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the commissioner’s data. This is the theoretical base which the master data 
management models are compared against. Four models were chosen to 
be analyzed and compared via three step scoring scale. Criteria for com-
parative analysis consists of questions regarding the quality, ownership, 
security and usability of the models.  
 
The results show that master data management can be viewed from sev-
eral viewpoints and using only one individual model is not justifiable.  It 
was also concluded that there are a case sensitively appropriate uses for 
both highly abstract and concrete models. 
 
 
 

Keywords Master data, master data management, data 
 
Pages 42 pages including appendices 1 pages 
 
 
 
 



 
 

 
 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1 

2 DATASTA ...................................................................................................................... 2 

2.1 Mitä datalla tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää ................................................ 2 

2.2 Master data ja muut datatyypit .......................................................................... 4 

2.3 HAMKin TKI-hankesalkun hallintajärjestelmässä liikkuva data .......................... 4 

3 MASTER DATA MANAGEMENT JA KOKONAISARKKITEHTUURI ................................... 8 

3.1 Kokonaisarkkitehtuuri HAMKissa ........................................................................ 8 

3.2 Master data management................................................................................... 9 

4 MALLIT ....................................................................................................................... 11 

4.1 Kerrostettu datavarasto .................................................................................... 11 

4.2 Datan laatu: organisationaalisten toimintatopojen määrittely ........................ 12 

4.3 Muutokset rooleissa, vastuissa ja omistajuudessa master data managementia 
organisoidessa ............................................................................................................ 14 

4.4 Tarve data governancelle: tapaustutkimus ....................................................... 15 

4.5 Data governancen suunnittelu .......................................................................... 20 

5 TUTKIMUKSEN PERUSTA ........................................................................................... 24 

5.1 Laadullisesta tutkimuksesta .............................................................................. 24 

5.2 Pohdintaa datasta ja omistajuudesta aineiston pohjalta ................................. 25 

6 VERTAILUTUTKIMUS .................................................................................................. 30 

6.1 Vertailu .............................................................................................................. 30 

6.2 Vertailun tulokset .............................................................................................. 36 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ..................................................................................................... 37 

7.1 Tutkimuksen tuloksista ..................................................................................... 37 

7.2 Suosituksia datan hallinnointiin ........................................................................ 38 

7.3 Pohdintaa lopputuloksesta ............................................................................... 39 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 40 

 
 
 
Liitteet  
Liite 1 Arter Framework metamalli 



1 
 

 
 

1 JOHDANTO 

On yleisesti tiedossa, että laadukas data tarjoaa kilpailullista etua organi-
saatioille ja tämä korostuu etenkin suurten toimijoiden tapauksessa. Täl-
löin on käytettävissä valtaisa määrä dataa erilaisista lähteistä, mutta asi-
anmukainen strategia tämän hyödyntämiseen saattaa puuttua. Master 
data management, ydintiedon hallinta, onkin harkinnan arvoinen mene-
telmä omaksuttavaksi organisaatioihin, alati kasvavien data- ja informaa-
tiovirtojen hallintaan. (Spruit & Pietzka, 2015.) 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Hämeen ammattikorkeakou-
lun, HAMKin, tietohallinto. Tavoitteena on tutkia korkeakoulun TKI-
hankesalkun hallintajärjestelmässä liikkuvan datan pohjalta master data 
management- malleja ja sitä, miltä osin tai mikä niistä olisi sopivin järjes-
telmässä liikkuvan datan laadulliseen parantamiseen. TKI- hankkeilla tar-
koitetaan tutkimus, kehitys ja innovointihankkeita. Tämän opinnäytetyön 
toisena tavoitteena on myös kartoittaa sitä, millä tavoin datan omista-
juutta voitaisiin määritellä, lähtökohtana data itsessään, ei järjestelmä, jo-
hon se on tallennettu. 
 
Tutkimusaineistona on toimeksiantajan antamat materiaalit erilaisista 
master data management- malleista ja tapauskohtaisista tutkimuksista, 
sekä kuvaukset TKI-hankesalkun hallintajärjestelmässä liikkuvasta datasta. 
Tutkimus tapahtuu kvalitatiivisen, eli laadullisen, vertailevan analyysin kei-
noin, vertailemalla aineistosta valikoituja malleja keskenään ja suhteessa 
datan ja korkeakouluympäristössä toimimisen asettamiin vaatimuksiin. 
Näitä edellä mainittuja, huomioon otettavia, vaatimuksia on muun muassa 
Hämeen ammattikorkeakoulussa käytetty kokonaisarkkitehtuurin viiteke-
hys Arter Framework. 
 
Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miltä osin tai mikä valituista master data management- malleista 
olisi sopivin TKI- hankesalkun hallintajärjestelmässä liikkuvan datan 
laadulliseen parantamiseen? 

2. Miltä osin tai mikä valituista master data management- malleista 
olisi sopivin TKI- hankesalkun hallintajärjestelmässä liikkuvan datan 
omistajuuden määrittämiseen perustuen dataan itseensä, ei järjes-
telmään? 
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2 DATASTA  

Tässä luvussa käsitellään sitä, mitä datalla tarkoitetaan, miksi se on tärkeää 
ja minkälaista erityyppistä dataa on olemassa. Alaluvussa 2.3 käydään läpi 
HAMKin dataa, johon tämä opinnäytetyö pohjaa. 

2.1 Mitä datalla tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää 

Informaatiotieteissä kolme yleisesti tunnustettua, perustavanlaatuista ja 
toisiinsa tiiviisti linkittynyttä ydinkäsitettä ovat data, informaatio ja tietä-
mys. Data on tässä hierarkkisessa jäsennyksessä alimpana, informaation ja 
lopulta tietämyksen rakennuspalikkana.  Dataa ovat esimerkiksi aistineli-
miemme havaitsemat ärsykkeet ulkoisesta maailmasta ja symbolisten 
merkkien sarjat, kuten yksittäiset numeeriset elementit. Eli kaikenlainen 
tieto, millä ei ole mitään tulkittavissa olevaa merkitystä ilman kontekstia. 
(Zins 2007, s. 479–493.) 
 
Informaatiota syntyy, kun dataa tulkitaan ja se vaatii interaktiota ihmismie-
len kanssa. Eli sitä on tulkittu ja se on saanut muodon, jolla on jokin tietty 
tulkittavissa oleva merkitys. Informaatiolle ominaista on se, että se syntyy 
aina yksilön kognitiivisten prosessien tuloksena. (Zins 2007, s. 479-493.)  
 
Samoin kuin informaatio, tietämys on myös ihmismielen prosessoinnin 
lopputuote. Informaation, tai tiedon, voidaan ajatella sijaitsevan eri pai-
koissa; informaatio on olemassa yksilön ulkopuolella ja tietämys on osa yk-
silön omaa kokemusmaailmaa ja sijaitsee vain hänen mielessään. Kummat-
kin ovat kuitenkin valideja representaatioita ympäröivästä todellisuudesta. 
(Kari 2010, s. 116.) 
 
Tiedonkäyttö ohjaa kaikkea tekemäämme ja teemme päätökset sen poh-
jalta, niin arjessa kuin työympäristössä. Informaatio ei sinällään ole kuiten-
kaan minkään arvoista, vaan se saa merkityksen vasta käyttäjien kautta. 
Tästä syystä hyödyllisyys ja käyttöasteet määrittävät tietojärjestelmien to-
dellisen hyötyarvon. (Kari 2010, s. 116-117 ; Savolainen 2009.) 
 
Yritysten ja organisaatioiden keräämät datamäärät ovat kasvaneet niin no-
peasti, että kehityksen mukana on vaikea pysyä. Dataa on hyödynnetty ja 
varastoitu vaihtelevalla menestyksellä, vaikka tehokkaasti hyödynnetystä 
datasta on mahdollista saada merkittävää liiketoiminnallista hyötyä. Tal-
lennettavien tietomäärien kasvaessa myös datan varastoinnin kustannuk-
set ovat kasvaneet ja tämän myötä tallennetun datan hyödyntämisen rooli 
korostuu entisestään. (MIT Sloan 2012, s. 18-19.) 
 
Yrityksille tai organisaatioille elintärkeä ja kriittinen data tulisi pyrkiä tun-
nistamaan, jotta datasta saataisiin maksimaalinen liiketoiminnallinen 
hyöty. Esimerkiksi järjestämättömän datan tapauksessa tämä vaatii dataa 
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käyttävien työnkulkujen selvittämistä, eli mitkä työnkulut luovat tai muok-
kaavat, hakevat ja uudelleenkäyttävät erilaista tietojärjestelmiin tallennet-
tua järjestämätöntä dataa, kuten esimerkiksi kuvia ja muistikirjoja. (MIT 
Sloan 2012, s. 19.) 
 
Tällaista kriittistä dataa määriteltäessä tullaan samalla määritelleeksi pa-
rametrejä kokonaisarkkitehtuurille, kun johto selvittää tapoja hallinnoida 
liiketoimintaa. Tämän jälkeen tietohallinto voi alkaa rakentamaan tarvitta-
via järjestelmiä tai toteuttamaan vaadittavia muutoksia. Dataa tulisi käyt-
tää hyödyksi myös liiketoimintaprosessien parantamisessa, mikä tosin vaa-
tii yritykseltä tai organisaatiolta jatkuvaa datan analysointia ja aktiivista 
työtä prosessien kehittämiseksi. (MIT Sloan 2012, s. 20.) 
 
Datan tallennuskustannusten vähentämiseen tehokas keino on kustannus-
ten läpinäkyväksi tekeminen. Informaation tallentamiselle ei osata ajatella 
vielä kovin luontevasti kustannuksia, koska tietomäärien kasvu on tapah-
tunut niin nopeasti. Ei ole kulunut kauaa siitä, kun tallennettavat tietomää-
rät ja niihin linkittyvät kustannukset olivat pieniä. Kun datan varastointiin 
liittyvät kustannusrakenteet tehdään läpinäkyviksi, johtajat ja esimiehet 
suhtautuvat kriittisemmin turhan datan tallentamiseen ja siihen, minkälai-
nen data on tärkeää. (MIT Sloan 2012, s. 20.) 
 
Valtaosa kerätystä datasta on järjestelemätöntä, koska sitä tuotetaan esi-
merkiksi Microsoftin toimisto-ohjelmilla. Tällöin data koostuu muun mu-
assa kuvista, erilaisista muistikirjoista, asiakirjoista ja viesteistä. Järjestel-
mätön data on luonteeltaan vaikeammin hyödynnettävää kuin järjestetty 
data ja sen käyttäminen vaatii usein manuaalista työtä. (MIT Sloan 2012, s. 
19.) 
 
Siinä, missä monissa yrityksissä IT-osasto on sitoutunut ja järjestänyt datan 
turvallisen varastoinnin, sen hyödyntämiseen ei ole välttämättä käytetty 
tarpeeksi resursseja. Osa tästä ongelmasta johtuu siitä, että It-osastolla on 
päävastuu datasta, mutta tietomäärien hyödyntämiseen tarvittaisiin eri lii-
ketoiminta- tai organisaatioyksikköjen rajoja ylittävää yhteistyötä ja sitou-
tumista johdolta. Tämänkaltainen yhteistyö, sekä datan hyödyntämisen 
vaatimien kustannusten minimointi, sekä hyötyjen maksimointi, vaatii taa-
sen vastuunjaon selvittämistä. Samaiset organisaatiotason esteet tai muu-
rit saattavat myös vaikeuttaa jonkin tietyn yksikön tuottaman tai hallin-
noiman tiedon saavuttamista. (MIT Sloan 2012, s. 19.) 
 
Paremmalla dokumenttien hallinnalla, sekä sosiaalisesta mediasta kerä-
tyllä järjestelemättömällä datalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä 
hyötyjä. Tällöin voidaan parantaa esimerkiksi asiakaspalvelua ja tehostaa 
tiedon jakamista. Järjestelemättömän datan hyödyntäminen vaatii kuiten-
kin datan uudelleenjärjestämistä, sen kategorisointia lisäämällä esimer-
kiksi erilaisia metatietoja tai niin sanottuja tageja, että indeksointia. Järjes-
tämätön data ei palvele järjestämättömiä liiketoimintaprosesseja, vaikka 
niin saatetaankin ajatella joissain tapauksissa. (MIT Sloan 2012, s. 19.) 
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Datan huono laatu voi myös olla syyllisenä organisaation prosesseissa ta-
pahtuviin menetyksiin. Eli datan laatu ei ole pelkästään tietojärjestelmäta-
solla huomioon otettava ja tärkeä asia, vaan sillä on suoraa merkitystä or-
ganisaatiotasolla. Yrityksessä tehtävä päätöksenteko vaatii datan analyysiä 
ja datan huonolla laadulla on myös tältä osin suora vaikutus liiketoiminta-
prosesseihin. (Storey, Dewan, Freimer 2012, s. 434.) 

2.2 Master data ja muut datatyypit 

Metatiedolla tarkoitetaan joko dokumentteja tai dataa kuvailevia tietoja. 
Metadata kertoo tallennetun tiedon, datan tai vaikkapa asiakirjan syntyyn, 
ymmärtämiseen, tekijään, aikaan ja paikkaan liittyviä asioita, eli toisin sa-
noen, se antaa datalle kontekstin. (Henttonen & Valtonen 2010, s. 214.) 
 
