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Tämä opinnäytetyö käsittelee eri toimialoilla toimivien yritysten keinoja hyödyntää kerää-
määnsä tietoa liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tutkimuksessa esitellään tiedon käytön ja tie-
dolla johtamisen haasteita yritysten näkökulmasta. Tavoitteeksi tutkimukselle asetettiin uu-
den informaation ja ymmärryksen esittäminen ajankohtaisesta aiheesta.   
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että yrityksille tärkeimpiä tietolähteitä ovat heidän asiakas- ja käyt-
täjädatansa. Lisäksi yritykset keräävät tietoa oman sisäisen suorituskyvyn seurantaan. Tie-
don keräämisessä ja sen analysoinnissa hyödynnetään yrityksen määrittämiä avainmitta-
reita (Key Performance Indicator). Tiedon käytön ja tiedolla johtamisen suurimpia haasteita 
yrityksille ovat oleellisen tiedon jalostaminen valtavista tietomassoista. Tieto on kerättävä 
monista eri lähteistä ja usein nämä järjestelmät eivät kommunikoi keskenään. Euroopan 
Unionin tietosuoja-asetus (GDPR) ei aiheuttanut haastateltaville yrityksille suuria muutok-
sia, sillä siihen oltiin varauduttu etukäteen hyvin. Myöskään haastateltavien omissa työteh-
tävissä asetuksella ei ollut merkittäviä vaikutuksia.  
 
Tulevaisuudessa yrityksien menestykselle on tärkeää mahdollisimman reaaliaikaisen ja re-
levantin tiedon hankkiminen. Haastateltavat hyödyntävät dataa monissa omaan työhönsä 
liittyvissä päätöksissään. Tiedolla johtamisen arvostus on yleisesti kasvamassa. Tiedolla 
johtamista ei enää nähdä vain tietojohtajien vaan koko yrityksen yhteisenä asiana. Datan 
ja analytiikan merkitys osana jokaisen päivittäistä työtä tulee kasvamaan. Tietojohtamisen 
menetelmiä pyritään hyödyntämään tehokkaammin yrityksen eri osa-alueilla.  
 
Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2017. Teoriaosuuden alustava rakenne muo-
dostui tässä vaiheessa. Alkuperäisen rajauksen muodostaneelta alalta ei saatu hankittua 
riittävästi haastatteluita, joten työn rakenne ja rajaus muutettiin opinnäytetyöohjaajan 
kanssa tehdyllä päätöksellä. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä 
käyttäen. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina syksyllä 2018. Osa haastatteluista 
toteutettiin kasvotusten ja osa puhelinhaastatteluina. Empiirinen osuus kirjoitettiin haastat-
teluiden valmistuttua joulukuussa 2018. 
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1 Johdanto  

Digitalisaatio on mahdollistanut yhä suurempien tietomassojen keräämisen. Erilaisten ar-

vioiden mukaan 90 prosenttia kaikesta maailman datasta on syntynyt viimeisten kahden 

vuoden aikana. Tietoa ja informaatiota on nykyisin nähtävissä kaikkialla. Domon vuosittain 

julkaisemat Data Never Sleeps – raportit korostavat sitä, kuinka tieto on yhä tärkeämpää 

päivittäisessä elämässämme. Tieto on elinvoimaa niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Big 

datan hyödyntäminen ja tekoälyn luomat mahdollisuudet ovat olleet viime vuosina paljon 

mediassa esillä. Yrityksille kyky hyödyntää dataa liiketoiminnassaan tarjoaa lukuisia erilai-

sia mahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiseksi. Esimerkiksi markkinointi ja myynti ovat 

tähän erinomaisia kohteita. Informaation määrä kasvaa edelleen eksponentiaalisesti. Ihmi-

sen kyky hyödyntää sitä kasvaa kuitenkin vain lineaarisesti, sillä ihmisiä rajoittavat meidän 

kognitiiviset kykymme. Tämä yhtälö aiheuttaa lukuisia haasteita yrityksille. (Sitra) 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, kuinka yritykset hyödyntävät käytössään olevaa 

tietoa liiketoiminnassaan ja ratkaisevat sen käyttöön liittyviä haasteita. Tutkimukseen liittyy 

ajankohtainen ilmiö tiedon käytöstä yritysten päätöksenteossa. Aihe on ollut yhtä enem-

män suomalaisessakin mediassa esillä ja siitä on viime vuosina tehty myös erilaisia hank-

keita ja tutkimuksia. Suomessa muun muassa Yhtäköyttä -hanke (2017) ja Tieto päätök-

senteossa – projektit (2017) ovat tuoneet uusia ajatuksia ja toimintatapoja tiedon hyödyn-

tämisestä. Aiheena tiedon käytön tutkiminen on itselleni erityisen kiinnostava. Olen pelan-

nut pokeria päätulonlähteenäni pitkään ja kaikki pokerissa tehtävä päätöksenteko perus-

tuu rajalliseen informaatioon ja sen mahdollisimman tarkkaan ja tehokkaaseen hyödyntä-

miseen, lyhyen ja rajatun ajan sisällä. Omiin taustoihini pohjaten koin motivoivaksi toteut-

taa tutkimuksen juuri tiedon käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvästä aiheesta, joka jollain 

tavalla korreloisi pokeriammattilaisuuden haasteiden kanssa. Päätös tutkimuksen aiheen 

tarkemmasta rajauksesta muodostui vasta tutustuttuani aiheeseen syvällisemmin. Opin-

näytetyön tavoitteena on saada vastauksia työlle asetettuihin tutkimuskysymyksiin: 
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Tutkimus on rajattu käsittelemään yritysten liiketoiminnan tietotarpeiden ymmärtämistä, 

hyödyntämistä ja niiden haasteita. Rajauksen ulkopuolelle on jätetty tekoälyn ja robotiikan 

hyödyntämisen. Tällä on pyritty välttämään liian laajan kokonaisuuden käsitteleminen. 

Tutkimusongelman aihe määrittää tutkimusasetelman ja parhaan tavan tutkia ja analy-

soida aineistoa. Tutkimuksen toteuttaminen kvalitatiivisen menetelmän keinoin on perus-

teltua tutkittaessa aihetta, jolle ei ole vielä selkeää teoriapohjaa muodostunut. Usein uutta 

asiaa käsiteltäessä selkeää teoriapohjaa ei ole, joten se on itse koottava lukuisista haja-

naisista kokonaisuuksista. Opiskeluaikana opitut tiedonhaun taidot ovat oleellinen osa tätä 

työn vaihetta. Lähdekriittisyys on tärkeää luotettavan tutkimuksen tekemiselle. Tutkimus-

ongelmiin vastaamisen lisäksi tavoitteena on oman osaamisen kehittäminen. Tutkimuksen 

aineisto muodostuu teorian lisäksi teemahaastatteluista. Haastatteluilla saadaan aiheesta 

syvällisempää tietoa ja ymmärrystä alan ammattilaisilta, jota ei lähdekirjallisuudesta ole 

löydettävissä.  

 

Tutkimuksessa tiedolla viitataan pääasiassa big dataan. Tarkennuksena kuitenkin totean, 

että tässä työssä on käytetty molempia termejä, sekä tietoa että dataa kuvaamaan yritys-

ten käyttämää informaatiota. Arkikielessä näillä ei ole suurta eroa ja niillä tarkoitetaan 

usein samaa asiaa (Poikola, A., Kola, P. & Hintikka, K. 2010). Alun perin tarkoitus oli käyt-

tää vain ’tieto’ sanaa, mutta koska termi ei ole vielä vakiintunut tässä asiayhteydessä, 

osassa kappaleista puhutaan datasta. Käsitteitä on tarkemmin avattu kappaleessa kaksi. 

Kolmannessa kappaleessa käsitellään tiedolla johtamista. Alkuperäinen ajatus oli luoda 

teoriapohja suurten tietomassojen, big datan, ympärille. Kuitenkin perehdyttyäni aihee-

seen minulle ilmeni, että tieto ja tiedolla johtaminen liittyvät tässä tutkimuksessa niin tii-

viisti toisiinsa, ettei vain toisen käsittely ole paras tapa toteuttaa tutkimusta. Tähän yhtey-

teen perustaen tutkimuksen teoriakappaleet ovat muodostettu näistä kahdesta kokonai-

suudesta.  
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Tutkimuksen teoreettisen osuuden lähdemateriaalit hankittiin suurimmaksi osaksi Google 

Scholar -hakukonetta hyödyntäen. Sitä on käytetty etsittäessä erilaisia julkaisuja tieteelli-

sen kirjallisuuden tietokannoista. Hakupalvelu löytää julkaisun kokotekstin joko kirjaston 

tai verkon kautta ja sisällyttää vain ne sivut, jotka sisältävät kaikki hakusanat. (Hirsjärvi, 

ym. 2007) Valittuihin lähteisiin päädyttiin muun muassa hakusanoilla ”big data” ”big data 

analytics”, ”big datan haasteet”, ”big datan käyttö yrityksissä”, ”data-analytiikka”, ”data-dri-

ven decision making”, ”datapohjainen päätöksenteko”, ”key performance indicator”, ”mas-

sadata”, ”tiedolla johtaminen” ja ”tietojohtaminen”.  
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2 Mitä tieto on  

Teoriapohjan perustana on tieto, joten sen määrittely on olennaista tämän tutkimuksen 

kannalta. Kuitenkaan yksiselitteistä määritelmää kaikelle olemassa olevalle tiedolle ei ole 

mahdollista esittää. Tiedon määritelmiä on monia ja se riippuu asiayhteydestä. Yksi tunne-

tuimmista on Platonin klassisen tiedon määritelmä, jonka mukaan tieto on hyvin perusteltu 

tosi uskomus. Määritelmää pidetään yleisesti hyvänä lähtökohtana, vaikka sillä on omat 

puutteensa. Määritelmä sisältää filosofisen kysymyksen siitä, mitä voidaan pitää riittävän 

hyvänä ja järkevänä perusteluna. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko hyvin perusteltu usko-

mus aina oikeasti tietoa. Tutkimuksen teorian sisäistämiseksi kuitenkin riittää, että tiedon 

määritelmä on ymmärretty tässä asiayhteydessä, joten filosofiset kysymykset tiedon mää-

ritelmästä ei ole oleellisia. Tiedon määritelmiä on monia. Yhtäläistä näille on se, että tietoa 

on monenlaista. (Rowley 2007, Sydänmaanlakka 2009, Käpylä & Salonius 2013) Suomen 

kielessäkin sana tieto on monimerkityksellinen ja sillä voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa. 

Tämä voi aiheuttaa sekaannuksia toisin kuin englannin kielessä, jossa sanat informaatio 

(information) ja tieto (knowledge) selvästi eroavat toisistaan. Tässä tutkimuksessa käytet-

täessä tieto sanaa, sillä kuvataan digitaalisessa muodossa olevaa massatietoa eli big da-

taa. (Poikola, ym. 2010)  

 
 Tiedon tasot ja arvoketju 

Tiedon pyramidi on yksi yleisimmin käytetyistä tavoista esittää sen eri tasoja (kuvio 1). 

Tiedon pyramidi perustuu hierarkkiseen ajatukseen, jossa tieto kehittyy pyramidin alem-

milta tasoilta datasta kohti viisautta. Viisaudelle lähtökohtaisesti annetaan suuri arvo, sillä 

sen hankkiminen usein vaatii aikaa ja kokemusta. Viisauden mittaaminen numeraalisena 

arvona on kutienkin usein hankalaa. Viisauteen liittyy myös paljon asioita, jotka eivät ole 

määrällisesti edes mitattavissa. Se on jokin selittämätön kokemuksien, ymmärryksen ja 

tiedon summa. Tästä johtuen tietämystä ja viisautta kuvataankin inhimillisenä tulkintana. 

Informaation sanotaan muuttuvan tiedoksi vasta silloin, kun sitä osataan tulkita. (Käpylä, 

J. & Salonius, H., 2013) Tämä tiedon esitystapa toimii tutkimukseen liittyvää tietoa käsitel-

täessä, sillä kaikki big data on mitattavissa numeroina tai muilla keinoin antaen jonkin ar-

von. Big datan hyödyntämiseen liittyy myös työssä opittuja tehokkaita toimintatapoja ja 

ymmärrystä aiheesta. Tätä kutsutaan niin sanotuksi hiljaiseksi tiedoksi, joka on vaikeasti 

siirrettävissä ja selitettävissä. Hiljainen tieto on tietynlaista asiantuntijuutta aiheesta. Se on 

kuitenkin jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle, jotta käsiteltävä kokonaisuus on riittävän 

kapea. Tiedon pyramidi voidaankin todeta käsittelevän big datan käytön ja hyödyntämisen 

pyramidia.  
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Kuvio 1. Tiedon pyramidi (Rowley 2007) 

 

Rowleyn mallin mukaan nämä tiedon tasot ovat seuraussuhteessa keskenään. Data on 

siis tiedon ensimmäinen taso, josta lopulta informaatio syntyy numeroista, teksteistä, ku-

vista tai niiden yhdistelmistä. Data itsessään ei sisällä vielä mitään suhteita vaan se on ir-

rallista tietoa. Sellaisenaan sitä ei vielä pystytä hyödyntämään. Myös informaatio on da-

taa, mutta se sisältää jonkin viestin. Informaatiolla on siis lähettäjä ja vastaanottaja. Infor-

maatio muuttuu tiedoksi, kun tiedon vastaanottaja on saanut sen. Tämä henkilö tulkitsee 

informaatiota oman tietämyksensä pohjalta. Tämä tietäminen voi ilmetä monissa eri muo-

doissa.  

 

Älykkyyden määritteleminen on haastavaa. Kansainvälinen älykkyysjärjestö Mensa mää-

rittelee älykkyyden kykynä oppia, soveltaa opittua ja ratkoa ongelmia. Älykkyyttä on esi-

merkiksi taito ymmärtää ja käsitellä erilaisia abstrakteja asioita. Lisäksi hahmotuskyky eri-

laisten asioiden välisillä, taito käyttää ja kehittää omia kykyjään ovat Mensan määritelmän 

mukaisesti älykkyyttä. Erilaiset älykkyyden osa-alueet korreloivat keskenään, mutta se 

millä tavalla nämä korreloivat, vaihtelee ihmisten välillä. Mensan älykkyystestit mittaavat 

aivojen kykyä informaation käsittelyn tehokkuutta sekä yleistä kognitiivista kyvykkyyttä. 

Älykkyys ei kuitenkaan koostu pelkästään numeerisesti mitattavissa olevista tekijöistä. 

Älykkyyttä on myös kyky tunnistaa omat tunteet ja hallita ne. Tätä kutsutaan tunneälykkyy-

deksi. Viisaus ja älykkyys eivät siis ole synonyymeja keskenään. Älykäs ihminen ei aina 

ole välttämättä määritelmän mukaan ole viisas. Aristoteles jakaa viisauden teoreettiseen 

ja käytännölliseen viisauteen. Näiden eroavaisuudet ovat usein helposti nähtävissä ihmi-

Viisaus
Tietämys

Informaatio
Data
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sissä. Ihmisen voidaan sanoa olevan niin sanotusti kirjaviisas ja jotkut toiset ovat emotio-

naalisesti viisaita. Molempia osa-alueita voi johonkin pisteeseen asti kehittää kirjallisuuden 

ja omien kokemuksien avulla. Ihmisten luontaiset eroavaisuudet kuitenkin määrittelevät 

sen, millä tasolla viisauden rajasi oat. Viisaus siis koostuu fyysisestä, rationaalisesta, 

emotionaalisesta ja henkisestä älykkyydestä. Jotta sitä voidaan kutsua viisaudeksi ne ovat 

siirretty onnistuneesti käytäntöön. (Sydänmaanlakka, P. 2013) 

 

Tiedossa yhdistyy ihmisen omat kokemukset ja arvot. Ihmiset käsittelevät tietoa aivois-

saan ja se voi ilmentyä eri tavoilla. Tieto voi olla eksplisiittistä eli näkyvissä olevaa, doku-

mentoitavaa tietoa tai ilmetä ainoastaan toiminnassa esiintyvänä hiljaisena tietona (Käpylä 

& Salonius 2013). Osaamisen muodostuminen on luontainen tapahtumaketju, jossa ihmi-

sen oppimat taidot ja tiedot siirtyvät käytäntöön. Siitä ei ole kauaakaan, kun nämä tiedot ja 

taidot ymmärrettiin vain niin sanottuina kovina arvoina. Esimerkiksi taito käyttää konetta, 

laitetta tai mekaaninen ymmärrys siitä, kuinka nämä koneet ja laitteet toimivat. Nykyisin 

asiat myös tiedon määritelmästä ovat muuttunut ja yhä tärkeämpänä osana tätä kokonai-

suutta nähdään erilaiset sosiaaliset taidot ja asenteet. (Sydänmaanlakka, P. 2009). 

