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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka mahdollisti lainsäädännöllään siirtymisen pa-

perisesta taloushallinnosta sähköiseen taloushallintoon vuonna 1997. Taloushallinnolla tar-

koitetaan järjestelmää, jolla yritys voi seurata taloudellista toimintaansa ja raportoida toimin-

nastaan sidosryhmilleen. Modernin teknologian hyödyntäminen taloushallinnossa on Suo-

messa vieläkin hyvällä tasolla. Taloushallinnon teknologinen kehitys on mahdollistanut au-

tomaation nousun ja tiedon tehokkaan hyödyntämisen. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 11–

13.) 

Business intelligencellä eli BI:llä tarkoitetaan liiketoimintatiedon hallintaa. BI-järjestelmillä 

tarkoitetaan liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiä, jotka edistävät tiedon etsintää, jaka-

mista ja analysointia yrityksissä. Onnistunut liiketoimintatiedon hallinta mahdollistaa yrityk-

siä ymmärtämään omaa toimintaansa ja toimintaympäristöään. (Hovi ym. 2009, 188; Lai-

honen ym. 2013, 49–50.) 

On yrityksen edun mukaista saada olemassa oleva data tiettyyn muotoon, josta sen analy-

sointi on helpompaa. Liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmät eli BI-järjestelmät ovat kei-

noja tähän tiedon visualisointiin ja analysointiin. Näillä järjestelmillä saadaan yrityksen si-

sällä olevasta datasta enemmän irti ja saadaan tieto paremmin esille organisaation eri osas-

toilla.  (Analytiks 2020; Climber 2020.)  

Yrityksille saattaa tulla tietoja moniin eri osastojen järjestelmiin. Esimerkiksi taloushallinnon 

ja markkinoinnin osastoilla saattaa olla käytössä eri järjestelmät, mikä voi tuottaa haasteita 

yrityksen sisäisessä raportoinnissa. Erilaiset BI-järjestelmät auttaa yritystä yhdistelemään 

nämä tiedot monista eri paikoista yhteen raportointijärjestelmään. Tiedon ollessa yhdessä 

paikassa saadaan sitä hyödynnettyä organisaation eri osastoilla, kuten laskentatoimessa ja 

markkinoinnissa. Tiedon ollessa saatavilla useilla osastoilla, auttaa se yrityksen työnteki-

jöitä saamaan paremman kuvan omasta ja yrityksen toiminnasta. (Analytiks 2020; Climber 

2020.) 

BI-järjestelmät tuovat yritykselle keinon päästä tietoon käsiksi ja mahdollisuuden säästää 

aikaa. Uusilla BI-järjestelmillä, kuten kohteessa käyttöön otetulla BI-järjestelmällä Qlik Sen-

sellä pystytään seuraamaan esimerkiksi tuoteryhmien myyntituloksia. BI-järjestelmillä voi-

daan katsoa samassa järjestelmässä esimerkiksi, kuinka paljon yksi myyjä on myynyt tie-

tystä tuoteryhmästä tietyllä aikavälillä.  (Kapanen 2019.) 
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Tutkimus on ajankohtainen kohdeorganisaatiossa. BHG Finland on useamman suomalai-

sen verkkokaupan muodostama organisaatio, joka toimii DIY-sektorilla. Lyhenne DIY tulee 

englanninkielisestä termistä Do It Yourself eli tee se itse. BHG Finland toimii lähinnä ver-

kossa. BHG Finlandissa on lähivuosina siirrytty käyttämään Qlik Sense BI-järjestelmää ra-

portoinnin kehittämiseksi, jonka vuoksi tämä opinnäytetyö tehdään. (BHG Finland.)  

1.2 Aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä aiheesta 

Samankaltaisia opinnäytetöitä löytyy ennestään tehtynä. Opinnäytetöitä löytyy raportoin-

nista, BI-järjestelmistä ja Qlik Sensestä. Aiemmin näistä aiheista tehdyt työt olivat liiketa-

louden, hallinnon ja markkinoinnin opiskelijoilta. Kuitenkaan ei löytynyt opinnäytetyötä, joka 

käsittelisi BI-järjestelmän vaikutuksia yrityksen toimintaan muutamalla osastolla. 

Markkasen (2016) opinnäytetyössä käsitellään raportoinnin hyödyntämistä myynnin seu-

rannassa Lahti Aqualla. Tutkimustuloksena päädyttiin siihen, että sen hetkinen myynnin ra-

portointiprosessi oli vanhanaikainen. Uuden ohjelmiston Qlik Sensen myötä raportointi tuli 

helpommaksi, kun päästiin tekemään syvempiä katsauksia, tutkimaan ja vertailemaan da-

taa helpommin.  

Lahtisen (2016) opinnäytetyössä käsitellään raportoinnin automatisointia ja sen vaikutuksia 

digitoimistossa. Opinnäytetyö oli muodoltaan kehittämishanke, jossa käsiteltiin taustalla 

olevia liiketoiminnallisia ilmiöitä. Työssä tehtiin prosessikuvaus, jossa esiteltiin automati-

soinnin prosessi, ja opinnäytetyön tuloksena on se, että raportoinnin automatisaatiolla saa-

vutettiin hyötyjä, kun prosessit tehostuivat ja liiketoimintatiedon hallinta kehittyi. 

Sieväsen (2015) opinnäytetyössä käsitellään kiinteistö- ja tiladatan raportointia ja visuali-

sointia Qlik Sensen avulla. Työn tutkimuskysymyksenä oli voisiko eri järjestelmistä tulleita 

raportointeja korvata Qlik Sensellä rakennetulla raportoinnilla. Tutkimuksen lopputuloksena 

on se, että Qlik Sense soveltuu hyvin kiinteistö- ja tiladatan raportointiin. 

1.3 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää BI-järjestelmän Qlik Sensen käyttöönoton vai-

kutuksia kohdeorganisaation toimintaan. Tutkimuksessa selvitellään BI-järjestelmän käyt-

tökokemuksia työntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoite auttaa organisaatiota 

ymmärtämään paremmin, mitä hyötyjä saavutetaan BI-järjestelmän käyttöönotolla. Tämä 

opinnäytetyö voi toimia myös esimerkkinä yrityksille, jotka ovat harkinneet uuteen raportoin-

tijärjestelmään siirtymistä.  



3 

Tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan oikeat tutkimuskysymykset. Pääkysy-

myksenä on ”Miten BI-järjestelmän käyttöönotto on vaikuttanut organisaation toimintaan?”. 

Alatutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 

- Minkälaista oli entinen raportointi? 

- Miten raportointi on muuttunut? 

- Miten usein BI-järjestelmää käytetään?  

- Kuinka hyödyllistä on yrityksen raportoinnin seuraaminen? 

Aihe on rajattu käsittelemään BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutusta kohdeorganisaa-

tiossa.  

1.4 Tutkimusmenetelmät ja aineiston hankinta 

Opinnäytetyön tutkimusosuus suoritetaan teemahaastatteluilla. Teemahaastattelu on haas-

tattelu, joka ei rakennu yksityiskohtaisten kysymyksien varaan. Teemahaastattelussa on 

valmiit aiheet ja teemat, jotka esitän jokaiselle haastateltavalle. Teemahaastattelu antaa 

vapaammat kädet kuin esimerkiksi lomakehaastattelu, mikä on hyvä tutkimusta varten, sillä 

haastatteluja suoritetaan eri osastoilla ja eri tehtävissä työskenteleville henkilöille. (Kvali-

motv.) 

Teemahaastattelut on mahdollista tehdä kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti. Tämän opin-

näytetyön haastattelut tehdään kvalitatiivisesti eli laadullisesti, sillä haastatteluja tehdään 

vain pieni määrä tietyillä osastoilla. Kvantitatiivinen tutkimus ei soveltuisi tähän tutkimuk-

seen, sillä se perustuu määrään. Lisäksi kvantitatiivista tutkimusta on helpompi tulkita, jos 

käytetään tilastoja ja numeroita, joita ei ole tässä tutkimuksessa tarvetta käyttää. (Kvali-

motv; Jyväskylän yliopisto.)  

Opinnäytetyössä tutkikaan BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia henkilökunnan näkö-

kulmasta, eikä opinnäytetyössä syvennytä mahdollisiin BI-järjestelmän tuomiin taloudellisiin 

hyötyihin. Taloudellisia hyötyjä ei työssä mitata, sillä BI-järjestelmän käyttöönoton tuomia 

mahdollisia taloudellisia hyötyjä on vaikea verrata suoraan taloudellisiin vaikutuksiin monen 

eri yrityksen muodostamassa organisaatiossa.   

Haastattelut tehdään henkilöille seuraavilta osastoilta: 

- Taloushallinto 

- Johto 

- Business intelligence development 
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Nämä osastot on valittu tutkimukseen sen takia, koska näillä osastoilla tarvitaan raportointia 

ja nähdään BI-järjestelmän vaikutuksia konkreettisesti yrityksen toimintaan. Haastatteluissa 

pyritään vastaamaan tutkimuksen pääkysymykseen ”Miten uusi BI-järjestelmä on vaikutta-

nut organisaation toimintaan?” Haastatteluissa on oleellista selvittää myös taustatietoa en-

tisestä raportoinnista, joten haastatteluilla päästän toissijaisesti tarkastelemaan myös orga-

nisaation entistä raportointia. 

Teemahaastattelussa ei käytetä yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan käsitellään aihetta tee-

mojen perusteella. Teemat ovat käytössä haastattelijan muistilistana (katso liitteet 1–3) ja 

ne toimivat aihealueina, joihin tutkimuskysymykset kohdistuvat. Tämän tutkimuksen teema-

haastatteluissa käytettäviä teemoja ovat business intelligence, sisäinen laskentatoimi, tie-

tojohtaminen ja raportointi. Teemat ovat valittu, koska ne sopivat aiheeseen ja haastatelta-

vien henkilöiden työtehtäviin. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 66.) 

