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Työn tavoitteena on antaa kuva kuinka BA:ta voidaan hyödyntää 

liiketoiminnassa. BA:n mahdollisuuksia tarkastellaan niin operatiivisesta kuin 

strategisesta näkökulmasta. Lisäksi esittelemme tarjolla olevia BA-ohjelmistoja. 

BA:n tarkoitus on tuottaa käyttäjälleen tuoretta ja luotettavaa tietoa, jota he 

voivat käyttää päätöksenteossa.  

 

Riippuen toimitusketjun kehittyneisyydestä, BA:ta voidaan hyödyntää usealla eri 

tavalla. BA:n hyödyntäminen on riippuvainen halutusta lopputuloksesta. 

Asiakashallinnassa BA:n hyödyntäminen perustuu omien asiakkaiden 

tunnistamiseen. Omat asiakkaat tuntemalla BA:ta voidaan hyödyntää myös 

uusien asiakkaiden hankinnassa etsimällä. BA:n avulla on mahdollista löytää ja 

analysoida suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää niiden välisiä 

vuorovaikutuksia. Esitämme neljä eri BA:n ja organisaation strategian välisen 

suhteen tasoa. Nämä eri tasot kuvaavat kuinka BA vaikuttaa organisaation 

strategian luomiseen ja toteutukseen kyseisellä tasolla. Lisäksi huomasimme että 

BA:n hyödyntäminen strategiassa on useimmiten kannattavaa.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

 

Kyseinen työ on osa kustannusjohtamisen tekniikan kandidaatin tutkintoa Lappeenrannan 

teknillisessä yliopistossa. Työ toteutetaan kirjallisuustyönä ja pääasiallisina lähteinä käytetään 

kansainvälisesti julkaistuja artikkeleita. Työ käsittelee aihetta business analytics (myöhemmin BA) 

ja sen hyötyjä ja käyttökohteita liiketoiminnassa.  

 

Globalisaatio ja jatkuva kilpailun kiristyminen ovat ajaneet yritykset entistä tiukempaan 

tilanteeseen. Toiminnan tehostaminen ja kilpailuedun säilyttäminen ovat elinehtoja jatkuvalle 

toiminnalle. Toiminnan tehostaminen vaatii tietoa yrityksen toiminnasta ja asiakkaista. Näiden 

lisäksi pitäisi myös pystyä näkemään pidemmälle ja selventää tulevaisuuden strategiaa. Yritykset 

ovat ottaneet jokapäiväiseen toimintaan mukaan erilaiset tietojärjestelmät, kuten 

toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän. Nämä mahdollistavat tiedon keruun, 

mutta ongelmana on, että tietoa on todella paljon eikä sitä osata pystytä hyödyntämään. Tietomäärät 

kasvavat jatkuvasti, mutta oleellisen tiedon löytäminen on erittäin hankalaa. BA on mahdollistanut 

suurten tietomäärien läpikäymisen ja analysoinnin reaaliajassa. Yritykset hakevat BA:n avulla 

parempaa suorituskykyä sekä strategista ohjausta. Oikean tiedon löytäminen ja tiedon nopea 

hyödyntäminen ovatkin listattu kolmen tärkeimmän IT-trendin joukkoon vuodelle 2013 

(Talouselämä 2013). Lavalle et al. (2011, s. 22) tekemän tutkimuksen mukaan parhaiten toimivat 

yritykset käyttivät BA:ta hyödykseen viisi kertaa enemmän kuin heikommin toimivat. Tämän 

lisäksi samassa tutkimuksessa puolet 3000 yrityksistä näkivät tiedon ja BA:n kehittämisen yhdeksi 

tärkeimmäksi tehtäväksi yrityksessä. Näiden perusteella voidaan todeta aiheen olevan 

ajankohtainen ja tärkeä. 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on antaa kuva kuinka BA:ta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. BA:n 

mahdollisuuksia tarkastellaan niin operatiivisesta kuin strategisesta näkökulmasta. Operatiivinen 

liiketoiminta on jaettu toimitusketjuun, asiakashallintaan ja suorituskyvyn johtamiseen. Myyntiä ei 

ole otettu omaksi kokonaisuudeksi, koska asiakashallinnan yhteydessä käsitellään myös myyntiä.  
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Päätutkimuskysymys on: Kuinka BA:ta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa? Osakysymyksinä 

tulee olemaan:  

- Mitä ominaisuuksia BI:llä ja BA:lla on ja, mitä eroavaisuuksia niillä on?  

- Minkälaisia BA – ohjelmistoja on mahdollista saada pilvipalveluna? 

- Mitä BA:n ominaisuuksia on mahdollista saada mobiilina? 

1.3 Rajaukset 

 

Työssä käsitellään BA:ta, mutta työssä tullaan käyttämään myös business intelligence termiä 

(myöhemmin BI), koska näiden välille ei selkeää eroa löydy. Työssä esitellään BA:n toimintatapa 

hyvin pintapuolisesti, mutta kuitenkin niin, että lukija ymmärtää toimintatavan. Työssä keskitytään 

siis BA:n liiketoiminnalliseen puoleen. Operatiivisesta liiketoiminnasta olemme valinneet 

toimitusketjun, asiakashallinnan ja suorituskyvyn johtamisen. Lisäksi tarkastellaan BA:n 

hyödyntämistä organisaation strategian tukena. Tähän on päädytty, koska näiden kautta voidaan 

tuoda esille kattavasti BA:n käyttökohteita ja hyötyjä niin, ettei työ tule sisältämään 

päällekkäisyyksiä. 

1.4 Työn rakenne 

 

Työ alkaa BA:n ja BI:n määrittelyllä ja niiden erojen selventämisellä. Kuten yllä on sanottu, niin 

näiden välille on vaikea tehdä todellista eroa, koska tutkimuksissa termejä on käytetty sekaisin. 

Pyrimme kuitenkin tuomaan esille oman näkemyksemme pohjautuen tieteellisiin julkaisuihin. 

Ennen pääteemaa eli BA:n hyödyntämistä liiketoiminnassa, tuomme esille BA:n toimintatavan ja 

BA:n mahdollistavat tekniikat.  

 

Tämän jälkeen menemme pääteemaan eli kuinka BA:ta voidaan hyödyntää operatiivisessa ja 

strategisessa toiminnassa. Näissä kappaleissa esittelemme BA:n hyötyjä ja käyttökohteita. Ennen 

johtopäätöksiä esittelemme vielä BA-ohjelmistoja. Lopuksi on yhteenveto.  
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2 ESITTELY 

 

BI on ollut jo pidemmän aikaa tärkeässä roolissa yrityksen päätöksentekoprosessissa, keräämällä ja 

raportoimalla tietoa esimerkiksi yrityksen asiakaskohtaisesta myynnistä. Viime vuosina on syntynyt 

tarvetta yhä monimutkaisemmille ja hienostuneemmille BI järjestelmille ja tästä tarpeesta ja 

yleisestä teknisestä kehityksestä BA on saanut alkunsa. BA tarjoaa BI:tä syvällisempää analyysiä ja 

mahdollistaa suurempien tietomassojen käsittelyyn. BA hyödyntää BI-järjestelmien keräämää 

tietoa. IBM:n BA osaston pääjohtaja Rob Ashen mukaan BA:n voimakkaan kasvun syy on 

asiakkaissa, jotka ovat vuosia luoneet järjestelmiä tiedon keräämiseen ja haluavat nyt hyödyntää 

olemassa olevaa tietoa (Carr 2010). Yrityksillä on siis erittäin paljon raakatietoa käytettävissään 

lähes minkä tahansa edessään olevan ongelman analysoimiseksi ja useiden ratkaisuvaihtoehtojen 

määrittelemiseksi. BA:n avulla on mahdollista jalostaa raakatieto päätöksenteossa hyödynnettäväksi 

tiedoksi. 

 

Klattin et al. (2011, s. 30) mukaan BA:n kysynnän voimakkaalle kasvulle on kolme pääsyytä 

globalisaation ja yksilöinnin seurauksena: tiedon ylikuormittuminen, päätöstekijöiden keskinäinen 

riippuvuus ja BA:n kokonaisvaltainen menetelmä. 

 

Tiedon ylikuormittuminen on merkittävä haaste jokaiselle päättäjälle, sillä on vaikeaa käsitellä 

valtavia tietomassoja ja löytää tärkeä tieto tehokkaasti. Ongelma korostuu etenkin strategisessa 

suunnittelussa, johon vaikuttavat useat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Neelyn (1999, s. 206) mukaan 

yrityksille kertyy valtava määrä tietoa, koska mittaaminen kohdistuu yrityksen jokaiseen 

toimintaan. BA pystyy käsittelemään valtavia tietomääriä ja näin ollen tarjoamaan päättäjille 

luotettavaa tietoa ongelmaan liittyvistä avaintekijöistä. Näin päättäjät voivat keskittyä ongelman 

kannalta tärkeimpiin tekijöihin ja pystyvät tekemään paremmin perusteltuja päätöksiä. (Klatt et al. 

2011, s. 31) 

 

Organisaatiot ja niiden toimintaympäristö on yhä dynaamisempi ja monimutkaisempi. Tästä johtuen 

useat eri strategiset tekijät ovat yhteydessä toisiinsa. Päätöksenteossa nämä keskinäiset yhteydet 

otetaan usein huomioon vain suhteellisen yleisellä tasolla. BA tarjoaa parempaa tukea 

päätöksenteolle paljastamalla tarkemmin näiden keskinäisten suhteiden vaikutukset, jolloin saadaan 

huomattavasti enemmän irti käytettävissä olevasta tiedosta. (Klatt et al. 2011, s. 31.) 
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Monet strategisista päätöksistä eivät epäonnistu riittämättömän suunnittelun seurauksena vaan 

pikemminkin päätöstä toteuttaessa nousevien ongelmien seurauksena. BA:n kokonaisvaltaiset 

menetelmät tuovat esiin kriittiset riippuvuudet eri tekijöiden kesken, jotka jäävät helposti 

huomioimatta periteisillä menetelmillä. (Klatt et al. 2011, s. 31.)  

