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Perinteisten kilpailuetujen katoaminen ja kilpailun kiristyminen haastavat yrityksiä 

etsimään keinoja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tietotekniikan nopea kehitys ja 

liiketoiminnassa syntyvän datan määrän kasvu luovat yrityksille mahdollisuuden 

hyödyntää analytiikkaa päätöksenteon tukena ja liiketoiminnan tehostamisessa. 

Työ on kirjallisuuskatsaus ja sen tavoitteena on selvittää analytiikkajärjestelmän 

käyttöönottoprojektin vaiheet, käyttöönottoon liittyvät kustannukset ja miten 

kustannuksia voidaan hallita. Lisäksi esitetään tiivis katsaus analytiikan 

kehitykseen ja nykytilaan sekä tarkastellaan hankintamalleja, hankkeiden 

taloudellista arviointia ja käyttöönottoprojektin kriittisiä menestystekijöitä.  

Käyttöönottoprojekti on monivaiheinen ja se alkaa liiketoiminnan analysoinnista 

sekä järjestelmän suunnittelusta ulottuen aina sen toteutukseen ja jälkiarviointiin. 

Käyttöönottoon liittyy useita kustannuseriä, joita voidaan luokitella niiden 

ominaisuuksien perusteella. Projektin kustannusten hallinnan prosesseja ovat 

kustannusten hallinnan suunnittelu, kustannusten arviointi, budjetin määrittäminen 

ja kustannusten valvonta, jotka limittyvät käyttöönoton vaiheiden kanssa. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Globaalisaatio, perinteisten kilpailuetujen katoaminen ja kilpailun jatkuva kiristyminen luovat 

yrityksille paineita etsiä keinoja kilpailijoista erottautumiseksi ja kilpailuedun luomiseksi. 

Nykyisin kilpailuedun lähteenä ovat pääasiassa liiketoiminnan ja päätöksenteon tehokkuus. 

Tietotekniikan nopea kehitys ja liiketoiminnassa syntyvän datan määrän räjähdysmäinen kasvu 

ovat luoneet yrityksille mahdollisuuden tehostaa toimintaansa analytiikan keinoin. (Davenport 

& Harris 2007, s. 28-31) Analytiikka mahdollistaa dataan pohjautuvien järkiperäisten 

päätöksien tekemisen, jotka osuvat todennäköisemmin oikeaan kuin intuitioon perustuvat 

päätökset (Bonabeau 2003, s. 117). 

 

Analytiikkajärjestelmän käyttöönottaminen vaatii yritykseltä suuria investointeja ja 

sitoutumista analyyttisen toimintatavan hyödyntämiseksi. Yrityksen on hankittava tarvittavat 

laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut sekä palkattava ja koulutettava osaavaa henkilöstä analyyttisen 

toiminnan mahdollistamiseksi. Nämä ja monet muutkin tekijät synnyttävät kustannuksia, joiden 

tunnistaminen ja niiden hallintaan liittyvät prosessit ovat tärkeitä analytiikkajärjestelmien 

käyttöönottoprojekteissa, jotta projektit saadaan päätökseen laaditun budjetin ja 

projektiaikataulun mukaisesti.  Gartner (2016) ennustaa analytiikkajärjestelmien markkinoiden 

olevan arvoltaan 16,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016 trendin ollessa kasvava. 

Tutkimusaiheen voidaankin todeta olevan tärkeä ja ajankohtainen, sillä analytiikan 

hyödyntäminen yritysten toiminnassa lisääntyy. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on selvittää analytiikkajärjestelmän käyttöönottoprojektin vaiheet, siinä 

syntyviä kustannuksia sekä kuinka kustannuksia voidaan hallita, jotta käyttöönottoprojekti 

saadaan päätökseen kustannustehokkaasti. Tutkimusaihe jakaantuu seuraaviin osakysymyksiin:  
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1. Mitä vaiheita kuuluu analytiikkajärjestelmän käyttöönottoprojektiin? 

2. Mitä kustannuseriä käyttöönottoprojektiin liittyy ja kuinka kustannuksia voidaan 

hallita? 

 

Työssä rajaudutaan tarkastelemaan analytiikkajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottovaiheesta 

syntyviä kustannuksia järjestelmää hankkivan yrityksen näkökulmasta. 

Analytiikkajärjestelmällä viitataan sekä älykkään tiedonhallinnan (Business Intelligence, BI) 

että liiketoiminnan analytiikan (Business Analytics, BA) järjestelmiin. Työssä tarkastellaan 

käyttöönottoprojektia pääsääntöisesti perinteisen, yrityksen omissa tiloissaan hallinnoiman, 

järjestelmän näkökulmasta. Lisäksi sivutaan järjestelmän hankintaa ja käyttöönottamista 

pilvipalveluna, koska pilvipalveluiden suosio on viime aikoina kasvanut huomattavasti ja 

toisaalta hankintamallien käyttöönottokustannuksissa on selkeitä eroja.  

 

1.3 Työn rakenne ja menetelmät 

 

Työ on kirjallisuuskatsaus. Pääasiallisina lähteinä käytetään alan kirjallisuutta ja tieteellisiä 

artikkeleita. Työn tutkimusaiheen käsittely jakaantuu neljään päälukuun, jotka esitetään 

kuvassa 1. Luvussa 2 tarkastellaan, mitä analytiikkajärjestelmät ovat, mihin niitä käytetään, 

miten ne ovat kehittyneet nykypäivään mennessä ja mitä niiden käyttäminen edellyttää 

yritykseltä. Luvussa 3 käsitellään analytiikkajärjestelmän käyttöönoton vaiheita, käytettävissä 

olevia hankintamalleja, hankkeen taloudellista arviointia sekä kriittisiä menestystekijöitä 

käyttöönottoprojektin onnistumiseksi. Luvussa 4 keskitytään käyttöönottoprojektissa syntyviin 

kustannuksiin ja prosesseihin, joilla kustannuksia hallitaan läpi projektin. Lopuksi luvussa 5 

esitetään yhteenveto ja johtopäätökset.  

 

 

Kuva 1 Kandidaatintyön eteneminen  
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2 ANALYTIIKKAJÄRJESTELMÄT 

 

2.1 Analytiikka 

 

Nykypäivän korkean kilpailun markkinoilla merkittäväksi erottautumistekijäksi nousee 

yrityksen kyky tehdä tarkkoja, oikea-aikaisia ja tuloksia tuottavia päätöksiä asiakkaiden 

tarpeisiin vastaamiseksi (Bose 2009, s. 155).  Useat perinteiset erottautumiskeinot ovat 

kadonneet: globalisaation myötä maantieteellisellä sijainnilla ei ole väliä, teknologia 

kopioidaan nopeasti ja todellisia tuote- tai palveluinnovaatioita syntyy entistä harvemmin. 

Nykyisin kilpaillaan enää siitä, kuinka tehokasta liiketoiminta on ja kuka tekee parhaimmat 

päätökset. Analytiikan avulla yritykset saavat liiketoimintaprosesseistaan ja päätöksistään 

kaiken arvon irti. (Davenport & Harris 2007, s. 28) 

 

Analytiikalla tarkoitetaan datan laajaa hyväksikäyttöä, tilastollista ja kvantitatiivista analyysiä, 

selittäviä ja ennustavia malleja sekä toiminnan, päätöksenteon ja johtamisen perustamista 

tosiasioihin. Analyyttisen toiminnan avulla tuotettua aineistoa hyödynnetään ihmisten 

päätöksenteon tukena tai sillä voidaan ohjata automatisoitua päätöksentekoa. Kyky tehdä 

oivaltavia analyysejä edellyttää hyvää tiedon johtamista, sillä sen avulla yritys kykenee 

keräämään oleelliset liiketoimintatiedot yhteen ja hyödyntämään ne tehokkaasti analyyseissä. 

Analyyttistä toimintaa tukemaan on kehitetty lukuisia määriä erilaisia ohjelmistoja ja 

järjestelmiä, joilla analyysejä voidaan suorittaa tehokkaasti ja vaivattomasti. (Davenport & 

Harris 2007, s. 26-27)  

 

2.2 Analytiikan tyypit 

 

Analytiikka voidaan jakaa kolmeen tyyppiin käyttötarkoituksen perusteella: kuvailevaan, 

ennustavaan ja ohjailevaan analytiikkaan. Analytiikan tyyppejä voidaan hyödyntää toiminnassa 

itsenäisesti tai niiden yhdistelminä tarvittavan informaation keräämiseksi. Esimerkiksi osalle 

yrityksistä voi riittää yksinkertaiset kuvailevat liiketoimintaraportit, kun taas toisille on tärkeää 

saada kattavampaa informaatiota kaikkia analytiikan tyyppejä hyödyntäen suunnittelun ja 

päätöksenteon tueksi. (Schniederjans et al. 2014, s. 4) 
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Kuvailevalla analytiikalla tarkoitetaan yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä, joilla voidaan 

kuvata käsiteltävän datajoukon tai tietokannan sisältöä (Schniederjans et al. 2014, s. 4). Sillä 

pyritään vastaamaan kysymyksiin mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtumassa. Sen avulla 

voidaan tehdä esimerkiksi standardoituja liiketoimintaraportteja, erikoisraportteja ja porautuvia 

kyselyitä datasta. Lisäksi sitä hyödynnetään liiketoiminnan mahdollisuuksien ja ongelmien 

tunnistamisessa. (Delen & Demirkan 2013, s. 361) 

 

Ennustavalla analytiikalla tarkoitetaan matemaattisia tekniikoita selittävien ja säännöllisesti 

toistuvien tekijöiden tunnistamiseksi datasta. Sen avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin mitä 

tulee tapahtumaan ja miksi. Ennustavan analytiikan mahdollistavat erilaiset datan 

louhintatekniikat ja tilastolliset ennustemallit. Ennustavaa analytiikkaa hyödyntämällä pyritään 

ymmärtämään tulevaisuutta ja tekemään mahdollisimman tarkkoja ennusteita tulevaisuuden 

tapahtumista niihin reagoimiseksi. (Delen & Demirkan 2013, s. 361) 

 

Ohjailevalla analytiikalla tarkoitetaan matemaattisia algoritmeja, joilla voidaan tutkia 

vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintamalleja liiketoiminnassa syntyviin ongelmiin määriteltyjen 

tavoitteiden, vaatimusten ja rajoitteiden pohjalta. Sillä pyritään vastaamaan kysymykseen mitä 

yrityksen tulisi tehdä liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi. Ohjailevan analytiikan 

mahdollistavat muun muassa optimointi- ja simulointimalli sekä muut päätösmallit. Sen avulla 

pyritään löytämään parhaat toimintamallit ja päätökset liiketoiminnassa kohdattaviin ongelmiin 

ja valintatilanteisiin suurimman hyödyn saavuttamiseksi. (Delen & Demirkan 2013, s. 361) 

 

2.3 Analytiikan kehitys 

 

Ensimmäiset askeleet kohti analyyttisten menetelmien hyödyntämistä ajoittuvat 1960-luvulle, 

jolloin yrityksissä ja tutkimuksessa aloitettiin kokeilemaan tietokonejärjestelmien kykyä 

analysoida informaatiota ja tukea päätöksentekoa. Analyyttisiin, toistuviin ja rajattuihin 

yrityksen toimintoihin, kuten tuotannonsuunnitteluun ja kuljetusten reititykseen, käytettäviä 

sovelluksia kutsuttiin päätöksenteon tukijärjestelmiksi (Decision Support System, DSS). 

Tietokoneiden avustaman tilastollisen analyysin hyödyntäminen yleistyi 1970-luvulla, kun 

SAS Instituten ja SPSS:n kaltaiset yritykset lanseerasivat siihen soveltuvia paketoituja 

ohjelmistokokonaisuuksia. Yrityksissä ylin johto käytti sovelluksia ja dataa liiketoiminnan 
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valvomiseen ja raportointiin, jolloin syntyivät johdon tietojärjestelmät (Executive Information 

System, EIS). (Davenport & Harris 2007, s. 31-32) Ohjelmistopohjaisten ja helppokäyttöisten 

analyysityökalujen kehittäminen edisti analytiikan hyödyntämistä liiketoiminnassa, koska 

niiden ansiosta myös vähemmän asiaan perehtyneet kykenivät suoriutumaan analyyseistä 

(Deepak 2014, s. 334). 

