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tarkoituksena on data-analytiikkaa hyödyntäen selvittää, onko SaaS -yrityksen 
asiakkaiden transaktiodatasta mahdollista havaita ja visualisoida 
asiakasyritysten välisiä sidoksia. Tietojärjestelmien kehityksen seurauksena 
olemassa olevaa dataa halutaan hyödyntää yhä enemmän ja dataa pystytään 
myös käsittelemään ja hyödyntämään tehokkaammin kuin aiemmin. Yritysten 
välisiä sidoksia on tutkittu vuosikymmeniä. Tässä tutkimuksessa pyritään 
havaitsemaan näitä yritysten välisiä sidoksia data-analytiikan avulla. 
Tutkimuksessa havaitaan, että tiettyjen attribuuttien perusteella tehdyn 
ryhmittelyn avulla yritykset voidaan jaotella eri ryhmiin, jotka kuvaavat 
kirjallisuuden perusteella määriteltyjä yritysten välisiä sidoksia ja näiden 
vaiheita. Tutkimustulokset kertovat, että modernia pilviteknologiaa ja BI-
työkaluja hyödyntäen on mahdollista analysoida suuriakin datamassoja ja 
havaita erilaisia asioita siitä. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa määritellään 
olennaisimmat käsitteet yritysten välisiin suhteisiin sekä data-analytiikkaan. 
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merkitystä ja mahdollisia jatkotutkimuskohteita. 
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ABSTRACT 

Mutikainen, Iiro 
Exploitation of customer transactions in B2B SaaS company using data analytics 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 48 pp. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor(s): Kyppö, Jorma; Takala, Juha 

This research paper is a Master’s Thesis for Information Systems. The aim of this 
research is to find out if it is possible to detect and visualize relationships between 
transaction data of a SaaS company’s customers. As a result of increasing devel-
opment of information systems, existing data is wanted to be exploited more and 
it can also be utilized easier than before. Relationships between companies have 
been researched for decades. This research aims to detect these relationships us-
ing data analytics. It is discovered that based on specific attributes, a clustering 
analysis companies can be distinguished to groups which refer to relationships 
and stages between companies defined in literature. The research results suggest 
that utilizing modern cloud technology and business intelligence tools, it is pos-
sible to analyze big amounts of data and get business related information from it. 
The literature review in this research defines the most substantial concepts re-
lated to data analytics and relationships between companies. The empirical part 
of this research answers the research question based on the analysis and awakens 
discussion about the results and the site of further study.  

Keywords: transaction, data analytics, buyer seller, data, analytics, business in-
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1 Johdanto 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tausta ja tarkoitus, määritellään tutkimus-
kysymykset, kerrotaan tutkimusmenetelmä sekä tiedonhankintaprosessi ja näi-
den pohjalta saadut tulokset ja niiden merkitys.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Tietojärjestelmien kehityksen seurauksena olemassa olevaa dataa halutaan hyö-
dyntää yhä enemmän. Kehitys on mahdollistanut myös sen, että dataa myös pys-
tytään käsittelemään ja hyödyntämään tehokkaammin kuin aiemmin (Agarwal 
& Dhar, 2014). Datan hyödyntämisestä on kirjoitettu tällä vuosikymmenellä to-
della paljon tutkimuksia, mutta tässä työssä keskitytään datan hyödyntämiseen 
modernissa pilviympäristössä järjestelmäntoimittajan eli B2B SaaS -yrityksen 
(Heeros Oyj) näkökulmasta hyödyntämällä asiakastransaktioita. 

Tutkimuksen toimeksiantaja Heeros Oyj on suomalainen ohjelmistoyhtiö, 
jonka päätuote on sähköisen taloushallinnon tarpeita varten oleva tuoteperhe. 
Tuotteet toimivat verkossa SaaS (Software as a Service) pohjaisesti. Tutkimuksen 
ensisijaisena motivaationa toimii toimeksiantajan (Heeros Oyj) tarve saada tietoa 
asiakkaidensa muodostamista sidoksista. Tämän mahdollistaa moderni pilviym-
päristö, jota hyödyntämällä dataa voidaan tutkia melko pienellä vaivalla aikai-
sempaan verrattuna, koska pilvessä toimiva infrastruktuuri mahdollistaa sen 
helposti (Agarwal ym., 2015). Data-analytiikan hyödyntäminen nimenomaan asi-
akkaiden muodostamien sidosten havaitsemisessa on itsessään mielenkiintoinen 
aihepiiri, koska siinä yhdistyy sekä tietojärjestelmien (data-analytiikka ja busi-
ness-analytiikka), että myös markkinoinnin (b2b-sidokset) tieteenalat. Lisäksi 
spesifiin aiheeseen, eli sidosten havaitsemiseen data-analytiikan avulla, liittyvää 
tutkimusta ei tällä hetkellä löydy. Tutkimus hyödyttää myös sekä järjestelmän-
toimittajaa, että tämän asiakkaita. Esimerkiksi Aksoy ym. (2017) esittävät useita 
esimerkkejä, joissa data hyödyttää sekä asiakasta, että myös yritystä itseään. He 
käyttävät esimerkkinä muun muassa kuluttajien puettavia terveystuotteita, jotka 



8 

raportoivat tietoja yrityksen tietokantaan. Näiden tietojen avulla yritys voi pa-
rantaa kuluttajien käyttökokemusta tarjoten näille spesifimpää tietoa terveydes-
tään, mikä puolestaan sitoo asiakkaita ja tätä myötä hyödyttää myös yritystä. Toi-
nen tutkimuksessa esiintyvä esimerkki on asiakkaiden tukeminen parempaa 
päätöksentekoa kohti. Tutkijat mainitsevat esimerkkinä kuluttajien mobiilidata-
paketin valitsemisen, jossa palveluntarjoaja pystyy dataa hyödyntäen tarjoa-
maan optimaalisimman ratkaisun asiakkaalle. Tämän tutkimuksen toimeksian-
tajayritys toimii B2B-markkinoilla, mutta tässäkin tapauksessa data-analytiikkaa 
voidaan käyttää niin, että se hyödyttää sekä myyjä- että myös ostajayritystä.  

1.2 Tutkimuksen tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimuksen tutkimusongelma on toimeksiannon yrityksen (Heeros Oyj) tarve 
saada tietoa asiakkaidensa muodostamista sidoksista. Toimeksiantaja haluaa 
ymmärtää sidosten avulla paremmin asiakkaidensa liiketoimintaa. Tutkimuksen 
toteuttamiseksi ja tutkimusongelman käsittelemiseksi tulee muotoilla tutkimus-
kysymys, joka spesifioi tutkittavan aiheen kysymysmuotoiseksi. Tässä tutkimuk-
sessa voidaan johtaa esimerkiksi tutkimuskysymys ”Voidaanko yritysten välisistä 
transaktioista tunnistaa erilaisia yritysten välisiä sidoksia?”. Jotta tutkimuskysymyk-
seen voidaan vastata, tulee se eritellä edelleen mahdollisiin tutkimusongelmiin. 
Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksestä voidaan edelleen johtaa erilaisia tut-
kimusongelmia, kuten: 

• Mitä ovat b2b-yritysten väliset sidokset? 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tiedonhankintaprosessi 

Tutkimuksen tutkimusaineistona käytetään B2B SaaS -yrityksen (Heeros Oyj) 
asiakkaiden välisiä transaktioita. Tutkimukseen valitut transaktiot ovat yritysten 
välisiä laskuja. Transaktioita löytyy yrityksen tietokannoista kymmeniltä tuhan-
silta toimijoilta useiden vuosien ajalta. Tutkimusmenetelmä on kvantitatiivinen 
eli määrällinen. Vilkka (2007) määrittelee määrällisen tutkimuksen olevan mene-
telmä, joka antaa yleisen kuvan muuttujien välisistä suhteista ja eroista. Vilppaan 
(2018) mukaan määrällinen tutkimus perustuu mittaamiseen, jonka seurauksena 
syntyy lukuarvoja sisältävä havaintoaineisto. Tätä havaintoaineistoa analysoi-
daan erilaisin tilastollisin analyysimenetelmin. Thomas (2003) sanoo, että kvan-
titatiivisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa yleistettävissä olevia tutkimustu-
loksia ja että määrällisessä tutkimuksessa tutkijan rooli on tutkia ja mitata mah-
dollisimman objektiivisesti. Vilkka (2007) sanoo, että tutkimustulos on objektii-
vinen silloin, kun se on tutkijasta riippumaton. Tämän tutkimuksen aineiston kä-
sittely tapahtuu AWS:n pilviympäristössä, johon aineisto on ensin siirretty tieto-
kannoista käsittelyä varten. Tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi on valittu mää-
rällinen tutkimus, koska transaktioita voidaan mitata esimerkiksi lukumäärän 
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perusteella, ja sitä voidaan edelleen käyttää mittarina suhteessa sidoksen vah-
vuuteen. Tutkimuksen vaiheet ovat seuraavat: 

1. Transaktiodatan nouto tietokannoista datavarastoon pilviympäristöön 
(AWS) 

2. Datavaraston ja asiakasdatan anonymisointi sekä suojaus 
3. Raakadatan käsittely analysoitavaan muotoon 
4. Tutkimusdatan analysointi data-analytiikan avulla 
5. Tutkimusdatan visualisointi businessanalytiikan avulla 

 
Tutkimuksen tavoitteena on havaita toimeksiantajan asiakasyritysten välisiä si-
doksia ja niiden vahvuuksia, sekä visualisoida näitä businessanalytiikan avulla. 
Havaittujen sidosten tulisi mielellään vastata sidoksia, joita markkinoinnin tut-
kimuksessa on havaittu B2B -markkinoilla. Tällöin voitaisiin todeta, että transak-
tioista voidaan tunnistaa erilaisia sidoksia, jotka myös tunnetaan ja on määritelty 
tieteellisesti. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

Tässä luvussa esitellään edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin ja -ongelmiin 
liittyvää kirjallisuutta. Tutkimuksen tutkimuskysymyksessä ja -ongelmassa 
mainittiin yritysten väliset sidokset. Tässä tutkimuksessa sidoksella tarkoitetaan 
yleisesti kahden osta-myyjä -yrityksen välistä suhdetta. Sen vuoksi tässä kirjal-
lisuuskatsausluvussa ensin esitellään tieteellinen viitekehys ostaja-myyjä -
suhteen eli tässä tapauksessa sidoksen kehittymiselle ja sen eri vaiheille. Sen 
jälkeen käydään läpi myös ostaja-myyjä -verkostot ja lopuksi esitellään data- ja 
businessanalytiikka, jotka ovat oleellisia tämän tutkimuksen kannalta. 

2.1 Ostaja-myyjä -suhde 

Ostaja-myyjä -suhdetta on tutkittu paljon viime vuosikymmenten aikana. Yksi 
tunnetuimmista ostaja-myyjä -suhteen kehittymisen tieteellisistä malleista on 
Dwyerin, Ohin ja Schurrin vuonna 1987 esittämä ”Developing Buyer-Seller Rela-
tionships”. Malli perustuu aiempiin markkinoinnin tieteenalan tutkimuksiin 
vaihtokaupan suhteesta, joiden mukaan vaihtokauppa 

1) toimii oleellisena tapahtumana kahden tai useamman osapuolen välillä 
2) tarjoaa tärkeän taustan osapuolten sosiaalisille verkostoille 
3) tarjoaa mahdollisuuden tarkastella siirrossa tapahtuvia objekteja tai 

psyykkisiä entiteettejä 
4) tarjoaa edeltävien olosuhteiden ja prosessien tutkimisen liittyen ostaja-

myyjä vaihtokauppaan (Dwyer, Oh & Schurr, 1987). 
Mallin tarkoituksena on täyttää aiemman tutkimuksen puute erityisesti neljän-
teen kohtaan liittyen, koska aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet enemmän 
pelkkien yksittäisten transaktioiden, ei niinkään niitä edeltävien olosuhteiden, 
tutkimiseen. Tämän luvun alaluvuissa määritellään tutkimuksessa esitetyt erot 
yksittäisten transaktioiden ja relationaalisen vaihtokaupan välillä. 

Ganesan (1994) tutkii pitkien OM-suhteiden määrittäviä tekijöitä. Tutki-
muksessa käsitellään vähittäismyynnin yrityksiä (ostajat) sekä niiden toimittajia 
(myyjät). Hänen mukaansa pitkän aikavälin OM-suhteiden tärkeimmät faktorit 
ovat yhteinen riippuvuus sekä luottamuksen laajuus osapuolten välillä.  

Tutkimuksen mukaan ostajan ja myyjän riippuvuudet ja niiden laatu eroa-
vat jonkin verran toisistaan. Ostajat haluavat pitkän aikavälin riippuvuussuh-
teita sellaisten myyjien kanssa, joista he itse ovat riippuvaisia. Puolestaan, ostajat 
ovat orientoituneempia lyhyen aikavälin suhteisiin sellaisten myyjien kanssa, 
jotka ovat riippuvaisia heistä. He näkevät myyjien riippuvuuden heihin myyjän 
sitoumuksena ja käyttävät sitä omaksi hyödykseen. Myyjät sen sijaan pitävät os-
tajan riippuvuuden laajuutta oleellisena ennustajana pitkän aikavälin suhteissa. 
Toisin sanoen, myyjät muodostavat todennäköisemmin pitkän aikavälin suhteita 
sellaisten ostajien kanssa, jotka ovat hyvin riippuvaisia heistä. (Ganesan, 1994). 

