka heidän mielestään sopii paremmin 
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tällaisen datan esittämiseen, on myös BI-työkalu, mutta siinä on paremmat 
ominaisuudet PDF-muotoisten tiedostojen muotoiluun ja PDF-muotoisille 
raporteille koettiin olevan tarvetta. Myöhemmin tätä väärinkäsitystä saatiin 
hälvennettyä. Kun ymmärrettiin, että BI-työkaluilla voi käsitellä myös laadullista, 
tekstiä sisältävää dataa, huolenaiheeksi tosin heräsi tietosuojaan ja tietoturvaan 
liittyvät kysymykset. Poraston ollessa jakautunut palveluittain kutakin palvelua 
edustavat työntekijät eivät lähtökohtaisesti saa nähdä toisen palvelun 
sensitiivistä dataa. Tällöin raporttien lukuoikeuksien hallinnointi olisi erittäin 
tärkeää: 

P3: ”Joku talousihminenkin saisi täältä raportteja, niin nehän ei missään nimessä saisi 
nähdä henkilötunnuksia tai muita.” 

P2: ”Toi on ihan mielenkiintoinen kysymys, että meidän päässä noita Poraston 
järjestelmien käyttöoikeusasioita, että mitä se käytännössä tarkoittaisi, että olisiko 
yksi henkilö, joka hoitaisi näitä käyttöoikeuksia. [--] tästä saattaa tulla aikamoinen 
härdelli näiden käyttöoikeuksien osalta – niiden hallinnoinnissa. Kuka niitä hoitaa?” 

Keskustelu käyttöoikeuksista lähti liikkeelle siitä syystä, että keskustelussa 
esitelty BI-työkalu tarjoaa raportit käyttäjille keskitetysti samasta palvelusta. 
Tähän mennessä raportteja on generoitu suoraan kunkin järjestelmän 
käyttöliittymältä, jolloin kyky ottaa näitä raportteja on mahdollista vain niille, 
keillä on järjestelmään käyttäjätunnukset. Esitelty BI-työkalu tarjoaa laajat 
mahdollisuudet käyttäjäoikeuksien hallinnointiin, mutta se lisäisi 
käyttäjäoikeuksien hallinnointityötä sen takia, että raportteja luettaisiin BI-
työkalulle uniikeilla käyttäjätunnuksilla. Tämä koettiin mahdollisesti 
ongelmallisena. 

Muutamassa keskustelussa keskusteltiin eläkkeiden maksatuksen 
raporteista, joita käytetään erilaisiin tarpeisiin. Tutustuessa maksatusraporttien 
dokumentaatioon tämä erilaisten raporttien kirjo tuli selkeäksi. Eri raportteja on 
noin 60 kappaletta ja tässä yhteydessä raportti oli hyvin yleinen käsite, jolla 
tarkoitettiin esimerkiksi tilastoja ja listoja asiantuntijoiden työnteon ja 
asiakaslaitosten päätöksenteon tueksi, mutta myös esimerkiksi eläkkeensaajille 
lähetettäviä kirjeitä. Raporttien nimet kuvasivat hyvin niiden sisältöä: 
Eläkkeiden lukumäärät, Eläkekanta ikäryhmittäin, Eläkkeensaajien ikäjakauma, 
Työkyvyttömyystilasto, Tiedot tilintarkastajalle, Selvityspyyntö eläkkeen 
maksamisen jatkumiseksi, Kehotus eläkkeen hakemiseksi, Työnantajien 
eläkkeensaajat, Eläkevastuut laitoksille, FIVA lisäeläketilasto, Maksatuksen 
tarkistusajo.  

Tämä eläkkeiden maksatusraporttien massa sisältää suurin piirtein kaiken 
datan, jota yrityksen operatiivisissa tietokannoissa on maksatukseen ja 
henkilötietoihin liittyen, jolloin eri raportit mahdollistavat datan tutkimisen eri 
näkökulmista. Niin kuin muissakin eläkepalveluiden raporteissa, näiden 
raporttien generoitumista voidaan ohjata parametrein erilaisilla avaintiedoilla tai 
päivämäärävälillä, jolta raportti halutaan. Kyseiset raportit oli toteutettu 
työkalulla, joka mahdollistaa tietokantayhteyden avulla raporttien luomisen 
PDF-muotoon.  
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5.3 Taloushallintopalvelut 

Poraston taloushallintopalveluiden puolella työskentelee noin viisi ihmistä, jotka 
hoitavat Poraston sisäistä taloushallintoa. Tämän lisäksi he vastaavat joidenkin 
asiakkaidensa sijoituskirjanpidon prosesseista ja siihen liittyvästä 
viranomaisraportoinnista. Palvelu on asiakkaiden tarpeisiin mitoitettu: osassa 
tapauksista esimerkiksi asiakas saattaa hoitaa kiinteistövarallisuuteen liittyvän 
kirjanpidon itse ja Porasto rahoitusvälineiden kirjanpidon asiakkaan puolesta. 
Joissain tapauksissa Porasto hoitaa asiakkaan koko sijoituskirjanpidon. 
Käytännössä Poraston sijoituskirjanpitäjät tekevät päivittäin selvityksen 
asiakkaiden sijoitusinstrumenttien arvosta ja niiden kehityksestä. Poraston 
asiakkaiden tulee kvartaaleittain tehdä laajempi raportti Suomen 
Finanssivalvontaan (FIVA) sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle 
(EIOPA). EIOPA:an raportoidaan yritysten vapaaehtoisesti tarjoamista 
lisäeläkkeista, kun taas FIVA:an raportoidaan sekä lakisääteisistä eläkkeistä että 
lisäeläkkeistä. Porasto tekee raportointia suoraan viranomaisille asiakkaiden 
puolesta siltä osin kuin asiakas on Porastoa siihen valtuuttanut. Joidenkin 
asiakkaiden kohdalla Porasto toimittaa viranomaisraportit asiakkaalle, joka 
puolestaan raportoi itse samat tiedot viranomaisille. Viranomaisraportointia 
koskeva data sisältyy Poraston omiin viranomaisraportoinnin järjestelmiin, 
vaikka raportteja ei sieltä tuotetakaan. Tähän viranomaisraportoinnin 
järjestelmissä olevaan dataan yhdistellään myös dataa ulkoisilta 
sijoitustoiminnan analyytikkoyrityksiltä. 

Raportit viranomaisille täytyy tehdä viranomaisten antamille syöttöpohjille, 
jotka ovat tyypillisesti Excel-tiedostoja, joiden käytöstä ei saa poiketa: 

P1: ”Siinä on tietty määrämuoto, jossa ne tiedot pitää toimittaa ja käytännössä ne 
tiedot syötetään noille viranomaisten antamille syöttöpohjille. Eli siinä ei pysty 
minkäänlaisia apuvälineitä käyttämään muuta kuin niiden laskentatulosten esille 
saamisessa, mutta sitten se [--] eteenpäin vienti pitää tapahtua tasan niiden pohjien 
kautta, että siinä ei mitään sooloiluvaraa.” 

P1: ”Siinä on tietty aikaskeduuli, jonka puitteissa se pitää aina 3kk sykleissä tehdä. 
Niistä sykleistä ei saa myöhästyä päivääkään tai muuten paukkuu sakkoja.” 

Porasto käyttää sijoituskirjanpidon tekemiseen siihen tarkoitettua ohjelmaa, joka 
myös tuottaa raportteja asiakkaita ja viranomaisraportointia varten: 

P1: ”Me käytetään tuossa meidän sijoituskirjanpidossa semmoista ohjelmaa [--]. [--] 
ollaan sen raportoinnin varassa hyvin pitkälti ja käytännössä ei meillä ole mitään 
normaalista sijoituskirjanpitoon liittyvästä raportointitarpeista mitään poikkeavaa. 
Sitä käytetään siis siihen, että sinne saadaan päivittäin nuo pörssikurssien ja muiden 
omaisuuserien arvot ja sitten siellä on ne omistustiedot kullakin meidän asiakkaalla. 
Niin pörssikurssien ja muiden sijoitusinstrumenttien omaisuusarvojen avulla me 
lasketaan sitten sen omaisuuden arvoa ja kehityksiä ja ennusteita niiden pohjalta.” 

P1: ”Tiedot tulee automaattisesti sinne, mutta sen jälkeen kirjanpitäjä joutuu 
ottamaan ne raportit sieltä ja tekemään koko joukon manuaalitöitä, jotta saa 
varsinaisesti ne arviot siitä tilanteesta tehtyä.” 



43 
 

Tässä keskustelussa todettiin, että näitä sijoituskirjanpidon raportteja ei käytetä 
muuhun tarkoitukseen kuin viranomaisraportointiin, eli asiakkaat eivät 
välttämättä tarvitse näitä raportteja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevan 
sijoituskirjanpito-ohjelman myös koettiin riittävän tällä hetkellä vallitseviin 
tarpeisiin: 

P1: ”Meillä on ne raportointivälineet käytössä, mitä meillä on ja ne sinällään palvelee 
meidän tarpeisiin niitä skenaarioita, mitä meidän tarvitsee tuossa laskeskella.” 

