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Tässä diplomityössä selvitetään case-tutkimuksena parhaita käytäntöjä Business 

Intelligence Competency Centerin (BICC) eli liiketoimintatiedonhallinnan 

osaamiskeskuksen perustamiseen. Työ tehdään LähiTapiolalle, jossa on haasteita BI-

alueen hallinnoinnissa kehittämisen hajaantuessa eri yksiköihin ja yhtiöihin. Myös 

järjestelmäympäristö on moninainen. BICC:llä tavoitellaan parempaa näkyvyyttä 

liiketoiminnan tarpeisiin ja toisaalta halutaan tehostaa tiedon hyödyntämistä johtamisessa 

sekä operatiivisen tason työskentelyssä. Tavoitteena on lisäksi saada kustannuksia 

pienemmäksi yhtenäistämällä järjestelmäympäristöjä ja BI-työkaluja kuten myös 

toimintamalleja.  

 

Työssä tehdään kirjallisuuskatsaus ja haastatellaan asiantuntijoita kolmessa yrityksessä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että liiketoiminnan BI-tarpeita kannattaa 

mahdollistaa eri tasoilla perusraportoinnista Ad-hoc –raportointiin ja edistyneeseen 

analytiikkaan huomioimalla nämä toimintamalleissa ja järjestelmäarkkitehtuurissa. BICC:n 

perustamisessa liiketoimintatarpeisiin vastaaminen on etusijalla. 
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This thesis examines the best practices in establishment of the Business Intelligence 

Competency Center (BICC) as a case study. The work is done for LähiTapiola where 

there are challenges in the management of the BI since the development has diverged 

into various units and companies. Also the system environment is complex. The BICC 

aims to achieve a better visibility to the business needs and also to improve the use of the 

knowledge management on the managerial as well as the operational level. BICC also 

aims to lower costs by standardizing system platforms, BI tools and operational models. 

 

This study consists of literature review and interviews from three different companies. The 

study shows that the BI needs of the business should be supported on different levels 

from basic to Ad-hoc reporting and all the way to advanced analytics by taking these into 

account in processes and systems architecture. Responding to the business needs is the 

top priority in building up BICC functionalities.  
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KÄSITE- JA LYHENNELUETTELO 
 
Ad hoc latinaa ja tarkoittaa ”tätä (tarkoitusta, tehtävää) varten” 

BI Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta 

BICC Business Intelligence Competency Center eli liiketoimintatiedon 

hallinnan osaamiskeskus 

CI Competitor Intelligence eli kilpailijatiedon hallinta  

Data Lake Datan tai Big Datan varastointipaikka 

DW Data Warehousing eli tietovarastointi 

ETL Extract, Transform, Load, tietovarastoinnin prosessi 

ELT Extract, Load, Transform, tietovarastoinnin prosessi 

Hadoop Sovelluskehys suurten datamassojen käsittelyyn 

ICC Integration Competency Center eli integraatio-osaamiskeskus 

Internet of Everything  Kaiken Internet 

Internet of Things Esineiden Internet 

Market Intelligence Markkinatiedon hallinta  

Marketing Research Markkinointitutkimus 

My Data Omatieto 

KM Knowledge Management eli tietojohtaminen 

SECI Nonakan ja Takeuchin esittelemä tiedon luomisen prosessi 

Strategic Intelligence Strategisen tiedon hallinta 

Wisdom of Crowds Joukkoäly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Latina
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1 JOHDANTO  
 

1.1 Tausta  

 
LähiTapiolassa tiedolla johtaminen, liiketoimintatiedon hallinta ja raportointi kuuluvat 

tärkeänä osana yrityksen toimintaan jo viranomaismääräysten kautta. Business 

Intelligence (BI) -toiminnassa on kuitenkin havaittu kehittämiskohteita erityisesti 

toimintamalleissa ja kommunikaatiossa: LähiTapiolan Business Intelligence/Data 

Warehousing (BI/DW) -kehitys ja operointi on hajautunut eri organisaatioiden ja yhtiöiden 

välille ja kokonaisnäkyvyyttä osa-alueeseen on vaikea saada. 

 

LähiTapiolassa ongelmaa lähdetään ratkaisemaan perustamalla yhtiöön Business 

Intelligence Competency Center eli liiketoimintatiedon hallinnan osaamiskeskus. Jotta 

osaamiskeskuksesta saadaan hyötyä liiketoimintatiedon hallinnan haasteisiin 

mahdollisimman pian, selvitän diplomityössäni mitkä ovat liiketoimintatiedon hallintaan 

liittyvät parhaat käytännöt, mitä osaamiskeskuksen käyttöönotossa kannattaa huomioida 

ja mitkä ovat osaamiskeskuksen perustamisen mahdolliset haasteet. Haastattelen eri 

toimialojen edelläkävijäyrityksiä ja selvitän, miten heillä liiketoimintatiedon hallintaa 

johdetaan. Lisäksi tutustun kirjallisuuteen liiketoimintatiedon hallinnasta ja sen 

organisoimisesta. 

 

Liiketoimintatiedon hallinta eli Business Intelligence (BI) on määritelty hieman eri 

näkökulmista eri aikoina ja eri maissa. Sillä voidaan tarkoittaa yrityksen sisäisesti 

esimerkiksi toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallinnan järjestelmistä keräämää tietoa, sen 

hyötykäyttöä ja analysointia. Tällöin puhutaan kvantitatiivisesta näkemyksestä. 

Kvalitatiivinen näkemys tarkoittaa kilpailijoista ja markkinoista saatavan tiedon 

hyödyntämistä ja hallintaa (Hovi, 2009). Wikipedian (2015) mukaan liiketoimintatiedon 

hallinnalla tarkoitetaan systemaattista yrityksen päätöksenteossa tarvitsemaa liike-elämän 

tietojen hankintaa, tallennusta, analysointia ja tiedon vaikuttavuuden seuraamista. Lisäksi 

liiketoimintatiedon hallintaan kuuluu tietoprosessien ylläpito siten, että yrityksen 

tietotarpeita kulloinkin vastaava tieto on saatavilla. Liiketoimintatiedon hallintaan liitetään 

myös osittain päällekkäisiä käsitteitä kuten competitor intelligence (CI), knowledge 

management (KM), market intelligence, marketing research ja strategic intelligence. 

(Wikipedia, 2015) LähiTapiolassa BI-strategian mukaan liiketoimintatiedon hallinta on 

määritelty strategiatyöskentelyn ja päätöksenteon tukijärjestelmänä ja prosessina, jolla 
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sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä kerättyä dataa jalostetaan informaatioksi ja edelleen 

tiedoksi erilaisten menetelmien, tekniikoiden, palvelujen ja ohjelmistojen avulla. 

(LähiTapiola, 2015) 

 

Digitaalisaatio, Big Data, Internet of Things, My Data, Wisdom of Crowds; tässä muutamia 

yritysten ja meidän kaikkien toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista Jugner (2015) 

kirjoittaa Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemässään raportissa. Sen mukaan 

digitaalisuuden suurimmat hyödyt saadaan, kun yhteiskunnassa kaikki prosessit 

suunnitellaan ja toteutetaan uudella, digitaalisella tavalla. Digitalisaatio myös nopeuttaa 

talouden ekosysteemien kehitystä, muuttaa kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksen sekä 

luo kokonaan uudenlaista tarjontaa. Asiantuntijatyötä voidaan ulkoistaa ja käyttää 

joukkoälyä, sillä digitalisaatio mahdollistaa ideoiden ja palautteen keräämisen laajalta 

ihmisjoukolta. Kuluttajat myös jakavat kokemuksia toisilleen palveluihin ja tuotteisiin 

liittyen, esimerkkinä matkailusivusto TripAdvisoriin tehdyt 115 arvostelua minuutissa, 

jolloin ennen omaa hankintapäätöstä on mahdollista lukea muiden käyttäjien 

kommentteja. Digitaalinen identiteetti mahdollistaa henkilökohtaisen näkemyksen 

liittämisen luotettavasti verkkopalveluun, mikä tulee suositustalouden kehitystä ja tekee 

digitaalisesta maailmasta erittäin asiakaslähtöisen (Jugner, 2015).  

 

Tässä työssä näkökulma tiedonhallintaan on yrityskeskeinen eli yrityksen lähtökohdista ja 

hyödyistä tiedonhallintaa lähestyvä. My Data eli omadata voi kuitenkin tuoda 

tulevaisuudessa tähän lähtökohtaan uudenlaisia näkökulmia ja myös 

liiketoimintamahdollisuuksia, jos organisaatio tarjoaakin jatkossa yksilöstä keräämänsä 

tiedon hänelle itselleen ja ihminen itse hallinnoi tietojaan ja voi halutessaan jakaa niitä 

eteenpäin. My Data -ajatteluun kuuluu pyrkimys kehittää henkilötiedon ympärille syntyviä 

sovellus-, palvelu- ja liiketoimintarakenteita suuntaan, jossa yksilöillä on keskeinen 

päätösvalta hänestä itsestään kerättyyn dataan. Ihmiset voisivat esimerkiksi tarjota heille 

itselleen tai heidän käyttämiinsä palveluihin kertynyttä dataa myös muille palveluille, 

ajoneuvovakuutuksesta voisi saada esimerkiksi alennusta luovuttamalla vakuutusyhtiölle 

dataa, jonka perusteella ajokäyttäytyminen osoitetaan turvalliseksi. (Poikola ym., 2014) 

World Economic Forum (2013) onkin arvioinut henkilötiedon yhdeksi merkittävämmäksi 

liiketoimintaympäristöä muuttavaksi tekijäksi, jonka avulla voidaan kehittää sovelluksia 

esimerkiksi oman elämän ja kulutustottumusten hallintaan tai toteuttaa palvelujen 

räätälöintiä ja kohdennettua markkinointia yksilöiden ehdoilla.   
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Ihmisten lisäksi myös koneet, laitteet ja esineet verkottuvat: Internet of Things (IoT) on jo 

arkipäivää, kun esimerkiksi nosturi lähettää verkon yli tietoa muun muassa huollon 

tarpeestaan ja laitteen valmistaja voi veloittaa laitteesta vuokraa sen käyttöajan mukaan, 

josta se saa tiedon myös suoraan laitteesta (Pankakoski, 2015). Internet of Everything 

(IoE) on taas puolestaan tulevaisuutta, kun sensorit ja niiden lähettämä tieto liitetään 

myös niin arkipäiväisiin esineisiin ja kodin laitteisiin kuin myös vaikkapa autoihin, myös 

muita soveltamiskohteita on rajattomasti. Ciscon edellinen toimitusjohtaja John Chambers 

on arvioinut, että IoE:n vaikutus pelkästään julkiseen sektoriin USA:ssa voisi olla jopa 4,6 

triljoonaa dollaria ja käyttökohteet kaupunkisuunnittelusta armeijaan ja terveydenhuoltoon. 

Terveydenhuollossa asiakkaan arvojen jatkuva kotona tapahtuva mittaaminen ja tietojen 

analysointi mahdollistavatkin panostamisen sairauksien ennaltaehkäisyyn, kun 

sovelluksilla voidaan motivoida ihmisiä parempiin elämäntapoihin ja arvoja voidaan 

tarkkailla etänä ja lääkäri voi helpommin arvioida edistymistä ja hoidon tarvetta. (Bajarin, 

2014) Myös vakuutusliiketoiminnassa asiakkaan mittaaminen on tullut osaksi 

liiketoimintaa, esimerkkinä on yhdysvaltalainen John Hancock –vakuutusyhtiö, joka antaa 

asiakkailleen alennusta henkivakuutuksesta, jos he voivat seurata asiakkaan liikunnan 

harrastamista aktiivisuusrannekkeen avulla. Myös LähiTapiola pilotoi älyhenkivakuutusta 

tarkoituksenaan selvittää, miten suomalaiset suhtautuvat terveystietojensa luovuttamiseen 

sekä myös sitä onko mittaamisesta hyötyä asiakkaille (Lyytikäinen, 2015). 

 

Kun toimintaympäristö muuttuu ja monimutkaistuu, liiketoiminnan nopealla ja 

kokonaisvaltaisella ymmärtämisellä on aiempaa merkittävämpi rooli yrityksen 

johtamisessa (Pirttimäki, 2007). Toimintaympäristön muutos on aiheuttanut paineita 

liiketoimintatiedon hallinnan kehittämiseen systemaattisiksi prosesseiksi ja toimintoja 

tukeviksi järjestelmiksi. Tampereen yliopistolle tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa 

Talouselämän-lehden listaamista TOP50-yrityksistä 69 %:lla tutkimukseen osallistuneista 

yrityksistä ei kuitenkaan ollut erillistä BI-strategiaa, eikä 63%:lla yrityksistä ollut erillistä BI-

budjettia. Kuitenkin 83 % yrityksistä aikoi panostaa BI:n kehittämiseen - mukaan lukien BI-

teknologiat - merkittävästi tai kohtalaisesti seuraavien viiden vuoden aikana ja BI:n 

merkityksen uskottiin kasvavan tulevaisuudessa entisestään (Tyrnäväinen, 2013). On 

kuitenkin muistettava, että tiedosta saatavan hyödyn tulee olla suurempi kuin sen 

tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, tieto itsessään ei ole itseisarvo, jos sitä ei osata 

hyödyntää (LähiTapiola, 2015). 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat  

 
 

Diplomityössä selvitetään LähiTapiolan tiedolla johtamisen haasteet sekä ensisijaiset 

kehityskohteet, joihin BI-osaamiskeskuksella sekä toimintamallien yhtenäistämisellä 

pyritään vaikuttamaan. Tutkimuksessa perehdytään tietoon ja sen vaikutukseen 

tuotannontekijänä ja liiketoimintatiedon hallinnan parhaisiin käytäntöihin sekä 

liiketoimintatiedonhallinnan organisoimiseen osaamiskeskusta hyödyntäen. Työssä 

tarkastellaan myös tehokasta liiketoimintatiedon hallintaa tukevaa 

järjestelmäarkkitehtuuria ja työkaluja ylätasolla. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 
Mitä on tieto ja tietojohtaminen? 

Tähän tutkimuskysymykseen vastataan luvuissa 2.1 ja 2.2. Perehdyn tiedon 

ominaisuuksiin ja tiedon jakamisen prosesseihin sekä tietojohtamiseen ja 

liiketoimintatiedon hallintaan, jonka voidaan ajatella olevan yksi osa tietojohtamisen 

kokonaisuutta.  

 

Miten liiketoimintatiedon hallintaa tuetaan, mitkä ovat haasteet ja parhaat 

käytännöt? 

Liiketoimintatiedon hallinnan tukemisesta eri keinoin (BICC:n perustaminen, agile 

analytiikka ja BI-arkkitehtuuri ja -ratkaisut) kerrotaan luvussa 2.3 ja sen alakappaleissa. 

Liiketoimintatiedonhallinnan parhaita käytäntöjä ja haasteita käsitellään niin luvussa 2.2.2. 

kuin haastatteluissa ja niiden yhteenvedossa luvussa 4. 

 

Mikä on liiketoimintatiedon hallinnan osaamiskeskus ja mitä sen perustamisessa 

kannattaa huomioida? 

Liiketoimintatiedon hallinnan osaamiskeskuksen (BICC) perustamista käsitellään luvuissa 

2.3, 2.3.1 sekä haastatteluissa ja niiden yhteenvedossa luvussa 4. Haastatteluiden 

yhteenveto on selkeyden vuoksi jaettu aihealueisiin: BICC-osaamiskeskuksen 

perustaminen, BI-järjestelmät ja –arkkitehtuuri ja Muutoksenhallinta ja –läpivienti samoin 

kuin haastatteluiden runko.  
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Mitä hyötyjä organisaatio voi saada keskittämällä liiketoimintatiedon hallinnan 

osaamiskeskukseen?  

BICC:n hyödyistä kerrotaan luvussa 2.3.1 sekä haastatteluissa ja niiden yhteenvedossa 

luvussa 4. 

 

1.3 Rajaukset  

 
Työssä ei pyritä luomaan yleistä uutta teoriaa vaan tämä on case-tutkimus (Hirsjärvi ym., 

2009) ja työssä selvitetään parhaita käytäntöjä LähiTapiolalle BI-alueen kehittämiseksi.  

Kirjallisuuden ja haastatteluiden perusteella tehdään suositukset mitä LähiTapiolan 

kannattaisi ottaa osaamiskeskuksen perustamisessa huomioon. Käsittelen 

liiketoimintatiedon hallintaa siitä näkökulmasta kuin se LähiTapiolassa ymmärretään eli 

mukana on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen näkemys.  

 

1.4 Työn sisältö 

  
  
Tässä työssä tehdään ensin kirjallisuuskatsaus luvussa 2 tietoon, tietojohtamiseen ja 

liiketoimintatiedon hallinnan tukemiseen. Sen jälkeen esitellään luvussa 3 Case 

LähiTapiola, jonka jälkeen luvussa 4 käydään läpi tutkimusmenetelmät sekä 

yrityshaastattelut ja niiden yhteenveto. Luvusta 5 löytyvät johtopäätökset ja suositukseni 

LähiTapiolalle.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KIRJALLISUUS  
 

Mitä on tieto ja tietojohtaminen? 

 

2.1 Tieto ja tiedon jakaminen 

 
Tiedonhallinnasta on tullut entistä tärkeämpää nykyajan tietotaloudessa: tieto ja sen 

hallitseminen on noussut merkittäväksi tekijäksi yrityksissä, tiedon luomisesta ja sen 

jakamisesta on tullut kilpailuedun lähde (Dalkir, 2013). Yrityksen kilpailukykyä määrittää 

sen kyky hyödyntää tehokkaasti tietoa eli siirtää, yhdistää ja luoda uutta tietoa (Kianto, 

2010). Yritykselle syntyvä etu tulee siitä, mitä yritys kollektiivisesti tietää, kuinka 

tehokkaasti se käyttää mitä tietää, ja kuinka nopeasti yritys hankkii ja käyttää uutta tietoa 

(Davenport & Prusak, 1998). Tiedolla sinänsä ei ole merkitystä, vaan tiedon on oltava 

merkityksellistä ja sitä on pystyttävä käyttämään. Tiedon johtamisen ensisijaisena 

tavoitteena onkin pysytä soveltamaan uutta tietoa käyttöön jatkuvasti (Sydänmaalakka, 

2001). Kollektiivinen ja hiljainen tieto on vaikeimmin jäljiteltävää ja kilpailukyvyn kannalta 

arvokkainta (Kianto, 2010). 

 

2.1.1 Piilevä ja havaittava tieto 
 
Tietoa voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta, sillä on monta eri tasoa ja sitä on 

määritelty eri aikakausina eri tavoin filosofien ja tutkijoiden toimesta. Nonaka ja Takeuchi 

(1995) tutkivat 80-luvulla japanilaisten yritysten menestykseen vaikuttavia tekijöitä. He 

tulivat siihen tulokseen, että menestyksen salaisuutena on japanilaisyritysten taito 

organisationaaliseen tiedon luomiseen, jolla tässä tarkoitetaan koko yrityksen kykyä 

tuottaa uutta tietoa, levittää sitä koko organisaatioon ja integroida se yrityksen tuotteisiin, 

palveluihin ja järjestelmiin. Tiedon Nonaka ja Takeuchi (1995) jakavat kahteen 

kategoriaan: eksplisiittiseen eli havaittavaan (explicit) ja piilevään (tacit) tietoon, piilevän ja 

havaittavan tiedon termit lanseerasi Polanyi (1958) (Wikipedia, 2015). Havaittava tieto on 

helposti jaettavissa, se voidaan esittää määrämuotoisena ja sellaista ovat esimerkiksi 

ohjeet, matemaattiset ilmaisut, kaaviot ja taulukot. Piilevä tai hiljainen tieto on vaikeammin 

saatavissa formaaliin muotoon, se on henkilökohtaista tietoa henkilön kokemuksella 

rikastettuna ja se sisältää myös uskomuksia ja arvoja. Piilevä tieto on niin sanottua 

tietotaitoa. Juuri piilevän tiedon hyödyntämistä tutkijat pitävät japanilaisten yritysten 

menestyksen tärkeänä tekijänä (Nonaka & Takeuchi., 1995). Piilevän tiedon merkitys on 
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tunnistettu myös länsimaisissa yrityksissä ja piilevän tiedon muuntamista havaittavaan 

muotoon ja yrityksen oppimista on tutkittu runsaasti. Yrityksen tietopääoman keskittymistä 

muutamille avainhenkilöille on ymmärretty alkaa pitämään riskinä ja erityisesti suurten 

ikäluokkien eläköityessä tieto ja osaaminen täytyy saada siirrettyä nuoremmille 

sukupolville. Yritysten täytyy rakentaa tulevaisuutensa laajemman kompetenssin varaan, 

jotta ne saavat tiedosta kestävää kilpailuetua. (Hakala, 2006)  

 

2.1.2 Tiedon luomisen prosessi 
 

Uuden tiedon luomisen prosessia Nonaka ja Takeuchi kuvaavat (1995) SECI 

(Socialization, Externalization, Internalization, Combination) – mallilla, jossa tietoa syntyy 

neljän eri prosessin; sosialisaation, ulkoistamisen, sisäistämisen ja yhdistämisen kautta.  

 

 

Kuva 1: SECI-malli (Ibmgroup, 2012) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ibmgroup&action=edit&redlink=1
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Sosialisaatio 

 

Sosialisaatiossa henkilöt vaihtavat tietoa ja piilevästä tiedosta muodostuu uutta piilevää 

tietoa. Kyseessä on perinteinen mestari-oppipoika – asetelma, nykyään sitä kutsutaan 

esimerkiksi mentoroinniksi, jossa opitaan sanallisista ohjeista sekä havainnoimalla ja 

matkimalla. Tietojen ja taitojen lisäksi tässä siirretään ammattiin liittyviä toimintamalleja ja 

organisaatioon liittyviä arvoja ja normeja. (Sydänmaalakka, 2001) Myös ”mestari” voi 

tietenkin oppia ”oppipojalta” eli hyöty on molemminpuolista. Japanilaisissa yrityksissä ovat 

suosittuja erilaiset työpaikan ulkopuolella järjestettävät vapaamuotoiset ”brainstorm 

campit” kokemusten jakamiseen ja luottamussuhteiden luomiseen, jonne osallistutaan 

asenteella, joka ei kritisoi ilman rakentavia parannusehdotuksia (Nonaka & Takeuchi, 

1995). 