 

Rowleyn mallia käytännössä sovellettaessa yritysmaailmaan tulee miettiä sitä, kuinka 

nämä eri tiedon osa-alueet muodostavat eri organisaatioiden liiketoimintaan osaamista ja 

taitoa, jotka tuottavat heille arvoa. Yritystoimintojen eroista johtuen niiden tarvittavat tiedot 

ovat hyvin erilaista. Tämä määrittää sen minkälaista viisautta työssä tarvitaan. Yksi ensim-

mäisistä tutkijoista, jotka yhdistivät yrityksen menestymisen niiden kykyyn luoda, jakaa ja 

soveltaa tietoa oli sosiologi ja taloustieteilijä Thorstein Veblen. Hänen mukaansa (1904) 

yritysten pitkäaikaiselle menestykselle on välttämätöntä ymmärtää heidän omia asiakkai-

taan ja sidosryhmiään. Thorstenin yli sata vuotta vanhat viisaudet pätevät vielä tänä päi-

vänäkin. Asiakkaiden merkitys suurelle osalle yrityksistä on vain korostunut hänen ajoil-

taan. Asiakkaat tuottavat monenlaista arvoa yrityksille. Muun muassa Nordea ilmoittaa 

verkkosivuillaan kaiken liiketoimintansa keskiössä olevan heidän asiakkaansa. Samalla 

strategialla ja visiolla toimivat myös monet muut yritykset. Yrityksen menestyksen mittaa-

miseen tarvitaan muutakin tietoa kuin pelkät yrityksen taloustiedot. Absoluuttisena menes-

tyksen mittarina taloustiedot voivat olla huonoimpia mahdollisia indikaattoreita yrityksen 

todellisesta menestyksestä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi asiakastyytyväisyys toimii huo-

mattavasti paremmin. Asiakkaiden näkemys yrityksen kehityksestä ja kilpailukyvystä ovat 

mahdollisesti tätäkin parempia data-analytiikan keinoja. Pelkästään taloustietojen seuraa-

minen ei ole tie menestykseen yrityksille. Datan lisäksi tarvitaan ymmärrystä tämän tiedon 

siirtämisestä käytäntöön. (Siilasmaa, R., 2018)  
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Liiketoiminnassa tarvittava tieto voi olla monenlaista. Tietotarpeen määrittää muun mu-

assa yrityksen toimiala, koko ja jo edellä mainitut strategia ja visio. Yhtä totuutta asiaan ei 

ole. Yritysten on kuitenkin opittava hyödyntämään oman historiansa tuottamaa dataa ja 

käytettävä tätä informaatio hyödyksi menestyäkseen tulevaisuudessa. Ymmärrys oman 

liiketoiminnan menestystekijöistä on tärkeää. Rowleyn arvoketjun määritelmän mukaisesti 

taito tunnistaa nämä erilaiset tekijät ja niiden summa, on yrityksille viisautta. Mitä parem-

min siinä onnistutaan, sen menestyksekkäämpää tulevaisuutta yritykselle voidaan ennus-

taa. Jokaiselle yritykselle voidaan määrittää oma karkea arvio Rowleyn pyramidin perus-

teella niiden tietotasoista. Kuten jo Veblen totesi (1904) liiketoiminta tulisi perustaa tähän 

syvään ymmärrykseen oman liiketoiminnan kentästä, vaadittavasta osaamisista sekä 

omien asiakkaiden ja sidosryhmien ajureiden ymmärtämisestä.  

 

 Tietämisen ja tekemisen kuilu  

 
 

Kuvio 2. Organisaation tietoresurssien tarve Sydämaanlakka (2009) 

 

Tiedon määrän kasvaessa organisaatioiden haasteena ei ole enää aina informaation 

puute. Tietomäärän jatkuva kasvaminen ei ole kuitenkaan pelkästään positiivinen asia. 

Tieto lisääntyy niin nopeaa tahtia, ettei kaikkea sitä pystytä hyödyntämään. Organisaati-

oille tämä tarkoittaa relevantin tiedon löytämisen vaikeutta. Sydänmaanlakka (2009) on 

kuvannut tätä ongelmaa tietämisen ja tekemisen kuilun kasvun nelikentällä (kuvio 2). Ku-

vion vasen yläkulma graafissa on yrityksen tietoa, jonka he tiedostavat omaavansa. Tätä 

tietoa myös osataan tehokkaasti hyödyntää. Kuviossa oikealla ylhäällä oleva tieto on sel-

laista, jonka yritys tiedostaa, etteivät he vielä tiedä. Tämä tieto on sellaista, jonka hankki-

miseksi yritys osaa laatia suunnitelman. Tilanne ei ole ratkaistu, mutta se on tiedossa eikä 

se tuota epämieluisia yllätyksiä. Yrityksille aiheuttaa haasteita ja ongelmia nelikentän ala-

osan tilanteet. Näitä ovat muun muassa sellainen tieto, jota ei tiedosta omaavansa eikä 

Tiedetään, 
että 

tiedetään

Tiedetään, 
että ei 
tiedetä

Ei tiedetä, 
että 

tiedetään

Ei tiedetä, 
että ei 
tiedetä
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sitä tästä johtuen osata hyödyntää liiketoiminnassa. Tilanne ei välttämättä aiheuta ongel-

maan, mutta yrityksellä menee hukkaan paljon potentiaalista tietoa. Suurinta vahinkoa yri-

tyksille voi aiheuttaa kaikki se tieto, jonka tiedostamattomuuttaan yritykset eivät vielä 

tiedä. Pahimmillaan se aiheuttaa isojakin yllätyksiä, joihin ei olla voitu millään tavalla va-

rautua, sillä sen mahdollisuutta ei vielä osata ennustaa. Yrityksen tiedonkeruulla tavoitel-

laan nelikentän tietotarpeiden täyttämistä ja epätietoisuuden vähentämistä. Jatkuva tiedon 

kerääminen ei kuitenkaan ole hyödyllistä, ellei sitä kyetä ymmärtämään. Tiedonkeruu ja 

sen hallinnointi perustuu siihen, että osataan kerätä merkityksellinen tieto. Turhan ja pääl-

lekkäisen tiedon karsiminen onkin ollut tiedonhallinnan ammattilaisten ja erilaisten strate-

gioiden osana jo vuosia. Turhan tiedon karsiminen on nykyisin entistä haasteellisempaa 

tiedon lisääntyessä. (Nylander 2017, Husman, P. & Johanson, J-E, 2015)  

 

Teoria ja käytäntö ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Muutokset eivät koskaan tapahdu het-

kessä. Vaikka yritykset tiedostavat oman nykytilanteet, vanhojen prosessien muutos on 

usein hidasta ja vaatii resursseja. Vanhat teknologiat ja järjestelmät eivät aina edes mah-

dollista välitöntä muutosta. Uuden teknologian hankkimisen tuomat hyödyt ovat usein hel-

posti perusteltavissa, sillä ne parantavat yrityksen toimivuutta sekä taloudellisesti että 

strategisesti. Tiedon muuttaminen toiminnaksi vaatii kuitenkin aikaa. Oman tilanteen tie-

dostaminen mahdollistaa yrityksille suunnitelman laatimisen muutokselle. On tärkeää 

kyetä omaksumaan uudet teknologiat mahdollisimman nopeasti sillä ne luovat kilpailue-

tua. (Solteq) Suomalaista yrityshistoriaa ja siellä tapahtuneita asioita pohdittaessa, ym-

märrettävistä syistä Nokia on hyvin usein esillä, sillä sen merkitys on ollut niin suuri Suo-

messa sekä työllistäjänä että verojenmaksajana. Nokian datan keräämisessä ja käytössä 

on hyvin samanlaisia ongelmia. Dataa tuotetaan valtavia määriä, mutta sen perusteella ei 

osata tehdä oikeanlaisia päätöksiä siitä, mitä tapahtuu ja miksi. Datalla ei voida yksin kor-

vata ymmärrystä ja osaamista eikä tiedonkeruusta saa tulla itseisarvoa yrityksille. Tiedon-

keruulle tulee olla selkeät ja etukäteen todennetut perustelut. Keskiössä tässäkin tapauk-

sessa on nimenomaan se, että kerätty tieto on mahdollisimman laadukasta. (Siilasmaa 

2018) Organisaatioiden on tunnistettava omat tietoresurssien tarpeensa. (kuvio 2) Mitä 

selkeämpi kuva yrityksellä on kaikista nelikentän osa-alueista, sitä laadukkaammin näitä 

mahdollisia puutteita onnistutaan muuttamaan ja korjaamaan jatkossa.  

 

 Big data -käsite 

Big datalle ei ole vielä yhtä yksittäistä, vakiintunutta määritelmää. Yhteistä kaikille määri-

telmille on käsiteltävän informaation suuri määrä (volume), informaation leviämisen no-

peus (velocity) sekä informaation monet eri ulottuvuudet (variety). (Virtanen, ym. 2015) 
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Kuvio 3. The 3 V’s of Big Data. 

 

Dataa syntyy niin paljon, että sen käsitteleminen ja tallentaminen on hyvin haastavaa. On 

yleistä, että data sijaitsee fyysisesti useassa eri paikassa, mikä edelleen lisää haastetta 

datan käsittelyyn. Dataa lisääntyy jatkuvasti entistä kiihtyvämmällä tahdilla. Nykyisen ole-

massa olevan datan on sanottu kaksinkertaistuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Dataa on niin paljon, että jopa sen tallentamisessa on ongelmia. Kuitenkin yrityksille olisi 

tärkeä pystyä hyödyntämään koko tätä datamäärää. Perinteiseen 3V-malliin on lisätty da-

tan oikeellisuus (veracity), jolloin yleisesti puhutaan 4V-mallista. Tuotettu data ei aina ole 

kovin täsmällistä ja se voi joskus olla myös virheellistä. Datan keruu- ja mittausjärjestelmät 

ovat erilaisia, joka aikaansaa sen, ettei kaikki data ole aina vertailukelpoista keskenään. 

Esimerkiksi mittayksikön puuttuessa ei tiedetä, onko kyse kiloista vai paunoista.  

 

McKinsey Global Report (2011) määrittää big datan olevan tietoa, joiden mittakaava, ja-

kelu, monimuotoisuus ja ajantasaisuus edellyttävät analytiikan käyttöä uusien näkökul-

mien avulla. Big data siis mahdollistaa täysin uusia tapoja käyttää tietoa tavoilla, jotka il-

man big datan teknologioita eivät olisi mahdollisia. Big data ei itsessään luo mitään, mutta 

sen käytöllä on mahdollista luoda uusia arvonluonnin keinoja yritysten liiketoiminnassa. 

Nykyisin big dataa käytetään jo miltei jokaisesta teollisuudesta ja liiketoiminnasta. Se on 

myös tärkeä indikaattori yrityksen tuotannolle ja sen arvioimiselle. Kyky tehdä datapohjai-

sia päätöksiä on ratkaisevan tärkeä kaikille yrityksille. (Akerkar, R. 2013, Stephenson, D. 

2018) Perinteinen 3V-malli on yleisesti hyväksytty tapa esittää haastavasti määriteltävää 

kokonaisuutta. Malli on kuitenkin toimiva tapa luoda pohja ymmärrykselle siitä, mitä big 

data oikeastaan on. Mitä tarkoitetaan big datasta puhuttaessa? Mitä big datalla tehdään? 

Mihin sitä hyödynnetään? Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä big data on. Asenteet 

big datan ja data-analytiikan suhteen vaihtelevat merkittävästi. jotkut käsittävät sen yritys-

ten keinona louhia heidän yksityisiä henkilötietojaan omilla algoritmeillaan, toiset taas nä-

Volume

VarietyVelocity
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kevät sen tapana tuottaa hyödyllistä informaatiota nykyaikaisia teknologioita käyttäen. Nä-

kökulma riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon tietoa tulkitsijalla on ja mistä hän on tiedon saa-

nut. Suurin osa suomalaisista kokee big datan kiinnostavana ja hyödyllisenä ilmiönä. Se 

on todettu merkittäväksi muutosvoimaksi, joka parantaa yritysten kilpailukykyä. Ilmiönä big 

data on kuitenkin esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna nuori. Kansainvälisestikin ilmiö on 

vasta kasvuvaiheissa ja on arvioitu Euroopan olevan noin 2-3 vuotta Yhdysvaltoja pe-

rässä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013) 

 

 Big datan laatu ja oikeellisuus  

Jatkuvasti kasvanut big datan käyttö on mahdollistanut erilaisia väärinkäytön riskejä muun 

muassa yksityisyydensuojaan. Tarkka käyttäjien seuraaminen ja jossain määrin jopa tur-

han yksityiskohtaisesta profiloinnista seuraava diskriminointi on myös lisääntynyt. Henkilö-

tietoriskit voivat liittyä esimerkiksi tietojen väärinkäyttöön kuten suurten tietoaineistojen kä-

sittelyssä, analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa. Riskien todennäköisyys kasvaa ja vaiku-

tus usein korostuu tietoaineistojen kasvaessa. Big datan vastuuton käyttö voi johtaa myös 

täysin virheellisiin kategoriointeihin. Uusien mahdollisuuksien vastuullinen hyödyntäminen 

korostaa myös tiedon tulkinnan merkitystä. Tiedon hyödyntäminen vaatii hyvää ymmär-

rystä muun muassa tilastollisesta päättelystä ja eettisestä päätöksenteosta. Erilaisilla or-

ganisaatioilla ja toimijoilla on eri vaatimuksia datan laadun suhteen. Datan analysoijien on 

tiedostettava vaadittava tiedon laatutaso. Kuitenkin datan luotettavuus ja oikeellisuus on 

äärimmäisen tärkeää kaikissa tilanteissa. Lähes kaikki tieto on kytkettynä verkkoon, joten 

tietoturvallisuuden takaaminen on keskeisessä asemassa organisaatioiden ja koko yhteis-

kunnan kannalta. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014) 

 

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus eli General Data Protection Regulation 

(GDPR) astui voimaan toukokuussa 2018. Asetus korvasi vanhan henkilötietolain ja vai-

kuttaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Muun muassa edellä mainittujen identi-

teettivarkauksien riskin kasvamisen ja heikentyneen yksityisyydensuojan johdosta asetuk-

selle nähtiin selvä tarve. Asetuksen tehtävänä on suojata kaikkien EU-kansalaisten oi-

keuksia ja mahdollistaa henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU-alueella. Uusien säädöksien 

johdosta yritysten on oltava aiempaa tarkempia esimerkiksi asiakkaista ja työntekijöistä 

kerättyjen henkilötietojen käytön suhteen. Tietosuoja-asetus velvoittaa yritykset myös 

aiempaa läpinäkyvämpään toimintaan. Jokaisella Euroopan Unionin kansalaisella on 

mahdollisuus tutustua muun muassa siihen, mitä kaikkea tietoa yritykset keräävät ja mihin 
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kerättyjä tietoja käytetään. Jokaisella on myös tietyltä osin oikeus rajata mitä tietoa hä-

nestä on mahdollista kerätä. (Arter & Elinkeinoelämän keskusliitto) 

 

 Data-analytiikka yrityksissä 

 Data-analytiikalla luodaan erilaisia mallinnuksia, taulukoita ja graafeja tuottamaan liiketoi-

minnalle hyödyllistä informaatiota tästä tiedosta. Teknologian kehityksen ansiosta datan 

käsittely on yksinkertaistunut. Datan analysointi ei ole enää pelkästään data-analyytikko-

jen vastuulla vaan organisaatioissa myös muut työntekijät voivat käyttää data-analytiikkaa 

hyödykseen päivittäisessä työnteossaan. Data-analytiikka ja datan analysointi on ollut 

nouseva trendi 2010-luvulla. (Solutive) Nykyään yhä useammat organisaatiot käyttävät 

data-analytiikkaa jollain tavalla hyödykseen. Big datasta tuotettu tieto on arvokkaampaa, 

sillä sen avulla voidaan parantaa ja tehostaa liiketoimintaa tekemällä parempia, faktatie-

toon perustuvia päätöksiä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi analysoitaessa asiakassuh-

teita tai omaa toimitusketjua. Kerättyä dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi luomaan pa-

rempi ymmärrys omista nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista. Asiakastiedot ovatkin 

yksi tärkeimmistä varoista yrityksille. Asiakkaat tulisi jakaa segmentteihin ja big datan 

avulla laajentaa aiempia yleisiä segmentaatiokriteereitä (ikä, kieli, sukupuoli, tulotaso). 

Mitä enemmän dataa kerätään, sitä täydellisempi asiakaskuvasta tulee, joten tavoitteena 

tulisi olla kerätä mahdollisimman paljon dataa niin monesta lähteestä kuin mahdollista. 

(Stephenson, D., s. 85 2018) 

 

Analytiikan historia on kuitenkin verrattain lyhyt. Nykyinen teknologia, jota pidetään liiketoi-

minta-analyysina, kehittyi vasta 1900-luvun puolivälillä. Tilastollisiin menetelmiin kuuluvat 

kuvaus-, tutkimus-, arviointi- ja päättelyvälineet sekä kehittyneempiä tekniikoita kuten reg-

ression, ennustaminen ja tiedonlouhinta. Päätöksenteon tukijärjestelmät alkoivat kehittyä 

1960-luvulla, kun liiketoimintatiedon konsepteja yhdistettiin erilaisiin tutkimuksiin ja mate-

maattisiin malleihin, joilla luotiin analytiikkaan perustuvia tietokonejärjestelmiä. (Laursen 

G., & Thorlund J., 2010) Datasta voidaan tehdä muitakin analyysejä. Nykyään yritysten on 

esimerkiksi mahdollista käyttää big dataa ohjaamaan strategiaansa. Yrityksillä on käy-

tössä lukematon määrä erilaisia työkaluja, joita käyttää hyväksi tehtäessä parempia pää-

töksiä. Historialliseen dataan perustuen voidaan tehdä tarkkojakin arvioita ja käyttää nii-

den metriikoita hyödyksi. Näistä käytetään niitä, jotka ovat aiemmin antaneet tarkkoja ja 

onnistuneita arvioita. Data-analytiikka on nykyisin jo niin pitkälle kehittynyttä, että sen 

avulla voidaan tehdä hyvinkin tarkkoja arvioita, esimerkiksi yrityksen markkinaosuudesta. 

Tämän datapohjaisen informaation avulla voidaan tehdä suuriakin muutoksia yrityksen 
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strategiaan, josta Suomen historiassa Nokian transformaatio on ehkä se suurin ja tunne-

tuin. Siilasmaa (2018) painottaa sitä, että yritysten tulisi keskittyä tulevaisuuteen tähtääviin 

indikaattoreihin. Historiallista dataa hyödyntäen tulisi muodostaa esimerkiksi erilaisia tule-

vaisuuden skenaarioanalyyseja.  

