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Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien eli business intelligencen raportointi- ja 

analytiikkakyvykkyyksien kehittäminen on noussut yhdeksi merkittävimmistä 

liiketoiminnan kehitys- ja investointikohteeksi tänä päivänä. Datan 

visualisointikyvykkyydet ja visualisointikeinojen monipuolinen hyödynnettävyys 

ovat keskeisimpiä ominaisuuksia business intelligence -järjestelmissä. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on kehittää yleiset datan visualisointiperiaatteet sekä tutkia 

business intelligence -järjestelmien visualisointikyvykkyyksiä ja erilaisten 

visualisointikeinojen soveltuvuutta erilaisiin tietoaineiston tutkimistapauksiin. 

Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään laboratiivista tutkimusta, jossa tutkija 

määrittelee ja toteuttaa datan visualisointitoimenpiteitä Tableau business 

intelligence -työkalulla, ja johtopäätökset perustuvat tutkijan omiin 

käyttökokemuksiin. Tutkimustulosten mukaan visualisointiperiaatteiden määrittelyn 

avulla toteutettavasta raportointikokonaisuudesta tulee yhdenmukainen ja raporttien 

implementointiprosessin tehokkuus paranee. Ihmisten kognitiivisten kyvykkyyksien 

huomioiminen datan visualisointiperiaatteiden määrittelyssä ohjaa käyttäjiä 

visualisointikeinojen valinnassa tarkoituksenmukaisempaan sekä datan 

havainnoinnin ja ymmärrettävyyden kannalta asianmukaiseen toimintatapaan. 

Loppukäyttäjän näkökulmasta business intelligencen helppokäyttöisyys, 

itsepalvelukyvykkyydet ja interaktiiviset ominaisuudet ovat kehittyneet, ja niiden 

merkitys on lisääntynyt myös toimittajien kehitystoimenpiteissä. 
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Today, reporting and analytics capabilities in business intelligence systems have 

evolved into one of the most remarkable objects of organizations’ development and 

investment activities. Data visualization capabilities and the possibility to utilize 

versatile visualization types are exceedingly essential functionalities in business 

intelligence systems from the user’s point of view. The objective of this study is to 

develop general design principles for data visualization, to investigate business 

intelligence tools’ data visualization capabilities and to identify different 

visualization types’ suitability in different cases of data exploration.  

The research method used in this study is experimental research, where the 

researcher defines and implements data visualization principles with Tableau 

business intelligence tool, and the conclusions are based on the researcher’s 

personal user experience. According to the study, the reporting entirety will be 

consistent and the implementation process is more efficient, when the 

implementation is carried out according to the predefined visualization principles. 

Taking human’s cognitive capabilities into consideration in the definition process of 

data visualization principles will guide end users with the use of visualization types 

to more appropriate approach, while facilitating the perception and sense-making of 

the data. The ease of use, self-service capabilities and interactive functionalities 

have developed among the leading business intelligence tool providers, and the 

importance of these features in the providers’ development activities has increased.  
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1 JOHDANTO 

 

Liiketoiminnassa syntyvää tietoa pyritään hyödyntämään yritysten päätöksenteossa 

siten, että päätökset pohjautuvat todellista toimintaa kuvaavaan dataan, eikä esimerkiksi 

päätöksentekijöiden omiin mielipiteisiin tai intuitioon. Datavetoisen johtamistyylin 

kehittymistä on ohjannut huomattavasti liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien 

kehittyminen ja yleistyminen viimeisten vuosikymmenten aikana. Liiketoimintatiedon 

hallintajärjestelmien avulla yritykset keräävät, tallentavat ja analysoivat tietoa 

liiketoiminnastaan. Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmistä käytetään yleisesti 

paremmin tunnettua ja suomen kieleen vakiintunutta termiä business intelligence, jota 

käytetään myös tässä tutkimuksessa liiketoimintatiedon hallinnan esittämiseksi.  

 

Datan visualisoinnin tärkeys on korostunut huomattavasti datan tutkimisessa ja 

analysoinnissa, päätöksentekoprosessissa sekä tiedon kommunikoinnissa. Yhden 

kirjallisuudessa esitetyn määritelmän mukaan datan visualisoinnilla tarkoitetaan datan 

tietokoneavusteista, interaktiivista ja visuaalista esittämistä kognitiivisten 

kyvykkyyksien vahvistamiseksi tai tiedon hankkimiseksi ja hyödyntämiseksi (Card, 

Mackinlay & Sheiderman 1999). Visualisoinnin tärkeys johtuu ihmisten kognitiivisesta 

toiminnasta eli siitä, kuinka aivot prosessoivat visuaalisesti esitettyä tietoa. 

Visualisointikeinojen avulla liiketoimintatiedosta voidaan havaita erilaisia suhteita, 

malleja, eroavaisuuksia ja näkökulmia, joita perinteisten raportointikeinojen avulla on 

vaikea havaita. Erilaiset visualisointikeinot soveltuvat kuitenkin erilaisiin tapauksiin, 

joten keinojen virheellinen käyttö voi esittää dataa harhaanjohtavasti tai todellista 

liiketoimintaa vääristävästi, ja näin ollen vaikuttaa todella kriittisesti 

päätöksentekoprosessin tarkkuuteen.  

 

1.1 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet 

 

Yleisesti business intelligencen raportointi- ja analytiikkakyvykkyyksien kehittäminen 

on ollut yritysten toiminnan kehittämisen yksi tärkeimmistä investointikohteista 

viimeisten vuosien aikana. Perinteisten raportointitarpeiden lisäksi yrityksen 

päätöksentekijät, sidosryhmät ja muut business intelligence -raporttien loppukäyttäjät 
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ovat alkaneet hyödyntää yhä enemmän ja monipuolisemmin datan visualisointikeinoja. 

Business intelligence -työkalutoimittajien kehitystoimintaa ohjaavat vahvasti 

asiakasyritysten raportointi- ja analytiikkavaatimukset, sillä esimerkiksi työkalujen 

käyttöönotto toteutetaan usein tiiviissä yhteistyössä toimittajan ja asiakasyrityksen sekä 

mahdollisen kolmannen osapuolen, kuten konsulttiyrityksen kesken.  

 

Business intelligence -työkalutoimittajien markkinatutkimusten mukaan työkalujen 

yhtenä keskeisimmistä ominaisuuksista pidetään datan visualisointikyvykkyyksiä ja 

erilaisten visualisointikeinojen käytettävyyttä. Visualisointikyvykkyyksien lisäksi 

business intelligence -työkalujen on oltava helppokäyttöisiä, jotta yritysten 

päätöksentekijät voivat esimerkiksi tutkia dataa ja rakentaa itse ad hoc -raportteja sekä 

hyödyntää niitä päätöksenteossa yhä monipuolisemmin. Valmiiden raporttien lisäksi 

tarvitaan siis enemmän itsepalvelukyvykkyyksiä ja kehittyneempiä datan 

tutkimisominaisuuksia, minkä mahdollistamiseksi voidaan hyödyntää business 

intelligence -työkalujen tarjoamia visualisointiominaisuuksia. 

 

Business intelligencen keskeisten aihealueiden tutkimisen lisäksi työn empiirisen 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka valitulla business intelligence -työkalulla 

voidaan toteuttaa datan visualisointia ennalta määritettyjen visualisointiperiaatteiden 

mukaisesti. Datan visualisoinnin keskeisiä tutkittavia toiminnallisuuksia ovat muun 

muassa työkalun itsepalvelukyvykkyydet, datan visualisointikeinojen monipuolisuus ja 

käytettävyys, visualisointiprosessin sujuvuus sekä toteutettujen raporttien 

ymmärrettävyys, luettavuus ja käytettävyys päätöksentekoprosessin tukena. 

Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia visualisointikeinoja soveltamalla voidaan 

kehittää käyttäjän kyvykkyyksiä datan tutkimisessa, tietoaineiston mallien 

tunnistamisessa sekä tietoaineistojen monipuolisessa tarkastelussa ja analysoinnissa. 

 

Business intelligence -työkalujen raportointi- ja analytiikkaratkaisujen lisäksi yritysten 

liiketoimintaprosessit muuttuvat kehityksen myötä. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää, kuinka selkeiden ja yleisesti sovellettavien visualisointiperiaatteiden 

määrittelemisen ja monipuolisten visualisointikeinojen avulla toteutettujen raporttien 

avulla voidaan tehostaa yritysten datan visualisointi- ja päätöksentekoprosesseja. 
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Kehittyneempien business intelligence -ratkaisujen myötä esimerkiksi joitain 

manuaalisia toimenpiteitä voidaan automatisoida ja käyttäjien työtehtävien 

toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet voidaan yhtenäistää – esimerkiksi yhdistämällä 

business intelligencen raportointi toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisiin 

transaktioihin. Yleisesti business intelligence -työkalut mahdollistavat esimerkiksi 

siirtymisen manuaalisesti toteutettavista Excel- tai PowerPoint-tiedostoihin perustuvasta 

päätöksenteosta, suunnittelusta tai muista toimenpiteistä suoraviivaisempiin ja 

joustavampiin BI-raportteihin perustuvaan toimintaan. 

 

Business intelligence -järjestelmä koostuu kuitenkin loppukäyttöliittymän lisäksi myös 

muun muassa liiketoiminnan tietolähteistä, ulkoisista tietolähteistä ja tietovarastoinnista. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena datan visualisoinnin selvityksen lisäksi on luoda selkeä 

käsitys siitä, kuinka raportoinnissa ja analytiikassa käytettävä data kerätään, 

varastoidaan ja yhdistetään business intelligence -työkaluun. Yritysten 

raportointiarkkitehtuurissa on otettava huomioon käytettävät tietojärjestelmät, eri 

järjestelmistä saatavien tietolähteiden yhdistämistarpeet, tietoaineistojen suuruudet ja 

reaaliaikaisuusvaatimukset sekä käytettävissä oleva business intelligence -

työkaluportfolio. 

 

Business intelligencen käyttöönotto- ja kehitysprojektit ovat yritysten 

investointitrendien mukaisesti lisääntyneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. 

Tutkimuksen keskeisin tavoite on määritellä yleiset datan visualisointiperiaatteet ja 

soveltaa niitä business intelligence -raporttien implementointiprosessissa. 

Tutkimuksessa selvitetään, voiko ilman selkeitä periaatteita toteutettu datan visualisointi 

vääristää esitettävää informaatiota ja antaa vääristyneen kuvan todellisuudesta tai tuoda 

esille datasta harhaanjohtavia korrelaatioita, suhteita ja malleja. Tutkimuksen tulosten 

tavoitteena on helpottaa datan visualisointikeinojen valintaa sekä business intelligence -

raporttien ja dashboardien toteutusta, jotta dataan perustuva päätöksenteko olisi 

tehokkaampaa ja tarkempaa.  

 

Datan visualisointiperiaatteiden määrittämiseksi on lisäksi selvitettävä yleinen yritysten 

raportointi- ja analytiikkatoimenpiteiden ja -tarpeiden nykytila. Työssä tutkitaan 
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business intelligence -työkalutoimittajien keskeisiä kehityssuuntia ja datan 

visualisointikeinojen eroja toimittajien välillä, jotta kokeellisen tutkimuksen 

toteuttamiseen valitaan erityisesti datan visualisointiin soveltuva business intelligence -

työkalu. Kokeellisen tutkimuksen avulla pyritään analysoimaan erilaisten 

visualisointikeinojen soveltuvuutta erilaisiin datan tutkimisen käyttötarkoituksiin.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on siis määritellä yleiset datan 

visualisointiperiaatteet business intelligence -työkalulla toteutettavilla raporteille, 

toteuttaa visualisointiperiaatteiden mukaisia raportteja sekä analysoida tutkimustuloksia. 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tutkimusongelman ratkaisemiseksi 

asetetaan kolme tutkimuskysymystä, joiden avulla tutkimuksen rakenne voidaan 

määritellä. Tutkimuskysymysten avulla voidaan määritellä tarvittava teoreettinen 

viitekehys ja näkökulma toteutettavalle tutkimukselle sekä hahmottaa tutkimuksen 

perusteella saatavia tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä.  

 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä (TK1) voidaan pitää työn päätutkimuskysymyksenä. 

Sen tavoitteena on määritellä sellaiset kokeellisessa tutkimuksessa sovellettavat datan 

visualisointiperiaatteet, joita voidaan soveltaa laajemmin myös muissa datan 

visualisointitapauksissa ja erilaisia tietoaineistoja käyttäen. Visualisointiperiaatteiden ja 

business intelligence -työkalun visualisointiprosessin tutkimiseksi toteutetaan erilaisiin 

visualisointikeinoihin perustuvia raportteja valitulla business intelligence -työkalulla. 

Tutkimuskysymykset ja niiden keskeisimmät tavoitteet on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja kysymysten tavoitteet 

Tutkimuskysymys Tutkimuksen tavoite 

TK1: Kuinka ennalta määritellyt datan 

visualisointiperiaatteet vaikuttavat datan 

visualisointiprosessiin ja visualisointikeinojen 

analysointiin?  

- Määritellä business intelligence -työkalun 

raporteilla sovellettavat datan 

visualisointiperiaatteet 

 

- Määritellä erilaisten visualisointikeinojen 

soveltuvuudet erilaisiin analysointitarpeisiin 

 

- Tunnistaa visualisointiperiaatteiden 

vaikutukset raporttien 

implementointiprosessiin 

 

- Tunnistaa visualisointiperiaatteiden mukaan 
toteutettujen raporttien vaikutukset erilaisten 

visualisointikeinojen analysointiin 

TK2: Kuinka tämänhetkiset business 

intelligence -työkalut soveltuvat datan 

visualisointiin?  

- Tunnistaa erityisesti datan visualisointiin 

soveltuvat business intelligence -

työkalutoimittajat 

 

- Tunnistaa business intelligence -työkalun 

visualisointiominaisuudet ja datan analysointia 

tukevat ominaisuudet 

 

- Tutkia työkalujen ominaisuuksien vaikutusta 

datan tutkimisessa ja merkityksellistämisessä  

TK3: Minkälaisia vaikutuksia ihmisen 

kognitiivisilla ominaisuuksilla on visuaalisesti 

esitetyn datan analysoinnissa? 

- Tunnistaa ja ottaa huomioon kognitiivisten 

kyvykkyyksien asettamat rajoitukset ja 

soveltuvuudet datan visualisointiperiaatteiden 

määrittelyssä 

 

Toisen tutkimuskysymyksen (TK2) avulla pyritään tutkimaan business intelligence -

työkalujen ja toimittajamarkkinoiden nykytilaa sekä tunnistamaan keskeisiä trendejä 

työkalujen kehityssuunnista. Tutkimuskysymys TK2 auttaa tunnistamaan datan 

visualisointiin soveltuvat business intelligence -työkalutoimittajat, minkä perusteella 

valitaan kokeellisessa tutkimuksessa käytettävä business intelligence -työkalu. 

Kokeellisen tutkimuksen avulla tutkitaan, kuinka datan visualisointiin omistautuneen 

business intelligence -työkalun visualisointiominaisuudet ja muut datan analysoinnissa 

hyödynnettävät ominaisuudet vaikuttavat datan tutkimiseen ja merkityksellistämiseen. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka sujuva datan visualisointiprosessi on valitulla 

työkalulla, sekä kuinka ennalta määriteltyjä visualisointiperiaatteita voidaan soveltaa ja 

toteuttaa raportoinnissa. 
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Kolmannen tutkimuskysymyksen (TK3) tavoitteena on tunnistaa datan visualisoinnin 

kannalta keskeiset ihmisen kognitiiviset kyvykkyydet sekä niiden asettamat rajoitukset 

informaation havainnointiin, tulkitsemiseen ja muistamiseen kirjallisuuskatsauksessa 

esitettyihin tutkimustuloksiin ja teorioihin perustuen. Kirjallisuuskatsauksessa 

tunnistettuja kognitiivisten kyvykkyyksien vaikutuksia sovelletaan kokeellisessa 

tutkimuksessa erityisesti datan visualisointiperiaatteiden ja visuaalisesti esitetyn datan 

analysoinnin määrittelyssä ja tutkimuksessa. Ihmisen kognitiivisten kyvykkyyksien 

vaikutuksia voidaan käyttää myös datan visualisointikeinojen laadullisen suorituskyvyn 

mittarina tutkimustulosten analysoinnissa.  

 

Business intelligence -järjestelmään liitettävän tutkimusalueen laajuuden takia 

tutkimukseen tehdään kuitenkin joitain rajauksia. Tutkimuksessa tavoitteena on 

keskittyä business intelligence -työkaluissa toteutettavaan datan visualisointiin. 

Business intelligence -työkalujen ominaisuuksien näkökulmasta tutkimuksessa 

keskitytään työkalujen tarjoamiin visualisointikeinoihin, eikä niinkään kehittyneempiin 

analytiikkaominaisuuksiin, kuten esimerkiksi ennustavaan analytiikkaan tai 

koneoppimiseen, vaikka nämäkin osa-alueet ovat hyvin ajankohtaisia raportointi- ja 

analytiikkatyökalujen kehityksessä. Rajauksen perusteena on se, että 

markkinaosuuksiltaan suurimmat business intelligence -työkalutoimittajat pitävät 

visualisointikeinojen kehittämistä tämän hetken tärkeimpänä kehityssuunnitelmansa 

päämääränä, mikä voidaan havaita näiden suunnitelmien lisäksi muun muassa 

toimittajien markkinointitoimenpiteissä. 

 

Tutkittavan aihealueen ymmärtämiseksi kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan sekä 

business intelligenceä että datan visualisointia teoreettisella tasolla. Datan 

visualisointiperiaatteiden määrittely rajoittuu siis business intelligence -työkaluilla 

toteutettavien visualisointikeinojen ja raporttien soveltamisalueelle. Lisäksi kokeelliseen 

tutkimukseen valitaan vain yksi datan visualisointiin soveltuva business intelligence -

työkalu, jolla datan visualisointi toteutetaan. Tutkimuksessa esitettävät 

visualisointiperiaatteet ovat kuitenkin sovellettavissa käytettäväksi myös muilla 

business intelligence -työkaluilla tai muihin datan visualisointitarpeisiin. 
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Tutkimuksessa implementoitava datan visualisointi ja raporttien kehittäminen 

toteutetaan yksittäistä tietoaineistoa hyödyntämällä, eikä tietolähteiden ja business 

intelligence -työkalujen yhdistettävyyteen oteta tutkimuksessa kantaa. Business 

intelligence -järjestelmän kokonaisuuden ymmärtämiseksi tietolähteiden, 

tietovarastoinnin ja muiden järjestelmän komponenttien tutkimukseen keskitytään 

kuitenkin tiivistetysti kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimuksen tietoaineisto on 

laajuudeltaan pieni esimerkiksi yritysten raportoinnissa ja analytiikassa käytettävään 

dataan verrattuna. Tällöin tutkimuksessa ei tarkastella business intelligence -työkalujen 

datan visualisoinnin suorituskykyä tai soveltuvuutta huomattavasti laajempien 

datamassojen visualisointiin.  

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja toinen osa 

kirjallisuudessa esitettyjen teorioiden soveltamisesta empiirisessä tutkimuksessa. 

Ohjelmistoteknologioiden tutkimuksissa hyödynnetään kirjallisuuskatsauksia kolmesta 

yleisestä syystä: esitetään olemassa olevaa todistusaineistoa, hyötyjä ja rajoituksia 

tietyssä teknologiassa, tunnistetaan puutteet nykyisessä tutkimuksessa, ehdotetaan 

aihealueita jatkotutkimuksiin sekä luodaan kehys uusille tutkimustoimenpiteille 

(Kitchenham & Brereton 2013). Lisäksi empiirisen tutkimuksen toteuttamiseksi on 

määriteltävä käytettävä tutkimusmetodologia.  

 

Metsämuurosen (2011) määritelmän mukaan metodologialla tarkoitetaan yleistä 

tutkimusaiheen tutkimisen lähestymistapaa. Tutkimuksen tekemiseen käytettävä 

metodologia määräytyy taustafilosofioiden eli paradigmojen perusteella 

(Metsämuurosen 2011). Guban ja Lincolnin (2000) mukaan paradigmoja vertaillaan 

epistemologisten, ontologisten ja metodologisten kysymysten avulla. Paradigma on 

tutkijan maailmankuvaa edustava perususkomusten joukko, joka perustuu 

epistemologisiin, ontologisiin ja metodologisiin oletuksiin (Guba & Lincoln 2000). 

Yleisesti tutkimuksen lähestymistavat ovat muuttuneet empiristisistä ja positivistisista 

lähestymistavoista pragmaattisiin, tulkitseviin ja instrumentalistisiin lähestymistapoihin 

(Cash, Stankovic & Štorgan 2016). Cashin et al. (2016) mukaan edellä mainitut 
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lähestymistavat tulee olla yhdenmukaisia kokeellisesti toteutettavan tutkimuksen 

epistemologisten ja metodologisten tavoitteiden kanssa. 

 

Epistemologisen kysymyksen avulla selvitetään tutkijan ja tutkittavan välistä suhdetta 

sekä mitä ylipäänsä voidaan tietää. Ontologinen kysymys puolestaan pyrkii vastaamaan 

siihen, millainen todellisuuden olemus on ja mitä siitä tiedetään. Metodologinen 

kysymys selittää sitä, kuinka tiedettävissä olevasta asiasta voidaan saada tietoa. (Guba 

& Lincoln 2000) 

 

Metsämuurosen (2011) mukaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on erilaisista 

tulkinnallisista tutkimuskäytänteistä koostuva kokonainen joukko. Laadullisen 

tutkimusotteen perustana toimii eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttinen 

tieteenfilosofia (Metsämuuronen 2011). Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään 

ymmärtämään valittua tutkimuskohdetta ja sen käyttäytymistä tai toimivuutta (Heikkilä 

2014). Laadullisen metodologian keskeisenä tiedonhankinnan strategiana pidetään 

tapaustutkimusta, ja kvalitatiivinen tutkimus kokonaisuudessaan on lähes kaikki 

tapaustutkimusta (Metsämuuronen 2011).  

 

Kausaalisen eli selittävän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkimuskohteessa 

esiintyviä syy- ja seuraussuhteita. Kokeellinen tutkimus on yksi selittävän tutkimuksen 

tutkimusmuoto, jonka avulla pyritään tutkimaan erilaisten tekijöiden vaikutuksia 

valitussa tutkimuskohteessa. (Heikkilä 2014) Nesselroaden ja Cattellin (2013) 

määritelmän mukaan kokeellinen tutkimus on kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten 

havaintojen mittaamista määriteltyjen ja mitattujen toimintojen ja olosuhteiden 

seurauksena, sekä tutkimuksen datan tutkimista tilastollisten ja matemaattisten 

sääntöjen avulla.  

 

Cashin et al. (2016) mukaan kokeelliset tutkimusmetodit tukeutuvat yleensä 

teknologioihin, teknologioiden kehitykseen ja tekniseen ymmärrykseen. Business 

intelligence -työkalujen datan visualisoinnin kokeellisen tutkimuksen perustaksi 

kehitetään case eli tapaus reaalimaailman tietoaineistoa hyödyntämällä. Tapaustutkimus 

on empiirinen tutkimus, jonka avulla tutkitaan tapahtumaa tai ihmisen käyttäytymistä 
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tietyssä ympäristössä monipuolista tietoa hyväksi käyttäen (Yin 1983). Metsämuurosen 

(2011) mukaan tapaustutkimukselle oleellinen epistemologinen kysymys on: mitä 

yhdestä tutkittavasta tapauksesta voidaan oppia? Kuvassa 1 esitetään, kuinka 

kokeellisen tutkimusprosessin avulla voidaan kehittää teoria oletuksiin ja 

tutkimustuloksiin perustuen. 

 

 

Kuva 1. Teorian kehittäminen kokeellisessa tutkimusprosessissa (Cash et al. 2016) 

 

Ihmisen ja graafisen käyttöliittymän välisen vuorovaikutuksen kokeellista tutkimusta 

käytetään teknologisen tutkimuksen lisäksi usein psykologiassa ihmisen päättely- ja 

päätöksentekoprosessien ymmärtämiseksi (Cash et al. 2016). Täten kokeellinen 

tutkimus soveltuu hyvin business intelligence -työkalun ja datan visualisoinnin 

tutkimiseen. Kokeellisessa tutkimuksessa tutkimusasetelma ja tutkimuksen mittari on 

kuitenkin määriteltävä selkeästi. Tutkimuksen mittari pohjautuu kirjallisuuskatsauksessa 

esitettyihin teorioihin siitä, mitä tutkittavasta aiheesta tiedetään entuudestaan. 

Tutkimuksen tulokset ovat keskeinen osa työtä, missä esitetään saadut tutkimustulokset 

käytettyyn aineistoon pohjautuen. (Metsämuuronen 2011) Esitettyjen teorioiden ja 

kokeellisen tutkimuksen välistä yhteyttä havainnollistetaan kuvassa 2.  
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Kuva 2. Teorian kehittämisen ja testauksen syklin ja kokeellisen tutkimuksen välinen yhteys 

(Cash et al. 2016) 

 

1.4 Tutkimuksen eteneminen ja työn rakenne 

 

Tämän tutkimuksen rakenne koostuu kolmesta vaiheesta: kirjallisuuskatsauksesta, 

kokeellisesta tutkimuksesta ja tutkimustuloksiin perustuvista johtopäätöksistä. 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen eli kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on 

ymmärtää teoreettista näkökulmaa business intelligencen ja datan visualisoinnin 

aihealueisiin liittyen. Kirjallisuuskatsaus antaa tutkimukselle teoreettisen taustan, ja 

siinä esitetyt teoriat toimivat perustana kokeelliselle tutkimukselle. Kirjallisuuskatsaus 

toteutetaan kokonaisuudessaan ennen kuin työssä siirrytään kokeellisen tutkimuksen 

vaiheeseen. 

 

Kokeellinen tutkimus on monivaiheinen ja tutkimustulosten kannalta kriittinen prosessi, 

jonka toteutuksessa otetaan huomioon kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä 
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tutkimustuloksia ja teorioita. Kokeellisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia datan 

visualisointia, määritellä datan visualisointiperiaatteet sekä kartoittaa valitun business 

intelligence -työkalun visualisointiominaisuuksia, käytettävyyttä ja soveltuvuutta datan 

tutkimisen ja päätöksenteon tueksi. Kokeellisessa tutkimuksessa sovelletaan myös 

esitettyjä datan visualisointiperiaatteita toteutettavaan raporttiin sekä tutkitaan, kuinka 

visualisointiperiaatteet vaikuttavat datan ymmärrettävyyteen ja merkityksellistämiseen. 

Kokeellisen tutkimuksen aikana dokumentoidaan havaintoja datan 

visualisointiprosessista ja toteutetuista raporteista, minkä perusteella muodostetaan 

tutkimustulokset, johtopäätökset sekä ehdotukset jatkotutkimukselle. Taulukossa 2 on 

esitetty tutkimuksen rakenne jaoteltuna kappaleisiin, sekä kunkin kappaleen sisältö ja 

keskeisimmät tuotokset.  

 

Työ etenee järjestelmällisesti kappaleesta toiseen, sillä aikaisemmat kappaleet toimivat 

perustana tai tukevat seuraavissa kappaleissa olevaa sisältöä, päätöksentekoa, 

analysointia ja päätelmien tekoa. Kappaleessa kaksi tehdään kirjallisuuskatsaus yleisesti 

business intelligencen aihealueesta, kun taas kappaleessa kolme tarkastellaan datan 

visualisointia business intelligencen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaukset business 

intelligencestä ja datan visualisoinnista tukevat business intelligence -työkalujen 

vertailua ja tutkimuksen toteutuksessa käytettävän työkalun valintaa sekä datan 

visualisointiperiaatteiden määrittelyä ja soveltamista kokeellisessa tutkimuksessa. 