Luottamuksen suhteen tutkimuksessa todetaan, että myyjän näkökulmasta 
luottamus rakentuu tyytyväisyydestä lopputulokseen, kun puolestaan ostajat 
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muodostavat mielipiteensä luottamuksesta myyjään riippuen myyjän maineesta 
markkinoilla. Tutkimuksen mukaan myyjän maineella on huomattava vaikutus 
uskottavuuteen. Sitä vastoin ostajan maineella ei havaita olevan vaikutusta. 
Tämä viittaa siihen, että ostajien tai myyjien partnerien luotettavuus perustuu eri 
asioihin. Tyytyväisyydellä aiempiin lopputuloksiin on merkittävä vaikutus myy-
jien luottamuksesta kumppaneihinsa. Ostajien näkökulmasta tällä ei ollut vaiku-
tusta. Tällöin siis myyjät saattavat keskittyä enemmän asiakassuhteen tyytyväi-
syyteen verrattuna ostajiin. (Ganesan, 1994). 

Riippuvuuden suhteen tutkimuksessa esitetään, että markkinan monimuo-
toisuus vähentää riippuvuutta molempien osapuolten kannalta. Koska ostajilla 
ja myyjillä on monimuotoinen markkina erilaisilla tuotteilla, asiakkailla ja kilpai-
lijoilla, ne osoittavat enemmän taipumusta vähentääkseen riippuvuutta yksittäi-
seen ostajaan tai myyjään ja toimivat usean osapuolen kanssa samaan aikaan ly-
hyellä aikavälillä. Spesifien investointien vaikutus on erilainen ostajien ja myy-
jien välillä. Ostajan näkökulmasta ostajien ja myyjien spesifit investoinnit lisäävät 
merkittävästi ostajan ja myyjän riippuvuutta toisiinsa. (Ganesan, 1994). Taulu-
kossa 1 on esitetty asiakassuhteen ulottuvuudet ostajan ja myyjän näkökulmasta 
(Ganesan, 1994). 

TAULUKKO 1 Asiakassuhteen ulottuvuudet ostajan ja myyjän näkökulmasta. 

 
Wilson (1995) jatkaa Dwyerin, Ohin ja Schurrin (1987) tutkimuksen kehittämistä 
esittämällä yhtenäisen mallin, jossa yhdistyy onnistuneen OM-suhteen tunniste-
tut muuttujat, sekä menestyvän suhteen kehittymisen mallit. Integraatio on esi-
tetty seuraavassa kuvassa. 
 

Pitkän aikavälin asiakassuhteen ulottuvuudet ostajan ja myyjän näkökulmasta 
Ulottuvuus Ostaja Myyjä 

Pitkän aikavälin orientoituneisuus Muodostavat sellaisten kanssa, joista 
he ovat riippuvaisia 

Muodostavat sellaisten kanssa, jotka 
ovat hyvin riippuvaisia heistä 

Luottamus Määrittävät myyjän maineen perus-
teella Määrittävät lopputulosten perusteella 

Riippuvuus Monimuotoisuus vähentää riippu-
vuutta 

Monimuotoisuus vähentää riippu-
vuutta 
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KUVIO 1 Ostaja-myyjä -suhteen muuttujien ja kehittymisprosessin integraatio. 

Mallissa esitetään, että viisivaiheinen OM-suhteen kehittyminen koostuu eri 
muuttujista, ja niiden vaikutus prosessin eri vaiheissa vaihtelee. Wilsonin (1995) 
mukaan mallissa on jonkin verran kohinaa esimerkiksi vaikeasti mitattavan luot-
tamuksen suhteen. Tutkimuksessa mainitaan myös monista OM-suhteista muo-
dostuvat verkostot, joissa etsitään kilpailuetuja. Kirjoittajan mukaan lisätutki-
musta tarvitaan selvittämään vahvan kilpailijaverkoston syntymisprosessia. 
OM-verkostoja käsitellään seuraavassa alaluvussa. 

Holmlund ja Törnroos (1997) toteavat, että markkinointi suhteen, ei niin-
kään yksittäisen transaktion näkökulmasta muodostuu kahdesta piirteestä: 

1) interaktiot ovat yhdistetty sekä aiempiin, että myös tuleviin in-
teraktioihin osapuolen kesken 

2) kaksi tai useampia osapuolia voivat tulla riippuvaiseksi ajan ku-
luessa vuorovaikutuksen seurauksena. 

Ensimmäinen tukee vahvasti myös Dwyerin, Schurrin ja Ohin (1987) määritel-
mää diskreetistä transaktiosta, joka mainitaan luvussa 2.1.3. 

2.1.1 OM-suhteen vaiheet 

Ostaja-myyjä -suhteiden on tunnistettu muodostuvan eri vaiheista, jotka kuva-
taan tässä alaluvussa. 



13 

Dwyerin, Schurrin ja Ohin (1987) esittämässä mallissa OM-suhteen kehitty-
minen voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, jotka ovat 1) tietoisuus, 2) tutkiminen, 
3) laajentuminen, 4) sitoutuminen ja 5) purkaminen. Ensimmäisessä (tietoisuus) 
vaiheessa osapuoli tai osapuolet ovat tietoisia mahdollisesta kaupankäynnistä 
toisen osapuolen kanssa. Tässä vaiheessa osapuolten välillä ei kuitenkaan ole nä-
kyvää interaktiota, mutta osapuolet saattavat tehdä yksipuolisia valmisteluja in-
teraktiota varten. Toisessa (tutkiminen) vaiheessa etsitään ja testataan relatio-
naalista kaupankäyntiä osapuolten välillä. Mahdolliset kaupankävijät tarkastele-
vat sitoumuksia, hyötyjä ja vastuita sekä kaupankäynnin mahdollisuutta. Koeos-
toja voidaan myös tehdä. Kyseinen vaihe voi olla todella lyhyt, mutta se voi kes-
tää myös pidempään testauksen ja arvioinnin myötä. Kolmannessa (laajentumi-
nen) vaiheessa kaupankävijöiden hyödyt kaupankäynnistä sekä riippuvuus toi-
sistaan kasvavat. Vaiheeseen päädytään, kun osapuolet ovat tyytyväisiä toisen 
osapuolen työskentelyyn sekä siitä saatuun hyötyyn. Tällöin suhteen ylläpidon 
motivaatio kasvaa ja vaihtoehtoisten partnereiden haku vähenee. Neljäs vaihe 
(sitoutuminen) viittaa osapuolten välisen relationaalisen kaupankäynnin jatku-
miseen. Tässä vaiheessa osapuolten välillä on niin suuri tyytyväisyys kaupan-
käynnistä, että tämä estää vaihtoehtoiset kaupankävijät, koska OM-suhteen osa-
puolet eivät halua etsiä näitä. Kyseisen vaiheen piirteisiin kuuluu myös kesto, eli 
kyseisessä vaiheessa oletetaan kaupankäynnin jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
Viimeinen (purkaminen) vaihe tarkoittaa OM-suhteen loppumista tai irrottautu-
mista. Tämä vaihe sisältyy jokaiseen aiempaan vaiheeseen, koska suhde voi päät-
tyä esimerkiksi jo ensimmäisen vaiheen jälkeen. Viides vaihe sisältyy siis impli-
siittisesti jokaiseen aiempaan vaiheeseen. (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). 

Fordin (1980) aiemmin esittämä malli kuvaa OM-suhteen kehittymistä teol-
lisuudessa. Hänen mukaansa suhde muodostuu viidestä eri vaiheesta, joita ovat 
1) edeltävä vaihe, 2) aikainen vaihe, 3) kehittymisvaihe, 4) pitkän aikavälin vaihe 
ja 5) päätösvaihe. Ensimmäisessä (edeltävä) vaiheessa ostaja etsii itselleen toimit-
tajaa. Tässä vaiheessa osapuolten välillä ei välttämättä tapahdu mitään, vaan os-
taja voi tehdä arvionsa toimittajasta ilman näiden välistä interaktiota. Toisessa 
(aikainen) vaiheessa ostajat ja myyjät ovat interaktiossa toistensa kanssa neuvo-
tellakseen tai kehittääkseen suhdetta. Kolmas, kehittymisvaihe, muodostuu kun 
jatkuvasti ostetut tuotteet lisääntyvät. Toisaalta silloin voidaan sopia myös huo-
mattavasti isommista transaktioista. Neljännessä (pitkän aikavälin vaihe) vai-
heessa yritysten välinen suhde on molemmille tärkeä. Ajallisesti OM-suhteen ke-
hittymistä tuohon vaiheeseen ei voida määrittää, mutta se saavutetaan, kun jat-
kuvia ison skaalan toimituksia, tai huomattavan suuria ostoja lukumäärällisesti, 
on tehty. Viimeinen (päätösvaihe) vaihe saavutetaan stabiileilla markkinoilla pit-
kän aikavälin kuluessa. Tässä vaiheessa suhde on vakiintunut, ja kaupankäynti 
perustuu toimialan käytäntöihin. (Ford, 1980). 

2.1.2 OM-verkostot 

OM-suhteet voivat myös muodostaa erilaisia verkostoja, joissa toimii kaksi tai 
useampia osapuolia. Holmlundin ja Törnroosin (1997) mukaan suhteet liiketoi-
mintaverkostoissa on tyypillisesti määritelty kolmeen eri ulottuvuuteen. Kolme 
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ulottuvuutta on rakenteellinen -, taloudellinen - ja sosiaalinen ulottuvuus. Ra-
kenteellinen ulottuvuus koostuu erilaisista sidoksista. Näitä ovat  

1) partnerien väliset aktiviteetit ja riippuvuudet,  
2) partnerien väliset resurssit ja niiden liitännät,  
3) suhteiden yhteydet ja niiden yhteydet muihin suhteisiin liiketoi-

mintaverkostossa 
4) yhteydet institutionaalisiin toimijoihin 

Taloudellinen ulottuvuus pitää sisällään investoinnit ja rahalliset järjestelyt, joita 
partnerit tekevät. Näitä on kuitenkin vaikea mitata, koska joskus niiden realisoi-
tuminen vie paljon aikaa. Investoinnit verkostossa on ylipäätään kompleksi asia. 
Investoinnit liittyvät arvon lisäämiseen ja rahallisen tuoton odotuksiin molem-
mille osapuolille. Investoinnit voidaan tehdä rahan, teknologian, markkinan, 
luottamuksen ja sitoutumisen suhteen. (Holmlund ja Törnroos, 1997). 

Sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa näkökulmia, miten yritykset ovat vuoro-
vaikuttavat toisensa kanssa. Tähän liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi sitoutumi-
nen, luottamus, ilmapiiri, vetovoima ja sosiaaliset liitokset. (Holmlund ja Törn-
roos, 1997). 

Holmund ja Törnroos (1997) esittävät näistä johdetun mallin, jonka mukaan 
liiketoimintaverkosto koostuu kolmesta eri kerroksesta, jotka ovat tuotantover-
kosto-, resurssiverkosto-, ja sosiaalinen verkostokerros. Nämä verkostot pitävät 
sisällään puolestaan aiemmin mainitut kolme ulottuvuutta. Kerrokset on esitetty 
Kuviossa 2 (Holmlund & Törnroos, 1997). 

 
KUVIO 2 Liiketoimintaverkoston kolme kerrosta. 

Anderson, Håkansson ja Johanson (1994) esittävät, että kahden B2B-yrityk-
sen suhteen ymmärtämiseksi tulee kiinnittää enemmän huomiota verkostoihin, 
joihin kyseiset suhteet kuuluvat. Kirjoittavat esittävät konseptuaalisen mallin 
verkoston ominaisuuksista ja kahden B2B-yrityksen suhteen liitoksista. Malli on 
esitetty Kuviossa 3 (Anderson, Håkansson & Johanson, 1994). 
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KUVIO 3 OM-verkoston ominaisuudet ja kahden B2B-yrityksen liitokset. 

OM-verkoston hyödyt, haitat ja mahdollisuudet 
 

Vesalaisen (2006, s.20) mukaan verkostojen hyödyllisyyden todentaminen on 
vaikeaa, koska yrityksen menestykseen vaikuttavat monet tekijät, ja puhtaasti 
verkoston vaikutuksen analysointi on tällöin haastavaa. Empiiriset tutkimustu-
lokset yritysten verkostoitumisen hyödyistä ovat ristiriitaiset (Vesalainen, 2006, 
s.20) viitaten (Koh & Venkatraman, 1991), (Berg, Duncan & Friedman, 1982), 
(Baum & Olivier, 1991), (Uzzi, 1996) ja (Singh & Mitchell, 1996). Vesalainen (2006, 
s.20–21.) sanoo:  

 ”Verkostoitumisen mahdollisuudet ja verkostosuhteiden saamat muodot riippuvat 
suuresti siitä, mihin kohtaan toimialan arvoketjua verkoston osapuolet ovat asemoitu-
neet ja mikä on niiden strateginen merkitys tässä ketjussa. Esimerkiksi kansainvälisty-
neen kärkiyrityksen ja sen systeemintoimittajan ja sen alihankkijan väliset suhteet voi-
vat näistä asemista riippuen olla erilaiset. Jalostusarvoa lisäävässä liiketoimintaket-
jussa ei ns. ”vahva mies” aina ole ketjun päässä, vaan vahvuus riippuu paljolti siitä, 
kuinka merkittävää ja harvinaista ydinosaamista yrityksellä on hallussaan.” 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan ainoastaan kahden yrityksen välisiä sidoksia, 
mutta on syytä myös tiedostaa, että nämä sidokset voivat olla myös edellä mai-
nitun verkoston liitoksia. 