Haastateltavat ovat johdon, sisäisen laskentatoimen ja BI-järjestelmän parissa työskentele-

viä henkilöitä. Hovin ym. (2009, 83) mukaan BI-ratkaisun tyypillistä käyttäjäkuntaa ovat 

johto ja organisaation henkilöt, joiden tarvitsee hyödyntää liiketoiminnan kannalta oleellista 

tietoa päivittäisessä toiminnassa.  

1.5 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö aloitetaan johdannolla, jonka jälkeen siirrytään kahteen teorialukuun. Luvussa 

2 käsitellään aiheita, jotka liittyvät olennaisesti BI-järjestelmien käyttäjäkuntaan. Edellä mai-

nitussa luvussa käydään läpi yrityksen sisäistä laskentatoimea, raportointia ja tietojohta-

mista. Luvussa 3 tarkastellaan BI-järjestelmiä yleisesti ja kohdeorganisaation käyttöönotta-

maa Qlik Sense -BI-järjestelmää. Kuviossa 1 käydään läpi opinnäytetyön rakenne. 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

 

Luvussa 4 käsitellään varsinaista tutkivaa osaa eli BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia 

organisaatiossa. Luvussa käydään läpi kohdeorganisaatio, taustatietoja entisestä raportoin-

nista ja haastattelut. Viimeisenä luvussa 5 käsitellään yhteenveto tutkimuksesta. 

 

 

 

1. Johdanto

• Luvussa 1 käydään läpi tutkimuksen tausta, aikaisemmin 
tehtyjä opinnäytetöitä aiheesta, tutkimuksen tavoite, 
tutkimuskysymykset, aiheen rajaus ja opinnäytetyön rakenne.

2. Yrityksen sisäinen 
laskentatoimi, 
raportointi ja 

tietojohtaminen

• Luvussa 2 käydään läpi yleisiä asioita yrityksen sisäisestä 
laskentatoimesta, raportoinnista ja tietojohtamisesta.

3. BI-järjestelmät ja 
Qlik Sense

• Luvussa 3 käydään läpi BI-järjestelmiä yleisesti ja tarkemmin 
kohdeorganisaation käyttöönottamaa Qlik 
Sense -BI-järjestelmää.

4. BHG Finland ja 
tutkimus

• Luvussa 4 käydään läpi kohdeorganisaation esittely ja 
tutkimus.

5. Yhteenveto

• Luvussa 5 käydään läpi yhteenveto opinnäytetyöstä.
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2 Sisäinen laskentatoimi, raportointi ja tietojohtaminen 

2.1 Yrityksen sisäinen laskentatoimi 

Sisäisen laskentatoimen tehtävä on tuottaa tietoa yrityksen johdolle. Sisäisestä laskentatoi-

mesta käytetään myös nimitystä johdon laskentatoimi. Yrityksen toiminta tuottaa monen-

laista tietoa, josta osa on hyödyllistä raportoida ja osa tarvitsee raportoida. Näistä tiedoista 

raportoidaan yrityksen sisäisille toimijoille sekä yrityksen ulkopuolella oleville sidosryhmille. 

Yrityksillä on lain mukainen velvoite tuottaa raportteja ulkoisille sidosryhmille kuten verotta-

jalle ja sijoittajille. Tämän takia laskentatoimi on jaettu kahteen eri osa-alueeseen, ulkoiseen 

ja sisäiseen laskentatoimeen. (Ikäheimo ym.  2019, 13; Similä 2020.) 

Ulkoinen laskentatoimi on takautuvaa, sillä sen tehtävä on tuottaa raportteja menneisyyden 

tapahtumiin perustuen. Sisäisen laskentatoimen tehtävänä on tuottaa raportteja ja ennus-

teita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tapahtumiin perustuen. Tässä luvussa 

käydään läpi lähinnä yrityksen sisäistä laskentatoimea, jonka toteuttaminen on täysin va-

paasti yrityksen päätettävissä toisin kuin ulkoinen laskentatoimi, jossa pitää noudattaa tiet-

tyjä malleja ja asetuksia. Sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen eroavaisuuksia käsitellään 

kuviossa 2. (Atkinson ym. 2012, 26–27; Ikäheimo ym. 2019, 13; Similä 2020.) 
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Kuvio 2. Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi (Mukailtu Ikäheimo ym. 2019, 14–15)  

 

Sisäisen laskentatoimen tärkeimpänä sidosryhmänä toimii yrityksen johto. Yrityksen johto 

tarvitsee tietoa tehdessään päätöksiä ja ohjatessaan yrityksen toimintaa. Sisäinen lasken-

tatoimi tuottaa tietoa ja arvioita, jotka toimivat päätöksenteon tukena yrityksen johdolle. Si-

säinen laskentatoimi tukee myös työntekijöiden ohjaamisessa ja resurssien varmistami-

sessa. Sisäiseen laskentatoimeen kuuluu eri osa-alueita, joita käsitellään seuraavissa kap-

paleissa. (Ikäheimo ym. 2019, 126–128.) 

Kustannuslaskenta kuuluu sisäisen laskentatoimen tehtäviin. Kustannuslaskennan kolme 

tärkeintä tehtävää ovat: varastojen arvostus, vastuualuelaskenta ja tuote-, palvelu- ja asia-

kaskohtaisten kustannusten määrittäminen. Varastojen arvostus tarkoittaa yrityksen varas-

tojen arvojen laskemista. Vastuualuelaskennan tarkoituksena on merkitä kustannuksia eri 

vastuualueille esimerkiksi kustannusten laskenta myymäläkohtaisesti. Tuote-, palvelu- ja 

asiakaskohtaisten kustannusten määrittämisessä selvitetään nimensä mukaisesti 

Sisäisen 
laskentatoimen 

tehtävät

Sidosryhmät:
Yrityksen johto, kontrollerit

Millaista:
Vapaamuotoista yrityksen johdon 

tukemiseksi. 

Antaa kuvan tietystä tilanteesta tarpeen 
mukaan.

Tuotetaan jokaisen yrityksen johdon 
tarpeen mukaan.

Raportointi on raha- ja ei-rahamääreistä.

Tehtävät:
Kustannuslaskenta, strategisen ohjauksen 

tukeminen, budjetointi, suorituksen 
arviointi, pakkitseminen, hinnoittelu ja 

investoinnit.

Raportointi yrityksen johdon tueksi.

Ulkoisen 
laskentatoimen 

tehtävät

Sidosryhmät:
Ulkoiset sidosryhmät, asiakkaat, 

rahoittajat, omistajat, liikekumppanit, 
työntekijät ja valtio.

Ulkoisen laskentatoimen tietoja voi 
hyödyntää myös esimerkiksi yrityksen 

kilpailijat ja yritysanalyytikot.

Millaista:
Lain säätelemää.

Antaa yleiskuvan yrityksen tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta.

Ei räätälöidä käyttötarpeen mukaan.

Raportointi on pääasiallisesti raha-
määreistä.

Tehtävät:

Tuottaa lakisääteisiä raportteja yrityksen 
ulkoisille sidosryhmille.
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tuotteiden, palveluiden ja asiakkaiden kustannukset, jotta niiden kannattavuus yritykselle 

voidaan selvittää. (Ikäheimo ym. 2019, 130.) 

Strategisen ohjauksen tukeminen on yksi sisäisen laskentatoimen tehtävä. Yrityksen stra-

tegia kuvailee, miten yritys saa edun olemalla erilainen tai parempi kilpailijoihinsa verrat-

tuna. Sisäisellä laskentatoimella on mahdollisuus tukea strategista päätöksentekoa ja yri-

tyksen strategian toimeenpanoa. Yrityksen toimintaan vaikuttavia tekijöitä on tärkeää voida 

analysoida ja yritys pystyy tukemaan näitä analyysejä sisäisellä laskentatoimella. Analyy-

sien pohjalta yrityksen johto voi asettaa tavoitteita yrityksen toiminnan kehittämiselle. Stra-

tegian toteutumista voidaan mitata yrityksen haluamalla tavalla. (Atkinson ym. 2012, 540; 

Ikäheimo ym.  2019, 146–153.)  

Budjetilla tarkoitetaan yleensä yrityksen rahamääreistä toimintasuunnitelmaa tietyllä ajan-

jaksolla. Yksi sisäisen laskentatoimen tehtävistä on budjetointi, jossa laaditaan budjetti tie-

tylle ajalle. Budjetti laaditaan yleensä yrityksen strategian perusteella esimerkiksi jos stra-

tegiana on ollut kasvattaa työntekijöiden hyvinvointia, pitää se silloin huomioida myös bud-

jetissa. (Ikäheimo ym.  2019, 154–155.) 

Suoritusten arviointi ja niistä palkitseminen kuuluvat sisäisen laskentamoinen tehtäviin. 

Tämä toimii lähtökohtana tavoitteisiin liittyvissä palkitsemisissa, kuten tulospalkkauksessa. 

Suorituksen arviointi on helppoa sisäiselle laskentatoimelle esimerkiksi myyntityössä, jossa 

tulokset ovat selkeästi nähtävillä. Tulosten ollessa selkeästi nähtävillä, pystytään asetta-

maan tietyt tulospalkkiot, jotka tukevat ja motivoivat työn tekemisessä. (Ikäheimo ym. 2009, 

164–167.) 

Hinnoittelussa lasketaan tuotteelle hinta, jolla tuotetta saadaan myytyä ja tuotettua voittoa. 

Hinnoittelussa on perinteisesti kolme erilaista mallia. Kustannuspohjaisessa hinnoittelussa 

selvitetään tuotteesta aiheutuvat kustannukset, joiden päälle lisätään kate. Puolestaan 

markkinalähtöisessä hinnoittelussa hinta määräytyy kilpailutilanteen pohjalta. Kolmannessa 

hinnoittelumallissa tuote hinnoitellaan sopivan hintaiseksi asiakkaan vaihtoehtojen mukaan. 

Tätä hinnoittelumallia voidaan käyttää esimerkiksi tuotteisiin tai palveluihin, joille ei löydy 

markkinoilla kilpailua. (Ikäheimo ym. 2009, 171–173.) 