 

Ulkoistaminen 

 

Ulkoistaminen tarkoittaa piilevän tiedon muuttumista havaittavaksi tiedoksi esimerkiksi 

määrittelemällä se käsitteellisesti. Ulkoistaminen on organisaatiolle arvokasta, sillä 

mahdollisimman konkreettisesti kuvattu tieto mahdollistaa sen tehokkaan jakamisen. 

(Sydänmaalakka, 2001) Piilevä tieto voidaan muuttaa havaittavaksi tiedoksi tehokkaasti ja 

vaikuttavasti peräkkäisten metaforien, analogien ja mallintamisen käytöllä esimerkiksi 

tuotekonseptien luomisessa (Nonaka & Takeuchi, 1995).    

 

Yhdistäminen 

 

Yhdistäminen tarkoittaa tiedon jalostumista, siinä yhdistetään erilaisia käsitteitä ja 

havaittavaa tietoa laajemmiksi kokonaisuuksiksi. (Sydänmaalakka, 2001) Yrityksessä 

tiedon yhdistelyä tapahtuu esimerkiksi keskijohdossa, jossa mietitään yrityksen visioita 

sekä liiketoiminta- ja tuotekonsepteja yhdistämällä kodifioitua tietoa ja omaa 

ammattitaitoa. Tärkeässä roolissa tietojen yhdistämisessä toimivat myös luova 

tietojärjestelmien ja tietokantojen käyttö. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
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Sisäistäminen 

 

Sisäistäessä tietoa kukin määrittelee sen omalla tavallaan ja asian sisäistäminen alkaa 

ohjata toimintaa myös tiedostamattomalla tasolla. Sisäistämisen prosessi lähtee yksilön 

uudistumisesta ja tukee sitä kautta koko organisaation uudistumista. (Sydänmaalakka, 

2001) Sisäistäminen on läheisesti sidoksissa tekemällä oppimiseen. Kun henkilö sisäistää 

tietoa sosialisaation, ulkoistamisen ja yhdistämisen kautta ja muodostaa siitä omia 

ajatusmalleja ja kehittää tietotaitoaan, uudesta tiedosta on tullut merkittävää. Jotta uudella 

tiedolla ja uusilla taidoilla olisi merkitystä myös yrityksen kannalta, yksilön täytyy jakaa 

tietonsa ja taitonsa muiden organisaation jäsenten kanssa ja tiedon luomisen prosessi 

alkaa alusta. Näin ollen tiedon taso nousee pikkuhiljaa koko organisaatiossa. Tätä 

jatkuvaa prosessia kuvataan spiraalilla SECI-mallissa (ibmgroup, 2012; kuva 1 yllä) ja 

organisaation tehtävänä on varmistaa ja luoda olosuhteet, jotta tiedon luonnin jatkuvat 

prosessit ovat mahdollisia.   

 

Käytännössä tiedon jakaminen kahteen osaan ei ole ihan niin mustavalkoista, tieto voi olla 

esimerkiksi piilossa olevaa, koska henkilö ei edes yritä jakaa sitä, sillä luulee muiden 

tietävän ja osaavan jo saman asian. Lisäksi hiljaiseen tietoon kuuluu inhimillisiä 

ominaisuuksia, kuten hienotunteisuus, huumorintaju ja luontainen karisma, joita on miltei 

mahdotonta siirtää muille. Lisäksi hiljaisen tiedon siirrolle voivat olla esteenä: 

 haluttomuus jakaa omaa osaamista muille.  

 tekniikoiden ja mekanismin puute, jolla hiljaista tietoa siirretään. 

 ajan puute, organisaatio voi olla maantieteellisesti hajallaan tai jatkuvassa 

muutoksessa, jolloin tiedon siirtoon ei ole aikaa tai mahdollisuuksia.  

Näissä tapauksissa ainoaksi mahdollisuudeksi voi jäädä tiedon kehittäminen itse 

harjoittelun, opiskelun ja järkeilyn avulla. (Grönroos, 2006) 

 

Ei ole myöskään olemassa ainoaa oikeaa tapaa saada organisaatiota jakamaan tietoa, 

sillä jokaisella organisaatiolla on erilainen historia, kulttuuri ja rakenne. Grönroos (2006) 

listaa kuitenkin kuusi asiaa, jotka vaikuttavat ihmisten haluun jakaa omaa hiljaista tietoa:  

 

1) Tunnustuksen saaminen oman tiedon jakamisesta. Luo sankareita! 

2) Prosessin ylläpito ja ohjaaminen. Älä jätä hanketta oman onnensa nojaan! 

3) Kaikkien aktiivisuus ja hyötyminen. Älä teetä turhaa työtä! 

4) Ylimmän johdon sitoutuminen. Varmista! 
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5) Selkeä ja helppokäyttöinen konsepti. Yksinkertaista! 

6) Ymmärtämys miksi informaation ja tiedon jakaminen on hyödyllistä koko 

organisaatiolle ja sen jäsenille. Tee tiedon jakamisesta osa organisaatiokulttuuria!  

 

2.1.3 Data, informaatio, tieto ja viisaus 
 
Toinen näkökulma tiedon määrittelyyn on tiedon jalostuksen taso, josta syntyy tiedon 

hierarkia: data, informaatio, tieto ja viisaus. Kuva 2.  

 
 

 

Kuva 2: Tiedon määritelmä (mukaillen Kianto, 2010) 

 

Seuraavassa käydään läpi kukin kuvan 2 eri taso. 

 

Data 

 

Dataa voisi kutsua tiedon atomiksi, se on tiedon pienin rakennusosa ja sillä tarkoitetaan 

mitä tahansa merkkiä tai merkkijonoa, joka sisältää informaatiota. Se voi olla ykkösiä ja 

nollia tietojärjestelmässä tai nuotteja nuottipaperilla. Merkitystä on sillä, ymmärtääkö 

henkilö datan sisältämän informaation. Data tarvitsee siis aina tulkintaa, datan 



 

18 

 

 

muuttamiseen informaatioksi tarvitaan osaamista, jota voi hankkia koulutuksen ja 

oppimisen kautta (Grönroos, 2006). 

 

Big Datasta puhutaan, kun tarkoitetaan nopeasti kasvavaa ja monipuolistuvaa dataa ja 

sen käsittelyä ja tiedoksi muuttamista algoritmein (Salo, 2013; Myllymäki ym., 2011). 

Toisaalta Big Datan voi käsittää myös tiedon paradigman muutoksena. Sen myötä 

yrityksissä ja hallinnossa voidaan yhä useammin tehdä päätöksiä, jotka perustuvat 

suoraan kerättyyn ja mitattuun tietoon. Tutkimuksessa on mahdollista muodostaa teoriaa 

uusilla tavoilla, kun datamassojen analysointi ja yhdistely ovat entistä helpompia. Suuria 

datamääriä syntyy muun muassa Internettiin kytketyistä laitteista, anturijärjestelmistä, 

sosiaalisesta mediasta, verkon yli tehtävistä transaktioista ja yritysten liiketoimintaan 

liittyvistä ohjaus- ja raportointijärjestelmistä. Keskeinen osa Big Datasta on kuitenkin 

ihmisten käyttäytymisdataa, joka perustuu asiakkaan tunnistamiseen  (LVM, 2014). 

 
Informaatio 

 

Informaatiota saadaan jäsentämällä dataa siten, että siitä saadaan merkityksellistä. 

Davenport ja Prusak (1998) esittävät, että datasta tulee informaatiota, kun 

 se on kytketty laajempaan kokonaisuuteen. 

 se on analysoitu ja ymmärrämme sen merkityksen. 

 dataan liittyvät virheet on korjattu ja 

 raaka data on esitetty selkeämmässä muodossa.  

 

Informaatio pitää siis sisällään viestin, sen pitää informoida jotakin. Informaatiosta on 

erotettavissa lähettäjä ja vastaanottaja ja vastaanottaja itse asiassa määrittelee, onko 

viesti informaatiota vai dataa vai muuttuuko informaatio tiedoksi. Informaatiota voi olla 

esimerkiksi sähköpostiviesti tai kopio artikkelista (Sydänmaalakka, 2001). 

 
Tieto 

 

Tiedon käsite on laajempi, monimutkaisempi ja syvällisempi kuin informaatio ja data. 

Tietoteoria (epistemologia) on tutkinut asiaa vuosisatoja eikä siihen ole yksiselitteistä 

määritelmää. Edellä oli määritelty tieto piileväksi ja havaittavaksi tiedoksi. Davenport ja 

Prusak (1998) ovat määritelleet tiedon seuraavasti: ”Tieto on jäsentyneiden kokemuksien, 

arvojen, informaation ja oivalluksien sekoitus, joka tarjoaa viitekehityksen arvioida uusia 
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kokemuksia ja informaatiota. Tieto syntyy ja sitä sovelletaan tietäjän mielikuvissa. 

Organisaatiossa tieto on usein sidottu dokumentteihin, rutiineihin, prosesseihin, 

toimintatapoihin ja normeihin.”  (Sydänmaalakka, 2001). 

 

Tietoa syntyy ajattelemalla ja kokemusten kautta esimerkiksi kokouksissa, kurssille 

osallistumalla, kirjaa lukemalla kehityskeskustelussa tai missä tapahtumassa tahansa. 

Sosiaaliset taidot tiedon hankkimisessa ovat erittäin tärkeitä. Henkilön arvot ja 

uskomukset ovat osa tietoprosessia, sillä omat asenteet vaikuttavat siihen, miten tietoa 

havainnoidaan ja vastaanotetaan. Olisikin hyvä tiedostaa omat arvomme ja 

uskomuksemme, sillä se miten lähestymme ja yritämme ratkaista ongelmia, riippuu paljolti 

lähestymistavastamme (paradigmasta). Esimerkiksi kaikki ongelmat näyttävät naulaus-

ongelmilta henkilölle, jolla on vain yksi vasara-konsepti työkalupakissaan. 

(Sydänmaalakka, 2001) Tieto rakentuu datan päälle ja datan määrän kasvaessa myös 

tiedon määrä kasvaa yrityksissä, organisaatioissa ja hallinnossa. Metodeja ja työkaluja 

täytyy kehittää, jotta saadaan parempi ymmärrys ja relevanttia tietoa käyttäjille tuloksista, 

joita valtavien datamassojen analysoinnista saadaan. (Myllymäki ym., 2001) 

 
Älykkyys, viisaus ja kompetenssi 

 

Älykkyys ja viisaus on oikeaa tietoa oikeaan aikaa, joka mahdollistaa oikeita valintoja ja 

päätöksiä. Toisaalta älykkyys ei ole pelkästään tiedollista vaan se koostuu myös 

tunneälystä, jolla voidaan selittää suurelta osin yksilöiden menestystä. Tietoa siis tulee 

osata käyttää. Kolmantena tekijänä on intuitiivinen älykkyys, ja tiedollisesta, 

tunneälykkyydestä sekä intuitiivisesta älykkyydestä syntyy niin sanottu luova älykkyys. 

Luova älykkyys saavutetaan tietoisuuden tasoa nostamalla, johon päästään 

havainnoimalla maailmaa kokonaisvaltaisesti (Sydänmaalakka, 2001). 

 

Viisaus onkin sitten pitkän henkilökohtaisen oppimisen tulos. Se voisi olla jotain todella 

sisäistettyä, sovellettua ja itse kehitettyä tai testattua tietoa. Viisauteen liittyvät kiinteästi 

arvot, moraali ja henkilökohtaiset kokemukset (Sydänmaalakka, 2001). 

 

Kompetenssi ei ole samaa kuin taitavuus tai älykkyys vaan se on pätevyyttä tietyssä 

työtehtävässä. Siihen vaikuttavat muun muassa riittävä peruskoulutus, työssä 

perehtyminen, kokemus ja motivaatio. Peruskoulutus vaikuttaa hyvin paljon siihen 

minkälaiset ”linssit” henkilö silmilleen saa, esimerkiksi kaupallisen tai teknillisen 
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peruskoulutuksen saaneilla voi olla aivan erilaiset arvot ja lähestymistapa asioihin 

loppuiäksi (Grönroos, 2006). 

 

2.2 Tietojohtaminen organisaatiossa 

 
Tieto ja osaaminen ovat tärkeimpiä menestystekijöitä niin organisaatioille, alueille kuin 

valtioillekin. Tietopääomaa voidaan pitää organisaation arvoa lisäävänä omaisuutena, jota 

voidaan lisätä tietojohtamisen avulla. (Kianto, 2010) Tiedon johtaminen on jatkuva 

prosessi, jossa luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja sovelletaan tietoa. Näissä 

alaprosesseissa yksilön tieto muuttuu tiimin tiedoksi ja piilevä tieto muuttuu havaittavaksi 

tiedoksi. Tavoitteena on soveltaa tietoa parhaalla mahdollisella tavalla päätöksenteossa ja 

tehdä parempia, tietoon nojaavia päätöksiä. (Sydänmaalakka, 2001) Organisaation voima 

on parhaimmillaan sen kyvyssä luoda olosuhteet, joissa yksilöt voivat yhdistää tietoa ja 

osaamista. (Kianto, 2010) 

 
Nonakan ja Takeuchin (1995) piilevään ja havaittavaan tietoon keskittyvää tiedon 

luomisen mallia voidaan pitää niin sanottuna toisen sukupolven tietojohtamisen mallina, 

ensimmäinen sukupolvi keskittyi informaation jakamiseen Informaatioteknologian avulla 

(Kianto, 2010). Snowden (2002) haastaa tieteellisen johtamisen, sen sijaan hän korostaa 

kykyä itseorganisoitumiseen ja epävirallisiin verkostoihin ja luonnolliseen tiedon 

virtaamisen malliin, jolla luodaan, levitetään ja käytetään tietoa. Tiedon hän näkee 

paradoksaalisesti asiana ja virtana, joka vaatii erilaisia johtamistapoja (Snowden, 2002).  

 

Snowden (2002) erottaa neljä erilaista kompetenssiyhteisöä, joita on jokaista johdettava 

eri tavalla: Perinteisessä organisaatioyhteisössä käsitellään tavanomaista informaatiota 

eri prosesseissa hierarkian eri tasoilla, voidaan puhua niin sanotusta mekaanisesta 

organisaatiosta. Datan tulkinta informaatioksi edellyttää kokemusta ja koulutusta ja on 

pidettävä huoli, että esimerkiksi suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeellä hiljaista tietoa ei 

katoa tuhkana tuuleen vaan sitä on onnistuttu siirtämään nuoremmille työntekijöille ja 

dokumentoinnin taso on varmistettu. Kompetenssiyhteisössä työskentelee korkeasti 

koulutettuja asiantuntijoita, mutta he työskentelevät tavanomaisen informaation parissa. 

Keskinäinen luottamus ei synny automaattisesti vaan vaarana on kilpailu ja tiedon 

panttaamisen kulttuuri. Tällainen yhteisö on todellinen haaste organisaation johdolle. 

Keskinäisriippuvaisissa yhteisöissä työskentelee oman alansa asiantuntijoita, jotka eivät 

kilpaile keskenään vaan auttavat toisiaan vastavuoroisuuden periaatteella. Tällainen 
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yhteisö toimii hyvin yhteen hiileen puhaltamalla kovankin paineen alaisina sekä 

muuttuvissa olosuhteissa ja motivaatio on korkealla, koska ketään ei voida kovin helposti 

korvata ja se on yleisessä tiedossa. Pakotetusta keskinäisriippuvuudesta voidaan puhua 

esimerkiksi projektiorganisaation yhteydessä, jolloin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan ja 

pakotetut vaihtamaan tietoa, vaikka eivät olisi siihen muutoin valmiita. Snowdenin (2002) 

mukaan tiedon jakamiseen onkin vähän kannustimia ja ne vaikuttavat vain hetken. Eli on 

mietittävä keinoja, joilla keskinäisriippuvuuden saa aikaan omassa organisaatiossa 

luonnollisesti ja tehokkaimmin (Snowden, 2002; Grönroos, 2006). 

 

Tiedon johtaminen ei ole käsitteenä yksiselitteinen, joten organisaatiossa täytyy 

määritellä, mitä sillä tarkoitetaan. Lisäksi täytyy määritellä, millainen tieto organisaatiossa 

on merkityksellistä eli mitä tietoa tarvitaan strategian ja tavoitteiden mukaiseen toiminnan 

johtamiseen. Tiedon luomista, hankkimista, varastoimista, jakamista ja soveltamista 

varten organisaation on tarjottava oppimisen tukijärjestelmät. Myös henkilöjohtamisen tuki 

ja tehokkaat tietojärjestelmät ovat tärkeitä. Olennaisia asioita yksilön kannalta ovat kyky ja 

halu oppia uutta, muuttua, jakaa ja vastaanottaa tietoa sekä erityisesti soveltaa sitä. Sama 

koskee myös tiimejä, sillä hyvä tiimitoiminta on yksi tiedon johtamisen perusedellytys ja 

tiimi on yleensä organisaatiossa myös oppimisen ja tiedon jakamisen perusyksikkö. 

Tiedon jakamiselle luo puitteet organisaation kulttuuri; organisaation arvojen pitäisi tukea 

tiedon jakamista. Osallistava johtaminen, avoin ja epämuodollinen kommunikaatio sekä 

runsas palaute ovat esimerkiksi tekijöitä, joilla tiedon johtamista voidaan tukea 

(Sydänmaalakka, 2001). 

 
Sydänmaalakka (2001) konkretisoi tiedon johtamista viitekehyksen avulla (kuva 3):  



 

22 

 

 

 

 
 

Kuva 3. Tiedon johtamisen viitekehys (mukaillen Sydänmaalakka, 2001) 
 
 

Tiedon johtamisen alaprosesseilla, joita ovat tiedon luominen, tiedon hankinta, tiedon 

varastointi ja tiedon jakaminen, tuetaan käytännössä muun muassa hiljaisen tiedon 

muuttumista eksplisiittiseksi tiedoksi ja yksilön tiedon muuttumista ryhmän tiedoksi: 

 
Tiedon luominen 

 

Uuden tiedon luomista voi tapahtua missä vain: yksilön opiskellessa tai tehtävänkierrossa, 

ryhmässä ideoiden tai moniosaajatiimissä. Perinteisesti tuotekehityksessä tavoitteena on 

uuden tiedon luominen.  

 

Tiedon hankinta 

 

Tiedon hankinta on tavoitteellisempaa, sitä etsitään esimerkiksi organisaation sisältä, 

muista organisaatioista, kursseilta, kirjoista tai Internetistä. Tiedon hankinta voi olla myös 
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hiljaisen tiedon muuttamista eksplisiittiseksi dokumentoiduksi tiedoksi, jolloin se on 

helpommin siirrettävissä muille. Tietointensiivisissä yrityksissä tiedon hankinta kuuluu 

jokaisen työntekijän rooliin ja tiedon määrän alati kasvaessa tiedon hankinnan taidot 

korostuvat. Yrityksissä voi olla myös tietopalvelu -toiminto auttamassa oikean tiedon 

löytämisessä.  

 

Tiedon varastointi 

 

Tiedon määrän lisääntyessä sen varastoinnin merkitys on kasvanut. Jotta tieto on helposti 

kaikkien saatavilla, se edellyttää, että tieto käsitellään siten, että tietovarastot ovat 

loogisesti organisoituja, luotettavia ja täsmällisiä. Yksilötasolla tiedon varastointi tarkoittaa 

koetun reflektointia ja sisäistämistä ja tähän on varattava aikaa. Myös yksilön sisäisen ja 

ulkoisen tietovaraston on oltava järjestyksessä, muutoin tietoa on vaikea hyödyntää ja se 

muuttuu enemminkin häiritseväksi informaatiotulvaksi.  

 

Tiedon jakaminen 

 

Vain jaetulla tiedolla on organisaation kannalta merkitystä, tiedon pitäisi olla lisäksi 

helposti saatavilla. Tiedon jakelukanavia ovat muun muassa sähköposti, paperiset 

raportit, sähköiset tietokantapohjaiset järjestelmät, verkkosivut ja kokoukset. Tiedon 

jakaminen on yrityksessä myös kulttuurisidonnaista, ja vaikka tietojärjestelmät tarjoavat 

tehokkaita työkaluja tiedon jakamiseen ei unohtaa perinteisemmän kommunikaation, 

epävirallisten verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien merkitystä. (Sydänmaalakka, 

2001) 

 

2.2.1 Tietojohtaminen osana liiketoimintaa 
 

Tietojohtamisesta voidaan tunnistaa kaksi pääsuuntausta: liikkeenjohdollinen ja 

tietotekninen. Liikkeenjohdon suuntaus tarkastelee tietoa yrityksen menestystekijänä ja 

pyrkii kehittämään välineitä tietoon liittyvien johtamistehtävien suorittamiseksi. 

Tietotekninen suuntaus puolestaan korostaa tietojärjestelmien merkitystä 

tiedonhallinnassa. Nämä suuntaukset nivoutuvat toisiinsa, ja niiden erottelu on osin 

keinotekoista, mutta erilaisten painotusten tunnistaminen auttaa kuitenkin hahmottamaan 

erityyppisiä tietojohtamisen haasteita ja ratkaisuja (Laihonen ym., 2013). 
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Toinen erityisesti Suomessa käytössä oleva lähestymistapa on erottaa toisistaan tiedolla 

johtaminen ja tiedon johtaminen. Tiedon johtaminen viittaa organisaation oppimiseen ja 

uusiutumiseen sekä uuden tiedon luontiin ja tietovirtojen ja –varantojen hallintaan. 

Tiedolla johtamisella taas tarkoitetaan toimintatapoja, joilla tietoa saadaan hyödynnettyä 

organisaation johtamisessa (Laihonen ym., 2013). 