Kappaleessa kuusi esitetään kokeellisesta tutkimuksesta saadut tutkimustulokset ja 

tulosten analysoinnista muodostetut johtopäätökset. Seitsemännen kappaleen 

tarkoituksena on tiivistää teoreettinen kirjallisuuskatsaus ja kokeellisen tutkimuksen 

tulokset sekä esittää aihealueen jatkotutkimusmahdollisuudet. 
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Taulukko 2. Tutkimuksen rakenne 

Kappale ja sen sisältö Kappaleen tuotos 

1: Johdanto 

Tutkimuksen yleiskuvan ja tarkoituksen 

esittely sekä johdattelu tutkimuksen 

teoreettiseen ja empiiriseen osaan 

Tutkimuksen taustojen, tavoitteiden, 

tutkimuskysymysten, rajauksien ja työn 

rakenteen määrittely 

2: Business intelligence 

Kirjallisuuskatsaus business intelligencen 

aihepiiristä teknologian ja liiketoiminnan 

näkökulmasta 

Business intelligencen terminologian, 

toimialan nykytilan, teknologian tuomien 

mahdollisuuksien ja teknologisten vaatimusten 

määrittely 

3: Datan visualisointi 

Kirjallisuuskatsaus datan visualisoinnin 

aihepiiristä ja visualisointiin liittyvistä ihmisen 

yksilöpsykologisista piirteistä 

Datan visualisoinnin terminologian ja 

visualisointiperiaatteiden määrittely, 

ihmispsykologisten tekijöiden vaikutusten 

tunnistaminen datan visualisoinnissa, sekä 

datan visualisoinnin merkityksen ja 

hyödyntämiskohteiden määrittely 

4: Business intelligence -työkalujen vertailu 

Business intelligence -työkalutoimittajien 

vertailu liiketoiminnallisesta ja teknologisesta 

näkökulmasta sekä erityisesti datan 

visualisointikeinojen vertailu 

Empiirisen tutkimuksen toteuttamiseksi 

käytettävän business intelligence -työkalun 

valintakriteerien määrittely, vaihtoehtojen 

vertailu ja datan visualisointiin parhaiten 

soveltuvan työkalujen tunnistaminen 

5: Datan visualisointiperiaatteiden 

soveltaminen business intelligence -

työkalulla 

Tutkimusmetodologian ja tutkimuksen sisällön 

määrittely ja toteutus 

Tietoaineiston kerääminen ja muokkaaminen, 

business intelligence -työkalun valinta, datan 

visualisoinnin suunnittelun toteutus sekä 

visualisointiperiaatteiden soveltaminen 

raporteilla 

6: Johtopäätökset 

Tutkimuskysymysten, kokeellisen tutkimuksen 

tulosten ja tulosten perusteella tehtävien 

johtopäätösten esittely  

Datan visualisointiperiaatteiden vaikutusten 

tunnistaminen visualisointiprosessiin, 

erilaisten visualisointikeinojen 

käyttötarkoitusten tunnistaminen sekä 

vaikutusten määrittely datan analysoinnissa 

7: Yhteenveto 

Tutkimuksen sisällön järjestelmällinen 

yhteenveto, empiirisen tutkimuksen ja sen 

taustalla olevien teorioiden ja tutkimusten 

esittely sekä yhteenveto tutkimustuloksista 

Tutkimuksen asiasisällön ytimen esittäminen, 

suositusten antaminen ja ehdotukset 

jatkotutkimukselle 
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2 BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Kokonaisvaltaisen datan visualisoinnin periaatteiden ymmärtäminen ja toteuttaminen 

edellyttävät liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien eli business intelligencen teorian 

tuntemusta ja syvempää perehtymistä. Tässä kappaleessa perehdytään kirjallisuudessa 

esitettyihin business intelligencen määritelmiin ja tutkimustietoon, nykytilaan sekä 

business intelligence -järjestelmän mallintamiseen. Järjestelmäkokonaisuutta 

tarkastellaan siis business intelligencen käyttöliittymän lisäksi myös taustalla olevaan 

tietovarastointiin sekä raportoinnissa ja analysoinnissa hyödynnettävään datan 

ominaisuuksiin liittyen. 

 

2.1 Business intelligencen määrittely 

 

Yleisesti business intelligencen (BI) määritelmät kirjallisuudessa ovat hyvin 

samankaltaisia keskenään. Singerin (2001) mukaan business intelligence on arvolupaus, 

joka auttaa yrityksiä hyödyntämään päätöksenteossa käytettävää informaatiota, jota 

perinteinen raportointi ei tarjoa. Business intelligence -järjestelmät yhdistävät tiedon 

keruun, tietovarastoinnin ja tiedonhallinnan analyyttisten työkalujen avulla, sekä 

esittävät yrityksen monimutkaista sisäistä ja ulkoista informaatiota sen suunnittelijoille 

ja päätöksentekijöille (Negash, 2004). Changin (2014) mukaan business intelligencellä 

tarkoitetaan joukkoa menetelmiä, prosesseja, arkkitehtuuria ja teknologioita, jotka 

voivat prosessoida ja muuntaa kerätyt datajoukot tarkoituksenmukaiseksi ja 

hyödylliseksi informaatioksi liiketoiminnan tarkoituksiin. 

 

Liiketoiminnan erilaisten raportointi- ja analytiikkatarpeiden täyttämiseksi raportointiin 

käytettävien työkalujen on tarjottava monipuolisia tapoja esittää dataa. Business 

intelligence koostuu erilaisista liiketoiminta-analytiikan tekniikoista, eli perinteisistä 

taulukkomuodossa esitettävistä raporteista erittäin pitkälle kehittyneisiin tilastotieteisiin 

(Williams 2016). Khanin (2013) mukaan business intelligencen avulla yritysten 

päätöksentekijät voivat analysoida ja ymmärtää paremmin asiakkaiden muuttuvia 

kulutustottumuksia, mieltymyksiä ja asiakaskäyttäytymistä, muutoksia 

markkinaosuuksissa, yrityksen kyvykkyyksiä sekä markkinatilannetta.  
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Business intelligenceen perinteisesti voidaan sisällyttää datan kerääminen ja 

yhdisteleminen, liiketoiminta-analytiikka sekä datan visualisointi (Kudyba & Hopptroff 

2001; Raisinghani 2004). Wu (2000) määritteli business intelligencen prosessiksi, jossa 

kerätään korkealaatuista ja tarkoituksenmukaista informaatiota liiketoiminnan 

aihealueilta, mikä auttaa yksilöitä analysoimaan informaatiota sekä tekemään 

olettamuksia ja johtopäätöksiä. Yrityksen ylempi johto voi hyödyntää business 

intelligenceä strategiseen päätöksentekoon ja alempi johto päivittäisten työtehtävien 

hoitamiseen. Yleisesti yritykset hyödyntävät BI-työkaluja järjestelmälliseen 

päätöksentekoon pääsääntöisesti vain sisäisiä tietolähteitä käyttäen. (Arnott, Lizama & 

Song 2017) 

 

Yksinkertaisuudessaan business intelligencen tärkeimpänä tarkoituksena on parantaa 

informaation laatua sekä tukea parempaa ja nopeampaa liiketoiminnan päätöksentekoa 

(Balachandran & Prasad 2017; Khan 2014). Business intelligence on 

liiketoimintalähtöistä päätöksentekoa dataa visualisoimalla ja tulkitsemalla. Business 

intelligencen tehtävät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: datan tutkimiseen ja 

analysointiin, jatkuvan datavirran seurantaan perinteisten ja kehittyneempien dashboard-

tyyppisten raporttien avulla sekä datasta saatavien näkemysten kommunikointiin. 

(Fisher, Drucker & Szerwinski 2014) 

 

Business intelligence -järjestelmiä on tutkittu paljon sekä akateemisessa että 

liiketoiminnallisessa mielessä. BI-järjestelmiä käytetäänkin laajalti monilla 

liiketoiminnan osa-alueilla, joissa tehdään päätöksiä arvon luomiseksi. Kuitenkin 

business intelligencen täyden potentiaalin saavuttamiseksi, liiketoiminnan 

asiantuntijoiden ja tutkijoiden on entistä paremmin ymmärrettävä ne prosessit, joissa 

yritykset voivat hyötyä BI-työkalujen käytöstä. (Trieu 2017) Business intelligencen ja 

analytiikan aihealueeseen on sisällytetty uusia termejä, kuten big data ja kognitiivinen 

liiketoiminta, joilla tarkoitetaan pitkälti samaa asiaa, mitä BI:llä on tarkoitettu: yrityksen 

tuottaman valtavan datamäärän analysointia kannattavuuden ja kilpailukykynsä 

parantamiseksi (Williams 2016). 
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2.2 Business intelligencen nykytila 

 

Business intelligence on ollut jo usean vuoden ajan informaatioteknologian osa-alueella 

yritysten suurin investointikohde (Arnott et al. 2017). Markkinatutkimusyhtiö 

International Data Corporationin (IDC) (2017) mukaan BI-työkalujen markkinoiden 

vuotuinen kasvuvauhti on noin 9,7 prosenttia vuonna 2017. Gartnerin (2017a) mukaan 

business intelligence ja analytiikka jatkavat teknologiamarkkinoiden tärkeimpänä osa-

alueena nyt ja lähivuosina. Business intelligence -työkalumarkkinoiden toimittajien 

välillä olevan kovan kilpailun seurauksena työkalujen ominaisuuksia kehitetään 

jatkuvasti ja pyritään vastata muuttuviin raportoinnin ja analytiikan käyttäjien tarpeisiin.   

 

Business intelligencen markkinoilla puhutaan tällä hetkellä paljon niin kutsutusta 

itsepalvelu-BI:stä. Azzamin, Evergreenin, Germuthin ja Kistlerin (2013) mukaan 

erilaiset sidosryhmät kehittävät ja tulkitsevat yhä enemmän itse datan visualisointia ja 

analysointia. Lisäksi yritykset investoivat yhä enemmän itsepalvelu-BI-ratkaisuihin, 

joissa loppukäyttäjät voivat itse rakentaa visuaalisia raportteja tietoaineisoista (Gartner 

2017a). Business intelligence -työkalutoimittajat pyrkivät siis yksinkertaistamaan 

ominaisuuksia ja käytettävyyttä säilyttäen kuitenkin samat tekniset kyvykkyydet. 

Toimittajien ja toimialan asiantuntijoiden mukaan itsepalvelukyvykkyydet ovat 

avainasemassa oikea-aikaisen päätöksenteon parantamiseksi sekä raportoinnin ja 

analytiikan kustannusten alentamiseksi mahdollistamalla yksinkertaistetun pääsyn 

dataan asianmukaisille päätöksentekijöille (Obeidat et al. 2015).  

 

Helppokäyttöisyyden lisäksi vuorovaikutteisuutta pidetään yhä tärkeämpänä 

ominaisuutena business intelligence -työkaluissa. Business intelligencen yhtenä 

keskeisimmistä kehityssuunnista tällä hetkellä pidetään ominaisuutta porautua 

visualisoituun dataan ja mukauttaa raportilla esitettävää tietoa käyttäjän preferenssien 

mukaiseksi. Visualisointityökalujen käyttöönotto nykypäivänä on myös helpottunut 

huomattavasti, eikä työkalu enää vaadi valtavia investointeja tai infrastruktuuria. 

Business intelligence -työkalutoimittajat jatkavat kuitenkin tasapainottelua työkalun 

helppokäyttöisyyden ja kustomoitavuuden välillä. (Azzam et al. 2013) 
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Teknisten kyvykkyyksien, kuten tallennustilan ja prosessointitehon, kehittymisen myötä 

business intelligencen tutkimuksen kehityssuunta perinteisestä tietovarastoinnista on 

vähitellen siirtymässä keskittymään enemmän kerätyn datan hyödyntämiseen (Bačić & 

Fadlalla 2016). Organisaatioiden ja yksilöiden informaation hyödyntäminen on 

kehittynyt datan määrän eksponentiaalisen kasvun sekä internetin ja älylaitteiden 

lisääntyneen käytön seurauksena, mikä puolestaan on ohjannut myös business 

intelligencen kehitystä (Larson & Chang 2016). Yritysten raportoinnissa ja analytiikassa 

on tärkeää se, kuinka käyttäjät hyödyntävät dataa visuaalisesti ja kuinka 

visualisointiteknologiat voidaan yhdenmukaistaa ihmisten kyvykkyyksien kanssa 

liiketoiminnan päätöksenteon tukemiseksi (Bačić & Fadlalla 2016).  

 

Business intelligencen ulkoasuun ja ominaisuuksiin liittyvän kehityksen lisäksi 

ohjelmistokehittäjät tarjoavat ominaisuuksia kehittyneemmän analytiikan 

toteuttamiseksi. Näin ollen yritykset keskittyvät yhä enemmän preskriptiiviseen ja 

prediktiiviseen analytiikkaan, jotka hyödyntävät koneoppimista, nopeaa analysointia ja 

monipuolisia visualisointiominaisuuksia (Larson & Chang 2016). Kehittyneemmän 

analytiikan ominaisuudet ovat kuitenkin yleisesti business intelligence -työkaluissa 

vielä kehityksen melko alkuvaiheessa, joten ominaisuuksista saatavien konkreettisten 

hyötyjen tunnistaminen ja mahdollistaminen on vielä vaikea saavuttaa. Kuvassa 3 

esitetään business intelligence -työkalutoimittajien viisi keskeisintä trendiä ja 

kehityssuuntaa vuodelle 2018.  
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Kuva 3. Business intelligencen trendit ja kehityssuunnat vuonna 2018 (TechnologyAdvice 

2017) 

 

2.3 Business intelligencen hyödyt ja haasteet liiketoiminnassa 

 

Kirjallisuudessa on laajalti esitetty hyötyjä, joita yritysten business intelligence -

järjestelmät voivat mahdollistaa. Mwilu, Comyn-Wattiau ja Prat (2016) esittävät, että 

business intelligence tukee tietoon perustuvaan päätöksentekoa helpottaen tarkempaa 

raportointia parantaen asiakassuhteita ja kasvattaen liikevaihtoa. BI-työkalujen 

loppukäyttäjät hyödyntävät saatua informaatiota päätöksentekoprosessin tukena johtaen 

päätöksiin ja toimenpiteisiin sekä tuottaen sen seurauksena liiketoiminnalle arvoa. 

(Larson & Chang 2016) Täten on tärkeää, että business intelligence -järjestelmän avulla 

yritykset kykenevät parantamaan päätöksentekoprosessiin syötettävän datan 

ajantasaisuutta, merkitystä ja laatua. Datan visualisoinnilla on lisäksi keskeinen rooli 

muun muassa käyttäjien yksilöllisten päätöksentekokyvykkyyksien kehittämisessä. 

(Bačić & Fadlalla 2016) 

 

Business intelligencen käyttötarkoitus on yleensä keskittynyt informaation arvoketjun 

periaatteeseen. Informaation arvoketju on prosessi, jossa datasta tuotetaan informaatiota 

ja informaatiosta arvoa. Arvoketjun ensimmäinen vaihe on muotoilemattoman datan 

kerääminen. Tämän jälkeen dataan sisällytetään yrityksen logiikkaa ja 
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datan tutkimisessa
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liiketoimintakonteksti, jolloin datasta voidaan luoda käyttökelpoista informaatiota. 

(Larson & Chang 2016) Kuitenkin BI-työkalujen on kyettävä skaalautumaan yritysten 

valtaviin datamääriin, jotta työkalun avulla suoriudutaan datankäsittelyprosessista. 

Business intelligence on riippuvainen valtavista tietoaineistoista, jotka siis vaativat 

monimutkaisia, luotettavia ja suorituskykyisiä algoritmeja informaation tuottamiseksi. 

(Mwilu et al. 2016)  

 

Datan visualisoinnilla on keskeinen rooli business intelligence -työkaluissa ja siten 

myös päätöksentekoprosessin tukemisessa. Business intelligencen teknologian avulla 

dataa voidaan esittää erilaisissa muodoissa taulukoista erilaisiin graafisiin 

esitysmuotoihin. BI-työkalussa käyttäjä voi helposti muokata taulukko- tai 

kaaviomuodossa esitettyjä raportteja esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla raportilta 

tietojärjestelmässä määriteltyjä ominaisuuksia tai mittareita, jolloin dataa voidaan 

tarkastella eri näkökulmista.   

 

Usein yritysten haasteena on yleisen ymmärryksen puute siitä, mitä business 

intelligencellä tarkoitetaan ja kuinka sen avulla voidaan kehittää liiketoimintaa (Larson 

& Chang 2016; Williams 2016). Lisäksi Larsonin ja Changin (2016) mukaan business 

intelligencen arvon mittaaminen on yhä haastavaa yrityksille, koska siihen sijoitetun 

pääoman tuottoa ei osata kohdistaa oikein. Liiketoimintastrategioiden, 

ydinliiketoimintaprosessien ja näiden prosessien kehittämistä tukevan business 

intelligence -työkalun tulisi olla yhdenmukaisia, jotta prosessien, kuten markkinoinnin, 

myynnin, asiakaspalvelun ja muiden keskeisten toimintojen, taloudellista tuottavuutta 

voidaan kehittää (Williams 2016). Organisaatioiden eri osa-alueilla on kuitenkin yleensä 

useita BI-työkaluja käytössä, jolloin raportoinnissa ja analytiikassa käytettävät 

periaatteet ja toimintatavat voivat poiketa huomattavasti toisistaan.  

 

Business intelligence -työkalumarkkinoiden kilpailu toimittajien välillä on todella kova 

ja markkinaosuudet ovat jakautuneet huomattavasti useammalle toimijalle kuin muilla 

teknologian osa-alueilla, kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmämarkkinoilla. 

Säilyttääkseen markkinaosuutensa ja asemansa kovassa kilpailussa, BI-toimittajat 

pyrkivät kehittämään tuotteitaan nopealla kehitysvauhdilla. Lisäksi asiakasyritysten on 
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pyrittävä pitämään business intelligence -järjestelmänsä ajan tasalla, jotta järjestelmä 

vastaisi yrityksen ja käyttäjien muuttuviin raportoinnin ja analysoinnin tarpeisiin 

(Brichni, Dupuy-Chessa, Gzara, Mandran & Jeannet 2017). Silti yritysten on usein 

vaikea hallita BI-järjestelmien kehittämiseen vaikuttavia monimutkaisia organisatorisia 

tekijöitä sekä sitä, kuinka tehokkaasti näiden järjestelmien sisällyttäminen 

liiketoimintaprosesseihin halutaan toteuttaa (Williams 2016).  

 

Arnott et al. (2017) osoittavat, että yrityksen päätöksentekokyvykkyydet kehittyvät, kun 

ihmisen intuitioon perustuvaa päätöksenteko korvataan BI-järjestelmien algoritmeilla. 

Heidän mukaan on kuitenkin yleistä, että business intelligence -järjestelmistä viedään 

dataa toiseen sovellukseen, kuten Exceliin. Usein käyttäjät hyödyntävät sellaisia 

työkaluja, joita he ovat tottuneet käyttämään aikaisemmin. Päätöksentekoprosessi 

käytännössä siis siirtyy päätöksenteon tukemiseen tarkoitetusta työkalusta pois, koska 

usein business intelligence -työkalun ominaisuudet tai yrityksen tekemät raportit ovat 

liian monimutkaisia, ne eivät vastaa loppukäyttäjän tarpeita tai loppukäyttäjien BI-

työkalun käyttökokemus on alhainen (Arnott et al. 2017). 

 

2.4 Business intelligence -järjestelmän mallintaminen 

 

Business intelligence -järjestelmäkokonaisuuden ymmärtämiseksi on tarkasteltava myös 

työkalun taustalla toimivia järjestelmiä. Business intelligence -työkalu on yrityksen 

tietojärjestelmän näkökulmasta vain front-end -työkalu, jonka avulla loppukäyttäjä voi 

käsitellä, visualisoida ja analysoida dataa (Khan 2014). Larsonin ja Changin (2016) 

mukaan BI-järjestelmät koostuvat useista komponenteista, kuten lähdejärjestelmistä, 

ETL-prosessista (Extract, Transform, Load), tietovarastosta sekä raportoinnin ja 

analytiikan käyttöliittymistä. Laajemmin tarkasteltuna business intelligence koostuu 

tietovarastoista, jotka hakevat dataa yrityksen tietokannoista päätöksenteon tueksi (Al-

Aqrabi, Liu, Hill & Antonopoulos 2015). Yrityksen business intelligence -järjestelmä 

on mallinnettu kuvassa 4. 
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Kuva 4. Malli business intelligence -järjestelmästä (Khan 2014) 

 

Business intelligence voidaan jakaa kolmeen osaan: datan löytäminen ja kerääminen, 

datan varastointi sekä tiedonsiirto ja analysointi (Khan 2014). Tarkemmin BI-

järjestelmä muodostuu seitsemästä kerroksesta: IT ja siihen liittyvä infrastruktuuri, 

datankeruu, dataintegraatio, datan varastointi, datan järjestely, data-analytiikka sekä 

datan visualisointi ja esittäminen (Al-Aqrabi et al. 2015). Business intelligence perustuu 

siis erilaisiin konsepteihin ja teknologioihin, kuten tietovarastointiin, käyttöliittymiin, 

tiedonlouhintaan ja tiedon yhdistämiseen, joita yhdistelemällä yritykset voivat kehittää 

raportointi- ja analytiikkaprosessejaan (Khan 2014; Nedelcu 2013). 

 

Business intelligence -järjestelmän käyttöönottoprojekteissa vaatimusten määrittely on 

yrityksille kuitenkin usein vaativaa, vaikka määritysprosessissa olisi mukana aihealueen 

asiantuntijoita. Prosessi aloitetaan usein muutamalla avainkysymyksellä: Mihin 

liiketoiminnan kysymyksiin tarvitaan vastaus? Mitä tietolähteitä halutaan sisällyttää 
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tietojärjestelmään? Kuinka saatua dataa käytetään? (Larson & Chang 2016) Näiden 

kysymysten lisäksi määritellään yrityksen eri osa-alueiden päätöksentekijöiden 

raportointitarpeet ja implementoitavat raportit näiden tarpeiden täyttämiseksi. 

Määrittelyprosessin aikana tulisi määritellä myös raportoinnin visualisoinnin periaatteet, 

jotta raportit olisivat yhdenmukaisia ja yksiselitteisiä. Visualisointiperiaatteiden avulla 

voidaan myös muun muassa helpottaa business intelligencen raporttien toteuttamista.  

 

Usein business intelligence -järjestelmäprojektien suurimmat haasteet liittyvät 

raportoinnissa ja analytiikassa hyödynnettävän datan keruuseen, varastointiin ja 

siirtämiseen. Yritysten business intelligence -järjestelmissä käytettävissä oleva data on 

yleensä ulottuvuudeltaan ja käyttäjäkunnaltaan koko organisaation laajuinen. BI-

järjestelmän käytettäväksi data saadaan yleensä tietovarastosta tai datamarteista. (Arnott 

et al. 2017) Tietovarastojen sisältämä data päivitetään tasaisin väliajoin asianmukaisesti 

määriteltyjen kyselyiden avulla, jotka hakevat dataa liiketoiminnan prosesseista ja 

transaktiotietokannoista (Al-Aqrabi et al. 2015). Tietovaraston lisäksi business 

intelligence -työkalu voidaan yhdistää suoraan esimerkiksi 

toiminnanohjausjärjestelmään tai hyödyntää yksittäisiä tietoaineistoja, kuten Excel-

tiedostoja.  

 

2.4.1 Data business intelligence -järjestelmässä 

 

Business intelligence -järjestelmän tehtävänä on muuttaa erilaisista tietolähteistä 

kerättyä suurta määrää raakadataa hyödylliseksi informaatioksi (Obeidat, North, 

Richardson & Rattanak 2015). Jotta datasta saadaan hyödyllistä informaatiota business 

intelligence -työkaluissa analysoitavaksi, on datan oltava korkealaatuista, tarkkaa ja 

ymmärrettävissä olevaa (Foster, Smith, Ariyachandra & Frolick 2015). Business 

intelligence -työkalut mahdollistavat yritysten sisäisten ja ulkoisten ympäristöjen 

ymmärtämisen systemaattisen datan keräämisen, vertailun, analysoinnin, tulkinnan ja 

hyödyntämisen avulla (Chung, Chen & Nunamaker 2005). Grossmann ja Rinderle-Ma 

(2015) ovat tunnistaneet datan laatuun liittyviä ominaisuuksia, jotka on esitetty kuvassa 

5. 
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Kuva 5. Datan laatuun liittyvät ominaisuudet (Grossmann & Rinderle-Ma 2015) 

 

Datan tarkkuudella tarkoitetaan datan yhdenmukaisuusastetta standardiin tai todelliseen 

arvoon verrattuna. Kattavuus mittaa sitä, kuinka hyvin data on tunnistettavissa ja 

ymmärrettävissä. Ajantasaisuudella käsitetään datan oikea-aikaista siirtymistä 

tietovarastoon ja loppukäyttäjälle analysoitavaksi. Johdonmukaisuus ilmaisee datan 

vastaavuusasteen eri järjestelmien välillä. Datan yhtenäisyydellä tarkoitetaan puolestaan 

sen asianmukaisuutta ja, että dataa voidaan yhdistellä keskenään eri tavoin. 

Luotettavuudella viitataan tietojärjestelmien infrastruktuurin kykyyn varastoida ja tuoda 

tietoa turvallisesti ja nopeasti, sekä kykyyn ylläpitää ja päivittää tietoa. 

Merkityksellisyys taas mittaa datan käytettävyyden kestävyyttä tietyssä 

käyttötarkoituksessa. (Grossmann & Rinderle-Ma 2015)  

 

Nykyisten teknologioiden ansiosta datan kerääminen, säilyttäminen, prosessointi ja 

jakaminen ovat melko vaivattomia prosesseja (Cortez & Santos 2013). Datan määrä 

maailmassa kuitenkin kasvaa eksponentiaalista vauhtia, eikä perinteisten tietokantojen 

prosessointiteho enää riitä sen käsittelemiseen. Big data on termi, joka kuvaa valtavia 

määriä järjesteltyä, osittain järjesteltyä tai järjestelemätöntä dataa, josta voidaan louhia 

hyödyllistä informaatiota. (Balachandran & Prasad 2017) Business intelligencen 
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näkökulmasta big data on yksi yrityksen datalähteistä ja digitaalista sisältöä, jota voi 

hyödyntää analytiikassa (Williams 2016).  

 

Big datalla tarkoitetaan todella suuria, monimuotoisia ja monimutkaisia datamääriä 

(Jain, Gyanchandani & Khare 2016). Big datan ominaisuuksista puhuttaessa siihen 

liitetään usein englannin kielisiä termejä volume, variety, velocity, veracity, value, 

validity, variability, venue, vocabulary ja vagueness. Lisäksi näihin termeihin viitataan 

yleisesti käsitteillä 3V, 4V, 5V tai joskus jopa 10V riippuen lähteestä ja käytettyjen 

termien lukumäärästä. (Yaqoob et al. 2016; Gil & Song 2016; Jain et al. 2016)  

 

Analytiikassa big datan käyttöönoton yleisimpiä ja kriittisimpiä haasteita ovat datan 

laatu, varastointi, visualisointi sekä prosessointikyvykkyys (Balachandran & Prasad 

2017). Big dataan liittyy useita haasteita, jotka voidaan luokitella kolmeen kategoriaan: 

datan, prosessoinnin ja hallinnoinnin haasteisiin (Hirve, Kunjir, Shaikh & Shah 2017). 

Datan laajuus ja monimuotoisuus ovat aiheuttaneet uusia analyyttisia haasteita datan 

visualisointiin, kuten esimerkiksi liian kompleksisten visualisointien välttäminen 

toteutuksessa. Näiden business intelligencessä hyödynnettävien datan kehityssuuntien 

seurauksena datan visualisointiin kiinnitetäänkin yhä enemmän huomiota. (Meloncon & 

Warner 2017) 

 

Yritykset usein kokevat välttämättömäksi pystyä käsittelemään yhä nopeammin 

kasvavia datajoukkoja (Post 2011). Tietovarastoinnin perinteiset tiedonsiirtoprosessit 

voidaan kuitenkin ainakin osittain korvata uusien suurten datamassojen prosessointiin 

suunniteltujen prosessointiteknologioiden, kuten Hadoopin, avulla. Hadoop on avoimen 

lähdekoodin datan prosessointiteknologia, jota käytetään suurten tietoaineistojen 

hajautettuun ja rinnakkaiseen prosessointiin. (Bogdanova & Gjorgjevikj 2014) 

Prosessointiteknologioiden kehittämisen lisäksi datan rakenne tulisi olla sellainen, että 

se on helposti saavutettavissa, uudelleenhaettavissa, vietävissä tietokannasta 

raportointityökaluun tai muuhun järjestelmään, ja siitä voidaan tehdä automaattisesti ad 

hoc -raportteja (Glisic, Yarnold, Moon & Aktan 2014). Business intelligencen ja datan 

visualisoinnin yleisenä haasteena pidetään kuitenkin muun muassa käytettävän datan 

luotettavuutta (Azzam et al. 2013). 
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Tietovaraston sisältämän datan ymmärtämiseksi tarvitaan metadataa eli tietoa 

tietovarastosta ja sen sisällöstä (Khan 2014). Vaismanin ja Zimányin (2014) 

määritelmän mukaan metadata on dataa datasta. Metadata voidaan jakaa tekniseen 

metadataan ja liiketoiminnan metadataan (Vaisman & Zimányi 2014). Liiketoiminnan 

metadata sisältää datan määritelmien lisäksi liiketoiminnan määritelmät, datan laadun 

kynnysarvot, organisatoriset muutokset, liiketoiminnan säännöt ja olettamukset, 

rajoitukset sekä muut liiketoiminnan kannalta olennaiset tiedot (Khan 2014; Vaisman & 

Zimányi 2014). Tekninen metadata puolestaan kuvaa, kuinka data on järjestelty ja 

varastoitu tietojärjestelmään sekä kuinka erilaiset sovellukset ja prosessit käsittelevät 

kyseistä dataa (Vaisman & Zimányi 2014). Myös datan visualisoinnissa hyödynnetään 

metadataa määrittelemällä esitettävää dataa (Hirve et al. 2017).  