Master datalla, ydintiedolla, tarkoitetaan nimenmukaisesti tietojärjestel-
miin tallennettua ydininformaatiota. Se on dataa, millä on suuri merkitys 
sitä käyttävän tahon toimintaan. On myös huomionarvoista, että master 
data sisältävää myös historia- ja esiintymistiheys-tietoja. (Pekkola & Vil-
minko-Heikkinen, 2019, s. 76 ; Van Der Lans 2012, s. 219-220.). 
 
Mitä master dataan tulee, niin datan oikeellisuus on äärimmäisen tärkeää 
datan käytettävyyden takia. Englanninkielinen termi master viittaa siihen, 
että data indikoi mikä tietojärjestelmiin tallennetuista historiatiedoista tai 
datan versioista on ajantasainen ja oikea. Samaa tietoa voi siis olla myös 
muissa järjestelmissä eriävinä versioina, mutta master data on loppukäyt-
täjän näkökulmasta ajankohtainen ja oikea. (Van Der Lans 2012, s. 220.) 
 
Henkilötietoja sisältävää dataa määrittää GDPR, yleinen tietosuoja- asetus 
(engl. General data protection regulation), joka on Euroopan Unionin hen-
kilötietojen käsittelyä säätelevä laki. Henkilötietojen käsittelyä säätelevät 
periaatteet on määritelty artiklassa viisi. Henkilötietoja tulee tietosuoja-
asetuksen mukaan käsitellä ”lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekiste-
röidyn kannalta läpinäkyvästi”, henkilötietoja ei tule kerätä tarpeetto-
masti. Laki määrää keräämään vain käyttötarkoitukseen nähden tarpeelli-
sia tietoja, joiden on oltava täsmällisiä ja jotka on voitava päivittää tarpeen 
vaatiessa. Tietoja saa kerätä vain tiettyyn ja lailliseen tarkoitukseen, eikä 
niitä saa käyttää muuhun. Tietojen eheys ja luottamuksellisuus ovat vaati-
muksia säilyttämiselle ja rekisterinpitäjällä on vastuu, sekä tarpeen vaa-
tiessa todistustaakka siitä, että tietoja käsitellään lain vaatimilla tavoilla. 
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 §5.) 

2.3 HAMKin TKI-hankesalkun hallintajärjestelmässä liikkuva data 

Hämeen ammattikorkeakoulussa käytettävässä TKI-hankesalkun hallinta-
järjestelmässä liikkuu kirjanpitoon, kulunvalvontaan ja identiteetin hallin-
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taan liittyvää dataa. Yksityiskohtaisemman seurannan tasolla järjestel-
mään tallennetaan monenlaista projektikohtaista tietoa, kuten esimerkiksi 
projektin perustiedot, käsittäen muun muassa ajankohtatietoja, määritel-
lyn salaustason, nimen, lyhenteen, hankkeen tyypin ja projektin tilan. Pe-
rustietojen lisäksi järjestelmään tallennetut tiedot on jäsennetty muilla 
määreillä erilaisiksi tietotyypeiksi, kuten osapuoliin liittyväksi tiedoksi tai 
yhteenvetotiedoksi, joka on koostettu muiden tietojen pohjalta. Osa tieto-
tyypeistä on jäsennetty vielä alemmalla tasolla omiksi alatietotyypeikseen, 
kuten esimerkiksi projektin sisältö, joka sisältää jaottelun ideointiin, val-
misteluun, toteutukseen ja projektin hylkäämistä koskeviin tietoihin. 
 
Esimerkiksi työajan kohdennus perustuu kulunvalvonnasta ja henkilöstö-
hallinnosta saataviin tietoihin, jotka kohdennetaan asianmukaisille kustan-
nuspaikoille tuntimääräisinä ja joita käytetään muun muassa raportointiin. 
Järjestelmään tulevat työaikatiedot ovat kerran vuorokaudessa päivittyviä, 
budjetointiin ja raportointiin käytettäessä, eli järjestelmästä ulos lähtiessä 
ne päivittyvät 15 minuutin välein. 
 
Projektikohtaisten tietojen, eli projektikohtaisesti määriteltyjen kustan-
nuspaikkojen osalta järjestelmään tulee kirjanpitototeumatietoja, eli han-
kekohtainen euromääräinen toteuma kirjanpidosta. Tämä on kerran vuo-
rokaudessa toimitettava tieto. Kirjanpitototeumatiedot seulotaan projek-
titietojen avulla ja lähetetään kerran vuorokaudessa raportointijärjestel-
mään.  
 
Järjestelmään kirjanpidosta, kulunvalvonnasta, henkilöstöhallinnosta ja 
identiteetinhallinnasta TKI- hankesalkun hallintajärjestelmään tulevaa tie-
toa havainnollistetaan kuvassa 1. Integraattori yhdistää tulevan datan tie-
tyn tietotyypin dataksi. Kuvassa 2. havainnollistetaan järjestelmästä bud-
jetointiin, raportointiin ja identiteetinhallintaan lähtevää dataa.  
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Kuva 1. TKI- hankesalkun hallintajärjestelmään tuleva data. 
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Kuva 2. TKI-hankesalkun hallintajärjestelmästä lähtevä data. 

HAMKissa eri järjestelmissä liikkuvasta datasta koostetaan raportteja ja 
katsauksia muun muassa Power BI:llä. TKI-hankesalkun hallintajärjestel-
mästä, sekä muista lähteistä kerätystä datasta koostettua informaatiota 
käytetään siis erilaiseen raportointiin ja seurantaan. 
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3 MASTER DATA MANAGEMENT JA KOKONAISARKKITEHTUURI 

HAMKissa on käytössä suomalaisen Arterin laatima Arter Framework- ko-
konaisarkkitehtuurin viitekehys. Kokonaisarkkitehtuuri määrittelee raamit 
myös datan hallinnalle korkeakouluympäristössä. Tässä luvussa käydään 
myös läpi sitä, mitä master data management on ja mihin sitä käytetään. 

3.1 Kokonaisarkkitehtuuri HAMKissa 

Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista toiminnan mallia, 
jonka tarkoituksena on varmistaa yrityksen tai organisaation toiminnan yh-
denmukaisuus suhteessa sen kaikkiin osa-alueisiin tai komponentteihin. 
Tarkoituksena on luoda kuvaukset nykytilasta ja niiden suhteesta tulevai-
suuden tavoitteisiin, eli dokumentoida nykyhetki ja minkälainen tahtotila 
yrityksellä tai organisaatiolla on toimintansa kehittämisen suhteen. (Kart-
turi 2013, s. 16.) 
 
HAMKissa käytetty Arter Framework pohjaa ARC- ohjelmistoon, jonka omi-
naispiirteenä on joustavuus ja hankkeissa kehitettävän muutoksen selkeä 
havainnollistaminen. Viitekehyksessä keskitytään myös kyvykkyyksiin ko-
konaisarkkitehtuurin näkökulmasta. Arter Frameworkin metamalli kaik-
kine komponentteineen on liitteessä 1. (Arter n.d.) 
 
Arterin viitekehyksessä strategiaa painotetaan nostamalla se omaksi näkö-
kulmakseen. Muita frameworkin näkökulmia ovat toiminta, tieto, tietojär-
jestelmä ja teknologia, jotka ovat kaikki nähtävissä kuvassa 3. Arterilla ko-
konaisarkkitehtuuri on määritelty strategisen suunnittelun osana ja hank-
keet työkaluiksi, joilla strategiaa toteutetaan. Kyvykkyydet ovat toteutet-
tavien hankkeiden sivutuote ja toiminnan kehittämiseen käytettävä re-
surssi. (Aunola 2019.) 
 



9 
 

 
 

Kuva 3. Arter Framework (Aunola 2019). 

3.2 Master data management 

Kuten luvussa kaksi käsiteltiin, informaatiolla ja datalla on suuri merkitys 
faktoihin perustuvassa päätöksenteossa. Tämä perustuu erityisesti käytet-
tävissä olevan datan laatuun, koska käytettävän datan tulee olla oikeaa, 
eheää ja käytettävää. Datan laadun hallintaan on kehitetty oma menetel-
mänsä, master data management, ydintiedon hallinta. (Pekkola & Vil-
minko-Heikkinen 2018, s. 76; Van Der Lans 2012, s. 217.) 
 
Datan hallinta on elintärkeää yrityksille ja organisaatioille niiden kaikissa 
toiminnoissa ja prosesseissa. Paradoksaalisesti dataa ei sen tärkeydestä 
huolimatta hyödynnetä aina niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Järjes-
telmiin tallennettu data tai siihen liitetyt metatiedot tai tunnisteet eivät 
ole välttämättä keskenään yhteensopivia tai datasta tallennetaan keske-
nään ristiriitaisia versioita. (Van Der Lans 2012, s. 217-218.) 
 
Master data management on menettelytapa, prosessi, joka on kehitetty 
pitämään data ajantasaisena, yhtenäisenä, eheänä ja yleisesti ottaen käy-
tettävänä. Se on jatkuvaa, aktiivista toimintaa datan laadun ja käytettävyy-
den parantamiseksi ja vaatii yritykseltä tai organisaatiolta sitoutumista ja 
tarpeeksi resursseja. (Van Der Lans 2012, s. 222.) 
 
Master data managementissa tarkoituksena on muun muassa tunnistaa 
master datan lähteet, varmistaa onko järjestelmiin syötetty uusi data uutta 
ydintietoa vai vanhan datan uusia versioita. Se on virheellisen ja vanhen-
tuneen datan poistoa järjestelmistä, sekä erilaisten taksonomisten datan 
jäsennystapojen luomista ja ylläpitämistä. Master data managementiin on 
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myös käytettävissä erilaisia työkaluja, ydintiedon hallintajärjestelmiä (eng. 
master data management systems, MDMS). (Van Der Lans 2012, s.  222.) 
 
Master data managementissa keskitytään yrityksen tai organisaation mas-
ter datan, laadulliseen parantamiseen. Datan korkea laatu on elintärkeää, 
jotta sitä voitaisiin käyttää koko yrityksen tai organisaation laajuisesti. Tä-
män saavuttamiseksi on usein välttämätöntä tehdä muutoksia ja paran-
nuksia käytössä oleviin prosesseihin tai teknologiseen arkkitehtuuriin tai 
laitteistoihin. (Pekkola & Vilminko-Heikkinen 2019, s. 76.) 
 
Master data management on kokonaisvaltainen, koko organisaation laa-
juinen, lähestymistapa dataan. Tämä tarkoittaa sitä, että menettelytavassa 
ei keskitytä pelkästään teknisiin ratkaisuihin, vaan myös esimerkiksi ihmi-
siin ja heidän rooleihinsa, työnkulkuihin, prosesseihin ja hallintorakentei-
siin. (Pekkola & Vilminko-Heikkinen 2019, s. 76.) 
 
Data governance, eli datan hallinnointi, on olennainen osa master data 
managementia. Data governancessa tarkastellaan organisationaalisella ta-
solla sitä, miten dataa hallinnoidaan, sekä dataa käyttäviä prosesseja ja ra-
kenteita. Tämä lähestymistapa on tekninen ja peräänkuuluttaa johtajuutta 
ja omistajuutta datan hallinnoinnissa. Rooleihin ja vastuisiin keskittymisen 
vuoksi data governance kytkeytyy tiiviisti organisaation sosiaalisiin proses-
seihin, kuten esimerkiksi liiketoiminnan ja IT:n väliseen yhteistyöhön, joka 
on välttämätöntä, jotta datan asema strategisena resurssina saadaan tur-
vattua. (Pekkola & Vilminko-Heikkinen 2019, s. 77.)  
 
Datan omistajuuden määrittäminen on avainasemassa master data mana-
gementissa. Omistajuudella tarkoitetaan sitä, että on määritelty taho, joka 
tekee päätöksiä datan ominaisuuksiin, saavutettavuuteen, turvallisuuteen 
ja päivitettävyyteen liittyen, eikä sitä, että data olisi konkreettisesti omis-
tettu ja vain tietyn tahon käytettävissä. (Pekkola & Vilminko-Heikkinen 
2019, 77.) Data governancessa kyse on siitä, kenellä on oikeus ja vastuu 
tehdä päätöksiä, koskien yrityksen tai organisaation data-resursseja 
(Khatri & Brown 2010, s. 149).  
 
Master data managementissa painotus ei ole tekniikassa, vaan organisaa-
tiotasolla, koska asianmukaisen, eheän, käytettävän ja yhtenäisen master 
datan kerääminen, yhdistäminen ja jakaminen vaatii erilaisia käytänteitä, 
palveluita ja infrastruktuureja. Teknologia on kuitenkin myös elintärkeä 
osa organisaation master data managementia, mutta se pitäisi hahmottaa 
osaksi kokonaisuutta, eikä erilliseksi osa-alueekseen. (Pekkola & Vilminko-
Heikkinen 2019, s. 77-78.) 
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4 MALLIT  

Tässä opinnäytetyössä tehtävän vertailun keskiössä ovat master data ma-
nagement mallit. Tässä luvussa esitellään tiivistelmät toimeksiantajan ai-
neistosta valikoiduista malleista.  