2.1 BA:n määritelmiä 

 

BA on vielä hyvin uusi termi, eikä sille vielä ole vakiintunutta yksiselitteistä määritelmää. Nastase 

ja Stoican (2010, s. 604–605) mukaan BA on lähestymistapa data-analyysiin, mikä tarjoaa 

tarkempaa ymmärrystä yrityksen liiketoimintaprosesseista, markkinoista ja taloudellisesta 

ympäristöstä sekä kilpailijoista. BA:n avulla voidaan tehokkaasti analysoida talouden eri 

indikaattoreita sekä optimoida työvoiman käyttöä, tehdä myynti-, hankinta- ja riskianalyysejä. BA:n 

tarkoitus on tuottaa käyttäjälleen tuoretta ja luotettavaa tietoa, jota voidaan käyttää päätöksenteossa 

reaaliaikaisesti.  (Nastase ja Stoica 2010, s. 604–605.) 

 

Bose (2009, s. 156) esittää samankaltaisia ajatuksia. BA ei ole itsessään mikään teknologia vaan 

pikemminkin joukko työkaluja ja lähestymistapoja, joita yhdessä käyttämällä saadaan tietoa, 

analysoidaan tietoa, ennustetaan tuloksia ja löydetään ratkaisuja ongelmiin (Bose 2009, s. 155–

156).  

 

BA antaa käyttäjilleen mahdollisuuden tutkia ja muokata tietoa ohjatakseen heitä tekemään oikeita 

päätöksiä. Kehittyneiden analyyttisten käsitysten avulla BA:n käyttäjät voivat tehdä hyvin 

tiedotettuja ja tosiasioihin perustuvia valintoja, jotka tukevat heidän organisaationsa taktisia ja 

strategisia tavoitteita. (TWDI 2013) 

 

2.2 BI:n määritelmiä 

 

BI tuottaa mittaustuloksin saatua tietoa, kuten kuinka paljon yritys on myynyt tuotetta tai kuinka 

monta tuotetta yritys pystyy valmistamaan päivässä. BI käyttää yksinkertaisia sääntöjä ja hälyttimiä 

tuottaakseen tietoa. BI on tärkeä osa yrityksen tietojärjestelmiä, sillä se tuottaa hyvän tukirangan 

yrityksen toiminnan perusraporteille. Esimerkiksi BI voi hälyttää johtoa päivän aikana tehtyjen 

luottokortti ostojen määrästä ja raportoida tietyn summan ylittävät kaupat johdolle. (Nastase ja 

Stoica 2010, s. 605–606.) 
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BI tarkoittaa teknologiaa, jonka avulla kerätään ja käytetään tietoa tehokkaasti liiketoiminnan 

parantamiseksi. Onnistunut BI-järjestelmä mahdollistaa organisaation työntekijöille ja 

sidosryhmille helpon pääsyn tarvitsemaansa tietoon. Tämä tehostaa työtekijöiden työtä ja antaa 

mahdollisuuden työntekijöille analysoida ja jakaa tietoa muille. BI tarjoaa tärkeää tietämystä, joka 

auttaa organisaatiota tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä.  

(Sahay ja Ranjan 2008, s. 30.) 

 

2.3 BI:n ja BA:n eroja 

 

Kappaleista 2.1 ja 2.2 voidaan päätellä, että BI:llä tarkoitetaan tietoa kerääviä ja automaattisia 

standardisoituja raportteja tuottavia tietojärjestelmiä. BI ei pysty esimerkiksi löytämään uusia syy-

seuraus-suhteita tai vastaamaan muihin kuin ennalta määriteltyihin kysymyksiin. BA puolestaan 

tarkoittaa kehittyneempiä tietojärjestelmiä, jotka esimerkiksi kykenevät edellä mainittuihin 

toimintoihin. BI:n ja BA:n ero onkin siinä, että niiden kehittyneisyys ja monimutkaisuus ovat eri 

tasolla eli toisin sanoen BA on kehittyneempi versio BI:stä. (Gnatovich 2006.)   

 

Koska BA:lle ei ole vielä vakiintunutta ja tarkkaa määritelmää ja BI:n määritelmän laajuus 

vaihtelee eri lähteissä, on erittäin vaikeaa tehdä selkä ero BA:n ja BI:n välille. Koska BA on 

kehittynyt BI:stä, on niiden käsitteet hyvin lähellä toisiaan ja ne menevät osittain päällekkäin. Eli 

käsitteiden rajamaastossa on menetelmiä, jotka voidaan luokitella BI:hin ja BA:han.  Taulukossa 1 

on kuvattu kuinka eri toiminnot jakautuvat BI:n ja BA:n tehtäviin. Rajamaastossa olevat tehtävät 

voidaan luokitella kummalle vain. 

 

Taulukko 1: BI:n ja BA:n tehtävät (Nastase ja Stoica 2010, s. 603–618) 

 

 

 BI BI/BA BA 

Tehtävät 

 

 

 

Tiedonkeruu 

Standardisoitujen 

raporttien tuottaminen 

 

Kerättyjen tietojen 

kevyt analysointi 

Ennustusmallinnukset 

Uusien syy-seuraus suhteiden löytäminen 

Vuorovaikutteiset raportit ja analyysit 
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3    BA:N TOIMINTATAPA 

3.1 BA:n tietovirta 

 

Yksinkertaisesti sanottuna BA koostuu tiedon lähteestä, tiedon varastoinnista ja tekniikasta, jolla 

raakatietoa voidaan analysoida. Jotta tiedosta voidaan tehdä analyysiä, on tietoa pakko kerätä. 

Tietoa kerätään yrityksen tietojärjestelmistä, kuten toiminnanohjaus- tai myyntijärjestelmistä. 

Näiden lisäksi on mahdollista kerätä ulkoista tietoa esimerkiksi yrityksen kotisivuilta, 

asiakaspalvelupuheluista ja muista mahdollisista asiakasrajapinnoista tai lähteistä. Näistä 

järjestelmistä tieto siirretään yhteen paikkaan, eli tietovarastoon. Tieto järjestellään tämän jälkeen 

tietokuutioihin, jotka ovat suunnattu halutulle käyttäjäryhmälle, kuten myyntiorganisaatiolle. 

Tietokuutio on pienempi tietovarasto. Kun tietovarasto kerää tietoa monesta lähteestä, tietokuutio 

kerää tietoa yleensä vain yhdestä lähteestä. Tietokuutioon kerätään yhden osaston tai alueen tiedot 

käyttöä varten. Käyttäjän ja tietokuution rajapinnassa on palveluntarjoajan ohjelmisto, jossa 

analytiikka tapahtuu. BA-ohjelmistoja ja palveluntarjoajia esitellään kappaleessa 6. Tietovaraston 

päivitys pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. (Bose 2006, s. 45–47.) Kuvassa 1 on 

näytetty tietovirta.  

 

 

Kuva 1: Tietovirta. (Mukaillen Bose 2006, s. 46) 
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3.2 Tiedon integrointi ja laatu 

 

Tiedon kerääminen useista eri lähteistä aiheuttaa ongelman, jossa tieto on monessa eri muodossa ja 

tieto ei ole järjesteltyä, jolloin sitä voida suoraan hyödyntää. Toisin sanoen tiedon laatu on heikkoa. 

Ennen kuin tieto voidaan siirtää tietovarastoon, tulee tieto muokata oikeaan muotoon. Prosessia, 

jossa tieto kerätään eri lähteistä, muokataan ja siirretään tietovarastoon, kutsutaan ETL -prosessiksi. 

Tieto voidaan integroida myös suoraan esimerkiksi tietojärjestelmään tai tietokuutioon. ETL tulee 

sanoista extract (poiminta), transform (muuttaminen) ja load (lataaminen). (Bose 2006, s. 47.)  

 

ETL-prosessin ensimmäinen vaihe on tiedon poiminta. Tiedon poiminta tarkoittaa tiedon hakemista 

lähteestä, esimerkiksi sähköpostista tai ERP-järjestelmästä. Vaiheen olennainen osa on tiedon 

tunnistaminen eli missä muodossa ja mistä tiedosta on kyse. Prosessin toisessa vaiheessa tieto 

siivotaan, muutetaan ja integroidaan. Siivoaminen tarkoittaa ylimääräisen, epätäydellisen tai 

puuttuvan tiedon tunnistamista. Tämän jälkeen tieto muutetaan esimerkiksi täydentämällä puuttuva 

tieto tai se voidaan poistaa kokonaan. Tieto tulee vielä integroida yhteensopivaksi tietovaraston 

kanssa ennen kuin se ladataan tietovarastoon. (El-Sappagh et al. 2011, s. 92–93.) 

3.3 BA:n eri muodot 

 

Delen ja Demirkan (2012) jakavat analytiikan kolmeen osaan: historia, ennustava ja ohjailevaan. 

Jako on esitetty taulukossa 2. Taulukon mahdollistajat kuvaavat tekniikoita, joilla tietovaraston 

sisällöstä voidaan jalostaa tietoa. Historiatietojen esittäminen ei tarvitse erityistä tekniikkaa. 

Historiatiedot voidaan luokitella BI:hin. BI:n tunnusomainen piirre on juuri historiatietojen 

esittäminen. (Nastase ja Stoica 2010, s. 605–606.) 