 

2.4.2 Tietovarastointi osana business intelligenceä  

 

Tietovarasto on yleensä keskeinen osa business intelligence -järjestelmää. Tietolähteistä 

kerätty data mallinnetaan ja varastoidaan tietovarastoon, minkä jälkeen tätä kerättyä 

tietoa käytetään yrityksen raportoinnissa ja analytiikassa hyödyksi (Mwilu et al. 2016). 

Inmonin (1990) määritelmän mukaan tietovarasto on toimialasuuntautunut, integroitu, 

aikamuuttumaton ja vakaa tietoaineistokokoelma yrityksen johdon 

päätöksentekoprosessin tukemiseksi. Kimballin (1996) mukaan tietovarasto on 

kyselyiden ja analysoinnin tarpeiden mukaisesti järjestelty kopio transaktiodatasta, joka 

on informaatio-, analyysi- ja päätöksenteko-orientoitunut, eikä operatiivis- tai 

transaktio-orientoitunut. Kun tietovaraston laajuus kattaa koko yrityksen toimialueen, 

niin yksittäisen aihealueen tietovarastoa kutsutaan yleisesti puolestaan datamartiksi 

(Arunachalam, Page & Thorsteinsson 2017). 

 

Tietovarasto voi olla normalisoitu tai denormalisoitu, sillä sen arkkitehtuuri voidaan 

toteuttaa relaatiotietokantana, moniulotteisena tietokantana, määrämuotoisina 

tekstitiedostoina, hierarkkisena tietokantana tai objektitietokantana. Tietovaraston 

arkkitehtuuria rakennettaessa on suunniteltava myös sen skeema eli 

tietovarastointimalli. Pääsääntöisesti käytössä olevat tietovarastointimallit ovat 
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tähtimalli ja lumihiutalemalli. Tähtimalli on yksinkertaisin tietovarastointimalli, joka 

sisältää yhden tai usean dimensio- ja faktataulun. (Arunachalam et al. 2017) Tähtimallin 

keskellä on faktataulu, joka on yhdistetty useisiin dimensiotauluihin muodostaen 

tähtikuvioisen käsitteellisen mallin (eng. Entity-Relationship model) (Arunachalam et 

al. 2017; Nedelcu 2013). Käsitteellisen mallintamisen avulla tietovaraston rakenne on 

normalisoitu, missä tiettyä kokonaisuutta käsittävä tieto on varastoitu yksittäiseen 

tauluun, ja kokonaisuuksien välisiä suhteita yhdistetään linkkien avulla (Nedelcu 2013).   

 

Suurten yritysten tietovarastot kykenevät varastoimaan vain osan liiketoiminnalle 

relevantista datasta (Staelin 2013). Lisäksi suurten datamäärien seurauksena 

tietovarastoissa voidaan usein säilyttää vain tietyn ajanjakson historiadataa 

(Arunachalam et al. 2017). Myös pienempien yritysten järjestelmien ja sovellusten 

luoma data on usein hyvinkin monimutkaista, mikä vaatii tietovarastoilta riittävää 

suoritustehokkuutta (Staelin 2013). 

 

Gartnerin (2017b) mukaan yhä useammat organisaatiot toteuttavat tietovarastoinnin 

pilvipalveluna. Pilvipalveluiden seurauksena tietovarastoinnin kustannukset ovat 

laskeneet noin 80 prosenttia viimeisten vuosien aikana (Hovi 2018). 

Pilvipalvelutietovarastojen arkkitehtuurissa yhdistyy perinteisen tietovaraston 

arkkitehtuuri ja erilaisten pilvipalveluratkaisujen periaatteet. Pilvipalvelutietovarastoissa 

data on hajautettu eri solmuille riippuen käytettävissä olevista varastointiresursseista. 

Tietovaraston tietolähdetasolle on määriteltävä asianmukainen tiedonhallintamalli. Tällä 

tasolla hyödynnetään louhintalogiikkaa datan puhdistamiseksi ja tiivistämiseksi. (Mwilu 

et al. 2016)  

 

Kokonaisuudessaan organisaation tietovarastoarkkitehtuuri voidaan toteuttaa 

pilvipalveluna perustuen esimerkiksi Data-as-a-Service (DaaS) -toimitusmalliin ja 

käyttöperusteiseen maksulogiikkaan (Mwilu et al. 2016). 

Pilvipalvelutietovarastointimarkkinoiden yksi johtavista toimittajista on Amazon Web 

Services (AWS) (Rausch, Sheta, Ayesh 2013). Yritykset voivat AWS:n avulla parantaa 

tietovarastokyselyiden prosessointitehokkuutta, hallita kustannuksia ja parantaa 

tietovarastoinnin skaalautuvuutta (Amazon Web Services 2018). Kuitenkin DaaS-
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toimintamallin suurimpia haasteita käyttäjän näkökulmasta ovat luottamuksellisuuden, 

laadun, luotettavuuden, turvallisuuden ja saavutettavuuden puutteet (Søilen 2016). 

Yrityksen business intelligence -järjestelmässä voi esimerkiksi olla henkilökohtaista ja 

arkaluontoista dataa, jota ei voida turvallisuussyistä siirtää pilviympäristöön (Obeidat et 

al. 2015).  

 

Lisäksi Suomen ja Euroopan Unionin määrittelemä tietosuojauudistus aiheuttaa 

haasteita myös business intelligencen datankäsittelyyn erityisesti, kun käsitellään 

henkilötietoja. GDPR-tietosuoja-asetuksella (General Data Protection Regulation) tulee 

olemaan vaikutuksia siihen, kuinka yritykset varastoivat, analysoivat ja jakavat 

dataansa. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Euroopan 

tietosuojalainsäädäntöä, suojata ja vahvistaa kansalaisten henkilökohtaista tietosuojaa 

sekä muokata organisaatioiden toimintatapoja tietosuojan varmistamiseksi. (EU GDPR 

2018) 

 

Pilvipalvelutietovarastot sisältävät sekä organisaation sisäisten järjestelmien dataa että 

dataa muista tietolähteistä pilvessä. Tällöin ETL-prosessia käytetään myös datan 

siirtämiseen pilvipalveluiden välillä. Jotta yritykset hyötyisivät tietovarastoinnin 

siirtämisestä pilveen, tietovarastointirakenteiden on sovelluttava pilvipalveluiden 

toiminnallisuuksiin. (Mwilu et al. 2016) Pilvipalvelutietovarastoinnin yleisenä 

haasteena pidetään muun muassa puutteita tietoturvan hallinnassa, sillä osa tietoturvan 

ohjauksesta siirtyy yritykseltä pilvipalvelutoimittajalle (Rausch et al. 2013). 

 

2.4.3 OLAP-tietokantateknologia 

 

OLAP-teknologia on loppukäyttäjille tarkoitetun käyttöliittymän ja tietovaraston lisäksi 

olennainen osa business intelligencen järjestelmäarkkitehtuuria. OLAP (eng. online 

analytical processing) on business intelligencen eräänlainen käyttöliittymä, jonka 

tarkoituksena on esittää moniulotteisia graafisia raportteja loppukäyttäjille. OLAP 

hyödyntää niin kutsuttua moniulotteista analysointitekniikkaa, jonka pääasiallisena 

käyttötarkoituksena on mahdollistaa moniulotteisen datan joustava ja interaktiivinen 

analysointi. (Al-Aqrabi et al. 2015) OLAP-teknologiassa yhdistyy analyyttiset 
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prosessointimenetelmät ja visuaalinen käyttöliittymä (Khan 2014). Teknologian avulla 

voidaan analysoida ja prosessoida dimensioita, hierarkioita sekä toisiinsa sidoksissa 

olevia mittareita sisältäviä monimutkaisia tietoaineistoja (Nedelcu 2013). 

 

Relaatiotietokantojen tallentaessa datan taulukkomuodossa riveihin ja sarakkeisiin, 

OLAP-tietokannassa data tallennetaan datakuutioihin moniulotteisten kyselyiden 

seurauksena ja esitetään loppukäyttäjälle graafisessa käyttöliittymässä (Al-Aqrabi et al. 

2015; Vaisman & Zimányi 2014). Datakuutiot määritellään dimensioiden ja faktojen 

avulla. Dimensiot ovat näkökulmia, joiden perusteella dataa voidaan analysoida, kun 

taas faktoihin liitetään numeerisia arvoja. (Vaisman & Zimányi 2014) Kuvassa 6 on 

esitetty OLAP-tietokannan datakuution rakenne. 

 

 

Kuva 6. OLAP-tietokannan kolmiulotteisen datakuution rakenne (Vaisman & Zimányi 2014) 

 

Visuaalinen OLAP-teknologia on selvästi kasvattanut suosiotaan yritysten datan 

visualisoinnin tukemisessa. Sen avulla käyttäjä voi tutkia datakuutioita perinteisten ja 

kehittyneempien visualisointikeinojen avulla. (Leonardi et al. 2014) Business 

intelligence- ja OLAP-ohjelmistokehysten tavoitteena on tarjota oikea-aikaista, tarkkaa, 

organisoitua ja integroitua informaatiota yritysten päätöksentekijöille (Al-Aqrabi et al. 



30 

 

2015). Leonardin et al. (2014) mukaan OLAP:n integroiminen visualisointityökaluihin 

mahdollistaa kehittyneempiin analysointikyvykkyyksien hyödyntämisen yrityksille. 

 

2.4.4 Tietojärjestelmien integraatio ja tiedonsiirto 

 

Business intelligence -järjestelmän toteuttamiseksi on erilaiset tietojärjestelmät saatava 

integroitua toisiinsa rakentamalla liittymiä järjestelmien välille. Tiedonsiirto business 

intelligencessä voidaan toteuttaa niin kutsutun ETL-prosessin avulla. ETL-prosessissa 

kerätään dataa lähdejärjestelmistä, sovelletaan kerättyyn dataan transformaatiosääntöjä 

ja ladataan data haluttuun kohdetietovarastoon (Larson & Chang 2016). Kuvassa 7 on 

esitetty perinteinen business intelligencen ETL-prosessi. 

 

 

Kuva 7. ETL-prosessi (Grossmann & Rinderle-Ma 2015) 

 

ETL-prosessi on yksi business intelligence -järjestelmän pääkomponenteista. 

Prosessissa data ladataan lähdejärjestelmistä tai -tiedostoista tietovarastoon, joten on 

tärkeää, että järjestelmät yhdistävät liittymät ja latauskartat ovat määritelty oikein. 

(Nedelcu 2013) ETL-prosessin jälkeen kerätty heterogeeninen data varastoidaan 
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tietovarastoon, josta dataa voidaan hyödyntää raportoinnissa ja analytiikassa (Khan 

2014). 

 

Raportointiin- ja analytiikkaan tarvittavan tiedonsiirron tehostamiseksi yrityksen 

tietovaraston ja business intelligence -käyttöliittymän väliin voidaan rakentaa 

datamartteja, jotka sisältävät tiettyjen osa-alueiden dataa. Datamartit siirtävät dataa 

tietovarastosta ja säilyttävät tiettyjen liiketoiminnan osa-alueiden tai tiettyyn 

raportointitarkoitukseen tarvittavaa dataa, mikä parantaa järjestelmän varastointi- ja 

prosessointikyvykkyyksiä (Staelin 2013). Datamartteja luodaan yleensä yrityksen 

yksittäisten osastojen päätöksentekotoimintojen tarpeiden mukaisesti (Khan 2014). 

Datamartit voivat kuitenkin olla melko skaalautumattomia ja joustamattomia, sillä 

niiden ylläpito vaatii huomattavaa resursointia ja teknistä osaamista (Staelin 2013).  
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3 DATAN VISUALISOINTI 

 

Tässä luvussa perehdytään business intelligence -työkaluissa toteutettavaan datan 

visualisointiin ja visualisointikeinoihin liittyvään tutkimukseen. Datan visualisointi on 

ehkä business intelligencen tehokkain ominaisuus, jonka avulla yrityksen 

päätöksentekijät voivat ymmärtää raporteilla esitettävää informaatiota paremmin ja näin 

ollen tehdä parempia päätöksiä. Yleisesti yritysten päätöksenteossa käytetään hyödyksi 

business intelligence -työkaluja, joiden avulla kerätään ja analysoidaan monimutkaisia 

suuria tietoaineistoja. Datan analysointiprosessia pyritään helpottamaan datan 

visualisoinnin ja helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla (Janvrin, Raschke & Dilla 

2014). 

 

3.1 Datan visualisoinnin määrittely 

 

Datan visualisoinnille on esitetty kirjallisuudessa useita määritelmiä erilaisista 

näkökulmista. Datan visualisoinnin lisäksi kirjallisuudessa on käytetty useita muita 

termejä aihealueen kuvaamiseen, kuten tiedon visualisointi, tieteellinen visualisointi, 

visuaalinen analytiikka sekä liiketoiminnan visualisointi (Bačić & Fadlalla 2016). 

Postin (2011) mukaan datan visualisointi on sovelluslähtöinen ala, jonka pyrkimyksenä 

on tyydyttää muuttuvat asiakastarpeet ja sopeutua useiden soveltamisalueiden 

vaatimuksiin, kulttuuriin ja työprosesseihin. Datan visualisointi on tehokas keino 

muuttaa data ymmärrettävään muotoon (Fisher et al. 2014). 

 

Datan visualisointi on algoritminen prosessi, jossa dataa luokitellaan kahteen 

tasomaiseen muuttujaan, eli x- ja y-pisteisiin näkymässä, sekä rajoitettuun määrään 

muuttujia, kuten väriin, kokoon, arvoon, rakenteeseen, muotoon tai suuntautumiseen 

(Bertin 1983). Cardin et al. (1999) mukaan datan visualisoinnilla tarkoitetaan datan 

tietokoneavusteista, interaktiivista ja visuaalista esittämistä kognitiivisten 

kyvykkyyksien vahvistamiseksi tai tiedon hankkimiseksi ja hyödyntämiseksi. Datan 

visualisoinnin tarkoituksena on esittää valittujen attribuuttien arvoja moniulotteisten 

kaavioiden avulla, eli analysoida dataa eri dimensioista graafisia menetelmiä 

hyödyntäen (Zhiyuan, Liang, Ruihua, & Feng 2017). 
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Azzamin et al. (2013) määritelmän mukaan datan visualisointi on prosessi, joka 

pohjautuu kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen dataan, tuottaa raakadataa esittävän 

visuaalisen lopputuloksen, on käyttäjilleen ymmärrettävässä muodossa sekä tukee datan 

tutkimista ja kommunikaatiota.  Sen sijaan Melonconin ja Warnerin (2017) määritelmän 

mukaan datan visualisoinnilla tarkoitetaan visuaalisten keinojen käyttämistä suurien 

datamäärien esittämiseksi määrättyjen parametrien ja kategorioiden mukaan. 

Analysoitavaksi haluttua dataa voidaan kerätä esimerkiksi kaavioihin, kuvaajiin, 

korrelaatiodiagrammeihin tai muihin standardisoituihin visualisointityyppeihin 

(Meloncon & Warner 2017). 

 

Choin (2014) mukaan datan visualisointi on taas menetelmä, jonka tarkoituksena on 

esittää monimutkaista ja moniulotteista dataa tehokkaalla tavalla ulotteisuutta 

vähentämällä. Ulotteisuuksien vähentämismetodeita on kehitetty etenkin koneoppimisen 

yhteydessä, jossa pyrkimyksenä on tunnistaa kaavoja ja signaaleja tarkasteltavasta 

tietoaineistosta (Choi 2014). Tietoaineistojen visualisoinnin ja ymmärtämisen 

helpottamiseksi business intelligence -raporttien kyselyitä voidaan kuitenkin rajoittaa jo 

ennen kuin dataa siirretään tietovarastosta raportointiin. 

 

Datan visualisoinnilla ei yksinkertaisesti tarkoiteta vain datan visuaalista esittämistä, 

vaan datan visualisointi yhdistetään usein datasta tehtävään havainnointiin ja tutkivaan 

analysointiin (Watson 2017). Myös Meloncon ja Warner (2017) toteavat, että datan 

visualisoinnin tutkimus keskittyy pääsääntöisesti käyttäjän havainnointiin ja 

informaation ymmärtämiseen. Lisäksi datan visualisoinnin tutkimuksessa otetaan usein 

huomioon vain rajallinen määrä visualisoinnin keinoja ja business intelligencen 

ominaisuuksia (Meloncon & Warner 2017). 

 

3.2 Datan visualisointityökalujen nykytila 

 

Datan visualisointi on yksi business intelligencen ajankohtaisimmista aihealueista ja 

kehityskohteista (Watson 2017). Datan visualisoinnin kehityksen kasvu on ollut 

eksponentiaalista viimeisten vuosien aikana. Tämä johtuu ainakin osittain 
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organisaatioiden lisääntyneestä kiinnostuksesta dataa kohtaan, jatkuvasti lisääntyvien 

sisäisten ja ulkoisten tietolähteiden hyödynnettävyydestä sekä uusien analytiikan ja 

visualisoinnin teknologioiden kehittymisestä. (Azzam et al. 2013) Lisäksi yritysten 

päätöksentekijät ja business intelligencen asiantuntijat käyttävät datan visualisointia yhä 

kasvavassa määrin vaihtoehtojen hahmottamiseen ja argumenttien muodostamiseen 

(Watson 2017). 

 

Hirven et al. (2017) mukaan datan visualisointi voi olla staattista tai interaktiivista, 

mutta datan visualisointiin käytettävien työkalujen tulisi kuitenkin olla interaktiivisia. 

Interaktiivisuuden tarve yritysten data-analytiikassa ja datan visualisoinnissa on selvästi 

lisääntynyt (Post 2011). Käyttäjäystävällisten interaktiivisten visualisointityökalujen 

kehittyminen, analysoinnissa hyödynnettävän datan määrän lisääntyminen sekä 

yritysten vaatimukset pystyä nopeasti vastaamaan muuttuviin skenaarioihin ovat 

lisänneet interaktiivisen datan visualisoinnin käyttöä päätöksentekoprosessissa (Janvrin 

et al. 2014). Kuitenkin Teras ja Raghunathan (2015) väittävät, että datan 

visualisointimenetelmien kehityksessä usein haasteena on riittävän vuorovaikutuksen 

mahdollistaminen datan ja ihmisen intuition yhteyden luomiseksi.  

 

Yleisesti käytössä oleva lähestymistapa datan visualisointiin ja datan tutkimiseen on 

niin kutsuttu interaktiivinen visuaalinen analysointi. Tämä datan visualisoinnin 

lähestymistapa koostuu interaktiivisista liittymistä sekä niihin integroiduista data-

analytiikan tekniikoista, joita voidaan soveltaa esimerkiksi tilastollisten analyysien, 

hahmontunnistuksen ja koneoppimisen aloilta. Visualisoinnissa näiden kehittyneempien 

analysointitekniikoiden käytön taustalla on olettamukset yksittäisten kaksi- ja 

kolmiulotteisten visualisointitekniikoiden riittämättömyydestä sekä siitä, että 

vuorovaikutteisuus helpottaa datasta saatavien hyödyllisten näkemysten hahmottamista. 

(Post 2011) 

 

Kaksiulotteiset visualisointikeinot ovat Altintasin ja Trickin (2012) mukaan yleisin tapa 

visualisoida dataa. Vaikka datan visualisointikeinoja on perinteisesti käytetty 

kaksiulotteisena, on datan visualisointikeinoihin kuitenkin alettu sisällyttää myös lisätyn 

todellisuuden eli augmented realityn (AR) periaatteita. Lisätty todellisuus mahdollistaa 
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kolmiulotteisten esitysmuotojen hyödyntämisen datan visualisoinnissa ja 

analysoinnissa. (Hirve et al. 2017) Kuitenkin, kun analysoitavan datan moniulotteisuus 

kasvaa, on eri tekijöiden välisiä suhteita vaikeampi hahmottaa (Altintas & Trick 2012). 

 

3.3 Datan visualisoinnin periaatteet 

 

Business intelligence -työkaluilla toteutettavan datan visualisoinnin 

yhdenmukaistamiseksi ja tehostamiseksi voidaan kehittää yleiset visualisoinnin 

hyödyntämisen periaatteet. Periaatteissa voidaan määritellä säännöt erilaisissa 

visualisointikeinoissa, kuten taulukko- tai kaaviomuodoissa, esitettävän datan 

muotoilemiseksi. Bertin (1983) esitteli ensimmäisiä datan visualisointiin liittyviä 

malleja, joissa käytetään havainnollisia, toisistaan sijainniltaan, muodoltaan, kooltaan, 

kirkkaudeltaan, väriltään, suuntautumiseltaan, rakenteeltaan tai liikkeeltään eroavia 

symboleita ja kuvioita visuaalisen esitysmuodon rakentamiseksi. Erilaiset datatyypit 

vaativat omanlaisensa lähestymistavan ja visualisointimenetelmät niiden sisältämän 

informaation hyödynnettävyyden optimoimiseksi (Azzam et al. 2013). 

 

Yleensä datan visualisoinnissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yksinkertaiseen 

esitysmuotoon. Visualisoinnin yksinkertaistamisstrategiassa pyritään välttämään 

kolmiulotteisia esitystapoja, asiaankuulumattomia ruudukkoviivoja ja desimaaleja sekä 

vaikeasti erotettavien värivivahteiden käyttöä. (Evergreen & Metzner 2013) Yritysten 

raportointikokonaisuuksissa on lisäksi huomioitava visualisoinnin laajuus, jotta 

analyysin ulkopuolelle ei jää tärkeää informaatiota, visualisointi esittää tarkasti datan 

sisältämän informaation ja, että esitettävä data vastaa yrityksen todellista liiketoimintaa. 

Todellisuutta vääristävä visualisointi voi johtaa kriittisiin väärinymmärryksiin ja 

heikkoon päätöksentekoon. (Azzam et al. 2013)  

 

Ihmisen työmuisti pystyy samanaikaisesti muistamaan keskimäärin neljä tiedon osaa, 

kuten numeroa tai tehtävää, mikä asettaa rajoituksia datan visualisoinnin käyttäjien 

kognitiiviselle kuormitukselle (Evergreen & Metzner 2013). Visualisointikeinojen 

yhdistäminen siihen liittyvään tekstiin parantaa ihmisen tiedon muistamista ja muistiin 

säilyttämistä (Johnson 2010). Datan analysointiin tarkoitetuilla raporteilla grafiikka 
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tulisi sijoittaa lähelle niihin liittyviä tekstikenttiä, koska ihmisen näkökyvyn 

tarkennusalue on hyvin kapea (Ware 2012). Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että 

huomiota ohjaavat visualisointikeinot, kuten suuntaaminen ja kontrasti, lisäävät 

huomattavasti datan tulkinnan tarkkuutta ja tiedon pitkäaikaista muistamista (Evergreen 

& Metzner 2013). 

 

Lisäksi tiedon esittämisessä on huomioitava se, että ihmisen ja tietokoneen välinen 

rajapinta olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Tehokkaita keinoja 

käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi ovat muun muassa informaation lajittelu ja 

järjestely, kaavioiden käyttö, värikoodaus sekä business intelligence -työkalujen 

tarjoamien interaktiivisten ominaisuuksien käyttö. (Al-Aqrabi et al. 2015) Värit ovat 

yksi tehokkaimmista visualisointikeinoista herättää mielenkiintoa halutuissa 

datapisteissä. Värien lisäksi tekijöiden välisiä eroja voidaan määrittää esimerkiksi 

raportilla olevien objektien kokoeroilla. Suuremmat objektit ymmärretään tärkeämmiksi 

ja huomiota herättävämmiksi kuin pienemmät objektit. (Evergreen & Metzner 2013) 

Kuvassa 8 esitetään periaatteita, joiden perusteella voidaan määrittää yrityksen 

visualisointikeinojen käytön periaatteet. 
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Kuva 8. Periaatteet visualisointikeinojen käytön määrittelemiseksi (Goldstone, Pestilli & 

Börner 2015) 

 

Business intelligencen raporttien ulkoasuun ja visuaalisuuteen vaikuttavat siis erilaiset 

ominaisuudet, kuten otsikointi, tekstin muotoilu, kuvien kohdistaminen sekä muut 

ulkoasutekniset ominaisuudet, jotka voivat johtaa informaation monitulkintaisuuteen 

(Meloncon & Warner 2017). Watsonin (2017) mukaan yritysten tulisi yhdenmukaistaa 

visualisointikeinojen käyttöä BI-raporteillaan, sillä käyttäjien datan ymmärtäminen 

kehittyy, kun käytetään yhdenmukaisia visualisointikeinoja koko raporttiportfolion 

laajuisesti. Visualisointiperiaatteiden tulee olla määritelty siten, että ne soveltuvat 

erilaisten visualisointikeinojen käyttöön. 
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Visualisointikeinojen ja tietoaineistojen sisällön oikeanlaisen esittämisen lisäksi on 

huomioitava myös erilaisten ominaisuuksien sijoittaminen raporteilla. Business 

intelligence -raporttien visualisointia rakentaessa tärkein ja kriittisin informaatio tulisi 

sijoittaa näkymän yläosaan, mieluiten vasemmalle. Suodattimet ja kuvatekstit tulisi 

puolestaan sijoittaa esimerkiksi näkymän alaosaan tai oikeaan laitaan. (Janvrin et al. 

2014) Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tarkemmin erilaisten visualisointikeinojen 

soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin.   

 

3.3.1 Datan visualisointikeinojen käyttö 

 

Visualisointikeinojen käytön yhtenäistämiseksi ja raportoinnin periaatteiden 

määrittelemiseksi on otettava huomioon, mihin erilaiset visualisointikeinot soveltuvat 

parhaiten. Tutkimusten mukaan ihmiset tulkitsevat tarkemmin ja nopeammin heille 

yksinkertaisten ja tuttujen visualisointikeinoin esitettyä dataa kuin kehittyneempiä ja 

tuntemattomampia visualisointikeinoja käyttäen (Watson 2017) Goldstein et al. (2015) 

ovat esitelleet yleisimmät datan esittämiseen soveltuvat visualisointikeinot, joiden 

tarkemmat kuvaukset on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Yleisimmät datan visualisoinnissa käytettävät visualisointikeinot (Goldstein et al. 

2015) 

Visualisointikeino Kuvaus 

Taulukko Järjestelmällinen rivien ja sarakkeiden 

esitysmuoto ruudukossa. Ruudukon solut 

voivat sisältää kielellisiä, kuvallisia tai 

geometrisia symboleja 

Kaavio  Kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen datan 
kuvaaminen ilman määriteltyä 

viitejärjestelmää 

Diagrammi Kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen datan 

muuttujien esittäminen hyvin määritellyssä 

viitejärjestelmässä, kuten x- ja y-akselien 

koordinaateissa 

Kartta Datan visuaalinen esitysmuoto perustuen 

datapisteiden spatiaalisiin suhteisiin sekä 

alueelliseen jakautumiseen 

Verkosto Verkostomallissa käytetään solmuja 

kuvaamaan datapisteitä aineistossa sekä 

linkkejä esittämään suhteita solmujen 
välillä 
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Erilaisten visualisointikeinojen sopivuutta erilaisten tietoaineistojen esittämiseen on 

tutkittu tieteellisessä mielessä paljon. Business intelligencessä tehtävän visualisoinnin 

periaatteiden määrittäminen ohjaa analyytikkoja ja päätöksentekijöitä 

visualisointikeinojen yhdenmukaiseen käyttöön, jolloin datan visualisoinnista saatava 

hyöty voidaan maksimoida. Datan visualisointiperiaatteissa voidaan määrittää 

esimerkiksi käytettävät kaaviotyypit, värit, koot ja muodot sekä näiden merkitykset. 