2.1.3 Diskreetti transaktio 

Diskreetillä transaktiolla tarkoitetaan liiketalouden sopimusoikeudessa tapahtu-
maa, joka on erillinen muista tapahtumista. Dwyer, Schurr ja Oh (1987) viittaavat 
käsitteellä Macneilin (1980) määritykseen, jonka mukaan diskreetissä 
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transaktiossa ostajan ja myyjän välillä on ainoastaan raha ja kauppatavara. 
Diskreetti transaktio ei myöskään pidä sisällään relationaalisia piirteitä, jolloin 
esimerkiksi ostajan ja myyjän identiteetit ovat anonyymejä (Dwyer, Schurr & Oh, 
1987). Diskreetit transaktiot eivät siis ole tässä tutkimuksessa erityisen kiinnosta-
via, koska transaktion osapuolten välillä ei ole sidosta. 

2.1.4 Relationaalinen vaihtokauppa 

Relationaalisen vaihtokaupan tärkein piirre on se, että se paljastuu ajan kuluessa. 
Jokaista transaktiota on tarkasteltava menneisyyden ja odotetun tulevan suhteen. 
Osapuolten välistä tulevaisuuden yhteistyötä voi tukea epäsuorat tai suorat ole-
tukset, luottamus ja suunnittelu. Relationaalisen vaihtokaupan osapuolet muo-
dostavat usein monimutkaista, persoonallista, ei-liiketaloudellista tyytyväisyyttä 
ja sitoutumista. (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). Diskreettien transaktioiden ja rela-
tionaalisen vaihtokaupan piirteet Dwyerin, Schurrin ja Ohin (1987) mukaan on 
esitetty Taulukossa 2. 

TAULUKKO 2 Diskreetti ja relationaalinen vaihtokauppa. 
Diskreetin transaktion ja relationaalisen vaihtokaupan vertailu 

Sopimusoikeudelliset elementit Diskreetit transaktiot Relationaalinen vaihtokauppa 

Tilanteelliset piirteet   
  

Vaihtokaupan ajoitus (alku, kesto, päätty-
minen) 

Erillinen alku, lyhyt kesto, nopea päätty-
minen 

Alku on yhteydessä edellisiin sopimuk-
siin; vaihto on kestoltaan pidempiai-
kaista reflektoiden käynnissä olevaan 

prosessiin 

Toimijoiden määrä (entiteetit, jotka osallis-
tuvat jotenkin vaihtokauppaan) Kaksi toimijaa Usein enemmän kuin kaksi toimijaa, 

jotka liittyvät vaihtokauppaprosessiin 

Sitoumukset (kolme näkökulmaa: sisällön 
lähteet, sitoumusten lähteet, sekä tark-

kuus) 

Sisältö muodostuu tarjouksista ja han-
kinnoista. Sitoumukset muodostuvat us-

komuksista ja tavoista (ulkopuolinen 
valvonta), standardoidut sitoumukset 

Sisältö ja sitoumusten lähteet muodos-
tuvat tehtyjen lupausten, tapojen ja la-
kien perusteella; sitoumukset ovat kus-
tomoituja, yksityiskohtaisia, ja niitä hal-

linnoidaan suhteessa. 

Odotukset suhteille (erityisesti intressi-
konflikteille, yhtenäisyydelle ja mahdolli-

sille ongelmille) 

Intressien konfliktit ja pienehkö yhtenäi-
syys on odotettavaa, mutta tulevaisuu-
den ongelmia ei odoteta, koska hetkelli-

nen käteismaksu estää tulevaisuuden 
riippuvuussuhteen. 

Intressien konflikteja ja tulevaisuuden 
ongelmia tasapainotetaan luottamuksen 
avulla ja panostamalla yhtenäisyyteen 

Prosessin piirteet 
  
  

Ensisijaiset persoonalliset suhteet (sosiaali-
nen vuorovaikutus ja kommunikaatio) 

Vähäiset persoonalliset suhteet; rituaa-
linomaiset kommunikaatiot vallitsevat 

Muodostuu tärkeä persoonallinen, ei-lii-
ketaloudellinen tyytyväisyys; sekä muo-
dollista, että myös epämuodollista kom-

munikaatiota käytetään 
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Sopimusoikeudellinen solidaarisuus (vaih-
tokaupan regulaatio) 

Säädetty sosiaalisten normien, sääntöjen, 
etiketin ja oman hyödyn näkökulmista 

Lisääntynyt painotus lakiperusteisuu-
teen ja itsesäätelyyn; psykologinen tyy-
tyväisyys aiheuttaa sisäisiä sovituksia 

Siirrettävyys (mahdollisuus oikeuksien, si-
toumusten ja tyytyväisyyden siirto toisille 

osapuolille) 

Täysi siirrettävyys; ei ole väliä kuka 
täyttää sopimusoikeudellisen sitoumuk-

sen 

Rajoitettu siirrettävyys; vaihtokauppa 
on vahvasti riippuvainen osapuolten 

identiteetistä 

Yhteistyö (erityisesti liitokset suoritteeseen 
ja suunnitteluun) Ei liitoksia 

Liitoksia sekä suoritteeseen, että suun-
nitteluun ajan kuluessa; sovitus ajan ku-

luessa on paikallista 

Suunnittelu (prosessi ja mekanismit muu-
tosten ja konfliktien hallintaan) 

Pääfokus vaihtokaupan sisältöön; tule-
vaisuutta ei ennakoida 

Merkittävä keskittyminen vaihtokaupan 
prosessiin; yksityiskohtainen suunnit-
telu tulevaisuuden vaihtokauppaa var-

ten uusissa ympäristöissä ja muuttuvien 
tavoitteiden tyydyttämiseksi; äänettö-
miä ja täsmällisiä oletuksia vallitsee 

runsaasti 

Mittaaminen ja spesifikaatio (vaihtokau-
pan laskeminen ja arviointi) 

Vähäinen huomio mittaamiseen ja spesi-
fikaatioon; suoritus on selvä 

Huomattava huomio suorituksen kaik-
kien aspektien mittaamiseen, spesifikaa-
tioon ja laskemiseen, sisältäen psyykki-

set asiat ja tulevaisuuden hyödyt 

Voima (mahdollisuus määrätä toisen tah-
toa toisiin) 

Voimaa voidaan käyttää, kun lupauksia 
tehdään, kunnes ne on toteutettu 

Lisääntynyt riippuvuussuhde lisää jär-
kevän voiman soveltamista vaihtokau-

passa 

Hyötyjen ja kuorman jakauma (hyötyjen ja 
kuorman jakamisen laajuus) 

Terävä jakauma hyötyjen ja kuorman ja-
kamisessa omiin; yksinomainen allokaa-

tio osapuolille) 

Pitää usein sisällään jonkinlaista hyöty-
jen ja kuorman jakamista ja säätämistä 
sekä jaetuille, että omille hyödyille ja 

kuormille ajan mittaan 

 

2.2 Data-analytiikka 

Data-analytiikan määrittäminen terminä ei ole kovin yksinkertaista. Englannin 
kielen termi ”data analytics” yhdistetään usein big dataan, joka on myös tunnettu 
termi tietojärjestelmätieteen alalla. Tässä luvussa esitellään lyhyesti data-analy-
tiikkaan liittyvää termistöä, koska tässä tutkimuksessa on tavoitteena hyödyntää 
data-analytiikkaa modernia pilviympäristöä hyödyntäen.  
 

2.2.1 Big data 

Yleisesti termi ”big data” viittaa massiivisiin, vaihteleviin ja kompleksisiin data-
massoihin, joita on haastavaa varastoida, analysoida ja visualisoida (Sagiroglu ja 
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Sinanc, 2013). De Mauro, Greco ja Grimaldi (2014) puolestaan määrittelevät big 
datan viittaavan suureen määrään informaatiota, joka lisääntyy nopeasti ja on 
vaihtelevaa, sekä vaatii tietynlaisia teknologioita ja analyyttisiä metodeja sen 
hyödyntämiseksi. 

Vaikka big data ja data-analytiikka ovat usein kytköksissä toisiinsa, tässä 
tutkimuksessa ei sinänsä ole tarkoituksena käyttää data-aineistona niin sanottua 
big dataa, tarkemmin sanottuna edellä mainittua vaihtelevaa ja kompleksista 
data-aineistoa, vaan tutkimuksessa käytetty data on rakenteeltaan samanlaista ja 
yksinkertaista, jonka muoto on jo ennalta tiedossa. Seuraavissa luvuissa kerro-
taankin enemmän itse prosesseista ottamasta kantaa käytettävään dataan. 

2.2.2 Analytiikka 

Cooper (2012) määrittää analytiikan terminä viittaavan prosessiin, jossa kehite-
tään näkemyksiä ongelmanmäärittelyn kautta, ja johon sovelletaan tilastotieteel-
lisiä malleja ja analyysiä olemassa olevan tai simuloidun datan avulla. 

Larson ja Chang (2016) esittelevät analytiikan termin kehittymisen aina 
1950-luvulta tähän päivään asti. He viittaavat Davenportin (2014) kirjaan, jossa 
kerrotaan, että analytiikka aluksi suurin osa analytiikasta oli kuvaavaa ja busi-
nessanalytiikka (BI) koostui lähinnä raportoinnista. Myöhemmin, termi ”big data” 
yleistyi Googlen ja Yahoon myötä, ja datan nopean prosessointi- ja tallennustar-
peen myötä ennustava- ja ohjaileva analytiikka alkoi yleistyä kuvailevan analy-
tiikan sijaan. Kehitys on vaikuttanut myös BI:n käyttöön. Dataa on saatava ana-
lysoitavaksi, ja esimerkiksi koneoppimisen ja nopean analytiikan keinoihin, ku-
ten visualisointiin halutaan keskittyä enemmän. (Larson ja Chang, 2016 viitaten 
Davenport, 2014). 

2.2.3 Data-analytiikka 

Termi ”data-analytiikka” yleistyi 2000-luvun alussa ja sen määritellään olevan 
tietotekniikkaa hyödyntävä joukko menetelmiä, joilla analysoidaan suuria data-
massoja päätöksenteon tueksi. Data-analytiikka on hyvin monitieteinen ala, joka 
on omaksunut näkökulmia eri aloilta, kuten tilastotieteestä, signaalinkäsittelystä, 
hahmontunnistuksesta, tekoälystä, koneoppimisesta ja operaatioanalyysistä. 
Tyypillisesti data-analyysi -projektit voidaan jakaa useaan eri vaiheeseen. Data 
määritellään, valitaan, siistitään ja jalostetaan. Visualisoinnin ja analyysin jälkeen 
tuloksista tehdään johtopäätökset ja ne arvioidaan. (Runkler, 2012, s. 2). 

Data-analytiikkaan liittyviä projekteja varten on määritelty standardoitu 
prosessimalli CRISP-DM (Standard Process Model for Data Mining), jonka tar-
koituksena on tarjota toimialasta sekä käytettävistä teknologioista riippumaton 
viitekehys datanlouhintaprojektien toteutukseen. Mallin tavoitteena on tehdä 
suuret datanlouhintaprojektit halvemmiksi, luotettavammiksi, toistettavimmiksi, 
hallittavimmiksi ja nopeammiksi. CRISP-DM prosessimalli jakaa datanlouhinta-
projektit kuuteen eri vaiheeseen, jotka ovat 1) liiketoimintaymmärrys, 2) dataym-
märrys, 3) datan valmistelu, 4) mallinnus, 5) arviointi ja 6) julkaisu.  
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Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään ymmärtämään tavoitteet ja tarpeet 
liiketoiminnan näkökulmasta ja muuttamaan tuo tieto datanlouhintaongelman 
määritykseen ja suunnitelmaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Toinen vaihe käyn-
nistyy datan keruulla ja datan laadun tarkistuksella ongelman ratkaisemiseksi. 
Tässä vaiheessa voidaan myös havaita mielenkiintoisia osajoukkoja hypoteesin 
muodostamiseksi. Ensimmäinen ja toinen vaihe ovat kytköksissä toisiinsa ja da-
tanlouhintaongelman ja -suunnitelman määritys vaatii ainakin jonkin verran ym-
märrystä käytettävissä olevasta datasta. Kolmas vaihe pitää sisällään kaikki toi-
met, joiden avulla rakennetaan lopullinen datasetti. Näitä ovat esimerkiksi tau-
lujen, tietueiden ja attribuuttien valinta, datan siistiminen, uusien attribuuttien 
muodostaminen ja datan transformointi mallinnustyökaluja varten. Neljännessä 
vaiheessa valitaan mallinnustekniikat sekä -oletukset. Tässä vaiheessa havaitaan 
usein myös dataan liittyviä ongelmia, jolloin voidaan tehdä vaiheen kolme toi-
mia uudelleen. Viidennessä vaiheessa korkealaatuinen malli data-analyysin nä-
kökulmasta on valmis. Tällöin on syytä arvioida ja katselmoida vaiheet mallin 
rakentamiseksi ja varmistua siitä, että se varmasti vastaa liiketoiminnallisiin on-
gelmiin. Tärkeä tavoite on havaita mahdollisia puutteita liiketoimintanäkökul-
masta, joita ei ole otettu huomioon. Viimeisellä vaiheella tarkoitetaan toimia, joi-
den myötä analyysin kautta tuotettu ymmärrys on esitettävässä muodossa käyt-
täjää varten. Se voi olla yksinkertaisesti esimerkiksi raportin muodostaminen tai 
monimutkaisemman, toistettavan datanlouhintaprosessin luominen tarpeiden 
mukaan. (Hipp & Wirth, 2000). Hipp ja Wirth (2000) esittävät, että CRISP-DM on 
hyödyllinen prosessimalli ja että se toimii. Heidän mukaansa yleinen malli on 
hyödyllinen suunnitteluun, dokumentointiin ja kommunikaatioon ja että ylei-
sestä mallista pystyy johtamaan eri tapauksiin käytettäviä prosesseja helposti. 