 

Ennustavan analytiikan mahdollistavat erilaiset louhinta-tekniikat. Tiedonlouhinta tarkoittaa 

järjestetyn tietomassan läpikäymistä tavoitteenaan löytää kaavoja ja toistuvia tekijöitä, joiden avulla 

on mahdollista tiedostaa avaintekijät jonkin tapahtuman taustalla. Avaintekijöiden avulla voidaan 

rakentaa ennustavia malleja. Tiedon louhintaan on monta erilaista tapaa riippuen halutusta 

lopputuloksesta. Yleisimmin tiedon louhinnalla halutaan tiedon prosessointia, ennusteita, 

regressioita, luokittelua, ryhmittelyä, assosiaatioiden löytämistä tai visualisointia. Tiedon louhinta 

on mahdollista suorittaa esimerkiksi tilastollisin menetelmin, vastaavaa tapausta hyödyntäen sekä 

sumealla tai kovalla logiikalla. Tekstin louhinta toimii samalla periaatteella käyttäen samoja 
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metodeja, mutta tietolähteenä toimii järjestäytymätön tieto, kuten tekstipohjainen tieto.  (Bose 2009, 

s. 159–161.) 

 

Taulukko 2: BA:n ominaisuuksien luokittelu (Lähde: Delen ja Demirkan 2012) 

 Historia Ennustava Ohjaileva 

Tiedon sisältö Mitä on tapahtunut? 

Mitä tapahtuu? 

Mitä tulee tapahtumaan? 

Miksi se tapahtuu? 

Mitä pitäisi tehdä? 

Miksi se pitäisi tehdä? 

Mahdollistaja Raportointi 

Kojelauta 

Tuloskortti 

Tietovarastointi 

Tiedon louhinta 

Tekstin louhinta 

Web/media louhinta 

Ennusteet 

Optimointi 

Simulointi 

Päätösmallinnus 

Asiantuntija järjestelmät 

Lopputulos Tunnistetut 

liiketoiminnan ongelmat 

ja mahdollisuudet 

Tarkkaa tietoa 

tulevaisuudesta 

Parhaat mahdolliset 

päätökset ja toiminnot 

 

Web-louhinta voidaan jakaa kolmeen osaan: sisällön louhinta, rakenteen louhinta ja käytön 

louhinta. Sisällön louhinta on nimensä mukaisesti nettisivun sisällön tietojen tutkimista, kuten 

tekstit ja kuvat. Rakenteen louhinnassa tarkastellaan sivun linkittymistä Internetissä. Tarkoitus on 

tutkia mihin sivuille kyseiselle sivulla on linkkejä tai esimerkiksi kuinka paljon sivulla on kävijöitä. 

(Bose 2009, s. 160–164.)  Käytön louhintaan voidaan käyttää niin sanottua clickstream -tekniikkaa. 

Tekniikka ottaa huomioon useita kymmeniä muuttujia, joiden avulla käyttöä voidaan arvioida 

käyttäjiä. Muuttujia ovat esimerkiksi sivulla käyntien määrä, milloin viimeksi käynyt sivulla, 

sivulla vietetty aika ja klikkausten määrä. Käyttäjistä saadaan yksityiskohtaista tietoa ja asettamalla 

lisää mitattavia muuttujia. Tämän kaltainen analytiikka voi käyttää yli 50 muuttujaa. (Van den Poel 

ja Buckinx 2005, s. 561–565)   

 

Ohjaileva-analytiikka käyttää hyväkseen algoritmeja, joiden avulla voidaan etsiä vaihtoehtoisia 

ratkaisuja (Delen ja Demirkan 2012). Ohjaileva analytiikka muodostuu algoritmeista ja ennustavan 

analytiikan tekniikoista. Analysoimalla tietoa pidemmältä ajalta ohjailevan analytiikan algoritmit 

muodostavat kaavoja ja tapoja joiden avulla voidaan muodostaa esimerkiksi optimaalisia ratkaisuja 

käymällä läpi vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tarkastelemalla lopputuloksia. (Kapoor ja Sherif 2012, s. 

1625–1637.)   
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4 BA:N HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA 

4.1 Toimitusketju 

 

BA:n hyödyntäminen toimitusketjussa vaatii yritykseltä BA:n tarpeen ja strategisten avaintekijöiden 

määrittelyn (Sahay ja Ranjan 2008, s. 37).  Ajatusta tukee myös Oliveiran et al. (2012, s. 5488) 

julkaisema artikkeli. Artikkelissa sanotaan, että rajallisten resurssien johdosta yritysten tulee 

tunnistaa alueet joilla BA:n mahdollisuudet ovat suurimmat. Jotta BA:ta voidaan siis hyödyntää 

tehokkaasti, tulee ensiksi määritellä toimitusketjun eri vaiheet. Tässä työssä toimitusketjun 

toiminnot määritellään SCOR-mallin avulla. SCOR-malli on yleisesti huomioitu keino 

toimitusketjun tunnistamiseen, arvioimiseen ja tarkkailuun (McCormack 2004, s. 1192–1193; Cai et 

al. 2009, s. 513) SCOR-mallin on kehittänyt Supply Chain Council. Malli jakaa toimitusketjun 

viiteen tekijään: hankinta, tuotanto, jakelu, suunnittelu ja palaute (SCC, 2012)  

 

Oliveira et al. (2012, s. 5489–5491) esittävät tutkimuksessaan BA:n vaikutuksia toimitusketjun 

suorituskykyyn riippuen toimitusketjun kehittyneisyydestä. Toimitusketjun kehittyneisyys jaetaan 

viiteen tasoon, jossa ensimmäisen taso on alhaisin ja viides taso on kehittynein. Estampe et al. 

(2013, s. 248–249) esittävät artikkelissaan Pachén ja Spalanzin muodostaman samankaltaisen 

mallin. Oliveira et al. (2012, s. 5489–5491) esittämä malli toimitusketjun kehittyneisyyden tasoista 

on esitetty kuvassa 2.  

 

Kuva 2: Toimitusketjun kehittyneisyyden tasot (Lähde: Valaderas de Oliveira et al. 2012, s. 5491) 
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Tutkimuksessa huomattiin, että ensimmäisellä tasolla BA:lla on positiivinen vaikutus suunnitteluun 

ja hankintaan sekä osittainen vaikutus tekoon. Vaikutusta suunnitteluun ja hankintaan selitetään 

sillä, että ensimmäisellä tasolla kysynnän, tuotannon ja jakelun suunnittelu on alhaista tai jopa 

olematonta, jolloin pienikin panostus suunnittelu tuottaa positiivinen vaikutuksen toimitusketjun 

suorituskykyyn. Bose (2006, s. 53) kuitenkin muistuttaa artikkelissaan, että heikko tiedon laatu on 

johtaa helposti epäonnistumiseen tietojärjestelmien käytössä. Oliveira et al. (2012, s. 5494) ottaakin 

tämän näkökulman huomioon arvioidessaan BA:n hyötyjä. Oliveiran mukaan ensimmäisellä tasolla 

operoivien yritysten tiedon määrä ja laatu voi olla rajallista, jolloin myöskään BA:ta ei voida 

hyödyntää tehokkaasti. Suunnittelussa BA:ta voidaan hyödyntää esimerkiksi ennustamaan 

markkinatrendejä tuotteiden ja palveluiden osalta. Hankinnassa BA:ta voidaan hyödyntää 

esimerkiksi toimittajien luokittelussa ja hintaneuvotteluissa. (Trkman et al. 2010, s. 319.)  

 

Toisella tasolla yritykset toteuttavat jo jakeluverkoston hallintaa, kysynnän ennustamista ja 

tuotannon suunnittelua. Yritykset joiden toimitusketju voidaan luokitella tasolle kaksi, voivat 

keskittyä esimerkiksi JIT (Just-In-Time) tuotantoon, jolloin kilpailuetu saavutetaan oikea-aikaisella 

ja luotettavalla toimituksella. Tällöin BA:ta voidaan hyödyntää erityisesti jakelussa (Oliveira et al. 

2012, s. 5494–5495). BA:n avulla voidaan huomata esimerkiksi mahdolliset tuotannon 

myöhästymiset, jotka vaikuttavat jakeluun. Tällöin on mahdollista esimerkiksi laskea jakelureitit 

uudelleen niin, että oikea-aikainen toimitus onnistuu. (Sahay ja Ranjan 2008, s. 42.) Toisaalta BA:n 

hyödyntäminen jakelussa voi olla rajallista yrityksissä, koska useat yritykset ovat ulkoistaneet 

logistiikan (Trkman et al. 2010, s. 319).  

 

Oliveiran et al. (2012, s. 5495–5496) mukaan tasolla kolme yritysten tiedon tarve on kasvanut jo 

huomattavasti, kun toimintatapaa pyritään tekemään mahdollisimman kilpailukykyiseksi. Oliveira 

et al. (2012, s. 5496) esittääkin, että BA:n suurin hyöty nähdään tuotannossa. BA:ta voidaan 

hyödyntää resurssien tehokkaassa käytössä niin ajallisesti kuin määrällisesti (Trkman et al. 2010, s. 

319). Toisaalta kilpailukykyinen tuotanto tarkoittaa, että ketjusta poistetaan kaikki ylimääräinen, 

myös ajan suhteen (Naylor et al. 1999, s. 110–111). Tämän perusteella olisi voinut myös olettaa, 

että BA:ta voitaisiin tällä tasolla hyödyntää myös kysynnän suunnittelussa ja hankinnoissa. 

Tutkimus ei kuitenkaan todennut tätä.  

 

Neljännellä ja viidennellä tasolla yritykset operoivat monimutkaisessa verkostossa. On siis 

luonnollista, että yritykset pyrkivät rakentamaan vahvempia suhteita kumppaneiden kanssa. Tästä 
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syystä BA:ta voidaan tehokkaimmin hyödyntää hankinnassa. Hankinnalla ei enää pyritä arvioimaan 

toimittajia, jotka pystyvät esimerkiksi toimittamaan tehokkaasti materiaaleja, vaan pyrkimys on 

etsiä kumppaneita strategiseen yhteistyöhön. (Oliveira et al. 2012, s. 5495–5496.)  