(Meloncon & Warner 2017) Taulukossa 4 on esitetty erilaisten datan 

visualisointikeinojen tutkimustuloksia. 

 

Taulukko 4. Tutkimustuloksia visualisointikeinojen käytöstä (Meloncon & Warner 2017) 

Visualisointikeino Tutkimustulos 

Numerot ja kuvakkeet Ainoa ymmärtämiseen ja muistamiseen 

vaikuttava ero esitystapojen välillä oli erot 

käytettyjen kuvaajien ja numeroiden 

välillä; kuvaajien ja kuvakkeiden käytön 

määrällä ei ollut vaikutusta 

Piktogrammit ja pylväskaaviot Piktogrammeja käytetään 

visualisointitapana, kun osoittajat ovat 

pieniä (<100/1000) ja pylväskaavioita, kun 

osoittajat ovat suurempia (>100/1000) 

Piktogrammit ja taulukot Piktogrammeja pidetään tehokkaampina, 

hyödyllisempinä ja luotettavampina riski- 

ja hyötyinformaation esitysmuotona kuin 

taulukoita 

Animaatiot ja staattiset 

visualisointikeinot 

Animaatiot eivät ainakaan huomattavasti 

lisää datan esitystavan tehokkuutta, vaan 

suurin osa animaatiokeinoista itse asiassa 

heikentää datan visualisoinnin 

ymmärrettävyyttä 

Tekstit, taulukot ja pylväskaaviot Kaaviot ovat tehokas esitysmuoto riskien 

kommunikointiin, sillä ne tuovat esiin 

hyödyllistä informaatiota ilman suurta 

kognitiivista työkuormaa ja helpottavat 
informaation ymmärtämistä 

 

Wakelingin, Cloughin, Wyperin ja Balmainin (2015) tutkimuksen mukaan 

käytetyimmät datan visualisointikeinot ovat taulukot ja pylväsdiagrammit. Janvrin et al. 

(2014) ehdottavat, että taulukkonäkymä on käytännöllisempi visualisointikeino silloin, 

kun tietojoukosta etsitään tarkkaa arvoa yksittäisille datapisteille. Kaaviot ovat 

hyödyllisempiä suhteellisten suuruuksien, tekijöiden välisten suhteiden ja 

poikkeavuuksien tutkimiseen. Piirakkadiagrammi soveltuu esittämään mittarin 

prosentuaalisen jakautumisen tietyn dimension arvojen välillä, käytettäväksi piirakkaa 
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alueena, jolloin sen ympärysmitta kertoo mittarin suuruuden, tai käytettäväksi karttana. 

(Janvrin et al. 2014)  

 

Janvrinin et al. (2014) mukaan pylväsdiagrammi puolestaan soveltuu hyvin suurimman 

tai pienimmän arvon esittämiseen. Viivadiagrammissa voidaan taas esimerkiksi leventää 

haluttujen viivojen paksuutta ja parvikuviossa voidaan kasvattaa yksittäisten 

datapisteiden kokoa (Evergreen & Metzner 2013). Lisäksi yleensä business intelligence 

-työkaluissa on mahdollista vaihtaa vaivattomasti datan esitysmuotoa valitusta 

visualisointimuodosta toiseen, esimerkiksi taulukkomuotoon, jolloin datan tarkastelun 

näkökulma on usein erilainen. 

 

Business intelligence -työkalumarkkinoiden johtavat toimittajat ovat alkaneet kehittää 

tilastollisia ja määrällisiä datan tutkimisominaisuuksia niiden merkityksen lisääntymisen 

myötä yritysten analytiikassa. BI-työkalujen perinteisten visualisointikeinojen rinnalle 

on lisätty uudenlaisia visuaalisia esitystapoja, kuten regressioviiva, laatikkokuvaaja, 

prosenttipiste sekä keskiarvon, mediaanin ja moodin referenssiviivat. Business 

intelligence -työkaluilta vaaditaan integroituja ratkaisuja, jotka sisältävät sekä 

kehittyneitä analyyttisia että visuaalisia kyvykkyyksiä – datan visualisoinnista 

ennustavaan analytiikkaan. (Meloncon & Warner 2017) 

 

Visualisointikeinojen tehostamiseksi voidaan käyttää hyödyksi myös esimerkiksi värejä. 

Taulukkomuodossa esitettävässä datassa voidaan hyödyntää värikoodausta 

määriteltyjen kynnysarvoasteikkojen ylittyessä tai alittuessa. Kaavioissa puolestaan 

voidaan hyödyntää kynnysarvo- ja viitearvoviivoja visualisoinnin ymmärrettävyyden 

parantamiseksi. (Glisic et al. 2014) Värien käyttöön liittyy kuitenkin riskejä, jotka 

voivat aiheuttaa esimerkiksi tietoaineiston vääränlaista tulkintaa.  

 

3.3.2 Värien käyttö datan visualisoinnissa 

 

Väreillä on erittäin tärkeä rooli datan visualisoinnissa, sillä värien avulla voidaan 

merkitä, mitata ja elävöittää dataa (Lin, Fortuna, Kulkarni, Stoner & Heer 2013). 

Asianmukaiset värien sävyt auttavat esimerkiksi tietoaineiston kategorioiden 
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tunnistamisessa ja erottamisessa (Lee, Sips & Seidel 2013; Lin et al. 2013). Trumbo 

(1981) määritteli tilastollisten muuttujien värien valinnan perusperiaatteiksi 

järjestyksellisyyden ja erotettavuuden: valittujen värien avulla lukijan tulisi pystyä 

selkeästi havainnoimaan tietojoukon tekijöiden välistä järjestystä tai eroja. Linin et al. 

(2013) mukaan kirkkaus- tai saturaatiosävyasteikkojen käyttö puolestaan tukee 

järjestyksellistä ja kvantitatiivista vertailua. 

 

Datan visualisoinnissa värit voivat helpottaa kognitiivista työskentelyä ja parantaa 

muistamista arvo-väriassosiaatioiden avulla (Bajo 1988). Datan visualisoinnissa 

esitettäville dimensioille voidaan siis määrittää niitä kuvaavat värit, mikä helpottaa 

kunkin värin edustaman dimension muistamista ja vähentää jatkuvan kuvatekstien 

lukemisen tarvetta. Värikoodausmenetelmän suunnittelu on kuitenkin toteutettava 

harkitusti, ja visualisointityökaluissa käytettävät värit on määriteltävä tarkasti. Mikäli 

esimerkiksi raporteilla käytettävät värit ovat liian kirkkaita tai niiden kontrasti 

taustaväriin ei ole riittävä, tiedon ymmärtäminen ja raportin luettavuus heikkenevät. 

(Evergreen & Metzner 2013) 

 

Värit eroavat toisistaan niiden silmiinpistävyydeltään, mikä vaikuttaa siihen, kuinka 

niihin kohdennetaan huomiota. Näitä eroavaisuuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi 

datan epävarmuuden visualisoimisessa esittämällä epävarmempia datapisteitä 

haaleammilla väreillä. (Goldstone et al. 2015) Huomattavat erot värien kirkkaudessa tai 

saturaatiossa voivat johtaa tietojoukon tekijöiden välisen järjestyksen vääristämiseen. 

Värien tulee olla myös helposti toisistaan erottuvia. Harhaanjohtavien värivalintojen 

välttämiseksi useimmissa BI-työkaluissa on kuitenkin valmiiksi määriteltyjä datan 

visualisointiin soveltuvia väripaletteja. (Lin et al. 2013)  

 

Business intelligence -työkalut siis ohjaavat käyttäjiään oikeanlaisten värien käyttöön 

tarjoamalla valmiita väripaletteja datan visualisoinnin elävöittämiseksi. Kuvassa 9 on 

esitetty Tableau business intelligence -työkalun kahdenkymmenen värin väripaletti, 

jossa jokaista kontrastiltaan vahvempaa väriä kohden voidaan käyttää myös haaleampaa 

värivaihtoehtoa. Valmiiden väripalettien lisäksi työkaluilla käyttäjä voi itse määrittää 

haluamansa väripaletin, mikäli työkalun tarjoamat väripaletit eivät vastaa 
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visualisointitarpeita. Esimerkiksi noin kymmenen prosenttia miehistä ja puoli prosenttia 

naisista ovat puna-vihersokeita, mikä vaikeuttaa värikoodatun informaation tulkintaa ja 

arvostusta (Geissbuehler & Lasser 2013). Visualisoinnissa tulisi kuitenkin välttää 

useiden väripalettien käyttöä samassa näkymässä, ellei näkymässä esitetä yksittäisiä 

tietojoukon osakokonaisuuksia, joiden välisiä suhteita halutaan erotella värien avulla 

(Janvrin et al. 2014). 

 

 

Kuva 9. Business intelligence -työkalu Tableaun väripaletti 

 

Värit sisältävät vahvoja assosiaatioita, joita datan visualisoinnissa on otettava 

huomioon. Väriassosiaatiot voivat perustua objektien fyysiseen ulkomuotoon, yleisiin 

metaforiin tai muihin kielellisiin ja kulttuurisiin käsityksiin. (Lin et al. 2013) Datan 

ymmärrettävyyttä ja kategorioiden erottelua voidaan siis parantaa mielikuvien avulla 

hyödyntämällä yleisesti tunnettuja tai liiketoiminnalle ominaisia väri-

konseptiassosiaatioita (Patterson et al. 2014). Lisäksi väreillä on vahvoja kulttuurisia 

merkityksiä, joten yrityksen business intelligence -raporttien visualisointiperiaatteita 

määritettäessä on otettava huomioon myös raporttien erilaiset käyttäjäryhmät (Malamed 

2009). 

 

Tutkimusten mukaan havainnollisuuteen perustuvat värivalinnat vähentävät 

huomattavasti visuaalisten ominaisuuksien tunnistamiseen käytettävää aikaa datan 

visuaalisissa esityksissä (Lee et al. 2013). BI-raporttien kaavioiden taustaväriksi 

soveltuu joko valkoinen tai jokin hyvin hillitty väri ilman kuvioita tai värivivahteita. 

Kaavioiden tekstin ja numeroiden tulee olla väriltään tummia, jotta kontrasti 

taustaväriin on suurin ja kaavion luettavuus parempi. Raportilla on selkeästi esitettävä 

käytettävien värien merkitys, mikäli väreillä halutaan ilmaista esimerkiksi 

prosentuaalista muutosta. (Evergreen & Metzner 2013) 
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Esitettyjen periaatteiden mukaisesti valittujen värien käyttö siis parantaa datan 

visuaalisten esitysmuotojen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä (Lin et al. 2013). 

Visualisoinnissa käytettävää väripalettia valittaessa on otettava huomioon ihmisen 

havainnointiin liittyvät ominaisuudet, sillä virheellisesti valitut värit voivat johtaa datan 

harhaanjohtavaan tulkintaan (Lee et al. 2013). Ihmisen kognitiiviset kyvykkyydet ovat 

keskeisessä osassa datan visuaalisen esittämisen havainnointia, mitä tarkastellaan 

tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

3.4 Ihmisen kognitiiviset kyvykkyydet datan visualisoinnissa 

 

Ihmisen kognitioon perustuva havainnointikyky ohjaa sitä, minkälaisia 

visualisointimenetelmiä ja -keinoja datan esittämiseksi tulisi käyttää. Bertinin (1983) 

mukaan ihmisen neljä visuaalisen havainnoinnin lähestymistapaa ovat assosiaatio, 

eroavaisuuksien tunnistaminen, järjestyksen havainnointi sekä määrällinen havainnointi. 

Ihmisen havainnointikyvyn tutkimukset muun muassa visuaalisesta kuvakielestä, 

kognitiivisista kyvykkyyksistä ja Gestalt-hahmopsykologiasta ovat johtaneet useisiin 

visualisoinnin periaatteisiin (Bačić & Fadlalla 2016). Ihmisen kognitiivisia 

kyvykkyyksiä ovat havainnointinopeus, visuaalinen työmuisti, kielellinen työmuisti, 

henkilökohtaiset luonteenpiirteet sekä visuaalinen ja toimialakohtainen asiantuntemus 

(Acheson, Hamidi, Binder & Postle 2011; Nettelbeck & Burns 2010).  

 

Päätöksenteko on kognitiivisen prosessoinnin viimeinen vaihe, joka pohjautuu 

päätöksentekijän työmuistiin ja mallien tunnistamiskykyyn (Patterson et al. 2014). 

Kognitiivisen sopivuuden teorialla voidaan selittää, kuinka kognitiivinen sopivuus 

saavutetaan, kun datan visualisointikeino sopii tietyn tehtävän tekemiseen, sekä kuinka 

päätöksenteon tarkkuutta ja päätöksentekonopeutta voidaan parantaa (Dennis & Carte 

1998). Kognitiivisen sopivuuden teorian perusteella voidaan siis määritellä 

tarkasteltavalle toiminnan osa-alueelle ja käytettävälle tietoaineistolle parhaiten sopivat 

datan visualisointikeinot sekä yleiset periaatteet visualisoinnille.  

 

Kognitiivisen oppimisteorian avulla voidaan selittää, kuinka datan visualisointi 

vaikuttaa päätöksentekoon. Vesseyn (1991) kognitiivisen oppimisteorian mukaan 
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yhdenmukaisuus suoritettavan tehtävän ja informaation esitysmuodon välillä johtaa 

huomattavasti parempaan henkilökohtaiseen suorituskykyyn ja ongelmanratkaisuun. 

Kognitiivisen oppimisteorian mukaan päätöksentekijällä on kaksi hallitsevaa tehtävää: 

symbolinen tehtävä ja spatiaalinen tehtävä (Dilla & Raschke 2015). Symbolinen tehtävä 

käsittää todella tarkkojen datapisteiden havainnoinnin, kun taas spatiaalisen tehtävän 

avulla päätöksentekijä näkee ongelman kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon muita 

tekijöitä, kuten subjektiivista tietoa. Spatiaalisen tehtävän suorittaminen vaatii 

päätöksentekijältä kykyä muodostaa suhteita tietopisteiden välillä, jolloin ihmisen 

havainnointikyvyllä on vahva rooli näiden suhteiden tunnistamisessa ja 

määrittelemisessä. (Vessey 2006)  

 

Lohmanin (1994) määritelmän mukaan spatiaalinen prosessointikyvykkyys on kykyä 

luoda, säilyttää, hakea ja muuttaa strukturoituja visuaalisia kuvia. Spatiaalista 

kyvykkyyttä on sovellettu myös datan visualisoinnin tutkimuksessa ja siinä, kuinka 

visualisointi vaikuttaa ihmisen havainnointikykyyn, kognitioon ja kognitiiviseen 

työskentelyyn (Bačić & Fadlalla 2016). Esimerkiksi, kun objektit järjestetään datan 

visualisoinnissa siten, että ne voidaan havainnoida yksikköinä, ihmisen 

havainnointikyky on nopeampaa ja tehokkaampaa (Wickens & Carswell 1995).  

 

Datan visualisoinnissa ihmisen havainnointikyvykkyydet on otettava huomioon, jotta 

tietoaineiston eri tekijöitä ja malleja voidaan tunnistaa ja erottaa toisistaan (Baker et al. 

2009). Lisäksi on huomioitava erilaisuus ihmisten havainnointikyvykkyyksissä ja 

mahdollisissa rajoituksissa, jotta esitettävän tiedon ymmärtäminen mahdollistuu koko 

käyttäjäkunnan keskuudessa (Bačić & Fadlalla 2016). Goldstonen et al. (2015) mukaan 

ihmisen visuaalisten kuvien tulkinnan kyvykkyyksien ja rajoituksien ymmärtäminen 

onkin ensiluokkaisen tärkeää tehokkaan visualisoinnin kehittämisessä. 

 

Havainnointikyky on prosessi, jossa ihminen tulkitsee ja tunnistaa aistinvaraista 

informaatiota (Ashcraft 1998). Kognitiivisilla ominaisuuksilla on huomattava vaikutus 

käyttäjien tehokkuuteen ymmärtää visuaalisessa muodossa esitettyä dataa. Usein myös 

ihmisen lyhytkestoisen muistin rajallisuus asettaa vaatimuksia visualisointiperiaatteille. 

Bačićin ja Fadlallan (2016) mukaan erityisesti datan visualisoinnin ulkoasun 
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periaatteiden värejä ja symboleja määrittäessä on otettava huomioon ihmisen 

kognitiiviset- ja muistikyvykkyydet. 

 

Tiede, johon datan visualisointi perustuu, osoittaa, että ihmiset pystyvät tunnistamaan 

eroja viivojen pituuksissa, muotojen suuntaamisessa, koossa, sivulle sijoittamisessa ja 

väreissä hyvin vähäisellä kognitiivisella työskentelyllä. Business intelligence -

työkaluissa näitä ihmisen ominaisuuksia hyödynnetään etenkin visualisointikeinoja ja 

värien käyttöä kehitettäessä. (Watson 2017) Kuitenkin Pattersonin et al. (2014) mukaan 

kognitioon perustuvia visualisointiperiaatteita laadittaessa on tarkoin ymmärrettävä 

myös visualisoitavan tietoaineiston sisältö ja yrityksen toimialalle ominaiset piirteet. 

Kuvassa 10 esitetään ihmisen kognitioon perustuva datan visualisointiprosessi. 

 

 

Kuva 10. Ihmisen kognitiokeskeinen datan visualisointiprosessi (Patterson et al. 2014) 

 

Nykypäivänä datan visualisoinnissa hyödynnetään yhä enemmän moniulotteisia 

grafiikoita liiketoimintaan liittyvän informaation esittämiseksi. Kognitiivisten 

kyvykkyyksien avulla ihminen voi ymmärtää paremmin esitettyä dataa ja nähdä 

yhtäläisyyksiä tai poikkeamia eri asioiden välillä. Yritysten raportoinnin ja datan 

visualisoinnin suunnittelijoiden lisäksi BI-työkalutoimittajien on otettava huomioon 

ihmisaivojen kanssa käytävän vuorovaikutuksen merkitys, jotta työkalu tukee ja 

laajentaa ihmisen kognitiivisia kyvykkyyksiä. (Bačić & Fadlalla 2016) Kun siis 

ongelman esitysmuoto ja ongelmanratkaisutehtävä ovat yhdenmukaisia, 
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vuorovaikutteisuus näiden välillä luo visuaalisen esityksen päätöksentekijän mielessä 

johtaen nopeampaan ja tarkempaan ongelmanratkaisuun (Teets, Tegarden & Russell 

2010).  

 

3.5 Datan hyödyntämistavat ja visualisoinnin merkitys 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että datan visualisoinnin hyödyntämisellä on huomattavia 

vaikutuksia yritysten raportoinnin ja analytiikan toimenpiteisiin. Wangin (2015) 

mukaan datan visualisoinnilla on kaksi pääsääntöistä käyttötarkoitusta, jotka ovat datan 

analysointi ja kommunikointi. Puolestaan Gratzlin, Lexin Gehlenborgin, Cosgroven ja 

Streitin (2016) mukaan datan visualisointityökalujen tärkeimpänä tehtävänä on 

mahdollistaa uusien näkemysten löytäminen datasta. Business intelligence -työkalujen 

tarjoamien visualisointiominaisuuksien avulla voidaan helpottaa kvantitatiivisesta 

datasta saatavan informaation ymmärtämistä (Azzam et al. 2013).  

 

Datan visualisoinnin mahdollistamia hyötyjä ovat sisäisen tiedon jakaminen, käyttäjien 

ajattelukyvyn kehittyminen, uusien ideoiden muodostuminen työmuistin rasituksen 

vähentyessä sekä tekijöiden välisten suhteiden ymmärryksen kehittyminen (Li, Tiwari, 

Alcock & Bermell-Garcia 2016). Visualisoinnin avulla voidaan muuttaa tekstimuotoista 

dataa visuaaliseen esitysmuotoon datan ymmärtämisen helpottamiseksi (Hirve et al. 

2017). Azzamin et al. (2013) mukaan datan visualisoinnista on tullut kriittinen tekijä 

siinä, kuinka organisaatiot esittävät ja kommunikoivat informaatiotaan myös ulkoisille 

sidosryhmille. 

 

Datan visualisoinnin tarkoituksena on helpottaa datan keräämistä ja analysointia, datan 

ymmärtämistä sekä sidosryhmien välistä kommunikaatiota (Azzam et al. 2013). Datan 

visualisointia voidaan käyttää hyödyksi etenkin silloin, kun kommunikoidaan 

kompleksista informaatiota aihealuetta tuntemattomalle kohdeyleisölle (Meloncon & 

Warner 2017). Datan visualisoinnin avulla yritykset voivat helpottaa datan tutkimista ja 

suurienkin tietoaineistojen ymmärtämistä, parantaa päätöksentekoa sekä kehittää 

innovatiivista tiedon jakamista (Hirve et al. 2017). 
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Goldstone et al. (2015) puolestaan esittää, että datan visualisointia voidaan käyttää 

tietoaineiston tutkimiseen ja mallien tunnistamiseen tai tulosten kommunikoitiin. 

Visualisointia käytetään yleisesti monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja 

tehokkaamman kommunikoinnin mahdollistamiseksi (Wang 2015). Visualisointi tukee 

merkityksellistämistä esittämällä monimutkaisia tietoaineistoja ymmärrettävämmässä 

muodossa ja hyödyntämällä ihmisen visuaalisen informaation 

havainnointiominaisuuksia. Sen tehtävänä on helpottaa ihmisen visuaalisen järjestelmän 

suoriutumista ja tarjota näkemyksiä abstraktista informaatiosta, parantaa ihmisen 

loogista päättelykykyä sekä helpottaa datan ymmärrettävyyttä. (Patterson et al. 2014) 

 

Hyvin suunniteltu visualisointi kiinnittää käyttäjän huomion esitettävän raportin 

tärkeisiin ja työtehtävällensä olennaisiin ominaisuuksiin sekä minimoi häiriötekijät, 

jotka heikentävät käyttäjän visuaalisia havainnointikyvykkyyksiä (Patterson et al. 

2014). Datan visualisointi mahdollistaa kompleksisten datajoukkojen ymmärtämisen, ja 

onkin siis yksi ketterän data-analytiikan avainkomponenteista (Larson & Chang 2016). 

Kuitenkin yritysten analysointikyvykkyyksien ylläpitämiseksi on tärkeää, että datan 

visualisointikyvykkyydet kehittyvät datan määrän kasvutahdin mukaisesti (Li 2017). 

 

Bačić & Fadlalla väittävät, että vuorovaikutteisuuteen perustuvat toiminnallisuudet 

business intelligencen työkaluissa helpottavat datan tutkimista. Yleisesti datan 

visualisoinnin vuorovaikutteisuus luokitellaan seitsemään vaiheeseen: yleiskatsaus, 

tarkempi tarkastelu, tiedon suodattaminen, yksityiskohtien tarkastelu, suhteiden 

hahmottaminen, historiaan vertailu ja tiedon kerääminen. Vuorovaikutteisen 

visualisoinnin avulla päätöksentekijät voivat tarkastella monimutkaisia tietoaineistoja, 

parantaa päätösten tarkkuutta huomioimalla erilaiset tekijät aineistoissa, hallita 

paremmin tietovirtoja ja vähentää kognitiivista työkuormaa. (Bačić & Fadlalla 2016) 

Kuvassa 11 esitetään datan visualisoinnin merkitys ihmisen ja tietokoneen välisessä 

vuorovaikutuksessa. Kuitenkin Melonconin ja Warnerin (2017) tutkimuksen mukaan 

business intelligence -työkalujen vuorovaikutteisuus- ja animaatio-ominaisuudet eivät 

juurikaan paranna informaation hyödynnettävyyttä tai ymmärrettävyyttä, vaan saattavat 

jopa heikentää informaation esitettävyyttä.  
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Kuva 11. Datan visualisoinnin merkitys ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa 

(Zhiyuan et al. 2017) 

 

Datan visualisoinnin yksi tärkeimmistä käyttötarkoituksista on siis esittää eri tekijöiden 

välisiä suhteita. Datan visuaalinen esittäminen voi kuitenkin johtaa datan 

väärinymmärtämiseen ja näyttää käyttäjälleen todellisesta toiminnasta poikkeavia 

suhteita ja kuvioita. (Azzam et al. 2013) Joskus datan visualisoinnissa tunnistetut mallit 

ovat voineet tapahtua analysoidussa tietoaineistossa sattumalta, joten ennen kuin näitä 

malleja voidaan yleistää ja soveltaa, on yrityksen dataa analysoitava lisää ja saatava 

varmistus mallin oikeellisuudesta (Li 2017). 

 

Azzamin et al. (2013) mukaan haasteena datan visualisoinnissa voidaan pitää myös 

uusien tai tuntemattomien visualisointikeinojen käyttöönottoa. Lisäksi 

kokemattomammat käyttäjät voivat tahattomasti käyttää visualisointikeinoja, jotka 

vääristävät esitettävää informaatiota, mikä puolestaan voi johtaa vääriin johtopäätöksiin. 

Business intelligence -työkalujen toiminnallisuuksien kehittymisen myötä työkalut 

kuitenkin mahdollistavat datan visualisoinnin myös käyttäjille, joilla ei ole kokemusta 

visuaalisesta suunnittelusta (Azzam et al. 2013). Yleisenä business intelligencen 

kehityssuuntana voidaan pitää niin kutsutun itsepalvelu-BI:n kehittymistä, jonka 

tavoitteena on yksinkertaistaa työkalun visualisointiprosessia ja analysointia.  
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3.6 Datan visualisointiprosessi business intelligence -työkalulla 

 

Business intelligence -järjestelmän rakentamisprosessin viimeinen vaihe ennen kuin 

käyttäjät pääsevät hyödyntämään loppukäyttäjille tarkoitettua BI-työkalua 

päätöksenteon tukena, on halutun tietoaineiston visuaalisen esitysmuodon 

rakentaminen. Datan visualisointi kehittyneitä visualisointiominaisuuksia sisältävillä 

business intelligence -työkaluilla itsessään on melko suoraviivainen prosessi, mikäli 

visualisointiperiaatteet on määritelty ja käytetty tietovaraston kysely tai erillinen 

tietoaineisto on valmisteltu huolella. Visualisoinnin toteuttamiseksi yrityksen business 

intelligence-raporttien suunnittelijoilla ja toteuttajilla on oltava riittävä 

liiketoimintaosaaminen ja tuntemus toimialan prosesseista (Bačić & Fadlalla 2016). 

Kuvassa 12 esitetään datan visualisointiprosessi raportin kehittämisestä 

päätöksentekoon. 

 

 

Kuva 12. Interaktiivinen datan visualisointiprosessi (Janvrin et al. 2014) 

 

Business intelligencen interaktiivisten datan visualisointiominaisuuksien avulla 

yritysten päätöksentekijät voivat siis esittää, valita, suodattaa ja tutkia erilaisia 

tietolähteitä. Käyttäjät voivat valita tietoaineistosta relevantit tiedot esimerkiksi 

suodattamalla määriteltyjen tekijöiden suhteen. (Janvrin et al. 2014) Vaikka yritysten 

analyysiprosessit ovat usein monimutkaisia, kehitettyjen analysointimenetelmien 

uudelleenkäytettävyys on välttämätöntä, jotta nämä prosessit ovat yrityksille ylipäänsä 

kannattavia, ja analysointituloksia voidaan tarkastella uudelleen. Business intelligence -
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työkalutoimittajat pyrkivätkin vastaamaan näihin haasteisiin jatkuvasti kehittämällä 

uudelleenkäytettäviä analysointimenetelmiä ja visualisointikeinoja. (Li 2017) 

 

Moniulotteisten raportointiteknologioiden kehittymisen myötä visualisointitekniikat 

ovat muuttumassa staattisesta raportoinnista uuteen datan tutkimisen paradigmaan. 

Datan tutkimisen ja vuorovaikutteisuuden kehittyminen ovat yksinkertaistaneet 

visualisointiprosessia vähentämällä datan muotoilu- ja visualisointitoimenpiteiden 

tarvetta. (Bačić & Fadlalla 2016) Business intelligencen dashboard-tyyppisillä 

raporteilla pyritään yksinkertaisuuteen ja selkeään datan visualisointiin, jolloin 

esitettävää informaatiota on helppo ymmärtää jo nopealla tarkastelulla. Dashboard-

raportit koostuvat yleensä useista kuvioista ja kaavioista esitettynä samanaikaisesti 

yhdellä sivulla. (Azzam et al. 2013)  

 

Dashboard-raportit antavat käyttäjilleen enemmän aikaa päättelyyn, hypoteesien 

muodostamiseen ja testaamiseen, tutkittavien tekijöiden välisten suhteiden 

tunnistamiseen sekä numeeristen analyysien tuottamiseen (Bačić & Fadlalla 2016). 

