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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee johdon raportointijärjestelmää nimeltä QlikView. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää johdon raportointijärjestelmän käyttöönottoa 
Haminan kaupungilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin tulevien käyttäjien odo-
tuksia ja kehitysehdotuksia järjestelmään liittyen. 

Opinnäytetyön teoriaosuus on jaettu kahteen osioon. Ensimmäinen osio on säh-
köiset tietojärjestelmät. Tässä käsitellään niiden yleistä kehitystä taloushallinnos-
sa, josta syvennytään erilaisiin johdon raportointijärjestelmiin. Lopuksi tarkastel-
laan vielä yleisesti raportointijärjestelmien vahvuuksia, heikkouksia ja tulevai-
suutta. Toinen teoriaosio on projektin vaiheet. Osio sisältää teoreettisen projektin 
etenemisen vaiheittain ideasta projektin päättämiseen asti. 

Empiirinen osuus tutkii QlikView-raportointijärjestelmän käyttöönottoa Haminan 
kaupungilla. Osuudessa esitellään Haminan kaupungin organisaatio ja johdon ra-
portointiprojekti. Käyttöönottaminen tulee jatkumaan opinnäytetyön jälkeen. Tut-
kimus suoritettiin kesken käyttöönoton, jolloin raportointijärjestelmän ensimmäi-
nen versio esiteltiin tuleville käyttäjille. Aineisto kerättiin havainnoimalla ja säh-
köpostitse kyselylomakkeella. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että johdon raportointi on hajautunut Haminan 
kaupungilla. Johdon raportointijärjestelmän tarkoitus on yhdistää raportointia. 
Raportointijärjestelmän käyttöönotto tapahtuu projektityönä ja ensimmäinen ver-
sio sisältää vain talous- ja henkilöstötiedot. Tuloksista selvisi, että QlikView-
raportointijärjestelmän ulkoasu ja sisältö vastasivat odotuksia hyvin. Tuloksista 
havaittiin myös selkeä linja raportointijärjestelmän kehittämiseksi. Järjestelmän 
kehitystä halutaan jatkaa omilla resursseilla, mutta koulutusta tarvitaan henkilös-
tölle. Lisäksi tutkimus osoitti, että järjestelmään tulisi lisätä uutta tietoa. Kehitys-
ehdotukset siitä, mitä uutta tietoa halutaan järjestelmään, jakautuivat tasaisesti eri 
päävastuualueille. 

Asiasanat: raportointijärjestelmä, johdon raportointijärjestelmä, käyttöönotto, 
Qlikview 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with a management reporting system called QlikView. The goal 
of this study was to examine the implementation process of the system in the town 
of Hamina. In addition, this study sought to find some core expectations and sug-
gestions for development of QlikView users’. 

The theoretical part of this thesis is divided into two sections. The first section 
deals with electronic information systems. The section explores the development 
of electronic information systems in financial management and focuses on differ-
ent kinds of management reporting systems. Furthermore, the first section intro-
duces the strengths and weaknesses of reporting systems and discusses their future 
use. The second section describes the project step by step from developing the 
idea to concluding the project. 

The empirical part of this thesis explores the implementation of QlikView in the 
town of Hamina. Firstly, this part presents the organization and the management 
reporting project of the town of Hamina. The implementation process will contin-
ue after the thesis. The study was carried out simultaneously with the implementa-
tion when the first version of the system was introduced to its future users. The 
data was collected by subjective observations and an e-mail questionnaire. 

The results show that management reporting is dispersed in the town of Hamina. 
The objective of the management reporting system is to integrate reporting meth-
ods. The implementation of the reporting system is carried out as a project, and 
the first version of the management reporting system includes only financial and 
personel information. The results indicate that the interface of the QlikView re-
porting system and its content met the expectations of its future users. The results 
also show that the respondents have a clear opinion of how to develop the man-
agement reporting system. The respondents would continue development using 
their own resources, but more training will be needed. Finally, the study revealed 
the respondents would prefer the system to include more new information devel-
opment ideas regarding the needed information were evenly divided to different 
areas of responsibility. 

Keywords: reporting system, management reporting system, implementation, 
Qlikview 
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1 JOHDANTO 

Sähköinen liiketoiminta on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liiketoimin-

taprosesseissa. Sähköiseen liiketoimintaan luetaan mukaan kaikki ne osa-alueet 

joissa on mahdollista hyödyntää tietotekniikkaa. Esimerkkejä näistä yrityksen 

sisällä toimivista osa-alueista ovat: talous- ja henkilöstöhallinto sekä viestintä. 

Tämä tarkoittaa että tieto liikkuu näiden kaikkien välillä sähköisesti. Aikaisemmin 

tiedot ovat tuotettu käsityönä, joka on ollut huomattavasti hitaampi toimintatapa. 

Nykypäivänä tätä samaa tietoa käsittelevät erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2004.) 

Liiketoimintaprosessit jaetaan pääsääntöisesti viiteen osa-alueeseen. Näitä osa-

alueita ovat: yrityshallinto, asiakkuudenhallinta, yritysinfrastruktuuri, tutkimus ja 

tuotekehitys sekä tuotantoprosessienhallinta. Yrityksestä riippumatta nämä liike-

toimintaprosessit pätevät niin palveluja tuottavaan kuin tuotannolliseen yrityk-

seenkin. (Prizzway Oy 2012.) 

Yrityshallinto on yksi tärkeimmistä liiketoimintaprosesseista yrityksessä. Yritys-

hallintoon liittyy myös osaltaan prosesseja, jotka ovat viranomaisten asettamia tai 

lain mukaan säädettyjä. Yrityshallinnon osaprosesseja ovat: strategia, johtaminen, 

taloushallinto, henkilöstöhallinto, projektihallinta, sopimushallinta, tietämyksen-

hallinta ja vienti. Liiketoiminnan sähköistäminen on luonut tietotekniikan myötä 

huomattavasti uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia hallinnon järjestelemiseen. 

(Prizzway Oy 2012.) 

Yrityksen johtamisen kannalta liiketoimintatietojen hallinta on tärkeässä osassa 

koko yritystoimintaa. Liiketoimintatietojen hallinta on systemaattisesti hankittua 

tietoa sekä sen analysointia. Tietoja hankitaan useasta eri tietolähteestä liiketoi-

mintaprosessittain. Tämä tarkoittaa sitä että tietoa/raportteja kertyy monesta eri 

osa-alueelta, joka taas lisää johdon työmäärää. Liiketoiminnan sähköistymisen 

myötä yritysten käyttöön on tullut erilaisia hallintajärjestelmiä tukemaan johdon 

päätöksentekoa. Järjestelmien tarkoituksena on integroida hajautetut tiedot yhdek-

si yhteneväiseksi pohjaksi. Järjestelmät tuottavat tietoa reaaliaikaisesti sekä yksi-

tyiskohtaista analysointia varten. (InfoBuild Oy 2014.) 
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1.1 Tutkimuksen taustaa 

Johtaminen on yritystoiminnan oleellisimpia menestystekijöitä. Tässä opinnäyte-

työssä tarkastellaan johtamista kaupunkijohtamisen näkökulmasta. Kaupunkijoh-

tamisessa johdolle kertyy organisaation eri vastuualueilta paljon erilaisia raportte-

ja. Aikaisemmin raportit tuotettiin käsityönä, mutta nykyään käsityötä on pyritty 

vähentämään raportointijärjestelmillä. Nykyiset raportit yrityksen vastuualueilta 

ovat tuotettu useimmiten myös eri järjestelmillä. Tämä tarkoittaa sitä, että johdon 

tehtäväksi jää erilaisista järjestelmistä tuotettujen raporttien yhdistäminen ja ana-

lysointi sekä päätöksenteko niiden pohjalta. Toimintatapa on johdolle työläs ja sen 

suorittamiseksi tarvitaan paljon aikaa. QlikTech International AB on yksi yrityk-

sistä, joka on havainnut tämän ongelman. Yrityksellä sijaitsee toimipiste myös 

Suomessa, joka toimii nimellä QlikTech Finland Oy. Ratkaisuna he ovat kehittä-

neet johdon raportointijärjestelmän, joka yhdistää eri järjestelmistä tulevat tiedot 

yhteen. 

Raportointijärjestelmä joka yhdistää muista järjestelmistä tulevien raporttien 

olennaisimmat tiedot yhteen, on luultavasti hyödyllinen. Tämä vähentää työmää-

rää sekä virhemarginaalia. Miten tällainen raportointijärjestelmä otetaan käyttöön 

kaupungin toiminnassa? Kaupungin toiminta on laajaa, joten myös raportteja tuo-

tetaan ylimmälle johdolle todella paljon eri vastuualueilta. Johdon raportointijär-

jestelmän käyttöönotto kaupungin toiminnassa vaatii siis paljon yhteistyötä eri 

vastuualueiden välillä. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuinka QlikTech Fin-

land Oy:n tarjoama johdon raportointijärjestelmä QlikView otetaan käyttöön Ha-

minan kaupungilla. 

Tällaisia toimintoja automatisoivia järjestelmiä on tutkittu aikaisemminkin opin-

näytetöissä. Katri Määttänen on tutkinut työssään ”Matching-ohjelmien käyttöön-

otto Kemppi Oy:ssä”. Vuonna 2014 valmistuneen opinnäytetyön tarkoituksena oli 

selvittää ostolaskujen automatisointijärjestelmän käyttöönottoa, toimintaa ja vai-

kutuksia ostolaskuprosessiin. Työn tuloksena saatiin, että automatisointijärjestel-

mä tehostaa ostolaskuprosessia, vaikkakin sen käyttöönotossa uuden toiminnanoh-

jausjärjestelmän kanssa saattaa olla vaikeuksia. (Määttänen 2014.) 
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Atte Kinnusen opinnäytetyön tarkasteltavana aiheena oli ”Toiminnanohjausjärjes-

telmän käyttöönottoprojekti”. Työn tarkoituksena oli selvittää miten hyvin toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektissa pystytään toteuttamaan projek-

titeoriaa. Työssä seurattiin, kuinka toimeksiantaja Berling Capital Oy:n projekti 

QlikView-järjestelmän käyttöönottamiseksi noudattaa edellä mainittua teoriaa. 

Työssä huomattiin, että järjestelmän käyttöönotto tytäryhtiön Palace Kämp Ravin-

tolat Oy:lle onnistui hyvin, mutta Berling Capital Oy:n käyttöönotossa havaittiin 

ongelmia. Tämän jälkeen todettiin, että harva pystyy täydellisesti noudattamaan 

projektiteoriaa. (Kinnunen 2012.) 

1.2 Tavoitteet, tutkimusongelmat ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää QlikView-raportointijärjestelmän käyt-

töönottoa. Tutkimusongelmina selvitetään, mitkä asiat vaikuttavat johdon rapor-

tointijärjestelmän käyttöönottoon case-yrityksessä, sekä mikä on käyttäjätyytyväi-

syys käyttöönoton alkuvaiheilla. Ratkaisun löytämiseen käytetään seuraavia tut-

kimuskysymyksiä: 

• Miksi uusi raportointijärjestelmä otetaan käyttöön? 

• Miten raportointijärjestelmän käyttöönotto toteutetaan? 

• Mitkä ovat tulevien käyttäjien odotukset ja kehitysehdotukset raportointi-

järjestelmälle? 

Tämä opinnäytetyö toteutetaan osana Haminan kaupungin johdon raportointijär-

jestelmän käyttöönottoa, jossa otetaan käyttöön QlikView-järjestelmä. Tällaisen 

raportointijärjestelmän käyttöönotto on todella laaja aihe, sillä se kattaa koko or-

ganisaation tiedot. Tässä opinnäytetyössä tietoja tarkastellaan pääsääntöisesti ta-

lous- ja henkilöstötietojen pohjalta. Opinnäytetyön tekijä on toiminut käyttöön-

oton alkuvaiheilla kokopäivätoimisesti toimeksiantajalla. Raportointijärjestelmän 

käyttöönotto on jatkunut myös tämän jälkeen. Näkökulma opinnäytetyölle pohjau-

tuu tekijän omiin havaintoihin ja Haminan kaupungin materiaaleihin. Opinnäyte-

työssä käsiteltäviä tietoteknisiä järjestelmiä tarkastellaan vain loppukäyttäjän nä-

kökulmasta. Opinnäytetyö ei ota kantaa siis tarkempiin teknisiin vaatimuksiin.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineiston hankinta 

Tutkimusmenetelmänä käytetään pääsääntöisesti kvalitatiivista eli laadullista tut-

kimusta. Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään avaamaan mahdollisimman käy-

tännönläheinen tilanne, jossa saadaan vastaukset raportointijärjestelmän käyttöön-

ottamiseen liittyen. Käyttöönotto jatkuu vielä tutkimuksen jälkeen, joten tutki-

muksen tulokset ovat käyttöönoton alkuvaiheilla saatuja. Tutkimuksen tuloksena 

tarkastellaan aluksi syitä ja menetelmiä raportointijärjestelmän käyttöönottami-

seksi. Tämän lisäksi tuloksena tarkastellaan tulevien käyttäjien odotuksia ja kehi-

tysehdotuksia raportointijärjestelmään liittyen. 

Kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus tarkoittaa kokonaisvaltaista tie-

donhankintaa. Sen taustalla on ihmistieteellisen tutkimuksen idea. Tutkimukseen 

kerättävä tieto perustuu ihmisten tuottamiin merkityksiin. Laadullisessa tutkimuk-

sessa pääsääntöisesti kyseenalaistetaan matemaattiset tiedeihanteet. Laadullisesta 

tutkimuksesta puhutaan kirjallisuudessa useimmiten kenttätutkimuksena, joka 

suoritetaan esimerkiksi teemahaastatteluiden avulla. Tutkittava joukko on useim-

miten määrällistä tutkimusta pienempi ja tiedonanatajat sekä tietolähteet valitaan 

tarkoituksenmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että valitaan ne henkilöt, joilla on 

kokemusta kyseisestä ilmiöstä. (Tuomi 2007, 96-99.) 

Laadullisen tutkimuksen sijaan voidaan käyttää myös määrällistä eli kvantitatii-

vista tutkimusta. Määrällinen tutkimus perustuu matemaattisiin tutkimustapoihin. 

Laadullinen tutkimus syntyi historiassa, kun kritisoitiin määrällisen tutkimuksen 

tuottamia tuloksia. Kritiikin lähtökohta on usein se, ettei ihmistiedettä voida aina 

tutkia samoin kuin muuta luontoa. Laadullisen tutkimuksen tutkittava asia on pää-

sääntöisesti ihmisen tai ihmisten luomat merkitykset. Molemmissa tutkimusstrate-

gioissa tutkijan on mietittävä, kuinka käsitellä aineistoaan. Määrällisessä tutki-

muksessa aineisto on saatava määrälliseen muotoon, kun taas laadullisen tutki-

muksen tekijän on ymmärrettävä, miten aineistosta saadaan haluttu tieto irti. 

(Tuomi 2007, 96-97.) 
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Tässä opinnäytetyössä käytetään myös case-tutkimusta. Case-tutkimus tarkoittaa 

tapaustutkimusta. Tutkimuksessa voidaan yhdistellä eri tutkimusmenetelmiä. Tie-

tolähteinä voidaan käyttää havainnointia, haastatteluja tai kyselyä. Case-tutkimus 

sijoittuu yleensä luonnolliseen ympäristöön ja käsittelee ajankohtaista aiheitta. 

Tapaustutkimus luo kokonaisvaltaisen ja tarkan kuvauksen tutkittavasta tapauk-

sesta. Case-tutkimus on hyödyllinen muun muassa taustatietojen vuorovaikutus-

suhteita tutkittaessa. Tutkimuksen tulokset pyrkivätkin vastaamaan tapauksen 

kysymyksiin miksi ja miten. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkimuksen aineisto on kerätty opinnäytetyöntekijän työharjoittelun aikana suo-

ritetulla aktiivisella havainnoinnilla toimeksiantajalla. Tutkimuksessa toteutettiin 

myös Webropol-kysely helmikuussa 2015, jonka tuloksia käytetään tutkittaessa 

raportointijärjestelmän tulevien käyttäjien odotuksia ja kehitysehdotuksia. Kysely 

lähetettiin sähköpostilla 15 vastaajalle, jotka ovat olleet mukana raportointijärjes-

telmän käyttöönoton alkuvaiheilla. Vastauksia kertyi 12 kappaletta maaliskuun 

2015 alkuun mennessä. Vastaajiin lukeutui pääsääntöisesti Haminan kaupungin 

edustajia, mutta myös konsultointi yritys FCG Consulting Oy:n edustajia. 
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1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön rakenne koostuu neljästä pääluvusta jotka on kuvattu kuviossa 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön aluksi on johdanto, joka esittelee aikaisemmin käsitellyt asiat: tut-

kimuksen taustat, tavoitteet, tutkimusmenetelmät, aineiston hankinnan ja opinnäy-

tetyön rakenteen. Tavoitteena on avata lyhyesti tulevaa aihe-aluetta ja ilmaista 

mikä on tutkimuksen tarkoitus tässä opinnäytetyössä. Johdanto esittelee myös 

tutkimuksessa käsiteltävän ongelman ja tutkimuskysymykset. 