 

1990-luvulla toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource Planning, ERP) ja 

asiakkuudenhallintajärjestelmien (Customer Relationship Management, CRM) 

käyttöönottamisen yleistyminen yrityksissä mahdollisti liiketoiminnan datan järjestelmällisen 

keräämisen tietokantoihin. Tietokannoissa data on helposti saatavilla, käsiteltävissä ja 

analysoitavissa. (Deepak 2014, s. 334) Tiedon hallinnan tärkeys korostui, kun toiminnasta 

kerättävän ja analysoitavan datan määrä kasvoi rajusti järjestelmien ja myöhemmin internetin 

myötä. Suuren datamäärän käsittelyn tarpeisiin kehitettiin OLAP-järjestelmät (Online 

Analytical Processing). (Davenport & Harris 2007, s. 32) OLAP-järjestelmien avulla dataa 

voidaan järjestellä ja analysoida tehokkaasti eri tavoin raporttien luomiseksi. Ne toimivat 

esikuvina myöhemmille tietokonepohjaisille kehittyneemmille analytiikkaohjelmistoille. 

(Deepak 2014, s. 334) 

 

Nykyisin tähän päätöksentekoon liittyvän datan keräämisen, hallinnan ja raportoinnin sekä 

siihen liittyvän analytiikan ja laskennan kenttään viitataan käsitteellä älykäs tiedonhallinta 

(Davenport & Harris 2007, s. 32). Sen rinnalle on noussut käsite liiketoiminnan analytiikka, 

joka tuo mukanaan uudenlaisen lähestymistavan datan tehokkaaseen hyödyntämiseen 

päätöksenteon ja liiketoiminnan tukena (Davenport 2010, s. 2). 

 

2.4 Älykäs tiedonhallinta – Business Intelligence 

 

Älykkäällä tiedonhallinnalla tarkoitetaan järjestelmiä, joilla kerätään, varastoidaan ja 

hallinnoidaan suuria määriä dataa yrityksen toiminnoista, jota analysoimalla saadaan 

moninaista tietoa yrityksen toiminnasta ja kilpailuympäristöstä päätöksenteon tueksi. Sen 

tarkoituksena on tarjota ajantasaista ja laadukasta informaatiota oikeaan aikaan, oikeassa 

paikassa ja oikeassa muodossa yrityksen päätöksentekijöille ja toiminnan suunnittelijoille. 

Älykäs tiedonhallinta yhdistää aiemmat tiedonhallinnan kenttään liittyvät innovaatiot yhteen 
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järjestelmään, joita ovat OLAP, datan ja tietokantojen louhinta, yritysjohdon järjestelmät, 

yrityksen tietojärjestelmät sekä visualisointi.  (Negash & Gray 2008, s. 175-177) Kuvassa 2 

esitetään havainnollistava kuva älykkään tiedonhallinnan komponenteista. 

 

 

Kuva 2 Älykkään tiedonhallinnan komponentit (mukaillen Negash & Gray 2008, s. 177) 

 

Saxena ja Srinivasan (2013, s. 85) määrittelevät älykkään tiedonhallinnan kokoelmana 

työkaluja ja tekniikoita datan hallinnoimiseen, analysoimiseen ja päätöksenteon tueksi. Bosen 

(2009, s. 156) mukaan älykäs tiedonhallinta on laaja kokonaisuus ja sitä voidaan tarkastella 

johdollisesta ja teknisestä näkökulmasta. Johdollinen näkökulma keskittyy siihen, että 

oleellinen tieto on saatavilla oikeille henkilöille oikeaan aikaan päätöksien tekemiseksi. 

Tekninen näkökulma keskittyy prosesseihin, järjestelmiin ja teknologioihin, joilla kerätään, 

varastoidaan, analysoidaan ja mahdollistetaan tiedon saatavuus sitä tarvitseville. Schniederjans 

et al. (2014, s. 6) esittävät älykkään tiedonhallinnan keskittyvän tarkastelemaan liiketoiminnan 

nykytilaa ja menneisyyttä kuvailevan analytiikan menetelmillä, kuten kyselyjen ja visuaalisten 

raporttien muodossa.  
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2.5 Liiketoiminnan analytiikka – Business Analytics 

 

Liiketoiminnan analytiikka on yhdistelmä älykästä tiedonhallintaa ja kehittynyttä analytiikkaa. 

Se voidaan määritellä suuren datamäärän hyödyntämisenä ja kvantitatiivisena analysointina 

tavoitteena kyetä tekemään parempia päätöksiä. Tavanomaisten kyselyjen ja raporttien 

luomisen lisäksi siihen liittyy kehittyneempien matemaattisten menetelmien hyödyntämistä 

pyrkimyksenä saavuttaa liiketoiminnalle asetetut tavoitteet. Termillä liiketoiminta viitataankin 

välttämättömään tehtävään tai tavoitteeseen, jonka saavuttamiseen analyyttisellä toiminnalla 

pyritään. (Davenport 2010, s. 3-5) Liiketoiminnan analytiikassa hyödynnetään menneisyyden 

liiketoimintatiedon havainnollistamiseen keskittyvän kuvailevan analytiikan lisäksi 

tulevaisuusorientoitunutta ennakoivaa ja ohjailevaa analytiikkaa (Strickland 2015, s. 7).  

 

Liiketoiminnan analytiikalla voidaan ratkaista liiketoiminnassa esiintyviä ongelmia ja tunnistaa 

mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi.  Sen avulla pyritään saamaan vastauksia 

kysymyksiin miksi jotain tapahtuu nyt, mitä seuraavaksi tapahtuu, millaisia tulevaisuuden 

trendejä on havaittavissa ja miten niihin tulisi reagoida parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

(Schniederjans et al. 2014, s. 6-10) Năstasen ja Stoican (2010, s. 604) mukaan se tarjoaa 

yrityksille puitteet parantaa suorituskykyään, tukea kannattavaa kasvua innovaatioin sekä 

ennakoida ja suunnitella liiketoimintaympäristön muutoksia samalla halliten ja vähentäen 

siihen liittyviä riskejä.  

 

2.6 Analytiikan edellyttämä älykkään tiedonhallinnan infrastruktuuri 

 

Analytiikan tehokas soveltaminen liiketoiminnassa edellyttää yrityksiltä älykkään 

tiedonhallinnan infrastruktuurin hyödyntämistä (Negash & Gray 2008, s. 180). Älykkään 

tiedonhallinnan infrastruktuuri rakentuu tiedon lähteistä, tietovarastoista sekä työkaluista ja 

sovelluksista, joilla analyysiä voidaan tehdä ja tuloksia esittää. Analyysien tekemiseksi 

tarvitaan dataa ja sitä voidaan kerätä sisäisistä tai ulkoisista datalähteistä. Sisäisiä datalähteitä 

ovat esimerkiksi toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät, kun taas ulkoisia 

datalähteitä ovat esimerkiksi yritysten kotisivut ja tietoja myyvien yhtiöiden tarjoama data. 

Data viedään ETL-prosessin (tulee sanoista extract, transform, load) läpi, jonka vaiheita ovat 

datan irrottaminen lähteestä, puhdistaminen, muuntaminen ja lataaminen varastoon. Tähän 
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vaaditaan muuntotyökaluja ja datanpuhdistusohjelmia. Datan varastoimiseksi tarvitaan 

tietovarasto (data warehouse), joka on integroitua ja ajantasaista tietoa sisältävä suuri 

tietokanta. Tietovaraston tietoja pilkotaan usein pienemmiksi aihekohtaisiksi tietovarastoiksi 

(data mart) yksittäisen liiketoiminnon, kuten myynnin tai oston käyttöä varten. Datan 

valmistelun ja organisoimisen jälkeen tarvitaan vielä ohjelmistot ja työkalut analysointiin sekä 

tuloksien esittämiseen. Yritys voi kehittää ratkaisut itse tai hankkia ne ohjelmistotoimittajalta, 

mihin vaikuttaa merkittävästi yrityksen oma osaaminen ja kustomoitavuuteen liittyvät 

vaatimukset. (Davenport & Harris 2007, s. 200-217) Kuvassa 3 esitetään älykkään 

tiedonhallinnan infrastruktuurin rakenne. 

 

 

Kuva 3 Älykkään tiedonhallinnan infrastruktuuri (mukaillen Negash & Gray 2008, s. 178; Negash 2004, 

s. 183) 
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3 ANALYTIIKKAJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

3.1 Käyttöönoton vaiheet 

 

Koska analytiikkajärjestelmät ovat luonteeltaan laaja-alaisia, ovat myös niiden 

käyttöönottoprojektit monivaiheisia. Osasyynä tähän monivaiheisuuteen on se, että 

markkinoilla ei ole yhtä kaikille yrityksille sopivaa ohjelmistoratkaisua vaan ohjelmistot tulee 

räätälöidä kunkin yrityksen tarpeisiin (Brands & Holtzblatt 2015, s. 10). Seuraavaksi esitellään 

kaksi kirjallisuudessa esiintyvää toimintamallia analytiikkajärjestelmien käyttöönottoon. 

 

Kuvassa 4 esitetään Dobrevin ja Hartin laatima analytiikkajärjestelmien käyttöönottoa varten 

suunniteltu viitekehys (myöhemmin Dobrev ja Hart –viitekehys). Viitekehys on erityisesti 

tarkoitettu reaaliaikaisen tiedon esitykseen suunniteltujen älykkään tiedonhallinnan 

järjestelmien käyttöönottoon (Dobrev & Hart 2015, s. 115). Yleisluontoisuutensa vuoksi sen 

voidaan kuitenkin nähdä tarjoavan perustan minkä tahansa analytiikkajärjestelmän 

käyttöönotolle. Viitekehys jakaantuu seitsemään päävaiheeseen, joita ovat liiketoiminnan 

analysointi, suunnittelu, luonnostelu, perustelu, arviointi, hyväksyntä ja varsinainen 

käyttöönotto (Dobrev & Hart 2015, s. 115-117). 

 

 

Kuva 4 Viitekehys analytiikkajärjestelmien käyttöönotolle (mukaillen Dobrev & Hart 2015, s. 116) 
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Liiketoiminnan analysointi on mahdollisesti tärkein vaihe koko käyttöönottoprosessissa ja luo 

perustan investointiehdotuksen ajamiselle koko harkintaprosessin läpi. Tämä vaihe keskittyy 

tunnistamaan sellaisia liiketoimintaan liittyviä ongelmia ja toisaalta mahdollisuuksia, joita 

voidaan analytiikkajärjestelmän käyttöönoton myötä korjata ja saavuttaa. Suunnittelussa 

keskitytään tunnistamaan, mitä muutoksia organisaatiossa vaaditaan käyttöönottoprojektin 

etenemiseksi. Tämä edellyttää, että organisaation on tunnistettava oma valmiutensa siirtyä 

käyttämään analytiikkajärjestelmää sekä teknologisesta että organisationaalisesta 

näkökulmasta. Tämän onnistumiseksi on tärkeää, että ennen suunnitteluvaihetta liiketoiminta 

on analysoitu yksityiskohtaisesti. Konkreettisia toimia suunnitteluvaiheessa ovat lähtötilanteen 

arviointi, halutun lopputilanteen saavuttamisen edellyttämien vaatimusten ymmärtäminen ja 

alustavan budjetin määrittely. Tarvittaessa on palattava edelliseen vaiheeseen analysoimaan 

liiketoimintaa uudelleen. Suunnitteluvaihetta seuraa luonnostelu, joka keskittyy pääasiallisesti 

hakemaan ratkaisuja viitekehyksen ensimmäisessä vaiheessa määriteltyihin liiketoiminnan 

ongelmiin ja mahdollisuuksiin sekä analytiikkajärjestelmän toteuttamiseksi vaadittuun 

arkkitehtuuriin. Lisäksi tässä vaiheessa tehdään analyysi siitä, rakennetaanko haluttu 

analytiikkajärjestelmä itse vai ostetaanko se yrityksen ulkopuolelta. Mikäli yritys päätyy 

rakentamaan järjestelmän itse, on tehtävä arvio yrityksen tämänhetkisistä IT-resursseista. 