 

Tietojohtamisen voidaan ajatella myös olevan yhteen kokoava sateenvarjo-termi sellaisille 

kokonaisuuksille kuten liiketoimintatiedonhallinta, aineettoman pääoman johtaminen, 

organisaation oppiminen ja tietämyksenhallinta (kuva 4). Tietojohtamisen onnistumiseen 

kokonaisuutena näillä kaikilla osa-alueilla on tärkeä merkityksensä organisaation 

toiminnassa ja työkalujen ja prosessien suunnittelussa. Yksi tarkastelukulma 

tietojohtamiseen onkin tietoperustaisten arvonluontiprosessien ymmärtäminen eli miten 

tiedosta luodaan arvoa liiketoimintaprosesseissa ja – ympäristössä. (Laihonen ym., 2013) 

 

 

Kuva 4. Tietojohtaminen osana liiketoimintaa (Laihonen ym., 2013) 

 
Vaikka näkökulmia tietojohtamiseen on useita, perusidea lienee kuitenkin sama: 

liiketoimintatiedon rikastaminen ja johtaminen sekä ajantasaisen tiedon ja ymmärryksen 

tuottaminen päätöksentekijöille. Liiketoimintatiedon hallinnan tavoite on parempien 
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päätösten lisäksi auttaa tekemään päätöksiä nopeammin ja olemaan näin ollen kilpailijoita 

ketterämpi. (Pirttimäki, 2007) Tässä työssä keskitytään liiketoimintatiedon hallinnan 

parhaisiin käytäntöihin ja liiketoimintatiedonhallinnan organisoimiseen osaamiskeskusta 

hyödyntäen. Työssä tarkastellaan myös tehokasta liiketoimintatiedon hallintaa tukevaa 

järjestelmäarkkitehtuuria ja työkaluja ylätasolla.  

 

2.2.2 Liiketoimintatiedonhallinnan parhaat käytännöt ja haasteet  
 
Miten liiketoimintatiedon hallintaa tuetaan, mitkä ovat haasteet ja parhaat 

käytännöt? 

 
Kun yrityksen BI-toimintaa lähdetään kehittämään, Hovi ym. (2009) kehottaa 

huomioimaan seuraavat seikat onnistuneen BI-hankkeen läpiviemiseksi:  

 organisaation BI-kypsyys 

 kehitysmetodologia 

 johdon tuki 

 loppukäyttäjät 

 tiedon laatu 

 tiedon saattaminen yli rajojen 

 skaalautuva tekniikka 

 oikeat välineet 

 
Organisaation kypsyydellä tarkoitetaan tässä jo olemassa olevaa BI-ympäristöä, jota 

kannattaa hyödyntää BI-ympäristöä uudistettaessa. Näin myös loppukäyttäjien vastarintaa 

voidaan saada pienennettyä, kun kaikki ei muutu kerralla. Eri teknologioihin perustuvia BI-

ympäristöjä on perinteisesti syntynyt organisaatioihin itsenäisiksi saarekkeiksi, kun 

ongelmia on lähdetty ratkomaan järjestelmä edellä. Kehitysmetodologiaa tai pelisääntöjä 

tarvitaan, kun määritellään uusia tietotarpeita ja liitetään uusia tietolähteitä olemassa 

olevaan BI-ratkaisuun. Parhaan lopputuloksen saamiseksi liiketoiminnan ja IT:n roolit 

täytyy määritellä selvästi ja dialogin täytyy olla suoraa ja selvää. Myös johdon tuki on 

ensiarvoisen tärkeää ja BI-hankkeissa on tukea tultava sekä tietohallinnosta että 

liiketoiminnan johdosta, loppukäyttäjät kun ovat liiketoiminnan edustajia. Johdon tuen on 

tarkoitus mahdollistaa myös riittävät taloudelliset ja fyysiset resurssit hankkeen 

läpiviennille. Loppukäyttäjät on syytä pitää mukana koko hankkeen elinkaaren ajan jo 

varhaisesta määrittelyvaiheesta lähtien. Usein liiketoiminnan tarpeet täsmentyvät tai jopa 

vaihtuvat kesken BI-projektin, joten toimivaan kommunikaatiota ei voi korostaa tarpeeksi. 
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Uusien raportointi- ja analysointitarpeiden tulisi lähteä loppukäyttäjien tarpeesta, joiden 

mahdollistajana IT toimii. (Hovi ym., 2009) Lisäksi BI-järjestelmien kehittämisessä on 

otettava alusta asti huomioon laaja-alaisesti eri käyttäjäryhmät ja pidettävä heidät 

mukana, jotta järjestelmän käyttöönottovaiheessa ei käy ilmi, että kaikki tarpeita ei ole 

huomioitu ja käyttäjät eivät koe saavansa käyttöönotosta hyötyä. Toisaalta pelkkä eri 

osapuolien mukaan ottaminen vaatimusten keräämiseen ei riitä, vaan kehittämisessä ja 

järjestelmien suunnittelussa pitää havainnoida miten dataa kerätään ja käytetään sekä 

mikä tavoite näillä on ja miten tietoa tuodaan päätöksentekoon liiketoimintaprosessissa. 

(Wise, 2014)  

 

Kaikilla organisaatioilla on ongelmia tiedon laadussa ja mikäli manuaalinen tai 

automaattinen prosessi mahdollistaa virheellisen tai tyhjän datan syöttämisen 

järjestelmään, ollaan ongelman ytimessä. Tavoitteena on saada tietovarastoon 

puhdistettua tietoa puhdistukseen tarkoitetuilla menetelmillä kuten tiedon profilointi, 

yhdistäminen ja monitorointi, jotta laatuun ei tarvitsisi kiinnittää raportoinnissa enää 

huomiota. Myös eri tietolähteiden sisältämän datan sovittaminen tietovarastoon on yksi 

haaste tietoa integroitaessa, mutta onnistuessaan se mahdollistaa organisaatioiden eri 

toimintojen tiedon yhdistämisen yli rajojen ja uuden tiedon luomisen. Teknologiavalintoja 

tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota ratkaisun skaalautuvuuteen, muun muassa 

avoimet rajapinnat ja useat käyttöliittymävaihtoehdot ovat esimerkkejä, miten BI-ratkaisun 

skaalautuvuus toteutuu. Välinevalinnassa kannattaakin kiinnittää huomiota ennen kaikkea 

tiedon integrointimahdollisuuksiin, skaalautuvuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Lisäksi 

kannattaa muistaa, että BI-hanke ei ole vain yksittäinen projekti vaan jatkuva prosessi ja 

kehityksen kohde, jolla tuotetaan parempaa ja ajantasaisempaa tietoa. (Hovi ym., 2009)  

 

Myös Wise (2014) on samoilla linjoilla TDWI:lle (The Data Warehousing Institute) 

kirjoittamassa artikkelissa, kuinka välttää 10 pahinta virhettä BI-projekteissa. Hän kehottaa 

keskittymään liiketoiminnan BI-ongelmaan ja siihen mitä sille olisi tehtävä, jotta tavoitetila 

saavutettaisiin. Tätä tavoitetilaa lähdetään tukemaan teknologiavalinnoilla, ne eivät 

suinkaan ole itsetarkoitus vaan tekniset vaatimukset johdetaan liiketoimintavaatimusten 

kautta. Tämä edellyttää sujuvaa yhteistyötä IT:n ja liiketoiminnan välillä ja toisaalta myös 

edistää yhteistyötä, kun molempien osapuolten panosta tarvitaan parhaan lopputulokset 

saamiseksi. BI-projektien omistajuuden ja ohjauksen Wise (2014) neuvoo pitämään 

liiketoiminnassa, sillä BI-ratkaisuilla pyritään kuitenkin ratkaisemaan liiketoiminnan 

tarpeita. Myös datan laadun varmistamisen tulee lähteä liiketoiminnasta, sillä siellä on 
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syvällinen ymmärrys BI-järjestelmään vietävän ja järjestelmästä saatavan datan 

oikeellisuudesta ja siitä mikä on datan laadun hyväksyttävä taso, tämä jälkeen IT voi 

luoda automatiikkaa laadun varmistamiseen (Wise, 2014). 

 

Dresner (2015), joka on toiminut muun muassa tutkimusyritys Gartnerin pääanalyytikkona, 

listaa alla olevan jaon mukaan pahimpia virheitä, joihin organisaatiot voivat sortua BI-

alueella: 

 

Teknologia/työkalut 

 Luulo, että työkaluilla voi korvata liiketoiminta-osaamista 

 Luulo, että BI-työkaluilla voidaan ratkoa liiketoiminnan ongelmat liiketoimintatiedon 

hallinnan sijaan 

 Yhden ratkaisun tarjoaminen kaikille BI-käyttäjille: Yrityksen tarve pitää ymmärtää 

ennen työkalujen valintaa. 

 

Data 

 Luulo, että datan laatu on tekninen ongelma 

 Luulo, että datan laatu ei koske kaikkia 

 Olettamus, että kivannäköinen raportti takaa hyvän datan laadun ja on hyvää 

liiketoimintatiedonhallintaa 

 Luulo, että samanlainen visualisointi sopii kaikenlaiseen dataan 

 Olettamus, että kaikki data ei ole olennaista vaan tehdään rajauksia 

 

Käsitykset 

 Ammutaan lähetti, joka tuo huonoja uutisia 

 Pelätään jakaa BI-näkemyksiä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

vaikka se on hyvä keino lujittaa suhteita ja on hyvää bisnestä. 

 Sisäinen ja ulkoinen laskuttaminen joka ikisestä pienestä muutoksesta raporttiin tai 

analyysiin, tämä tappaa sen missä analysoinnissa on kyse. 

 Projektit, jotka tukeutuvat olemassa olevaan raportointiin eivätkä halua muutoksia 

BI:iin. 

 

Koulutus 

 Koulutuksessa säästäminen 
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Toteutus 

 BI-teknologian implementointi ilman käyttötapauksia 

 Haluttomuus muuttaa olemassa olevia prosesseja BI-hyötyjen saamiseksi 

 Ei ratkaista IT:n ja liiketoiminnan välisiä epäselvyyksiä. Tämä johtaa riitelyyn 

priorisoinnista ja resurssien hukkaan. 

 Liiketoiminnan ongelman omistajuuden puute, ajatellaan esimerkiksi, että jos 

ongelma on tietovarastossa, se ei kuulu meidän tontille 

 

Monet näistä ongelmista johtuvat luottamuksen puutteesta eri osapuolten, IT:n, 

liiketoiminnan ja BI-asiantuntijoiden välillä. Myös ymmärrys BI-teknologioista voi aiheuttaa 

epäluottamusta. Mutta kuten myös Hovi ym. (2009) ja Wise (2014) kirjoittivat, hyvällä 

viestinnällä rakennetaan luottamusta eri osapuolten välille ja voidaan selättää ongelmia. 

(Dresner, 2015) Lisäksi tietojohtamista täytyy lähestyä tiedon hyödyntämisen 

näkökulmasta, tiedon kerääminen ja varastointi eivät saa olla itsetarkoitus. 

Liiketoimintastrategiaa ja tavoitteiden saavuttamista tukevan tietojohtamisen tulee 

määritellä mitä tietoa kerätään ja miksi. (Laihonen ym., 2013) 

 

2.3 Liiketoimintatiedon hallinnan tukeminen  

 
Mikä on liiketoimintatiedon hallinnan osaamiskeskus ja mitä sen perustamisessa 

kannattaa huomioida? 

 

Miten liiketoimintatiedon hallintaa tuetaan, mitkä ovat haasteet ja parhaat 

käytännöt? 

 

Mitä hyötyjä organisaatio voi saada keskittämällä liiketoimintatiedon hallinnan 

osaamiskeskukseen?  

 
Tiedon merkitystä pohditaan ja sen avulla tehdään päätöksiä ilman, että toimintaa 

ajatellaan liiketoimintatiedon hallinnaksi. Kun näitä toimintoja toteutetaan systemaattisesti 

yhdessä, ne muodostavat liiketoimintatiedon hallintaprosessin. Kuvassa on esitetty 

yleisluontoinen liiketoimintatiedon hallintaprosessi sekä eri vaiheiden keskeiset tehtävät. 

Prosessi käynnistyy tietotarpeiden määrittelystä ja jatkuu tiedon hankinnalla, sen 

prosessoinnilla ja analysoinnilla, tiedon jakamisella ja päättyy tiedon hyödyntämiseen ja 
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palautteeseen tietotarpeen täyttymisestä (kuva 5). Käytännössä toki tehtävien jaottelu eri 

vaiheisiin ei ole näin yksioikoista, vaan vaiheet ovat osittain päällekkäisiä. (Laihonen ym., 

2013) 

 

 
Kuva: 5 Liiketoimintatiedonhallinnan prosessimalli ja keskeiset tehtävät (Laihonen ym., 

2013) 
 

 
Osaamiskeskuksissa (Competency Centers) yritykset voivat keskittää tietyn aihealueen 

osaamista ja jakaa sitä organisaationlaajuisesti tehokkaalla tavalla sen sijaan, että joka 

liiketoiminnossa tehtäisiin samankaltaisia asioita kukin omilla tavalla ja resursseilla. 

(Toivanen, 2015) Liiketoimintatiedon hallintaprosessiakin tukemaan Gartner esitteli 

vuonna 2002 Business Intelligence Competency Center – toimintamallin (myöhemmin 

pelkkä BICC), joka vapaasti käännettynä tarkoittaa liiketoimintatiedon hallinnan 

osaamiskeskusta. Gartnerin (2002) määritelmän mukaan BICC tarkoittaa virtuaalista 

tiimiä, jolle on määritelty tehtävät, roolit, vastuut ja prosessit, joilla se pyrkii tukemaan ja 

edistämään tehokkaasti liiketoimintatiedon hallintaa organisaatiossa. BICC toimii siis 
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osaamiskeskuksena, joka on erikoistunut liiketoimintatiedon hallintaan, se ei koostu 

välttämättä fyysisesti samassa toiminnossa olevista työntekijöistä.  Se on osa koko 

organisaation liiketoimintatiedon hallinnan strategiaa ja sisältää sellaisia ulottuvuuksia 

kuin inhimillinen pääoma, tiedonhallinnan prosessit, kulttuuri ja infrastruktuuri. (Miller ym., 

2006.) BICC:ssä tehdään BI-strategia ja prioriteetit siitä, kuinka organisaatiossa tuetaan 

liiketoimintatiedon hallintaa, analytiikkaa ja suorituskyvyn johtamista eli BICC toimii näiden 

kokonaisuuksien omistajana ja kehittäjänä.  BICC myös johtaa ohjelmia, joissa 

rakennetaan liiketoimintavaatimuksia tukevia ratkaisuita datan laatu ja tiedon hallintamalli 

huomioiden. BICC myös auttaa liiketoimintaa hyödyntämään tietoa 

päätöksentekoprosessissa ja asettaa ja mittaa toteutuneita hyötyjä. (Chandler ym., 2011) 

 

2.3.1 BICC:n perustaminen  
 
Kun BICC:ä lähdetään perustamaan, peruskysymyksiä BI-toimintaa organisoidessa ovat: 

Minne sijoittaa toiminta? Keskittääkö vai hajauttaa? Näistä yleisistä vaihtoehdoista lopulta 

päädytään sekoittamaan omaan organisaatioon sopiva toimintamalli, jolloin huomioidaan 

oman organisaation kulttuuri ja toimintatavat. Usein sekoituksen mausteina ovat myös 

tiimin virtuaalisuus ja erilaiset rahoitusmallit. (Affecto, 2015) 

 
Gartner on todennut vuosikymmenen BICC:n lanseeraasemisen jälkeen, että keskitetty 

liiketoimintatiedon osaamiskeskus ei ole tehokkain tapa toimia, vaan se esittää 

kaksitasoista organisointimallia, jossa keskitetty BI-osaamiskeskus toimii yhteistyössä 

autonomisten BI- ja analytiikkatiimien kanssa. Tähän malliin Gartnerilla on kolme erilaista 

toteuttamisstrategiaa: top down, divide and conquer ja bottom up, joista ottamalla kustakin 

käytäntöjä saa omaan organisaatioon toimivan konseptin. (Schlegel ym., 2014) 

 

Top down muistuttaa eniten alkuperäistä ideaa keskitetystä osaamiskeskuksesta, jossa 

päätetään, miten organisaatiossa raportoidaan, integroidaan ja analysoidaan dataa. Top 

down – mallissa data integroidaan ja mallinnetaan keskitetysti, mutta eri puolilla 

organisaatiota on henkilöitä, jotka muun muassa tuottavat raportteja, kouluttavat ja 

toimivat käyttäjätukena. Yksi variaatio top down – mallista on niin sanottu franchising – 

malli, jossa on keskitetty tiimi ja lisäksi itsenäisiä analytiikkatiimejä eri puolilla 

organisaatiota. Keskitetty tiimi luo yleiset mallit raportointiin, datan integrointiin ja 

analysointiin ja nämä mallit implementoidaan paikallisiin tiimeihin ottaen huomioon heidän 

erityistarpeensa. Divide and conquer – mallissa organisaatiossa määritellään, mitkä 

aihealueet halutaan pitää yhteneväisinä yrityksenlaajuisesti riippumatta siitä mistä 
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tietolähteestä data haetaan ja nämä alueet ovat yleensä osaamiskeskuksen vastuulla. 

Paikallisten tiimien vastuulle määritellään sellaisia kokonaisuuksia, joista heillä on 

päätäntävalta, esimerkiksi mitä työkaluja he haluavat käyttää omiin raportointitarpeisiinsa 

ja miten. Vastuunjaot ja valtuudet päätöstenteolle täytyy olla selkeästi kuvattu ja 

ohjeistettu kaikille osapuolille. Bottom up – mallissa kaikki lähtee paikallisista tarpeista ja 

valtuuksista päättää mitä työkaluja halutaan käyttää ja hankkia, miten raportoidaan, 

mallinnetaan ja analysoidaan tietoa. Keskitetyn tiimin tehtävänä on jakaa tarpeellisia 

analyysejä ja parhaita käytäntöjä globaalisti koko organisaatiolle. Liikkeelle kannattaa 

lähteä omassa organisaatiossa hahmottamalla missä kaikkialla analytiikkaa tuotetaan, 

paljonko erillisiä analytiikka-yksiköitä on ja millaisia ne ovat, paljonko analyytikoita on ja 

minkälaista osaamista heillä on. (Schlegel ym., 2014) 

 

Mikäli organisaatio tarvitsee vielä kypsyttelyä BICC:n perustamista varten, sen 

perustamista ja jatkuvuutta voi edistää ainakin seuraavilla toimenpiteillä (Yuen, 2011): 

 

 Aloita tarkoituksella niin sanotuista kypsistä omenista – eli pienistä projekteista, 

joissa on mitattava ROI. Näe nämä osana BICC:n kehityspolkua. 

 Tue liiketoimintavetoista kehittämiskulttuuria, ei IT-omisteista, ja anna 

liiketoiminnan tehdä priorisointi. 

 Varmista johdon tuki ja liiketoiminnan vahva sitoutuminen, ei pelkästään IT: n.  

 Hanki resurssit ja valtuudet arvioida organisaation BI:n tila. Standardoi ja anna 

BICC:n tehdä suositukset tulevaisuuden teknologiahankinnoista.  

 Tuo BI-osaamista toteuttamistiimiin. Älä arastele käyttää toimittajaa varsinkaan 

alkuvaiheessa.  

 Tee viestintäsuunnitelma ja varmista, että johto saa tietoa edistymisestä ja 

saavutuksista. 

 Dokumentoi tehdyt BI-kehitystyöt jatkokehitystä ja BICC:n referenssiä varten.  

 

BI-kehittämisen vieminen osaamiskeskusta kohti kannattaa aloittaa hyödyllisimmistä 

tehtävistä eli esimerkiksi sellaisista liiketoimintaprosesseista, joissa on suurin paine saada 

tuloksia tai eniten strategiaa tukevista kehityshankkeista. Näillä saadaan johdon 

mielenkiinto heräämään ja heidät sitoutettua BI-kehittämiseen. Dashboardit tai 

suunnitteluprojektit ovat suhteellisen helppoja toteuttaa ja näiden ”nopeiden voittojen” 

jälkeen BICC:n perustamisen voi perustella paremmin. Liiketoimintavetoisilla BI-

hankkeilla, joilla on vahva IT:n tuki, on hyvät mahdollisuudet onnistua toisin kuin 
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pelkästään IT-vetoisilla hankkeilla. Tämä ei sinänsä ole erikoista, sillä BI-panostusten 

hyödyt mitataan liiketoimintahyötyinä, kun BI-hankkeiden tuotokset on jalkautettu 

organisaatioon. Jotta päätöksenteko esimerkiksi tärkeiden resurssien suhteen BICC:ssä 

olisi mahdollisimman nopeaa, on päätöksentekoryhmässä syytä olla mukana johtajia, joilla 

on valtuudet tehdä päätöksiä. Ja kun BICC:llä on valtuuksia tehdä päätöksiä ja arvioida 

BI:n tilaa organisaatiossa, BICC voi sen perusteella kehittää nykyistä teknologiaa, 

prosesseja, parhaita käytäntöjä ja osaamista. Parhaassa tapauksessa tämä johtaa 

paremmin koordinoituun BI:n implementointiin ja saa aikaan kustannussäästöjä: 

Koordinoitu kehittäminen vähentää BI:n siiloja ja sitä kautta tulee säästöjä hankinnoissa, 

päällekkäisyydet vähenevät, informaation yhteneväisyys paranee ja hallinnointi ja ylläpito 

helpottuvat.  

 

Samalla kun kartoitetaan organisaation BI:n tilaa, kannattaa kartoittaa myös BI-osaamista. 

Talon sisäinen BI-osaaminen on arvokasta ja osaajat kannattaa mahdollisuuksien mukaan 

ottaa osaksi BICC:n toteutustiimiä, sillä heillä on jo tietoa organisaation käytännöistä ja 

ideoita parhaisiin käytäntöihin sekä näkemystä, kuinka välttää aiemmat virheet. 

Tarvittavaa osaamista on esimerkiksi vaatimusten kerääminen, käyttöliittymäosaaminen ja 

käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen, projektinhallinta, muutoksenhallinta, prosessien 

hallinta ja tietohallinto-osaaminen.   

