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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Business Intelligence -
raportointiohjelmisto, joka täyttää tietyt ennalta asetetut vaatimukset. 
Raportointikomponentti tarvittiin edellisen, käytöstä poistuvan ohjelmiston 
tilalle. 

Opinnäytetyössä tutkittiin useita eri raportointiin liittyviä ohjelmistoja ja 
ohjelmistokokonaisuuksia perustuen komponentille asetettuihin 
vaatimuksiin, joista tärkeimpiä olivat lisenssointi, käytettävät tietolähteet 
sekä raporttien ominaisuudet. 

Työ tehtiin Suomen toiseksi suurimmalle it-palveluyritykselle CGI Suomi 
Oy:lle, joka on osa emoyhtiötään, maailman viidenneksi suurinta it-
palveluyritystä CGI:ta. CGI Suomi Oy on noin 3000 henkilön työllistäjä 
Suomessa. Yritys tarjoaa konsultointia asiakkaan liiketoiminnan ja ICT-
ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on 
asiakkaidensa ulkoistuskumppani. 

Opinnäytetyön työosuudessa etsittiin ensin raportointikomponenttja 
vertailtavaksi ja testattavaksi pääosin niiden verkkosivujen antamien 
tietojen perusteella. Vertailuun valituista raportointiohjelmistoista karsittiin 
pois ne, jotka eivät täyttäneet kaikkia vaatimuksia. Komponentteja, joiden 
luvattiin täyttävän vaatimukset, vertailtiin tarkemmin tässä 
opinnäytetyössä. Tämän vertailun mukaan valitulla ohjelmistolla tehtiin 
vielä esimerkkiraportteja, jotta komponentin toimivuus ja käytettävyys 
voitiin todeta käytännössä. 

Vertailun tuloksena saatiin selville vaatimuksiin parhaiten vastaava 
Business Intelligence -ohjelmisto. Ohjelmisto on erityisen 
käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa raporttien tekemisen selaimen 
välityksellä.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was to find Business Intelligence reporting 
software, which fills a given set of requirements. The reporting software 
was needed to replace the previous software, which was being phased 
out. 

In this thesis, various reporting software products were evaluated based 
on the given requirements. The most important requirements were 
licencing, available datasources and features of created reports. 

The work was conducted for CGI Suomi Oy, which is the second largest IT 
service company in Finland. It is a part of CGI, the fifth largest IT service 
company in the world. CGI Suomi Oy employs about 3000 people in 
Finland. The company provides consulting in developing the client’s 
business services and ICT solutions, integrating and improving information 
systems and is an outsourcing partner for its clients. 

The work part of the thesis started with finding reporting software for 
evaluation based on the information given on the software’s website. The 
list of the reporting software that passed this initial review was trimmed 
down based on the ability to meet the given requirements. The software 
which promised to fill the requirements, was reviewed in detail. This 
detailed review and evaluation produced a single reporting software 
product, which best filled the given requirements. The final part of the 
thesis was to create example reports to prove the functionality and 
usability of the chosen reporting software in practice. 

As a result of the comparison of Business Intelligence software, the one 
best suited to match the set of requirements given was found. The 
software is especially user friendly and enables report creation in a web 
portal using a web browser. 

Key words: Business Intelligence, data warehouse, reporting, OLAP 

  



SISÄLLYS 

1 JOHDANTO 1 

2 TIEDON TARVE YRITYKSILLE 3 

2.1 Tiedon lähde 3 

2.2 Tiedon hyödyntäminen ja tarpeellisuus 3 

3 TIETOVARASTOINTI 5 

3.1 Yleistä 5 

3.2 Historia 6 

3.3 Rakenne 8 

3.3.1 Arkkitehtuurit 8 

3.3.2 Faktat 11 

3.3.3 Dimensiot 12 

3.3.4 Tähti- ja lumihiutalemalli 14 

3.4 ETL-prosessi 16 

4 BUSINESS INTELLIGENCE – LIIKETOIMINNAN HALLINTA 19 

4.1 Yleistä 20 

4.2 Historia 21 

4.3 OLAP 21 

4.4 BI-ratkaisut 24 

4.4.1 Raportit 25 

4.4.2 Dashboardit eli mittaristot 26 

4.4.3 Analysointi ja ad hoc kyselyt 27 

5 RAPORTOINTIOHJELMISTOJEN VERTAILU 28 

5.1 Vaatimukset 28 

5.2 Vertailun tavoite 29 

5.3 Vertailumenetelmät 30 

5.4 Vertailuun valitut ohjelmistot 31 

5.4.1 Logi Analytics 33 

5.4.2 Pentaho Community Edition 35 

5.4.3 Kyubit Analysis Portal 37 

5.5 Vertailu 39 

5.6 Tulokset 42 

6 YHTEENVETO 43 



LÄHTEET 44 

 

 



 

1 JOHDANTO 

Maailmassa olevan tiedon määrä on, ja tulee olemaan, ekponentiaalisessa 

kasvussa. Tarkkaa määritelmää sille, kuinka paljon tietoa maailmassa on 

ja kuinka nopeasti sen määrä kasvaa, on mahdotonta laskea sen suuren 

kasvunopeuden vuoksi. Vuonna 2013 arvioitiin, että noin 90 % kaikesta 

olemassa olevasta tiedosta on luotu viimeisen kahden vuoden aikana 

(SINTEF 2013).  

Liiketoiminta ja yritykset tuottavat myös sisäisesti valtavan määrän tietoa. 

Tieto tulee esimerkiksi operatiivisista järjestelmistä, kuten 

verkkokaupoista, kassalaitteista ja toiminnanohjausjärjestelmistä. Monet 

yritykset hyödyntävät tätä tietoa jollain tasolla, mutta usein ongelmaksi 

muodostuu tietojen hajaantuneisuus eri järjestelmien välille. Tällöin 

kokonaiskuvan saaminen yrityksen toiminnasta on vaikeaa. Tähän 

ongelmaan on ratkaisuna tietovarasto. 

Tietovaraston ideana on yhdistää monesta lähteestä saatu tieto 

keskitettyyn tietokantaan. Tietovarastossa tieto on helposti saatavilla sekä 

selkeässä muodossa raportointia, päätöksentekoa ja muita käyttötarpeita 

varten. Yksi näistä tietovarastoa hyödyntävistä menetelmistä on 

liiketoimiinan hallinta tai Business Intelligence, BI. BI-ratkaisujen tarkoitus 

on mahdollistaa tietovarastossa olevien suurten tietomassojen analysointi 

ja esittäminen ymmärrettävässä muodossa. 

Tietovarastojen tarve on selkeästi nähtävissä. Bain & Company:n tekemä 

tutkimus osoittaa, että yritykset jotka hyödyntävät suuria tietomassoja tai 

big dataa päätöksenteossaan ovat menestyneet kilpailijoitaan paremmin 

(Bain & Company 2013). Tämän vuoksi yrityksen tuottama tieto, sen 

analysoiminen ja päätösten tekeminen saatujen tulosten pohjalta on 

keskeinen kilpailutekijä. 

Yhä useammin ollaan tilanteessa, jossa päätöksentekijä haluaa päästä 

suoraan käsiksi haluaamiinsa tietoihin, jotka ovat perusraporttien 

ulkopuolella. Erilaiset BI-työkalut ja -ohjelmistot mahdollistavat tämän 

antaen käyttäjälle työkalut luoda omia raporttejaan ja kyselyitään 
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tietovarastoon. Kun tämänkaltaisille itse tehdyille kyselyille tai raporteille 

on tarvetta, pitää valita nämä työkalut tarjoava BI-ohjelmisto. 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sekä vertaillaan eri BI-ohjelmistoja 

keskittyen juuri käyttäjän mahdollisuuteen tehdä omia kyselyitä ja 

raportteja. Koska tietovarastot saattavat poiketa toisistaan huomattavasti 

eri yritysten tai asiakkaiden välillä, kaikki vertailuun valitut ohjelmistot 

käyttävät lähteenään online analytical processing- tai OLAP-kuutiota. 

Testaaminen tehdään Microsoftin AdventureWorks-tietokantaa ja sen 

päälle rakennettua OLAP-kuutiota käyttäen. Vertailun perusteella valitulla 

ohjelmistolla tai raportointikomponentilla on jatkossa tarkoitus tehdä 

esimerkkiraportteja, jotka antavat paremman käsityksen tuotteen 

ominaisuuksista. Vertailu tehdään CGI Suomi Oy:lle, ja työn tavoitteena on 

antaa ehdotus käytöstä poistuvan ohjelmiston korvaajaksi. 
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2 TIEDON TARVE YRITYKSILLE 

Yrityksen tuottama tieto on sille arvokas resurssi. Liiketoiminnassa 

tarvitaan tietoa yrityksen toiminnasta, jotta johdon on mahdollista tehdä 

informoituja päätöksiä. Tämän tiedon pitäisi olla nopeasti saatavilla sekä 

ymmärrettävässä muodossa. Yritysten operatiivisten järjestelmien 

hajanaisuuden vuoksi kokonaiskuvaa on kuitenkin vaikea saada aikaan 

ilman tietoteknistä osaamista ja tiedon poimintaa eri lähteistä. 

Päätöstentekijöiden on päästävä käsiksi oman organisaationsa tietoihin 

itse, jotta kerätyn tiedon hyödyllisyys ei mene hukkaan. (Hovi, Ylinen & 

Koistinen 2001, 17 - 18.) 

2.1 Tiedon lähde 

Yrityksillä on käytössään runsaasti eri järjestelmiin tallenettuja tietoja 

monista eri asioista, kuten asiakas-, laskutus- ja projektitietoja. Nämä 

tiedot tulevat usein eri lähteistä tai operatiivisista järjestelmistä. Näihin 

järjestelmiin tulee jatkuvasti uutta tietoa jokapäiväisestä toiminnasta. 

Järjestelmät on tehty vastaamaan johonkin tarpeeseen, esimerkiksi 

toiminnan ohjaamiseen. (Hovi, Hervonen & Koistinen 2009, XI.) 

Operatiivisten järjestelmien hajanaisuuden vuoksi yrityksen tiedot ovat 

sirpaloituneet eri organisaatioaloille. Tästä seuraa tilanne, jossa myös 

yrityksen eri aloilla toimivat henkilöt saavat erilaisen käsityksen tai 

näkemyksen esimerkiksi potentiaalisista asiakkaista. Jos myynnin, 

markkinoinnin ja tuotekehityksen näkemykset ja tiedot ovat eriäviä, jää 

kokonaisnäkemys puutteelliseksi. Tämä voi pahimmillaan vaikuttaa 

negatiivisesti yrityksen menestymiseen. (Hovi ym. 2009, XI.) 