 

 

 

 

 



7 

Johdannon jälkeen käsitellään opinnäytetyön seuraavaa päälukua, joka on teo-

riaosuus. Teoriaosuus on jaettu kahteen alalukuun, jotka ovat sähköiset tietojärjes-

telmät ja projektin vaiheet. Sähköiset tietojärjestelmät-pääluvussa tullaan tutki-

maan aluksi sähköisten tietojärjestelmien kehittymistä taloushallinnossa. Järjes-

telmien kehityksen jälkeen avataan käsite Business Intelligence. Ensimmäisen 

alaluvun lopussa esitellään nykypäivän erilaisia johdon raportointijärjestelmiä 

sekä käsitellään yleisesti raportointijärjestelmien vahvuuksia, heikkouksia ja tule-

vaisuutta. Projektin vaiheet-alaluku määrittelee teoreettisesti projektin eri vaiheet 

valmistelun, aloittamisen, toteutuksen ja päättämisen osalta. Luvussa käsitellään 

myös syvemmin projektityöskentelyn elinkaarta.  

Työn kolmas pääluku on empiirinen osuus. Empiirisessä osuudessa esitellään 

opinnäytetyön kohdeorganisaatio Haminan kaupunki sekä sen johdon raportointi 

projekti. Empiirisen osuuden tarkoituksena on selvittää, miksi uusi johdon rapor-

tointijärjestelmä (QlikView) otetaan käyttöön Haminan kaupungilla. Tämän jäl-

keen empiirinen osuus käsittelee, miten järjestelmän käyttöönottaminen tapahtuu. 

Lopuksi laaditaan käyttäjätyytyväisyyskysely, josta selviää mitä odotuksia käyttä-

jillä on ollut ja miten käyttöönottoa ja järjestelmää voitaisiin lähteä kehittämään. 

Osuuden lopuksi analysoidaan tulokset ja tehdään johtopäätökset. Empiirisen 

osuuden jälkeen työn viimeinen pääluku on yhteenveto, jossa käydään läpi lyhy-

esti tutkimus, tulokset, luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset. 
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2 SÄHKÖISET TIETOJÄRJESTELMÄT 

Tässä teoriaosassa tarkastellaan sähköisten tietojärjestelmien kehittymistä talous-

hallinnossa, Business Intelligence käsitteenä, nykypäivän eri Business Intelligen-

ce-raportointijärjestelmiä sekä yleisesti niiden vahvuusia ja heikkouksia.  

2.1 Sähköisten tietojärjestelmien kehittyminen taloushallinnossa 

Sähköisillä tietojärjestelmillä taloushallinnossa tarkoitetaan tietoteknisistä laitteis-

ta ja ohjelmistoista rakentuvaa järjestelmää. Sähköisen tietojärjestelmän yhtenä 

tehtävänä on tukea ja tehostaa yrityksen lakisääteistä osaa, taloushallintoa. Tieto-

tekniikan ja samalla sähköisten tietojärjestelmien kehittyminen alkoi 1950-luvulla. 

Tätä aikaisemmin taloushallintoa suoritettiin mekaanisilla menetelmillä. Sähköis-

ten tietojärjestelmien kehitystä on ollut olennaisesti tukemassa myös vuosituhan-

nen internet-vallankumous. (Lahti & Salminen 2014, 34-35.) 

Internetin syntyminen on muuttanut maailmassa monia asioita, niin myös joka 

päiväistä työtä. Internet on mahdollistanut entistä laajemman informaation levit-

tämisen ja hakemisen. Samaan aikaan myös verkko-, tietokanta-, laitteisto- ja oh-

jelmistoteknologia ovat kehittyneet suuremmiksi, joka osaltaan on auttanut infor-

maation kulkua. Tietokanta on myös sähköisen raportoinnin lähtökohta. Siellä 

sijaitsevat kaikki ne tiedot, joita raportoinnissa käytetään. (Granlund & Malmi 

2003, 28-29.) 

Suurten kustannusten takia vain suuryritykset pystyivät aloittamaan sähköistymi-

sen kehityksen alkuvaiheilla. 1970-luvulla tarjonta alkoi yleistymään myös pk-

yritysten käyttöön. Tällöin yritysten oli mahdollista hankkia järjestelmiä tilitoi-

mistojen avulla tai erilaisia kirjanpito-ohjelmistoja omalle tietokoneelleen. Tar-

jonnan laajentuminen jatkui 1980-luvulle, mutta suurin käyttöönotto yrityksissä 

tapahtui 1990-luvulla. Suurin syy tähän oli tietokoneiden käytön yleistyminen 

1990-luvulla. Internet-vallankumous tapahtui siis vuosituhannen vaihteessa. Tä-

män myötä erilaisten ohjelmistojen väliset integraatiot alkoivat yleistymään. Ny-

kypäivänä sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen perustuukin käyttäjien tar-

peisiin ja helppokäyttöisyyteen. (Lahti & Salminen 2014, 35-36.) 



9 

Sähköistymisen myötä yritysten taloushallintoon on avautunut huomattavasti uu-

sia mahdollisuuksia jakaa, hakea ja arkistoida tietoa. Nämä mahdollisuudet herät-

tivät yrityksissä heti keskustelua paperittomuudesta ja www-pohjaisesta taloushal-

linnosta. Vaikkakin mahdollisuudet ovat ajan myötä lisääntyneet, niitä ei ole vielä 

pystytty hyödyntämään siten, että paperin käyttö olisi huomattavasti vähentynyt. 

Sähköinen raportointi yrityksissä ja etenkin taloushallinnossa on yleistymässä. 

Yritysten www-pohjaiset taloushallinnon ohjelmistot mahdollistavat raporttien 

tuottamisen suoraan Internetiin, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa oikeutettu 

pääsee tarkastelemaan raporttia omalla tietokoneellaan. (Granlund & Malmi 2003, 

29.) 

Tällä hetkellä on olemassa erilaisia teknologioita tietojärjestelmäkehitykseen. Yk-

si näistä teknologioista on ERP-teknologia. ERP (Enterprise Resource Planning) 

tarkoittaa yrityksen toiminnanohjausta. ERP-järjestelmä integroi kaikki tietojär-

jestelmät talouteen, henkilöstöhallintoon, asiakkaisiin ja jalostusketjuun liittyen. 

Järjestelmän tarkoituksena on se, että tieto syötetään tietokantaan vain kerran. 

Tälläinen toimintatapa vähentää virhemarginaalia ja viivästyksiä. Tästä johtuen 

tiedon luotettavuus paranee, mutta tässä tapauksessa syötettävän tiedon oikeelli-

suus korostuu. Integraation tarkoituksena on luoda tilanne, jossa sama tieto on 

mahdollista saada yrityksen joka osa-alueella. (Granlund & Malmi 2003, 31-32.) 

Yrityksien valittavissa on se, miten se haluaa omaa taloushallintoaan suorittaa. 

ERP-järjestelmästä löytyvät periaatteessa kaikki taloushallinnon osa-alueet: sisäi-

nen laskenta, ulkoinen laskenta ja pääoman hallinta. Taloushallinnon erilaisia oh-

jelmistoja voidaan käyttää myös ERP-järjestelmän rinnalla. Vaikkakin ERP-

järjestelmän käyttöönotto vie paljon yrityksen resursseja, kuten aikaa ja rahaa, se 

tuo yritykselle huomattavasti uusia ratkaisuja. Kyseisen järjestelmän käyttöön-

otossa on kyse integraation ja toiminnallisuuden vastakkainasettelusta. Järjestel-

män käyttöönottamiseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tietojärjes-

telmäongelmat, kirjanpitolainsäädännön muutokset sekä useiden vanhojen ohjel-

mien ylläpito-ongelmat. (Gralund & Malmi 2003, 31-36.) 
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Nykyään puhutaan siis paljon täysin paperittomasta taloushallinnosta. Mahdolli-

suutta ei kuitenkaan ole vielä pystytty täysin hyödyntämään. Verrattuna maailman 

muihin maihin, Suomessa lainsäädäntö sekä ohjelmistokehitys ovat kärkiluokkaa. 

Nämä kaksi asiaa mahdollistavat omilta osiltaan paperittoman taloushallinnon 

syntymisen yrityksissä. Kuten aikaisemmin jo viitattiin, tämä muutos on aikaavie-

vää. Paperittomasta taloushallinnosta muodostuu yrityksille kustannussäästöjä 

sekä valmistuessaan ajankäyttö tehostuu järkevämmäksi. Lopuksi on kumminkin 

otettava huomioon se, että viimeistään ERP-teknologian myötä on havaittu, että 

taloushhallinnon informaatiota tuotetaan muuallakin kuin taloushallinnossa. Esi-

merkiksi materiaali- ja tuotantoprosesseissa toiminnot tuottavat ERP-

järjestelmään kokoajan myös taloushallinnon kannalta tärkeää informaatiota. 

(Granlund & Malmi 2003, 53-54.) 

2.2 Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) tarkoittaa liiketoimintatietojen hallintaa. Liiketoiminta-

tietojen hallinnassa kerätään, tallennetaan ja analysoidaan oman liiketoiminnan tai 

liiketoimintaympäristön tärkeää tietoa eri tietolähteistä. Näitä tietolähteitä ovat 

usein erilaiset sisäiset ja ulkoiset tietojärjestelmät (ERP). BI-järjestelmään kasa-

taan lähteistä vain käyttötarkoitukseen olennaisimmat tiedot. Pääsääntöisesti liike-

toimintatietoja tarkastelee yrityksen ylin johto, mutta käyttö on laajenemassa ope-

ratiiviselle tasolle. BI-järjestelmä toimii yritysten strategisen päätöksenteon tuke-

na. (Hannula 2009.) 

Pelkistetysti, Business Intelligence-järjestelmä eroaa ERP-järjestelmästä siten, että 

ERP-järjestelmä tuottaa pääsääntöisesti yrityksen lakisääteiset vakioraportit. BI-

järjestelmä on raportointiratkaisu, joka hyödyntää ERP-järjestelmien tietoa. BI-

järjestelmä ei tuota määrämuotoisia vakioraportteja, vaan sen tarkoitus on mah-

dollistaa tiedon monipuolisemman analysoinnin. Monipuolisempaa analysointia 

kuvastaa se, että BI-järjestelmä mahdollistaa tietoon porautumisen. Tämä tarkoit-

taa, että järjestelmä antaa mahdollisuuden selvittää nopeammin syyt tiedon taus-

talla. BI-järjestelmä rakennetaan usein nykyisten järjestelmien rinnalle helpoitta-

maan muun muassa johdon päätöksentekoa. (Lahti & Salminen 2014, 181-182.) 
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Lyhyesti kuvattuna BI-järjestelmää käyttöönottaessa yrityksen on luotava itselleen 

selvä toimintasuunnitelma, kuinka järjestelmä aiotaan ottaa käyttöön nykyisiä 

toimintoja tukevaksi. Kuten aikaisemmin viitattiin, ensimmäisenä toimintona on 

kasata tarvittava tieto sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä. Tieto tallennetaan tieto-

järjestelmiin, jonka jälkeen sitä analysoidaan käyttäen hyväksi tietoteknisiä apuvä-

lineitä. Toteutusvaiheessa tietoa yhdistellään ja muodostetaan erilaisia tietotuottei-

ta, jotka jaetaan yrityksen päätöksentekijöille. Päätöksentekijöiltä saadun palaut-

teen pohjalta lähdetään kehittämään tuotetta ja näin ollen saadaan yritykselle tar-

peellinen tieto esille sekä tuotettua mahdollisesti myös uutta tietoa. (Hannula 

2009.)  

2.3 Johdon raportointijärjestelmät 

Johdon raportointijärjestelmällä tarkoitetaan tietoteknistä järjestelmää, joka hel-

pottaa yrityksen johtoa päätöksenteossa. Raportointijärjestelmän tavoitteena on 

yhdistellä vanhaa sekä luoda uutta tietoa yrityksestä. Tieto on saatava järjestel-

mästä selkeästi esille sillä, se auttaa ratkaisemaan erilaisia liiketoiminnan ongel-

mia. (Pohjanmaan ekonomitoimisto Oy 2013.) 

Tärkeimpiä johdon raportointijärjestelmien kulmakiviä ovat visuaalisuus ja käy-

tettävyys. Käyttäjän on helposti pystyttävä muokkaamaan luotua grafiikkaa siten, 

että tarvittava tieto löytyy helposti ja nopeasti. Toinen järjestelmän perusperiaat-

teista on reaaliaikaisuus. Nykypäivän liiketoiminnassa jo kuukauden vanha tieto 

voi olla ongelma. Hyvän järjestelmän tarkoituksena on tuottaa taloustietoa päivit-

täin, jotta kuhunkin johtamis- ja päivittäistilanteeseen voidaan valita oikea ratkai-

su. Organisaation koko vaikuttaa myös siihen, kuinka tärkeäksi hyvän raportointi-

järjestelmän raportointitasot muodostuvat. Raportointitasot mahdollistavat käyttä-

jän porautumisen koko organisaation tiedoista aina yksittäiseen kustannuspaik-

kaan tai asiakkaaseen asti. (Pohjanmaan ekonomitoimisto Oy 2013.) 
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Hyvän raportointijärjestelmän yhtenä päätehtävänä on tiedon yhdistäminen eri 

tietojärjestelmistä. Yrityksellä on useimmiten käytössään useampia järjestelmiä, 

jonka vuoksi tieto on hajallaan useassa paikassa. Johdon raportointijärjestelmän 

tehtävänä on hakea ja tiivistää tämä tieto halutulla tavalla sekä haluttuun muotoon. 

Tämä säästää organisaation johdolta huomattavasti aikaa ja helpottaa paremman 

kokonaiskuvan saamisessa organisaation tilanteesta. (Pohjanmaan ekonomitoimis-

to Oy 2013.) 

2.3.1 QlikView 

QlikTech on yritys, joka on perustettu Ruotsissa vuonna 1993. Yritys on kehittä-

nyt työkalun nimeltä QlikView, joka mahdollistaa uusia menetelmiä yksinkertais-

taa tietoa merkitykselliseen muotoon. QlikView on Business Discovery-alusta, 

joka tarjoaa BI-työkalun jokaiselle organisaatiolle ympäri maailman. QlikView’n 

avulla on mahdollista muodostaa yhteydet useiden eri tietolähteiden välille. Järjes-

telmä on vapaasti muokattavissa asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti. (QlikTech 

International AB 2014.) 

QlikView’n tarkoituksena on ottaa usean käyttäjän tarpeet huomioon. Tämä kuu-

luu yhtenä vahvuutena järjestelmän toiminnassa, sillä perinteisessä BI-

toiminnassa, päätöksentekoon osallistuu vähän ihmisiä. QlikView herättää paljon 

keskustelua ja luo mahdollisuuksia useammalle ihmiselle päätöksentekoon. Täl-

laisella toimintatavalla mahdollistetaan myös yrityksen pienempien yksikköjen 

pääsy seuraamaan heidän toimintansa olennaisimpia tietoja sekä näin ollen teke-

mään huomattavasti parempia päätöksiä. Tämä mahdollistaa myös sen, että työn-

tekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään kannattavammin ja nopeammin. (Qlik-

Tech International AB 2014.) 

Tietojen reaaliaikainen saaminen on BI-järjestelmän yksi tärkeimmistä asioista. 

QlikView toimii myös mobiilina eli sitä on mahdollista käyttää myös älypuheli-

milla sekä muissa mobiililaitteissa, kuten tableteissa. QlikView toimii yrityksen 

mukaan tällä hetkellä mm. Applen iPadissa, Android-tableteissa sekä iPhone ja 

Android-puhelimissa. (QlikTech International AB 2014.) 
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Tiedon jakaminen on helppoa sosiaalisesti käyttäjien ja työryhmien välillä. Tämä 

mahdollistaa sujuvamman yhteydenpidon ja herättää keskusteluita päätöksiä teh-

täessä. Järjestelmä tuottaa tiedon omaan qvw-tiedostomuotoon, joka tarkoittaa 

sitä, että tiedon muokkaaminen ei onnistu muuten kuin laitteella, johon on asen-

nettu QlikView. Tämä on järjestelmän huono puoli. Tietojen tarkastelu onnistuu 

kylläkin tietokoneella ja edellä mainituilla mobiililaitteilla, joissa on Internet-

yhteys. (QlikTech International AB 2014.) Seuraavaksi syvennytään tarkemmin 

QlikView’n vahvuuksiin ja heikkouksiin, SWOT-analyysin avulla. 

SWOT-analyysi on työkalu, joka mahdollistaa erilaisten prosessien ohjaamisen 

sekä hahmottamaan analysoitavan asian kokonaisuutta. Lyhenne SWOT tulee 

englannin kielen sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Op-

portunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). SWOT-analyysi on jaettu sisäisiin 

ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiin tekijöihin kuuluvat vahvuudet ja heikkoudet. Ul-

koisia tekijöitä ovat mahdollisuudet ja uhat. Analyysi on subjektiivinen. Subjek-

tiivisuus tarkoittaa, että kaksi eri analyysin tekijää saavat harvoin saman lopputu-

loksen, vaikka käytössä olisivat samat tiedot analysoitavasta asiasta. SWOT-

analyysin tulokset ovat pääsääntöisesti suuntaa antavia. (Opetushallitus 2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. QlikView’n SWOT-analyysi. 
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QlikView-järjestelmän SWOT-analyysi on koottu kuvioon 2. Analyysissa on tar-

kasteltu sovellusta pääsääntöisesti loppukäyttäjän näkökulmasta. Opinnäytetyö on 

rajattu niin, että syvemmät tekniset tiedot jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Poik-

keuksena on tässä kuviossa käytetty termi tietovarasto. Tietovarasto tarkoittaa 

erillistä paikkaa tietojen säilyttämiselle, josta QlikView hakee käytettävät tiedot. 