Sisäinen laskentatoimi toimii investointipäätösten tukena tuottamalla investointilaskelmia, 

joiden avulla yrityksen johto voi tehdä päätöksiä.  Investointeja on erilaisia, ja ne voidaan 

jakaa ohjaustason mukaan esimerkiksi operatiivisiin ja strategisiin investointeihin. Operatii-

viset investoinnit tehostavat yrityksen toimintaa ja toimivat yhdessä yrityksen strategian 

kanssa. Strategiset investoinnit luovat uusia toimintaedellytyksiä ja muuttavat yrityksen ny-

kyistä toimintaa. Investointeja voidaan myös luokitella niiden tehtävän perusteella yrityk-

sessä tai investointikohteen luonteen mukaan. (Ikäheimo ym. 2009, 174–178.) 
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Sisäinen laskentatoimi on tärkeää yrityksen toiminnalle. Sisäisen laskentatoimen tehtäviin 

kuuluu johdon päätöksenteon tukeminen ja toiminnan suunnittelu. Sisäinen laskentatoimi 

tarjoaa asiantuntemusta taloudellisessa raportoinnissa, mikä auttaa johtoa ymmärtämään 

yrityksen taloudellista tilaa ja auttaa johtoa tekemään mahdollisia päätöksiä, jotka vaativat 

taloudellista sitoutumista. Sisäinen laskentatoimi auttaa johtoa priorisoimaan sijoituskoh-

teita ja selvittämään mahdollisia leikkauskohteita.  Sisäisen laskentatoimen yrityksen talou-

dellisten tunnuslukujen laskeminen ei ole ainoa sisäisen raportoinnin tehtävä. Sisäiseen 

raportointiin kuuluu myös ei-rahamääräistä mittaamista. Sisäisessä raportoinnissa voidaan 

myös mitata suoritusta esimerkiksi seuraamalla ja raportoimalla asiakastyytyväisyyden ta-

soa.  (Atkinson ym. 2012, 28; Ikäheimo ym. 2019, 127; Greenstep.) 

2.2 Raportointi 

Raportointi on oleellinen osa yrityksen ohjausta. Onnistuneella raportoinnilla pystytään seu-

raamaan yrityksen kehitystä, reagoimaan muutoksiin ja ennakoimaan tulevaisuutta. Oleel-

lista raportoinnissa on, että käytettävä tieto on oikeaa ja oleellista. Väärä tieto voi johtaa 

yrityksen johdon harhaan, ja jos tieto on epäoleellista, sen aikaansaamat raportit eivät hyö-

dytä yritystä. Raporttien pitää myös saapua yrityksen johdolle oikeaan aikaan, jotta niitä 

keretään hyödyntämään. Nykyään tämä onnistuu hyvin, kun käyttäjille mahdollistetaan 

omatoimisesti pääsy tietoon. (Alhola & Lauslahti 2002, 316; Lahti & Salminen 2014, 183–

186.) 

Kuviossa 3 näkyy, kuinka raportointi sijoittuu menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuu-

teen. Menneisyyden raporteissa päästään tarkastelemaan tavoitteiden ja toteutumien eroja 

ja analysoimaan näitä tietoja esimerkiksi yrityksen tuloslaskelman kautta. Nykyhetken ra-

portointi on reagoivaa, ja sitä pystytään hyödyntämään esimerkiksi voimassa olevan kam-

panjan seurannassa. Tulevaisuutta voidaan yrittää raportoida ennakoivasti erilaisten mitta-

ristojen ja raporttien yhdistelmien avulla. (Alhola & Lauslahti 2002, 321.) 
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Kuvio 3 Raportoinnin aikajana (Mukailtu Alhola & Lauslahti 2002, 321) 

 

Yrityksen raportoinnissa on perinteisesti kaksi eri pääjakoa: sisäinen ja ulkoinen raportointi. 

Tässä alaluvussa keskitytään yrityksen sisäiseen raportointiin, sillä se liittyy oleellisesti 

opinnäytetyön aiheeseen. Sisäisestä raportoinnista käytetään myös nimeä johdon rapor-

tointi. Kuviossa 4 tarkastellaan tarkemmin raportoinnin jakoa yrityksissä. (Lahti & Salminen 

2014, 171–176.) 
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Kuvio 4. Ulkoinen ja sisäinen raportointi (Mukailtu Lahti & Salminen 2014, 173)  

 

Johdon raportointi voidaan jakaa käyttötarpeiden mukaan kolmeen eri osa-alueeseen. En-

simmäinen osa-alue on talous- ja tulosraportointi, joka on myös osa ulkoista laskentatoi-

mea. Sisäisessä talous- ja tulosraportoinnissa voidaan raportoida paljon laajemmin, ja tie-

dot ovat erilaisia verrattuna ulkoiseen talous- ja tulosraportointiin, jossa raportit laaditaan 

lain vaatimissa puitteissa. Sisäisessä talous- ja tulosraportoinnissa voidaan raportoida tar-

kemmin esimerkiksi tiettyjä avainlukuja, tietyn tuoteryhmän tai tietyn myymälän tietoja. 

(Lahti & Salminen. 2014, 176–180.) 

Toisena osa-alueena on talousohjauksen raportointi, jossa analysoidaan ja ennustetaan 

yrityksen taloudellista tilaa sekä seurataan strategisia mittareita. Talousohjauksen 

Raportoinnin 
pääkategoriat

Sidosryhmät

Osa-alueet

Tietolähteet

Ulkoinen 
raportointi

Viranomaiset

Rahoittajat

Omistajat 

Muut sidosryhmät

Talous- ja 
tulosraportointi

Tilinpäätösraportointi

Konsernikonsolidointi-
ja 
tilinpäätösraportointi

Taloushallinto

Sisäinen 
raportointi

Yrityksen johto

Työntekijät

Talous- ja 
tulosraportointi

Talousohjausraportoin
ti

BI- ja liiketoiminta-
analytiikka

Taloushallinto

Muut operativiiset 
järjestelmät

ERP

Big Data



12 

raportointiin kuuluu muun muassa vakioitu sisäinen talousraportointi, kuukausiraportointi ja 

budjetointiprosessi. (Lahti & Salminen. 2014, 176–180.) 

Kolmantena osa-alueena on liiketoimintatiedon hallinta ja analysointi. Taloushallinnon da-

taa pystytään hyödyntämään ja raportoimaan erilaisten BI-järjestelmien avulla. BI-järjestel-

millä pystytään tekemään tiedon monipuolista analysointia. BI-järjestelmillä on mahdollista 

saada tiedon käsittelyä automatisoitua, jolloin ei enää vaadita niin paljoa manuaalista datan 

analysointia ja raportointia. Tehokas BI-raportointi ja analytiikka mahdollistaa monia eri asi-

oita, joita kuviossa 5 on kuvattu. (Lahti & Salminen. 2014, 181–182.) 

 

 

Kuvio 5. Tehokas BI-raportointi ja analytiikka (Mukailtu Kaarlejärvi & Salminen. 2018, 202)  

 

Tiedon määrän ollessa erittäin suuri BI-ratkaisu helpottaa raportointia, koska tällöin olen-

naisia ja poikkeuksellisia asioita saadaan nostettua esille helposti ymmärrettävissä visuaa-

lisissa muodoissa. Oleellisten asioiden esille nostaminen auttaa yritystä ymmärtämään 

omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 203.) 

Raportointi edellyttää tietolähteitä, ja tietoa syntyy yritykselle monista eri paikoista. Ulkoinen 

raportointi käyttää lähinnä kirjanpidossa olevia tietoja tietolähteenä. Sisäisessä 
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raportoinnissa käytetään myös muita tietolähteitä kuten sisäisiä taloustietoja ja myyntien-

nusteita. BI-raportoinnissa pyritään käyttämään tietoa mahdollisimman monesta paikasta 

yrityksen sisä- ja ulkopuolelta. Kuviossa 6 käsitellään hyvää raportointitapaa.  (Lahti & Sal-

minen 2014, 182; Kaarlejärvi & Salminen 2018, 201.) 

 

 

Kuvio 6. Hyvän raportointitavan käytännöt (Mukailtu Lahti & Salminen 2014, 187) 

 

Hyvään raportointitapaan kuuluu mahdollistaa käyttäjille pääsy tietoon. Raportointiteknolo-

giat ja järjestelmät ovat kehittyneet merkittävästi, mikä mahdollistaa raporttien jakelun säh-

köisesti ja automaattisesti. Hyviä keinoja raporttien jakamiseen ovat esimerkiksi raporttipor-

taalit, joissa käyttäjät voivat esimerkiksi tilata tietyt raportit tietyin väliajoin. Toinen hyvä 

keino on itsepalveluperiaate, jossa käyttäjä voi itse suorittaa kyselyitä ja tehdä itse tietyn-

laisia raportteja. Tämä edellyttää käyttäjiltä hieman osaamista. Kolmas keino on raporttien 

jakelu käyttäjille automaattisesti sähköpostilla. Nämä kolme tapaa mahdollistavat käyttäjille 

pääsyn tietoon. (Lahti & Salminen 2014, 183–186.)  

2.3 Tietojohtaminen 

Tietojohtaminen on yrityksen tuottaman tiedon ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä yrityk-

sen toiminnan johtamisessa. Johtamisen tavoitteena on organisaation tavoitteisiin pääse-

minen. Tietojohtaminen vähentää epävarmuuksia yrityksissä, sillä tietoperusteisessa 

Paperin vähentäminen

Automatisoitu raporttien jakelu sähköisessä muodossa

Käyttäjien pääsy tietoon itseohjautuvasti

Tilikartan, tiliöintiohjeiden ja johdon laskennan tasojen 
säännöllinen läpikäynti
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johtamisessa päätöksenteko perustuu faktoihin ja analyyseihin. (Pellinen 2017, 15–16; 

Spanó & Di Paola 2019, 29–30.) 