2.2 Tiedon hyödyntäminen ja tarpeellisuus 

Operatiivisia järjestelmiä ei ole suunniteltu tiedon yhdistämistä ja 

tehokasta raportointia varten. Kuitenkin tarve niistä lähtöisin olevan tiedon 

hyödyntämiseen kasvaa jatkuvasti. Koska päätöksiä pitää saada aikaan 

nopeammin, pitää myös tiedon olla ajan tasalla. Kun aiemmin on saattanut 
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riittää kuukausittainen katselmus yrityksen eri osastojen tilanteeseen, 

tarvitaan nykyään vähintään päivittäistä tilannekatsausta. Joissain 

tapauksissa myös kuluvan päivän tilanne pitää olla tiedossa, jolloin 

mennän kohti reaaliaikaisia ratkaisuja. (Hovi ym. 2009, XII.) 

Yritykset haluavat myös säilyttää tietojaan paljon tarkemmalla tasolla ja 

pidempään kuin aiemmin. Jotta tämä olisi mahdollista, ratkaisuksi voi tulla 

tietovaraston rakentaminen. Tietovarastossa olevat tiedot ovat tämän 

jälkeen hyödynnettävissä Business Intelligence -työkaluilla ja 

ohjelmistoilla. BI ohjelmistojen tarkoitus on tuottaa helppokäyttöisiä 

vastauksia käyttäjien tietotarpeisiin. Tietovarastossa yrityksen tiedot ovat 

saatavilla yhdestä lähteestä, jolloin saadaan kattava kokonaiskuva 

yrityksen tilanteesta tai historiatiedoista. (Hovi ym. 2009, XIII.) 
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3 TIETOVARASTOINTI 

Operatiivisten järjestelmien sopimattomuus tehokkaaseen analysointiin ja 

raportointiin on luonut tarpeen erilliselle tietokannalle, joka on juuri näitä 

tarpeita varten rakennettu. Tästä tietokannasta kehittyi tietovarasto. 

Tietovarasto on suunniteltu tukemaan Business Intelligence -työkaluja ja -

ohjelmistoja, joilla voi analysoida tietoja sekä luoda raportteja. (Hovi ym. 

2009, 14.) 

3.1 Yleistä 

Tietovarastoon haetaan tietoa useasta eri lähteestä. Lähteinä ovat usein 

yrityksen omat operatiiviset järjestelmät, mutta myös ulkoisia lähteitä on 

käytettävissä. Tietoja haettaessa niitä muokataan raakatiedosta 

jalostetumpaan, enemmän BI-käyttöön soveltuvampaan, muotoon. 

Tietovarastossa olevat tiedot ovat vain luku käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tietoja ei päivitetä suoraan tietovarastoon, vaan tietovarastoon 

ladataan tiedot ja muutokset niihin operatiivisita järjestelmistä sekä muista 

käytetyistä lähteistä. Lataus tapahtuu yleensä kerran vuorokaudessa, ja 

usein ajankohdaksi on valittu yö, jolloin järjestelmillä ei ole käyttäjiä. 

Lataus-prosessia kutsutaan ETL-prosessiksi (Extract Transform Load). 

Alla olevassa kuviossa (KUVIO 1) on kuvattu, kuinka tiedot siirtyvät 

lähdejärjestelmistä tietovarastoon ja edelleen BI-ohjelmistojen kautta 

käyttäjälle. (Hovi ym. 2009, 14.) 

 

KUVIO 1. Tietovarastoinnin perusidea (Hovi ym. 2009, 14) 
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Vasemmassa reunassa kuviota (KUVIO 1) ovat erilaiset operatiiviset 

järjestelmät ja niiden tietokannat, joihin tieto tallentuu ja pidetään ajan 

tasalla. ETL-prosessissa tieto luetaan lähdejärjestelmistä sekä 

muunnetaan tietovarastoon sopivaan, yhtenäiseen muotoon. Oikeassa 

reunassa ovat BI-työkalut ja -ohjelmistot, joilla luetaan ja analysoidaan 

tietovarastoa sekä tehdään raportteja. (Hovi ym. 2009, 14 - 15.) 

Tietovarastoinnin isänä pidetty William H. Inmon on antanun 

seuraavanlaisen kuvauksen tietovarastosta kirjassaan DW 2.0: The 

Architecture for the Next Generation of Data Warehousing (Inmon, 

Strauss, Neushloss 2008, 7.): 

Tietovarasto on perusta kattavalle informaation 
prosessoinnille. Se on: 
- aiheisiin suuntautunut 
- integroitu 
- haihtumaton 
- aikaa kestävä 
- kokoelma tietoa joka tukee johdon päätöksiä 
 

Tässä kuvauksessa on annettu määritelmiä sille, minkälainen 

tietovaraston pitäisi olla ja miten se pitäisi rakentaa. Tietovaraston pitäisi 

kuvauksen mukaan olla aiheisiin suuntautunut, joka tarkoittaa sitä, että 

yhtiön eri osastot, kuten myynti tai markkinointi, hyötyvät tietovarastosta. 

Sen on oltava myös integroitu. Tietovarastoon tulee tietoa useista eri 

lähteistä, joissa tieto voi olla eri muodoissa. Tätä varten tieto muokataan 

yhteneväiseksi ETL-latauksen yhteydessä. Tietovaraston pitäisi olla myös 

aikaa kestävä ja historiatiedot säilyttävä; haihtumaton. Tällöin tietoa 

voidaan katsella eri aikaväleiltä, jolloin voidaan huomata uusia trendejä. 

Ennen kaikkea tietovaraston tulisi siis tarjota tietoa tukemaan 

päätöksentekoa. (1Keydata 2015.) 

3.2 Historia 

Tietotekniikan alkuaikoina menetelmät tallentaa tietoa olivat rajattuja. Oli 

reikäkortteja, magneettinauhoja sekä muita alkeellisia keinoja tallettaa 

tietoa. Ylipäätään tallennustila oli rajattua sekä kallista. Sven Hedin kirja jo 
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60-luvulla korosti sitä, kuinka atk auttaa tuomaan johdolle hyviä raportteja 

(Hovi ym. 2009, 10). Levylle tallentaminen oli yksi harppaus eteenpäin, 

koska aiemmin tietoon pääsi käsiksi vain järjestyksessä. Levykkeillä 

olevaan tietoon pääsi käsiksi suoraan, ja sitä pystyi 

uudelleenkirjoittamaan. (Inmon ym. 2008, 1.) 

Nopeasti tuli myös DBMS-järjestelmät (Data Base Management System), 

joka hallinnoi itse levykkeille tallennettua tietoa. Tämän ohjelmiston avulla 

pystyi muun muassa paikallistamaan tietoa, poistamaan sitä sekä 

ratkaisemaan virhetilanteita. Kaikkein tärkeimpänä näistä oli mahdollisuus 

nopeasti paikallistaa, missä haettu tieto on. (Inmon ym. 2008, 2.) 

Kun tekniikka kehittyi, kehitettiin erilaisia järjestelmiä, kuten MIS 

(Management Information System), joiden tarkoituksena oli auttaa johtoa 

päätösten tekemisessä. Useissa näistä järjestelmistä ongelmaksi koitui 

tietojen tallennus summatasolla. Myös epävarmuus siitä, mitä tietoa 

johdolle pitäisi tarjota ja millä aikavälillä, oli järjestelmien ongelmana. 

Tämänkaltaiset järjestelmät poistuivat hiljalleen käytöstä, kun käyttäjät 

huomasivat, että tiedot olivat summatasolla eikä mahdollisuutta porautua 

tarkemmalle tasolle ollut. (Hovi ym. 2009, 10.) 

Siinä vaiheessa, kun jokaisella alkoi olemaan käytettävissä 

henkilökohtainen tietokone sekä taulukkolaskentaohjelma, näytti siltä, että 

kaikilla on pääsy tietoon ja mahdollisuus analysoida sitä. Tästä muodostui 

uudenlainen ongelma: tietoa oli saatavilla analysoitavaksi ja ohjelma sitä 

varten löytyi, mutta tiedon oikeellisuus oli epävarmaa. Sähköpostein ja 

muilla keinoin välitetyt taulukot aiheuttivat sen, että eri henkilöillä oli 

samoista tiedoista eri versioita. Sitten tuli tietovarasto. (Hovi ym. 2009, 10). 

Data Warehouse eli tietovarasto tuli terminä esille ensimmäisen kerran 

vuonna 1988 Devlinen ja Murphyn artikkelissa ”An architecture for 

business and information system” IBM Systems Jounral -lehdessä. 

Aiemmin jo mainittu W. H. Inmon, jota pidetään yleisesti 

tietovarastointikonseptin isänä, kirjoitti ensimmäisen kirjan aiheesta 

vuonna 1990. (Hovi ym. 2009, 11.) 
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Tietovarstointi ja BI ovat suuren kiinnostuksen kohteina nykypäivänä ja 

niihin investoidaan sekä yrityksissä että julkishallinnossa. Syitä 

tietovarastoinnin kasvuun löytyy sekä liiketoiminnan että tekniikan puolelta. 

Liiketoiminnan kannalta on oleellista se, että voidaan analysoida 

tietoresursseja kaikilla organisaatiotasoilla sekä hyödyntää asiakastietoja. 

Tekniseltä kannalta tietovarastointia auttavat erilaiset yhteensopimaatomat 

operatiiviset järjestelmät, joiden tietoja halutaan kuitenkin analysoida 

keskeisesti. Myös laitteet ovat halventuneet ja niiden teho sekä muisti ovat 

kasvaneet. Internet, BI-työkalut, sähköpostiketjuista eroon pääseminen ja 

käyttäjien määrän kasvaminen ovat myös suuria tekijöitä tietovarastoinnin 

kiinnostuksen kasvuun. (Hovi ym. 2009, 11 - 12.) 

3.3 Rakenne 

Tietovarasto on usean eri käyttäjän käytettävissä oleva tietokanta, johon 

on integroitu ja yhdenmukaistettu useiden eri operatiivisten järjestelmien 

tietoja. Tietovarasto on myös kattotermi erilaisille tietovarastoille, joita ovat 

muun muassa datamart (DM), data vault (DV) ja enterprise data 

warehouse (EDW). Tietovarastosta käytetään usein lyhennettä DW, data 

warehouse. (Hovi ym. 2009, 23 - 24.) 