(Dobrev & Hart 2015, s. 116) 

 

Perusteluvaiheessa esitetään kattavasti ehdotetun järjestelmähankkeen yksityiskohdat. Vaihe 

on keskeinen koko käyttöönottoprosessin kannalta, sillä siinä esitellään perustellen, mitä 

hyötyjä analytiikkajärjestelmästä saadaan ja kuinka ne kattavat järjestelmän käyttöönotosta 

aiheutuvat kustannukset. Tässä vaiheessa on olennaista, että arviointi tehdään 

liiketoimintalähtöisesti eikä tietotekniikkalähtöisesti. Perusteluvaihetta seuraa arviointi, jossa 

hankesuunnitelma toimitetaan asianmukaiselle sidos- tai johtoryhmälle varsinaista 

toteuttamispäätöksen tekoa varten. Päätöksentekijät tarkastelevat niitä ongelmia ja 

mahdollisuuksia, joita hankeen esitetään ratkaisevan tai mahdollistavan. Lisäksi 

arviointivaiheessa arvioidaan hankkeen taloudellista ja organisationaalista 

toteuttamiskelpoisuutta. Hanketta ajavien henkilöiden tuleekin huomata, että hanke 

todennäköisesti kilpailee useiden muiden ehdotusten kanssa, eikä sitä välttämättä hyväksytä 

sellaisenaan. Tällöin voidaankin joutua palaamaan takaisin perusteluvaiheeseen. (Dobrev & 

Hart 2015, s. 117) 
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Dobrev ja Hart -viitekehyksen kaksi viimeistä kohtaa ovat hyväksyntä sekä varsinainen 

käyttöönotto. Hankkeen hyväksymisen jälkeen saattaa olla tarpeellista tarkentaa käyttöönoton 

suunnitelmaa sekä teknisestä että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Teknistä suunnittelua 

vaativat erityisesti analytiikkajärjestelmän rakentaminen, asentaminen sekä testaus. 

Liiketoiminnan osalta suunnittelua on tehtävä esimerkiksi työntekijöiden koulutuksen ja 

johtamiskäytäntöjen muuttamisen osalta. Käyttöönottoprosessin monimutkaisuuden vuoksi 

yrityksen on suositeltavaa ottaa uusi järjestelmä käyttöön asteittain. Asteittaisessa 

käyttöönottoprosessissa opitut asiat ja toimivat käytännöt saadaan siten järkevästi siirrettyä 

käyttöön koko organisaatiossa. (Dobrev & Hart 2015, s. 117) 

 

Kuvassa 5 esitetään Brandsin ja Holtzblattin laatima viitekehys liiketoiminnan 

analytiikkajärjestelmien käyttöönotolle (myöhemmin Brands ja Holtzblatt –viitekehys). 

Viitekehys koostuu niin ikään seitsemästä vaiheesta: liiketoiminnan analytiikan tavoitteiden 

määrittely, organisationaalisen rakenteen määrittely, organisaation kattavien tiimien luominen, 

liiketoiminnan analytiikan viitekehyksen valmistelu, analytiikkaohjelmiston valinta ja 

koulutus, analytiikkajärjestelmän käyttöönotto sekä arviointi ja tarkistus. (Brands & Holtzblatt 

2015, s. 10) 

 

 

Kuva 5 Viitekehys analytiikkajärjestelmien käyttöönotolle (mukaillen Brands & Holtzblatt 2015, s. 10) 
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Liiketoiminnan analytiikan tavoitteiden määrittelyssä on keskeistä määritellä yrityksen 

vaatimukset liiketoiminnan analytiikalta ja kuinka nämä vaatimukset tukevat yrityksen missiota 

ja strategioita. Vaatimusten selkeä määrittely on erityisen tärkeää esimerkiksi pk-yrityksille, 

joiden resurssit ovat varsin rajalliset ja tarve resurssien onnistuneeseen kohdistamiseen on 

tällöin suuri. (Brands & Holtzblatt 2015, s. 10-11) Organisationaalisen rakenteen määrittelyssä 

tulisi yhdistellä sekä keskitettyä että hajautettua organisaatiomallia (Buytendijk et al. 2014). 

Keskitetyssä mallissa ylin johto valitsee ja ottaa käyttöön analytiikkajärjestelmän, mikä tarjoaa 

johdonmukaisuutta käyttöönoton kokonaisprosessiin. Hajautetussa mallissa loppukäyttäjät 

saavat vaikuttaa enemmän analytiikkajärjestelmän valintaan ja käyttöönottoon, mikä antaa 

heille joustavuutta kehittää ja hallita omia liiketoiminnan analytiikkaan liittyviä tarpeitaan 

olematta niin sidottu ylimmän johdon päättämiin kiinteisiin malleihin. Organisaation kattavien 

tiimien luominen on kriittinen osa koko käyttöönottoprosessia. Tällaisiin tiimeihin otetaan 

jäseniä yrityksen eri toiminnoista, kuten talous- ja tietohallinnosta. Taloushallinnon työntekijät 

ovat keskeinen osa analytiikkajärjestelmien käyttöönottotiimejä, sillä heillä on näkemys 

yrityksen rahoitustoiminnasta sekä päätöksenteossa käytettävän tiedon valmistelusta ja 

analysoinnista. Tietohallinto taas nähdään välttämättömäksi analytiikkajärjestelmän teknisen 

toiminnan ja tietoturvan kannalta. (Brands & Holtzblatt 2015, s. 11) 

 

Liiketoiminnan analytiikan viitekehyksen valmistelussa on tavoitteena luoda yksityiskohtainen 

suunnitelma, joka määrittelee yritykseen hankittavan analytiikkajärjestelmän sekä siihen 

liittyvät ohjelmistot. Tämä suunnitelma toimii määrittelydokumenttina, joka muuntaa 

viitekehyksen ensimmäisessä vaiheessa määritellyt tavoitteet liiketoiminnan analytiikan 

malleiksi. Suunnitelmassa esimerkiksi määritellään ja tunnistetaan analytiikan suorittamiselle 

välttämätön data sekä määritetään mittaristoja, näkymiä ja raportteja, joilla voidaan tehdä 

yhteenvetoja analyyseistä. Analytiikkaohjelmiston valinnassa ja koulutuksessa on tärkeää sekä 

talous- että tietohallinnon osallistuminen. Näin varmistetaan, että valittu ohjelmistoratkaisu 

täyttää yrityksen liiketoiminnan analytiikalle asettamat tavoitteet ja sopii samalla yrityksen IT-

infrastruktuuriin. Ennen yhdenkään ohjelmistoratkaisun hankkimista yrityksen tulisikin 

varmistaa, että viitekehyksen ensimmäisessä vaiheessa määritetyt tavoitteet täyttyvät, yrityksen 

olemassa olevat tietojärjestelmät tukevat ohjelmistoratkaisua, talous- ja tietohallinnon 

työntekijät voivat käyttää ja ylläpitää ohjelmistoa ja ratkaisu sopii yrityksen budjettiin. 

Kattavan koulutusohjelman täytyy olla osa käyttöönottoprosessia, sillä sen myötä varmistetaan, 



15 

 

   

 

että jokainen käyttäjä ymmärtää ohjelmiston käytön ja kykenee näin maksimoimaan 

ohjelmiston arvon yritykselle. (Brands & Holtzblatt 2015, s. 11) 

 

Analytiikkajärjestelmän käyttöönotossa on välttämätöntä olla käyttöönottosuunnitelma. 

Käyttöönottovaiheeseen tulisi nimittää projektinhallintatiimi, jota johtaa projektipäällikkö. 

Taloushallinnon työntekijöiden taas tulisi arvioida ja testata järjestelmän toiminta, jotta voidaan 

varmistua siitä, että analytiikkajärjestelmät käyttävät oikeaa dataa, tuottavat täsmällisiä 

tuloksia, vastaavat liiketoiminnan vaatimuksiin sekä tuottavat arvoa yritykselle. Liiketoiminnan 

analytiikan työkalut tulisi myös ottaa käyttöön vaiheittain, jotta voidaan varmistaa, että 

käyttöönottoprosessia voidaan johtaa tehokkaasti sekä kehittää jatkuvasti. Arviointi- ja 

tarkistusvaihe pitää sisällään säännöllisin väliajoin tapahtuvan analytiikkajärjestelmän 

arvioinnin ja tarkistelun sekä uusien analytiikkamallien kehittämisen. Ohjelmistoratkaisuja ja 

analyysidatan lähteitä on syytä uudistaa vuosittain, sillä teknologia muuttuu nopeasti. (Brands 

& Holtzblatt 2015, s. 11-12) 

 

Edellä esitellyillä kahdella viitekehyksellä voidaan nähdä olevan useita yhtymäkohtia. 

Viitekehysten ensimmäiset vaiheet vastaavat pitkälti toisiaan: kumpikin viitekehys korostaa 

liiketoiminnan ja sen tarpeiden tunnistamista lähdettäessä kehittämään analytiikkajärjestelmää. 

Brands ja Holtzblatt -viitekehyksen neljäs vaihe eli liiketoiminnan analytiikan viitekehyksen 

valmistelu ja viidennestä vaiheesta analytiikkaohjelmiston valinta voidaan nähdä taas kuuluvan 

Dobrev ja Hart –viitekehyksen kolmanteen vaiheeseen eli luonnosteluun. Kummassakin 

viitekehyksessä korostuu huolellinen ennakkosuunnittelu ja valmistautuminen onnistuneen 

käyttöönottoprojektin edellytyksenä. Toisaalta Brands ja Holtzblatt –viitekehyksen viidennestä 

vaiheesta koulutus sekä kuudes ja seitsemäs vaihe eli analytiikkajärjestelmän käyttöönotto sekä 

arviointi ja tarkistus voidaan nähdä kuuluvan Dobrev ja Hart –viitekehyksen seitsemänteen 

vaiheeseen eli varsinaiseen käyttöönottoon. Kumpikin viitekehys tuo esiin koulutuksen ja 

vaiheittaisen käyttöönoton merkityksen järjestelmäprojektissa. Lisäksi molemmat 

viitekehykset tuovat esille analytiikkajärjestelmän toteutettujen osa-alueiden arvioinnin, joka 

tukee järjestelmän jatkokehitystä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että viitekehykset 

tarkastelevat käyttöönottoprosessia hieman erilaisista näkökulmista. Brands ja Holtzblatt -

viitekehys keskittyy käyttöönottoprosessin organisationaaliseen näkökulmaan siinä missä 
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Dobrev ja Hart -viitekehys tarjoaa kokonaisvaltaisemman näkemyksen käyttöönottoprosessista. 

Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä ja niiden voidaan siten ajatella täydentävän toisiaan.  

 

3.2 Hankintamallit 

 

Analytiikkajärjestelmän käyttöönottoprosessin yhteydessä on erityisen tärkeää pohtia, 

millaisella hankintamallilla järjestelmä otetaan käyttöön yrityksessä. McAfeen (2012, s. 2) 

mukaan perinteinen tapa tietojärjestelmien hankkimiseen on vuosikymmenien ajan ollut 

investoida merkittäviä määriä pääomaa laitteistoon sekä ohjelmistoihin ja pitää ne fyysisesti 

yrityksen sisällä, mihin viitataan englanninkielisellä termillä on-premise. Vaihtoehdoksi tälle 

ovat viime aikoina nousseet pilvipalvelut. Salon (2010, s. 16) mukaan pilvipalvelulla 

tarkoitetaan mallia, ”missä tietotekniikkaresursseja (tietoliikenneyhteydet, laskenta- ja 

tallennuskapasiteetti, sovellukset sekä palvelut) tarjotaan verkon välityksellä käyttöön ilman, 

että käyttäjän tarvitsee tietää, missä resurssit sijaitsevat, tai huolehtia niiden toiminnasta ja 

ylläpidosta”.  