Tietojohtaminen on yksi johtamisen alue, jonka perusteena on tiedon vaikutus organisaa-

tioiden menestymiseen. Tietojohtamisella pyritään parantamaan työn laatua ja organisaa-

tioiden suorituskykyä. Tiedon hallinta voi olla organisaatioissa hankalaa sen aineettoman 

muodon vuoksi, eikä tietoa ole myöskään helppoa aina mitata. Tietojohtamisen alkuaikoina 

tietoa pyrittiin enemmän tuottamaan ja tallentamaan, mutta nykyään trendi on tiedon hyö-

dyntäminen. Tieto on noussut yhteiskunnassa tärkeäksi tekijäksi, jolla yritykset voivat pa-

rantaa kilpailukykyään. (Laihonen ym. 2013, 6,10.) 

Teknologia on avustava tekijä tietojohtamisessa. Nykyään yrityksille kertyy oleellista tietoa 

monista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Suurien tietomassojen hallintaan ja analysointiin 

on apua esimerkiksi liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmistä eli BI-järjestelmistä. Yrityk-

sen sisällä tarvittavan tiedon hakeminen ja jakaminen auttaa yrityksen johtoa tekemään 

faktapohjaisia päätöksiä. Saatavilla oleva tieto auttaa myös yrityksen työntekijöitä paranta-

maan tehokkuuttaan.  (Pellinen 2017, 15; Spanó & Di Paola 2019, 32–34.) 

Laskentatoimen tekemä työ on tärkeää tietojohtamisen kannalta. Yrityksen laskentatoimen 

ollessa onnistunutta, se tukee yrityksen johdon faktapohjaista päätöksentekoa varsinkin 

aloilla, joissa käsitellään paljon tietoa. Johdon onnistunut ohjaus auttaa yritystä pääsemään 

sen asettamiin tavoitteisiin. Talouteen liittyvän ohjaustiedon tuottamista varten laskentatoi-

mella on olennainen tehtävä tuottaa suoritusmittauksia ja raportointia yrityksen tarpeiden 

mukaan. (Spanó & Di Paola 2019, 38.) 

Kuviossa 7 käydään läpi liiketoimintatiedon hallinnan malli ja olennaiset tehtävät. Liiketoi-

mintatiedon hallinta on yrityksen toiminnan kannalta tärkeän tiedon keräämistä, analysoin-

tia, jakamista ja hyödyntämistä. Liiketoiminnan kannalta tärkeää tietoa voidaan luokitella 

yrityksen sisäiseksi tai ulkoiseksi tiedoksi. Sisäinen tieto käsittelee yrityksen toiminnan tuot-

tamaa tietoa ja ulkoinen tieto liittyy yrityksen toimintaympäristöön. Yritysten on hyvä olla 

tietoinen näistä tietoluokista, sillä se auttaa yritystä ymmärtämään mahdollisuuksia ja uhkia 

liittyen toimintaympäristöön. (Laihonen ym. 2013, 44–46.)  
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Kuvio 7. Liiketoimintatiedon hallinnan prosessimalli (Mukailtu Laihonen ym. 2013, 46) 

 

Kuvion 7 mallissa nähdään, kuinka liiketoimintatietoa voidaan hallita. Tiedonhallinta alkaa 

yrityksen tietotarpeiden määrittelemisestä. Tietotarpeet määritettyään yrityksen pitää hank-

kia tieto. Tämän jälkeen tieto voidaan prosessoida ja analysoida, ja tässä vaiheessa tiedon 

luotettavuutta ja käytettävyyttä arvioidaan. Tiedon ollessa analysoituna, voidaan se jakaa 

tarvittaville henkilöille. Viimeisenä tarvittavat henkilöt pääsevät hyödyntämään tietoa pää-

töksenteossa ja tarkastelemaan täyttyvätkö tietotarpeet. (Laihonen ym. 2013, 45–48.)  

Liiketoimintatiedon tehokkaan hallinnan mahdollistamiseksi tiedonhallinnan tulisi olla yrityk-

sissä järjestelmällistä ja hyvin organisoitua toimintaa. On hyvä, että yrityksillä olisi määrätty 

osasto vastaamassa liiketoimintatiedon hallinnasta. Tämä osasto pystyisi keskittymään lii-

ketoimintatiedon hallintaan ja siihen, että yrityksen johto saa tarvitsemansa tiedot. Osaavien 

työntekijöiden lisäksi olisi hyvä olla olemassa BI-järjestelmä, joka edistää tiedon etsintää, 

jakamista ja analysointia yrityksissä. (Laihonen ym. 2013. 49–50; Hovi ym. 2009. 188.) 
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3 BI-järjestelmät ja Qlik Sense 

3.1 Määritelmä ja historia 

BI-järjestelmät ovat liiketoimintatiedon hallintajärjestelmiä, jotka auttavat yrityksiä hallinnoi-

maan liiketoiminnasta kertynyttä tietoa. Monien yritysten menestys on kytköksissä onnistu-

neeseen päätöksentekoon, jota BI-järjestelmät tukevat. Käytännössä tämä onnistuu, kun 

järjestelmältä saadaan tarvittavaa dataa oikeassa muodossa oikeaan aikaan oikeille henki-

löille. (Hovi ym. 2009, 188; Van der Lans 2012, 27.) 

Yritykset ovat rakentaneet järjestelmiä päätöksenteon tueksi siitä asti, kun yritykset ovat 

päässeet käsiksi tietokoneisiin. Jo 60- ja 70-luvuilla oli puhetta MIS:istä (Management In-

formation System), joka toimi johdon informaatiojärjestelmänä. Myöhemmin 80-luvulla tuli-

vat niin sanotut EIS:it (Executive Information system), jotka olivat ylimmän johdon käytettä-

vissä. Ennen business intelligence -nimitystä käytettiin termiä decision support, joka kuvaa 

business intelligencen nykyistä käyttötarkoitusta. (Hovi ym. 2009, 77; van der Lans 2012, 

28.)  

Nykyisen BI-trendin ajatellaan alkaneen vuodesta 1989, jolloin alettiin käyttää business in-

telligence nimitystä. Ajatus ensimmäisistä liiketoimintaa tukevista tietovarastoratkaisuista 

kehittyi jo 90-luvulla relaationkantojen ja SQL-kielen (Structured Query Language) yleisty-

essä. SQL-kieli on standardoitu kyselykieli tietokantakyselyiden tekemiseen, jonka avulla 

muun muassa voidaan hakea tietoa tietokannoista.  SQL-kieli mahdollisti liiketoimintaläh-

töisten kyselyiden tekemisen helpommin päivittäisessä työelämässä. SQL-kielen lisäksi 90-

luvun alussa päästiin käyttämään myös moniulotteista analyysiä OLAPia (OnLine Analytical 

Processing), joka on teknologinen ratkaisu moniulotteiseen tiedon analysointiin.  Ensimmäi-

siä web-sovelluksia saapui jo 90-luvun lopulla. Ensimmäiset mittaristoratkaisut saapuivat 

2000-luvulla ja niiden lisäksi markkinoille julkaistiin CPM (Corporate Pergomance manage-

ment) ratkaisuja, joissa oli jo sisäisen raportoinnin tarvitsemia elementtejä. Monet yritykset 

toivat omia sovelluksiaan markkinoille. (Helsingin yliopisto; Hovi ym. 2009, 77, 91.) 

Nykyään on olemassa monia erilaisia eri yritysten valmistamia BI-järjestelmiä. Tunnettuja 

BI-järjestelmiä ovat Demuron ja Turnerin (2021) artikkelin mukaan esimerkiksi Microsoft 

Power BI, Tableau Desktop ja Dundas BI. Tässä opinnäytetyössä keskitytään kuitenkin 

kohdeorganisaation käyttöönottamaan Qlik Senseen.  

3.2 Jalostusketju ja käyttötarkoitus 

Kuviossa 8 näkyy BI-ratkaisun jalostusketju. Tieto kertyy ensiksi operatiivisiin järjestelmiin 

esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiin kuten SAP:iin ja erilaisiin yrityksen järjestelmiin.  
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ETL-prosessissa (Extract-Transform-Load) operatiivisten järjestelmien tieto haetaan, muo-

kataan yhdenmukaiseksi ja ladataan tietovarastoon. Seuraavaksi tieto tallennetaan tietova-

rastoon, josta käyttäjät pääsevät siihen käsiksi BI-järjestelmässä. BI-järjestelmä on jalos-

tusketjun viimeinen vaihe ja siinä loppukäyttäjä pääsee tekemään tiedon hakua, analysoin-

tia ja raportteja. (Hovi ym. 2009, 86.) 

 

 

Kuvio 8. Tietovarastoinnin prosessi (Mukailtu Hovi 2009, 14)  

 

BI-järjestelmät auttavat yrityksiä yhdistelemään ja analysoimaan tietoa. Yrityksen keräämät 

erilaiset tiedot on tärkeää saada helpommin ymmärrettävään muotoon ja oikeille henkilöille 

– tässä BI-järjestelmät tulevat avuksi. Tietojen ollessa oikeilla henkilöillä päästään teke-

mään päätöksiä, joilla voidaan mahdollistaa yrityksen toiminnan tehostaminen. Lisäksi ker-

tynyttä tietoa voidaan käyttää tuloksenseurantaan. Yrityksissä on hyvä olla kaikelle 
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• Viimeisessä vaihessa BI-järjestelmässä päästään 
raportoimaan ja hyödyntämään tietoja.
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tarpeelliselle tiedolle hyvät analysointi- ja välityskeinot, joita BI-järjestelmä tarjoaa. BI-jär-

jestelmä mahdollistaa sen, että johtajat pystyvät tekemään nopeita ja vaativiakin päätöksiä, 

kun tarvittava tieto on jo helpommin ymmärrettävässä muodossa. (Taimer; Hovi ym. 2009, 

73–74.) 

BI-järjestelmät hyödyttävät monia organisaation eri osa-alueita eikä pelkästään yrityksen 

johtoa. Yrityksen johto on kuitenkin BI-järjestelmän tärkeimpiä käyttäjiä, sillä johdon on tär-

keä päästä tarkastelemaan yrityksen sisällä syntyviä tietoja päätösten tekemisen tueksi. 