4.1 Kerrostettu datavarasto 

Yksi kustannustehokkuuteen tähtäävä ja tieteellisesti tutkittu datanhallin-
nan malli on kerrostetun datanhallinnan malli (tiered storage). Malli on ku-
vattu hyvin yleisellä ja abstraktilla tasolla, mutta tarjoaa hyvin yleishyödyl-
lisiä menetelmiä etenkin järjestelemättömän datan hyödyntämiseen ja ot-
taa kantaa siihen, millaisissa tilanteissa koko organisaation tai liiketoimin-
takonaisuuden käsittäviä vastuunjakokysymyksiä tulisi esittää. (MIT Sloan 
2012, s. 19-20.)  

 
Kerrostetussa datavarastossa on nimenmukaisesti kolme erilaista tasoa, 
jolla dataa tallennetaan. Tasot on määritelty sen mukaan, miten tärkeää, 
ajankohtaista ja eheää niihin tallennettavan datan tulee olla, sekä kuinka 
usein kutakin tasoa käytetään tai kuinka vaivattomasti ne tulee olla saavu-
tettavissa. (MIT Sloan 2012, s. 19-20.)  
 
Ensimmäisellä tasolla datavarastossa säilytetään dataa, joka on kaikista 
kriittisintä yritykselle tai organisaatiolle. Ensimmäisen tason datan tulee 
olla kaikista ajantasaisinta, paikkansapitävintä, eheintä ja helpoiten käytet-
tävissä olevaa. Tämän tason dataa käytetään siis eniten ja sen säilyttämi-
nenkin on kaikista kalleinta. (MIT Sloan 2012, s. 19-20.) 
 
Toisen tason varasto tarjoaa verkkotallennuspaikan järjestämättömälle 
datalle ja verkottaa järjestetyn datan. Tämän tason datan luotettavuudella 
tai ajantasaisuudella ei ole niin suurta merkitystä kuin ensimmäisellä ta-
solla, sekä sen ylläpitokustannukset ovat huokeammat. (MIT Sloan 2012, 
s. 20.) 
 
Kolmannen tason datavarasto on edullisin ylläpitää, mutta datan hakemi-
nen sieltä on kaikista kalleinta. Kolmannella tasolla data voidaan tallentaa 
esimerkiksi nauhatallennusta tai optical jukebox- järjestelmiä käyttäen. 
Kolmannelle tasolle siirtyvää ja siellä säilytettävää dataa saattaa määrittää 
maakohtaiset lait ja säädökset datan ja informaation säilyttämisestä, sekä 
yrityksessä pitää määritellä se, minkälaisissa tapauksissa esimerkiksi vähän 
käytetty data siirtyy kolmannen tason varastoon. (MIT Sloan 2012, s. 20.) 
 



12 
 

 
 

4.2 Datan laatu: organisationaalisten toimintatopojen määrittely 

Storey, Dewan & Freimer (2012, s. 434, 436-441) tutkimuksen keskiössä on 
yksittäisten ihmisten vaikutus organisaatiossa käytettävään dataan, niin 
osana prosesseja kuin yksittäisinä työntekijöinä. Artikkelissa esitellään lu-
kuisia matemaattisia malleja tehtyjen havaintojen ja väitteiden tueksi. 
 
Storey ym. nostavat esille sen, että datan laatu nähdään usein lopputavoit-
teena, vaikka sen tulisi olla organisaatiotason tavoitteisiin pääsyn mahdol-
listaja. Datan laadun parantamiseen tarvittavien toimien on määritelty kä-
sittävän kustannusten arvioinnin ja prosessivastuiden määrittelyn. Data 
quality: Setting organizational policies- tutkimuksen päämäärinä oli orga-
nisaatioissa usein ilmenevien datan laadullisten ongelmien tunnistaminen, 
dataan liittyvien käytänteiden ehdottaminen organisaatioille ja datan laa-
dunhallinnallisten ratkaisujen esittäminen. Storey ym. esittävät mallin, 
jolla voidaan ennustaa yksilöiden ja organisaatioiden tekemiä laadullisia 
valintoja. (Storey ym. 2012, s. 434-435.) 
 
Tutkimuksessa kuvataan prosesseja ja tapahtumasarjoja, jotka vaikuttavat 
datan laatuun ja loppukäyttöön. Dataa tuottavien tahojen toimet, jotka 
määrittävät datan laatua tai rajoittavat sen käyttöä vaikuttavat myös mui-
den tahojen mahdollisuuksiin käyttää tätä nimenomaista dataa. Eli datan 
luomisessa tai tallentamisessa tapahtuvat virheet vaikuttavat datan laa-
tuun ja käyttöön sen syntyhetkestä lähtien. Storeyn ym. esittämän mallin 
kuvataan olevan tarpeeksi joustava, jotta muut organisaatiot voivat sovel-
taa ja muokata sitä, kuten esimerkiksi lisäämällä omia työnkulkuja ja pro-
sessejaan. Malli keskittyy mallintamaan tärkeimpiä dataan liittyviä toimia 
ja huomioita. (Storey ym. 2012, s. 435.) 
 
Mallissa tarvittavissa olettamuksissa on otettu huomioon se, että valitut 
muuttujat ovat enemmän tai vähemmän mitattavissa, joten mallin käyt-
töön ottavien organisaatioiden on mahdollista mitata sitä, minkälainen 
vaikutus mallin käyttöönotolla on. Storeyn ym. mukaan näitä olettamuksia 
on kolme. Datan laatutyön hinta, eli korkeampi laatu maksaa enemmän 
kuin huono. Laadun arvo, eli päätöksien arvo voi nostaa datan laatua, 
mutta ei suorassa suhteessa, vaan kuperana käyränä. Kolmanneksi: työn-
tekijän tuottaman datan arvo on komplementaarista, eli yhden aktiviteetin 
laadullinen paraneminen nostaa muidenkin aktiviteettien laadullista ar-
voa. (Storey ym. 2012, s. 436.) 
 
Organisaatiotasolla keskinäisten riippuvuuksien tunnistaminen informaa-
tioteknologian, organisaation ja prosessien suhteen on seuraava askel. Ar-
tikkelissa esitetään kaksi vaihtoehtoista olettamusta tämän kaltaisista or-
ganisationaalisista riippuvuussuhteista. Nämä olettamukset ovat keski-
näistä riippuvuutta, mutta ei synergiaa, sekä keskinäistä riippuvuutta ja sy-
nergiaa. (Storey ym. 2012, s. 436.) 
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Ensin mainitussa tapauksessa, eli ei-synergisessä keskinäisessä riippuvuus-
suhteessa, toimien arvo organisaatiolle on yksittäisten osa-alueiden 
summa. Eli toimien arvo ei ole synergistä, mutta keskinäiset riippuvuus-
suhteet pohjaavat yhteiseen datan käyttöön. Toisessa tapauksessa, eli sy-
nergisen keskinäisen riippuvuuden suhteessa, toimien arvo organisaatiolle 
on suurempi kuin niiden arvo olisi yksilölle. Eli tässä tapauksessa toimen 
arvo on organisaatiolle huomattavasti suurempi, koska se vaikuttaa muihin 
organisaation prosesseihin, vaikka sillä ei olisikaan kuin vähäistä arvoa yk-
sittäiselle työntekijälle. (Storey ym. 2012, s. 436.) 
 
Tältä pohjalta Storey ym. ovat laatineet kaksi edellisiin tapauksiin pohjaa-
vaa teoreemaa. Ensimmäisen tapauksen, eli ei-synergisessä keskinäisessä 
riippuvuussuhteessa, yksittäiset työntekijät eivät panosta laatuun niin pal-
jon kuin pystyisivät, koska työntekijät luontaisesti valitsevat laatutason, 
joka on alempi kuin organisaatiolle ihanteellinen taso. Tätä tilannetta ver-
rataan yhteismaan ongelmaan, eli skenaarioon, missä yhteiskäytössä ole-
vaa resurssia käytetään liikaa, koska yksilöt toimivat omien yksittäisten in-
tressiensä mukaan. Toisessa teoreemassa, eli synergisen keskinäisen riip-
puvuussuhteen tapauksessa, työntekijät panostavat laatuun vielä edelli-
sen teoreeman kuvaamaa tapausta vähemmän. (Storey ym. 2012, s. 437.)  
 
Tutkimuksessa on esitetty työntekijä- ja organisaatioteoriatason käytän-
teitä edellä kuvattujen datan laatuongelmien ratkaisuksi. Työntekijälähtöi-
siä ratkaisuja on henkilökohtainen tietojenkäsittely, eli toimien konsoli-
dointi, jolloin datan kaappaaminen ja prosessointi on yhdistetty päätök-
sentekoon. Muita työntekijätason toimia on työntekijöiden tukitoimet, jol-
loin prosessissa ylimpänä oleva, lähimpänä asiakasta toimiva, työntekijä 
tekee päätökset ja moniammatilliset ja monitaitoiset tiimit. Organisaatio-
teoriaan pohjaavat ratkaisut ovat ohjelma prosessien avaintyöntekijöiden 
kannustimille, datan laadulle, sekä laadun mittaukselle ja datan omistajuu-
delle, eli muutoksille datan omistajuudessa. (Storey ym. 2012, s. 437) 
 
Datan omistajuuskäytänteeseen kuuluu organisaation informaatioteknis-
ten resurssien, kuten osastokohtaisen tietojenkäsittelyn, hajauttaminen. 
Tässä tapauksessa näiden resurssien hajauttamisella, tai epäkeskittämi-
sellä, tarkoitetaan sitä, että keskitetyn tietokannan sijaan dataa hallinnoi 
osastojen omistamat järjestelmät. Storeyn ym. mukaan Coase (1960) mää-
rittelee, että siinä tapauksessa, kun datan laadusta on kiistatonta hyötyä 
tietylle osastolle, on suositeltavaa, että kyseinen osasto myös omistaa tä-
män datan. Tällöin osasto, jolle datan laadulla on eniten arvoa, voi määri-
tellä datan käyttöön liittyviä käytänteitä vapaasti ja parhaiten tarkoitusta 
palvelevaksi. Jos datan laatu ei ole olennaisessa asemassa millekään tie-
tylle taholle, organisaatio tarvitsee omistajuus- ja kannustinkäytänteiden 
yhdistelmän datan laadun hallinnointiin. (Storey ym. 2012, s. 440.) 
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4.3 Muutokset rooleissa, vastuissa ja omistajuudessa master data managementia 
organisoidessa 

Riikka Vilminko-Heikkinen ja Samuli Pekkola (2018, s. 76,79.) käsittelevät 
artikkelissaan, sitä, miten omistajuus ja vastuut muuttuivat kahden master 
data management- projektin edetessä. Master data managementin kehit-
tämisen motivaattorina oli laatuongelmat master datan kanssa. Ongel-
mien tiedostettiin johtuvan niin prosesseista kuin sovelluksista. Muita tun-
nistettuja tavoitteita oli integroinnit ja konsolidoinnit, datakokoelmapro-
sessien tarjoaminen, laadun varmistus ja informaation käytön kontrolloin-
timekanismien käyttäminen. Tutkimuksessa peilattiin sosiaalisten ja mate-
riaalisten tekijöiden limittyneitä vaikutuksia päällekkäisyyden ja limittynei-
syyden metaforan (engl. metaphor of imbrication) kautta.  
 
Master data management- toimintojen rakentaminen aloitettiin kartoitta-
malla organisaation tarpeet ja niistä muodostettiin tavoitteet ensimmäi-
senä tehdylle master data management- projektille. Samalla tunnistettiin 
myös tarve datan omistajuudelle. Datan hallintaan ja ylläpitoon tarvitta-
vien roolien sisältöä ei kuvattu tai määritelty. Datan ylläpidon määrittely 
tapahtui tietojärjestelmä- ei datalähtöisesti. (Vilminko-Heikkinen & Pek-
kola 2018, s. 79.) 
 
Tarvittavien määrittelyiden jälkeen tutkimuksessa tunnistettiin organisaa-
tion master data, mitä varten laadittiin kriteeristö ja määriteltiin toimialue 
pilottihankkeelle. Tämän jälkeen luotiin yleinen hallinnoinnin malli, joka si-
sälsi erilaisia käytänteitä ja toimia, säädöksiä ja vastuita ja rooleja kuvauk-
sineen. Tämä hallinnointi määriteltiin kolmelle tasolle, jotka olivat organi-
saatiotaso, tukitoimitaso ja data-toimialuetaso. Yksityisyys, tietoturva, laa-
dunhallinta ja informaatiojärjestelmien integraatiot tunnistettiin tukitoi-
mitasolla. (Vilminko-Heikkinen & Pekkola 2018, s. 79.) 
 