Lisäksi business intelligencen toimialalla tehdään yhä enemmän yhteistyötä 

asiakassidosryhmien kanssa työkalujen dashboard-ratkaisujen kehittämisessä (Wakeling 

et al. 2015). Käyttäjäpreferenssien huomioiminen on tärkeää erityisesti uusien 

visualisointikeinojen kehittämisessä, sillä käyttäjälle tuntemattomat visualisointikeinot 

voivat muun muassa heikentää datan analysointiprosessin tehokkuutta ja tarkkuutta.  

 

Datan tutkimisen paradigman lisäksi yritysten raportointiin ja analytiikkaan on 

vaikuttanut huomattavasti myös eksponentiaalinen datan määrän kasvu. Yritykset ovat 

visualisoineet big dataa onnistuneesti sekä soveltaneet visualisointityökalujen 

ominaisuuksia suurikokoisiin ja monimutkaisiin tietoaineistoihin eri toimialoilla, mutta 

nämä visualisointikeinot ovat kuitenkin usein toimialaspesifejä tai patentoitujen 

analytiikkaohjelmistojen käytössä (Li 2017). Datan visualisointi on yksi big datan 

aikakauden tärkeimpiä sovelluksia, sillä visualisoinnin avulla voidaan kuvata ja selittää 

muuten vaikeaselkoista dataa tehokkaammin ja intuitiivisemmin (Zhiyuan et al. 2017). 

Watsonin (2017) mukaan datan visualisoinnissa on valtava hyödyntämispotentiaali 
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suurten tietoaineistojen ymmärtämisessä ja tekijöiden välisten suhteiden tunnistamisessa 

erityisesti tällä aikakaudella.  

 

3.7 Datan visualisoinnin edellytykset ja vaatimukset  

 

Yrityksen business intelligence -työkalulla toteutettavan datan visualisoinnin 

vaatimukset voidaan jakaa teknisiin ja käyttäjäkohtaisiin vaatimuksiin. Bačić & Fadlalla 

(2016) ovat havainneet, että datan visualisoinnilta odotetaan esimerkiksi 

skaalautuvuutta erikokoisiin näyttölaitteisiin, interaktiivisuutta sekä mahdollisuutta 

vaivattomaan siirtymiseen datan staattisesta esityksestä datan syvällisempään 

tutkimiseen. Datan tutkimuksellisuutta tukeva visualisointi on yleensä interaktiivista ja 

muokattavissa olevaa, kun taas kommunikointiin käytettävä visualisointi on 

viimeistelyä ja staattista (Goldstone et al. 2015). Datan visualisoinnissa on otettava 

huomioon myös päätöksentekijöiden ja käyttäjien vaihtelevuus yrityksen toimialueen 

asiantuntemuksessa, kognitiivisissa kyvykkyyksissä sekä visualisointitekniikoiden 

hallitsemisessa (Bačić & Fadlalla 2016). 

 

Datan visualisoinnin tekniset edellytykset eivät yleensä käsitä visualisointikeinojen 

puutteellisuutta, vaan esimerkiksi datan prosessointiin liittyviä vaatimuksia. Suurten 

tietoaineistojen visualisointi sisältää haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan 

tiedonhallinnan, datan prosessoinnin ja tietovarastoinnin arkkitehtuurin kehittymistä 

(Leonardi et al. 2014). Suurten tietoaineistojen visualisointi vaatii samanlaisia 

tiedonhallintakyvykkyyksiä kuin tietovarastossa. Kun visualisointialgoritmit 

rakennetaan visualisointityökalulla tietovaraston päälle, visualisoinnissa yleensä 

vältytään tiedonhallinnan tietolähteiden heterogeenisyyden aiheuttamista haasteista. 

Yrityksen tietojärjestelmän datan visualisointityökalun osa-alueessa voitaisiin siis 

keskittyä vain visualisointiprosessin vaiheiden kartoittamiseen ja toteuttamiseen. Datan 

yhdistäminen ja suodattaminen voidaan hoitaa erillisellä tiedonkäsittelyvaiheella, jossa 

erilaisten tietolähteiden data esitetään yhtenäisenä kokonaisuutena 

visualisointityökalulla hyödynnettäväksi. (Mwalongo, Krone, Reina & Ertl 2016) 
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Yritysten datan visualisointi pitää sisällään siis yleensä useita haasteita. Ensinäkin, 

käsiteltävää dataa on todella paljon, jolloin datan käsittely vaatii huomattavia 

toimenpiteitä ennen kuin se on valmis analysoitavaksi ja visualisoitavaksi. Toiseksi, 

yrityksen liiketoiminnalle hyödyllisiä uusia näkemyksiä on mahdollista löytää vain 

nykyisen tietämyksen ulkopuolelta, mikä yleensä vaatii useita kokeellisia analyysejä 

suurista datajoukoista. (Azzam et al. 2013) Lisäksi Azzamin et al. (2013) mukaan datan 

visualisointiin ja analytiikkaan liittyvä yleinen haaste on kausaliteetin eli syy-

seuraussuhteen esittäminen. 

 

Jotta datan visualisoinnista saatavat hyödyt voidaan siis maksimoida mahdollisimman 

pitkällä aikavälillä, tulee visuaalisten raporttien olla uudelleenkäytettävissä. Business 

intelligence -työkalujen datan visualisointiominaisuuksiksi rakennettujen kaavioiden ja 

muiden visualisointikeinojen uudelleenkäytettävyyden säilyttämiseksi käyttäjien 

muokkausmahdollisuutta on pyrittävä rajoittamaan käyttötarpeiden mukaan (Gratzl et 

al. 2016). Yritykset voivat rajoittaa visuaalisten raporttien muokattavuutta raportin 

käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi BI-työkalun käyttöoikeuksia tai tietoaineistoja 

rajaamalla. Yleisesti haasteena raportointityökaluissa on luoda toimintaympäristö datan 

visualisointiin sekä samalla mahdollistaa kehittyneempien analysointitekniikoiden ja 

havainnointiin liittyvien teorioiden soveltaminen (Post 2011). Yleensä kuitenkin 

business intelligence -järjestelmäympäristössä käyttäjät voivat tallentaa 

henkilökohtaisia versioita toteutetuista raporteista ja muokata niitä omien tarpeiden 

mukaisesti vaikuttamatta muiden päätöksentekijöiden raportointiin.  

 

3.8 Tarinankerronta business intelligence -työkalun avulla 

 

Viimeaikaisessa kirjallisuudessa on korostettu tarinankerronnan tärkeyttä liiketoiminnan 

datan visualisoinnissa ja kommunikoinnissa. Datan esittäminen visuaalisen 

tarinankerronnan avulla on lisännyt suosiotaan, koska tarinankerronnalla voidaan 

kommunikoida monimutkaisia aiheita tehokkaasti (Gratzl et al. 2016). Kosaran ja 

Mackinlayn (2013) määritelmän mukaan tarina on järjesteltyjen vaiheiden sarja, joissa 

jokainen vaihe sisältää sanoja, kuvia, visualisointia, liikettä tai näiden yhdistelmiä. 

Watsonin (2017) mukaan tarinankerronnan konseptia hyödynnetään informaation 
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kommunikoinnissa huolella tehdyn datan visualisoinnin tukemana. Kyseinen 

kehityssuunta johtuu ainakin osittain siitä, että business intelligence -raporttien 

suunnittelijat eivät usein ole itse päätöksentekijöitä, jolloin raporttien on oltava 

organisoituja, yksiselitteisiä ja mieleenpainuvia (Bačić & Fadlalla 2016). 

 

Yritykset yleensä hyödyntävät business intelligencen dashboard-raportteja raportoinnin 

ja analytiikan tarinankerronnassa (Bačić & Fadlalla 2016). BI-työkalujen datan 

visualisointiominaisuuksien avulla toteutettavassa tarinankerronnassa on kiinnitettävä 

käyttäjän mielenkiinto haluttuihin datapisteisiin kerronnallista esitystapaa 

hyödyntämällä (Watson 2017). Tämän tueksi BI-työkalutoimittajat ovat kehittäneet 

ominaisuuksia ja valmiita tarinankerronnan pohjia, joiden avulla käyttäjät voivat 

vaivattomammin visualisoida dataansa ja tehostaa kommunikointiaan. 

Tarinankerronnan yksi merkittävimmistä eduista on sen vaikutus päätöksentekijän 

tiedon muistamiseen. (Bačić & Fadlalla 2016) 

 

Business intelligence -työkalujen tarjoamat tarinankerrontaominaisuudet mahdollistavat 

myös navigoinnin useiden interaktiivisten dashboard-raporttien välillä. BI-työkalujen 

tarinankerronnassa hyödynnetään jo aikaisemmin kehitettyjä 

visualisointiominaisuuksia, jolloin voidaan keskittyä tarinan rakentamiseen ja 

esittämiseen. (Gratzl et al. 2016) Tarinankerronnan parhaita käytänteitä voidaan siis 

sisällyttää yritysten raportointiin ja analytiikkaan esitettävän datan ymmärrettävyyden ja 

mielenkiintoisuuden lisäämiseksi (Watson 2017). Kuitenkin Bačićin ja Fadlallan (2016) 

mukaan tarinankerronnan rooli datan visualisoinnissa, erityisesti sen vaivannäön, 

muistamisen, päätöksenteon luotettavuuden, käyttäjien ja järjestelmän luottamuksen 

sekä yleisen datasta saatavan informaation konteksteissa, vaatii jatkotutkimusta 

tarinankerronnan tarjoamien mahdollisuuksien selvittämiseksi. 

 

3.9 Tietomallien havainnointi visualisoinnin avulla 

 

Datan visualisoinnin tarkoituksena on siis esittää tietoa sellaisessa muodossa, että 

päätöksentekijä voi sen perusteella tehdä parempia johtopäätöksiä. Basolen (2014) 

mukaan business intelligence auttaa päätöksentekijöitä käsittelemään dataa, 
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tunnistamaan tietomalleja, trendejä ja poikkeamia, mikä parantaa tiedon ymmärtämistä 

ja muistamista sekä helpottaa yleisesti päätöksentekoprosessia. Lisäksi datan 

visualisointia voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaiden ostopäätösten 

ymmärtämisessä, käyttäytymismallien määrittämisessä ja toimitusketjun tehottomien 

prosessien tunnistamisessa (Watson 2017). Datan tutkimisen avulla yritykset pyrkivät 

siis paljastamaan tietoaineistossa piilossa olevia malleja, korrelaatioita eri tekijöiden 

välillä, markkinatrendejä, asiakasmieltymyksiä ja muita hyödyllisiä näkökulmia 

liiketoiminnassaan (Balachandran & Prasad 2017; Zhiyuan et al. 2017). 

 

Yksi datan visualisoinnin käyttökohteista on liiketoiminnalle merkittävien 

ominaisuuksien tai toimintamallien tunnistaminen tietoaineistoista. Tällöin suuresta 

datajoukosta erotellaan datan osajoukkoja, jolloin voidaan käsitellä pienempää 

tietoaineistoa, joka on semantiikaltaan arvokkaampaa. Dataa voidaan käsitellä myös 

korkeammalla tasolla, mikä helpottaa visualisointiin ja analysointiin haluttavien 

kohteiden ja näkökulmien tunnistamista. (Post 2011) Lisäksi business intelligence -

työkalujen ominaisuuksien avulla voidaan muun muassa suodattaa näytettävää 

informaatiota, korostaa trendejä, valita kohdistettuja yksittäisiä tapauksia sekä muuttaa 

käytettäviä parametreja (Azzam et al. 2013). 

 

Bakerin, Burkmanin ja Jonesin (2009) tutkimuksen mukaan datan visuaalinen 

esittäminen helpottaa tiedon merkityksellistämistä: visualisointi mahdollistaa 

visuaalisen havainnoinnin peruslähestymistapojen prosessoinnin, tukee Gestalt-

hahmopsykologian prosessointia, esittää tiedon yhdenmukaisesti katsojan nykyisen 

tietämyksen kanssa sekä tukee asianmukaisesti katsojan analogista päättelyä.  

Merkityksellistämisteorialla (eng. sense-making theory) tarkoitetaan kykyä ymmärtää 

monimutkaista tietoa ja omaksua sitä, muodostaa kokonaisuuksia ja järjestystä sekä 

kehittää älyllisiä malleja tilanteesta (Dervin 1998). Datan tutkimiseen liittyviä 

toimenpiteitä ovat tiettyjen datapisteiden tarkastelu, mallien ja poikkeusten 

havainnointi, johtopäätösten tekeminen, saadun informaation vertailu omaan 

aikaisempaan tietämykseen sekä hypoteesien rakentaminen (Bačić & Fadlalla 2016). 

Datan visualisoinnin vaikutuksia ihmisen merkityksellistämisprosessiin on esitetty 

kuvassa 13. 
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Kuva 13. Datan visualisoinnin vaikutus merkityksellistämiseen (Baker et al. 2009) 

 

Visualisoinnin tulisi siis korostaa malleja ja suhteita datassa sekä ideaalisesti 

mahdollistaa tunnistettujen mallien tarkoituksen ymmärtämisen (Baker et al. 2009). 

Datasta voidaan tunnistaa ja analysoida malleja sekä kaavoja ryhmittelemällä dataa 

erilaisiin visuaalisiin ominaisuuksiin, kuten sijaintiin, kokoon, muotoon tai väriin 

(Fisher et al. 2014). Mallien ja kaavojen tunnistamista datasta kutsutaan 

koneoppimisessa englanninkielisellä termillä ’pattern recognition’ eli hahmontunnistus 

(Post 2011). Yksinkertaistettuna datan visualisointi koostuu kolmesta ominaisuudesta, 

joita ihminen havaitsee: näkymästä, objekteista näkymässä ja objektien ominaisuuksista 

(Baker et al. 2009). Tietomallien havainnointiprosessin helpottamiseksi tulisi 

esimerkiksi siis luoda sellaiset datan visualisointiperiaatteet ja valita sellaiset 

visualisointikeinot, jotka soveltuvat analysoitavan tietoaineiston visualisointiin ja 

tarvittavien näkökulmien esittämiseen sekä tukevat ihmisten kognitiivista 

työskentelyprosessia ja tiedon merkityksellistämistä.  
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4 BUSINESS INTELLIGENCE -TYÖKALUJEN VERTAILU 

 

Valtaosasta liiketoiminnalle toimitetuista teknologioista poiketen business intelligence -

työkalumarkkinoiden tunnusmerkkeinä voidaan pitää suhteellisen tasavertaista ja 

laajalle levinnyttä markkinaosuuksien jakautumista sekä näin ollen kovaa kilpailua 

toimijoiden välillä. Tässä kappaleessa syvennytään business intelligencen aihepiiriin ja 

tarkastellaan business intelligence -työkaluja erityisesti datan 

visualisointiominaisuuksien näkökulmasta. Kappaleessa tarkastellaan myös business 

intelligence -työkalujen yleistynyttä pilvipalvelutoimitustapaa.  

 

Business intelligence -työkalujen ominaisuuksien vertailua käytetään hyödyksi myös 

datan visualisointiominaisuuksien soveltamiseen ja tutkimiseen käytettävän työkalun 

valinnassa. Tutkimuksessa käytettävän business intelligence -työkalun valinnassa 

painotetaan työkalun yleistä soveltuvuutta nykypäivän raportoinnin ja analytiikan 

tarpeisiin. Työkalujen keskinäisessä vertailussa keskitytään erityisesti niiden tarjoamiin 

datan visualisointikeinoihin, pilvipalveluominaisuuksiin sekä hinnoittelumalliin. 

Kuvassa 14 on esitetty Gartnerin (2017b) business intelligence- ja 

analytiikkatyökalutoimittajien vertailuun tarkoitettu nelikenttäanalyysi. 

Nelikenttäanalyysi muodostuu neljästä ruudusta: haastajista, johtajista, niche-toimijoista 

sekä visionääreistä.  
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Kuva 14. Business intelligence- ja analytiikkatyökalujen nelikenttäanalyysi, Magic Quadrant 

(Gartner 2017b) 

 

Business intelligence- ja analytiikkatyökalujen nelikenttäanalyysin avulla voidaan 

havainnollistaa nykyhetken yleistä markkinatilannetta. Nelikenttäanalyysissä nähdään, 

että muutamat business intelligence -työkalutoimittajat, kuten Tableau, Microsoft, Qlik, 

SAP, SAS ja IBM erottuvat muista toimittajista. Analyysin neljään ruutuun perustuvan 

luokittelun lisäksi toimittajia vertaillaan niiden suorituskyvyn ja vision kattavuuden 

perusteella. Business intelligence -työkaluja tutkitaan tarkemmin tarkastelemalla niiden 

tarjoamia datan visualisointiominaisuuksia sekä vahvasti yleistymässä olevaa työkalujen 

pilvipalvelutoimitusmallia.  
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4.1 Datan visualisointiominaisuudet business intelligence -työkaluissa 

 

Nyblomin, Behramin, Nikkilän ja Solberg Søilenin (2012) mukaan business intelligence 

-työkalujen suorituskyvyn arviointiin voidaan käyttää viittä kriteeriä: tehokkuus, 

käyttäjäystävällisyys, asiakastyytyväisyys, hinta ja sopeutumiskyky. Kokeellisen 

tutkimuksen toteuttamiseksi ja visualisointiperiaatteiden soveltamiseksi luonnollisesti 

käytettävän business intelligence -työkalun visualisointiominaisuudet vaikuttavat 

painoarvoltaan eniten työkalun valintaan. Datan visualisoinnin toteuttamiseksi on 

otettava kuitenkin huomioon myös edellä mainitut kriteerit, kuten tehokkuus ja 

käyttäjäystävällisyys, sillä esimerkiksi yritysten raportointi- ja analytiikkatoiminnoissa 

usein pyritään mahdollistamaan työkalujen itsepalvelukyvykkyyksiä loppukäyttäjien 

päätöksentekoprosessin kehittämiseksi. 

 

Business intelligence -markkinoilla on huomattavan paljon toimijoita pitkäaikaisista 

suurista teknologiayrityksistä startup-yrityksiin (Gartner 2017b). BI-työkalujen datan 

visualisointiominaisuuksien kehitys on yleisesti työkalutoimittajien ohjaamaa ja näin 

ollen teknologiavetoista (Wakeling et al. 2015). Lisäksi tällä hetkellä visualisointiin 

perustuvat datan tutkimisominaisuudet ovat yleisesti keskeisessä osassa BI-toimittajien 

tuotekehitysstrategiaa (Gartner 2017b). Vaismanin ja Zimányin (2014) mukaan 

käytetyin visualisointimenetelmä business intelligence -työkaluissa on dashboard-

raportit, jotka koostuvat useista visuaalisista komponenteista. 

 

Business intelligence -työkalutoimittajien visuaalisten ominaisuuksien lisääntynyt 

tarjonta ja massiiviset markkinointitoimenpiteet raportoinnin, ad hoc -analyysien ja 

dashboard-raporttien osa-alueilla osoittavat BI-työkalujen datan visuaalisen esittämisen 

tärkeyden nykypäivän organisaatioissa (Bačić & Fadlalla 2016). Erityisesti datan 

visualisointiin ja visualisoinnin avulla tehtävään datan tutkimiseen omistautuneita BI-

työkalutoimittajia ovat muun muassa Tableau, Qlik, Microsoft Power BI, SAS Visual 

Analytics ja SAP Analytics Cloud (Azzam et al. 2013; Fisher et al. 2014; Gartner 

2017b).  
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Business intelligence -työkalujen mobiilikäytön kehittyminen tuo uusia käyttökohteita 

visuaalisille raporteille muun muassa päätöksenteon tehostamiseksi ja raporttien 

saavutettavuuden parantamiseksi. BI-työkalutoimittajien perinteisten tietokoneella 

käytettävien sovellusten lisäksi toimittajat ovat kehittäneet mobiilisovelluksia, mikä 

mahdollistaa joustavan ja helpon pääsyn raportteihin. Mobiililaitteilla tarkasteltavia 

raportteja on kuitenkin usein muokattava hieman alkuperäisistä tietokoneella 

toteutetuista raporteista, jotta raporttien luettavuus säilyy myös pieninäyttöisillä 

laitteilla. Monipuolisten datan visualisointikeinojen avulla voidaan kuitenkin parantaa 

raporttien luettavuutta ja helpottaa datan tutkimista erilaisilla älylaitteilla (Hirve et al. 

2017).  

 

Datan visualisointiin keskittyvät business intelligence -työkalutoimittajat ovat 

kehittäneet myös automaattisia informaation esitysmuodon valintatoimintoja, jotka 

auttavat käyttäjiä esittämään erilaiset datatyypit niille parhaiten sopivien 

visualisointikeinojen avulla (Bačić & Fadlalla 2016). Työkalujen visualisointikeinojen 

automaattiset ehdotukset perustuvat kuitenkin usein esitettävien ulottuvuuksien ja 

mittareiden lukumäärään, joten työkalut eivät suoranaisesti ohjaa käyttäjää valitsemaan 

erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia visualisointikeinoja. Selkeiden 

visualisointiperiaatteiden määrittelyn ja automaattisen visualisointikeinojen valinnan 

avulla työkalujen itsepalveluominaisuuksia ja loppukäyttäjien ad hoc -raportointia 

voidaan kuitenkin helpottaa huomattavasti.  

 

Business intelligence -työkalun valinnassa yksi tärkeimmistä tekijöistä on työkalun 

yhdistettävyys yrityksen tietovarastoarkkitehtuuriin. Erilaiset business intelligence -

työkalut tukevat vaihtelevasti muiden toimittajien tarjoamia tietolähteitä, mikä johtuu 

ainakin osittain toimittajien välisestä kilpailusta ja strategisista päätöksistä ohjata 

kuluttajien päätöksentekoa. Kuitenkin muun muassa Ko ja Chang (2017) ovat tutkineet 

Tableaun käytettävyyttä, ja heidän mukaan käyttöliittymään voidaan yhdistää 

monipuolisesti erilaisia tietolähteitä sekä tehdä datan visualisointia kaavioiden, 

karttojen, dashboardien ja tarinoiden avulla. Tämän kokeellisen tutkimuksen kannalta ei 

ole kuitenkaan olennaista pohtia, kuinka business intelligence -työkalu voidaan yhdistää 

tietolähteeseen, kun lähteenä käytetään yksittäistä tiedostoa. 



60 

 

 

4.2 Business intelligence -työkalujen pilvipalvelutoimitusmalli 

 

Datan visualisointiominaisuuksien lisäksi business intelligencen toisena megatrendinä 

voidaan pitää pilvipalveluratkaisujen yleistymistä. Pilvipalveluina toimitettavat 

visualisointityökalut voidaan kategorisoida SaaS-palveluksi, eli palveluna hankituksi 

ohjelmistoksi (Mwalongo et al. 2016). BI-pilvipalveluratkaisuista käytetään nimitystä 

SaaS BI (Software-as-a-Service business intelligence) (Balachandran & Prasad 2017). 

Gartnerin (2017) tutkimukseen osallistuneista asiakasyrityksistä 51 prosenttia ovat 

ottaneet käyttöön tai harkinneet ottaa käyttöön business intelligence -työkalun 

pilvipalveluna, ja trendi jatkaa kasvuaan myös lähivuosina. 

 

Nykypäivän trendin mukaan pilvipalveluratkaisut business intelligencen toimialueella 

kasvattavat suosiotaan yritysten keskuudessa, kun yleinen käsitys data-analytiikan ja 

pilvipalveluiden mahdollistamista hyödyistä on kehittynyt. Mwalongon et al. (2016) 

mukaan pilvipalveluna toimitetut business intelligence -työkalut tarjoavat joustavan ja 

skaalautuvan alustan, jota voidaan hyödyntää samanaikaisessa käyttäjien yhteistyöhön 

perustuvassa datan visualisoinnissa. BI-pilvipalveluratkaisujen luotettavuuden ja 

korkean palveluasteen avulla yritykset voivat esimerkiksi parantaa liiketoiminnan 

jatkuvuuden ja liiketoimintakriittisten toimintojen turvaamista (Al-Aqrabi et al. 2015). 

 

Lisäksi pilvipalvelutoimitusmallin ja käyttäjäperusteisen hinnoittelumallin seurauksena 

BI-toimittajat ovat helpottaneet muun muassa asiakasyritysten 

investointipäätöksentekoa ja työkalujen käyttöönottoa (Gartner 2017b). Al-Aqrabi et al. 

(2015) väittävät, että pilvipalveluiden avulla yritykset voivat parantaa 

kustannustehokkuuttaan huomattavasti, kun BI-järjestelmän implementointiin ei enää 

tarvita omaa paikallista infrastruktuuria tai huoltotoimenpiteitä. Kuitenkin 

pilvipalveluina toimiviin BI-työkaluihin kohdistuvat tietosuojauhat aiheuttavat haasteita 

liiketoiminnan luottamuksellisen tai toiminnalle kriittisen tiedon turvaamisessa (Mwilu 

et al. 2016). 
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Gartnerin (2017b) markkinatutkimuksen mukaan pilvipalvelutoimitusmallin 

käyttöönotto jatkaa yleistymistään, sillä pilvipalveluiden avulla voidaan pienentää 

kustannuksia ja nopeuttaa business intelligence -työkalujen käyttöönottoprojekteja. 

Yleensä pilvipalveluina toimitettavien business intelligence -ratkaisujen 

hinnoittelumalli eroaa huomattavasti perinteisten on-premise eli yrityksen paikan päällä 

toteutettujen ratkaisujen hinnoittelumallista. Esimerkiksi Tableaun ja SAP Analytics 

Cloudin hinnoittelumalli on käyttäjäpohjainen, mikä saattaa olla suurille yrityksille tai 

huomattavaa skaalautuvuutta vaativille yrityksille usein kalliimpi (Tableau 2018; SAP 

2018). Usein lisäkustannuksia aiheutuu niin kutsutusta hybridiratkaisusta, eli yrityksen 

business intelligencen perinteisen on-premise-ratkaisun lisäksi implementoidaan 

pilvipalveluratkaisu kehittyneempien analytiikkaratkaisujen mahdollistamiseksi ja 

kehittämiseksi.  

 

Pilvipalveluiden ansioista BI-työkalut tukevat suurten käyttäjäryhmien samanaikaista 

käyttöä, ja käytettävyyttä voidaan muuttaa joustavasti esimerkiksi data-analyytikkojen 

mallintamistarpeiden mukaiseksi. Lisäksi pilvipalveluiden joustavuuden ansiosta 

yritysten IT-järjestelmäprojektien taloudellinen hallinnointi helpottuu, kun 

sovellusportfoliota voidaan skaalata tarpeen mukaan. (Al-Aqrabi et al. 2015) Kuitenkin 

pilvipalveluina toimitetut business intelligence -työkalut ovat elinkaarensa 

alkuvaiheessa, jolloin työkalun luotettavuus ja käytettävyys voi olla epävarmaa.  

 

Gartnerin (2017b) mukaan monimutkaisten tietoaineistojen hyödyntäminen on 

välttämätöntä kokonaisvaltaisen raportoinnin ja analytiikan kannalta, joten yritykset 

investoivat yhä kasvavassa määrin datan valmistelu- ja käsittelyprosesseihin. 

Pilvipalveluiden avulla voidaan varmistaa, että yrityksillä on data-analytiikkaan ja 

visualisointiin riittävät datan varastointi- ja laskentateholliset resurssit. Laskentatehon ja 

varastointiresurssien hallinta pilvipalvelussa perustuu virtualisointiteknologiaan, eli 

tarvittavat resurssit toimitetaan virtuaalikoneiden kautta pilvessä toimiville 

sovelluksille. (Mwalongo et al. 2016) Pilvipalveluiden suorituskyvyn riittävyys on 

kuitenkin riippuvainen muun muassa loppukäyttäjän verkkoyhteydestä ja käytettävästä 

laitteesta, BI-työkalutoimittajien datakeskusten sijainnista, käytettävistä 

visualisointikeinoista sekä raportilla esitettävän datan määrästä.  