Keskijohdolle, kontrollereille ja muille tiedon kuluttajille BI-järjestelmä sopii myös hyvin, sillä 

BI-järjestelmä kerää tietoja yrityksen eri osa-alueilta. BI-järjestelmästä voidaan tutkia esi-

merkiksi tuotteiden saatavuutta, jolloin järjestelmä hyödyttää myyjää työtehtävissään. BI-

järjestelmä voi parantaa käyttäjien omatoimisuutta tiedon hankkimisen suhteen ja kasvat-

tamaan yrityksen läpinäkyvyyttä. Mitä helpommin käytettävä järjestelmä, sitä omatoimisem-

min käyttäjät pääsevät hakemaan tietoja. BI-ratkaisu voi myös auttaa vähentämään kustan-

nuksia ja parantamaan tehokkuutta. Yrityksen tekemien investointien pääasia on tuottaa 

rahaa yritykselle. Myöskään BI-järjestelmät eivät poikkea tästä, vaan niiden käyttöönotto 

voi mahdollistaa tehokkaan toimimisen ja ajan säästämisen. (Hovi ym. 2009, 81–82.) 

3.3 Qlik sense 

Qlik Sense on QlikTech International AB:n valmistama BI-järjestelmä. QlikTech Internati-

onal AB on Ruotsissa vuonna 1993 perustettu yritys, joka tuottaa BI-ratkaisuja yritysten 

tueksi. Nykyään QlikTech International AB toimii yli 100 eri maassa, ja sillä on yli 50 000 

asiakasta sekä yli 2000 työntekijää. (QlikTech International AB 2021a.) 

Qlik Sense on vuonna 2014 julkaistu web-pohjainen BI-järjestelmä, joka mahdollistaa tie-

don visuaalisen analysoinnin. Qlik Sensen tarjoamilla ominaisuuksilla päästään käsittele-

mään yrityksen keräämää dataa visuaalisessa muodossa. Qlik Sense mahdollistaa tietojen 

yhdisteltävyyden. Tietojen ollessa helposti yhdisteltävissä käyttäjä saa helposti ratkaisun 

mahdollisiin kysymyksiinsä. Visuaalisuus auttaa tekemään kertyneestä datasta helpommin 

ymmärrettävää loppukäyttäjälle. (Climber.)  

Qlik Sense on rakennettu QlikTechin AAE:n (Associative Analytics Engine) pohjalle. Qlik-

Techin AAE mahdollistaa interaktiivisen tutkimisen ja tietojen analysoinnin. AAE yhdistää 

monet tietolähteet ja indeksoi ne ymmärtääkseen niiden yhteydet. Tämä mahdollistaa kai-

ken lähdedatan tuomisen eri lähteistä. Myös järjestelmän käyttäjät pääsevät tietoihin käsiksi 

ja pystyvät yhdistämään juuri itselleen sopivia tietoja käytettävyytensä ansiosta. (QlikTech 

International AB 2020a, 3.) 
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Qlik Sensen mahdollinen pilvipohjaisuus mahdollistaa yrityksen keräämien tietojen analy-

soinnin monessa paikassa samanaikaisesti. Yritykset voivat valita, käyttävätkö QlikTechin 

omaa SaaS-ympäristöä, joka mahdollistaa käytön selaimella. Yritykset voivat valita halu-

tessaan käyttöön myös muita pilvipalveluita. Järjestelmää pystyy myös käyttämään mobii-

lialustoilla. (QlikTech International AB 2020b, 2, 8.) 

Qlik Sensen tekoälypohjaiset ehdotukset nopeuttavat tarvittavien tietojen hakua ja analy-

sointia. Tekoälypohjaiset ehdotukset auttavat käyttäjää saamaan selville eri asioita yrityk-

seen syntyneistä tiedoista. Tämä tekoäly voi auttaa löytämään uusia tietoja, mikä voi pa-

rantaa tiedon laatua ja ymmärrettävyyttä loppukäyttäjälle. Järjestelmä voi automaattisesti 

tarjota tietoja käyttäjälle ja tarjota tietoon sopivia visuaalisia efektejä. Käyttäjä pystyy muok-

kaamaan näitä visuaalisia efektejä kuten taulukoita, ja lisäämään niihin tietoa. (QlikTech 

International AB 2020b, 3–6.)  

BI-järjestelmällä on myös niin sanottu keskusteleva ominaisuus. Tällä ominaisuudella Qlik 

Sense pystyy kommunikoimaan tietyissä kommunikaatiojärjestelmissä kuten Slackissa ja 

Microsoft Teamsissa. Qlick Insight Bot on ominaisuus, joka antaa tekoälylle mahdollisuuden 

tuottaa kirjoitettuja neuvoja ja vinkkejä. Qlick Insight Bot pyrkii ymmärtämään käyttäjien tar-

koitusperät, ja se antaa niiden perusteella kirjallisia ohjeita, miten käyttäjän tulisi seuraa-

vaksi toimia. (QlikTech International AB 2020b, 7.) 

Qlik Sense on uusi paranneltu versio QlikTechin aiemmasta BI-järjestelmästä Qlikviewistä. 

Näillä järjestelmillä on erilaiset käyttöliittymät. Esimerkiksi uudempi Qlik Sense näyttää vä-

hemmän elementtejä kerrallaan, mikä antaa nopeampia ja selkeämpiä vastauksia. Qlik 

Sensellä on kuitenkin mahdollista tarkastella tietoja yksityiskohtaisemminkin tarvittaessa. 

Qlik Sense on uudistettu versio, johon on lisätty visuaalisten tietojen valmistelua, ja jolla on 

mahdollista käyttää pilvipohjaista SaaS-palvelua. Tämä mahdollistaa sovellukseen käsiksi 

pääsyn selaimella ja mobiilialustoilla. (QlikTech International AB 2020c; Climber.) 

3.4 Järjestelmän käyttöönotto 

Eri BI-järjestelmien käyttöönotto tapahtuu eri tavoilla. Käyttöönottaessa Qlik Senseä on en-

simmäiseksi ladattava ja asennettava Qlik Sense. Sitten voidaan lähteä luomaan sovel-

lusta. Sovellusta luodessa on otettava huomioon, että lähdedata on kunnossa. Lähdeda-

tana voi toimia esimerkiksi taulukko 1 kaltainen Excel-taulukko, jossa kuvataan tuotteen 

tietoja kuten hinta, asiakkaan tiedot, päivämäärä, tuote, myyntihinta, myyntimäärä ja myyjän 

tiedot. Seuraavaksi lähdedata siirretään sovellukseen. Sovellukseen voidaan myös lisätä 

lähdedataa suoraan kirjoittamalla tai esimerkiksi nettisivulta. Erilaisia lähdedatoja pystytään 
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yhdistelemään sovellusta tehdessä, jotta ne tulevat näkyviin loppukäyttäjälle sovellusta 

käyttäessä. (QlikTech International AB 2021b, 8–18.) 

 

 

Taulukko 1. Esimerkki lähdedatataulukosta 

 

Lähdedatan ollessa sovelluksessa, pystytään valmistelemaan taulukkoja ja visuaalisia omi-

naisuuksia sovellukseen. Uutta sovellusta tehdessä pystytään esimerkiksi määrittelemään, 

minkälaisia taulukkoja tai visuaalisia ominaisuuksia halutaan käyttää. Yrityksillä on erilaisia 

tarpeita taulukkojen ominaisuuksista. Qlik Sensen eri taulukoissa saadaan käsiteltyä dataa 

eri muodoissa. Näitä käsitellään seuraavassa alaluvussa tarkemmin. Taulukkoihin pystyy 

tekemään muutoksia, joista esimerkkinä taulukon nimen ja koon muutos. Sovelluksiin pys-

tyy lisäämään erilaisia toimintoja, jotka auttavat käyttäjää navigoimaan erilaisissa taulu-

koissa. (QlikTech International AB 2021c.)  

3.5 Toiminta, ominaisuudet ja käyttö 

Qlik Sensen käyttö loppukäyttäjälle onnistuu klikkaamalla tietoja sovelluksessa, jotka halu-

taan näkyviin. Näiden tietojen perusteella järjestelmä muodostaa halutun näkymän. Qlik 

Sensessä valitaan ensimmäiseksi haluttu tieto, joka voi olla esimerkiksi konsernin valitun 

ketjun tulokset. Oheisissa kuvakaappauksissa tarkastellaan Qlik Sensen demoa, jossa tut-

kitaan kulutushyödykkeiden myyntiä maailmanlaajuisesti.  Kuvassa 1 näkyy Qlik Sensen 

demoversio, jossa on viisi erilaista valmista sovellusta tiedon analysoimiseksi. Nämä viisi 

erilaista sovellusta käydään läpi seuraavissa kappaleissa.  
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Kuva 1. Qlik Sensen testiversiosta (Qlik Sense)  

 

Kuvassa 2 näkyy testiversion ensimmäinen sovellus eli KPI Dashboard. Tässä sovelluk-

sessa voidaan tutkia yrityksen tärkeimpiä tunnuslukuja. KPI (Key Performance Indicators) 

eli liiketoiminnan avainindikaattorit ovat yrityksen asettamia tavoitteita, joilla voidaan mitata 

yrityksen suorituskykyä (Hovi ym. 2009, 95). Tässä tapauksessa tarkastellaan pakastettu-

jen elintarvikkeiden myyntiä Intiassa. Valitsemalla demossa KPI Dashboardin, päästään 

tarkastelemaan kateprosenttia, vertailemaan myyntiä eri vuosina sekä tutkimaan myynnin 

ja budjetin suhdetta. 

 

 

Kuva 2 Kuvakaappaus Qlik Sensen testiversiosta (Qlik Sense) 
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Kuvassa 3 Sales & Margin Analysis voidaan tarkastella myyntiä ja katetta. Tässä 

tapauksessa pakasteruuan tuoteryhmästä on valittu pakastetut jälkiruuat, jotta tuoteryhmän 

tietoja päästään tarkastelemaan tarkemmin.  

 

  

Kuva 3 Kuvakaappaus Qlik Sensen testiversiosta (Qlik Sense) 

 

Kuvassa 4 Sales Analysis by Store voidaan tarkastella eri liikkeiden tuottamia myyntimääriä 

ja -voittoja. Tässä sovelluksessa voidaan myös tarkastella paljonko yksi myyjä on myynyt 

tuotetta kauppakohtaisesti.  