 

Gartnerin malli (2012) jakaa data-analytiikan neljään eri sovellusalueeseen: 

 

1. Kuvaavat analyysit (descriptive analytics) – käytetään hyödyksi selvitettäessä vas-

tausta erilaisiin kysymyksiin asiakkaista. Näitä ovat muun muassa väestötiedot, elin-

ikäarvo ja asiakkaiden käyttäytymismallit. Analyysit voivat myös perustua dataan 

omasta liiketoiminnasta, jota voi olla esimerkiksi kulurakenne, varaston määrä tai 

markkinoinnin tehokkuus. Tätä tieto-ohjautuvaa ja faktoihin perustuvaa analyysia tar-

kastellaan kolmella tavalla: 

 

1. Toiminnalliset vaatimukset: yrityksen jokainen osasto tarvitsee dataa toimiakseen 

tehokkaasti. Etenkin taloustiimi vaatii säännöllisiä ja tarkkoja lukuja.  

2. Tietosisältö: tarjotaan päätöksentekijöille niin paljon dataa kuin mahdollista. 

3. Vaurioiden torjunta: yrityksen on mahdollisimman nopeasti kyettävä toteamaan 

mitä tapahtui ja miksi, jotta aiheutuneet vahingot saadaan minimoitua.  

 

Yritysten kyky toimia tieto-ohjautuvasti mahdollistaa sen, että kriiseissä aiheutuvia talou-

dellisia vahinkoja onnistutaan minimoimaan tai jopa kokonaan välttämään.  

 

2. Diagnostiikan analyysit (diagnostic analytics) – perustuvat ongelmanratkaisuun, jotka 

tuottavat merkittävää arvoa ja vaativat usein vain vähäistä teknistä osaamista. Diag-

nostiikka pyrkii yhdistämään merkityksellisiä lähdetietoja ja luomaan grafiikkaa, joka 

visuaalisesti esittää erilaisia hyödyllisiä asioita. Kaikki tiedot eivät välttämättä ole aina 

ilman grafiikkaa helposti havaittavissa.  

 

3. Ennakoivat analyysit (predictive analytics) – auttavat ymmärtämään tulevaisuuden ta-

pahtumien todennäköisyyksiä kuten tulojen ennustamista tai esimerkiksi luottoriskin 

todennäköisyyttä.  

 
4. Ohjeellinen analyysit (prescriptive analytics) – kertovat mitä tulisi tehdä. Optimaalinen 

hinnoittelu, tuotesuositukset, petosten havaitseminen, kaikenlainen toimintakustannus-

ten minimointi muun muassa tuotteisiin, henkilöstöön ja varastonhallintaan liittyen. 
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Lähtökohtana analyyseille on ensin tehdä arvio siitä mitä tapahtui. Kun on selvitetty mitä 

tapahtui, voidaan vasta pyrkiä vastaamaan kysymykseen miksi. Näille analytiikan osa-alu-

eille ei Gartnerin kaavion (2012) mukaan voida aina antaa suurta arvoa, sillä niiden selvit-

täminen on verrattain helppoa. Raja diagnostisen ja ennakoivan analytiikan välillä on 

usein hieman epämääräinen. Ennakoivassa analytiikassa usein vaaditaan hieman edisty-

neempää analytiikkaa, ja sillä on mahdollista tehdä tehokkaampia analyysejä. Kyvyllä en-

nakoida tarjontaa ja kysyntää, luottoriskiä, järjestelmän toimintahäiriötä tai asiakkaan vas-

tauksia on kaikilla positiivinen vaikutus yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen. Niiden 

avulla on mahdollista muun muassa parantaa asiakastyytyväisyyttä mahdollistamalla riit-

tävät varastointitasot ja kohdistamalla markkinointi(kampanjat) oikeille segmenteille. Yri-

tykset voivat saavuttaa merkittävää arvoa jo pelkästään yksinkertaisella tiedon järjestämi-

sellä ja tekemällä sen helposti saatavissa olevaksi koko organisaatiolle. Data-analytiikan 

malli ohjaa yrityksiä aloittamaan tietojen järjestämisen ja yksinkertaisten laskentataulu-

koita tekemisellä. Näiden avulla onnistutaan tuottamaan tietoa tehtyjen analyysien tueksi.  

 

 
Kuvio 4. Gartner’s Analytics Ascendancy Model (2012) 

 

Analyysit voivat olla äärimmäisen monimutkaisia, mutta myös todella yksinkertaisia. On 

hyvin mahdollista, että suurimmat alkuperäiset voitot tulevat erittäin perinteisistä analyy-

siohjelmien käytöistä. Alustavasti tehdyt datan kerääminen ja yhdistäminen useista läh-

teistä, tietojen puhdistaminen ja yhteenvetojen tekeminen tuloksista, erilaisten hyvin suun-

niteltujen taulukoiden ja graafiseen muotoon tehtyjen datan esittäminen voivat luoda mer-

kittävää arvoa yritykselle. Myös merkittävien väärinymmärrysten, tehokkuusmittareiden, 
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kustannusten, trendien ja erilaisten mahdollisuuksien selkeä esittäminen ovat hyötyjä, 

jotka data-analytiikalla on tehtävissä. (Stephenson, D. s. 123) 

 

 
Kuvio 5. Tiedon arvo suhteessa aikaan. (Hackathorn 2004) 

 

Tiedon arvo voidaan esittää kuvaajana (kuvio 5), jossa x-akselilla on tapahtumasta kulu-

nut aika ja y-akselilla kyseiseen tapahtumaan liittyvän tiedon arvo. Kuvan käyrä kertoo tie-

don arvon eri ajankohdissa. Arvokkainta tieto on silloin, kun se on käytettävissä ennen itse 

tapahtumaa. Tätä kuvaavat kaikki se tieto, joka yrityksillä on käytössään pystysuoran ny-

kyhetki -janan oikealla puolella. Mitä enemmän tapahtumasta on ehtinyt kulua jo aikaa, 

sitä vähemmän arvoa tiedolla yritykselle yleensä on. Tiedon on kuitenkin oltava myös 

mahdollisimman oikea-aikaista. Epäonnistuneet arviot tapahtuman ajankohdasta heiken-

tävät tiedon käytön hyödyntämisen mahdollisuuksia. Reaaliaikainen tieto auttaa päätök-

senteossa ja sitä hyödyntäen voidaan tehdä tilanteeseen paras mahdollinen ratkaisu. Se 

myös helpottaa korjaavien toimenpiteiden seuraamista, jos tapahtuma on jo toteutunut. 

Kaikille suoritukselle asetetaan yleensä tavoitteet, jotta henkilöstö, osastot ja yksiköt tietäi-

sivät, mitä heiltä odotetaan. Kun tavoitteet on asetettu, niiden toteuttamista on myös seu-

rattava. Keinotekoisen mallinnuksen (kuvio 5) on oltava synkronoituna reaalimaailman 

kanssa, jotta tapahtumia voidaan seurata ja niihin osataan reagoida oikeilla tavoilla ja 

mahdollisimman tehokkaasti. (Niemelä., ym. 2008, s. 163)  



 

 

15 

 

3 Tiedolla johtaminen 

 Tietojohtamisen määritelmä 

Tiedolla johtamiselle ei ole vielä yksiselitteistä ja tarkkaan muodostunutta määritelmää. 

Yleisesti sillä tarkoitetaan sekä tiedon johtamista että tiedolla johtamista. Tiedon johta-

mista kuvataan inhimillisen tietämisen ja tietäjien johtamista. Tiedon oppiminen ja jakami-

nen, uuden tiedon luomisen johtaminen sekä erilaisten tietovirtojen hallinta ovat kaikki osa 

tiedon johtamista. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tiedon hyödyntämistä päätöksente-

ossa. Tiedolla johtamisen avulla tehdään faktapohjaisia, tietoisia ja perusteltuja päätöksiä. 

Osa tiedolla johtamista on myös kyvykkyyden sekä resurssien tehokas ohjaaminen oikei-

siin kohteisiin. Sen tarkoitusta voidaan kuvata sinä prosessina, jossa tietoa muokataan ja 

sovelletaan päätöksenteon tarpeisiin. Käytännössä tiedon johtaminen ja tiedolla johtami-

nen tarkoittavat usein samaa asiaa. Molempien tavoite on kehittää tiedon käyttöä käytän-

nön toiminnassa. Tietojohtamisen tavoitteena on löytää ne keinot, joiden avulla voidaan 

luoda yrityksille arvoa ja pysyvää kilpailuetua. Käyttötarkoituksesta riippumatta relevantin 

tiedon erottaminen tietomassoista on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki saatavilla oleva tieto ei 

ole liiketoiminnalle merkityksellistä.  (Käpylä, J., Salonius, H. 2013, Virtanen, ym. 2015, 

Blomqvist & Kianto, 2007) 

 
 

 
 

Kuvio 6. Tietojohtamisen organisatoriset funktiot (Laihonen & Hannula 2013) 

 

Yllä oleva yksinkertainen esitys (kuvio 6) kuvaa tietojohtamisen läpäisevän koko organi-

saation. Tietojohtaminen tulee nähdä koko organisaation yhteisenä, ei vain niin sanottujen 

Tietojohtaminen

Johtaminen

MyyntiTuotanto
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tietojohtajien asiana. Tietojohtaminen on siis kaiken oleellisen toiminnan tukena organi-

saatioissa. Tämän mallin ulkopuolelle jää tietohallintoon liittyvä näkökulma. Yritysten käyt-

tämien järjestelmien ja ohjelmistojen hallinta nähdään myös osana tietojohtamista.  

 

 Tiedolla johtamisen prosessimalli  

Tiedolla johtaminen voidaan kuvata esimerkiksi myös prosessikaaviona (kuvio 7). Tieto 

voidaan ymmärtää osana tätä tiedolla johtamisen prosessia. Markkinatietoa on monen-

laista. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan tiedolla johtamisen ennakointia ja riskien arvi-

ointia. Prosessitietoa taas hyödynnetään tiedolla johtamisen suorituskyvyn mittaamiseen. 

Tuotos- ja vaikuttavuustietoja käytetään yksilöllisellä ja väestötasolla. (Nylander 2017) 

 

 
Kuvio 7. Tiedolla johtamisen prosessit. (Nylander 2017) 

 

Tiedon johtaminen mahdollistaa erilaisten tietoprosessien järjestämisen niin että käytettä-

vissä oleva tieto olisi helposti saatavilla ja hyödynnettävissä. Sen avulla tietovirtoja voi-

daan ohjata etukäteen määritettyjen prosessien mukaisesti. Näiden prosessien tavoit-

teena on tiedon tuottaminen, käsittely ja jakaminen. Nylander (2017) on rakentanut tämän 

tiedolla johtamisen prosessikuvan tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon käytön ja 

johtamisen haasteita. Kaaviota on mahdollista hyödyntää yritysten tietojohtamisen haas-

teiden apuna. 

 

 Tietojohtamisen haasteet 

Tietojohtamisen haasteita on paljon. Tilanteen parantaminen on haasteellista, koska taus-

talla vaikuttaa usein monet eri tekijät, joiden tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista. 
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Etenkin nopeasti kehittyvillä aloilla näiden löytäminen on vaikeaa. Yritysten on ensin kar-

toitettava ja määriteltävä omat tietotarpeensa. Tämän jälkeen kerätty tieto tulee jalostaa 

hyödynnettäväksi. Tiedon jalostamisen ongelmat liittyvät joko siihen että tietoa on kerätty 

liikaa tai se on muuten vain epäonnistunutta. Tietotarpeen epäonnistuneella kartoituksella 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksen eri tiimit eivät onnistu yhteydenpidossaan 

tai asiakkaiden tietotarpeista ei saada tarpeeksi tietoa. Tiedon jakaminen ja sen liike orga-

nisaation sisällä ei tapahdu ongelmitta. Tiedon jakamisen ongelmat voivat johtua esimer-

kiksi ajan puutteesta. Tietojohtamisen haasteena on myös se, että vaikka tietoa on paljon 

niin se ei ole saatavilla yhdestä ja samasta kohteesta. Tarvittava tieto on usein kerättävä 

erilaisista rekistereistä, joka vie aikaa. (Laihonen & Lönqvist 2013) Tiedon jakamisen 

haasteet voivat liittyä hiljaiseen tietoon, jota ei saada koko organisaation käyttöön. 

Yrityksille suuri haaste on myös strategian ja operatiivisen liiketoiminnan yhdistäminen toi-

siinsa, koska vuoropuhelu ylimmän johdon ja operatiivisen toiminnan edustajien välillä on 

usein puutteellista. Lisäksi yrityksille on yleistä, että strategiaprosessia toteuttaa vain pieni 

osa yrityksen henkilöstöstä. Kaikkien yrityksen työntekijöiden tulisi ymmärtää oma roo-

linsa, vastuut ja mahdollisuudet strategian toteuttajana ja hyödyntäjänä. Yrityksen johdon 

vastuu sen sijaan on sen varmistaminen, että kaikki ymmärtävät valitun strategian ja toimi-

vat heille annettujen ohjeiden mukaisesti. (Niemelä, M., Pirker, A., Westerlund, J., s.11-

12)  

 

 Tunnusluvut ja mittarit 

Mittareita käytetään yrityksen toiminnan arvioinnissa, parantamisessa ja strategian toteut-

tamisessa. Mittareista tärkeimpiä ovat niin sanotut Key Performance Indicatorit (KPI), joilla 

mitataan muun muassa merkittäviä tuottoja aikaansaavia tuottavaa prosesseja. KPI on 

suorituskykyindikaattori, jolla osoittaa kuinka tehokkaasti yritys pääsee tärkeimpiin liiketoi-

mintatavoitteisiinsa. Mittareita, tunnuslukuja ja erilaisia indikaattoreita on mahdollista käyt-

tää osana tietojohtamisen mitattavien tavoitteiden arvioinnissa. Niitä käytetään myös ver-

tailun välineinä ja niiden avulla voidaan saada hälytyssignaaleja liiketoiminnoista. (Nie-

melä, ym. 2008, Klipfolio) Indikaattorin puuttuessa on keksittävä vaihtoehtoinen mittari ku-

vaamaan analysoitavaa asiaa. Avainmittareilla johtamista on toteutettu jo 1970-luvulta läh-

tien, mutta pysyvää läpimurtoa ei ole vielä onnistuttu tekemään. (Nylander 2017) 

 

Viimeisten vuosikymmenten muutokset yrityksen liiketoimintaympäristössä ovat kannusta-

neet rakentamaan erilaisia johtamisen apuvälineitä. Yritykset ovat pyrkineet löytämään oi-

keita mittareita sekä ohjaamaan toimintaansa sisäisesti sekä viestimään suoriutumises-



 

 

18 

 

taan ulkopuolisille sidosryhmille. Strategiaa on pyritty viemään operatiiviselle tasolle kriit-

tisten menestystekijöiden ja mittareiden kautta. (Niemelä, M., ym. s. 11-12) Mittarit ovat 

organisaatoilla apuna myös raportoinnin työkaluina. Ne auttavat sekä yksilön että organi-

saation tasolla arvioimaan erilaisia tilanteita ja sitä, kuinka asetettuihin tavoitteisiin pääs-

tään. Ne mahdollistavat faktoihin perustuvan päätöksenteon. Työntekijöillä tulisi olla mah-

dollisuus vaikuttaa omassa työssä käytössä olevien mittareiden tuloksiin.  

 

Jos yrityksessä keskustellaan avainmittareista, on yrityksessä liikaa mittareita käytössä. 

Mittarit eivät itsessään paranna yritysten suorituskykyä vaan niiden avulla voidaan vaikut-

taa suoritukseen. Yrityksille on tärkeää määrittää, mitkä heidän liiketoiminnassaan ovat 

olennaiset mittarit. Harkiten valituilla mittareilla onnistutaan tehokkaasti allokoimaan re-

surssit ja kasvattamaan organisaation arvoa. (Niemelä ym, s. 97, 2008) Ylimmän tason 

KPI:t keskittyvät mittaamaan koko yrityksen tason suorittamista, kun taas matalamman ta-

son KPI:t keskittyvät prosesseihin osastojen, tiimien ja yksilöiden tasolla. (Klipfolio) 

 

 Parhaiden indikaattoreiden yleistasollinen määrittäminen ei ole mahdollista. Ne riippuvat 

täysin organisaatioiden tärkeimmistä tavoitteista. Tavoitteiden tulee olla täsmällisiä, jotta 

niitä voidaan mitata. Käytettävissä olevia mittareita tulee tarkastella säännöllisesti, sillä ta-

voitteet usein muuttuvat ajan kuluessa. Vanhat käytössä olleet mittarit eivät välttämättä 

ole enää relevantteja suorituskyvyn ja tulosten parantuessa. Mittaristolle etukäteen asete-

tusta ajasta riippuen tarkastelu voi vaihdella päivittäisestä viikoittaiseen tai vaikkapa kvar-

taaleittain toteutettuun tarkasteluun. (Klipfolio) 

 

Kaikilla yrityksillä koosta ja toimialasta riippumatta tulisi olla avainmittarit (KPI), joilla seu-

rataan asetettujen tavoitteiden ja strategian toteutumista. Yritysten kehittäessä ja seura-

tessa omia mittaristojaan on tärkeä miettiä, kuinka niistä saadaan lisähyötyä asetettuihin 

tavoitteisiin pääsemiseksi. (Klipfolio) Hyvä mittaristo yhdistää strategian ja operatiivisen 

tason toiminnan. Mittariston suurin hyöty tulee silloin, kun organisaation eri osa-alueille 

määritellään omat mittaristonsa. Jokaisen käytettävän mittarin on kuitenkin oltava linjassa 

yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa. Hyvä mittaristo pitää sisällään seuraavat asiat 

(Niemelä, ym. 2008):  

 

• Mittarit tasapainossa – mittaamisen kohteet sisältävät sekä aineellisen että aineet-

toman pääoman. Hyödynnetään sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. 

• Yrityksen avaintoimintoja seurataan pienellä ja selkeästi strategisia valintoja tuke-

valla mittarijoukolla. 
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• Keskitytään avainprosesseihin, jotka takaavat menestyksen pitkällä aikavälillä. 

