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1 JOHDANTO 

Pilvipalvelujen merkitys yrityksille on kasvanut viimeisimpien vuosien aikana ja tietoa halu-

taan tuoda näkyvämmäksi nopeasti ja useille osapuolille. Raportoinnin datan tuottaminen 

on myös muuttunut ja potentiaalista big dataa muodostuu organisaatioiden lähdejärjestel-

missä odottaen tehokasta hyödyntämistä johdon ja esimiestyön tueksi. Myös raportointi 

on muuttunut staattisista sivutetuista raporteista interaktiivisiksi alustoiksi, joissa tietoihin 

porautuminen on mahdollista. 

Opinnäytetyössä tutustutaan on-premises ja pilviympäristöjen ominaisuuksiin ja poik-

keavuuksiin ja kerrotaan, kuinka ETL-prosessien avulla data käsitellään, ohjataan ja va-

rastoidaan raportoinnin käytettäväksi. Samalla perehdytään tiedon laadun kriteereihin ja 

tärkeyteen raportointiratkaisun onnistumiseksi ja tutustutaan Power BI:n tapoihin tuoreut-

taa ja ottaa tietoa vastaan erilaisista tietolähteistä.  

Työn tavoitteena on valmistella ratkaisuehdotus ajanhallinnan raportoinnille, joka toteute-

taan CGI Oy:lle. Ehdotuksessa kerrotaan, kuinka tiedot tulee valmistella kuljettamista ja 

päivittämistä varten, jotta niitä voidaan käyttää Microsoftin Power BI -raportointiohjelmis-

tossa. Ratkaisussa selvitetään, onko ajanhallinnan datan tietoturvallinen vienti pilvipalve-

luihin mahdollista sekä tutkitaan, kuinka dataa päivitetään monta kertaa päivässä rapor-

toinnin vaatimusten mukaisesti. Samalla valitaan tapa siirtää ja käsitellä informaatiota ra-

porteilla käytettävään ja muokattavaan muotoon. 

CGI Suomi Oy on IT- ja liiketoiminta-alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen tietotekniikan, 

konsultoinnin ja tuotekehityksen palveluita. Se työllistää Suomessa yli 3700 asiantuntijaa 

ja on osa vuonna 1976 perustettua maailmanlaajuista CGI-konsernia. (CGI 2019a.) CGI 

Suomi Oy:llä on 18 toimipistettä ympäri Suomea, ja sen pääyksikkö sijaitsee Helsingissä 

(CGI 2019b). 

Koska käytettävä BI-työkalu on toimeksiantajan määrittelemä, on eri raportointialustojen 

vertailu rajattu opinnäytetyöstä pois, vaikka tarjolla olisi esimerkiksi Tableaun ja Qlikin 

vastaavia ratkaisuja. Samalla pohjamäärityksissä on valittu käytettävän Microsoftin 

Azuren pilvipalveluita, jolloin pilvipalveluiden vertailtu rajautuu myös työn ulkopuolelle. 
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2 ON-PREMISES JA PILVIYMPÄRISTÖT 

2.1 On-premises 

On-premises-ympäristöllä tarkoitetaan paikallisesti olemassa olevaa ratkaisua, joka ei si-

jaitse julkisessa verkossa. Paikallisesti olevat ratkaisut tarjoavat käyttäjälle enemmän hal-

linnointimahdollisuuksia kuin pilviratkaisut. Ohjelmistot asennetaan organisaation palo-

muurien taakse, ja tieto pysyy niiden sisäpuolella. (Hughes 2018.) 

On-premises-ympäristön hyötynä on, että käyttäjillä on varma tieto datan sijainnista. Pai-

kallinen ympäristö tarjoaa parempaa turvallisuutta, kuin pilviympäristöt. Tällöin esimerkiksi 

tarkkaan suojeltavaa pankkitoimiala- ja viranomaistietoja on luotettavampaa tallentaa täl-

laisiin ympäristöihin. Haittapuolina ovat huono skaalautuvuus ja kulujen kasvaminen yllä-

pidon kannalta sekä käyttäjien suurempi vastuu ympäristön toiminnasta. On-premises-to-

teutuksessa käyttäjä on myös riippuvainen päätelaitteesta, jolloin järjestelmissä oleva tieto 

ei ole aina käyttäjän tavoitettavissa. (Hughes 2018.) 

2.2 Pilviympäristöt 

Pilvitoteutuksessa käyttäjä hankkii esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoaman ympäris-

tön ja lisenssien sijaan hän maksaa resursseista ja tehokkuudesta käyttönsä mukaan. Nii-

den hyvänä puolena on joustavuus, saavutettavuus ja helppokäyttöisyys, eikä käyttäjä ole 

päätelaitteesta riippuvainen yhdistyäkseen palveluntarjoajan ympäristöön. Tarjolla on eri-

laisia ja erityyppisiä palveluratkaisuja riippuen käyttäjän tarpeista. (Kavis 2014, 38–42; 

Azure 2020b.) Koska palvelut eivät ole enää kokonaisuudessaan yrityksen hallinnassa, on 

kolmannesta osapuolesta riippuvuus riski. Jos palveluntarjoajalla on esimerkiksi käyttökat-

kos eikä käyttäjällä ole varasuunnitelmaa palvelujen tarjoamiseksi, on palvelun palautta-

minen mahdollista ainoastaan pilvipalvelun tarjoajan kautta. (Kavis 2014, 43–44; Hughes 

2018.) Tietomurtoihin ja -vuotoihin on suurempi uhka kuin on-premises-ympäristöissä 

(Hughes 2018).  

 

Kuvio 1. Pilviympäristötyypit (Muhammad 2017) 
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Pilviympäristö voi olla julkinen, privaatti tai hybridiympäristö. Julkisella pilvellä tarkoitetaan 

ympäristöä, jossa käyttäjälle tarjotaan verkon yli kolmannen osapuolen palveluita, jotka 

sijaitsevat muualla kuin omassa palvelinkeskuksessa. Kuviossa 1 nähdään, että julkisia 

pilviympäristöjä ovat esimerkiksi Google, Azure ja AWS (Amazon Web Services). Käyttäjä 

hallitsee pilvessä olevia resursseja verkkoselaimensa tai palveluntarjoajan sovelluksen 

kautta, eikä hänen tarvitse hankkia laitteistoa tai ohjelmistoa resurssien käyttämistä var-

ten. Tästä syystä erillisiä porttiavauksia ei välttämättä tarvita. Koska pilviresurssit jaetaan 

muiden käyttäjien kanssa ja niiden tarjoaja vastaa ylläpidosta, käyttäjän ei itse tarvitse yl-

läpitää ympäristöä ja ympäristö skaalautuu hyvin erilaisiin tarpeisiin. (Kavis 2014, 42; Gas-

termann, Stopper, Kossik & Katalinic 2015; Azure 2020b.) 

Yksityinen pilvi on tietyille käyttäjille rakennettu pilviympäristö, jonka resursseja ei jaeta 

muiden organisaatioiden kesken. Tämä rajoittaa ympäristön skaalautuvuutta ja jousta-

vuutta, mutta parantaa turvallisuutta, koska ylläpito tapahtuu yksityisen verkon kautta joko 

kolmannen osapuolen tai asiakkaan palvelinkeskuksessa. Ympäristö on rakennettu ja 

muokattu ainoastaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja sen voi omistaa ja ylläpitää joko 

organisaatio, kolmas osapuoli tai näiden yhdistelmä. (Kavis 2014, 44; Azure 2020b.) 

Hybridipilvessä hyödynnetään sekä julkisia että yksityisiä pilviympäristöjä sekä mahdolli-

sesti on-premises-ympäristöjä, jolloin puhutaan Hybrid-IT-toteutuksesta (Wallenius 

2020a). Se mahdollistaa ympäristöjen rakentamisen, jossa osa käsiteltävistä tiedoista voi 

sijaita esimerkiksi tietoturvasyistä yksityisen pilven puolella, ja loput tiedoista julkisen pil-

ven palveluissa, josta otetaan kaikki hyöty muuten irti. Edellä mainittu tapa on suositelluin 

tapa käyttää hybridipilveä, mutta hybridiympäristö mahdollistaa myös palvelun rakentami-

sen, jossa julkisen pilvi otetaan käyttöön vain, kun yksityisen pilven resurssit on käytetty. 

(Kavis 2014, 45; Azure 2020b.) 

2.3 On-premises ja pilvimallit 

Pilvestä tarjottavien palvelumallien yleisimmät vaihtoehdot ovat IaaS (Infrastructure as a 

Service), PaaS (Platform as a Service) ja SaaS (Software as a Service) (Kavis 2014, 37). 

Kuviossa 2 esitellään IaaS, PaaS, SaaS ja on-premises-mallien vastuualueita ja eroavai-

suuksia. On-premises-toteutuksissa palvelun tarjoajan tai asiakkaan vastuulla on kaikki 

ympäristöön kuuluvat ominaisuudet fyysisistä komponenteista ohjelmiston toimintaan eikä 

hallinnointia tai palveluita toteuteta kolmansien osapuolten kautta.  
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Kuvio 2. On-premises ja pilvimallien vastuualueet. (Cloud Industry 2020.) 

IaaS-mallissa käyttäjälle tarjotaan ympäristö, jonka päälle asiakas rakentaa omat palve-

lunsa. Tällöin yrityksen ei tarvitse hankkia omia fyysisiä koneita, vaan palvelut voidaan tar-

jota moninaisista sijainneista virtuaalisesti ja palvelun tarjoaja ylläpitää fyysisen osuuden. 