Yleisen hallinnoinnin mallin luomisen jälkeen tutkimuksessa kuvattiin or-
ganisaatiossa virinneen keskustelua datan omistajuudesta ja siihen liitty-
vistä vastuista. Informaatiojärjestelmien takia nähtiin prosessien omista-
jien olevan vastuussa luomastaan datasta ja useampiin prosesseihin liitty-
vän datan omistajuuden suhteen oli sekavuutta. Tätä ei kuitenkaan tapah-
tunut silloin kun data tuotettiin yhden toiminnon piirissä, näissä tapauk-
sissa datan omistajuus henkilöityi kyseisen toiminnon johtajaan. Datan laa-
dun huononeminen huonosti määriteltyjen vastuiden ja omistajuuden ta-
kia nähtiin IT-osaston ongelmana ja liiketoimintaprosessien omistajat eivät 
ymmärtäneet rooliaan prosesseissaan liikkuvan datan parantamisessa. 
Data-toimialuetason omistajuus katsottiin erittäin tärkeäksi asiaksi. Omis-
tajuus käsitti yhden toimialueen datan kehittämisen ja yhden master datan 
toimialueen ylläpidon, mutta kävi ilmi, että projektiin osallistuneet ja nimi-
tetyt omistajat eivät ymmärtäneet omaa rooliaan. (Vilminko-Heikkinen & 
Pekkola 2018, s. 80.) 
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Datan omistajuuden määrittelyn jälkeen määriteltiin tavoitteet pilotti-
datalle. Eli tunnistettiin ja arvioitiin sellaisia prosesseja, jotka liittyivät pilo-
tissa käytettävään dataan. Artikkelin mukaan dataa seurattiin minimivaa-
timuksilla. Datan itsensä perusteella ei myöskään saanut määriteltyä omis-
tajuutta, vaan se viittasi useisiin eri tahoihin organisaatiossa ja se sijaitsi 
useissa eri informaatiojärjestelmissä. IT-osastoa ehdotettiin omistajaksi, 
koska se vastasi kyseistä dataa sisältävistä informaatiojärjestelmistä. Tut-
kimuksen mukaan oli selkeää, että datasta ei haluttu ottaa vastuuta, eikä 
se olisi mahdollistakaan ilman omistajuutta. (Vilminko-Heikkinen & Pek-
kola 2018, s. 81.) 
 
Master data management- mallin implementointivaiheessa oli ensimmäi-
sen projektin tapauksessa vastahakoisuutta omistajuusasioissa ja listausta 
datan omistajuutta koskevia vastuista ei koskaan hyväksytty. Koko master 
data management- projektin omistajaksi nimettiin tietohallintojohtaja. 
Toisessa projektissa vastuut ja omistajuus jaettiin useille eri tasoille. Teh-
tyjen muutosten seurauksena datan omistajuutta saatettiin osoittaa esi-
miestasolle ja omistajia koskevia vastuita uudelleen määriteltiin muun mu-
assa erilaisten datatyyppien vastuualueeseen sisällyttämisen osalta. (Vil-
minko-Heikkinen & Pekkola 2018, s. 81, 83.) 
 
Tekninen ratkaisu master datan hallinnalle ja suunnitelma pilotille on ar-
tikkelissa kuvattu viimeinen vaihe. Tutkitussa organisaatiossa siirrettiin da-
tan ylläpitovastuuta talousosastolta, jossa se oli ollut aiemmin, IT:lle. Ylä-
pitovastuu siirrettiin, koska ylläpidolliset toimet olivat niin monimutkaisia 
ja sitoutettuja työnkulkuihin. Datan omistajuutta rajoitettiin myös käsittä-
mään kaksi vaihtoehtoa; henkilöstöresursseihin ja taloushierarkioihin. Il-
meni myös, että datan omistajien nimitys ja vastuiden määrittäminen ko-
ettiin monimutkaiseksi ja epäselväksi. Erilaisia sovelluksia master data ma-
nagementista tunnistettiin ensimmäisen projektin aikana ja otettiin käyt-
töön toisen projektin aikana. (Vilminko-Heikkinen & Pekkola 2018, s. 83.) 

4.4 Tarve data governancelle: tapaustutkimus 

Cheongin ja Changin (2007, s. 999) The Need for Data Governance: A Case 
Study- tutkimus käsittelee yrityksen informaationhallintaa keskittyen It-
hallinnoinnin ja data governancen (datan hallinnointi) väliseen suhtee-
seen. Tutkimusta käsittelevässä artikkelissa todetaan, että dataa voidaan 
hallita paremmin käyttämällä data governancea ja data governancen viite-
kehystä.  
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin case-, eli tapaustutkimusta ja tutkitta-
vana yrityksenä, Yritys A:na, oli yritys, jossa useista erilaisista lähteistä ja 
järjestelmistä koostetulla informaatiolla on yli 100 käyttäjää. Asiakaskun-
taa, joille tutkittu yritys tuottaa palveluita, on 890 000 ja ydinhenkilöstöä 
1850. Kyseisessä organisaatiossa datan laatu oli määritelty tärkeäksi prio-
riteetiksi. Yritys A:ssa on myös monimutkaisia ongelmia datan integraation 
suhteen. Tutkimusdataa kerättiin haastatteluilla, joissa painotettiin IT- ja 
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liiketoimintanäkökulmaa dataan liittyvissä asioissa ja ongelmissa. (Cheong 
& Chang 2007, s. 1002-1003.) 
 
Cheongin ja Changin tutkimus keskittyy Yritys A:n datan hallintatiimiin, 
jonka jäsenet toimivat datan suhteen tietovastaavina (engl. Data steward). 
Tiimi toimii tietovastaavan roolissa, koska heillä on syvällistä tietoa yrityk-
sen resursseihin (eng. Asset) liittyvistä informaatiojärjestelmistä ja liiketoi-
mintaprosesseista. Tiimin ongelmana on hallita resursseihin liittyvää dataa 
yrityksellisenä resurssina. Kyseinen tiimi kamppaili monenlaisten dataan 
liittyvien ongelmien kanssa, ennen kuin se päätti aloittaa datan hallinnoin-
timenetelmien käytön. Näitä ongelmia oli datan reaktiivinen ja ad hoc- tyy-
linen hallitseminen, tiimillä ei ollut pääsyä alkuperäiseen tietokantaan, da-
taan liittyvissä ongelmissa ei tahdottu päästä yhteisymmärrykseen, datan 
laatuun tähtäävät projektit törmäsivät budjettiongelmiin ja muut liiketoi-
minnalliset yksiköt ja It- osasto eivät ottaneet vakavasti tiimin yrityksiä laa-
tia standardeja datan suhteen. (Cheong & Chang 2007, s. 1003.) 
 
Yritys A:n Datan hallintatiimin toimet ongelmien parantamiseksi ovat jaet-
tavissa viiteen kohtaan: 
 
1.  Reaktiivisen datanhallinnan ongelma: proaktiivisuuden lisäämiseksi 

tiimi määritteli strategian datan laadun parantamiseksi.  
2. Resurssidatan vaikea saavutettavuus: dataa on säilytetty tietokan-

nassa, johon tiimillä ei ole ollut pääsyä. Pääsy hoidetaan joltain osin 
kopioidulla datalla ja data on levittäytynyt erilaisiin tietokantoihin ja 
järjestelmiin.  

3. Datanparannusprojektien budjettiongelmat: ongelmat ratkaistaisiin 
sillä, että nimitetään projektipäällikkö yhteyshenkilöksi liiketoiminnan 
ja IT:n väliin.  

4. Data- standardien määrittelyn vaikeus: datan hallintatiimi päätti alkaa 
työstämään metadatan säilytyspaikan hankkimista avuksi datastan-
dardi- ongelmaan.  

5. Vaikeus päästä yhteisymmärrykseen dataan liittyvissä ongelmissa: yh-
teisymmärryksen puutetta yritettiin parantaa datan omistajuuteen liit-
tyvillä käytänteillä, mutta se osoittautui vaikeaksi ottaa käyttöön, 
koska tarvittava hallinnollinen rakenne puuttui. (Cheong & Chang 
2007, s. 1004.) 

 
Artikkelin mukaan Thomas (2006) kutsuu tämänkaltaista epävirallista lä-
hestymistapaa nimellä hallinnoinniksi tietovastaavuuden kautta (eng. Go-
vernance via stewardship). Tämänkaltaisen lähestymistavan todetaan kui-
tenkin olevan toimimaton, koska data-tietovastaavien roolia ja omista-
juutta ei määritelty selkeästi ja johdolta ei saatu riittävästi valtuuksia. 
Cheong ja Chang kertovat Thomasin (2006) korostavan, että yleisimmät 
syyt tämänkaltaisen mallin kaatumiseen ovat selkeiden roolien ja auktori-
teetin puute. Tämän takia datan hallintatiimi koosti suunnitelman ”hallin-
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nointia hallinnoinnin kautta”- datan hallinnoinnin mallin laatimiseksi kysei-
selle organisaatiolle. Näin ollen taulukossa 1 esitetty datan hallinnoinnin 
viitekehys otettiin käyttöön Yritys A:ssa. (Cheong & Chang 2007, s. 1004.) 
 

Taulukko 1.  Datan hallinnointi- viitekehyksen osat (Cheong & Chang 
2007, s. 1004) 

 
 
Datan hallinnoinnin rakenne on esitetty kuvassa 4. Data- ohjausryhmän jä-
senet ovat johtajia eri osastoilta ja heillä on kiinnostusta resursseihin liit-
tyvään dataan ja sen hallintaan. Tämä ryhmä on vastuussa muun muassa 
uusista käytänteistä ja he ratkovat ongelmia, jotka käsittävät useampia 
sektoreita yrityksessä ja ovat yhteydessä IT-ohjausryhmään strategisella 
tasolla. Datan omistajat hallitsevat resursseihin liittyvää dataa ja ovat vas-
tuussa sen laadusta. (Cheong & Chang 2007, s. 1005.) 
 
Omistajat myös ratkovat ongelmia, joita nousee esiin käyttäjäryhmien ta-
paamisissa, mutta jos esiin nousseet ongelmat ovat vaikutukseltaan laaja-
alaisempia, ne kuuluvat data- ohjausryhmän hoidettaviksi. Omistajat ovat 
myös vastuussa datan hallinnointisuunnitelmien täytäntöönpanosta. 
Data-tietovastaavat ovat taasen ryhmä, jolla on syvempää ymmärrystä yri-
tyksen prosesseista ja datan asettamista vaatimuksista. He toimivat myös 
tekniikkaa ymmärtävänä ryhmänä tulkkaavana välikappaleena IT:n ja liike-
toiminnan välissä.   Tietovastaavat toimivat myös muutoksenhallinnassa, 
vastaavat sidosryhmistä ja osakkaista datan omistajien puolesta, hoitavat 
resursseihin liittyvien informaatiojärjestelmien ja projektien hallinnoinnin. 
(Cheong & Chang 2007, s. 1005.) 
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Kuva 4. Datan hallinnan rakenne (Cheong & Chang 2007, s. 1005) 

 
Kuvassa 4. esitetyt käyttäjäryhmät ovat koostettu eri liiketoimintayksi-
köistä, sekä osastoista ja heidät on kutsuttu käyttäjäryhmäkokouksiin. He 
ovat avainhenkilöitä, jotka ovat osallisina datan keräämisessä, sen proses-
soinnissa ja dataan liittyvässä raportoinnissa. IT-teknistä henkilöstöä osal-
listuu myös näihin tapaamisiin, jolloin heidän tietoteknistä osaamistaan 
voidaan hyödyntää. Tapaaminen on myös foorumi kiireellisten, dataan liit-
tyvien asioiden tiettäväksi tuomiseen. Nämä dataa käyttävät ihmiset tuo-
vat myös dataan liittyviä ongelmia yleiseen tietoisuuteen ja osallistuvat 
oman työnkuvansa kehittämiseen. (Cheong & Chang 2007, s. 1005.) 
 
Tutkimuksessa esitelty datan hallinnoinnin malli on skaalautuva, kuten ku-
vassa 5. esitetään. Tällöin data- ohjausryhmä toimii ”organisationaalisena 
liimana”, kuten Cheong ja Chang (2007, s. 1006) sen esittävät.  
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Kuva 5. Datan hallinnointimallin skaalautuvuus (Cheong & Chang 2007, 
1006) 

Tutkimuksessa todetaan, että Yritys A:n tapaus osoittaa, että yrityksellisen 
datan tehokas hallinnointi vaatii yhteistyötä IT:ltä ja liiketoiminnalta. Ku-
vassa 6. esitetään, kuinka tämä yhteistyö toimii. Kun aloitettu datan hallin-
nointi alkaa edetä, sen pitäisi alkaa olla vuorovaikutuksessa yrityksellisen 
hallinnoinnin viitekehyksen kanssa. Data- ohjausryhmä ja IT- ohjausryhmät 
toimivat yhteistyössä ja raportoivat yrityksen hallitukselle. Artikkelissa ker-
rotaan Demberin (2006) määrittelevän datan hallinnoinnin ”tarjoavan vii-
tekehyksen risteykseen, jossa IT:n ja liiketoiminta työskentelee yhdessä 
luodakseen luottamusta ja luotettavuutta yrityksen informaatioon”. 
(Cheong & Chang 2007, s. 1006.) 
 

 

Kuva 6. Datan hallinnoinnin vaatima yhteistyö liiketoiminnan, data- oh-
jausryhmän ja IT- ohjausryhmän välillä (Cheong & Chang 2007, s. 
1006) 
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4.5 Data governancen suunnittelu 

Khatri ja Brown (2010, 148) esittelevät data governance- viitekehyksen, 
jonka tarkoituksena on tarjota tehokas ratkaisu datan hallintaan organi-
saatiossa. Kirjoittajien mukaan viitekehystä tarkastellessa on huomionar-
voista, että se ei erottele dataa ja informaatiota. Data governancea suun-
nitellessa keskitytään päivittäisen päätöksenteon taustalla vaikuttaviin ky-
symyksiin, kuten mitkä ovat tärkeitä päätöksiä ja kenen pitäisi tehdä ne. 
Viitekehyksen perustana käytetään Weillin ja Rossin (2010) IT governance- 
viitekehystä, joka linkittää yrityksellisen ja informaatioteknologisen hallin-
noinnin toisiinsa.  
 