 

Osaavien resurssien lisäksi kunnollinen muutosjohtaminen on kriittistä BI-hankkeiden 

onnistuneen läpiviennin kannalta. Onnistunut muutosjohtaminen alkaa ymmärrettävän 

muutoksenhallintasuunnitelman tekemisestä, joka on osa koko läpivietävän muutoksen 

suunnitelmaa. Myös suunnitelmallinen ja läpinäkyvä viestintä eri osapuolille BI-

kehittämisen tilanteesta ja edistymisestä on tärkeää ja tästä kertyy myös dokumentointia, 

jota jatkossa voidaan hyödyntää BI-kehittämisessä. Myös johdon kannalta säännöllinen 

viestintä on tärkeää, se mahdollistaa positiivisen huomion saamisen ja sitä kautta edistää 

asioiden etenemistä. Jatkokehityksen kannalta on tärkeää, että BI-hankkeen kokemuksia, 

hyviä ja huonoja, esimerkiksi tuotevalinnoista, toimittajavalinnoinnoista, sopimuksista, 

parhaista käytännöistä ja opituista asioista dokumentoidaan ja ylläpidetään, jotta samoja 

virheitä ei toisteta uudestaan.  (Yuen, 2011) 

 
Toteuttamistavasta riippumatta BICC:lle täytyy määritellä tavoitteet ja tehtävät, kuvata 

päätöksentekomalli ja roolit sekä resurssit kuten myös roadmap eli mihin suuntaan 

toimintaa kehitetään. Vaikka BICC räätälöidään omaan organisaatioon sopivaksi, 
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seuraavat kokonaisuudet ovat ydintehtäviä, jotka BICC:n rooliin luonnollisesti kuuluvat: 

Strategic Services eli strategiset palvelut, Software Implementation eli ohjelmistokehitys, 

System Administration eli Järjestelmäylläpito, Training eli koulutus, Mentoring eli 

mentorointi ja Development eli kehittäminen (kuva 6). 

 

 

Kuva: 6. BICC:n roolit (Velaris, 2008) 

 

 

Strategisilla palveluilla tarkoitetaan BICC:n toimintoa, joka kartoittaa tehokkaita 

mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä organisaation BI-tarpeita, joiden perusteella tehdään 

etenemisstrategia. Kun strategia on tehty, päästään teknologiavalintoihin ja sisäiseen 

käyttöönottosuunnitelmaan, käyttöönotto kannattaa aloittaa alueista, joilla sille on eniten 

tarvetta, jotka tuottavat eniten ”tuskaa” tällä hetkellä ja joille panostuksella on eniten 

arvoa. Jos organisaatioon hankitaan BI-ohjelmistoja, BICC tekee tai ainakin koordinoi 

asennukset, integraatiot ja migraatiot. Järjestelmäylläpito voidaan ulkoistaa ja se voi olla 
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tehokkaampi vaihtoehto kuin omien resurssien käyttö. BI-järjestelmien hyöty mitataan 

sillä, kuinka tehokkaasti käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedon. Tämän vuoksi huolellisesti 

suunniteltua loppukäyttäjien koulutusta ei pidä jättää vähemmälle huomiolle. Koulutukset 

kannattaa lisäksi räätälöidä yrityksen omaa dataa käyttäen parhaan omaksumisen ja 

oppimisen takaamiseksi. Mentorointi tukee koulutusta ja siihen voi käyttää kokeneita talon 

sisäisiä käyttäjiä, joilla on järjestelmä- ja liiketoimintaosaamista. Mentorointi voi olla 

henkilökohtaista tai järjestetty pienille ryhmille, joilla on samat intressit. BI:n kehittäminen 

vaatii jatkuvaa palautetta, jotta voidaan varmistua, että tunnistetut vaatimukset täyttyvät. 

Johdon tueksi voidaan rakentaa työpöytiä ja tuloskortteja ja strategiset ja operationaaliset 

raportit ovat organisaation elinehto, näitä täytyy myös päivittää. Yksi BICC:n vahvuuksista 

on sen potentiaali standardoida kehitysmallit organisaationlaajuisiksi. Kun tämä 

yhdistetään tunnistettuihin parhaisiin käytäntöihin ja hyviin BI-kumppaneihin, voi 

organisaatio saada parhaat hyödyt liiketoimintatiedon hallinnasta. (Velaris, 2008) 

 

Gartnerin analyytikkot Parenteau ja Zaldi (2014) kehoittavat artikkelissaan organisaatioita 

optimoimaan BICC:n toimintaa  

 

 päivitämällä BI-strategian vastaamaan liiketoiminnan päätavoitteisiin ja 

kasvattamaan BI:n merkitystä liiketoimintasektoreilla. 

 uudelleenorganisoimalla BI-tiimin ja perustamalla ohjausryhmän, jossa on 

edustajia eri liiketoiminnan alueilta ja jota vetää BI-omistaja. Tavoitteena on saada 

sovitettua paremmin yhteen BI-strategia ja taktinen toteutus.  

 uudistamalla teknologiaa ja prosesseja siten, että ne tukevat deskriptiivistä, 

prediktiivistä ja preskriptiivistä analytiikkaa sekä diagnostiikkaa ja kouluttamalla 

analytiikka- ja liiketoiminta-osaajia. 

 kohdistamalla BICC:n painopisteen innovointiin ja liiketoimintaprosessien 

kehittämiseen sekä uusien analytiikka-prosessien ja informaatiolähteiden 

etsimiseen.  

  

Parenteaun ja Zaldin (2014) mukaan BICC kannattaa organisoida siten, että siinä on 

osaamista tiedonhallintaan (Data Management), mallintamiseen (Analytics Modeling) ja 

liiketoiminnan analysointiin (Business Analysis). Tiedonhallinta ja siihen kuuluvat datan 

integrointi erilaisista lähteistä, datan laadun varmistus sekä datan valmistelu mallintamista 

varten, on kriittinen osaamisalue, sillä se mahdollistaa analytiikan hyödyntämisen 

liiketoiminnassa ja toimii perustana analytiikan kehittämiselle. Yhtenäinen 
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organisaationlaajuinen analytiikan hallinnan viitekehys antaa raamit yhteneväiseen ja 

virheettömään analytiikkaan, jota voidaan toteuttaa eri liiketoiminnoissa. Liiketoiminta-

analyysiin kuuluu liiketoiminnan ja IT:n välisen kuilun umpeen kurominen kuten myös 

liiketoiminnan hyötyjen varmistaminen analytiikan kautta saadun ymmärryksen avulla. 

Tähän toimintoon kuuluu myös saavutusten tiedottaminen, niin BI-projektien kuin myös 

paremmasta analytiikasta saatavien liiketoimintahyötyjen raportointi. Analytiikan 

kehittämiseksi ja BICC:n koko potentiaalin hyödyntämiseksi sekä vaikuttavampien 

käyttötapausten toteuttamiseksi tarvitaan tukea (Parenteau & Zaldi, 2014) (kuva 7): 

 

 hajautettuun kehitykseen 

 analyyttiseen mallintamiseen 

 nopeaan protoiluun 

 uusien sisäisten ja ulkoisten, ei-strukturoitujen datalähteiden käyttöönottoon ja 

 kehittyneeseen analytiikkaan 

 

 

Kuva 7: Analytiikkaan tarvittava osaaminen. (Parenteau & Zaldi, 2014) 

 

BICC-tiimiin suositellaan ainakin neljää vetovastuu-roolia: BICC Team Leader johtaa 

kokonaisuutta, hänellä on kokemusta ja näkemystä. Lead Data analyst vastaa BI:n 
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teknisemmästä puolesta kuten datan laadusta ja integraatioista. Business Process Leader 

vastaa laajemmin BI-ympäristön toimivuudesta ja BI-projektien suunnittelusta ja 

implementoinnista ja Project Management Leader vastaa puolestaan projektien 

vetämisestä. Lisäksi toteutustiimi kannattaa muodostaa eri toimintojen BI-osaajista eri 

osastoilta ja mukana olisi hyvä olla ainakin ohjelmisto- ja järjestelmäosaajia, prosesseista 

vastaavia henkilöitä, loppukäyttäjiä, liiketoimintojen vetäjiä ja muita organisaation 

tarpeisiin vastaavia sisäisiä tai ulkopuolelta ostettuja osaaija (Velaris, 2008). 

 

Parenteaun ja Zaldi (2014) ehdottavat BICC:n hallintomalliksi kaksitasoista, 

ohjausryhmästä (Steering Committee) ja toteutustiimistä (Execution Team) koostuvaa 

ryhmää, joilla molemmilla on sovitut vastuut ja nimetyt henkilöt, kokoontumisaikataulut ja 

yhteisesti sovitut pelisäännöt ja tavoitteet. Ohjausryhmän vetäjänä toimii BI-omistaja ja 

toteutustiimillä on oma vetäjänsä. Erittäin tärkeää on, että BI-omistaja on aktiivinen ja 

omistautunut ja edistää analytiikan käyttöä päätöksenteossa koko organisaatiossa ja 

vauhdittaa muutosta liiketoimintaprosesseissa (Kuva 8).  

 

 

Kuva 8: Kaksitasoinen malli, yhteinen tavoite (Parenteaun & Zaldi 2014) 

 
BI-osaamiskeskuksen organisaatiomalliin voidaan ottaa esimerkkiä myös muiden alueen 

osaamiskeskusten toimintatavoista ja parhaista käytännöistä. Esimerkiksi LähiTapiolassa 

on toiminnassa jo Integration Competency Center eli ICC, jonka parhaita käytäntöjä 
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Toivanen (2015) on kuvannut hyvin käytännönläheisesti ICC-käsikirjassa. ICC:n parhaista 

käytännöistä esimerkiksi hukan poisto prosesseista, syklinen jatkuva kehitys ja yritysdatan 

kanonisointi ovat myös BICC:iin otettavia parhaita käytäntöjä (Toivanen, 2015). Myös 

organisoitumisesta samantyyppisesti voi olla synergiaetuja, jos organisaatiossa on 

useampi osaamiskeskus. Vaikka BICC:n perustamiseen ei ole yhtä kaikkiin 

organisaatioihin sellaisenaan sopivaa valmista mallia ja vaikka osaamiskeskuksen nimikin 

voi olla joku aivan muu kuin BICC, kuten myös resurssit ja nimikkeet voivat vaihdella, niin 

kaiken kaikkiaan tavoitteena on kehittää liiketoimintaprosesseja ja päästä reaktiivisesta 

proaktiiviseen analytiikkaan. Vakuutusalalla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi lähtevien 

asiakkaiden raportoinnin sijasta ennusteita potentiaalisista asiakkaista, jotka ovat aikeissa 

vaihtaa vakuutusyhtiötä ja näin ollen heitä voisi kontaktoida jo ennen kuin he tekevät 

vaihdosta.  

 

 
2.3.2 Agile analytiikka 
 
Termiä ”agile” käytetään yleensä ohjelmistokehityksessä kuvaamaan ketterää 

ohjelmistokehitysmallia. Analytiikassa agilella tai ketteryydellä taas tarkoitetaan yleensäkin 

responsiivisuutta, joustavuutta ja kykyä tuottaa palveluita nopeasti. Digitalisoituva 

liiketoimintaympäristö vaatii nopeutta vastata muutoksiin ja tämä aiheuttaa paineita IT:lle, 

jotta se voi tukea organisaatioita tietoon perustuvassa päätöksenteossa ja innovoinnissa 

muutoksen keskellä. Tämä edellyttää muutosta perinteisistä IT-vetoisista toimintatavoista 

liiketoimintalähtöisiin ja –vetoisiin toimintamalleihin. Ketterässä analytiikassa, joka tukee 

paremmin ketteriä liiketoimintaprosesseja, on kolme osatekijää, jotka kaikki pitää 

huomioida ketteryyden onnistumiseksi: teknologia ja arkkitehtuuri, analytiikan prosessit ja 

analytiikka-tiimin osaaminen. Alla olevassa taulukossa 1 on listattu ominaisuuksia mitä 

kultakin osa-alueelta edellytetään ketterän analytiikan onnistumiseksi. (Duncan ym., 2015) 
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Agilen analytiikan 
mahdollistajat 

Ominaisuudet, jotka 
edesauttavat ketteryyttä 

Ominaisuudet, jotka estävät 
ketteryyttä 

 
Teknologia ja arkkitehtuuri 

 
Uudelleenkäytettävyys 
 
Joustavuus 
 
Toistettavuus 
 
Skaalautuvuus 
 
Iteratiivisuus 
 
Avoimuus 
 
Modulaarisuus 
 
Hiekkalaatikkomaisuus eli 
kokeiluja mahdollistava 
 

 
Yksi ainoa käyttötarkoitus 
 
Vaikea muunneltavuus 
 
Jäykkyys 
 
Massiiviset tietovarastot 
 
 

Analytiikan prosessit  
Joustavuus 
 
Kaksisuuntaisuus 
 
Jatkuva oppiminen 
 
Käyttötapauskohtaisuus 
 

 
Rajoittuneisuus 
 
Kontrolli 

Analytiikka-tiimi  
Responsiivisuus 
 
Mukautuvaisuus 
 
Rohkeus 
 
Hajautettu tiimi 
 

 
Jäykkyys 
 
Joustamattomuus 
 
Varman päälle pelaaminen 
 
Keskitetty tiimi 

Taulukko 1: Ketteryyttä bisnes-analytiikkaan, mukailtu lähteestä (Duncan ym., 2015) 
 
 
Analytiikan ketteryyden parantamiseen voi vaikuttaa arkkitehtuuri- ja työkaluvalinnoilla 

useilla eri vaihtoehdoilla: Data Laket ovat datan tai Big Datan varastointipaikkoja, joissa 

data on siinä muodossa kuin se alkuperäisessä lähteessä on, eli data ei ole rakenteista ja 

etukäteen muokattua vaan siihen lisätään skeema vasta dataa luettaessa. Tällainen 

käsittely luo joustavuutta ja mahdollistaa induktiivista ad hoc – analytiikkaa tavalla, joka ei 

olisi mahdollista perinteisen tietovaraston kautta. Avoimen lähdekoodin kehitystyökalut 

kuten Apache Hadoop, Apache Spark, R, Python, KNIME ja RapidMiner voivat tarjota 

huomattavasti alhaisempia kehityskustannuksia sekä ovat etunenässä uusien 

teknologioiden, kuten syväoppimisen (Deep Learning) hyödyntämisessä. Ominaisuudet 

ovat käytettävissä avoimen lähdekoodin kirjastoissa monesti nopeammin kuin 
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kaupallisissa tuotteissa. Smart Data Discovery – työkalut edesauttavat löytämään 

laajoista, kompleksisista tietovarastoista piileviä kaavoja ja malleja ilman algoritmien tai 

kyselyjen kirjoittamista. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi Ayasdi, BeyondCore, Emcien, 

IBM Watson Analytics ja SAS Visual Analytics. Näillä työkaluilla vähemmän kokeneetkin 

analyytikot voivat saada luonnollista kyselykieltä ja hakuja käyttäen kehittyneemmän 

analytiikan hyötyjä visualisoidakseen itselleen tärkeitä löydöksiä, korrelaatioita, klustereita 

sekä datan linkityksiä ja trendejä. Smart Data Discovery – työkaluilla ja käyttämällä 

avoimen työkalun kirjastoja analyytikot voivat vähentää työkuormaansa, kun koodauksen 

tarve vähenee ja osan analysoinnista voi tehdä myös vähemmän kokenut analyytikko. 

Pilvipalveluiden, esimerkiksi Microsoftin Azure Machine Learning Cloud, hyödyntäminen 

analytiikassa tuo joustavuutta skaalautuvalla prosessointiteholla. Lisäksi aikaa vieviä 

prosesseja voi seurata paikasta riippumatta ja fyysisesti hajautuneilla tiimeillä on 

mahdollisuus päästä käsittelemään samaa dataa. (Duncan ym., 2015) 

 
Ketterät analytiikkaprosessit hyötyvät ketterän ohjelmistokehityksen pääperiaatteista. 

Analytiikan tuottaminen ketterämmin saattaa vaatia myös jonkun ketterän kehitysmallin, 

esimerkiksi Scrumin, käyttöönottoa. Analytiikkaprosessin vaiheisiin kuuluvat yleisesti 

käyttötapauksesta riippumatta seuraavat kohdat, joskin niiden sisältöön vaikuttaa mitä 

ollaan analysoimassa (Duncan ym., 2015): 

 

 Liiketoimintatavoitteen ja avainkysymysten tunnistaminen ja ymmärtäminen 

 Datan hankkiminen ja pääsyn varmistaminen datalähteisiin 

 Datan varastointi ja muuttaminen tietomalleiksi, joita voidaan analysoida 

 Datan prosessointi ja algoritmien ja käsittelysääntöjen sekä analytiikkaprosessien 

lisääminen 

 Löydöksien tutkiminen ja datan visualisointi 

 Löydösten arviointi ja tulkinta 

 Tarvittavien liiketoimintavaatimusten mukaisten tehtävien toimeenpano 

 

 

Gartner suosittelee Duncan ym. (2015) mukaan kolmitasoista BI:n ja analytiikan 

organisointia erilaisten analytiikka-vaatimusten perusteella: Information Portal, Analytics 

Workbech ja Data Science Laboratory. Eri tasot toimivat yhteistyössä keskenään ja 

tuotoksia esitellään ja voidaan kierrättää ryhmien kesken.  
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Kuva 9: Kolmitasoinen BI:n ja analytiikan organisointi (Duncan ym., 2015) 

 

 
Information portalilla tarkoitetaan perinteisesti ymmärrettyä, IT:n vetämää ja keskitettyä 

BI-alustaa ja tietovarastoa hyödyntävää toimintoa. Analytiikkaa, kuten raportteja, 

tuotetaan määriteltyjen kehitysprosessien kautta ja toimitusaika riippuu työmäärästä ja 

vaikeusasteesta. Informaatioon voi luottaa ja sitä käytetään koko organisaatiossa, mutta 

joustavuutta ja interaktiivisuutta ei juuri ole. Information portalissa ketteryyttä voidaan 

kasvattaa adaptiivisilla, responsiivisilla teknologioilla, jotka perustuvat (Duncan ym., 

2015): 
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 Master Datan hallintaan, jolla varmistetaan datan yhteneväisyys 

 uudelleenkäytettäviin suorituskykymittareihin ja mittaristoihin 

 informaation elinkaaren hallintaan, jolla vältetään ylimitoitetut ja kompleksiset 

tietovarastot 

 jatkuvaan olemassa olevan analytiikkasisällön arviointiin, jotta vältytään turhilta 

raporteilta ja työpöydiltä 

 itsepalveluun, liiketoiminnan käyttäjät voivat tehdä omia analyysejään BI-työkaluja 

käyttäen.  

 

Analytics workbench on hajautunut toiminto, jossa tutkitaan trendejä ja interaktiivisesti 

visualisoidaan dataa. Ad hoc- kyselyitä ja Data Discovery – työkaluja käytetään 

informaation hyödyntämiseen erilaisista datalähteistä. Tarkoituksena on antaa 

analyytikoille vapaat kädet työskennellä ja hyödyntää tietoa eri lähteistä deskriptiivistä 

analytiikkaa ja diagnostiikkaa varten. He selvittävät tyypillisesti vastauksia kysymyksiin 

”Mikä on ongelmana?” ja ”Miksi näin tapahtui?” Ketteryyttä tähän tekemiseen saadaan 

(Duncan ym., 2015): 

 

 kun analyytikoilla on mahdollisuus suorittaa kaikki prosessiin tarvittavat tehtävät 

itse 

 varmistamalla analyytikoiden pääsy datalähteisiin ja oikeudet tehdä datan 

käsittelyä 

 tukemalla analyytikkojen ja muiden käyttäjien yhteistyötä 

 tukemalla analyytikkojen yhteistyötä information portalin kanssa.  

 

Data Science Laboratory tekee edistyneempää analytiikkaa ja on oiva hautomo Big Data 

– kokeiluille. Joustavassa ympäristössä on sallittua kokeilla ja erehtyä ja erilaisia 

teknologioita kokeillaan minimaalisilla IT-integraatioilla tarkoituksena löytää vastauksia 

odottamattomiin kysymyksiin. Ketteryyttä Data Science Laboratoryyn saadaan (Duncan 

ym., 2015): 
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 keskittymällä kokeiluihin ja hypoteeseihin, joita syntyy ideoimalla, ei seuraamalla 

formaalia kehitysprosessia 

 suosimalla lyhyitä analytiikka-prosesseja ja toistuvia iterointikierroksia 

 tekemällä kokeiluja epäonnistu nopeasti –periaatteella, resursseja ei sidota liian 

kauaksi aikaa yhteen projektiin 

 mahdollistamalla tiimin käyttöön parhaiten sille sopivat teknologiat huolimatta 

organisaation standardeista  

 
 
Digitaalisessa maailmassa ja nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä haasteena 

on saada nopeasti tietoa päätöksenteon tueksi, ja perinteisillä hierarkkisilla malleilla 

raportoinnin tuottamiseen voi mennä viikkoja tai kuukausia. Sen sijaan pitäisi saada ad 

hoc- tyyppistä, yhteistyöhön perustuvaa ja joustavaa ongelmanratkaisua. Tämä voi 

aiheuttaa paineita BI-tiimeille muuttuvine prioriteetteineen ja valinnat projektien 

tärkeyksien välillä voivat johtaa konflikteihin ja siihen, että koko organisaatio hyötyy 

vähemmän.  Näiden haasteiden voittamiseksi BI-tiimin täytyy olla itseorganisoituva, sen 

täytyy voida ottaa eri rooleja projektien mukaan ja tarvittaessa itsenäisesi roolittaa 

resurssit projektin vaatimusten mukaisesti, tiimi voi olla keskitetty tai enemmän 

virtuaalinen ja toimia käytäntöyhteisön tapaan organisaation tarpeista riippuen, tiimiin 

voidaan ottaa mukaan tarvittaessa lisäresursseja talon sisältä tai ulkopuolelta ja tiimi toimii 

yhteisten periaatteiden hyväksi liiketoiminnan kanssa. Avainsana on joustavuus ja se 

mahdollistaa työskentelyn useiden projektien parissa samanaikaisesti vaihdellen tehtäviä 

sen mukaan, kun niiden prioriteetti nousee tai laskee. (Duncan ym., 2015) 

  

Juola (2014) kirjoittaa Affecton blogissa, että ketteryys on jatkuvaa parantamista, jossa 

pienet peräkkäiset parannukset voivat olla nopeampi tapa päästä oikealle polulle. Hän 

ehdottaa, että BI-tiimin ketteryyttä voi parantaa käytännössä istumalla ainakin osan 

viikosta samassa paikassa. Näin mahdollistetaan heikkojen signaalien havaitseminen ja 

ennakointi, lisäksi on helpompi löytää yhteinen toimintatapa ja rakentaa luottamusta. 

