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Kilpailuetua tavoittelevan yrityksen pitää kyetä jalostamaan tietoa ja tunnistamaan sen avulla uusia tulevai-

suuden mahdollisuuksia. Tulevaisuuden mielikuvien luomiseksi yrityksen on tunnettava toimintaympäris-

tönsä ja olla herkkänä havaitsemaan muutostrendit ja muut toimintaympäristön signaalit. Ympäristön elin-

tärkeät signaalit liittyvät kilpailijoihin, teknologian kehittymiseen, arvomaailman muutoksiin, globaaleihin 

väestötrendeihin tai jopa ympäristön muutoksiin.  

 

Spatiaaliset suhteet ovat peruspilareita käsitteellistää maailmaamme. Pitney (2015) on arvioinut, että 80 % 

kaikesta bisnesdatasta sisältää jollakin tavoin viittauksia paikkatietoon.  Siitä huolimatta paikkatietoa on 

vielä huonosti hyödynnetty yritysten strategisten päätösten tukena. Teknologioiden kehittyminen, tiedon 

nopea siirto ja paikannustekniikoiden integroiminen eri laitteisiin ovat mahdollistaneet sen, että paikkatietoa 

hyödyntäviä palveluja ja ratkaisuja tullaan yhä enemmän näkemään yrityskentässä. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voiko location intelligence toimia strategisen päätöksenteon tukena ja 

jos voi, niin miten. Työ toteutettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää käyttäen, jolla pyritään ratkaise-

maan jokin relevantti ongelma. Konstruktiivinen tutkimus tehtiin tiiviissä yhteistyössä kolmen pk-yrityksen 

kanssa ja siihen haastateltiin kuutta eri strategiasta vastaavaa henkilöä. 

 

Tutkimuksen tuloksena löydettiin, että location intelligenceä voidaan hyödyntää strategisen päätöksenteon 

tukena usealla eri tasolla. Yksinkertaisimmassa karttaratkaisussa halutut tiedot tuodaan kartalle ja luodaan 

visuaalinen esitys, jonka avulla johtopäätöksien tekeminen helpottuu. Toisen tason karttaratkaisu pitää sisäl-

lään sekä sijainti- että ominaisuustietoa, jota on yhdistetty eri lähteistä. Tämä toisen tason karttaratkaisu on 

usein kuvailevaa analytiikkaa, joka mahdollistaa erilaisten ilmiöiden analysoinnin.  Kolmannen eli ylimmän 

tason karttaratkaisu tarjoaa ennakoivaa analytiikkaa ja malleja tulevaisuudesta. Tällöin ohjelmaan koodataan 

älykkyyttä, jossa informaation keskinäisiä suhteita on määritelty joko tiedon louhintaa tai tilastollisia ana-

lyysejä hyödyntäen. 

 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että location intelligence pystyy tarjoamaan lisäarvoa strate-

gisen päätöksenteon tueksi, mikäli yritykselle on hyödyllistä ymmärtää eri ilmiöiden, asiakastarpeiden, 

kilpailijoiden ja markkinamuutoksien maantieteellisiä eroavaisuuksia. Parhaimmillaan location intelligence 

-ratkaisu tarjoaa luotettavan analyysin, jossa tieto välittyy muuttumattomana päätöksentekijältä toiselle ja 

johtopäätökseen johtaneita syitä on mahdollista palata tarkastelemaan tarvittaessa uudelleen. 
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Competitive advantage seeking companies must be able to process information and identify the future via 

that information. By creating future vision, company has to known its operating environment and has sensi-

tiveness to detect changing trends as well as other trends. Usually those critical trends are associated with 

competitors, technology developments, changes in the value of the world, global demographic trends and 

even changes of the nature.  

 

Spatial relationships are basic pillars of conceptualizing the world. Pitney (2015) has estimated that 80 % of 

all business data contains some way references to geographic information. Nevertheless, the location infor-

mation is still poorly utilized to support strategic decisions of companies. The development of technologies, 

fast data transfer and integration of navigation technologies in different devices have made it possible. Lo-

cation information-based services and solutions will increasingly see all around the business field. 

 

The aim of this study was to determine whether the location intelligence activities could support strategic 

decision-making and, if so. How? This study was done by using the constructive research method, which 

aims to solve a relevant problem. It was carried out in close cooperation with the three SME. Six different 

strategic corresponding people interviewed. 

 

As a result of the study was found that location intelligence can be used to support strategic decision-

making in several levels. In the simplest solution, the desired map data is imported on the map and shown 

as a visual representation. It allows users to make any conclusions easier. Second-level map includes as 

well as location information as properties of object. Usually collected and connected from a variety of 

sources. This, the second level map solution is often included descriptive analytics allowing the analysis of 

various phenomena. The third and a top-level map solution provide predictive analytics and models of the 

future. In this case, the software includes intelligence, where the mutual information relationships have 

been defined either data mining or statistical analyzes utilizing. 

 

As the conclusion of this study we can admit that the location intelligence is able to add value for strategic 

decision making. Especially for those cases where the company competitive advantage is based to under-

stand the different phenomena, customer needs, competitors and market changes in the geographical differ-

ences. At the best, location intelligence solution provides a reliable analysis, in which information is trans-

mitted unchanged to decision makers and the reasons which led to the conclusion is possible to go back and 

re-examine them.   

 



 

ALKUSANAT 

 

Olen jo monta vuotta suurella mielenkiinnolla seurannut sitä, kuinka Suomalaisissa pk-

yrityksissä strategisia päätöksiä tehdään. Strategisella päätöksellä viittaan päätöksiin, joi-

den varaan yritys (tulevaisuuden) menestyksensä rakentaa. Kerta toisensa jälkeen olen hiu-

kan pettyneenäkin joutunut ihmettelemään, että voiko strategiatyö olla useimmissa yrityk-

sissä niin kaukana yritysten johtamisesta. Positiivista tässä on tietenkin se, että useimmat 

näistä yrityksistä siitä huolimatta menestyvät. Vaikka tässä työssä pääsin kurkistamaan 

kolmen yrityksen strategiatyöhön, en koe olevani ilmiön suhteen yhtään viisaampi, vaan 

edelleen olen hämmentynyt ja palavasti kiinnostunut aiheesta. 

 

Olen opiskelujeni aikana saanut neljä ihanaa lasta, joita yhteensä on kuusi. Olen ollut mu-

kana useammassa start-up yrityksessä sekä työntekijän että omistaja roolissa, joista kolme 

on nyt myyty. Jälkikäteen ajatellen kaiken tämän yhdistäminen tuntuu mahdottomalta. Silti 

koen, että olen ollut onnekas, sillä elämä on ollut henkisesti rikasta ja palkitsevaa. Nyt kui-

tenkin tuntuu mahtavalta saada tämäkin polku päätökseen. Suuret kiitokset lapsilleni, per-

heelleni ja ennen kaikkea puolisolleni Samille, joka on joustavasti järjestänyt omia töitään, 

jotta tämä kaikki on ollut mahdollista.  

 

Uteliaana, innostuneena ja luottavaisin mielin katson tulevaisuuteen. 

 

-Marjaana- 
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MÄÄRITELMÄT 

 

 
Absortatiivinen kapasiteetti Kykyä arvioida ja vastaanottaa tarpeellista tietoa sekä hyödyntää 

tiedon monia muotoja. Näkyy sekä yksilön mutta ennen kaikkea 

organisaation tasolla. 

 

Geoinformaatiotiede 

 

 

 

Location Intelligence 

 

 

 

Paikkatieto 

 

 

Spatiaalinen analyysi 

 

 

Strategia 

 

 

Strateginen johtaminen 

 

 

 

Strateginen päätös 

 

 

 

 

Strateginen tietoaukko 

 

 

 

Tiedon jalostaminen 

 

 

 

Toimintaympäristö 

 

 

Geoinformatiikka on tieteenala, joka tutkii paikkatietoaineistojen, 

paikkatietojärjestelmien, ja kaukokartoitusmenetelmien avulla 

ympäristön tilaa 

 

Location intelligencellä tarkoitetaan organisaation toimintaympä-

ristön seurantaa ja tiedon jalostamista spatiaalisia ominaisuuksia 

hyödyntäen. 

 

Paikkatieto on tietoa, jonka sijainti Maan suhteen tunnetaan. (TSK 

2005). 

 

Sijaintitietoihin rakentuva analyysi, joka usein visualisoidaan 

kartan päällä.  

 

Yrityksen tietoiseksi keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suunta-

viivojen valinnaksi muuttuvassa maailmassa. (Kamensky 2010) 

 

Tulevaisuusorientoitunut suunnitteluna, jossa organisaatio pyrkii 

hyödyntämään ainutlaatuisia kilpailutekijöitään menestyäkseen 

tarkoin halutuilla markkinoilla. 

 

Päätöksiä jotka ovat välttämättömiä organisaation menestymisen 

tai selviytymisen kannalta. Strategiset päätökset heijastavat usein 

yrityksen ja sen ympäristön välistä suhdetta, sisältäen riskejä ja 

erilaisia vaihtoehtoja. (Elbanna 2006) 

 

Strategisten päämäärien saavuttamiseksi tarvitta tieto, jota organi-

saatiossa ei ole saatavilla tai sen tarpeellisuutta ei ymmärretä. 

 

 

Tiedon jalostuminen on kuin arvoketju, jossa irrallinen data integ-

roituu informaation ja tiedon kautta aina ymmärryksen tasolle. 