 

Menon ja Rehani (2012, s. 6) esittävät pilvipalveluna tarjottaville analytiikkajärjestelmille viisi 

keskeistä hyötyä, jotka ovat käyttöönoton nopeus, joustavuus, mahdollisuus keskittyä 

ydinliiketoimintaan, saatavuus tarpeen vaatiessa sekä elinkaarikustannusten aleneminen. 

Pilviympäristössä analytiikkajärjestelmän käyttöönotto on nopeampaa, sillä pitkiä ajanjaksoja 

ei kulu esimerkiksi tarvittavan infrastruktuurin hankintaan ja sovelluskehitykseen. Samalla 

tarjoutuu mahdollisuus ulkoistaa analytiikkajärjestelmän toteuttaminen palveluntarjoajalle, 

mikä sallii yrityksen keskittyä ydinliiketoimintaansa. Pilvipalvelun myötä on myös käytössä 

paljon tietojenkäsittelyresursseja, joita voidaan hankkia joustavasti muuttuviin tarpeisiin.  

Hyötynä voidaan lisäksi nähdä pilvipalveluna toteutettavan analytiikkajärjestelmän internet-

pohjainen hallinta, mikä sallii järjestelmän etäkäytön esimerkiksi mobiililaitteilla. Pilvipalvelun 

joustavuuden myötä voidaan alentaa myös järjestelmän elinkaarelta syntyviä 

kokonaiskustannuksia. Kun palvelun laskutus määräytyy todellisen käytön mukaan, ei yritys 

maksa turhista resursseista. Salon (2010, s. 90) mukaan pilvipalvelumalliin siirtyminen 

tarkoittaakin kustannusrakenteen muuttumista ”Osta ja omista” –toimintamallista kohti ”Maksa 

siitä mitä käytät” –toimintamallia. 
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Hyötyjen lisäksi pilvipalveluna toteutettaviin analytiikkajärjestelmiin liittyy myös haasteita ja 

heikkouksia. Johnsonin (2014, s. 22) mukaan pilvipalveluissa keskeisenä huolena on tietoturva, 

sillä pilvipalveluissa yrityksen tieto säilytetään yrityksen ulkopuolella siinä missä perinteisissä 

analytiikkajärjestelmissä tieto säilytetään yrityksen tiloissa. Vaikka pilvipalveluntarjoajien 

keskeisenä intressinä onkin huolehtia datakeskustensa tietoturvasta, vaatii pilviympäristössä 

toimiminen tietoturvan huolellisista suunnittelua ja seurantaa. Tarvittavat tietoturvaratkaisut on 

muistettava sisällyttää pilvipalveluita koskeviin kustannuslaskelmiin. Toinen keskeinen haaste 

liittyy tiedon integrointiin. Toimivan analytiikkajärjestelmän taustalla on oltava hyvin 

suunniteltu tietovarasto, joka kattaa useita yrityksen toimintoja, kuten rahoitus, 

henkilöstöhallinto sekä myynti ja markkinointi. Jos halutaan, että näitä alueita koskevat tiedot 

toimivat saumattomasti yhdessä, optimiratkaisu saattaa olla siirtää koko yrityksen tietovarasto 

pilveen. Tämä on kuitenkin merkittävä suunnitteluun liittyvä päätös eikä aina kovin 

käytännöllinen ratkaisu.  Pilvipalveluihin liittyy myös riski palvelukatkoksista, joita voidaan 

pyrkiä vähentämään palveluntarjoajan kanssa tehtävällä palvelutasosopimuksella. 

Palvelutasosopimuksissa on erilaisia palvelun käytettävyysaikaan liittyviä takuita, ja 

palvelukatkoksen sattuessa tarjotaan rahallista korvausta. Menon ja Rehani (2012, s. 7) esittävät 

palvelun käytettävyyden ohella pilvipalvelujen ongelmiksi myös tiedon hallintaan ja 

omistajuuteen liittyvät ongelmat. Ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi yrityksellä tulisi olla 

määriteltynä kattavat standardit ja mallit tietojärjestelmien hankintaan ja hallintaan liittyen. 

Ongelmana pilvipalveluissa ovat myös suorituskykyyn liittyvät rajoitteet. Nämä rajoitteet 

ilmenevät erityisesti siirrettäessä suuria määriä dataa käsiteltäväksi pilvipalvelussa, jolloin voi 

esiintyä merkittäviä viiveitä. 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että sekä perinteiseen että pilvipohjaiseen hankintamalliin 

liittyy etuja ja haittoja ja ne sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Jos yritys vaatii 

analytiikkajärjestelmältään hyvin korkeaa tietoturvaa ja käytettävyyttä sekä jos yrityksen 

liiketoimintaa koskeva tietomäärä on hyvin suuri, on perinteinen, yrityksen omissa tiloissa 

hallinnoima analytiikkajärjestelmä yleensä parempi ratkaisu. Eckersonin (2009) mukaan 

pilvipalveluihin pohjautuvat analytiikkajärjestelmät sopivat taas parhaiten yrityksille, joiden 

tietotekniikkaresurssit ovat rajalliset, joilla on käytössään vain vähän pääomaa tietojärjestelmän 

rakentamiseksi yrityksen omiin tiloihin ja joiden analytiikkasovellukset eivät vaadi 

huomattavaa ja jatkuvaa tiedonsiirtoa yrityksen omien järjestelmien ja pilven välillä. 
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3.3 Hankkeen taloudellinen arviointi 

 

Yleisin syy analytiikkajärjestelmän hankinnan taloudellisen arvioinnin suorittamiselle on 

selvittää, onko järjestelmäinvestointia kannattavaa lähteä toteuttamaan. Erityisesti yrityksen 

johdolle on tärkeää varmistua siitä, että investointi on taloudellisesti kannattava. (Hočevar & 

Jaklič 2010, s. 96) Projektien valinnassa projektipäälliköiden on tärkeää ymmärtää 

organisaation projektille kohdistamat taloudelliset odotukset. Yrityksen ylimmän johdon täytyy 

myös ymmärtää taloudellisten arvioiden tekemiseen liittyvät rajoitukset ja haasteet esimerkiksi 

kustannusten ja hyötyjen arvioimisen tarkkuuteen liittyen. (Schwalbe 2014, s. 154) 

 

Analytiikkajärjestelmien synnyttämän arvon selvittämiseksi on kyettävä määrittämään, mitä 

kustannuksia sen käyttöönottamiseen liittyy ja mitä hyötyjä sen käyttöönottamisesta seuraa. 

Useimmiten syntyvien kustannuksien määrittäminen on yksinkertaisempaa, sillä ne voidaan 

arvioida rahamääräisinä suhteellisen helposti. (Hočevar & Jaklič 2010, s. 98) Hyötyjen 

rahamääräinen arviointi sen sijaan on haastavaa, sillä analytiikkajärjestelmien synnyttämät 

hyötyvaikutukset ovat luonteeltaan aineettomia. Hyötyjä voivat olla esimerkiksi informaation 

laadun ja ajantasaisuuden parantuminen. (Hannula & Pirttimäki 2003, s. 595-599) Toisaalta 

tällaisetkin hyötyvaikutukset johtavat usein lopulta rahallisiin hyötyihin, kuten esimerkiksi 

kustannussäästöihin. Rahallisen hyödyt saattavat kuitenkin ilmetä viiveellä, joka osaltaan 

hankaloittaa hyötyjen etukäteen arvioimista. (Lönnqvist & Pirttimäki 2006, s. 34) 

 

Vaihtoehtoisia projekteja voidaan arvioida ja vertailla taloudellisesti tarkoituksena helpottaa 

yrityksen kannalta suotuisamman ja eniten arvoa luovan projektin valitsemisessa. 

Nettonykyarvomenetelmän avulla voidaan laskea projektin nettohyöty tai -haitta huomioimalla 

rahan aika-arvo diskonttaamalla kaikki tulevaisuuden odotettavissa olevat kustannukset ja 

tuotot nykyhetkeen. Positiivinen nettonykyarvo tarkoittaa, että projektin tuotot ylittävät 

pääomakustannuksen. Vaihtoehtoisista projekteista toteutettavaksi tulisi valita suurimman 

nettonykyarvon tuottava projekti, mikäli muut päätöksentekoon vaikuttavat tekijät ovat niiden 

kesken samat. (Schwalbe 2014, s. 149-150) 

 

Projektin taloudellisia hyötyjä voidaan arvioida myös laskemalla sijoitetun pääoman tuotto 

(Return on Investment, ROI), joka saadaan vähentämällä projektin tuotoista kustannukset ja 
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jakamalla saatu erotus projektin kustannuksilla. Laskelmassa olisi suotavaa huomioida rahan 

aika-arvo diskonttaamalla tulevaisuuden tuotot ja kustannukset tarkasteluhetkeen. Projektille 

laskettu sijoitetun pääoman tuotto voi siis olla positiivinen tai negatiivinen prosenttiarvo. 

Projekti on sitä kannattavampi mitä suurempi sen sijoitetun pääoman tuottoprosentti on. 

Projekteille voidaan myös määrittää sisäinen korkokanta (Internal Rate of Return, IRR) 

selvittämällä diskonttaustekijä eli korko, jolla projektin nettonykyarvo on nolla. Yritykset ovat 

usein määrittäneet minimituottovaatimukset erityyppisille investointiprojekteille perustuen 

odotettuun tuottoon samaan riskiluokkaan kuuluvista vaihtoehtoisista investoinneista. Projektit, 

joiden sijoitetun pääoman tuotto tai sisäinen korkokanta ei ylitä asetettua tuottovaatimusta, 

jätetään toteuttamatta automaattisesti. (Schwalbe 2014, s. 152-153) 

 

Projektien valinnassa voidaan tarkastella myös takaisinmaksuaikaa, jonka avulla saadaan 

selvitettyä ajankohta, jolloin projektin investoinnit maksavat itsensä takaisin. Toisin sanoen sen 

avulla saadaan selville ajankohta, jolloin projektin myötä saavutetut hyödyt ylittävät 

kustannukset. Projektin takaisinmaksu tapahtuu, kun diskontatut kumulatiiviset hyödyt ovat 

yhtä suuret kuin kumulatiiviset kustannukset. Takaisinmaksun ajankohdan jälkeen saavutetut 

hyödyt voidaan ajatella projektin tuottoina. Yritykset määrittävät yleensä erityyppisille 

investoinneille suositukset takaisinmaksuajan pituudesta, joita käytetään kriteerinä projektien 

valinnassa. (Schwalbe 2014, s. 153-154) 

 

Vaihtoehtoisten projektien järjestelmälliseen läpikäymiseen voidaan myös hyödyntää 

painotetun pistemäärän mallia (weighted scoring model), jossa valinta tehdään pohjautuen 

useampaan valintakriteeriin. Mallia käytettäessä yrityksen on ensiksi määriteltävä kriteerit, 

jotka ovat oleellisia projektin valintaprosessissa. Tietojärjestelmäprojekteille voidaan asettaa 

esimerkiksi seuraavanlaisia kriteerejä: järjestelmän tulee tukea liiketoiminnan tavoitteita, sen 

tulee olla teknologiselta toteutukseltaan realistinen, järjestelmän käyttöönottaminen onnistuu 

alle vuodessa, nettonykyarvo on positiivinen tai projektiin kohdistuvat riskit ovat minimaalisia. 

Seuraavaksi kullekin kriteerille asetetaan painoarvo sen merkittävyyden perusteella siten, että 

niiden yhteissumma on 100 prosenttia. Jokaiselle kriteerille määritetään myös lukuarvo, 

esimerkiksi väliltä 0-100, kuvaamaan kriteerin täyttymistä eri projekteissa. Tämän jälkeen 

saadaan laskettua painotettu pistemäärä kaikille projekteille erikseen. Toteutettavaksi valitaan 

suurimman painotetun pistemäärän saava projekti. (Schwalbe 2014, s. 154-156) 
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3.4 Onnistuneen käyttöönottoprojektin edellytykset 

 

Kuten todettua, analytiikkajärjestelmän käyttöönottoprojektit ovat varsin monimutkaisia ja 

niiden onnistumiseksi on huomioitava monia tekijöitä. Koronioksen ja Yeohin (2010, s. 23-25) 

mukaan käyttöönottoprojektin kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen 

on tärkeää, jotta resurssit voidaan kohdistaa tehokkaasti projektin osa-alueisiin, joilla on suurin 

merkitys projektin onnistumisen kannalta.  Heidän tutkimuksessaan analytiikkajärjestelmän 

käyttöönoton onnistumiselle esitetään seitsemän kriittistä menestystekijää, jotka voidaan jakaa 

organisationaaliseen ulottuvuuteen, prosessiulottuvuuteen sekä teknologiseen ulottuvuuteen.  