IaaS on pilvimalleista taipuvin, sillä käyttäjä voi vaikuttaa pilvessä oleviin palveluihin laa-

jemmin, kuin esimerkiksi PaaS-tasolla, jossa käyttäjällä ei ole suurta valinnanvaraa kehi-

tykseen käytettävien ohjelmien kanssa. Tapa sopii esimerkiksi yrityksille, joilla on tarve ul-

koistaa palvelinsalien toiminta kolmannelle osapuolelle. Tällöin yritykseltä tulee löytyä pil-

viympäristöosaamista, sillä käyttäjää vaaditaan hallinnoimaan ja konfiguroimaan muun 

muassa virtuaalikoneet ja verkkomääritykset, sekä julkaisemaan sovellukset alustan 

päälle. Tarjolla olevia IaaS-pilviympäristöjä ovat muun muassa Amazon Web Services 

(AWS) ja Azure. (Kavis 2014, 37–40; Telia Inmics-Nebula 2018; Vento 2020.) 

PaaS-tasolla asiakkaalle tarjotaan infrastruktuurin lisäksi ohjelmistot sovellusten kehittämi-

seen, jolloin käyttäjän tarvitsee huolehtia vain sisällön tuottamisesta ja ylläpitämisestä. 

PaaS-kehittäjillä on vähäiset tai olemattomat mahdollisuudet vaikuttaa kehityssovelluksen 

alimpiin asetuksiin, eikä käyttäjä ylläpidä tai hallinnoi alla olevaa infrastruktuuria, mikä ra-

joittaa joustavuutta. Aikaisemmin monet tarjoajat vaativat tiettyjen ohjelmointikielten käyt-

töä, mutta nykyään PaaS-ympäristöissä tuetaan useita kieliä. Käyttäjä voi rakentaa oman 

pilvisovelluksensa tarjotun alustan päälle, jolloin hänellä ei ole rajoitetta kehitettävän so-

velluksen muokkaamiseen toisin kuin SaaS-palveluissa. Tällaisia pilvimalleja tarjotaan 
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esimerkiksi Microsoftin Azuressa ja Googlen App Engine -ympäristössä (GAE). Muita 

PaaS-palveluita ovat muun muassa verkkosivujen julkaisujärjestelmät WordPress ja Dru-

pal. (Kavis 2014, 39-41; Eronen 2016; Telia Inmics-Nebula 2018.) 

Viimeisellä SaaS-tasolla käyttäjälle tarjotaan pilvestä kaikki palvelut, eli infrastruktuurista 

sovellukseen asti verkon ylitse. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia sovelluksen kehittämisestä 

tai ympäristön ylläpidollisista tehtävistä, vaan hänen tulee mahdollisesti säätää joitakin ra-

joitteellisia sovelluskohtaisia parametreja ja ylläpitää käyttäjät. Asiakas tarjoaa datan so-

velluksen käytettäväksi, ja tutkailee sitä sovelluksen kautta. Koska sovellukset eivät si-

jaitse tietyllä päätelaitteella, käyttäjä suorittaa ohjelmia internet-yhteyden kautta. SaaS-so-

vellukset eivät ole yhtä muokattavia kuin PaaS-toteutuksessa tuotetut, koska käyttäjä ei 

ole itse kehittänyt sovellusta, vaan se valjastetaan käyttöön ilman isompia sovellusmuok-

kauksia. Tällaisia palveluja on esimerkiksi Gmail ja muut sähköpostipalvelut ja pilvessä 

toimivat toiminnanohjaus- (ERP) ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM). (Kavis 2014, 

41–42; Eronen 2016; Telia Inmics-Nebula 2018.) 

2.4 Azure 

Azure on Microsoftin vuonna 2010 tuottama globaali pilvipalvelualusta, joka tarjoaa käyttä-

jilleen pilveen integroituja alusta-, tallennus- ja lisäpalveluita. Tällaisia palveluita ovat 

muun muassa virtuaalipalvelimet ja -koneet, tallennuskapasiteetti, monitorointi sekä data-

massojen ja laitehallinnan sovellukset. (Webber-Cross 2014, 32.) Azuren palvelinkeskus-

ryhmittymiä on 58, ja toiminta ulottuu 140 maahan (Azure 2020a).  

Azuren hinnoittelu perustuu käyttäjän tarvitsemiin resursseihin. Niistä veloitetaan Pay as 

you go -hinnoittelumallin, eli käytön mukaan muun muassa tuntien, minuuttien, kuukau-

sien tai ohjelmien suorituskertojen perusteella. Tällöin ohjelmista ei osteta erillisiä lisens-

sejä. Azuresta tarjotaan myös rajoitettuja kokeiluversioita käyttäjille ja ilmaisversioita opis-

kelijoille. (Webber-Cross 2014, 40.) IaaS-, PaaS- ja SaaS-palvelumuotojen lisäksi Azure 

tarjoaa myös CaaS- (Container as a Service) ja FaaS- (Functions as a Service) palveluja 

(Vento 2020).  
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Kuva 3. Azure portaali (Azure 2020i.) 

CaaS-palveluissa hyödynnetään konttiteknologiaa. Tällöin sovellukset pakataan erilaisiin 

virtuaalisiin kontteihin, jotka sisältävät koodin ja komponentit, joista koodin toiminta on riip-

puvainen. Sovelluksia voidaan ajaa pienten pakattujen palvelujen kautta ja niitä voidaan 

siirtää helposti ja nopeasti ympäristöjen välillä. Azuressa tämä palvelu on nimeltään Azure 

Kubernetes Service (AKS). (Wallenius 2020b; Vento 2020.)  

FaaS-palveluissa tarjotaan käyttäjälle funktioiden ajoalusta palveluna. Azuressa tästä vas-

taa Azure Functions -palvelu, jolla suoritetaan koodeja serverless -mallin mukaisesti, eli 

ilman erillistä ajoympäristöä. Funktioita kutsutaan muista sovelluksista erilaisten käynnis-

tysmekanismien avulla. Funktioiden hyötynä on, että niitä voidaan käyttää samaan aikaan 

monenlaisissa sovelluksissa. (Azure 2020c.) 

Azurea hallinnoidaan selaimella käytettävän hallintapaneelin, PowerShell -komentorivin tai 

Azure CLI -käyttöliittymän kautta (Azure 2019b). Kuvassa 3 on Azuren etusivu, josta näh-

dään yleisimmin käytetyt resurssit, ja pystytään nopeasti selaamaan eri tilauksia, resurs-

seja ja resurssiryhmiä sekä luomaan uusia. Resurssit sijaitsevat erilaisten resurssiryhmien 

sisällä, joista niitä hallinnoidaan. (Azure 2020d.) 

Azuressa on kattavat varmuuskopiointimahdollisuudet ja palautumissuunnitelma katastro-

fitilanteiden sattuessa. Varmuuskopioita voidaan säilyttää eri alueilla sijaitsevissa palvelin-

keskuksissa, mikä tuo turvaa ongelmien ilmetessä. Palautumissuunnitelmassa voi olla 

määriteltynä toissijainen alue, johon toiminta siirretään ongelmatilanteen sattuessa tai re-

sursseja voidaan suorittaa rajoitetuilla ominaisuuksilla esimerkiksi paikallisesti. (Azure 

2019a.) 



7 

3 BUSINESS INTELLIGENCE 

3.1 Business Intelligence käsitteenä 

Business Intelligencellä tarkoitetaan yleensä liiketoiminnan tietojen hallintaa, analysointia 

ja informaation keräämistä, välittämistä ja prosessointia. BI-ratkaisuiden tavoitteena on 

päätöksenteon parantaminen ja sen nopeuttaminen tarjoamalla parempaa ja hyödyllistä 

tietoa käyttäjille. Samalla organisaatiota tuetaan strategisesti ja sille tarjotaan kustannus-

tehokkuutta lisääviä tietoja. BI-ratkaisujen sisältämiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi ra-

portointi, mittarit ja visualisoinnit, joiden sisältämää tietoa voidaan esitellä liiketoiminnan 

johtajille ja muille käyttäjille päätöksenteon tueksi. (Hovi, Hervonen & Koistinen 2009, 80–

81; Loshin 2012, 7; Sturdy 2012, 145–147.) 

BI-järjestelmien taustalla on yleensä tietovarastoratkaisu, josta käyttäjille tarjotaan ja ri-

kastetaan tietoa liiketoiminnan tarpeisiin. Tällöin tietoa voidaan saada erilaisista operatii-

vista järjestelmistä, joita ovat muun muassa erilaiset toiminnanohjaus- (ERP), asiakkuu-

denhallinta- (CRM) ja taloushallintajärjestelmät. Näissä oleva tieto muunnetaan käsittely-

prosesseissa yhteneväiseen muotoon tietovarastoon esimerkiksi BI-raportoinnin käytettä-

väksi. (Hovi ym. 2009, 86.) 

3.2 ETL-prosessi ja BI-arkkitehtuuri 

BI-arkkitehtuuriin kuuluvat erilaiset lähdejärjestelmät, ETL-prosessit, tietovarastot, analy-

tiikkatyökalut ja raportit. Kuviossa 4 havainnollistetaan tiedon kulkemista lähdejärjestel-

mistä raportointiin asti. Lähdejärjestelmät voivat olla esimerkiksi operatiivisia järjestelmiä, 

tiedostoja, tietokantoja tai verkossa sijaitsevia lähteitä. ETL-prosessin jälkeen tiedot ovat 

käytettävissä eri BI-välineille. (Hovi ym. 2009, 86.) 

ETL-prosessilla tarkoitetaan tiedon käsittelyn prosessia raakadatan poiminnasta rapor-

teilla käytettäviin tietovarastoihin tai esimerkiksi raportointikuutioihin asti (Hovi 2009, 48-

49). Prosessin aikana dataa muokataan ja suodatetaan raportoinnille sopivaan muotoon 

esimerkiksi puhdistamalla tietoa tyhjistä ja virheellisistä riveistä sekä yhdistelemällä sa-

manlaisia tietoja toisiinsa. ETL-prosessiin tulevat tiedot voidaan joko poimia suoraan tieto-

kannasta tai hakemalla tiedot esimerkiksi siirtotiedostosta, jolloin lähdejärjestelmää ei 

kuormiteta. (Hovi ym. 2009, 55–57; Sturdy 2012, 146–147.) 
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Kuvio 4. ETL-prosessin yleiset vaiheet ja tietovarastoinnin perusarkkitehtuuri (mukailtu 

Hovi ym. 2009) 

Kuviossa 4 nähdään ETL-prosessin perustoiminnollisuudet. Ensimmäisessä vaiheessa 

tarvittava lähdedata luetaan ja kopioidaan järjestelmään. Prosesseja varten luodaan las-

taus- tai työalueita (Staging Area, SA), joissa tiedon rakenne on yleensä samanlainen läh-

dejärjestelmän kanssa, jotta lataus pysyisi nopeana ja rasittamattomana. SA on yleensä 

oma kokonaisuutensa ja irrallaan varsinaisesta tietovarastosta. Ensimmäisen latauksen 

aikana lähteestä tuodaan sekä historia että kaikki nykyinen tieto, mutta seuraavassa la-

tauksessa kuljetetaan vain uudet ja muuttuneet tiedot. (Hovi ym. 2009, 25; Kimball & Ross 

2013, 19–20.) 