Khatri ja Brown erottelevat data governancen (datan hallinnointi) ja data 
managementin (datan hallinta) Weillin ja Rossin (2004) perusteella seuraa-
vasti: governance käsittää sen, mitä päätöksiä pitää tehdä, jotta voidaan 
varmistaa IT:n tehokas käyttö ja hallinta. Management taas sisältää pää-
tösten teon tekemisen ja niiden toteuttamisen. (Khatri & Brown 2010, s. 
148.) 
 
Viitekehyksessä esitellään viisi data- päätöksenteon osa-aluetta (eng. data 
decision domains), Kuva 7, ja käsitellään miksi nämä alueet ovat tärkeitä ja 
mitä päätöksiä niistä kuhunkin liittyy. Operationalisoimalla vastuut päätök-
senteon keskiössä (eng. lokus of accountability of decision making) jokai-
sessa alueessa, saadaan data governance- matriisi, Taulukko 2. (Khatri & 
Brown 2010, s. 149.) 
 

 

Kuva 7. Päätöksenteon osa-alueet data governancessa (Khatri & Brown 
2010, s. 149.) 
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Taulukko 2. Data governance- matriisi (Khatri & Brown 2010, s. 149.) 

Data governance- alue Alueen päätökset 
Potentiaaliset roolit tai vastuiden 
keskittymät 

Data- käytänteet 
Mitä käyttöä liiketoiminnalla on 
datalle? 

Datan omistaja 

Datan roolin selvennys 
voimavarana/ resurssina 
(eng. Asset) 

Mitkä ovat datan liiketoimin-
nallisen käytön kommunikoin-
nin mekanismit? 

Datan huoltaja 

  Mitkä ovat halutut tavat datan 
hyödyntämiseen voimavarana? 

Data-vastaava 

  Kuinka tilaisuudet uudelleen-
käyttöä ja jakaa dataa tunniste-
taan?  

Datan tuottaja/ datan toimittaja 

  Kuinka säädökset vaikuttavat 
datan liiketoiminnalliseen käyt-
töön? 

 Datan käyttäjä 

    
Yrityksen data- ohjausryhmä 

Datan laatu 

Mitkä ovat standardit datan 
laadulle tarkkuuden, ajantasai-
suuden, eheyden ja luotetta-
vuuden osalta? 

Datan omistaja 

Vaatimusten luominen 
datan aiottua käyttöä 
varten  

Mikä on suunnitelma datan laa-
dun ja siitä kommunikoinnin va-
kiinnuttamiseen? 

Aihealueen asiantuntija 

  Kuinka datan laatua ja siihen 
liittyvää suunnitelmaa arvioi-
daan? 

Datan laatupäällikkö 

    Datan laatuanalyytikko 

Metadata 
Mikä on suunnitelma datan 
merkityksellisyyksien doku-
mentoinnille? 

Yrityksen data- arkkitehti 

Datan merkityksellistä-
minen ja sisällyksellistä-
minen niin, että se on 
käyttäjien tulkittavissa 

Kuinka data määritellään ja 
mallinnetaan yhteneväisesti 
niin, että se on tulkittavissa? 

Yrityksen datan mallintaja 

  Mikä on suunnitelma erityyppi-
sen metadatan ajantasaisena 
pitämiseen? 

Datan mallinnusinsinööri 

    Data-arkkitehti 
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    Kokonaisarkkitehtuuriohjaus-
ryhmä 

Datan saavutettavuus 
Mikä on datan liiketoiminnalli-
nen arvo? 

Datan omistaja 

 Datan saavutettavuus- 
vaatimusten määrittely 

Kuinka jatkuvaa riskien arvioin-
tia tehdään? 

Datasta hyötyjä 

  Kuinka arvioinnin tulokset in-
tegroidaan yleisen sisäisen val-
vonnan kanssa? 

Tietoturvajohtaja 

  Mitkä ovat datan saavutetta-
vuuden standardit ja toimenpi-
teet? 

Tietosuojavaltuutettu 

  Mikä on suunnitelma kausittai-
seen seurantaan ja ohjeiden-
mukaisuuden auditointiin? 

Tietoturvatekniikka-analyytikko 

  Kuinka levitetään tietoisuutta ja 
osaamista tietoturvallisuu-
desta? 

Kokonaisarkkitehtuuri-   
ohjausryhmä 

  
Mikä on suunnitelma varmuus-
kopiointiin ja palautumiseen? 

  

Datan elinkaari Miten data inventoidaan? Data arkkitehti 

Datan tuottaminen, säily-
tys ja poistuminen 

Mikä on suunnitelma datan 
määrittelyyn, tuottamiseen, 
säilyttämiseen ja käytöstä pois-
tamiseen? 

Informaatioketju- vastaava 

  Miten lainsäädäntöön liittyvät 
määräystenmukaisuus- kysy-
mykset vaikuttavat datan säilyt-
tämiseen ja arkistointiin? 

  

 
 
IT governanceen liittyvät asiat ovat vahvasti relevantteja myös data gover-
nancen suhteen ja näiden kahden yhteensovittaminen, sekä yhtenevien 
menetelmien määrittely, lisää tehokkuutta. Sama taho, joka vastaa IT:n 
roolista ja siihen liittyvistä määrityksistä voisi myös vastata datasta resurs-
sina tai omaisuutena. Vastuiden keskittymisellä jokaisen edellä mainitun 
viiden alueen suhteen, on data governancen suunnittelussa liukuva rooli, 
keskittymisen ja hajautumisen välillä. Kuva 8 havainnollistaa data gover-
nance- matriisia ja dataan liittyvän päätöksenteon keskittymistä suhteessa 
päätöksenteon eri osa-alueisiin. Kuvan 8 esimerkissä dataan liittyvien toi-
mintatapojen määrittely on erittäin keskittynyt yrityksen johtajille, jotka 
toimivat datavaltuutettuina. (Khatri & Brown 2010, s. 151.) 
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Kuva 8. Esimerkki data governance- matriisista (Khatri & Brown 2010, s. 
151). 
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5 TUTKIMUKSEN PERUSTA 

Tämä luku käsittelee tässä opinnäytetyössä tehdyn vertailevan tutkimuk-
sen perustaa. Tutkimusmenetelmäksi on valittu vertaileva kvalitatiivinen 
analyysi ja tehty tutkimus pohjaa toimeksiantajan järjestelmässä liikkuvan 
datan pohjalta laadittuihin vaatimuksiin. 

5.1 Laadullisesta tutkimuksesta 

Tutkimuksellisia lähestymistapoja voivat olla kvalitatiivinen, eli laadulli-
nen-, ja kvantitatiivinen, eli määrällinen- suuntaus. Tutkimusmenetelminä 
laadullista ja määrällistä menetelmää ei voi täysin ehdottomasti erottaa 
toinen toisestaan, vaan ne voidaan nähdä ennemminkin toisiaan täyden-
tävinä, usein rinnakkain käytettävinä, menetelminä.  (Eskola & Suoranta 
1998, 10; Hirsjärvi, Remes, Salovaara 1997, s. 131-132.) 
 
Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että kvantitatiivinen tutkimussuuntaus 
keskittyy numeerisiin arvoihin, kun taas kvalitatiivinen kuvaa merkityksiä 
ja aineiston muotoa.  On kuitenkin otettava huomioon, että kvalitatiivis-
ten, ja kvantitatiivisten, aineistojen välillä voi olla riippuvuuksia. Eli näiden 
tyyppiset aineistot voivat selittää toinen toisiaan, kun mitattaessa käsitel-
lään sekä kvalitatiivisia, että kvantitatiivisia ulottuvuuksia. (Eskola & Suo-
ranta 1998, s. 13; Hirsjärvi ym. 1997, s.133.) 
 
Tutkimuksen suuntausta, eli menettelytapaa, valitessa hyvä käytäntö on 
lähestyä asiaa ongelmalähtöisesti, pohjaten siihen, mikä lähestymistapa 
tarjoaa parhaan ratkaisun tai selvyyden käsillä olevaan ongelmaan. Kai-
kella tutkimuksella on myös aina oma päämääränsä ja tarkoituksensa ja 
tätä voidaan määritellä neljän erilaisen näkökulman kautta. Nämä näkö-
kulmat, tai piirteet, ovat kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. 
Tutkimusta voi määrittää myös useampi kuin yksi näkökulma. (Hirsjärvi 
ym. 1997, s. 133-134.) 
 
Tutkimuksen toteuttamisen kannalta on myös olennaista määritellä käy-
tettävät käsitteet. Käsitteet ovat työkaluja, joiden varaan koko tutkimustyö 
rakennetaan ja joiden avulla merkityksiä tulkitaan. Maailmaa jäsennetään 
erilaisten käsitteiden tai merkitysten avulla. Tieteellisessä tutkimuksessa 
esiintyy kahdenlaisia käsitteitä: konkreetteja ja abstrakteja. Abstrakteja 
käsitteitä voidaan kutsua myös teoreettisiksi. Toisin kuin abstraktit, konk-
reetit käsitteet ovat sidottuja tiettyyn aikaan ja paikkaan. (Eskola & Suo-
ranta 1998, s. 45; Hirsjärvi ym. 1997, s. 142-143.) 
 
Käsitteiden ongelmaksi muodostuu niiden määrittelyn vaikeus ja puutteel-
lisesti määritellyn tai ymmärretyn käsitteen rajoittava vaikutus tutkimus-
työn tekemiseen. Tämän takia, käytettävien käsitteiden tulisikin olla va-
kiintuneita, eikä mielivaltaisesti keksittyjä. Joidenkin käsitteiden merkitys 
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saattaa vaihdella kontekstien, kuten vaikkapa eri tutkijoiden tai kulttuu-
rien, välillä tai jossain tapauksissa myös saman kulttuuripiirin sisällä. Käsit-
teiden monitulkintaisuuden yhteydessä nousee esiin myös aiheen rajaami-
sen tärkeys, koska tällöin minimoidaan käsitteistöstä johtuvat väärinym-
märrykset. (Eskola & Suoranta 1998, s. 45; Hirsjärvi ym. 1997, s. 144-145.) 
 
Aineistoa analysoitaessa lähestymistapa tulee valita sen mukaan, mikä pal-
velee parhaiten tutkimuksen tavoitteita. Lähestymistavat voidaan jakaa 
selittäviin ja ymmärtäviin. Selittämistä vaativien aineistojen tapauksessa 
tehdään usein tilastollista analyysiä ja päätelmiä. Ymmärtämistarkoituk-
sessa tehtävässä tutkimuksessa taas valitaan laadullinen analyysi ja teh-
dään päätelmiä. (Hirsjärvi ym. 1997, s. 219.) 
 

Tähän tutkimukseen on valittu kvalitatiivinen lähestymistapa, koska aineis-
ton numeerisella analysoinnilla ei ole suurta merkitystä tutkimuksen ta-
voitteiden kannalta ja aineisto vaatii ymmärtämistä, ei selittämistä. Aineis-
ton suhteen on olennaista tutkia erilaisia datan ominaisuuksia ja tehdä se-
littäviä ja kartoittavia havaintoja, joiden perusteella on mahdollista määri-
tellä se, mikä master data management- malli sopii parhaiten tutkimuksen 
tarkoitukseen, eli master datan omistajuuden määrittämiseen. 
 
Toimeksiantajan tietojärjestelmissä liikkuvaan informaatioon on liitetty 
erilaisia, pääosin kuvailevia, metatietoja. Tältä kannalta katsottuna on mie-
lekkäämpää keskittyä aineiston semanttiseen ulottuvuuteen kuin numee-
risiin määriin. 
 
Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän ongelmaksi tässä tapauksessa nou-
see tutkittavien master datan hallinnan mallien abstraktisuus ja vaikea 
yleistettävyys. Tietojärjestelmissä liikkuva data sen sijaan on hyvin määrä-
muotoista ja siltä osin käytettävissä olevasta aineistosta on mahdollista 
tehdä yleistyksiä sen määrittämien vaatimusten osalta, esimerkiksi datan 
laatuvaatimusten, kuten ajantasaisuuden ja eheyden, osalta. 
 
Mallien vertailu havainnollistetaan kvalitatiivisen vertailumatriisin avulla. 
Mallien ominaisuudet, suhteessa toimeksiantajan järjestelmässä liikkuvan 
datan vaatimuksiin, pisteytetään kolmiportaisesti.  

5.2 Pohdintaa datasta ja omistajuudesta aineiston pohjalta 

Kuten luvussa 3.2 todettiin Pekkolan ja Vilminko-Heikkisen (2019) mukaan, 
datan omistajuus voidaan määritellä siten, että sillä tarkoitetaan tiettyä ta-
hoa, joka voi tehdä päätöksiä datan suhteen. Nämä päätökset voivat käsit-
tää esimerkiksi laadullisia ominaisuuksia tai datan saavutettavuuskysymyk-
siä. Omistajuudella ei tarkoiteta sitä, että data olisi niinkään sananmukai-
sessa merkityksessä konkreettisesti omistettu, vaan ennemminkin hallin-
noitu. Data governance tarjoaa erilaisia lähestymistapoja ja käytettäviä 
rooleja tähän kysymykseen.  
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Tämän opinnäytetyön puitteissa on tarkoitus tarkastella datan omista-
juutta perustuen dataan itseensä, eikä tietojärjestelmälähtöisesti. Tieto-
järjestelmälähtöinen lähestymistapa tarkoittaisi sitä, että omistajuuskysy-
mys voitaisiin ratkaista sillä, mikä taho vastaa datan varsinaisesta säilytys-
paikasta. Datalähtöisesti ajateltaessa omistajuuskysymykseen voidaan 
pyrkiä vastaamaan tarkastelemalla dataa itsessään, sekä käyttötapoja ja 
käytön asettamia laadullisia vaatimuksia. 
 