 

Tutkimuksen tulokset on tiivistetty taulukossa 3. P kuvastaa selkeää hyötyä kyseisessä 

toimitusketjun ja kehittyneisyyden tasossa. N kuvastaa todennäköistä hyötyä. Tutkimus ei pystynyt 

osoittamaan selkeää hyötyä, mutta korrelaatio suorituskyvyn parantumiseen on kuitenkin 

havaittavissa. 

 

Taulukko 3: BA:n vaikutus toimitusketjun eri ominaisuuksiin 

 Suunnittelu Hankinta Tuotanto Jakelu 

Taso 1 N P P  

Taso 2    P 

Taso 3   P  

Taso 4  P P P 

Taso 5  P P N  

 

4.2 Asiakashallinta 

 

Asiakashallinnalla tarkoitetaan yksittäisten asiakkaiden tiedon keräämistä ja analysointia. Tietoa 

tulee kerätä kaikista mahdollisista asiakasrajapinnoista aina asiakaskäynneistä kotisivuilla 

käymiseen. (Kotler ja Amstrong 2008, s. 111.) Ngai et al. (2009, s. 2593) esittävät artikkelissaan 

asiakashallinnan neljä dimensiota: asiakkaan tunnistaminen, asiakkaiden houkuttelu, asiakkaan 

säilyttäminen ja asiakassuhteen kehittäminen. Xu ja Walton (2005, s. 962–963) esittävät 

artikkelissaan analyyttisen asiakashallinnan mallin, jonka avulla analytiikkaa voidaan hyödyntää 

edellä mainituissa neljässä dimensiossa. Malli on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3: Analyyttisen asiakashallinnan tiedon hankinta. (Lähde: Xu ja Walton 2005, s. 963) 

 

Ngai et al. (2009, s. 2594) tiivistää asiakkaan tunnistaminen-dimension omien asiakkaiden 

profilointiin ja segmentointiin. Segmentointi ja profilointi eivät sinänsä ole mitään mullistavaa, 

koska näitä on pystytty tekemään jo aiemminkin. Varsinainen hyöty tässä nähdään, kun asiakkaita 

voidaan profiloida ja segmentoida usealla eri tavalla ja nopeasti suurista tietomassoista. Xu ja 

Waltonin (2005, s. 964–965) esittävät artikkelissaan tapoja kuinka segmentointi voidaan tehdä 

analytiikan avulla: asiakkaan tuottavuuden ja jakelukanavan, asiakkaan tai tuotteen 

palvelukustannusten keskiarvotilauksen mukaan, asiakkaan kokonaisarvon, asiakkaan pois 

lähtemisen mahdollisuuden ja asiakastyytyväisyyden mukaan. Heterogeenisestä tietomassasta 

voidaan luokitella ja ryhmitellä asiakkaita haluttuun muotoon. (Ngai et al. 2009, s. 2594)  

 

Ngai et al. (2009, s. 2594) esittää suoramarkkinoinnin yhtenä asiakkaiden houkuttelun keinona. 

Tehokas suoramarkkinointi vaatii tiedon siitä kenelle, mitä, kuinka, milloin ja kuinka usein 

tarjotaan (Prinzie ja Van den Poel 2005, s. 630–633). Esimerkiksi nettikaupan asiakkaita seurataan 

tarkasti. Tietoa kerätään jokaisesta klikkauksesta, millä sivulla on viettänyt aikaa, vierailun 

kokonaisaika ja klikkausten määrä. Edellä on mainittu vain pieni osa todellisesta tiedon 

keräyksestä. Analytiikan avulla tiedoista voidaan muodostaa ennusteita ja kaavoja, jonka 

perusteella tiedetään mitä, milloin ja kuinka usein tarjotaan. (Van den Poel ja Buckinx 2005, s. 560–

562.)  

 

Useiden tutkimuksien mukaan vanhan asiakkaan pitäminen on huomattavasti kannattavampaa kuin 

uusien hankkiminen (Luck ja Lancaster 2003, s. 218; Zineldin 2000, s. 9-23). Toisaalta Reichheld ja 
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Sasser (1990, s. 108) esittävät, että on hyvin yleistä menettää 15–20% asiakkaista vuosittain. 

Kestävä toiminta siis edellyttää myös uusien asiakkaiden hankintaa. D´Haen ja Van den Poel (2013, 

s. 2-4) esittävät kolmivaiheisen asiakashankinnan mallin. Tässä kandidaatin tutkielmassa 

paneudumme kuitenkin vain ensimmäiseen vaiheeseen, koska toinen ja kolmas vaihe sisältävät 

lähinnä vain erilaisia algoritmeja ja matematiikkaa, jotka tarkentavat lopputulosta. Ensimmäisen 

vaihe on omien asiakkaiden tunnistaminen. Jotta uusia asiakkaita voidaan hankkia tehokkaasti, tulee 

tunnistaa omien asiakkaiden piirteet. Nykyisten asiakkaiden profiileja käytetään uusien asiakkaiden 

hankinnan perustana. Vaiheen ensimmäinen osa on saman kuin Ngai et al. (2009, s. 2594) esittämä 

asiakashallinnan ensimmäinen vaihe, asiakkaan tunnistaminen. Tämän vaiheen yhteydessä 

arvioidaan myös uusia asiakkaita. Vaiheen tarkoituksena on löytää samankaltaisuuksia uusista ja 

vanhoista asiakkaista. Analytiikan avulla mahdollisista asiakkaista löydetään potentiaalisimmat 

uudet asiakkaat, koska potentiaaliset asiakkaat omaavat samankaltaisia ominaisuuksia kuin nykyiset 

asiakkaat. (D’Haen ja Van den Poel 2013, s. 2-4.)  

 

Toisaalta on myös mahdollista arvioida nykyisten asiakkaiden epätavallista toimintaa ja päätellä 

onko asiakas vaihtamassa kilpailijalle (Xu ja Walton 2005, s. 967). Kotler ja Amstrong (2008, s. 

112) esittävät kirjassaan SAP:n tekemän tutkimuksen, jonka mukaan asiakkaat, jotka käyttivät 

analytiikkaa asiakashallinnan apuna, säilyttivät 10 %:a enemmän asiakkaita. BA:ta hyödyntämällä 

voidaan ennustaa asiakaskäyttäytymistä ja näin kohdentaa oikeanlaisen toiminnan oikealle 

asiakkaalle. Jotta ennustava analyysi on mahdollista, on valittava kohdeasiakkaat ja määritellä 

näiden käyttäytyminen sekä mittarit niiden seuraamiseen. Tämän jälkeen on mahdollista löytää 

käyttäytymistapoja, joista lopuksi voidaan tuottaa ennustavaa analyysia. (Xu ja Walton 2005, s. 

965.) Kuva 4 selventää asiakaskäyttäytymisen ennustamisen.  

 

 

 

Kuva 4: Asiakaskäyttäytymisen ennustaminen. (Lähde Xu ja Walton 2005, s. 965) 

 

Ngai et al. (2009, s. 2595) esittää asiakassuhteen kehittämisen koostuvan kolmesta tekijään: 

asiakkaan elinkaaren arvo, ristiinmyynti sekä kauppakorianalyysi. Hosseini et al. (2010, s. 5260–
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5262) esittävät artikkelissaan RFM -mallin asiakkaan elinkaaren arvon arvioimiseen. Malli koostuu 

kolmesta tekijästä: viimeaikaisuus (recency), toistumistiheys (frequency) ja rahallinen arvo 

(monetary value). Viimeaikaisuudella tarkoitetaan aikaa edelliseen ostotapahtumaan. 

Toistumistiheys mittaa ostotapahtumien tiheyttä tietyllä aikajaksolla ja rahallinen arvo kertoo 

kulutetun rahamäärän tietyllä aikajaksolla. Antamalla näille kolmelle tekijälle painoarvot, voidaan 

arvioida asiakkaan elinkaaren arvo erilaisin algoritmien. (Hosseini et al. 2010, s. 5261; Liu ja Shih 

2005, s. 388–395.) Elinkaaren arvon määrittäminen tähtää yleensä asiakkaiden segmentointiin. Tätä 

kautta yritykset voivat jälleen kohdistaa resurssejaan tärkeille asiakkaille. (Hosseini et al. 2010, s. 

5259–5264.) 

 

Ristiinmyynnillä pyritään lisäämään nykyisten asiakkaiden myyntiä tarjoamalla täydentäviä 

tuotteita tai palveluita (Li et al. 2011, s. 683). Ristiinmyynti edellyttää korrelaatioiden löytämistä 

tuotteiden välillä. Tuotteiden välinen korrelaatio voi olla tuotteen tai tuotteiden ja ostotapahtuman 

välinen yhteys. Korrelaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä myös useiden ostotapahtumien eli 

ketjujen tutkimista, joista yritetään löytää yhteneväisyyksiä. Tuotteiden välinen assosiaatio 

tarkoittaa tuotteita, joita ostetaan samalla kertaa. Esimerkiksi leipää ostettaessa ostetaan usein myös 

juustoa. Assosiaatioita voidaan tutkia asiakaskohtaisesti tai asiakasryhmittäin. (Changchien et al. 

2004, s. 43–45.) Kauppakorianalyysi toimii hyvin samalla tavalla kuin ristiinmyynti. Tarkoitus on 

etsiä yhteyksiä tuotteiden ja ostotapahtumien välillä. Ristiinmyynnin ja kauppakorianalyysin avulla 

yritykset voivat suunnitella esimerkiksi kaupan hyllypaikkojen järjestyksen ja verkkokaupan 

sivujen ulkoasun. (Chen et al. 2005, s. 344–352.) 