 

 

Yrityksen toimintaympäristö voidaan jakaa mikro- tai makro-

tasoon. Mikrotason ympäristö käsittää kilpailijat, asiakkaat, toimit-

tajat ja muut sidosryhmät.  Makrotason toimintaympäristö keskit-

tyy isompaan kuvaan eli siihen, mitä organisaation ulkopuolisessa 

toimintaympäristössä tapahtuu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

1 

1 JOHDANTO  

 

1.1 Tutkimuksen taustat  

 

Strateginen johtaminen on jo useamman vuosikymmenen ajan ollut kestoaihe joh-

tamis- ja organisaatiotieteiden saralla. Tänä päivänä se on myös itsestään selvä 

osa modernin organisaation johtamista. Strateginen johtaminen on eri aikakausilla 

painottanut eri näkökulmia menestymisen mittarina, mutta aina sen tavoitteena on 

ollut yrityksen kilpailukyvyn ja menestymisen varmistaminen.  Strateginen joh-

taminen voidaankin nähdä tulevaisuusorientoituneena suunnitteluna, jossa yritys 

pyrkii hyödyntämään ainutlaatuisia kilpailutekijöitään menestyäkseen tarkoin ha-

lutuilla markkinoilla. (Kamensky 2010) 

 

Jos milloin, niin tänä päivänä strategista johtamista tarvitaan. Globaali talousti-

lanne ja tiedon jatkuva räjähdyksenomainen lisääntyminen ovat ajaneet yritykset 

pois omilta mukavuusalueiltaan. Strategisten päätösten tekeminen ja tulevaisuu-

den ennakointi useita vuosia eteenpäin on yhä haastavampaa, sillä markkinat ovat 

turbulenssissa ja perinteiset liiketoiminnan lainalaisuudet eivät samalla tavoin 

päde kuin stabiilissa markkinatilanteessa. Markkinoista on toisin sanoen tullut 

kasvavassa määrin multidimensiomaalisia mikä tarkoittaa sitä, että yritysten tulee 

operoida yli toimialarajojen aina mikrotasolta makrotasolle asti (Hedin et al. 

2011). 

 

Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa, yrityksiltä vaaditaan ketteryyttä ja dynaami-

suutta, joka perustuu eksaktiin tietoon ja ymmärrykseen markkinoiden ja oman 

yrityksen tilanteesta.  Tietoa on tällä hetkellä enemmän ja helpommin saatavilla 

kuin koskaan. Kansainvälisen tutkimuslaitoksen IDC:n mukaan digitaalisen tiedon 

määrä lähes kaksinkertaistuu joka vuosi ja kasvuvauhti tulee jatkumaan samanlai-

sena aina vuoteen 2020 asti. (Gantz & Reinsel 2010) Ongelmaksi onkin muodos-
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tunut se, että yritysten on yhä vaikeampi löytää valtavasta datamassasta hyödyllis-

tä informaatiota juuri silloin kun sitä liiketoiminnan kannalta eniten tarvitaan. Da-

tan kasvattamisen sijasta yrityksissä tulisikin keskittyä informaatiosta saatavan 

arvon tuottamiseen (Virrantaus 2011). Tällöin tärkeään rooliin nousee tiedon ri-

kastaminen ja analysoiminen, samoin kuin sen hyödyntäminen osana yrityksen 

strategista päätöksentekoa.  

 

Toimintaympäristöstä kerätyn tiedon ja siitä muodostuneen ymmärryksen merki-

tystä organisaation onnistuneen strategian ja kilpailukyvyn kannalta on tutkittu 

paljon (mm. Makadok & Barney 2001, Olsen & Dupin-Bryant 2013, Chaudhuri & 

Narasayya 2011 ja Turban, Sharda, & Denlen 2011) Kuitenkin paikkatieto on vie-

lä hyödyntämätön osa-alue liiketoiminnassa (Koski 2015). Esimerkiksi johdon 

käyttämään BI- informaatioon liittyy paljon spatiaalisia elementtejä eli viittauksia 

sijaintiin. (Virrantaus 2011,Wolfe & Moon 2014) Maailmassa on valtava määrä 

avointa paikkatietoa, joka vain odottaa, että sitä joku hyödyntäisi ja jalostaisi. 

Paikkatiedon yhdistäminen jo olemassa olevaan liiketoimintatietoon tarjoaakin 

uudenlaisen tiedonjalostusprosessin, joka voi parhaimmillaan tarjota yritykselle 

uusia oivalluksia käsitellä ja hyödyntää ympäristön tarjoamia signaaleja. Esimer-

kiksi informaation louhinta ja geokoodaaminen mahdollistavat sen, että tulevai-

suudessa kuluttajien käyttäytyminen ja erilaiset (riski-) skenaariot voidaan sijoit-

taa tietylle maantieteelliselle alueelle. (Hempfield 2014) 

 

Paikkatietoa sisältävän informaation esittäminen tapahtuu luonnollisesti karttaa 

hyödyntämällä. Vanha sanonta: ”Kartta kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” kuvas-

taa kartan kykyä visualisoida tietoa helposti ymmärrettävään muotoon. Nykytek-

nologia mahdollistaa myös karttoihin monenlaisia eri toimintoja, jolloin kartan 

kyky hahmottaa asioita vain entisestään kasvaa. Kartan päällä on muun muassa 

mahdollista esittää kaaviota, kuvia, symboleita tai erilaisia diagrammeja. Kartan 

toimintoihin on mahdollista yhdistää myös hälytyksiä ja muita tekoälyä hyödyn-

täviä toiminnallisuuksia. Kartta esimerkiksi mahdollistaa värien ja ikonien koon 
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vaihtumisen tietyn raja-arvon ylittyessä. (mm. Olsen & Dupin-Bryant 2014, Bur-

rough 1991, Aronoff 1991) 

 

Location intelligence termi on laajennus sanasta business intelligence ja se pyrkii 

jalostamaan lisää ymmärrystä liiketoimintapäätösten tueksi nimenomaan paikka-

tietoja hyödyntämällä. (Wolfe, D. & Moon, G. 2010) Tässä työssä location intelli-

gencellä tarkoitetaan organisaation toimintaympäristön seurantaa ja tiedon jalos-

tamista spatiaalisia ominaisuuksia hyödyntäen.  Yhdistämällä avointa paikkatieto-

ja, yrityksen omaa sisäistä liiketoimintatietoa ja erilaisista järjestelmistä tulevaa 

informaatiota keskenään (sosiaalinen media, verkkosivut, tutkimukset, jne.), voi-

daan jo olemassa olevaa tietoa jalostaa ja luoda näin uudenlaista ymmärrystä pk-

yrityksen strategian ja siellä tehtävien päätösten tueksi. (Wolfe & Moon 2014) 

Teknologia mahdollistaa tänä päivänä jo erilaisista järjestelmistä tulevan tiedon 

siirron ja integroinnin yhden karttaohjelmiston päälle. Ratkaisevaa onkin löytää 

innovatiivisia keinoja rikastaa tietoa siten, että informaation luotettavuus säilyy ja 

strateginen ymmärrys kasvaa. Parhaimmillaan location intelligence voi tarjota 

uudenlaista näkemystä maailman ja liiketoiminnan kehityksestä. Tällöin se mah-

dollistaa pk-yrityksille paremmat eväät ymmärtää omaa sekä kilpailijoiden liike-

toimintaansa ja näin luoda uniikki positio markkinoilla joka vastaa asiakkaan tar-

peisiin.  

 

  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset  

 

Tämän pro-gradun tavoitteena on selvittää, voiko location intelligence tuoda pk-

yrityksiin lisäarvoa strategisten päätösten tueksi ja jos voi, niin miten. Työtä oh-

jaamaan on rakennettu seuraavanlainen päätutkimuskysymys, johon haetaan vas-

tausta ennen kaikkea empirian avulla, teoriaan tukeutuen mutta myös sitä rakenta-

en.  
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Päätutkimuskysymys: Miten pk-yritykset voivat hyödyntää location intelli-

genceä strategisessa päätöksenteossaan?  

 

Tässä työssä ei perehdytä syvällisemmin tiedon hallintaan, päätöksenteon tukisys-

teemeihin tai karttateknologian saloihin. Sen sijaan keskitytään löytämään vasta-

uksia siihen, millaista tietoa yrityksissä käytetään strategisen päätöksenteon tuke-

na, mihin tämä tieto pohjautuu ja kuinka strategisia päätöksiä yrityksissä tehdään. 

Koska työ ei ole pelkästään havainnoiva vaan samalla myös ratkaisua hakeva, 

mielenkiinnon kohteena on yritysten strateginen tietoaukko ja se, kuinka tätä tie-

toaukkoa olisi mahdollista pienentää location intelligencen avulla. 

 

Työtä selventämään on määritelty avustavat tutkimuskysymykset, joihin vastausta 

etsitään sekä empirian (kysymykset 1-3) että teorian (kysymykset 4-6) kautta. 

Nämä avustavat tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaista tietoa pk-yrityksissä käytetään strategisen päätöksenteon tukena? 