Omistajuus ei ole synonyymi datan käytölle, mutta on perusteltua pohtia 
sitä, millä taholla on suurimmat intressit datan laadun suhteen. Luvussa 
4.2 käsitellyssä Data quality: Setting organizational policies- tutkimuksessa 
Storey ym. (2012) pohtivat yksilöiden vaikutusta organisaatiossa käytettä-
vään laatuun. Tutkimuksessa esitetään näkemys siitä, että datan kustan-
nukset nousevat epäsuorassa suhteessa datan laatuun. On eri asia, onko 
tämä näkemys kuitenkin missä määrin yleistettävissä kaikenlaiseen datan 
käyttöön ja erilaisiin tilanteisiin.  
 
Samassa tutkimuksessa todetaan myös, että työntekijät luontaisesti ta-
voittelevat alempaa laadullista tasoa kuin olisi optimaalista organisaatiolle 
ja esitetään ratkaisuksi sitä, että datan omistajuus määritellään sen kautta, 
mikä taho hyödyntää eniten dataa. Sellaisessa tapauksessa, jossa ei ole 
yhtä selkeästi määriteltävää tahoa omistajaksi, koska dataa samoilla ta-
voilla käyttäviä tahoja on useita, esitetään käytettäväksi erilaisia kannusti-
mia tai omistajuuskäytänteitä. 
 
Voidaan siis kääntäen sanoa, että asia voidaan ajatella myös arvontuotta-
misen ja hyötymisen näkökulmasta, eikä pelkästään keskittyen kustannuk-
siin. Tilanteessa, missä esimerkiksi teknisillä ratkaisuilla taataan datan kor-
kea laatu, ei voida todeta, että kustannukset nousisivat suhteessa datan 
laatuun, vaan tällaisessa tilanteessa datan laatua voidaan pitää ennem-
minkin itseisarvona. 
 
Vilminko-Heikkisen ja Pekkolan (2019) tutkimuksessa Changes in roles, res-
ponsibilities and ownership in organizin master data management, todet-
tiin, että master data management- projektien omistajuuskysymykset 
osoittautuivat vaikeasti ymmärrettäviksi ja monimutkaisiksi. Datan omis-
tajat eivät ymmärtäneet omaa rooliaan tai vastuitaan ja tämä aiheutti epä-
selvyyttä ja ongelmia. Tässä tutkimuksessa datan omistajuutta ei määri-
telty hyötynäkökulman kautta, koska data oli tallennettuna eri järjestel-
miin ja sitä käytti useat eri tahot, jolloin kysymykseen ei saatu selkeää ja 
toteuttamiskelpoista vastausta tällä lähestymistavalla, koska kukaan ei ha-
lunnut ottaa vastuuta datasta. 
 
Tältä pohjalta voidaan siis todeta, että datan omistajuuden määrittely, niin 
käsitteenä itsessään, kuin siihen sisältyvien vastuiden osalta, on tärkeää. 
Samalla voidaan pohtia, olisiko Vilminko-Heikkisen ja Pekkolan tutkimuk-
sessa tutkitun organisaation saamat tulokset olleet erilaisia, jos datan 
omistajuutta olisi lähestytty eri tavalla, eikä suhtautuen dataan rasitteena 
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ja kustannuksena esimerkiksi omistajuuden aiheuttaman lisävaivan mer-
keissä.  
 
Kummankin ajattelutavan kannalta on kuitenkin yhtä lailla olennaista, että 
epäselvyydet minimoidaan ja data, sekä datan laadun ylläpito, tuodaan 
luonteviksi osiksi organisaation prosesseja, eikä ylimääräiseksi ja erilliseksi 
osakokonaisuudeksi, josta kukaan ei halua ottaa vastuuta. Storeyn ym. 
(2012) esittämien luontaisesti pienemmän vaivan näkemyksen kääntä-
mällä voidaan esittää myös kysymys siitä, tavoittelisivatko yksittäiset työn-
tekijät luontaisesti korkeampaa datan laatua, mikäli se tuottaisi konkreet-
tisia hyötyjä yksittäisen työntekijän tasolla. Erityisen merkityksellistä tämä 
olisi esitellyssä ei-synergisessä keskinäisessä riippuvuussuhteessa, jolloin 
arvo organisaatiolle on pienempi kuin yksittäiselle työntekijälle.  
 
Cheong ja Chang (2007) käsittelevät tapaustutkimuksessaan The Need for 
Data Governance: A Case Study, sitä, miten Yritys A:ssa ratkaistaan datan 
hallinnointiin liittyviä ongelmia ottamalla käyttöön data governance- viite-
kehyksen. Myös tässä tapauksessa on tunnistettu ongelmia datan omista-
juudessa ja yleisiä epäselvyyksiä liittyen datan omistajuuteen ja dataa kos-
keviin kysymyksiin. Tutkimuksessa todetaan, että Yritys A:n tapauksessa 
datan tehokas hallinnointi vaatii yhteistyötä yrityksen johdolta, IT:ltä ja da-
tasta vastaavalta taholta. 
 
Yritys A:ssa datan käyttöä ja laatua lähestyttiin käyttäjäryhmien kautta, joi-
hin kuului avainhenkilöitä, jotka olivat tekemissä datan kanssa. Avainhen-
kilöt koottiin käyttäjäryhmään eri liiketoiminnallisista yksiköistä ja sidos-
ryhmistä. Käyttäjäryhmien tapaamisiin osallistui myös IT- henkilöstöä, jolla 
oli tarjota teknistä ymmärrystä ja tukea avainhenkilöille. 
 
Tämänkaltainen toimintatapa lähestyy dataa ja datan laadullista ulottu-
vuutta hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Data governancen jakaminen stra-
tegiselle, taktiselle ja operatiiviselle tasolle sitouttaa sen kiinteäksi osaksi 
yrityksen tai organisaation toimintaa ja rakenteita, mutta voidaan esittää 
kysymys, näyttäytyykö data tässä tapauksessa minkälaisena resurssina yk-
sittäiselle työntekijälle.  
 
Toinen huomion arvoinen kysymys on se, miten muut kuin avainhenkilöt 
suhtautuvat dataan ja otetaanko näiden käyttäjien tarpeet, huomiot ja toi-
met huomioon millä tavalla suhteessa avainhenkilöihin. Erilaista dataa liik-
kuu kuitenkin käytännössä kaikkialla, niin arkielämässä kuin työympäris-
tössä ja on kohtuullisen turvallista väittää, että jokainen työntekijä on ta-
valla tai toisella jonkinlaisen yrityksellisen datan käyttäjiä tai tuottajia. Mi-
käli käyttäjätapaamisiin valitut henkilöt eivät edusta yrityksen tai organi-
saation datan käyttäjiä riittävän heterogeenisellä otoksella on mahdollista, 
että prosessit ja käytänteet muovautuvat palvelemaan vain osaa henkilös-
töstä.  
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Mitä tulee näihin omistajuus- ja laatukysymyksiin tämän opinnäytetyön 
toimeksiantajan osalta, kysymyksiä tulee tarkastella myös kokonaisarkki-
tehtuuri ja tietoturva huomioon ottaen. Henkilötietoja sisältävän datan 
osalta vaatimuksia määrittää GDPR ja toiminnan strategisella tasolla Arter 
Framework sanelee myös datalle vaatimuksia.  
 
Hankkeilla ja luonnollisesti hankkeisiin sisältyvällä datalla on siis konkreet-
tisen liiketoiminnallisen arvon lisäksi merkitystä raportoinnin ja edelleen 
raportointiin pohjautuen strategisessa mielessä. Käytännön tasolla tämä 
merkitsee siis sitä, että operatiivisella tasolla kerättävästä tai kasaantu-
vasta tiedosta muodostuu loogisella tasolla informaatioresurssi. Data, in-
formaation rakennuspalikkana, ei sinällään merkitse mitään, joten dataan 
liittyvät erilaiset metatiedot ovat elintärkeitä merkityksellistäjiä, jotta da-
taa on mahdollista tulkita, eli toisin sanoen, sitä on mahdollista hyödyntää. 
 
Kuten luvussa 2.3 käytiin läpi, HAMKin TKI-hankesalkun hallintajärjestel-
mässä liikkuvaa dataa käytetään eri intervalleilla. Osa datasta on käytän-
nössä reaaliaikaista ja osa päivittyy harvemmin. Tämä asettaa ajantasai-
suuteen liittyviä laatuvaatimuksia datalle ja sen käytettävyydelle. Eli tihe-
ästi päivittyvä data on käytettävää ja laadukasta kun se on mahdollisim-
man ajantasaista. 
 
HAMKissa liikkuvasta datasta koostetaan erilaisia raportteja ja yhteenve-
toja, eli datan on oltava myös keskenään yhteensopivaa ja yhtenäistä, jotta 
raportit ovat todenmukaisia. Raportoinnin kannalta datan tulee olla myös 
ajantasaista ja oikeellista. 
 
Mitä tulee erilaisiin projektikohtaisiin tietoihin, on huomionarvoista to-
deta, että erilaisia kuvaavia ja määrittäviä tietoja on suuri määrä. Tällai-
sessa tapauksessa datan laatua määrittää myös se, onko data asianmukai-
sesti tuotettua tai onko sitä tuotettu ylipäätään ja mikä data on tärkeäm-
pää kuin jokin muu, eli mikä on varsinaista ydintietoa. Tässä suhteessa hen-
kilöstön sitoutuminen datan asianmukaiseen tuottamiseen on tärkeää, 
koska sitoutumaton henkilöstö tuottaa huonompilaatuista dataa tai tässä 
tapauksessa, saattaa jättää jotain olennaista dataa tuottamatta kokonaan.  
 
Datan tuottamatta jättäminen on huomionarvoinen ongelma nimen-
omaan HAMKin TKI-hankesalkun hallintajärjestelmän tapauksessa. Koska 
projektikohtaisia tietoja on paljon, yksittäiselle työntekijälle merkityksetön 
tieto, joka saattaisi kuitenkin olla arvokasta esimerkiksi raportoinnin 
osalta, saattaa jäädä täyttämättä.  
 
Datan sisällöllisen ja määrällisen runsauden suhteen saattaa olla myös pe-
rusteltua pohtia sitä, mikä on tarkalleen ottaen master dataa. Master da-
taksi määritellään yrityksessä tai organisaatiossa liikkuva kriittinen tai elin-
tärkeä ydindata, mutta kriittisyys ja tärkeys on samaan tapaan subjektiivi-
nen käsite kuin datan arvokin on suhteessa yksittäiseen työntekijään ja 
koko organisaatioon. Tämä ei ole tämän opinnäytetyön rajauksen kannalta 
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olennainen kysymys, joten datan syvällisempi tutkiminen ei ole perustel-
tua, vaan tässä tapauksessa voidaan puhua vain datasta yhtenä kokonai-
suutena, osiensa summana. Tutkimuksen osalta ei siis käsitellä sitä, mikä 
on ja mikä ei ole master dataa, vaikka jossain tapauksessa omistajuuskysy-
myksen osalta sillä voisikin olla merkitystä. 
 
HAMKissa liikkuvaa, henkilötietoja sisältävää, dataa käsitellään GDPR:n 
mukaisesti. Eli datan tulee muun muassa olla saavutettavissa, sitä tulee 
käyttää vain alkuperäiseen ja perusteltuun käyttötarkoitukseensa, sen tu-
lee olla muokattavissa ja poistettavissa tarpeen vaatiessa ja sitä tulee säi-
lyttää niin turvallisesti, ettei se päädy ulkopuolisten käsiin. Eli henkilötie-
toja sisältävän datan vaatimukset huomioon ottaen voidaan todeta, että 
tämänkaltainen data vaatii ylläpitoa, eli sen, että on selkeästi määritelty 
taho, joka on vastuussa edellä mainituista datan huolto- ja ylläpitotoimen-
piteistä. 
 
Arter ARC- ohjelmistossa voidaan tarkastella erilaisia riippuvuussuhteita, 
sekä suodattaa ja tutkia dataa muilla tavoin. Myös tämä, kuten raportoin-
tikin, asettaa datan laadulle vaatimuksia eheydestä, ajantasaisuudesta, 
saavutettavuudesta ja oikeellisuudesta. 
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6 VERTAILUTUTKIMUS 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksellisessa osassa vertaillaan master data 
management- malleja toisiinsa. Vertailun määrittäjänä toimii toimeksian-
tajan järjestelmissä liikkuvan datan vaatimukset. Vertailua havainnollistaa 
vertailumatriisi. 