• Mittarit ovat helposti ymmärrettävissä läpi koko organisaation.  

• Mittaaminen ei saa olla liian vaikeaa ja sen tulee tukea päätöksentekoa. 

• Henkilöllä, jonka vastuualueille mittarit kuuluvat, on valtaa niin mittauskohteisiin 

kuin omaan toimintaansa vaikuttaviin päätöksiä.  

• Otetaan ne teknologiat käyttöön, jotka parhaiten vaikuttavat yrityksen suorituk-

seen.  

 

 Mittaamisen haasteet 

Kasvava tietomäärä on luonut paineita yrityksille uudistaa toimintojaan. Tämä on aikaan-

saanut sen, että pahimmillaan mittaristo nousee itsetarkoitukseksi. Yritykset käyttävät val-

tavan määrän aikaa ja resursseja raportointiin, johon käytetään liian paljon erilaisia mitta-

reita. Viimeistään siinä vaiheessa, kun mittaristo aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin 

sen käytöstä on hyötyä, tulisi mittariston määrää tehostaa. Ei-taloudellisten mittareiden 

laatiminen on yritykselle suurempi haaste. Tähän tulee käyttää historiallista dataa apuna 

määrittämään tarvittavia mittareita.  (Niemelä, ym. 2008) 

 

Vanhat järjestelmät ja mittaristot eivät ole enää riittäviä antamaan riittävän tarkkaa kuvaa 

yrityksen suorituskyvystä niiltä osa-alueilta, joiden mittaamiselle on tarve. Silti monet yri-

tykset edelleen uskovat vanhojen mittareiden, kuten tuloskortin (Balanced Scorecard), rat-

kaisevan mittaamisen liittyvät ongelmat. Sillä seurataan liian monia erilaisia mittareita eikä 

mittaristo linkity yrityksen strategiaan. Erilaisia mittaristoja on olemassa jo niin monia, että 

yritysten tulisi priorisoida ja keskittää resurssit juuri niihin mittareihin, jotka ovat omalle lii-

ketoiminnalle olennaisia. Mittariston vaikutus tulee myös testata käytännössä. Mittariston 

mahdollinen haaste voi olla myös se, etteivät asetetut tavoitteet ole oikeilla tasoilla. Niiden 

arvioiminen on vaikeaa etukäteen ja ne on myös helppo arvioida väärin. Tavoitteet on 

osattava painottaa tulostavoitteiden sekä ei-rahallisten mittareiden välillä oikein. (Niemelä, 

ym. s. 99-100). 

 

Vaikka yritys olisi laatinut selkeän suunnitelman mittariston käyttämiselle, ei se vielä tar-

koita, että se sujuu ongelmitta. Mittaristoon liittyy paljon erilaisia riskejä. Niiden painotus-

suhteet voivat olla väärät. Yleinen ongelma yrityksille on niin sanottu confirmation bias eli 

tietoa lähdetään keräämään etukäteen päätetyn tuloksen tai ratkaisun mukaisesti. Tämä 

poissulkee objektiivisen tiedon analysoinnin eikä mittaustuloksia missään vaiheessa ky-

seenalaisteta. Tämä voi olla pahimmillaan erittäin vahingollista yritykselle. Myös päätök-

sentekotilanteissa tämä aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Jos päätöksentekijät ovat itse 
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keränneet tiedot, eivät he ota kritiikkiä tuloksista vastaan, sillä itse kerättyyn tietoon usein 

luotetaan. Toisaalta silloin kun päätöksentekijät eivät itse usko heille esitettyyn tietoon mo-

nista vaihtoehtoisista syistä johtuen, he todennäköisemmin pohjaavat päätöksensä johon-

kin muuhun kuin heille esitettyyn tietoon. Mittariston tieto ei saa olla epämääräistä. Sen 

tulee olla jäsenneltyä, jotta tehokkaita ratkaisuja ja päätöksiä sen avulla voidaan tehdä. 

Yritystoiminta on jatkuvaa päätöksentekoa. Tehdyt päätökset vanhenevat nopeasti ympä-

ristön muuttuessa ja päätösten on liityttävä aina tuleviin tapahtumiin. Siksi ennustetieto 

vaikuttaa usein enemmän päätöksen tekemiseen kuin siihen liittyvä historiatieto. Histori-

asta voidaan oppia, mutta sen perusteella ei pitäisi suoraan tehdä päätöksiä. (Niemelä, 

ym. 2008, s. 100; 157) 

 

 Raportit osana tiedolla johtamista 

Raportteja voi olla sisällöltä hyvin monenlaisia. Raporttien pituus voi sille määritettyjen 

tehtävien mukaan vaihdella hyvinkin lyhyestä katsauksesta syvällisempään selvitykseen 

raportoinnin kohteesta. Suomisanakirjan mukaan raportti voi olla tiedotus, tiedote, selon-

teko tai tilannekatsaus. Raportin lukija voi luottaa siihen, että ne on laadittu objektiivisesti. 

Raportit voivat jossain tapauksissa sisältää myös kirjoittajan näkemyksiä, esimerkiksi teh-

täessä katsausta markkinatilanteeseen ja sen mahdollisia muutoksia. Nämä ovat kuitenkin 

esitetty selkeästi ja vain silloin kun se on tarkoituksenmukaista.  

 

Raportteja voidaan hyödyntää myös tiedolla johtamisen tukena. Raporttien avulla voidaan 

tehdä muun muassa erilaisia tilastoja, analyysejä sekä riskiarviointeja. Niitä voidaan hyö-

dyntää myös toiminnan optimoinnissa. Nylander prosessikaavio (2017) esittää tiedon joh-

tamisen prosessin raportoinnin kannalta seuraavasti: 

 

1. Johtamiseen ja ydintoimintoihin perustuvan raportointitarpeen inventointi 

2. Tietojärjestelmien ja perustietojen inventointi 

3. Tietomallinnus 

4. Master datan määrittely ja hallinta 

5. Tietoarkkitehtuuri (tietolähteet) 

6. Tietovirtojen mallintaminen 

7. Tietovarastoratkaisut 

8. Raportointivälineiden ominaisuuksien ja työpöytien määrittely (Dashboard) 

9. Tietojen lataus, testaus, ajastus, tiedon laadun testaus 

10. Raportoinnin käyttöönotto ja vastuista päättäminen, jatkuva raporttien kehittäminen 

ja tiedon laadun arviointi sekä parantaminen  
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Kuvio 8. Raporttien prosessikaavio (Nylander 2017 mukaillen) 
 

Erilaisille raporteille on yhteistä niiden dynaamisuus. Raporteilla pyritään siihen, että ne 

ovat mahdollisimman helppolukuisia ja -käyttöisiä, jotta niiden käyttäjät voivat hyödyntää 

niistä saatua tietoa omatoimisesti. Raporteissa on usein valtava määrä tietoa. Mikäli ra-

porttia ei ole jäsennelty riittävän selkeästi, ei niitä onnistuta hyödyntämään suunnitellulla 

tavalla. Raporteille on myös tärkeää, että ne vastaavat niille asetettuihin kysymyksiin. 

Oleellinen tieto on nopeasti luettavissa raporteista, sillä lukijalla ei aina ole aikaa käydä 

koko raporttia yksityiskohtaisesti läpi.  
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4 Tutkimusmenetelmät 

 Kvalitatiivinen tutkimus 

Opinnäytetyön toteutustapa on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Kvalitatii-

visessa tutkimuksessa pyritään tekemään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. On ym-

märrettävä, ettei tutkija voi erotella arvolähtökohtiaan. Arvot muodostavat kuvan siitä, mi-

ten ihminen ymmärtää erilaisia ilmiöitä eikä tästä johtuen täyttä objektiivisuutta ole mah-

dollista saavuttaa tutkimusta tehtäessä. Myös se on ymmärrettävä tutkimusta tehdessä, 

että siitä saadut tulokset ovat sidottuja toteutuksen aikaan ja paikkaan. Kvalitatiivisella tut-

kimuksella pyritään löytämään olemassa olevia totuuksia eikä todentamaan väittämiä vää-

riksi. (Hirsjärvi, ym. 2007)  

 

Päädyin heti tutkimuksen aihealueen varmistuttua suunnittelemaan opinnäytetyötä kvalita-

tiivisen tutkimusmenetelmän keinoin. Päätös menetelmän valinnasta oli helppo, sillä sel-

keää kuvaa teoriapohjan ja aiheen lopullisesta rajauksesta ei ollut prosessin alussa. Kvali-

tatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa joustavan lähestymisen kokonaisuuden hallin-

noimiseen ja myös haastatteluissa aihealueiden järjestystä voidaan säädellä tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Hirsjärven (2007) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on 

ymmärtää tutkimuskohdetta ja usein tutkimus alkaa siitä, että tutkija kartoittaa kentän, 

jossa hän toimii. Näin myös oma tutkimusprosessini käynnistyi. Aloitin projektin tutustu-

malla hyvin laajasti kaikkeen aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja artikkeleihin, jotka löy-

tyivät kokeilemalla erilaisia hakusanoja. Aihetta, jota ei vielä ole paljon tutkittu on helppo 

lähestyä laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti. Ymmärrykseni kasvaessa aiheesta tutki-

muksen teoriaosuuden rajaus selkeytyi ja täsmentyi vielä teemahaastatteluista saadun tie-

don perusteella. Kuten opinnäytetyön rakenteen ohjenuorana käyttämäni kirjallisuus (Hirs-

järvi 2007, Hirsjärvi 2015, Kananen 2015) opinnäytetyöprosessia kuvaavat; teoriaan tutus-

tumisen ja tutkimuksen tuottama tietomäärä aiheesta on aina lopulta laajempi kuin valmii-

seen opinnäytetyöhön rajattu osuus. Tutkimuksen teoriaa ja aineistoa kerätessä opin pal-

jon aiheesta rajauksen ulkopuolellekin jääneistä asioista. Kvalitatiivisen aineiston ke-

ruussa ei yleisesti etukäteen päätetä, miten monta tapausta tutkija tutkii. Aineisto on riit-

tävä, kun samat asiat alkavat kertaantua haastatteluissa. Aineiston riittävyydestä käyte-

tään saturaation käsitettä. Eskola ja Suoranta (1998) ovat nimenneet tämän aineiston kyl-

lästymiseksi. Teoreettisesti merkittävää aineistoa on vain tietty määrä, joka ei etukäteen 

ole tiedossa. (Hirsjärvi, ym. 2007) Lähdin keräämään aineistoa siitä lähtökohdasta, että 

niin kauan kuin saan haastatteluista merkittävää uutta tietoa tutkimuskysymyksiin, jatkan 

niiden hankkimista. 
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 Teemahaastattelut 

Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmien valinnat tulee olla perusteltuja. (Hirsjärvi, ym. 

2007). Olin muodostanut selkeän suunnitelman, kuinka teemahaastattelut toteutan. Alun 

perin haastattelut oli tarkoitus rajata toteutettavaksi Suomen mobiili- ja videopelialan yri-

tyksiin ja käsitellä sitä, kuinka tällä alalla hyödynnetään dataa liiketoiminnassa. Koska en 

onnistunut hankkimaan riittävää määrää haastatteluja näiltä yrityksiltä, päädyimme ohjaa-

jani kanssa siihen, että haastattelen eri toimialojen yrityksiä. Kriteeri potentiaalisille haas-

tateltaville oli se, että haastateltavaksi valitut käyttävät dataa päivittäin työssään. Tämä 

mahdollisti saman haastattelurungon käytön jokaisessa haastattelussa. Myös haastattelui-

den tarkentavat kysymykset ja keskustelun suunta oli mahdollista pitää avoimena. Poh-

tiessani haastattelumenetelmää päädyin teemahaastatteluun mielestäni toimivimpana rat-

kaisuna.  

 

Ensimmäisiä haastateltavia hankkiessani haastattelurunko oli vielä hieman erilainen kuin 

lopullinen versio. Ennen sovittujen haastatteluiden toteuttamista sain apua haastattelurun-

gon rakentamisessa, kysymysten muotoilussa ja kohdentamisessa Sitran asiantuntijalta, 

joka on työskennellyt muun muassa osana Tieto päätöksenteossa -projektia. Hänen mu-

kaansa tiedon yhteinen tulkinta on todella tärkeää, jotta asiat ymmärretään suurin piirtein 

samalla tavoin, ja pystytään toimimaan johdonmukaisesti. Hän jatkoi vielä asiasta, että 

turhan usein ihmisen rooli tiedon tulkitsijana jää sivurooliin, eikä sitä osata huomioida tar-

peeksi hyvin organisaatioiden toimintamalleissa. Tämä herätti uusia ajatuksia sekä haas-

tattelukysymysten että niiden tulosten analysoinnin kannalta. Hänen vastauksensa kysy-

myksiini olivat erittäin hyödyllisiä tutkimuksen tässä vaiheessa. Ne auttoivat selventämään 

minkälaiseksi kysymykset kannattaa muotoilla, ettei väärinymmärryksen mahdollisuutta 

niissä ole. Johdonmukaisten ja täsmällisten kysymysten avulla haastatteluissa onnistuttiin 

käsittelemään tutkimukselle relevantteja aiheita. Myös haastattelun aiheen mennessä tut-

kimuksen teemojen ulkopuolelle, oli itselläni haastateltavana helppo ohjata haastattelu ta-

kaisin haluttuun suuntaan, sillä tutkimuksen rajaus oli haastatteluita toteuttaessa itselleni 

selvä. Tämä mahdollisti lisäkysymysten esittämisen relevanteista aiheista ja vähensi itsel-

täni ylimääräistä työtä turhien aihealueiden vastausten käsittelyssä. Haastatteluille on 

luonnollista, että ne joskus menevät hieman ohi aiheen varsinkin näin laajassa aiheessa. 

Näin tapahtuessa oli helppoa turvautua haastattelurunkoon ja todeta, mitkä asiat ovat 

vielä käsittelemättä eikä jatkaa keskustelua rajauksen ulkopuolisista aiheista.  
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Ennen ensimmäistä haastattelua luin ohjeita myös lähdekirjallisuudesta teemahaastatte-

luihin. Haastattelijan on tärkeää osata antaa haastateltavalle vapaa mahdollisuus kertoa 

omista kokemuksistaan asiaan liittyen. On myös oleellista kyetä tulkitsemaan haastatelta-

van asemaa yrityksessä, ja sitä mistä näkökulmasta hän aihetta käsittelee. (Hirsjärvi, ym, 

Kananen, Eskola & Suoranta) Teemahaastatteluiden toteuttamista helpottaa se, ettei se 

ota kantaa haastattelukertojen määrään ja antaa myös mahdollisuuden vaikuttaa siihen, 

miten syvällisesti aihetta käsitellään. Haastatteluita ei toteuteta etukäteen mietittyjen yksi-

tyiskohtien mukaisella tarkkuudella vaan tarkoituksena on käsitellä aiheita olennaisimpien 

teemojen mukaan. Kuten edellä kuvattu, tämä vähentää haastattelijan merkitystä ja näkö-

kulmaa aiheeseen ja täten korostaa haastateltavien välittämää viestiä. (Hirsjärvi & Hurme, 

2000) 

 

Myös lähdekirjallisuuden yhtyy Sitran asiantuntijan ajatukseen siitä, että teemahaastatte-

luiden vapaasta rakenteesta johtuen on tärkeää ottaa huomioon ihmisten tulkinnat asioista 

ja niiden merkitysten tärkeys. Hirsjärvi & Hurme (2000) luonnehtivat haastattelua myös 

kahden ihmisen väliseksi vuorovaikutukseksi. Tämä vuorovaikutus koostuu ihmisten sa-

noista ja niiden kielellisistä tulkinnoista. Heidän mukaansa on ihmisille ominaista pyrkiä 

käsitteiden avulla esittämään omaa suhdetta maailmaan. Haastattelutilanteeseen sovellet-

tuna tämä tarkoittaa sitä, että vastauksia ei tule tulkita ainoastaan haastateltavan sanojen 

perusteella vaan tulee pohtia myös sitä, millä tavalla esimerkiksi haastateltavan asema 

yrityksessä vaikuttaa hänen vastauksiinsa. Myös oman läsnäolon merkitystä ja tapaa esit-

tää kysymykset tulee pohtia analysoitaessa haastatteluiden tuloksia. Oma merkitykseni 

haastattelijana korostui etenkin niissä haastatteluissa, jotka toteutettiin kasvotusten. Puhe-

linkeskustelut sisältävät vain vuorovaikutuksen verbaalisen muodon ja vaativat mielestäni 

jopa entistä parempaa valmistautumista, jotta haastateltava pysyy keskustelussa parem-

min läsnä eikä keskustelu pysähdy tai sen sujuvuus katoa. Myös tämä on otettu huomioon 

haastatteluiden tuloksia analysoidessani. 