Tietovarastointi (Data Warehousing) tarkoittaa 
tietovarastointiprosessia sekä kaikkia siihen liittyviä 
menetelmiä, vaiheita ja työkaluja (Hovi ym. 2009, 24). 

3.3.1 Arkkitehtuurit 

Tietovarastoja voi rakentaa monella eri tyylillä. Pienempiin ja nopeisiin 

ratkaisuihin saattaa sopia parhaiten yhden sovelluksen tietovarasto tai 

datamartti. Tämänkaltainenkin ratkaisu helpottaa yleensä raportointia ja 

tiedon analysointia. Kun on kyse suuremmasta organisaatiosta tai 

yrityksestä, voi tarvita keskitettyä tietovarastoa EDW:tä. Tästäkin 

ratkaisusta on useita eri muunnelmia. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi 

yleisimpiä tietovaraston arkkitehtuureita: yksi tai useampi datamart, 

keskitetty tietovarasto EDW, yhdenmukaistetut datamartit, data vault sekä 
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joskus lähes ajantasaiset reaaliaikaiset tietovarastot. (Hovi ym. 2009, 23 - 

29.) 

Datamart on suunniteltu olemaan kooltaan pienempi tietovarasto, joka 

tukee Business Intelligencen käyttöä. Joskus datamartia saatetaan kutsua 

myös paikallisvarastoksi, mutta termi ei ole vakiintunut. Yksittäinen 

datamart voi olla yhdestä tai useammasta operatiivisesta järjestelmästä 

tehty raportoinnin lähde tai suuremmasta keskitetystä tietovarastosta 

johdettu. Kun datamart tehdään tällä tavoin suuremman tietovaraston 

jatkoksi, voi niitä olla useampia ja tällöin datamartit yleensä kohdistetaan 

tietylle käyttäjäryhmälle, kuten taloushallinnolle tai markkinoinnille. 

Datamartit ovat joko summa- tai tapahtumatasoisia, yleensä tähtimallin 

mukaan suunniteltuja relaatiotietokantoja. Datamarttien etuna on nopea 

toteutus, jolloin BI-ohjelmistoilla pystytään pian havainnollistamaan 

datamartin tietoja. Useamman erillisen datamartin toteutukset ilman 

keskitettyä tietovarastoa ovat harvoin suunniteltuja, ja niihin ajaudutaan 

kunnollisen tietovarastointisuunnitelman puutteen vuoksi. (Hovi ym. 2009, 

24 - 26.) 

Keskitetty tietovarasto EDW (Enterprise Data Warehouse) on W. H. 

Inmonin suosittelema tietovarastointimuoto. Nimensä mukaan EDW on 

paikka, johon integroidaan koko yrityksen tai organisaation tiedot saman 

katon alle (KUVIO 2). Tällöin tietovarastosta löytyy monen eri toiminta-

alueen tiedot yhdenmukaistetussa muodossa. Kun koko yrityksen tiedot 

kootaan keksitetysti samaan tietovarastoon, on kokonaiskuvan saaminen 

yrityksen toiminnasta helpompaa. Tekniseltä puolelta ratkaisu on 

monimutkaisempi, koska tietolähteitä on useampia, mutta tiedot on 

kuitenkin keskitetty yhteen sijantiin, jolloin niitä on helpompi jatkotyöstää. 

EDW:n jatkoksi kehitetään usein datamartteja ja OLAP-kuutioita, joista 

kerrotaan lisää luvussa 3.3.5 OLAP. Tällöin EDW toimii nimenomaan 

tietovarastona, jossa tiedot ovat yhdenmukaistettuna. Joskus päästään 

tilanteeseen, jossa EDW toimii vain operatiivisten järjestelmien tietojen 

yhdenmukaistettuna, tarkkatasoisena ja historiatiedot sisältävänä 

tietovarastona, johon ei tehdä kyselyitä ollenkaan. Näissä ratkaisuissa 

kaikki kyselyt kohdistuvat EDW:stä johdettuihin helppokäyttöisiin 
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datamartteihin ja kuutioihin, jotka mahdollistavat myös käyttäjälle 

vaivattoman omien kyselyiden, raporttien ja analyysien tekemisen BI-

työkaluilla. (Hovi ym. 2009, 27 - 28.) 

 

KUVIO 2. Enterprise Data Warehouse (Hovi ym. 2009, 27). 

Yhdenmukaistetut datamartit (Warehouse Bus) toteutettuna 

dimensionaalisella mallintamisella ovat toisen tietovarastoinnin 

suurajattelijan, Ralph Kimballin, suosittelema ratkaisu. Tässä ratkaisussa 

(KUVIO 3) datamartit rakennetaan toisiinsa sopeutuviksi, yhteismitallisiksi 

(conformed) tietokannoiksi, jotka jakavat osan dimensoista keskenään. 

Nimensä mukaan tällä arkkitehtuurilla rakennettu menetelmä ei sisällä 

keskitettyä tietovarastoa, vaan useampia datamartteja. (Hovi ym. 2009, 

28.) 

 

KUVIO 3. Yhdenmukaistetut datamartit (Hovi ym. 2009, 28) 
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Data Vault (DV) -tietovarastointimalli on 2000-luvun alkupuolella kehitetty 

tapa luoda tietovarasto. DV:ssä tiedot ovat kolmannessa 

normaalimuodossa, samoin kuin EDW-mallissa, eli tieto on normalisoitu. 

Data Vault säilyttää täydelliset historiatiedot, mutta on joustavampi kuin 

EDW. Data Vault -malli on rakennettu hubeista, satelliiteista ja linkeistä 

niiden välillä. Hub- ja satelliittitaulut eivät siis liity toisiinsa suoraan, vaan 

linkkitaulujen välityksellä. Nämä linkkitaulut tekevät mallista joustavan, 

jolloin muutosten tekeminen on helppoa. Molemmat EDW ja DV ovat siis 

kolmannessa normaalissa muodossa, mutta DV:ssä on enemmän tauluja 

linkkitaulujen takia. (Linstedt 2015.) 

3.3.2 Faktat 

Faktataulut ovat dimensionaalisen mallinnuksen tärkeimpiä tauluja. 

Faktatauluissa säilötään erilaisia suorituskykyä mittaavia arvoja, kuten 

myyntitapahtumista saatuja lukuja (KUVIO 4). Faktatauluissa olevaa, usein 

numeraalista, tietoa kutsutaan mittareiksi (measurements). Faktataulut 

ovat rivimäärältään suurimpia tauluja tietovarastossa; niissä voi olla 

miljoonia rivejä. (Kimball & Ross 2002, 16.) 

 

KUVIO 4. Faktataulu 

Fakta-termiä käytetään kuvaamaan liiketoiminnan mittaria. Kaupan 

kassalla myytävät tuotteet antavat hyvän esimerkin. Ostoksesta otetaan 

ylös maksettu hinta, määrä, tuotteen nimi sekä myyntipäivämäärä ja -aika. 

Kun nämä tiedot ovat tallessa, voi myyntitapahtumista muodostetusta 

faktataulusta katsoa mittarin lukuja näiden asioiden tai dimensioiden 
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leikkauspisteessä: kuinka paljon jotain tuotetta on myyty tiettynä päivänä, 

viikkona tai vaikka kuukautena. (Kimball & Ross 2002, 17.) 

Hyödyllisimmät faktat ovat numeerisia ja täten summattavissa sekä 

muutoin laskutoimituksin hyödynnettävissä. Summattavuus on tärkeää 

tietovarastoinnissa, koska ruohonjuuritason tietoa, kuten yksittäistä 

myyntitapahtumaa, katsellaan harvoin. Usein faktatauluista haetaan 

tuhansia tai miljoonia rivejä kerrallaan, varsinkin kun tietoa katsellaan 

päivä-, kuukausi- tai vuositasolla. (Kimball & Ross 2002, 17.) 

Faktatauluihin lisätään jatkuvasti uusia rivejä, mutta niihin jo lisätyt tiedot 

ovat muuttumattomia historiatietojen säilyttämiseksi. Jokainen myynti tai 

muu tapahtuma on uusi rivi faktatauluun. Kuitenkin esimerkkitaulua 

(KUVIO 4) katsottaessa on syytä huomioida, että jos jonain päivänä ei ole 

tullut yhtään myyntitapahtumaa, ei faktatauluun lisätä uutta riviä nolla-

arvoilla. Faktatauluihin tulee siis lisätä ainoastaan tapahtuneet myynnit, 

liiketoimet tai vastaavat faktat, koska faktataulut kattavat muutenkin jo noin 

90 prosenttia dimensionaalisen mallin tietovarastosta. Faktatauluissa on 

yleensä paljon rivejä, mutta vähän sarakkeita. (Kimball & Ross 2002, 18.) 

Faktataulussa tietoja ei toisteta, tieto on normalisoitu (Hovi ym. 2009, 37). 

Faktatauluissa (KUVIO 4) on useampia viiteavaimia (Foreign Key, FK), 

jotka yhdistävät faktataulun dimensiotaulujen perusavaimiin (Primary Key, 

PK). (Kimball & Ross 2002, 18 - 19.) 

3.3.3 Dimensiot 

Dimensiotauluissa (KUVIO 5) on tekstilliset liiketoiminnan kuvaajat, kuten 

tuotteen tai liikkeen nimi, organisaation eri tasot ja yrityksen tilit. 

Dimensiotaulussa on paljon sarakkeita, mutta huomattavasti vähemmän 

rivejä kuin faktataulussa. Tämä johtuu siitä, että dimensioihin sisällytetään 

mahdollisimman paljon kuvaavia attribuutteja, joiden kautta tietoa voi 

katsella. On normaalia, että dimensiossa on jopa 100 eri saraketta tai 

attribuuttia, mutta niissä on harvoin miljoonia rivejä. (Kimball & Ross 2002, 

19.) 
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Dimensioiden attribuutit ovat kyselyjen, analyysien, raporttien ja BI-

työkalujen tärkein lähde. Attribuutit kuvaavaat, miten tietoa halutaan 

nähdä: johdossa voidaan haluta nähdä tietyn tuotteen kuukausittainen 

myynti jollain alueella. Tällöin kuukausi ja haluttu aluetaso on oltava 

saatavilla dimension attribuutteina. Dimensiot ovat siis tärkeässä roolissa 

tietovarastossa. Dimensioiden kautta tarkastellaan tietoa, joten 

dimensioissa olevan tiedon on oltava ymmärrettävässä muodossa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että koodien ja lyhenteiden käyttäminen ei ole suositeltua, 

elleivät ne tarjoa tiedolle lisäarvoa. (Kimball & Ross 2002, 19 - 21.) 