QlikView-järjestelmää pidetään markkinoiden parhaana nimenomaan tiedon no-

peassa hakemisessa ja sen visualisoinnissa. Helppokäyttöisyys on järjestelmän 

vahvuus, sillä käyttäminen ei vaadi huomattavia määriä erityisosaamista. Qlik-

View on myös interaktiivinen ja toimii myös työpisteen ulkopuolella mobiilina. 

Erillinen tietovarasto ei ole välttämätön QlikView käytön aloittamiseksi, mutta 

sitä suositellaan. (Louhia Consulting Oy 2013.) 

Qlikview sisältää myös omat heikkoutensa. Heikkoudet sijoittuvat lähinnä käytet-

tävien tietojen hakemiseen, käyttöön muualla kuin QlikView-järjestelmässä ja 

tietojen muokattavuudessa. Nämä heikkoudet korostuvat, mikäli käytössä ei ole 

erillistä tietovarastoa. Ilman tietovarastoa tiedon hakeminen on monimutkaista ja 

vaatii erillistä koodausta. QlikView’n tuottamat tiedot tallentuvat sen omaan qvw-

tiedostomuotoon, jonka vuoksi tietoja ei pysty käyttämään muulla kuin QlikView-

järjestelmällä. Viimeinen tähän analyysiin koottu heikkous on datan muokatta-

vuus. Kun taustatiedot on ladattu taustajärjestelmistä QlikView’n käyttämiin tie-

dostoihin, niitä ei pysty päivittämään suoraan QlikView’n avulla. Taustatiedot on 

päivitettävä taustajärjestelmällä ja taustatiedot on ladattava uudestaan QlikView:n 

käyttöön. (Louhia Consulting Oy 2013.) 

QlikView-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia yritystoiminnalle on lukuisia. 

Järjestelmä mahdollistaa sen todella nopean käyttöönoton, mikäli käytettävät taus-

tatiedot ovat tuotettu oikein eri järjestelmistä. Työaikaa on myös mahdollista sääs-

tää, kun kyseiset tiedot on automatisoitu suoraan taustajärjestelmistä QlikView’n 

käyttöön. QlikView mahdollistaa myös yhteisöllisen päätöksenteon, koska järjes-

telmä mahdollistaa tietoihin porautumisen organisaation joka osa-alueelle. Lisäksi 

mahdollisuutena on tuottaa reaaliaikaista tietoa, jota aikaisemmat kankeat ja hitaat 

järjestelmät eivät välttämättä ole pystyneet tuottamaan. (QlikTech International 

AB 2015.) 
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QlikView-järjestelmän toimintaan liittyy myös ulkopuolisia uhkia. Näitä uhkia 

tässä SWOT-analyysissa on tarkasteltu järjestelmän käyttöön liittyen. Uhkana 

pidetään olettamaa, jossa QlikView on vaihtoehto tai kilpaileva tekijä tietovaras-

tolle. Tämä ei pidä paikkansa, vaan nämä kaksi tukevat toisiaan ja paras lopputu-

los saavutetaan, kun ne toimivat yhdessä. Seuraavana uhkana pidetään tietotulvaa. 

Tietotulva on uhkana, sillä järjestelmään ajautuu helposti liikaa tietoa kerralla. 

Tietotulva voi pahimmassa tapauksessa piilottaa olennaisimman tiedon taakseen. 

Vaikka QlikView on helppokäyttöinen, vaatii se hieman koulutusta, jotta kaikki 

tarvittavat tiedot ovat loppukäyttäjän löydettävissä. Koulutuksen puute onkin yksi 

uhka, sillä jos siitä on tingitty, järjestelmästä ei välttämättä saada tarvittavia tietoja 

esille. SWOT-analyysin viimeinen uhka on järjestelmän ylläpidossa. Ylläpidon 

muutoksiin kuuluvat pääsääntöisesti QlikView’n käyttämien taustatietojen päivi-

tykset. Päivityksessä tapahtuneet virheet näkyvät heti virheellisenä QlikView-

järjestelmässä. (Louhia Consulting Oy 2013.) 

2.3.2 IBM-Cognos 

IBM-Cognos Business Intelligence on maailman suurimman tietotekniikkayrityk-

sen IBM:n (International Business Machines) kehittämä tuoteperhe. IBM on pe-

rustettu 1911. Suomessa se on toiminut vuodesta 1936 lähtien. Yrityksen tuote-

perheeseen ja palveluidentarjontaan kuuluu tietojärjestelmät, ohjelmistot, verkko-

järjestelmät, tallennustekniikat sekä mikroelektroniikat. Palvelutarjonta sisältää 

kaikki ne tietojenkäsittelyratkaisut, jotka helpoittavat yrityksiä liiketoiminnassaan. 

Näitä palveluita ovat esimerkiksi liiketoiminnan konsultointi, IT-, ulkoistus- ja 

koulutuspalvelut. IBM Cognos on tärkeä tuoteperhe yritykselle. (IBM Corporation 

2015.) 
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IBM Cognos BI-tuoteperhe tarjoaa laajat analysointi- ja raportointimahdollisuudet 

kaikista yrityksien liiketoimintatiedoista. IBM Cognos BI luo muun muassa 

ylimmälle johdolle raportteja, joiden avulla päätöksentekijät voivat löytää avain-

tietoja päätöksenteon tueksi. Tuote sisältää suuren määrän erilaisia työkaluja ra-

porttien tuottamista ja julkistamista varten. IBM Cognos BI vahvuutena on sen 

muokattavuus, raporttien luominen sekä muokkaaminen tapahtuvat hetkessä. Tä-

mä helpoittaa asiakasta nopeampaan avaintietojen hakemiseen ja myös kohti te-

hokkaampaa analysointikapasiteettia. (Advocorp Oy 2012.) 

IBM Business Intelligence mahdollistaa useat eri ominaisuudet, jotka tukevat 

kaikki päätöksentekoa. Kattavan raportoinnin avulla yritykset pystyvät tekemään 

parempia päätöksiä. Analysointi sisältää erilaiset mallinnukset ja tiedolla ennus-

tamiset. Erilaisten tuloskorttien avulla yhdistetään strategia ja toteutus. Mobiili-

käyttö mahdollistaa tiedon saamisen toimiston ulkopuolellakin. Käyttäjien lisää-

mät kommentit helpottavat ideoiden syntymistä sekä tiedon kulkua. Suunnittelu, 

budjetointi ja reaaliaikainen valvonta ovat myös tuotteen tärkeitä ominaisuuksia. 

(IBM Corporation 2015.) 

IBM Cognos BI tukee yrityksen johtoa saamaan nopeasti talous- ja operatiivisia 

tietoja, tämän mahdollistaa tuotteen käytettävyys selaimella. IBM Cognos BI si-

sältää runsaasti eri raportointitoimintoja, jotka kasaavat eri tietojärjestelmien tie-

dot yhteen muotoon. Toimintojen avulla on myös mahdollista hieman ennustaa 

tuloksien tulevaa kehitystä, ”mitä-jos” skenaariota hyödyntämällä. Näiden lisäksi 

tuoteryhmään kuuluu interaktiivisten raporttien hyödyntäminen sekä lähtötietoihin 

porautuminen. Lisäksi tuoteryhmän etuna on kustannuksien säästäminen. Kustan-

nuksia säästyy, koska tuote on täysin selainpohjainen eikä vaadi yksittäisellä työ-

asemalla erillistä ylläpitoa tai tukea. (Advocorp Oy 2012.) 
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IBM Cognos Business Intelligence tuoteperhe sisältää siis paljon etuja, mutta 

myös heikkouksia, jotka kannattaa huomioida. Tuoteperheen heikkouksina on 

pidetty sen suorituskykyä ja käytön vaikeutta. Näiden kahden asian yhdistyessä 

aikaa kuluu huomattavasti enemmän ja tästä syystä kustannukset nousevat. Lisäk-

si käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella, interaktiivisen datan etsiminen ja hyö-

dyntäminen ovat vähentyneet. Käyttäjät tekevät näiden sijaan enemmän staattisia 

vakioraportteja. Nämä heikkoudet on laadittu konsulttiyhtiö Gartnerin vuosittai-

sessa business intelligence -työvälinevertailussa, johon perehdytään hieman tar-

kemmin tämän teoriaosuuden loppupuolella. (Louhia Consulting Oy 2013.) 

2.3.3 Microsoft Dynamics 

Microsoft Dynamics on Microsoftin kehittämä tuoteperhe liiketoimintaratkaisui-

hin. Tuoteperhe pyrkii parantamaan erityisesti yrityksien liiketoiminnan ana-

lysointia. Tehokkaampi analysointi helpoittaa yrityksiä tekemään perustellumpia 

päätöksiä liiketoiminnassaan. Microsoft Dynamics tuotteet toimivat kuten muut 

Microsoftin tuotteet. Microsoft Dynamics auttaa yrityksiä automatisoimaan talo-

ushallintoaan ja asiakkuuksien- sekä toimitusketjujenhallintaa. Microsoft Dyna-

mics tuoteperheeseen kuuluu siis 4 erilaista tuotetta. Näitä tuotteita ovat Microsoft 

Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM ja Mic-

rosoft xRM. (Microsoft 2012.) 

Microsoft Dynamics AX on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tarkoitettu suur-

ten yritysten ratkaisuksi. Dynamics AX soveltuu hyvin hajautetuille organisaati-

oille ja kansainvälisesti toimiville yrityksille. Dynamics NAV puolestaan on tar-

koitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. Siitä on rakennettu mahdollisimman 

helppokäyttöinen järjestelmä talouden- ja toiminnanohjaukseen. NAV on muokat-

tavissa tarpeiden mukaan yritystoiminnan kasvaessa suuremmaksi. Dynamics 

CRM on tarkoitettu asiakkuudenhallinnan järjestelmäksi. Sen tarkoituksena on 

tehostaa myyntiä ja markkinointia. Microsoft xRM on sovelluskehitysalusta. Sii-

hen voidaan yhdistää paljon erilaista tietoa. Esimerkkejä yhdistettävistä tiedoista 

ovat rakennuskohteet, materiaalihankinnat, kaluston- ja tilojenhallinta. (Microsoft 

2012.) 
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Seuraavaksi tarkastellaan Microsoft Dynamics tuoteperheen vahvuuksia. Ensim-

mäinen vahvuus on tuotteiden nopea käyttöönotto. Tuotteet ovat myös helposti 

muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaisesti. Monet käyttäjät kehuvat myös Mic-

rosoftin ratkaisujen integroitavuutta muihin Microsoftin tuotteisiin kuten Offi-

ceen, SharePointiin ja muihin BI-ratkaisuihin. Tuoteperhe tarjoaa räätälöidyn ko-

konaisratkaisun, joka luo muun muassa tehokkuutta ja joustavuutta yrityksen toi-

mintaan. (Innofactor Oyj 2015.) 

Lopuksi tarkastellaan hieman tutkimusyhtiö Gartnerin tutkimia heikkouksia Mic-

rosoftin tuoteperheestä. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen perusteella puutteelli-

nen tai heikko toimivuus ovat olleet syynä, ettei ohjelmiston käyttöönottoa ole 

laajennettu suunnitellulla tavalla. Lisäksi asiakkaat ovat ilmoittaneet, että mobiili-

nen BI, interaktiivinen visualisointi ja metatietojen hallinta ovat edelleen Mic-

rosoftin heikkouksia. Microsoft on laajentamassa käyttöä erityisesti mobiilikäyt-

töön jatkossa. Microsoftin tuotteet vaativat asiakkaaltaan myös huomattavasti 

enemmän itsenäistä työtä kuin jo valmiiksi rakennetut ”all in one” tuotteet. (Gart-

ner 2014.) 

2.3.4 Tableau 

Tableau on yksi suosituimmista BI-työkaluista tällä hetkellä. Tuoteperheeseen 

kuuluvat Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online, Tableau Public ja 

Tableau Reader. Tuotteiden vahvuutena pidetään graafista käyttöliittymää. Graafi-

sen käyttöliittymän käyttö ei vaadi erityistä osaamista ja raporttien tuottaminen on 

mahdollista nopeastikin. Tableaun käyttöä kuvaa erityisen hyvin se, että toiminta 

perustuu drag & drop tekniikkaan. (Bigdatapump Oy 2015.) 

Tableaun avulla dataa pystytään yhdistämään useasta eri tietokannasta. Tuotteen 

avulla dataa voidaan yhdistellä muun muassa seuraavista lähteistä: Microsoft Ex-

cel, SQL Server, Oracle ja Teradata. Tableaun avulla tuotettu raportti on interak-

tiivinen, jonka avulla raportin jakaminen onnistuu nettisivuilla Tableau Puclicia 

apuna käyttäen. Mikäli raporttia ei ole julkaistu internetissä, on Tableau Desk-

top:lla tuotettua tiedostoa mahdollista katsella ilmaisen Tableau Reader ohjelman 

avulla. (Bigdatapump Oy 2015.) 
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Tableau on suosittu sen helppokäyttöisyydestä. Käyttäjät voivat tehdä yksinkertai-

sia tai monimutkaisempia raportteja ilman sen suurempaa opiskelua tai IT-

osaamista. Tämän lisäksi tuoteperheen vahvuuksiin kuuluvat kehitysnopeus sekä 

datan visualisointi ja analytiikka. Liiketoiminta kehittyy nopeasti, joten on tärke-

ää, että käytössä oleva BI-ohjelma on muokattavissa liiketoiminnan muutosten 

mukana. Tuotteiden toimivuus yhdistettynä sen helppokäyttöisyyteen on ollut yksi 

tärkeimmistä tekijöistä asiakkaiden valitessa Tableaun. (Gartner 2014.) 

Gartnerin tämän vuoden asiakaskyselyssä Tableaun käyttäjämäärät ovat kasvussa 

sekä ylittäneet markkinoiden keskiarvon. Kyselystä kuitenkin selvisi, että vain 

42% vastaajista käytti BI-työkalunaan vain Tableauta. Tableaun heikkous on or-

ganisaatiot, jotka käyttävät useampaa eri raportointivälinettä. Tämä tuo haasteita 

organisaation hallintoon ja tiedon yhdenmukaisuuteen. Näiden lisäksi Tableau on 

kallis BI-ratkaisu. Hinta muodostuu korkeaksi käyttäjäkohtaisten lisenssien joh-

dosta. Myös erillinen vuosihuolto on hinnoiteltu 25% muita toimijoita kalliim-

maksi. (Gartner 2014.) 

2.4 Raportointijärjestelmien vahvuudet ja heikkoudet 

Raportointijärjestelmien käyttöönotto yrityksissä perustuu monesti siihen, että 

nykyinen raportointi koetaan heikoksi. Raportoinnin tarkoitus on tuoda oleelliset 

tiedot esille sellaisessa muodossa, että liiketoiminnan tehokas analysointi on mah-

dollista. Heikossa raportoinnissa on pyritty raportoimaan kaikkea, jolloin tieto-

määrä on niin suuri, että olennaisimmat tiedot ovat vaikeasti havaittavissa. Tästä 

johtuen raportointi on myös useimmiten hidasta, joka johtuu pääsääntöisesti työ-

kalujen puuttumisesta. Olennaisimman tiedon saamisen ja sen nopeuden lisäksi, 

haasteena raportoinnissa on tiedon jaettavuus. Jaettavuudella tarkoitetaan tiedon 

hyödyntämistä koko organisaatiossa. Näihin kysymyksiin raportointijärjestelmät 

pyrkivät vastaamaan. (Visma Services Oy 2015.) 
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Raportoinnin tuottaa useimmiten yritysjohdosta erillinen raportintekijä. Ennen 

raportointijärjestelmän käyttöönottoa raportoinnin työvälineenä on useimmiten 

Microsoft Excel. Tämä yhtälö luo jo suuret riskit edellä viitattuun heikkoon rapor-

tointiin. Raportintekijän ja yritysjohdon välinen kommunikointi on olennaisin osa 

tätä mallia, jotta oikeat tiedot löytyvät raporteilta. Väärinkäsitykset luovat riskin 

raportoinnin tiedon laatuun. Excel työkaluna on myös kysymyksiä herättävä. 

Työkalun toimintaan liittyy epävarmuutta, sillä erilaisten päivitysten takia, Excel-

taulukon kaavat saattavat rikkoutua. Tämä voi aiheuttaa raportin toimimattomuu-

den. Excel-työkaluun liittyy lisäksi tietoturvariskit. Ongelmia muodostuu myös, 

mikäli raportintekijä vaihtuu. Osaamisen häviäminen luo todellisen riskin raport-

tien päivittämiselle ja korjaamiselle. (Visma Services Oy 2015.) 

Raportointijärjestelmien vahvuuksiin kuuluu ehdottomasti suurimpana niiden käy-

tettävyys. Tiedot ovat käsiteltävissä ilman erityisosaamista, mikä mahdollistaa 

myös yritysjohdon hakea tietoa laadukkaammin ja nopeammin. Aikaisemmissa 

raporteissa on yleensä analysoitavissa vain talousluvut. Raportointijärjestelmät 

mahdollistavat tiedon taakse porautumisen. Porautumisen avulla yritysjohto ha-

vaitsee talouslukuun vaikuttavia eri tekijöitä. Tämän avulla on mahdollista huo-

mata tehottomia liiketoimintaprosesseja ja reagoida nopeammin muutoksiin. 

(Visma Services Oy 2015.) 

Nykyisin raportoinnin kannalta tärkeää on siis tiedon reaaliaikaisuus ja jakaminen. 