6.1 Vertailu 

Master data management- mallien vertailun lähtökohtana on HAMKin TKI-
hankesalkun hallintajärjestelmässä liikkuva data, sekä sen käyttöä määrit-
tävien Arter Frameworkin, GDPR:n ja raportoinnin asettamat vaatimukset. 
Datan omistajuuskysymyksen kannalta vertailussa keskitytään siihen millä 
tavalla ja millä tasolla mallit ottavat kantaa omistajuuteen. Tavoitteena on 
tunnistaa toimeksiantajan kannalta hyödyllisimpiä ja käyttökelpoisimpia 
toimintamalleja ja -tapoja. 
 
Lopulliseen vertailuun valitut tutkimukset ja mallit valikoitiin toimeksian-
tajan antamasta aineistosta tähän tutkimukseen mukaan niiden laadullis-
ten ja sosiaalisten, eli omistajuuteen kantaa ottavien ulottuvuuksien takia.  
 
Ennen varsinaista lopullista vertailua MIT Sloan Management Review- jul-
kaisussa esitelty Tiered Data Storage- malli karsiutui pois, koska se painotti 
vääriä asioita, kuten teknologista arkkitehtuuria hyvin yleisellä tasolla, eikä 
ottanut sinällään kantaa laatuun tai sosiaalisiin aspekteihin, vaikka tämä 
nimenomainen malli muuten olikin relevantti HAMKissa käytettyjen datan-
säilytysratkaisujen osalta. Tämän nimenomaisen mallin etuna olisi tosin ol-
lut kustannustehokkuuden huomiointi ja datan järjestäminen varsinaisen 
käytön perusteella, mutta se ei olisi vastannut tämän opinnäytetyön toi-
meksiantoa ja aiheen rajausta. 
 
Mallien vertailu on havainnollistettu taulukossa 3. Vertailtavat ominaisuu-
det on jaoteltu otsikoiden laatu, tietoturva, omistajuus ja käytettävyys, 
alle. 
 
Vertailu pisteytetään kolmiportaisesti asteikolla: 
 
0 = malli ei ota kantaa kyseiseen asiaan 
1 = malli ottaa jossain määrin kantaa 
2 = malli ottaa seikkaperäisesti kantaa asiaan 
 
Koska mallit eivät ole selkeitä ja helposti jäsenneltäviä malleja, vertailu ta-
pahtuu korkealla abstraktitasolla. Pisteytyksessä käytettävä termi ”ottaa 
kantaa” merkitsee siis tässä yhteydessä sitä, että asia on tavalla tai toisella 
otettu huomioon mallissa. Seikkaperäisellä kannan ottamiselle tarkoite-
taan sitä, että kyseinen asia on selitetty selkeästi, mahdollisesti esimerk-
kejä käyttäen. Vertailua ei ole mielekästä tehdä laajemmalla skaalalla, 
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koska mallien välisiä ominaisuuksia ei ole tämän tutkimuksen puitteissa 
mielekästä vertailla tätä tarkemmalla tasolla. Vertailussa ei myöskään käy-
tetä painokertoimia, vaan ominaisuuksia tarkastellaan saman arvoisina ja 
tämä otetaan huomioon tulosten tulkinnassa. 
 
Laadullisista kysymyksistä eheyden, ajantasaisuuden ja oikeellisuuden 
huomiointi tarkoittavat sitä, ottaako kyseinen malli kantaa näihin datan 
laadullisiin ominaispiirteisiin. Datan laatuvaatimuksilla tarkoitetaan sitä, 
onko mallissa määritelty tapoja tai toimenpiteitä, prosesseja tai muita toi-
mia koskien organisaation tarpeita datan laadulle. Esimerkiksi tulisiko da-
tan vähimmäislaatutaso määritellä. Laadunvalvonnan suunnitelmalla tar-
koitetaan sitä, onko mallissa otettu kantaa tai esitelty tapoja datan laadun-
valvonnan sitouttamiseksi osaksi organisaation prosesseja tai onko sille an-
nettu jollain muulla tavoin painoarvoa. Datan keräämisen taustaproses-
seilla tarkoitetaan työnkulkuja prosesseja ja toimia, joiden seurauksena 
dataa kerääntyy tai kerätään ja vertailussa tutkitaan sitä, ottaako malli tä-
hän asiaan kantaa ja millä tasolla. 
 
Tietoturvan osalta malleja peilataan GDPR:n henkilötietoja koskeviin vaa-
timuksiin. Datan elinkaaren huomioinnilla tarkoitetaan sitä, ottaako malli 
huomioon datan arkistointia, poistumista tai uudelleen käyttöä koskevia 
asioita. Elinkaari on vahvasti sidoksissa GDPR:n, joka vaatii muun muassa, 
ettei tietoja säilytettäisi tarpeettomasti. On myös perusteltua olettaa, että 
turhaan säilytettävä tieto, esimerkiksi henkilötietojen osalta, on aina po-
tentiaalinen riski, joka on mahdollista minimoida kontrolloimalla datan 
elinkaarta, johon myös säilytysratkaisut liittyvät. 
 
Omistajuuden kannalta vertailussa tutkitaan sitä, onko roolit nimetty, eli 
onko datan omistavat tahot nimetty tai muuten yksilöitävissä. Rooleihin 
sisältyvät vastuut tarkoittavat, onko mallissa määritelty niitä tehtäviä, vas-
tuita tai työnkuvia, joita datan omistavalla taholla on hoidettavanaan.  
Roolien määrittely osaksi organisaation toimintaa taas käsittää sen, onko 
datan omistavan tahon, mikäli sellainen on määritelty, vastuut omistajana 
sidottu organisaation sisäisiin prosesseihin, työnkulkuihin tai toimintata-
poihin ja millä tasolla; hyvin yleisellä tasolla määriteltynä, vai seikkaperäi-
semmin kuvattuna.  
 
Omistajuuden määrittely tarkoittaa, että mallissa on määritelty se, mitä 
omistajuudella tarkoitetaan ja mitä siihen sisältyy, sekä omistajuuskäsit-
teen tiettäväksi tekeminen työntekijätasolla on otettu huomioon. Osaston 
määrittely omistajaksi tarkoittaa sitä, määritelläänkö mallissa jokin organi-
saation osasto, kuten talous tai tietohallinto, omistajaksi. Tämä on rele-
vantti kysymys siksi, koska omistajien tunnistaminen työntekijätasolla ei 
ole kaikissa tapauksissa tarkoituksenmukaista ja osastokohtainen ajattelu 
luo omalta osaltaan joustavuutta mallin soveltamiseen. 
 
Käytettävyys-kategoria tutkii malleista sitä, ovatko ne joustavia ja käyttöön 
otettavia erilaisissa tapauksissa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan HAMKin 
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TKI-hankesalkun hallintajärjestelmää, mutta on huomionarvoista myös 
pohtia sitä, olisiko malli sovellettavissa myös muuhun tarkoitukseen. Jous-
tavuus ja sovellettavuus tarkoittaa sitä, onko malli hyödynnettävissä erilai-
seen käyttöön, eli palvelisiko se tarkoitusta myös jossain muussa käytössä 
ja onko se tarpeeksi joustava otettavaksi käyttöön HAMKissa. Tutkimustu-
losten ja käyttökokemusten osalta tutkitaan sitä, onko malli kokeiltu käy-
tännössä ja perustuuko se vahvaan tieteelliseen pohjaan. 
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Taulukko 3. Kvalitatiivinen vertailumatriisi tutkituista malleista 

 
 
Malli 1, eli Datan laatu: organisationaalisten toimintatapojen määrittely, 
on hyvin abstraktitasoinen. Malli 1 painottuu yleiseen datan laatuun ja laa-
dun kustannuksiin, eikä määrittele sen tarkemmin datan laadullisia erikois-
vaatimuksia tai ominaispiirteitä. Datan laatuvaatimusten määrittelystä 
malli saa yhden pisteen, koska datan laatutasoa käsitellään yleisellä ta-
solla. Yksi piste datan keräämisen taustaprosessien huomioinnista tulee 
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siitä, että mallissa datan kaappaus ja prosessointi on yhdistetty päätöksen-
tekoon. Tämän mallin kannalta on huomionarvoista, että se tarjoaa näkö-
kulmia ja ratkaisuja datan laadullisiin ongelmiin organisaatiotasolla. Malli 
ei myöskään esitä minkäänlaisia konkreettisia tai abstraktitasoisia suunni-
telmia datan laadullisen valvonnan käytännön toteutukselle. Malli 1 ei ota 
kantaa myöskään datan tietoturvallisiin ominaispiirteisiin. 
 
Omistajuuden malli 1 esittää osastotasolla tapahtuvaksi, jolloin dataa hal-
linnoitaisiin osastotasolla, sen sijaan, että käytettäisiin keskitettyä tieto-
kantaa. Tällöin datan omistajuuden lähtökohtana on järjestelmät, jotka 
osasto omistaa. Rooleja tai niihin sisältyviä vastuita ei ole kuvattu. 
 
Käytettävyyden osalta malli 1 saa täydet kaksi pistettä, sekä yhden pisteen 
selkeydestä ja tutkimustuloksiin ja käyttökokemuksiin perustumisesta. 
Malli on niin abstrakti, että se on joustavasti sovellettavissa muuallekin, 
mutta toisaalta on hyvin yleisluontoinen. Malli on kohtuullisen selkeä, 
mutta se ei tarjoa konkreettista piirrettyä mallia tai seikkaperäisiä kuvauk-
sia tai toimintaohjeita. Malli 1 perustuu vahvasti aiemmalle tutkimustyölle 
ja esitetyt havainnot, väitteet ja ratkaisuehdotukset pohjaavat vahvasti 
matemaattisiin malleihin ja kaavoihin. 
 
Malli 2, eli Muutokset rooleissa, vastuissa ja omistajuudessa master data 
managementia organisoidessa, on tutkimus siitä, miten omistajuus, vas-
tuut ja roolit muuttuvat master data management- projektin edetessä. 
Tutkimus sivuaa laadullisia kysymyksiä, mutta ei sinällään ota niihin sen 
tarkemmin kantaa, siksi malli 2 ei saa yhtään pistettä laadun osalta. On 
myös huomionarvoista, että mallissa 2 datan ylläpito on kuvattu tehdyn 
tietojärjestelmä, ei datalähtöisesti. 
 
Tietoturvan osalta malli 2 saa yhden pisteen tietoturvanäkökulman huomi-
oinnista. Yksityisyys, tietoturva, laadunhallinta ja informaatiojärjestelmien 
integraatiot kuvattiin tunnistetuiksi datan tukitoimitasolla, osana datan 
kolmiportaista toimialuetasojaottelua. 
 
Omistajuuden osalta tutkimuksessa kuvatuissa master datan hallinnan 
käyttöönoton projekteissa kerrottiin olleen suuria ongelmia roolien ja nii-
hin kuuluvien vastuiden osalta. Roolit kuvattiin määritellyiksi, siitä yksi 
piste, mutta sisällön ja vastuiden kerrottiin jääneen epäselviksi ja abstrak-
teiksi henkilöstölle. Sama omistajuuden määrittelyn tapauksessa, omista-
juutta ei ole selostettu tarkemmin, mutta sitä on kuvattu osastotasolla ta-
pahtuvana, esimerkkinä tästä on IT-osasto, jota ehdotettiin omistajaksi da-
talle, koska se vastasi informaatiojärjestelmistä, joihin dataa tallennettiin. 
 
Malli 2 saa joustavuudesta ja sovellettavuudesta yhden pisteen, koska se 
on käyttöönottokokemusten kuvaus, eikä varsinainen toimintaohje tai 
malli. Samasta syystä malli 2 saa selkeydestä nolla pistettä, koska tutkimus 
liikkuu hyvin abstraktilla tasolla, eikä se tarjoa konkreettisia tai helposti ha-
vainnollistettuja kuvauksia. Tutkimustulosten ja käyttökokemusten osalta 
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malli 2 saa kaksi pistettä, koska kyse on tarkasti dokumentoidusta tapaus-
tutkimuksesta. 
 
Malli 3 on tapaustutkimus, Tarve data governancelle: tapaustutkimus. 
Malli 3 saa vertailumatriisin laatukategoriassa jokaisesta laatukysymyk-
sestä yhden pisteen. Malli ei kuvaa datan laadullisia vaatimuksia seikkape-
räisesti eri konteksteissa, mutta se kuvaa yksityiskohtaisesti prosesseja ja 
rakenteita datan laadulliseen seurantaan ja määrittelyyn, sekä toimia, 
joilla työntekijöiden laatutyötä voidaan tukea. Esimerkkinä tällaisesta laa-
tutyön tukemisesta on IT-henkilöstön mukaan tuominen avainhenkilöiden 
palavereihin.  
 
Datan elinkaareen liittyviä kysymyksiä sivutaan datan hallinnointiteknolo-
gioiden osalta, jossa on esitelty datan profilointi- ja puhdistustyökalut, 
sekä metadata-repositorio. Malli 3 ei ota kantaa muihin tietoturvakysy-
myksiin. 
 
Omistajuuden osalta malli 3 käsittelee data governancea strategisella, 
operatiivisella ja taktisella tasolla, joille kaikille on nimetty oma tahonsa, 
jolle on kuvattu omat tehtävänsä. Mallissa on myös kuvattu eri tahojen vä-
liset suhteet ja vastuut. Omistajuus on myös kuvattu selkeästi. Omistajuus 
on määritelty osastotasolla osaston edustajiston kautta. Myös omistajuu-
den osalta malli 3 saa vertailumatriisin laatukategorian jokaisesta kohdasta 
kaksi pistettä. 
 