 

Organisationaaliseen ulottuvuuteen kuuluvia tekijöitä ovat johdon sitoutunut tuki sekä selkeä, 

strateginen liiketoimintanäkemys. Johdon sitoutunut tuki on tärkein tekijä 

analytiikkajärjestelmän käyttöönotossa, sillä johdonmukainen tuki varmistaa projektille 

välttämättömien operatiivisten resurssien, kuten rahoituksen ja asiantuntemuksen, saamisen. 

Analytiikkajärjestelmien käyttöönotossa ilmenee usein myös organisationaalisia esteitä ja 

kysymyksiä liittyen esimerkiksi liiketoimintaprosesseihin, tiedon omistajuuteen, laatuun ja 

hallintaan sekä organisaatiorakenteeseen. Johdon osallistumista ja sitoutumista tarvitaan myös 

murtamaan näitä esteitä ja muuttamaan asenteita organisaatiossa. Selkeä, strateginen 

liiketoimintanäkemys puolestaan tarvitaan ohjaamaan käyttöönottoa, koska analytiikka on 

liiketoimintalähtöinen hanke. Jos analytiikkajärjestelmähanke ei ole linjassa yrityksen vision 

kanssa, se ei kohtaa yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Tällöin analytiikkajärjestelmä ei 

tyydytä liiketoiminnan tarpeita eikä käyttäjiä. Järjestelmähankkeen liiketoimintalähtöisyys 

onkin tärkeää edistettäessä organisaation sitoutumista uuteen analytiikkajärjestelmään. 

(Koronios & Yeoh, 2010, s. 26) 

 

Prosessiulottuvuuteen kuuluu kolme menestystekijää: projektitiimin tasapainoinen 

kokoonpano, liiketoimintalähtöinen ja iteratiivinen lähestymistapa kehitystyöhön sekä 

loppukäyttäjien osallistuminen käyttöönottoprojektiin.  Projektitiimin kokoonpanolla ja 

taidoilla on merkittävä vaikutus käyttöönottoprojektin onnistumiseen. Projektitiimin tulisi olla 

koko organisaation kattava ja koostua sekä teknisistä että liiketoiminnallisista asiantuntijoista. 

Liiketoiminnan asiantuntijoiden osallistuminen järjestelmähankkeeseen on tärkeää, sillä he 

tarkastelevat analytiikkajärjestelmää teknisten näkökulmien sijaan ensisijaisesti strategisista ja 
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organisationaalisista näkökulmista, mikä on olennaista liiketoiminnan tarpeisiin vastaavan 

lopputuloksen aikaansaamiseksi. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää sen 

liiketoimintalähtöinen rajaaminen ja suunnittelu, jotta projektitiimi voi keskittyä projektin 

ratkaiseviin välivaiheisiin ja relevantteihin kysymyksiin, mikä on edellytys projektin 

onnistumiselle. Projektia tulee myös toteuttaa iteratiivisella lähestymistavalla eli edetä pienillä 

muutoksilla ja kehitysaskeleilla. (Koronius & Yeoh 2010, s. 26-27) Laajoihin 

muutospyrkimyksiin liittyy usein suurempia riskejä, sillä niissä on hallittava useita merkittäviä 

muuttujia samanaikaisesti (Ang & Teo 2000, s. 17). Analytiikkajärjestelmä tulisikin toimittaa 

käyttäjille osa-alue kerrallaan järkevässä ajassa sen sijaan, että toimitettaisiin massiivinen ja 

täydellinen järjestelmä pidemmällä aikaviiveellä. Jo järjestelmän esiversioita käyttäessään 

käyttäjä kykenee ymmärtämään analytiikkajärjestelmän potentiaaliset mahdollisuudet. 

Käyttäjien kokemusten ja palautteen avulla järjestelmää pystytään jatkokehittämään. Myös 

loppukäyttäjien riittävä osallistuminen käyttöönottoprojektiin on tärkeää. Näin saadaan selville 

heidän tarpeitaan, mikä vuorostaan auttaa varmistamaan järjestelmän käyttöönoton 

onnistumisen. Loppukäyttäjät voivat tuoda projektiin tärkeää tietoa, sillä he tietävät omat 

tarpeensa järjestelmän suhteen paremmin kuin sovellusarkkitehdit ja –kehittäjät. (Koronios & 

Yeoh 2010, s. 27-28) 

 

Teknologiseen ulottuvuuteen kuuluu kaksi kriittistä menestystekijää: liiketoimintalähtöinen, 

skaalautuva ja joustava tekninen rakenne sekä järjestelmässä käytettävän datan laatu ja eheys 

(Koronios & Yeoh 2010, s. 28). Kun järjestelmän tekninen toteutus suunnitellaan skaalautuvasti 

ja joustavasti, järjestelmää voidaan helposti laajentaa tulevaisuudessa (Olszak & Ziemba 2007, 

s. 146). Näin voidaan rakentaa pitkän aikavälin ratkaisu liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. 

Myös analytiikkajärjestelmässä käytettävän datan laatu ja eheys ovat keskeisiä tekijöitä, sillä 

dataa voidaan hyödyntää täydellisesti ainoastaan silloin, kun sen laadusta ja eheydestä voidaan 

varmistua. Erityisen tärkeää on varmistua datan laadusta sen lähdejärjestelmissä. Käytettävällä 

datalla on hyvä olla yhtenäiset mittayksiköt ja määritelmät organisaation sisällä. Näin kaikki 

sidosryhmät tietävät, että termillä on täsmällinen merkitys huolimatta siitä, missä yhteydessä 

se esitetään. (Koronios & Yeoh 2010, s. 28-29)  
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4 KÄYTTÖÖNOTON KUSTANNUKSET JA NIIDEN HALLINTA 

 

4.1 Käyttöönoton kustannukset 

 

Kustannus määritellään resurssien käyttönä tai kulutuksena määritellyn tavoitteen 

saavuttamiseksi. Kustannuksia havainnollistetaan usein rahamääräisinä arvoina, joita 

hankituista tavaroista ja palveluista maksetaan. Termi laskentakohde viittaa kohteeseen, 

esimerkiksi tuotteeseen, palveluun tai projektiin, jonka takia resursseja kuluttavia toimintoja 

suoritetaan ja joille kustannuksia kohdistetaan. Kustannuksien kohdentaminen 

laskentakohteille ei aina ole niin yksiselitteistä, minkä vuoksi kustannukset voidaan luokitella 

välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. (Horngren et al. 2011, s. 27-28)  

 

Välittömät kustannukset liittyvät tiivisti tiettyyn laskentakohteeseen ja ne voidaan kohdistaa 

sille suoraviivaisesti ja vaivattomasti (Horngren et al. 2011, s. 28). Schwalben (2014, s. 278) 

mukaan projektin kustannusten hallinnassa tulisi keskittyä erityisesti välittömiin kustannuksiin 

niiden kontrolloitavuuden vuoksi. Negash (2004, s. 185) listaa analytiikkajärjestelmän 

käyttöönottoon liittyvän seuraavia kustannuksia: laitteistokustannukset, 

ohjelmistokustannukset, henkilöstökustannukset ja varsinaisten käyttöönottotoimenpiteiden 

kustannukset. Laitteisto- ja ohjelmistokustannukset koostuvat analytiikan suorittamiseen 

vaadittavista älykkään tiedonhallinnan infrastruktuurin laitteiden sekä analyysien ja raporttien 

luomiseen vaadittavien ohjelmistojen hankinnoista. Järjestelmän ylläpitämiseksi ja sen 

käyttäjien tueksi yritysten on rekrytoitava ja palkattava osaavaa IT-tukihenkilöstöä. 

Palkkakustannuksia syntyy myös kokopäiväisesti projektin parissa työskentelevien henkilöstön 

palkoista (Schwalbe 2014, s. 278). Varsinaisien käyttöönottotoimenpiteiden kustannuksia 

syntyy hankittujen laitteiden ja ohjelmistojen asentamisesta sekä järjestelmän 

käyttökoulutuksesta henkilöstölle (Negash 2004, s. 185). Barreaun (2001, s. 208) mukaan 

järjestelmän käyttöönottotoimenpiteissä syntyy kustannuksia myös datan muuntamisesta 

uuteen järjestelmään sopivaksi sekä järjestelmän testaamisesta. Irani et al. (1998, s. 41) toteavat 

näiden kustannuserien kuuluvan tietojärjestelmäprojektin välittömiin kustannuksiin. Mancuson 

ja Morenon (2004a, s. 40-41) mukaan analytiikkajärjestelmän käyttöönottoprojektin välittömiin 

kustannuksiin kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös laitteisto- ja ohjelmistotoimittajien tai 

kolmansien osapuolien tarjoamien asiantuntijapalveluiden kustannukset. Asiantuntijapalveluita 
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tarvitaan esimerkiksi kartoittamaan yrityksen olemassa olevia tietojärjestelmiä ja 

suunnittelemaan niihin kohdistuvia muutostarpeita analytiikkajärjestelmän käyttöönoton myötä 

sekä järjestelmän asentamisen yhteydessä. Tarvittavien asiantuntijapalveluiden määrä riippuu 

pitkälti toteutettavan järjestelmän monimutkaisuudesta. Irani et al. (1998, s. 41) lisäävät 

tietojärjestelmäprojektissa syntyviin välittömiin kustannuksiin vielä järjestelmän 

kehityskustannukset, joita syntyy hankittavan järjestelmän toimintojen räätälöintiin käytetystä 

ajasta.  

 

Välilliset kustannukset eivät liity yksiselitteisesti projektin suorittamiseen, eikä niitä voida siten 

suoraan kohdistaa projektille. Välillisten kustannuksien kohdentamisessa projektille 

hyödynnetään erilaisia menetelmiä ja vaikutusmahdollisuudet kyseisiin kustannuseriin ovat 

vähäiset. Esimerkiksi sähkön ja tavaroiden kulutuksesta aiheutuu välillisiä kustannuksia, joita 

ei voida kohdistaa ainoastaan yhdelle projektille. (Schwalbe 2014, s. 278) Irani et al. (2006, s. 

1115-1117) esittävät seuraavia syitä tietojärjestelmän käyttöönotosta syntyviin välillisiin 

kustannuksiin: menetykset tuottavuudessa, muutosvastarinta ja organisaation 

rakennemuutokset. Järjestelmän käyttöönotossa sekä johdon että työntekijöiden työaikaa kuluu 

kouluttautumiseen ja toisten työntekijöiden avustamiseen. Tämä aika on pois normaalien 

työtehtävien suorittamiselta johtaen tilapäiseen tuottavuuden laskuun. Lisäksi uuden 

järjestelmän myötä henkilöstöltä kuluu aikaa sen toimintoihin tutustumiseen sekä käytön 

omaksumiseen päivittäisessä toiminnassa. Tämän vuoksi henkilöstön työskentelyn tehokkuus 

laskee aluksi, mikä heijastuu tuottavuuteen heikentävästi. Muutosvastarintaa voi esiintyä sekä 

johtajien että työntekijöiden taholta. Esimerkiksi työntekijät voivat vierastavaa uuden 

järjestelmän tuomaa monimutkaisuutta ja toisaalta johtajat voivat pelätä heidän valtansa 

siirtyvän muille tahoille. Muutosvastarinta voi olla luonteeltaan piilevää, minkä vuoksi johdon 

on vaikeaa tunnistaa sitä. Viime kädessä se voi vaikuttaa tuottavuuteen alentavasti. Uuden 

järjestelmän käyttöönottaminen tuo mukanaan muutostarpeita organisaatiolle aiheuttaen 

mahdollisesti muutoksia organisaation rakenteeseen. Rakennemuutokset voivat johtaa 

uudelleenkoulutuksen tarpeisiin, työtehtävien päällekkäisyyksiin ja henkilöstön vaihdoksiin, 

joista muodostuu kustannuksia.  