62 

 

 

Pilvipalveluna toimitettuja BI-työkaluja käytetään yleensä siis useilla eri laitteilla, kuten 

kannettavilla tietokoneilla, tableteilla tai älypuhelimilla, joilla on rajalliset laskentateho- 

ja varastointiresurssit. Pilvipohjaisten datan visualisointityökalujen haasteena on löytää 

keino siirtää dataa tehokkaasti pilvipalvelusta käyttäjien laitteisiin samalla vähentäen 

laskentatehovaatimuksia käyttäjällä itsellään. Ennen datan siirtämistä BI-työkaluihin 

visualisoitavaksi, datasta voidaan kuitenkin esimerkiksi rajata pois epärelevantit osa-

alueet siirrettävän datamäärän vähentämiseksi ja suorituskyvyn riittämiseksi. 

(Mwalongo et al. 2016) 

 

Yleisesti siis markkinoiden johtavien business intelligence -työkalutoimittajien 

tarjoamat ominaisuudet ja kehityssuunnat ovat pitkälti samankaltaisia. Business 

intelligencessä pyritään helppokäyttöisyyteen ja itsepalvelukyvykkyyksien 

kehittämiseen, datan visualisointikeinojen monipuolisuuteen ja kehittyneempien 

analysointitarpeiden täyttämiseen sekä käyttöönoton ja lisensoinnin helpottamiseen. 

Seuraavaksi kappaleessa viisi tarkastellaan datan visualisointiperiaatteiden kokeellisen 

tutkimuksen toteuttamiseksi valittavan business intelligence -työkalun ominaisuuksien 

ja erityispiirteiden lisäksi myös visualisointiin käytettävää tietoaineistoa, toteutettavien 

visualisointikeinojen valintaa, visualisointiperiaatteiden määrittelemistä sekä 

visualisoinnin toteuttamisprosessia.   
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5 DATAN VISUALISOINTIPERIAATTEIDEN SOVELTAMINEN 

BUSINESS INTELLIGENCE -TYÖKALULLA 

 

Työn viidennessä kappaleessa sovelletaan kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä teorioita ja 

tutkimustuloksia datan visualisointikeinoista ja visualisoinnin periaatteista. 

Tutkimuksessa toteutetaan useita raportteja business intelligence -työkalulla, minkä 

perusteella lopulta pyritään vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Kappaleessa 

määritellään käytettävä tutkimusmenetelmä, datan visualisointiin käytettävä 

tietoaineisto ja business intelligence -työkalu sekä visualisointikeinot ja sovellettavat 

visualisoinnin periaatteet.  

 

5.1 Laboratiivisen tutkimuksen määrittely ja toteutus 

 

Tutkimuskysymyksiä ja kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä väitteitä tutkitaan 

laboratiivisen tutkimuksen avulla. Laboratiivisella tutkimuksella pyritään saamaan 

tutkimustuloksia joko vahvistamaan tai kumoamaan tehtyjä oletuksia. Metodologia 

soveltuu hyvin business intelligence -teknologioiden visualisointikyvykkyyksien 

analysointiin. Datan visualisoinnin ja visualisointiperiaatteiden havainnollistamiseksi 

sekä johtopäätösten esittämiseksi hyödynnetään reaalimaailman tietoaineistoa. 

Laboratiivisessa tutkimuksessa tutkija toteuttaa datan visualisointia business 

intelligence -työkalulla, ja johtopäätökset perustuvat tutkijan omiin käyttökokemuksiin. 

 

Laboratiivisen eli kokeellisen tutkimuksen suunnittelu- ja prototyyppivaiheessa 

tietoaineisto kerätään sekä järjestetään datan visualisointiin ja analysointiin soveltuvaan 

muotoon. Ennen varsinaista toteutusta tutkimuksessa määritellään käytettävä business 

intelligence -työkalu toimittajien vertailuun pohjatuen. Lisäksi määritellään 

toteutettavissa raporteissa käytettävät visualisointikeinot, raporttien yleiset ulkoasut, 

datan visualisointiperiaatteet sekä raporttien soveltamiskohteet ja tavoitteet. 

Implementointivaiheessa valitulla business intelligence -työkalulla rakennetaan 

kerättyyn ja muokattuun tietoaineistoon sekä määriteltyihin visualisointiperiaatteisiin 

pohjautuvat erilaisia visualisointikeinoja hyödyntävät raportit.  
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5.1.1 Tietoaineiston kerääminen ja muokkaaminen 

 

Tutkimuksen toteutuksen kannalta olennaista on määritellä, kerätä ja muokata riittävän 

laaja ja monipuolinen tietoaineisto datan visualisoinnin kehittämiseksi. Tutkimuksessa 

käytettävä tietoaineisto on reaalimaailman tietoaineisto, jossa on mitattu erilaisten 

ajoneuvojen, eli henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen, rekka-autojen, linja-

autojen, moottoripyörien sekä raitiovaunujen, liikennemääriä useissa laskentapisteissä 

eri puolella Helsinkiä vuodesta 2011 alkaen (Avoindata.fi 2018). Tietoaineisto on 

Väestörekisterin ylläpitämän Suomen julkisen hallinnon Avoindata.fi -palvelun 

tarjoama CSV-muodossa oleva Excel-tiedosto. Yleisesti reaalimaailman tietoaineistojen 

hyötyinä ovat niiden oikeellisuus ja pätevyys, mutta haittapuolena tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden aikaisempi tietämys aiheesta, mikä mahdollistaa kysymyksiin 

vastaamisen ilman visuaaliseen esitykseen viittaamista (Baker et al. 2009).  

 

Tutkimuksessa käytetty tietoaineisto on laajuudeltaan 28 729 riviä ja 15 saraketta eli 

430 935 datapistettä. Mittauspisteiden ajomäärien laskenta on tehty tunneittain, paitsi 

ruuhka-aikoinajaksotus on 15 minuuttia. Ruuhka-ajat ovat kelloaikoina 6.00-9.00 sekä 

15.00-18.00. Ajomäärien mittaukset ovat suoritettu arkipäivinä maanantaista torstaihin 

syys- ja lokakuussa. Valitut mittauspäivät eroavat ajomäärien aikajakaumaltaan 

keskimääräisestä mittauspisteiden liikenteestä vähiten. Mittauspisteiden 

maantieteellisenä koordinaattijärjestelmänä on käytetty ETRS-GK25-koordinaatistoa. 

(Avoindata.fi 2018) Taulukossa 5 esitetään, kuinka datan visualisoinnin tutkimisessa 

hyödynnettävän tietoaineiston ulottuvuuksien ja mittareiden nimiä on muokattu siten, 

että business intelligence -raporteilla otsikot ovat merkityksellisempiä ja helpommin 

ymmärrettävissä.  
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Taulukko 5. Tietoaineiston ulottuvuuksien ja mittareiden nimien muokkaus 

Alkuperäinen nimi Uusi nimi 

piste Mittauspiste 

nimi Mittauspisteen kuvaus 

x_gk25 Pituusaste 

y_gk25 Leveysaste 

suunta Ajosuunta 

aika Kellonaika 

vuosi Vuosi 

ha Henkilöauto 

pa Pakettiauto 

ka Kuorma-auto 

ra Rekka-auto 

la Linja-auto 

mp Moottoripyörä 

rv Raitiovaunu 

autot Ajoneuvot yhteensä 

 

5.1.2 Business intelligence -työkalun valinta ja valmistelu 

 

Laboratiivisen tutkimuksen toteuttamiseksi valittiin business intelligence -työkalu 

Tableau. Gartnerin (2017b) tutkimuksen mukaan Tableau on hyvin interaktiivinen, 

intuitiivinen ja visuaalinen BI-työkalu, jonka avulla business intelligence voidaan 

yhdistää helposti yrityksen tietolähteisiin, sekä käsitellä ja analysoida dataa. Tableau on 

keskittynyt yritysten analyyttisen työskentelyn helpottamiseen sekä datan tutkimiseen 

hyödynnettävien ominaisuuksien kehittämiseen. (Gartner 2017b) 

 

Vuonna 2017 Tableau on säilyttänyt markkinajohtajan asemansa modernin business 

intelligencen toimialalla, ja onkin yksi kolmesta BI-työkalutoimittajasta, joka on 

asetettu kuvan 14 Markkinajohtaja-neljännekseen. Työkalun keskeisiin vahvuuksiin 

kuuluvat interaktiiviset visualisointimahdollisuudet, analyyttiset dashboard-tyylisten 

raporttien ominaisuudet ja yhdistettävyys tietolähteisiin. Tableaun tarjoaman BI-

työkalun heikkouksia verrattuna kilpailijoihinsa ovat puolestaan hinnoittelu, 

monimutkaisten tietomallien tukemisen puute sekä datan visualisointi ainoana 

hajottavana innovaatiokyvykkyytenä. (Gartner 2017b) 
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Business intelligence -työkalulla toteutettavan datan visualisoinnin valmistelu aloitetaan 

yhdistämällä työkalu tietolähteeseen. Tableau voidaan yhdistää yleisimpiin toimittajien 

tarjoamiin tietovarastoihin tai erilliseen tietoaineistodokumenttiin. Tutkimuksessa 

työkalu yhdistetään valittuun Excel-tiedostoon, jonka jälkeen tietoaineiston dimensioille 

ja mittareille tulee määritellä niiden datamuoto, eli kuinka dimensioiden ja mittareiden 

arvot esitetään, ja kuinka työkalun toiminnallisuudet käsittelevät näitä arvoja. 

Tarkemmat ulottuvuuksien ja mittareiden muotoseikat määritellään datan 

visualisointiperiaatteita käsittelevässä kappaleessa, mutta yleisesti ulottuvuudet 

määritellään tekstimuotoon, mittarit numeeriseen muotoon sekä pituus- ja 

leveysulottuvuudet koordinaatistomuotoon. Business intelligence -työkalussa 

toteutettava tietoaineiston muokkausprosessi on esitetty tarkemmin liitteissä 1 ja 2.  

 

5.2 Business intelligence -raportin määrittely 

 

Business intelligence -raporttien ja kokeellisen tutkimuksen toteuttamiseksi on ensin 

määriteltävä raporttien sisältö, visualisointiperiaatteet ja hyödynnettävät 

visualisointikeinot. Tutkimukseen valittu tietoaineisto määrittelee pitkälti sen, mitä 

raporteilla voidaan esittää. Tietoaineisto on laajuudeltaan ja sisällöllisesti monipuolinen, 

joten business intelligence -työkalun visualisointikeinoja voidaan tutkia kattavasti.  

 

Business intelligence -raporteilla käytettävien visualisointikeinojen määrittely 

toteutetaan raporttikohtaisesti, ja raporteille määritellään visualisointikeinojen avulla 

esitettävät ulottuvuudet ja mittarit sekä raporttien esitysmuoto ja rajaukset. Lisäksi 

erilaisten visualisointikeinojen soveltuvuuskohteet määrittävät raporttien datan 

analysoinnin käyttötarkoitukset ja ohjaavat raporteilla esitettävän sisällön muotoilua. 

Datan visualisointiperiaatteissa määritellään yksityiskohtaisesti muun muassa raporttien 

objektien muotoilusäännöt, käytettävät värit sekä erilaisten visualisointikeinojen 

käyttöön liittyvät säännöt ja mahdolliset rajoitukset.  
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5.2.1 Raportin sisällön määrittely 

 

Yleisesti business intelligencen raporteilla voidaan yhdistellä yrityksen dataa 

liiketoiminnan eri osa-alueista ilman rajoituksia määrittelemällä tietovarastojen kyselyt 

raportointitarpeiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessa business intelligence -työkalulla 

esitettävän raportin sisältö kuitenkin määräytyy pitkälti sen perusteella, minkälainen 

käytettävän tietoaineiston sisältö on. Sisällöllisesti raportille määritellään ensin 

esitettävät dimensiot ja niiden ominaisuudet sekä mittarit.  

 

Business intelligencessä tietoaineiston dimensiot eli ulottuvuudet toimivat näkökulmina 

datan analysointiin (Vaisman & Zimányi 2014). Ulottuvuudet ovat toisin sanoen 

yrityksen tai toiminnan ominaisuuksia, joita mitataan ja analysoidaan mittareiden 

avulla. Yleisesti käytössä olevia ulottuvuuksia ovat muun muassa aikaa, organisaatiota, 

tuotteita, palveluita, materiaaleja tai yleisesti toimintaa kuvaavat ulottuvuudet. 

Ulottuvuuksia voidaan esittää myös hierarkkisessa muodossa niiden välisten 

riippuvuuksien ymmärtämiseksi sekä datan esitysmuodon selkeyttämiseksi. Kuvassa 15 

on esitetty hierarkkisessa muodossa olevat aikaulottuvuudet. Tässä tutkimuksessa 

ulottuvuuksia ei kuitenkaan esitetä hierarkioina, koska tutkimuksen tarkoituksena on 

keskittyä datan visualisointikeinoihin, hierarkkinen esitysmuoto soveltuu parhaiten 

taulukkomuodossa esitettävän datan järjestelemiseen, ja tietoaineistossa 

aikaulottuvuudet on esitetty vain vuosi- ja kellonaikamuodossa. 
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Kuva 15. Aikaulottuvuushierarkia kalenterivuodesta päivämäärään 

 

Business intelligence -raporttien merkityksellistämiseksi tietoaineistojen ulottuvuuksien 

sisältämän informaation on pystyttävä kuvaamaan liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Ulottuvuuksien kuvaamiseksi niille voidaan tietovarastossa tai business intelligence -

työkalussa määritellä attribuutteja eli ominaisuuksia (Vaisman & Zimányi 2014). Kun 

ulottuvuuksien ominaisuudet on määritelty tietovarastossa, voidaan niitä hyödyntää 

raportoinnissa ja analytiikassa käsiteltävän datan monipuolistamiseksi. Esimerkiksi 

materiaaliulottuvuudella voi olla useita kymmeniä tai satoja ominaisuuksia, joita 

business intelligence -raporttien määrittelijät, toteuttajat ja loppukäyttäjät voivat käyttää 

mielivaltaisesti. 

 

Yrityksen toiminnan havainnollistamiseksi ja mitattavuuden mahdollistamiseksi 

määritellään mittareita, joita tarkastellaan erilaisia ulottuvuuksia hyödyntäen. 

Tietoaineiston mittareilla tarkoitetaan siis numeerisia arvoja (Vaisman & Zimányi 

2014). Tietovarastossa tai business intelligence -työkalussa mittareiden avulla voidaan 

suorittaa erilaisia laskutoimituksia joko työkalujen valmiiden tai käyttäjän vapaasti 

kehittämien laskukaavojen avulla. Taulukossa 6 on esitettynä tutkittavan business 

intelligence -raportin sisältämät ulottuvuudet, mittarit ja mukautetut laskelmat. 
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Taulukko 6. Business intelligence -raportissa käytettävät ulottuvuudet, mittarit ja mukautetut 

laskelmat 

Ulottuvuudet Mittarit Laskelmat 

Vuosi Ajoneuvot yhteensä Henkilöautojen osuus kokonaisajomäärästä 

Kellonaika Henkilöautojen lukumäärä Pakettiautojen osuus kokonaisajomäärästä 

Kellonaika 

tunneittain  

Linja-autojen lukumäärä Linja-autojen osuus kokonaisajomäärästä 

Mittauspiste Kuorma-autojen lukumäärä Kuorma-autojen osuus kokonaisajomäärästä 

Mittauspisteen 

kuvaus 

Rekka-autojen lukumäärä Rekka-autojen osuus kokonaisajomäärästä 

Pituusaste Moottoripyörien lukumäärä Moottoripyörien osuus kokonaisajomäärästä 

Leveysaste Raitiovaunujen lukumäärä Raitiovaunujen osuus kokonaisajomäärästä 

Ajosuunta   

 

5.2.2 Datan visualisointikeinojen valinta 

 

Business intelligence -työkalut tarjoavat yleensä monipuolisen valikoiman datan 

visualisointikeinoja, mikä helpottaa huomattavasti datan visualisointiprosessia. 

Käytettävät datan visualisointikeinot on kuitenkin määriteltävä huolella, jotta 

visualisointikeinot eivät aiheuta ihmisen kognitiivisten kyvykkyyksien heikentymistä, 

tiedon prosessoinnin ja päätöksentekoprosessin hidastumista tai tietoaineiston 

väärinymmärrystä. Yleisesti datan visualisointikeinojen valinta riippuu tietoaineiston 

ominaisuuksista, ja erilaisia visualisointikeinoja käytetään mittareiden tarkasteluun 

valittujen näkökulmien perusteella. Helsingin eri mittauspisteiden ajoneuvojen 

lukumääriä esittävän tietoaineiston ominaisuudet mahdollistavat sen, että dataa voidaan 

tutkia useista erilaisista näkökulmista ja erilaisia visualisointikeinoja hyödyntäen.  

 

Datan esittäminen taulukkomuodossa mahdollistaa valittujen yksittäisten datapisteiden 

tarkkojen arvojen esittämisen. Business intelligence -raportin taulukkomuoto soveltuu 

mittaispisteiden vuosittaisten ajomäärien esittämiseen. Taulukkovisualisoinnin 

tavoitteena on antaa tiivistetty yleiskuva tietoaineiston sisällöstä, ja täten taulukossa 

esitettävät ulottuvuudet ja mittarit rajataan vuosi- ja mittauspisteulottuvuuksien 

perusteella.  Vuosi-ulottuvuus asetetaan suodattimeksi näyttämään vuosien 2014-2016 

datapisteet. Mittauspisteen kuvaus on puolestaan suodatettu näyttämään vain viisi 

suurinta mittauspistettä ajoneuvojen lukumäärään perustuen. Tietoaineiston 

datapisteiden lisäksi taulukossa esitetään summat sekä valittujen mittauspisteiden 
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yhteisille vuosittaisille ajomäärille että mittauspisteiden valittujen vuosien 

yhteenlaskettu summa.  

 

Taulukkomuodossa toteutettavan datan visualisoinnin lisäksi hyödynnetään myös muita 

visualisointikeinoja, jolloin datan ymmärrettävyys parantuu ja datasta voidaan tunnistaa 

erilaisia malleja ja tietoaineiston erilaisten tekijöiden välisiä suhteita. Kokeellisessa 

tutkimuksessa toteutetaan pylväsdiagrammi, jonka avulla voidaan esittää ulottuvuuksien 

välisiä keskinäisiä ajomäärällisiä eroja. Toteutettavassa pylväsdiagrammissa käsitellään 

samaa kokonaisajomäärämittaria kuin taulukossa, mutta tietoaineisto on suodatettu vain 

vuoteen 2016. Lisäksi diagrammista on rajattu pois mitatulta ajomäärältään alle 15 000 

olevat mittauspisteet.  

 

Business intelligence -raportilla hyödynnetään puolestaan viivadiagrammia ajan suhteen 

tapahtuvan trendin esittämiseksi. Toteutettavassa viivadiagrammissa esitetään valittujen 

mittauspisteiden ajomäärien muutosta eri kellonaikoina. Tietoaineiston 

mittauspisteulottuvuuden arvojen lukumäärän takia viivadiagrammissa on käytettävä 

joitain suodattimia, jotta visualisoinnin luettavuus säilyy. Diagrammissa esitetään 

mittauspisteistä ajomäärältään viisi suurinta pistettä, minkä lisäksi vuosiulottuvuus on 

suodatettu näyttämään vain vuoden 2016 datapisteet. 

 

Tietoaineiston sisältämän maantieteellisten koordinaattipisteiden avulla datan 

visualisoinnissa voidaan hyödyntää myös karttapohjaista visualisointikeinoa. 

Koordinaattipisteiden avulla mittauspisteet esitetään kartalla, ja karttavisualisointiin 

määritellään mittarit, joita visualisoinnin avulla halutaan tutkia ja analysoida. 

Visualisointia toteutettaessa on varmistettava, että tietoaineistossa käytetty 

koordinaatisto vastaa Tableau business intelligence -työkalun tukemia koordinaatistoja 

ja, että karttapohjaisessa visualisoinnissa on määritelty oikea koordinaatisto 

käytettäväksi. Tutkimuksessa toteutettavassa visualisoinnissa esitetään Helsingin 

keskustan alueella sijaitsevien mittauspisteiden ajomäärät yhteensä ja erilaisten 

ajoneuvojen lukumäärät näillä mittauspisteillä.  
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Yksittäisiin visualisointikeinoihin keskittyvien raporttivälilehtien lisäksi kehitetään 

dashboard-raportti. Dashboard-raportilla yhdistetään esitettyjä visualisointikeinoja, 

kuten taulukko, pylväsdiagrammi ja viivadiagrammi. Näiden visualisointikeinojen 

lisäksi dashboardille toteutetaan erilaisten ajoneuvojen lukumääriä esittävät mukautetut 

numeeriset laskukaavat. Näiden laskukaavojen visualisointi toteutetaan manuaalisesti 

esittämällä tekstikentässä ajoneuvojen osuuksia, ajoneuvojen lukumäärää ja ajoneuvojen 

kokonaislukumäärää kuvaavia mittareita. Mittareissa esitetään kaikkien mittauspisteiden 

erilaisten ajoneuvojen lukumäärät ja osuudet kokonaisajomäärästä. Business 

intelligence -työkalulla toteutettavien mukautettujen laskukaavojen laskenta on esitetty 

kaavoissa 1-7. 

       

𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =  
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
  (1) 

 

𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡𝑡𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡𝑡𝑖𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
  (2) 

 

𝐿𝑖𝑛𝑗𝑎 − 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝐿𝑖𝑛𝑗𝑎−𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
  (3) 

 

𝐾𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝐾𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎−𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
 (4) 

 

𝑅𝑒𝑘𝑘𝑎 − 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝑅𝑒𝑘𝑘𝑎−𝑎𝑢𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
  (5) 

 

𝑀𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑝𝑦ö𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝑀𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑝𝑦ö𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
 (6) 

 

𝑅𝑎𝑖𝑡𝑖𝑜𝑣𝑎𝑢𝑛𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝑅𝑎𝑖𝑡𝑖𝑜𝑣𝑎𝑢𝑛𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä

𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
  (7) 
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5.2.3 Datan visualisointiperiaatteiden määrittely 

 

Datan visualisointikokonaisuuden yhdenmukaistamiseksi määritellään 

visualisointikeinosta riippumatta käytettävän kirjasintyypin eli fontin muotoilu. 

Tutkimuksen visualisoinnissa käytetään Tableau business intelligence -työkalulle 

ominaista kirjasintyyppiä Tableau Book. Taulukossa 7 on määritelty BI-raporteilla 

erilaisissa tapauksissa käytettävien kirjasintyyppien muotoilu. 

 

Taulukko 7. Kokeellisessa tutkimuksessa käytettävän kirjasintyypin muotoilu 

Raportin otsikko 

Fontin koko 15 

Fontin väri Musta 

Visualisointikeinojen kuvateksti 

Fontin koko 9 

Fontin väri Tummanharmaa 

Taulukon arvot 

Fontin koko 9 

Fontin väri Musta 

Kaavioiden ja diagrammien asteikko 

Fontin koko 9 

Fontin väri Harmaa 

Dashboardin mittari, suuri 

Fontin koko 26 

Fontin väri Tummanharmaa 

Dashboardin mittari, pieni 

Fontin koko 9 

Fontin väri Vaaleanharmaa 

 

Datan visualisoinnin tutkimuksessa hyödynnettävien kirjasintyyppien muotoilun ja 

värien lisäksi määritellään yhtenäiset värien käyttöön liittyvät periaatteet myös muille 

visualisoinnissa käytettäville objekteille. Raporteilla käytettävien visualisointikeinojen 

taustaväri tulee olla valkoinen ja asteikon viivat vaaleanharmaat. Lisäksi kaavioiden 

asteikkojen arvot ovat väriltään vaaleanharmaita, jolloin niiden vaikutus 

visualisointikeinojen luettavuuteen on mahdollisimman vähäinen. Eri 

visualisointikeinoilla esitettävien ulottuvuuksien yhtenäistämiseksi hyödynnetään 

värikoodausta tietoaineiston ulottuvuuksien arvojen kuvastamisessa. Tällöin arvoille 

osoitetaan tietyt värit, jolloin ulottuvuutta voidaan esittää ilman tekstikenttiä erilaisten 

visualisointikeinojen avulla. Tietoaineiston mittauspisteiden kuvauksen värikoodauksen 

toteutus on yhtenäinen sekä dashboardissa että yksittäisissä kaavioissa.  
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Datan visualisoinnin tutkimuksessa osa business intelligence -raporteista esitetään 

yksinkertaisten taulukkojen ja dashboardin mittareiden numeerisen esityksen muodossa. 

Mittareiden numeeriset arvot esitetään kokonaislukuina ja prosentuaaliset arvot kahden 

desimaalin tarkkuudella. Lisäksi numeerisissa arvoissa käytetään tuhaterotinta lukujen 

luettavuuden parantamiseksi.  

 

Taulukkomuodossa esitettäville mittareille lasketaan summarivit taulukon riveille ja 

sarakkeille, eli yhteenlaskettu vuotuinen ajomäärä sekä mittauspisteiden ajomäärien 

summa taulukon suodattimeksi asetettujen vuosien perusteella. Summarivien otsikoiden 

ja arvojen kirjasintyyppi on lihavoitu, jolloin ne erottuvat taulukon muista arvoista. 

Taulukon solujen taustaväri osoittaa ajomäärien suuruusluokan, ja suuruuksien 

skaalauksessa käytetään kymmenen värisävyn asteikkoa. Valittava taustaväripaletti 

määritellään toteutusvaiheessa, mutta värien tulee olla sellaiset, että solujen arvot ovat 

helposti luettavissa. Dashboardin mittareiden numeerisessa esitysmuodossa 

visualisointiperiaatteet ovat puolestaan melko yksinkertaiset. Kirjasintyypin muotoilun 

lisäksi mittarin kuvaus esitetään joko lukuarvojen yläpuolella tai alapuolella – riippuen 

dashboardin visualisointikeinojen asettelusta. Mittarissa esiintyvät lukumäärät esitetään 

kokonaislukuina ja ajoneuvojen prosentuaaliset osuudet kokonaisajomäärästä kahden 

desimaalin tarkkuudella.  

 

Pylväsdiagrammissa hyödynnetään aikaisemmin esitettyä värikoodausta 

mittauspisteiden kuvaamiseen. Pylväsdiagrammi voidaan esittää joko pysty- tai 

vaakasuunnassa. Kun pylväsdiagrammia käytetään ainoana visualisointikeinona 

business intelligence -raportilla, käytetään pystysuunnassa olevaa diagrammia, ja 

puolestaan dashboardissa käytetään vaakasuunnassa olevaa diagrammia. 

Pylväsdiagrammissa arvot järjestetään joko mittauspisteiden kuvauksen 

aakkosjärjestykseen tai mittauspisteiden ajomäärien mukaiseen suuruusjärjestykseen. 

 

Kuten pylväsdiagrammissa, myös viivadiagrammissa esitettävät mittauspisteet kuvataan 

yhtenäisen värikoodauksen avulla. Diagrammin mittariksi määritellyt mittauspisteiden 

ajomäärien suuruudet esitetään alueellisena suuruutena, jolloin diagrammissa nähdään 
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samanaikaisesti ajankohdan yhteenlaskettu ajomäärä sekä jokaisen mittauspisteen 

ajomäärät. Viivadiagrammin avulla voidaan tunnistaa, mikäli ajomäärien kehittymisessä 

on jokin malli, jossa tiettyinä ajankohtina ajomäärät ovat selvästi keskivertoa pienempiä 

tai suurempia.  

 

Kuitenkin diagrammin esittämä informaatio on vääristynyttä, jos kerättyyn 

tietoaineistoon ei tehdä muutoksia. Aineistossa ajomäärät ovat nimittäin muina 

ajankohtina mitattu tunneittain, paitsi ruuhka-aikoina, jolloin ajomäärät on ilmoitettu 

viidentoista minuutin välein. Business intelligencen tietolähdettä määriteltäessä ja datan 

visualisointia toteutettaessa on tietoaineistoa muokattava siten, että ruuhka-ajan 

ajomäärät ryhmitellään kokonaisiin tunteihin, jolloin ruuhka-aikojen ajomäärät ovat 

vertailukelpoisia muiden ajankohtien ajomääriin nähden. 

 

Business intelligence -työkalun karttapohjaisessa visualisoinnissa esitetään puolestaan 

mittauspisteiden ajomäärien suuruudet tietoaineiston koordinaattipisteisiin perustuen. 

Visualisoinnin karttapohjana käytetään sellaista kolmannen osapuolen kehittämää 

karttapohjaa, joka soveltuu ja on määritettävissä Tableaun karttavisualisoinnin taustaksi. 

Tällaiseksi Tableau -työkalussa toteutettavaksi karttapohjaksi soveltuu esimerkiksi 

OpenStreetMapin tarjoama avoimen datan karttapohja. Yhteisön jäsenet kehittävät 

karttapohjaa tuottaen ja ylläpitäen karttatietoja tieverkostosta, rautateistä, rakennuksista 

ja muista karttavisualisoinnille olennaisista objekteista (OpenStreetMap 2018).  