Toinen työskentelyä edistävä toimenpide on tehdä yhteinen yhden sivun 

kehityssuunnitelma. Aikajanalle visualisoidaan nykyiset ja tulevat projektit sekä ideat 

mahdollisista tekemisistä. Siinä listataan tekemiset unohtamatta kuitenkaan isompaa 

kuvaa ja liiketoimintahyötyjä, joita on tarkoitus tukea.  (Juola, 2014) Ketteryys ei 

kuitenkaan toimi osaoptimoituna, vaan ketterän kehityksen hankkeissa tulisi ottaa alusta 

asti huomioon toiminnan parantaminen koko organisaatiotasolla. Tämä vaatii yhteistyötä 
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eri organisaatioaktiviteettien, kuten myynnin, asiakaspalvelun ja tuotekehityksen välillä ja 

toteutuakseen se vaatii suunnittelua ja sitoutumista koko organisaatiolta, erityisesti johdon 

osallistumista ja halukkuutta kehittämiseen. Lisäksi yksi tärkeimmistä ketterän kehityksen 

pilareista on jatkuva oppiminen. (Hämäläinen, 2014) 

 

2.3.3 BI-arkkitehtuuri ja - ratkaisut  
 

Tietovarastoja voidaan rakentaa monenlaisilla arkkitehtuureilla: pikaiseen yhden 

sovelluksen tarpeeseen voidaan rakentaa datamartti, josta raportointi sujuu helpommin ja 

nopeammin kuin että yritettäisiin kehittää operatiivisen järjestelmän raportteja. Isommissa 

organisaatioissa datamartteja on vuosien saatossa voinut kertyä useita ja on huomattu, 

että niistä on tullut erillisiä sovelluskohtaisia tietovarastoja ja kokonaiskuvaa vaikkapa 

asiakkaista on vaikea muodostaa ja viranomaisraportointikin on hankalaa. Näin on alettu 

suunnittelemaan isompia ja monimutkaisempia koko organisaation käytössä olevia 

keskitettyjä tietovarastoja, joiden rakentaminen kestää vaiheistettuna yleensä vuosia. 

Toisaalta säästetään, kun asiat tehdään keskitetysti, toisaalta keskitetyn tietovaraston 

rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat yleensä linjaorganisaatiosta eriytettyä 

organisaatiota. Periaatteessa tietovarastoarkkitehtuurin valinnassa on yrityksessä kolme 

vaihtoehtoa (Hovi ym., 2009): 

 

1) Rakennetaan yksi tai useampi erillinen datamart 

2) tai keskitetty yritystason tietovarasto eli EDW (Enterprise Data Warehouse) 

3) tai joukko yhdenmukaistettuja datamartteja.  

 

Tietovarastoinnin teknologiat kehittyvät koko ajan ja perinteisen tiedonjalostusketjun  

(ETL->Tietovarasto->Raportointi) rinnalle on syntynyt uusia innovatiivisia tapoja käsitellä 

BI-informaatiota. Yksi näistä on muistinvarainen analysointi (In-Memory Analysis), jossa 

kaikki informaatio ladataan käytettävissä olevan palvelimen muistiin, josta se tarjotaan 

loppukäyttäjille nopeasti ja tehokkaasti. Parhaimmillaan muistinvarainen analysointi on 

siinä tapauksessa, kun tietolähteitä on vain yksi, koska tuolloin tiedon esikäsittelylle tai 

integroimiselle ei synny niin suurta tarvetta. Tällä tekniikalla voidaan täydentää isoja 

organisaatiotasoisia BI-ratkaisuita, joissa ensisijainen raportointi perustuu laajamittaiseen 

tiedon integrointiin, mutta jossa tarvitaan myös rivitason yksityiskohtaista informaatiota. 

Muistinvaraisia ratkaisuja kannattaa käyttää perinteisen tietovaraston päällä tehokkaana 

käyttöliittymänä, jotta ei pääse syntymään omia raportointisaarekkeita, joka taas ei edistä 

keskistettyä BI-tiedon hallintaa (Hovi ym., 2009).  
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Avoimeen lähdekoodiin perustuva Hadoop on syntynyt tarpeesta varastoida ja käsitellä 

useita kertaluokkia aikaisempaa suurempaa määrää tietoa paremmin, nopeammin ja 

edullisemmin. Se on sekä tiedon tallennus- että prosessointialusta ja tämän 

ominaisuutensa ansiosta se yksinkertaistaa ja nopeuttaa merkittävästi monista eri 

lähteistä hankittavaa, erilaisissa muodoissa olevan tiedon keräämistä, yhdistelyä ja 

analysointia verrattuna perinteisesti käytettyihin teknologioihin. Se myös mahdollistaa 

ketterän ad-hoc- analytiikan, mikä aiemmin ei ole ollut pitkien toimitusaikojen ja suurten 

kustannusten vuoksi mielekästä. Useimmiten Hadoopilla täydennetään muita 

tietovarastoratkaisuja ja korvataan mahdollisesti olemassa olevia osaratkaisuita. Se sopii 

hyvin olemassa olevan tietovaraston modernisointiin täydentämällä sitä ominaisuuksilla, 

joita nykyaikaiselta tietovarastolta odotetaan, kuten ei-strukturoidun raakadatan tallennus 

ja käsittely, suorituskykyä vaativien ETL-prosessien suorittaminen sekä tiedon arkistointi 

ja historiointi.  

 

Usein Hadoopilla toteutetaan olemassa olevan tietovaraston rinnalle niin sanottu Data 

Lake – konsepti, joka tarkoittaa mallia, jossa Hadoop toimii organisaation kaiken 

raakatiedon keskitettynä varastona, eräänlaisena staging-alueena. Data Lake – 

varastossa kannattaa hyödyntää Hadoopin prosessointitehoa ja toteuttaa suorituskykyä 

vaativaa tietojen yhdistelyä, aggregointia ja muuta prosessointia ennen tietojen siirtämistä 

tietovarastoarkkitehtuurin muihin osaratkaisuihin kuten esimerkiksi datamartteihin. Data 

Lake tarjoaa keksitetyn tietovaraston ja työkalut toteuttaa ad-hoc analyysejä, 

eksploratiivista analytiikkaa ja edistyneitä analyyttisia menetelmiä kuten ennakoivaa 

analytiikkaa ilman tarvetta käyttää aikaa tietojen keräämiseen eri tietolähteistä. Data Lake 

– toteutus vaatii kehittyneen ja pitkälle automatisoidun metatietojen hallinnan, jotta tiedon 

hyödyntäjät löytävät tarvitsemansa tiedot. (Pulkkinen, 2015)  

 

Kaikki isot vakiintuneet toimittajat ovat ottaneet Hadoopin osaksi tuoteperhettään ja monet 

ovat parannelleet monessa suhteessa vielä alkeellista Hadoopia omilla lisäyksillään muun 

muassa tietoturvan, suorituskyvyn ja SQL-tuen muodossa. (Hovi, 2015) Uusiin 

teknologioihin investoitaessa on syytä kuitenkin muistaa, että vaikka kustannussäästöjä 

voi tulla esimerkiksi tehokkuuden ja avoimen lähdekoodin järjestelmien myötä (Pulkkinen, 

2015), niin vasta kun organisaatio oppii käyttämään dataa ja analytiikkaa päätöksenteon 

tukena ja muuttamaan toimintaansa tietoon perustuen, hyödyt alkavat todella realisoitua 

(Ross ym., 2013). 
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Tietovaraston suunnittelu on oleellisen tärkeää, sitä vaihetta eivät mitkään työkalut tai 

tuotteet voi korvata. Suunnittelussa lähtökohtina otetaan huomioon tietovaraston laajuus, 

käyttäjien tarpeet ja saatavissa olevat tiedot. Tietovarastoa suunniteltaessa on tärkeää 

määritellä kohdealueen laajuus, esimerkiksi yhden alueen datamartin laajuus voi olla 

myynti, johon kuuluu sellaisia käsitteitä kuten asiakas, tuote ja myyntitapahtuma. 

Yritystason EDW:n kohdealue taas voi olla koko yritys, joten kun yritystason tietovarastoa 

rakennetaan useita vuosia, on hyvä olla alusta asti visio siitä mitä kannassa muutaman 

vuoden sisällä on tarkoitus olla.  

 

Myös loppukäyttäjillä voi olla selkeitä näkemyksiä siitä mitä tietoja BI-ympäristöön 

raporteille, kuutioihin ja muihin välineisiin halutaan. Mikäli tarpeet eivät ole hahmottuneet, 

niitä kannatta analysoida esimerkiksi haastatteluilla, workshopeilla tai protoilemalla. 

Varmuuden vuoksi tietovarastoon viedään yleensä lähes kaikki keskeiset tiedot, tosiasia 

kuitenkin on, että kukaan ei voi varmaksi tietää mitä tietoja kuukausien tai vuoden päästä 

tarvitaan. Keskitettyyn tietovarastoon johtava hanke on yleensä pitkä ja saattaa 

kokonaisuudessaan kestää useita vuosia. Pitäisi siis tehdä laaja, operatiivisten 

järjestelmien tietoja yhdenmukaistava tietovarasto, mutta toisaalta tuloksia täytyisi myös 

saada nopeasti. Näistä ristiriitaisista lähtökohdista kannattaa edetä seuraavalla mallilla 

(Hovi ym., 2009): 

  

 Laaditaan ensin ylätason kokonaismalli, niin sanottu asemakaava, joka kattaa 

tietovarastoinnin koko alueen. Ylätason helikopterikuvan avulla tiedetään, mihin 

ollaan menossa, nähdään päällekkäiset tiedot ja voidaan havaita samankaltaisia 

rakenteita yleistämistä varten. Ylätasoon otetaan vain tärkeimmät käsitteet 

selkeyden varmistamiseksi. 

 Suunnitellaan ensimmäinen toteutettava osa-alue perustuen operatiivisten 

järjestelmien tietoihin ja käyttäjien tietotarpeisiin. 

 Lähdetään toteuttamaan ensimmäisen vaiheen tietovarastoa, jotta saadaan 

nopeasti tuloksia käyttäjille. 

 Suunnitellaan ja toteutetaan seuraava osa-alue. Eli suunnitellaan tietovarastoa 

laajasti, mutta toteutetaan se pieninä palasina.  

 

BI-ratkaisuiden tavoitteena yleisesti ottaen on: 

 nopeuttaa ja parantaa organisaatioiden kykyä tehdä päätöksiä 
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 vastata käyttäjien tietotarpeisiin oikea-aikaisesti 

 parantaa käyttäjien omatoimisuutta tietotarpeiden suhteen 

 tukea organisaation strategiaa ja tavoitteisiin pääsyä 

 vähentää kustannuksia ja parantaa operatiivista tehokkuutta 

 

BI-ratkaisuiden keskeisin tavoite on nimenomaan parantaa ja nopeuttaa organisaation 

päätöksentekokykyä, se juontaa juurensa jo varhaisempien ratkaisuiden nimestäkin: 

Decision Support Systems. Toinen keskeinen tavoite on tuottaa informaatiota toisaalta 

valmiiksi mietityssä formaatissa ja toisaalta mahdollistaa ennalta määrittelemätön tiedon 

haku, Ad-hoc -kysely, näistä jälkimmäinen mittaa BI-ratkaisun todellista 

käyttökelpoisuutta. Loppukäyttäjien omatoimisuuden lisääntymistä tosin hankaloittavat 

monesti liiankin monipuoliset ohjelmistot, joihin käyttäjät helposti eksyvät. BI-ratkaisut ovat 

myös monesti muodostuneet ajan kanssa omiksi saarekkeikseen eikä niillä välttämättä ole 

kovinkaan vahvaa kytkentää ylemmän tason strategisiin tavoitteisiin.  

 

Corporate Performance Management – ratkaisuilla, jossa perinteiseen menneen ajan 

raportointiin lisätään nykyhetken seuranta ja tulevan ennakoiminen, kytkentää strategiaan 

pyritään kuitenkin tiivistämään. Tämä toteutetaan tunnuslukujen seurantaan tarkoitetuilla 

mittaristoratkaisuilla sekä monipuolisilla budjetointi- ja suunnitteluvälineillä. Parhaiten 

tämä onnistuu organisaatioissa, joissa on selkeät ja mitattavat strategiset tavoitteet, joista 

johdetaan alemman tason tavoitteita ja kvantitatiivisia mittareita. BI-ratkaisuiden mitattava 

hyöty tulee kustannussäästöistä ja operatiivisen tehokkuuden parantumisesta. Esimerkiksi 

uuden tuotannon raportin saaminen aamulla sähköpostiin voi olla huima parannus, jos 

sen tekemiseen kului aiemmin 5 tuntia manuaalista työtä. Myös tiedon saamisen viiveen 

lyhentäminen tuottaa kustannussäästöjä ja lisää operatiivista tehokkuutta. Lisäksi 

tavoiteltava, mutta vaikeammin mitattava hyöty on parantunut päätöksenteko, jonka 

tarkoitus on johtaa oikeampiin ratkaisuihin jokapäiväisessä toiminnassa (Hovi ym., 2009). 

 

Raportointi on tärkein tiedon hyödyntämismuoto. Sen asema yritysmaailmassa ja 

julkishallinnossa on edelleen vankkumaton. Raportit tehdään ja julkaistaan nykyään 

pitkälti web-ympäristöissä, vaikkakin taulukkolaskennan merkitys edelleen erityisesti 

taloushallinnon raportoinnissa on suuri. Valmista raporttia voidaan jakaa muille käyttäjille 

tai siihen voidaan rakentaa muuttuvia elementtejä, tyypillisesti vakioraporteilla olevia 

parametrien kyselyjä, jolloin samaa kyselyä ja raporttia voivat päivittää eri käyttäjät. On-

line Analytical Processing (OLAP) eli moniulotteinen analysointi tarjoaa moniulotteisen 
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näkymän tietoon liiketaloudellista analysointia varten. Tällä tallennusmekanismilla pyritään 

optimaalisen kyselyjen suoritusnopeuteen ja helppokäyttöisyyteen, ratkaisun käyttäjä 

pääsee suoraan on-line kiinni analysoitavaan aineistoon ilman erillisiä kyselyitä tai muita 

välivaiheita. OLAP-ratkaisun rakennetta kuvataan yleensä niin sanottuna kuutiona, joka 

sisältää tarkasteltavan aiheen ja siihen liittyviä ulottuvuuksia. Voidaan tarkastella 

esimerkiksi myyntiä kokonaisuutena, jolloin siihen ei vielä liity yhtään dimensiota. 

Lisättäviä dimensioita voivat olla esimerkiksi aikaulottuvuus, tuoteulottuvuus ja vaikka 

myyntipisteen sijaintialue, ratkaisussa pyritään käyttämään 3-8 ulottuvuutta per aihealue. 

Liiketoiminnan avainindikaattorit (Key Performace Indicators) on usein johdettu 

organisaation strategisen tason tavoitteista, jotka konkretisoituvat alemmilla tasoilla 

selkeiksi tavoitelukemiksi.  

 

Mittaristoratkaisuilla, kuten dashboardeilla, tuloskorteilla ja strategiakartoilla on 

mahdollista seurata määriteltyjä tunnuslukuja ikään kuin auton kojelaudan mittareista. 

Mittaristoratkaisu on hyvä lisä perinteisen tietovarasto- ja raportointiratkaisun päälle sitten, 

kun perusraportointi ja tietojen integrointi on rakennettu luotettavasti. Mutta sekään ei 

vielä riitä yksinään ratkaisemaan kaikkia BI-ympäristöille asetettuja 

loppukäyttäjävaatimuksia.  

 

Data Mining – menetelmillä pyritään löytämään piilevää informaatiota laajoista 

tietoaineistoista, kuten isoista tietovarastoista. Niiden avulla etsitään algoritmisesti datan 

joukosta lainalaisuuksia ja piileviä korrelaatioita, joista voidaan löytää liiketoiminnan 

ennakoimista helpottavaa hyödyllistä tietoa. Monet menetelmistä ovat niin sanottuja 

oppivia järjestelmiä, joissa laajojen tietoaineistojen avulla järjestelmä oppii tulkitsemaan 

dataa oikein. (Hovi ym., 2009) IBM:n Watson on ensimmäinen kaupallisesti saatavilla 

oleva kognitiivisen tietojenkäsittelyn teknologia. (Ilkkala, 2015)  

 

Työkalut ja analytiikka voidaan jakaa myös taksonomian mukaan deskriptiiviseen, 

prediktiiviseen ja preskriptiiviseen luokkaan sen mukaan mihin kysymyksiin vastausta 

ollaan hakemassa. Kuva 10.  
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Kuva 10: Liiketoiminta-analytiikan taksonomia. (Delen & Demirkan, 2012) 

 

Deskriptiinen analytiikka, perinteisesti raportointi, käyttää dataa vastaamaan kysymyksiin 

”mitä tapahtui?” ja/tai ”mitä tapahtuu?”. Pääasiana on selvittää liiketoimintamahdollisuudet 

ja – ongelmat. Prediktiivinen analytiikka käyttää dataa ja algoritmeja löytääkseen selittäviä 

ja ennustavia kaavoja ja trendejä data-aineistosta ja pyrkii vastamaan kysymyksiin ”mitä 

tulee tapahtumaan?” ja ”miksi näin tapahtuu?”. Preskriptiivinen analytiikka käyttää dataa 

ja algoritmeja erilaisten etenemisvaihtoehtojen simulointiin, optimoinnin mallintamiseen, 

monikriteerisen päätöksenteon mallintamiseen sekä erilaisiin asiantuntijajärjestelmiin ja 

ryhmän päätöksenteon tukijärjestelmiin. Tavoitteena on saada mallinnettua tilanteeseen 

sopivat parhaat toimenpiteet tai tuotettua päätöksentekijöille rikastettua tietoa ja 

asiantuntijalausuntoja parhaan päätöksenteon tueksi (Delen & Demirkan, 2012). 

 

Uuden sukupolven järjestelmien tulisi tuottaa lähes reaaliaikaista informaatiota ja toimia 

puhtaasti SOA-pohjaisessa ympäristössä, jossa ratkaisut tarjotaan verkon yli palveluna. 

Niiden tarkoitus ei ole tuottaa vain informaatiota vaan luoda sen pohjalta näkemyksiä ja 

jopa tehdä automaattisesti johtopäätöksiä esimerkiksi myyntiluvuista perustuen 
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historiatietoihin ja nykyisiin myyntilukuihin. Tietoa haetaan ulkoisista ja sisäisistä lähteistä, 

strukturoimatonta tietoa hyödynnetään paremmin ja hakukoneen käyttö yhdistäen sisäiset 

ja ulkoiset tietolähteet mahdollistuu, sekä tulevien trendien ennustaminen onnistuu 

paremmin. Paikkatiedon hyödyntäminen on kasvamassa kovaa vauhtia ja Location 

Intelligencessä on kyse paikkatiedon hyödyntämisestä päätöksenteon apuna. 

Paikkatietoaineistot kuvaavat tiettyyn paikkaan sidottuja asioita monesta eri näkökulmasta 

ja rikastamalla yrityksen oman tietovaraston informaatiota ulkoisella paikkatietoaineistolla 

päästään aivan uusiin analysointimahdollisuuksiin. Esimerkiksi lisäämällä vähittäiskaupan 

bonusjärjestelmästä kerättyihin ostoskäyttäytymistietoihin alueella asuvien asukkaiden 

demokrafiatietoja, päästään analysoimaan vaikkapa mahdollisia eroja asuinalueiden 

välillä. Paikkatiedon hyödyntäminen osana mittaristoratkaisuja on myös erinomainen 

vaihto analysoinnin monipuolistamiseksi, visuaalisen mittariston kautta päätöksentekijä voi 

suodattaa mittaristoa juuri haluamaansa maantieteelliseen alueeseen. Tämä on yksi 

esimerkki laajemmista interaktiivisen visualisoinnin trendeistä. Se parantaa BI-

ratkaisuiden käytettävyyttä ja madaltaa uusien käyttäjien aloituskynnystä uuden työkalun 

käyttöönotossa. Visualisoinnin hyöty näkyy myös mobiileissa BI-ratkaisuissa, joissa 

käyttöliittymän toimivuus ja informaation kiteyttäminen ovat keskeisiä kriteerejä pienen 

näytön aiheuttaman rajallisuuden vuoksi.  (Hovi ym., 2009) 
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3 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ  
 

3.1 LähiTapiola ja sen toimintaympäristö 

 
LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama 

yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. 

LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä 

sijoittamisen ja säästämisen palvelut. LähiTapiola Vahinkovakuutuksen ja alueyhtiöiden 

lisäksi yhtiöryhmän muodostavat valtakunnalliset LähiTapiola Henkiyhtiö, LähiTapiola 

Varainhoito sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. LähiTapiolan asiakkaiden pankkiasiat 

hoidetaan S-Pankissa, josta LähiTapiola omistaa 25 %. Yhtiöryhmän 

työeläkevakuutuskumppani on Elo. 

 
LähiTapiola aloitti toimintansa virallisesti 1.1.2013. LähiTapiola-ryhmä muodostui, kun 

Lähivakuutus ja Tapiola fuusioituivat, perustamissopimus allekirjoitettiin 7.2.2012. 

LähiTapiolan alueyhtiöiden verkosto koostuu 19 alueellisesta keskinäisestä 

vakuutusyhtiöstä sekä pääkaupunkiseudulla alueyhtiön tapaan toimivasta liiketoiminnasta. 

 

LähiTapiolan henkilöstömäärä on noin 4 000, josta puolet työskentelee alueyhtiöissä eri 

puolilla Suomea. Omistaja-asiakkaita LähiTapiolalla on lähes 1,6 miljoonaa. 

Vahinkovakuuttamisen markkinaosuus on kaikkiaan noin 30 prosenttia ja maksutuloa on 

noin 1 miljardia euroa. LähiTapiolan visiona on olla Suomen johtava turvallisuuden, 

hyvinvoinnin ja talouden kumppani. 

 

LähiTapiola Palvelut Oy käynnisti toimintansa vuoden 2015 alussa. Palveluyhtiö tuottaa 

vahinko-, henki- ja alueyhtiöille, Turvalle, varainhoidolle ja kiinteistövarainhoidolle jatkossa 

muun muassa talous-, henkilöstö-, riskienhallinta-, vahinkovakuutuksen aktuaari-, 

markkinointi, kehitys- ja ICT- palveluja. Business Intelligence -palveluja tuottavat 

pääsääntöisesti Palveluyhtiön eri yksiköt. BI -palveluja käyttävät LähiTapiola -ryhmän 

kaikki yhtiöt ja yksiköt päätöksentekoon liiketoiminnassa, jonka ydinprosesseja ovat 

myynti-, asiakkuudenhallinta-, korvaus-  ja markkinointiprosessit.  
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3.2 LähiTapiolan tarpeet BI:lle 

 
LähiTapiola -ryhmässä Business Intelligence -palveluihin kuuluvat muun muassa sisäinen 

ja ulkoinen laskenta, viranomaisraportointi sekä tuotteiden ja asiakkuuksien kehittämiseen 

liittyvä analytiikka sisältäen niiden tuottamiseen tarvittavat raportointi- ja 

tietovarastointijärjestelmät. 