2. Miten strategiset päätökset yrityksessä tehdään? 

3. Millainen on yritysten strateginen tietoaukko? 

4. Miten strateginen ymmärrys rakentuu? 

5. Millaiset ovat strategisen päätöksenteon ulottuvuudet? 

6. Millaisia mahdollisuuksia location intelligence tällä hetkellä tarjoaa? 

 

Tämä pro-gradu edustaa poikkitieteellistä tutkimusta, sillä tässä yhdistyvät strate-

giatutkimus ja tietojohtaminen geoinformaatiotieteeseen (kuvio 1).  Strategiatut-

kimuksen keskeisin mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka yrityksen voivat saa-

vuttaa kilpailuetua luomalla markkinaepäselvyyksiä. (Kyläheiko 2014) Markki-

naepäselvyyksiä voidaan rakentaa vain tuntemalla hyvin yrityksen toimintaympä-

ristöä. Kuten aiemmassa kappaleessa todettiin, useat tutkimukset osoittavat, että 

yrityksen kilpailuedun kannalta hyvällä liiketoimintatiedon (business intelligence) 

hallinnalla on iso rooli yrityksen tai sen tuotteen menestymisen kannalta. Tämän 

pohjalta voidaan ajatella, että BI tieto on suurelta osin strategiatason tietoa, joka 
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oikein hyödynnettynä mahdollistaa yrityksen paremman kilpailuedun ja tulevai-

suuden menestymisen.  

 

Useimmat liiketoimintatiedon käyttöä koskevat tutkimukset ovat kohdistuneet 

Suomen suurimpiin yrityksiin (Tyrväinen et al. 2013, Pirttimäki 2005, Helander et 

al.2015) ja perinteinen Pk -sektori, jossa työpaikat syntyvät on jäänyt tutkimuksen 

ulkopuolella.  Tämän takia tässä pro-gradussa keskitytään nimenomaan pk-

yritysten strategisten päätösten taustalla olevan tiedon ja sen pohjalta luodun ym-

märryksen tutkimiseen. Työn tarkoituksena on ymmärtää sitä ilmiötä ja niitä teki-

jöitä, jotka pk-yrityksissä ohjaavat strategian muodostumista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Työn poikkitieteellisyys rakentuu kolmen eri tutkimussuunnan mukaisesti 

 

 

Geoinformatiikka on tieteenala, joka tutkii paikkatietoaineistojen, paikkatietojär-

jestelmien, ja kaukokartoitusmenetelmien avulla ympäristön tilaa (O’Sullivan & 

Unwin 2003) Paikkatiedon hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa on tutkittu 

vasta hyvin vähän (Koski 2015). Virrantaus (2013) tuo kuitenkin artikkelissaan 

esille, että spatiaalisen analyysin käyttö tulee myös yrityksissä lisääntymään ja 

tarjoaa näin uudenlaisia mahdollisuuksia hahmottaa ja ymmärtää erilaista liike-

toiminnassa tarvittavaa informaatiota. Location intelligence on terminä vielä uusi 

ja vähän käytetty. Akateemisissa tutkimuksissa se esiintyy vain muutamissa ja 
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käsittää lähinnä julkiselle puolelle tehtyjä tai sosiaalista mediaa käsittäviä tutki-

muksia. (Wolfe & Moon 2014, Hempfield 2014) Omalta osaltani haluan raottaa 

tätä uutta tutkimusaluetta nimenomaan liike-elämän puolella.  

 

Työn aiheena oleva intelligence -termi ohjaa teoriaa myös tietojohtamisen tutki-

muskenttään. Aikaisemmin tietojohtaminen keskittyi enemmän tiedon keräämi-

seen ja varastointiin. Tänä päivänä painopiste on siirtynyt tiedon jalostamiseen ja 

tietojohtaminen edustaa kokonaisvaltaista organisaation johtamista, jossa tiedolla 

luodaan arvoa. Tietoa tarvitaan mm. asioiden ymmärtämiseen, päätöksentekoon 

sekä uuden tiedon luomiseen. (Leinonen et al. 2013) Tietojohtamisen tutkimukset 

keskittyvät löytämään niitä mekanismeja, joilla organisaation suorituskykyä voi-

taisiin parantaa tiedon avulla (Andreeva & Kianto 2012, Darroch 2005, Chuang 

2004). Viimeaikoina tietojohtamisen tutkimuskentässä on huomio kiinnittynyt 

niin kutsuttuun knowledge governance -ajatteluun. Siinä pyritään ottamaan orga-

nisaation sisäiset mikrotason asiat mukaan yleisempään makrotason strategiseen 

ajatteluun. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista tietojohtamista, jossa yrityksen stra-

tegiset tavoitteet yhdistetään saumattomasti organisaation arkeen. (Ritala 2014) 

 

 

1.3 Metodologia, aineiston keräys ja analysointi 

 

Tässä työssä tutkimusmetodologina käytetään konstruktiivista tutkimusmenetel-

mää. Konstruktiivisella tutkimusotteella tarkoitetaan päämäärähakuista tutkimus-

menetelmää, joka pyrkii ratkaisemaan jonkin relevantin ongelman (Kasanen et al. 

1993). Tässä tapauksessa tavoitteena on luoda konstruktio siitä, millaista paikka-

tiedon avulla luotua location intelligenceä yritykset pystyvät hyödyntämään stra-

tegisessa päätöksenteossaan (kuvio 2). Taustalla on ajatus siitä, että pk-yrityksillä 

on käytössään tai helposti saatavilla paljon hyödyntämätöntä tietoa, jota ei osata 

jalostaa strategisen päätöksenteon tueksi. Tätä ajatusta testataan työn tuloksena 

syntyneessä konstruktiossa. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen konstruktiivinen rakenne. 

 

Tämä työ ei ole ainoastaan havainnoiva, vaan samanaikaisesti kehittävä, jolloin 

työ pyrkii konstruktion avulla löytämään vastauksia siihen, kuinka location intel-

ligence voisi palvella pk-yritysten strategista päätöksentekoa.  Konstruktio raken-

tuu siten vahvasti case -lähtöisesti eli työssä lähtökohtana on yritysten asettama 

strateginen tavoitetila ja visio. Tätä tulevaisuuden visiota lähdetään peilaamaan 

informaatiokuilujen kautta eli millaista tietoa yritys tarvitsee saavuttaakseen ta-

voitteensa ja millainen on yrityksen strateginen tietoaukko.  Erityisen tarkastelun 

kohteena on se, kuinka location intelligence voi tukea yrityksen strategista päätök-

sentekoa. Tutkimuksen keskipisteenä on siten case -yritysten strategian kannalta 

oleellinen informaatio, siitä mahdollisesti jalostettu location intelligence ja tämän 

pohjalta tehdyt strategiset päätökset.  

 

Konstruktio 
Viitekehys, miten Pk-yritykset voivat hyö-

dyntää location intelligenceä srtategisen 

päätöksenteon tukena? 

Kytkentä aikaisempaan teoriaan 

-Miten (strateginen) ymmärrys rakentuu? 

-Millaiset ovat strategisenpäätöksenteon 

ulottuvuudet? 

-Millaisia mahdollisuuksia location intel-

ligence tällä hetkellä tarjoaa? 

 

Ongelman käytännön relevanssi 

-Millaista tietoa pk-yrityksissä käytetään 

strategisen päätöksenteon tukena? 
-Miten strategiset päätökset yrityksessä 

tehdään? 

-Millainen on yritysten strateginen tieto-

aukko? 

 

Ratkaisun toimivuus käytännössä 

-Onko luotu malli uskottava ja toimiva? 

-Läpäiseeko kostruktio markkinatestit? 

Ratkaisun teoreettinen uutuusarvo 

-Onko konstruktio yleitettävissä? 

-Mikä on tutkimuksen validiteetti? 

-Onko tutkimuksen pohjalta mahdollis-

ta tehdä jatkotutkimuksia? 
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Konstruktiivinen tutkimusote edustaa postmodernia tiedonkäsitystä, jonka mu-

kaan ei ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa todellisuutta ja totuutta, vaan tieto 

rakentuu – konstruoituu – kokemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä 

jatkuvasti uusiksi rakennelmiksi. (Aaltola & Valli 2001) Näin myös tässä pro-

gradussa kaikki kolme case -yritystä edustavat erilaista totuutta ja tarvetta location 

intelligencelle. Koska tässä työssä kuitenkin haluttiin kartoittaa location intelli-

gencen mahdollisuuksia hiukan monipuolisemmin, valittiin otoskooksi kolme case 

-yritystä yhden sijaan. Pro -gradun laajuus ei kuitenkaan anna mahdollisuutta suu-

remman otoskoon tutkimiselle, vaan se vaatisi laajemman tutkimuksen taakseen 

tai sitten useamman erillisen tutkimuksen aiheesta.  

 

Tämä työ rakentuu induktiivisen päättelyn mukaisesti, jossa pyritään muodosta-

maan yksittäisistä havainnoista yleiskuva. Induktiivinen päättely tarjoaa mahdolli-

suuden laajentaa olemassa olevia teorioita tai luoda jopa uutta tietoa (Uusitalo 

1995). Konstruktiivinen tutkimusote toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa pi-

lottiyritysten kanssa. Näitä kolmea case -yritystä on tutkittu haastattelemalla pää-

osin niiden strategiasta vastaavia henkilöitä. Haastattelumenetelmänä on käytetty 

syvähaastattelua, joka on mahdollistanut sen, että tutkimukseen osallistuneita yri-

tysten edustajia on voitu haastatella useampaan kertaan konstruktion rakentami-

seksi ja testaamiseksi. 

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus jakautuu seitsemään lukuun (kuvio 3). Tutkimuksen ensimmäisessä 

luvussa johdatellaan tutkimusaiheeseen ja tuodaan esiin tutkimukseen johtaneita 

syitä. Johdanto -luku pitää sisällään myös tutkimuksen rajaukset, metodologian, 

tutkimuskysymykset ja rakenteen.  
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Kuvio 3. Tutkimuksen rakenne. 