Poraston sisäisen talousallinnon puolella on taloushallinto-ohjelmisto, jolla 
Porasto voi täyttää kirjanpidolliset velvoitteensa ja HR-toimintansa tarpeet 
muun muassa palkanlaskennan osalta. Tässä myös koettiin, että kaikki toimii 
hyvin, eikä tällä hetkellä olevan tilanteen osalta ole parannustarpeita: 

P1: ”[--] siellä on ihan ne normaalit perus perus rapsat ja pienenä yrityksenä ne 
meille sinällään riittää.” 

5.4 Matemaattiset palvelut 

Poraston matemaattisiin palveluihin kuuluvat muun muassa tilinpäätöstä varten 
tehtävät IFRS-vastuulaskelmat, sijoitustoimintaa tukevat ennusteet ja 
vakavaraisuusraportointi. Kun Porasto tarjoaa sijoituskirjanpitoa 
taloushallinnon palveluiden puolella, niin Poraston matemaatikot tekevät 
sijoitustoimintaan liittyviä ennusteita ja vakavaraisuuslaskentaa asiakaslaitosten 
viranomaisraportointia varten. Tätä tehdään Poraston matemaattisilla 
järjestelmillä:  

P1: ”[--] meillä on tosiaan matemaatikkojen toimesta joko ostettu tai itse kehitetty 
tämmöisiä ennustemallijuttuja, jotka on siihen sijoitustoimintaan spesifejä, jotka 
huomioi erilaisia markkinatilanteita ja sitten kun se yhdistetään vielä siihen 
matemaattiseen malliin siitä vakuutuskannan ja eläkekannan kehityksestä niin ne on 
aika semmoisia voisiko sanoa… kompleksisia tekemisiä.” 

P1: ”[--] matemaatikot, jotka viimekädessä on vastuullisia kuitenkin siitä 
varsinaisesta vakavaraisuudesta, niin hehän käyttää sitten näit matemaattisia 
järjestelmiä mitä meillä on.” 

Vakuutusmatemaattisia tai muuten vakuutusteknisiä laskelmia tehdään pitkälti 
jokaiselle asiakkaalle, koska Poraston asiakkailla ei itsellään välttämättä ole 
matemaatikkoja. Porastolla on myös varsinaisia vakuutusmatematiikan, eli SHV-
tutkinnon suorittaneita matemaatikkoja, joita edellytetään osaan 
viranomaisraporteista antamaan virallinen arvio tai hyväksyntä. 

Poraston vakuutusmatemaattiset järjestelmät on pitkälti tehty Javalla 
tai .NET:illä. Ne käytännössä lukevat järjestelmän tietokantaa ja tuottavat PDF-
muotoisia raportteja. Keskusteluun osallistui vastuulaskentaan liittyvissä töissä 
työskentelevä Poraston edustaja, joka selitti, miten ohjelmat toimivat: 
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P4: ”[--] on se lähtötietokanta, minne saadaan tiedot jostain ja sitten ohjelma imaisee 
ne ja laskee, mitä laskee ja sieltä saadaan sitten loppujen lopuksi vastuulukuja ulos ja 
jollain lailla, vähän riippuen ohjelmasta se printti, joka lähtee meiltä asiakkaalle 
syntyy loppujen lopuksi lähes aina Excelissä.” 

Käytännössä lähtötietoina voivat toimia esimerkiksi henkilön ansiot, 
työsuhdetiedot ja etuustiedot. Laskennan kohteena olevalle henkilölle saatetaan 
laskea elinajanodote, minkä jälkeen tarkastellaan henkilön etuuksia, joita 
korotetaan sopivilla indekseillä. Lopulta raporttiin tulee eläkevastuista kuvaavia 
lukuja. Suurin osa raporteista toimitetaan kerran kvartaalissa tai kerran vuodessa. 
Kyseiset raportit ovat hyvin yksinkertaisia siinä mielessä, että ne palvelevat 
asiakkaiden viranomaisraportointitarpeita, eli ne harvoin sisältävät muuta kuin 
yksittäisiä lukuja, joita poimitaan tilinpäätökseen: 

P4: ”Enimmäkseen se on numeroa [--]. Siellä ei ole minkään näköisiä graafeja, että se 
on ihan numerohommaa, mutta kyllä meillä sitten jonkin verran on niitäkin missä on 
jonkinlaisia yksinkertaisia graafeja vaikka vakavaraisuuden historiasta tai muuta 
vastaavaa tämmöistä, mutta on meillä nyt 10v ennusteissa vähän enemmän jotain 
graafeja, mutta on se oleellinen kumminkin aina nuo numerot, koska ne on ne mitä 
nyt laitetaan aina tilinpäätöksiin.” 

Asiakkaita siis kiinnostaa mahdollisimman pitkälle jalostetut luvut, jotka saa 
helposti mukaan tilinpäätökseen. Päätöksentekoa tukevalle BI-työkalulle ei 
nähty tarvetta, muuta kuin mahdollisesti siihen, että Poraston matemaatikot 
voisivat sisäisesti vertailla eri vuosien tuloksia, mikä auttaisi harkitsemaan, onko 
vastuulaskelmat tehty oikein, mutta tämäkin käyttötarkoitus tuntui 
keskustelussa pakotetulta. Päätöksenteko tukevaa analytiikkaa ei 
lähtökohtaisesti kaivata, koska kyseiset luvut ovat niin voimakkaasti 
lainsäädännön vaade: 

P4: ”kyllähän se nyt oikeasti menee enemmän niin, että viranomainen määrää, että 
näitä joudutaan seurailla niin siinä on se syy miksi hankintaan ne laskennat.” 

Laskennan ja raportoinnin osalta Porasto on muovannut itselleen sopivat 
prosessit, joissa ei nähty parannettavaa. Keskustelussa esiteltyä BI-työkalua ei 
nähty tässä vaiheessa hyödyllisenä. Prosessit myös vaikuttivat sopivalta osin 
joustavilta ja automatisoiduilta vastaamaan viranomaisten asettamiin 
raportointiin liittyviin määräaikoihin. Manuaalinen työ on pyritty minimoimaan: 

P4: ”[--] vuosien varrella näihinkin on jo syntynyt silleen selkeät ja hyvät prosessit, 
millä saa niitä syitä etsittyä asioille.” 

P4: ”[--] jos ei tule mitään virheitä niin kyllä se sitten menee ihan nätisti. Sieltä joutuu 
sieltä ohjelman käyttöliittymältä sen muutaman napin klikkauksen ja sitten taas 
seuraavassa ohjelmassa ja sitten onki jo se Exceli ja PDF valmiina. [--] jos joku nyt 
haluaa asiat just jollain lailla niin niitä sitten joutuu vähän enemmän säätämään 
manuaalisesti.” 

Raportit lähtökohtaisesti pysyvät myös samanlaisena vuodesta toiseen, mitä on 
jopa vaadittu asiakkaiden toimesta. Toisaalta jos toimialalla tai asiakkaalla 
tapahtuu muutoksia niin se tarkoittaa muutosten tekemistä ohjelman logiikkaan:  
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P4: ”[--] jos etuuksien laskentasäännöt muuttuu tai vaikka esimerkiksi tuossa 2017 
vuonna oli se, kun kansallinen kuolevuusmalli muuttui, niin ne johtaa muutoksiin 
sitten myös ohjelmissa. Ja sitten varsinkin kun miettii näitä meidän lisäeläkelaitoksia, 
niin jos heillä säännöt muuttuu, niin sitten joudutaan muuttaa ohjelmaa.” 

5.5 Asiamiestoiminta 

Porasto tarjoaa eläkelaitoksille myös asiamiespalvelua. Asiamiehen tehtäviä ovat 
tyypillisesti (Porasto 2020): 

 eläkelaitoksen hallintoon liittyvät tehtävät, kuten sihteeripalvelut 
kokouksissa 

 eläkelaitoksen kokonaispalvelusta huolehtiminen 
 tarvittava yhteydenpito eläkelaitoksen työnantajiin, viranomaisiin ja 

sidosryhmiin 
 eläkelaitoksen vuotuisten lakisääteisten dokumenttien laatiminen 

Tutkimuksessa käytiin keskustelu yhden Poraston asiamiestoimintaan liittyvän 
henkilön kanssa. Keskustelun alussa Poraston edustajat tutustutettiin BI-
työkaluun demonstraation kautta ja puhuttiin yleisesti tyypillisistä BI:n 
käyttökohteista esimerkiksi yrityksen myyntidatan tai 
toiminnanohjausjärjestelmän dataa hyödyntäen, johon Poraston edustaja totesi, 
että eläkesäätiöiden ja -kassojen alalla BI:n tyypilliset käyttökohteet eivät ole 
oleellisia: 

P5: ”Heti jos saan tähän sanoa niin eläkesäätiöistä ja -kassoista [--], niin siellähän se 
kirjanpitomateriaali ei ole kauhean relevanttia.” 