 

Kustannukset voidaan luokitella myös aineellisiin, helposti rahassa ilmaistaviin, ja 

aineettomiin, hankalasti rahassa määriteltäviin, kustannuksiin (Schwalbe 2014, s. 278). 
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Esimerkkejä aineellisista kustannuksista tietojärjestelmäprojektissa ovat työntekijöiden palkat, 

laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnat sekä toimistotarvikkeiden käyttö. Esimerkkejä 

aineettomista kustannuksista ovat asiakastyytyväisyyden ja työntekijöiden työmoraalin 

alenemisen sekä tiedonsaannin heikentymisen vaikutuksista syntyvät kustannukset. (Shelly & 

Rosenblatt 2012, s. 672) Aiemmin esitettyjen kustannuserien tapauksessa erityisesti välittömät 

kustannukset ovat luonteeltaan sellaisia, että niille voidaan määrittää helposti rahamääräinen 

arvo. Hankituille laitteistoille ja ohjelmistoille on yksinkertaisesti määritettävissä kustannukset 

hankintahintojen perusteella. Koulutuksesta, räätälöinnistä ja asiantuntijapalveluista syntyville 

kustannuksille on myös määriteltävissä jokin laskentaperuste, esimerkiksi kiinteä tai 

työtunteihin sidottu kustannus. Sen sijaan useat välilliset kustannuserät ovat luonteeltaan 

aineettomia. Esimerkiksi järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tapahtuvaa henkilöstön 

tuottavuuden alenemista voi olla vaikeaa mitata rahamääräisesti. 

 

Tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy myös piilokustannuksia, jotka ovat usein selkeästi 

havaittavissa mutta niiden suuruutta on vaikea arvioida täsmällisesti etukäteen. 

Piilokustannukset eivät realisoidu välittöminä kuluina ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä 

on vaikea arvioida. (Kettunen et al. 2001, s. 197) Piilokustannuksien epätarkka kartoittaminen 

tai huomiotta jättäminen voi johtaa projektin budjetin ylittymiseen. Kustannusten huomiotta 

jäämiseen voi vaikuttaa järjestelmätoimittajan epäpätevyys selvitettäessä asiakkaalle, mitkä 

ominaisuudet ja palvelut kuuluvat perustarjoamaan ja mitkä taas vaativat lisäkustannuksia. 

Toisaalta kustannuksia voi jäädä huomioimatta tahallisesti tai epähuomiossa, kun budjetin 

suunnittelijat aliarvioivat käyttöönottoon vaadittavia resursseja tai tekevät vääriä olettamuksia 

projektin kustannuksiin liittyen. (Barreau 2001, s. 207) 

 

Tyypillisiä piilokustannuksia tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyen ovat projektin 

ulkopuolisten henkilöiden panostuksesta projektiin syntyvät kustannukset. Esimerkiksi jos 

yrityksen johto ja henkilöstö osallistuvat tiiviisti projektin käyttöönottovaiheen suorittamiseen, 

voi muiden työtehtävien suorittaminen jäädä taka-alalle. Tämä johtaa suoritusten 

viivästymiseen tai työn laadun heikkenemiseen. Haittavaikutukset voidaan joko hyväksyä tai 

välttää palkkaamalla väliaikaista henkilöstöä. Kummastakin seuraa kustannuksia, jotka usein 

jäävät huomioimatta budjetissa. Uutta järjestelmää käyttöönottaessa pakollisten laite- ja 

ohjelmistohankintojen lisäksi tarvitaan usein muita teknisiä valmistelutoimenpiteitä. 
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Esimerkiksi laitetiloihin sekä yrityksen dataan ja sen hallintaan voi kohdistua muutostarpeita. 

Vaadittavat muutostoimenpiteet voivat jäädä huomioimatta suunnittelussa, mikä johtaa 

ongelmiin järjestelmän asennusvaiheessa synnyttäen lisäkustannuksia. Koulutuskustannuksien 

budjetointi projektissa on sekin usein riittämätöntä, sillä on haastavaa etukäteen ennustaa 

koulutuksien määrän tarvetta. Lisäkoulutuksien tarve synnyttää ennakoimattomia 

lisäkustannuksia. Järjestelmätoimittajien tarjoamat ratkaisut soveltuvat harvoin sellaisenaan 

yrityksen käytettäväksi, jolloin yrityksen on joko räätälöitävä alkuperäistä järjestelmäratkaisua 

omiin vaatimuksiinsa sopivaksi tai muutettava toimintaprosessejaan vastaamaan järjestelmän 

toimintatapaa. Toimintaprosesseja muuttamalla voidaan välttää aikaa ja rahaa vievä kehitystyö, 

mutta toisaalta henkilöstö on koulutettava ja saatava sitoutumaan uuden toimintatavan 

noudattamiseksi. Molempiin toimintatapoihin liittyy kustannuksia, joiden suuruuden tarkka 

etukäteen arvioiminen on usein haastavaa. (Barreau 2001, s. 207-210) 

 

Piilokustannuksien kategoriaan on myös luettavissa käyttöönottoon liittyvät riskit, jotka 

toteutuessaan johtavat ei-toivottuihin seurauksiin ja kustannuksiin. Riskien toteutumisen 

kustannus on erittäin vaikeaa määritellä erityisesti, jos yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta 

niihin liittyen. (Kettunen et al. 2001, s. 197-198) Mancuso ja Moreno (2004b) esittävät 

asiakkaan ja järjestelmätoimittajan yhteistyössä ilmenevät väärinymmärrykset riskinä 

analytiikkajärjestelmän käyttöönoton onnistumiselle. Asiakkaan on esitettävä toimittajalle 

selkeästi nykyiset ja tulevaisuuden vaatimukset järjestelmään liittyen ja vastaavasti toimittajan 

on selvitettävä asiakkaalle, mitä järjestelmän käyttöönottaminen vaatii asiakasorganisaatiolta. 

Esimerkiksi jos toimittaja ei suunnitteluvaiheessa ymmärrä asiakkaan vaatimuksia 

järjestelmältä, voi toteutettu ratkaisu osoittautua hyödyttömäksi. Tämä johtaa 

korjaustoimenpiteisiin, jotka vaativat ylimääräistä työtä synnyttäen lisäkustannuksia. 

Ongelmiin ja vaadittaviin lisäkustannuksiin voidaan törmätä myös, jos asiakas ei ole 

kartoittanut järjestelmiensä nykytilaa riittävällä tarkkuudella ja uutta järjestelmää 

käyttöönottaessa törmätään yhteensopivuusongelmiin. Toinen merkittävä riski liittyy 

organisaation todellisten tarpeiden ja johdon näkemyksen välille syntyvään kuiluun. 

Esimerkiksi johto ei välttämättä budjetoi riittävästi rahaa tai asettaa muita rajoitteita 

analytiikkajärjestelmän hankintaan liittyen, minkä seurauksena lopullinen järjestelmäratkaisu 

ei välttämättä ole toteutukseltaan optimaalisin. 
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Luvussa 3.2 esitettiin analytiikkajärjestelmiin liittyviä hankintamalleja olevan pilvimalli sekä 

perinteinen malli, jossa järjestelmä hankintaan yrityksen omiin tiloihin. Edellä on käsitelty 

perinteisen, yrityksen omissa tiloissa hallinnoitavan analytiikkajärjestelmän käyttöönottoon 

liittyviä kustannuksia. Pilvipalvelun käyttöönottoon liittyvät kustannuserät poikkeavat osittain 

perinteisestä mallista. Bibi et al. (2012, s. 89) esittävät pilvipalveluina hankittavien 

liiketoiminnan tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvän seuraavia kustannuseriä: 

säännöllinen (esimerkiksi kuukausittainen) ja palvelun käytön määrästä riippuva tilausmaksu, 

palvelun integroimiseen ja mukauttamiseen liittyvät kustannukset, käyttäjien 

koulutuskustannukset sekä verkkoyhteyksistä aiheutuvat kustannukset. Perinteiseen, yrityksen 

omissa tiloissa hallinnoitavaan järjestelmään verrattuna kustannuksista jäävät puuttumaan 

ohjelmiston kehityskustannukset, laitteistokustannukset sekä ylläpitohenkilöstöstä, sähköstä ja 

toimitiloista syntyvät kustannukset.  

 

4.2 Kustannusten hallinta 

 

Projektien kustannusten hallinta on tärkeää, koska projektit synnyttävät kustannuksia ja 

kuluttavat yrityksen resursseja, joita voitaisiin käyttää moniin muihin tarkoituksiin. 

Tietotekniikkaprojekteille on tyypillistä suunniteltujen aikataulujen ja budjettien ylittyminen 

johtuen epärealistisista ja alakanttiin arvioiduista kustannuksista sekä lukuisista 

epävarmuustekijöistä. Tehokkaalla kustannusten hallinnalla projektit saadaan suoritettua 

loppuun määritetyn budjetin rajoissa. IT-projektien kustannusten hallinta jakaantuu neljään 

prosessiin, jotka ovat kustannusten hallinnan suunnittelu, kustannusten arviointi, budjetin 

määrittäminen sekä kustannusten valvonta. (Schwalbe 2014, s. 272-275) Myös Conchúir (2012, 

s. 95)  ja Pelin (2002, s. 178-185) esittävät projektin keskeisiä kustannusten hallintaprosesseja 

olevan kustannuksien arviointi, budjetin määrittäminen sekä kustannusten valvonta. 

Kustannusten hallinnan prosessit, niiden lopputuloksia sekä ajoittumista suhteessa projektin 

kulkuun esitetään kuvassa 6.  
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Kuva 6 Kustannusten hallintaan liittyvät prosessit (mukaillen Schwalbe 2014, s. 275) 

 

Kustannusten hallinnan suunnittelussa on kyse niiden toimintatapojen ja dokumentaatioiden 

määrittämisestä, joita käytetään projektin kustannusten suunnittelussa ja seurannassa. Tämän 

prosessin lopputuloksena syntyy kustannusten hallintasuunnitelma, jonka laatimisessa 

projektiryhmä hyödyntää asiantuntija-arvioita, analyyttisiä tekniikoita sekä tapaamisia. 

Projektin tarpeista riippuen kustannusten hallintasuunnitelma voi olla epämuodollinen ja 

suuntaa antava tai virallinen ja yksityiskohtainen. Yleensä kustannusten hallintasuunnitelma 

pitää sisällään tiedot kustannusarvioiden tarkkuudesta ja niissä käytettävistä mittayksiköistä, 

projektin vaatimien kustannusraporttien muodosta sekä laadintatiheydestä ja kuvaukset siitä, 

kuinka kustannusten hallintaprosesseja suoritetaan. Lisäksi tavallisesti esitetään periaatteet 

sille, kuinka suuri vaihtelu kustannuksissa sallitaan ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin ja 

periaatteet suorituskyvyn mittaamiselle, esimerkiksi kuinka usein ja yksityiskohtaisesti 

todellisia kustannuksia seurataan. (Schwalbe 2014, s. 274-279) 

 

Kustannusten arvioinnissa on kyse likiarvojen tai arvioiden muodostamisesta projektin 

suorittamiseksi tarvittavien resurssien aiheuttamista kustannuksista. Tämän prosessin keskeisiä 

tuotoksia ovat resurssiperusteiset kustannusarviot, arvioiden lähtökohtien selvittäminen sekä 

päivitykset projektin dokumentteihin. (Schwalbe 2014, s. 274) Conchúirin (2012, s. 99) mukaan 

kustannusarvioiden tekeminen on haastavaa, minkä vuoksi sidosryhmät haluavat tietää, kuinka 

kustannusarviot on laadittu. Tämän takia esitetään kustannusarvioiden lähtökohdat, joihin 
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sisältyy kustannusarvioiden laadintaprosessi sekä käytetyt oletukset ja rajoitteet. 