ETL-prosessi suorittaa SA:n tiedostoille tarvittavat muokkaukset ja tuo ne esimerkiksi ra-

portointitietokantaan. Prosessiin vaikuttaa poiminnan laajuus, sillä tietojen käsittelyyn vai-

kuttaa se, sisältääkö poiminta kaiken tiedon vai pelkästään muuttuneet rivit. Jos aika-

leimoja ei ole, tulee ETL-prosessin aikana tunnistaa muuttuneet rivit vertailemalla tietoa jo 

tietokannassa oleviin riveihin. Tietojen muokkaaminen ja lataaminen tapahtuvat prosessin 

toisessa vaiheessa. Prosessin aikana yhdenmukaistetaan, puhdistetaan ja jalostetaan eri 

järjestelmistä tulevia tietoja, sillä lähdejärjestelmissä on usein samanlaista tai hyvin sa-

mankaltaista dataa toisistaan poikkeavassa muodossa. Tietoja käsitellään paremman käy-

tettävyyden saavuttamiseksi ja suoritetaan virheellisten tietojen löytämiseksi oikeellisuus-

tarkastuksia. Jos tarkastuksissa ilmenee virheitä, ETL-prosessi epäonnistuu ja lähettää 

hälytyksen ylläpidolle. ETL-prosessin hälytyksiä laukaisevat esimerkiksi tilanteet, joissa 

tieto ei päivity ajallaan tai se puuttuu tai poikkeaa oletetusta muodosta. Kun tietoa on 

muokattu sopivaan muotoon, siirretään data tietomallissa oleviin tauluihin. Manuaalisen 

työn vähentämiseksi ETL-prosessit ajastetaan käynnistymään tietyin aikavälein ja 
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suorittaminen automatisoidaan. (Hovi ym. 2009, 16; Hovi ym. 2009, 55–57; Kimball, Ross, 

Thornthwaite, Mundy & Becker 2010, 433.) 

3.3 ETL Azure- ympäristössä 

Azure tukee ETL:n tekemistä perinteisillä SSIS-dataintegrointityökaluilla virtuaalikoneita ja 

Azure Data Factory -resurssin ominaisuuksia hyödyntäen. Data Factory on datan integ-

roimiseen suunniteltu palvelu, joka kuljettaa, prosessoi ja muuntaa datan käyttökohteelle 

sopivaan muotoon ja kuljettaa datan tarvittaessa ajastetusti sovittuun paikkaan. Se toimii 

yhteistyössä muiden Azure-resurssien kanssa. Data Factory -resurssissa rakennetaan tie-

don siirtoon ja käsittelyyn tarkoitettuja datan muuntamisen ja siirtämisen prosessiputkia eli 

pipelineja tai data flow -objekteja. Tieto voi olla strukturoitua, puolistrukturoitua tai struktu-

roimatonta ja Data Factory -resurssissa voidaan prosessoida samanaikaisesti sekä paikal-

lista että pilvidataa. (Michalski & Demiliani 2018, 72–74; Azure 2020e; Azure 2020f.) 

Kuvassa 5 on luotu data pipeline, jossa Copy data -aktiviteetin avulla kopioidaan tietoläh-

teen tietoja haluttuun loppusijoituspaikkaan, esimerkiksi tietovarastoon. Aktiviteetin sisälle 

määritetään lähdetiedosto ja loppusijoituspaikka, jotka määritetään Data Factory -resurs-

siin datajoukkoina (dataset). Aktiviteettien toimintaa voidaan monitoroida ja suorittaa vir-

heselvitystä Azuren tiedoilla, joissa kerrotaan täsmällisesti tietoja virhetilanteesta, kuten 

tapahtumahetki, paikka ja virheilmoitus. (Wilhelmsen 2019; Azure 2020g.) 

 

 

Kuva 5. Azure Data Factory käyttöliittymä (Dubrulle 2019) 

Data Factory -resurssilla voidaan myös suorittaa SSIS-paketteja. Tällöin paketteja ajetaan 

SSIS Catalog -tietokannasta (SSISDB) tai ne otetaan käyttöön muista Azuren 
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tiedonsäilytyspaikoista, josta niitä ajetaan Azure-SSIS IR:n eli integration runtime -resurs-

sia hyödyntäen. Ajoja voidaan ajastaa erilaisten triggerien ja Azure Automation -resurssin 

avulla. (Azure 2020e; Azure 2018.) 
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4 TIETOJEN VARASTOINTI RAPORTOINNISSA 

4.1 Tietovarastointi yleisesti 

Tietovarasto eli DW on hyödyllinen raportointiarkkitehtuurissa. Hyvästä varastosta hae-

taan tietoa nopeasti ja helposti BI-ohjelmistoja varten. Niiden hyötynä ovat esimerkiksi eri 

lähteistä tulevien tietojen yhdistäminen toisiinsa, tiedon laadun helpompi tarkkailu ja riip-

puvuuden vähentyminen tiettyjen operatiivisten järjestelmien kanssa. (Hovi ym. 2009, 14–

16.) Tietovarastojen rinnalla käytetään myös datamartteja (DM), jotka ovat yleensä ai-

healuekohtaisia ja pienempiä tietokantoja kuin DW:t (Loshin 2012, 113). BI-ratkaisuja voi-

daan myös tehdä ilman tietovarastoa esimerkiksi kytkemällä BI-välineet suoraan operatii-

viseen järjestelmään, mutta tällöin ratkaisu on haavoittuvaisempi virheille ja muutoksille, 

eikä historiointi voida toteuttaa samassa laajuudessa kuin tietovarastollisessa ratkaisussa. 

(Hovi ym. 2009, 7.)  

Tietovarastotietokantaan tallennetaan dataa raportointia ja analysointia varten mahdolli-

sesti useista eri järjestelmistä. (Hovi ym. 2009, 86; Loshin 2012, 105.) Tiedot sisältävät 

myös tietovarastossa sijaitsevaa dataa kuvailevia metatietoja. Näillä tiedoilla varmistetaan 

tiedon pysyminen hallinnassa ja tiedetään tarkalleen, mitä kentissä oleva tieto tarkalleen 

on (Hovi ym. 2009, 42–43). Jokainen tietotaulussa oleva rivi on tallenne tietojen tilasta ja 

tietomallit ovat yleensä standardinmukaisesti dimensionaalisia, jolloin ne sisältävät fakta- 

ja dimensiotauluja (Loshin 2012, 107–111). Kun tietoa tuodaan raportoinnin tietovarastoa 

varten, tulee sen yleensä olla strukturoidussa muodossa. Strukturoidulla datalla tarkoite-

taan tietoa, jota voidaan jaotella erilaisiin riveihin ja sarakkeisiin. Tällaisella datalla on 

myös jokin tietty pituus. (Hovi ym. 2009, 18.) 

Sturdyn (2012, 153) mukaan tietovarastojen tyypillisiä piirteitä seuraavat: 

• Aihesuuntautuneisuus: Tieto ja tietomalli on järjestelty siten, että tietoelementit, 

jotka kuvaavat samaa todellisen maailman tilannetta tai asiaa on linkitetty toisiinsa. 

• Aikavaihtoehdollisuus: Tiedon muutoksia voidaan seurata ja tallentaa ajallisesti. 

• Haihtumattomuus: Tieto säilyy varastossa. Sitä ei yli kirjoiteta, poisteta tai muuteta 

tallentamisen jälkeen. 

• Yhdistetty kokonaisuus: Tietokanta sisältää tietoja useista organisaation operatiivi-

sista järjestelmistä. 

Tietoja analysoidessa voidaan myös käyttää OLAP-ratkaisuja, joissa liiketalouden tietoja 

käsitellään moniulotteisissa ympäristöissä, joita kutsutaan kuutioiksi. Tällaisien ympäristö-

jen ulottuvuuksia lukumäärien laskemiseen ovat esimerkiksi vuosi, kvartaali, alue ja tuote. 
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Suositeltu määrä ulottuvuuksille on 3–8. Moniulotteinen malli mahdollistaa porautumisen 

tietoihin nopeasti, jolloin voidaan esimerkiksi tutkia myyntilukuja aluksi tuoteryhmätasolla, 

ja siirtyä sieltä tuotetasolle asti. (Hovi ym. 2009, 91–93.) OLAP-ratkaisujen lisäksi on ole-

massa muun muassa Microsoftin SSAS -analyysitietokannoissa käytettäviä taulukkomuo-

dossa olevia tietoja, eli tabular-malleja, joiden ominaisuudet periytyvät OLAP-malleista. 

Näissä tiedot sijaitsevat moniulotteisen ympäristön sijasta tietokantatauluissa. (Microsoft 

2020e.) Toistaiseksi tabular-malli on ainoa vaihtoehto, jos tietojen analysointialustana ha-

lutaan käyttää Azure Analysis Service -palvelua, koska se ei tue moniulotteisia OLAP-mal-

leja (Azure 2020h). 