Keskustelun aikana asiamiestoimintaan liittyviä raportointitarpeita kuitenkin 
heräsi useampia. Mielenkiintoa löytyi esimerkiksi sijoitustoiminnan datan 
yhtenäistämiseen tutkimista varten: 

P5: ”Sijoitustoiminnasta me saadaan taas sitten lukuja varainhoitajilta ja sieltä tulee 
yleensä myös se raportointi. Kaikilla ei tosin tule, joten siihen tämä vois olla oiva 
väline, jos se saataisiin jotenkin pelittämään, mutta miten se sitten lukisi eri 
varainhoitajien tietoja tai sitten Poraston arvopaperireskontraa nii en osaa sanoa.” 

Sijoitustoiminnan raportointia tehdään osittain arvopaperireskontran 
toiminnoilla. Tästä puhuttaessa painotettiin, että asiakkaiden tiedontarpeita ei 
täysin ymmärretä siinä, että mitä raportointiominaisuuksia he käyttävät. Tällöin 
uusien apuvälineiden käyttöönotossa tulisi edetä varovasti sitä kautta, että 
asiakkaiden tarpeita kartoitettaisiin ensin: 

P5: ”[--] minä lähtisin hyvin varovasti liikkeelle: että pitäisi sitten vähän katsoa [--] 
kuinka paljon meidän asiakkaat sitten käyttää sitä raportointia vai käyttääkö ne 
jotain koontia minkä ne saa joltain muulta toimijalta.” 
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Tämän lisäksi Finanssivalvonnalle tehtävän työeläkelaitosten sijoitustoiminnan 
tuottolaskentaan liittyvän datan keskittäminen yhteen palveluun tutkimista ja 
esittämistä varten nähtiin kiinnostavana: 

P5: ”[--] tuottolaskenta FIVA:a varten nii tehdään kanssa kvartaaleittain et sekin voisi 
olla sellainen että se vois olla täällä ja sitten se omaisuusjakauma siltä osin nii sitten 
kun siinäkin olisi historiatietoa.” 

Poraston edustaja koki myös, että keskustelussa demonstroitu BI-työkalu sopisi 
työeläkelaitosten vakavaraisuutta käsittelevän historiallisen datan kuvaamiseen: 

P5: ”Se, mihin minä heti ajattelisin että tämmöinen voisi olla fiksu [--] on meidän 
vakavaraisuuslaskenta, jota tehdään TyEL-laitoksille kvartaaleittain ja siinä 
tämmöinen historiaankin menevä olisi varmasti ihan paikallaan, koska nyt me 
tehdään sitä niin että toki saadaan matemaatikoilta, siis meidän Poraston 
matemaatikoilta, laskelmat aina kvartaaleittain ja sitten tilinpäätöksissä saadaan aina 
viiden vuoden jakso, mutta eihän niitä kukaan muista siinä kohtaa kun joku kysyy, 
että mitä meidän vakavaraisuus oli kaks vuotta sitten.” 

Kun puhe siirtyi eläkepalveluiden raportointiin ja siihen, voisiko BI-teknologian 
avulla ymmärtää dataa syvällisemmin, niin haasteena nähtiin 
asiakaslaitoskohtaisen datan vähyys. Tähän asti tarpeita ovat palvelleet 
yksinkertaiset tilastoraportit: 

P5: ”[--]eläkepuolella, niin eläkepäätökset toki joo, mutta niitä on niin vähän, että 
sinne pitäisi sitten viedä tosi paljon historiaa että sitten semmoisia syy-
seuraussuhteita jos haluaisi hakea niin kuin johonkin vaikka 
työkyvyttömyyseläkkeiden myöntöihin niin jotain trendiä laskee nii se pitäisi sitten 
kyllä viedä aikalailla sitä historiadataa sinne.” 

Tiedon tuottamiseen liittyen vastaan on tullut välillä ongelma, jossa samasta 
asiasta löytyy useasta paikasta erilaista tietoa:   

P5: ”[--] sitten kun meillä voi olla vähän erilaista tietoa esimerkiksi 
vakuutusmatematiikan puolella ja taas ELP:in puolella että ne jotenkin sitten pitäisi 
sopii, että mistä otetaan mikäkin tieto.” 

Ylipäätään työkalu, josta valittujen teemojen historiaa kuvaava data löytyisi aina 
helposti ja keskitetysti, sai kannatusta ja se nähtiin hyödyllisenä, koska se lisäisi 
myöhemmin ymmärrystä siitä, miten tilanteet ovat kehittyneet tähän päivään 
asti: 

P5: ”Minä olen pitkään jo toivonut, että meillä olisi joku semmoinen paikka tai siis 
että olisi joku semmoinen palvelu, että tietyt asiat kuten esimerkiksi nyt ne 
vakavaraisuuslaskelmat, niin ne olisi aikajanana jossain järkevästi saatavilla. [--] et 
asiamiehillä tai toimitusjohtajilla olisi tämmöinen käytössään, josta he voisivat sitten 
näyttää mahdollisesti hallitukselle asioita. [--] nythän meillä matemaatikot tai 
eläkekäsittelijät tekee sitten tilastoja ja muita graafeja kerran vuotee.” 

Tietynlainen oikeuksien rajaus kuitenkin siinä, että kuka näitä tietoja pääsee 
katselemaan, nähtiin olennaisena: 
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P5: ”[--] sinne olisi sitten tietenkin asiamiehellä pääsy ja varmaan hallituksen 
puheenjohtajalla ja sitten sitä voisi jotenkin esittää.” 

Toisaalta uuden BI-teknologian käyttöönoton kustannukset herättivät 
epävarmuutta. Poraston edustaja totesi, että saadun hyödyn ja kustannusten 
suhde ratkaisee lopulta, että kannattaako jonkinlaista analytiikka- tai dashboard-
ratkaisua ottaa käyttöön: 

P5: ”[--] sitten se että saadaan tästä sellaista et se on kustannustehokasta ja se olisi 
siinä mielessä kannattavaa, koska kyllähän me nytkin se kaikki tieto saadaan osana 
Poraston palvelua, mutta että minkälainen lisäkustannus tämä sitten mahdollisesti 
olisi nii siitähän se sitten varmaan on kiinni.” 

5.6 Työajanseuranta 

Sisäiselle raportoinnille ei koettu olevan paljoa tarvetta. Tämä johtuu yrityksen 
pienestä koosta ja luultavasti myös työn luonteen 
asiantuntijuuspainotteisuudesta. 

P1: ”Meillä ei hirveästi seurata tätä tehokkuutta sisäisesti, kun meillä on niin vähän 
ihmisiä, joiden työn etenemistä seurataan” 

Eräässä keskustelussa puhuttiin kuitenkin työajanseurannasta, jossa nähtiin 
olevan kehitystarpeita: 

P1: ”Meidän pitää tehdä tämmöistä työajanseurantaa kahtakin reittiä pitkin tai 
kolmeakin asiaa varten. Yksi on se tietysti, että me täytetään lakisääteiset velvoitteet, 
että me seurataan ihmisten työaikoja, mutta sitten toinen asia on se että se toimii 
meillä laskutuspohjana meidän asiakkaisiin päin.” 

P1: ”[--] ja sitten toinen asia on se että meillä on myöskin tarvetta kehittää tämmöistä 
työajanseurantaa eri toiminnoittain eri aktiviteeteittäin, niin että siellä olisi vähän 
paremmat raportointiominaisuudet, että mihin meidän se ihmisten aika oikeasti 
menee. Niin minkä tyyppisiin palvelusopimuksiin meillä menee aikaa, minkä 
tyyppisiin projekteihin meillä menee aikaa [--]. [--] mihinkä toimintoihin se 
kustannus sitten kohdistuu ja näin poispäin. Niin tämmöistä analyysiä meillä ei ole 
perinteisesti kovin paljon tehty, mutta tämmöistä meillä on hallinto ruvennut vähän 
enemmän peräänkuuluttamaan.” 