 

Tutkimuksen teoriaosuus rakentuu kolmeen osa-alueeseen joita ovat: Tieto ym-

märryksen taustalla, Strateginen ajattelu ja päätöksenteko sekä Location intelli-

gense. Teorian avulla pyritään vastaamaan osaan tutkimuskysymyksistä. Teo-

riaosuudessa luvussa kaksi, Tieto ymmärryksen taustalla käsitellään tiedon eri 

muotoa, tiedon jalostumista, uudentiedon luomista ja lyhyesti tiedon hallintaa. 

Luvussa kolme, Strateginen ajattelu ja päätöksenteko tuodaan esille erilaisia nä-

kökulmia strategiseen ajatteluun, käsitellään organisaation toimintaympäristön 

suhdetta strategiaan, toimintaympäristön epävarmuutta ja päätöksenteon ulottu-

vuuksia. Luvussa neljä, Location intelligence tarkastellaan paikkatiedon ominai-

suuksia, paikkatietojärjestelmiä, ketkä paikkatietoa käyttävät, mistä paikkatietoja 

voi saada ja kuinka paikkatiedon analyysit ja visualisointi rakentuvat. Luvun lo-
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pussa tarkastellaan paikkatiedon mahdollisuuksia ja kuinka sitä voi hyödyntää 

johtopäätöksiä rakennettaessa.  

 

Luku viisi käsittää työn metodologiaosuuden, joka pitää sisällään tarkemman ku-

vauksen työssä käytetystä metodologiasta, haastattelumenetelmistä, työn aikataus-

ta ja etenemisestä.  

 

Luku kuusi pitää sisällään tutkimuksen empiiriset tulokset, joissa ensiksi on tutkit-

tu yritysten tämän hetkisen strategian taustalla olevaa ymmärrystä ja strategista 

päätöksentekoa. Itse kontruktiota on lähdetty rakentamaan yrityksen strategiasta 

käsin eli haettu sellaista tietoa, jota tarvitaan vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi 

ja rikastettu sitä spatiaalisilla ominaisuuksilla. Lopuksi on tarkasteltu location 

intelligencen mahdollisuuksia ja käyttämistä strategisessa päätöksenteossa.  

 

Luvussa seitsemän esitettään työn johtopäätökset eli työn keskeisimmät tulokset, 

kytkennän aikaisempaan teoriaan, ratkaisun toimivuus käytännössä ja jatkotutki-

muskohteet. Luku kahdeksan pitää sisällään tutkimuksen yhteenvedon. 
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2 TIETO YMMÄRRYKSEN TAUSTALLA   

2.1 Mitä tieto on? 

 

Tieto on aina ollut inhimillisen toiminnan peruste.  Nyky-yhteiskunnassa tieto on 

yhä tärkeämmässä roolissa (Davenport & Prusak 1998). Silti tiedon merkitys or-

ganisaation keskeisenä resurssina on ymmärretty vasta 1990 -luvun lopulta alka-

en. Tänä päivänä tiedon ja tiedon johtamisen merkitys on kiistaton ja tieto onkin 

erityisen mielenkiinnon kohteena useissa eri tutkimushaaroissa, mm. tietojohtami-

sessa, organisaatiotutkimuksessa ja strategisessa tutkimuksessa. (Laihonen et al. 

2013) 

 

Tiedon (knowledge) määritelmiä on satoja. Suomenkielessä sana tieto johdetaan 

sanasta tietää, mikä puolestaan on viitannut sanaan tie eli osata/tuntea tie.  Tällä 

on kuvattu tiedon luonnetta eli se on kuin polku, joka johtaa johonkin perille. (Ku-

lonen & Itkonen 2000) Antiikin filosofi Platon (427 – 347 eaa.) määritteli tiedon 

hyvin perustelluksi tosi uskomukseksi (Valli & Ahlgren 2013). Prahalad & Hamel 

(1990) määrittelevät, että tieto on dynaamista ja kehittyvää.  

 

Tietoa voidaan määritellä myös kahden vastakkaisen, positivistisen tai sosiaalisen 

konstruktionismisen tieteenfilosofian mukaisesti. Tämä jaottelu pohjautuu näke-

mykseemme todellisuudesta ja tiedon luonteesta. Positivismi lähtee siitä ajatuk-

sesta, että todellisuus ja totuus löytyvät objektiivisena, eli irrallisena ympäröivästä 

maailmasta. Postivistinen näkemys pyrkii ilmiöiden selittämiseen ja tieto nähdään 

yksiselitteisenä totuutena. Sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti, joka tässä 

gradussa vallitsee, tieto nähdään osana jatkuvaa vuoropuhelua ympäristön kanssa. 

Ei ole olemassa vain yhtä totuutta, vaan se rakentuu aina eri ihmisten tulkintojen 

kautta ja vahvasti kontekstiin sidottuna. Sosiaalinen konstruktionismi tavoittelee 

ilmiöiden ymmärtämistä ja se ei pyri absoluuttiseen totuuteen. (Uotila 2013)  
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Tietoa tutkittaessa ei voida sivuuttaa tietojohtamisen keskeisintä omaisuuserää, 

tietopääomaa.  Pirjo Ståhle sekä Mauri Grönroos (1999) kuvailevat tietopääoman 

organisaation aineettomiksi omaisuuseriksi ja kyvykkyydeksi käyttää henkilöstön 

ammattitaitoa (osaamista) innovointiin ja niiden tuottamiseen kerta toisensa jäl-

keen. Ståhlen ja Grönroosin mukaan tietopääoma koostuu kolmesta eri tekijästä 

(kuvio 4): 

1) Inhimillinen pääoma (henkilöstön kompetenssi ja motivoituneisuus) 

2) Aineeton pääoma (datasta, informaatiosta) 

3) Strateginen reservi (kyvykkyys tuottaa innovaatioita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Organisaation tietopääoma. (Ståhle Gröönroos 1999) 

 

 

Tässä työssä pääpaino on organisaation aineettoman pääoman tarkastelussa, mutta 

myös inhimillisen pääoman ja strategisenreservin ominaisuuksia käsitellään viita-

ten kykyyn havainnoida organisaation toimintaympäristöä, tuottaa ymmärrystä ja 

hyödyntää tätä strategisessa päätöksenteossa. 

 

 

 

 

 

 

Inhimillinen pääoma 

 osaaminen 

 motivaatio 

 sitoutuminen 

Aineeton pääoma 

 data 

 informaatio 

 immateriaalioikeudet 

 organisaatio 

Strateginen reservi 

 kyky tuottaa ja tuotteistaa 
innovaatioita 

 motivaatio 

 sitoutuminen 
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2.2 Tiedon monet muodot  

 

Tieto on käsitteenä melkoisen laaja, sitä voidaan kuitenkin jäsennellä eri tavoin. 

Yleinen käytäntö on jakaa tieto kahteen peruskatekoriaan, hiljaiseen tietoon (tagit 

knowledge) ja eksplisiittinen (explicit knowledge) eli kodifioituuntietooon (kodi-

field information), joka on systemaattista ja tarkkaan määriteltyä. (Nonaka & Ta-

keuchi 1995, March & Simon, 1958, Polanyi 1962) Iksplisiittinen eli hiljainen 

tieto syntyy kokemuksen ja tekemisen kautta. Hiljaiseen tietoon sisältyy sekä tek-

nisiä että kognitiivisia elementtejä. Tekniset osat liittyvät taitotietoon (know-how) 

ja kognitiiviset elementit viittaavat mentaalisiin malleihin, joilla ihmiset hahmot-

tavat, käsitteellistävät ja ymmärtävät heitä ympäröivää maailmaa. (Virtainlahti 

2009) 

 

Kyläheiko et al (2010) jakaa tiedon vielä kolmanteen niin kutsuttuun geneeriseen 

tietoon (generic knowledge), joka perustuu tieteelliseen tietoon (kuvio 5). Genee-

rinen tieto on käytännössä kaikkien saatavilla, mutta samanaikaisesti se on tietoa, 

joka usein vaatii akateemista erityisosaamista kyseiseltä alueelta, jotta tieto olisi 

hyödynnettävissä. Uusimmissa tutkimuksissa (Antonelli 2007) on nostettu esiin 

vielä neljäs tiedon katekoria eli lokalisoitu tieto (logalized information), jota myös 

sumeaksi tai piilossa olevaksi tiedoksi kutsutaan. Tällä sumealla, hahmottumatto-

malla tiedolla uskotaan olevan tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli kilpailuedun 

saavuttamisen kannalta, sillä se on vuosien saatossa kertynyttä tietoa ja ymmärrys-

tä nähdä jotakin joka vielä on näkymätöntä. Kykyä hyödyntää näitä kaikkia tiedon 

muotoja kutsutaan absortatiiviseksi kapasiteetiksi (absortative capasity) (Cohen & 

Levinthal 1990). 
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Kuvio 5. Tiedon eri muodot. (Mukaillen eri lähteistä) 

 

 

Akateemisessa tutkimuksessa ollaan suhteellisen yksimielisiä tiedon eri tyypeistä, 

löytyy sieltä myös erilaisia näkökulmia ja tiedon tyypittelymalleja. Esimerkiksi 

organisaatiotutkija Frank Blanckler (2002) korostaa tiedon moniulotteisuutta ja 

näkee tiedon kontekstisidonnaisena ja abstraktina. Hän jakaa tiedon hiljaiseksi ja 

eksplisiittiseksi, yhteisölliseksi ja yksilölliseksi, fyysiseksi ja mentaaliseksi, dy-

naamiseksi ja staattiseksi sekä puhutuksi ja kirjallisesti koodatuksi. Blanckler esit-

tää viisi tiedon tyypittelyä, joita ovat: käsitteellinen tieto (embrained knowledge), 

toiminnallistettu tieto (embodied knowledge), kulttuurinen tieto (encultured 

knowledge), ankkuroitu tieto (embedded knowledge) ja koodattuun tietoon (enco-

ded knowledge). Tyypittelyillään Blanckler haluaa korostaa sitä, että kaikki orga-

nisaation jäsenet ovat tietäjiä ja osaajia ja tämä tulisi huomioida riippuen konteks-

tista. Tässä työssä halutaankin korostaa Blanckerin ajatusta tiedon moniulottei-

suudesta ja nostaa esiin tiedon kontekstisidonnaisuus.  