4.2 Tietojen mallintaminen 

Jotta tietomalli toimii oikein, tulee raakatiedoille muodostaa ETL-prosessin aikana tieto-

mallia tukeva rakenne. Tiedon tulee olla helppoa ja intuitiivisia hyödyntää käyttäjän näkö-

kulmasta, ja sen tulee sisältää käyttötarkoitukseen sopiva sanasto (Hovi ym. 2009, 56; 

Kimball 2013, 3.) Tietojen mallinnuksessa suositaan standardiksi hyväksyttyä dimensio-

naalista tähtimallia (Star Schema), jossa faktataulu sijaitsee mallin keskellä ja dimensio-

taulut sen ympärillä tarkentaen faktataulun tietoja. Tähtimallia suositaan raportoinnissa 

sen vaivattomuuden vuoksi. Taulut kytkeytyvät toisiinsa avaimien kautta, jotka ovat joko 

luonnollisia perusavaimia tai surrogaattiavaimia, jotka estävät muutosten tapahtumista 

fakta ja dimensiotaulujen välillä, kun data päivittyy. (Hovi ym. 2009, 36–39; Kimball & 

Ross 2013, 46.) 
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Kuvio 6. Tähtimalli (Malinowski & Zimanyi 2009) 

Faktatauluissa sijaitsevat tietomallin faktatiedot, esimerkiksi numeeriset kappalemäärät, 

saldot ja myynnin määrät euroina tapahtumatasolla. Faktatietoja ympäröivät niitä selittävät 

tapahtumatiedot, jotka löytyvät dimensiotauluista. Faktatauluista löytyvät tietojen viiteavai-

met (foreign key), jotka viittaavat dimensiotauluissa oleviin pääavaimiin (primary key). 

Koska faktataulun tiedot sisältävät hetkittäin yksilöitäviä tietokokonaisuuksia, ne sisältävät 

tyypillisesti paljon rivejä. (Hovi ym. 2009, 40; Kimball & Ross 2013, 41–42.) 

Dimensiotauluista löytyy kaikki faktoja selittävät tiedot, esimerkiksi organisaatiorakenne, 

kustannuspaikat ja muut vastaavat tietueet. Ne sisältävä yleensä hierarkkista tietoa, joi-

den avulla faktatauluissa olevia tietoja voidaan tarkastella erilaisina kokonaisuuksina. Di-

mensiotauluista löytyvillä tiedoilla suodatetaan faktatauluista löytyviä tietoja ja niissä ole-

vissa tiedoissa löytyvät jokaista riviä erotteleva yksilöintitunnus, jota kutsutaan pää-

avaimeksi (primary key). Jokaisella attribuutilla tulee olla sitä yksilöivä arvo, jotta tiedot 

voidaan yhdistää faktatauluista löytyviin tietoihin. Dimensiotaulut sisältävät yleensä enem-

män rivejä kuin faktataulut, mutta ne saattavat olla leveämpiä sisältäessään suuria teksti-

kenttiä. (Hovi ym. 2009, 37; Kimball & Ross 2013, 13.) 

Kuviossa 6 on myynnin tähtimalli, jossa myynnin faktataulua ympäröivät dimensiot aika, 

asiakas, kauppa ja tuote. Faktataulu sisältää myynnin numeeriset arvot (quantity, price, 
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amount), joita selittävät viiteavaimet (product, payment time, order time, store, client) di-

mensiotauluihin. Dimensiotaulut kuvaavat näitä avaintietoja tarkemmin, jolloin voitaisiin 

esimerkiksi tarkistaa ajallisesti myynnin määrä tietyn kuukauden ja vuoden aikana ja ver-

tailla niitä toisen asiakkaan määriin. 

Toinen yleisesti käytetty malli on lumihiutalemalli (Snowflake Schema), joka normalisoi di-

mensiotaulut siirtämällä toistuvat tiedot vielä erillisiin tauluihin. Jos kuvio 3 muutettaisiin 

lumihiutalemallin mukaiseksi, eroteltaisiin muun muassa tuotteessa olevat kategoriat ja 

kaupassa olevat kaupunki ja kunta omiin tauluihinsa. Tähtimalli on kuitenkin suositumpi 

paremman suorituskyvyn ja yksinkertaisuutensa takia, sillä lumihiutalemallia on vaikeampi 

ymmärtää ja ohjailla. (Hovi ym. 2009, 39–40; Kimball & Ross 2013, 50.) 

4.3 Ajantasaisuus & päivittäminen  

Yleisimmissä tietovarastoratkaisuissa data päivitetään järjestelmään operatiivisista järjes-

telmistä kerran päivässä yö tai ilta-aikaan, jolloin data ei ole ajantasaista. Yleensä tämä 

päivitystaso on kuitenkin riittävä raportoinnin ja analysoinnin kannalta. Jos tietoa tarvitsee 

päivittää jatkuvasti, vaaditaan ETL prosesseilta paljon suorituskykyä vähäisen ajan takia, 

mikä voi muodostua ongelmaksi datan jalostamisen ja tarkistamisen kannalta. (Hovi ym. 

2009, 29–30.)  

Tietovarastoinnissa tulee myös päättää, historioidaanko tauluissa olevat arvot, vai saa-

vatko tiedot muuttua datan päivittyessä. Yleensä tietovarastoissa säilytetään historiaa, 

jotta aikasarja-analyysien tekeminen olisi mahdollista ja tiedoissa on mahdollista palata 

vanhoihin tilanteisiin. (Hovi ym. 2009, 16.) Kimball (2013, 54–56) on esitellyt historioinnin 

tarpeisiin liittyen esimerkiksi eri menetelmiä ja tilanteita, joita ovat 

• tiedon muuttumattomuus 

• muutosten päälle kirjoittaminen, jolloin tiedot eivät historioidu 

• voimassaoloajan antaminen tietueelle, jolloin uusin tieto tallennetaan eri leimalla 

tauluun, mutta molemmat ovat tallennettuina 

• vanhojen arvojen tallentaminen samalle riville eri sarakkeisiin. 

Jos tietoja ei historioida, korvaantuvat vanhat arvot esimerkiksi organisaatiohierarkiassa 

uusiksi arvoiksi. Tässä tapauksessa historia muuttuu, mutta tietoihin kytkettyjä arvoja voi-

daan arvoja käsitellä ja vertailla nykyisen organisaatiohierarkian mukaisesti. (Hovi ym. 

2009, 34–41.) 
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5 TIETO RAPORTOINTIARKKITEHTUURISSA 

5.1 Raportoitavan tiedon kriteerit, sisältö ja määrä 

Raportoinnin tietolähteitä suunnitellessa ja arvioitaessa tulee ottaa huomioon tiedon 

lähde, luotettavuus, ylläpidettävyys ja ajantasaisuus. Myös käyttäjäkunta ja suunniteltu 

tieto- ja laatutarve tiedoittain vaikuttavat raportointidatalle tuleviin kriteereihin, sillä edelly-

tykset vaihtelevat riippuen raportointitarpeesta. Tiedon määrä voi aiheuttaa tiedon laadun 

huononemisen ajan kuluessa ja vaikeuttaa tiedon ylläpitoa, jos taustalla olevissa proses-

seissa ei ole tarkkaa laadunvalvontaa. (Kauhanen-Simanainen 2003, 70; Olson 2003, 24; 

Laatikainen & Niemi 2012, 1; Koubarakis 2014, 67; Firmani, Mecella, Scannapieco & Ba-

tini 2016, 14.) 

Raportoinnin kannalta on erityisen tärkeää, että tieto on ehyttä ja niiden tuottaja luotet-

tava, jotta saadaan oikeanlaisia vastauksia. Lähdejärjestelmässä oleva tieto saattaa olla 

vaikeaselkoisten rakenteiden takana, jolloin suositellaan, että tietovarastoa varten tiedot 

poimitaan järjestelmien ylläpitäjien toimesta. Tämä helpottaa oikeiden tietojen löytämistä, 

sillä ylläpitäjille lähdejärjestelmien rakenteet ovat tuttuja. Lähdejärjestelmiltä vaaditaan 

myös, että tieto on saatavilla ETL prosessin sitä tarvitessa ja että virheellinen tieto korja-

taan mielellään jo lähteessä. Tiedon profilointi, eli tietosisällön systemaattinen analysointi 

auttaa selvittämään, voiko datasta ylipäätänsä saada toivotunlaista lopputulosta ja mitä 

toimenpiteitä tietolähteelle tulee tehdä, jotta data olisi raportoitavaa. Profiloinnilla vältytään 

tilanteilta, joissa tiedon huono laatu huomataan projektin aikana liian myöhään. (Kauha-

nen-Simanainen 2003, 70; Hovi ym. 2009, 55; Kimball ym. 2010, 121–123.) 

Tyypillisimpiä virheitä mitä tiedoista löytyy ovat sisältövirheet, asioiden löytyminen väärien 

kenttien sisältä ja saman asian laittaminen luokitteluissa eri kategorioihin. Jos tiedon laatu 

on heikko, aiheuttaa se kustannuksia ja viivytyksiä yritykselle muun muassa tilausten uu-

delleenkäsittelyjen muodossa, kun tiedot on tallennettu väärin järjestelmiin. Kustannuksia 

voivat lisätä myös kalliimmat datan laatua parantavat ohjelmat, joilla pyritään vähentä-

mään itse datan tuottamia ongelmia. (Olson 2003, 12–14; Niemi 2013.) Virheellinen tieto 

vääristää raportointia, ja se aiheuttaa tappioita yrityksille. Vuonna 2002 Eckerson arvioi yli 

600 miljardin dollarin tappiot yhdysvaltalaisyrityksissä johtuvan datan heikosta laadusta. 

(Eckerson 2002, 5.) 

5.2 Tiedon laadun ulottuvuudet 

Tiedon laatu on moniulotteinen käsite. Sitä mitataan erilaisten dimensioiden avulla, joilla 

tarkastellaan tiedon eri kriteereitä. Laatutason mittaaminen tapahtuu eri tietotyypeissä, 
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kuten tekstissä ja kuvissa erilaisten menetelmien avulla, sillä kaikki dimensiot eivät ole re-

levantteja tietyissä asiayhteyksissä. Tiedon käyttökohde ja yleisö vaikuttavat laatukritee-

reihin, koska käyttäjillä on erilaisia näkemyksiä datan laatutarpeista ja niitä varten tulee 

laatia laatutavoitteet. Tavoite ei välttämättä ole sataprosenttinen oikeellisuus. Tutkittavien 

tiedon ominaisuuksien avulla pystytään seuraamaan ja havaitsemaan informaatiossa 

esiintyviä puutteita. (Hovi ym. 2009, 69; Firmani ym. 2016, 7.) 