Porastolla on käytössä työajanseurannan ohjelmisto, jonka 
raportointiominaisuuksien ei ole koettu olevan riittäviä: 

P1: ”[--] meillä on tämmöinen [--] sovellus, johon merkataan, että mitä kulloinkin on 
tullut tehtyä ja sitten täpätään sieltä, että kelle asiakkaalle se kuuluu laskutettavaksi 
silloin, kun se on laskutettavaa työtä ja jos ei ole niin… tai sisältyy johonkin 
palvelusopimukseen jo, nii sitten kohdennetaan niille aktiviteeteille ja tämän suhteen 
sitten vois olla jotain semmoisia raportointitarpeita kyllä, että se [--] raportointi ei ole 
ollut mitenkään kovin hyvää.” 
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Kyseisestä työajanseurantaohjelmasta saa sen sisältämän datan ulos esimerkiksi 
Excel-muodossa; muitakin keinoja saattaa olla, mutta aivan kaikkiin ohjelman 
ominaisuuksiin ei ollut perehdytty. 
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6 POHDINTA 

Poraston raportointiympäristö on monisäikeinen. Osapuolia, joille raportteja 
tulee toimittaa, on useita, joista jokaisella on omat vaatimuksensa raporteille ja 
raporttien teemat vaihtelevat laajasti. Kaikki raportointi ei kuitenkaan ole BI:tä, 
minkä takia tässä tutkimuksessa pohdintaa varten tulee tehdä rajauksia siitä, 
mihin huomiota kiinnitetään. Tämän pohdintaluvun alussa siis rajataan Poraston 
raportointia niin, että se koskee ainoastaan BI:tä ja keskustellaan Poraston BI:stä 
ja sen tarpeista yleisesti. Tällaisilla rajauksilla tutkimuksen teoriatausta pääsee 
paremmin oikeuksiinsa ja tutkimuksessa säilyy selkeä, rajattu kiinnostuksen 
kohde – eli BI. 

Rajausten jälkeen BI-kyvykkyystarpeiden muodostamista varten 
aineistosta tunnistettiin Poraston raportointiin ja sen tarpeisiin liittyviä aiheita, 
jotka toistuivat useasti. Näistä aiheista muodostettiin selkeät teemat pohdinnan 
tueksi. Näitä teemoja olivat integraatio, joustavuus, datan laatu, asiakastarpeiden 
ymmärtäminen, käyttäjäoikeudet sekä omatoimisuus. Teemojen muodostamista 
ohjasi osittain BI:hin liittyvä tutkimuskirjallisuus, mutta teemoittelussa kuitenkin 
edettiin aineiston ehdoilla. Kyseiset teemat siis muodostuivat Poraston BI-
kyvykkyystarpeiksi. Osasta tarpeista oli puhetta jo aineiston keruun aikana 
keskusteluissa. Näille haettiin myös tukea tutkimuskirjallisuudesta. Toisaalta - 
osa kyvykkyystarpeista piti muodostaa tutkijan arviointikykyyn ja 
tutkimuskirjallisuuteen perustuen. 

6.1 Poraston raportointi ja BI-käyttökohteet 

Porasto tekee paljon viranomaisraportointia asiakkaiden valtuutuksilla tai siten, 
että asiakkaille raportoidaan asioita, jotka he puolestaan toimittavat 
viranomaisille. Viranomaisraporteille ei monessa yhteydessä keskustelujen 
aikana tunnistettu muuta tarvetta: laskelmia tuotetaan enimmäkseen siitä syystä, 
että eri viranomaiset velvoittavat niiden toimittamisen. Taloushallinnollisiin ja 
matemaattisiin palveluihin liittyvissä keskusteluissa oltiin sitä mieltä, että 
Poraston asiakkaat eivät käytä näiden palveluiden raportteja päätöksentekoon. 
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Toisaalta asiamiestoimintaan liittyvässä keskustelussa Poraston edustaja oli sitä 
mieltä, että näitä viranomaisraportoinninkin lukuja olisi hyvä pystyä 
seuraamaan keskitetysti jostakin samasta paikasta esimerkiksi hallituksen 
kokouksia varten. Eli vaikka viranomaisraportteja itsessään ei olla luotu 
päätöksentekoa varten, jotain siihen liittyvää dataa voi olla kiinnostavaa silti 
seurata. Luvun 3.1 BI:n määritelmistä huomaa, että vaikka BI:n lopputulema on 
raportti, niin kaikki raportit eivät suinkaan ole BI:n tuotoksia. BI on määritelmien 
mukaisesti prosessi, joka on tarkoitus tukea päätöksentekoa. Tämän takia myös 
BI:llä tuotettujen raporttien tulisi tulla lähtökohtaisesti päätöksentekoa varten, 
jotta niistä puhuttaessa voidaan viitata BI:hin.  Poraston viranomaisraportointi, 
eli se prosessi, jossa lukuja tuotetaan ja raportteja muodostetaan tai 
viranomaisten toimittamia raporttipohjia täytetään, ei ole BI:tä. Tästä syystä tämä 
viranomaisraportoinnin prosessi rajattiin pois tämän tutkimuksen tarkastelusta. 
Toisaalta, koska asiamiestoiminnassa osalle näistä viranomaisraportointiin 
liittyville luvuille esitettiin kiinnostusta, prosessin loppupää – eli 
viranomaisraportoinnin lukujen toimittaminen asiakaslaitoksille - tässä 
tapauksessa asiamiestoiminnan kautta - pidettiin tämän tutkimuksen 
tarkastelussa. 

Porastolla on kuitenkin muualla selkeämpiä käyttökohteita BI:lle ja sen 
tähän asti jo tuottamat raportit sisäisiin ja asiakkaiden tarpeisiin voi luokitella 
BI:ksi. Vaikka sisäistä tehokkuuden seurantaa ei nähty kiinnostavana tai 
potentiaalisena kehityskohteena, työajanseurantaan liittyvä raportointi haluttiin 
parannusta, jotta Poraston työntekijöiden ajankäyttöä voitaisiin paremmin 
ymmärtää kokonaisuutena. Samalla se toimi apuvälineenä asiakkaiden 
laskutuksessa. Tämän ja asiamiestoiminnan lisäksi BI:n käyttökohteita löytyi 
eläkepalveluiden raportoinnista. Koska organisaatio-, järjestelmä- ja 
päätöksentekoympäristö on kaikille Poraston toiminnoille yhteinen, 
pohdinnassa käydään läpi myös Poraston raportointia ja sen BI:hin liittyviä 
tarpeita yleisellä tasolla. 

Poraston BI ja sen tavoitetilat istuivat BI:n evoluutiossa (luku 3.3, kuvio 2) 
BI 1.0 -vaiheeseen, jossa on kyse muun muassa strukturoidusta datasta, 
relaatiotietokannoista ja tietovarastoista sekä tilastollisesta analyysistä. Ottaen 
huomioon, että Poraston palvelut ovat hyvin lain säätelemiä ja, että Porastolle tai 
sen asiakaslaitoksille ei kohdistu vaateita web- tai sensoripohjaisen analytiikan 
kehittämiseen, Poraston tarpeisiin BI 1.0 on riittänyt luultavasti siksi, että 
asiakaslaitokset monelta osin haluavat vain sen verran Poraston palveluilta, että 
he voivat täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Toisaalta keskusteluissa kävi ilmi, 
että tiedon tarpeita on myös viranomaisvaateiden ulkopuolella. Keskusteluissa 
kuvattu olemassa oleva raportointi ja sen tarpeet liittyivät selittävään 
(descriptive) BI:hin, koska raportoinnin kiinnostuksen kohteet olivat 
menneisyydessä ja sitä kuvaavissa tunnusluvuissa. Matemaattisiin palveluihin 
toisaalta liittyy myös ennustava elementti, mutta koska viranomaisraportoinnin 
prosessi rajattiin pois tästä tutkimuksesta, siihen ei kiinnitetä huomiota tässä 
pohdintaluvussa.   
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Imhoff:in ja White:n (2011) viitekehyksen perusteella Poraston raportointi 
oli Basic BI -tasolla. Uudet raportit luotiin järjestelmätoimittajan toimesta ja 
raportit olivat ennalta määriteltyjä, tyypillisesti PDF-raportteja, joita tuotettiin 
säännöllisesti. Yrityksellä ei ollut raportoinnin tietovarastoa. Raportoinnin 
tavoitetiloista keskustellessa asiakkaiden tarpeita ei vielä täysin tiedetty. Niistä 
riippuen Porastolla voisi olla tarvetta nostaa itsensä Standard BI -tasolle, mitä 
käsitellään myös tämän luvun BI-kyvykkyystarpeiden yhteydessä. 