 

 Puhelinhaastattelut 

Osa opinnäytetyön haastatteluista toteutettiin puhelinhaastatteluina. Osa haastatteluista 

oli erittäin haastavaa saada sovittua kasvotusten ihmisten kiireiden takia. Tämä on täysin 

ymmärrettävää, mutta harmillista oman tutkimukseni kannalta. Mikäli kaikki haastattelut 

olisi väkisin toteutettu kasvotusten, olisi tutkimus valmistunut vielä myöhemmin. Tästä joh-

tuen oli tehtävä kompromisseja ja yksi näistä oli osan haastatteluiden toteuttaminen puhe-

limitse. Haastateltaville ilmoitettiin etukäteen, minkälaisia asioita haastattelu käsittelee, 

jotta heillä oli mahdollisuus siihen valmistautua. Haastattelurunkoa en kuitenkaan heille 
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tietoisesti lähettänyt. Koin myös puhelinhaastatteluissa tärkeänä sen, että haastattelut ete-

nivät luonnollisesti. Haastattelurungon aiheet käsiteltiin sitä mukaan, kun ne haastatelta-

van vastauksista nousivat ensimmäisen kerran esiin. Jos näin ei käynyt, ohjasin haastat-

telua haluamaani suuntaan esittämällä tarkentavan kysymyksen oleellisista aiheista. Pu-

helinhaastatteluiden ongelma verrattuna kasvotusten tehtyihin haastatteluihin on se, ettei 

aina ole mahdollista havaita, onko haastateltava vielä niin sanotusti mukana keskuste-

lussa. Myös mahdolliset yhteysongelmat ja ulkopuoliset häiriötekijät voivat katkaista haas-

tattelun etenemisen ja pysäyttää haastateltavan ajatuksen. Puhelinhaastatteluissa puuttu-

vat näkyvät vihjeet, jotka tarjoavat haastattelun kontekstin. (Hirsjärvi & Hurme 2000) Toi-

sessa puhelinhaastattelussa oli pieniä yhteysongelmia ja toisen kanssa keskustelu hie-

man katkesi. Itselleni tilanne vaikutti muutamaan otteeseen väkinäiseltä ja sain haastatel-

tavasta kuvan, ettei hän ehkä täysin ymmärtänyt kysymystä tai ei ollut valmis antamaan 

syvällistä vastausta asiaan. Tästä ei kuitenkaan voi olla täyttä varmuutta puhelimitse. Näil-

täkin osin harmittelin jälkikäteen sitä, etten onnistunut kaikkia haastatteluita toteuttamaan 

kasvotusten enkä mielelläni puhelinhaastatteluita tekisi jatkossa kuin pakottavista syistä. 

Skype-haastattelu voisi olla yksi vaihtoehtoinen kompromissi kasvotusten tehtävän ja pu-

helinhaastattelun välille. Ihmisen kasvojen ja eleiden näkeminen auttaisi tunnistamaan, 

kuinka hyvin hän on keskustelussa mukana ja miten kiinnostuneelta hän vaikuttaa. Puhe-

linhaastattelussa näiden tulkinta on erittäin haastavaa ja analysointi jää pitkälti sen va-

raan, minkälaisia vastauksia haastateltava on antanut.  

 

 Haastatteluiden litterointi 

Digitaalisesti tallennettu aineisto on usein hyödyllistä kirjoittaa puhtaaksi sanatarkasti. 

Tätä aineiston purkamista kutsutaan litteroinniksi. Litterointia voidaan tehdä koko aineis-

tolle tai se voidaan jakaa esimerkiksi teema-alueittain. Aineiston litteroiminen on tavalli-

sempaa kuin päätelmien tekeminen suoraan nauhoista. Aineiston litteroinnin tarkkuudesta 

ei ole yksiselitteistä ohjetta. (Hirsjärvi, ym. 2007, s. 217)  

 

 
Taulukko 1. Haastatteluiden litterointi 

 

Yritys Haastattelu Kesto (min:sec)
K-ryhmä F2F 38:19
M-Brain F2F 28:24
Supercell Puhelin 13:56
Investium Puhelin 11:48
Kindred 
Group

Email
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Tutkimus on toteutettu laadullisen menetelmän ohjeiden mukaisesti. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, Kananen 2015) Aineiston analyysit voidaan tehdä joko selittäen tai ymmärtäen. Ym-

märtämiseen pyrkivä lähestymistapa on laadulliselle analyysille ominaista. (Hirsjärvi, ym. 

2007) Kasvotusten tehdyt haastattelut on nauhoitettu mobiilipuhelimella. Puhelimitse nau-

hoitettuihin haastatteluihin on käytetty apowersoftin Online äänitallenninta. Kaikki tallen-

teet on ladattu tietokoneelle niiden puhtaaksi kirjoittamista varten. Haastattelut on litteroitu 

sanasta sanaan erillisiksi tiedostoiksi. Haastatteluita on tämän aiheen osalta luontevinta 

analysoida pyrkien ymmärtämään niistä esiin nousevia asiakokonaisuuksia. Tämä teh-

dään käytännössä vertailemalla haastateltavien vastauksia työn teoriapohjaan. Aineis-

tosta on analyysiä varten valittu ne teemat, jotka selvästi toistuvat haastateltavien vas-

tauksissa ja aiheen rajauksen ulkopuolelle jääneet osiot on jätetty litteroimatta, sillä ne ei-

vät tule sisältymään tutkimukseen. Uskon vahvasti sisäistäneeni tutkittavan aihekokonai-

suuden riittävän tarkasti, jotta olennaisen tiedon esittäminen tutkimuksen aineistosta on 

mahdollista tehdä. Litteroitua aineistoa kertyi lopulta kymmeniä sivuja. Aineistosta ei ole 

litteroitu niitä haastattelun osia, jotka menevät tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle. Haas-

tatteluiden aineistosta on tarkkaan valitsin analysoitavaksi ne teemat, jotka selvästi toistu-

vat läpi aineiston. Koen onnistuneeni hyvin tärkeimpien teemojen esittämisen yhdistämällä 

ja vertailemalla haastateltavien vastauksia kysymyksiini. 

 

 Haastateltavat yritykset 

Tärkein kriteeri tutkimusaineiston hankkimiselle on kerätä riittävän laaja joukko yrityksiä, 

jotta tuloksista pystyy tekemään uskottavia ja luotettavia johtopäätöksiä. Haastatteluiden 

runko muodostui teoriaosuudessa käsiteltyjen aiheiden perusteella muodostetuista kysy-

myksistä. Haastatteluiden tavoitteena on saada ajankohtaista informaatiota yrityksistä ja 

niiden työntekijöiden omakohtaisia kokemuksia tiedon käytöstä. Haastateltavien vastauk-

sia verrataan tutkittuihin teemoihin ja pyritään löytämään yhtymäkohtia niiden väliltä. Alus-

tava runko haastattelulle löytyy Liitteestä 1. Se kuitenkin toimii vain perustana haastatte-

luille ja sitä muokataan haastateltavan yrityksen toimialan ja haastateltavan työtehtävien 

mukaan. Teemahaastatteluiden joustava rakenne mahdollistaa keskittymisen niihin asioi-

hin, joita haastateltava korostaa ja joihin hänellä on tutkimuksen kannalta hyödyllistä nä-

kemystä ja tietoa. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti lähestyin ensimmäiseksi Suomen mobiili- ja video-

pelialan yrityksiä sähköpostitse ja puhelimitse. Suomen pelialan voittoa tavoittelematto-

man, jäsenpohjaisen yhdistyksen, Neogamesin sivuilta löytyi valtava määrä pelialan yri-
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tyksiä. Käytännön syistä otin ensin yhteyttä pääkaupunkiseudulla toimiviin yrityksiin. Vas-

tausprosentti oli heikko. En kuitenkaan suostunut luovuttamaan. Kävin paikan päällä yh-

dessä pelialan tapahtumassa Helsingissä (IDGA Gathering). Sieltä saadun neuvon avulla 

liityin kautta kahteen pelialan Facebook ryhmään, joissa pyysin apua tutkimukseeni ja 

pyysin mahdollisia kiinnostuneita haastatteluun. En saanut pyyntöihin vastauksia kohtuulli-

sen ajan puitteissa. Tässä vaiheessa oli selvää, etten tulisi saamaan riittävää määrää 

haastatteluja tutkimuksen toteuttamiseksi mobiili- ja videopelialalta. Tämän todettua pää-

dyimme yhdessä opinnäytetyöohjaajani kanssa siihen, että hankin haastateltavat, miten 

itse parhaaksi näen. Kriteerinä haastateltaville oli se, että he käyttävät dataa hyödykseen 

päivittäisessä työssään. Päädyin ottamaan yhteyttä jokaiseen henkilöön, jonka kautta us-

koin olevan mahdollista saada potentiaalisia haastateltavia tutkimukselleni. Hyvinkin no-

peasti sain useita eri yhteyshenkilöitä, jotka realisoituivat haastatteluina joko kasvotusten 

tai puhelimitse marraskuun lopulla ja joulukuun alussa. Haastateltavat yritykset toimivat 

hyvin erilaisilla toimialoilla, joka teki haastatteluiden toteuttamisesta itselleni mielenkiin-

toista. Pääsin lähietäisyydeltä näkemään, minkälaisia tiedon hyödyntämisen erilaisia mah-

dollisuuksia on olemassa, joka oli sekä oman oppimisen ja tutkimuksen tuloksien kannalta 

erittäin hyödyllistä. 

 

4.5.1 K-Ryhmä 

Kesko Oyj, sen tytäryhtiöt ja itsenäiset K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän. Se on suoma-

lainen kaupan alan palveluyritys ja pörssiyhtiö. Yrityksen toimialayhtiöt ja ketjut toimivat 

tiiviissä yhteistyössä kauppaisyrittäjien ja yrityksen muiden kumppaneiden kanssa. 

 

Haastateltavana on K-ryhmän data-analytiikan asiantuntijatiimin vetäjä. Haastattelu toteu-

tettiin kasvotusten Keskon Neptun toimistorakennuksessa 19.11.2018. Tiimit tukevat yri-

tyksen eri puolilla toimivia liiketoimintoja ja tiedolla johtamista eri toimeksiannoissa. Hei-

dän tehtävänään on saada data näkyville liiketoimintoihin, jotka sitä tarvitsevat päätöksen-

teossa. Tiimi tukee niin sanottuja dashboard – tyyppistä selfservice analytiikkaa eli tarjoaa 

dataa työntekijöille niin, että he itse pystyvät sieltä tekemään analyysejä ja tutkimaan tie-

toa ja dataa, joiden avulla tehdä päätöksiä omaan työhön liittyen. Haastateltavalla on 

vankka kokemus datan ja data-analytiikan parissa toimisessa ja osasi antaa kysymyksiin 

selkeitä vastauksia konkreettisin esimerkein oman työn arjesta. Jo ensimmäinen haastat-

telu antoi paljon ajateltavaa ja herätti uusia kysymyksiä tutkimuksen suhteen.  
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4.5.2 Supercell Oy 

Supercell on suomalainen video- ja mobiilipelejä kehittävä yritys. Tunnetuimpia pelejä 

ovat muun muassa Hay Day, Clash of Clans ja Boom Beach sekä Clash Royale. Hay Day 

on suosittu maatilapeli, Clash of Clans ja Boom Beach ovat strategiapelejä. Clash Royale 

on yhdistelmä keräilykortti- ja tornipuolustusta sekä reaaliaikaista toimintastrategiaa.  

 

Haastateltavaksi lupautui yrityksen asiantuntija, joka on työskennellyt yrityksen talous-

osastolla useamman vuoden. Haastateltavan työnkuva sisältää muun muassa taloudellis-

ten ja strategisten analyysien tuottamista yrityksen sisäisille sidosryhmille kuten pelitiimien 

vetäjille sekä johtoryhmälle. Haastateltavan työskentelyyn kuuluu big datan käyttöä. Tar-

kat ja ytimekkäät vastaukset antavat paljon informaatiota datan käytöstä hänen työssään 

mutta myös laajempaa kuvaa siitä, kuinka dataa käytetään pelialan yrityksessä hyväksi. 

K-ryhmä ja Supercell toimivat eri toimialoilla, mutta molempien yritysten liiketoiminnassa 

käytetään dataa ja analytiikkaa paljon hyödyksi. Vaikka yritysten toiminta on erilaista niin 

haastateltavien vastauksista on havaittavissa paljon yhtäläisyyksiä tutkimuksessa käsitel-

tävistä aihealueista. 

 

4.5.3 M-Brain 

Yritys esittelee verkkosivuillaan toiminnan perustuvan tieto- ja strategiatyöhön. Yritys tar-

joaa ratkaisuja parempien päätöksien tekemiselle ja niiden ajoittamiseen. Yrityksen erilai-

set ratkaisut voivat toimia esimerkiksi viestintä- tai PR-ammattilaisten työn tukena tai tar-

jota markkinatietoa asiakkaiden tarpeisiin.  

 

Haastattelin tietojohtamisen asiantuntijaa, joka vastaa yrityksen Market Intelligence liike-

toiminnasta Suomen markkinoilla. Haastattelu toteutettiin kasvotusten 30.11.2018. Haas-

tateltavan työtehtävät ovat esimiestehtäviä, joihin liittyy myös liiketoiminnallinen vastuu. 

Haastateltavalla on tiimiläisiä, jotka tuottavat erilaisia markkinatietopalveluita heidän asia-

kasorganisaatioilleen, alkaen oman toimialan seuraamisesta, toimiala uutisista, asiakas-

tietoon, kilpailijatietoon ja markkinanäkemyksen löytämiseen. Yritys tuottaa päivittäistä 

analyysiä tai laajempia kuukausi/kvartaali/vuositason raportteja asiakkaille. Yrityksen 

oman hakuteknologian avulla he pääsevät kaikkeen verkkomediaan käsiksi lukuisista eri 

tietolähteistä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Dataa hyödynnetään yritysten tilinpää-

töstietoihin tai eri tyyppisiin markkinatietoihin. Näitä voidaan myös yhdistellä tarvittaessa. 

Yrityksen palveluissa yhdistyy oma hakuteknologia ja koneoppiminen, mutta kaiken keski-

össä on kuitenkin se ammattilainen, joka jalostaa tuotteen asiakkaille.  
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4.5.4 Investium Oy 

Yritys tarjoaa monipuolisia ja erilaisia sijoitusinstrumentteja asiakkailleen. Verkkosivuillaan 

yritys ilmoittaa tarjoavansa palveluitaan sekä yksityis- että yhteisöasiakkaille. Yrityksen lii-

ketoimintaan kuuluvat Investium-rahastot, arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, vakuutus-

asiamiestoiminta, henki- ja vahinkovakuutusmeklaritoiminta sekä lakiasiaintoimisto. Haas-

tattelin puhelimitse 4.12. yrityksen Investment Advisoria. Minua kiinnosti tutkia, kuinka da-

taa ja data-analytiikkaa hyödynnetään ja osataan jo käyttää sijoituspäätöksiä tehtäessä. 

Dataa käytetään tällä hetkellä pääasiassa asiakasdataan liittyvissä asioissa ja asiakas-

massojen erittelyssä. Sijoitusneuvojat käyttävät omassa työssään lukuisia datasta laadit-

tuja analyysejä hyväkseen valitessaan sijoituskohteita asiakkailleen.  

 

4.5.5 Kindred Group 

Kindred Group on pörssiyhtiö, joka on erikoistunut urheiluvedonlyöntiin, nettipokeriin, kasi-

nopeleihin sekä bingoon. Sain vastauksia online-peliyrityksen ja digitaalisia sisältöjä tar-

joavan yhtiön tiedonkeruusta ja siitä mihin kaikkeen asiakkaiden tietoa käytetään ja min-

kälaisia rajoituksia käytön suhteen on heidän yrityksellään olemassa. Näistä isoon osaan 

löytyy vastaukset yritysten tietosuojakäytäntöjen osioista heidän verkkosivuiltaan. Olin 

sähköpostitse yhteydessä yrityksen Suomen markkinoiden Business Development Mana-

geriin, joka antoi vastauksia ja tarkennuksia niihin kysymyksiin, joihin en löytänyt vastauk-

sia yrityksen verkkosivuilta. 

 
 Aineiston analysointi 

Ensisijainen tavoite aineiston keruulle on, että se vastaa etukäteen asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin. Haastatteluiden hankkimisen ongelmien jälkeen oli helpotus, että heti toi-

sesta haastatteluissa lähtien samat teemat nousivat. Tästä johtuen en kokenut aineiston 

rajallisen määrän olevan ongelma nimenomaan laadullista tutkimusta tehtäessä. Tein 

päätöksen ainestoa analysoidessani, ettei mahdollinen lisäarvo uusista haastatteluista ole 

välttämätöntä tutkimustuloksien luotettavuuden osalta, jotta niihin olisi kannattavaa käyt-

tää vaadittavaa lisäaikaa. Jo haastatteluvaiheessa pyrin tietoisesti ohjaamaan haastatelta-

via pysymään työn rajauksen aiheissa, jotta ylimääräistä aikaa ei kuluisi haastatteluiden 

litteroinnissa ja tutkimuksen rajauksen ulkopuolella olevien asioiden käsittelyyn. Jo tämän 

kerätyn aineiston suhteen oli tehtävä päätöksiä siitä, kuinka erottaa siitä olennainen eikä 

se ollut yksinkertainen tehtävä, sillä kaikki asia oli uutta ja jollain tavalla liittyvät toisiinsa. 

Haastateltavilla olisi ollut myös paljon tutkimuksen ulkopuolista tutkimatonta tietoa, mikä 
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vahvisti omaa näkemystäni sille, että aihevalinta onnistui erityisen hyvin ja siitä on myös 

jatkossa mahdollista tehdä hyödyllistä tieteellistä tutkimusta. 

 

Kaikki haastateltavat yritykset keräävät dataa sekä omilla että ulkoisilla järjestelmillään 

(avoin data). Tämä oli ainoa kriteeri haastateltaville yrityksille. Tärkein kerättävä tieto vaih-

telee yritysten liiketoiminnan mukaan. Olennainen tieto sijoituspalveluja tarjoavalle (Inves-

tium) tai kaupan alan organisaatiolle (K-ryhmä) on erilaista. Investiumille on tärkeää onnis-

tua tiedon avulla erilaisten asiakasten luokittelussa. Asiakkaat luokitellaan ammattimai-

siksi, ei-ammattimaisiksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Sijoituspalvelulaki velvoittaa 

sijoituspalveluita tarjoavan yrityksen ilmoittamaan asiakkaille heidän luokittelunsa. Kun 

asiakkaat on luokiteltu tähän perusjakoon, voidaan yrityksen käytettävissä olevia tietoläh-

teitä hyödyntäen jakaa heidät tarkempiin segmentteihin. Tämän avulla yritys kykenee hyö-

dyntämään asiakastietojaan ja tarjoamaan heille paremmin kohdennettuja sijoituspalve-

luita. Myös kaikki muut haastateltavat yritykset keräävät asiakastietoja omaan hyötykäyt-

töönsä. Yritykset käyttävät myös omia tiedonkeruumenetelmiä sisäisen suorituskykynsä 

seurantaan. Jokaisella yrityksellä on oma talousosastonsa, jotka seuraavat yrityksen liike-

toiminnan tärkeimpiä mittareita ja tunnuslukuja. Näiden seuraamiseen kerättävästä tie-

dosta osa on avointa tietoa kaikille ja osaa niistä yritykset eivät ole velvollisia julkaise-

maan ulkoisesti. Tärkeimmät tietolajit riippuvat yrityksen liiketoiminnasta. Mobiili- ja video-

pelialan yritys Supercellin tärkein tietolähde on käyttäjädata. Myös muut haastateltavat yri-

tykset toteavat asiakasdatan olevan usein se tärkein hyödynnettävä tietolähde. Tietoa ke-

rätään monien eri liiketoimintojen tueksi. Ensin selvitetään tiedon tarve työtehtävissä ja tä-

män jälkeen data pyritään tuomaan näkyviin mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. 