Raportointidatan laatua mitataan muun muassa seuraavia ominaisuuksia tarkastellen: 

• Täsmällisyys (Accuracy): Kuvaako data tilannetta oikeasta maailmasta? 

• Täydellisyys (Completeness): Onko kaikki tarvittava tieto annettu? 

• Oikea-aikaisuus (Timeliness): Kuinka ajankohtaista tieto on? 

• Johdonmukaisuus (Consistency): Onko tieto yhdenmukaista eri järjestelmien vä-

lillä? 

• Tarpeettomuus (Redundancy): Toistuuko sama tieto datassa useampaan kertaan? 

• Luettavuus (Readability): Onko tieto helposti ymmärrettävää? 

• Saatavuus (Accessibility): Millainen on tiedon saatavuus henkilön mm. fyysiset tai 

teknologiset rajoitukset huomioiden? 

• Luotettavuus (Trust): Onko tieto luotettavasta, arvovaltaisesta lähteestä? 

Tietojen täsmällisyydessä voidaan tutkia tiedon paikkansapitävyyttä tietomalli tai arvota-

solla. Siinä verrataan yksittäistä arvoa v oikean maailman tilannetta kuvaavaan arvoon v’ 

tai kategoriaan D. Tietoa tutkitaan esimerkiksi ajallisen-, rakenteellisen-, lauseopillisen- ja 

merkityksellisen täsmällisyyden mukaan. Esimerkiksi todellisen arvon v’ ollessa nimi Tomi 

ja v = Pekka tieto on merkityksellisesti oikein, koska Pekka on nimi, mutta ajallisesti tieto 

ei ole oikein. (Batini, Rula & Scannapieco 2015, 9; Firmani ym. 2016, 8.) 

Täydellisyyttä selvitettäessä tutkitaan tosielämässä esiintyvän asian kuvailun kattavuutta 

tietueissa. Siinä voidaan esimerkiksi tutkia, puuttuuko tietokantakaavioista tai tauluista 

merkityksellisiä arvoja ja miksi ne puuttuvat, ja onko tiedosta mukana kaikki erilaiset näkö-

kulmat. Lisäksi täydellisyyttä tutkittaessa voidaan selvittää otosalueen suuruus ja moni-

muotoisuus. (Koubarakis 2014 76–77; Duddalwar, Kale & Vaidya 2015, 269–260; Firmani 

ym. 2016, 9.) 

Tiedon oikea-aikaisuudessa käsitellään, onko data varteenotettavaa tietyllä ajanhetkellä. 

Mitä tuoreempaa tieto on, sitä oikeellisemmaksi se yleensä tulkitaan. Kun tieto vanhentuu, 

heikentyy sen laatu. Jos tietoa ei löydy sopivalla päivitystiheydellä käyttöhetken aikana, on 

sen oikea-aikaisuudessa puutteita. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi yrityksen 
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organisaatioiden välillä, kun tietoja kirjataan eri aikoina. (Olson 2003, 25; Loshin 2012, 

173; Firmani ym. 2016, 17–18.) 

Johdonmukaisuutta tutkittaessa tarkistetaan, onko tieto tuotettu samoilla kriteereillä ja ar-

voilla eri lähdeaineistojen välillä. Tähän vaikuttavat muun muassa tiedon muoto, formaatti 

ja arvosisältö. Kriteerien täyttymistä voidaan testata antamalla tiedolle oletusarvot ja mää-

ritteet, ja tarkistamalla vastaavatko arvot samaa kyseisissä olosuhteissa. Jos tiedoissa 

löytyy poikkeavuuksia esimerkiksi asian kirjoitusasussa samaa tarkoittavien attribuuttien 

kanssa, vähentää se tiedon johdonmukaisuutta, koska samaa tietoa kuvataan järjestel-

missä useilla eri tavoilla. (Loshin 2012, 173; Koubarakis 2014, 74–75; Drďgan, Alexandru 

& Metz 2017, 48.) 

Tarpeettomuutta selvitettäessä tarkastellaan, löytyykö samaa tietoa useampaan kertaan 

hyödyttömästi tietomallin sisällä. Tiedot halutaan kuvata ytimekkäästi, jolloin se ei sisällä 

merkityksetöntä dataa. Tiedoissa pyritään mallien ja tietojen sisäiseen niukkuuteen, jolla 

tarkoitetaan sitä, ettei tieto toistu. Tietomallin sisäinen niukkuus ei toteudu, jos tiedolle X 

löytyy monta erilaista selitettä taulussa. Niukkuuden tavoite saavutetaan, jos X yhtenäiste-

tään siten, että arvolle valitaan vain yksi selittävä arvo. Tiedollinen niukkuus ei täyttyisi, jos 

tieto X selitteellä Y toistuisi useampaan kertaan datassa. Tällöin tiedon kaksoiskappale 

poistetaan. (Koubarakis 2014, 76; Firmani ym. 2016, 10–11.) 

Luettavuudessa otetaan kantaa tiedon ymmärrettävyyteen, ja siihen vaikuttaa muun mu-

assa tekstin kirjoitus- ja asiatyyli. Hyvin luettava tieto on käyttäjälle itsestään selvää, ja sitä 

voidaan tutkia tarkistamalla, löytyykö käytetyt termistöt julkisesti tarjolla olevista sanas-

toista. Monitulkinnaiset sanat ja tiedon rakenteet voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä, mikä 

heikentää tiedon laatua. Relaatiomalleissa luettavuutta voidaan parantaa jakamalla erilai-

set osa-alueiden tiedot erillisiin tauluihin yhden ison taulun sijaan, joka helpottaa tiedon 

hahmottamista. (Batini ym. 2015, 3; Ehrlinger, Huszar & Wöß 2019, 4–9.) 

Tiedon saatavuus kertoo, kuinka vaivattomasti tietoon päästään käsiksi. Käyttäjän tulee 

tietää, kuinka hänen tulee hakea tietoa. Saatavuuteen vaikuttavat käyttäjälle tai ohjelmis-

tolle valtuutetut oikeudet tietojen luottamuksellisuuden mukaan, ja tarjottu aikaikkuna da-

tan hyödyntämiselle. Ongelmana voi olla järjestelmien vajaavaisuus palauttaessa tietoja 

esimerkiksi tilanteissa, joissa tietoja täytyisi saada laajasti eri ajankohdilta. Ongelmaksi voi 

muodostua myös tietoliikennekatkokset, jos järjestelmä ei ole tavoitettavissa. Myös tiedon 

kieli, internetyhteyden saatavuus sekä teknilliset, lainsäädännölliset ja fyysiset rajoitukset 

vaikuttavat tähän osa-alueeseen. (Batini ym. 2015, 3; Firmani ym. 2016, 12; Drďgan ym. 

2017, 48.) 
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Luotettavuuteen vaikuttaa tiedon uskottavuus, todennettavuus ja sen tuottajan maine. 

Luotettavuuden merkitys korostuu erityisesti verkkolähteitä tutkittaessa. Jos tiedoissa vii-

tataan luotettuihin toimittajiin, laatu voidaan todentaa ja esimerkiksi henkilön ja organisaa-

tion maine on hyvä, pidetään lähdettä yleensä luotettavana. (Firmani ym. 2016, 12.) 

5.3 Tietosuoja ja tietoturva 

Yleinen tietosuoja-asetus vaatii erityisesti henkilötietoja käsitellessä tarkkaavaisuutta ja 

tietynlaisia toimintatapoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 jak-

son 3 16 ja 17 artiklassa kerrotaan, että kaikkien henkilöihin kohdistuvien tietojen tulee 

olla oikaistavissa ja poistettavissa järjestelmistä ilman aiheettomia viivytyksiä, jos henkilö 

niin haluaa ja ehdot täyttyvät. Henkilötietoja voidaan myös pseudonymisoida tai ano-

nymisoida. Pseudonymisoituja henkilötietoja ei voida yhdistää enää tiettyyn henkilöön il-

man lisätietoja, jolloin nämä lisätiedot tulee pitää erillään henkilötiedoista. Pseudonymisoi-

tuun dataan sovelletaan yhä tietosuojasäännöksiä, sillä yksilö erottuu yhä joukosta. Ano-

nymisoidussa tiedossa henkilöä tai yksilöä ei voida enää tunnistaa tietomassasta, jolloin 

niihin ei sovelleta tietosuojasäännöksiä. Tällöin aineistosta on pitänyt poistaa myös kaikki 

yksilöivät tiedot, joista henkilön voisi välillisesti tunnistaa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 

2020.) 

Tietoja on suojattava sekä organisaatioiden ulkopuolisilta että sisäisiltä henkilöiltä. Joissa-

kin organisaatioissa voi olla esimerkiksi tilanne, jossa eri osastojen henkilöt eivät saa 

nähdä muiden osastojen tietoja. (Hovi ym. 2009, 63.) Tietotekniikan maailmassa tietojen 

suojaus keskittyy kahteen eri näkökulmaan: tunkeutumisen estämiseen ja tietojen luokitte-

luun. Tietoa voidaan hallinnoida antamalla sille erilaisia turvallisuusluokituksia julkisesta 

rajoitettuun käyttäjäkuntaan ja linkittämällä nämä tiedot eri käyttäjäryhmiin. Käyttäjää voi-

daan vaatia tunnistautumaan hänen henkilöllisyytensä ja käyttöoikeuksiensa tunnista-

miseksi. (Kauhanen-Simanainen 2003, 72; Loshin 2012, 203.) 
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6 POWER BI 

Power BI on vuonna 2015 Microsoftin julkaisema raportointi- ja analytiikkaratkaisu, joka 

koostuu sekä paikallisista että pilvessä olevista ympäristöistä ja tuotteista. Power BI:n 

tuotteita ovat työasemalla käytettävä Power BI Desktop, on-premises-palvelimella sijait-

seva Power BI Report Server, pilvessä oleva SaaS-palvelu Power BI Service, mobiililait-

teille soveltuva Power BI Mobile ja kehittäjien sovelluksiin upotettava ratkaisu Power BI 

Embedded. (Wright 2019.) 