 

Tietoa voidaan tarkastella tyypittelyn lisäksi kahden muun ulottuvuuden kautta, 

joita ovat tiedonlähde (information source) ja tiedonaihe (information subject) 

Explisiittinentieto 
(kodifioitutieto) 

Implisiittinentieto 
eli hiljainen tagit-

tieto 

Geneerinen eli 
tieteellinentieto 

Logalisoitutieto, 
piilevä ja sumea 

tieto 

Sisäinen data (lähde) 

 

Sisäinen        Ulkoinen 
(aihe)                  (aihe) 
   

 

Ulkoinen data (lähde) 

 

Sisäinen        Ulkoinen 
(aihe)                  (aihe) 
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(Montgomery & Weinberg 1979). Tiedonlähteellä tarkoitetaan kohdetta, josta 

tietoa saadaan tai etsitään. Tiedonlähde voi olla joko ulkoinen (julkiset tietoläh-

teet, big data, ostetut analyysipalvelut, sosiaalinen media, blokit, kirjat) tai organi-

saation sisäinen lähde (CRM, ERP, talousraportointi, henkilöstön tietämys, hiljai-

nen tieto). Toisin sanoen yrityksen tulisi tunnistaa, kerätä ja luoda tietoa sekä or-

ganisaation sisältä että ulkopuolelta.  Tiedonaihe eli mihin tiedon voi yhdistää ja 

mihin se kohdistuu, jakautuu myös organisaation sisäiseen että ulkoiseen toimin-

taympäristöön. (Albright 2004)  

 

 

 

2.3 Tiedon jalostaminen 

 

Tiedon muodostuminen on kuin arvoketju, jossa irrallinen data integroituu infor-

maation ja tiedon kautta aina ymmärryksen tasolle. Keskeisintä näille käsitteille 

on tiedon kumuloituminen ja jalostuminen. (Leinonen et al. 2013) Akateemisissa 

tutkimuksissa tiedon lajit ja niiden merkitys näyttää vaihtelevan suurestikin (Da-

venport & Pusak 1998). Useimmissa tutkimuksissa tieto jaetaan kuitenkin useam-

paan eri tasoon, joita ovat data, informaatio, tieto ja ymmärrys (kuvio 6). Tiedon 

perusraaka-aine on data, joka on irrallista faktaa tai numeroita. Dataa syntyy eri 

lähteissä ja se koostuu symboleista jotka liittyvät mm. esineisiin, ihmisiin, tapah-

tumiin tai johonkin ominaisuuksiin. Data itsessään ei tarjoa lisäarvoa, vaan sitä 

tulee yhdistää, tulkita ja jalostaa informaatioksi.  Data on siis potentiaalista in-

formaatiota.  (Ståhle & Grönruus 1999, Thierauf 2001) 

 

Informaatio on dataa kontekstiin laitettuna ja se pitää sisällään kuvauksia ja tarjo-

aa vastauksia kysymyksiin kuka, mitä, missä ja milloin. Informaatio on datan ih-

miselle tuottama mielle tai merkitys, joka syntyy kun data esitetään tietyssä for-

maatissa. Tästä esimerkkinä nuotit, jotka niitä ymmärtävälle ovat informaatiota 

kun toisille ne ovat merkityksetöntä dataa. Kun informaatioon lisätään konteksti ja 

tulkinta, syntyy tietoa (knowledge). (Keller & Tergan 2005) Tieto vastaa kysy-
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mykseen kuinka, eli se pitää sisällään ohjeita.  Tieto on osittain iksplisiittistä, mut-

ta se on vielä muutettavissa eksplisiittiseen muotoon hyvillä käytänteillä (Nonaka 

& Takeumi 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Kuvio 6. Tiedon jalostuminen (Mukailtu eri lähteistä) 

 

Ymmärrys (wisdom) on tiedon ylin taso ja ikään kuin metaymmärrystä, jonka 

avulla ihminen luo tietonsa ja kokemuksensa pohjalta uutta tietoa.  Se on kykyä 

hahmottaa ja arvioida asioiden ja tapahtuminen seurauksia tarvittaessa pitkälläkin 

aikavälillä. Ymmärrys on siten osaamista ka kykyä soveltaa asioita halutulla taval-

la. Ymmärrys on usein hiljaista tietoa, joka pitää sisällään monenlaisia aineksia, 

kuten uskomuksia, asenteita, arvoja, mielipiteitä, kokemuksia ja muistoja. Ym-

märrys on siten aina henkilökohtaista ja käänteisesti voidaankin ajatella, että ym-

märryksen viestiminen eteenpäin muuttuu takaisin valmiiksi tulkituksi informaa-

tioksi eli tiedoksi. (Hovi et al. 2009, Ståhle & Grönruus 2006, Huotari et al. 2005, 

Keelr & Tergan 2005) 
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2.4 Uuden tiedon luominen 

 

Tiedon merkitys yrityksen arvontuottokyvylle on laajalti hyväksytty asia. Tiedon 

arvo perustuu sen käyttäjän kykyyn yhdistellä tietoa muuhun tietoon sekä muihin 

aineettoman pääoman lajeihin. Tulokset syntyvät aina tiedon soveltamisen kautta. 

(Augier & Teece 2005) Keskeisinä on juuri tiedon levittäminen organisaatiossa ja 

verkostoissa parantamalla sen skaalattavuutta ja tätä kautta tiedon arvoa (Kylähei-

ko 2013). Tietämyksen kasvu johtaa organisaation sisällä oppimiseen ja uudistu-

miseen, jotka ovat keskeisiä yrityksen kilpailukyvynylläpitäjiä (Augier & Teece 

2005). Uuden tiedon luominen olemassa olevien tietoresurssien pohjalta mahdol-

listaa uusien ideoiden ja näkökulmien syntymistä. Se tarjoaa tehokkuutta toimin-

taan ja mahdollistaa jopa uusien innovaatioiden syntymisen.  (Laihonen et al. 

2013, Kukko 2013)  

 

Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat esittäneet mallin uuden tiedon luomisesta klas-

sikko teoksessaan The knowledge-creating company: How Japanese companies 

create the dynamics of innovation. Tämä SECI -malli rakentuu hiljaisen ja ekspli-

siittisen tiedon spiraaliin, joka pitää sisällään tiedon sosialistumisen (socializati-

on), tiedon ulkoistamisen (externalization), tiedon yhdistämisen (combination) ja 

tiedon sisäistämisen (internalization) (kuvio 7).  Tiedon sosiaalistumisella tarkoi-

tetaan vuorovaikutustilanteita, joissa hiljaista tietoa siirtyy henkilöltä toiselle jae-

tun kokemuksen kautta. Tiedon ulkoistaminen pitää sisällään hiljaisen tiedon ja-

kamisen näkyväksi muiden käyttöön.  Tiedon yhdistämisellä tarkoitetaan uuden 

tiedon yhdistämistä vanhaan explisiittiseen tietoon. Tiedon sisäistäminen tapahtuu 

kun uusi yhdistetty tieto omaksutaan osaksi rutiinia ja muuttuu näin jälleen hiljai-

seksi tiedoksi.  
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Kuvio 7. Uuden tiedon luominen. (Nonaka & Takeuchi 1995) 

 

 

Uuden tiedon luomiseen liittyy läheisesti myös organisaation absortatiivinen ka-

pasitetti. Kuten luvun alussa tuotiin esille, absortatiivinen kapasiteetti on kykyä 

hyödyntää tiedon eri muotoja. Se on myös kykyä arvioida ja vastaanottaa tarpeel-

lista tietoa. (Cohen & Levinthal 1990). Zahra ja George (2002) ovat käsitelleet 

absortatiivista kapasiteettia artikkelissaan Absortative Capacity: A Review, Re-

conceptualization, and Extension. Artikkelissaan he jakavat absortatiivisen kapa-

siteetin potentiaaliseen (potential) ja toteutuneeseen (realized) kapasiteettiin. (ku-

vio 8) 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Absortatiivisen kapasiteetin malli. (Zahra & George 2000) 

 

Potentiaalinen kapasiteetti pitää sisällään sekä kyvyn hankkia uutta tietoa (ac-

quisition) että potentiaalisessa kyvystä sulauttaa sitä jo yksilön olemassa olevaan 

 Hankinta            Sulauttaminen Muuntaminen            Hyödyntäminen 

Potentiaalinen Realisoitunut 
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tietoon (assimilation). Potentiaalinen absortatiivinen kapasiteetti on sitä tehok-

kaampi, mitä enemmän tiedolle altistutaan, jotta potentiaali hakea tietoa edelleen 

kasvaa. Toteutunut absortatiivinen kapasiteetti käsittää hankitun tiedon muunta-

misen jo olemassa oleviin tietovarantoihin (Transformation) ja tämän uuden tieto-

yhdistelmän hyödyntämistä omassa toiminnassa (exploitation). 