Raportointijärjestelmät vastaavat näihin haasteisiin hyvin. Reaaliaikaisuutta kuvaa 

hyvin se, että yritysjohto voi myös itse tehdä raportteja nopeasti ilman erityis-

osaamista. Monesti aikaisemmat raportointitavat mahdollistavat raporttien tarkas-

telun vain yritysverkon yhteydessä. Raportointijärjestelmä jota voidaan käyttää 

selaimella mahdollistaa raporttien tarkastelun myös etänä, esimerkiksi työmatkal-

la. (Visma Services Oy 2015.) 
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Raportointijärjestelmien vahvuuksiin lukeutuivat siis käytettävyys, nopeus ja jaet-

tavuus. Järjestelmän jaettavuuden avulla raportit pystytään automatisoidusta ja 

ajastetusti jakelemaan organisaatioon. Yrityksen on mahdollista jakaa raporttejaan 

myös ulkopuolelle, kuten yrityksen hallitukselle, ilman erityisosaamista. Excel-

työkalu sisälsi tietoturvariskejä, mutta raportointijärjestelmä mahdollistaa luotta-

muksellisen tiedon suojaamisen erilaisten roolitusten avulla. Roolituksia voidaan 

hallinnoida muun muassa käyttäjätunnusten avulla. Raportointijärjestelmän käyt-

täjätunnuksille pystytään määrittelemään, kuka näkee ja mitä tietoja. (Visma Ser-

vices Oy 2015.) 

Raportointijärjestelmät ovat haavoittuvaisia. Monesti yritykset ajattelevat, että 

raportointijärjestelmä on ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Raportointijärjestelmä on 

kaikesta huolimatta taustajärjestelmien tuottaman tiedon varassa. Näiden tausta-

järjestelmien virheellinen tieto näkyy myös virheellisesti raportointijärjestelmässä. 

Raportointijärjestelmistä tuotetun tiedon analysointi vaatii inhimillistä tarkastele-

mista. Heikkoutena raportointijärjestelmissä on se, että juurisyiden ja syyseuraus-

suhteiden etsiminen on vaikeaa ja vaatii osaamista. Pelkästään raportointijärjes-

telmän tuottamiin lukuihin luottamalla, järjestelmä voi pahimmassa tapauksessa 

olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi yritykselle. (Visma Services Oy 2015.) 
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2.5 Raportointijärjestelmien tulevaisuus 

Raportointijärjestelmät ovat olennaisena osana Business Intelligence ratkaisuja 

sekä analytiikkaa. Raportointijärjestelmien tulevaisuutta tarkastellaan näiden kah-

den suuremman kokonaisuuden trendejä mallintaen. Koko teknologiasektori on 

tällä hetkellä murrosvaiheessa. Murrosvaiheeseen kuuluu, että IT-järjestelmien 

suorituskyky ja tiedonkäsittelynkapasiteetti kasvavat. Lisäksi tietolähteiden määrä 

lisääntyy. Murrosvaihe tuo mukanaan uudenlaisia tapoja analysoida tietoa. Uudet 

analysointitavat tulevat perinteisen raportoinnin yhteyteen. Uusien analysointita-

pojen myötä käyttäjät vaativat nopeampaa, reaaliaikaisempaa ja visuaalisempaa 

analytiikkaa. (Rongo Oy 2014.) 

Ihmisten kasvanut liikkuvuus ja yksilöllisyyden korostuminen ovat osaltaan tule-

vaisuuden trendien takana. Monet asiantuntijat ovat listanneet yleisimmiksi kehi-

tyssuunniksi järjestelmille mobiilikäytön, itsepalvelu-analytiikan ja tietojen va-

paan tarkastelun. Lisäksi digitalisoitumisen myötä ihmiset ovat jo tottuneet, että 

digitaalinen informaatio on kokoajan saatavilla. Näiden edellä mainittujen tekijöi-

den lisäksi kasvava kilpailu on olennaisena osana tulevaisuutta. Raportointijärjes-

telmien tuottamalla tärkeällä tiedolla pyritään reagoimaan markkinoiden muutok-

siin nopeammin ja näin luoda kilpailuetua muihin nähden. (Rongo Oy 2014.) 

Ensimmäisenä tulevaisuuden trendinä pidetään asiakaslähtöisyyttä. Asiakaslähtöi-

syys tässä yhteydessä tarkoittaa, että raportointijärjestelmät tulevat kehittymään 

enemmän liiketoimintalähtöisiksi. Nykypäivänä tiedon saatavuus on todella nope-

aa. Tästä johtuen käyttäjät vaativat myös raportointijärjestelmiltä kokoajan ajan-

tasaisempaa tietoa analysoitavaksi. Aikaisemmat kuukausittaiset raportit eivät 

enään riitä, jos halutaan reagoida nopeasti yritystoiminnan muutoksiin. Analytii-

kassa painopiste on ollut aikaisemmin takana, mutta tulevaisuudessa se tulee siir-

tymään eteen. Ennakoiva analytiikka tarkoittaa, että ei haluta analysoida mitä on 

jo tapahtunut vaan mitä tulee tapahtumaan ja mikä on erilaisten tapahtumien vai-

kutus yrityksen toimintaan. (Rongo Oy 2014.) 
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Yrityksen oma data ja ulkopuolisten lähteiden tuottama data muodostavat yhdessä 

yrityksen kokonaisen datamäärän. Tästä kokonaisesta datamäärästä yritykset 

osaavat hyödyntää analytiikassaan noin 12-20 prosenttia. Tulevaisuuden trendinä 

on koko datan laajempi hyötykäyttö. Tulevaisuuden tarpeet hidastavat kuitenkin 

tämän koko datan laajempaa käsittelyä, koska ei ole varmuutta siitä mitä kaikkea 

dataa tarvitaan tulevaisuudessa. Epävarmuus tulevaisuuden tarpeista heijastuu siis 

myös raportointijärjestelmien valintaan. Tässä tilanteessa ei siis tiedetä tarkkaan, 

mitä tarpeita raportointijärjestelmä palvelee tulevaisuudessa. (Rongo 2014.) 

Raportointijärjestelmät yleistyvät jatkuvasti. Raportointijärjestelmät sisältävät 

paljon yrityksen keskeisimpiä tietoja. Kolmantena tulevaisuuden trendinä yrityk-

set pyrkivät yhdistämään julkisen ja itse keräämänsä yksityisen datan. Tämän 

avulla yritykset saavat esimerkiksi asiakkaistaan vielä tarkemman kuvan. Tar-

kemman kuvan avulla yritykset pystyvät helpommin tuottamaan asiakaslähtöi-

sempiä tuotteita tai palveluita. Raportointijärjestelmien yleistymisen ja datamää-

rän kasvamisen myötä myös tietoturvariskit kasvavat tulevaisuudessa. Tietotur-

vaan sekä erityisesti tietovuotojen estämiseen keskitytään myös tulevaisuudessa 

raportointijärjestelmien turvaamiseksi. (Rongo 2014.) 

Raportointijärjestelmien käyttöönotto on pitkä prosessi. Käyttöönotto tapahtuukin 

yrityksissä usein projektiluontoisesti. Tämän ovat myös monet konsultointipalve-

luja tarjoavat yritykset huomanneet. Konsultit tarjoavat apua erityisesti tekniseen 

toteutukseen. Koko järjestelmää ei kuitenkaan oteta kerralla käyttöön, vaan käyt-

töönotto tapahtuu osittain. Peikko Finland Oy aloitti kesäkuussa 2014 kyseisen 

osaprojektin yhdessä Attido Oy:n kanssa. Raportointijärjestelmänä toimii projek-

tissa QlikView. Projektina Attido Oy tuotti Peikko Finland Oy:lle toimitusketjun 

hallintaa koskevan raportointisovelluksen. Yhteistyötä jatketaan myös projekti-

luontoisesti ja tarkoituksena on ottaa käyttöön myös talouden, varaston, myynnin 

ja ostojen raportointisovellukset. (Attido Oy 2015.) Koko järjestelmän käyttöönot-

toprojekti sisältää yleensä siis osaprojekteja. Tällaista osaprojektia käsitellään 

myös tämän opinnäytetyön tutkimuksessa. 
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3 PROJEKTIN VAIHEET 

Projektin vaiheet teoriaosuus tarkastelee, miten projekti teoriassa toteutetaan. Pro-

jekti-sanan (englanniksi project) alkuperä on latinasta (proiectio), joka tarkoittaa 

suunnitelmaa tai ehdotusta. Lyhyesti määriteltynä projekti on tiettyyn tavoittee-

seen pyrkivä, tarkasti valmisteltu sekä aikataulutettu hanke, jolla on myös tietyt 

resurssit sekä projektiorganisaatio.  (Rissanen 2002, 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Projektin vaiheet. 

Projekti sisältää aina havaitun ongelman tai kehittämiskohteen. Ongelma liittyy 

yleensä työyhteisön jatkuvaan työhön, jossa syntyy ideoita projektiksi. Projekti on 

työmuoto, jolla pyritään löytämään ratkaisu ongelmaan tai kohentamaan nykyistä 

tilannetta. Projekti etenee määrätietoisesti vaiheittain valmistelusta päätökseen 

asti. Vaiheittainen eteneminen edellyttää, että projektiorganisaation työskentelyn 

on oltava systemaattista. Näin saadaan menestyksellinen lopputulos aikaan. Pro-

jektiorganisaatio on joukko henkilöitä, joilta onnistunut projekti vaatii aikaa ja 

energiaa. Projektin vaiheet teoriaosuus on jaettu alalukuihin (Projektin valmistelu, 

aloittaminen, toteutus ja päättäminen), joissa käsitellään projektin eri vaiheet. Li-

säksi tarkastellaan teoreettisesti projektityön elinkaarta. Projektin vaiheet ideasta 

projektin päättämiseen asti löytyvät kuviosta 3. (Rissanen 2002, 15-16.) 
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3.1 Projektin valmistelu 

Ideointi on projektin ensimmäinen vaihe. Monesti luullaan, että projekti alkaa 

projektisuunnitelman tekemisellä, mutta sen taustalle kätkeytyy vielä useita vai-

heita, joita on mietittävä tarkasti. Projektia ideoidessa hyödyllisyys ja mielekkyys 

ovat erityisessä asemassa, mikäli näitä ei ole, hanke on ristiriidassa projekti-

käsitteen kanssa. Ideointi on koko projektin yksi tärkeimmistä vaiheista. Ideoinnin 

puutteellisuus heijastuu yleisimmin suoraan projektin lopputulokseen negatiivise-

na. Hyvässä ideoinnissa syntyy paljon projekti-ideoita, kun se on suoritettu syste-

maattisesti. Ideoinnin tavoitteena on siis löytää projekti-idea, joka on mielekäs ja 

hyödyllinen työorganisaatiolle. Sillä pyritään löytämään muutos tai tuottamaan 

lisäarvoa kyseisessä kohteeksi valitussa asiassa. Ideointivaiheeseen organisaation 

on hyvä varata aikaa, sillä kuten aikaisemmin viitattiin puutteellinen ideointi vaa-

rantaa projektin lopputuloksen. (Rissanen 2002, 25-28.) 

Projekti-idea syntyy, kun yksi tai useampi henkilö on tiedostanut jonkin tietyn 

tarpeen yrityksen toiminnoissa. Ideointia kyseisen tarpeen korjaamiseksi on mah-

dollisesti valmisteltu pidemmän aikaa. Projektin valmisteluvaihe voidaan katsoa 

alkaneeksi, kun nämä henkilöt alkavat markkinoida omaa ideaansa yrityksen jäse-

nille. Henkilöillä on usein myös mahdollinen alustava ratkaisuehdotus havaitse-

maansa ongelmaan . (Karlsson & Marttala 2001, 14-16.) 

Projektin valmisteluun kuuluu ideoinnin lisäksi myös seuraava vaihe, joka on vi-

siointi. Visioinnilla tarkoitetaan mielikuvaa, siitä mitä tulevaisuudessa halutaan 

tavoitella. Projektin valmisteluvaiheessa tätä ei välttämättä ihan tarkkaan tiedetä. 

Tämä johtuu siitä syystä, että visiota ei pystytä erilaisilla suureilla mittaamaan, 

eikä sen visualisointi tapahdu helposti. Visio syntyy projektiorganisaation keskus-

telujen pohjalta ja näin ollen muokkautuu ajan myötä halutuksi tulevaisuuden 

suunnan näyttäjäksi. Projektityöskentely alkaa pääsääntöisesti visioinnista. Ideoin-

tia voi olla jokaisella henkilöllä itsellään, mutta visio syntyy yhteisen neuvottelun 

tuloksena. Ideointi ja visiointi liittyvät näin ollen myös toisiinsa. (Rissanen 2002, 

33-34.) 

 



26 

Projektin valmistelussa on siis kaksi vaihetta: ideointi ja visiointi. Ne luovat yh-

dessä pohjan tulevalle projektille. Hyvä visio eli mielikuva tavoitteesta on realis-

tinen, mutta samalla hyvin tavoitteellinen. Visiota ei tule kuitenkaan sekoittaa 

suunnitelmaan, koska visio on väljempi näkemys tulevasta. Projekti on vain 

eräänlainen silta nykyisen työskentelyn ja vision asettaman tavoitteen välillä. Vi-

siointi on myös oleellisessa osassa työyhteisön motivoimiseksi. Hyvä visio muo-

dostuessaan realismista ja merkityksellisistä tavoitteista, motivoi työyhteisöä. Eri-

laisissa tutkimuksissa on havaittu, että suuret haasteet ja työn merkitys kasvattavat 

projektissa työskentelijöiden motivaatiota. (Rissanen 2002, 35-37.) 

Yrityksen toiminta luo puitteet projektin valmisteluvaiheelle. Ideoinnin ja visioin-

nin seurauksena on suositeltavaa laatia erillinen puitesuunnitelma. Puitesuunni-

telma auttaa organisaatiota siirtymään projektissa valmistelusta aloittamiseen. 

Puitesuunnitelman tarkoitus on tuoda kirjallisesti esille syyt projektin suorittami-

selle, projektin ongelman, päämäärän, rajaukset, aikataulut, voimavarat, ratkaisun 

kriteerit ja yhteistyökumppanit. Ongelmaan haettujen ratkaisuehdotusten tulisi 

sisältää laajaa tarkastelua yrityksen eri näkökulmista. Jos valmisteluvaiheessa si-

toudutaan vain yhteen ratkaisuehdotukseen, voi ongelman syvempi analysointi 

olla hankalaa jatkossa. (Karlsson & Marttala 2001, 16-18.) 

Valmisteluvaihe sisältää paljon ajatustyötä sekä on kustannuksiltaan pieni. Tähän 

projektin kahteen ensimmäiseen vaiheeseen liittyy kuitenkin myös riskejä. Suu-

rimpana huomioon otettavana asiana on tietoturva. Tietoturva on oleellisessa 

osassa niin yritysliiketoiminnan kuin julkisen sektorinkin projekteissa. Tähän 

syynä on erityisesti kilpailu. Yritykset haluavat saada mahdollisimman nopeasti 

tietoa kilpailijoidensa aikomuksista markkinoilla. Tämä helpottaa yrityksen omas-

sa päätöksenteossa. Julkisella sektorilla kilpaillaan pääsääntöisesti tuloksesta ja 

rahoituksesta, joten tilanne on hyvin samankaltainen. Valmisteluvaihe sisältää 

paljon salaista tietoa, joten tietoturva on määriteltävä heti alkuvaiheessa riittävälle 

tasolle. (Rissanen 2002, 38-39.) 
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Monesti sanotaan, että hyvä pohjatyö on kaiken alku ja juuri. Tämä pätee myös, 

kun puhutaan projektin valmisteluvaiheesta. Kuten aikaisemmin tässä luvussa 

mainittiin, ideoinnin ja visioinnin merkitys projektin lopputulokseen on suuri. 

Useassa tapauksessa näissä tehdyt virheet näkyvät vasta projektin loppupuolella. 

Näin ollen näihin molempiin kannattaa varata aikaa ja resursseja. Selvän vision 

puuttuminen voi vaikuttaa projektiin siten, että työ jää vain paikalleen, eikä tule 

valmistumaan halutulla tavalla tai tuota haluttua lisäarvoa. Tämä visioinnin puut-

teellisuus on siis toinen valmisteluvaiheen riski projektin onnistumiselle. (Rissa-

nen 2002, 39.) 

3.2 Projektin aloittaminen 

Taustaselvitykset ovat projektin kolmas vaihe. Projektityöskentely on käynnisty-

nyt jo aikaisemmassa visiointivaiheessa, mutta kokonaisvaltaisempi työskentely 

alkaa taustaselvityksillä. Projektin taustaselvitykset pohjautuvat ideointiin ja visi-

ointiin. Taustaselvitysten tarkoitus on täydentää perustietoja aikaisemmin luotui-

hin vaiheisiin. Perustiedot täydennetään oletettavassa vaikutuspiirissä, sekä tarvit-

tavassa laajuudessaan. Taustaselvityksen tiedot luovat pohjaa projektin seuraavia 

vaiheita silmällä pitäen. (Rissanen 2002, 40.) 