Power BI mahdollistaa interaktiivisten visualisointien tekemisen tietolähteistänsä, joita yh-

distelemällä saadaan aikaan yksi- tai monisivuisia raportteja. Power BI tukee yli sataa eri 

tietolähdettä. Raportit julkaistaan Power BI Servicessä sijaitseviin työryhmiin, jotka sisältä-

vät raportit, koontinäytöt, Excel-työkirjat, tietojoukot ja tietovuot. (Microsoft 2020g; Micro-

soft 2020h.) 

Visualisointeja tai kokonaisia raporttisivuja pystytään Power BI Servicen puolella upotta-

maan myös raportilta kokoamasivulle eli dashboardille, josta esimerkiksi yrityksen johto 

voi seurata tärkeitä lukuja nopeasti ilman raportin avaamista ja porautua sitten tarkastele-

maan tarkempia tietoja raportilta. (Power BI 2019a; Wright 2019.) 

6.1 Tietomalli 

Power BI tukee parhaiten dimensionaalista tähtimallia (Star Schema). Se tukee myös lu-

mihiutalemallia, jossa dimensiotauluihin kytketään lisätietoa. Tällaiset lisätiedot kannattaa 

lisätä suoraan dimensioihin optimoinnin ja helppokäyttöisyyden takaamiseksi, sillä muuten 

Power BI:n tulee ladata enemmän tauluja, joka ei ole yhtä tehokas ja suorituskyvylle suo-

tuisa tapa kuin tähtimallissa oleva tieto. Toimiva malli vaatii fiksusti yhdisteltyjä ja tarkoin 

harkittuja taulu- ja suhdemalleja, jotka eivät hidasta tai vaikeuta raporttien toimintaa. Suu-

rien FLAT-taulujen käyttö ei ole suositeltavaa, joissa kaikki raportoinnissa käytettävät tie-

dot sijaitsevat yhden tiedoston sisällä. Tällöin lähdettä ei voi sellaisenaan kytkeä muihin 

mahdollisiin raporttitietoihin, taulu on hankalakäyttöinen laskentojen kannalta ja mallin yl-

läpitäminen on haastavaa. Tabulaaristen tietomallien lisäksi Power BI tukee myös moni-

ulotteisia OLAP-tietokuutioita, mutta parhaiten Power BI tukee tabulaarista tietomallia. 

(Russo 2017; Rad 2019; Microsoft 2019a; Microsoft 2020f.) 

Kuviossa 7 näytetään, että tähtimallissa faktataulut (kuvan tapauksessa Sales) sijaitsevat 

tietomallin keskellä ja siihen vaikuttavat dimensiotaulut (Customers, Products, Territories, 

Calendar) sijoittuvat sen ympärille.  
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Yhteyksiä kuvaavissa viivoissa olevilla nuolilla kerrotaan, mihin suuntaan tiedoissa olevat 

suodatukset vaikuttavat visualisointeja tehdessä, sekä taulujen välisistä yhteyksistä. Po-

wer BI:n kanssa suositellaan yhden-suhde-moneen-yhteystyypin käyttämistä. Myös mo-

nen-suhde-moneen-yhteystyypin käyttäminen on mahdollista, mutta niitä täytyy välttää oi-

keanlaisten tulosten saamiseksi, sillä ne aiheuttavat odottamattomia tuloksia käytettäessä 

tavallisten tietolähteiden kanssa. (Microsoft 2019d; Microsoft 2019f.) 

 

Kuvio 7. Esimerkki Power BI:n sisäisestä tähtimallista. 

6.2 Datan kulkeminen ja päivittäminen Power BI -ympäristössä 

Power BI raportointi tukee monenlaisia tietolähteitä, muun muassa tiedostoja, tietokantoja, 

datasettejä eli tietomalleja ja online-palveluita. Yleinen tapa datan yhdistämiseen on käyt-

tää Power BI Desktopia. Power BI ei tee muutoksia lähdedataan, vaan siihen tehdyt 

muokkaukset jäävät raportoinnin sisäisiksi. (Microsoft 2020g; Microsoft 2020i.) 

Tiedon päivittämisen mahdollisuudet Power BI Serverillä riippuvat käytettävästä lisens-

sistä ja tietojen yhdistämistavasta. Aikaisemmissa Power BI -versiossa tilanteissa, joissa 

haluttiin tuoda raportille automaattisesti vain uudet tai muuttuneet rivit tietolähteestä, tuli 

olla käytössä Power BI Premium lisenssi, sillä muussa tapauksessa koko tietolähde lada-

taan uudestaan raportoinnin käytettäväksi. Tämä kuitenkin muuttui helmikuun 2020 päivi-

tyksessä, jolloin myös Power BI Pro -käyttäjät pystyvät hyödyntämään ominaisuutta. (Mic-

rosoft 2020j; Wade 2020.) 
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Datan sijaitessa on-premises-ympäristössä eli fyysisesti tietyssä paikassa, tieto ei ole suo-

raan tuoreutettavissa Power BI Service tai analyysikantojen tietomalleihin. Tällaisessa si-

jainnissa olevan datan tiedonsiirto tehdään gatewayn, eli tietoyhdyskäytävän avulla. Kuvi-

ossa 8 nähdään, että gateway asennetaan lähdepalvelimelle ja yhdistetään olemassa ole-

vaan organisaation käyttämään Power BI pilviympäristöön, jota kutsutaan tenantiksi. Jos 

tietolähteellä on useampia kuin yksi käyttäjä tai yhdyskäytävää käytetään muissakin Mic-

rosoftin pilvipalveluissa, tulee gateway ilman henkilökohtaista tilaa. (Microsoft 2019e.) 

 

Kuvio 8. On-premises-tietoyhdyskäytävä Azure pilven yhteydessä (Microsoft 2020a)  

 

Kuvio 9. Tiedon yhdistämistavat Power BI:ssä (Larson 2016) 
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6.2.1 Import 

Käytettäessä import-tuontitapaa eli datan suoraa tuontia Power BI tietomalliin, tietojen la-

taus ja muokkaus toteutetaan Power Query -editorissa hyödyntäen kyselyeditoria, jossa 

käytetään M-kyselykieltä. Kuviossa 9 todetaan tuontitavan olevan kaikkia Power BI:ssä 

hyväksyttyjä tietolähteitä tukeva tapa.  

Kuvassa 10 on Power Query -editorin käyttöliittymä Power BI Desktopia käytettäessä. Ky-

selyt ilmestyvät editorin vasempaan reunaan, jonka sisältämä data näytetään keskiosassa 

muokkaamista varten. Jokainen dataan tehdyistä muutoksista tallentuu oikeassa laidassa 

M-kielisiksi vaiheiksi, joita voidaan muokata, lisätä ja poistaa peruuttamatta jo tehtyjä 

muutoksia. 

 

Kuva 10. Power BI Desktop Power Query- editori 

Import-tapaa käytettäessä kyselyissä käytetty data kopioituu raportille, ja sitä kautta pil-

veen käytettäväksi, jolloin mallia kutsutaan pilvimalliksi (cloud model). Kaikki tietolähteet 

tukevat import-tuontitapaa raporteilla. Power BI tulee ajastaa päivittämään tiedot rapor-

tointia varten, jotta tuoreimman tiedon käyttäminen lähteestä on mahdollista. (Microsoft 

2020k.) 

Päivitysprosessin pituus riippuu datalähteen koosta, ja tuodun datalähteen suuruuden ra-

jaksi on määritetty 1 gigatavu tai 250 megatavua, jos kyseessä on Excel kokemukselle 

säilytetty tietolähde. Jos tietolähde on Excel kokemuksellinen, sitä ei ole muutettu Power 

BI import -tuontitapaa käyttäväksi vaan kommunikoidaan Excel workbook -tietolähteen 

kanssa, jolloin kuvan 11 tavassa valitaan Power BI Servicessä Lataa Excel-tiedostosi Po-

wer BI:hin. Kokonaisuudessaan yhteen työtilaan voidaan tallentaa 10 gigatavua dataa, 
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pois lukien Premium kapasiteetti. Ilmaisella ja Pro-lisenssillä automaattinen päivitystiheys 

on 8 kertaa päivässä, Premium käyttäjillä 48. Tämän takia datan suoraa tuontia Power 

BI:hin ei kannata käyttää, jos toiveissa on reaaliaikainen raportointi. (Microsoft 2020l; Mic-

rosoft 2020k.) 

 

Kuva 11. Excel tietojen yhdistäminen Power BI Serviceen. 

6.2.2 Live Connection & Direct Query 

Live Connection ja Direct Query –yhteyttä käytetään tietojen hakemiseen reaaliaikaisesti 

lähdepalvelimelta, eikä tieto siirry kokonaisuudessaan pilveen, vaan se pysyy lähtees-

sään, jolloin mallia kutsutaan ulkopuoliseksi malliksi (external model). Tällöin datalähteen 

suuruudelle ei ole asetettu rajoitetta, kuten tuodun datan kanssa. Live Connection -yh-

teyttä käytetään, kun kyseessä on tabulaarinen tai multidimensionaalinen analyysikanta 

tai analyysikannan kaltainen Power BI dataset. Direct Query -yhteyttä käytetään sitä tuke-

vien tietokantojen, kuten Microsoft SQL Server -tietokannan kanssa. (Ferrari & Russo 

2016, 152–157; Microsoft 2020g; Microsoft 2020m.) Kuviossa 9 esitetään, että Live Con-

nection -yhteyttä käytettäessä myös tietomalli jää tietolähteeseen Power BI:n sijaan, Di-

rect Query -yhteydessä tietomalli siirtyy raportin mukana. 