Dimensoissa on usein hierarkisia rakenteita, kuten kuviossa (KUVIO 5) 

oleva päivä, viikko, kuukausi, neljännesvuosi ja vuosi tai tuote ja sen 

kategoria (Kimball & Ross 2002, 21). Tämä tarkoittaa sitä, että, toisin kuin 

faktatauluissa, dimensioissa on toistuvuutta. Tuotteen kategoria toistuu 

jokaisen siihen kuuluvan tuotteen kohdalla (KUVIO 5). Jos tästä 

toistuvuudesta halutaan eroon, pitää dimensiot normalisoida, jolloin syntyy 

lumihiutalemalli. (Hovi ym. 2009, 37.)  

 

KUVIO 5. Dimensiotauluja 

Dimensioiden tiedot voivat muuttua. Esimerkiksi tuotteen kategoria tai 

paino pysyvät lähes muuttumattomina, toisaalta taas asiakasdimension 

tiedot, kuten puhelinnumero, saattavat muuttua. (Kimball & Ross 2002, 

19). 
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3.3.4 Tähti- ja lumihiutalemalli 

Tähtimalli (Star schema) saa nimensä taulujen liitosmuodosta, joka saa 

tietokannan näyttämään tähdeltä (KUVIO 6). Tähtimalli eli dimensiomalli 

(dimensional model) sopii erityisesti moniulotteisen ja numeerisen tiedon 

mallintamiseen. Tähtimalli simuloikin moniulotteisuutta käyttäen kuitenkin 

relaatiotietokantaa pohjana. Tähtimallin suurimpia etuja ovat erittäin selkeä 

ja helposti ymmärrettävissä oleva rakenne sekä suorituskykyisyys. 

Tähtimallia käytetään etenkin datamarttien suunnittelussa ja OLAP-

ratkaisuissa. (Hovi ym. 2009, 36.) 

Tähtimallissa on keskellä yksi tai useampi faktataulu, jota ympäröi 

dimensiotaulut. Kuviossa (KUVIO 6) on esimerkki tähtimallista, jossa on 

neljä dimensiotaulua ja yksi faktataulu. Dimensiot ja faktat liitetään 

toisiinsa geneerisillä eli keinotekoisilla avaimilla. Tämä ja tähtimallin 

rakenne yhdessä mahdollistavat rakenteen helpon laajennettavuuden 

sekä käytettävyyden. (Hovi ym. 2001, 95 - 97.) 
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KUVIO 6. Tähtimalli eli dimensiomalli 

Tähtimallin dimensioissa tietoa toistetaan, toisin kuin lumihiutalemallissa, 

jossa dimensiot ovat kolmannessa normaalimuodossa. 

Lumihiutalemallissa (snowflake schema) dimensiot ovat siis normalisoitu, 

eli tiedon toistuvuus on poistettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi kuvion (KUVIO 6) mukaisesta tähtimallista lumihiutalemalliin 

siirryttäessä on dimensioissa olevista toistuvuuksista, kuten tuotteen 

kategoriasta sekä asiakkaan ja liikkeen maista, tehtävä omat taulunsa. 

Lumihiutalemallista on esimerkki alla olevassa kuviossa (KUVIO 7). 

Lumihiutalemalli on vielä joustavampi ja helpommin muunneltavissa, kuin 

tähtimalli. Sen haittapuolia ovat kuitenkin kantaa kysellessä tapahtuvien 

liitosten lisääntyminen, joka joissain tapauksissa laskee suorituskykyä. 
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Lumihiutalemalli ei ole yhtä yleisessä käytössä kuin tähtimalli. (Hovi ym. 

2009, 39 – 40.) 

 

KUVIO 7. Lumihiutalemalli 

3.4 ETL-prosessi 

Jotta tietovaraston tiedot pysyvät ajantasalla ja hyödyllisinä, on sinne 

tuotava säännöllisesti uutta tietoa operatiivisista järjestelmistä sekä muista 

mahdollisista tiedon lähteistä. Tätä tiedon tuontia tietovarastoon kutsutaan 

ETL (Extract-Transform-Load) -prosessiksi. Prosessi ei ole mitätön, sillä 

sen toteuttaminen vie suurimman osan tietovarastointihankkeeseen 

käytetystä ajasta. ETL-prosessissa (KUVIO 8) tiedot poimitaan lähteistä, 

muutetaan haluttuun muotoon ja kirjoitetaan eli ladataan tietovarastoon. 

(Hovi ym. 2009, 48.) 
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KUVIO 8. ETL-prosessin kuvaus 

ETL-prosessit toteutetaan yleensä yöllisinä eräajoina, jolloin suurimmilta 

osin päiväsaikaan tapahtuva tietovaraston kysely ja käyttäminen eivät 

häiriinny. Itse ETL-prosessin rakentaminen tapahtuu siihen tarkoitetuilla 

työkaluilla, joissa on valmiina useita eri toiminnallisuuksia työn 

helpottamiseksi. ETL-prosessilla mahdollistetaan myös tietovaraston 

riippumattomuus operatiivisista järjestelmistä. Jos lähdejärjestelmä 

vaihtuu, ei tietovarstoa tarvitse rakentaa uudelleen, vaan muutetaan ETL-

prosessia sopeutumaan uuteen tiedon lähteeseen. (Hovi ym. 2009, 48.) 

ETL-prosessin ensimmäisessä vaiheessa tieto luetaan eli poimitaan 

lähdejärjestelmistä työalueelle (Staging Area). Työalueelle on yleensä 

oma, tietovarastosta erillinen, tietokanta. Ensimmäisellä latauksella 

ladataan kaikki tieto, eli myös historiatieto. Seuraavat lataukset lataavat 

vain uudet ja muuttuneet tiedot tietovarastoon. Poiminnassa tieto ladataan 

yleensä muuntelemattomana työalueelle, jotta poiminta pysyy nopeana 

eikä rasita järjestelmää liikaa. Tällöin tiedon taso pysyy myös 

tapahtumakohtaisena, joten samalla mahdollistetaan porautuminen 

tiedossa alimmalle tasolle asti. (Hovi ym. 2009, 55 - 57.) 

Tiedon lähteet

•Operatiiviset 
järjestelmät

•Tiedostot

•Tietokannat

•Internet

•…

ETL

•Extract

•Haetaan tieto 
lähteistä

•Transform

•Muunnetan tieto 
haluttuun muotoon

•Load

•Ladataan tieto 
tietovarastoon

Tietovarasto
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Toinen vaihe, muokkaus, on ETL-prosessin vaativin. Tämä vaihe tapahtuu 

työalueella eli staging arealla. Työalueella tieto tarkastetaan sekä tehdään 

yhdenmukaiseksi. Tiedon tarkastamisella tarkoitetaan esimerkiksi 

tuplarivien käsittelyä, tiettyjen formaattien, kuten henkilötunnuksen tai 

postinumeron, tarkistamista tai raja-arvotarkistuksia, kuten henkilön 

täysikäisyyden varmistaminen. Virhelliset tiedot voidaan käsitellä monella 

eri tavalla, mutta usein niitä ei kuitenkaan oteta mukaan tietovaraston 

lataukseen, ennen kuin ne on käsitelty. Kun tieto on virhetarkastettu, voi 

sitä alkaa muuntamaan yhtenäiseksi. Koska tietoa tulee monista eri 

lähteistä, voi olla käytössä monia eri merkintätapoja samalle asialle, kuten 

sukupuolen merkkaaminen M/N, M/F tai 1/0. Nämä tiedot pitää saada 

tietovarastoa varten yhtenäiseen muotoon, jotta tieto on helppokäyttöistä 

sekä raportointia tukevaa. Esimerkkejä tehtävistä muokkauksista on 

tietojen yhdistely, selitteen lisääminen koodin yhteyteen, 

päivämääräformaattien yhtenäistäminen, yksikkömuunnokset sekä 

geneeristen surrogaattiavaimien muodostaminen. (Hovi ym. 2009, 56 - 

57.) 

Viimeinen vaihe on tiedon lataus tietovarastoon. Tässä vaiheessa 

faktatauluihin sekä dimensioihin lisätään uudet rivit sekä tehdään 

muutokset ja historiointi dimensiotaulujen riveille, joissa tieto on muuttunut. 

Tämä vaihe on erittäin tehokas eikä täten kuluta paljoa resursseja. (Hovi 

ym. 2009, 58.) 
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4 BUSINESS INTELLIGENCE – LIIKETOIMINNAN HALLINTA 

Kun tietovarasto on rakennettu, täytyy siellä olevaa tietoa myös päästä 

hyödyntämään. Tässä vaiheessa mukaan tulevat BI (Business 

Intelligence) -ratkaisut. BI-ratkaisut antavat käyttäjilleen pääsyn 

tietovarastossa olevaan, toimintaa kuvaavaan, informaatioon. Kuten Ari 

Hovi kiteyttää alla olevassa sitaatissa: 

Monimuotoisista tiedoista muokataan uutta informaatiota, 
joka antaa enemmän tietoa päätöksen tekoon ja auttaa 
menestymään paremmin kiristyvässä kilpailussa 
(Hovi ym. 2009, 73). 

Varmuus päätöstenteossa sekä laaja tietämys liiketoiminnan tilasta ovat 

asioita, jotka kiinnostavat kaikkia yrityksiä. Näiden informaatioiden 

välittäjänä toimii erilaiset Business Intelligence-välineet ja -ratkaisut. 