 

LähiTapiolassa noin 100 henkilöä tekee kyselyjä erilaisista tietokannoista ja tuottaa itse 

raportointia säännöllisesti. Suurimpia raportteja tuottavia käyttäjäryhmiä ovat aktuaarit, 

controllerit ja analyytikot sekä järjestelmäkehitykseen osallistuvat henkilöt. 

 

LähiTapiolassa tehtiin esiselvitys syksyllä 2014 tietojohtamisen, tietovarastoinnin ja 

raportoinnin nykytilasta sekä kypsyysarviointi organisaation kyvykkyydestä ja 

suorituskyvyn johtamisen kypsyydestä. Yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista 

esiselvityksessä nousi kommunikaatio ja tekemisen läpinäkyvyys. Suurin osa 

kommunikaation haasteista johtuu siitä, että tietojärjestelmä ja -varastointikehitys on 

hajautunut eri organisaatioihin. Liiketoiminta kokee nykytilassa kommunikaation olevan 

puutteellista ja liian teknistä. Kommunikaation pitäisi paneutua liiketoiminnan tarpeisiin 

teknisten ratkaisuiden sijasta. ICT:n puolelta kommunikoinnin haasteet syntyvät siitä, että 

liiketoiminnot eivät viesti tarpeeksi kehityssuunnitelmistaan. Myös liiketoiminnan ymmärrys 

siitä, miten erilaiset kehitys- ja muutoshankkeet vaikuttavat tietovarastointi-ympäristöön, 

on vajavaista, joten usein liiketoiminnan käynnistämissä projekteissa ei kyseistä osa-

aluetta huomioida riittävissä määrin ja etenkään riittävän ajoissa.  

 

Lisäksi tiedon omistajuus on epäselvää, tietosisällöiltä ja mittareilta puuttuvat 

liiketoiminnan nimetyt omistajat. Määrittelemällä omistajat tietokokonaisuuksille ja 

mittareille sekä lisäämällä liiketoiminnan ymmärrystä omistajuuden vallasta ja vastuista, 

kommunikaatio ICT:n ja liiketoiminnan välillä saataisiin paremmalle tasolle. Omistajuus ja 

korkeampi ymmärryksen taso myös auttaisivat liiketoimintatarpeiden määrittelyissä.  

 

LähiTapiolan BI- ja DW-kehitys ja operointi on hajautunut eri organisaatioiden ja yhtiöiden 

välille ja kokonaisnäkyvyyttä osa-alueeseen on vaikea saada. Raportoinnin ja 

tietovarastoinnin ohjaukseen ei ole olemassa ryhmätason ohjausryhmää, joka koordinoisi 

kaikkea tekemistä vaan kommunikaatiota hoidetaan projektiryhmien ja eri 

organisaatioiden välillä  
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Business Intelligence Competency Centerin tavoitteena on BICC-esiselvityksen (2014) 

mukaan saada toteutumaan:  

 BI-alueen kustannusten alentaminen  

 Päällekkäisen työn vähentäminen  

 Kehittämisen keskittäminen ja resurssien tehokas käyttäminen 

 Teknologioiden yhtenäistäminen ja vähentäminen 

 Tarvelähtöinen kehittäminen 

 Yhteinen palvelukanava ja hallinta koko raportoinnille sisältäen raportoinnin 

sisällön, prosessit, tekniset ratkaisut ja resurssit  

 

Lisäksi yhtiöryhmän strategiassa (2015) on linjattu tulevalle strategiakaudelle, että 

tietojohtamisella ja esimerkiksi paremmalla tiedolla asiakkaista on tarkoitus mahdollistaa 

strategisten hankkeiden hyödyt ja tavoitteet, joita on muun muassa elämänturvayhtiöksi 

kasvaminen. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT  
 
 
Tutkimuksella on aina jokin tehtävä ja tarkoitus, jotka ohjaavat tutkimusstrategisia 

valintoja. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa varaudutaan siihen, että 

ongelma saattaa muuttua tutkimuksen edetessä ja tutkimusongelman sijaan puhutaan 

ennemmin tutkimustehtävästä, joka asetetaan ylätasolla. (Hirsjärvi ym., 2009) Tämä pätee 

omaan tutkimusaiheeseenikin, kirjoitusprosessin alussa oli mielestäni vaikeaa muodostaa 

kaikkia tutkimuskysymyksiä, joihin hain vastausta. Ennemminkin voisin kuvata etenemistä 

siten, että tiesin suurin piirtein mihin haen vastausta, mutta rajaus muodostui ja sisältö 

tarkentui vasta edetessäni kirjallisuuskatsauksen kanssa ja perehtyessäni tarkemmin 

aihealueeseen. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovatkin muun muassa 

tutkimussuunnitelman muotoutuminen vasta tutkimuksen edetessä, laadullisten metodien 

käyttö aineiston hankinnassa, ihmisten suosiminen tiedon keruun instrumenttina, sekä 

kohdejoukon valinta tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaismenetelmällä. (Hirsjärvi ym., 

2009) 

 

Tutkimusstrategioita on perinteisesti kolme erilaista: kokeellinen, survey- ja 

tapaustutkimus (case study). (Hirsjärvi ym., 2009) Oma työni on tapaustutkimus, jolla 

yleensä selvitetään yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai 

pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. (Hirsjärvi ym., 2009) Työni 

koostuu teoriaosuudesta, jota varten keräsin materiaalia muun muassa työpaikaltani, 

kirjoista, verkkojulkaisuista, lehdistä ja käymällä alan seminaareissa sekä haastatteluista, 

joissa käytin etukäteen valmistelemaani kysymyspatteristoa haastattelun tukena. 

Haastatteluita ei voi kuitenkaan pitää strukturoituna, sillä haastattelut eivät edenneet 

tarkasti kysymysten järjestyksessä eikä kaikista kysymyksistä välttämättä keskusteltu 

kaikkien haastateltavien kanssa. Haastattelut pikemmin muodostuivat keskustelusta 

annetun aihe-alueen ympärillä ja painottuivat hieman eri tavalla haastateltavan ja 

organisaation mukaan. Näin ollen haastatteluita voidaan pitää teemahaastatteluina, joka 

on strukturoidun- eli lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. 

Tutkimusmenetelmää työlleni ehdotti työni ohjaaja ja tilaaja työnantajani puolelta. 

Haastattelut sain yhteistyökumppaneilta ja viimeinen haastattelu järjestyi 

yhteistyökumppanin kautta. Kolme haastatteluista oli yksilöhaastattelua ja yksi 

parihaastattelu. Tein haastattelut ennen teoriaosuuden kirjoittamista aikataulusyistä, mutta 

olisin kokenut itseni vielä varmemmaksi haastattelijaksi, jos järjestys olisi ollut 
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vastakkainen. Aloitin aiheeseen tutustumisen ja materiaalin keräämisen tammikuussa 

2015. Haastattelut tein kesäkuussa ja syyskuussa 2015. Varsinaisen kirjoittamisen 

vauhtiin pääsin syys-lokakuussa 2015 opintovapaalla ja jatkoin sitä työni ohessa aina 

huhtikuuhun 2016.  

 

4.1 Yrityshaastattelut  

 
Mikä on liiketoimintatiedon hallinnan osaamiskeskus ja mitä sen perustamisessa 

kannattaa huomioida? 

 

Miten liiketoimintatiedon hallintaa tuetaan, mitkä ovat haasteet ja parhaat 

käytännöt? 

 

Mitä hyötyjä organisaatio voi saada keskittämällä liiketoimintatiedon hallinnan 

osaamiskeskukseen?  

 

Tein diplomityötäni varten neljä haastattelua kolmessa eri yrityksessä (Yritys X, HiQ 

Finland, Microsoft/Nokia) tarkoituksenani selvittää parhaita käytäntöjä liiketoiminnan 

osaamiskeskuksen (BICC) perustamiseen, BI-järjestelmiin ja uusien prosessien 

vaatimaan muutoksenhallintaan liittyen. Sain käydä erittäin mielenkiintoisia keskusteluita 

liiketoimintatiedon hallinnasta kolmessa yrityksessä, joista yhdessä on BICC toiminnassa 

ja yksi haastateltava kertoo aiemmasta kokemuksestaan BICC:n vetäjänä. Saamani 

näkemykset ovat arvokkaita ja tukevat myös teoriaosuuden huomioita esimerkiksi 

liiketoimintalähtöisyyden tärkeydestä. Olin varannut haastatteluihin aikaa tunnin per 

haastattelu ja kävin haastattelemassa henkilöitä heidän työpaikoillaan.  

 

4.1.1 Yritys X 
 

Ensimmäinen haastateltavani työskentelee pohjoismaalaisessa kaupparyhmässä, joka 

toimii usealla liiketoiminta-alueella. Yrityksellä on useampi liiketoimintatiedon hallinnan 

keskittymä, haastateltavani johtaa asiakkuuteen liittyvää osaamiskeskusta. 

Haastateltavani johtama osaamiskeskus toimii niin sanotulla hybridi-mallilla eli siinä 

työskentelee IT:n ja liiketoiminnan osaajia. Haastateltavan mukaan malli on toimiva: 

keskitetystä yksiköstä on resursoitu henkilöitä työskentelemään osan viikkoa 

liiketoiminnassa, jolloin he pysyvät kartalla liiketoimintatarpeista ja osan viikosta he 
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työskentelevät osaamiskeskuksessa, jolloin he saavat tietoa raportoinnin 

mahdollisuuksista. Haastateltavan mielestä BI-alueen kehittäminen ei toimi, jos ei ole 

liiketoiminnassa mukana eikä toisaalta niinkään, jos liiketoiminnassa tehdään esimerkiksi 

teknologiaan liittyvät ratkaisut ilman keskitettyä ohjausta. Yrityksessä X hallintamallia on 

rakennettu vuosien ajan ja aluksi hekin tekivät sen virheen, että osaamiskeskus lähti 

ohjaamaan liiketoimintaa. Raportointi ei voi kuitenkaan ohjata liiketoimintaa ja korjausliike 

on tapahtunut heillä vuosien mittaan nykymallin mukaiseksi.  

 

Osaamistarpeet riippuvat haastateltavan mukaan ympäristöstä, jossa toimitaan. Vaikka 

useimmiten toimitaan monitoimittajaympäristössä, omassa organisaatiossa on oltava 

syvää substanssiosaamista toimialueesta, jotta saadaan toimittajakumppanit onnistumaan 

yhteisissä tavoitteissa. Organisaation pitää ymmärtää myös oma datansa ja tietää missä 

se sijaitsee sekä ymmärtää miten data saadaan jalostettua liiketoimintaa hyödyttävään 

muotoon. Lisäksi haastateltavan mukaan täytyy tietää, millaisia raportointiratkaisuita on 

olemassa ja miten ne toimivat oman teknologiaympäristön kanssa. Jos tietovarastointi-

osaaminen on heikkoa omassa organisaatiossa, voi olla riskinä, että rakennetaan 

raportointiratkaisuita, jotka ovat esimerkiksi hitaita. Myös liiketoiminnan pitää ymmärtää 

tietovarastointi-ympäristön ehdot eli miten sitä voidaan hyödyntää. Osaamista 

rakennetaan organisaatiossa asettamalla osaamisstandardit käytössä olevia teknologioita 

vasten ja kouluttautumalla. Tärkeää on haastateltavan mukaan myös ymmärrys 

liiketoiminnoista ja niiden kehittämistarpeista, jotta niitä voi osaamiskeskuksen kautta 

palvella.   

 

Osaamiskeskuksen yhtenä etuna haastateltava pitää yhteistä näkymää kehitykseen, heillä 

on käytössä viikko- ja kuukausikäytännöt, joissa BI-alueen tekemistä priorisoidaan. He 

pyrkivät tekemään hankkeita ketterämmin, mutta haastateltava painottaa, että on 

hitaampaa ja nopeampaa tekemistä, kaikkea ei voi tehdä saman kaavan mukaan. Joka 

tapauksessa hitaampikin tekeminen täytyy pilkkoa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi 

pitäen mielessä myös tekemisen roadmap eli tiekartta. Ketteriä työskentelymalleja 

käytettäessä täytyy arvioida myös liiketoiminnan valmius näihin työskentelytapoihin. 

Ketterää kehittämistä voi tukea protoilla, joilla voi demonstroida ehdotettuja ratkaisuita 

ilman suurta työpanosta, jolloin ratkaisuiden hyödyt on helpompi hahmottaa. Tosin on 

tehtävä selväksi mitä oikeasti toimiva kokonaisuus edellyttää eli muun muassa 

integraatioita, joita ei protomallissa ole. Ketteryyden edellytyksenä haastateltava pitää, 

että arkkitehtuuri, osaaminen ja toimintatavat ovat hallinnassa. Lisäksi jos liiketoiminnassa 
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on vain muutama BI-osaaja, se lamaannuttaa kehittämisen, sillä tällöin resurssit menevät 

arkiasioiden hoitamiseen. Osaamiskeskuksen toimintasuunnitelman täytyy tukea 

liiketoiminnan strategiaa ja olla askeleen edellä, jotta se voi tukea oikea-aikaisesti 

liiketoiminnan tarpeita. Lisäksi toiminnan onnistumisen edellytyksiä haastateltavan 

mielestä ovat yhteiset näkemykset liiketoimintajohtajien kanssa toimintatavoista ja 

tavoitteista ja erityisesti hyvä kommunikaatio. Osaamiskeskuksen käytäntöjen täytyy olla 

avoimia, hyödyntämisen ja yhteydenoton täytyy olla helppoa ja läpinäkyvää.  

 

Projekteissa yrityksessä X pyritään ottamaan analyytikko mukaan jo varhaisessa 

vaiheessa arvioimaan raportointi- ja analytiikkatarpeet, joita projektista voi tulla. Näin 

ymmärretään mitä tietoa prosessin lopputuloksena syntyy ja voidaan arvioida, meneekö 

kehitys oikeaan suuntaan. Lisäksi tunnistetaan jo alkuvaiheessa missä projekteissa 

tarvitaan alueen asiantuntija mukaan projektiryhmään. Haastateltavan mukaan heillä 

päättäjät tietävät ja ymmärtävät, että jos halutaan tehdä parempia päätöksiä, niiden on 

syytä perustua tietoon. Yhteinen ymmärrys saavutetaan ajan kanssa, se vaatii niin 

sanotusti yhteisiä kilometrejä toteutuakseen. Haastateltava toteaa myös, että edetä ei voi 

liian nopeasti, muutoin prosessit ja ihmisten ymmärrys eivät pysy kehityksen mukana. Eli 

ei ole oikopolkuja vaan organisaation kypsyysaste kehittyy yhteisen tekemisen myötä.  

 

Myös teknisen ympäristön osalta on tärkeää, että perusta on valmiina, muutoin ei voi 

tehdä kehitystä, tosin joissain asioissa voi tehdä haastateltavan mielestä väliaikaisiakin 

ratkaisuita. Kustannussäästöjä saadaan jo siitä, että datan hallinta ja raportointi ovat 

keskitetty ja käytössä on yhtenäiset teknologiat. Aiemmin heillä itselläänkään ei ollut 

kokonaisnäkymää siihen mitä BI-alueella on tehty ja mikä on heidän ympäristön status. 

Haastateltava kertoi, että he ovat mallintaneet ympäristöä ylätasolla tekemällä loogisen 

mallin, jossa on kuvattu mitä raportointia heillä on, mistä data tulee ja kuinka usein ja 

miten sitä lasketaan, mitä dataa on ETL-prosessissa, mitkä ovat keskeiset mittarit, mitkä 

ovat keskeiset tiedon hyödyntämiskohteet, käyttötapaukset, hyödyntämisvälineet ja 

käyttäjät, miten tieto näkyy loppukäyttäjille ja miten se siirretään järjestelmästä toiseen 

sekä mitä lakiasioita tiedonhallinnan käytäntöjä kokonaisuuksiin liittyy ylätasolla. 

Loppukäyttäjät pidetään ajan tasalla BI-alueen kehityksestä esimerkiksi 

käyttäjäkoulutuspäivillä, joissa kerrotaan, miten uudet prosessit otetaan käyttöön ja mitkä 

uudet toiminnallisuudet ovat. Kehitysvaiheessa käyttäjät osallistetaan 

loppukäyttäjätyöpajoissa, joissa kysytään esimerkiksi eri näkymävaihtoehdoista 
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kommentteja ja annetaan vaikutusmahdollisuus. Uuden asian tiimoilta näitä kannattaakin 

pitää haastateltavan mukaan usein.   

 

4.1.2 HiQ Finland 
 
HiQ on pohjoismainen IT-alan yritys, joka lupaa rakentaa ihmisten arkea parantavia 

ratkaisuita teknologian avulla. Heillä ei ole varsinaista HiQ:n sisäistä liiketoimintatiedon 

osaamiskeskusta, mutta he käyttävät BI:tä esimerkiksi asiakkuuksiensa analysointiin ja 

toimittajan roolissa heillä on näkemyksiä osaamiskeskusten perustamiseen sekä 

liiketoimintatiedon hallinnan kehitykseen liittyen. Sain HiQ Finlandilta kaksi haastattelua, 

aluksi keskustelin Suomen varatoimitusjohtajan Tuomas Nousiaisen ja Analytiikka ja Big 

Data –toiminnon johtajan Ken Ikedan kanssa. Toisen haastattelun sain Integration 

Competence Center eli ICC -toiminnon johtajalta Antti Toivaselta, joka on ollut mukana 

LähiTapiolankin ICC-osaamiskeskuksen perustamisessa.  

 

Nousiainen kertoo, että organisaatioissa yleensä iso osa päätöksissä tehdään nykyään 

vielä niin sanotulla mutu-tuntumalla tai intuitiolla. Liiketoimintatiedon hyödyntämisen suuri 

hyöty tulevaisuudessa on, että mutu vähenee ja hyödyllinen data saadaan päätöksenteon 

tueksi. Esimerkiksi HiQ:lla ei aikaisemin välttämättä ymmärretty asiakkuuden painoarvoa 

useammasta eri näkökulmasta. He ovat saaneet uusia näkymiä asiakkaisiin 

liiketoimintatietoa analysoimalla, joka on paljastanut, että asiakastyytyväisyys on voitu 

tehdä vaikkapa tuloksen kustannuksella eli vaadittuun hintaan nähden on tuotettu 

ylilaatua. Tai tuloksen lisäksi on ymmärretty arvioida myös omien konsulttien kehittymistä 

asiakkaiden kanssa: Edelläkävijäasiakkailla, jotka käyttävät uusimpia teknologioita myös 

konsulttien ja yrityksen tietopääoma kehittyy nopeammin. Toisen esimerkin Nousiainen 

antaa yrityksistä, jotka hakevat parempaa tulosta säästötoimenpiteillä, jotka kohdistetaan 

organisaatioon ilman analyysia. Tällöin voi käydä niin, että esimerkiksi leikkaaminen 

asiakaspalvelusta maksaa merkittävästi liikevaihdossa ja tuloksessa. 

Säästötoimenpiteiden tekeminen on helpompaa, jos tiedetään yrityksen lisäarvot, eikä 

tehdä ”mutuun” perustuvia päätöksiä. HiQ:n organisaatio on kehittynyt tietojohtamisessa 

Nousiaisen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla eli alhaalta ylös. Henkilöt, joilla on 

liiketoiminta- ja teknologiaosaamista ovat muun muassa alkaneet edistää tietoon 

pohjautuvaa päätöksentekoa käyttämällä edustamiaan teknologioita analytiikkaan.  
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Nousiaisen mukaan tieto kaikissa sen muodoissa nousee kaiken keskiöön, kilpailukyvyn 

ytimeen. Liiketoimintatiedon hallinta tarvitsee oman osaamiskeskuksensa ja henkilöt, jotka 

pitävät perustan kunnossa. He ovat vastuussa muun muassa siitä, että arkkitehtuuri on 

kestävä ja ylläpidettävissä. Osaamiskeskuksen tehtävänä on myös levittää osaamista 

organisaatioon ja tukea tietojohtamista, tiedon jalostamista viisaudeksi. BICC vastaa 

Nousiaisen mielestä myös siitä, että kumppaneista saadaan enemmän irti eli että 

organisaatio on valmis ottamaan vastaa dataa kumppaneilta. Vakuutusyhtiössä tämä voi 

liittyä vaikkapa korvausprosessin automaation kehittämiseen ja edellyttää kyvykkyyttä 

hyödyntää esimerkiksi autoliikkeiden tai perinnän kumppanidataa. Näin on mahdollista 

rakentaa kumppaneiden kanssa uniikki palvelu, joka on vaikeasti kopioitavissa ja saada 

kilpailuetua.  

 

Toivasen mukaan käytännössä osaamiskeskuksen perustaminen lähtee siitä, että 

mietitään ensin, mihin ongelmiin keskuksella haetaan ratkaisua eli mitkä ovat haasteet 

ilman keskusta. Näitä voivat olla esimerkiksi epäselvät vastuut ja kustannukset, joita 

syntyy, kun parhaat käytännöt eivät ole käytössä ja syntyy turhia iterointikierroksia. Tämän 

jälkeen ongelmia vasten luodaan prosessit, jotka ovat mahdollisimman yksinkertaiset ja 

tehokkaat, tässä on mahdollisuus myös sortua byrokratiaan, jos päätöksentekoon ei ole 

osaamiskeskuksessa valtuuksia. Prosessin läpiviemiseksi määritellään roolit ja niihin 

sopivat henkilöt, Toivanen korostaakin henkilövalintojen tärkeyttä. Lisäksi täytyy muistaa, 

että BICC ei ole projekti, vaan jatkuva prosessi, jota on arvioitava säännöllisesti. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että kompetenssikeskuksen parhaita käytäntöjä ei voi mennä pienellä 

porukalla norsunluutorniin miettimään, vaan keskeistä on, miten toimintamalli saadaan 

toimimaan organisaatiossa ja kompetenssikeskuksen tärkein tehtävä on Toivasen 

mukaan jalkauttaa parhaat käytännöt. Osaamiskeskuksen toiminnan onnistumisen 

edellytyksenä, oli kyse sitten liiketoimintatiedon hallinnasta tai integraatioista, Toivanen 

pitää johdon sitoutumista. Tämä kannattaa varmistaa käymällä tavoitteet ja toimintatavat 

yhdessä läpi maksajien kanssa. Lisäksi Toivanen korostaa, että jatkuva viestintä on 

tärkeää. Kannattaa kertoa viikoittain esimerkiksi sähköpostilla, mitä on saatu aikaiseksi ja 

mitä tehdään ensi viikolla, sillä ilman säännöllistä viestintää voi tulla olettamuksia, että 

mitään ei tapahdu.  