Power BI raportti suorittaa klikkauksia tehtäessä tarvittavia kyselyjä kantaan halutun datan 

näyttämiseksi, jonka takia tietomallin päivittämistä ei ajasteta Power BI:ssä. Direct Query -

yhteydessä palautettavien rivien määrä on rajoitettu miljoonaan riviin, ellei käyttäjällä ole 

Premium-kapasiteettia. Kyselyt rasittavat tietomallia enemmän kuin sisäisessä mallissa, 

mikä saattaa hidastaa raportin toimintaa. Tällöin hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi 

tulee varmistaa lähdekannan resurssien riittävyys reaaliaikaista yhteyttä käytettäessä. 

(Ferrari & Russo 2016, 152; Microsoft 2020m.)  
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Reaaliaikaista yhteyttä käytettäessä tietomallia ei voida luoda ja muokkausominaisuudet 

ovat joko rajoitettuja tai niitä ei voi käyttää ollenkaan. Esimerkiksi Live Connection -yhtey-

dellä toimivaa tietomallia käytetään sellaisenaan, ja tarvittavat muutokset tehdään lähde-

kantaan. Jos tietolähde sijaitsee on-premises-palvelimella, tulee palvelimelle asentaa Po-

wer BI Gateway, joka luo tietokäytävän tietojen päivittämistä varten. (Microsoft 2020m.) 

Tällä hetkellä Live Connection -yhteys ei tue useamman kuin yhden tietomallin käyttä-

mistä reaaliaikaisessa yhteydessä kerrallaan, joten kaiken datan on löydyttävä samasta 

tietolähteestä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei raportille voida yhdistää esimerkiksi kahta SSAS 

analyysikantaa kerrallaan, vaan kummallekin tietolähteelle tulee tehdä oma raporttinsa. 

Direct Queryä käytettäessä useamman tietolähteen yhdistäminen toisiinsa on nykyään 

mahdollista yhdistelmämallin avulla. (Microsoft 2020n; Microsoft 2020m.) 

6.2.3 Yhdistelmämalli (Composite Model) 

Yhdistelmämalli mahdollistaa sellaisen raportin tekemisen, jossa käytetään yhtä tai use-

ampaa Direct Query -yhteyttä käyttävää tietokantaa ja tuotua dataa esimerkiksi taulu-

kosta. Ominaisuus on rajoittunut muutamiin Direct Query -lähteisiin, eikä sitä voida hyö-

dyntää Live Connection -yhteyttä hyödyntävien lähteiden, kuten SSAS analyysikannan 

kanssa. (Microsoft 2020o.) 

Tuotuja tauluja kytkettäessä tietokannassa oleviin tauluihin käytetään monen-suhde-mo-

neen yhteyttä, koska Power BI ei pysty tulkitsemaan tarkkaan tietokannassa olevaa sisäl-

töä. Tätä yhdistelmätapaa ei kannata käyttää saman tietomallin sisäisten tietojen kanssa, 

sillä monen-suhde-moneen yhteys ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. (Microsoft 

2020o.) 

6.2.4 Dataflow – vaihtoehto ETL:lle 

Power BI -tietovuo eli dataflow on ETL- prosessin korvaaja Power BI ympäristössä, jolloin 

varastointiin ei luoda tietovarastoa eikä myöskään SA-tasoa. Kuviossa 12 esitellään, 

kuinka dataflowhun tulevien tietolähteiden datasta tallennetaan entiteetit, jotka sisältävät 

M-kielellä tehtyjä kyselyitä. Entiteetit linkitetään ja käsitellään CDM eli Common Data Mo-

del -tietorakenteen mukaisissa kansioissa, ja muodostetaan model.json tiedosto, joka si-

sältää käytetyn tietomallin. Dataflow:n käyttäjällä tulee olla joko Power BI Pro tai Power BI 

Premium -lisenssi. Kun tietoa päivitetään Power BI:ssä, Pro -lisenssin omaava käyttäjä voi 

päivittää datan automaattisesti 8 kertaa päivässä, kun taas Premium käyttäjä voi ajastaa 

päivityksen 48 kertaa. (Microsoft 2019c.) 
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Kuvio 12. Dataflow-prosessin kaavio. (Microsoft 2019c) 

6.3 Tietojen suojaaminen ja RLS 

Power BI -raportointialusta mahdollistaa tietojen tallentamisen EU:n sisäisesti tarjoamalla 

vaihtoehdon muokata tietojen tallentamisen maantieteellistä sijaintia tai mahdollisuuden 

erilliseen pilviympäristöön, josta Power BI tarjotaan. GDPR -asetuksen näkökulmasta tie-

tojen käyttäjiä pystytään jäljittämään ja auditoimaan Azure Resource Managerin tai Office 

365 Security & Compliance center:n kautta, riippuen siitä, käytetäänkö Power BI vai Po-

wer BI Embedded -toteutusta. (Microsoft 2018.) 

RLS eli rivitason suojaus rajoittaa käyttäjien pääsyä dataan. Malliin luodaan erilaisia roo-

leja, joiden toimintaa säädellään DAX-kielellä tehtyjen lausekkeiden avulla. Raportoinnin 

käyttäjä voidaan kytkeä useampaan kuin yhteen rooliin, joten kaikkien rajoitusten ei tar-

vitse sijaita yhdessä roolissa. Riippuen datalähteestä RLS toteutetaan joko Power BI -tie-

tomallissa tai SSAS/AAS -tietomallissa. Tietojen suojaus voi tapahtua joko staattisesti tai 

dynaamisesti. (Microsoft 2020c; Microsoft 2020d.) 

 

Kuva 13. Power BI Desktop roolinäkymä (Pattison 2017). 
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Staattisessa suojauksessa määritetään tietyt yksittäiset roolit, jotka vaikuttavat datasisäl-

lön näkyvyyteen raportoinnin käyttäjälle. Jokainen näkyvyysalue pitää määrittää erikseen 

roolissa per dimensio. Kuvassa 13 näkyy, kuinka jokaiselle myynnin alueelle on luotu oma 

roolinsa, joka vaikuttaa Customers nimisessä taulussa. Kun käyttäjä kytketään rooliin 

Western Sales Region, näkee hän ainoastaan Customers taulusta tiedot, joissa myynti-

alue on Western Region. Jos käyttäjä kytkettäisiin tämän lisäksi rooliin Eastern Sales Re-

gion, näkisi hän sekä Western Sales että Eastern Sales myyntialueiden tiedot. Staattinen 

suojaus on helppoa toteuttaa, mutta muuttuu epäkäytännölliseksi ja haasteelliseksi ylläpi-

tää, kun roolien määrä kasvaa suureksi. (Microsoft 2020c; Microsoft 2020d.) 

Dynaamisessa suojauksessa suojataan tarvittavat datamallin dimensiot käyttäjäkohtai-

sesti joko manuaalisesti tai automaattisesti. Yksittäistä roolia ei tarvitse linkittää jokaiselle 

käyttäjälle erikseen, vaan tässä hyödynnetään käyttäjän yksilöivää tietoa, kuten sähkö-

postia tauluista, joihin DAX:n avulla viitataan roolien hallinnassa. Erona kuvan 9 tapaan 

roolin DAX-koodiin ei enää määritellä yksittäisiä rajaavia arvoja, vaan luodaan yksittäinen 

rooli, jossa käytetään esim. username, userprincipalname tai customdata funktiota, jotka 

viittaavat taulussa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tässä tavassa käyttäjän yksilöivän 

tiedon, kuten Power BI -käyttäjätunnuksen tulee sijaita datamallissa, jotta siihen voidaan 

viitata roolitusta tehdessä. (Microsoft 2020c; Microsoft 2020d.) 

Rivitason suojauksessa Power BI Service -palvelun kirjautunut käyttäjä kytketään rapor-

tilla tai AAS tietomallissa luotuun rooliin. Poikkeuksena on reaaliaikaista yhteyttä käyttävä 

SSAS ja AAS tietomallit upotetussa raportoinnissa, joissa käyttäjän tieto ja siihen kuuluva 

rooli välitetään analyysimallissa luodun rivitasonsuojausroolin käytettäväksi. Toisin kuin 

raportoinnissa Power BI Service -palvelun kautta, upotetussa raportoinnissa raporttikäyt-

täjän ei tarvitse omistaa lisenssiä. Yksilöivä tieto voi olla jokin muu ASCII-muodossa oleva 

tietomallista löytyvä tunnus, joka välitetään upotuskutsun mukana Effective Identity -para-

metrin mukana raportoinnin hyödynnettäväksi. (Microsoft 2020c; Microsoft 2020d.) 



27 

7 TOTEUTUS JA TYÖVÄLINEET 

CGI Suomi Oy:n tavoitteena on ajanhallinnan raportoinnin kehittäminen reaaliaikaisem-

paan ja digitaaliseen suuntaan. Nykytilanteessa työntekijöiden vuorolistoja tulostetaan sei-

nille näkyväksi, eikä työvuorojen muutoksia saada näkyvästi tietoon ennen, kuin työvuoro-

lista joko tulostetaan uudestaan tai suunnittelupisteen vastaava käy käsin merkkaamassa 

muutokset listaan. Digitaalisuus mahdollistaisi työvuorolistojen näyttämisen esimerkiksi 

tablettien kautta reaaliaikaisempana ja selkeänä kokonaisuutena muille suunnittelijoille ja 

työntekijöille. 

Toteutuksen päätavoitteena on luoda ajanhallinnan raportointiratkaisu CGI Suomi Oy:n 

asiakkaille heidän tarpeidensa mukaisesti, jossa data päivittyy lähes reaaliaikaisesti rapor-

toinnin käytettäväksi. Tutkimusongelmana on selvittää, kuinka paikallisilla palvelimilla si-

jaitsevaa dataa voidaan siirtää tehokkaasti ja turvallisesti Power BI raportoinnin käytettä-

väksi, ja onko tämä ylipäätänsä mahdollista. 