4.3 Suorituskyky 

 

BA:n avulla on mahdollista kehittää organisaation suorituskykyä ja sitä kautta luoda organisaatiolle 

kilpailuetua muihin nähden (Davenport ja Harris 2007, s. 47). Yritykset ovat kehittäneet viime 

vuosina monimutkaisempia ja kehittyneempiä suorituskyvyn johtamisohjelmia. Uusien 

kehittyneiden ohjelmien avulla päättäjät saavat tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi. Näillä 

suorituskyvyn johtamisohjelmilla yritykset pystyvät keräämään ja analysoimaan tietoa yrityksen 

suorituskyvystä ja löytämään yrityksen menestystekijät. (Scläfke et al. 2013, s. 110.) 

 

Yksi haaste suorituskyvyn johtamiselle on löytää siihen sopivia analyyttisiä työkaluja. Joidenkin 

analyyttisten työkalujen käyttö vaatii taitoja perinteisen suorituskyvyn johtamisen ulkopuolelta. 

Viime vuosina tapahtuneen BA:n merkittävän kehityksen ansiosta BA pystyy tarjoamaan lupaavia 
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työkaluja suorituskyvyn johtamiselle, joiden avulla voidaan ratkaista suorituskyvyn johtamisen 

nykyisiä haasteita, lisäksi ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia tiedon keräämiseen ja analysointiin. 

Käyttämällä näitä uusia BA:n mahdollistamia työkaluja suorituskyvyn johtamisessa, pystytään 

saamaan uusia käsityksiä yrityksen toiminnasta ja siihen liittyvistä osatekijöistä. Näitä uusia 

käsityksiä tutkimalla ja hyväksi käyttämällä voidaan parantaa suorituskyvyn johtamisen 

tehokkuutta. (Scläfke et al. 2013, s. 111.) 

 

Hyödyntämällä BA:ta suorituskyvyn hallinta-järjestelmien ohella, saadaan kokonaisuudesta 

aiempaa tehokkaampi. Lisäksi Bronzo et al. (2013, s. 305) totesivat tekemässään tutkimuksessa, että 

BA:n käytöllä on positiivinen vaikutus organisaation suorituskykyyn. Erityisesti BA pystyisi 

tukemaan aineettomien ja/tai aineellisten tekijöiden syyperäisten kytköksien löytämistä, hallintaa ja 

selvittämään mikä niiden yhteys on. Eri BA:n menetelmillä voidaan tunnistaa ja todentaa 

suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden kytkökset. Näitä kytköksiä voidaan esittää esimerkiksi 

suorituskykypuudiagrammien avulla. BA:n analyyttisen lähestymistavan avulla voidaan löytää 

uusia suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä tai niiden kytköksiä toisiinsa. Tämä voisi olla yksi 

mahdollinen BA:n käyttötarkoitus suorituskyvynjohtamisessa. (Scläfke et al. 2013, s. 112.) 

 

BA:lla voidaan käyttää järjestelmälliseesti tunnistamaan, käyttämään ja todistamaan suorituskykyyn 

vaikuttavien tekijöiden, tuotantopanosten, prosessien, tuotannon ja lopputuleman välisiä kytköksiä. 

Tämä tuottaa johdolle tärkeää tietoa, minkä avulla BA tukee yrityksen menestystä. BA:n tehtävä 

suorituskyvyn johtamisessa on auttaa löytämään, ymmärtämään ja hyödyntämään oleellisia 

suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. BA pystyy näin auttamaan johtajia löytämään uusia 

mahdollisia strategioita tai auttaa toteuttamaan ne tehokkaasti. (Scläfke et al. 2013, s. 113.) 

 

Jotta BA:ta voitaisiin käyttää tehokkaasti suorituskyvyn johtamisen tukena, täytyy organisaation 

täyttää tietyt vaatimukset. Ensinnäkin BA:n tehokas käyttö vaatii hyvää tiedon saatavuutta. Lisäksi 

organisaatiolla tulisi olla riittävä IT-infrastruktuuri ja siihen tarvittavat taidot. BA:n käytöllä 

suorituskyvyn johtamisessa on eniten hyötyä silloin kun organisaatiolla on jo kehittynyt IT-

infrastruktuuri. BA:n tehokkaan käyttöön tarvittavan tiedon hankinta voi olla haasteellista, sillä 

joitakin ajureita on hyvin vaikea mitata. Tällaisia ovat varsinkin aineettomat arvot kuten 

työturvallisuus. (Scläfke et al. 2013, s. 113.) 

 



18 

 

 

 

BA:n käyttö suorituskyvyn johtamisen tukena on tehokkainta, kun eri tietojärjestelmien 

erikoisosaamiset yhdistyvät. Kuvassa 5 on esitetty kolme tärkeää tietojärjestelmäosa-aluetta, joiden 

yhdistelmässä BA:n käyttö on tehokkainta.  (Klatt et al. 2011, s. 36.) Nämä osa-alueet ovat IT, 

analyyttiset metodit ja laskentatoimi. IT luo pohjan tuottamalla tarvittavaa tietoa. Laskentatoimi 

keskittyy syy-seuraussuhteiden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen suorituskyvyn optimoimiseksi ja 

analyyttiset metodit yhdistävät laskentatoimen löydökset monimutkaisempiin ja kehittyneempiin 

matemaattisiin, tilastollisiin ja ekonometrisiin malleihin. (Scläfke et al. 2013, s. 113–114.) 

 

Kuva 5: BA:n tehokkaan hyödyntämisen olosuhteet (Scläfke et al. 2013, s. 114) 

 

BA:n tehokas hyväksikäyttö suorituskyvyn johtamisessa on tärkeää. Jotta BA:ta voidaan käyttää 

tehokkaasti, täytyy organisaation käyttää sille sopivia ja sen tarkoitusperiä tukevia menetelmiä. 

Varsinkin sopivien menetelmien tunnistaminen ja valinta voi olla haastavaa. Käytettävä tieto, 

suorituskyvyn mittarit ja analyyttiset tavoitteet täytyy määritellä ja se kuinka, missä ja milloin niitä 

käytetään. Scläfke et al. (2013, s. 116) on luonut mallin, joka tarjoaa ohjeistusta millaisia BA 

menetelmiä tulisi käyttää, kun yritetään löytää ja tutkia eri suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden 
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keskinäisiä kytköksiä. Tämä malli voisi helpottaa BA:n käyttöönottoa osaksi suorituskyvyn 

johtamista.  

 

Kuvassa 6 on esitetty Scläfken et al. (2013, s. 117) tekemä malli. Se muodostuu neljästä eri 

kerroksesta, jotka kuvaavat suorituskyvyn johtamisen haasteiden ratkomiseen tarvittavia toimintoja. 

Konteksti pitää sisällään sisäiset ja ulkoiset organisaatioon vaikuttavat tekijät. Mallin neljä kerrosta 

ovat valinta, yhdistäminen, kontrolli ja viestintä.  

 

 

Kuva 6: Sopivien menetelmien valintamalli (Scläfke et al. 2013, s. 117) 

 

Valintakerros 

Valintakerros muodostuu tuotantopanosten, prosessien, tuotoksen ja lopputuloksen ajureiden 

valinnasta. Valinta voidaan tehdä joko jo olemassa olevien suorituskyvyn johtamisjärjestelmillä tai 

muiden tietolähteiden avulla.  (Scläfke et al. 2013, s. 116.) 

 

Yhdistämiskerros 

Yhdistämis-kerroksessa valitut ajurit yhdistetään toisiinsa niiden keskinäisten kytkentöjen 

perusteella. Yhdistämisen perusteena ovat ajureiden väliset syy-seuraus -suhteet. Syy-seuraus -

suhteita muodostettaessa on otettava myös huomioon mahdolliset viivästykset. Esimerkiksi ajurin A 

muutoksesta aiheutuva ajurin B muutos ei välttämättä ole välitön vaan saattaa tapahtua vasta jonkin 
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ajan kuluttua tai pitkän aikavälin aikana. Ajureiden välisiä syy-seuraus -suhteita voidaan etsiä BA:n 

avulla. (Scläfke et al. 2013, s. 117.) 

 

Kontrollikerros 

Kun ajureiden keskinäiset syy-seuraus -suhteet ovat tiedossa, voidaan niiden avulla määritellä 

ratkaisevat kontrollikeinot. Johdon toimet ja johdonhallinta-järjestelmän malli voidaan päätellä 

näiden tietojen kytköksistä. Koska käytössä on palautejärjestelmä, tulee suorituskyvyn ajureiden 

kytköksiä uusia säännöllisesti palautteen perusteella. Tämä kannustaa ja kehittää organisaation 

laajuista jatkuvaa oppimista.  (Scläfke et al. 2013, s. 117.) 

 

Viestintäkerros  

Viestintäkerros muodostuu suorituskyvyn ajureiden sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. 

Viestintäkerrokseen kuuluu myös ohjaustoimien ja olemassa olevien mallien parannusehdotusten 

vieminen eteenpäin. (Scläfke et al. 2013, s. 117.) 

 

Mallin avulla voidaan paikallistaa missä BA:n analyyttinen lähestymistapa tuo eniten lisäarvoa. 

Esimerkiksi raaka-aineen hinnan ennustaminen voidaan liittää tehokkaaseen hinnoitteluun eli 

hyödyntämällä BA:ta tuotantopanos vaiheessa, päästään tarkempaan ja tehokkaampaan 

hinnoitteluun. Organisaatio voi käyttää mallia selventämään, mitkä tekijät vaikuttavat toivottuun 

lopputulokseen. Näin organisaatio voi automaattisesti nähdä missä BA kannattaa ottaa käyttöön, 

jotta haluttu lopputulos saavutettaisiin. Malli siis luo standardisoidun tavan selvittää suorituskyvyn 

ajureiden välisiä suhteita ja antaa mahdollisuuden päättäjille todistaa ja tutkia oletettuja keskinäisiä 

riippuvuuksia. (Scläfke et al. 2013, s. 117.) 