Yritykset käyttävät esimerkiksi niin sanottuja dashboard-tyyppisiä ratkaisuja, jotta data 

olisi työntekijöiden saavutettavissa helposti. Datan ollessa näissä dashboardeissa, työnte-

kijät pystyvät itse tekemään analyysejä ja tekemään päätöksiä omaan työhönsä liittyen. K-

ryhmän haastateltavalta saatu tieto tarkensi juuri tätä datan hyödyntämistä käytännössä. 

Data-analytiikka mahdollista datan jalostamista moniin eri käyttötarkoituksiin. Sen avulla 

voidaan tehdä erilaisia asiakasluokitteluita tai oppia ymmärtämään asiakkaiden ostokäyt-

täytymistä paremmin. Yrityksien tarpeet data-analytiikalle ovat moninaisia. Liiketoiminta-

tiedon ja mediaseurannan analyysipalveluita tarjoavan M-Brainin haastateltavan mukaan 

ensin asiakkaan kanssa kartoitetaan heidän tarpeensa. Tämän perusteella heidän ratkai-

suillaan asiakkaat ulkoistavat muun muassa strategiaan liittyviä asioita, toimiala analyy-

seja ja seurantaa, yrityskauppoja sekä johdon henkilövaihdoksia. Myös projektimuotoisten 

palveluiden tarve on kasvanut. M-Brain tarjoaa yrityksille omaa skenaariotyöskentelymalli-

aan. Yritykset käyttävät palvelua pyrkiessään hahmottamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 
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paremmin. Tämänkaltaiset ratkaisut ovat erinomainen tapa yrityksille arvioida omaan liike-

toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä niiden todennäköisyyksiä. Hektisessä 

arjessa ei aina ole aikaa pysähtyä miettimään tilannetta riittävän laajasti. Yrityksillä menee 

suurin osa ajasta operatiivisen liiketoiminnan pyörittämiseen. M-Brain on oivallisesti rat-

kaissut tämän haasteen tarjoamalla yrityksille myös workshop tyylistä intensiivistä työs-

kentelytapaa. Yrityksen tarjoaa apua tiedolla johtamiseen ja siihen, kuinka viedä suunni-

tellut muutokset tiedolla johtamisen keinoin arkeen ja operatiiviseen toimintaan.  

 

Haasteena yrityksille on datan kerääminen monista eri tietolähteistä. ”Data on usein vielä 

eri paikoissa, mikä aiheuttaa omat haasteensa meille”, kuten Investiumin haastateltava tä-

män kiteyttää. Se luo haasteita yrityksille tiedon sujuvalle ja nopealle käytölle työssä. Yri-

tysten omien tiedonkeruumenetelmien lisäksi on olemassa erilaisia ulkoisia datalähteitä. 

Tämä niin sanottu open datasta eli avoin data tarjoaa yrityksille monia erilaisia mahdolli-

suuksia, mutta samalla se aiheuttaa haasteita datan laadun ja pirstaleisuuden suhteen. 

Yritysten datan keräämisen haasteet esiintyivät myös lähdekirjallisuudessa, joten se ei tul-

lut yllätyksenä haastatteluissa. Sekä teoria että haastattelut tukevat sitä tosiasiaa, että 

vanhat järjestelmät, datan pirstaleisuus ja muut siihen liittyvät tekijät aiheuttavat lisätöitä 

yrityksille. Haastatteluiden perusteella tähän ei ole vielä keksitty mitään selvää ratkaisua 

ja tilanteen parantamiseksi työskennellään yrityksissä jatkuvasti. 

 

Toinen selkeä teema läpi aineiston on tiedon muuttuminen yhä reaaliaikaisemmaksi. 

Haastateltavista jokainen yhtyi ajatukseen siitä, että tiedon hyödyntämisestä pyritään jat-

kuvasti saamaan reaaliaikaisempaa. ”Kyllä minä sanoisin, että siihen suuntaan (reaaliai-

kaisempaan tietoon) mennään, mikä tarkoittaa sitä, että pitää myös nopeammin reagoida. 

Jos on reagoinnin paikka, sehän on myös mahdollisuus.”, toteaa tietojohtamisen ammatti-

lainen M-Brainilta. Nopealla reagoinnilla tässä yhteydessä viitataan siihen, että jos dataa 

osataan käyttää muita nopeammin hyväksi, sen avulla voidaan luoda arvoa yritykselle. 

Supercellin tapauksessa datan reaaliaikaisuus tarkoittaa parempaa, ja juuri reaaliaikai-

sempaa, ymmärrystä heidän käyttäjädatastaan, ja siitä mitä pelissä tapahtuu. Haastatelta-

van mukaan haasteita on muun muassa siinä, kun mobiilipeliala on volatiili niin käyte-

tyissä mittareissa voi tapahtua suuriakin heittoja, jotka täytyy osata tulkita. ”Hyvä esi-

merkki tästä on se, kun peliä päivitetään. Eli juuri sillä hetkellä tai kohta sen jälkeen, on 

hetki, kun pelaajia on vähemmän. Kaikki eivät ole saaneet peliä vielä päivitettyä. Tässä 

tilanteessa, jos datasta tekisi suoraan johtopäätöksiä, että meiltä on lähtenyt pelaajia, se 

olisi tietenkin väärä johtopäätös. Oikea haaste on siis se, että kun dataa on paljon, sitä pi-

tää myös osata tulkita”, hän painottaa.  
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Tietojohtamisen ammattilainen (M-Brain) uskoo tiedon oleellisuuden tulkinnan kasvavan 

tulevaisuudessa. ”Koska moni toimiala on vielä murroksessa, on vaikea sanoa, että mistä 

esimerkiksi energiateollisuus ja mistä metsäteollisuus alkaa. Erilaisten liiketoimintamah-

dollisuuksien ymmärtäminen yhdistämällä strategista ajattelua ja tiedolla johtamista (taus-

talla data-analytiikkaa), tulee kasvamaan.” Samaa korostivat myös muut haastateltavat. 

Oleellisen tiedon löytämisen ja ymmärtämisen merkitys on haastavaa jokaiselle yrityk-

selle. Haastateltavat näkivät tiedolla johtamisen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. 

Hän esittää, että tietojohtaminen tulee nähdä koko organisaation asiana eikä vain tietojoh-

tajien. ”Vähintään kaikkien, jotka ovat asiantuntijatyössä tulevat hyödyntämään tiedolla 

johtamisen menetelmiä työssään. Tai ainakin heidän tulisi hyödyntää.” Saman asiaa ko-

rosti myös muut haastateltavat:” Jokaisen pitäisi ymmärtää, mitä dataa tarvitsee oman 

työnsä tueksi, ja mistä (minä) saan sen datan tai tiedon, ja miten sitä luetaan. Puhutaan 

datan lukutaidosta. Että osaa edes perusasioita, kuten miten luetaan graafeja tai kuinka 

taulukosta perustunnusluvut ymmärretään laskea.”, toteaa K-ryhmän haastateltava. Näitä 

asioita tulee jokaisen osata oman työnsä tarpeiden mukaan. Vuoropuhelu tiedon kerääjän 

ja käyttäjän välillä ei ole vielä täysin sujuvaa. Tämä nousi esiin myös lähdekirjallisuu-

dessa. Ongelma vuoropuhelussa on usein se, etteivät päätöksentekijät vielä täysin tiedä, 

minkälaista dataa he tarvitsevat päätöksenteossaan. Tämä aiheuttaa ongelmia datanke-

rääjille. Lähdekirjallisuuden mukaan on yleistä, että myös paljon turhaa dataa kerätään. 

Haastatteluiden perusteella sanoisin, että yritykset ymmärtävät, mitä dataa tarvitsevat eri-

laisissa tilanteissa. Kuten aiemmin todettu, ongelma usein on se, ettei dataa ole saata-

vissa yhdestä ja samasta lähteestä. Haastateltavat yritykset ymmärtävät mitä dataa ke-

rätä. Vaikka tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan, ei sen jalostaminen ole yrityksille 

halpaa. Tästäkin johtuen yritykset käyttävät aikaa siihen, että ymmärretään mikä tieto on 

oikeasti relevanttia. Vuoropuhelun parantuessa kaikkien yrityksen toimijoiden välillä, myös 

tiedon käytöstä saadaan hyödynnettyä sen parhaat puolet tehokkaasti. Päätöksentekijöi-

den ollessa datamyönteisiä, tämä vuoropuhelu on sujuvampaa. Haastateltavista yrityk-

sistä jokainen kiinnittää näihin ongelmiin huomiota. Koska haastateltavia yrityksiä ei mää-

rällisesti ole paljon ja näistä jokainen liiketoiminnassaan selvästi datamyönteinen, vaikut-

taa se varmasti yleisesti heidän vastauksiinsa niin datan keräämisen, datan käytön kuin 

vuoropuhelun suhteen yrityksen sisällä.  

 

Yksi haastatteluiden viesteistä on erilaisten mittaristojen tärkeys osana yritysten liiketoi-

mintaa. Se mitä, nämä mittarit ovat, riippuu täysin yrityksen toimialasta, liiketoimintamal-

leista sekä yrityksen strategista. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka oman tutkimuk-

sen teoriapohjan rakenne muokkaantui haastatteluiden perusteella. K-ryhmän haastatel-

tava korostaa tärkeänä ymmärtää, että kun yritys tekee strategian ja toimintasuunnitelmia 
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niin eri liiketoiminnot määrittävät ne avainmittarit (Key Performance Indicators), joita seu-

rataan. Mittaristojen tueksi tarvitaan dataa ja analytiikkaa. On myös mahdollista, että itse 

mittari on rakennettu erilaisia algoritmeja ja malleja hyödyntämällä. Mittareiden ylläpito 

vaatii ajan tasalla olevaa tietoa, jotta ne antavat relevanttia tietoa. Itse en ennen tätä en-

simmäistä haastattelua osannut edes ajatella mittaristojen tärkeyttä enkä ollut erikseen 

miettinyt niihin liittyviä kysymyksiä. Mittaristot, etenkin avainmittaristot (KPI) nousivat esille 

myös Supercellin haastateltaessa. Yrityksen liiketoiminnassa käytetään hyvin monenlaista 

dataa. Haastateltava korostaa tärkeänä sen, ettei ole olennaista tutkia, mitä yksittäinen 

pelaaja tekee vaan ymmärtää se, mitä isommat massat tekevät. Minkälaisista asioista 

yleisellä tasolla tykätään, mihin käytetään aikaa ja mahdollisesti rahaa. Yrityksen tietokan-

taan kerätään pelin tapahtumat, jotka sitten analysoidaan. Nimenomaan peleistä saatu 

käyttäjädata on yritykselle tärkeässä roolissa pelien suunnittelussa ja päivittämisessä: 

”Yhtenä hyvänä esimerkkinä on vaikkapa Clash of Clans, missä pelaajat käyttävät tiettyjä 

joukkoja ja hyökkäävät muiden kimppuun. Data kertoo meille minkälaisia joukkoja siinä 

(pelissä) käytetään muita enemmän. Se johtaa kysymykseen, mistä tämä johtuu. Tällai-

sella iteraatiokierroksella peliä voidaan muokata.”, hän selventää. Oman ymmärrykseni 

pohjalta ja näitä pelejä joskus hieman pelanneenakin, oletin kaikkien edellä mainittujen 

päätösten tapahtuvan siltä pohjalta, mikä on yritykselle paras ratkaisu. Haastateltava kui-

tenkin korjaa jatkokysymystä esittäessäni tämän väärinymmärrykseni. ”Päätökset eivät 

tule puhtaasti datan pohjalta. Data antaa suuntaa, millaisiin asioihin pitää (kiinnittää huo-

miota), mutta päätökset eivät tule puhtaasti sen datan pohjalta. Toinen puoli on se, että 

mikä sille pelaajalla on paras (ratkaisu).”, hän jatkaa. Myös Supercell sekä Investium hyö-

dyntävät avainmittareita liiketoiminnassaan. Supercell järjestää tasaisin väliajoin niin sa-

nottuja ”KPI-kokouksia”, joiden koostumukset voivat hieman vaihdella. Näissä kokouk-

sissa on useimmiten paikalla johtoryhmän jäsenet sekä eri tiimien, esimerkiksi markki-

nointi- ja pelitiimien vetäjiä. Kokouksissa käsitellään sekä taloudellista että operationaa-

lista informaatiota ja esityksen pääpaino on siinä, miten peleillä menee eri mittarien perus-

teella. Vastaavaa käytännön esimerkkiä en kirjallisuudessa tai tieteellisissä artikkeleissa 

havainnut esitettävän. Supercellin menestykseen perustaen tämän voidaan sanoa olevan 

toimiva tapa käsitellä asioita yrityksen sisällä ja yritykset, jotka eivät kiinnitä riittävää huo-

miota omiin avainmittareihin, voivat varmasti oppia edelläkävijöiden esimerkeistä. 

 

Yhdistävä tekijä haastateltavien vastauksissa oli myös epävarmuus tulevaisuudesta. Muu-

tosvauhti on edelleen niin valtavan nopeaa, että edes arviot viiden tai kymmenen vuoden 

päähän eivät kovin todennäköisesti tule osumaan oikeaan. ”Jos katsomme peruutuspeliin 

10 vuotta taaksepäin, niin moni asia on muuttunut aika radikaalistikin. Sitä, minkälaista se 

muutos tulee olemaan, on hyvin vaikeaa ennustaa. Itse kuitenkin uskon vahvasti siihen, 
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että data ja analytiikka on ihan avainasemassa monessa uudessa palvelussa ja ratkai-

sussa, mitä peruskuluttajat hyödyntävät tulevaisuudessa”, arvioi K-ryhmän data-analyy-

tikko. Tämän hetkiset hurjimpien arvioiden mukaan datan määrä 500-kertaistuu vuoteen 

2025 mennessä (Tekes 2017). Historiaan katsottaessa kuka olisi osannut kuvitella, kuinka 

maailma on muuttunut oman elinaikamme aikana - matkapuhelimet, tietokoneet, internet. 

Nämä kaikki ovat muuttaneet niin arkista elämäämme kuin työtehtäviä ja -tapojamme. 

Haastateltavista jokainen oli kuitenkin yhtä mieltä juuri siitä, että muutosvauhti tulee ole-

maan kovaa. Supercellin suhteen tämä voisi haastateltavan arvion mukaan tarkoittaa esi-

merkiksi sitä, että yrityksen pelit olisivat jatkossa entistä henkilökohtaisempia tai perso-

noidumpia. ”Machine learning auttaa mahdollisesti vielä tarkemmin siinä, että kun pelaat 

tietyllä tavalla, siitä sinun pelikokemuksestasi tulee mahdollisimman hyvä. Että kaikilla ei 

välttämättä ole enää samaa pelikokemusta”, hän pohtii. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, 

ettei koko alan tarjoama muuttuisi. ”Kaupassa ei välttämättä myytäisikään samoja tuotteita 

pelaajille A ja B, jotta pelikokemuksesta saadaan henkilökohtaisempi.”, hän jatkaa. Äärim-

mäisen mielenkiintoinen ajatus, jonka todennäköisyyttä on tutkimuksen tekijänä mahdo-

tonta lähteä arvioimaan. Uskotaan alan ammattilaisen näkemykseen siitä, mikä voisi olla 

yksi mahdollinen muutos peliteollisuudessa. Vaihtoehtoisia polkuja voisi kuvitella kehitty-

vän lukuisia, jotta kuluttajien tarpeet saadaan tyydytettyä. Sijoittajapalveluita tarjoavalle 

kehitys voisi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa tarjotaan entistä perso-

noidumpaa tuotevalikoimaa asiakkaille. Asiakkailla olisi mahdollisuus vielä joustavammin 

päättää omista sijoituksistaan näin halutessaan. Myös muut haastateltavat korostavat 

muutosvauhdin mahdollistavan hyvin monenlaisia mahdollisuuksia jatkossa. K-ryhmälle 

tämä voisi haastateltavan arvion mukaan tarkoittaa esimerkiksi tiedon käytön aiempaa in-

teraktiivisempaa käyttöä jatkossa: ”Asiakas pystyisi esimerkiksi näkemään oman ostohis-

toriansa ja asettamaan tavoitteita. Esimerkiksi hänen halutessa vähentää sokerin käyttöä 

niin sitä lähdetään seuraamaan yhdessä. Mutta kaikki tämä tapahtuisi automaattisesti.” 

Myös kaupan alan mahdollisuuksia on lukuisia ja on hyvin haastavaa ennustaa sitä, min-

kälaisia nämä muutokset tulevat olemaan. Kuluttajille suunnatuilla ratkaisuilla tavoitellaan 

parempaa asiakaskokemusta. Myös K-ryhmän haastateltava esittää yhtenä mahdollisena 

tämän tapaisten personoidumpien ratkaisujen kehittämisen. Kuluttajille tämä on ehdotto-

masti positiivinen uutinen. 