 

 

Kuva 4. Kuvakaappaus Qlik Sensen testiversiosta (Qlik Sense) 
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Kuvassa 5 Sales Rep Performancessa voidaan tarkastella myyntiedustajien lukuja, joita 

voidaan vertailla tietyissä tuoteryhmissä tai tuotteissa. Lisäksi sovelluksessa voidaan tar-

kastella kokonaismyyntiä sekä voittoja, ja niiden perusteella voidaan tehdä vertailuja eri 

myyntiedustajien välillä. 

 

 

Kuva 5. Kuvakaappaus Qlik Sensen testiversiosta (Qlik Sense) 
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Kuvassa 6 tarkastellaan Product Group Analysia eli tuoteryhmäanalyysiä. Analyysillä pääs-

tään tarkastelemaan tuoteryhmien tietoja. Analyysillä voidaan tutkia halutun tuoteryhmän 

tilausmääriä, läpimenoaikaa, varastoa ja tuotteiden myyntimääriä.  

 

 

 

Kuva 6. Kuvakaappaus Qlik Sensen testiversiosta (Qlik Sense) 

 

Tarvittavien tietojen ollessa halutussa muodossa voidaan tiedot tallentaa esimerkiksi pdf-

muotoon ja lähettää eteenpäin. Tässä luvussa käsiteltiin Qlik Sensen demon tarjoamia omi-

naisuuksia. Qlik Sensestä löytyy myös muita ominaisuuksia, joilla järjestelmää voi räätä-

löidä oman yrityksen käyttöön sopivaksi.  
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4 BHG Finland ja tutkimus 

4.1 Yleistä kohdeorganisaatiosta 

BHG Finland on osa ruotsalaista pörssiyhtiötä BHG Groupia. BHG Groupiin kuuluu yli 85 

verkkokauppaa, siihen kuuluu yli 2000 työntekijää ja se toimii 22 eri maassa. BHG Finlandin 

brändejä on alla olevassa kuvassa olevat verkkokaupat. (BHG.)  

 

 

Kuva 7. Kuvakaappaus BHG Finlandin brändiluettelosta (BHG) 

 

BHG Finland on useamman suomalaisen verkkokaupan muodostama organisaatio, joka pi-

tää rakentamiseen, sisustamiseen ja vapaa-aikaan keskittyviä verkkokauppoja. BHG Fin-

land on ollut tekemässä verkkokauppaa Suomessa vuodesta 2004 lähtien. BHG Finlandin 

liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja työntekijöitä oli noin 200 henkilöä.  

(BHG Finland.) 
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4.2 Haastattelut 

Opinnäytetyön tutkiva osa toteutetaan teemahaastatteluina. Haastateltavia henkilöitä oli 

kolme, joista jokainen käyttää Qlik Senseä työssään. Haastattelut pidettiin Google Meetsin 

avulla 7.5.2021, ja jokaista haastateltavaa haastateltiin erikseen. Haastateltavat pidetään 

nimettöminä ja haastatteluiden tulokset tullaan käymään läpi seuraavassa alaluvussa.  

 

 

Taulukko 2. Haastateltavat 

 

Haastateltavien tiedot ovat näkyvissä taulukossa 2. Haastateltavat työskentelevät erilai-

sissa työtehtävissä organisaatiossa. Haastateltava A:lla työhön kuuluu myyntipalvelun joh-

taminen, myyjien esimiehenä toimiminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Haastateltava B:n 

työtehtäviin kuuluu tulosten seuranta, analysointi ja raportointi kuten myös Qlik Sensen ke-

hittäminen ja budjetointi. Haastateltava C:n työtehtäviin kuuluu BI-ratkaisun toteutus orga-

nisaatiossa ja työntekijöiden järjestelmäkoulutukset. 

Teemahaastattelurungot ovat näkyvissä opinnäytetyön liitteissä. Liitteistä käy ilmi teema-

haastatteluiden pää- ja alateemat, haastateltavien taustatietoja käsittelevät kysymykset ja 

avustavat kysymykset teemahaastatteluun. Haastattelut videoitiin, josta niiden sisältö litte-

roitiin Wordin avulla. Tämän jälkeen haastatteluista kerättiin olennainen tieto, joka analysoi-

tiin.  

4.3 Tulokset  

Tulokset alaluvussa käydään läpi teemahaastatteluiden tuloksia. Luvussa käydään läpi tie-

toa entisestä ja nykyisestä raportoinnista. Luvussa käydään myös läpi, miten haastateltavat 

kokivat järjestelmän käytön. 

4.3.1 Ennen Qlik Senseä 

Haastateltavilta B ja C saatiin tietoa entisestä raportoinnista. Raportointi ennen Qlik Sensen 

käyttöönottoa oli melko alkeellista organisaatiossa. Minkäänlaista BI-järjestelmää ei ollut 

aiemmin käytössä. Ennen raportointia tehtiin lähinnä Excelin avulla, ja sitä käytettiin lähinnä 

myynnin seurantaan. Myyntiraportteja tuli päivittäin Ruotsista. Päivittäin tulevissa 
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myyntiraporteissa kerrottiin myynneistä myyntikanavittain ja yhtiöittäin. Raporteissa näkyi 

myyntitilaukset ja niiden rahallinen arvo. Raportteja tuli myös viikkotasolla, ja niistä kävi ilmi 

myös myyntiä luokittain, mutta nämä tiedot olivat enemmän ylemmän johdon käyttöön. 

Syvempää analyysiä oli vaikeampi tehdä ennen, koska ilman BI-järjestelmää tiettyjen tuot-

teiden myyntiä ei pystytty seuraamaan tarkasti. Raportointi oli ylemmälle tasolle suunnitel-

tua, mikä vaikeutti esimerkiksi tuotepäälliköiden työtehtäviä, sillä he eivät päässeet kovin 

tarkasti seuraamaan omien tuoteryhmiensä myyntiä. Qlik Senseä on aloitettu ottamaan 

käyttöön organisaatiossa pala kerrallaan, sillä tietojen siirto uuteen raportointijärjestelmään 

on massiivinen muutos. Organisaatiossa on yhä tietoja, joita tuodaan Qlik Senseen.  

4.3.2 Qlik Sensen aikana  

Kaikilta haastateltavilta saatiin tietoa Qlik Sensen käyttämisestä, mikä on oleellista, jotta 

päästään selvittämään BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia organisaatiossa. Jokainen 

haastateltava käyttää Qlik Senseä päivittäin työssään, mikä osoittaa järjestelmän olevan 

tarpeellinen. Jokainen haastateltava työskentelee myös eri tehtävässä, mikä antaa tutki-

mukseen erilaisia näkökulmia Qlik Sensen käytöstä kohdeorganisaatiossa. 

Kukin haastateltavista tulkitsee monenlaisia raportteja nykyisen BI-järjestelmän avulla. Ny-

kyinen raportointiprosessi ei edellytä perinteistä raportointiprosessia, jossa kirjataan lukuja 

ylös ja ne lähetetään eteenpäin. Haastateltavat lähinnä tulkitsevat raportteja, jotka tuodaan 

Qlik Senseen.  

Haastateltavalla A myynnin seuranta on oleellinen työtehtävä. Qlik Sense tukee myyntipääl-

likön työtehtäviä tarjoamalla yksityiskohtaista myynnin seurantaa. Järjestelmä auttaa tark-

kailemaan myyjien ja tiimien tehokkuuksia, mikä mahdollistaa tehokasta toiminnan ohjaa-

mista. Myynnin seurannassa päästään myös tarkkailemaan tiettyjen tuoteryhmien lukuja 

tarkemmin, mikä mahdollistaa esimerkiksi tiedon siitä, mistä tuotteista asiakkaat ovat kiin-

nostuneita eri vuodenaikoina. 

Haastateltava B käyttää myös Qlik Senseä raportoinnin avuksi. Hän tekee muun muassa 

kuukausiraportointia sekä myynnin ja katteen seurantaa. Qlik Sense avustaa tässä tarjoa-

malla melkein reaaliaikaista dataa. Haastateltava B:n mielestä Qlik Sense avustaa hyvin 

sisäisen laskennan tehtävissä.  BI-järjestelmän avulla päästään tarkastelemaan ja analy-

soimaan tietoja monista eri lähteistä samassa järjestelmässä. Tehtävät sujuvat hyvin, kun 

järjestelmässä voidaan yhdistellä eri tietoja ja tarkastella näitä tarkemmin. Ilman BI-järjes-

telmää haastateltava B:n mielestä olisi vaikeaa hoitaa tehtäviä. 
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Haastateltava C tekee työtä Qlik Sensen kehittämisen parissa eikä niinkään loppukäyttäjän 

roolissa. Hän pääsee tarkastelemaan kuitenkin myös Qlik Sensen omia raportteja kuten 

Qlik Sensen loppukäyttäjien käyttäytymistä sovelluksesta, mikä tukee järjestelmän jatkuvaa 

kehittämistä käyttäjäystävällisempään suuntaan.  

4.3.3 Tietojohtamisen tukena 

Jokainen haastateltava koki Qlik Sensen tukevan tietojohtamista. Haastateltava A:lle on 

erittäin tärkeä päästä seuraamaan myyntiä järjestelmästä. Toiminta olisi erittäin hapuile-

vaan ilman järjestelmää, sillä syy-seuraussuhteita olisi vaikeampi ymmärtää. Järjestelmän 

tieto auttaa myös suunnittelemaan työvuoroja, sillä järjestelmällä päästään tarkastelemaan 

milloin on kiireistä ja milloin vastaavasti on hiljaisempaa. Qlik Sense auttaa haastateltava 

A:n työssä resurssien optimointia. Järjestelmä antaa myös myyjille hyvää näköalaa omasta 

tekemisestään.  