Hyvä projektin taustaselvitys luo tietoa jo olemassa olevista toiminnoista, mikä 

säästää organisaation voimavaroja. Lisäksi hyvä taustaselvitys paikantaa toimin-

not, joihin projektin avulla tuotetaan lisäarvoa. Selvitys sisältää myös tietoa kil-

pailijoihin nähden, jotta tiedetään kuinka tulisi toimia markkinoilla. Hyvin tuotet-

tu taustaselvitystieto parantaa projektihenkilöstön ymmärrystä käsiteltävästä ai-

heesta. Käsiteltävän aihealueen hyvä tuntemus niin ikään parantaa projektiorgani-

saation työn laatua ja motivaatiota. (Rissanen 2002, 42.) 
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Taustaselvitystyöhön on hyvä tehdä oma työsuunnitelma siitä, kuinka tietoa läh-

detään keräämään. Tässä suunnitelmassa perehdytään ensin siihen, mikä on pro-

jektin edunsaajan tila ja tarpeet. Seuraavaksi tutustutaan ympäröiviin tekijöihin, 

kuten kilpailijoiden vastaaviin projekteihin. Lisäksi kartoitetaan resurssit, sopivat 

henkilöt projektiryhmään, henkilöiden osaaminen, tietotekniset apuvälineet ja 

kirjallisuuden hyödyntäminen. Taustaselvityksen työsuunnitelma sisältää myös 

riskejä, jotka aloitusvaiheessa on hyvä ottaa huomioon. Aikataulu on projektin 

etenemisen kannalta olennaisessa asemassa. Aikataulut venyvät helposti mikäli 

taustaselvitystyö on kiireetöntä ja paineetonta. Tämän lisäksi huomioon on otetta-

va se, että taustaselvitystieto hankitaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessaan. 

(Rissanen 2002, 41-42.) 

Taustaselvitystyössä suositellaan käytettävän myös ongelma-analyysia. Ongelma-

analyysi luo projektin jäsenille tarkemman kuvan esitetyn ongelman taustoista. 

Ilman ongelma-analyysia jäsenet voivat turhautua uusien ja muuttuvien vaatimus-

ten jatkuvasta kasvamisesta projektin edetessä. Tällainen tilanne johtuu usein jä-

senien puutteellisista ongelman taustatiedoista. Ongelma-analyysi ei tuo esille 

ratkaisuehdotuksia ongelmaan. Analyysin tarkoitus on luoda laaja kuvaus ongel-

masta, jossa on otettu huomioon erilaiset näkökulmat ja erityispiirteet. (Karlsson 

& Marttala 2001, 21-22.) 

Laajan ongelman kuvauksen avulla jäsenet saavat käsityksen taustoista, päämää-

ristä, projektiorganisaatiosta. Lisäksi ongelma-analyysi antaa tietoa kenelle pro-

jekti tehdään ja ketkä ovat loppukäyttäjät. Projekti voidaan suorittaa tietylle osa-

alueelle organisaation sisällä tai kokonaan organisaation ulkopuolelle. (Karlsson 

& Marttala 2001, 23-24.) 

Taustaselvitystiedot sisältävät taloudellisen, teknisen, sosiaalisen, oikeudellisen ja 

ekologisen näkökulman. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto on oltava kokonaisvaltais-

ta, eikä suuntautua vain yhdelle projektityön alueelle. Kokonaisvaltaisen taus-

taselvityksen tarkoitus on havainnoida, kuinka tietyt muutokset vaikuttavat koko 

toiminnan eri osa-alueisiin. Nämä alueet sisältävät paljon salaista tietoa, joka osal-

taan voi olla myös vaikeasti saatavissa. Tämä voi viivyttää taustaselvitystyön 

valmistumista. (Rissanen 2002, 42-43.) 
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Tavoitteiden määrittely on projektin vaiheista tärkein. Määrittelyn on oltava sel-

keää ja huolellista. Pahimmassa tapauksessa projektia ei voida pitää onnistuneena 

tai sen eteneminen voi keskeytyä, mikäli tavoitteet ovat määritelty virheellisesti. 

Tavoitteiden määrittelyssä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä pro-

jektilla ollaan tavoittelemassa. Tätä määrittelyä auttamaan voidaan käyttää syy- ja 

seuraussuhteita sekä lisäksi vaikuttavuutta nykyiseen toimintaan. Projekteja on 

erilaisia, joten myös tavoitteiden määrittely on yksilöllistä. Projektit voivat olla 

myös itseohjautuvia, tästä johtuen tavoitteita ei voida alkuvaiheessa määritellä 

tarkasti, vaan ne määritellään tai täydennetään projektin edetessä. (Rissanen 2002, 

44.) 

Tavoite olisi muotoiltava siten, että se sisältää laadulliset sekä numeeriset mittarit. 

Tälläiseen tilanteeseen ei aina kuitenkaan päästä, vaan on tyydyttävä esimerkiksi 

pelkkiin laadullisiin mittareihin. Pelkkä laadullisen mittarin käyttö ajaa projektin 

tavoitteen helposti epämääräiseksi. Esimerkiksi ”vanhusten asunto-olojen paran-

taminen” voisi olla laadullisesti määritelty tavoite. Tämä on tyypillinen ympäri-

pyöreä tavoite projektille. Vaikeudet tässä tavoitteessa lähtevät siitä, mitä asunto-

olojen parantaminen merkitsee. Toiset voivat olla sitä mieltä, että vanhukset ma-

joitetaan palvelutaloihin ja erilaisiin laitoksiin. Ristiriidan luo se, että jotkut ha-

luavat vanhusten nykyisten kotien laadun ja tekniikan paranevan. Ympäripyöreät 

tavoitteet eivät siis ole paras mahdollinen vaihtoehto projektille, sillä ne ovat 

muotoiltavissa loppuraporttiin laatijan haluamalla tavalla. (Rissanen 2002, 45-48.) 

3.3 Projektin toteutus 

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan projektin toteutusta. Projektin toteutuksen 

ensimmäisenä vaiheena on projektin perustaminen. Perustaminen on ratkaiseva 

päätös, joka perustuu aikaisempiin ideoihin, analyyseihin, asenteisiin sekä mah-

dollisesti henkilöihin. Projektin perustamispäätös voi olla myönteinen tai kieltei-

nen. Perustamispäätöksessä on oltava seuraavat asiat: hyvin määritellyt ideat, sel-

keät visiot, tarvittavat asiaperusteet, mahdollisuudet projektin onnistumiseen, pro-

jektin tuottama lisäarvo toiminnalle sekä tahto. (Rissanen 2002, 50.) 
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Projektin perustamispäätös on ensimmäinen vaihe, jossa projekti muuttuu valmis-

telusta todeksi. Projekti voi mennä myös yli organisaatiorajojen, joten resursseja 

käytetään mahdollisesti myös ulkopuolelta. Ulkopuolisia resursseja käytettäessä 

tehdään toimijan kanssa projektisopimus yhteistyöstä. Eri toimijoita voi olla esi-

merkiksi toimittaja tai rahoittaja. Päätösvalta jakaantuu pääsääntöisesti rahoittajal-

le, joka on tilaajan kannalta olennainen toimija. Tilaajan vastuuna on tehdä mer-

kittäviä strategisia päätöksiä, jotka ohjaavat projektia sekä vaikuttavat oman toi-

minnan tulevaisuuteen.  Projekti on helppo perustaa, kun valmistelutyöt ovat tehty 

tarkasti ja tavoite on määritelty oikein. (Rissanen 2002, 50-51.) 

Perustamispäätöksen jälkeen vuorossa on projektin organisoiminen. Projektin 

organisoiminen luo projektille oman hierarkian. Suurimmissa projekteissa organi-

saatio rakentuu johtoryhmästä, projektipäälliköstä ja projektiryhmästä. Näissä 

projekteissa johtoryhmä toimii niin sanottuna tilaajana ja projektiryhmä yhdessä 

projektipäällikön kanssa toimittajana. Projektiryhmä voi sovitusti käyttää alihank-

kijanaan myös ulkopuolista toimijaa. (Pelin 2004, 65-67.) 

Projekti johtamiseen kuuluvat kaksi ydinosaa, jotka ovat projektipäällikkö ja joh-

toryhmä. Projektipäällikkö on melkein kuin toimitusjohtaja yrityksessä, mutta 

toimitusjohtajan päätöksentekovalta on huomattavasti suurempi. Johtoryhmä ja 

projektipäällikkö luovat menestymisen mahdollisuudet määrittämällä tarpeeksi 

haastavat tavoitteet projektille. Projekti johtaminen jaetaan kolmeen osa-

alueeseen: strateginen, taktinen ja operatiivinen. Strategiseen johtamiseen kuulu-

vat tavoitteiden määrittely, erilaiset teoriavalinnat ja yhteistyöverkostot. Taktisen 

johtamisen osa-alue sisältää kuvan siitä mitä lisäarvoa projekti tuo yritykselle sekä 

ketkä ovat avainhenkilöt kyseistä projektityötä suorittamaan. Lisäksi on otettava 

huomioon budjetointi ja peruskysymysten suunnittelu. Operatiivinen johtaminen 

on kaikkea projektin päivittäisessä toiminnassa. Se sisältää huomattavan määrän 

yhteistyötä, seurantaa ja päätöksentekoa. (Rissanen 2002, 72-73.) 
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Projektipäällikkö on siis yksi johtoryhmän jäsen. Yleensä johtoryhmä koostuu 

noin 3-6 henkilöstä, mutta koko saattaa vaihdella projektista riippuen. Johtoryh-

mään kuuluvat vastuuhenkilöt, joiden vastuualueisiin projekti liittyy. Johtoryhmän 

tehtävänä on valvoa sekä ohjata projektin etenemistä. Johtoryhmä on ikään kuin 

projektin ”suojelija”. Se ajaa projektin asioita eteenpäin, arvioi projektia jatkuvas-

ti sekä tukee projektipäällikköä tehtävässään. Johtoryhmä kokoontuu käsittele-

mään edellä mainittuja asioita yhteisissä kokouksissa. Kokouksia tulisi pitää vä-

hintään yhden kerran kuukaudessa, jotta johtoryhmänkin kiinnostus asiaa kohtaan 

säilyy. Projektiorganisaatio on kuvattu tyypillisesti linjaorganisaatioksi ja se esi-

tellään kuviossa 4. (Rissanen 2002, 76-79.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Projektiorganisaatiomalli. 

Projektipäällikkö toimii linkkinä johtoryhmän ja projektiryhmän välillä. Hänen 

tehtäviinsä kuuluvat projektisuunnitelman laatiminen, projektiryhmän johtaminen 

ja projektityön käynnistäminen. Projektipäällikkö toimeenpanee johtoryhmän laa-

timat tehtävät projektiryhmälle. Lisäksi tehtäviin kuuluu jäsenien koulutusta, tar-

vittavien tietojen hankkimista työskentelyä varten ja raportointia johtoryhmälle. 

Projektin lopuksi projektipäällikkö laatii loppuraportin ja päättää projektin. (Pelin 

2004, 68-70) 
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Projektiryhmä on joukko ihmisiä, jotka lähtevät viemään kyseistä projektia konk-

reettisesti eteenpäin yrityksessä. Ihmiset ovat erilaisia ja hyvä projektiryhmä 

muodostuukin henkilöistä, joilla on hyvät vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja 

päätöksentekotaidot. Hyvä projektiryhmä sisältää paljon asiantuntemusta eri vas-

tuualueilta. Projektityön edetessä ryhmän on kokoajan muistettava tavoite, jota 

kohti työtä tehdään. Riittävän tuloshakuinen projektiryhmä pysyy kiinni tavoit-

teessaan ja budjetissaan. Näitä asioita helpottaakseen projektiryhmän tulisi asettaa 

itselleen osatavoitteita. Osatavoitteet tulisi olla yhdessä sovittuja sekä mielekkäitä. 

Haasteita projektiryhmälle tulee projektin edetessä. Niiden suorittamiseksi vaadi-

taan ammattitaitoa, kokemuksia ja erilaisia arviointeja. Johtoryhmän tavoin pro-

jektiryhmä pitää kokouksiaan asioiden sopimisesta, päättämisestä ja tiedottamises-

ta. (Rissanen 2002, 84-86.) 

Projektiryhmän ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa projektisuunnitelma projekti-

päällikön johtamana. Projektisuunnitelma toimii projektin johtamisen työkaluna, 

jonka avulla edetään kohti määriteltyä tavoitetta. Projektiryhmän tehtäviin kuuluu 

myös projektipäällikön asettamien tehtävien suorittaminen ja niiden raportointi. 

Työn tuloksista projektiryhmä dokumentoi projektipäällikölle. Projektiryhmän 

jäsenet vastaavat osaltaan ja vastuualueeltaan sovittujen aikataulujen pitävyydestä. 

(Pelin 2004, 70.) 

Projektin vaiheet on edennyt kohtaan, jossa on perustettu projektiorganisaatio. 

Seuraavana osana projektin vaiheita on suunnittelu. Suunnittelu tässä yhteydessä 

tarkoittaa projektisuunnitelman laatimista. Projektisuunnitelma on hyvin vapaa-

muotoinen, mutta sen pitäisi vastata kysymyksiin miksi, mitä ja miten? Suunni-

telmasta selviää syyt projektin suorittamiselle, tavoitteet ja toimintatapa. Tästä 

huomataan, että projektisuunnitelma pohjautuu pitkälti myös aikaisemmin tuotet-

tuihin tietoihin. Taustojen, tavoitteiden ja organisaatiorakenteen lisäksi projekti-

suunnitelma käsittelee tarkemmin projektin kustannuksia, aikatauluja, riskejä, 

raportointia sekä tiedotusta ja viestintää. Hyvä projektisuunnitelma antaa jokaisel-

le projektiorganisaation jäsenelle tarvittavat tiedot kokonaisuuden hahmottami-

seksi. Tämä auttaa myös tavoitteiden saavuttamisessa. (Silfverberg 2007, 74-96.) 
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3.4 Projektityön elinkaari 

Tässä alaluvussa syvennytään käsittelemään projektityöskentelyä, joka osaltaan 

kuvastaa projektin vaiheissa toteutusta. Projektin ominaispiirteisiin kuuluu, että 

sillä on selkeä alku ja loppu. Ryhmädynamiikka on olennaisena osana projektin 

toteutuksessa ja sen elinkaaren vaiheet tapahtuvat perusorganisaatiota nopeam-

min. (Rissanen 2002, 92.) Projektityöskentely alkaa projektiryhmän perustamisel-

la ja päättyy projektiorganisaation purkamiseen. Työskentelyssä on havaittavissa 

useita eri vaiheita. Näitä vaiheita on kuvattu kuviossa 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Projektityön elinkaaren vaiheet Rissasen kirjaa mukaillen. 

Projekti on ihmisten luoma työskentelytapa. Hyötyjä tästä tavasta voi olla yrityk-

sen toimintaan, mutta tärkein projektin voimavara on ihmiset. Tärkeimmän voi-

mavaran hyödyntämiseen tarvitaankin tehokasta projektin ohjausta. Tehokas pro-

jektin ohjaus motivoi jäseniä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Jäsenet 

ovat näin ollen valmiimpia keskittymään pieniinkin yksityiskohtiin. Työskentely 

pienien yksityiskohtien parissa vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä, jotta päätök-

set ovat oikeita. Tärkeimpiä asioita ennen projektityön alkua ovat: selkeys, raken-

ne,  prosessitietoisuus, kuri ja visiot. (Karlsson & Marttala 2001, 103-104.) 
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Projektityön perustamisella tarkoitetaan sitä hetkeä kun projektiryhmä kokoontuu 

ja aloittaa työskentelynsä. Koko projektin valmisteluvaihe on alkanut jo tätä aikai-

semmassa vaiheessa. Monissa projekteissa valmisteluvaihetta ovat voineet suorit-

taa eri henkilöt kuin itse projektiryhmän jäsenet. Mikäli projektiryhmän jäsenet 

ovat suorittaneet valmisteluvaiheen, on perustaminen tässä tapauksessa nopeam-

paa kuin yleensä. Tiivistetysti, tässä ensimmäisessä vaiheessa kasataan resurssit 

kuten projektiryhmä ja yhteistyökumppanit. Perustaminen sisältää todella paljon 

ryhmädynamiikkaa ja projektipäälliköllä on heti iso rooli. Projektiryhmän jäsenet 

eivät välttämättä tiedä tässä vaiheessa, mikä projektin tarkoitus on ja mihin tavoit-

teeseen se pyrkii. Useita kysymyksiä siis liikkuu ilmassa projektityön alkuvaiheis-

sa, nämä muodostavat myös mahdollisesti erilaisia konflikteja. (Rissanen 2002, 

91-93.) 

Projektin perustamisen jälkeen on työn käynnistämisen vuoro. Nämä kaksi asiaa 

liittyvät myös toisiinsa. Käynnistäminen eroaa perustamisesta sillä tavalla, että 

jäsenet ja yhteistyökumppanit ovat jo saaneet tietyn mielikuvan mitä ollaan teke-

mässä. Tässä vaiheessa ensimmäiset jäsenet tai yhteistyökumppanit saattavatkin 

jo jättää projektin. Yhtenäistä perustamisen kanssa on resurssien keräämisessä, 

niitä pyritään vielä kasvattamaan. Projektipäällikön rooli on suuri, koska hänen 

täytyy ottaa projekti ”haltuun”. Projektityön käynnistyttyä tavoitekin saattaa hie-

man muuttua, mahdollisista tuloksista keskustellaan ja aikataulutetaan projektityö. 

(Rissanen 2002, 93.) 