 

Lähitulevaisuuden haasteena on tieteellisen tiedon hyödyntämisen yleinen hyväksyminen 

päätöksentekijöiden tasolla. Vaikka datan ja analytiikan avulla osataan luoda selkeitä, fak-

tapohjaisia ratkaisumalleja tai -ehdotuksia, ei se vielä tällä hetkellä tarkoita sitä, että pää-

töksentekijä käyttää annettua informaatiota totuutena sitä kyseenalaistamatta. Päättäjät 
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kaipaavat tietoa, mutta nopeasti päätöksiä tehtäessä he usein turvautuvat vanhoihin pää-

töksentekomalleihin. Tilanne ei ole yksinkertainen eikä se tule hetkessä muuttumaan. 

Suuremmat rakenteelliset ja toimintatapojen muutokset vaativat aikaa. Tiedon hyödyntä-

minen tulisi nähdä osana päätöksentekoprosessia, mutta tämä ei ole mahdollista ennen 

kuin se hyväksytään koko organisaation tasolla. Edelläkävijäyritykset, jotka ovat onnistu-

neet joustavasti muuttamaan toimintamallejaan (esimerkiksi Supercell), ovat todennäköi-

sesti jo pitkään hyödyntäneet keräämäänsä tietoa ja tehneet merkittäviäkin harppauksia 

kohti tulevaisuutta, johon tutkimuksen perusteella ollaan menossa. Big datan ja analytiikan 

hyödyntäminen kasvaa jatkuvasti. Yritykset, jotka hyväksyvät tämän tosiasian ja ottavat 

sen osaksi liiketoimintaansa, tulevat todennäköisesti menestymään keskimääräisesti hy-

vin myös tulevaisuudessa. 

 

Tutkimuksen aihetta ei ole vielä Suomessa erityisemmin tutkittu yrityksien osalta, joten 

tarkkaa vertailupohjaa omille tuloksilleni ei ole olemassa. Tutkimuksessa käsiteltävästä 

asiasta on kirjoitettu paljon artikkeleita ja muutama johdannossakin mainittu tutkimus ja 

projekti. Niiden pääpaino on kuitenkin ollut esittää asioita joko kansantaloudellisella tai 

jopa koko maailman tasolla. Tästä johtuen on mahdollista, että mikäli syvällistä ymmär-

rystä tutkitusta asiasta minulla tutkijana ei ole muodostunut, ovat tutkimustulokseni rapor-

toitu vailla minkäänlaista logiikkaa. Aineistoa analysoidessani olen tämän mahdollisuuden 

ottanut huomioon ja käyttänyt sen mahdollisuuden miettimiseen aikaa. Väärinymmärryk-

sien mahdollisuutta ei voi täysin poissulkea. Tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä tark-

koja numeroita ja niiden avulla pyritä selventämään tuloksia. Aiheeseen liittyvät subjektiivi-

set totuudet varmasti pätevät haastateltavien yritysten kohdalla. Kuitenkaan niiden yleistä-

minen ei ole mahdollista eikä edes tällaisessa aiheessa tarpeellista. Vaikka asioita tulee 

tarkastella objektiivisesti, on tutkimuksella saatu uusi tieto oma subjektiivinen näkemyk-

seni aiheesta. Olen kuitenkin luottavainen siihen, että tutkimuksen aikana olen onnistunut 

sisäistämään asiat niin hyvin, että esitetyt tulokset ovat luotettavia.  
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5 Tutkimustulokset 

Työlle etukäteen asetettuja tutkimuskysymyksiä oli kolme. Näiden kysymysten selvittä-

miseksi on tutkittu aiheeseen liittyviä lähdekirjallisuutta sekä toteutettu teemahaastatteluja 

käytännön tiedon käytön ja tiedolla johtamisen ymmärtämiseksi. Tutkimuskysymysten 

pohjalta laadittu haastattelurunko toimi haastatteluiden joustavana rakenteena. Aineis-

tossa korostuvat samat teemat sekä teoriassa että teemahaastatteluissa. Vertailemalla 

tutkimuksen teoriaa ja haastatteluista saatua tietoa on todettavissa joitain yleisellä tasolla 

päteviä asioita ja todennäköisiä muutoksia tulevaisuudessa yritysten tiedon käytön ja tie-

dolla johtamiseen liittyen. Eri yritysten väliset yleistykset ei ole tarpeellista tehdä. Tutki-

mustuloksilla tuodaan esiin erilaisia esimerkkejä tiedon käyttöön liittyen. Tiedon hyödyntä-

misen ja tiedolla johtamisen keinot ovat aina toisistaan hieman poikkeavia. Sen sijaan jon-

kin asteisia yleistyksiä voidaan tehdä tiedon käytön tulevaisuuden suunnasta ja asentei-

den muutoksista. Tuloksia esittäessä korostan vielä sen merkitystä, että haastateltavana 

olevat henkilöt ovat tiedon käytön ja tiedolla johtamisen ammattilaisia, jotka toimivat lähtö-

kohtaisesti datamyönteisissä yrityksissä. Näillä on vaikutusta annettuihin vastauksiin. Hei-

dän kokemustensa ja osaamisen johdosta tutkimustulokset ovat kuitenkin luotettavia 

tässä asiayhteydessä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei esitettyjä asioita tule ottaa to-

tuuksina sellaisenaan vaan niiden tilannesidonnaisuudella on oma roolinsa niitä tarkastel-

lessa. Ensimmäinen tavoite oli selvittää, kuinka yritykset käyttävät keräämäänsä tietoa 

hyödykseen. Haastatteluissa kysyttiin, mitkä ovat heidän tärkeimmät tietolajinsa ja minkä-

laisia toimintamalleja tai prosesseja yritykset käyttävät tiedon tuottamiseksi. Lisäksi yrityk-

siltä kysyttiin, onko heillä datastrategiaa ja jos on, hyödynnetäänkö sitä osana organisaa-

tion toimintaa. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli:  

 

”Kuinka yritykset hyödyntävät keräämäänsä tietoa liiketoiminnassaan?” 

 

Haastateltaville yrityksille asiakas- ja käyttäjätieto oli erittäin merkittävässä roolissa. Tä-

män lisäksi yritykset keräävät tietoa liiketoiminnan sisäisistä toiminnoista omilla järjestel-

millään. Kerättyä dataa käytetään tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, liiketoiminnan 

kehittämisessä ja tehostamisessa sekä tulevaisuuden muutoksiin ennakoitaessa. Varsi-

naista datastrategiaa ei yrityksillä ole olemassa, mutta yritysten voidaan sanoa olevan da-

tamyönteisiä. Dataa käytetään liiketoiminnan eri osa-alueilla työn tukena monilla eri tavoin 

riippuen työtehtävistä. Haastateltavissa yrityksissä päätöksiä ei tehdä puhtaasti dataan 

perustuen vaan se toimii tärkeänä osana päätöksentekoprosessia. Yrityksen oman liiketoi-

minnan strategia ja toimintasuunnitelma pitkälti määrittävät avainmittarit (KPI), joita seura-
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taan. Mittarit vaativat ylläpitoa sekä dataa ja analytiikkaa tuekseen, jotta niistä on mahdol-

lista saada relevanttia ja ajan tasalla olevaa tietoa. Suomalaiset yritykset toteuttavat keski-

määräisesti hyvin sisäisen suorituskyvyn seurantaa, taloudellisia tunnuslukuja ja indikaat-

toreita. Menneisyyttä osataan tulkita, haasteet ovat nykyhetkestä eteenpäin. Tulevan en-

nustaminen ja ennakointi jää edelleen liian vähäiseksi osa-alueeksi. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, minkälaisia muutoksia lähitulevaisuudessa 

voidaan tiedon käytön suhteen odottaa. On helppo olettaa, että tiedonmäärän kasvaessa 

myös datan ja analytiikan käyttö tulee kehittymään. Se pitää paikkansa, mutta lisääntynyt 

tietomäärä aiheuttaa yrityksille informaatiotulvaa. Tärkeää on oppia välttämään turhan ja 

merkityksettömän tiedon kerääminen ja jalostaa datamassoista käyttöön vain relevantti 

tieto. Tiedon käytön ja tiedolla johtamisen haasteet ovat yrityksien ratkaistavana sekä tällä 

hetkellä että tulevaisuudessa. Tutkimuskysymykset asetettiin muotoon: 

 

”Minkälaisia tiedon käytön ja tiedolla johtamisen haasteita yrityksillä on? 

”Miltä tiedonkäytön ja tiedolla johtamisen tulevaisuus näyttää?” 

 

Yrityksillä on haasteita datan käytössä vielä paljon. Tietoa on olemassa määrällisesti pal-

jon, mutta sitä ei osata aina hyödyntää tehokkaasti. Kuitenkin kehitysvauhdin kiihtyessä, 

teknologioiden parantuessa ja ymmärryksen kasvaessa yritykset uskovat löytävän ongel-

miin aiempaa paremmin ratkaisuja. Ongelmana on myös se, etteivät vanhat ja toisistaan 

erilaiset järjestelmät aina kommunikoi keskenään. Tieto on usein monissa eri lähteissä. 

Dataan pääsyn helpottamiseksi tehdään paljon töitä myös jatkossa. Tutkimuksen teorian 

perusteella kysymykseen oli vaikea löytää minkäänlaista suoraa vastausta. Lähdekirjalli-

suus esittää monia erilaisia tiedolla johtamisen haasteita. Niiden korjaaminen on haasteel-

lista, sillä aina ei ole tiedossa ne tekijät, jotka aiheuttavat haasteita. Tiedolla johtamisen 

avulla pyritään tekemään faktapohjaisia ja perusteltuja päätöksiä. Tietotarpeen kartoituk-

sen epäonnistuessa ei tiedolla johtamista voida toteuttaa tehokkaasti. Onnistuneen tieto-

johtamisen avulla yritykset tavoittelevat pysyvän kilpailuedun ja yrityksen arvon kasvua. 

Digitalisaation aiheuttamat suuret rakenteelliset muutokset ovat luoneet myös tiedolla joh-

tamiselle uusia haasteita. Muutosvauhdin kiihtyessä yritysten on entistä haastavampaa 

pysyä tilanteen tasalla. Tutustumani lähdekirjallisuuden luoma kuva tiedolla johtamisen 

haasteista oli mielestäni pääosin negatiiviseen sävyyn kirjoitettua. Haastatteluiden perus-

teella yritykset onnistuvat koko ajan paremmin ja paremmin johtamaan tietoa. Kerätyn tie-

don avulla onnistutaan merkittävästi parantamaan monia liiketoiminnalle olennaisia avain-

mittareita ja tunnuslukuja. Teemahaastatteluiden tulokset ovat kuitenkin subjektiivisia nä-

kemyksiä, mutta yleisellä tasolla niistä välittyi positiivinen viesti tämän hetken tilanteesta. 
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Usko myös siihen, että haasteita saadaan ratkottua tulevaisuudessa, oli selvästi havaitta-

vissa. Haastatteluista nousi teoriaa selkeämmin esille vuoropuhelun tärkeys tiedontuotta-

jien ja käyttäjien eli usein päättäjien välillä. Tietojohtamista ei tule nähdä pelkästään niin 

sanottujen tietojohtajien vaan jokaisen organisaation jäsenen tehtävänä. Tiedolla johtami-

sen näkökulmaa tullaan ymmärtämään kokonaisvaltaisemmin. Monissa työnkuvissa ja 

tehtävissä tehdään paljon valintoja ja päätöksiä, joita ei aina välttämättä ajatella tiedolla 

johtamisen termein. Tiedolla johtamisen ammattilainen haastaakin ihmiset aktiivisesti ky-

symään, mikä tieto on itselle relevanttia omassa työssään. Myös tietolukutaidon merkityk-

sen uskotaan korostuvan. Näihin muutoksiin uskotaan tulevaisuudessa, kun tiedon käytön 

hyödyt ymmärretään entistä paremmin. Haastateltavan tietojohtamisen ammattilaisen mu-

kaan tieteellinen tutkimus ja asiantuntemus tullaan todennäköisesti hyväksymään vielä 

paremmin osana päätöksentekoprosessia. Tämä asenteiden muutos on kuitenkin haastat-

teluiden perusteella vielä aluillaan eikä muutos tapahdu hetkessä. Data ja analytiikka tulee 

suurella todennäköisyydellä olemaan keskeisessä asemassa monissa tulevaisuuden pal-

veluissa ja ratkaisuissa. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten liiketoimintamahdollisuuk-

sien ymmärtäminen yhdistämällä strategista ajattelua ja tiedolla johtamista ja näiden taus-

talla vaikuttavan data-analytiikan hyödyntämistä. Tulevaisuutta on kuitenkin erittäin haas-

tavaa ennustaa ja kaikki perustellutkin arviot tulee ottaa varauksella. En kuitenkaan näe 

syitä sille, miksei tämä olisi se suunta, johon ollaan menossa. Kaikki aineisto viittaisi sii-

hen, että tieto tulee olemaan entistä reaaliaikaisempaa, personoidumpaa ja yleisellä ta-

solla läpinäkyvämpää. 

 

Haastatteluissa selvitettiin myös, kuinka yritykset olivat valmistautuneet Euroopan Unionin 

tietosuoja-asetukseen eli General Data Protection Regulation (GDPR). Oletin ennen haas-

tattelujen toteuttamista, että asetuksen tuomat muutokset olisivat aiheuttaneet suurempia 

muutoksia yrityksien tiedon keräämisen, käyttöön, hallintaan ja hyödyntämiseen. Lähde-

kirjallisuuden perusteella uskoin asetuksen olleen äärimmäisen työläs ja suuri haaste yri-

tyksille, mutta haastatteluista saadun aineiston perusteella tämä ei käynyt toteen. Näin ei 

kuitenkaan ollut haastatteluiden perusteella käynyt. Asetus ei vaikuttanut haastateltavien 

työtehtäviin merkittävästi eikä yrityksen tasollakaan tapahtunut suuria muutostarpeita esi-

merkiksi tiedonkeräämisen suhteen. Esimerkiksi asiakasdata oli jo ennen asetusta ano-

nyymia. Data on numerotunnisteiden muodossa, joten ei voida tietää kuka asiakas on ky-

seessä. Lisäksi pääsy dataan on vain niillä henkilöillä, jotka sitä työssään tarvitsevat. Suo-

malaisissa yrityksissä datan käytön vastuullisuus ja eettisyys olivat korkealla tasolla jo en-

nen tietosuoja-asetuksen muutoksia. Luonnollisesti asetus aiheutti työtä, etenkin yritysten 

juridiikkaosastolle, mutta arjen työssä se ei haastateltavissa yrityksissä merkittävästi näky-

nyt. Kyseessä on kuitenkin hyvin pieni otos yrityksiä, jotka ovat datamyönteisiä ja tästäkin 
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johtuen ovat varmasti osanneet varautua muutokseen hyvissä ajoin eikä se ole tullut yllä-

tyksen. Jos haastateltavat yritykset valittaisiin sattumanvaraisesti, tilanne olisi mahdolli-

sesti toinen ja vastaukset olisivat erilaisia. Esimerkiksi M-Brainin haastattelussa ilmeni hei-

dän asiakkaansa muutostarpeita asetuksen astuttua voimaan muun muassa sopimuslo-

makkeisiin liittyen. Vastaavia tuloksia todennäköisesti esiintyisi. 

 

Tutkimukselle etukäteen asetettuja tavoitteita ja saatuja tuloksia vertailtaessa voidaan to-

deta, että vastauksia on löytynyt tutkimuskysymyksiin. Laadullisen tutkimuksen keinoin ei 

ole tarkoituksenmukaista pyrkiä yksiselitteisiin totuuksiin aiheesta. Teorian ja aineiston 

analyysit käsittelevät tämän hetkistä tilannetta datamyönteisissä yrityksissä. Tutkimuksella 

pyritään esittämään mahdollisia parannuskohteita sekä antamaan mahdollisimman tark-

koja, mutta kuitenkin subjektiivisia arvioita siitä tiedon käytön ja tiedolla johtamisen tulevai-

suudesta. Absoluuttisia totuuksia tutkimusongelmiin ei ole löydettävissä. Tutkimustulokset 

ovat todellisia kuvauksia yritysten arjesta ja siitä, minkälaisessa tilanteissa tiedon käyttöä 

hyödynnetään. Tutkimuksen teorian käsitteelliset ilmiöt toteutuvat yritysten liiketoimin-

nassa ja se on lähtökohta laadullisen tutkimuksen toteutuksen onnistumiselle.  
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6 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoite oli tuoda uutta tietoa tiedon käytöstä ja tiedolla johtamisesta yritysten 

liiketoiminnassa. Johdannossa asetettuja tavoitteita ja tutkimuksen tuloksia vertaillessani, 

olen tyytyväinen lopputulokseen. Onnistuin hyvin tavoitteiden asettamisessa ja koen pääs-

seeni näihin mainiosti. Projektin aikana opin aiheesta paljon ja koen ymmärtäväni sen, 

kuinka tutkimuksen teoriaa toteutetaan käytännössä. Toivon tutkimuksen tuoneen uutta 

tietoa ja herättäneen mielenkiintoa sekä ajatuksia aiheesta, joka ei monelle ole vielä kovin 

tuttu tai selkeä. Itselleni tiedolla johtamisen käsite oli kovin hämärä ennen tutkimusta. Nyt 

koen ymmärtäväni mitä sillä tarkoitetaan. Toivottavasti olen onnistunut avaamaan käsi-

tettä ja ilmiötä niin selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, että ne avautuvat jokaiselle tutki-

muksen lukijalle.  