2.3 Businessanalytiikka (Business Intelligence & Business Ana-
lytics) 

Chen, Chen ja Lim (2013) määrittävät Business intelligencen (BI:n) ja analytiikan 
(BIA:n) tarkoittavan uusien teknologioiden, järjestelmien, toimintatapojen ja so-
vellusten kehittämistä kriittisen liiketoiminnan datan analysoimiseksi pyrkimyk-
senä saavuttaa uusia näkemyksiä liiketoiminnasta ja markkinasta. Uusia näke-
myksiä voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden, operationaalisen tehokkuu-
den sekä asiakassuhteiden parantamiseen. 

Bose (2009) esittää edistyneen viitekehyksen businessanalytiikkaan. Se tar-
koittaa joukkoa analyyttisiä työkaluja, jotka auttavat mittaamaan, ennustamaan 
ja optimoimaan organisaation suorituskykyä ja asiakassuhteita. Tämän onnistu-
misessa IT-infrastruktuurin on oltava linjassa businesstarpeiden kanssa. (Bose, 
2009). Viitekehys on esitetty Kuviossa 4 (Bose, 2009). 
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Edistynyttä analytiikkaa käytetään pääasiassa yrityksissä, joissa keskitytään 
vahvasti asiakkaisiin. Edistynyt analytiikka (advanced analytics) terminä 
tarkoittaa prosesseja, joissa muutetaan alemman tason data (tietokanta, teksti, 
Web) ylemmän tason tiedoksi erottelemalla kuvioita (pattern) tai malleja 
tutkitusta datasta. Asiakkaiden segmentointi dataa hyödyntämällä on yleinen 
tapa demonstroida datan tärkeyttä. (Bose, 2009). Edistyneen analytiikan 
käyttöön kirjoittaja ehdottaa seuraavia vaiheita: 

1) Alan ymmärryksen ja edistyneen analytiikan tavoitteiden kehit-
täminen 

2) Datan hankinta ja valinta 
3) Datan integroiminen ja tarkistus 
4) Datan siivoaminen, valmistelu ja transformointi 
5) Ennustavan mallin kehittäminen (esim. päätöspuut, regressio-

analyysi, neuroverkot) ja hypoteesin rakentaminen 
6) Sopivan algoritmin valinta datan, tekstin tai webin keruuta var-

ten 
7) Tulosten tulkinta ja visualisointi 
8) Tulosten testaus ja varmistus 
9) Havaitun tiedon käyttö ja ylläpito 

Voidaan siis todeta, että businessanalytiikka on joukko asioita ja toimintatapoja, 
joiden avulla pyritään etsimään liiketoiminnallisia etuja yrityksen eri ulottu-
vuuksien, kuten tuotteiden, palveluiden, operaatioiden ja asiakassuhteiden pa-
rantamiseen dataa hyödyntäen. 

KUVIO 4 Viitekehys BI:n käyttöön käyttäen edistynyttä analytiikkaa. 
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2.4 Data-analytiikan hyödyntäminen 

Luvussa 1.1 todettiin, että tämä tutkimus hyödyttää sekä järjestelmäntoimittajaa, 
että myös tämän asiakkaita. Luvussa mainittiin joitakin esimerkkejä data-analy-
tiikan hyödyntämisestä kuluttajamarkkinoilla, mutta tässä luvussa käydään 
data-analytiikan hyödyntämiskohteita syvällisemmin läpi sekä kuluttaja-, että 
myös B2B-markkinoilla. Aluksi kuitenkin käydään läpi data-analytiikan käyttöä 
ja sen yleisyyttä maailmassa ja Suomessa. 

2.4.1 Datan käyttö yrityksissä 

Datan määrä ja sen käyttö yrityksissä on yleistynyt paljon viime vuosien aikana 
ja kaiken kokoiset yritykset suurista pienimpiin etsivät uusia tapoja datan hyö-
dyntämiseen. Iqbal ym. (2018) sanovat, että erityisesti pienissä ja keskikokoisissa 
(pk) yrityksissä big data on ajuri, joka on pakottanut yhtiöt parantamaan liiketoi-
mintaprosessejaan sekä datan hyödyntämistä ja omaksumista ja että pk-yritykset 
voivat saada lisäarvoa suurista datamääristä esimerkiksi hyödyntämällä ja kehit-
tämällä big data teknologioita riippumatta toimialastaan. Tutkijoiden mukaan 
datan ottaminen käyttöön pk-yrityksissä voi olla todella hyödyksi liiketoiminnan 
haasteiden vähentämisessä, mutta datan mahdollisuuksia ei täysin tunneta yksi-
löiden ja yritysten tasolla. Pk-yritykset kohtaavat kuitenkin erilaisia haasteita da-
tan hyödyntämisessä. Iqbal ym. (2018) viitaten Coleman ym. (2016) mainitsevat 
olennaisimmiksi haasteiksi ja ongelmiksi: 

• Ymmärryksen puute big datasta. 
• Pk-yritykset toimivat usein spesifillä toimialalla, jolloin yleinen hallin-

nointi voi olla haastavaa. 
• Organisaatiokulttuurin ongelmat, jolloin kehitystä ei haluta toteuttaa or-

ganisaation puolesta. 
• Edullisten ja käyttäjäystävällisten datatyökalujen puute. 
• Liiketoimintakonseptin ja organisaatiorakenteen puutteet datan hyödyn-

tämistä varten. 
• Informaatioturvallisuuden puutteet. 
• Lakiin liittyvät ongelmat. 
• Pk-yritysten rajattu liiketoimintakonsepti. 
• Rahallisten resurssien puute. 

Edellä mainittu tutkimus viittasi pk-yrityksiin maailmassa yleisesti. Tässä tutki-
muksessa käytetty transaktiodata ja toimeksiantajayrityksen asiakkaat ovat pää-
asiassa suomalaisia. Sen vuoksi on mielenkiintoista tarkastella myös datan hyö-
dyntämistä suomalaisissa pk-yrityksissä. Kirjallisuuden perusteella data-analy-
tiikan hyödyntäminen suomalaisissa pk-yrityksissä on kovin pientä. Tutkimusta 
aiheesta löytyy kovin vähän, mutta kaikki olemassa olevat lähteet viittaavat sii-
hen, että big datan hyödyntäminen ei ole löytänyt juuri tilaa Suomessa. 
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Esimerkiksi Lehtinen (2014) toteaa, että pk-yritysten maturiteettitaso analy-
tiikan liiketoimintahyödyn saamiseksi on matala. Hänen mukaansa suurin osa 
yrityksistä on joko analyyttisesti heikkoja tai hajanaisia, eivätkä yritysten visiot, 
toimintatavat ja organisaatio itsessään tue analytiikan hyödyntämistä.  

Vartiainen (2018) puolestaan tutkii big datan hyödyntämistä pk-yrityksissä, 
tavoitteenaan haastatella #DigiLAHTI-hankkeen tiimoilta sataa pk-yritystä. Tut-
kimukseen ei kuitenkaan saada kuin viisi vastaajaa ja niissäkin yrityksissä big 
dataa ei juuri hyödynnetä. Myös vastaamattomuus viittaisi siihen, että dataa ei 
ko. yrityksissä hyödynnetä, tai asetettuja haastattelukysymyksiä ei ymmärretä. 

Vastaavia tuloksia on nähtävissä myös erilaisten kyselyjen tuloksina, kuten 
Yrittäjät (2017) viitaten Prior Konsultointi Oy:n kyselyyn esittävät. Sen mukaan 
kyselyyn vastanneista yrityksistä 69 prosenttia hyödyntää big dataa ja analytiik-
kaa huonosti taikka erittäin huonosti. 

Tuoreessa, tutkielman kirjoitushetken aikoihin toteutetussa kyselyssä haas-
tateltiin 3529 esimiesasemassa työskentelevää taikka IT-päätösten tekijää Iso-Bri-
tanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa liittyen datan hyödyntämiseen glo-
baalin COVID-19 -pandemian aikaan. Kyselyyn vastaajista 50 prosenttia pienistä 
yrityksistä eivät koe olevansa datavetoisia yrityksiä, ja 7 prosenttia ei osaa sanoa 
vastausta. Suuremmissa yrityksissä datan hyödyntäminen on yleisempää. (You-
Gov & Tableau, 2020). 

 

2.4.2 Markkinointi 

Edellisissä luvuissa todettiin, että dataa ja analytiikkaa käytetään yrityksissä eri-
laisten asioiden, kuten prosessien, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen ja 
että dataa käyttäen halutaan saavuttaa hyötyjä liiketoiminnassa. Tässä luvussa 
käydään tarkemmin läpi sovelluskohteita ja hyötyjä, joita markkinoinnissa voi-
daan saavuttaa data-analytiikan avulla. 

Fan, Lau ja Zhao (2015) tutkivat eri näkökulmia markkinoinnissa ja big da-
tan hallitsemista siihen liittyen. Tutkimuksessa tunnistetaan ensin tyypillisiä da-
talähteitä älykkään markkinoinnin näkökulmasta, minkä jälkeen käydään läpi 
keinoja näiden hyödyntämiseen markkinoinnissa. Lopuksi esitellään sovellus-
kohteita esimerkkeinä eri näkökulmista. Tutkimus tarjoaa viitekehyksen dataläh-
teiden ja metodien valintaan, jotta älykästä markkinointia voidaan hyödyntää 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sovelluskohteiksi esitetään 1) asiakas-
segmentointi, jonka avulla voidaan tehostaa markkinoinnin prosesseja samanlai-
sille kohderyhmille; 2) tuotteiden suosittuuden analysointi käyttäjien toimien pe-
rusteella; 3) erilaisten promootioiden, jotka ovat avainasemassa yrityksen myyn-
nin edistämisessä, tarjoaman datan analysointi; 4) hinnoittelustrategiat ja kilpai-
lija-analyysi, sekä 5) sijaintiin perustuva markkinointi ja ryhmädynamiikka-ana-
lyysi, joiden avulla erilaisten ryhmittymien avulla on mahdollista ennustaa esi-
merkiksi muuttuvia tuote- taikka palvelumieltymyksiä. 

Hallikainen, Savimäki ja Laukkanen (2020) tutkivat tuoreessa tutkimukses-
saan big data analytiikan käytön vaikutusta yrityksen asiakassuhteisiin ja myyn-
nin kasvuun. 417 B2B-yrityksen aineiston perusteella tutkijat toteavat, että 



23 

asiakasdata-analytiikan käyttö kasvattaa huomattavasti sekä myyntiä rahallisesti, 
että myös asiakassuhdetta ja sen tehokkuutta. Tutkimuksessa todetaan, että da-
tan hyödyntäminen yrityksissä 1) muuttaa asiakasdatan konkreettiseksi tiedoksi 
ja hyödyksi, 2) parantaa päätöksentekoaan perinteiseen CRM-järjestelmään ja 
sen pohjalta tehtyihin päätöksiin verrattuna, 3) yhdistää tietoa eri paikoista ja 4) 
parantaa yrityksen ”analytiikkakulttuuria”, joka rohkaisee hyödyntämään konk-
reettista dataa päätöksenteossa. Heidän mukaansa tutkimus on ensimmäinen 
laatuaan ja tutkimuksensa todistaa empiirisesti, että data-analytiikan käyttö yri-
tyksessä parantaa asiakassuhdetta ja myyntiä. 

2.4.3 Asiakassuhteiden hallinta 

Dataa voidaan käyttää hyödyksi myös asiakassuhteiden hallinnassa. Linoff ja 
Berry (2004) esittävät, että monet ongelmista ja bisnesstarpeista voidaan ilmaista 
kuuden eri tehtävän tai toisin sanottuna datanlouhintatekniikan myötä: 

• luokittelu 
• arviointi 
• ennustaminen 
• affiniteettiryhmittely 
• klusterointi 
• profilointi 

Luokittelu on yksi tyypillisimpiä datanlouhintatekniikoita ja sen tarkoituksena 
on määrittää jonkinlainen malli, jolla voidaan luokitella luokittelematon data. 
Esimerkiksi luotonhakijat voidaan luokitella matalan, keskitasoisen tai korkean 
riskin mukaan. Arvionti tarkoittaa jatkuvan muuttujan eri lopputulosten 
todennäköisyyksien arviointia dataa hyödyntäen. Arvioinnissa käytetään 
esimerkiksi regressiomalleja, neuroverkkoja ja elinaika-analyysejä. 
Ennustaminen tarkoittaa melkein samaa kuin edellä mainittu arviointi, mutta 
ennustamisessa aineisto luokitellaan jonkun ennustettavan tulevaisuuden 
skenaarion tai odotusarvon mukaan. Voidaan esimerkiksi ennustaa asiakkaita, 
jotka tulevat poistumaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. 
Affiniteettiryhmittely viittaa asioiden yhteenkuuluvuuden määrittämiseen. 
Tyypillinen esimerkki tästä on eri tuotteiden myynti ristiin, sekä houkuttelevien 
tuotteiden ja palveluiden myynti yhdessä. Klusteroinnilla tarkoitetaan 
heterogeenisen populaation ryhmittelyä useammiksi, pienemmiksi 
homogeenisiksi aliryhmiksi eli klustereiksi. Klusterointi eroaa luokittelusta siten, 
että klusteroinnissa ei ole määritelty ennalta luokituksia. Klusterointi on 
tyypillinen ensiaskel ennen jotain toista datanlouhintatekniikkaa. Se voidaan 
esimerkiksi tehdä ensimmäiseksi markkinasegmentoinnissa eli asiakkaat 
segmentoidaan erilaisiin ryhmiin, ennen kuin jokaiselle ryhmälle voidaan 
kohdistaa erilaisia palveluita. Profilointi tarkoittaa yksinkertaisesti datan 
kuvailua, jolloin sen avulla usein löydetään myös selitys tutkittavalle datalle. 
(Linoff & Berry, 2004). 
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Ngai, Xiu ja Chau (2009) tutkivat datan hyödyntämistä asiakassuhteiden 
hallinnassa neljän eri ulottuvuuden ja seitsemän eri datanlouhintatekniikan 
avulla. Heidän tutkimuksensa mukaan asiakassuhteiden hallinnassa tyypillisim-
mät neljä ulottuvuutta ovat 1) asiakkaiden tunnistaminen, 2) asiakkaiden hou-
kuttelu, 3) asiakkaiden säilyttäminen ja 4) asiakaskehitys. Mallin mukaan nuo 
neljä ulottuvuudet ovat suljetussa syklissä asiakkaiden hallintajärjestelmässä 
(Ngai, Xiu & Chau, 2009) viitaten (Au & Chan, 2003), (Kracklauer ym., 2004) ja 
(Ling & Yen, 2001). Mallissa esitetyt seitsemän datanlouhintatekniikkaa ovat: 