Haastateltava B kokee Qlik Sensen yleisesti tukevan tietojohtamista. Haastateltava C ko-

kee BI-järjestelmän myös tukevan tiedolla johtamista. Haastateltava C:n työnä on BI-ratkai-

sun toteuttaminen organisaatiossa, joten hän ei käytä Qlik Senseä samalla tavalla tietojoh-

tamisen tueksi kuin toiset haastateltavat.  

 

Joo kyllähän se tukee sitä monellakin tavalla, että toki se vaatii myös sen, että or-

ganisaatio tekee toimia, että Qlik Senseä pystytään hyödyntämään parhaalla mah-

dollisella tavalla. Qlik Sensessähän ja näissä muissakin vastaavan kaltaisissa työ-

kaluissa suurimpia juttuja on se, että käyttäjät itse pystyy tarkastelemaan niitä eri-

laisia analyysejä ja raportteja, että päästään irti siitä, että esimerkiksi kontrollerin 

pitää luoda joku raportti ja lähettää sitten se kaikille sähköpostilla. (Haastateltava C) 

 

4.3.4 Hyvät ja huonot puolet 

Kuviossa 9 käydään läpi haastateltavien mielestä Qlik Sensen tuomia hyötyjä organisaa-

tiolle. Jokainen haastateltava koki Qlik Sensen mielekkääksi. Hyviä ominaisuuksia löytyi 

paljon enemmän kuin ongelmakohtia. 
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Kuvio 9. Qlik Sensen hyötyjä (Haastateltavat A, B ja C) 

 

Jokainen haastateltava koki Qlik Sensen visuaalisuuden avustavaksi tekijäksi. Haastatel-

tava A kuvailee visuaalisuutta avustavaksi tekijäksi varsinkin verrattuna siihen, että pitäisi 

vain verrata lukuja keskenään. Visuaalisuus auttaa nopeillakin vilkaisulla ymmärtämään tie-

toja. Haastateltava B koki visuaalisuuden myös hyvänä ja piti Qlik Sensen tarjoamasta mah-

dollisuudesta, että visualisointeja pystytään tekemään eri käyttäjäkunnille sopivaksi. Haas-

tateltava C:n mielestä visuaalisuus auttaa loppukäyttäjää käsittelemään suuria määriä da-

taa, jota organisaatiolle syntyy. 

Järjestelmän käyttöönotto on myös nopeuttanut asioita organisaatiossa haastateltava B:n 

mielestä. Hän pääsee nyt tarkastelemaan nopeammin tietoja useammista lähteistä sa-

massa järjestelmässä. Haastateltava C:n mielestä myös nopeus on parantunut, kun raport-

teja ei tarvitse erikseen pyytää keneltäkään, koska loppukäyttäjät pääsevät tietoihin käsiksi 

omilta tietokoneiltaan. 

Haastateltava B piti järjestelmän mukailtavuudesta ja mahdollisuudesta tehdä erilaisia tau-

lukoita eri käyttäjäkunnille. Haastateltava A koki järjestelmän erittäin tarpeelliseksi myynnin 

seurannassa. Haastateltava C koki järjestelmän automaattisuuden hyödylliseksi. Järjestel-

mää saadaan jonkun verran automatisoitua, ohjelmoimalla se hakemaan tietyt tiedot kuten 

tiedot myydyistä tuotteista säännöllisin väliajoin. Tiedon automaattisen tuonnin ansiosta 

manuaalinen työ vähenee, eikä Qlik Sense vaadi jatkuvasti työntekijää päivittämään raport-

teja.  

Visuaalisuus Nopeus
Monipuoliset 

tiedot

Koetaan 
tarpeelliseksi

Automaattisuus
Sopii omiin 
tarpeisiin
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Haastateltavat kokivat Qlik Sensen hyödyttävän monia osastoja. Haastateltava B kertoi, 

että alun perin BI-järjestelmä suunniteltiin tuotepäälliköille, liikenteen- ja analytiikan tiimeille 

sopivaksi. Nykyään BI-järjestelmää käyttävät useat osastot. Haastateltava C:n mielestä jär-

jestelmän käytöstä hyötyy eniten myynnin osasto ja liikenteen- ja analytiikan tiimit. Haasta-

teltava B:n mielestä BI-järjestelmän käytöstä hyötyy eniten myös myynnin osasto. Haasta-

teltava A:n mielestä BI-järjestelmästä hyötyy myynnin osaston lisäksi myös johto. 

 

 

Kuvio 10. Qlik Sensen ongelmakohtia (Haastateltavat A, B ja C) 

 

Kuviossa 10 käsitellään haastateltavien mainitsemia Qlik Sensen ongelmakohtia. Haasta-

teltava B koki lähdedatan mahdolliseksi ongelmaksi, sillä lähdedatan pitää olla kunnossa, 

jos halutaan oleelliset ja oikeat näkymät Qlik Senseen. Mahdolliseksi haasteeksi B koki 

myös Qlik Sensen jatkuvan kehityksen. Kun järjestelmään tehdään uusia asioita jatkuvasti, 

se voi mahdollisesti vaikeuttaa käyttäjäkokemusta. Tämä saattaa edellyttää käyttäjien lisä-

koulutusta, jotta Qlik Sensen tietoa saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti.  

Haastateltava A:n mielestä ongelmakohtia olivat uusille käyttäjille yrityskohtaiset termit, 

joita Qlik Senseen on asetettu. Tällöin uusien käyttäjien perehdyttäminen muodostuu tär-

keäksi. Haastateltava C:n mielestä järjestelmässä ei ollut selviä ongelmakohtia, ja hän oli 

tyytyväinen järjestelmään. 

4.4 Johtopäätökset 

Tutkimustavoitteena oli selvittää BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia organisaation toi-

mintaan. Tutkimustavoitteeseen päästiin kirjallisuuskatsauksella ja haastattelemalla eri 

osastoilla ja erityötehtävissä työskenteleviä organisaation työntekijöitä. Johtopäätökseksi 

Lähdedata Monimutkaisuus

Termit  voivat 
vaatia opettelua
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muodostui se, että uusi BI-järjestelmä tukee ja helpottaa työntekijöiden työtehtävien suorit-

tamista, ja haastattelu tuki tehdyn kirjallisuuskatsauksen tuloksia. BI-järjestelmän Qlik Sen-

sen käyttöönotto on haastateltavien mielestä vaikuttanut organisaation toimintaan positiivi-

sesti. 

Haastateltavat työskentelevät eri tehtävissä, mikä kertoo siitä, että BI-järjestelmä on vaikut-

tanut positiivisesti useammalla eri osastolla. Haastateltavat käyttävät Qlik Senseä päivittäin. 

Organisaatiolla ei ollut käytössä BI-järjestelmää ennen Qlik Sensen käyttöönottoa. Haasta-

teltavat joilla oli kokemusta vanhasta raportointimenetelmästä, kokivat, että vanha Excelillä 

tapahtunut raportointi oli tehotonta verrattuna raportointiin uuden BI-järjestelmän aikana. 

Qlik Sensen käyttöönotto koettiin positiivisena haastateltavien osastoilla. Haastateltavat us-

koivat myös, että monet muutkin osastot hyötyvät järjestelmän käyttöönotosta. Haastatel-

tavat uskoivat kuitenkin, että myynnin osasto hyötyy järjestelmästä eniten. Markkasen 

(2016) opinnäytetyössä tarkasteltiin Qlik Senseä myynnin seurannassa ja tutkimuksessa 

tultiin myös siihen tulokseen, että uuden ohjelmiston myötä myynnin seuranta tehostuu. 

Haastateltavat kokivat järjestelmässä positiiviseksi asioiksi Qlik Sensen visuaalisuuden, no-

peuden, eri järjestelmistä tuodut tiedot samassa paikassa, automaattisuuden ja mukailta-

vuuden. Qlik Senseä pidettiin oleellisena ja hyödyllisenä työkaluna organisaatiossa. Haas-

tateltavat kokivat Qlik Sensen tukevan myös tietojohtamista, varsinkin myyntipäälliköllä Qlik 

Sense tukee tiedolla johtamista, sillä se mahdollistaa tehokkaan faktoihin perustuvan pää-

töksenteon esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa. 

Ongelmakohtina pidettiin lähdedataa, jonka tulee olla oikeaa, jotta järjestelmään saadaan 

hyödyllistä tietoa yrityksen toiminnasta. Järjestelmän termit koettiin myös hieman haasta-

viksi uusille työntekijöille, sillä yrityksillä voi olla käytössä omanlaisia termejä. Eräs ongel-

makohta oli myös järjestelmän muuttuminen liian monimutkaiseksi, mikä on mahdollista, jos 

järjestelmään laitetaan paljon tietoa ja taulukoita eri osastojen käyttöön. 

Mahdollisia ratkaisuja ongelmakohtiin olisivat: 

- Satunnaiset testit, joissa tarkastellaan lähdejärjestelmien datan paikkaansa pitävyys 

- Uusien ja vanhojen työntekijöiden jatkuva perehdytys järjestelmän käyttöön 

Näillä ratkaisulla saataisiin helposti korjattua pieniä ongelmakohtia. Satunnaisilla testeillä 

voitaisiin tarkastella mahdollisia virheitä lähdedatassa, jotta jatkossakin saataisiin oikeaa 

dataa näkymään Qlik Sensessä. Työntekijöiden jatkuvalla perehdytyksellä mahdollistetaan 

se, että työntekijät ymmärtävät varmasti erilaisia yrityskohtaisia termejä ja että he oppivat 

käyttämään järjestelmää itseohjautuvasti. 
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Tämä opinnäytetyö on hyödyksi toimeksiantajalle. Nyt tiedetään, että BI-järjestelmän käyt-

täminen on käyttäjien mielestä tehostanut toimintaa eri osastoilla ja varsinkin myynnin seu-

rannassa. Haastateltavilta saatujen tietojen mukaan hyötyjä on paljon enemmän kuin on-

gelmakohtia. 