 

Itse tutkimuksen toteuttamis- ja kirjoittamisprosessin eri vaiheita pohtiessa koen kehitty-

neeni tutkijana jatkuvasti projektin edetessä. On luontevaa, että vaikeuksia työn etenemi-

sen kanssa on enemmän siinä vaiheessa, kun kokonaiskuva on vielä epäselvä. Työ eteni 

sitä sujuvammin, mitä enemmän opin aiheesta ensin lähdekirjallisuudesta ja tämän jäl-

keen haastatteluista. Oman oppimisen ja onnistumisen tunteet olivat vahvimmat siinä vai-

heessa, kun ensimmäisiä kertoja koin sisäistäneeni asiakokonaisuuden käytännön tasolla. 

Tämä tapahtui itselläni vasta ensimmäisen haastattelun aikana ja sen litteroinnin aikana. 

Ymmärrys luonnollisesti kasvaa mitä paremmin aiheeseen tutustuu. Ensimmäinen haas-

tattelu oli avainhetki oman oppimisen suhteen ja sen jälkeen muodostui vahvempi koko-

naiskäsitys siitä, minkälaiseksi haluan tutkimukseni kehittyvän. Omat vaikeimmat hetket 

olivat projektin alkuvaiheilla, kun haastatteluita en heti onnistunut hankkimaan ja teo-

riaosion rajaaminen oli tästäkin erittäin haastavaa. Laajojen kokonaisuuksien hallinta, nii-

den yhdistäminen ja välisten suhteiden ymmärtäminen aiheesta, joka ei ennestään ollut 

minulle erityisen tuttu, vaati luonnollisesti paljon aikaa. Kun kokonaiskuva oli selkeämpi, 

myös kirjoittaminen itsessään oli nautinnollisempaa. Laadukasta tekstiä syntyi helposti 

haastatteluiden analysoinnin jälkeen, ja tein vielä paljon parannuksia teoriaosuuteen litte-

roituani haastattelut. Päätökseni tutkimukseen käytetyistä teorioista lopulta perustuivat 

pääasiassa haastatteluissa esiin tulleisiin asioihin. Teorian rajaaminen laajasta kokonai-

suudesta ei lopulta ollut enää niin haastavaa, kun oli tiedossa, mitkä osa-alueet on mah-

dollista jättää ulkopuolelle. Erityisesti tämä teemahaastatteluiden ja teorian välinen suhde 

on mielestäni tutkimuksessa hyvässä tasapainossa. Rajauksen ulkopuolisen tiedon esittä-

misen olen pyrkinyt jättämään minimiin ja esittämään vain tutkimuksen viitekehyksessä 

olevaa tietoa. Jälkeenpäin mietittynä teemahaastattelu oli paras mahdollinen tapa toteut-
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taa haastattelut. Haastatteluista jokainen oli mielenkiintoinen, mutta toisiinsa nähden kes-

kenään myös erilainen yritysten eroista johtuen. Vaikka haastateltavat toimivat erilaisissa 

työtehtävissä, haastatteluista nousi esiin selkeitä, yhtenäisiä tiedon käytön sekä tiedolla 

johtamisen teemoja, jotka alasta riippumatta ovat tällä hetkellä ajankohtaisia.  

 

Haastatteluissa nousi esiin rajauksen ulkopuolelle jääneitä aiheita, kuten tekoälyn ja robo-

tiikan hyödyntäminen työssä. Esimerkiksi K-ryhmän haastateltavalla olisi ollut paljon näi-

hin liittyvää tietoa, mutta tein tietoisen päätöksen haastattelutilanteessa, että nämä käsitel-

lään vain siltä osin, että ymmärrän niiden merkityksen tiedon käytössä. Sekä tekoäly (arti-

ficial intelligence, AI) että robotiikka, kuten myös koneoppiminen (machine learning) ovat 

tietoon ja sen hyödyntämiseen tiukasti liittyviä aiheita, joista kaikista on paljon vielä tieteel-

lisesti tutkimatonta asiaa, sillä ne ovat vasta kehittymisvaiheensa alkuvaiheessa. Omasta 

tutkimuksestani ne jouduin jättämään pois, jotta kokonaisuus pysyi omassa hallinnassani 

eikä aihe paisuisi liian laajaksi. Niihin liittyen kuitenkin lukisin mielelläni artikkeleita ja tutki-

muksia tulevaisuudessa ja uskon, että näitä tutkittaessa löytyy paljon yleishyödyllistä tie-

toa tästä todella ajankohtaisesta aiheesta. Itse ainakin jäin pohtimaan niitä käytännön ta-

poja, kuinka esimerkiksi tekoälyä jo hyödynnetään yritysten liiketoiminnassa. Tekoälyn ja 

koneiden korvatessa ihmisten työnkuvia on ymmärrettävää, että yleinen suhtautuminen 

niihin on vielä negatiivinen tai jopa epäilevä. Tämä johtuu suurelta osin siitä, ettei ihmisillä 

oikeasti ole ymmärrystä siitä, millä tavalla asiat toimivat ja se aiheuttaa epävarmuutta. 

Yleisen ymmärryksen kasvaessa, varmasti asenteetkin sitä mukaa muuttuisivat. Tämän-

kin perusteella olisi varmasti hyödyllistä, jos asiaa tutkittaisiin tarkemmin ja tuotettaisiin 

helposti ymmärrettävissä olevaa informaatiota. Kehitysvauhti on niin nopeaa, että lähde-

kirjallisuuden on vaikea säilyä reaaliaikaisena. Epäilen vahvasti, että tiedon ja data-analy-

tiikan käyttö kehittyy yritysten liiketoiminnassa lähivuosina merkittävästi. Siksi on mahdol-

lista, että tässä tutkimuksessa esitetyt tiedot voivat vanhentua hyvinkin nopeasti. 

 

 Tutkimuksen luotettavuus 

Aineiston luotettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tutkimuksen teoriatieto on ke-

rätty käyttäen mahdollisimman viimeaikaisia lähteitä tutkittavasta asiasta. Viimeaikaisinta 

tietoa on myös vertailtu vanhempiin tiedonlähteisiin ja pohdittu, kuinka paljon aiheeseen 

liittyvä tieto on muuttunut viimeisen reilun sadan vuoden aikana. Tiedon määrän lisäänty-

essä nykyistä vauhtia on mahdotonta, että olemassa oleva tieto osoittautuu oikeaksi jälki-

käteen. Vanhempaa lähdetietoa on käytetty vain niissä tapauksissa, kun se on vielä nykyi-

sen ymmärryksen perusteella relevanttia ja oikeaa. Tällä on pyritty varmistamaan se, että 



 

 

42 

 

teoriatieto on mahdollisimman faktapohjaista ja uskottavaa. Tutkimuksessa käytetty ai-

neisto toistuu useissa eri lähteissä, joten aineiston voidaan sanoa myös saturoituvan. Eri 

lähteitä on hyödynnetty tutkimuksen teoriaa rakentaessa. Lisäksi kaikki muu lähdekirjalli-

suuksien ulkopuolinen tieto on kerätty vain luotettavaksi todettuja lähteitä käyttäen. Tutki-

muksessa ei ole käytetty lähteenä mitään subjektiivista tietoa vaan kaikki perustuu tieteel-

liseen tietoon aiheesta. Tutkimuksen tueksi toteutettuja teemahaastatteluja on käsitelty 

mahdollisimman objektiivisesti, mutta kuitenkin myös haastattelijan roolin vaikutuksen 

pohtimista vastauksiin on arvioitu osana tuloksia. Haastateltavien vastauksia on käsitelty 

sekä erikseen että vertailtu keskenään, ja pohdittu kuinka hyvin haastateltavat vastaavat 

niihin kysymyksiin ja tavoitteisiin, mitä tutkimukselle on asetettu. Haastatteluiden analy-

sointiin on käytetty tarvittava aika ja niiden tulosten tulkinta on tehty huolellisesti ja tark-

kaan harkiten. Selostus aineiston prosessin tuottamisesta on yksityiskohtainen ja totuu-

denmukainen. Vaiheet on kuvattu tarkasti eikä mitään oleellista ole jätetty sen kuvaami-

sen ulkopuolelle. Arvioin haastatteluiden määrän olevan riittävä laadullisessa tutkimuk-

sessa näihin tuloksiin päädyttäessä. Kaikilla haastateltavilla on vankka kokemus datan 

käytöstä työssään eikä vaaraa sille, että heidän vastauksensa olisivat epätosia. Esitettä-

vät tulokset ovat erittäin suurella todennäköisyydellä oikeaa. Tutkimustulokset ovat suu-

rella todennäköisyydellä myös siirrettävissä, mikäli vastaajakanta on kerätty samoin meto-

dein. Ennakko-odotukseni tutkimuksen tuloksiin liittyen onnistuin pitämään todella mini-

missä, sillä tämän tärkeydestä olin useasta lähteestä lukenut ennen haastattelujen toteut-

tamista. Haastattelutilanteissa annoin kaiken tilan haastateltavalle ja ainoastaan johdatte-

lin haastattelua siihen suuntaan, että saan vastaukset etukäteen asettamiini kysymyksiin 

tutkimukselle. Vertaillessani oman tutkimuksen tuloksia aiempiin aihetta sivuaviin tutki-

muksiin ja julkaisuihin, samat teemat korostuvat hyvin vahvasti. Tämänkin perusteella voin 

todeta tutkimuksen tulosten olevan vahvistettavissa. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti 

nousee sekä omien tulkintojeni ja johtopäätösten kuten myös eri aineistojen välisten suh-

teiden kautta selvästi esille. Kokonaisuudessaan olen luottavainen siihen, että tutkimuk-

sessa esitetyt tulokset ja johtopäätökset ovat tämän hetkisen tiedon perusteella oikeita. 

 

 Oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprojektin aikana opin aiheesta paljon uutta. Työlle asetetut tavoitteet olivat 

kokonaiskuvassa realistisia ja koen niihin päässeeni. Opin projektin aikana sen, että mi-

nun tulee jatkossa kiinnittää aikataulujen laatimiseen vielä paremmin huomiota. Yksityis-

kohtainen ja tarkka tehtävien aikatauluttaminen helpottaa projektin läpiviemistä huomatta-

vista. Lisäksi se myös vähentää työstä aiheutuvaa ylimääräistä stressiä merkittävästi. Toi-

von muistavani tämän tulevaisuudessa. Myös vastoinkäymiset on hyväksyttävä ja niiden 
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mahdollisuutta etenkään pidemmissä projekteissa ei tule aliarvioida. Opinnäytetyön teke-

minen ei sujunut ongelmitta. Suurin yksittäinen haaste oli haastatteluiden hankkiminen. En 

ollut ennen opinnäytetyötä suunnitellut ja toteuttanut näin laajaa kokonaisuutta. Haastatte-

luiden vaatima työmäärä tuli itselleni yllätyksenä. Oli myös omalta osaltani hieman liian 

optimistista olettaa, että vastausprosentti haastattelupyyntöihin olisi korkeampi. Tästä 

syystä en osannut pohtia vaihtoehtoja sille, että mitä jos haastatteluja ei etukäteen suunni-

tellun rajauksen muodostavilta yrityksiltä saa. Tämä vaihe pitkitti työn valmistumista lo-

pulta enemmän kuin olisin osannut arvioida. Tiedon keräämisen osalta projekti onnistui 

mielestäni erinomaisesti. Vaikka aiheesta ei suoranaisesti ole olemassa teoriaa niin mie-

lestäni löysin lukuisista eri lähteistä laadukasta faktatietoa sekä suomenkielisistä että kan-

sainvälisistä lähteistä. Haastateltavien merkitys tuloksille oli lopulta suurempi työn tulok-

selle kuin olin etukäteen osannut arvioida. Jokainen haastateltava oli avoin kysymyksiin 

vastatessa ja antoi äärimmäisen tärkeää uutta tietoa tutkimukselle. Ilman näin laadukkaita 

haastatteluita työ näyttäisi hyvin erilaiselta eikä varmasti olisi yhtä laadukas. Myös oman 

oppimisen kannalta juuri haastattelusta olivat ne, joista koin oppineeni ja ymmärtäneeni 

aiheesta eniten. Teorian ymmärtäminen on lähtökohta sille, että on mahdollista ymmärtää 

sitä, kuinka sitä käytännössä toteutetaan. Tämän osalta koen perehtyneeni asiaan niin pe-

rusteellisesti, että haastatteluista saatujen käytännön esimerkkien yhdistäminen teoriaan 

on sujuvaa. Tiedostin jo etukäteen aihetta valitessa sen olevan haastava. Halusin haastaa 

itseni. Mielenkiintoista aihetta tutkiessa haasteellisten asioiden ja ongelmien ratkaisemi-

nen ja ymmärtäminen on palkitsevaa. Kaikkea opittua ei mitenkään pysty työhön sisällyt-

tämään. Tutkimusta tehdessäni koen oppineeni paljon merkityksellistä tietoa ja sisäis-

täneeni nämä asiat. Paneuduin mielekkääseen aiheeseen ja innostuin lopulta lukemaan 

ylimääräistä kirjallisuutta tiedostaen, etteivät ne tule tutkimukseeni välttämättä päätymään. 

Vaikka ongelmia työn eri vaiheissa olikin, kokonaisuutena olen tyytyväinen tuotokseeni. 

 

 Jatkotutkimusaiheita 

Tutkimuksen aihealuetta ei ole vielä erityisen paljon tieteellisesti tutkittu. Aihe on erittäin 

ajankohtainen ja tarjoaa useita potentiaalisia jatkotutkimusaiheita. Tiedon käyttöä ja tie-

dolla johtamista voi tutkia todella monesta eri näkökulmasta ja selvittää minkälaisia vaiku-

tuksia niillä on tuloksiin. Asiaa voi tutkia yksityishenkilön, kuluttajan, yrityksen tai vaikkapa 

kansantalouden näkökulmasta. Yleisemmällä tasolla voisi tutkia, kuinka eri ikäiset kulutta-

jat osaavat hyödyntää olemassa olevaa informaatiota arjessaan ja minkälaisia asenne-

eroja eri ikäluokilla kasvavaan tiedon määrään on. Tutkimuksen voi myös rajata käsittele-

mään ainoastaan eri organisaatioiden tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tietoa on ole-

massa valtavasti mutta sen tehokkaassa hyödyntämisessä on vielä paljon parannettavaa 
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kaikilla tasoilla. Tulosten mahdollisen muuttumisen arvioiminen etukäteen on haastavaa, 

sillä vertailupohja aiheesta on kovin vähäistä. Tämän perusteella näkisin, että jatkotutki-

muksilla on mahdollista saada lisää relevanttia tietoa aiheesta. Tiedon määrä kasvaa 

edelleen kiihtyvällä tahdilla, joka luo jatkuvasti uusia tutkimusaiheita. Esimerkiksi tekoälyn 

hyödyntämistä ei ole vielä erityisemmin tutkittu. Sitä voidaan tutkia muun muassa osana 

yrityksen liiketoimintaa. Myös robotiikan käyttö ja sen aiheuttamat muutokset ovat verrat-

tain vähän tutkittuja aiheita. Nämä molemmat nousivat esiin lähdekirjallisuudessa, mo-

nissa artikkeleissa ja omissa haastatteluissani tätä tutkimusta tehdessäni.  

 

Tiedon käytöstä ja tiedolla johtamisesta voidaan tehdä tutkimuksia myös todella erilaisis-

sakin konteksteissa. Itselleni mielenkiintoinen aihealue on muun muassa urheilu. Uskoisin 

datan ja analytiikan hyödyntämisen tutkimiselle eri urheilulajeissa sekä urheilijoiden val-

mentamisessa olevan tarpeen. Kansainvälistä tutkimustietoa ja erilaisia selvityksiä ai-

heesta jo löytyy, mutta Suomessa aihe on edelleen verrattain vähän tutkittu. Miksi Suo-

men menestys varsinkin yleisurheilussa on ollut niin heikkoa viime vuosikymmeninä? 

Syitä tähän on paljon pohdittu eikä siihen ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua. Vetoami-

nen resurssien tai tietotaidon puutteeseen ei voi enää olla tekosyynä. Fakta on, että 

muissa maissa tehdään huomattavasti paremmin. Uskon, että tieteellisellä tutkimuksella 

voidaan löytää paljon uutta ja hyödyllistä tietoa myös suomalaisen yksilö- ja joukkueurhei-

lun menestyksen parantamiseksi.   
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Liitteet 

Liite 1. Opinnäytetyön teemahaastatteluiden runko 
 
Nimi:  

Yritys:  

Työnimike:  

 

Haastattelut tehdään Haaga-Helian opiskelijan, Henri Ojalan, opinnäytetyön tueksi. Pyy-

dettäessä haastateltavan yritys voidaan esittää opinnäytetyössä anonyymisti. Tästä sovi-

taan erikseen ennen nauhoituksen aloittamista.  

 

1. Mitkä ovat tärkeimmät tieto(data) lajit organisaatiolle, jossa työskentelet? 

2. Onko organisaatiollanne datastrategia? Jos on, niin osaatko sanoa minkälainen. 

3. Pohditteko säännöllisesti sitä, miten voisitte hyödyntää dataa osana organisaati-

onne toimintaa? 

4. Minkälaisia toimintamalleja/prosesseja teillä on relevantin tiedon tuottamiseksi? 

Onko tieto integroitu osaksi päätöksentekoa? Jos on niin mikä on sen painoarvo 

muiden tekijöiden rinnalla. 

5. Osataanko data-analytiikkaa hyödyntää liiketoiminnassanne? Onko teillä jotain hy-

viä esimerkkejä? 

6. Mikä on tiedolla johtamisen merkitys organisaation liiketoiminnan kannalta? 

7. Kuinka rakennatte tiedolla johtamisen kulttuuria? Esimerkkejä tiedolla johtamisen 

haasteista.  

8. Mitä muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR eli General Data Protection 

Regulation) aiheutui?  

9. Mitkä olivat aiheutuneista muutoksista työläimpiä? Minkä kanssa on jo opittu toimi-

maan? 

10. Minkä arvelet olevan suurimpia muutoksia, joiden näet tulevaisuudessa tapahtu-

van datan ja analytiikan käytön kehittyessä, seuraavan 5 - 10 vuoden aikana?  
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