 

Karttavisualisointia toteutettaessa on varmistettava, että tietoaineiston ja karttapohjan 

koordinaatisto on yhteensopiva Tableaun tukemien koordinaatistojen kanssa. 

Visualisoinnissa mittauspisteiden suuruus osoittaa mitattujen ajoneuvojen lukumäärän. 

Mittauspisteen ajomäärien suuruuseroja esitetään ympyrän halkaisijan suuruuden 

perusteella. Lisäksi ympyrät ovat väriltään vaaleita siten, että ne erottuvat hyvin 

karttapohjasta, mutta kontrasti ympyrän ja karttapohjan välillä ei kuitenkaan tule olla 

liian suuri. Mittauspisteen kokonaisajomäärän lisäksi erilaisten ajoneuvojen lukumäärät 

esitetään vihjetekstien avulla. Mittauspisteiden vihjetekstit esittävät tarkempaa 

informaatiota mittauspisteestä, kuten mittauspisteen nimen, ajoneuvojen lukumäärän 

sekä mittauspisteen leveys- ja pituusasteet. Vihjeteksteiksi voidaan sisällyttää 



75 

 

enemmänkin informaatiota ilman, että se heikentäisi visualisoinnin luettavuutta tai 

käytettävyyttä.  

 

Business intelligence -työkalulla toteutettavan datan visualisoinnin tutkimuksen 

visualisointikeinojen ja visualisointiin liittyvät periaatteiden määrittelyn jälkeen 

raporttien implementointi on tehokkaampaa ja yhdenmukaista. Samoja 

visualisointiperiaatteita voidaan soveltaa myös muihin business intelligence -työkalun 

tukemiin visualisointikeinoihin. Taulukkoon 8 on koottu kokeellisessa tutkimuksessa 

käytettävät visualisointikeinot, kunkin keinon tarkoitus, käytettävät ulottuvuudet ja 

mittarit sekä keskeiset visualisointiperiaatteet. 

 

Taulukko 8. Kokeellisen tutkimuksen visualisointikeinot, sisältö ja visualisointiperiaatteet 

Visualisointikeino Visualisoinnin 

tarkoitus 

Ulottuvuudet ja 

mittarit 

Keskeiset 

visualisointiperiaatteet 

Taulukko Yksittäisten 

datapisteiden 

esittäminen 

Vuosi 

Mittauspiste 

Ajoneuvot yht. 

Summarivit 

Solujen taustaväriskaala 

Mittareiden arvojen 

muotoilu 

Pylväsdiagrammi Ulottuvuuksien 

keskinäisten 

erojen 

esittäminen 

Vuosi 

Mittauspiste 

Ajoneuvot yht. 

Ulottuvuuden 

värikoodaus 

Diagrammin suuntaus 

Arvojen järjestäminen 

Viivadiagrammi Ajan suhteen 

tapahtuvan 

trendin 

esittäminen 

Kellonaika 

tunneittain 

Mittauspiste  

Ajoneuvot yht. 

Ulottuvuuden 

värikoodaus 

Alueellisen suuruuden 

hyödyntäminen 

Kartta Ulottuvuuksien 

ja mittareiden 

esittäminen 

kartalla 

Leveysaste 

Pituusaste 

Mittauspiste 

Ajoneuvot yht. 

Eri ajoneuvojen 

lukumäärät 

Koordinaattipisteiden 

yhtenäistäminen 

Mittarin suuruuserojen 

esittäminen ympyröinä 

Karttapohjalle soveltuva 

ympyrän väri 

Vihjetekstien 

hyödyntäminen 

Mittarin numeerinen 

esitys 

Yksittäisten 

mittareiden 

korostaminen 

dashboardilla 

Ajoneuvojen 

osuudet 

Eri ajoneuvojen 

lukumäärät 

Ajoneuvot yht. 

Mittareiden 

kirjasintyyppien erot 

Mittareiden arvojen 

muotoitu 

Ulottuvuuden kuvaus 
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5.3 Business intelligence -raportin toteutus 

 

Datan visualisointikeinojen ja -periaatteiden soveltamisen tutkimuksen toteutukseen 

käytettävä business intelligence -työkalu on Tableaun työpöytäsovellus, Tableau 

Desktop 10.5. Tutkimuksessa toteutettavat raportit toteutetaan esitettyjen datan 

visualisointiperiaatteiden mukaisesti. Tutkimuksessa toteutetaan ensin erilaisia 

visualisointikeinoja hyödyntävät yksittäiset raportit, jonka jälkeen toteutetaan 

visualisointikeinot yhdistävä dashboard-raportti. Suurin osa toteutettujen raporttien 

kuvallisista esityksistä ovat esitetty tutkimuksen liitteissä.   

 

Ennen datan visualisoinnin ja raporttien toteuttamista tietoaineiston ulottuvuudet ja 

mittarit määritellään siis oikeisiin datamuotoihin. Alkuperäisen tietoaineiston pohjalta 

luodaan myös mukautettuja laskelmia, jotka voidaan toteuttaa ennen itse raporttien 

kehittämistä. Tietoaineiston määrittely- ja muokkausvaiheessa huomattiin, että 

mittaustulosten aikavälit eivät ole yhdenmukaiset, joten ruuhka-ajalta kerätyt 

mittaustulokset tulee ryhmitellä kokonaisten tuntien mukaan. Aikavälejä kuvaavan 

ulottuvuuden Kellonaika tunneittain ruuhka-ajan viidentoista minuutin välein olevat 

arvot voidaan ryhmitellä business intelligence -työkalulla ryhmiksi, jolloin kaikki 

mittaustulosten ajanjaksot ovat tuntitasolla. Kuvassa 16 esitetään, kuinka aikavälit 

voidaan ryhmitellä tuntitasolle määrittelemällä ulottuvuudelle mukautettuja ryhmiä.  
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Kuva 16. Tietoaineiston mittaustulosten aikavälin yhdenmukaistaminen 

 

Taulukon 8 mukaisesti tutkimuksessa datan visualisointi toteutetaan taulukko-, 

pylväsdiagrammi-, viivadiagrammi- ja karttamuodossa sekä esitetään mukautettuja 

laskelmia numeerisessa muodossa osana dashboardia. Kuten aikaisemmin on todettu, 

Tableaun business intelligence -työkalu soveltuu erinomaisesti datan visualisointiin. 

Toteutettavien visualisointikeinojen lisäksi työkalussa on mahdollista käyttää myös 

muita visualisointikeinoja, jotka soveltuvat valittuja keinoja paremmin tiettyihin datan 

analysointitarpeisiin. Tableaun visualisointitoiminnallisuuksiin sisältyy visualisoitaviin 

ulottuvuuksiin ja mittareihin perustuva automaattinen visualisointikeinon valinta, kuten 

kuvassa 17 on esitetty. 
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Kuva 17. Ulottuvuuksien ja mittareiden lukumäärään perustuva visualisointikeinojen valinta 

 

Yleisesti erilaisista visualisointikeinoista taulukkomuodossa toteutettavat raportit ovat 

kehitysvaatimuksiltaan helpoimmat toteuttaa. Taulukkoon on määritelty riveille 

esitettävä ulottuvuus Mittauspisteen kuvaus, sarakkeille Vuosi-ulottuvuus ja taulukon 

datasisällöksi Ajoneuvot yhteensä-mittari. Tableau -työkalussa voidaan määritellä tapa, 

jolla valitussa visualisointikeinossa esitetään haluttua datasisältöä. Kuvassa 18 nähdään, 

kuinka Tableaulla voidaan määrittää erilaisia esitystapoja raportilla esitettävälle 

datasisällölle.   
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Kuva 18. Visualisointikeinojen datasisällön esitystavan määrittäminen 

 

Lisäksi business intelligence -työkalulla voidaan määrittää tekijät, joiden perusteella 

summarivit lasketaan, sekä summarivien sijainnit. Taulukon arvojen suuruusluokan 

väriskaalaus on toteutettu vaaleanoranssin väripaletin avulla. Tarkempi kuvaus taulukon 

väriskaalauksesta on esitetty liitteessä 4. Taulukon arvojen muotoilu, kuten 

kirjasintyyppien värit ja lihavointi sekä taulukon ruudukkoviivojen värit ja viivan 

paksuus, vaatii lisäksi manuaalisia toimenpiteitä, jotta toteutus vastaa määriteltyjä 

visualisointiperiaatteita. Liitteessä 5 on esitetty tutkimuksen BI-työkalulla 

taulukkomuodossa toteutettu raportti. 

 

Pylväsdiagrammin toteutus alkaa esitettävien ulottuvuuksien ja mittareiden 

asettamisella visualisointikeinon riveille ja sarakkeille. Visualisointiperiaatteiden 

mukaisesti sarakkeille asetetaan ulottuvuudet Vuosi ja Mittauspisteen kuvaus, ja riveille 

mittari Ajoneuvot yhteensä. Mittauspisteille määritellään ulottuvuuden arvoja kuvaava 

väripaletti, joka on tarkemmin esitetty kuvassa 19. Kyseisen ulottuvuuden samaa 

värikoodausta voidaan käyttää uudelleen myös muissa erilaisia visualisointikeinoja 

hyödyntävissä raporteissa. Tableaun visualisointikeinosta riippumatta myös 

pylväsdiagrammin kirjasintyyppien ja asteikon esitettyjen visualisointiperiaatteiden 

mukainen määrittäminen toteutetaan manuaalisesti. Mittauspisteet on järjestetty 

raportilla suuruusjärjestykseen vuotuisten ajomäärien mukaan. Työkalulla toteutettu 

pylväsdiagrammiraportti on esitetty liitteessä 6 ja raportilla käytettävän ulottuvuuden 

värikoodaus liitteessä 7.  
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Kuva 19. Datan visualisointiperiaatteiden mukainen mittauspisteiden kuvauksen värikoodaus 

 

Tableau tarjoaa useita viivadiagrammityyppisiä visualisointikeinoja, joiden avulla dataa 

voidaan tarkastella eri näkökulmista raportointitarpeiden mukaisesti. Kuitenkin kuten 

visualisointiperiaatteissa on määritelty, valitaan visualisointikeinoksi alueellista 

suuruutta esittävä viivadiagrammi. Diagrammin sarakkeille asetetaan ulottuvuus 

Kellonaika tunneittain, riveille mittari Ajoneuvot yhteensä ja diagrammin 

vertailupisteiksi Mittauspisteen kuvaus. Ulottuvuudelle asetetaan jo aikaisemmin 

määritelty värikoodaus, jolloin mittauspisteiden värien yhdenmukaisuus tehostaa 

analysointiprosessia ja helpottaa informaation muistamista.  

 

Ruuhka-aikojen mittaustiheyteen liittyvän tietoaineiston korjauksen seurauksena 

ryhmiteltyjen kellonaikojen nimet esiintyvät raportilla epäyhdenmukaisesti, kuten 

kuvasta 16 voidaan havaita. Kellonaika-asteikon yhdenmukaistamiseksi ja luettavuuden 

parantamiseksi nimetään näiden kellonaikojen nimet vastaamaan muuta asteikkoa. 

Liitteessä 8 on esitetty tutkimuksessa toteutettu viivadiagrammia hyödyntävä raportti. 

Liitteessä 9 on puolestaan sama viivadiagrammi, joka esittää datan ilman siihen tehtyä 

ajanjaksojen yhtenäistämisen korjausta. 
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Tutkimuksessa karttavisualisointina toteutettavalla raportilla on ensin määriteltävä 

tietoaineiston koordinaattipisteiden datamuoto käytettävän karttapohjan tukeman 

koordinaatiston mukaiseksi, jotta esitettävä informaatio vastaa todellisuutta ja 

tietopisteet näkyvät kartalla oikeassa kohtaa. Lisäksi raportin taustaksi on ladattava 

käytettävä kolmannen osapuolen karttapohja. Raportin esivalmistelutoimenpiteiden 

jälkeen raportin sisältöä voidaan alkaa määrittää. Koordinaattipisteistä Pituusaste 

asetetaan raportin sarakkeille ja Leveysaste puolestaan riveille. Karttapohjassa 

esitettäväksi datasisällöksi määritellään ulottuvuuksista Mittauspiste, mittareista ja 

mukautetuista laskelmista Ajoneuvot yhteensä sekä kaavoissa 1-7 esitetyt erilaisten 

ajoneuvojen osuudet kokonaisajomääristä.  

 

Datan visualisoinnin ja visualisointiperiaatteiden tutkimuksessa karttavisualisoinnin 

tarkoitus on esittää mittauspisteiden ajomäärään perustuva suuruus. 

Visualisointiperiaatteiden mukaisen karttavisualisoinnin toteuttamiseksi raportin 

datasisällön esitysmuoto on määritettävä jokaiselle objektille erikseen. Jotta 

mittauspisteiden ajomäärällistä suuruutta voidaan esittää kartalla, määritellään 

Ajoneuvot yhteensä -mittarin esitysmuodoksi suuruus. Muut karttavisualisoinnissa 

esitettävät objektit määritellään yksityiskohdiksi eli vihjetekstinä esitettäväksi 

informaatioksi. Ajoneuvojen suuruutta kartalla osoittavien ympyröiden väri asetetaan 

punaiseksi, jolloin ympyrät erottuvat karttapohjasta mahdollisimman hyvin. 

Ympäröiden suuruuden skaalaus, eli pienimmän ja suurimman arvon ympyröiden 

suuruudet voidaan määrittää sellaisiksi, että jokainen mittauspiste erottuu kartalla – 

kuitenkin siten, ettei suurimmat mittauspisteet peitä karttapohjaa liikaa. Toteutettu 

karttavisualisointia hyödyntävä raportti on esitetty liitteessä 10. Karttavisualisoinnin 

mittauspisteiden vihjetekstien esitysmuoto on puolestaan esitetty liitteessä 11, kun 

vihjeteksteiksi on määritelty useampia ulottuvuuksia ja mittareita.  

 

Esitettyjen datan visualisointiperiaatteiden lisäksi tutkimuksessa toteutetaan 

tietoaineiston mittareiden numeerisia arvoja visuaalisesti esitettäviä mukautettuja 

laskelmia. Mukautetut laskelmat eivät itsessään sisällä riittävästi informaatiota, jotta 

niitä voitaisiin analysoida erillisinä raportteina. Laskelmien avulla voidaan kuitenkin 

esittää aggregoitua informaatiota, kun ne sisällytetään osaksi dashboard-tyylistä 
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raporttia. Mukautetut laskelmat toteutetaan siten, että tyhjään tekstikenttään 

määritellään esitettävät mittarit ja muotoillaan manuaalisesti. Kuvassa 20 on esitetty, 

kuinka laskelman muotoilu toteutetaan Tableau business intelligence -työkalulla. Tässä 

tapauksessa henkilöautojen osuutta kuvaava laskelma esitetään kirjasintyypiltään 

suuremmalla ja väriltään tummemmalla muotoilulla, kun taas laskelmassa käytetyt 

mittarit esitetään laskelman alapuolella pienemmällä ja vaaleammalla kirjasintyypillä. 

Mukautettujen laskelmien lopullinen esitysmuoto määritellään osana dashboard-raportin 

toteutusprosessia.  

 

 

Kuva 20. Mukautetun laskelman toteutus ja muotoilu Tableau -työkalulla 

 

Tutkimuksen dashboard-raportissa yhdistetään toteutetut raportit yhteen näkymään, 

jolloin samalla raportilla voidaan tarkastella useita visualisointikeinoja kerralla ja saada 

informaatiota useista erilaisista näkökulmista. Tableau -työkalulla dashboard voidaan 

toteuttaa joko ennalta määriteltyjen laattojen tai vapaasti asetettavien objektien 

mukaisesti. Jotta dashboardilla esitettävien objektien sijainnit säilyvät järjestelmällisinä, 

tutkimuksen dashboard toteutetaan ennalta määriteltyjen laattojen avulla. Dashboard-

raportilla esitettävät visualisointikeinot ovat ulkoasultaan suurempia leveyssuunnassa, 

joten määritellään laattojen sijaintiasetus vertikaaliseksi.  

 

Jotta esitettävät visualisointikeinot saadaan aseteltua dashboardille siten, että niiden 

luettavuus säilyy, on visualisointikeinoissa esitettävää dataa aggregoitava ulottuvuuksia 

suodattamalla. Yleisesti visualisointiin liittyvien teorioiden ja datan 

visualisointiperiaatteiden mukaisesti kokonaiskuvaa esittävät numeeriset mittarit 

asetetaan dashboardin yläosaan, jolloin lukija kiinnittää huomionsa niihin 

ensimmäisenä. Dashboardin ennalta määrättyjen laattojen asettamien ulkoasurajoitusten 
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takia viivadiagrammi asetetaan dashboardin alaosaan. Taulukon avulla voidaan esittää 

datapisteiden tarkkoja arvoja, mikä antaa lukijalle tarkemman käsityksen tietoaineiston 

sisältämästä informaatiosta. Taulukko asetetaan mahdollisimman yläosaan dashboard-

raporttia, jolloin pylväsdiagrammille jää tilaa taulukon ja viivadiagrammin väliin 

raportin keskiosaan. 

 

Dashboardilla esitettäviä mukautettuja laskelmia on yhteensä seitsemän, joten niiden 

asettelu vaatii manuaalisia muotoilutoimenpiteitä. Laskelmat asetetaan oletettuun 

suuruusjärjestykseen kahteen riviin, ja jokaisen laskelman käsittävän ajoneuvon 

informaatio esitetään laskelmien alapuolella. Lukija saa halutessaan lisäinformaatiota 

laskelmista vihjetekstien avulla, kuten kuvassa 21 on esitetty. 

 

 

Kuva 21. Dashboard-raportin mukautettujen laskelmien vihjetekstit 

 

Taulukossa esitettävä data on vuosilta 2014-2016, kun taas muut visualisointikeinot on 

suodatettu sisältämään vain vuoden 2016 datan. Tällöin rajausta koskeva informaatio 

voidaan esittää yhteisesti dashboardin otsikossa, eikä rajausta tarvitse tuoda esille 

jokaisessa visualisointikeinossa erikseen. Kun värikoodaus on yhdenmukainen 

visualisointikeinojen välillä, voidaan valittujen mittauspisteiden värit esittää raportin 
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alaosassa kaikille visualisointikeinoille yhtenäisesti. Kuvassa 22 esitetään toteutettu 

dashboard-raportti. Business intelligence -työkaluilla toteutettavat dashboard-raportit 

voidaan räätälöidä ja toteuttaa käyttötarpeiden mukaisesti, joten tutkimuksessa 

toteutetut raportit ovat vain esimerkkejä visualisointiperiaatteisiin pohjautuvasta 

raporttitoteutuksesta. Kokeellisen tutkimuksen tutkimustuloksia esitellään ja 

analysoidaan seuraavassa kappaleessa. 

 

 

Kuva 22. Tableau -työkalulla toteutettu visualisointiperiaatteiden mukainen dashboard-raportti  



85 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kokeellisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka määriteltyjä datan 

visualisointiperiaatteita sovelletaan business intelligence -työkalulla sekä minkälaisia 

vaikutuksia visualisointikeinojen valinnalla ja erilaisten visualisointiominaisuuksien 

käytöllä on raporttien toteutukseen, luettavuuteen ja analysointiin. Tässä kappaleessa 

vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin esittämällä kokeellisen tutkimuksen 

tutkimustulokset ja analysoimalla saatuja tuloksia. Tutkimustulosten perusteella 

selvitetään myös, millaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia business intelligence -

työkalun datan visualisointiprosessin ja visualisointiperiaatteiden aihealueissa vielä on. 

Kuvassa 23 esitetään tutkimuksen alussa määritellyt tutkimuskysymykset TK1, TK2 ja 

TK3. 

 

Tutkimustulokset perustuvat yhden käyttäjän käyttökokemukseen, joten tutkimuksen 

luotettavuutta ja soveltuvuutta muihin tapauksiin on arvioitava. Kokeellisen 

tutkimuksen toteutus perustuu kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin teorioihin ja 

aikaisempiin tutkimustuloksiin, minkä lisäksi tutkimustulosten analysoinnissa ja 

johtopäätösten tekemisessä verrataan saatuja tuloksia datan visualisoinnin teorioihin. 

Johtopäätökset perustuvat siis tutkijan omaan tutkimuksen toteutukseen ja 

käyttökokemukseen. Tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet on kuitenkin 

kuvattu selkeästi. Kokeellinen tutkimus on pyritty toteuttamaan siten, että se olisi 

sovellettavissa yleisesti erilaisiin datan visualisointitapauksiin ja -tarpeisiin, mutta 

tutkimustuloksia on kuitenkin tutkittava ja analysoitava tapauskohtaisesti sovellettavan 

kohteen mukaisesti. 
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Kuva 23. Tutkimustulosten avulla vastattavat tutkimuskysymykset 

 

6.1 Datan visualisointiperiaatteiden vaikutukset visualisointiprosessiin ja datan 

analysointiin business intelligence -työkalulla 

 

Pääpiirteittäin kokeellisen tutkimuksen tulosten mukaan business intelligence -

raporttien ja datan visualisoinnin määrittely- ja suunnitteluvaihe vaikuttaa huomattavasti 

raporttien implementointiprosessin tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisten 

visualisointikeinojen valintaan. Ennalta määriteltyjen datan visualisointiperiaatteiden 

avulla voidaan muun muassa parantaa business intelligence -raporttien luettavuutta ja 

merkityksellistämistä. Raportointitarpeiden ja tietoaineiston ominaisuuksien mukaisesti 

valittujen visualisointikeinojen käyttö helpottaa ihmisen kognitiivista työskentelyä ja 

tuo tietoaineistosta esiin sellaisia näkökulmia, joita lukija ei näkisi ilman visualisointia. 

Erilaisten visualisointikeinojen avulla voidaan tunnistaa datasta malleja, keskinäisiä 

suhteita, eroavaisuuksia, yhtäläisyyksiä ja ajan suhteen tapahtuvia muutoksia. 

Nykyaikaisten ja kehittyneempiä datan visualisointikeinoja tarjoavien business 

intelligence -työkalujen sekä interaktiivisten ominaisuuksien avulla datan tutkiminen ja 

analysointi on huomattavasti monipuolisempaa ja helppokäyttöisempää.  

  

Datan oikeellisuus on raportoinnissa ja analytiikassa välttämättömyys, sillä todellisuutta 

vääristävän datan hyödyntäminen päätöksenteossa voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 

liiketoiminnalle. Datan visualisoinnissa hyödynnettävän tietoaineiston 

TK1: Kuinka ennalta määritellyt datan 
visualisointiperiaatteet vaikuttavat datan 
visualisointiprosessiin ja visualisointikeinojen 
analysointiin? 

TK2: Kuinka tämänhetkiset business intelligence 
-työkalut soveltuvat datan visualisointiin? 

TK3: Minkälaisia vaikutuksia ihmisen 
kognitiivisilla ominaisuuksilla on visuaalisesti 
esitetyn datan analysoinnissa?
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valmisteluprosessi osoittautui kokeellisessa tutkimuksessa erittäin kriittiseksi vaiheeksi. 

Tietoaineistoa on muokattava sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyödyntää business 

intelligence -työkalulla toteutettavilla raporteilla. Tietoaineiston ulottuvuuksien ja 

mittareiden sekä niiden datamuotojen määrittelyn lisäksi on tarkistettava tietoaineiston 

sisällöllinen käyttökelpoisuus ja merkityksellisyys.  

 

Tietoaineiston sisällön validointi sen alkuperäisessä CSV-muodossa on epätarkkaa ja 

aikaa vievää, eikä sisällöllisten virheiden tunnistaminen ole järjestelmällistä. 

Tietoaineiston määrittely ja muokkaaminen raportointi- ja analytiikkatarpeisiin on 

järjestelmällisempää ja helppokäyttöisempää, kun tietoaineisto yhdistetään business 

intelligence -työkaluun. Erityisesti, kun tutkimuksessa käytetään yksittäistä ja 

laajuudeltaan suhteellisen pienikokoista CSV-muodossa olevaa aineistoa, voidaan 

business intelligence -työkalun tarjoamaa aineiston sisällönmuokkaamisominaisuutta 

hyödyntää. Yritysten raportointiin ja analytiikkaan hyödynnettävien suurempien 

yksittäistiedostojen tai tietovarastosta haettavien tietovarasto-objektien muokkaaminen 

työkalun avulla voi kuitenkin olla ongelmallista.  

 

Tietoaineiston valmisteluvaiheessa on siis varmistettava, että datan visualisointiin 

käytettävä aineisto on todenmukaista ja, että sen esittämä informaatio on yhdenmukaista 

ja vertailukelpoista. Harhaanjohtavan ja todellisuutta vääristävän informaation 

vaikutukset päätöksentekoprosessissa voivat olla hyvinkin kriittisiä ja negatiivisia. 

Tutkimuksessa tietoaineiston kellonaikoja kuvaavan ulottuvuuden aikavälien 

yhdenmukaistaminen business intelligence -työkalulla on datan sisältämän informaation 

kannalta erittäin tärkeää. Ilman aineiston muokkaamista datan visuaalinen esittäminen 

johtaisi lukijaa harhaan ja päätöksenteossa hyödynnettävä informaatio ei vastaisi 

todellisia tapahtumia.  

 

Kokeellinen tutkimus osoittaa, että tietoaineiston keskinäisen vertailukelpoisuuden ja 

yhdenmukaisuuden varmistaminen on datan visualisointiprosessin yksi kriittisimmistä 

vaiheista. Kahden viivadiagrammin avulla on esitetty, kuinka ajanjaksojen 

yhtenäistäminen vaikuttaa visualisointikeinossa esitettävään informaatioon liitteissä 8 ja 

9. Liitteestä 9 voidaan havaita, että business intelligence -työkalun visualisointikeino ei 
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esimerkiksi kerro lukijalleen sitä, että ajoneuvojen lukumäärää esitetään tiettyinä 

ajankohtina tiheämmällä aikavälillä. Muokkaamattomalla tietoaineistolla toteutetun 

datan visualisoinnin informaatio on täysin harhaanjohtavaa, sillä kyseinen visualisointi 

näyttää, että ruuhka-ajan ajomäärät olisivat suuruudeltaan vuorokauden alhaisimmat, 

vaikka todellisuudessa tilanne on päinvastainen.  

 

Tietoaineiston koordinaattipisteiden määrittäminen datan visualisoinnissa käytettävän 

karttapohjan kanssa yhteensopivaksi on toinen kokeellisen tutkimuksen tietoaineiston 

muokkaamisen kriittisimmistä toimenpiteistä. Yleisesti harhaanjohtavan tai todellisuutta 

vääristävän datan hyödyntäminen visualisoinnissa vaikuttaa huomattavasti raporttien 

luotettavuuteen ja käytettävyyteen. Karttavisualisoinnissa datan virheellisyys on 

kuitenkin usein helposti havaittavissa toisin kuin monessa muussa visualisointikeinossa. 

Tietoaineiston maantieteellistä sijaintia kuvaavien ulottuvuuksien koordinaattipisteiden 

ristiriitaisuus business intelligence -raportilla käytettävän karttapohjan kanssa havaitaan 

usein siten, että datapisteet eivät sijaitse kartalla millään tapaa todenmukaisesti. 

Karttapohjaa hyödyntävän datan visualisoinnin virheellisyys ja käyttökelvottomuus 

huomataan siis jo raportin toteutusvaiheessa, eikä karttavisualisoinnin käytön 

vaikutukset päätöksentekoprosessiin ole yhtä kriittisiä kuin muita visualisointikeinoja 

käytettäessä.  

 

Datan visualisointiprosessin sujuvuuteen vaikuttavat valitun business intelligence -

työkalun ominaisuuksien lisäksi luonnollisesti myös käyttäjän tuntemus yleisesti 

business intelligence -työkaluilla toteutettavista raporteista sekä käyttökokemus 

valitusta työkalusta. Yleinen trendi työkalutoimittajien keskuudessa on kehittää 

työkalujensa itsepalvelukyvykkyyksiä sellaisiksi, että loppukäyttäjät voivat kehittää 

raportteja ja visualisoida dataa ilman aikaisempaa käyttökokemusta. Esimerkiksi 

kokeellisessa tutkimuksessa käytettävän business intelligence -työkalun automaattiset, 

visualisoitavien ulottuvuuksien ja mittareiden lukumäärään perustuvat 

visualisointikeinojen ehdotukset ohjaavat käyttäjää valitsemaan oikeanlaisen 

visualisointikeinon halutun datasisällön esittämiseen.  