Tiivistymisvaiheella tarkoitetaan projektityön vaihetta, jolloin ryhmä on saatu 

motivoitua yhteistä tavoitetta kohden. Projektityö on mielenkiintoista ja jäsenien 

roolit alkavat muodostua. Projektiryhmästä tulee uusia ideoita työn hoitamiseksi, 

mutta samalla saattaa tuoda konflikteja. Hyvässä projektiryhmässä nämä konfliktit 

puretaan rakentavan keskustelun avulla. Tiivistyminen on projektityön kannalta 

merkittävä, koska se luo uskon hyvistä lopputuloksista. (Rissanen 2002, 94.) 
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Projektityön valmistuminen on koko projektin korkein huippu. Sitä voisi verrata 

ihmisen aikuisuuteen. Yleisesti projektit ovat tällöin parhaimmillaan. Valmistu-

minen ei tarkoita projektityön päättymistä, se tarkoittaa, että projektityö toimii 

hyvin ja tuottaa kaivattuja tuloksia. Tässä vaiheessa jatkuva kehitystyö ja erityi-

sesti lisätavoitteiden asettaminen hidastuu. Valmistumisvaiheessa hyvä projekti 

pystyy kehittämään uusia jatkoprojektien aiheita. (Rissanen 2002, 94.) 

Projektityötä jatketaan sen valmistumisvaiheen jälkeenkin. Seuraavana on vuoros-

sa sen ylläpitäminen. Ylläpitämisessä projekti on esillä enemmän ulkopuolisille. 

Projektin tärkeät henkilöt esittelevät ja antavat lausuntoja saamistaan tuloksista 

erilaisissa seminaareissa ja kutsuttaville vierailleen. Projektityöhön liittyy myös 

erilaisten muistioiden ja papereiden laatiminen, ne ovat olennaisena osana ylläpi-

tovaihetta. (Rissanen 2002, 95.) 

Projektin edetessä todella pitkälle, on mahdollista, että ajan myötä on muodostu-

nut lisää haasteita tulevaisuutta ajatellen. Tässä vaiheessa tyypillisesti muodostuu 

erilaisia näkemyksiä projektin jatkotoimenpiteistä. Kyseenalaistaminen on teho-

kasta, jos se osataan hyödyntää oikein. Pahimmassa tapauksessa projekti jää kes-

ken kokonaan. Huonot tulokset vauhdittavat kyseenalaistamista ja helposti yrite-

tään hakea syyllistä muista jäsenistä. Päätöksenteko on tässä vaiheessa myös tyy-

pillisesti hitaampaa. Vastuualueet ovat pienentyneet ja projektityö on vähentynyt. 

Raporttien tuottaminen jatkuu vielä tässä vaiheessa, mutta oleellisin tieto on jo 

kerrottu aikaisemmissa vaiheissa. (Rissanen 2002, 96.) 

Projektin päättyminen tapahtuu useasti pienessä projektissa 1-2 vuodessa ja suu-

ressa 2-4 vuodessa. Näiden aikana henkilöstö on saattanut jo vaihtua useasti ja 

tämä on usein syynä kehityskäyrän hidastumiseen. Päättymisvaiheessa oleva pro-

jekti ei pysty tuottamaan mitään uutta tietoa, vaan raportitkin ovat edellisten koos-

teita. Projektityö saattaa jäädä taustalle odottelemaan uusia mahdollisia yhteistöitä 

tai päättyä kokonaan. Tästä päättävät yhteistyössä johtoryhmä ja projektipäällik-

kö. (Rissanen 2002, 96.) 
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3.5 Projektin päättäminen 

Projekti on edennyt sen päättämiseen asti. Projekti on ajallisesti rajattu hanke, 

joka on määritelty loppuvan projektisuunnitelman mukaisena ajankohtana. Projek-

tin päättäminen voi tapahtua myös kesken projektin esimerkiksi kannattavuuslas-

kelmien muutoksien myötä. Päättämiseen liittyy myös omia haasteitaan. Haastei-

na voivat olla henkilöiden siirtymiset uusiin projekteihin liian aikaisin, dokument-

tien päivittäminen lopputuloksen tasolle ja keskeneräinen projekti. Mahdolliset 

ongelmat johtuvat näissä tapauksissa usein puuttellisesta valmistelusta. Projektin 

päättämiseen sisältyy toimenpiteitä joita ovat: tulosten lopullinen tarkastaminen, 

arkistoiminen,  projektin loppuraportin laatiminen, tulosten hyväksyminen, tulos-

ten siirto edunsaajalle ja projektin purkaminen. (Pelin 2004, 341.) 

Projektin päättämisen ensimmäisenä vaiheena on saatujen tulosten tarkastaminen. 

Tulosten tarkastaminen on olennaista etenkin siinä vaiheessa kun on käytetty pro-

jektissa alihankkijaa. Tarkastamisen jälkeen siirrytään suorittamaan arkistointia. 

Arkistointi tarkoittaa, että dokumentit viimeistellään ja arkistoidaan erilliseen pro-

jektikansioon. Projektikansio sisältää kaikki laaditut suunnitelmat, muistiot, rapor-

tit, laskut ja sopimukset. Ennen projektin seuraavaa päävaihetta, projektipäällikkö 

laatii loppuraportin projektista ja luovuttaa sen projektin johtoryhmälle. Projektin 

johtoryhmä tekee tulosten hyväksymispäätöksen, jonka jälkeen tulokset ovat val-

miita siirrettäväksi edunsaajille. (Pelin 2004, 341-353.) 

Tulosten siirto tarkoittaa tavoitteeksi määritellyn lisäarvon toimittamista projektin 

edunsaajan hyväksi. Projektin alkuvaiheissa on suunniteltu erillinen suunnitelma 

tulosten siirtämiseksi. Tämä suunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tiedot tulosten 

siirron vaiheista sekä aikataulusta. Valmisteluvaiheessa erityisesti aikatauluun 

suhtaudutaan optimistisesti, sillä valtaosassa projekteja tulosten siirto tapahtuu 

suunniteltua myöhemmin. Projektin tuloksista puhuttaessa on olennaisena osana 

sen hinta. Tulosten hinta määräytyy pääosin perustamisvaiheessa tarjousten poh-

jalta, mutta se voi myös muodostua tuloksia toimitettaessa jolloin tiedetään toteu-

tuneet kustannukset. (Rissanen 2002, 142-145.) 
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Tulosten siirtäminen edunsaajan käyttöön ei tapahdu aina suunnitelman mukaises-

ti. Tuhannet projektit ja niiden tulokset jäävät hyödyntämättä vuosittain. Kaupalli-

sissa projekteissa tulokset hyödynnetään useimmin, sillä hinta ja kysyntä ovat 

todella vaikuttavina tekijöinä. Erityisesti julkisen alueen projekteissa tulokset jää-

vät usein hyödyntämättä. Tällaisessa tilanteessa tuloksia ei siirretä kenenkään 

käyttöön, joten syynä voi olla esimerkiksi resurssien puute. Lisäksi kaikki suunni-

tellut edunsaajat voivat todeta, etteivät tulokset tuota heille itselleen mitään lisäar-

voa. (Rissanen 2002, 144-145.) 

Projektin todellinen hyödyllisyys selviää sen luovutusvaiheessa edunsaajille. Tu-

losten onnistuneella siirtämisellä on suuri vaikutus projektin päättämisessä. Edun-

saaja määrittelee kuinka hyödyllinen projekti on ollut. Tuloksista suoritetaan mää-

ritelty hinta ja tämän jälkeen edunsaaja arvioi hankinnan kannattavuuden. Julki-

sella sektorilla hyödyllisyyden arviointi voi olla kuitenkin kaupallista hanketta 

vaikeampaa. (Rissanen 2002, 149-150.) 

Projektin päättämisen jälkeen eloon jäävät erilaiset verkostot. Verkoston kautta on 

tehty ja opittu paljon uutta, tämä kaikki olisi hölmöä unohtaa kokonaan. Jälki-

markkinointi on olennaisimpia osia projektin päättämisen yhteydessä. Taloudelli-

sesta näkökulmasta katsottaessa, on huomattavastikin edullisempaa ylläpitää van-

hoja suhteitaan hyvin, kuin hankkia jatkuvasti uusia. Tämä mahdollistaa myös 

ideoita uusista yhteisistä projekteista. Kaiken tämän lähtökohtana on kuitenkin 

hyvin tehty pohjatyö ja oikeat perusajatukset toiminnasta. (Rissanen 2002, 171-

172.) 

Loppuraportti asettaa projektille päätöspisteen. Hyvä loppuraportti sisältää selke-

än ja analyyttisen rakenteen, luotettavan sisällön, olennaisimmat tulokset, hyvät 

perustelut sekä näkökulmat tulevaisuutta ajatellen. Loppuraportti selvittää, kuinka 

hyvin projekti saavutti sille määritellyt tavoitteet. Mikäli tavoitteita ei ole saavu-

tettu, loppuraportin on annettava selkeät syyt tapahtuneelle. Loppuraportti esittää 

siis projektin tuloksista. Tästä syystä sen laatimisessa on otettava myös huomioon 

erilaiset näkökulmat ja roolit. Rahoittaja, johtoryhmä, hyödyn saaja sekä projekti-

työryhmä ovat todennäköisesti kiinnostuneita eri asioista. Projektiorganisaatio 

puretaan lopuksi projektipäällikön ja johtoryhmän päätöksellä. (Rissanen 2002, 

172-173.) 
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4 CASE: HAMINAN KAUPUNKI 

Tässä luvussa tarkastellaan haminan kaupungin johdon raportointijärjestelmän 

käyttöönottoa. Aluksi esitellään kaupungin organisaatio. Esittelyn jälkeen syven-

nytään johdon raportointiprojektiin. Projekti jatkuu opinnäytetyön valmistumisen 

jälkeenkin, joten tarkastelu tapahtuu pääosin projektin alkuvaiheisiin perustuen. 

Projektista tuodaan esille lähtökohdat ja syyt projektin suorittamiselle. Lisäksi 

projektista käsitellään tavoitteita, rajauksia, tehtäviä ja projektin eri vaiheita. Pää-

luvun lopuksi tutkitaan käyttäjätyytyväisyyttä kesken projektin. 

4.1 Organisaation esittely 

Hamina on yli 21 000 asukkaan kaupunki Kaakkois-Suomessa. Kaupunki perus-

tettiin, koska keskiajalla Suomenlahden rannalle muodostui hyvien kulkuyhteyk-

sien takia vilkas kauppapaikka. Keskiajalla vuonna 1336 tämä paikka mainitaan 

nimellä Vehkalahti. Haminan kaupunki on perustettu vuonna 1653. Kaupunki 

sijaitsee 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta ja 150 kilometrin päässä Helsingis-

tä. (Haminan kaupunki 2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Tämänhetkinen Haminan kaupungin organisaatio 
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Haminan kaupungin organisaatio rakentuu kaupunginvaltuustosta, kaupunginhal-

lituksesta ja 10 lautakunnasta/johtokunnasta. Kaupungin palvelutoiminta sisältää 

konsernin esikunnan, perusturvan, sivistystoimen sekä teknisen ja ympäristötoi-

men päävastuualueet. Päävastuualueet ovat jaettu tulosalueisiin, jotka sisältävät 

yhden tai useamman tulosyksikön. Haminan kaupunki on muuttamassa organisaa-

tiorakennettaan vuoden 2015 aikana. (Haminan kaupunki 2015.) Haminan kau-

pungin tämänhetkinen organisaatio on esitetty kuviossa 6. 

Kaupunginvaltuusto muodostuu 43 jäsenestä. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan 

kuuluvat päätökset muun muassa kunnan toiminnan ja talouden tavoitteista, perus-

teista sekä hallinnon järjestämisestä. Kaupunginvaltuusto valitsee myös johtavat 

viranhaltijat sekä luottamushenkilöt eri kunnallisiin toimielimiin. Valtuuston pää-

töksiin kuuluvat myös vero- ja kiinteistöprosentti sekä yleis- ja asemakaava. Pää-

töksiä tehdään näiden lisäksi myös aluepoliittisista ohjelmista. Haminan kaupun-

ginvaltuusto on valittu kaudelle 2013-2016. Valtuuston puheenjohtajana toimii 

Kalervo Tulokas. (Haminan kaupunki 2015.) 

Haminan kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kaupungin-

hallitukseen kuuluu kaudella 2013-2016 yhdeksän jäsentä. Tämän lisäksi jokaisel-

le jäsenelle on oma varajäsen. Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtajana 

toimii tällä kaudella Tapio Lepistö. Hallituksen tehtäviin kuuluvat erilaiset kunnan 

edustustehtävät ja etujen valvomiset. Kaupunginhallitus valmistelee asiat, joita 

valtuusto käsittelee kokouksissaan. Kun kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen-

sä, kaupunginhallitus panee päätökset täytäntöön. Tämän yhteydessä kaupungin-

hallituksen on valvottava päätösten lainmukaisuutta. (Haminan kaupunki 2015.) 
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Lautakuntien tehtävänä on hoitaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia. Lautakunnat 

muodostuvat luottamushenkilöistä. Lautakuntien tehtävät muodostuvat hallin-

nonalakohtaisten lainsäädäntöjen ja tehtävien mukaan. Kaupungin johtosääntö 

määrittelee lautakunnalle erilaiset yksityiskohtaiset tehtävät ja toimivallat. Lauta-

kunnat kokoontuvat itsenäisesti ja kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallituk-

sen on mahdollista nimetä edustaja kokouksiin, jonka lisäksi myös kaupunginjoh-

tajalla on oikeus osallistua niihin. Haminan kaupungilla on siis 10 erilaista lauta- 

tai johtokuntaa. Näitä ovat Koulutus- ja kirjastolautakunta, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta, perusturvalautakunta, rakennuslautakunta, tarkastuslautakunta, 

tekninen lautakunta, teknisen palvelutuotannon lautakunta, vesiliikelaitoksen joh-

tokunta, ympäristölautakunta ja Kymen jätelautakunta. (Haminan kaupunki 2015.) 

Haminan kaupungin organisaatiosta on esitelty nyt kaupunginvaltuusto, kaupun-

ginhallitus sekä erilaiset lautakunnat. Seuraavaksi organisaatiossa tulee kaupun-

ginjohtaja. Kaupunginjohtaja toimii kaupungin johtoryhmän puheenjohtajana, 

sekä hänen apunaan toimii kaupunginsihteeri. Kaupungin johtoryhmä muodostuu 

eri päävastuualueiden johtajista. Johtoryhmään kuuluu kaupunginjohtajan lisäksi 8 

jäsentä. Jäsenet ovat eri päävastuualueilta kuten teknisen toimen johtaja, elinkei-

nojohtaja, talousjohtaja, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, henkilöstöjohta-

ja ja tiedotussihteeri. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu viikoittain käsittelemään 

ajankohtaisia asioita liittyen kaupungin toimintaan. (Haminan kaupunki 2015.) 

4.2 Johdon raportointiprojekti 

Haminan kaupungin nykyinen johdon raportointi on hajautunut eri järjestelmien 

tuottamiin tietoihin. Eri järjestelmien tuottama tieto hankaloittaa yhdistelmärapor-

tointia. Haminan kaupungilla onkin käynnistetty erillinen projekti tämän asian 

korjaamiseksi. Haminan kaupungin johto on päättänyt ottaa käyttöönsä QlikView-

ohjelmiston kaupunkitasoisesti, joka yhdistää erilaisista lähteistä tulevan tiedon. 

QlikView-ohjelmistolla luodaan uusia toiminnallisia sovelluksia kaupungin joh-

don raportoinnin yhteyteen. (FCG Konsultointi Oy 2014.) 
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Haminan kaupungin johdon raportointiprojekti alkaa yhteistyössä FCG Konsul-

tointi Oy:n kanssa. Konsultointisopimus on tehty vuoden 2014 loppuun asti, jonka 

jälkeen kehittäminen jatkuu kaupungin omilla resursseilla. FCG on rakentanut 

Haminan kaupungille QlikView-järjestelmällä jo aikaisemmin perusterveyden-

hoidon sovelluksen, joka myöhemmässä vaiheessa voidaan liittää osaksi tätä joh-

don raportointijärjestelmää. (FCG Konsultointi Oy 2014.) 

Haminan kaupungin johtoryhmä toimii koko projektin johtoryhmänä. Projekti-

ryhmä jakaantuu aluksi kahteen osaan: asiakkaan projektiryhmään ja toimittajan 

projektiryhmään. Haminan kaupungin projektiryhmään kuuluu 8 jäsentä. Projek-

tipäällikkönä toimii Tiina Lampinen. Kaupungin projektiryhmässä on opinnäyte-

työn tekijän lisäksi eri päävastuualueiden asiantuntijoita (HR asiat, Talous, Tekni-

nen toimi, IT, Viestintä). Toimittajan projektiryhmän projektipäällikkönä toimii 

Markku Köykkä. Lisäksi projektiryhmässä työskentelee QlikView-asiantuntijoita 

toimittajalta sekä toimittajan alihankkijalta Attido Oy:ltä. (FCG Konsultointi Oy 

2014.) 

Projektin tavoitteena on yhtenäistää Haminan kaupungin raportointikäytäntöjä ja 

automatisoida erillisistä tietojärjestelmistä koostettavien raporttien tiedot yhteen 

sovellukseen. Projektin ensimmäisessä vaiheessa on päätetty, että rakennetaan 

sovellus, joka kattaa aluksi talouden ja HR-toiminnallisuuden tiedot. Pääpaino 

kumminkin pidetään alkuvaiheessa taloustiedoissa. Järjestelmä tulee vähentämään 

manuaalista työtä, jota tarvitaan nykyisten raporttien kokoamisessa. Raportointi-

järjestelmällä tullaan tarjoamaan johdolle ajantasaisempaa tietoa toiminnasta. Tä-

mä tarkoittaa, että johtaminen, toimintojen ohjaaminen, talouden seuranta ja hen-

kilöstöhallinto helpottuvat jatkossa. (FCG Konsultointi Oy 2014.) 