Työskentely aloitettiin tutkimalla lähdejärjestelmästä löytyviä ajanhallinnan kenttiä ja tutus-

tuttiin ohjelman toimintaan. Suunnittelupisteen vastaava syöttää työvuorotiedot järjestel-

mään, josta ne tulostetaan kaikkien työntekijöiden näkyville tai henkilökohtaisiksi työvuo-

rolistoiksi. Järjestelmistä nähdään myös, millaista osaamista kullakin henkilöllä on, jolloin 

heitä voidaan siirtää tiettyjen yksiköiden osaamistarpeiden mukaisesti työvuoroihin. Jär-

jestelmät sijaitsevat paikallisesti työntekijöiden koneilla, eikä niihin pääse käsiksi julkisen 

verkon kautta. Tällöin työvuorotietoihin ei pääse käsiksi muualta, kuin tietyistä päätelait-

teista. 

 

Kuvio 14. Ajanhallinnan tiedonsiirtoprosessi 

Ohjelman tutustumisen jälkeen tutustuttiin Azuressa tarjolla oleviin resursseihin. Ratkai-

sun testailua ja rakentamista varten perustettiin testitilaus, jonka sisälle luotiin resurssi-

ryhmä, joka sisälsi Azure Data Factoryn, Storage Account -tilin Azure Blob Storagen 

kanssa, SQL serverin tietokantoineen ja Azure Analysis Servicen. Resurssiryhmä mahdol-

listaa kokonaisuuteen kuuluvien ominaisuuksien paremman hallinnoinnin, eikä eri resurs-

seja tarvitse etsiä eri paikoista. Power BI Serviceen perustettiin oma työtila, jonne testira-

portit julkaistaan testaamista varten. Kuviossa 14 kuvataan tiedonsiirron prosessi 
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toteutuksessa, jossa CSV-tiedostot siirretään ja käsitellään Power BI -raportoinnille sopi-

vaksi kokonaisuudeksi. 

7.1 Lähdetiedostot 

Toteutuksen lähdetiedostot koostuvat on-premises-palvelimilla sijaitsevista ajanhallinnan 

CSV-tiedostoista, joihin on koottu työajan toteutumaan ja suunnitelmaan kuuluvat tiedot 

jokaiselta suunnittelupaikalta jaksoittain. Henkilötiedot datassa ovat anonymisoituja testi-

käyttöä varten. Tiedostojen käsittelystä teki helpompaa se, että ajanhallinnan tietoja ke-

räävän vientityökalun päätehtävänä oli tuottaa ajanhallinnan dataa ainoastaan raportointia 

varten, ja sen toimittamaan tietoon pystyttiin vaikuttamaan jo lähtöpäässä. Tämä vähensi 

tiedon muokkaamisen tarvetta ETL-prosessien aikana. 

Järjestelmä, josta ajanhallinnan tiedostot muodostetaan ei sisällä tietovarastoa. Tiedot tu-

levat leveinä FLAT-tauluina, jotka sisältävät yli 150 saraketta. Sellaisenaan taulut ovat tur-

han leveitä Power BI:ssä käytettäväksi ja laadun kriteereitä tulkittaessa tieto ei ole helposti 

luettavaa. Jos tietoihin halutaan yhdistää myöhemmin uusia sisältöjä, on tietomallin ylläpi-

täminen lähdetiedoston kanssa haastavaa eikä yhdistely onnistu helposti. Tämän takia 

taulussa olevat tiedot pilkotaan fakta- ja dimensiotauluiksi tietovarastointia varten. Kuvi-

ossa 14 näytetään, että prosessi toteutetaan Azure Data Factoryn avulla, joka poimii läh-

detiedostot Data Blob -instanssista käsittelyä varten ja muuntaa tiedostoja Data Flow -ob-

jektin avulla oikeaan muotoon. 

7.2 Tietojen päivittäminen ja käyttö raporteilla 

Johtuen vientityökalun suorituskyvystä päädyttiin toistaiseksi ratkaisuun, jossa dataa tuo-

reutetaan raportoinnin käytettäväksi tunnin välein. Päätös helpotti raportointiratkaisun to-

teuttamista, koska datan siirtämisen nopeudelle ei tullut enää täyttä reaaliaikaisuuden tar-

vetta, vaan poiminta voitiin ajastaa toimimaan kerran tunnissa.  

Tietojen kuljettamiseen paikalliselta palvelimelta suunniteltiin käytettävän CGI:n omaa da-

tansiirtoon tarkoitettua prosessia, joka kuljettaa CSV-tiedostot kerran tunnissa Azure Data 

Blob- säilytyspaikkaan. Testikäytössä tähän soveltui Azuren oma tiedonsiirron prosessi, 

jota kutsutaan AzCopy -aktiviteetiksi. Kuviosta 10 nähdään, että tietojen siirryttyä aktivoi-

daan Azure Data Factory suorittamaan ETL-prosesseja Data Flow:n ja prosessiputkien 

avulla. Prosessin lopputuloksena syntyy tabulaarinen AAS-tähtimalli mittareineen, jota Po-

wer BI lukee reaaliaikaisesti Live Connection -yhteydellä raporteilla. Tällöin raportilla on 

aina käytettävissä tietomallin tuorein tieto. 
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7.3 Tietomalli ja suojaus 

Tietomalli toteutettiin Azure Analysis Serviceen pilkkomalla tietolähteen data fakta- ja di-

mensiotauluihin. Tietomalli mukailee tabulaarista tähtimallia, joka toimii parhaiten Power 

BI raportoinnin kanssa. Moniulotteista MOLAP-tietomallia ei luotu, koska Azure Analysis 

Service ei toistaiseksi tue niiden käyttämistä, vaikka Power BI tällaisia malleja tukeekin. 

Tietomallissa esiintyviä dimensioita ovat esimerkiksi henkilö, yritys, osaamiset ja päivä-

määrähierarkia. Faktana puolestaan toimii työaikatapahtumat. Tällöin henkilöä kuvailevat 

tiedot kuten henkilönumero, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, ammattikunta ja nimi 

poimitaan henkilödimensioon, ja samankaltaiset prosessit suoritetaan jokaiselle tietomallin 

taululle.  

Jatkossa tietomalliin rakennetaan mahdollisesti summatauluja, joiden tietoihin annetaan 

pääsy henkilöille, joille ei anneta oikeuksia yksittäisen työntekijän tietoja kertovalle tasolle. 

7.4 Power BI 

Toteutuksessa käytettiin Power BI Serviceä ja Power BI Desktopia. Koska raportointiin 

tarvittavia tietoja halutaan lukea mahdollisimman reaaliaikaisesti, päädyttiin käyttämään 

reaaliaikaista Live Connection -yhteyttä Azuren Analysis Service -kantaan, jolloin ei tarvita 

Power BI Premium -lisenssiä mahdollistamaan automaattista tietojen päivittymistä enem-

män kuin 8 kertaa päivässä. Jos malli olisi rakennettu niin, että tieto tuotaisiin Power 

BI:hin, olisi toteutus pitänyt ajastaa päivittymään siten, että aktiivisimmilla työtunneilla ra-

portointi päivittyy useammin kuin yöaikaan.  

Testiraportit julkaistiin Power BI Serviceen, josta niitä jaetaan alustavasti asiakkaille. Tes-

tiversiossa ei ole vielä rivitasonsuojausta, mutta se tullaan rakentamaan raporttien julkai-

suvaiheessa, kunhan käyttöoikeustietojen tuominen raportointia varten ratkaistaan. 
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8 YHTEENVETO JA JATKOKEHITYS 

Opinnäytetyön aikana todettiin ajanhallinnan datan viemisen ja tuoreuttamisen pilviympä-

ristössä olevan toteutettavissa ja luotiin Azuren työkaluja hyödyntävä raportoinnin ratkai-

sukuvaus ja testiversio, joka hakee ajanhallinnan datan ajastetusti lähdepalvelimilta 

Azuressa sijaitseviin kansioihin. Azure Data Factoryssa aktivoidaan tiedonsiirtoon tarkoi-

tettu väylä, joka tuoreuttaa tietokannan tiedot ja kuljettaa ne Azure Analysis Services -ta-

bulaarimallin käytettäväksi. Testaamisessa käytettävät raportit lukevat tietolähdettä reaali-

aikaisella yhteydellä Power BI Servicessä. 

Jatkokehityksenä raportointiin lisätään rivitasonsuojaus. Ensimmäiseksi tämä rakennetaan 

Power BI Service -ympäristössä sijaitsevalle raportille käyttäen Power BI -käyttäjätunnus-

tietoja. Tämän lisäksi raportteja tullaan upottamaan ulkopuolisiin sovelluksiin, jolloin käyte-

tään Power BI Embedded -toteutusta. Tällöin rivitason suojaus toteutetaan kyseisten so-

vellusten käyttäjille sopivaksi. RLS rakennetaan AAS-tietomalliin, ja käyttäjätieto välitetään 

ASCII-muotoisena parametrina rivitasonsuojauksen roolia varten. Samalla tulee tutkia ja 

parantaa käyttäjän tunnistavien parametrien suojauksen tasoa välitettäessä tietoja Azure 

Analysis Servicen käytettäväksi. 

Ajanhallinnan tietolähteitä vasten tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan myös raportointia, 

joka vaatii nopeamman kuin tunnin välein tuotavan datan. Tällaista raportointia voidaan 

tarvita esimerkiksi maailmanlaajuisissa poikkeusoloissa, jolloin työvuorosuunnittelijoiden 

tulee tietää tarkasti, keitä ja millä osaamisella olevia henkilöitä on töissä tai joutunut pois-

saolevaksi esimerkiksi karanteenin takia. Azuressa olevan työympäristön tehokkuutta pa-

rannetaan ja tiedon päivittymisen putkea kehitetään nopeammaksi. Azuren työkaluilla hin-

nan rajoissa, koska SaaS-ratkaisussa tehokkuuden nostaminen vie helposti liikaa varoja 

suhteessa todelliseen hyötyyn.  
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