• assosiointi 
• luokittelu 
• klusterointi 
• ennustaminen 
• regressio 
• sekvenssien havaitseminen 
• visualisointi 

Nämä seitsemän datanlouhintatekniikkaa ovat yleisesti kirjallisuudessa esillä, 
kuten Ngai, Xiu ja Chau (2009) toteavat. Mallin seitsemän datanlouhintatekniik-
kaa vastaavat paljolti samoja mitä edellä Linoff ja Berry (2004) esittävät. Assosi-
ointi viittaa tässä tapauksessa affiniteettiryhmittelyyn ja regressio arviointiin. 
Sekvenssien havaitsemisella tarkoitetaan erilaisten ”patternien” eli kuvioiden 
tai asioiden tapahtumista säännöllisesti ajan kuluessa. Visualisointi puolestaan 
viittaa yksinkertaisesti datan esittämiseen, jolloin datasta saadaan selkeämpi ym-
märrys havaituista patterneista tai suhteista (Ngai, Xiu & Chau, 2009) viitaten 
(Shaw ym., 2001) sekä (Turban ym., 2007). Tutkijoiden mukaan useiden datan-
louhintatekniikoiden yhdistäminen on usein tarpeen asiakkuudenhallinnan stra-
tegioiden vaikutusten tukemiseksi ja ennustamiseksi. He mainitsevat esimerk-
kinä tuotteiden myymisen ristiin, jota voi edeltää esimerkiksi klusterointi, jonka 
avulla asiakkaat saadaan segmentoitua ryhmiin. Tämän jälkeen assosiointimalli 
toteutetaan jokaiseen klusteriin. Tällaisissa tapauksissa assosiaatiomalli tukee 
tuotteiden myymistä ristiin, koska tällöin tuotteiden väliset suhteet ovat oleelli-
nen asia.  

2.5 Yhteenveto 

Luvussa 2 käsiteltiin tutkielmaan liittyviä viitekehyksiä, käsitteitä ja määrityksiä. 
Alaluvussa 2.1 esiteltiin ostaja-myyjä (OM) -suhde tieteellisestä näkökulmasta ja 
määritettiin OM-suhteeseen liittyviä käsitteitä, jotka olivat 1) OM-verkostot, 2) 
diskreetti transaktio ja 3) relationaalinen vaihtokauppa. 
 
OM-suhde 
 
OM-suhteessa tapahtuvan vaihtokaupan todettiin 
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1) toimivan oleellisena tapahtumana kahden tai useamman osapuo-
len välillä 

2) tarjoavan tärkeän taustan osapuolten sosiaalisille verkostoille 
3) tarjoavan mahdollisuuden tarkastella siirrossa tapahtuvia objek-

teja tai psyykkisiä entiteettejä 
4) tarjoavan edeltävien olosuhteiden ja prosessien tutkimisen liit-

tyen OM-vaihtokauppaan (Dwyer, Oh & Schurr, 1987). 

Oleellisena asiana pidettiin neljättä kohtaa, koska aiemmat tutkimukset olivat 
keskittyneet lähinnä yksittäisiin transaktioihin edeltävien olosuhteiden ja OM-
suhteen sijaan.  

Pitkän aikavälin asiakassuhde määriteltiin esittämällä Ganesanin (1994) 
määrittämät ulottuvuudet ostajan ja myyjän näkökulmista. Sen mukaan 

1) Ostajat ovat pitkällä aikavälillä orientoituneempia sellaisten myyjien 
kanssa, joista he ovat riippuvaisia 

2) Myyjät muodostavat sellaisten kanssa, jotka ovat hyvin riippuvaisia 
heistä 

3) Ostajat määrittävät luottamussuhteen myyjän maineen perusteella 
4) Myyjät määrittävät luottamussuhteen lopputulosten perusteella 
5) Molempien riippuvuus vähenee monimuotoisuuden myötä (toimivat 

useiden osapuolten kanssa lyhyellä aikavälillä) (Ganesan, 1994). 
 
Luvussa esiteltiin myös OM-suhteen kehittymisen malleja. Dwyerin, Schurrin ja 
Ohin (1987) esittämässä mallissa OM-suhteen kehittyminen voitiin jakaa viiteen 
eri vaiheeseen, jotka olivat 1) tietoisuus, 2) tutkiminen, 3) laajentuminen, 4) sitou-
tuminen ja 5) purkaminen. Myös Wilsonin (1995) esittämä OM-suhteen muuttu-
jien ja kehittymisprosessin integraatio esitettiin luvussa. Sen mukaan OM-suh-
teen kehittyminen koostuu eri muuttujista, ja niiden vaikutus prosessin eri vai-
heissa vaihtelee. Mallissa esiteltiin 13 muuttujaa, joista suurimmat vaikutukset 
olivat yhteisillä tavoitteilla, riippuvuussuhteella ja sosiaalisilla liitoksilla (Kuvio 
1). 

Fordin (1980) teollisuuden alalle esittämä malli perustui myös viiteen eri 
vaiheeseen, joita olivat 1) edeltävä vaihe, 2) aikainen vaihe, 3) kehittymisvaihe, 4) 
pitkän aikavälin vaihe ja 5) viimeinen vaihe. 

 
OM-verkosto 

 
Useat OM-suhteet voivat myös muodostaa verkoston, kuten luvussa 2.1.1 todet-
tiin. Luvussa esitettiin Holmundin ja Törnroosin (1997) esittämä malli, jonka mu-
kaan liiketoimintaverkostot koostuvat kolmesta eri kerroksesta, joita ovat tuotan-
toverkosto-, resurssiverkosto- ja sosiaalinen verkostokerros. Tämä esitettiin Ku-
viossa 2. Myös Anderson, Håkansson ja Johanson (1994) totesivat, että OM-suh-
teet voivat muodostaa useiden suhteiden verkostoja. Kuviossa 3 esitettiin OM-
verkoston ominaisuudet ja kahden B2B-yrityksen liitokset. 

 
Diskreetti transaktio 
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Diskreetin transaktion todettiin olevan liiketalouden sopimusoikeudessa tapah-
tuma, joka on erillinen muista tapahtumista. Dwyerin, Schurrin ja Ohin (1987) 
tutkimuksessa viitattiin käsitteellä Macneilin (1980) määritykseen, jonka mukaan 
diskreetissä transaktiossa ostajan ja myyjän välillä on ainoastaan raha ja kauppa-
tavara. Tutkimuksessa todettiin myös, että diskreetti transaktio ei myöskään pidä 
sisällään relationaalisia piirteitä, jolloin esimerkiksi ostajan ja myyjän identiteetit 
ovat anonyymejä. Diskreetti transaktio on yksinkertaisesti siis yksittäinen tapah-
tuma, jolloin osapuolten välillä ei ole minkäänlaista edeltävää tai transaktion jäl-
keen tapahtuvaa suhdetta.  

 
Relationaalinen vaihtokauppa 
 
Luvussa 2.1.3 todettiin, että relationaalinen vaihtokauppa paljastuu ajan 
kuluessa, jolloin jokaista yksittäistä transaktiota on tarkasteltava menneen ja 
odotettavan tulevan suhteen. Relationaaliseen vaihtokauppaan liittyy myös 
osapuolten väliset epäsuorat tai suorat oletukset, luottamus ja suunnittelu. 
Tällöin osapuolet muodostavat usein monimutkaista, persoonallista, ei-
liiketaloudellista tyytyväisyyttä ja sitoutumista. 
 
Data-analytiikka & businessanalytiikka 
 
Luvuissa 2.2 ja 2.3 esiteltiin lyhyesti data-analytiikan ja businessanalytiikan 
käsitteet. Luvuissa todettiin, että edellä mainitut käsitteet ovat laajasti 
määriteltävissä ja niihin liittyy usein big data. Lyhyiden ja yleisimpien 
määritysten mukaan todettiin, että analytiikka yleisenä terminä viittaa datan 
hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Luvuissa todettiin, että analytiikkaa halutaan 
usein käyttää erityisesti liiketoiminnan visualisoinnissa, joka on nykyään yleistä 
businessanalytiikassa. Businessanalytiikan todettiin olevan joukko asioita ja 
toimintatapoja, joiden avulla pyritään etsimään liiketoiminnallisia etuja 
yrityksen eri ulottuvuuksien, kuten tuotteiden, palveluiden, operaatioiden ja 
asiakassuhteiden parantamiseen dataa hyödyntäen. 
 
Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksissä 
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3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusprosessi 

Edellisessä luvussa esiteltiin tässä tutkimuksessa oleellisia termejä ja käsitteitä. 
Tässä luvussa esitellään tutkimukseen liittyvät esioletukset ja rajoitteet, jotka on 
määritetty edellisen luvun kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Luvussa esitellään 
tarkasti myös tutkimusmenetelmä ja tutkimusprosessi. Luvussa käydään läpi 
myös tutkimustulokset ja esitellään visualisoinnit, joita tutkimuksen aikana on 
tehty.  

3.1 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessin arkkitehtuurikuvaus on esitetty Kuviossa 5. Kuviossa näh-
dään, että Heeroksen asiakkaat ovat sidoksissa toisiinsa transaktioiden, tässä 

 

KUVIO 5 Tutkimusprosessin arkkitehtuuri kuvattuna. 
KUVIO 5. Tutkimusprosessin arkkitehtuuri kuvattuna. 
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tapauksessa ostolaskujen kautta. Laskut ovat tallennettuna Heeroksen tietokan-
toihin (Master data), joista tiedot kasataan ohjelmallisesti. Samassa vaiheessa yri-
tysten tietoihin haetaan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) yrityksiin liit-
tyviä julkisia tietoja. Näitä ovat esimerkiksi rekisterit, joihin yritys on merkitty, 
toiminimi, rinnakkaistoiminimet, aputoiminimet, yritysmuoto, kotipaikka, pää-
toimiala, kieli, osoite, yrityksen oikeudellinen tilanne, mahdollinen tieto elin-
keinotoiminnan keskeytyksestä ja verovelkatieto. YTJ-palvelusta noudetut tiedot 
haetaan ohjelmallisesti rajapintoja hyödyntäen (YTJ, 2020, 
https://www.ytj.fi/index/avoindata.html). Tietojen koostamisen jälkeen tiedot 
yrityksistä ja transaktioista lähetetään Amazon Web Services (AWS) -pilvipalve-
lussa sijaitsevaan dokumenttimuotoiseen tietovarastoon, niin sanottuun data la-
keen, josta se edelleen jalostetaan relaatiomuotoiseksi tiedoksi tietovarastoon 
(AWS Redshift). Kun tiedot on tallennettu tietovarastoon, voidaan niitä tarkas-
tella ja visualisoida BI-työkalussa (Tableau). 

3.1.1 Tutkimusmenetelmä 

Luvussa 2.4.3 esiteltiin datan hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakassuhteiden 
hallinnassa. Ngai, Xiu ja Chau (2009) esittivät kirjallisuudessa esiintyvät seitse-
män eri datanlouhintatekniikkaa, joita olivat assosiointi, luokittelu, klusterointi, 
ennustaminen, regressio, sekvenssien havaitseminen ja visualisointi. Tutkijat to-
tesivat myös, että usein on tarpeen yhdistää useita eri datanlouhintatekniikoita 
ennustettavimman lopputuloksen saavuttamiseksi. He mainitsivat esimerkiksi 
assosioinnin, ts. affiniteettianalyysin, jota voi edeltää esimerkiksi klusterointi, 
jonka avulla asiakkaat saadaan segmentoitua ryhmiin. 

Tämän määrällisen tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi on valittu klusteri-
analyysi. Klusterianalyysi on yleinen nimitys matemaattisille metodeille ryhmi-
tellä ryhmän alkiot keskenään. Ryhmittelyn tavoitteena on löytää osajoukosta 
erilaiset ja samanlaiset alkiot. (Romesburg, 2004, 2). Koska tässä tutkimuksessa 
pyritään löytämään yritysten välisiä sidoksia, joilla on samanlaisia piirteitä ja 
jotka on kuvattu luvussa 2.1, klusterianalyysin voidaan ajatella olevan sopiva 
metodi tähän tarkoitukseen. Lisäksi tutkimuksessa käytetystä Tableau BI-työka-
lusta löytyy suoraan toiminnallisuus klusterianalyysin toteuttamiseen k-means 
algoritmia käyttäen. Tableun käyttämässä k-means algoritmissa data jaetaan 
klustereiden lukumäärään k, minkä jälkeen jokaiselle klusterille määritetään kes-
kipiste käyttämällä jonkin muuttujan keskiarvoa. Tätä keskipistettä käytetään 
raja-arvona, jolla klusteri jaetaan kahtia. K-means algoritmia käytetään sen jäl-
keen jakamaan data kolmeen klusteriin ja prosessia jatketaan niin kauan, kunnes 
haluttu määrä klustereita on saavutettu. (Tableau, 2020, https://help.tab-
leau.com/current/pro/desktop/en-us/clustering.htm#the-clustering-algo-
rithm). 