Erilaiset raportit, analysointityökalut, mittaristot, web-portaalit ja mobiilit 

ratkaisut ovat esimerkkejä BI-ratkaisujen tarjonnasta (KUVIO 9). Oli BI-

työkalu mikä tahansa, tavoitteena on tuoda oikeaa tietoa sitä tarvitseville 

henkilöille silloin kun he sitä tarvitsevat. (Hovi ym. 2009, 73 - 74.) 
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KUVIO 9. DW/BI, Data Warehouse / Business Intelligence 

4.1 Yleistä 

Business Intelligence ilmenee käytännössä nykyisin monessa eri 

muodossa. Excelin Pivot-tauluja tutkiva kontrolleri, raportteja tutkiva 

myynnin työntekijä sekä mittaristoa eli dashboardia tarkkaileva johtaja ovat 

kaikki BI-käyttäjiä. Yhteistä heille on, ettei heidän tarvitse tietää mitään 

taustalla olevasta tietovarastosta, datamartista tai OLAP-kuutiosta. He 

näkevät tarvitsemansa informaation edessään helppokäyttöisen BI-

järjestelmän ansiosta, jonka käyttö vastaa parhaimmillaan internetin 

selailun tyylistä osoita ja klikkaa -toimintaa. (Hovi ym. 2009, 74.) 
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BI-ratkaisut pohjautuvat siis suurilta osin tietovarastoihin. Kun 

tietovarastosta siirrytään informaation jakeluun, analysointiin tai rapottien 

esittämiseen, ruvetaan puhumaan BI-ratkaisuista, ja tällöin keskitytään 

informaation hyödyntämiseen. Tämä raja on kuitenkin häilyvä, ja usein 

puhutaankin DW/BI (Data Warehouse/Business Intelligence) -

järjestelmistä, koska termejä käytetään ristiin. (Hovi ym. 2009, 74.) 

4.2 Historia 

Järjestelmiä ja ratkaisuja, joiden tarkoituksena on tukea sekä helpottaa 

päätöksentekoa (Decision Support Systems, DSS), on ollut olemassa yhtä 

kauan, kuin tietokoneita on ollut yritysten hyötykäytössä. Jo 60- ja 70-

luvuilla oli informaatiojärjestelmiä (Management Information Systems) ja 

80-luvulla Executive Information Systems-järjestelmiä. Vaikka Hans Peter 

Luhn kirjoitti älykkäistä järjestelmistä jo 50-luvulla, tulkitaan BI:n historian 

nykyisin alkaneen vuodesta 1989, jolloin Howard Dresner alkoi käyttää itse 

Business Intelligence-termiä. Relaatiotietokannat ja SQL-kieli sekä 

moniulotteinen analysointi OLAP yleistyivät 90-luvulla, jolloin tuli jo 

ensimmäisiä tietovarastoratkaisuja. 2000-luvun taitteen jälkeen web-

sovellukset, mittaristot ja analyyttiset valmissovellukset alkoivat yleistyä. 

Nykyisin BI-ratkaisuissa on valinnan varaa, ja monet pienemmätkin 

yritykset tarjoavat varteenotettavia vaihtoehtoja suuremmille kilpailijoilleen, 

kuten Microsoftille ja SAP:lle. (Hovi ym. 2009, 77.) 

4.3 OLAP 

OLAP (Online Analytical Processing) eli moniulotteinen analysointi kuuluu 

Business Intelligence-ratkaisujen hyödyllisimpiin ja kiinnostavimpiin 

menetelmiin. Kuten nimestäkin voi päätellä, OLAP tarjoaa optimaalista 

nopeutta moniulotteiseen analysointiin. Nopeus sekä käytön helppous 

saavutetaan ulottuvuuksissa eli dimensioissa olevien hierarkioiden avulla 

sekä laskemalla valmiiksi summatasoja, toisin sanoen aggregoimalla 

faktojen luvut valmiiksi haluttujen dimensioiden suhteen. OLAP ja OLTP 

(Online Transactional Processing) eroavat toisistaan sillä, että OLAP on 
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tarkoitettu nimenomaan analysointia varten, kun taas OLTP on tarkoitettu 

tapahtumankäsittelyyn. (Hovi ym. 2009, 91.) 

OLAP:sta puhuttaessa puhutaan usein kuutioista. OLAP-ratkaisut 

kuvataankin usein kuutiona, joka auttaa ymmärtämään ratkaisun 

toimintaa. Lähtökohtana ratkaisun rakentamisessa on joku faktatieto, 

esimerkiksi myyntiluku. Pelkkä myyntiluku yksin ei kerro mitään, mutta kun 

mukaan otetaan aikadimensio, nähdään, kuinka paljon myyntiä on 

tapahtunut tietyllä aikavälillä. Tässä vaiheessa voidaan jo puhua 

informaatiosta. Kun mukaan otetaan toinen dimensio, tuote, voidaan 

myyntiä tarkkailla taulukkomaisesti tuotekohtaisesti halutuin aikavälein, 

kuten kenkien myynti helmikuussa. Kun lisätään vielä kolmas ulottuvuus, 

paikka, on kuutio-idea valmis (KUVIO 11). Tämän jälkeen voi kuutiosta 

katsoa esimerkiksi tietyn tuotteen myyntiä tietyssä sijainnissa halutulla 

aikavälillä. OLAP-ratkaisuissa dimensioita ei kuitenkaan yleensä ole vain 

kolmea, vaan useampia. Kuutiomainen kuvastaminen vain auttaa 

ymmärtämään idean.  
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KUVIO 10. OLAP-kuutio 

Kun jokaisen dimension risteyskohdan summa on laskettu valmiiksi ja 

tallennettu OLAP-kuutioon, on kyselyiden tekeminen erittäin nopeaa. 

OLAP-ratkaisut mahdollistavat myös informaatioon porautumisen. Tämä 

tapahtuu usein hierarkioita hyväksikäyttäen. Esimerkkinä voisi olla paikka 

eli lokaatio-hierarkia, joka voisi olla esimerkiksi maanosa, maa, osavaltio 

tai alue, kaupunki, osoite. Toinen, melkein jokaisessa ratkaisussa oleva 

hierarkia on aika, esimerkiksi vuosi, kvartaalivuosi, kuukausi, päivä. Usein 

mukana on myös tilivuosi omana hierarkianaan. Porautumalla hierarkiassa 

alas tai ylöspäin pääsee käyttäjä näkemään haluamansa tason tietoja, 

tarvittaessa rivitasolle asti. OLAP-kuution porautumista, leikkautumista ja 

paloittelua (drilling, slicing and dicing) kuvaa alla oleva kuvio (KUVIO 11). 

(Hovi ym. 2009, 91 - 95.) 
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KUVIO 11. OLAP-kuution käyttötapoja: slicing and dicing 

4.4 BI-ratkaisut 

Business Intelligence-ratkaisut ovat nousseet nykypäivän 

yristysmaailmassa yhdeksi tärkeimmistä investointikohteista. BI-

ratkaisujen keskeisin tavoite onkin nopeuttaa ja parantaa organisaatioiden 

päätöksentekokykyä. Tähän tavoitteeseen päästäkseen täytyy alla olevan 

tietovaraston olla kunnossa, koska se toimii BI-ratkaisujen tietolähteenä. 

BI-ratkaisun on myös pystyttävä vastaamaan käyttäjänsä tietotarpeisiin 

oikea-aikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että on pystyttävä vastaamaan 

ennalta määrättyjen kyselyiden lisäksi käyttäjän omatekemiin Ad hoc-
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kyselyihin. Kun BI-tuotteen käyttäjä pystyy itse hakemaan tarvitsemansa 

tiedon, vähenevät kustannukset samaan aikaan, kun operatiivinen 

tehokkuus paranee. Jos tämä tiedon tai informaation haku tapahtuu vielä 

helppokäyttöisesti ja nopeasti, on DW/BI-ratkaisu päässyt tavoitteeseensa. 

(Hovi ym. 2009, 80 - 81.) 

4.4.1 Raportit 

Raportit ja raportointi ovat suuressa osaa yrityksistä tärkeimpiä Business 

Intelligence-ratkaisujen tuotoksia, joilla tietovaraston tietoja hyödynnetään. 

Raporttien tarkoituksena on saada oikea informaatio sitä tarvitsevalle 

taholle silloin, kun sitä tarvitaan. Kiihtyvä raportoinnin tahti on vienyt 

raportoinnin selainpohjaisiin ratkaisuihin, jolloin raporttien teko ja julkaisu 

saattavat molemmat onnistua selainta käyttäen. Myös 

taulukkolaskentaohjelmat, kuten Microsoft Excel, ovat tärkeitä raportoinnin 

välineitä. Varsinkin joissain taulukkolaskentaohjelmissa oleva 

mahdollisuus käyttää ulkopuolisia tiedon lähteitä, kuten OLAP-kuutiota, 

tekee niistä erittäin varteenotettavia vaihtoehtoja raportointivälineinä. (Hovi 

ym. 2009, 87.) 

 

KUVIO 12. Esimerkki raportista 
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Kuten aiemmassa kappaleessa mainittiin, on joissain BI-ohjelmistoissa 

tuotu raporttien luonti kätevästi käyttäjän ulottuviin, mahdollistamalla niiden 

rakentaminen selainpohjaisessa käyttöliittymässä. Tästä huolimatta 

varsinkin monimutkaisempien raporttien luonti jää usein konsulttien tai 

tietohallinnon tehtäväksi, tarvittavan tietoteknisen osaamisen takia. (Hovi 

ym. 2009, 87 - 88.) 

Jotta yhdestä raportista saisi kaiken mahdollisen hyödyn, tehdään 

raporteista usein parametrisoituja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi 

itse valita ennalta määrätyistä vaihtoehdoista oikeat, jotta haluttu tieto 

saadaan raportille. Käytännön esimerkkinä käyttäjä voisi valita 

organisaatiovalikosta oman yksikkönsä sekä kuukausivalikosta halutun 

kuukauden. Tällaisten valintojen tai parametrien avulla voi nähdä oman 

yksikkönsä tilanteen joko historioidusti joltain menneeltä kuukaudelta, 

nykyiseltä kuulta tai tiettyjen ajanjaksojen summatasolla. Tämä 

mahdollistaa myös sen, että raportilla olevat tiedot voivat olla tarkemmalla 

tasolla. (Hovi ym. 2009, 90.) 

4.4.2 Dashboardit eli mittaristot 

Nimensä mukaan dashboard, mittaristo, näyttää auton kojelaudan tapaan 

tärkeitä tunnuslukuja. Yksittäistä mittaria kutsutaan usein Key 

Performance Indicator (KPI) eli liiketoiminnan avaindindikaattori – nimellä. 

KPI-mittarit tehdään usein organisaation tavoitteiden mukaiseksi, mikä 

alemmilla tasoilla konkretisoituu numeraaliseen muotoon tavoitelukuina. 