Käytettävyyskysymysten osalta malli 3 saa myös täydet pisteet, koska malli 
on selkeä, selkeästi kuvattuna se on joustava ja sovellettavissa, sekä se on 
riittävän abstraktitasoinen, mutta myös seikkaperäisesti avattu. Malli 
myös perustuu käytännön kokemukseen tapaustutkimuksen osalta. 
 
Malli 4, Data governancen suunnittelu, kuvaa laadullisia kysymyksiä tar-
kasti ja monesta eri näkökulmasta data governance-matriisissa, joka on 
koostettu viiden päätöksenteon osa-alueen mukaan. Tämä malli kysyy 
seikkaperäisiä kysymyksiä laatustandardien määrittelystä ja esittelee 
näistä kysymyksistä vastuun kantavia rooleja. Tästä syystä malli 4 saa täy-
det pisteet kaikista laatukategorian kohdista. Malli ottaa huomioon kaikki 
laatutyössä osallisina olevat tahot ja erilaiset taustaprosessit ja jatkosuun-
nitelmat. 
 
Tietoturvan osalta malli 4 saa kaksi pistettä elinkaaren huomioinnista ja 
tietoturvanäkökulmasta, koska data governance -matriisissa on määritelty 
yksityiskohtaisesti kaikki roolit ja vastuut, jotka linkittyvät tietoturvakysy-
myksiin ja datan elinkaareen. Roolien määrittelyn kautta mahdollistetaan 
myös parempi tietoturva, koska prosessit ja työnkuvat ovat jo määriteltyjä. 
 
Samoista syistä malli 4 saa täydet pisteet muista omistajuuskategorian 
kohdista kuin omistajuuden määrittelystä osastotasolla. Tämä malli kuvaa 
rooleja yksittäin ennemmin kuin rooleja osastokohtaisesti.  
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Käytettävyyden osalta malli 4 saa myös täydet pisteet. Malli on erittäin hel-
posti tulkittavissa, se tarjoaa yksityiskohtaisia roolikuvauksia ja esittää eri-
laisia kysymyksiä ja lähestymistapoja datan hallintaan. Malli perustuu 
myös käytännön kokemuksiin ja on testattu tapaustutkimuksen osalta. 

6.2  Vertailun tulokset 

Mallien kokonaispistemäärät:  
 
Malli 1: Datan laatu: organisationaalisten toimintatapojen määrittely: 8 
pistettä 
Malli 2: Muutokset rooleissa, vastuissa ja omistajuudessa master data ma-
nagementia organisoidessa: 7 pistettä 
Malli 3: Tarve data governancelle: tapaustutkimus: 21 pistettä 
Malli 4: Data governancen suunnittelu: 20 pistettä 
 
Vertailun tuloksia analysoitaessa on otettava huomioon, että mallit eivät 
sinällään ole suoraan keskenään verrannollisia. Tästä syystä pisteet eivät 
tarjoa suoraa vastausta siitä, mikä malleista olisi paras tai käytettävin ko-
konaispistemäärän perusteella. Kokonaispistemäärää tarkastellessa voi-
daan kuitenkin todeta, että tässä tutkimuksessa määriteltyjen ehtojen 
puitteissa malleja toimeksiantajan datan asettamia vaatimuksia vasten tul-
kittaessa, malli 3 vastaa parhaiten tarpeita. 
 
Korkea pistemäärä selittyy mallin 3 osalta sillä, että malli on kuvattu ja se-
litetty seikkaperäisesti konkreettisella tasolla. Ero toiseksi tulleeseen mal-
liin 4 on niin pieni, ettei tulkinnasta johtuvan virhemarginaalin nimissä 
voida tehdä eroa näiden kahden mallin paremmuuden välillä. Malli 4 tar-
joaa myös hyvin käytännönläheisen ja tarkasti havainnollistetun ratkaisun 
datan hallintaan. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Master data management- mallien vertailun perusteella ei voida antaa yk-
siselitteistä vastausta siitä, millä tavoin TKI- hankesalkun hallintajärjestel-
mässä liikkuvaa dataa olisi perustelluinta hallinnoida. Mallien saamien pis-
teiden perusteella on kuitenkin mahdollista esittää johtopäätöksiä ja tehdä 
havaintoja siitä, miltä osin mikäkin malli esittää oikeita kysymyksiä, tarjoaa 
vastauksia tai ratkaisuja. 

7.1 Tutkimuksen tuloksista 

Mallien vertailun pohjalta voidaan todeta, että mallit 3 ja 4, Tarve data go-
vernancelle: tapaustutkimus ja Data governancen suunnittelu, tarjoavat 
konkreettisia ja helposti hahmotettavia ratkaisuja organisaation datan hal-
lintaan. Mallit 1 ja 2, Datan laatu: organisationaalisten toimintatapojen 
määrittely ja Muutokset rooleissa, vastuissa ja omistajuudessa master data 
managementia organisoidessa, tarjoavat kuitenkin myös erittäin hyödylli-
siä ja käyttökelpoisia lähestymistapoja ja teorioita toimeksiantajan käyt-
töön.  
 
Erityisesti malli 2 tarjoaa arvokasta tutkimustietoa master data manage-
ment- mallien käyttöönotosta ja siitä, miten roolit ja vastuut muuttuvat 
projektin edetessä. Mallissa 2 esitetyt ongelmat, etenkin käsitteiden mää-
rittelyiden ja vastuiden ymmärtämisen osalta ovat luonteeltaan hyvin 
yleismaallisia ja oletettavasti hyvin todennäköisiä lieveilmiöitä vastaavan 
suuruusluokan projekteissa.  
 
Tämän opinnäytetyön ensimmäinen tutkimuskysymys on: miltä osin tai 
mikä valituista master data management- malleista olisi sopivin TKI- han-
kesalkun hallintajärjestelmässä liikkuvan datan laadulliseen parantami-
seen? Vertailun ja tehtyjen olettamusten perusteella tähän voidaan vas-
tata, perustuen vertailumatriisin laatukategorian pisteisiin, että kokonai-
suutena mallit 1, 3 ja 4, mutta kuten aiemmin on todettu, tämä vastaus ei 
ole täysin yksiselitteinen. 
 
Tämän opinnäytetyön toinen tutkimuskysymys on: miltä osin tai mikä vali-
tuista master data management- malleista olisi sopivin TKI- hankesalkun 
hallintajärjestelmässä liikkuvan datan omistajuuden määrittämiseen pe-
rustuen dataan itseensä, ei järjestelmään? Vertailun perusteella omista-
juuskysymykseen otti parhaiten kokonaisuutena kantaa mallit 3 ja 4. 
 
Mallien tarkastelu omina kokonaisuuksinaan ei ole kuitenkaan tarkoituk-
senmukaista, eikä toimivaa. Tutkimuskysymysten puitteissa onkin esitetty 
kysymykset myös siitä, mitkä osat tutkituista malleista vastaisivat parhai-
ten laadullisiin tai omistajuutta määrittäviin tarpeisiin.  
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Abstraktilla tasolla liikuttaessa mallit 1 ja 2 tarjoavat näkökulmia muun mu-
assa laadun kustannuksiin ja inhimilliseen näkökulmaan organisaatioiden 
datanhallinnassa. Mallin 1 esittämät havainnot yksittäisten työntekijöiden 
suhtautumisesta laatutyöhön ja vaadittuun laatutasoon ovat relevantteja 
kysymyksiä organisaatiosta riippumatta. HAMKin TKI-hankesalkun hallin-
tajärjestelmän osalta mallia voidaan tulkita esimerkiksi siten, että määrit-
telemällä toimintatapa siihen, mitä tietoja järjestelmään tulisi minimita-
solla syöttää ja tuomalla tiettäväksi sen, mitä konkreettisia hyötyjä tästä 
seuraa. Datan eheyden laatuvaikutuksen tiettäväksi tuominen voisi olla 
joko data-analytiikan käytänteiden ja vaatimuksien parempaa esiin tuo-
mista projektien parissa työskenteleville tai datan eheydestä seuraavien 
konkreettisten hyötyjen esiin tuomista.  
 
Mallin 2 pohjalta voidaan myös todeta, että on erittäin tärkeää määritellä 
datan parissa työskentelevien tahojen, niin työntekijätasolla kuin osasto-
tasolla liikuttaessa, roolien kuvaukset ja vastuut. Datan omistajuus tulee 
määritellä selkeästi ja ymmärrettävästi, sekä vastuiden tulee olla ymmär-
rettäviä. Mallin 2 pohjalta voidaan todeta myös, että kokonaiskuvan kan-
nalta selkeintä on välttää liian monimutkaisia rakenteita, etenkin kun ky-
seessä on kokoluokaltaan sen suuruinen organisaatio, että inhimillisen er-
heen tai väärinymmärryksen riski moninkertaistuu henkilöstömäärän kas-
vaessa. 
 
Käytännössä mikään malli ei ottanut tietoturvakysymyksiin kantaa riittä-
vällä selkeydellä. Malli 4:n osalta määritellyt selkeät tietoturvaroolit ja esi-
tetyt kysymykset näkyivät pisteytyksessä, mutta sellaisenaan malli 4 ei tar-
joa mitään ehdottoman käyttökelpoista HAMKin henkilötietoja sisältävän 
datan käsittelyn tarpeisiin, jos asiaa katsotaan GDPR:n näkökulmasta. Roo-
lien määrittely luo pohjan henkilötietoja sisältävän datan hallitsemiselle ja 
huoltamiselle, mutta tarvittavat prosessit ja työnkulut tulisi luonnollisesti 
vielä määritellä tarkasti ja sitoa selkeästi roolituksiin ja vastuisiin. 

7.2 Suosituksia datan hallinnointiin 

Master data management- mallien vertailun pohjalta voidaan esittää yleis-
luontoisia suosituksia HAMKille. 
 

- Mahdollisien roolien kuvausten tulisi olla selkeitä ja mahdollisim-
man helposti ymmärrettäviä 

- Rooleihin sisältyvien vastuiden tulisi olla selkeitä ja mahdollisim-
man helposti ymmärrettäviä 

- Datan omistajuus voitaisiin määrittää perustuen siihen, mikä taho 
hyötyy eniten käytettävästä datasta, eli kenelle datalla on suurin 
arvo 

- Datan laatustandardit tulisi olla selkeästi määritellyt ja dataa tuot-
tavien ja käyttävien henkilöiden tiedossa 

- Datan laadun vaikutukset organisaation toimintaan tulisi olla dataa 
tuottavien ja käyttävien henkilöiden tiedossa 



39 
 

 
 

- Datan laatuun ja muuhun datan ylläpitoon liittyvä työ olisi perus-
teltua sitouttaa kiinteästi ja selkeästi hahmotettavalla tavalla orga-
nisaation prosesseihin 

- Dataan liittyvät työnkulut ja vastuunjaot tulisivat olla riittävän sel-
keästi hahmotettavat ja henkilöstön saavutettavissa. Esimerkiksi 
kenen tai minkä tahon puoleen on mahdollista kääntyä dataan liit-
tyvässä ongelmatilanteessa tai miten datan laadullisiin ominaisuuk-
siin on mahdollista vaikuttaa 

- Datan laatutyön merkitys tulisi tehdä selkeäksi ja ymmärrettäväksi 

7.3 Pohdintaa lopputuloksesta 

Tämä työ ei lopullisessa muodossaan vastaa toimeksiantajan alkuperäi-
seen tarpeeseen, joka oli datanhallinnan mallin laatiminen annetun aineis-
ton pohjalta, mutta olen pyrkinyt ottamaan tämän parhaani mukaan huo-
mioon. Opinnäytetyöni toissijaisena tavoitteena, tässä työssä määriteltyi-
hin tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi, on tarjota lisätietoa ja tehdä 
havaintoja, jotka tukevat tätä alkuperäistä tavoitetta.  
 
Aiheen monimutkaisuus ja vaikeus olisivat kuitenkin vaatineet enemmän 
aikaa, jolloin olisi ollut mahdollista valita paremmin tarkoitusta palveleva 
ja perusteellisempi lähestymistapa. Tältä pohjalta kvalitatiivisen vertailun 
tekeminen ei palvellut lopputulosta parhaalla mahdollisella tavalla, koska 
lopullinen lähestymistapa muovautui huomattavan käytännönläheiseksi ja 
pakotti tekemään paljon olettamuksia ja yleistyksiä tutkittavan järjestel-
män suhteen. Toisaalta teoreettisempi ote olisi vaatinut myös huomatta-
van syvällisempää perehtymistä HAMKin järjestelmissä liikkuvaan dataan 
ja data-analytiikkaan, mikä ei olisi ollut mahdollista salassa pidettävien ai-
neistojen ja materiaalien osalta, eikä suhteessa käytettävissä olevaan ai-
kaikkunaan. 
 
Tämä työ tarjosi syvempää ymmärrystä datasta, master datasta ja master 
data managementista, sekä siitä, miten edellä mainittuja sovelletaan yri-
tysmaailmassa. Tavoitteena on, että tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää 
taustamateriaalina HAMKin datanhallinnan suunnittelussa. 
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