 

Käytännössä organisaatioissa monet syy-seuraussuhteet perustuvat olettamukselle, eikä niitä ole 

varsinaisesti koskaan todistettu. Nämä oletukset voivat johtaa suorituskyvyn johtamisen tehon 

heikkenemiseen. BA pystyy todentamaan onko oletetut syy-seuraus -suhteet todellisia vai ei, jolloin 

luottamus tietoon paranee. (Scläfke et al. 2013, s. 118.) 
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5 BA:N HYÖDYNTÄMINEN STRATEGIASSA 

 

Klatt et al. (2011, s. 32) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että markkinoilla parhaiten pärjääville 

yrityksille oli yhteistä niiden laajempi ymmärrys strategian kehityksestä. Nämä johtavat yritykset 

käyttivät muita enemmän BA:n tarjoamia analyysejä heidän strategian suunnittelussaan. Tästä 

voidaan päätellä, että yrityksen on todennäköisesti kannattavaa hyödyntää BA:ta strategian 

muodostamisessa. Davenport (2006, s. 107) mukaan suurimmalla osalla yrityksiä suurimmalla 

osasta toimialoista on syytä pyrkiä muokkaamaan strategiaansa BA:n mukaan. Sillä lähes jokainen 

Davenportin (2006, s. 107) aggressiiviseksi analyyttisiksi kilpailijoiksi tunnistamat yritykset olivat 

selkeitä johtajia omalla osa-alueellaan.  

 

BA:n ja organisaation strategian välinen yhteys on mahdollista jakaa neljään tasoon. Tasojen avulla 

organisaatio voi pohtia onko BA:n käyttö organisaatiossa tehokasta ja käyttääkö organisaatio BA:n 

kaikkia mahdollisuuksia. Tätä kautta organisaatio voi harkita olisiko kannattavaa panostaa lisää 

BA:n optimointiin ja kehittämiseen.  (Laursen ja Thorlund 2010, s. 19.) Kuvassa 7 on esitetty 

organisaation strategian ja BA:n välistä yhteyttä kuvaavat neljä tasoa. 

 

 

Kuva 7: Organisaation strategian ja BA:n välisen yhteyden neljä astetta. (Laursen ja Thorlund 2010, 

s. 20) 

 

Kuvassa esitetyt tasot kuvaavat kypsyyttä, kykyä ja halua käyttää BA:ia organisaation strategian 

muodostamisessa ja toteutuksessa. Mikään näistä neljästä tasosta ei ole aina toista parempi vaan 

organisaation on kyettävä valitsemaan heidän strategiaansa sopiva taso. BA on joillakin aloilla 

tärkeä kilpailutekijä, kun taas toisilla sillä ei ole merkittävää vaikutusta toiminnan menestykseen. 
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On mahdollista, että organisaatiolla ei yksinkertaisesti ole tarvittavaa tietoa, työntekijöitä tai 

teknologiaa BA:n hyödyntämiseksi.  (Laursen ja Thorlund 2010, s. 20.) 

 

5.1 BA:n ja organisaation strategian yhteyden neljä tasoa 

 

Kuvassa 7 esitetyssä ensimmäisessä asteessa organisaation strategia ja BA eivät ole millään lailla 

kytköksessä keskenään. Organisaatioissa, joissa ei ole yhteyttä BA:n ja organisaation strategian 

välillä, ei hyödynnetä tietoa päätöksenteossa strategisella tasolla. BA:ta sen sijaan saatetaan käyttää 

joidenkin yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi. (Laursen ja Thorlund 2010, s. 21.) 

 

 Usein syy miksi BA:ta ei käytetä organisaation strategian tukena, johtuu siitä, että sille ei ole 

oikeita olosuhteita. Esimerkiksi pienellä yrityksellä, jolla on vain muutamia asiakkaita, BA:n 

käyttämisen vaativat tekijät tulisivat kalliimmiksi kuin sen käytöstä saatavat hyödyt.  Joillakin 

yrityksillä ongelmaksi voi nousta myös, että strategiassa asetettuja tavoitteita ei voida mitata. 

(Laursen ja Thorlund 2010, s. 22.) 

 

Organisaatioissa, joissa BA tukee strategiaa käytännön tasolla, BA on reaktiivinen toiminto 

strategiaan nähden. BA tehtävänä strategiassa on valvoa strategiassa asetettujen tavoitteiden 

täyttymistä.  Kuvassa 8 on kuvattu kuinka BA ja organisaation strategian välinen suhde toimii tällä 

tasolla. (Laursen ja Thorlund 2010, s. 22.) 

 

 

Kuva 8: BA valvoo strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutusta. (Laursen ja Thorlund 2010, s. 

23) 
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Tällä tasolla BA:n tuottamien raporttien vastaanottajat ovat yksittäiset osastot ja henkilöt. Tämä 

tarkoittaa, että BA ei tuota palautetta suoraan strategiselle tasolle. BA tukee organisaation toimintaa 

ennakoivasti, mutta reaktiivisesti strategiaan nähden. Tällä asteella organisaation strategian pohjalta 

organisaation eri yksiköt määrittelevät joukon tavoitteita, jotka aikovat saavuttaa. Joskus nämä 

tavoitteet tulevat suoraan organisaation strategiasta. Esimerkiksi strategiassa voi olla määritelty 

myynnin kasvun tavoitteeksi 10 % seuraavan vuonna. Asetettaviin tavoitteisiin voidaan myös liittää 

lisäinformaatiota, kuten millä asiakassegmenteillä pyritään toteuttamaan kyseistä kasvua tai millä 

tuotteilla. Näiden tavoitteiden kautta organisaation eri yksiköt pyrkivät toteuttamaan asetettua 

strategiaa. BA:n tehtävänä on valvoa kuinka hyvin näitä asetettuja tavoitteita onnistutaan 

saavuttamaan.  (Laursen ja Thorlund 2010, s. 23.) 

 

Jotta BA pystysi valvomaan asetettuja tavoitteita tulee tavoitteiden täyttää tietyt vaatimukset. 

Tavoitteiden tulee olla täsmällisiä, mitattavia ja aikaan sidottuja. Täsmällisyydellä tarkoitetaan, sitä 

että tavoitteet ovat selkeästi ja yksiselitteisesti määritelty. Esimerkiksi kuinka paljon organisaatiolla 

tulee olla asiakkaita vuoden loppuun mennessä tai kuinka paljon organisaation täytyy vähentää 

kuljetusaikoja. Tavoitteiden mitattavuudella tarkoitetaan, että asetettavia tavoitteita täytyy pystyä 

mittaamaan tai ne eivät voi olla tavoitteena. Esimerkiksi, jos organisaatio ei voi tietää kuinka paljon 

sillä on asiakkaita, niin asiakkaiden määrä ei voi olla silloin tavoitteena.  Tavoitteen aikaan 

sidottavuudella tarkoitetaan, että tavoitteen saavuttamiselle tulee olla määritelty aikaraja, johon 

mennessä asetettu tavoite tulisi saavuttaa. Tällöin voidaan jo tarkasteluajanjakson alussa huomata, 

jos tavoitteiden saavuttaminen ei etene odotetusti ja voidaan tehdä ajoissa korjaavia toimenpiteitä.  

(Laursen ja Thorlund 2010, s. 24.) 

 

Kun asetetut tavoitteet ovat täsmällisiä, mitattavia ja aikaan sidottuja, voidaan niitä tarkastella BA:n 

avulla. Mikäli asetetut tavoitteet eivät täytä vaadittuja ominaisuuksia, BA:n käyttöönotossa ei 

tiedetä mitä tietoa tulisi kerätä ja laskea, jotta se kuvaisi tavoitteen saavuttamista. Jos asetetut 

tavoitteet eivät ole mitattavia, on mahdotonta määrittää ne teknisesti, jotta niitä voitaisiin hyödyntää 

BA:ssa. Jos taas tavoitteet eivät ole aikaan sidottuja, on mahdotonta arvioida kuinka hyvin on 

onnistuttu tavoitteiden saavuttamisessa tarkasteluhetkeen mennessä. Esimerkiksi yritys, joka asettaa 

tavoitteekseen kasvattaa myyntiään 10 %:a. Mikäli yritys ei aseta minkäänlaista aikarajaa tavoitteen 

saavuttamiselle, on hyvin vaikeaa arvioida kuinka hyvin tavoitteen saavuttaminen etenee. Jos yritys 

on kasvattanut myyntiään 1 %:n vuoden aikana ja kasvu on tarkoitus saavuttaa 10 vuoden aikana, 
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on tavoitteessa pysytty. Toisaalta, jos kasvu on tarkoitus saavuttaa kahden vuoden aikana, on 

tavoitteesta jääty huomattavasti. (Laursen ja Thorlund 2010, s. 25.) 

 

Kolmannella asteella organisaatiossa on jo oma BA toimielin, jolla on kyky analyyttiseen tiedon 

käsittelyyn. Eli organisaatio on tehnyt merkittäviä investointeja ohjelmistoihin ja työntekijöihin. 

Tätä astetta kuvaa myös BA:n ja organisaation strategian välinen jatkuva vuoropuhelu. Tällä tasolla 

BA:n luoma tieto välittyy takaisin strategiatasolle erilaisten raporttien muodossa.  