Yritys voi asettaa tavoitteekseen kasvattaa liikevaihtoa viidellä prosentilla, 

mikä tarkoittaa jollekin yrityksen yksikölle tietyn tuoteperheen tuotteiden 

myynnin kasvattamista miljoonalla eurolla. Tästä saadaan taas 

tuoteperheen tuoteille tavoiteluvut. Kun näistä tavoitteista tehdään ajan 

tasalla olevat KPI-mittarit dashboardille (KUVIO 13), voi yksikön myynnin 

kehitystä ja tavoitteissa pysymistä seurata samaan tapaan, kuin vilkaisisi 

auton kojelautaa. Dashboardeilla käytetäänkin usein liikevalojen mukaisia 

värikoodeja indikoimaan tilannetta. (Hovi ym. 2009, 95 - 96.) 
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KUVIO 13. Dashboard 

4.4.3 Analysointi ja ad hoc kyselyt 

Nykyisin useat yritykset eivät tyydy pelkästään valmisraportteihin, vaan 

tietoa halutaan tutkia itse. Tätä varten täytyy tiedon olla saatavilla sekä 

helposti ymmärrettävässä muodossa. Itse tehdyt kyselyt (ad hoc) 

vastaavat johonkin tiettyyn kysymykseen, jota ei välttämättä muilta 

raporteilta löydy. Useat BI-sovellukset tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden 

tehdä omia kyselyitä lähtetietoihin. Lähteenä toimii miltei aina tietovarasto, 

data mart, OLAP-kuutio tai joku yhdistelmä näitä. Kun tiedon lähde on 

selkeästi rakennettu, dimensioilla ja faktoilla on kuvaavat nimitykset, voi 

BI-työkalun käyttäjä parhaimmillaan muutamalla hiiren painauksella löytää 

tarvitsemansa tiedon itse tehdyllä kyselyllä lähdetietojärjestelmään. (Altek 

Solutions Inc, 2015.) 
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5 RAPORTOINTIOHJELMISTOJEN VERTAILU 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla Business Intelligence-

ohjelmistoja asetettujen vaatimusten perusteella. Vertailu suoritettin, jotta 

saataisiin CGI Suomi Oy:lle ehdoituksia käytöstä poistuvan ohjelmiston 

korvaajista. Tässä luvussa käydään läpi ohjelmistojen vertailu vaatimusten 

määrittämisestä tulosten tutkimiseen asti. 

5.1 Vaatimukset 

Ohjelmistolle asetettiin heti työn alkuvaihessa useita eri vaatimuksia. 

Vaatimukset kategorisoitiin niiden tärkeyden perusteella pakollisiin ja 

suositeltaviin. Pakollinen tarkoitti sitä, että jos BI-ohjelmisto ei kyennyt 

toteuttamaan asetettua vaatimusta, ei sitä voinut ottaa vertailuun mukaan. 

Suositeltavat vaatimukset olivat lähes yhtä tärkeitä, kuin pakolliset, mutta 

niistä pystyi joustamaan, jos ohjelmisto muuten olisi erityislaatuinen. 

Vaatimukset keskittyivät kolmeen eri asiaan: käytettävyyteen, teknisiin 

ominaisuuksiin sekä tuotteen hinnoitteluun ja lisensointiin. 

Pakolliset vaatimukset: 

 Ohjelmiston on pystyttävä käyttämään Microsoft SQL Server 

Analysis Services-pohjaista Online Analytical Processing-kuutiota 

eli OLAP-kuutiota tiedonlähteenä. 

 Raporttien selainpohjaisuus, eli loppukäyttäjän ei tarvitse asentaa 

mitään uutta ohjelmistoa. 

 Ohjelmiston on käytettävä Microsoftin Windows-toimialuetta eli 

Active Directorya (AD) ohjelmaan kirjauduttaessa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että ohjelmaan kirjaudutaan automaattisesti käyttäjän omilla 

AD-tunnuksilla. 

 Ohjelmiston hinnoittelun pitää olla reilusti Microsoftin Business 

Intelligence-tuotteita alhaisempi. 

 Raporttien luominen on oltava helppoa, ja niitä on pystyttävä 

tallentamaan sekä julkaisemaan katseltavaksi web-portaaliin, joka 
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on AD-authentikoinnin takana. Raporttien luomiseen käytetään 

vertailukohtana Microsoft Reporting Services-ohjelmistoa. 

Suositeltavat vaatimukset: 

 Ohjelmiston on mahdollistettava porautuminen, jotta voidaan katsoa 

tietoa tarkemmalla tasolla. 

 Raporttien on skaalauduttava mobiililaitteille. Ohjelmistolla on 

pystyttävä luomaan raportteja, jotka toimivat myös tabletti- ja 

älypuhelinlaitteilla. 

 Raportointiohjelmistolla on pystyttävä tekemään graafisia 

dashboard-tyylisiä raportteja. 

 Ohjelmiston asentamisen on oltava helppoa, eikä se saa vaatia 

suuria muutoksia asetuksiin. 

 Ohjelmiston ylläpidon sekä päivittämisen on oltava helppoa. 

 Ohjelmiston on oltava luotettava ja toimintavarma, se ei saa olla 

virhealtis. 

 Ohjelmistolla pystytään tekemään raportteja suoraan web-

portaalista. 

Raportointiohjelmisto sai olla myös avoimeen lähdekoodiin (Open Source) 

perustuva, kunhan sen lisenssointi salli kaupallisen käytön eikä pakottaisi 

ohjelman muunnellun version julkaisemista. 

5.2 Vertailun tavoite 

Vertailun ja samalla tämän opinnäytetyön tavoite on antaa halvempi 

vaihtoehto Microsoftin Business Intelligence-tuotteille sekä samalla 

vertailla ja tuoda esille muita Business Intelligence-ohjelmistoja. 

Vaihtoehtoisia BI-ohjelmistoja vertaillaan luvussa 5.1 kuvattujen 

vaatimusten pohjalta. Ohjelmistoista kahdella parhalla oli tavoitteena 

tehdä esimerkkiraportteja Microsoftin AdventureWorks OLAP kuutiota 

lähteenä käyttäen. 
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5.3 Vertailumenetelmät 

Vertailu toteutettiin jokaisen ohjelmiston kohdalla samalla periaatteella. 

Ensimmäisenä tuotteen internet-sivuilta etsittiin ja varmistettiin, että sillä 

on mahdollisuus täyttää pakolliset vaatimukset. Tämän jälkeen etsittiin 

esimerkki-raportteja, dashboardeja sekä muita valmiita ohjelmistolla 

tehtyjä tuotoksia. Nämä antoivat suuntaa siihen, mitä ohjelmistolla on 

mahdollista tehdä. Ennen kuin ohjelma otettiin testaukseen, tarkistettiin 

vielä sen lisenssointi, jos se oli saatavilla. Joissain tapauksissa 

lisenssointitiedot piti kysyä sähköpostilla, jolloin tämä tieto oli saatavilla 

vasta testauksen jälkeen. Jos ohjelman lisenssointi todettiin 

hyväksyttäväksi, asennettiin ohjelmistosta koeversio testausta varten. 

Koko ohjelman käyttöprosessi asennuksesta raportin käyttämiseen asti 

otettiin huomioon vertailua tehtäessä. Tämä tarkoitti sitä, että jo 

asennusvaiheessa liian vaikeakäyttöiseksi osoittautuneet ohjelmat 

saattoivat karsiutua tai joutua tarkempaan harkintaan. Useille testatuille 

ohjelmistoille löytyi valmistajan internet-sivuilta asennusohjeet, joita 

käytettiin ensisijaisena ohjeistuksena asennuksen yhteydessä. Joissain, 

etenkin avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa, jouduttiin turvautumaan joko 

internetistä löytyviin keskustelupalstoihin tai omaan tietotaitoon, jotta 

ohjelma saatiin lopulta toimimaan. 

Tärkeimpänä vertailussa pidettiin asennetun ohjelman käyttämistä. Tällä 

tarkoitetaan pääosin raporttien ja dashboardien tekemistä, näiden 

käyttämistä ja julkaisua sekä omien kyselyiden ja analyysien tekoa. 

Vertailussa keskityttiin huomioimaan, ettei ohjelmiston käyttö vaatisi 

tietotekniikan ammattilaisuutta, vaan myös normaalit käyttäjät voisivat 

tehdä BI-työkalulla haluamiaan raportteja ja dashboardeja. 

Jokaisesta ohjelmasta vertailtiin muutamia perusominaisuuksia, jotka ovat 

taulukoituna vertailuosiossa. Nämä ominaisuudet eivät olleet ennalta 

määrättyjä, vaan niihin tuli lisäyksiä ohjelmien testausvaiheessa, koska 

monista ohjelmista löytyi hyödyllisiksi todettuja ominaisuuksia ja 
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mahdollisuuksia, jotka nostivat niiden asemaa muihin vertailunkohteisiin 

nähden. 

5.4 Vertailuun valitut ohjelmistot 

Tässä opinnäytetyössä vertailtavat Business Intelligence-ohjelmistot on 

valikoitu laajemmasta listasta ohjelmistoja, joita testattiin työtä varten. 

Tässä työssä vertaillaan kolmea eri BI-ohjelmistoa, jotka on valittu 

kymmenien muiden BI-ohjelmistojen joukosta, koska nämä parhaiten 

täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Tästä vertailusta karsiutuneita 

ohjelmistoja ovat muun muassa seuraavat: 

 Saiku Analytics 

 Jaspersoft 

 Flexmonster 

 SpagoBI 

 OpenI 

 Telerik 

 Dundas Dashboards 

 Jedox 

 instantOLAP 

 pivot4j 

 Birst 

 Tableau. 

Näistä useita harkittiin neljänneksi ohjelmistoksi mukaan vertailuun, mutta 

kun ohjelmistojen joukosta alkoi löytyä selkeitä suosikkeja, päätettiin rajata 

vertailtavien ohjelmistojen määrä kolmeen. Kolme ohjelmistoa valittiin siis 

usean ohjelmiston joukosta, koska ne parhaiten vastasivat asetettuihin 

vaatimuksiin. 

Vertailtavia ohjelmistoja valittiin monien arvostelujen sekä listojen 

perusteella. Näistä huomattavin oli ehkä Gartnerin Magic Quadrant, jossa 

vertaillaan ja arvioidaan johtavia ja nousevia Business Intelligence-

ohjelmistoja. Gartnerin vertailu (KUVIO 14) oli erittäin hyödyllinen juuri sen 
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takia, että siinä keskityttiin moniin juuri tälle opinnäytetyölle asetettuihin 

vaatimuksiin. 