6.2 Business intelligence kyvykkyystarpeet 

Integraatioita koskevat seikat nousivat keskusteluissa puheenaiheeksi, minkä 
takia se nostettiin yhdeksi BI-kyvykkyystarpeeksi. Integraatiolla tarkoitetaan eri 
järjestelmien yhdistämistä toisiinsa, jolloin lopputuloksena oleva järjestelmä on 
enemmän kuin osiensa summa (Hasselbring 2000). Aina integraatiossa 
mielenkiinnon kohteena eivät kuitenkaan ole pelkät järjestelmät, vaan 
integraatiokysymykset saattavat liittyä myös dataan ja tietokantoihin. Datan 
integraatiossa ollaan kiinnostuneita siitä, miten eri lähteissä olevaa dataa 
yhdistetään niin, että käyttäjä saa tästä hajallaan olevasta datasta yhtenäisen 
kuvan (Lenzerini 2002). Datan integraatiosta puhutaan hieman datan laadun 
yhteydessä myöhemmin. Porastolla on useita raportoinnin tietolähteitä, jotka 
ovat tyypillisesti operatiivisia tietokantoja – eli tietokantoja, jotka ovat 
reaaliaikaisesti yhteydessä sovellukseen ja raportointiohjelmiin. Jos 
organisaation data virtaa useasta lähteestä useaan järjestelmään, tämä 
kommunikaation laatu järjestelmien välillä vaikuttaa suoraan lopputuloksena 
olevan kokonaisuuden laatuun, mikä on yhdistetty BI:n menestykseen (Işık ym. 
2013). Keskusteluissa oli huolta siitä, että jos uusi reaaliaikaisesti toimiva 
raportointityökalu liitetään suoraan case-yrityksen tietokantoihin, niin kuinka 
paljon se rasittaa kyseisiä tietokantoja. Porastolle operatiivisten tietokantojen 
toimintavarmuus on ensisijaisen tärkeää, jolloin tarkasteluun nousee esimerkiksi 
tietovarasto (data warehouse), johon BI-raportointia tekevä ohjelma tai 
järjestelmä voidaan yhdistää sen sijaan, että luotaisiin suora yhteys 
operatiiviseen kantaan. Tietovarasto on tyypillisesti BI:n keskipiste, joka on 
optimoitu erityisesti analytiikkaa varten (Watson & Wixom 2007). 
Raportointityökalun suoraan yhdistäminen kantaan myös aiheuttaa sen, että jos 
kannan rakenne muuttuu, raportointi ei enää toimi ennen kuin muutokset 
otetaan käyttöön myös raportointityökalussa.  

Case-yrityksen tahtotilana oli lisäksi, että asiakkaat voivat omatoimisesti 
hakea omat raporttinsa sen sijaan, että ne esimerkiksi lähetetään heille 
sähköpostilla. Tällöin täytyy selvittää, millaista kanavaa pitkin raportit voidaan 
asiakkaille toimittaa niin, että raportointi täyttää sille asetetut vaatimukset. 
Aikaisemmin osa case-yrityksen raporteista on tuotettu suoraan käytettävistä 
järjestelmistä asiakkaiden toimesta. Tällöin raportit ovat olleet tosin esimerkiksi 
PDF-muotoisia. Jos case-yritys päättää siirtyä osittain interaktiivisempaan 
raportointiin staattisten tiedostojen sijaan, yrityksen tulee selvittää, mitä 
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vaihtoehtoja näiden toimittamiseen on. Tarvitaanko raporttien jakamiseen 
kokonaan erillinen palvelu? Voiko raporttinäkymiä liittää olemassa oleviin 
järjestelmiin, jotka perustuvat case-yrityksellä hyvin erilaisiin teknologioihin? 
Voiko raporttinäkymiä tarkoituksenmukaisesti liittää case-yrityksen asiakkaille 
suunnattuun dokumenttien toimituspalveluun, josta keskusteluissa oli puhe? 

Toinen useasti toistuva teema oli raportoinnin joustavuus. Eläkepalveluihin 
liittyvissä keskusteluissa todettiin, että uusia raportteja on hidasta luoda ja niihin 
ei ole helppoa tehdä muutoksia. Tämä on tarkoittanut sitä, että joihinkin 
asiakkaiden tarpeisiin ei olla voitu vastata, kun asiakkaat ovat pyytäneet 
muutosta olemassa oleviin raportteihin tai kokonaan uusia raportteja, koska se 
vaatisi liian suuren työn ja tulisi kalliiksi. Raportit ovat myös olleet staattisia - eli 
muuttumattomia - PDF-raportteja. Jos asiakkaat ovat siis halunneet vertailla eri 
vuosien lukuja keskenään, raportointijärjestelmän käytettävyyden kannalta se on 
tarkoittanut eri vuosien raporttien generoimista, minkä jälkeen niitä on voitu 
vertailla. Raporttien generoitumiselle voidaan antaa myös vain tiettyjä 
parametreja, mikä on ainut keino vaikuttaa kyseisen raportin sisältöön. 
Raportoinnin joutavuuden puute on siis tuottanut ongelmia. 

Joustavuus (flexibility) tuo turvaa tilanteisiin, joissa teknologiat, ympäristöt 
tai liiketoiminnan prosessit muuttuvat.  Joustavuus edellyttää, että järjestelmä on 
luotu mukautumaan tiettyyn määrään vaihtelua liiketoiminnan vaatimuksissa. 
(Gebauer & Schober 2006.) Esimerkiksi päätöksentekoa tukevan järjestelmän 
tulisi sisältää riittävästi joustavuutta sen suhteen, mitä dataa siihen voidaan 
syöttää, miten sitä analysoidaan ja miten sitä esitetään (Zmud 1979). 
Organisaation teknologiat tulisi siis valita suoraan tukemaan organisaation BI-
tarpeita (Işık ym. 2013). Jos prosesseihin liittyvät säännöt on määritelty liian 
jäykiksi, organisaation BI ei ole joustavaa. Riittämätön joustavuus aiheuttaa sen, 
että BI:tä ei voida hyödyntää kaikissa halutuissa tapauksissa, jolloin vastaan 
tuleviin poikkeustapauksiin täytyy reagoida erikseen. Tällöin BI-järjestelmän 
elinaika voi olla odotettua lyhyempi (Gebauer & Schober 2006), järjestelmän 
koettu käytettävyys on heikko (Silver 1991) ja järjestelmä vaatii suurempia 
investointeja, toteutusaikaa sekä ylläpitoa (Soh ym. 2003).   

Teknologialla, joka mahdollistaisi joustavamman ja nopeamman raporttien 
luonnin, asiakkaiden päätöksenteon tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan 
tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaammin. Joustavuuden puute ei 
tosin välttämättä johdu suoraan valitusta työkalusta, vaan se saattaa johtua myös 
perustana toimivasta infrastruktuurista tai raportoinnille asetetuista tarkoista 
vaatimuksista. Keskusteluissa nousi esiin myös tarpeita kehittää raporttien 
esitystapaa joustavammaksi niin, että asiakkailla olisi paremmat mahdollisuudet 
vaikuttaa raportin sisältöön tai sen esitystapaan, jotta esimerkiksi eri vuosien 
lukuja voitaisiin vertailla keskenään. Tällaisen joustavuuden myötä myös 
raportointijärjestelmän käytettävyys paranisi. Esimerkiksi maksatuksen 
raporttien nimilistasta huomaa, että suuri osa raporteista käsittelee samaa tietoa, 
mutta vain eri näkökulmista: Eläkkeiden lukumäärät, Eläkkeensaajien 
ikäjakauma, Myönnettyjen eläkkeiden lukumäärät, Eläkkeensaajien lukumäärät, 
Eläkkeensaajien lukumäärät henkilölista, Luettelo eläkkeensaajista, 
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Eläkepäätökset ajalta x, Keskimääräinen eläke, Myönnetyt 
työkyvyttömyyseläkkeet. Kun raportit ovat staattisia, ne eivät jousta 
esitysmuodostaan tai sisällöstään, mikä tarkoittaa, että jokainen uusi näkökulma 
samaan dataan vaatii uuden raportin luontia. Kun jokaisesta näkökulmasta 
luodaan oma raportti, toteutusaika ja ylläpitokustannukset kokonaisuudessaan 
todennäköisesti kasvavat (Soh ym. 2003). Joustavuudella esimerkiksi ylläkuvatut 
maksatuksen raportit voitaisiin luultavasti saada yhteen dashboardiin, jolloin eri 
näkökulmia samaan dataan saataisiin muokkaamalla dashboardin näkymää 
esimerkiksi erilaisilla osittajille, ylös ja alas porautumisella. Tässä tosin tulee 
tasapainoilla käytettävyyden kanssa; kuten keskusteluissa todettiinkin, 
raporttien tulisi todennäköisesti olla sen verran yksinkertaisia, että käyttäjä 
löytää mahdollisimman helposti ja nopeasti sen mitä hän on hakemassa. 
Toisaalta, kuten Zmud (1979) ja Silver (1991) ovat todenneet, joustavuuden 
lisääminen voi myös lisätä käytettävyyttä. Käytettävyys voisikin parantua sitä 
kautta, että asiakkaiden ei tarvitsisi tuottaa samoja raportteja erikseen eri vuosilta 
vertaillakseen niitä, kun eri vuosien ja myös eri näkökulmien data olisi saatavilla 
samasta näkymästä.  