Konkreettisia tavoitteita projektille määriteltiin aloituskokouksessa ja vaatimus-

määrittelytyöpajassa. Kuten aikaisemmin viitattiin, käsiteltävinä ovat vain talous- 

ja HR-tiedot. Projektin ensimmäinen tavoite on luoda talous- ja HR-sovellus 

QlikView’n avulla. Sovellukseen käytetään kaupungin vuoden 2013 aineistoa. 

Seuraavana tavoitteena asetettiin tiedon haun automatisointi. Tällä pyritään vie-

mään eri järjestelmien jo olemassa oleva tieto QlikView’n käyttöön ilman manu-

aalista työtä. Samalla pyritään nostamaan tiedon laadun tasoa ja seurantaa. (FCG 

Konsultointi Oy 2014.) 
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Haminan kaupunki on valmistelemassa organisaatiouudistusta kesälle 2015. Or-

ganisaatiouudistus tulee vaikuttamaan myös johdon raportointiprojektiin. Kau-

punki tulee muuttamaan organisaatiotaan nykyistä palveluvetoisemmaksi. Johdon 

raportointijärjestelmän rakentamisessa tämä otetaan huomioon. Samalla pyritään 

sovelluksen avulla parantamaan palveluiden käytön seurantaa, volyymia ja kus-

tannuksia. Raportointijärjestelmän avulla kustannusten ja toiminnan läpinäkyvyyt-

tä tullaan parantamaan. Palveluita on tarkoitus tuotteistaa, jotta saadaan tietoa 

yksittäisten palveluiden/tuotteiden hinnoista ja siitä mitä eri asioiden tekeminen 

tulisi maksamaan. (FCG Konsultointi Oy 2014.) 

Projektin loppuvaiheen tavoitteisiin kuuluvat vielä kysynnän seuranta kaikilla 

palvelualoilla sekä asiakaskohtainen analysointi ja raportointi. Organisaatiohierar-

kia pyritään rakentamaan päävastuualueista aina yksittäiseen kustannuspaikkaan 

asti. Näiden väliin tulevat järjestyksessään ylhäältä katsottuna tulosalue, tulosyk-

sikkö ja tulosryhmä. Tavoitteena on luoda sovellus, jonka avulla pystytään porau-

tumaan ylimmän johdon tiedosta aina alas rivitason tietoon asti. (FCG Konsul-

tointi Oy 2014.) 

Johdon raportointi sisältää todella paljon tietoa. Tästä johtuen myös rajaukset ovat 

tärkeä osa projektia. Projektin rajaukset tehtiin alkuvaiheessa vaatimusmäärittely-

työpajassa. Rajauksina määriteltiin muun muassa seuraavia asioita: 

• Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään käyttötalouden ”koviin” mittareihin 

(menot, kate, palveluiden ostot) 

• Aineistona on aluksi vuoden 2013 aineisto 

• Lähdedatasta vastaa Haminan kaupunki 

• Sovellus rakennetaan QlikView’n versiolla 11.2 

• Käyttöliittymä ja graafinen ilme toteutetaan yhteistyöllä 

• Sovellusta on mahdollista käyttää myös iPadin kanssa 

 

 

 



43 

Seuraavaksi käsitellään projektin vaiheittaista etenemistä talous- ja HR-

sovelluksien rakentumiseen asti. Toimittajan FCG Konsultointi Oy on laatinut 

projektisuunnitelman projektin vaiheista, joihin seuraavaksi viitataan. Projektilla 

on neljä eri vaihetta, jotka sisältävät omat tehtävänsä. Projektin ensimmäinen vai-

he on projektin hallintaympäristön rakentaminen. Päätehtävinä tässä vaiheessa 

ovat projektisuunnitelman laatiminen sekä hanketoimiston perustaminen ja orga-

nisointi. (FCG Konsultointi Oy 2014.) 

Toisena projektin päävaiheena on Haminan kaupungin tietoarkkitehtuurin laadinta 

tai olemassa olevan päivittäminen. Tämä on tärkeää, jotta pystytään hallitsemaan 

kokonaistilannetta ja varmistamaan pääsy nykytilasta tavoitteeseen. Tämän vai-

heen tehtävänä on muodostaa talous- ja HR-ohjelmien järjestelmäkuvaukset. Ku-

vauksista voidaan havaita, mistä luvut muodostuvat tai jos ne ovat vääriä. Hami-

nan kaupungin tehtävänä on toisessa vaiheessa toimittaa järjestelmäkuvaukset 

Intime (talous) ja Pegasos HR (henkilöstö) järjestelmistä. (FCG Konsultointi Oy 

2014.) 

Johdon raportointiprojektin kolmas vaihe pitää sisällään QlikView’n lisenssit. 

Lisensseistä laaditaan erillinen ”roadmap”. Tässä vaiheessa tehtävänä on määritel-

lä tulevien käyttäjien lukumäärä, käyttötarpeet ja käyttötavat. Tämä on tärkeä vai-

he raportointijärjestelmän vaiheittaisessa rakentamisessa. (FCG Konsultointi Oy 

2014.) 

Viimeisenä projektin vaiheena on talous- ja HR-analysointisovelluksen rakenta-

minen ja pilotointi. Viimeisessä vaiheessa toimittaja toteuttaa teknisesti määritel-

lyn sovelluksen. Toteuttamiseen kuuluvat käyttöliittymän ja graafisen ilmeen 

suunnittelu QlikView’n mahdollisuuksien mukaan. Käyttöliittymä sisältää yhdes-

sä sovitut mittarit sekä raportit. Lopuksi toimittaja suorittaa sovelluksen testauk-

sen. Tämän jälkeen toimittaa sovelluksen katselmoitavaksi Haminan kaupungin 

projektiryhmälle. Projektiryhmä esittää havaitsemansa korjaukset sovellukseen. 

Viimeisessä vaiheessa toimittaja myös mahdollisesti kouluttaa sovelluksen pää-

käyttäjät ja järjestää tarvittaessa QlikTech Finland Oy:n (kouluttaja) kanssa asiak-

kaan pääkäyttäjille QlikView-koulutustapahtumat. (FCG Konsultointi Oy 2014.) 
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4.3 Käyttäjätyytyväisyys kesken projektin 

Johdon raportointijärjestelmän käyttöönottaminen on pitkä prosessi. Haminan 

kaupungilla perustettiinkin syksyllä 2014 aikaisemmin viitattu johdon raportointi-

projekti, QlikView-raportointijärjestelmän käyttöönottamiseksi. Tämä opinnäyte-

työ sijoittuu projektin alkuvaiheille, jolloin esiteltiin tuleville käyttäjille ensim-

mäinen johdon raportoinnin QlikView-sovellus. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena 

oli tutkia tulevien käyttäjien käyttäjätyytyväisyyttä. 

Käyttäjätyytyväisyyttä tutkitaan kesken projektin, jotta projektiryhmä saa selville, 

kuinka hyvin se on onnistunut ensimmäisen version luomisessa, sekä miten rapor-

tointijärjestelmää ja sen käyttöönottoa tulisi kehittää jatkossa. Nämä tiedot autta-

vat organisaatiota jatkamaan johdon raportointiprojektia eteenpäin. QlikView-

sovellukseen pohjautunut käyttäjätyytyväisyyskysely suoritettiin webropol-

kyselynä helmikuussa 2015. Kysely lähetettiin sähköpostilla johtoryhmän ja pro-

jektiryhmän jäsenille. Lisäksi sama kysely lähetettiin konsultointiyrityksen edus-

tajille, koska heillä on myös hyödyllisiä näkemyksiä, miten järjestelmän käyt-

töönottoa tulisi jatkaa. Kysely lähetettiin yhteensä 15 vastaajalle. 

Käyttäjätyytyväisyyskyselyn rakenne koostui taustatiedoista sekä käyttäjien odo-

tuksista ja kehitysehdotuksista. Taustatietoina selvitettiin vastaajan rooli projektis-

sa, projektiin käyttämä työaika ja sen riittävyys. Lisäksi taustatiedoissa tutkittiin 

vastaajan mielipidettä nykyiseen johdon raportoinnin tasoon Haminan kaupungil-

la. Tämän jälkeen kyselyssä siirryttiin käsittelemään kahta suurta kokonaisuutta, 

käyttäjien odotuksia ja kehitysehdotuksia. 

4.3.1 Käyttäjien odotukset 

Käyttäjätyytyväisyyden ensimmäisenä pääteemana oli selvittää käyttäjien odotuk-

sia. Käyttäjien odotuksia tutkittiin, jotta saataisiin selville, kuinka hyvin ensim-

mäinen QlikView-sovellus vastasi ennakkokäsityksiä. Kyselyssä käyttäjien odo-

tukset jaettiinkin kolmeen alateemaan, jotka olivat ulkoasu, sisältö ja käytettä-

vyys. 
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Käyttäjätyytyväisyyskyselyn alateemoja käsitellään tässä kyselyssä vain yleisellä 

tasolla. Ulkoasua mitattiin arvosana-asteikon avulla. Ulkoasulla tarkoitetaan so-

velluksen värimaailmaa, tilankäyttöä ja käytettyjen kaavioiden tai taulukoiden 

ulkonäköä. Käyttäjät antoivat siis arvosanan ensimmäisen QlikView-sovelluksen 

ulkoasusta. Mikäli ulkoasussa oli puutteita, vastaajalla oli mahdollisuus kertoa, 

miten ulkoasua tulisi parantaa. 

Seuraavana alateemana oli QlikView-sovelluksen sisältö. Sovelluksen sisällöllä 

tarkoitetaan johdon raportointijärjestelmän ensimmäisen QlikView-sovelluksen 

sisältämiä talous- ja henkilöstötietoja. Kyselyssä sisältöä tutkittiin erilaisin väit-

täminen. Kyselyssä väitettiin, että sovelluksen sisältämät talous- ja henkilöstötie-

dot ovat riittävät. Tämän jälkeen vastaaja antoi oman näkemyksensä siitä, onko 

väittämän kanssa samaa vai eri mieltä. Kuten aikaisemminkin, myös näiden väit-

tämien jälkeen vastaajalla oli mahdollisuus esittää näkemyksensä avoimesti omin 

sanoin. 

Käyttäjien odotuksia tutkittaessa lopuksi käsiteltiin vielä käytettävyyttä. Käytettä-

vyydellä tarkoitettiin muun muassa sovelluksessa käytettyjä mittareita talous- ja 

henkilöstötiedoista. Tämän lisäksi käytettävyys mitattiin myös yleisen väittämän 

avulla, jossa tutkittiin onko tiedon saatavuus vastaajan mielestä helpottunut en-

simmäisen QlikView-sovelluksen avulla. Käyttäjien odotuksia tutkittaessa vastaa-

jat antoivat vielä arvosanan, kuinka hyvin ensimmäinen QlikView-sovellus vasta-

si odotuksia.  

4.3.2 Käyttäjien kehitysehdotukset 

Toisena käyttäjätyytyväisyyden pääteemana oli selvittää tulevien käyttäjien kehi-

tysehdotukset. Kehitysehdotuksia vastaajien oli mahdollista esittää jo ensimmäi-

sen pääteeman kysymysten yhteydessä. Käyttäjien kehitysehdotusten tarkoitukse-

na oli saada tietoja, miten QlikView-sovelluksen kehittämistä tulisi jatkaa. Vasta-

usten avulla pyritään saamaan yhteinen linja sille, mitä sovelluksessa tulisi kehit-

tää sekä miten järjestelmän lopullinen käyttöönotto tapahtuu. 
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Käyttäjien kehitysehdotuksista tutkittiin ensimmäiseksi, millä resursseilla järjes-

telmän käyttöönottoa tulisi jatkaa. Vaihtoehtoja olivat omilla resursseilla, lisä-

resurssein tai konsultin avulla. Näistä vaihtoehdoista oli mahdollista valita myös 

useampia. Lisäksi vastaajat pystyivät jättämään oman avoimen näkemyksensä 

käytettävistä resursseista. Tämän jälkeen syvennyttiin odotuksissa tutkittuihin osa-

alueisiin (ulkoasu, sisältö, käytettävyys). Seuraavina kehitysehdotuksina tutkittiin 

linjausta, mikä osa-alueista olisi tärkein kehityskohde. 

Organisaatio on laaja ja sisältää paljon toiminnan tietoja eri päävastuualueilta. 

Käyttäjien kehitysehdotuksia tutkittaessa selvitettiin myös mille päävastuualueelle 

sovellusta tulisi kehittää. Päävastuualueen selvittämisen lisäksi tutkittiin esimerk-

kejä toiminnan tiedoista, joita tulisi johdon raportoinnin QlikView-sovellukseen 

yhdistää. Käyttäjätyytyväisyyskyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus jättää 

avoimia kehitysehdotuksia sekä palautetta yleisesti projektista, sovelluksesta tai 

kyselystä. 

4.4 Tulokset ja johtopäätökset 

Käyttäjätyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli tuoda esille tulevien käyttäjien odo-

tuksia ja kehitysehdotuksia tulevasta johdon raportointijärjestelmästä. Kyselyn 

avulla pyrittiin myös mittaamaan, kuinka hyvin projektiryhmä on onnistunut en-

simmäisen QlikView-sovelluksen luomisessa. Seuraavaksi analysoidaan tarkem-

min kyselystä saatuja tuloksia. 

Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä 15 vastaajalle. Vastaajiin kuuluivat 

johtoryhmän, projektiryhmän ja konsultoinnin jäsenet, jotka ovat olleet mukana 

projektissa. Vastauksia kyselyyn saatiin 12 kappaletta ja ne jakautuivat tasaisesti 

ryhmien välille. Kyselyn alkuvaiheilla taustatietoina tiedusteltiin roolin lisäksi 

vastaajien mielipidettä omaan työskentelyynsä projektissa. Tulokset osoittivat, 

että projektityötä tehdään muiden töiden ohella ja työskentely projektissa tapahtuu 

kuukausittain tai viikoittain. 
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Käyttäjätyytyväisyyskyselyssä selvitettiin myös Haminan kaupungin nykyisen 

johdon raportoinnin tasoa. Kuvio 7 kuvaa, että yhdeksän vastaajaa piti nykyistä 

johdon raportointia kohtalaisena tai huonona. Tämä tulos tukee väitettä johdon 

raportointijärjestelmän tarpeellisuudesta Haminan kaupungilla. Syynä heikkoon 

tasoon on nykyisen johdon raportoinnin hajautuneisuus usean eri järjestelmän 

tuottamaan tietoon. 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Käyttäjien arvio nykyisestä johdon raportoinnin tasosta Haminan kau-

pungilla. 

Taustatietojen selvittämisen jälkeen kyselyssä siirryttiin käyttäjien odotuksiin. 

Odotuksissa tutkittiin QlikView-sovelluksen ulkoasua, sisältöä ja käytettävyyttä. 

Kymmenen vastaajaa pitivät sovelluksen ulkoasua hyvänä ja kaksi vastaajaa koh-

talaisena. Kuviosta 8 voidaan todeta, että ensimmäisen sovelluksen ulkoasu oli 

onnistunut.  

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Käyttäjien tyytyväisyys QlikView-sovelluksen ulkoasuun. 
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Kyselyssä ulkoasun jälkeen käsiteltäväksi tuli sisältö. Ensimmäinen QlikView-

sovellus sisälsi Haminan kaupungin talous- ja henkilöstötiedot. Kyselyssä ensim-

mäiseksi väitettiin, että sovelluksen sisältämät taloustiedot ovat riittävät. Kuviois-

ta 9 voidaan havaita, että vastaajat olivat jokseenkin tyytyväisiä sovelluksen sisäl-

tämiin taloustietoihin. 

 

 

 

 

 

KUVIO 9. Käyttäjien tyytyväisyys QlikView-sovelluksen sisältämiin taloustietoi-

hin. 

Sisältöä käsiteltäessä toisena aiheena oli sovelluksen henkilöstötiedot. Taloustie-

tojen tapaan kyselyssä väitettiin, että sovelluksen sisältämät henkilöstötiedot ovat 

riittävät. Projektin rajauksissa mainittiin, että pääpaino ensimmäisessä QlikView-

sovelluksessa on taloustiedoissa. Kuvio 10 ilmaisee, että vastaajat olivat jokseen-

kin tyytyväisiä henkilöstötietoihin, mutta hieman tyytyväisempiä vastaajat olivat 

taloustietoihin. 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 10. Käyttäjien tyytyväisyys QlikView-sovelluksen sisältämiin henkilöstö-

tietoihin. 
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Käytettävyyttä tutkittiin tiedon saatavuuden mittaamisella. Vastaajista 83% piti 

tiedon saatavuutta nykyistä helpompana QlikView-sovelluksen avulla. Hyvää 

tiedon saatavuutta tukee se, että QlikView toimii myös mobiilisti ja tiedot ovat 

saatavilla kaikkialla. Vastaajat olivat todella tyytyväisiä myös talous- ja henkilös-

tötiedoissa käytettyihin mittareihin. Väittämään siitä, että käytetyt mittarit olivat 

tarpeellisia, yhdeksän vastaajista olivat jokseenkin samaa mieltä ja loput kolme 

vastaajaa täysin samaa mieltä. 