Kustannusarvioissa käytetyn taustainformaation esittäminen on tärkeää, jotta esimerkiksi 

arvioissa esiintyviä virheitä voidaan helpommin jäljittää. Schwalbe (2014, s. 280-281) esittää 

kolme kustannusarvioiden perustyyppiä:  

 Suuruusluokka-arviot (a rough order of magnitude estimate, ROM) ovat karkeita 

arvioita projektin kustannuksista ja ne tehdään projektin hyvin aikaisessa vaiheessa tai 

ennen kuin projekti on virallisesti alkanut. Projektipäälliköt ja ylin johto käyttävät tätä 

arviotyyppiä avustamaan toteutettavien projektien valitsemista. Suuruusluokka-

arvioissa pyritään sellaiseen tarkkuuteen, jossa todelliset kustannukset voivat olla 50 

prosenttia pienemmät tai 100 prosenttia arviota suuremmat.  

 Budjettiarviota käytetään lähtötietona organisaation budjetoidessa rahaa projekteille, 

minkä vuoksi siltä vaaditaan suurempaa tarkkuutta kuin suuruusluokka-arviolta. 

Budjettiarviossa pyritään tarkkuuteen, jossa todelliset kustannukset voivat olla 10 

prosenttia pienemmät tai 25 prosenttia arviota suuremmat.   

 Lopullinen arvio on arviotyypeistä tarkin ja sen avulla pyritään tarjoamaan tarkka arvio 

projektin kustannuksista. Sitä käytetään päätöksenteossa esimerkiksi projektiin 

hankintoihin liittyen ja projektin lopullisten kustannuksien arvioimiseksi. Siinä pyritään 

tarkkuuteen, jossa todelliset kustannukset voivat olla 5 prosenttia pienemmät tai 10 

prosenttia arvioita suuremmat.  

 

Vaikka hyvän kustannusarvion laatiminen on hankalaa, saatavilla on joukko tekniikoita ja 

työkaluja arvioiden tekemiseksi. Yksi tapa on käyttää aiempien vastaavien projektien 

kustannuksia perustana kustannusten arvioinnissa, mikä on yleisesti ottaen muita tekniikoita 

halvempaa, mutta vaatii suuren määrän asiantuntemusta ja riittävästi informaatiota 

vastaavanlaisista projekteista. Toinen mahdollisuus on hyödyntää toimintoperusteista 

kustannuslaskentaa, jossa yksittäisten työsuoritusten ja toimintojen kustannukset arvioidaan ja 

näiden summana saadaan projektin kokonaiskustannusarvio. Työsuoritusten jakaminen 

pienempiin osiin parantaa tarkkuutta kustannusarvioita laadittaessa. Tämän tekniikan tarkkuus 

riippuu arvion tekijöiden kokemuksesta sekä yksittäisten työsuoritusten laajuudesta. Näiden 

ohella voidaan käyttää parametrista arviota, jossa käytetään projektin ominaispiirteisiin 

perustuvaan matemaattista mallia kustannusten arviointiin. Esimerkiksi parametrinen malli 

saattaisi arvioida ohjelmistoprojektissa yksittäisen koodirivin kustannukseksi 50 euroa 
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perustuen käytettyyn ohjelmointikieleen, ohjelmoijien ammattitaitoon sekä sisältyvän tiedon 

kokoon ja monimutkaisuuteen. Parametriset mallit ovat luotettavimpia silloin, kun mallin 

luomiseen käytettävä historiallinen informaatio on tarkkaa, parametrit ovat helposti 

mitattavissa ja malli on joustava projektin koon suhteen. (Schwalbe 2014, s. 282-283) Projektin 

kustannuksien arvioinnissa tehdään usein arviointivarauksia, joilla pyritään lieventämään 

arviointiin liittyvien virhe- ja epävarmuustekijöiden vaikutuksia. Esimerkiksi projekti voi olla 

ennakoitua laajempi, siihen voi liittyä odottamattomia lisätöitä tai kustannusarvioihin liittyvissä 

oletuksissa voi olla virheitä. Tarvittavien varausten arvioinnissa voidaan hyödyntää 

kokemuksia aikaisemmista projekteista ja ne ovat tyypillisesti 10 prosentin luokkaa projektin 

kokonaiskustannuksista. (Pelin 2002, s. 182)  

 

Budjetin määrittäminen käsittää kokonaiskustannusarvion jakamisen yksittäisille 

työsuoritteille aikaisemmissa prosesseissa tuotettujen tietojen, kuten kustannusten 

hallintasuunnitelman sekä kustannusarvioiden pohjalta. Toisin sanoen tässä vaiheessa luodaan 

projektibudjetti (cost baseline), jossa projektin arvioidut kokonaiskustannukset sidotaan 

aikaväleille, esimerkiksi kuukausiin. Toteutuneita kustannuksia voidaan siten projektin 

kuluessa verrata tehtyyn projektibudjettiin, mikä luo lähtökohdan projektin 

kustannustehokkuuden arvioimiselle. (Schwalbe 2014, s. 289) Esimerkki projektibudjetista 

esitetään taulukossa 1.  

 

Taulukko 1 Esimerkki projektin projektibudjetista (mukaillen Schwalbe 2014, s. 289) 

 

 



30 

 

   

 

Kustannusten budjetoinnin myötä voidaan joutua tekemään muutoksia myös projektin 

dokumentteihin, kuten kustannusten hallintasuunnitelmaan. Lisäksi tässä vaiheessa voidaan 

suunnitella myös projektin rahoitusta. Jossain projekteissa koko projektin rahoitus on käytössä 

heti projektin alussa mutta toisaalta monissa projekteissa rahoitus saadaan vähitellen projektin 

edetessä. Yrityksen onkin kyettävä projektibudjetin perusteella suunnittelemaan ja 

ennakoimaan projektin rahoitusvaatimuksia.  (Schwalbe 2014, s. 289-290) 

 

Kustannusten valvonnassa keskitytään projektibudjetin toteutumisen seurantaan. Tässä 

prosessissa seurataan projektin kustannustehokkuutta perustuen kolmannessa prosessissa 

luotuun projektibudjettiin, tehdään tarvittaessa siihen liittyviä muutostoimenpiteitä sekä 

tiedotetaan projektin sidosryhmille sellaisista projektiin liittyvistä muutoksista, joilla on 

vaikutusta projektin kustannuksiin. Kustannusten ja projektibudjetin toteutumisen valvonnassa 

voidaan käyttää hyödyksi siihen soveltuvia työkaluja ja tekniikoita. Lisäksi kustannusten 

valvonnan yhteydessä vaaditaan usein myös uusia tai päivitettyjä kustannusarvioita sekä 

arvioita vaihtoehtoisten toimintamallien kustannuksista. (Schwalbe 2014, s. 291) 

 

Projektin kustannustenseuranta on riittämätöntä, jos toteutuneita kustannuksia verrataan 

suoraan projektibudjettiin, jolloin projektin ajallinen edistyminen jää huomioimatta. 

Kustannusraportin näyttäessä budjetin alitusta on harvoin kysymys siitä, että kustannuksissa on 

säästetty, vaan että projekti on aikataulustaan myöhässä. (Pelin 2002, s. 195) Tuloksen arvo -

menetelmä (Earned Value Management, EVM) on projektin suorituskyvyn mittaamiseen 

soveltuva menetelmä, joka huomioi projektin laajuus-, aika- ja kustannustekijät. Projektin 

toteutumisen onnistumista suhteessa sille asetettuihin laajuus-, ajankäyttö- ja 

kustannustavoitteisiin voidaan arvioida vertaamalla projektin toteumatietoja projektibudjettiin. 

(Schwalbe 2014, s. 291) Tuloksen arvo –menetelmän perusideana onkin siirtää projektin 

seurannan painopiste toteutuneista kustannuksista todella tehdyn työn kustannusten seurantaan 

(Pelin 2002, s. 196). Ansaitun arvon menetelmässä jokaisen työsuoritteen osalta selvitetään 

seuraavat arvot:  

 Budjetoidulla kustannuksella (Planned Value, PV) tarkoitetaan tietylle aikavälille 

projektin suorittamisesta kohdistuvia kustannuksia. Esimerkiksi suunnitelman mukaan 

uuden järjestelmän hankinnasta ja asentamisesta kohdistuu ensimmäiselle viikolle 
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kustannuksia 10 000 euroa työvoimasta, laitteista ja ohjelmistoista, mikä on tällöin 

viikon budjetoitu kustannus. 

 Todelliset kustannuksilla (Actual Cost, AC) tarkoitetaan tietylle aikavälille kohdistuvia 

projektin suorittamisesta syntyviä suoria ja epäsuoria kustannuksia.. Esimerkiksi 

edellisessä tapauksessa toimenpiteiden suorittamiseksi kuluukin oikeasti kaksi viikkoa 

ja kustannukset ovat yhteensä 20 000 euroa, joista 15 000 euroa kohdistuu 

ensimmäiselle ja 5 000 euroa toiselle viikolle. Ne ovat siis kyseisten viikkojen todellisia 

kustannuksia.  

 Tuloksen arvoilla (Earned Value, EV) tarkoitetaan työmäärien todellista toteumaa 

verrattuna budjetoituihin työmääriin. Sen laskenta pohjautuu aikavälille budjetoituihin 

kustannuksiin ja projektiryhmän työtahtiin, jolla tehtävät on suoritettu. Tehokkuusaste 

(Rate of Performance, RP) kuvaa toteutuneen työmäärän suhdetta suunniteltuun 

työmäärään. Esimerkin tapauksessa laitteiston asentamisesta puolet saadaan suoritettua 

ensimmäisen viikon aikana, vaikka asennustyön oli määrä valmistua kokonaan. Tällöin 

tehokkuuden asteeksi tulee 50 prosenttia ja viikon budjetoitujen kustannuksien ollessa 

10 000 euroa tehdyn työn ansaituksi arvoksi saadaan 5 000 euroa. (Schwalbe 2014, s. 

291-292) 

 

Näiden arvojen selvittämisen jälkeen voidaan laskea projektin kustannuspoikkeama (Cost 

Variance, CV) ja aikataulupoikkeama (Schedule Variance, SV) sekä määrittää 

kustannustehokkuusindeksi (Cost Performance Index, CPI) ja aikataulutehokkuusindeksi 

(Schedule Performance Index, SPI). Negatiiviset arvot poikkeamissa viittaavat projektin 

kustannuksien tai siihen käytetyn ajan olevan suurempia kuin alun perin on suunniteltu. 

Suorituskykyindeksien tapauksessa arvon ollessa pienempi kuin 1 (tai 100 prosenttia) on 

projektibudjetti ylittynyt tai aikataulu venynyt. Summaamalla projektin budjetoidut 

kustannukset, todelliset kustannukset ja tuloksen arvot yhteen sekä hyödyntämällä 

suorituskykyindeksejä pystytään selvittämään, paljonko projektin suorittaminen tulee 

maksamaan ja kestämään pohjautuen projektin senhetkisiin suoritustietoihin.  Kustannusten 

ennustetta projektin lopussa (Estimate at Completion, EAC) ja valmistumisen aika-arvioita 

laskettaessa tehdään oletus, että projektin suoritusteho pysyy ennallaan. (Schwalbe 2014, s. 