 

Ennalta määritellyt visualisointiperiaatteet voivat vaikuttaa huomattavasti datan 

visualisointiprosessin tehokkuuteen ja lopputuloksen laadukkuuteen. Ensinäkin 
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visualisointikeinojen käyttöön liittyvien periaatteiden avulla raportit voidaan toteuttaa 

yksiselitteisesti ja tehokkaasti, kun käyttäjälle on etukäteen määritelty käytettävät 

visualisointikeinot, niiden muotoilu sekä kunkin visualisointikeinon analyyttinen 

käyttötarkoitus. Lisäksi datan visualisointiperiaatteiden ansiosta toteutetun 

raporttiportfolion sekä loppukäyttäjien ad hoc -raporttien muotoilu on yhdenmukainen 

ja ihmisen kognitiivisten kyvykkyyksien näkökulmasta ideaalinen.  

 

Datan visualisointiin liittyvien teorioiden ja parhaiden käytänteiden mukaan selkeästi 

määritellyt datan visualisointiperiaatteet voivat kehittää ja tehostaa huomattavasti datan 

visualisointiprosessia ja raporttien käyttöä osana päätöksentekoprosessia. 

Visualisointiperiaatteisiin perustuvan business intelligence -raporttien yhtenäistämisen 

avulla voidaan esimerkiksi vähentää lukijan kognitiivisen työskentelyn tarvetta. 

Tärkeimpiä kognitiiviseen työskentelyyn vaikuttavia visualisointiominaisuuksia ovat 

asianmukaisten visualisointikeinojen, värien ja raportilla esiintyvien objektien asettelun 

määrittely.  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että väriassosiaatiot helpottavat ihmisen kognitiivista 

työskentelyä ja valittujen datapisteiden muistamista (Bajo 1988; Lee et al. 2013; Lin et 

al. 2013). Kokeellisessa tutkimuksessa määritellyissä datan visualisointiperiaatteissa on 

otettu huomioon värien käytön vaikutukset ihmisen havainnointikykyyn. Tutkimuksessa 

toteutettavissa raporteissa käytettävät värit eivät ole liian kirkkaita, mutta erottuvat 

kuitenkin raportin taustaväristä selkeästi, jolloin visualisointikeinojen esittämä tieto on 

helpommin luettavissa ja ymmärrettävissä. Visualisointiperiaatteissa selkeästi 

määriteltyjen kirjasintyyppejä ja värien käyttöä ohjaavien ja rajoittavien sääntöjen 

seurauksena raporttien ulkoasu voidaan toteuttaa yhdenmukaisesti. Yhdenmukaisen 

värien käytön ansiosta business intelligence -raporteilla voidaan hyödyntää samaa 

värikoodausta, mikä parantaa aineistossa esiintyvien tekijöiden muistamista ja vähentää 

kognitiivista työkuormaa. Lisäksi business intelligence -työkalun tarjoamien valmiiden 

väripalettien avulla värejä voidaan hyödyntää vaivattomasti raporteilla 

visualisointiperiaatteissa esitettyjen värien käyttöön liittyvien sääntöjen mukaisesti.  
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Tutkimuksessa toteutetuissa raporteissa on otettu huomioon, kuinka käytetyt 

visualisointikeinot esittävät tietoaineiston dataa eri näkökulmista ja muodostavat 

monipuolisen kokonaisuuden tietoaineiston sisällöstä dashboard-raportilla. Datan 

visualisoinnissa on tärkeä tunnistaa erilaisten visualisointikeinojen soveltuvuudet datan 

analysointitarpeisiin sekä visualisointikeinojen kognitiivinen sopivuus niille 

määriteltyjen käyttötarkoitusten täyttämiseen. Business intelligence -työkalujen 

visualisointiominaisuuksien omaksuminen ja ominaisuuksien potentiaalin 

maksimaalinen hyödyntäminen vaativat kuitenkin käyttäjältä käyttökokemusta ja 

asiantuntemusta datan visualisoinnista sekä yleisesti business intelligence -työkalujen 

käytöstä.  

 

Toteutettu tutkimus osoittaa, että taulukko soveltuu yksittäisten tarkkojen datapisteiden 

esittämiseen ja tarjoaa informaatiota tietoaineiston mittareiden suuruusluokasta 

tarkemmin kuin muut visualisointikeinot. Kun taulukkomuodossa esitettävä data on 

aggregoitu korkealle tasolle, taulukon avulla voidaan luoda yleiskatsaus tarkasteltavasta 

tietoaineistosta ja esittää esimerkiksi suurempien kokonaisuuksien tai koko 

tietoaineiston mittareita käsittäviä laskelmia. Taulukkomuodossa esitetyn informaation 

merkityksellistäminen vaatii kuitenkin enemmän kognitiivista työskentelyä, kun 

analysoitavan tietoaineiston laajuus on suuri. Datan analysointi taulukkomuodossa on 

kuitenkin usein välttämättömyys, kun suuresta aineistosta on tunnistettava yksittäisiä 

datapisteitä tai, kun käyttäjä suorittaa täydentäviä laskelmia.  

 

Business intelligence -työkalujen tarjoamien visualisointikeinojen avulla raporteilla 

voidaan muun muassa tunnistaa malleja, tietoaineiston tekijöiden välisiä suhteita ja ajan 

suhteen tapahtuvaa trendin muutosta, joita ei taulukkomuodossa olevaa dataa 

tarkastelemalla yleensä tunnistettaisi. Tutkimuksessa toteutettavan pylväsdiagrammin 

avulla voidaan havaita aineistosta mittauspisteiden ajomäärien keskinäisiä eroja ja 

tunnistaa esimerkiksi ajomäärältään suurimmat ja pienimmät mittauspisteet. 

Viivadiagrammi soveltuu aikariippuvaisten trendien tunnistamiseen. Tutkimuksessa 

toteutettu viivadiagrammi osoittaa, että lukijan on helppo tunnistaa ajan suhteen 

tapahtuvaa muutosta ja havaita esimerkiksi tarkasteltavan aikavälin korkeimmat ja 

matalimmat ajanjaksot. Karttavisualisointi puolestaan mahdollistaa ulottuvuuksien 
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maantieteellisten ominaisuuksien sekä arvojen välisten suhteiden ja etäisyyksien 

havainnollistamisen, mitä ei muiden visualisointikeinojen avulla voitaisi toteuttaa.  

 

Tutkimuksessa käytetyn business intelligence -työkalun Tableaun 

visualisointiominaisuudet ja datan visualisoinnin räätälöintimahdollisuudet käyttäjien 

yksilöllisiin tarpeisiin ovat hyvin monipuoliset. Esimerkiksi työkalun 

karttavisualisointiominaisuus tarjoaa uudenlaisia käyttötarkoituksia ja näkökulmia 

kehittyneemmän datan visualisoinnin ja analysoinnin tueksi. Business intelligencen 

karttavisualisoinnin soveltamiskohteet ovat hyvin monipuoliset, kunhan visualisoinnissa 

käytettävä tietoaineisto on tarpeeksi kattava ja perusteellinen. Karttavisualisointia 

voidaan helposti räätälöidä yksittäisten datapisteiden maantieteellisen tarkastelun lisäksi 

myös esimerkiksi logistiikan toimenpiteiden sekä optimoitujen ja vaihtoehtoisten 

toimitusreittien suunnitteluun. Karttavisualisointia voitaisiin hyödyntää muun muassa 

myös operatiivisempaan suunnitteluun ja operatiivisten toimenpiteiden toteuttamiseen, 

mikäli business intelligence -työkalu yhdistetään tietolähteeseen live-yhteyden avulla 

reaaliaikaisen datan käytettävyyden saavuttamiseksi.  

 

Business intelligence -työkalujen ja datan visualisointiominaisuuksien potentiaalin 

hyödyntäminen datan tutkimisessa ja analysoimisessa voidaan maksimoida dashboard-

tyylisiä raportteja toteuttamalla. Tutkimuksessa huomataan, että dashboardit parantavat 

käyttäjän havainnointikykyä ja nopeuttavat raporttien sisältämän informaation 

prosessointia. Dashboard-raportin avulla tietoaineistoa voidaan tarkastella useasta 

erilaisesta näkökulmasta yhdessä näkymässä erilaisten visualisointikeinojen avulla. 

Vaikka datan visualisointiperiaatteiden avulla yksittäisiä raportteja voidaan 

yhdenmukaistaa, sekä hyödyntää yhtenäistä värikoodausta, informaation 

havainnointiprosessin nopeus ja informaation muistaminen heikentyvät, kun käyttäjän 

on siirryttävä raportilta toisella tarkastellakseen erilaisia visualisointikeinoja.  

 

Kokeellinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että datan visualisointiperiaatteet parantavat 

myös dashboard-raporttien toteutuksen lopputulosta. Tutkimuksessa toteutettu 

dashboard-raportti säilyttää luettavuuden määriteltyjen visualisointiperiaatteiden ja 

erityisesti värien käyttöön ja visualisointikeinojen asetteluun liittyvien sääntöjen 
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ansiosta. Kun siis dashboardilla esitettävät visualisointikeinot ovat yhdenmukaisia, 

eivätkä sisällä keskinäisiä ristiriitaisuuksia, datan merkityksellistäminen on 

huomattavasti nopeampaa ja tarkempaa. Erilaisten visualisointikeinojen avulla 

toteutettujen yksittäisten raporttien lisäksi dashboardilla esitetään myös yksittäisiä 

mittareita numeerisessa visuaalisessa muodossa. Mittareiden toteutus vaatii suhteellisen 

paljon manuaalisia toimenpiteitä mukautettujen laskelmien ja muotoseikkojen 

määrittämiseksi, mutta näiden mittareiden avulla saadaan kuitenkin tietoaineistosta 

sellaista informaatiota, joita muut visualisointikeinot eivät paljasta.  

 

Kokeellisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ennalta määriteltyjen 

visualisointiperiaatteiden ja erilaisten visualisointikeinojen hyödyntämisen lisäksi 

business intelligence -työkalujen interaktiiviset ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti 

käyttäjän datan analysointiprosessiin ja kognitiiviseen työskentelyyn. Interaktiivisten 

ominaisuuksien ansiosta visualisointikeinoista voidaan vaivattomasti korostaa 

yksittäisiä datapisteitä tai laskea valittujen datapisteiden arvoja yhteen. Nämä 

interaktiiviset ominaisuudet tukevat siis business intelligence -työkalutoimittajien 

päämäärää itsepalvelu-business intelligencen toteuttamiseksi ja helppokäyttöisyyden 

aikaansaamiseksi sekä datan tutkimismahdollisuuksien parantamiseksi.  

 

Kuvassa 24 on esitetty, kuinka taulukkomuodossa esitetystä datasta voidaan korostaa 

yksittäisiä datapisteitä esimerkiksi niiden keskinäisen vertailun helpottamiseksi tai 

yhteen laskemiseksi. Lisäksi liitteessä 12 havainnollistetaan yksittäisten datapisteiden 

korostamista dashboard-raportin muissa visualisointikeinoissa. Interaktiivisten 

ominaisuuksien hyödynnettävyys korostuu erityisesti, kun yksittäisen 

visualisointikeinon avulla esitetään laajaa aineistoa ja vertailua tehdään lukuisten 

ulottuvuuden tekijöiden kesken. Datan analysoinnin ja laskennan lisäksi valittuja 

datapisteitä voidaan esimerkiksi suodattaa, järjestää suuruusjärjestykseen tai ryhmitellä 

yhdeksi mittauskokonaisuudeksi.  
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Kuva 24. Business intelligence -työkalun interaktiiviset ominaisuudet taulukkomuodossa 

 

Kokeellisessa tutkimuksessa tutkittiin myös sitä, kuinka määriteltyjen vihjetekstien tai 

yleisemmin business intelligence -työkalujen interaktiivisten ominaisuuksien avulla 

saadaan lisäinformaatiota tietoaineistosta sekä, kuinka lisäinformaatio vaikuttaa datan 

merkityksellistämiseen. Työkalujen interaktiivisten ominaisuuksien avulla käyttäjä voi 

tarvittaessa katsella vihjetekstien sisältämää informaatiota ilman, että lisäinformaatio 

vaikuttaisi raporttien luettavuuteen tai häiritsisi raportin muun informaation tarkastelua. 

Liitteissä 10 ja 11 esitetyn karttavisualisoinnin perusteella voidaan havaita, kuinka 

vihjetekstien avulla voidaan tuoda esiin merkittävän paljon lisäinformaatiota peittämättä 

karttapohjaa näkyvistä. Karttavisualisointiin toteutetut vihjetekstit vaativat raportin 

toteutusvaiheessa hieman työpanosta, mutta näin laajan informaation esittämiseksi 

vihjetekstien käyttäminen on välttämätöntä raportin luettavuuden säilyttämiseksi ja 

kognitiivisen työskentelytarpeen vähentämiseksi.  

 

Toteutetussa kokeellisessa tutkimuksessa ja tutkimustuloksissa sekä esitetyissä 

teorioissa ja aikaisemmissa tutkimustuloksissa voidaan havaita selvästi 
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yhdenmukaisuutta. Saatujen tutkimustulosten avulla pystyttiin vastaamaan asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin ja muodostamaan useita johtopäätöksiä. Taulukossa 9 on vielä 

esitettynä tutkimuksen keskeisimmät tutkimustulokset ja johtopäätökset.  

 
Taulukko 9. Yhteenveto keskeisimmistä tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä 

Tutkimustulos Johtopäätökset tutkimustuloksesta 

Datan visualisointiperiaatteiden avulla 

visualisointikeinojen valintaprosessi ja 

datan visualisointi business intelligence -

työkalulla on nopeampaa, ja 

visualisointikeinoja käytetään niille 

soveltuviin käyttötarkoituksiin 

Visualisointiperiaatteiden avulla toteutettavasta 

raportointikokonaisuudesta tulee yhdenmukainen, 

kun visualisointiperiaatteita voidaan soveltaa 

visualisointikeinosta riippumatta 

Ennalta määriteltyihin visualisointiperiaatteisiin 

perustuva raporttien toteutus vähentää riippuvuutta 

yksilöiden datan visualisoinnin tietotaidosta 

Visualisointiperiaatteiden ja raporttikehityksen 

suunnitteluvaiheen avulla voidaan välttää ja korjata 

tietoaineiston virheellisiä esitysmuotoja ja näin ollen 

parantaa datan luotettavuutta 

Värien ja kirjasintyyppien määrittely 

visualisointiperiaatteissa parantaa toteutettujen 

raporttien luettavuutta ja tiedon muistamista 

Ihmisten kognitiivisten kyvykkyyksien 

huomioon ottaminen datan 

visualisointiperiaatteiden määrittelyssä 

ja visualisoinnin toteuttamisessa 

parantaa visuaalisten raporttien 

kokonaisuutta 

Ihmisten kognitiivisten kyvykkyyksien 

huomioiminen datan visualisointiperiaatteiden 

määrittelyssä ohjaa käyttäjää visualisointikeinojen 

asettelussa, muotoilussa ja objektien käytössä 

sellaiseen toimintatapaan, että datan havainnointi ja 

merkityksellistäminen on tehokkaampaa 

Erilaiset visualisointikeinot soveltuvat 

eri raportointitarpeisiin ja tilanteisiin, ja 

niiden avulla voidaan esittää 

tietoaineiston sisältöä erilaisista 

näkökulmista 

Erilaisten visualisointikeinojen ja erilaisista 

näkökulmista esitetyn tietoaineiston sisällön avulla 

voidaan parantaa datan merkityksellistämistä 

Erilaisia visualisointikeinoja, kuten pylväs- ja 

viivadiagrammia sekä karttavisualisointia, 

hyödyntämällä tietoaineistosta voidaan tehdä 

sellaisia havaintoja, joita taulukkomuodossa 

esitetystä datasta ei havaita 

Dashboard-raporteissa yhdessä näkymässä 

esitettävien useiden visualisointikeinojen ansiosta 

tietoaineiston ymmärtäminen on nopeampaa kuin 
useita yksittäisiä raportteja tarkasteltaessa 

Markkinoiden johtavat business 

intelligence -työkalutoimittajat pitävät 

datan visualisointikyvykkyyksiä yhtenä 

tärkeimmistä tai tärkeimpänä 

toiminnallisuutena business 

intelligencessä 

Business intelligence -työkalujen datan 

visualisointiominaisuudet ja käytettävien 

visualisointikeinojen monipuolisuus ovat 

keskeisimpiä ominaisuuksia työkalujen tarjonnassa 

Datan visualisoinnin tärkeys BI-toimittajien 

keskuudessa on lisääntynyt, ja loppukäyttäjät 

tarvitsevat yhä monipuolisemmin 

visualisointitoiminnallisuuksia datan tutkimisessa 

Tableau business intelligence -työkalu 

on hyvin helppokäyttöinen, sisältää 

monipuolisia datan visualisointikeinoja 

ja datan tutkimisominaisuuksia sekä 

Business intelligencen itsepalvelukyvykkyydet ovat 

kehittyneet nykypäivän työkaluissa ja 

helppokäyttöisyyden merkitys on lisääntynyt 
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soveltuu erinomaisesti datan 

visualisointiin ja dashboardien 

toteuttamiseen 

Osana helppokäyttöisyyden kehittymistä myös 

työkalujen käyttöönotto on suoraviivaisempaa 

Datan tutkimista tukevat interaktiiviset 

ominaisuudet ovat kehittyneet nykypäivän 

työkaluissa: esimerkiksi vihjetekstien avulla 

raporttien luettavuus paranee ja raporteilla voidaan 

esittää monipuolisemmin informaatiota 

 

 

6.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimuskohteet 

 

Esitettyjä johtopäätöksiä voidaan soveltaa laajalti erilaisiin raportoinnin ja analytiikan 

tapauksiin, mutta sovellettaessa on otettava huomioon se, että tutkimustulokset 

perustuvat tutkijan omaan käyttökokemukseen. Kokeellinen tutkimus perustuu hyvin 

laajasti esitettyihin teorioihin ja aikaisempiin tutkimustuloksiin, mikä parantaa tämän 

tutkimuksen tutkimustulosten luotettavuutta ja määrittelee selkeitä vertailukohteita 

johtopäätösten tekemiseen. Kuitenkin kun tutkitaan ihmisen ja tietokoneen välistä 

interaktiota tai datan visuaalisen esitysmuodon havainnointia ja analysointia, niin 

saatujen tutkimustulosten luotettavuutta voitaisiin parantaa tutkimalla esimerkiksi 

koeryhmän havainnointikyvykkyyksiä esittämällä business intelligence -työkalulla 

toteutettuja visuaalisia raportteja.  

 

Tutkijan omaan käyttökokemukseen perustuva kokeellinen tutkimus ja tutkimuksen 

toteuttaminen yhdellä business intelligence -työkalulla asettavat siis rajoituksia 

tutkimustulosten sovellettavuuteen ja luotettavuuteen. Tableaun business intelligence -

työkalu soveltuu Gartnerin (2017b) mukaan markkinoiden parhaiten datan 

visualisointiin, joten esitettyjen datan visualisointitoimenpiteiden toteuttaminen muilla 

business intelligence -työkaluilla voi mahdollisesti sisältää joitain rajoituksia 

visualisointikeinojen valinnassa, raporttien toteutuksessa tai interaktiivisten 

ominaisuuksien käytössä. Lisäksi käyttäjäkohtaiset preferenssit järjestelmien 

ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä vaikuttavat muun muassa itsepalvelukyvykkyyksien 

ja helppokäyttöisyyden arvioinnissa, vaikka tutkijalla on laaja tuntemus johtavien 

toimittajien business intelligence -työkaluista. Jatkotutkimusten ja useampien 

tutkimukseen osallistuvien henkilöiden avulla saatujen tutkimustulosten luotettavuutta 

voidaan kuitenkin parantaa ja saada uudenlaisia näkökulmia tutkimuksen aihealueeseen.  
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Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien aihealue muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja 

business intelligencen hyödyntämismahdollisuuksia yritysten päätöksenteon 

kehittämiseksi tulisi tutkia kehitystoimenpiteiden etenemisen myötä. Business 

intelligencen aihealueella voidaan havaita muutamia selkeitä kehityssuuntia, joita ovat 

datan visualisoinnin lisäksi muun muassa kehittyneemmät analytiikkakyvykkyydet, 

itsepalvelukyvykkyydet, datan tutkimisominaisuudet, mobiilikäyttökyvykkyydet sekä 

pilvipalvelutoimitusmalli. Näiden kehityssuuntien muutosnopeus on huomattavan 

nopeaa, joten erityisesti teknologioihin keskittyvät tutkimukset vanhentuvat 

kehittymisen myötä, eivätkä enää ole sovellettavissa yritysten uusiin käyttötarpeisiin.  

 

Datan visualisointiperiaatteita, erilaisten visualisointikeinojen soveltuvuutta ja ihmisen 

kognitiivisten kyvykkyyksien vaikutuksia kuvaavien tutkimustulosten tukemiseksi 

liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien datan visualisointikyvykkyyksiä ja -

ominaisuuksia tulisi tutkia monipuolisemmin ja erilaisista näkökulmista. Tässä 

tutkimuksessa on keskitytty pääsääntöisesti business intelligence -työkaluilla 

toteutettavaan datan visualisointiprosessiin ja visualisointikeinojen käyttöön, mutta 

ajankohtainen ja merkittävä jatkotutkimuskohde olisi datan visualisoinnin tai 

itsepalvelukyvykkyyksien vaikutukset päätöksentekoprosessiin ja päätöksenteon 

lopputulokseen. Toinen mielenkiintoinen datan visualisointiin keskittyvä tutkimuskohde 

voisi olla erilaisten visualisointikeinojen vaikutus päätöksentekonopeuteen ja -

tarkkuuteen. Business intelligence -järjestelmien kehittäminen on tällä hetkellä yksi 

tärkeimmistä kehityskohteista yrityksissä, ja business intelligence -toimittajien 

kehitystoimenpiteet ovat toimittajien keskinäisen kilpailun kannalta strategisesti erittäin 

tärkeitä. Täten aihealueen jatkotutkimus on hyvin ajankohtaista ja merkittävää, sillä 

tutkimukset voivat usein osoittautua huomattavan arvokkaiksi yrityksille ja 

tutkimustulokset ovat sovellettavissa laajalti erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin.   
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7 YHTEENVETO 

 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien eli business intelligencen raportointi- ja 

analytiikkakyvykkyyksien kehittäminen on ollut merkittävimpiä liiketoiminnan kehitys- 

ja investointikohteita jo usean vuoden ajan – ja tutkimusten mukaan kyseinen trendi 

jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Yleisesti business intelligencen yhtenä tärkeimmistä ja 

keskeisimmistä ominaisuuksista pidetään datan visualisointikyvykkyyksiä ja 

monipuolisten visualisointikeinojen hyödyntämismahdollisuuksia. Ihmisten 

kognitiivisten kyvykkyyksien ominaispiirteet ja erilaisten visualisointikeinojen 

soveltuvuus erilaisiin tilanteisiin ohjaavat vahvasti datan visualisoinnin kehittämistä ja 

oikeanlaisten visualisointikeinojen käyttöä. Datan visualisointiin voidaan määritellä 

yleisiä visualisointikeinojen valintaan ja muokkaamiseen liittyviä periaatteita, jotka 

ohjaavat käyttäjiä toteuttamaan sellaisia business intelligence -raportteja, että 

kognitiivinen työskentely sekä informaation ymmärtäminen ja muistaminen helpottuvat, 

ja esitetty informaatio vastaa todellisia liiketoiminnan tapahtumia.  

 

Business intelligence -järjestelmissä kerätään, varastoidaan ja yhdistellään dataa 

liiketoiminnasta sekä esitetään valitut datan osajoukot tarkoituksenmukaisena 

informaationa päätöksentekoprosessin tueksi. Yleisesti business intelligencen 

tarkoituksena on mahdollistaa liiketoiminnan datan analysointi ja parantaa informaation 

laatua sekä tukea tarkempaa ja tehokkaampaa päätöksentekoa. Datan visualisoinnin 

lisäksi business intelligencen kehityssuuntia ovat datan tutkimisominaisuuksien 

helppokäyttöisyys, itsepalvelukyvykkyydet, mobiililaitteiden hyödynnettävyys sekä 

pilvipalvelutoimitusmalli.  

 

Kirjallisuudessa on esitetty useita erilaisia määritelmiä datan visualisoinnille, joista 

tämän tutkimuksen kannalta havainnollistavin määritelmä on Cardin, Mackinlayn ja 

Sheidermanin (1999): datan visualisointi on datan tietokoneavusteista, interaktiivista ja 

visuaalista esittämistä tiedon hankkimiseksi ja hyödyntämiseksi sekä ihmisen 

kognitiivisten kyvykkyyksien vahvistamiseksi. Ihmisen kognitiivisen kyvykkyydet, 

kuten havainnointinopeus, visuaalinen työmuisti, kielellinen työmuisti, luonteenpiirteet 

sekä visuaalinen ja toimialakohtainen asiantuntemus, ohjaavat sitä, kuinka ihminen 
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havainnoi ja ymmärtää esitettyä dataa. Datan visualisoinnin avulla tietoaineistosta 

voidaan havaita tekijöiden välisiä suhteita, eroavaisuuksia, malleja ja kehityssuuntia. 

Visualisointikeinojen virheellinen hyödyntäminen voi kuitenkin johtaa tiedon 

väärinymmärtämiseen esimerkiksi esittämällä todellisuudesta vääristynyttä dataa tai 

korostamalla harhaanjohtavia tekijöitä ja ominaisuuksia.  

 

Kokeellisen tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja soveltaa datan 

visualisointiperiaatteita sekä tutkia business intelligence -työkalujen 

visualisointikyvykkyyksiä ja erilaisten visualisointikeinojen soveltuvuutta erilaisiin 

tietoaineiston tutkimistapauksiin. Toteutetun tutkimuksen mukaan ennalta määriteltyjen 

visualisointiperiaatteiden avulla toteutettavasta raportointikokonaisuudesta tulee 

yhdenmukainen, kun visualisointiperiaatteita voidaan soveltaa visualisointikeinosta 

riippumatta. Lisäksi raporttien toteutus on tehokkaampaa ja riippuvuus yksilöiden datan 

visualisointitaidoista vähenee.  

 

Tutkimustulosten mukaan ihmisten kognitiivisten kyvykkyyksien huomioiminen datan 

visualisointiperiaatteiden määrittelyssä ohjaa käyttäjiä visualisointikeinojen asettelussa, 

muotoilussa ja objektien käytössä sellaiseen toimintatapaan, että esitettävän datan 

havainnointi ja merkityksellistäminen on tehokkaampaa. Lisäksi business intelligencen 

dashboard-tyylisissä raporteissa yhdessä näkymässä esitettävien useiden 

visualisointikeinojen ansiosta tietoaineiston ymmärtäminen on nopeampaa kuin useita 

yksittäisiä raportteja tarkasteltaessa. Business intelligence -työkalujen loppukäyttäjien 

näkökulmasta itsepalvelukyvykkyydet ja interaktiiviset ominaisuudet ovat kehittyneet, 

ja helppokäyttöisyyden merkitys on lisääntynyt myös toimittajien kehitystoimenpiteissä.  

 

Jatkotutkimusten avulla esitettyjen tutkimustulosten ja johtopäätösten luotettavuutta ja 

oikeellisuutta voidaan parantaa sekä saada uudenlaisia näkökulmia tutkimusalueeseen. 

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät kehittyvät huomattavan nopeasti, ja uusia 

innovaatioita ja toiminnallisuuksia tuodaan jatkuvasti käyttäjien hyödynnettäväksi. 

Datan visualisointiominaisuudet sisältävät valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia, jota 

voitaisiin käyttää liiketoiminnan ja päätöksentekoprosessin tehostamiseksi, eikä 

yritykset yleisesti hyödynnä business intelligence -työkalujen sisältämiä 
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visualisointikeinoja niille soveltuviin käyttötarkoituksiin. Business intelligence -

järjestelmien kehittäminen on edelleen yksi tärkeimmistä kehityskohteista yrityksissä, ja 

toimittajien kehitystoimenpiteet ovat heidän keskinäisen kilpailun kannalta strategisesti 

erittäin tärkeitä. Siispä aihealue on hyvin ajankohtainen jatkotutkimuskohde, minkä 

lisäksi tutkimukset voivat osoittautua huomattavan arvokkaiksi yrityksille ja 

tutkimustulokset ovat usein sovellettavissa laajalti erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. 
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