4.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen liitteinä ovat teemahaastattelurungot jokaiseen haastatteluun. Haastattelurun-

goista löytyvät pää- ja alateemat sekä tausta- ja avustavat kysymykset. Teemahaastattelua 

tehdessä ei kuitenkaan voida täysin noudattaa haastattelurunkoa, sillä ennalta ei voi varau-

tua mahdollisiin lisäkysymyksiin, joita haastattelun edetessä mahdollisesti syntyy (Hirsjärvi 

& Hurme 2015, 184). 

Tutkimuksen aineiston kerääminen on luotettavaa, sillä avustavat kysymykset eivät ole joh-

dattelevia. Samanlaiset vastaukset luultavasti saataisiin haastateltavilta rennon keskuste-

lun ohessa. En koe, että haastateltavat olisivat kokeneet painetta antaa pelkästään positii-

visia vastauksia, sillä tutkimuksessa haluttiin saada myös tietoa mahdollisista ongelmakoh-

dista.  

Haastattelun tulokset olivat johdonmukaisia. Jokainen haastateltava koki Qlik Sensen käy-

tön positiivisena asiana. Tutkimuksen tulokset ovat hyvin linjassa muiden samankaltaisten 

opinnäytetöiden kanssa. 

Luotettavuutta pohtiessa tutkimuksen luonne voi kuitenkin vaikuttaa tuloksiin. Eräs keino, 

jolla saataisiin luotettavuutta mahdollisesti lisää tutkimukselle, olisi tehdä anonyymit loma-

kekyselyt organisaation työntekijöillä, tällä tavalla voitaisiin mahdollisesti saada kvantitatii-

visesti tietoa samasta aiheesta.  Anonyymeihin lomakekyselyihin vastaavat tuntisivat vä-

hemmän painetta kuin haastateltavat videokuvan välityksellä. Tässäkin on ongelma, sillä 

en usko, että vastaajat kertoisivat kovin tarkasti asioita anonyymissä lomakekyselyssä. 
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5 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia organisaation 

toimintaan. Aihe saatiin toimeksiantajalta BHG Finlandilta. Työn taustalla oli organisaa-

tiossa tapahtunut BI-järjestelmän käyttöönotto, jonka vaikutuksia haluttiin tarkastella. 

Opinnäytetyön luvussa 1 kartoitettiin työn taustat, aikaisemmin tehtyjä töitä aiheesta, tutki-

muksen tavoite, tutkimuskysymykset, -menetelmät ja opinnäytetyön rakenne. Luvussa 2 

perehdyttiin aiheisiin, jotka liittyvät olennaisesti BI-järjestelmien käyttäjien työnkuviin, kuten 

sisäisen laskentatoimen tehtäviin, yrityksen raportointiin sekä tietojohtamiseen. Luvussa 3 

tarkasteltiin BI-järjestelmiä yleisesti, ja siinä perehdyttiin tarkemmin kohdeyrityksen käyt-

töönottamaan Qlik Senseen. Luvussa 4 esiteltiin kohdeorganisaatio BHG Finland, sekä lu-

vussa esiteltiin teemahaastatteluiden tulokset.    

Opinnäytetyön päätutkimuskysymykseen ”Miten BI-järjestelmän käyttöönotto on vaikuttanut 

organisaation toimintaan” saatiin vastaus. BI-järjestelmä on työntekijöiden mielestä vaikut-

tanut positiivisella tavalla organisaatiossa. Entinen raportointi koettiin tehottomaksi verrat-

tuna uuteen. Qlik Sense koettiin olevan hyödyllinen varsinkin myynnin seurannassa, ja sitä 

pidetään oleellisena ja tärkeänä työkaluna. Haastateltavat pitivät myös Qlik Sensen erilai-

sista ominaisuuksista kuten visuaalisuudesta ja tietojen yhdistelystä. Haastateltavien mu-

kaan Qlik Sensen tukee myös tiedolla johtamista. 

Qlik Sensessä on havaittu muutamia ongelmakohtia, mutta järjestelmä koetaan pääasiassa 

positiivisena. Ongelmakohtia ovat lähdedatan paikkaansa pitävyys, järjestelmän monimut-

kaisuus ja uudet termit. Näihin ehdotettiin ratkaisuja kuten satunnaiset tarkastelut lähdeda-

tasta, jotta varmistutaan siitä, että tieto näkyy oikein Qlik Sensessä. Toisiin ongelmakohtiin 

mahdollinen ratkaisu olisi uusien ja vanhojen työntekijöiden jatkuva käyttöön perehdyttämi-

nen. 

Opinnäytetyön alussa esiteltiin samaa aihepiiriä käsitteleviä opinnäytetöitä. Tutkimuksen 

tulokset olivat linjassa muiden esiteltyjen opinnäytetöiden kanssa. Muissa opinnäytetöissä 

päädyttiin myös tuloksiin, joissa Qlik Sense koettiin hyödylliseksi työkaluksi.  

Mahdollisia jatkotutkimuksia aiheesta voidaan tehdä. Yksi mahdollinen tutkimus voisi olla 

sellainen, jossa mitattaisiin BI-järjestelmän käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia organi-

saatiossa. Tämänkaltainen tutkimus olisi mielenkiintoinen ja siinä päästäisiin tarkastele-

maan samaa aihetta erilaisesta näkökulmasta. Samasta aiheesta voitaisiin tehdä myös 

kvantitatiivinen tutkimus, mutta se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi anonyymeillä lomakeky-

selyillä suurelle joukolle.  
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Liite 1. Myyntipäällikön haastattelu 

Myyntipäällikön haastattelu 
 

Tutkimus: BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutus organisaation toimintaan. 

Pääteema: Nykyinen BI-järjestelmä 

Alateemat: Entinen raportointi, nykyinen raportointi, tietojohtaminen, business intelligence ja si-

säinen laskentatoimi. 

Taustatietoja koskevat kysymykset: 

1. Asema ja vuodet organisaatiossa? 

2. Työtehtävät? 

3. Onko kokemusta vanhasta raportointijärjestelmästä? 

Avustavat kysymykset: 

1. Taustatietoa entisestä raportoinnista?  

2. Minkälaista raportointia teet?  

3. Koetko Qlik Sensen tukevan tietojohtamista?  

4. Mitkä koitte olevan ohjelmiston valintaan vaikuttavat tekijät?  

5. Miten Qlik Sense vaikuttaa työhösi? 

6. Kuinka usein käytätte Qlik Senseä? 

7. Miten koette Qlik Sensen visuaalisuuden? 

8. Miten nopeasti tietoihin päästään käsiksi verrattuna vanhaan järjestelmään? 

9. Miten raportointi on muuttunut verrattuna vanhaan järjestelmään? 

10. Minkä osaston kuvittelet hyötyvän eniten uuden järjestelmän käyttöönotosta? 

11. Miten koet järjestelmän vaikuttavan koko organisaation tasolla? 

12. Oletteko tyytyväisiä muutoksiin?  

13. Mahdollisia ongelmakohtia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2. Business controller -haastattelu 

Business controller  -haastattelu 
 

Tutkimus: BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutus organisaation toimintaan. 

Pääteema: Nykyinen BI-järjestelmä 

Alateemat: Entinen raportointi, nykyinen raportointi, tietojohtaminen, business intelligence ja si-

säinen laskentatoimi. 

Taustatietoja koskevat kysymykset: 

1. Asema ja vuodet organisaatiossa? 

2. Työtehtävät? 

3. Onko kokemusta vanhasta raportointijärjestelmästä? 

Avustavat kysymykset: 

1. Taustatietoa entisestä raportoinnista? 

2. Minkälaista raportointia teet?  

3. Koetko BI-järjestelmän tukevan sisäisen laskennan toimintaa? 

4. Koetko raportoinnin tukevan tietojohtamista?  

5. Mitkä koitte olevan ohjelmiston valintaan vaikuttavat tekijät? 

6. Miten Qlik Sense vaikuttaa työhösi? 

7. Kuinka usein käytätte Qlik Senseä? 

8. Miten koette Qlik Sensen visuaalisuuden? 

9. Miten nopeasti tietoihin päästään käsiksi verrattuna vanhaan järjestelmään? 

10. Miten raportointi on muuttunut verrattuna vanhaan järjestelmään? 

11. Minkä osaston kuvittelet hyötyvän eniten uuden järjestelmän käyttöönotosta? 

12. Miten koet järjestelmän vaikuttavan koko organisaation tasolla? 

13. Oletteko tyytyväisiä muutoksiin? 

14. Mahdollisia ongelmakohtia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 3. BI Developer -haastattelu  

BI developer  -haastattelu 
 

Tutkimus: BI-järjestelmän käyttöönoton vaikutus organisaation toimintaan. 

Pääteema: Nykyinen BI-järjestelmä 

Alateemat: Entinen raportointi, nykyinen raportointi, tietojohtaminen, business intelligence ja si-

säinen laskentatoimi. 

Taustatietoja koskevat kysymykset: 

1. Asema ja vuodet organisaatiossa? 

2. Työtehtävät? 

3. Onko kokemusta vanhasta raportointijärjestelmästä? 

Avustavat kysymykset: 

4. Taustatietoa entisestä raportoinnista? 

5. Koetko Qlik Sensen tukevan tietojohtamista?  

6. Miten koette Qlik Sensen visuaalisuuden? 

7. Mitkä koitte olevan ohjelmiston valintaan vaikuttavat tekijät? 

8. Oliko organisaatiolla mahdollisia tavoitteita, jota tulisi saavuttaa Qlik Sensen käyttöön-

otolla ja ollaanko näihin tavoitteisiin päästy? 

9. Saadaanko tarvittava data ladattua automaattisesti Qlik Senseen analysointia varten? 

10. Koetteko Qlik Sensen käytön olevan sujuvaa loppukäyttäjälle? 

11. Miten nopeasti tietoihin päästään käsiksi verrattuna vanhaan järjestelmään? 

12. Miten raportointi on muuttunut verrattuna vanhaan järjestelmään? 

13. Minkä osaston kuvittelet hyötyvän eniten uuden järjestelmän käyttöönotosta? 

14. Miten koet järjestelmän vaikuttavan koko organisaation tasolla? 

15. Oletteko tyytyväisiä muutoksiin? 

16. Mahdollisia ongelmakohtia?  