 

Tällä asteella organisaation strategian ja BA:n välinen vuoropuhelu muodostaa kuvassa 9 esitetyn 

kaltaisen jatkuvan ketjun. Ketjun aluksi organisaatio muodostaa ja suunnittelee strategiansa. 

Seuraavaksi toteutetaan tehtyä strategiaa. Tämän jälkeen alkaa asetettujen tavoitteiden jatkuva 

mittaaminen ja tavoitteista poikkeavien arvojen analysointi. Lopuksi tehtyjen analyysien perusteella 

strategiaa muutetaan ja optimoidaan. Näin BA:n luomien analyysien ja raporttien avulla strategiaa 

voidaan muuttaa jatkuvasti sopimaan muutoksiin markkinoilla tai organisaatiossa itsessään. Eli 

BA:n tehtävänä tässä ketjussa on tarjota jatkuvasti merkityksellistä tietoa strategian kehittämiseksi.  

(Laursen ja Thorlund 2010, s. 26–27.) 

 

Kuva 9: BA:n ja organisaation strategian välinen jatkuva ketju (Laursen ja Thorlund 2010, s. 28) 
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Kun strategia käynnistetään, sen edistymistä mitataan jatkuvasti. Asetettuja tavoitteita ei juuri 

koskaan saavuteta täsmälleen vaan yleensä toteuma on joko alle tai yli asetetun tavoitteen. 

Molemmissa tapauksissa analyysien avulla voidaan oppia miksi toteuma poikkesi asetetusta 

tavoitteesta. Hyödyntämällä jatkuvaa palautetta, on mahdollista optimoida ja kehittää organisaation 

strategiaa jatkuvasti. Jatkuva oppiminen ylläpitää organisaation kykyä vastata yllättäviin 

muutoksiin vuosittaisten strategia prosessien välillä.  (Laursen ja Thorlund 2010, s. 28.) 

 

Neljännessä asteessa organisaatio pitää BA:ta strategisena voimavarana. Näissä organisaatioissa 

tehdään jatkuvia analyysejä markkinoiden vahvuuksista ja heikkouksista sekä mietitään kuinka 

analyysit voitaisiin yhdistää organisaation strategiaan kilpailuedun aikaansaamiseksi. Kuvassa 10 

on esitetty kuinka BA:n mahdollistamaa tietoa käytetään strategian luomiseen.  (Laursen ja 

Thorlund 2010, s. 29.) Kyseinen aste ei varsinaisesti vaadi uusia teknisiä ratkaisuja vaan 

enemmänkin strategian kehittämisestä vastuussa olevien henkilöiden osaamista. Eli strategian 

luovien henkilöiden tulisi tuntea BA:n tarjoamat mahdollisuudet.  (Laursen ja Thorlund 2010, s. 

29.) 

 

 

 

Kuva 10: BA:n tuottaman tiedon käyttäminen strategisena voimavarana. (Laursen ja Thorlund 

2010, s. 29) 
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Yksi hyvä esimerkki yrityksestä, joka käyttää BA:ta strategisena voimavarana on Amazon, joka 

myy muun muassa kirjoja Internetin kautta. Amazon säilyttää tiedon asiakkaan ostoista, jotka 

analysoidaan ja näiden analyysien avulla asiakkaalle osataan ehdottaa oikeanlaisia tarjouksia. Tämä 

tuottaa Amazonille kilpailuetua muihin nähden. Davenport (2006, s. 100) nimittää yrityksiä, jotka 

käyttävät BA:ta strategisena voimavarana analyyttisiksi kilpailijoiksi. Esimerkkeinä tällaisista 

yrityksistä hän mainitsee Harrah's ja Capital One. (Laursen ja Thorlund 2010, s. 29.) 

 

Organisaatio, joka käyttää BA:n tuottamaa tietoa strategisena voimavarana, voidaan tunnistaa 

tutkimalla sen strategiaa. Mikäli organisaatio käyttää BA:n tuottamaa tietoa strategisena 

voimavarana, sen strategian tavoitteiden mukana on ohjeet kuinka nämä tavoitteet pyritään 

saavuttamaan käyttämällä BA:n tuottamaa tietoa. (Laursen ja Thorlund 2010, s. 30.) Davenport 

(2006, s. 107) kuitenkin huomauttaa, että matka yrityksestä, joka ei käytä BA:ta strategiassaan 

yritykseksi, jolle BA on strateginen voimavara kestää monia vuosia ja voi olla hyvinkin 

vaivalloinen ja hankala. 
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6 BA-OHJELMISTOJEN ESITTELY 

 

Kappaleessa esitellään markkinoiden viisi suurinta BA-ohjelmistontarjoajaa. Yksiselitteistä 

ohjelmistoesittelyä on mahdoton tehdä, koska BA ei ole yksittäinen ohjelmisto vaan kokonaisuus, 

joka koostuu useasta tekijästä. Viisi suurinta on valittu IDC:n vuonna 2011 julkaiseman 

markkinatutkimuksen perusteella. Tutkimus käsittelee vuosia 2009–2011 ja tutkimusalueena on 

ollut koko maailma. Ensiksi esitellään BA – ohjelmistotarjonta perinteisenä jakelumallina. Tämän 

jälkeen esitellään ohjelmistotarjoajien ratkaisuja pilvipalveluina sekä mobiilina ja näitä verrataan 

perinteiseen ohjelmistoon. Nämä huomioidaan siksi, että IT-alan lehdet ja tutkimisyritykset 

ennustavat BA:n seuraavien trendien koskevan muun muassa palveluntarjoamista pilvipalveluna ja 

mobiilina. (Conrad R. 2013, Howson C. 2013, Vesset D. 2012, Evelson B. 2012). Pilvipalvelu on 

jakelumalli, jossa käyttäjä ei asenna koneelle mitään ohjelmaa, vaan palvelua käytetään internetin 

välityksellä (Kim et al. 2012, s. 1253). Ohjelmistojen esittelyssä lähteenä käytetään yritysten 

kotisivuja. 

 

6.1 Viisi suurinta BA-ohjelmistoa 

 

Viisi suurinta BA-ohjelmistotarjoajaa ovat Microsoft, Oracle, SAS, SAP ja IBM (Vesset et al. 

2012). Tässä tapauksessa ei voida puhua suoraan ohjelmistosta, koska oikeastaan vain Microsoft 

antaa olettaa, että he tarjoavat yhtä BA-ohjelmistoa. Microsoft ja SAP puhuvat BI-ohjelmistosta, 

johon on sisällytetty BA:n ominaisuudet. Oracle, SAS ja IBM ovat sen sijaan jakaneet BA:n 

useampaan tekijään. Nämä ohjelmistontarjoajat ovat sisällyttäneet BI:n osaksi BA:ta. Oracle ja SAS 

jakavat BA:n johtamiseen, BI:hin ja analytiikkaan. Nämä muodostavat kolme erillistä 

komponenttia. Internetsivujen perusteella jää hieman epäselväksi tarjotaanko komponentit omana 

ohjelmistona vai muodostavatko ne yhden ohjelmiston. IBM jakaa BA:n viiteen erilliseen 

ohjelmistoon. Myös IBM:n jaottelussa on havaittavissa samat piirteet kuin Oraclen ja SAS:in, mutta 

tämän lisäksi on lisätty erilliset ohjelmistot operatiiviseen sekä rahoitukselliseen riskienhallintaan. 

Kukin ohjelmistontarjoaja tarjoaa myös alalle räätälöityjä ratkaisuja. (IBM 2013b, Microsoft 2013b, 

Oracle 2013a, SAP 2013a, SAS 2013b.) 

 

Perinteisenä ohjelmistoratkaisuna BA – ohjelmistojen ominaisuudet ovat käytännössä samat kuin 

kappaleessa kolme esitetyn taulukon 2 sisältö. Vaikka BA:n käyttökohteita on useita, eivät 
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ohjelmistontarjoajat ole tuoneet tätä esille. Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin Oracle ja IBM. 

Oracle esittelee analytiikan käyttökohteita erittäin laajasti, tarjoten jokaiselle liiketoiminnan osa-

alueelle omaa sovellusta. Tämän lisäksi Oracle esittelee tuotelinjastoa koskevia sovelluksia. IBM 

esittelee käyttökohteita myös erittäin laajasti. Toisaalta esittelyissä on huomattavissa 

päällekkäisyyksiä. Pelkästään ohjelmistojentarjoajien kotisivuja lukemalla voisikin olettaa, että 

Oracle tarjoaisi laajimman ja monikäyttöisimmän BA-ohjelmiston. Oracle olikin markkinajohtaja 

vuosina 2009 – 2011.  Täytyy kuitenkin huomioida, että lähteenä toimivat yritysten kotisivut, joten 

johtopäätöksiä siitä, mikä on paras ohjelmisto, ei voida tehdä. (IBM 2013b, Microsoft 2013b, 

Oracle 2013a, SAP 2013a, SAS 2013b.) 

 

IDC:n tekemän tutkimuksen mukaan BA pilvipalveluna tulee kasvamaan kolme kertaa nopeammin 

kuin BA:n kokonaismarkkinat vuosien 2008 – 2013 aikana (Softwaretop100 2010, Baker, A 2010). 

Tämän perusteella voisi olettaa, että BA:n pilvipalveluita tuotaisiin selkeämmin esille yritysten 

toimesta. BA:n tarjonta pilvipalveluna on kuitenkin vajavainen. Hyvänä esimerkkinä on Microsoft 

ja Oracle, jotka eivät suoranaisesti mainosta mahdollisuutta ollenkaan. Joitakin BA mahdollisuuksia 

on kuitenkin tarjolla toimiala- tai liiketoiminnan osa-aluekohtaisissa ohjelmistoissa, riippuen 

tarjoajasta. SAP, SAS ja IBM ei myöskään tarjoa kovin kattavaa BA pilviratkaisua. Näiden 

yritysten tarjonta on hivenen laajempi, mutta sekin koskee lähinnä BI:tä sekä asiakashallintaa ja 

markkinointia, riippuen tarjoajasta. (IBM 2013c, Microsoft 2013a, Oracle 2013c, SAP 2013c, SAS 

2013c.) 