 

Ståhle ja Grönroos (1999) puhuvat tiedon virtauksesta, jonka nopeus vaikuttaa 

siihen miten paljon organisaatiolla on uudistumispotentiaalia (kuvio 9). Tiedon 

virtaamiseen vaikuttaa ratkaisevasti organisaation osaaminen ja vaikutussuhteet. 

Ilman vaikutussuhteita tieto ei pysty virtaamaan ja ilman osaamista tiedon virtaa-

misella ei ole mitään merkitystä eikä kontaktipintaa. Toisaalta ilman tiedon vir-

tausta organisaation osaaminen ei pysty palvelemaan organisaation päämääriä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Organisaation systeeminen voima. (Ståhle & Grönroos 1998) 

 

 

2.5 Tiedon hallinta 

 

Tiedonhallinnan (information management) tehtävänä on identifioida millaista 

tietoa organisaatio tarvitsee, kuinka tämä tieto hankitaan, miten tätä tietoa organi-

soidaan että säilytetään ja kuinka se edelleen jaetaan organisaatiossa (kuvio 10). 
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(Kaario & Peltola 2008) Ensimmäinen tehtävä tiedonhallinnassa on se, että identi-

fioidaan organisaation kannalta tarpeellinen tieto ja tunnistetaan tämän tiedon 

elinkaari (Choo2002).   

 

Kuvio 10. Tiedonhallinnan prosessimalli. (Choo2002) 

 

Pirttimäen (2007) mukaan organisaatiolla on kolmenlaista tietoa ympärillään: 1) 

tietoa, jota se vastaanottaa 2) tietoa, jota se haluaa ja 3) tietoa, jota se tarvitsee 

(kuvio 11). Se millaista informaatiota yrityksessä halutaan verrattuna siihen, mitä 

siellä oikeasti tarvitaan, ovat kaksi eri asiaa. Choo (2002) mainitseekin, että ”on 

ajan ja resurssien hukkaamista kerätä tietoa, jota päättäjät haluavat mutta yritys 

ei tarvitse menestyäkseen”.  Samoilla linjoilla on myös Pirttimäki (2007), joka on 

tutkinut organisaatioiden informaatio kuiluja. Hän tuo esille kolme erilaista tie-

donkuilua, joista ensimmäinen (a) syntyy kun vastaanotetaan tarpeellista infor-

maatiota, jota päätöksentekijä jostakin syystä ei kuitenkaan halua. Toinen infor-

maatiokuilu syntyy tilanteessa, jossa vastaanotetaan informaatiota, jota päätöksen-

tekijä haluaa mutta ei tarvitse. Kolmas kuilu liittyy tilanteeseen, jossa päätöksen-

tekijällä ei ole saatavilla tarvitsemaansa ja haluamaansa informaatiota. Kolmas 

informaatiokuilu pitää sisällään organisaation kannalta sen kaikista arvokkaimman 

ja eniten lisäarvoa tuottavan tiedon, jolloin tämän kuilun poistaminen olisi ensiar-

voisen tärkeää. 
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Kuvio 11. Informaatiokuilut. (Pirttimäki 2007) 

 

Tiedon hankinta on tänä päivänä suhteellisen helppoa, sillä tietoa on valtavasti 

saatavilla ja sen jakaminen on helppoa. Kuten kappaleessa 2.2 tuli ilmi, tieto voi 

olla joko organisaation sisäistä tai ulkoista tietoa ja se voi tulla joko organisaatio 

sisältä tai sitten ulkoa. Tiedon hankinta voidaan jakaa myös kahteen alueeseen, 

ensisijaiseen tietoon ja toissijaiseen tietoon. Ensisijainen tieto on uutta ja juuri 

tiettyä tutkimusta varten kerättyä tietoa. Toissijaisella informaatiolla tarkoitetaan 

tietoa, jonka joku toinen on kerännyt ja se on alun perin tarkoitettu toiseen käyttö-

tarkoitukseen.  (Uusitalo 1995) 

 

Tiedon hankinnan, jakelun ja käytön yhteydessä tulee tarpeelliseksi tarkastella, 

miten tietoa säilytetään ja millaisia alustoja käytetään. Data säilötään tietokantoi-

hin. Yksittäiset tietokannat on usein yhdistetty tietovarastoon, joka kerää tarvitta-

van datan lähdetietokannoista ja muuttaa sen helpommin käsiteltävään, yhteismi-

talliseen muotoon. Tiedonhallinta ohjelmisto käsittää software työkaluja, joiden 

avulla relevanttia tietoa voidaan luokitella ja työstää.  (Kaario & Peltola 2008) 

Tiedon jakelu pitää sisällään sen, kuinka tieto edelleen jaetaan organisaatioon ja 

kenellä organisaation jäsenistä on pääsy mihinkin tietoihin (Choo2002). Usein 

tiedon jakelu ei toimi organisaatioissa niin kuin pitäisi, jonka seurauksena tietoa ei 

ole saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tällöin myös tiedon käyttö vai-

keutuu. (Kaario & Peltola 2008) 

 

1. Saatavilla oleva informaatio 
2. Haluttu informaatio 
3. Tarvittava informaatio 
4. Eniten arvoa tuottava informaatio 
 
a) Informaatio, jota tarvitaan ja se on saatavilla 
mutta sitä ei haluta. 
b) Informaatio, jota kerätään mutta ei tarvita. 
c) Informaatio, jota halutaan ja tarvitaan, mutta 
sitä ei ole saatavilla. 
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3 STRATEGINEN AJATTELU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

3.1 Strategia käsite  

 

Strategia ja strateginen johtaminen on tutkimusalueena vievä varsin. Tämä näkyy 

strategisen käsitteistön hyvin erilaisissa näkemyksissä ja tulkinnoissa. (Kamensky 

2010) Ensimmäiset strategiaa käsittelevät teokset ovat syntyneet sotastrategioiden 

pohjalta. Sun Tzun kirjoitti teoksen ”Sodankäynnin taito” jo 400 vuotta ennen 

ajanlaskun alkua ja Napoleonin sotastrategiasta kirjan, ”Sodan käynnistä” tehnyt 

Carl von Clausewitz (780 – 1831). Liikkeenjohdollinen strategia näkemys on erot-

tautunut omaksi haarakseen organisaatioteoriasta. Varsinaisesti strategisen johta-

misen tieteenalueen voidaan katsoa alkaneen 1950 – 1960 luvun taitteessa (Seeck 

2015).  Näiden viidenkymmenen vuodenaikana on kuitenkin syntynyt useita stra-

tegiakoulukuntia, joista jokainen lähestyy hiukan eri tavalla strategiaa ja strategia-

prosessia.  

 

Koska strategia tieteenalana on vielä suhteellisen uusi, myös strategian määritte-

lyssä ollaan jopa tutkijoiden keskuudessa eri mieltä siitä, miten strategiaa tulisi 

määrittää.  Suomalainen strategia tutkija Kamensky (2010) määrittelee strategian 

”Yrityksen tietoiseksi keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valin-

naksi muuttuvassa maailmassa.” Hamel (1996) haluaa puhua strategiasta vallan-

kumouksena. Strategisen liikkeenjohdon isäksi kutsuttu Igor Ansoft (1965) ei var-

sinaisesti määrittele strategiaa (strategia on kuin juoni (ploy), mutta jakaa sen 

kolmeen osa-alueeseen: strateginen suunnittelu, kyky jalkauttaa strategia ja kyky 

hallita yrityksen sisäistä muutosvastarintaa. Strategista käyttäytymistä hän (1979) 

kuvaa ”…ympäristön kanssa tapahtuvana vuorovaikutusprosessina, johon kytkey-

tyy sisäisten rakenteiden ja dynamiikkojen muutosprosessi.”  Tässä työssä strate-

gian määritelmänä käytetään yllä olevaa Kamenskyn strategiamääritelmää.  

Strateginen päätös on tunnusmaisesti luonteeltaan monimutkainen, sillä päätökset 

tehdään usein tilanteissa, joissa tulevaisuudesta ei olla täysin varmoja ja kuitenkin 

niiden vaikutus organisaation toimintoihin on merkittävä (Riabacke 2015). Esi-
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merkiksi Eisenhardt ja Zbaracki (1992) määrittelevät strategiset päätökset päätök-

siin, jotka voivat vaikuttaa kriittisesti organisaation selviytymiseen tai tilaan. Joh-

tamisguru Peter F. Drucker on puolestaan sanonut, että ”Kaikki päätökset joilla on 

todella merkitystä, ovat strategisia päätöksiä.” Samoilla linjoilla on myös Elban-

na (2006), joka määrittelee strategiset päätökset asioiksi, jotka ovat välttämättö-

miä organisaation menestymisen tai selviytymisen kannalta. Hän myös mainitsee, 

että strategiset päätökset heijastavat usein yrityksen ja sen ympäristön välistä suh-

detta, sisältäen riskejä ja erilaisia vaihtoehtoja.  