Keskustelu työajanseurannasta ja asiamiestoiminnan raportoinnista sisälsi 
enemmän tavoitetiloja kuin kuvausta olemassa olevasta raportoinnista. 
Työajanseurannan yhteydessä haluttiin, että työaikaa voisi seurata eri 
näkökulmista: aktiviteeteittäin, projekteittain tai palvelusopimuksittain, mikä 
auttaisi ymmärtämään esimerkiksi, millaisiin toimintoihin yrityksen 
kustannukset kohdistuvat, mikä ei ollut mahdollista yrityksen olemassa olevalla 
työajanseurantajärjestelmän raporteilla. Olemassa olevan järjestelmän raportit 
mahdollistivat sen, että työaikoja voidaan seurata henkilön, henkilöryhmän tai 
projektin tasolla halutulta aikaväliltä, mutta raportit ovat staattisia ja 
yksinkertaisia listauksia henkilöiden kirjaamista tunneista kullekin projektille. 
Asiamiestoiminnan ja työajanseurannan yhteydessä kyse oli enemmän datan 
tutkimisesta eri näkökulmista, joihin edellä mainitut yksinkertaiset Standard BI:n 
(Imhoff & White 2011) visuaaliset dashboardit, osittajat sekä ylös ja alas 
porautuminen lisäisivät joustavuutta, mutta toisaalta myös henkilöiden 
omatoimisuus, jota käsitellään myöhemmin tässä luvussa. 

Keskustelujen perusteella datan laatuun liittyvät seikat nähtiin keskeisiksi. 
Case-yrityksen toimialan toiminta perustuu suurelta osin lain säätelemiin 
velvoitteisiin. Asiakaslaitokset saattavat myös päättää panostaa työhyvinvoinnin 
palveluihin työkyvyttömyystilastojen perusteella. Lisäksi case-yritys käyttää 
raportointiaan esimerkiksi laskutuksen pohjana ja projekteihin käytetyn ajan 
seuraamiseen.  Tästä syystä datan laatu nostettiin keskeiseksi BI-kyvykkyydeksi, 
vaikka siitä ei suoraan ollut puhetta keskusteluissa. Raportoinnin motiiveista 
kuitenkin pääteltiin, että päätöksiä tulee voida tehdä mahdollisimman 
luotettavasti ja tarkasti. Datan laatu on muutenkin tunnistettu tärkeäksi tekijäksi 
BI:n onnistumisen kannalta ja moni organisaatio kohtaa siihen liittyviä ongelmia 
(Yeoh, Koronios & Gao 2008). Datan laatu viittaa sen datan yhtenäisyyteen ja 
laajuuteen. Se ei siis ainoastaan tarkoita, että datassa ei ole virheitä; datan 
laadulle on tunnistettu jopa 16 ulottuvuutta, joita ovat muun muassa: data on 
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saatavilla, sitä on riittävästi, se on uskottavaa ja kokonaisvaltaista, sitä on helppo 
käsitellä, siinä ei ole virheitä, se on ymmärrettävää, objektiivista, relevanttia ja 
oikea-aikaista, se on turvattu ja se lisää käyttäjille arvoa (Kahn, Strong & Wang 
2002). Edellä esitetystä 16 datan ulottuvuuden listasta myös huomaa, että datan 
ollessa laadukasta, se tukee muitakin BI:n osa-alueita, kuten esimerkiksi tässä 
luvussa käsiteltäviä käyttäjäoikeuksien hallintaa, joustavuutta ja omatoimisuutta. 
Standard BI:n tasolla (Imhoff & White 2011) puhutaan myös datan kulun 
seuraamisesta (data lineage), joka on usein unohdettu toiminnallisuus, joka lisää 
dataan liittyvää luotettavuutta. Datan kulun seuranta mahdollistaa sen, että 
jokaista raportilla olevaa tietoa voidaan ymmärtää, koska on tiedossa, mistä 
alkuperäinen data on peräisin ja millaisia operaatioita sille on tehty ennen 
raportille saapumista (Azarm, Nargesian & Peyton 2011). Eräässä keskustelussa 
oli puhetta, että etenkin viranomaisraportoinnin kohdalla tällainen datan 
jäljitysketju on oltava tarvittaessa tarjolla. Toisaalta toimialan ja 
viranomaisraportoinnin ulkopuolistenkin datan käyttökohteiden luonteen takia 
datan jäljitysketju on hyvä olla olemassa osittain turvaamassa datan laatua, koska 
se tuottaa vastauksia kysymyksiin, mitä jokin raportti tarkoittaa, mistä sen data 
on peräisin, onko sen data luotettavaa ja ajankohtaista, tarkoittaako raportti sitä, 
mitä sen kuuluisi tarkoittaa ja miten uusia raportteja voidaan muodostaa (Azarm 
ym. 2011). 

Kirjallisuudessa datan laadun yhteydessä keskustellaan usein 
tietovarastoista, joita nimitetään myös BI:n ytimeksi (Watson & Wixom 2007). 
Tietovarasto tyypillisesti perustetaan, koska se helpottaa raportoinnin prosessia. 
Siihen yhdistetään operatiiviset järjestelmät, jolloin niiden data virtaa tähän 
keskitettyyn tietovarastoon sovittuun muotoon, jolloin koko organisaation 
datasta voi saada yhtenäisen kuvan, minkä takia jäljelle jää enää yksi totuus. 
Tietovaraston myötä dataan on esimerkiksi helpompi luottaa, se on paremmin 
saatavilla ja se on valmiiksi helpommin käsiteltävässä muodossa. Toisaalta 
tällöin tietovarastoprojektin on pitänyt onnistua – tietovarastoprojektit on 
tyypillisesti nähty kalliina ja riskialttiina (Wixom & Watson 2001). Case-
yrityksellä ei ollut tietovarastoa, mutta sillä oli kiinnostusta asiamiestoiminnan 
yhteydessä esimerkiksi tutkia monelta eri liiketoiminnan osa-alueelta 
asiakaslaitosten historiadataa, mikä on tyypillinen käyttökohde tietovarastolle. 

Asiakastarpeiden ymmärtäminen huomattiin olevan keskeinen seikka 
raportointikysymyksissä. Asiamiestoiminnan ja eläkepalveluiden keskusteluissa 
korostui useasti, että päätöksiä raportointiin liittyen ei kannata tehdä ennen kuin 
asiakkaiden tiedon tarpeet ovat selvillä. Porasto tuottaakin analytiikkaa 
asiakkaiden puolesta asiakkaan liiketoiminnan tueksi. Tällöin asiakkaiden 
liiketoiminnan ymmärtäminen ja antoisan BI-tarpeisiin liittyvän 
kommunikaation fasilitoiminen on tärkeää, jotta Porasto voi tarjota asiakkailleen 
heidän tarvitsemaansa tietoa raportoinnin kautta. Tämä kyvykkyys on 
luultavasti kaikista tärkein, koska se luo viitekehyksen ja asettaa vaatimukset 
kaikille muille kyvykkyystarpeille. Suurin este BI:n käyttöönotolle ja sen 
onnistumiselle onkin ymmärryksen puute siitä, miten dataa ja analytiikkaa 
voidaan käyttää organisaation liiketoiminnan tueksi (LaValle ym. 2011). Koska 
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Porasto toteuttaa BI:tä asiakkaidensa puolesta, raportointiin ja sen vaatimaan 
infrastruktuuriin liittyvien päätösten tulee pohjautua asiakkaiden tarpeisiin. 

Myös käyttäjäoikeuksiin liittyvät seikat olivat monessa yhteydessä 
keskustelun kohteena. Eri organisaatiot saattavat tarvita useita BI-työkaluja, 
koska kaikki työkalut eivät kykene samoihin asioihin. Tällöin organisaation 
saattaa täytyä kyetä hallitsemaan sitä, millaiset oikeudet kullakin käyttäjällä on 
kunkin BI-työkalun kuhunkin ominaisuuteen. Hyvässä BI-strategiassa 
käytettyjen työkalujen ominaisuudet sopivat yhteen eri käyttäjäryhmien kanssa, 
joita tyypillisesti ovat raporttien luojat ja raporttien katselijat. (Howson 2007.) 
Poraston tapauksessa erilaisia käyttäjäryhmiä on useita, jotka kattavat asiakkaat 
ja yrityksen sisäiset käyttäjäryhmät. Asiakaslaitokset voisivat potentiaalisesti 
luoda omia ad hoc -raporttejaan, mutta keskusteluissa toisaalta todettiin, että 
raportoinnin pitäisi asiakkaiden suuntaan näyttää mahdollisimman 
yksinkertaiselta. Asiakaslaitokset ja Poraston asiantuntijat ovat siis raporttien 
katselijoita. Raporttien luojia on Poraston IT-toimittajalla ja niitä voisi 
mahdollisesti olla Porastolla itsellään. Toimialan tiedon sensitiivisen luonteen 
takia Porastolla on myös käyttäjäryhmiä, joiden lukuoikeuksia tulee rajoittaa 
tietyiltä osin, vaikka he käyttäisivätkin työssään samaa raportointityökalua. 
Käyttöoikeuksien suhteen yritys on monimutkainen ja siksi tämä kyseinen BI-
kyvykkyys on tärkeä. Käyttäjäoikeuksista ei saisi tulla liian vaikeasti hallittava 
kokonaisuus, mutta työkalujen tulisi silti täyttää kunkin osapuolen tarpeet. BI:ssä 
kunkin osapuolen tarpeiden täyttäminen raporttien katselussa ja analytiikan 
toteuttamisessa on BI:n onnistumisen kannalta yksi keskeisimmistä tekijöistä 
(Howson 2006). Käyttäjäoikeuksiin liittyvät onnistumiset ja haasteet liittyvät 
vahvasti teknologisiin tekijöihin. Perustana toimiva BI-infrastruktuuri tai data 
governance eli se, miten organisaatio tarjoaa datansa saataville, tekee datastaan 
käytettävää, yhtenäistä ja tietoturvallista muun muassa standardeilla ja 
käytänteillä vaikuttaa siihen, miten kunkin osapuolen tiedon tarpeiden 
täyttämisessä voidaan onnistua (Lennerholt, van Laere & Söderström 2018). 