Kyselyn tulokset osoittivat, että johdon raportoinnin ensimmäinen QlikView-

sovellus vastasi pääsääntöisesti hyvin tulevien käyttäjien odotuksia. Sovellus täyt-

ti 50% eli kuuden vastaajan odotukset hyvin. Loput kuusi vastaajaa jakautuivat 

puoliksi erinomaisen ja kohtalaisen välille. Johdon raportointi projekti on alkuvai-

heessa, joten kehitettävääkin järjestelmästä löytyi. Käyttäjien odotuksien täytty-

minen on esitetty kuviossa 11. 

 

 

 

 

 

KUVIO 11. Käyttäjien odotuksien täyttyminen. 

Käyttäjätyytyväisyyskysely pyrki antamaan tuloksia kehitysehdotuksista, joiden 

avulla tiedettäisiin, miten sovellusta tulisi kehittää jatkossa. Ensimmäiseksi tutkit-

tiin, millä resursseilla sovelluksen kehittämistä tulisi jatkaa. Kehitysehdotuksiin 

vastaajat pystyivät valita useamman vastausvaihtoehdon. Kuviosta 12 havaitaan, 

että suurimman määrän vastauksia keräsi sovelluksen kehittäminen jatkossa omil-

la resursseilla. Tulokset osoittavat, että lisää koulutustakin tarvitaan mahdollisesti 

jatkossa. 
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KUVIO 12. Käyttäjien näkemys resursseista jatkossa sovelluksen kehittämiseksi. 

Tulevien resurssien jälkeen tutkittiin QlikView-sovelluksen kehityskohteita. Kehi-

tyskohteet jaettiin odotusten mukaan ulkoasuun, sisältöön ja käytettävyyteen. Vas-

taajien oli mahdollista myös vastata avoimesti, mikäli näiden lisäksi jokin muu 

kohde tarvitsisi kehitystä. 

Kehitysehdotukset painottuivat sovelluksen sisältöön. Sovelluksen nykyisen tie-

don laatua halutaan parantaa entisestään. Lisäksi sovelluksessa oleva tieto tulisi 

jatkossa saada automaattisesti taustajärjestelmistä QlikView-sovelluksen käyt-

töön, ilman manuaalista käsityötä. Parantamisen ja automatisoinnin lisäksi tulok-

set osoittivat, että lisää tietoa tarvitaan myös, jotta raportointijärjestelmästä saa-

daan mahdollisimman paljon hyötyä. Kysely selvitti myös miltä päävastuualueelta 

uutta tietoa tulisi lisätä ja mitkä ovat niitä toiminnan tietoja, joita halutaan lisää. 

Vastausten jakautuminen eri kehityskohteisiin on esitetty kuviossa 13. 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. QlikView-sovelluksen kehitettävä osa-alue jatkossa. 
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Päävastuualueita Haminan kaupungilla ovat konsernin esikunta, perusturva, sivis-

tystoimi, tekninen ja ympäristötoimi. Näistä suurimman kannatuksen seuraavaksi 

kehitettäväksi päävastuualueeksi QlikView-sovellukseen sai perusturva, mikä 

voidaan havaita myös kuviosta 14. 

 

 

 

 

 

KUVIO 14. Vastausten jakautuminen sovellukseen kehitettävistä päävastuualueis-

ta. 

Vastaukset siitä, mitä toiminnan tietoja jatkossa tulisi sovellukseen, jakautuivat 

tasaisemmin. Tulokset osoittavat, että suurimman kannatuksen saivat terveyden-

huolto, sosiaalityö ja tekninen toimi. Haminan kaupungilla on kokemusta jo ter-

veydenhuollon QlikView-sovelluksesta, joten tuloksista voitaisiin päätellä, että 

johdon raportointi ja terveydenhuollon sovellukset haluttaisiin yhdistää jatkossa.  

Johdon raportointijärjestelmä kasataan monen eri osa-alueen tiedoista. Kehitettä-

vää on nykyisessä sovelluksessa vielä paljon ja täydellisen lopputuloksen saami-

nen on haastellista. Tiivistetysti kyselyn tulokset kehitysehdotuksista jakautuivat 

nykyisen tiedon saamisen parantamiseen taustajärjestelmistä, uuden tiedon lisää-

miseen ja tulevien käyttäjien kouluttamiseen. 

Opinnäytetyön tutkimuksesta voidaan todeta, että QlikView raportointijärjestelmä 

on Haminan kaupungille oikea työväline johdon raportoinnin yhtenäistämiseen. 

Organisaatio on laaja ja sisältää paljon erilaista tietoa eri päävastuualueilta. Qlik-

View sopii hyvin Haminan kaupungin tarpeisiin, sillä järjestelmä on joustava eli 

mahdollistaa todella laajan tiedon analysoinnin. Lisäksi järjestelmä toimii mobii-

listi ja ensimmäinen sovellus toteutettiinkin heti muotoon A4 vaaka. Tämä siitä 

syystä, että sovellusta käytetään tulevaisuudessa paljon muun muassa tableteilla. 
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Johdon raportointijärjestelmän käyttöönottaminen on pitkä ja haasteellinen pro-

sessi. Raportointijärjestelmän käyttöönottamiseksi käynnistettiinkin erillinen joh-

don raportointi projekti. Projekti on työskentelymuotona ehdottomasti oikea. 

Haasteita käyttöönottamiselle luo organisaation nykyinen osaaminen ja muut sa-

manaikaisesti käynnissä olevat projektit. Projektin käynnistämiseksi Haminan 

kaupunki osti avukseen konsultointipalvelun FCG Consulting Oy:ltä. Haasteina 

projektin alkuvaiheilla olivat tiedon saaminen taustajärjestelmistä, joka myös 

osaltaan vaikutti pitkittävästi projektin aikataulujen pitävyyteen. 

Johdon raportoinnin käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti 

positiivisia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tarvetta kyseiselle raportointijär-

jestelmälle todella on. Järjestelmän avulla organisaatio saa reaaliaikaisempaa tie-

toa toiminnastaan. Lisäksi tiedon laatua pystytään parantamaan järjestelmän avul-

la. Tätä laadun parantamista kuvastaa se, että koko kaupungin tiedoista pystytään 

porautumaan aina yksittäisen kustannuspaikan tietoihin asti. Raportointijärjestel-

mä helpottaa ja nopeuttaa organisaatiota vertailemaan toimintansa tietoja kuukausi 

tai vuositasolla. Järjestelmän avulla on myös helpompi ennustaa kaupungin tule-

vaa kehitystä. Johdon raportointijärjestelmä toimii ennen kaikkea johdon päätök-

senteon apuvälineenä jatkossa. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää QlikView-raportointijärjestelmän 

käyttöönottoa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä asiat vaikuttavat ky-

seisen raportointijärjestelmän käyttöönottoon case-yrityksessä. Tämän lisäksi ha-

luttiin selvittää järjestelmän tulevien käyttäjien odotuksia ja kehitysehdotuksia. 

Tutkimusongelmia lähdettiin selvittämään tutkimuskysymyksillä, jotka olivat: 

• Miksi uusi raportointijärjestelmä otetaan käyttöön? 

• Miten raportointijärjestelmän käyttöönotto toteutetaan? 

• Mitkä ovat tulevien käyttäjien odotukset ja kehitysehdotukset raportointi-

järjestelmälle? 

Teoriaosuus jaettiin opinnäytetyössä kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsitteli 

sähköisiä tietojärjestelmiä. Sähköisistä tietojärjestelmistä käsiteltiin aluksi niiden 

kehittymistä taloushallinnossa, joka myös avasi hieman mitä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sähköisillä tietojärjestelmillä. Kehittymisen jälkeen avattiin raportoin-

tijärjestelmien kannalta olennainen termi Business Intelligence, josta syvennyttiin 

käsittelemään erilaisia johdon raportointijärjestelmiä. Johdon raportointijärjestel-

mistä esiteltiin tarkemmin QlikView, mutta myös pääpiirteittäin sen nykyisiä kil-

pailijoita. Ensimmäisen osan lopuksi käsiteltiin yleisesti raportointijärjestelmien 

vahvuuksia, heikkouksia ja tulevaisuutta. 

Toinen teoriaosa koostui projektin vaiheista. Projektin vaiheet sisälsivät teoreetti-

sen projektin etenemisen ideasta päättämiseen asti. Tämän osa kuvasi projektin 

valmisteluvaihetta, aloittamista, toteutusta, päättämistä ja projektityön elinkaarta 

teoreettisesti. 

Empiirinen osa esitteli aluksi toimeksiantajan organisaation. Esittelyn jälkeen 

osassa selvitettiin raportointijärjestelmän käyttöönoton alkuvaiheita case-

yrityksessä. Aineisto tutkimukseen kerättiin havainnoimalla toimeksiantajalla ja 

käyttäjätyytyväisyyskyselyn avulla, joka suunnattiin raportointijärjestelmän käyt-

töönotossa mukana olleille 15 jäsenelle. Tutkimusaineisto kerättiin syksyn 2014 ja 

kevään 2015 aikana. Käyttäjätyytyväisyyskysely suoritettiin helmikuussa 2015. 
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Tutkimus alkoi heti alkuvaiheissa antamaan vastauksia tutkimusongelmiin. Tut-

kimuksen aluksi käsiteltiin syitä uuden raportointijärjestelmän käyttöönotoksi. 

Toimeksiantajan johdon raportointi on hajautunut useaan eri järjestelmän tuotta-

miin tietoihin. Tämä hankaloittaa yhdistelmäraportointia, joten QlikView-

järjestelmä yhdistää raportointia jatkossa. Toimeksiantajalla käynnistettiinkin asi-

alle oma johdon raportointi projekti, joka esiteltiin empiirisen osion alkuvaiheilla 

tarkemmin. Uuden raportointijärjestelmän käyttöönoton aloittaminen aloitettiin 

siis projektityönä, jossa oli aluksi mukana konsulttina FCG Consulting Oy. 

Tutkimuskysymykseen tulevien käyttäjien odotuksista ja kehitysehdotuksista 

muodostui käyttäjätyytyväisyyskyselyn avulla. Vastauksia kyselyyn saatiin 12 

kappaletta. Kyselyssä selvitettiin, kuinka hyvin projektin alkuvaiheilla kehitetty 

ensimmäinen QlikView-sovellus vastasi tulevien käyttäjien odotuksia. Lisäksi 

kyselyssä selvitettiin kehitysehdotuksia projektin jatkoa ajatellen. Tuloksien mu-

kaan ensimmäinen sovellus vastasi hyvin käyttäjien odotuksia. Jatkossa sovellusta 

tulisi kehittää pääsääntöisesti toimeksiantajan omilla resursseilla, vaikkakin Qlik-

View-koulutusta tarvitaan lisää. Käyttäjien suurimpana kehityskohteena tuloksista 

havaittiin uuden sisällön tuottaminen sovellukseen. Vastaukset siitä, mitä uutta 

tietoa organisaatiosta lisätään, jakautuivat melko tasaisesti vastaajien kesken. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää käyttöönoton tilanne huomioon ottaen 

melko hyvänä. Vastausprosentti 80% on hyvä, mikä lisää luotettavuutta. Luotetta-

vuutta heikentävänä asiana pidetään vastaajien eri tasoisia tietoja ja kokemuksia 

QlikView-raportointijärjestelmästä. Toimeksiantajalla on tutkimuksessa käsitellyn 

projektin lisäksi käynnissä useampia hankkeita. Projektin merkittävyys muihin 

hankkeisiin nähden voi myös osaltaan vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Opinnäytetyö vastasi tutkimuskysymyksiin pääsääntöisesti hyvin. Projektin alku-

vaiheiden viivästyksien johdosta vastauksia siihen, miten järjestelmän lopullinen 

käyttöönotto tapahtuu, ei saatu niin syvällisesti kuin olisi toivottu. Tämä heikentää 

hieman tutkimuksen tulkintaa teoriaan nähden. 
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Tämä opinnäytetyö nosti esille jatkotutkimusehdotuksia. Tutkimus painottui käyt-

töönoton alkuvaiheille, selvittämään pääsääntöisesti miksi ja miten järjestelmä 

otetaan käyttöön Haminan kaupungilla. Jatkossa voitaisiin muun muassa tutkia, 

kuinka hyvin järjestelmää hyödynnetään koko organisaatiossa. Tutkimus voisi 

mitata myös, onko järjestelmä tuottanut toivotun lisäarvon toimintaan. Tätä lisä-

arvoa voitaisiin tutkia, kuinka hyvin järjestelmä on automatisoinnut aikaisempia 

manuaalisesti tehtyjä toimintoja. 
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LIITE 1 

Käyttäjätyytyväisyyskysely Haminan kaupungille 

Johdon raportoinnin käyttäjätyytyväisyyskysely 

 

Johdon raportoinnin käyttäjätyytyväisyyskysely 

Tämä kysely toteutetaan osana Haminan kaupungin Johdon raportointiprojektia. 

Kysely on myös olennaisena osana opinnäytetyötä, joka tehdään Haminan kau-

pungille QlikView-järjestelmästä ja sen käyttöönotosta. Tässä kyselyssä tullaan 

tutkimaan käyttäjätyytyväisyyttä johdon raportoinnin ensimmäisestä QlikView-

sovelluksesta. Kyselyn rakenne koostuu perustiedoista, odotuksista ja kehityseh-

dotuksista. Vastausaika kyselyyn on 26.02.2015 asti. 

 

1. Kuulun projektissa: * 

  Johtoryhmään 

  Projektiryhmään 

  Konsultointiin 

2. Olen työskennellyt tässä projektissa: * 

  Kuukausittain 

  Viikoittain 

  Päivittäin 

  En ollenkaan 

 



 
 

3. Olen tehnyt projektityötä muun työn ohella * 

  Kyllä 

  Ei 

4. Projektiin käyttämä työaikani on mielestäni ollut  

1 Riittämätön 

2 

3 

4 

5 Riittävä 

5. Arvioi nykyinen johdon raportoinnin taso Haminan kaupungilla? * 

Arvioi asteikolla 1-5 

  1 En osaa sanoa 

  2 Huono 

  3 Kohtalainen 

  4 Hyvä 

  5 Erinomainen 

6. Onko projekti edennyt mielestäsi aikataulussa? * 

  Kyllä 

  Ei 

 

 



 
 

Odotukset  

7. QlikView sovelluksen ulkoasu? * 

Arvioi asteikolla 1-4 

  1 Huono 

  2 Kohtalainen 

  3 Hyvä 

  4 Erinomainen 

8. Mikäli ulkoasu oli mielestäsi huono, miten parantaisit sovelluksen ulkoasua?  

________________________________________________________________ 

9. QlikView-sovelluksen sisältämä taloustieto on riittävä. * 

  Täysin eri mieltä 

  Jokseenkin eri mieltä 

  En osaa sanoa 

  Jokseenkin samaa mieltä 

  Täysin samaa mieltä 

10. Mikäli taloustieto on mielestäsi puutteellista, mitä taloustietoja sovelluksen 

tulisi sisältää?  

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

11. QlikView-sovelluksen sisältämä henkilöstötieto on riittävä * 

  Täysin eri mieltä 

  Jokseenkin eri mieltä 

  En osaa sanoa 

  Jokseenkin samaa mieltä 

  Täysin samaa mieltä 

12. Mikäli henkilöstötieto on mielestäsi puutteellista, mitä henkilöstötietoja sovel-

luksen tulisi sisältää?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

13. Sovelluksessa käytetyt mittarit ovat hyödyllisiä. * 

  Täysin eri mieltä 

  Jokseenkin eri mieltä 

  En osaa sanoa 

  Jokseenkin samaa mieltä 

  Täysin samaa mieltä 

14. Mikäli mittarit eivät olleet hyödyllisiä, mitä muutoksia haluaisit niihin?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



 
 

15. Tiedon saatavuus on nykyistä helpompaa QlikView:n avulla. * 

  Täysin eri mieltä 

  Jokseenkin eri mieltä 

  En osaa sanoa 

  Jokseenkin samaa mieltä 

  Täysin samaa mieltä 

16. Kuinka hyvin QlikView:n ensimmäinen versio vastasi odotuksiasi? * 

Arvioi asteikolla 1-4 

  1 Huonosti 

  2 Kohtalaisesti 

  3 Hyvin 

  4 Erinomaisesti 

Kehitysehdotukset  

17. Jatkossa sovellusta tulisi kehittää: * 

Omilla resursseilla 

Konsultin avulla 

Lisäresurssein 

Jotenkin muuten, miten? 

________________________________ 

 

 



 
 

18. QlikView sovelluksesta tulisi kehittää:  

Voit lisätä halutessasi tekstikenttiin kehitysehdotuksiasi 

Ulkoasua 

________________________________ 

Sisältöä 

________________________________ 

Käytettävyyttä 

________________________________ 

Jotain muuta, mitä? 

________________________________ 

19. Mille päävastuualueelle sovellusta tulisi kehittää seuraavaksi?  

Voit halutessasi valita myös useamman vaihtoehdon 

Konsernin esikunta 

Perusturva 

Sivistystoimi 

Tekninen ja ympäristötoimi 

Johonkin muuhun, mihin? 

________________________________ 

 

 

 



 
 

20. Mitä toiminnan tietoja haluaisit jatkossa sovellukseen?  

Terveydenhuolto 

Sosiaalityö 

Vanhustyö 

Koulutus ja kirjastopalvelut 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

Tekninen toimi 

Ympäristötoimi 

Jotain muuta, mitä? 

________________________________ 

21. Kehitysehdotuksiasi omin sanoin:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

22. Halutessasi voit jättää avointa palautetta projektista, sovelluksesta tai kyselys-

tä  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 