 

Ikedan näkemyksen mukaan tärkeimpiä asioita osaamiskeskuksen perustamisessa ovat:  

1) Toimialaosaaminen, hyvä tekninen ratkaisu ei välttämättä riitä. 2) Läsnöolo. Offshore-

toteutusten riski on Ikedan mukaan suuri, koska liiketoiminta on yleensä niin 
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nopeatempoista ja toteutus kauempana vaatii hänen mukaan tarkkoja määrittelyjä. BI-

alueella on Ikedan mielestä suuri ero esimerkiksi integraatioiden tai mobiilisovellusten 

toteutukseen, jotka ovat helpommin ulkoistettavissa. 3) Kumppanuuden rakentaminen 

liiketoiminnan kanssa. Päätöksiä ei Ikedan mukaan kannata eriyttää liiketoiminta- ja 

teknisiin ratkaisuihin. BICC:n kokoonpanossa olisikin hyvä olla mukana henkilöitä, jotka 

ovat liiketoimintaa ja tekniikkaa hallitsevia ja jotka pystyvät välittämään ajatuksia 

molempien maailmojen välillä. 

 

Kokemukseensa ICC:n parissa perustuen Toivanen suosittelee, että liiketoiminnan tarpeet 

kirkastetaan, ennen kuin toteutustyötä lähdetään tekemään. Liiketoiminnan tarpeet ovat 

yleensä nopeita ja kiireellisiä, eivätkä he ehdi miettimään vaatimuksia lopulliseen 

muotoon, jolloin ne tulevat IT:lle keskeneräisinä ja tämä johtaa turhiin iteraatiokierroksiin. 

Hyvä idea hänen mukaansa BI-osaamiskeskusta ajatellen voisi olla tehdä raporteista 

luonnoksia, jolloin niitä on helppo kommentoida ja muokata lopulliseen muotoon ennen 

varsinaista toteutusta. Myös keskeneräisen työn esittelyä Toivanen suosittelee, jotta 

tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. BICC:n 

tehtävänä on valvoa priorisoinnin mukaista toteutuksen toteutumista. LähiTapiolan 

ICC:ssä tehdään alkuvaiheessa liiketoiminnan kanssa tarvekuvaus ja pyritään samaan 

myös hyväksymistestitapaukset ennen toteutusta. Tätä seuraa analyysivaihe, jossa 

selvitetään muun muassa mistä tiedot haetaan ja mikä on mahdollinen toteutusaikataulu. 

Tämän jälkeen alkaa kehitysvaihe. Jokaiselle vaiheelle on kuvattu niin sanotut laatuportit, 

eli työ siirtyy vaiheesta seuraavaan vasta kun sovitut asiat ovat valmiina. Kun monen 

projektin töitä tehdään rinnakkain, täytyy olla olemassa taho, jolla on valtuudet priorisoida 

missä järjestyksessä kehitystä tehdään, sillä yleensä kapasiteetti ei riitä kaikkien tarpeiden 

toteuttamiseen samanaikaisesti.  

 

Ikeda kertoo, että ICC ja BICC –osaamiskeskukset ovat monilta osin identtisiä, mutta 

integraatioissa usein tehdään määrittelyt ja sitten toteutus. BI-puolella taas liiketoiminta 

muuttuu koko ajan, joten vaatimuksetkin muuttuvat ja tämä edellyttää BICC:ltä ketteryyttä 

ja tasapainottelua. Keskeisiä kysymyksiä ja valintoja, jotka Ikedan mukaan liittyvät 

liiketoiminnan ketteryyteen ja arkkitehtuurivalintoihin ovat tehdäänkö isoja, keskitettyjä 

järjestelmiä vai pieniä ketterästi saatavia ratkaisuita. Esimerkiksi jos tehdään ketterillä 

työkaluilla nopeasti muistinvaraisia ratkaisuita, saadaan nopea liiketoimintahyöty, mutta 

arkkitehtuurista tulee pakettimainen ja se voi hajota ajan kuluessa. Täysin keskitetty 

ratkaisu taas voi tarkoittaa hidastempoista kehittämistä.  Jos tulee uusia tarpeita, 
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muistinvarainen teknologia on ketterää, esimerkiksi LähiTapiolassakin käytössä oleva 

Qlikview-raportointityökalu voi hakea suoraan eri lähteistä dataa ja ohittaa integraatiot. 

Jotta arkkitehtuurin pakettimaisuus vältetään, tätä tasapainottelua keskitetyn tietovaraston 

ja niin sanotun ohituskaistan välillä pitää jonkun pitää hallinnassa. Tulevaisuuden 

arkkitehtuuri Ikedan mukaan on sellainen, että liiketoiminta voi tehdä itse hallitusti 

kyselyitä työkaluilla. Niin sanotulla Self service BI:llä eli itsenäiskäytöllä saa ketteryyttä 

raportointiin ja liiketoimintaan. Tämä edellyttää hyvää arkkitehtuuria, osaamisen 

jalkauttamista ja kouluttamista, jotta loppukäyttäjät osaavat käyttää työkaluja oikein. 

Ketteryydestä Ikeda vielä lisää, että jos BI-kehitystä tehdään scrum-mallin mukaan, 

kehitysjaksot eli sprintit eivät saa olla liian lyhyitä kestoltaan. Monesti 

järjestelmäkehityksessä käytetty 2 viikkoa on liian lyhyt aika, Ikedan mukaan BI-puolella 3-

4 viikkoa on parempi sprintin kesto. Tämä perustuu muutostenhallintaan ja esimerkiksi 

yksittäisen ETL-prosessin tekemiseen tarvittavaan aikaan. Lisäksi kun lähdetään 

liikkeelle, törmätään yleensä monimutkaisiin ja yllättäviin tilanteisiin ja vaikka kehitys on 

aloitettu scrumina, päädytäänkin usein vesiputousmalliin.  

 

Datan laatuun molemmat Ikeda ja Toivanen kehottavat kiinnittämään huomiota. Ikedan 

mukaan on tärkeä kysymys, voiko dataan oikeasti luottaa, kun puhutaan business-

kriittisestä järjestelmästä. Datan luotettavuus pitää validoida, ei pelkästään arvioiden onko 

yksittäinen sarake tai rivi oikein, vaan voiko lukuihin kokonaisuutena luottaa. Keinot 

operatiiviseen datan laadun varmistamiseen ja riskien tunnistamiseen ovat teknisiä ja 

nämä täytyy ottaa huomioon arkkitehtuuriratkaisuissa. Dataa voi kerätä myös 

automaattisesti esimerkiksi sosiaalisen median lähteistä, jolloin se on järjestymätöntä ja 

sen käsittely voi vaatia myös manuaalista työtä. Nousiaisen mukaan automaattisesti 

järjestyvä puoli kasvaa tosin koko ajan, kun ratkaisut kehittyvät. Nousiainen huomauttaa, 

että jos LähiTapiola miettii opendatan tai avoimien lähteiden käyttöä, näiden keinojen 

hyödyntämiseen on valmistauduttava, jotta ne hyödyntävät liiketoimintaa. Ikeda kertoo, 

että tutkimusten arvioiden mukaan Big Datan määrä tuplaantuu viidessä vuodessa, vaikka 

tällä hetkellä ei hahmoteta vielä, miten se liittyy omaan liiketoimintaan. Big Datan 

kerääminen on kuitenkin kustannustehokasta ja vähemmän arvokasta tietoa voi kerätä 

niin paljon, että siitä tulee arvokasta liiketoiminnalle. 
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4.1.3 Microsoft / Nokia 
 
Viimeinen haastateltavani on johtaja Jukka Saukkonen Microsoftilta. Saukkonen 

työskenteli Nokian IT:ssä Enterprise Information Management –toiminnon vetäjänä, jonka 

vastuulle kuuluivat tietovarastot ja BI-työkalut sekä niiden ylläpito kuten myös data 

governance ja tiedon laadun hallinta sekä tietomallinnus. Haastattelussa keskustelimme 

hänen työskentelystään ja toimintatavoista Nokiassa sekä hänen näkemyksistään 

liiketoimintatiedon hallinnan onnistumisen edellytyksiin. Microsoft osti Nokian 

matkapuhelinliiketoiminnan vuonna 2013.  

 

Nokiassa Enterprise Information Management -toiminto, jota liiketoimintiedon hallinnan 

osaamiskeskukseksikin eli BICC:ksi voi kutsua, toimi IT-vetoisesti. Organisaatiossa oli 

Saukkosen mukaan myös muita liiketoimintatiedon hallinnan keskittymiä kuten 

taloushallinnan raportointi- ja analytiikkafunktio sekä markkinoinnissa kuluttaja-

analytiikkaan keskittyvä toiminto. Haasteena hän näki tässä mallissa yhteisten 

standardien sopimisen eri liiketoiminta-alueiden kesken johtuen yhteisten tavoitteiden 

vähyydestä. Saukkosen mukaan liiketoimintatiedon hallinnan osaamiskeskuksen 

johtamisen onnistuminen IT-vetoisesti on yritys-, tilanne- ja kulttuurikohtainen sekä myös 

ajoituksesta riippuva asia. Lähtökohtaisesti hän suosittelee ennemmin liiketoimintavetoista 

toimintamallia, sillä muutoksen täytyy lähteä liiketoiminnasta käsin. Oppikirjoissa esitellyt 

mallit täytyykin Saukkosen mielestä soveltaa yritykseen ja hänen mielestään tärkeintä on, 

että osaamiskeskuksessa on monenlaista osaamista, kuten liiketoiminta-, IT- ja 

projektinhallinnan osaamista käytettävissä sekä jämptiyttä asioiden hoitamisessa, jotta 

kiinnostus tekemiseen ei lopahda. 

 

 Lisäksi loppukäyttäjien on saatava konkreettisia hyötyjä osaamiskeskuksen kautta, IT ei 

voi niin sanotusti puuhailla omiaan. Mihinkään big bangiin Saukkonen ei kuitenkaan usko 

eikä ylätasolle voi hypätä kerralla vaan hänen mukaan arvoa on rakennettava pikkuhiljaa: 

pitää tehdä realistinen suunnitelma siitä mikä on mahdollista ja mitkä prosessit ja 

toimintamallit tuovat eniten lisäarvoa, tavoitteet eivät saa olla liian teoreettisia tai liian IT-

lähtöisiä, muuten kiinnostus loppuu tässäkin tapauksessa. Liiketoimintahyötyjä pitää myös 

mitata ja mittareiden täytyy olla oikealla tasolla, lisäksi täytyy myös määritellä mikä on 

hyvä tulos ja mitä se tarkoittaa, tämä jää Saukkosen mukaan helposti määrittelemättä. 

Nokiassa oli parhaimmassa tilanteessa liiketoiminnan vetämä BICC-ohjausryhmä, joka 

kokoontui kuukausittain ja jossa hyväksyttiin muun muassa tietovaraston tiekartta ja 

tietomalleja, tietomallinnuksessa on paljon yhteistä tekemistä eri yksiköiden välillä. 
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Saukkosen mielestä he onnistuivat tällä mallilla kohtuullisesti rakentamaan muun muassa 

keskitettyä tietovarastoa ja hän pitää ohjausryhmän kokoontumisia tärkeinä 

läpinäkyvyyden edistämisessä.  

 

Saukkosen mukaan heillä oli BICC:lle tekemässä töitä erilaisia ulkoistuskumppaneita, 

teknologiatoimittajia ja konsultteja. Hän kuitenkin painottaa, että päätöksentekoa, ajattelua 

ja muutoksenhallintaa ei saa ulkoistaa, vaan ohjaus ja visio pitää olla itsellä omassa 

organisaatiossa hallussa. Rutiinityötä taas voi ja kannattaakin ulkoistaa, Saukkonen 

kertoi, että he käyttivät ulkopuolista osaamista esimerkiksi datan yhdistelyyn ja 

manipulointiin. Ydinosaamista kannattaa olla kuitenkin myös omassa organisaatiossa: 

täytyy olla BI-johtaja, joka omistaa strategian ja vision, data-asiantuntijoita, jotka 

ymmärtävät mitä hyötyjä datan hyödyntämisestä voi saada ja mitä datalla voi tehdä sekä 

lisäksi datan mallintajia, jotka tuntevat liiketoiminnan ja yrityksen datan. Vision ja 

aspiraation täytyy olla riittävän korkealla, ettei tyydytä perinteiseen tietovaraston 

pystyttämiseen ja raportointiin.  

 

Edistyksellisten kokeiluiden tekemiseen poc (proof of concept) -menetelmällä tarvitaan 

henkilöitä, joilla on analyyttistä osaamista ja organisaation data hallussa. He voivat 

esimerkinomaisesti näyttää, mitä oikeasti voidaan saada aikaan, jos tekemiseen 

investoidaan rahaa. Tarkoituksenmukaista on lähteä liikkeelle pienestä ja rakentaa koko 

ajan lisää, sellainen rytmi on Saukkosen mukaan hyvä, jossa saadaan koko ajan tuotoksia 

ulos. Toimintamallissa on myös haasteensa: koko porukan pitää tietää mitä ketteryys 

tarkoittaa, myös johtajien ja koko organisaation täytyy toimia sen mukaan lähtien 

rahoitusmalleista ja kokouskäytännöistä. Liiketoiminnan pitää ymmärtää myös, että 

testausta on parin viikon välein, jos se on sprintin pituus. Toiminnan kehittyessä on 

ennustettavissa pian, mitä ketterä tiimi pystyy tuottamaan ja missä ajassa, kun prosessi 

on koko ajan käynnissä, lisäksi toimitusten laatu paranee.  

 

BI:n kehittäminen vaatii myös organisaation muiden osa-alueiden tiekarttojen kanssa 

synkronointia, eikä Saukkosen mielestä saa tulla yllätyksenä, että joku asia kestää ja on 

riippuvuuksia. Tekemisen täytyy olla proaktiivista ja läpinäkyvää ja tämä edellyttää, että 

organisaatiossa on ihmisiä, jotka vievät päätöksiä eteenpäin ja keskustelevat eri 

osapuolien kanssa. Priorisointi ja tekemisen määrittely ei voi olla pelkästään toimittajien 

keskustelua keskenään tai muutoin kokonaisuuden hallinta karkaa omista käsistä. 

Onnistuneen BICC:n avaintekijät Saukkosen mielestä ovat: 1) Luottamus. 
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Osaamiskeskuksen täytyy olla paikka, johon otetaan yhteyttä BI-asioissa. Sillä on oltava 

toimituskykyä ja linkki arvonmuodostukseen. 2) Realismi ja rehellisyys. kannattaa luvata 

vain mitä pystytään alussa toimittamaan. 3) Viestintä. Paljon kommunikointia ja taktiikkaa 

miten asioita viedään eteenpäin. 4) Visio. Jämpti, johdonmukainen visio ja 

johdonmukainen kommunikaatiosuunnitelma. 5) Ihmiset ja prosessit. Osaaminen ja 

prosessit ovat tärkeitä, toimintaa täytyy johtaa yritysmäisesti ja ymmärtää, ketkä ovat 

asiakkaita ja miten lisäarvoa tuotetaan. Riman pitää olla oikealla tasolla ja 

kommunikaation vastattava siihen. Osaavat IT-resurssit ja hyvä toimittaja ovat 

luonnollisesti myös tärkeitä.  

 

Saukkosen mukaan kannattaa miettiä pääkäyttötapaukset, joita osaamiskeskuksella 

palvellaan. Hän kertoo, että muun muassa Forresterin ja Gartnerin näkemysten mukaan 

voidaan suositella kolmea osa-aluetta, joihin keskitytään: 1) Standardirportit ja mittaristot, 

joita tuotetaan johdolle ja keskijohdolle, tämä on selkein käyttötapaus. 2) Ad-hoc –

raportointi. Tällä tarkoitetaan ympäristöä, jossa raportteja voi tehdä joustavasti, sillä 

etukäteen ei voida tietää kaikkia tarpeita, joita liiketoimintakäyttäjillä ja data scientisteilla 

on. 3) Ennustava analytiikka, johon tarvitaan erikoistyökaluja, data scientisteja ja 

osaamista. IT-arkkitehtuuri ja -ympäristöt pitää pystyä rakentamaan siten, että on 

mahdollista tarjota nämä eri tasot liiketoimintatiedon hyödyntämiselle. Tässä yhteydessä 

puhutaan datan virtualisoinnista eli siitä, että luodaan semanttinen kerros, josta 

liiketoiminta voi suoraan itse työkaluja käyttäen helposti muodostaa raportteja. Tämä 

vaatii myös asennemuutosta eli että dataa ei pidetä lukkojen takana, vaan tuodaan 

saataville, jotta sitä voi yhdistellä ja saada omia näkymiä.  

 

Teknisten ympäristöasioiden lisäksi samaan aikaan täytyy edistää esimerkiksi datan 

omistajuuden määrittelyä ja Saukkonen toteaakin, että siirtymäaika vanhasta maailmasta 

uuteen voi olla pitkä ja tuskainen. Onnistuakseen tämä vaatii muutoksenhallintaa sekä 

luonnollisesti vision siitä, mitä tehdään, mitä välineitä tulee olemaan, mihin pyritään ja mitä 

ajetaan alas tai vaihdetaan, jotta kehitys ei ole vain tulipalojen sammuttelua. Lisäksi 

tuleviin ratkaisuihin vaikuttaa yleensä rajoittavana tekijänä, mitä on jo valmiiksi olemassa, 

uusi ratkaisu on yleensä aina hybridi vanhasta ja uudesta. Ideaalitilanteessa BI-strategia 

sisältää alueen IT-strategian, josta selviää mitä työkaluilla halutaan tehdä ja mihin ne 

sopivat. Kun luottamus ja uusi ympäristö saadaan kuntoon, vanha maailma poistuu 

käytöstä itsestään, mutta vain jos uusi ratkaisu on niin hyvä, että kaikki haluavat käyttää 

sitä, Saukkonen kertoo. IT-ratkaisuiden pitäisi lisäksi olla niin helppoja kehittää, ylläpitää 
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ja käyttää, etteivät ne muodostu pullonkaulaksi vaan fokus pysyy liiketoimintaongelmien 

ratkaisussa. 

 

BI-osaamiskeskuksen pyörittäminen vaatii Saukkosen mukaan paljon imagon rakennusta 

ja luottamuksen luontia, jotta asioita ei aleta tehdä sovitun prosessin ohi. Saukkonen 

painottaakin, että muutoksenhallintaan ja viestintään on panostettava riittävästi. Sillä 

vaikka teet hyvää työtä, voi tehdä hallaa luottamukselle, jos kommunikoit huonosti. 

Toisaalta vaikka ongelmia ilmenee ja silti pystyy ryhdikkäästi, selkeästi ja fiksusti 

kommunikoimaan, se auttaa. Toki myös riittävän ylhäällä johdossa pitää olla uskoa 

kokonaiskuvaan ja sponsori tukemassa toimintaa. Tätä edellyttää myös summautuvista 

hyödyistä kertominen, sillä johonkin tiimiin yhteinen toimintamalli voi aiheuttaa myös 

enemmän työtä ja se voi tuntua turhalta. Tällöin täytyy miettiä, onko strategian kannalta 

olennaista tai turvallista, että joku toiminto tekee itsenäisesti BI-alueen kehitystä vai 

pitäisikö kaikki pakottaa yhdenmukaiseen toimintaan. Paljon parempi lähestymistapa on 

tietenkin tehdä palveluista ja työkaluista niin houkuttelevia, että niitä halutaan käyttää. 

Tähän voi vaikuttaa myös hyvien esimerkkien kautta, kun onnistutaan jonkun tiimin 

kanssa ratkomaan liiketoimintaongelmia hyvin tuloksin ja tieto onnistumisista leviää.  

 

Ensisijaisena tavoitteena BI-osaamiskeskuksen tavoitteellisessa kehittämisessä 

Saukkonen pitää sitä, että vaikeusastetta nostetaan tekemisen myötä, eli peilataan mitä 

muualla maailmalla tehdään jo ja miten omaa liiketoimintaa voidaan parantaa. 

Kustannussäästöjen hakemistakin hän pitää ilmeisenä, mutta ei pidä ilmiselvänä, että ne 

toteutuvat. IT-säästöjen mittaaminen on hänen mielestään helpompaa kuin 

liiketoimintahyötyjen mittaaminen, vaikka liiketoimintahyödyt ovat tavoiteltuja ja niihin 

kannattaa keskittyä. Liiketoimintahyötyä voi olla toki esimerkiksi manuaalisen työn 

väheneminen. Säästäminen ei kuitenkaan ole Saukkosen mielestä pääsyy, miksi BI-

osaamiskeskukseen kannattaa panostaa vaan liiketoimintahyödyt ja se, että organisaatio 

menee eteenpäin. Tosin, jos käytössä on moninainen järjestelmäkenttä, säästöjä saadaan 

yhtenäistämisen myötä, mutta on pidettävä mielessä, että IT-kuluissa säästäminen ei tuo 

lisää asiakkaita. Säästöjä voi tulla siinä sivussa ja säästöillä voidaan esimerkiksi rahoittaa 

osaamiskeskuksen pyörittämistä. 

 

Yhteenvetona Saukkonen kehottaa hankkimaan oikeat ihmiset, edes muutaman, jotka 

ovat tehneet tätä aiemmin tai joilla on vahva visio. Rahalla ei resursointi kuulemma ratkea, 

vaan vaatii nimenomaan oikeat ihmiset, jotka pystyvät tekemään suunnitelman ja 
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rakentamaan luottamuksen. Eteneminen kannattaa aloittaa pienistä kokonaisuuksista, niin 

IT-toimituksessa kuin liiketoiminta-ohjauksessakin. Eli oikealla porukalla liikkeelle ja 

riittävästi sisäisiä osaajia, siinä ovat lähtökohdat.  