Porastolla tilanteessa kaikki BI:hin liittyvä omatoimisuus on eduksi. Alun 
keskusteluissa todettiin, että Porastolla on ollut BI-osaamista vain 
matemaatikoilla ja, että osaamista haluttaisiin myös laajemmalle organisaatioon. 
Koska Porasto on erityisessä tilanteessa toteuttaessaan BI:tä asiakkaidensa 
tarpeisiin, omatoimisuus raportointiratkaisuissa todennäköisesti lisäisi 
toiminnan joustavuutta ja vähentäisi tiedon tuottamisen kustannuksia. 
Omatoimisuus liitetään tässä yhteydessä osittain self-service business 
intelligenceen (SSBI). SSBI mahdollistaa sen, että käyttäjistä tulee itsenäisempiä 
tiedon tuottajia niin, että he voivat itse tuottaa raportteja organisaation datalla 
ilman, että organisaation IT-osastoa tai järjestelmätoimittajaa tarvitaan 
prosessissa. Tätä kautta operatiivinen tehokkuus ja raportoinnin joustavuus 
kasvavat. Tämä voidaan tehdä mahdolliseksi luomalla BI-järjestelmä, joka 
infrastruktuurinsa puolesta mahdollistaa itsepalvelun datan käytössä, jolloin 
kuka vain voi luoda raportteja ilman ohjelmakoodin kirjoittamista. (Imhoff & 
White 2011.)  
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Poraston asiamiestoiminnassa eri asiakaslaitosten hallitusten tiedontarpeet 
saattavat muuttua tilanteesta toiseen. Myös työajanseurannassa tarpeet 
viittasivat siihen, että käyttäjän olisi itse hyvä pystyä koostamaan raporttinsa sen 
hetkiseen tarpeeseensa. Ad-hoc raportointi on yksi SSBI:n etu (Passlick ym. 2020). 
Siinä käyttäjä voi tarpeen tullen luoda raportin sen hetkiseen, uniikkiin 
tilanteeseen, jolloin raporttien luonti on aiempaa kustannustehokkaampaa. 
Yritykset tyypillisesti kehittävät SSBI-kyvykkyyttään muun muassa muuttuvien 
tarpeiden, IT-henkilöiden hitauden tai IT-henkilöiden tuottaman BI:hin liittyvän 
tyytymättömyyden takia (Imhoff & White 2011). Ad hoc -raporttien etu on myös 
siinä, että liiketoiminnan asiantuntija tekee ne IT-henkilöiden sijaan, jolloin ne 
voivat paremmin vastata liiketoiminnan vaatimuksiin – ja nopeammin (Howson 
2006).  

Pelkästään SSBI:n mahdollistavat teknologiat eivät kuitenkaan riitä, koska 
BI-järjestelmien käyttöönoton esteenä on tyypillisesti yksilötason hyväksyntä, 
vastaanotto ja käyttö. BI-järjestelmissä muutosvastarinta voi johtua työn 
vaatimien taitojen muutoksesta (Popovic 2017) tai motivaation ja kykyjen 
puutteesta ymmärtää järjestelmää (Seah, Hsieh & Weng 2010). Toisaalta BI-
kulttuurin kultivointi ja tukeminen olisi hyödyllistä, koska Porasto tuottaa 
raportteja asiakkaidensa tarpeisiin. BI-osaaminen ja työkalujen ymmärtäminen 
tarkoittaisi sitä, että myös asiakkaiden tarpeita ymmärrettäisiin paremmin ja 
niihin osattaisiin tarjota oikeanlaisia ratkaisuja lyhyemmällä viiveellä. Poraston 
edustajien kanssa käytiin keskustelua siitä, että oikeiden teknologioiden ja 
osaamisen löytyessä asiakkaiden kanssa voitaisiinkin käydä enemmän 
keskustelua raportoinnin mahdollisuuksista, jolloin uusia tarpeita nykyisten 
lisäksi saattaisi syntyä. Tällaista uusien mahdollisuuksien tutkimista ja 
oppimista tukisi analyysin ja raporttien luonnin omatoimisuus ja siihen liittyvät 
teknologiat. Yhden BI:n onnistumisen tekijän onkin todettu olevan se, että 
käyttäjille tarjotaan koulutusta, tukea ja oikeat työkalut, jotka palvelevat heidän 
tarpeitansa (Watson & Wixom 2007).  

6.3 Tutkimuksen arviointi  

Tutkimuksia usein arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmista. 
Validiteetilla haetaan sitä, miten paljon tutkimus mittaa tutkittavaa ilmiöitä eli 
toisin sanoen: tutkiiko tutkimus sitä, mitä luvattiin – eli oliko se pätevä. 
Reliabiliteetti puolestaan viittaa siihen, miten toistettavia tutkimustulokset ovat. 
Näitä käsitteitä on tyypillisesti kritisoitu laadullisen tutkimuksen yhteydessä 
siitä, että ne palvelevat paremmin määrällistä tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 136.) Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa ei kuitenkaan ole yhtä 
hyväksyttyä tapaa edetä. Eskolan ja Suorannan (2005, 211) mukaan jotkut 
soveltavat reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä laadullisessa tutkimuksessa, 
kun toiset ovat muokanneet näitä termejä laadulliseen tutkimukseen sopivaksi ja 
kolmannet ovat hyväksyneet sen, että laadullisen tutkimuksen arvioinnissa 
tarvitaan uusi termistö. Arviointi voidaan suorittaa esimerkiksi uskottavuuden, 
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siirrettävyyden, varmuuden, ja vahvistuvuuden käsitteiden avulla (Eskola & 
Suoranta 2005, 211-212), jotka kohdistavat huomiota tutkimusprosessiin 
koherenttina kokonaisuutena, jonka voi sanoa olevan laadullisen tutkimuksen 
arvioinnin keskeinen kiinnostuksen kohde (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140). Tässä 
tutkimuksessa ei käytetä perinteisiä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä, koska 
tutkimus oli interventionistinen ja se sisälsi toimintatutkimuksellisia piirteitä. 
Toimintatutkimuksen piirissä reliabiliteetin käsite aiheuttaa ongelmia, koska 
toimintatutkimus tarvitsee edetäkseen joustavuutta, joka tekee 
tutkimusprosessista myös vaikeasti ennustettavan (Dick 2014). Tämän takia 
esimerkiksi reliabiliteetin käsitteessä oletetut uusintamittaukset ovat vaikeita 
toteuttaa. Toisaalta validiteetin käsitteessä on kyse siitä, onko tutkimus pätevä ja 
ovatko sen tulokset ja päätelmät oikeita. Tätä pätevyyttä tässä tutkimuksessa 
tarkastellaan uusien termien kautta. Tutkimuksen arvioinnissa käytetään yllä 
mainittuja Eskolan ja Suorannan käsitteitä, jotka selitetään seuraavaksi 
tutkimuksen arvioinnin lomassa. 

Tutkimuksen uskottavuudella tarkoitetaan, että tutkijan on tarkistettava, 
voidaanko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa yhdistää tutkittavien 
käsityksiin. Tässä tutkimuksessa tieto kasautui tutkimusprosessin aikana: alussa 
kokonaisuuteen tutustuttiin ylätasolla, minkä jälkeen edettiin tarkempiin 
yksityiskohtiin ja kapeammille case-yrityksen osa-alueille, jolloin käydyissä 
keskusteluissa oli useampia eri osa-alueiden asiantuntijoita omilla 
näkemyksillään. Aineiston sisällönanalyysissä edettiin Tuomen ja Sarajärven 
(2009, 108) ohjeiden mukaan, jossa aineisto hajotetaan osiin, minkä jälkeen se 
käsitteellistetään ja kootaan uudeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Aineistoa siis 
lopulta tulkittiin yhtenä loogisena, toimivana kokonaisuutena. Koska aineistoa 
tarkasteltiin kokonaisuutena, analysoinnin ja käsitteellistämisen mahdolliset 
ristiriidat olisivat kertoneet siitä, että tutkija on ymmärtänyt jotain väärin. 
Aineistoa litteroitiin ja analysoitiin osittain keskustelujen välissä ja epäselviksi 
jääneihin asioihin haettiin selventäviä vastauksia seuraavissa keskusteluissa, 
jolloin lopputuloksena oli kokonaisuutena toimiva aineisto analysoinnin ja 
pohdinnan pohjaksi, vaikka joistain asioista saattoi keskusteluissa ollakin eriäviä 
mielipiteitä case-yrityksen edustajien keskuudessa. Toisaalta tutkimuksen 
kiinnostuksen kohteena oli itse case-yritys, eikä niinkään keskusteluiden 
yksilöiden muodostama ryhmä. Vastasivatko siis juuri näiden tutkimukseen 
osallistuneiden kanssa käydyistä keskusteluista johdetut tulkinnat itse case-
yrityksen käsityksiä kokonaisuutena? Keskusteluja olisi voitu käydä enemmän 
ja laajemmalla joukolla tämän varmistamiseksi.  