 

3.2 Strateginen ajattelu 

Monet eri strategia tutkijat (Näsi 1987, Gilbert 1988, Minzenbrg 1990, Idenburg 

1990) ovat jaotelleet lähestymiskulmia strategiaan eri koulukunniksi. Esimerkiksi 

Mitzenberg (1990) on jakanut strategia ajattelun edustajat näkemystensä mukai-

sesti kymmeneen eri koulukuntaan, joita ovat 1) muotoilukoulukunta (the design 

school), 2) suunnittelukoulukunta (the planning school), 3) asemointikoulukunta 

(the positioning school), 4) kognitiivinen koulukunta (the cognitive school), 5) 

yrittäjyyskoulukunta (the entrepreneurial school), 6) oppimiskoulukunta (the lear-

ning school), 7) poliittinen koulukunta (the power school), 8) kulttuurikoulukunta 

(the cultural school) 9) ympäristökoulukunta (the enviromental school) ja 10) 

muotokoulukunta (the configuration school). Mitzenberg (2003) on käsitellyt näi-

den kymmenen eri koulukunnan strategia prosesseja teoksessaan Strategy safari. 

Riippuen koulukunnan tarkastelunäkökulmasta myös strategiaprosessit eroavat 

toisistaan.  

Idenburg (1993) on jakanut strategia -ajattelun koulukunnat neljän eri suunnan 

mukaisesti, rationaalinen suunnittelu (rational planning), looginen inkrementalis-

mi (logical incremental), ohjattu oppiminen (guiden learning) ja strategian keh-

keytyminen (mergement).  
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1) Rationaalisen suunnittelun edustajat (mm. Ansoft, Porter) uskovat, että 

strateginen johtaminen on systemaattista ja tavoitehakuista. ”Strategien” 

tehtävänä on rationaalisin perustein analysoida paras mahdollinen strategia 

organisaation päämäärän saavuttamiseksi.  

2) Looginen inkrementalismi korostaa vallan ja politiikan vaikutuksia (tuntei-

ta, epäilyksiä, intuitiota) strategian kehkeytymiseen. Strategia rakentuu yk-

sittäisistä ja ratkaisevista päätöksistä, joiden taustalla vaikuttaa päätöksen-

tekijän oma sisäinen logiikka.  

3) Ohjattu oppiminen -strategia ajattelu perustaa näkemyksensä jatkuvasti 

uudistuvalle strategiaprosessille, jonka pohjavoimana on oppiva ja luova 

organisaatio. Organisaation tehtävänä on kerätä ympäristöstä viestejä ja 

kokemuksia, tulkita niitä suhteessa organisaatioon ja luoda näin mahdolli-

suuksia kehittymiselle. 

4) Strategian kehkeytymisen näkemys pitää sisällään ajatuksen, että strategi-

aa ei voi etukäteen määritellä vaan se muovautuu hetkessä. Joustavuus ja 

nopea reagoiminen ympäristön tarjoamiin tilaisuuksiin värittää tämän kou-

lukunnan edustajia.  

Mintzerberg (1973) on tutkinut yritysten strategiasta vastaavien henkilöiden ajan-

käyttöä ja tullut siihen johtopäätökseen, että koska johtajilla ei erilaisten tapaamis-

ten ja kokousten keskellä ole aikaa strategian suunnitteluun, täytyy yrityksen stra-

tegia muodostua yksittäisten päätösten seurauksena. Päätökset voivat olla joko 

tiedostettuja tai tiedostamattomia, mutta niiden seurauksena yritysten strategia 

muotoutuu myös jälkikäteen (kuvio 12). Mintzenberg jakoi strategian viiteen osa-

alueeseen, joita ovat: 1) tarkoituksellinen suunnitelma (plan), 2) tilannekohtainen 

juoni (ploy), 3) tapahtumaketju (pattern), 4) markkina-asema (position) tai johdon 

näkemys (perspective) yrityksen tulevaisuudesta. 
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Kuvio 12. Strategian muotoutuminen organisaatioissa. (Mintzenberg 1973) 

 

Strategiatyön lähtökohtana on peilata organisaation mahdollisuuksia ympäröivään 

maailmaan ja pyrkiä löytämään sieltä paras paikka toimia. (Ansoft 1979, Porter 

1996, Kamensky 2010) Yrityksen onnistunutta päätöksentekoa, joka pohjautuu 

toimintaympäristön ymmärtämiseen ja siellä havaittujen muutoksien tunnistami-

seen, pidetään yhtenä organisaation menestymisen kulmakivenä (Hambrick 1982, 

Goll 1997, Miller 1975, Service 2007). Samoilla linjoilla on monet muut tutkijat, 

jotka ovat tarkastelleet onnistunutta strategista päätöksentekoa. Esimerkiksi Chen 

2008 mainitsee, että onnistunut strateginen päätöksenteko pohjautuu luotettavaan 

dataan, joka on pitkälle prosessoitu ja analysoitu, jolloin siitä on helppo tehdä 

johtopäätöksiä ja lisätä ymmärrystä organisaation kilpailuedun kannalta tärkeistä 

asioista.  

 

Johnson & Scholes:n (2005) mukaan organisaation toimintaympäristön ymmär-

tämisellä mahdollistetaan onnistunut strategiatyö (kuvio 13). Ensimmäisenä tässä 

analyysiprosessissa on strateginen analyysi, jonka tarkoituksena on positioida or-

ganisaation tämänhetkinen tila suhteessa ympäristöön ja tarjota uusia ideoita tule-

vaisuuden hahmottamiseksi. Toinen analyysin tarkoitus on strategian päivitys eli 

organisaation vision, päämäärien ja strategian valinta. Kolmantena prosessissa 

tulee strategian toimeenpanoja ja neljäntenä strategian seuranta ja arviointi. 
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Kuvio 13. Strategiatyön osat. (Johnson & Scholes 2005) 

 

 

3.3 Organisaation toimintaympäristö 

 

Varsinaisesti strategiakoulukunnista kontingenssiteoria, populaatioekologia ja 

institutionaalinen teoria keskittyvät yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovai-

kutukseen (kuvio 14). Tosin näiden koulukuntien keskeinen ajatus on, että organi-

saation on mukauduttava toimintaympäristön muutoksiin eikä niinkään aktiivisesti 

etsiä mahdollisuuksia toimintaympäristöstä tai jopa olla muuttamassa toimin-

taympäristön lainalaisuuksia. (Mintzberg et al. 1998) Se millaiseksi organisaation 

toimintaympäristö määritellään, vaikuttaa ratkaisevasti strategisiin päätöksiin 

(Hambrick 1982). 
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Kuvio 14. Organisaatio ja sen ympäristö. (Hatch 2006) 

 

Monet tutkimuksen perustavat näkemyksensä toimintaympäristöstä rationaaliseen 

ja positivistiseen kuvaan, jolloin toimintaympäristö nähdään organisaation ulko-

puolisena, kontekstivapaana kokonaisuutena. (Sandberg 2000) Toinen näkökulma 

organisaation ja toimintaympäristön suhteesta korostaa sitä, että ympäristö on aina 

organisaation jäsenten kesken sosiaalisesti luotu ja merkityksin punottu, jolloin 

toimintaympäristö voi pitää sisällään myös yrityksen sisäisen toimintaympäristön 

(Pirttimäki 2007, 2014Sandberg 2000). Tässä pro gradussa toimintaympäristö 

nähdään enemmän jälkimmäisen mukaisesti eli organisaation sisäinen toimin-

taympäristö pitää sisällään kyvyn havaita ja hyödyntää organisaation ulkoista mik-

ro- ja makrotason toimintaympäristöä (kuvio 15). 

 

Yrityksen toimintaympäristö voidaan jakaa mikro- tai makrotasoon. Mikrotasolla 

tarkoitetaan sitä toimintaympäristöä, joka on organisaation välittömässä läheisyy-

dessä eli operatiivisen tason ympäristöä. Mikrotason ympäristö käsittää kilpailijat, 

asiakkaat, toimittajat ja muut sidosryhmät.  Makrotason toimintaympäristö keskit-

tyy isompaan kuvaan eli siihen, mitä organisaation ulkopuolisessa toimintaympä-

ristössä tapahtuu. Tällöin viitataan usein PESTEL- analyysin osatekijöihin (politi-

cal, environmental, sosial, economical ja lecal) sekä strategisiin trendeihin ja sen 

tavoitteena on tarjota uudenlaisia näkökulmia lähestyä tulevaisuuden strategiaske-

naarioita.  (Hedin et al. 2011, Vecchiato 2014, Johnson et al.2005) 
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Kuvio 15. Organisaation sisältä lähtee kyky havainta ja hyödyntää toimintaympäristöä. 

 

Toimintaympäristön seurantaa on kahdenlaista, passiivista ja aktiivista seurantaa. 

Passiivisella seurannalla tarkoitetaan jokapäiväistä informaatio tulvaa, esimerkiksi 

asiakkailta tullutta palautetta tai jonkin uutisen lukemista.  Aktiivisella seurannalla 

puolestaan tarkoitetaan niitä keskitettyjä toimia, joiden avulla organisaatio haluaa 

toimintaympäristöstään lisää informaatiota. Tämä lisäinformaation hankinta voi 

olla systemaattista skannausta laajasta toimialueesta tai sitten johonkin tiettyyn 

asiaan liittyvää monitorointia. Monitorointi voi puolestaan olla jatkuvaa tai sitten 

lyhytaikaista, niin kutsuttua ad-hoc toimintaa. (Day & Schoemaker 2006) Toinen 

tapa luokitella toimintaympäristön seurantaa on jakaa se tarkkailuun (surveillance) 

ja etsintään (search). (Montgomery & Weinberg 1979) 

 

 

3.4 Toimintaympäristön epävarmuus 

 

Yrityksen toimintaympäristön muutoksesta on puhuttu 1970 -luvulta lähtien. Osa 

strategiatutkijoista on jopa sitä mieltä, että organisaatiot elävät jatkuvassa epästa-
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kapasiteetti 
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Makro 
toimintaympäristö 
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biilissa tilassa ympäristön kanssa (mm. March & Simon 1958, Hamel 1996) Glo-

balisaation ja teknologian kehittymisen myötä muutosvauhti ja markkinoiden tur-

bulenssi on entisestään kasvanut. Toimintaympäristön muutosta ja sen vaikutusta 

yrityksen strategiaan on tutkittu paljon (mm. Haverila,  Vecchiato, Goll et al. 