 

KUVIO 14. Gartner Magic Quadrant 2014 (Tableau 2014) 

Vertailuun valitut kolme ohjelmistoa ovat seuraavat: 

 Logi Analytics 

 Pentaho Community Edition 

 Kyubit Analysis Portal. 

Nämä ohjelmistot esitellään seuraavaksi. 
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5.4.1 Logi Analytics 

Logi Analytics on tähän vertailuun valituista ohjelmistoista laajin. Yksi sen 

mukaan ottamiseen vaikuttaneista asioista on se, että se oli korkealla 

Gartnerin Magic Quadrantilla, jolla se oli kuvattu haastajaksi. Logi 

Analytics tarjoaa useita eri tuotteita, tässä vertailussa tutkittiin Logi Info-

nimistä ohjelmistoa. 

Logi Info mahdollistaa web-pohjaisten analyysien, dashboardien ja 

raporttien tekemisen. Logi Infon käyttöliittymä uusiutui juuri testauksen 

aikana, joten osa testauksesta on tehty vanhalla käyttöliittymällä. Login 

internet-sivuilta löytyi kattava, ajan tasalla pysyvä dokumentaatio 

tuotteesta. Dokumentaatiosta löytyi ohjeet kaikkia tarvittavia asennuksia 

varten sekä paljon esimerkkejä ja opastuksia itse raporttien tekemiseen. 

Logi Infolla raporttien luonti tapahtuu omalle tietokoneelle asennettavalla 

ohjelmalla. Raportteja rakennetaan samaan tapaan kuin web-sivuja, eli jos 

on perustiedot hallinnassa web-sivujen tekemisestä, ei Logi Infolla 

raporttien tekeminen ole vaikeaa. Vaikka kyseistä osaamista ei olisikaan, 

on raporttien tekeminen silti kohtalaisen helppoa loistavan käyttöliittymän 

ansiosta (KUVIO 15). Käyttöliittymä tarjoaa paljon valmiita elementtejä, 

joita voi lisätä raportille vaikka raahaamalla ne haluamaansa kohtaan 

raporttia (KUVIO 16). Kun tähän lisää kattavan dokumentaation, josta 

löytyy selkokielisiä ohjeistuksia raporttien tekoon, oli Logi Info varma 

valinta vertailuun mukaan. 
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 KUVIO 15. Logi Info-käyttöliittymä 

 

KUVIO 16. Logi Info-elementtejä 



35 

Logi Infolla tehtävät raportit pystyy julkaisemaan Internet Information 

Services (IIS) -alustalla. IIS mahdollistaa myös Active Directory 

authentikoinnin helpon toteutuksen. Julkaisemista varten tulee 

asennuksessa mukana helppokäyttöinen ohjelma. 

Koska Logi Infolla tehtävät raportit ovat kuin internet-sivuja, ovat ne myös 

helposti tehtävissä mobiililaitteille skaalautuviksi. Skaalautuvuuden 

toteuttamiseksi voi käyttää esimerkiksi Twitterin Bootstrap-kirjastoa. 

Jokaisella raportilla olevalla elementillä on HTML-ominaisuuksia, kuten 

mahdollisuus lisätä luokka (class) -attribuutteja, joiden avulla Bootstrap 

toimii. 

Logi Infon lisensointitiedot eivät selvinneet suoraan tuotteen internet-

sivuilta, vaan niitä selvitettiin sähköpostin välityksellä. 

5.4.2 Pentaho Community Edition 

Pentaho on tämän vertailun ainoa avoimeen lähdekoodiin (Open Source) 

perustuva järjestelmä. Se valittiin mukaan juuri sen takia, että 

tarkoituksena oli löytää mahdollisimman edullinen ratkaisu. Pentaho oli 

myös listattuna Gartnerin Magic Quadrantilla, mutta siinä käytetty versio oli 

ohjelmiston maksullinen Enterprize Edition-versio. Tässä vertailussa 

tutkitaan siis avoimen lähdekoodin Community Edition (CE) -versiota. 

Pentaho CE tarjoaa web-portaalin, jossa käyttäjä voi luoda, hallita ja 

julkaista tekemiään raportteja. Portaaliin pystyy asentamaan lisäosia, 

joista käytettäväksi valittiin Saiku Analytics-ohjelmistosta tututuksi tullut ja 

hyväksi todettu Saiku UI (KUVIO 17). Saiku UI mahdollistaa drag and 

drop-tyylisen analysoinnin ja raporttien tekemisen. Vasemmalla kuviossa 

näkyy dimensiot ja faktat tai mittarit (measures). Tästä listasta vedetään 

riveille ja kolumneille sekä filtereiksi dimensioita ja mittareita, jolloin 

saadaan kuviossa näkyvä pivot-tyylinen raportti. Saiku UI tarjoaa myös 

useita graafisia elementtejä, joita voi luoda suoraan jo nähdyn tiedon 

pohjalta, kun valitaan vain graafinen moodi. 
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KUVIO 17. Saiku UI 

 

Pentaho tarjoaa myös erikseen asennettavan raporttien 

suunnittelualustan, joka vastaa käytettävyydeltään Microsoftin Reporting 

Services-tuotetta. Tavoitteena on kuitenkin helppokäyttöinen raporttien 

tekeminen, joten raportteja tehtiin suoraan web-portaalista. Portaali on 

todella monipuolinen ja tarjoaa lisäosien kautta monia ominaisuuksia. 

Käyttäjät pystyvät tekemään dashboardeja ja raportteja useilla eri 

työkaluilla suoraan portaalista. 

Koska Pentaho CE on Open Source, sen asennuksen oletettiin olevan 

lähtökohtaisesti huomattavasti haastavampaa, kuin muiden vertailussa 

olevien ohjelmistojen. Tämä olettamus ei pettänyt, sillä ohjelmiston 

asentaminen ja asetusten, lisäosien sekä muiden ominaisuuksien kanssa 

kului huomattavasti enemmän aikaa, kuin itse raporttien tekemiseen ja 

tutkimiseen. 

Pentahon maksullinen EE-versio tarjoaa Active Directory-integrointia, 

mutta CE-versiossa tämä toiminnallisuus on hoidettava muokkaamalla itse 

ohjelman asetuksia ja lähdekoodia. Active Directory-integroinnin uskottiin 

kuitenkin olevan mahdollista, koska siihen löytyi useita ohjeistuksia. 
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Ohjeiden noudattamisesta huolimatta AD-authentikointia ja integrointia ei 

kuitenkaan koskaan saatu toimimaan, mutta sen pitäisi kuitenkin olla 

mahdollista. Kuten edellä on mainittu, tämä vaatii kuitenkin tietoteknistä 

asiantuntemusta. 

Vaikkei AD-integrointia saatu toimimaan, testattiin kuitenkin ohjelmiston 

muita ominaisuuksia. 

5.4.3 Kyubit Analysis Portal 

Kyubit Analysis Portal on tässä vertailussa olevista ohjelmistoista 

tuntemattomin. Se on ainut lopulliseen vertailuun päätynyt ohjelmisto, jota 

ei löydy Gartnerin Magic Quadrantilta. Kyubit on web-portaalina toimiva 

ohjelmisto, joka asennetaan keskitetysti palvelimelle ja jota käytetään 

selaimen kautta. Se on tehty analysoimaan juuri Microsoftin SQL Server 

Analysis Services-ohjelmistolla tehtyjä OLAP-kuutioita. 

Kyubit tarjoaa drag and drop-idealla toimivan käyttöliittymän analyysien 

tekemiseen (KUVIO 18). Käyttöliittymä toimii samalla tavalla kuin 

Microsoftin SQL Server OLAP-kuution selaus, käyttäen myös samoja 

tuttuja ikoneita dimensoiden ja faktojen merkitsemiseen. Jokaisen raportin 

tekeminen aloitetaan joko tästä drag and drop-käyttöliittymästä tai suoraan 

kuutioon tehtävästä MDX (Multidimensional Expressions) -kyselystä. 

Graafisen esityksen saa aikaan yhtä helposti kuin yllä olevassa kuviossa 

(KUVIO 19) näkyvän pivot taulukonkin. Valitaan vain kuvioissa 18 ja 19 

näkyvästä, taulukon yllä olevasta valikosta kaavio eli chart-kohta sekä 

halutun kaavion tyyppi. 
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KUVIO 18. Kyubit Analysis Portal-käyttöliittymä 

KUVIO 19. Kyubit Analysis Portal pivot-analysointi 

Kyubit mahdollistaa myös kattavien dashboardien tekemisen. Dashboard-

osiossa käytetty esimerkki dashboard (KUVIO 13) on tehty Kyubit Analysis 

Portaalilla. Dashboardit ovat myös osittain skaalautuvia, niitä voisi käyttää 

ainakin tablet-laitteilla sekä suuremman resoluution omaavilla 
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älypuhelimilla. Dashboardeilla käytettävien KPI-mittareiden tekeminen 

onnistuu jo tehdyn analyysin pohjalta tai kirjoittamalla kysely suoraan 

OLAP-kuutioon. 

Kyubit on suoraan asennuksessa integroitavissa Active Directoryn kanssa. 

Ohjelmisto mahdollistaa myös käyttäjien hallinnan ja raporttien 

näkyvyyden rajaamisen. 

Kyubit Analysis Portaliin löytyy tuotteen internet-sivuilta dokumentaatio 

tuotteen asennukseen, analyysien ja dashboardien tekemiseen sekä 

muutamiin muihin vaativampiin toimenpiteisiin. Kaikkiin näihin löytyy myös 

selkeät video-ohjeistukset. 

5.5 Vertailu 

Kun kaikki kolme ohjelmistoa oli testattu, pystyttiin niitä vertailemaan 

toisiinsa kriittisesti ja asiakkaan näkökulmaa ajatellen. Tässä luvussa 

käydään läpi ohjelmistojen ominaisuuksia, lisenssointia ja muita 

vaatimusten perusteilla tutkittuja asioita ohjelmista sekä vertaillaan 

ohjelmistoja toisiinsa. Vertailu perustuu laajalti asetettuihin vaatimuksiin, 

mutta myös ohjelmistojen toimivuuteen sekä käytettävyyteen. 

Vertailtavista ohjelmistoista kerättiin joitain tietoja taulukkoon (TAULUKKO 

1), jotta olisi helpompi rinnakkain tarkkailla ohjelmistojen ominaisuuksia. 