291-294) Taulukossa 2 esitetään tuloksen arvo –menetelmän termistö ja laskentatavat käsitellyn 

esimerkkitapauksen arvoja hyödyntäen. 
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Taulukko 2 Tuloksen arvo -menetelmän termistö ja laskentatavat (mukaillen Schwalbe 2014, s. 292-

293) 

Viikko 1   

Termi Laskentatapa Arvo 

Tehokkuusaste (RP)  

Lähtötietoja 

50 % 

Budjetoitu kustannus (PV) 10 000 € 

Todellinen kustannus (AC) 15 000 € 

Tuloksen arvo (EV) PV * RP 5 000 € 

Kustannuspoikkeama (CV) EV - AC -10 000 € 

Aikataulupoikkeama (SV) EV - PV -5 000 € 

Kustannustehokkuusindeksi (CPI) EV/AC 33 % 

Aikataulutehokkuusindeksi (SPI) EV/PV 50 % 

 

 

Tuloksen arvo -menetelmän hyödyntäminen mahdollistaa havainnollistavien kuvaajien 

piirtämisen projektin suorituskyvyn seuraamisen tueksi. Kuvaajista voidaan tehdä nopeita 

johtopäätöksiä projektin suorittamiseen liittyen. Esimerkiksi yrityksen johto seuraa tyypillisesti 

useampia samanaikaisesti toteutettavia projekteja, jolloin he haluavat nähdä tietoa niiden 

suorittamisesta yksinkertaisessa muodossa. Myös projektipäälliköt hyödyntävät kuvaajia 

projektin suorittamisen arvioimiseksi. Kuvaajien tarjoamaa tietoa voidaan myös hyödyntää 

päätöksenteossa.  Esimerkiksi kuvaajien näyttäessä projektin ajautuneen merkittäviin 

kustannuksien tai aikataulujen ylittymiseen, voi yrityksen johto päättää projektin lopettamisesta 

tai tarvittavista korjaustoimenpiteistä projektin suorittamiseksi. (Schwalbe 2014, s. 294-295) 

 

Esimerkki projektin suorittamisen seurantaan luodusta kuvaajasta tuloksen arvo -menetelmää 

hyödyntämällä esitetään kuvassa 7. Esimerkin projektin arvioitu kesto on vuosi ja projektin 

toteumatietoja on kerätty neljän kuukauden ajalta. Vaaka-akselilla on kuvattu aika kuukausina 

ja pystyakselilla on kuvattu kustannukset. Kuvaajassa on esitetty mustalla värillä projektin 

budjetoidut kumulatiiviset kustannukset kuukausittain. Tämä kuvaaja laaditaan kolmannessa 

prosessissa luodun projektibudjetin perusteella ja kuvaajan päässä on mustalla pisteellä esitetty 

hyväksytty budjetti (budget at completion, BAC), josta nähdään valmiin projektin arvioidut 

kustannukset ja siihen kuluva aika. Kuvaajassa on esitetty punaisella katkoviivalla 
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kumulatiiviset tuloksen arvot ja sinisellä pisteviivalla on esitetty kumulatiiviset todelliset 

kustannukset perustuen kerättyyn dataan.  

 

 

Kuva 7 Esimerkki tuloksen arvo -menetelmän kuvaajasta projektissa (mukaillen Schwalbe 2014, s. 294; 

Pelin 2002, s. 200) 

 

Esimerkkikuvassa oikeassa yläkulmassa oleva erillinen musta ympyrä kuvaa ennustetta 

projektin lopussa (estimate at completion, EAC) siihen todellisuudessa kuluvasta ajasta ja 

kustannuksista, kun huomioidaan projektin tämänhetkinen edistyminen. Piste EAC on pisteen 

BAC yläpuolella eli projektin on tämänhetkisen tiedon valossa tulossa maksamaan enemmän 

kuin budjetissa on arvioitu. Lisäksi piste EAC on pisteen BAC oikealla puolella, mikä kuvaa 

sitä, että projekti tulee valmistumaan tämänhetkisen tiedon nojalla myöhemmin kuin alun perin 

on arvioitu. (Schwalbe 2014, s. 294-295) Taulukossa 3 esitetään laskelmat hyväksytyn arvion 

selvittämiseksi esimerkin tapauksessa. 
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Taulukko 3 Hyväksytyn arvion laskentaperiaatteet (mukaillen Schwalbe 2014, s. 293-295) 

Termi Laskentatapa Arvo 

Kustannustehokkuusindeksi (CPI)  

Selvitetyt 

lähtötiedot 

81,761 % 

Aikataulutehokkuusindeksi (SPI) 94,203 % 

Hyväksytty budjetti (BAC) 100 000 € 

Alkuperäinen aika-arvio 12 kk 

Ennuste projektin lopussa (EAC) = BAC/CPI 122 308 € 

Valmistumisen aika-arvio = Alkuperäinen aika-arvio/SPI 12,74 kk 

 

Pelinin (2002, s. 189) mukaan kustannusten valvonnassa on tärkeää myös jälkiarvioinnin ja 

kustannusten jälkilaskennan tekeminen. Jälkilaskelmassa kootaan tiedot projektin 

kustannuksista sekä analysoidaan kustannuspoikkeamat ja niiden syyt, joita voidaan käyttää 

tulevien projektien suunnittelun pohjatietona. Projektin alkuvaiheissa tehdyt laskelmat 

menettävät osan merkitystään, jos niiden toteutumista ei arvioida.   
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä pyrittiin selvittämään, mitä vaiheita ja kustannuksia analytiikkajärjestelmän 

käyttöönottoprojektiin liittyy ja kuinka kustannuksia voidaan hallita. Analytiikkajärjestelmän 

käyttöönotto on laaja ja monivaiheinen projekti. Tarkasteltujen käyttöönottoa kuvaavien 

viitekehysten pohjalta voidaan tunnistaa kuusi keskeistä käyttöönottoprojektin vaihetta: 

liiketoiminnan analysointi, suunnittelu, investointiehdotuksen laatiminen, arviointi ja 

hyväksyntä, järjestelmän käyttöönotto sekä jälkiarviointi.  Aluksi tulee analysoida yrityksen 

liiketoimintaa ja sen tarpeita analytiikkajärjestelmään liittyen. Tätä seuraavassa 

suunnitteluvaiheessa laaditaan tekniset ja organisationaaliset ratkaisut, joilla pystytään 

vastaamaan ensimmäisessä vaiheessa ilmenneisiin tarpeisiin. Merkittävä päätös 

suunnitteluvaiheessa on hankintamalli, joita ovat pilvimalli sekä perinteinen malli, jossa 

järjestelmä hankitaan yrityksen omiin tiloihin. Jos suunnitteluvaiheessa ilmenee ongelmia, on 

mahdollisesti palattava ensimmäiseen vaiheeseen. Kolmas vaihe keskittyy tarkastelemaan 

projektia taloudellisesta näkökulmasta. Tässä vaiheessa on arvioitava analytiikkajärjestelmän 

käyttöönottoprojektista syntyvät kustannukset sekä järjestelmästä seuraavat hyödyt, joiden 

pohjalta voidaan laatia kannattavuuslaskelmia johdolle suunnattavan investointiehdotuksen 

tueksi. Neljännessä vaiheessa yrityksen johto tekee päätöksen hankkeen lopullisesta 

toteuttamisesta edellisissä vaiheissa laadittujen projektisuunnitelman ja investointiehdotuksen 

pohjalta. Mikäli projektia ei hyväksytä toteutettavaksi, on palattava takaisin 

suunnitteluvaiheeseen. Projektin hyväksymisen jälkeen seuraa järjestelmän käyttöönottovaihe, 

jossa järjestelmä toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Viimeisenä vaiheena on jälkiarviointi, 

jossa projektin lopputulos arvioidaan ja dokumentoidaan. Projektin toteutuksesta saadut tiedot 

auttavat jatkokehityshankkeiden ja uusien projektien suunnittelussa. 

 

Käyttöönottoprojektiin liittyviä kustannuseriä voidaan luokitella eri tavoin, kuten välittömiin ja 

välillisiin kustannuksiin sen mukaan, voidaanko niitä kohdistaa suoraan projektille tai 

aineellisiin ja aineettomiin kustannuksiin sen mukaan, miten helppo niitä on arvioida 

rahamääräisinä arvoina. Näiden lisäksi on olemassa piilokustannuksia, joiden suuruutta sekä 

aiheutumisen ajankohtaa ja todennäköisyyttä on vaikea arvioida etukäteen. Nämä ovat hankalia 

kustannuseriä käyttöönottoprojektissa, sillä niiden riittämätön kartoittaminen johtaa ongelmiin 

projektin kustannusten hallinnassa. Käyttöönottoprojektin tyypillisiä kustannuseriä ovat 
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laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta, niihin liittyvä kehitystyö sekä niiden asentaminen ja 

testaaminen. Lisäksi kustannuksia syntyy henkilöstöstä sekä tarvittavista koulutus- ja 

asiantuntijapalveluista. Käyttöönottoprojektin suunnitteluvaiheessa päätetyllä hankintamallilla 

on merkittävä vaikutus edellä kuvattujen kustannuserien muodostumiseen. Pilvimallissa 

vältytään suurilta ja etupainotteisilta pääomakustannuksilta liittyen laitteisto- ja 

ohjelmistohankintoihin. Pilvimallissa on kuitenkin teknisiä rajoitteita etenkin tiedonsiirtoon ja 

tietoturvaan liittyen: se soveltuukin paremmin resursseiltaan rajallisille pk-yrityksille siinä 

missä perinteinen malli soveltuu paremmin suuremmille yrityksille, joilla on suuremmat 

intressit kehittää ja resurssit hallinnoida järjestelmää itse.  

 

Projektin kustannustenhallinta jakaantuu neljään pääprosessiin, joita ovat kustannusten 

hallinnan suunnittelu, kustannusten arviointi, budjetin määrittäminen ja kustannusten valvonta. 

Ensimmäisessä prosessissa luodaan suunnitelma kustannuksien hallinnan toimenpiteistä läpi 

projektin. Toisessa prosessissa luodaan arviot projektissa käytettävien resurssien 

kustannuksista perusteluineen. Kolmannessa prosessissa kustannusarvioiden pohjalta laaditaan 

projektibudjetti, jossa resurssien käytön kokonaiskustannukset aikataulutetaan projektin 

kestoajalle. Projektibudjettia hyödynnetään neljännessä prosessissa, jossa todellisia projektissa 

syntyneitä kustannuksia verrataan budjetoituihin kustannuksiin. Projektin suorituskyvyn 

seuraamisen tavoitteena on selvittää, eteneekö projekti sille ennalta asetettujen kustannus- ja 

aikataulutavoitteiden mukaisesti.  

 

Kuvassa 8 havainnollistetaan, kuinka kustannusten hallintaprosessit etenevät rinnakkain 

käyttöönottoprojektin vaiheiden kanssa. Kustannusten hallinnan kolme ensimmäistä prosessia 

alkavat suunnitteluvaiheesta ja ulottuvat aina järjestelmän käyttöönottovaiheeseen saakka.  

Kustannusten hallinnan suunnittelu ja kustannuksien arviointi keskittyvät 

käyttöönottoprojektin suunnitteluvaiheeseen, jossa on suunniteltu vaadittavat toimenpiteet ja 

infrastruktuuriratkaisut käyttöönotettavaan järjestelmään liittyen. Näitä suunnittelutietoja 

käytetään lähtökohtana projektin kustannusarvioiden luomiseksi. Kustannusarvioiden pohjalta 

laaditaan projektibudjetti sekä investointilaskelmat, jotka sisältyvät laadittavaan 

investointiehdotukseen. Tässä vaiheessa projektin kustannukset on jo selvitetty niin tarkasti, 

että niiden pohjalta voidaan suunnitella projektin vaatima rahoitus. Kuten kuva osoittaa, suurin 

osa kustannuseristä kohdistuu käyttöönottoprojektin viidenteen vaiheeseen, järjestelmän 
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käyttöönottoon. Tällöin myös kustannusten hallinnan neljännen prosessin, kustannusten 

valvonnan, merkitys korostuu, sillä on varmistuttava projektin etenemisestä projektibudjetin 

mukaisesti. Käyttöönottoprojekti aiheuttaa kustannuksia kuitenkin jo suunnitteluvaiheesta 

lähtien, joten kustannusten valvontakin käynnistyy suunnitteluvaiheesta.   

 

Kuva 8 Analytiikkajärjestelmän käyttöönottoprojektin vaiheet, tyypillisimmät kustannuserät ja 

kustannusten hallintaprosessit 

 

Työn keskeisenä hyötynä on tarjota analytiikkajärjestelmää hankkivalle yritykselle tiivistetty 

katsaus analytiikkajärjestelmistä nykypäivänä, järjestelmän hankinnan ja käyttöönoton 

etenemisestä sekä käyttöönotosta syntyvistä kustannuksista ja keinoista hallita niitä. Työssä 

esitettyjä kustannuseriä, niiden luokitteluja ja kustannusten hallintaprosesseja voidaan käyttää 

lähtökohtana analytiikkajärjestelmän käyttöönottoprojektin suunnittelussa.  
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