 

 

4.2 Yhteenveto haastatteluista 

 

 
4.2.1 BICC-osaamiskeskuksen perustaminen 
 
Kaikki haastateltavat korostivat liiketoimintalähtöisyyden tärkeyttä BI-kehittämisessä sekä 

osaamiskeskuksen perustamisessa, vaikka kahdella haastateltavalla on kokemusta 

nimenomaan IT-vetoisen osaamiskeskuksen pyörittämisestä. Myös henkilövalinnat ovat 

tärkeitä sekä organisaation sisäinen BI-osaaminen, jotta organisaatiossa syntyy 

ymmärrystä, miten heidän omaa dataa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä 

sekä toisaalta ymmärrystä yleisesti BI-järjestelmien ja työkalujen tuomista 

mahdollisuuksista suhteessa organisaation oman ympäristön asettamiin rajoituksiin. 

Ulkoistus on kannatettavaa rutiiniityön osalta, mutta vahva visio ja ohjaus kannattaa 

säilyttää omassa organisaatiossa. Offshore-resurssien onnistunutta käyttöä epäiltiin, sillä 

BI-alueen tekeminen vaatii läheistä yhteistyötä liiketoiminnan edustajien kanssa 

liiketoimintatarpeiden ja -vaatimusten muuttuessa nopeasti. Haastateltavien mukaan 

kehittäminen kannattaa aloittaa pienistä kokonaisuuksista ja isommat kokonaisuudet on 

syytä pilkkoa osiin.  

 

Fokus kannattaa pitää teknisten ratkaisuiden pohtimisen sijaan liiketoimintaongelmissa, 

joiden ratkaisua vasten mietitään mahdollisimman yksinkertaiset prosessit. Ketteryys 

syntyy, kun pieniä kokonaisuuksia toteutetaan prosessin mukaisesti ja viedään niin 

sanottujen laatuporttien läpi testauksen kautta tuotantoon. Ketterää kehitystä voi tukea 

protoilulla, jotta saadaan pienellä työmäärällä näytettyä, mitä on mahdollista tehdä ja 

toisaalta tarpeita on helpompi täsmentää liiketoiminnan kanssa. Ketteryys edellyttää 

osaamista myös koko organisaatiolta ja sitoutumista esimerkiksi testaukseen 

kehitysjakson eli sprintin päätteeksi.  

 

Jotta prosessi toimii kunnolla, täytyy BICC:n ohjaavissa ryhmissä olla tarpeeksi 

päätäntävaltaa toteutusten priorisointiin ja tarvittavien linjausten tekemiseen, jotta 

liiketoiminnan kannalta tärkeimmät eli strategiaa tukevat työt etenevät ensin, eikä 
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priorisointi jää toteuttajien arvattavaksi. Liiketoimintahyödyt ovat ensisijaisia tavoiteltavia 

hyötyjä BICC:n perustamisessa, ympäristöjen ja työkalujen yhtenäistämisen myötä 

saadaan myös IT-säästöjä. Jotta hyötyjä voidaan arvioida, on asetettava mittarit ja 

määriteltävä mitä onnistuminen tarkoittaa, IT-säästöjen laskeminen on helpompaa, mutta 

liiketoimintahyötyjä pitäisi pystyä mittaamaan myös. Lisäksi tavoitteet on asetettava 

realistisiksi ja otettava huomioon myös muiden osa-alueiden suunnitelmat ja riippuvuudet 

sekä synkronoitava tiekartat.  

 

 

4.2.2 BI-järjestelmät ja -arkkitehtuuri 
 

Keskeisiä kysymyksiä ja valintoja, jotka liittyvät liiketoiminnan ketteryyteen ja 

arkkitehtuurivalintoihin ovat tehdäänkö isoja, keskitettyjä järjestelmiä vai pieniä ketterästi 

saatavia ratkaisuita. Esimerkiksi ketterillä työkaluilla voidaan tehdä nopeasti 

muistinvaraisia ratkaisuita ja saada nopea liiketoimintahyöty, mutta arkkitehtuurista tulee 

tällöin pakettimainen ja se voi hajota ajan kuluessa. Täysin keskitetty ratkaisu taas voi 

tarkoittaa hidastempoista kehittämistä. Jotta arkkitehtuurin pakettimaisuus vältetään, tätä 

tasapainottelua keskitetyn tietovaraston ja niin sanotun ohituskaistan välillä täytyy jonkun 

pitää hallinnassa.  

 

Tulevaisuuden trendi raportoinnissa on Self Service BI eli itsenäiskäyttö, joka 

mahdollistaa ennalta määrittelemättömien kyselyiden tekemisen helposti ja joka tuo 

ketteryyttä raportointiin ja liiketoimintaan. Tämä edellyttää siihen soveltuvaa 

arkkitehtuuria, osaamisen jalkauttamista ja kouluttamista, jotta loppukäyttäjät osaavat 

käyttää työkaluja oikein.  

 

Myös ennustavan analytiikan mahdollistaminen ja Big Datan hyödyntäminen on niin ikään 

huomioitava arkkitehtuurisuunnittelussa, vaikka Big Datan hyödyntämisen potentiaalia ei 

tällä hetkellä organisaatiossa täysin hahmotettaisikaan. Nämä asiat huomioiden 

järjestelmä- ja arkkitehtuuriratkaisut kannattaa pitää sen verran helppoina kehittää, 

ylläpitää ja käyttää, ettei niistä tule kehityksessä pullonkauloja. Datan laatuongelmat 

saattavat tulla näkyville raportoinnin kehittämisen myötä ja tähän kannattaakin kiinnittää 

huomiota, jotta ongelmat saadaan korjattua niiden lähteestä. Keinot operatiiviseen datan 

laadun varmistamiseen ja riskien tunnistamiseen ovat teknisiä ja nämä täytyy ottaa 

huomioon myös arkkitehtuuriratkaisuissa 
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4.2.3 Muutoksenhallinta ja -läpivienti 
 
BI-kehittämisen onnistunut keskittäminen vaatii paljon suunniteltua, johdonmukaista 

viestintää ja johdon tuen. Arvoa on rakennettava pikkuhiljaa: pitää tehdä realistinen 

suunnitelma siitä, mikä on mahdollista ja mitkä prosessit ja toimintamallit tuovat eniten 

lisäarvoa, tavoitteet eivät saa olla liian teoreettisia tai liian IT-lähtöisiä.  

 

Tavoitteena on tehdä palveluista, prosesseista ja työkaluista niin houkuttelevia, että kaikki 

haluavat käyttää niitä. Toisaalta, jos jostakin organisaation osasta tuntuu työläämmältä 

toimia yhteisten, sovittujen toimintamallien mukaan, niin tällöin johdon on kirkastettava 

organisaatiossa yhtenäisistä toimintatavoista saatavia kokonaishyötyjä. Hyvät ja 

onnistuneet esimerkkitoteutukset toimivat myös viestinviejinä koko talossa ja kasvattavat 

luottamusta.  

 

Toisena vaihtoehtona on miettiä, onko strategian vastaista, jos joku organisaation osa 

toimii itsenäisesti ainakin joissain BI-kehittämisen osuuksissa. Koulutus on tärkeä osa 

uusien toimintamallien jalkautusta, kuten myös riittävä vaikutusmahdollisuuksien 

antaminen lopputuloksiin. Lisäksi osaamiskeskuksen käytäntöjen täytyy olla avoimia, 

hyödyntämisen ja yhteydenoton täytyy olla helppoa ja läpinäkyvää. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tietoa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi tiedon jalostusasteen 

mukaan tai sen luonteen mukaan: osa tiedosta on havaittavaa ja helposti jaettavaa, 

organisaatiolle arvokas tieto on usein niin sanottua hiljaista tietoa ja vaikeammin 

siirrettävissä. Nonaka ja Takeuchi (1995) tutkivat 80-luvulla japanilaisten yritysten 

menestykseen vaikuttavia tekijöitä. He tulivat siihen tulokseen, että menestyksen 

salaisuutena on japanilaisyritysten taito organisationaaliseen tiedon luomiseen, jolla tässä 

tarkoitetaan koko yrityksen kykyä tuottaa uutta tietoa, levittää sitä koko organisaatioon ja 

integroida se yrityksen tuotteisiin, palveluihin ja järjestelmiin. Tietopääomaa voidaankin 

pitää organisaation arvoa lisäävänä omaisuutena, jota voidaan lisätä tietojohtamisen 

avulla.  

 

Tiedon johtaminen on jatkuva prosessi, jossa luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja 

sovelletaan tietoa. Organisaation on tarjottava prosesseja varten oppimisen 

tukijärjestelmät ja kehitettävä organisaation arvoja kulttuuria ja arvoja siihen suuntaan, 

että ne tukevat tiedon jakamista. Osallistava johtaminen, avoin ja epämuodollinen 

kommunikaatio sekä runsas palaute ovat esimerkiksi tekijöitä, joilla tiedon johtamista 

voidaan tukea.  

 

Jotta tieto on helposti kaikkien saatavilla, se edellyttää, että tieto käsitellään siten, että 

tietovarastot ovat loogisesti organisoituja, luotettavia ja täsmällisiä. Näkökulmia 

tietojohtamiseen on useita, mutta yleisesti tavoitteena on liiketoimintatiedon rikastaminen 

ja johtaminen sekä ajantasaisen tiedon ja ymmärryksen tuottaminen päätöksentekijöille. 

Liiketoimintatiedon hallinnan tavoite on parempien päätösten lisäksi auttaa tekemään 

päätöksiä nopeammin ja olemaan näin ollen kilpailijoita ketterämpi. Liiketoimintatiedon 

hallinnan parhaita käytäntöjä mietittäessä kirjallisuudesta ja tekemistäni haastatteluista 

voisi nostaa yhden tekijän ylitse muiden ja se on liiketoimintalähtöisyys. Eli että 

keskitytään liiketoiminnan ongelmaan ja sen ratkaisuun. Tavoitetilaa lähdetään tukemaan 

teknologiavalinnoilla, ne eivät saa olla itsetarkoitus.  

 

Osaamiskeskuksissa (Competency Centers) yritykset voivat keskittää tietyn aihealueen 

osaamista ja jakaa sitä organisaationlaajuisesti tehokkaalla tavalla sen sijaan, että eri 

toiminnoissa ratkotaan samoja asioita ja päädytään käyttämään erilaisia työkaluja. BI-
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osaamiskeskus eli BICC edistää liiketoimintatiedon tehokasta hyödyntämistä ja tuotantoa. 

Koordinoitu kehittäminen vähentää BI:n siiloja ja sitä kautta tulee säästöjä hankinnoissa, 

päällekkäisyydet vähenevät, informaation yhteneväisyys paranee ja hallinnointi ja ylläpito 

helpottuvat. Yksi BICC:n vahvuuksista on sen potentiaali standardoida kehitysmallit 

organisaationlaajuisiksi. Kun tämä yhdistetään tunnistettuihin parhaisiin käytäntöihin ja 

hyviin BI-kumppaneihin, voi organisaatio saada parhaat hyödyt liiketoimintatiedon 

hallinnasta: tavoitteena on kehittää liiketoimintaprosesseja ja päästä reaktiivisesta 

proaktiiviseen analytiikkaan ja ennustamiseen.  

 

BICC-osaamiskeskuksen muodostamiseen ei ole olemassa yhtä suositeltavaa ratkaisua, 

tuoreimmat lähteet kuitenkin suosittelevat monitasoista ohjausta aiemmin vallalla olleen 

täysin keskitetyn hallintamallin sijaan ja suosittelevat erilaisten raportointi- ja 

analytiikkatarpeiden tukemista sekä kokeilevaa kehittämistä oikeiden edistettävien 

asioiden löytämiseksi.  

 

 
Tässä työssä teen seuraavat suositukset LähiTapiolalle: 

 

1) Ennen BI-osaamiskeskuksen lanseeraamista kannattaa miettiä käyttötapaukset ja 

tarpeet, joihin osaamiskeskus vastaa.  

 

2) Tavoitteiden kannattaa olla realistisia, mutta roadmapin silti kunnianhimoinen, jotta 

raportointi ja analytiikka kehittyvät perinteisestä peruutuspeiliin katsomisesta 

reaaliaikaisempaan, eri tietolähteitä yhdistävään raportointiin ja ennustavaan 

analytiikkaan ja toimenpide-ehdotuksiin. BICC:n roadmapin täytyy vastata 

organisaation strategian tarpeisiin ja olla synergiassa muiden toimintojen 

suunnitelmien kuten myös ICT-strategian kanssa. 

 

3) BI-kehittämisen vieminen osaamiskeskusta kohti kannattaa aloittaa hyödyllisimmistä 

tehtävistä eli esimerkiksi sellaisista liiketoimintaprosesseista, joissa on suurin paine 

saada tuloksia tai eniten strategiaa tukevista kehityshankkeista. 

 

4) Keskittyminen liiketoiminnan BI-ongelmaan ja sen ratkaisuun on suositeltavaa. 

Ratkaisua tuetaan järjestelmillä, tämä edellyttää käyttäjien tarpeiden ymmärtämistä ja 

loppukäyttäjien osallistamista kehittämiseen.  
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5) Välinevalinnoissa kannattaa kiinnittää huomiota ennen kaikkea tiedon 

integrointimahdollisuuksiin, skaalautuvuuteen ja helppokäyttöisyyteen. 

Arkkitehtuurisuunnittelussa on huomioitava Self Service BI, ennustavan analytiikan 

mahdollistaminen ja Big Datan hyödyntäminen.  

 

6) Luotettava raportointi edellyttää luotettavaa dataa. Datan laadun varmistamisen tulee 

lähteä liiketoiminnasta ja datan omistajuuden määrittelystä. IT mahdollistaa ja luo 

siihen automatiikkaa. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä liiketoiminnan ja IT:n välillä. 

 

7) Talon sisäinen BI-osaaminen on arvokasta ja osaajat kannattaa mahdollisuuksien 

mukaan ottaa osaksi BICC:n toteutustiimiä, sillä heillä on jo tietoa organisaation 

käytännöistä ja ideoita parhaisiin käytäntöihin sekä näkemystä, kuinka välttää 

aiemmat virheet. Tarvittavaa osaamista on esimerkiksi vaatimusten kerääminen, 

käyttöliittymäosaaminen ja käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen, projektinhallinta, 

muutoksenhallinta, prosessien hallinta ja tietohallinto-osaaminen.   

 
8) Tiedon jakamista tukee toimintakulttuurin muutoksen johtaminen kohti 

keskinäisriippuvaista yhteisöä, joka kannustaa tiedon jakamiseen ja keskinäiseen 

sparraukseen. 

 

9) Muutoshallinta, viestintä ja koulutus ovat tärkeitä! Osaavien resurssien lisäksi 

kunnollinen muutosjohtaminen on kriittistä BI-hankkeiden onnistuneen läpiviennin 

kannalta. Näille kaikille osa-alueille on suositeltavaa tehdä suunnitelma, sopia vastuut 

ja käytännöt  ja varata resurssit. 

 

10)  Jotta BI-osaamiskeskuksen toimintaa voi kehittää oikeaan suuntaan, on määriteltävä, 

mikä on hyvä tulos ja luotava mittarit tulosten mittaamiseen. 

 

11)  Erityisen tärkeää on johdon tuen varmistaminen, vaikka se hieman kliseiseltä 

kuulostaakin. BICC:n päätöksentekoryhmään tarvitaan riittävillä valtuuksilla toimivia 

henkilöitä, jotta päätöksiä voidaan tehdä sujuvasti. Lisäksi muutoksenhallinta ja 

yhteisten prosessien mukaan toimiminen edellyttävät sitoutuneisuutta kaikilta 

organisaation tasoilta.  
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Mielestäni tässä ovat tärkeimmät huomioitavat seikat kirjallisuuden ja haastatteluiden 

perusteella LähiTapiolalle liiketoimintatiedon hallinnan tehostamiseksi ja BICC-

osaamiskeskuksen perustamiseksi. Haastattelut tukivat kirjallisuudesta ja muista lähteistä 

löytyneitä parhaita käytäntöjä, tosin varsinaista tutkimustietoa BI-osaamiskeskukseen 

liittyen on vähän. Lisäksi BI-alueen kehitys on niin vauhdikasta, että vanhemmat julkaisut 

eivät välttämättä ole kaikilta osin enää relevantteja tai ainakin suositukset ovat muuttuneet 

uuden tiedon valossa. Tutkittavaa tältä alueelta varmasti löytyy, mielenkiinnon kohteina 

jatkotutkimuksessa voisivat olla esimerkiksi mittareiden asettaminen liiketoimintatiedon 

hallinnan toimintatapojen ja järjestelmien kehittämisessä sekä BI-arkkitehtuurin 

modernisointi.  

 

Yleisten johtopäätösten tekemiseksi haastattelujen määrä oli pieni, vaikka haastattelut 

vaikuttivat tukevan kirjallisuudesta löytyneitä näkemyksiä. Kuitenkin, kun BICC:n 

perustaminen etenee LähiTapiolassa ja sen toiminnasta saadaan käytännön kokemusta, 

olisi mielenkiintoista tehdä lisähaastatteluita ja vaihtaa kokemuksia finanssialan tai muiden 

toimialojen yritysten BI-osaajien kanssa Suomessa tai kansainvälisten verkostojen kautta 

muualla Euroopassa.  

 

.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1.  HAASTATTELUKYSYMYKSET YRITYKSILLE: Onnistuneen Business 

Intelligence Competency Centerin rakentamisen lähtökohdat  

 
 
 
BICC-OSAAMISKESKUKSEN PERUSTAMINEN 
 
 

 Miten yrityksessänne BICC on toteutettu, onko osaamiskeskus hajautettu vai 
keskitetty? Onko toiminta liiketoiminta- vai tietohallintovetoista? 

 
- Minne BICC on sijoitettu organisaatiossa? Hyödyt/haitat? 

  Esim. liiketoiminta vs. IT 
 - virtuaalinen vai fyysinen kokoonpano? 
 - Miten usein kokoontuu ja ketä edustettuna? 

- Suosituksenne kokemuksen perusteella? 
 

 Käytännön menetelmät osaamisen hallintaan, jos käytössä on hajautettu hallintamalli? 
 

 Hallintamallin käyttöönoton tiekartta, miten sen kanssa on edetty? 
- Kauanko on kestänyt? 
- Minkälaisiin osakokonaisuuksiin käyttöönotto on jaettu? 
- Biccin vaiheet? 

 

 Kuinka paljon mielestänne BICC -osaamista voi ulkoistaa ja mitä toimintoja olisi hyvä 
hallita yrityksen sisällä? 

 - Missä rooleissa käytätte ulkopuolista konsultointia? 
 

 Mitä yrityksessänne tarkoitetaan ketterällä BI:llä? Miten saavutetaan ketteryys? 
 

- Toteutatteko liiketoimintatiedon hallintaprojekteja ketterillä menetelmillä? 
- Miten työkalut ja arkkitehtuuri tukevat ketterien menetelmien käyttöä? 
- Eli BICC-yksikön toiminnan ketteryys sekä siitä näkökulmasta, että pystytään 
vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin ketterästi? 
 

 Kuinka nopeasti saadaan BI-palvelu käyttöön nykyistä hallintamallia käyttäen 
verrattuna aikaan ennen osaamiskeskusta? 

- Esimerkiksi uusi raportti? 
 

 Oliko yrityksenne tavoitteena saada BI-alueen kustannukset alenemaan ja onko tämä 
toteutunut? Millä aikavälillä? 

 

 Minkälaisia tiedon hallinnan prosesseja yrityksessänne on käytössä: tiedon 
omistajuus, tiedon laadun hallinta jne? 
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BI-JÄRJESTELMÄT JA -ARKKITEHTUURI 
 
 

 Miten yrityksessänne on varmistettu, että liiketoiminnan käynnistämissä projekteissa 
otetaan suunnittelussa riittävän ajoissa huomioon BI/DW -ympäristöihin mahdollisesti 
kohdistuvat muutostarpeet? 

- Onko esimerkiksi huomioitu jotenkin projektimallissa? 
 

 Mitä vaaditaan tietojärjestelmiltä, jotta BICC-malli voidaan ottaa käyttöön? 
- Onko uusi toimintamalli tuonut uusia vaatimuksia lähdejärjestelmille sekä tieto- ja 

raportointijärjestelmille? 
 

- Oliko yrityksessänne tavoitteena yhtenäistää/vähentää BI-teknologioita. Onko 
tässä onnistuttu ja mitkä ovat olleet keskeiset muutokset? Millä aikavälillä tämä on 
toteutunut? 

 
 
 
MUUTOKSENHALLINTA 
 
 

 Miten faktapohjaisen päätöksenteon tuomat hyödyt näkyvät organisaatiossa? 
- Mitä tavoitteita yrityksessänne asetettiin BICC:n käyttöönotolle? 
- Miten tavoitteisiin on päästy? 
- Millä mittareilla tavoitteiden onnistumista on mitattu? 
- Kuinka liiketoiminta kokee, että tilanne on parantunut? 

 

 Jos BICC on onnisunut ratkaisu, mitkä ovat avaintekijät? 
- Jos on lähtenyt nihkeästi liikkeelle, mikä on ollut suurin hidaste / este tälle? 
- Olisiko jotain kannattanut tehdä toisin? 
 

 Miten BICC-ryhmän ydin, eli liiketoiminnan ja IT:n edustajat, saadaan toimimaan 
yhteisen päämäärän hyväksi? 

- Mitkä ovat kokemuksenne, kuinka? 
 

 Kuinka varmistetaan koko yrityksen sitoutuminen uuden toimintamallin mukaisiin 
prosesseihin? 

- Miten yrityksessänne on hoidettu viestintä BICCIn käyttöönoton aikana ja 
jälkeen? 
 

 Millaista koulutusta yrityksessänne on järjestetty BICC-hallintamalliin liittyen? 
 

 Onko muutosvastarintaa ollut uuden toimintamallin käyttöönotossa? 
- Miten tämän voisi mielestänne minimoida? 
- Kokeeko liiketoiminta, että joustavuutta ei ole enää standardoinnin myötä? 

 

 
 
 
 
   