Klusteroinnin jälkeen tulokset visualisoidaan käyttäjäystävällisempään 
muotoon. Kuviossa 6 on esitetty Ngain, Xiun ja Chaun (2009) datanlouhintatek-
niikat, joita sovelletaan tämän tutkimuksen tutkimusaineistoon. Tässä tutkimuk-
sessa tekniikoina käytetyt klusterointi ja visualisointi on värjätty sinisellä poh-
jalla. Keskellä näkyvät asiakkaat ja toimittajat ovat toimeksiantajayrityksen 
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asiakkaita, ja niillä on olemassa OM-suhde toisiinsa. Suhteita ympäröivä väri ku-
vaa kutakin klusteria. 

 
KUVIO 6. Datanlouhintatekniikat ja niiden hyödyntäminen tässä tutkimuksessa. 

 

3.1.2 Tausta ja rajoitteet 

Tutkimuksella pyritään vastaamaan tutkielman tutkimuskysymykseen: ”Voi-
daanko yritysten välisistä transaktioista tunnistaa erilaisia yritysten välisiä sidoksia?”. 
Luvussa 1 todettiin, että tutkimuskysymyksestä voidaan edelleen johtaa tutki-
musongelma: ”Mitä ovat yritysten väliset sidokset?”. Luvussa 2 käsiteltiin yritysten 
välisiä sidoksia ja niiden luonnetta. Koska kirjallisuuskatsauksen perusteella to-
dettiin, että yritysten väliset sidokset ovat erilaisia kuin yksittäiset transaktiot, 
halutaan tutkimuksessa erotella tutkimusaineistosta nämä yksittäiset transaktiot 
ja relationaalisen vaihtokaupan transaktiot. Jotta tutkimusaineistosta voidaan 
erotella diskreetit transaktiot, tulee määritellä ehdot, joiden perusteella erottelu 
tehdään.  
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KUVIO 6 Relationaalisten ja diskreettien transaktioiden erottelu tutkimusaineistosta.  

Luvussa 2.1.1 kuvattiin Fordin (1980) sekä Dwyerin, Schurrin ja Ohin (1987) esit-
tämät OM-suhteen kehittymisen vaiheet. Tässä tutkimuksessa pyritään löytä-
mään transaktioiden avulla erilaisia sidoksia. Molemmissa edellä mainituissa vii-
tekehyksissä oli nimetty viisi relationaalisen kaupankäynnin vaihetta. Yhteisiä 
piirteitä tutkimuksissa olivat piirteet, joita eri vaiheisiin liittyen kuvattiin. Mo-
lemmissa viitekehyksissä aiempien transaktioiden lukumäärä tai transaktioiden 
kuvaus oli yksi vaihetta kuvaava attribuutti. Taulukossa 3 on kuvattu OM-suh-
teen vaiheet transaktioiden näkökulmasta molempiin edellä mainittuihin viite-
kehyksiin. 
 
TAULUKKO 3 OM-suhteen vaiheet transaktioiden näkökulmasta. 

Ehto   Relationaalinen 
 

OM-suhteen vaihe 
(Ford, 1980) 

1. Edel-
tävä 
vaihe 

2. Aikai-
nen vaihe 

3.Kehittymis-
vaihe 

4. Pitkän ai-
kavälin 
vaihe 

5. Viimei-
nen vaihe 

Transaktiot 
 

0 0 tai enem-
män 

Transaktiot li-
sääntyvät 

Jatkuvia laa-
joja tai useita 
ostoja 

- 

 
OM-suhteen vaihe 
(Dwyer, Schurr & Oh, 
1987) 

1. Tietoi-
suus 

2. Tutki-
minen 

3. Laajentumi-
nen 

4. Sitoutu-
minen 

5. Purka-
minen 

Transaktiot 
 

0 0 tai enem-
män 

Vähintään 1 Vähintään 2 Vähintään 
2 

Molemmissa viitekehyksissä on viisi vaihetta ja molemmissa eräänä ehtona on 
aiemmat transaktiot. Viitekehyksissä ei ole määritelty tarkasti esimerkiksi 
vaiheeseen liittyvien aiempien transaktioiden lukumäärää, mutta Taulukossa 3 
on esitetty molemmista tutkimuksissa eritellyt OM-suhteen vaiheen piirteet 
transaktioihin liittyen.  

Molemmat viitekehykset perustuvat selkään trendiin, jossa transaktioiden 
volyymi kasvaa OM-suhteen kehittyessä. Viimeisen vaiheen erona on, että Dwy-
erin, Schurrin ja Ohin (1987) viitekehyksessä viimeinen vaihe on OM-suhteen 
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purkaminen, kun taas Fordin (1980) mallissa sillä viitataan OM-suhteen jatku-
vuuteen, jossa suhteen normit ovat vakiintuneet ja suhde jatkuu. Tässä tutkimuk-
sessa pyritään tunnistamaan data-analytiikan avulla yllä kuvattuja OM-suhteen 
vaiheita ja visualisoimaan niitä BI-työkalulla. 

Tutkimus sisältää oikeaa asiakasdataa, joka on liikesalattua, joten tutkiel-
massa julkisesti esitetyt tiedot anonymisoidaan, jolloin tutkimuksessa esitettyjä 
yrityksiä ei pysty tunnistamaan. Tutkimuksessa käytetty sensuroimaton data ar-
kistoidaan salattuun tausta-aineistoon.  

3.1.3 Tämä tutkimus ja data-analytiikka 

Tämän tutkimuksen data-analytiikkaan liittyvä prosessi perustuu luvussa 2.3.3 
esitettyyn CRISP-DM (Standard Process Model for Data Mining) prosessimalliin, 
jolloin ensimmäisessä vaiheessa on määritetty businessongelma ja tutkimusky-
symykset. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa on rakennettu arkkitehtuuri ja ym-
märrys datan analysointia varten, mikä on edellä kuvattu Kuviossa 5. Neljäs eli 
mallinnusvaihe on BI-työkalulla toteutettu klusterianalyysi, jonka perusteella 
tehdyt analyysit kuuluvat viidenteen eli arviointivaiheeseen. Kuudetta ja samalla 
myös viimeistä vaihetta vastaa tässä tutkielmassa esitetyt visualisoinnit eli rapor-
tit. 

3.1.4 Transaktioiden analysointi 

Edellisessä luvussa todettiin, että kirjallisuuden pohjalta relationaalisessa OM-
suhteessa on tunnistettu viisi eri vaihetta. Mallien mukaan voidaan todeta, että 
mitä enemmän säännöllisiä transaktioita tapahtuu, sitä vahvempi OM-suhde on 
ja sitä myöhäisempi vaihe on kyseessä. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostu-
neita ensisijaisesti transaktioiden lukumäärästä ja transaktioiden aikajanan pi-
tuudesta.  

Analysointi tapahtuu siten, että transaktiot ryhmitellään yrityksittäin ja kat-
sotaan kuinka paljon transaktioita, on tapahtunut eri yritysten välille. Esim. yri-
tyksellä A voi olla sidoksia useisiin yrityksiin eri vahvuuksilla. Yritys A voi ostaa 
tuotteita yrityksiltä B, C ja D ja tutkimuksessa pyritään transaktiomäärien avulla 
määrittämään, onko yrityksen A ja B, C ja D-yritysten välillä jokin relationaalisen 
kaupankäynnin vaihe tai voidaanko transaktioiden perusteella löytää jotain rela-
tionaalisen kaupankäynnin piirteitä. Tutkimuksessa sidoksen vahvuuden mää-
rittämiseen käytetään suhteen kestoa, joka lasketaan ensimmäisen ja viimeisen 
transaktion päivämäärien erosta, transaktioiden kokonaismäärästä ja laskennal-
lisesta päiväkohtaisesta transaktiolukumäärästä.  

Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa aineistosta muodostetaan kahden 
yrityksen välisiä sidoksia, joiden attribuutteina ovat kyseisten yritysten välisten 
transaktioiden yhteenlaskettu lukumäärä, ensimmäisen ja viimeisen transaktion 
ajanhetken erotus, sekä transaktioiden laskennallinen päiväkohtainen luku-
määrä. Jokaisella sidoksella on ostaja- sekä myyjäyritys eli sidos on kahden yri-
tyksen välinen. Koska Taulukossa 3 esitetyt OM-suhteen viitekehykset ovat hy-
vin samankaltaisia vaiheissa 1–4, sekä diskreetit transaktiot halutaan eritellä 
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aineistosta, käytetään klusterianalyysissä neljää eri klusteria. Diskreetit transak-
tiot saadaan eriteltyä aineistosta erikseen. Klusterien muodostamisen jälkeen 
klustereista saadaan erilaista tietoa, kuten attribuuttien keskiarvot klustereittain. 
Klusterianalyysin jälkeen yhteenvedosta tarkastellaan eri attribuuttien keskiar-
voja, minkä pohjalta klusterit järjestetään sidoksen vahvuuden perusteella. Tämä 
tapahtuu siten, että vahvimmat sidokset ovat kestoltaan pidempiä ja myös 
transaktioiden lukumäärä on suurempi. 

3.1.5 Tutkimushypoteesi 

Tutkimuksessa halutaan vastata kysymykseen: ”Voidaanko yritysten välisistä 
transaktioista tunnistaa erilaisia yritysten välisiä sidoksia?”. Luvussa 2.1.1 esitettyi-
hin viitekehyksiin perustuen tämän tutkimuksen hypoteesi on, että yritysten vä-
listen transaktioiden määrän, asiakassuhteen keston ja transaktioiden frekvens-
sin perusteella OM-suhteet voidaan jakaa eri vaiheisiin, jotka ovat samankaltaisia 
keskenään ja jotka sopivat luvussa 2.1.1 esitettyihin viitekehyksiin. Hypoteesin 
lisäoletus on, että diskreetit eli yksittäiset transaktiot yritysten välillä eivät kuulu 
kyseisiin vaiheisiin. 

3.2 Tutkimustulokset 

Tässä alaluvussa esitellään oleellisimmat tutkimusvaiheet ja niiden lopputulok-
set sekä visualisoinnit, joita tutkimuksen aikana toteutettiin. Ensin esitellään ai-
neiston klustereihin jaon lopputuloksena syntyneet klusterit ja yksityiskohtai-
semmat tiedot niistä. Sen jälkeen klusterit sijoitetaan vastaamaan kirjallisuuskat-
sauksessa esiteltyjä OM-suhteen vaiheita ja lopussa esitetään visualisoinnit jokai-
sesta klusterista, jossa on sattumanvaraisesti valittuja sidoksia. 

3.2.1 Aineiston jako klustereihin 

Aineisto sisälsi 23094 kappaletta OM-suhteita eli sidoksia, joissa on olemassa os-
taja- ja myyjäyritys. Nämä sidokset jaettiin klusterianalyysillä neljään eri kluste-
riin, ja mallin attribuutteina käytettiin transaktioiden lukumäärää, sidoksen kes-
toa sekä transaktioiden määrää päivää kohden. Taulukossa 4 on esitetty klustero-
innin yhteenveto.  
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TAULUKKO 4 Klusteroinnin yhteenveto. 

 

 Keskipisteet 
 

Transaktioiden lkm 
OM-suhteen 
kesto (päi-

vää) 
Päiväkohtainen transaktiomäärä 

Klusteri 1 16.441 283.23 0.057839 
Klusteri 2 48.037 336.84 0.14561 
Klusteri 3 9.8075 169.68 0.057818 
Klusteri 4 4.3733 54.825 0.16644 

3.2.2 Klustereiden analysointi 

Tässä alaluvussa selitetään klusteroinnin yhteenvedon lukemia ja käsitellään yh-
teenvedon tuloksia. Taulukko 4 on tuotu suoraan Tableau -työkalusta, jolla klus-
terianalyysi toteutettiin. 

Transaktioiden lkm viittaa laskujen lukumäärään, OM-suhteen kesto 
(päivää) tarkoittaa suhteen kestoa päivissä, joka on laskettu ensimmäisen ja vii-
meisen laskun erotuksella. Päiväkohtainen transaktiomäärä on laskennallinen 
päivittäinen transaktiomäärä, joka on laskettu jakamalla laskujen lukumäärä 
suhteen kestolla. 

Ylemmässä taulukossa on esitetty kuhunkin klusteriin kuuluvien alkioiden 
määrä. Taulukosta käy ilmi, että klusterointi oli mahdollista tehdä 16510 sidok-
selle. 6584 sidosta ei voitu klusteroida, koska aineiston päiväkohtainen laskettu 
transaktiomäärä piti sisällään ”null” -arvoja. Näissä tapauksissa OM-suhteen 
kesto –attribuutti oli 0, eli transaktioita eri päiviltä ei ollut. 