 

Mobiilitarjonta ei juuri eroa yritysten välillä. Mobiilitarjonta rajoittuu BI:hin kuuluviin 

ominaisuuksiin. Yritykset tarjoavat reaaliaikaisia raportteja, kojelautoja ja tuloskortteja. 

Poikkeuksena on Microsoft, jonka mobiilitarjonta rajoittuu olemassa olevien raporttien, 

kojelautojen ja tuloskorttien tarkasteluun. Selkeästi suosituin alusta on iOS. SAP ja Oracle 

tarjoavatkin ainoastaan iOS:lle mobiilimahdollisuutta. SAS ja IBM tarjoavat tuotetta myös 

Androidille, IBM näiden lisäksi BlackBerrylle. (IBM 2013a, Microsoft 2013a, Oracle 2013b, SAP 

2013b, SAS 2013a.) Microsoft on ainoa yritys, joka tarjoaa tuotetta Windows Phonelle. Microsoftin 

tavoite oli tuoda tuotteensa myös iOS:lle ja Androidille vuoden 2012 toisella puoliskolla (Microsoft 

2011). Tämän toteutumisesta ei kuitenkaan löytynyt tietoja, eikä Microsoft sitä mainitse esittelyn 

yhteydessä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kandidaatin tutkielmassa etsittiin vastausta kysymykseen kuinka BA:ta voidaan hyödyntää 

liiketoiminnassa. Työssä huomattiin, että BA:n käyttökohteita liiketoiminnassa on useita ja BA:ta 

voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. BA:n hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttää kuitenkin 

käyttötarkoituksen tuntemista. BA:n mahdollisuudet ovat laajat, mutta tiedon hyödyntäminen 

edellyttää myös liiketoiminnan osa-alueen tuntemista. BA:n hyödyntäminen liiketoiminnassa ei 

pelkästään rajoitu työssä esiteltyihin mahdollisuuksiin. Työssä on vain valittu näkökulmat, jota 

kautta aihetta on ruvetta käsittelemään.  

 

Toimitusketjussa BA:n tehokas hyödyntäminen on riippuvainen yrityksen toimitusketjun 

kehittyneisyydestä. Tämä on luonnollista, koska riippuen toiminnan tasosta haluttu lopputulos 

vaihtelee. Riippuen toimitusketjun kehittyneisyydestä, BA:ta voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. 

Kehittyneissä toimitusketjuissa on mahdollista etsiä sopivimmat strategiset kumppanit ja toisaalta 

vähemmän kehittyneissä toimitusketjuissa BA:ta voidaan hyödyntää esimerkiksi optimoimaan 

tuotannon suunnittelu ja hankinnat.  

 

Asiakashallinnassa BA:n hyödyntäminen perustuu pitkälti nykyisten asiakkaiden tunnistamiseen. 

Myös omien asiakkaiden tunnistaminen perustuu BA:n mahdollisuuksiin. Omat asiakkaat 

tuntemalla BA:ta on mahdollista hyödyntää useilla eri tavoilla. Nykyiset asiakkaat tuntemalla BA:ta 

voidaan hyödyntää myös uusien asiakkaiden hankinnassa etsimällä mahdollisista asiakkaista 

vastaavanlaisia käyttäytymistapoja kuin nykyisillä asiakkailla. Asiakashallinnan yhteydessä 

huomattiin myös BA:n vaikutuksia myyntiin. Tutkimalla asiakkaiden toimintatapoja on mahdollista 

tehostaa suoramarkkinointia tai toisaalta kasvattaa myyntiä suunnittelemalla vähittäismyymälöiden 

hyllypaikat. 

 

BA:ta voidaan hyödyntää myös suorituskyvyn parantamisessa. Tämä on luonnollista, koska, jos 

toimitusketjua ja asiakashallintaa voidaan tehostaa BA:lla, tällöin myös suorituskyky paranee. 

Toisaalta BA myös mahdollistaa liiketoiminnan osa-alueiden tunnistamisen joilla on suurin 

vaikutus suorituskykyyn. Näin BA:ta hyödyntämällä voidaan suoraan tutkia ja tehostaa osa-

alueiden suorituskykyä.  
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Huomattiin myös, että BA:n hyödyntäminen organisaation strategian luomisessa ja kehityksessä on 

useimmiten kannattavaa. Kandidaatin tutkielmassa esitetyt neljä eri BA:n ja organisaation strategian 

välisen suhteen tasoa kuvaavat kuinka BA vaikuttaa organisaation strategian luomiseen ja 

toteutukseen kyseisellä tasolla. Tasojen avulla organisaatio voi arvioida mille tasolle se tällä 

hetkellä kuuluu ja tulisiko sen mahdollisesti hyödyntää enemmän BA:ta strategiansa luomisessa.  

 

Lisäksi tutkittiin mitä ominaisuuksia BA:lla ja BI.llä on ja kuinka nämä eroavat toisistaan. 

Huomattiin, että BI:n tehtävänä on pääosin tiedon kerääminen sekä standardisoitujen raporttien 

luominen. BA keskittyy tiedon syvälliseen analysointiin ja uuden tiedon luomiseen. BA tarjoaa siis 

BI:tä kehittyneempiä tiedon analysointi- ja käsittelymenetelmiä, joiden avulla päättäjät pystyvät 

tekemään entistä nopeammin ja paremmin perusteltuja päätöksiä. Toisaalta huomattiin, että BI:tä ja 

BA:ta käytetään useasti myös päällekkäin, joten todellista eroa on vaikea tehdä. Sama asia 

huomattiin tutkiessa tarjolla olevia BA-ohjelmistoja. Suuret ohjelmistotalotkaan eivät välttämättä 

tee eroa BI:n ja BA:n välille.  

 

Tutkimuksen viimeinen kysymys oli BA-ohjelmistojen tarjonta pilvipalveluna ja mobiilina. 

Perinteisenä ohjelmistona BA-ohjelmistot ovat erittäin laajoja ja niitä tarjotaan räätälöityinä 

toimialoittain ja rooleittain sekä useaan eri tarkoitukseen. Pilvipalveluna tarjonta ei vielä vastaa 

kuitenkaan perinteistä ohjelmistotarjontaa. Pilvipalveluna on mahdollista saada yksittäisiin osa-

alueisiin, kuten markkinointiin, suunnattuja BA-ohjelmistoja, mutta kokonaisvaltaista ohjelmistoa 

ei ole tarjolla. Täytyy kuitenkin huomioida, että työssä esiteltiin ainoastaan viisi suurinta 

ohjelmistontarjoajaa. Tarjolla on erittäin paljon ohjelmistoja ja on mahdollista, että pienemmät 

ohjelmistotalot tarjoavat kokonaisvaltaisempaa pilvipalvelua.  

 

Mobiilitarjonta on viiden suurimman ohjelmistontarjoajan kesken hyvin samanlainen. 

Mobiilitarjonta rajoittuu BI-ohjelmistoon riippumatta ohjelmistotalosta. Tämä on luonnollista ottaen 

huomioon tietomassat joita käsitellään. Suosituin mobiilialusta on iOS. Windows Phonelle ei 

toistaiseksi ole tarjolla kuin Microsoftin BI-ohjelmisto. Myös mobiilitarjonnan suhteen täytyy 

huomioida edellisessä kappaleessa esitetty rajoite.  
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8 YHTEENVETO 

 

BA on lähestymistapa data-analyysiin, mikä tarjoaa tarkempaa ymmärrystä yrityksen 

liiketoimintaprosesseista, markkinoista ja taloudellisesta ympäristöstä sekä kilpailijoista. BA:n 

tarkoitus on tuottaa käyttäjälleen tuoretta ja luotettavaa tietoa, jota he voivat käyttää pystyäkseen 

tekemään tarvittavat päätökset nopeammin ja paremmin perustein. BA tarjoaa BI:tä kehittyneempiä 

tiedon analysointi mahdollisuuksia ja kykenee luomaan kerätyn tiedon pohjalta uutta tietoa. 

 

BA:ta voidaan hyödyntää monilla eri liiketoiminnan alueilla. Kandidaatin tutkielmassa keskityttiin 

toimitusketjuun, asiakashallintaan, suorituskykyyn ja organisaation strategiaan. Toimitusketjussa 

BA:ta voidaan käyttää esimerkiksi tuotannon suunnitteluun tai hankintojen optimointiin. BA:n 

tehokas hyödyntäminen toimitusketjussa on riippuvainen yrityksen toimitusketjun 

kehittyneisyydestä. Asiakashallinnassa BA:ta voidaan käyttää esimerkiksi analysoimalla nykyisien 

asiakkaiden käyttäytymistä ja ominaisuuksia, jolloin yritys voi tarjota asiakkaalle sopivinta palvelua 

tai tuotetta. Olemassa olevia asiakkaita analysoimalla voidaan myös löytää tapoja hankkia uusia 

asiakkaita.  BA:ta voidaan myös hyödyntää suorituskyvyn parantamiseksi. BA:n avulla on 

mahdollista löytää ja analysoida suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää niiden välisiä 

vuorovaikutuksia.  

 

Lisäksi esitettiin myös erilaisia mahdollisuuksia kuinka BA:ta voidaan käyttää organisaation 

strategian luomisen ja toteutuksen tukena. Työn lopussa esitettiin BA ohjelmistontarjoajia 

perinteisenä jakelumallina sekä millaisia ratkaisuja on tarjolla pilvipalveluina ja mobiilina.  
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