Tutkimustulosten siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tulokset ilmenevät 
myös erilaisissa konteksteissa. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana toimi case-
yrityksen raportointiin liittyvän ympäristön selvittäminen, jossa analyysi oli 
teorialähtöistä. Jos toinen konteksti, johon tulokset haluttaisiin siirtää, olisi case-
yrityksen kaltainen eläkevakuutusalan palveluntoimittaja, niin toimialan 
asettamien vaatimusten osalta tulokset olisivat luultavasti samat. Jos toinen 
konteksti olisi tämän toimialan ulkopuolella, tämän tutkimuksen pohdinnassa 
esitettyjä johtopäätöksiä voitaisiin osittain siirtää myös sinne, jos kyseinen 
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toimiala olisi eläkevakuutustoimialan tavoin vahvasti säännelty. Toisaalta – 
koska kyse oli interventionistisesta tapaustutkimuksesta, tutkijan oma 
subjektiviteetti, interventio ja case-yrityksen rikas, uniikki konteksti vaikuttavat 
siihen, että tulosten siirrettävyys voi olla heikkoa. 

Varmuutta tutkimukseen saadaan lisää, kun huomioidaan tutkijan 
ennakko-oletukset ja tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttaneet tekijät. 
Tutkimuksen ollessa interventionistinen, tutkijan subjektiivisuus sai tavallista 
suuremman roolin. Tutkimuksen teossa tutkijan subjektiviteetin myöntäminen 
on tärkeää, koska tutkija itse on tutkimusvälineenä keskeinen (Eskola & Suoranta 
2005, 210). Teemoittelukin, jota tässä tutkimuksessa käytettiin, pitkälti perustuu 
siihen, että tutkija etsii oman ymmärryksensä avulla tutkimusaineistosta teemoja 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 100). Tuloksissa ja johtopäätöksissä siis vaikuttivat 
tutkijan omat ajatukset ja osaltansa ajatusten rajoittuneisuus. Eri tavalla case-
yrityksen liiketoimintaa ymmärtävä olisi saattanut nostaa tuloksista eri teemoja 
tarkastelun kohteeksi ja vetää niistä erilaisia johtopäätöksiä. Viimeisessä 
tutkimuskysymyksessä käytetty abduktio sisältääkin tähän liittyvän ongelman: 
abduktiossa onnistuminen perustuu siihen, että tutkija kykenee taitavasti 
luomaan teoriatietoon pohjautuvia selityksiä tutkittavalle ilmiölle (Lukka & 
Modell 2010). Vahvempi aihealueen ja teorian hallinta olisi siis vienyt 
tutkimuksen tuloksia ja pohdintaa eri suuntaan. Myös aineistonkeruuprosessissa 
tutkijan intervention takia tutkijan omat ajatukset ja käsitykset luultavasti 
vaikuttivat keskustelun kulkuun, mikä oli suoraan yhteydessä tuloksiin. Suuri 
osa tutkimuksessa käydyistä keskusteluista lisäksi toteutettiin COVID-19-
pandemian aikana, mikä lisäsi eläkelaitosten ja siten myös case-yrityksen 
työtaakkaa, jolloin stressillä saattoi olla vaikutusta käytyihin keskusteluihin. 
Mainittakoon myös, että etenkin tapaustutkimuksessa informanttien 
subjektiivisuudesta voi tulla ongelma (Hamel ym. 1993). 

Tutkimuksen vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että vastaavaa ilmiötä 
käsitelleet muut tutkimukset tukevat tutkimuksessa tehtyjä tulkintoja. Tässä 
tutkimuksessa sisällönanalyysillä järjestetylle aineistolle pyrittiin hakemaan 
monipuolista tukea ja vahvistusta lähdekirjallisuudesta, missä onnistuttiin 
tietyiltä osin hyvin. Tutkimuksen aihe – BI – onkin luonteeltaan sellainen, että 
siitä löytyy monipuolisesti kirjallisuutta. Toisaalta case-yrityksen ollessa oman 
uniikin toimialansa kontekstissa osalle tulkinnoista kuten sille, että case-yritys 
tekee BI:tä asiakkaidensa puolesta, oli vaikeampi hakea tukea ja suuntaviivoja 
kirjallisuudesta.  

Tutkimuksen tekoon liittyy myös eettisiä kysymyksiä, joista tärkeimpiä 
ovat informointiin perustuva suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja 
yksityisyys (Hirsjärvi & Hurme 2008, 20). Tämä pyrittiin pitämään mielessä 
tutkimusprosessin ajan. Case-yrityksen edustajan kanssa suunniteltiin ennen 
tutkimuksen aloittamista, millä tasolla yritystä saa käsitellä tutkimusraportissa. 
Keskusteluihin osallistuvilta myös kerättiin alussa tutkimuksen taustoista 
informoinnin yhteydessä suostumukset siihen, että keskusteluiden osanottajat 
osallistuvat tutkimukseen, he tulevat äänitetyksi ja heidän kommenttejaan voi 
tulla tutkimuksen tuloksiin. Kun keskusteluja suoritettiin etänä, suostumukset 
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kerättiin suullisesti. Litteroinnissa täyte- ja murresanoja poistettiin tai muutettiin 
ymmärrettävämpään muotoon, minkä sivutuotteena kommentin sanonut 
henkilö on vaikeampi tunnistaa. Tutkimukseen osallistuneiden taustoista ei 
myöskään annettu tarkkoja kuvauksia. Ennen tutkimusraportin julkaisua, case-
yritystä koskevat osiot luetutettiin ja hyväksytettiin case-yrityksen edustajalla. 
Case-yrityksen tietoturvan säilyttämisen takia yrityksen teknisestä ympäristöstä 
ei myöskään annettu tarkkaa kuvausta.  

6.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkimus oli siten myös rajoittunut, että se käsitteli case-yrityksen BI:tä 
informaationkäsittelyteorian kautta. Tämän teorian ongelma on se, että se ei ole 
riittävän kokonaisvaltainen, sillä sen tarjoaman viitekehyksen avulla kyetään 
saavuttamaan tyypillisesti korkeintaan parempaa päätöksentekoa, datan 
ymmärtämisen nopeutta ja parempaa tietoisuutta organisaation ympäristöstä 
(Torres ym. 2018). Tämä näkyi tässä tutkimuksessa siten, että tulkintoja tehtiin 
ainoastaan sen pohjalta, miten olemassa olevaa ympäristöä, sen ongelmia ja 
tarpeita tulkittiin keskusteluun osallistuneiden puolesta. Tämä oli tosin helppo 
viitekehys käyttää tämän tutkimuksen puitteissa ja sopi tutkimuksen 
tavoitteisiin. Jatkotutkimuksen kannalta kannattaisi tosin hyödyntää Teecen ym. 
(1997) dynaamisten kyvykkyyksien viitekehystä, jota käsiteltiin luvussa 3.6. 
Dynaamisten kyvykkyyksien kehittämisen kautta organisaatio kykenee 
muovautumaan uudestaan kuhunkin tilanteeseen sopivaksi, mitä olisi 
mielenkiintoista tutkia eläkevakuutustoimialan näkökulmasta. Tämän 
viitekehyksen kautta organisaatiolle voisi luultavasti tunnistaa enemmän 
tiedontarpeita, jotka eivät liity toimialan lainsäädäntöön. 

Toimialan ollessa vahvasti lain säätelemä, nämä lainsäädännön ylittävät 
raportointitarpeet ovatkin mielenkiintoisia, sillä niillä eläkevakuutustoimialan 
toimijat voivat parantaa kilpailukykyään. Tämän tutkimuksen case-yrityksen 
kohdalla ei raportointi liittynyt luvussa 3.3 käsiteltyyn BI:n evoluution 2.0-
vaiheeseen (kuvio 2) (Hsinchun ym. 2012). Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe 
voisikin olla, millaista dataa eläkevakuutustoimialalla tämän BI 2.0 -vaiheen 
avulla voisi kerätä esimerkiksi alan verkkopalveluista tai ulkoisista lähteistä ja 
miten sen avulla organisaatio voisi saavuttaa kilpailukykyä. 
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