Alemmassa taulukossa on esitetty jokaisen attribuutin keskiarvo kussakin 
klusterissa. Taulukosta nähdään, että transaktioiden lukumäärä sekä suhteen 
kesto on selvästi suurin klusterissa 2. Klusteri 4 on transaktioiden lukumäärän ja 
suhteen keston perusteella toiseksi vahvin. Klusterissa 3 vastaavien attribuuttien 
keskiarvot ovat jonkin verran alemmat ja klusterissa 1 transaktioiden lukumäärä 
sekä suhteen kesto ovat pienimpiä. Tällä perusteella Klusteri 2 viittaisi vahvim-
paan ja Klusteri 1 heikoimpaan sidokseen. Tällöin sidosten vahvuuksien järjestys 
heikoimmasta vahvimpaan klustereittain eriteltynä olisi: Klusteri 4, Klusteri 3, 
Klusteri 1 ja Klusteri 2. ”Not Clustered” eli klusteroimattomat sidokset ovat 
diskreettejä suhteita, koska ryhmässä 90,81 prosenttia oli suhteita, joissa oli aino-
astaan yksi transaktio yritysten välillä. Lisäksi kaikissa klusteroimattomissa si-
doksissa sidoksen kesto oli 0 päivää, mikä tarkoittaa sitä, että transaktio tai 

Klusterit OM-suhteiden 
lkm 

Klusteri 1 5164 
Klusteri 2 3701 
Klusteri 3 3964 
Klusteri 4 3681 

Klusteroimattomat 6584 



34 

transaktiot ovat merkitty samalle päivälle. Tämä viittaa diskreettiin transaktioon, 
jonka piirteitä käsiteltiin luvussa 2. 

 Taulukossa 5 on esitetty klustereiden sijoittuminen OM-suhteen vaiheisiin. 
Empiirisen tutkimuksen klusterit on sijoitettu taulukon alaosaan ja sen on mer-
kitty harmaalla pohjalla. Ensimmäiseen vaiheeseen (edeltävä vaihe/tietoisuus) 
ei voida määrittää datan pohjalta tiettyä klusteria, koska aiempia transaktioita ei 
kyseisessä vaiheessa vielä ole eikä datan pohjalta voida päätellä onko tietoisuus 
yritysten välillä olemassa. Toinen vaihe (aikainen vaihe/tutkiminen) vastaa sel-
västi aineiston perusteella Klusteria 1. Toisessa vaiheessa kaupankäyntisuhde on 
alkamassa ja yritysten välillä voi olla jo transaktioita. Tutkimusaineiston Kluste-
rin 1 transaktioiden lukumäärä ja suhteen kesto olivat selvästi pienimmät, kuten 
toisessa vaiheessa kuuluukin olla. Klusteri 4 ja Klusteri 3 sijoitetaan kolmanteen 
(kehittymisvaihe/laajentuminen) vaiheeseen. Tämä johtuu siitä, että ne ovat 
transaktioiden määrän ja suhteen keston perusteella selkeästi vahvempia suh-
teita kuin Klusterissa 1 olevat suhteet, mutta toisaalta heikompia kuin Klusterin 
2 suhteet. Neljäs vaihe (pitkän aikavälin vaihe/sitoutuminen) on relationaalisen 
kaupankäynnin ”vahvin” vaihe, joten tutkimusaineiston Klusteri 2 vastaa selke-
ästi sitä, koska transaktioiden määrä sekä suhteen kesto ovat suurimpia. Viimei-
nen vaihe (purkaminen) ei ole havaittavissa tämän klusteroinnin perusteella. 
  

Ehto   Relationaalinen 
 

OM-suhteen vaihe (Ford, 
1980) 

1. Edel-
tävä 
vaihe 

2. Aikai-
nen 
vaihe 

3.Kehitty-
misvaihe 

4. Pitkän 
aikavälin 
vaihe 

5. Vii-
meinen 
vaihe 

Tran
sak-
tiot 

 
0 0 tai 

enem-
män 

Transaktiot 
lisääntyvät 

Jatkuvia 
laajoja tai 
useita os-
toja 

- 

 
OM-suhteen vaihe (Dwyer, 
Schurr & Oh, 1987) 

1. Tie-
toisuus 

2. Tutki-
minen 

3. Laajentu-
minen 

4. Sitoutu-
minen 

5. Purka-
minen 

Tran
sak-
tiot 

 
0 0 tai 

enem-
män 

Vähintään 1 Vähintään 
2 

Vähin-
tään 2 

 Empiirisen tutkimuksen klus-
teri 

- Klusteri 
4 

Klusteri 3, 
Klusteri 1 

Klusteri 2  

 
TAULUKKO 5 Empiirisen tutkimuksen klusterit ja relationaalisen OM-suhteen vaiheet. 
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Seuraavaksi on syytä tarkastella lähemmin sidosten piirteitä klustereittain sekä 
vertailla näitä vastaaviin OM-suhteiden vaiheisiin. Sitä varten jokaisesta kluste-
rista tehdään yksityiskohtaisempi analyysi, jossa tarkastellaan attribuuttien tun-
nuslukuja tarkemmin. Tämä toteutetaan tekemällä Box & Whisker (box-plot) -
kaavio jokaisesta attribuutista, koska se selkeyttää tunnuslukujen ja attribuuttien 
tulkintaa. Attribuuttien arvojen jakaumat on esitetty Taulukossa 6. Kaavion 
Whiskerit eli ”viikset” ulottuvat 1,5 kertaa kvartiiliväliin. Taulukosta nähdään, 
että Klusterissa 2 arvot ovat selkeästi suurimmat ja ne on merkitty vihreällä poh-
jalla. Puolestaan Klusterin 4 arvot ovat pienimmät ja ne on merkitty punaisella 
pohjalla. 
TAULUKKO 6 Box & Whisker -kaavion yhteenveto. 

  Transaktioiden lukumäärä 
Upper Whisker 37 82 20 6 1 
Upper Hinge 20 42 10 4 1 
Median 12 24 6 3 1 
Lower Hinge 8 15 3 2 1 
Lower Whisker 4 2 2 2 1 
  Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteroimattomat 
  OM-suhteen kesto 
Upper Whisker 311 374 226 112 0 
Upper Hinge 305 343 195 83 0 
Median 289 336 172,5 56 0 
Lower Hinge 269 322 146 29 0 
Lower Whisker 227 291 113 1 0 
  Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteroimattomat 
  Päiväkohtainen transaktiomäärä 
Upper Whisker 0,12 0,26 0,11 0,23 null 
Upper Hinge 0,07 0,13 0,06 0,12 null 
Median 0,04 0,07 0,04 0,07 null 
Lower Hinge 0,03 0,04 0,02 0,04 null 
Lower Whisker 0,01 0,01 0,01 0,02 null 
  Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteroimattomat 

Kuviossa 5 on esitetty edellä toteutettu Box & Whisker -kaavio. Kuviossa on esi-
tetty attribuuttien nimet englanniksi, koska kuvakaappaus on suoraan Tableau 
BI-työkalusta. Kuviosta nähdään, että attribuuttien arvoissa on melko paljon ha-
jontaa. Tämän tutkimuksen kannalta se ei ole kovin merkityksellistä, koska tässä 
tapauksessa kyseessä on enemmänkin attribuuttien arvojen visualisointityökalu 
kuin muuttujien analysointi. Kaavion perusteella nähdään selvästi, että Klusterin 
2 transaktioiden lukumäärä ja OM-suhteen kesto ovat korkeimmat, ja että Klus-
terin 4 vastaavat attribuutit selkeästi pienimmät. Tämä on havaittavissa selkeästi 
myös Taulukossa 6 näkyvästä kaavion yhteenvedosta. 
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KUVIO 7. Box & Whisker -kaavio attribuu-
teista klustereittain. 
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3.3 OM-suhteen vaiheiden visualisointi 

Tässä luvussa esitetään visuaalisesti edellä toteutetun klusterianalyysin eri klus-
tereissa olevien yritysten välisiä OM-suhteita. OM-suhteet on valittu sattuman-
varaisesti. Visualisointi on toteutettu esittämällä aikajanalla kahden yrityksen vä-
linen OM-suhde, jossa janalla olevat pallot ovat yksittäisiä transaktioita. Pallon 
suuruus kuvaa transaktion suuruutta.  Kuvioissa näkyvä yksittäinen viiva on 
kahden yrityksen välinen OM-suhde eli transaktioiden aikajana. 

3.3.1 Diskreetti transaktio 

Luvussa 3.2.2 todettiin, että klusteroimattomat OM-suhteet viittasivat diskreet-
teihin transaktioihin, jolloin yritysten välillä ei ole relationaalista kaupankäynti-
suhdetta. Kuviossa 6 on esitetty tällaisia klusteroimattomia transaktioita. Kuvi-
osta nähdään, että transaktiot ovat yksittäisiä tapahtumia, eikä niitä edellä yhtä-
kään transaktiota, eikä niiden jälkeen myöskään tapahdu transaktioita. Nämä 
ominaisuudet kuvaavat hyvin kirjallisuuskatsauksessa määritettyjä piirteitä 
diskreetille transaktiolle. 

 
KUVIO 8. Diskreettien transaktioiden visualisointi. 



38 

3.3.2 Aikainen vaihe (Klusteri 4) 

Taulukossa 5 esitettiin, että Klusterin 4 sisällään pitämät OM-suhteet kuuluvat 
relationaalisen kaupankäynnin toiseen eli aikaiseen vaiheeseen. Kirjallisuuskat-
sauksessa todettiin, että aikaisessa vaiheessa yritysten välillä voi olla transakti-
oita ja että aikainen vaihe kestää suhteellisen vähän aikaa. Kuviossa 7 on esitetty 
aineiston perusteella muodostettu visualisointi aikaisen OM-suhteen vaiheesta. 
Kuten kuviosta nähdään, transaktioita on jo useampia, kuitenkin maksimissaan 
muutamia kappaleita ja suhteiden kesto on maksimissaan muutamia kuukausia.  

 
KUVIO 9. Aikaisen OM-suhteen vaiheen visualisointi. 

3.3.3 Kehittymisvaihe (Klusterit 3 ja 1) 

Taulukossa 5 esitettiin, että Klusteri 3 ja myös Klusteri 1 sijoitettiin relationaalisen 
kaupankäynnin kolmanteen eli kehittymis-/laajentumisvaiheeseen, koska ne oli-
vat selkeästi keskellä erottuvat klusterit. Kuviosta 8 nähdään, että transaktioita 
on näissä vaiheessa jo selkeästi enemmän kuin aikaisessa vaiheessa ja suhteen 
kesto on jo keskimäärin useita kuukausia. 
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KUVIO 10. OM-suhteen kehittymisvaiheen visualisointi. 
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3.3.4 Pitkän aikavälin vaihe (Klusteri 2) 

Viimeinen, pitkän aikavälin OM-suhteen vaihe erottui klusterianalyysissä selke-
ästi. Kyseisen klusterin sidoksissa transaktioiden määrä oli moninkertainen mui-
hin klustereihin nähden ja myös sidoksen kesto oli selkeästi suurin. Kuvasta näh-
dään, että lähes kaikkien suhteiden kesto on lähellä yhtä vuotta. 

 
KUVIO 11. OM-suhteen pitkän aikavälin vaiheen visualisointi. 

 

3.4 Yhteenveto ja pohdinta 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusongelma ja -kysymys, tutkimuksen tulokset 
sekä tuloksiin liittyvää pohdintaa. Tutkimuskysymystä ”Voidaanko yritysten väli-
sistä transaktioista tunnistaa erilaisia yritysten välisiä sidoksia?” varten todettiin, että 
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ensin on määriteltävä tutkimusongelma ”Mitä ovat b2b-yritysten väliset sidokset?”. 
Tämän määrittelyä varten käsiteltiin kirjallisuuskatsausosiossa markkinoinnin 
tieteenalalla vallitsevia viitekehyksiä ja tutkimuksia yritysten välisistä sidoksista 
ja todettiin, että yritysten väliset transaktiot voivat olla diskreettejä tai yritysten 
välillä voi olla relationaalinen kaupankäyntisuhde, joka voidaan jakaa eri vaihei-
siin. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli havaita näitä relationaalisen kaupan-
käyntisuhteen eri vaiheita aineiston perusteella. 

3.5 Mitä ovat b2b-yritysten väliset sidokset? 

Otsikon mukaiseen tutkimusongelmaan lähdettiin hakemaan vastausta kirjalli-
suuden perusteella markkinoinnin tieteenalalta. Kirjallisuuskatsauksen perus-
teella todettiin, että yritysten välinen suhde muodostuu useiden eri tekijöiden 
perusteella, ja että suhteella on useita eri ulottuvuuksia. Yritysten välisiä transak-
tioita ja suhteita tarkasteltaessa todettiin, että transaktiot voivat olla diskreettejä 
eli yritysten välillä ei ole mennyttä tai tulevaa riippuvuussuhdetta. Yritysten vä-
lille todettiin kuitenkin olevan mahdollista muodostua pidempiaikainen suhde, 
jolloin kyseessä on relationaalinen kaupankäyntisuhde. Relationaalisesta kau-
pankäyntisuhteesta esitettiin kaksi erilaista viitekehystä kirjallisuudessa, mutta 
molemmissa suhteen vaiheita oli viisi kappaletta, joissa transaktiot lisääntyvät 
vaiheen edetessä. Nämä vaiheet on esitetty Taulukossa 3. 

Edellä mainitun kirjallisuuskatsauksen perusteella otsikon mukaiseen tut-
kimusongelmaan todettiin, että b2b-yritysten väliset sidokset ovat monimuotoi-
sia, ja että sidokset kehittyvät viidessä eri vaiheessa, joissa sidoksen vahvuus 
määräytyy transaktiomäärän, suhteen keston ja transaktioiden frekvenssin pe-
rusteella. Yksinkertaisuudessaan voidaan todeta, että mitä enemmän pidem-
mältä ajalta transaktioita on, sitä vahvempi sidos yritysten välillä on. 