Taulukon lisäksi käydään läpi ohjelmistoja käytettäessä huomattuja 

asioita, jotka vaikuttivat vertailun tulokseen. Myös ohjelmistojen 

lisenssointi- ja versiotiedot löytyvät alla olevasta taulukosta. 
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TAULUKKO 1. Vertailtavien BI-ohjelmistojen ominaisuuksia 
 

Vertailun kohde Logi Analytics – Logi Info Kyubit Analysis Portal 
Pentaho Community 
Edition 

Lisenssointi 
50 asiakasta 
1098€/asiakas/vuosi = 
yhteensä 54900€ per vuosi 
kolmen vuoden sopimuksella 
100 asiakasta 
730€/asiakas/vuosi = 
yhteensä 73200€ per vuosi 
kolmen vuoden sopimuksella 

Rajoitettu käyttäjien, 
dashboardien ja OLAP 
kuutioiden mukaan. 
Rajoittamaton versio 1495$ 
kertaostos per asiakas tai 
palvelin. 

Open Source lisenssointi. 
Täysin ilmainen. Pentaho 
lisenssoitu GNU General 
Public License version 2.0 
(GPLv2) ja Saiku Apache 
License Version 2.0. Pentahon 
lisenssi on copyleft lisenssi, 
edellyttää muunnosten 
julkaisua samalla lisenssillä. 
Saikun lisenssi sallii myös 
suljetun koodin kehittämisen. 

Ohjelmaversio 
Logi Info 11.3 Release 3.0.7 

Pentaho 5.2.0.0-209 
Saiku UI - Ei tiedossa 

Active Directory, 
käyttäjänhallinta IIS:n kautta Windows 

Authentikointi päälle Toimii AD:n kanssa 

Mahdollista yhdistää AD:n 
kanssa muokkaamalla Spring 
Securityn configurointi 
tiedostoja. 

AD tunnusten käyttö 
OLAP kuutioon 
yhdistettäessä Mahdollista, pitää asettaa 

kuution Connection String:ä 
määriteltäessä. 

Toimii suoraan. Mahdollista 
myös yhdistää ennalta 
määrätyn käyttäjän 
tunnuksilla 
raportti/dashboard 
kohtaisesti. 

Luultavasti mahdollista 
integratedSecurity 
parametrin avulla. 

Näkyvyyden 
rajoittaminen olemassa 
olevien AD oikeuksien 
tai ryhmien mukaan 

Raporttien näkyvyyden 
rajaaminen tapahtuu IIS:n 
kautta. 

AD ryhmittäin sekä käyttäjä 
kohtaisesti. Ei 

OLAP-kuution 
käyttäminen 

Connection string parametri 
OLAP yhteys elementissä 

Palvelimen ja kuution nimi 
asetuksiin 

Connection string lisättävä 
ohjelmiston konfigurointiin. 

Drag and drop 
analysointi 

Elementtejä voi raahata 
raporttiin. Elementeille omat 
velhot, joilla helppo 
toteuttaa. Kyllä Kyllä. Saiku-ui:n avulla 

Porautuminen 
Porautuminen mahdollista, 
määritettävä kohde 
manuaalisesti. 

Poratutuminen 
automaattisesti toiminnassa, 
mahdollisuus myös käyttää 
linkkejä joissa dynaamisia 
parametrejä. 

Mahdollista joissain 
lisäosissa. Manuaalisesti 
lisättävä suurimmassa osassa. 
Saiku UI:n kautta osittain 
automaattinen. 

Filterointi 
Mahdollista joissain 
elementeissä. 

Mahdollista analysointi 
vaiheessa. 

Mahdollista joissain 
lisäosissa. Saiku UI:llä 
analysointi vaiheessa. 

 

Kuten taulukosta näkyy, on ohjelmistoissa suuria eroja. Suurin, 

vaatimuksiin perustuva eroavuus ilmaantui, kun saatiin sähköpostein 

selvitettyä Logi Infon lisenssointi sekä siitä koituvat kulut. Tässä vaiheessa 

ohjelmisto oli ehditty jo testata ja todeta varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, 

mutta se joutui selkeästi taka-alalle korkeiden kustannusten johdosta. Logi 
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Infon asiakkaisiin perustuvat kustannukset nostivat sen kulut 

huomattavasti vertailun toista maksullista ohjelmistoa kalliimmaksi 

vaihtoehdoksi. 

Kun BI-ohjelmistoista oli selvitetty yllä olevassa taulukossa olevat tiedot, 

esitettiin ohjemistot opinnäytetyön tilaajalle. Esittelyn tuloksena vertailu 

keskittyi, Logi Infon lisenssoinnin selvittyä, Kyubit Analysis Portalin ja 

Pentaho CE:n välille. 

Molemmilla sekä, Pentaho CE:llä että Kyubit Analysis Portalilla on selkeät 

web-portaalit ja käyttöliittymät raporttien luomiseen. Pentahon käyttö 

vaativampien dashboardien tekemiseksi on kuitenkin ongelmallisempaa, 

koska se vaatii lisäosien asennusta sekä tietoteknistä osaamista. Siinä 

missä Kyubit tarjoaa ominaisuuden valmiina sekä usein 

selkokäyttöisempänä, ei Pentaho pysty vastaamaan saman ominaisuuden 

tuottamiseen yhtä käyttäjäystävällisesti. 

Pentaholla on mahdollista luoda hienoja sekä käyttökelpoisia raportteja ja 

dashboardeja; niiden tekeminen vain koitui monimutkaisemmaksi kuin 

vertailun toisella osapuolella. Pentahon asennukseen liittyvät ongelmat, 

varsinkin AD integroinnin kanssa, huonontavat entisestään sen asemaa 

Kyubitiin nähden. Pentahoa ei saatu integroitua AD-toimialueeseen 

onnistuneesti, vaikka toteutusta yritettiin useita eri ohjeita seuraamalla. 

Toimintavarmuus ja ylläpidettävyys olivat myös vertailun kohteena. 

Pentahon asennus vaiheessa tulleet ongelmat aiheuttivat sen, että 

ohjelmisto jouduttiin käynnistämään uusiksi useita kertoja. Kyubitin 

asennusvelho kaatui ensimmäisellä asennuskerralla, mutta tämän jälkeen 

ei muita ongelmia ollut havaittavissa. Kyubit lupaa internet-sivuillaan uusia 

päivityksiä ohjelmistoon kahden kuukauden välein sekä suuremman 

ohjelmistopäivityksen kerran vuodessa. Tämän lisäksi kertaostona 

maksettavaan lisenssiin kuuluu myyjän tukipalvelut. 

Kyubitin huonoksi puoleksi koituvat siis lisenssoinnista tulevat 

kustannukset (KUVIO 20). Kaikki lisenssit ovat palvelinkohtaisia. 
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Lisenssoinnista ei kuitenkaan tule muita kuluja, vaan maksu suoritetaan 

kertamaksuna. 

 

KUVIO 20. Kyubit Analysis Portalin lisenssointi 

5.6 Tulokset 

Tämän vertailun vaatimuksia parhaiten vastaava Business Intelligence-

ohjelmisto on Kyubit Analysis Portal. Siinä yhdistyy samaan pakettiin juuri 

kaikki tärkeimmät ominaisuudet, joita vaatimuksissa kaivattiin. Kyubit 

Analysis Portalin web-portaali on erittäin selkeäkäyttöinen. Sillä analyysien 

tekeminen sekä raporttien ja dashboardien rakentaminen ovat 

käyttäjäystävällisiä, eikä niiden tekeminen vaadi suurta tietoteknistä 

osaamista. 

Pentaho on hyvä ratkaisu, jos etsitään ilmaista Business Intelligence-

alustaa. Pentaho sopii siis pienille ja aloittaville yrityksille, joissa ei 

välttämättä tarvita juuri tässä vertailussa korostunutta AD-integrointia. 

Kyubit Analysis Portal sopii kaiken kokoisille yrityksille. Se toimii loistavasti 

pienempien yritysten ainoana BI-työkaluna taulukko-ohjelmien lisäksi. 

Suuremmille yrityksille Kyubit tarjoaa hyvän lisän antaen käyttäjille 

mahdollisuuden tutkia ja analysoida informaatiota sekä luoda omia 

raportteja. 
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6 YHTEENVETO 

Business Intelligence tai DW/BI on suuressa nousussa oleva tietotekniikan 

ala. Vaikka monet yritykset ovatkin rakentaneet jo tietovarastoja, löytyy 

niille aina uusia käyttötarkoituksia, esimerkiksi Business Intelligene-

työkalujen joukosta. Kyubit Analysis Portal on yksi näistä lupaavista BI-

työkaluista, joka tarjoaa käyttäjäystävällistä OLAP-analyysiä raporttien ja 

dashboardien muodossa. 

Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi tietovarastoinnin ja Business 

Intelligencen teoriaa sekä vertailtiin BI-ohjelmistoja. Tavoitteena oli saada 

vertailun perusteella paras, vaatimuksia vastaava ohjelmisto selville. 

Tavoite saavutettiin, mutta osittain vertailu jäi vajavaiseksi. Vertailua 

haittasi Logi Infon lisenssointitietojen puute sekä Pentaho CE:n 

asennuksessa koituneet ongelmat. Varsinkin Pentahon ongelmat 

vaikuttivat lopputulokseen. Myös ohjelmistoilla tehdyt raportit jäivät 

vähäisiksi. 

Jos työn aloittaisi nyt, täytyisi ohjelmistojen käyttöön varata enemmän 

aikaa. Tällöin saataisiin selkeämpi kuvaus siitä, mitä kaikkea valituilla 

ohjelmistoilla on tehdä. Myös vertailtavien ohjelmistojen valintaan olisi 

hyvä käyttää enemmän aikaa, jotta saataisiin käytyä koko BI-ohjelmistojen 

kirjo läpi. 

Jatkokehityksenä Kyubit Analysis Portal sekä Pentaho CE-ohjelmistoilla 

tehdään lisää kattavampia raportteja ja dashboardeja käyttäen Microsoftin 

AdventureWorks OLAP-kuutiota lähteenä. Jatkokehityksen tarkoituksena 

on saada kuva siitä, miten ohjelmistot suoriutuisivat tiettyyn tarkoitukseen 

kohdistuneesta raportoinnista. Näin nähdään paremmin, kuinka ohjelmistot 

toimisivat todellisessa asiakasympäristössä. 
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