3.6 Voidaanko yritysten välisistä transaktioista tunnistaa erilaisia 
yritysten välisiä sidoksia? 

Otsikon mukaista tutkimuskysymystä varten tehtiin edellisessä alaluvussa ku-
vatut toimenpiteet, joiden perusteella todettiin, että sidokset kehittyvät viidessä 
eri vaiheessa, joissa sidoksen vahvuus määräytyy transaktiomäärän, suhteen kes-
ton ja transaktioiden frekvenssin perusteella. Tässä otsikon mukaisessa tutki-
muskysymyksessä halutaan havaita näitä kyseisiä sidoksen eri vaiheita. Sitä var-
ten tutkimuksessa toteutettiin klusterianalyysi, jolla pyrittiin ryhmittelemään 
mahdollisimman samankaltaiset sidokset edellä mainittujen sidoksen vahvuu-
den attribuuttien perusteella. 

Tutkimusaineisto sisälsi 23094 kappaletta OM-sidoksia, joissa oli olemassa 
ostaja- ja myyjäyritys. Nuo sidokset jaettiin klusterianalyysillä neljään eri kluste-
riin, ja mallin attribuutteina käytettiin transaktioiden lukumäärää, sidoksen kes-
toa sekä transaktioiden laskennallista määrää päivää kohden. Klusteroinnin 
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yhteenvedon tulokset esitettiin Taulukossa 4. Klusteroimattomien sidosten to-
dettiin viittaavan diskreetteihin transaktioihin, eli ne eivät kuuluneet mihinkään 
relationaalisen OM-suhteen vaiheeseen. Klusteroitujen sidosten osalta sidoksen 
vahvuutta mitattaessa heikoimmasta vahvimpaan klustereiden järjestys oli Klus-
teri 4, Klusteri 3, Klusteri 1 ja Klusteri 2 (Taulukko 4, Taulukko 6). Klusterit sijoi-
tettiin tämän jälkeen piirteidensä perusteella relationaalisen kaupankäynnin vai-
heisiin siten, että Klusteri 4 sijoitettiin aikaiseen vaiheeseen, Klusterit 3 ja 1 kehit-
tymisvaiheeseen, ja Klusteri 2 pitkän aikavälin vaiheeseen (Taulukko 5). Aikai-
sessa vaiheessa transaktioiden määrä oli ainoastaan muutamia ja suhteen kesto 
maksimissaan joitakin kuukausia. Kehittymisvaiheessa transaktioiden määrä ja 
suhteen kesto moninkertaistui. Pitkän aikavälin vaiheessa puolestaan transakti-
oiden määrä oli kehittymisvaiheeseen verrattuna moninkertainen ja myös suh-
teen kesto pidempi (Taulukko 6). Muun muassa visualisoinnin perusteella oli 
nähtävissä, että transaktioiden määrä ja suhteen kesto kasvoi selkeästi kehitty-
mis- ja pitkän aikavälin vaiheessa (Kuviot 7–9). 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että data-analytiikan avulla voi-
daan tunnistaa erilaisia yritysten välisiä sidoksia. Sidosten havaitsemiseen käy-
tettiin tässä tutkimuksessa yritysten välisiä laskuja ja attribuutteina transaktioi-
den lukumäärää, sidoksen kestoa ja transaktioiden laskennallista määrää päivää 
kohden. On syytä kuitenkin huomata, että tässä tutkimuksessa datamäärä oli 
suuri (23094 sidosta) ja huomattavasti pienempi datamäärä olisi voinut tuottaa 
selkeästi erilaisia tuloksia. 
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4 Tutkimuksen yhteenveto, johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä luvussa käydään läpi tiivistetysti tämän tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet, 
tutkimuskysymykset ja -ongelmat, tutkimusmenetelmä, tiedonhankintaprosessi, 
tutkimuksen toteutuksen vaiheet, tutkimustulokset sekä johtopäätökset ja mah-
dolliset jatkotutkimuskohteet. 

4.1 Yhteenveto 

Tämän pro gradu -tutkielman toimeksiantajayrityksenä toimi Heeros Oyj ja tut-
kielman tarkoituksena oli selvittää, voidaanko yritysten välisistä transaktioista 
tunnistaa erilaisia yritysten välisiä sidoksia. Tutkielman ensimmäisessä luvussa 
esiteltiin tutkimuksen tausta ja tarkoitus sekä edellä mainittu tutkimusongelma 
ja siitä edelleen johdettu tutkimuskysymys. Ensimmäisessä luvussa kuvattiin 
myös tutkimusmenetelmä ja tiedonhankintaprosessi. 

Tutkielman toinen luku oli kirjallisuuskatsaus, jonka avulla määriteltiin itse 
tutkimuksessa tarvittavia termejä sekä ennakko-oletuksia, kuten käytettävä vii-
tekehys ja hypoteesi. Luvussa määriteltiin viitekehys ostaja-myyjä -suhteelle ja 
sen vaiheille, käytiin läpi transaktioihin liittyviä termejä ja niiden piirteitä, sekä 
esiteltiin data-analytiikkaan ja businessanalytiikkaan liittyvää käsitteistöä. 

Kolmannessa luvussa esiteltiin tutkimukseen liittyvät esioletukset ja rajoit-
teet, jotka oli määritelty kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Luvussa esiteltiin myös 
tarkasti tutkimusmenetelmä ja tutkimusprosessi. Lopuksi käytiin läpi myös tut-
kimustulokset ja niihin liittyvät pohdinnat sekä esiteltiin tutkimuksen aikana 
tehdyt visualisoinnit. 

Tässä, tutkielman neljännessä luvussa on esitetty yhteenveto tutkimuksesta 
ja luvussa käydään läpi myös tutkimuksen myötä tehdyt johtopäätökset sekä 
pohdinta, kuten mahdolliset jatkotutkimuskohteet jatkoa ajatellen. 

4.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksen johtopäätökset muodostetaan käymällä läpi tutkimusosiossa teh-
tyjä havaintoja ja vastaamalla näiden avulla tutkimuksen tutkimuskysymykseen 
käyttäen hyväksi tutkimuksen tuloksia.   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko data-analytiik-
kaa hyödyntäen havaita transaktioista erilaisia yritysten välisiä sidoksia. Tämän 
perusteella johdettiin tutkimuskysymys: 

• Voidaanko yritysten välisistä transaktioista tunnistaa erilaisia yritysten 
välisiä sidoksia? 

Tutkimuskysymyksen perusteella havaittiin ja muodostettiin myös 
seuraavanlainen tutkimusongelma: 
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• Mitä ovat b2b-yritysten väliset sidokset? 
 

Tutkielman kirjallisuuskatsausosiossa pyrittiin vastaamaan ensin edellä mai-
nittuun tutkimusongelmaan. Kirjallisuuden perusteella havaittiin, että b2b-yri-
tysten väliset sidokset ovat monimuotoisia ja -ulotteisia. Kirjallisuudesta kävi 
ilmi myös, että ostaja-myyjä -yritysten väliset transaktiot voivat olla diskreettejä 
tai relationaalisia, jolloin yritysten välillä joko on suhde tai ei ole. Relationaalisen 
OM-suhteen todettiin kehittyvän viidessä eri vaiheessa, jolloin transaktioiden nä-
kökulmasta transaktioiden lisääntyessä myös OM-suhde vahvistuu.  

Tutkielman empiirisessä osiossa pyrittiin vastaamaan itse tutkimuksen 
pääkysymykseen: ”Voidaanko yritysten välisistä transaktioista tunnistaa erilaisia yri-
tysten välisiä sidoksia?”. Tätä varten tutkimusongelman ”Mitä ovat b2b-yritysten vä-
liset sidokset? ” perusteella todettiin, että relationaalinen OM-suhde kehittyy vii-
dessä eri vaiheessa ja transaktioiden lisääntyessä myös OM-suhde vahvistuu. 
Tutkimuksessa todettiin, että yritysten välisillä sidoksilla tarkoitettiin tässä tut-
kielmassa OM-suhteiden eri vaiheita. Empiirisessä osiossa toteutetun klusteri- eli 
ryhmittelyanalyysin perusteella yritysten väliset suhteet jaettiin neljään eri klus-
teriin, ja osaa suhteista ei voitu klusteroida ollenkaan. Kirjallisuuskatsauksen 
pohjalta todettiin, että nuo klusteroimattomat suhteet pitivät sisällään diskreet-
tejä transaktioita eli yritysten välillä ei vallinnut suhdetta. Muiden, klusteroitujen 
suhteiden osalta havaittiin, että klusterien sisällään pitämät suhteet erosivat toi-
sistaan selvästi transaktiomäärän ja suhteen keston perusteella. Kirjallisuuskat-
sauksessa todettiin, että OM-suhteen vahvistuessa eli siirtyessä vaiheesta toiseen, 
transaktiomäärät nousevat ja myös suhteen kesto on pidempi. Empiirinen tutki-
mus ja klusteroitujen suhteiden visualisointi havainnoi tätä konkreettisesti, sillä 
niistä havaittiin selkeästi, että eri klustereissa olevien sidosten transaktiomäärät 
ja suhteen kestot erosivat toisistaan. Kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutki-
muksen perusteella voidaan siis todeta, että yritysten välisistä transaktioista voi-
daan tunnistaa erilaisia yritysten välisiä sidoksia. Tässä tutkimuksessa sidosten 
havainnoimisessa hyödynnettiin data-analytiikkaa. 

 

4.3 Pohdinta 

Tutkimuksen toimeksiantajayritys oli Heeros Oyj ja tutkimuksessa haluttiin 
saada tietoa yrityksen asiakkaiden välisisistä sidoksista data-analytiikkaa hyö-
dyntäen. Koska tutkimus toteutettiin yritykselle, on luonnollista, että vastaavia 
tutkimuksia ei löydy aiemmasta kirjallisuudesta. Tämän vuoksi tässä tutkimuk-
sessa hyödynnettiin kirjallisuutta sekä markkinoinnin, että myös tietojärjestel-
mätieteen alalta.  

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena ja tut-
kimusaineistona käytettiin toimeksiantajayrityksen asiakkaiden transaktiodataa. 
Tutkijan rooliksi jäi täten aineiston kasaaminen ohjelmallisesti tietokannoista pil-
viympäristöön, tietojen suodattaminen ja käsittely, sekä itse analysoinnin toteu-
tus lopullista dataa hyödyntäen. Tietojen suodattamisessa ja käsittelyssä ei 



45 

koskettu datan sisältöön, vaan aineisto rajattiin ja anonymisoitiin tutkijasta riip-
pumattomasti. Tällöin tutkimus oli tutkijasta riippumaton, jolloin tutkimustulok-
sia voidaan pitää objektiivisina. 

Tutkimuksessa käytettiin attribuutteina transaktioiden määrää, sidoksen 
kestoa sekä laskennallista päiväkohtaista transaktiomäärää. Koska nämä tiedot 
eivät ole toimeksiantajayrityksestä riippuvaisia, ovat tutkimustulokset niiden 
suhteen yleistettävissä. On kuitenkin syytä huomata, että tutkimuksessa tehty 
klusterianalyysi tehtiin toimeksiantajayrityksen asiakkaista ja niiden transakti-
oista, jolloin erilaisella tutkimusaineistolla myös klusterianalyysin seurauksena 
muodostetut ryhmät ovat tunnusluvuiltaan erilaisia. Voidaan kuitenkin joka ta-
pauksessa yleistäen todeta, että data-analytiikan avulla on mahdollista havaita 
erilaisia yritysten välisiä sidoksia transaktiodataa lähdeaineistona käyttäen. 
Tässä tutkimuksessa yritysten välisten sidosten vaiheiden viitekehyksenä käytet-
tiin luvussa 2.1 kuvattuja vaiheita. On syytä huomata, että viitekehyksissä kuva-
tut vaiheet eivät sisältäneet tarkkoja numeerisia määritelmiä esimerkiksi transak-
tioiden määrästä ja suhteen kestosta. Tällöin yritysten välinen suhde voi olla huo-
mattavan eri pituinen eri yrityksillä, vaikka OM-suhteen vaihe sinänsä olisi sama.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä aiheesta, josta ei juuri-
kaan ollut aiempaa tutkimusta ja toisaalta myös tarjota tietoa toimeksiantajayri-
tykselle asiakasyritystensä välisistä sidoksista. Edellä mainittiin, että tutkimuk-
sen avulla saatiin selville, että data-analytiikan avulla on mahdollista havaita eri-
laisia yritysten välisiä sidoksia transaktiodataa lähdeaineistona käyttäen. Tämän 
tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että klusterianalyysi käyttäen attribuut-
teina sidoksen kestoa, transaktiomäärää ja päiväkohtaista laskennallista transak-
tiomäärää lajittelee suhteet sellaisiksi, että ne ovat piirteiltään kirjallisuudessa 
esiintyviä OM-suhteiden vaiheita. Tällaista aihepiiriä ei aiemmasta kirjallisuu-
desta löytynyt. Toimeksiantajayrityksen kannalta relevantti jatkotutkimusaihe 
voisi olla edellä mainittujen OM-yritysten suhteiden analysointi. Kirjallisuuskat-
sauksessa käytiin läpi tarkemmin, millaisia muuttujia ja ulottuvuuksia OM-suh-
teessa on olemassa. Data-analytiikkaa voisi yrittää hyödyntää myös niiden ha-
vaitsemisessa. 
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