1997, Brews et al.1999, Nadler & Tushman 1990, Miller 1980)  

 

Strategisen johtamisen tutkimuskentässä vallitsee kaksi fundamentaalista teoriaa, 

mitä tulee ympäristön epävarmuudesta johtuvaan organisaatioiden reagoimista-

paan.  Suunnittelunkoulukunta (planning school) väittää, että epävarmuuden li-

sääntyessä ennakoinnin ja ympäristön havainnoinnin määrää tulisi lisätä, jotta 

tulevaisuuteen voitaisiin hyvissä ajoin varautua tai sitä jopa muuttaa. Mukautuva 

koulukunta puolestaan painottaa reagoinnin nopeutta eli tulevaisuutta ei kannata 

ennustaa vaan muutoksiin tulee nopeasti reagoida ja sopeutua. Käytännössä näi-

den koulukuntien erot näkyvät siinä, minkälaisen tiedon pohjalta strategisia pää-

töksiä tehdään. Suunnittelukoulukunnan edustajat haluavat olla askeleen edellä ja 

tietoa haetaan tulevaisuuden ymmärtämiseksi ja ennustamiseksi. Mukautuva kou-

lukunta kerää tietoa strategisen päätöksenteon tueksi enemmän historiasta ja tästä 

hetkestä (Vecchiato 2012). 

 

Myös Hatsch on tutkinut toimintaympäristön epävarmuutta suhteessa organisaati-

on informaation tarpeeseen (kuvio 16). Hän jakaa organisaation ympäristön sen 

kompleksisuuden että muutosasteen perusteella. Ympäristön kompleksisuus voi 

olla joko matala tai korkea ja sillä hän tarkoittaa toimintaympäristössä vallitsevien 

elementtien määrää ja laatua. Ympäristön muutoksen taso voi myös olla joko kor-

kea tai matala ja se mittaa sitä, kuinka nopeasti ympäristön elementit muuttuvat. 

Kuten nelikentästä voi havaita, mikäli organisaation toimintaympäristön komplek-

sisuus ja muutosaste ovat matalat, organisaatiolla on tarvittava informaatio tiedos-

sa ja saatavilla. Toisaalta vaikka ympäristön kompleksisuus on matala mutta muu-

tosvauhti korkea, organisaatiolla on jatkuva tarve uudelle informaatiolle. Mikäli 

ympäristön kompleksisuus on korkea mutta samanaikaisesti toimintaympäristön 

muutostahti matala, organisaatiolla on informaation ylilataus. Toimintaympäristön 
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kompleksisuuden ja muutosasteen molempien ollessa korkeita, organisaatio on 

tilanteessa, jossa ei edes tiedetä mitä informaatiota tarvittaisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Ympäristön epävarmuus ja informaation tarve. (Hatch 2006) 

 

Nadler ja Tushman (1990) ovat hahmotelleet muutoksessa toimimisen nelikentän, 

joka jakaa muutoksen organisaation toimintatavan mukaan ennakoivaan ja reak-

tiiviseen toimintaan ja muutoksen luonteen mukaan evolutionääriseen ja revolu-

tionääriseen muutokseen Evolutionäärisellä muutoksella he tarkoittavat muutosta, 

joka on jatkuvaa ja jota on vaikea havaita sen hiljaisen muutostahdin vuoksi. Re-

volutionäärinen muutos on sitä vastoin yhtäkkistä ja siten helposti havaittavaa. 

Mikäli organisaatiolla on muutoksessa tapa toimia ennakoivasti, se muutoksen 

ollessa nopea eli revolutionäärinen se olisi suunniteltu muutos.  Toisaalta mikäli 

muutos olisi hidas, ennakoiva organisaatio hyvissä ajoin virittäytyisi vastaamaan 

muutokseen. Reaktiivisesti toimiva yritys puolestaan hitaassa muutoksessa sopeu-

tuisi siihen, kun taas nopeassa muutoksessa olisi edessä pakotettu muutos. 
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3.5 Päätöksenteon ulottuvuudet 

 

Organisaatioteorioissa päätöksentekoa on usein tutkittu rationaalisen valinnan 

teorioihin (rational choice theory) tukeutuen. Rationaalisen valinnan teoria koros-

taa päätöksentekijän kykyä valita rationaalisesti paras vaihtoehto. Tämä tarkoittaa 

sitä, että teoria olettaa päätöksentekijällä olevan täydelliset tiedot päätöksenteon 

tueksi. Esimerkiksi lineaarinen mallinnus ja erilaiset päätöksenteon tukisysteemit 

on luotu teorian pohjalta tukemaan yksilöiden tai organisaatioiden rationaalista 

päätöksentekoa. (Seeck 2015) Mintzerberg et al. (1976) ovat artikkelissaan The 

Structure of ‘Unstructured’ Decision Processes käsitelleet rationaalista päätöksen-

tekoa ja ovat artikkelissaan sitä mieltä, että rationaalisen päätöksenteon elementit 

ovat: 1) päätöksenteon tarpeen tunnistus, 2) ratkaisujen kehittäminen ja 3) vaihto-

ehdon valinta. Neljäntenä elementtinä tulee implementointi, joissa päätökset vie-

dään operatiiviselle tasolle.  

 

Päätöksentekoa paljon tutkinut Herbert Simon (1997) on puolestaan sitä mieltä, 

että yksilöillä tai organisaatioilla on rajallinen kyky sekä hankkia että käsitellä 

tietoa. Tämän vuoksi päätökset eivät voi koskaan olla sataprosenttisen rationaali-

sia. Hän onkin ehdottanut, että päätöksentekoon tulisi sisällyttää aina sekä ratio-

naalisia, emotionaalisia että intuitiivisia ominaisuuksia (kuvio 17). Emotionaalisil-

la ominaisuuksilla hän viittaa päätöksentekijän tunteisiin päätöksenteko tilantees-

sa. Esimerkiksi ollessaan vihainen kiinnittää päätöksenteossaan eri asioihin huo-

miota kuin vastaavasti ollessaan innostunut. Intuitiivisilla ominaisuuksilla tarkoi-

tetaan vuosien saatossa kertynyttä osaamista ja kokemusta, niin sanottua kuudetta 

aistia jolla on ratkaiseva osuus päätöksentekotilanteessa.  
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Kuvio 17. Päätöksenteon osa-alueet. (Herbert 1997) 

 

Useat päätöksentekoa tutkineen tutkijat (mm. Zey 1994, Miller et al. 1996, Basi 

1998, Butler et al. 1979) ovat Simonin kanssa samoilla linjoilla. He uskovat, että 

mitä rationaalisempia päätöksiä organisaatio tekee, sitä tehokkaampi organisaatio 

on useimmiten kyseessä. Toisaalta he korostavat, että koska päätöksenteon taus-

talla on aina ihminen, siihen vaikuttaa muun muassa sosiaaliset suhteet, tunteet, 

valta, intuitio ja arvot. Myös päätöksentekijöiden identiteetti vaikuttaa siihen mil-

laisia asioita hän yrityksessä ajaa.  

 

Mitzenberg & Westley (2001) esittävät, että rationaalisen päätöksenteon (ajatel-

laan ensin, thinking first) lisäksi on olemassa kaksi muuta päätöksenteon tyyliä eli 

nähdään ensin (seeing first) ja tehdään ensin (doing first) tyylit (kuvio 18).  Näh-

dään ensin päätöksenteon mallissa ymmärrys tulee ennen toimintaa. Kyseisessä 

mallissa päätöksenteko tapahtuu usein seuraavanlaisia elementtejä seuraillen: 1) 

valmistelu, 2) hautominen, 3) valaistuminen ja 4) todentaminen. Esimerkiksi vai-

keaa päätöstä tehtäessä yön yli nukkuminen saattaa auttaa ymmärtämään ongel-

maa paremmin. Tee ensin päätöksenteko malli pohjautuu kokemusperäiseen tyy-

liin, jossa ajatellaan, että vain tekemällä oppii. Malli rakentuu seuraavista elemen-

teistä: 1) säädä, 2) valitse ja 3) säilytä.  
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Kuvio 18. Mintzbergin päätöksentekomalli. 

  

Mitzenberg ja Westley (2001) ovat sitä mieltä, että jokaiselle päätöksenteon mal-

lille on oma tarpeensa ja päätöksentekijä, joka kykenee hyödyntämään näitä erilai-

sia malleja aina oikeassa tilanteessa, pystyy joustavaan ja onnistuneeseen päätök-

sentekoon. Ajattele ensin -malli toimii parhaiten, mikäli ongelma on selkeä ja in-

formaatio luotettavaa. Nähdä ensin -mallia kannattaa käyttää silloin, kun on tar-

peen tehdä luovia ratkaisuja, jotka sisältävät useita elementtejä ja tarvitaan sitou-

tumista johonkin merkittävään ratkaisuun. Tehdä ensin -malli puolestaan on hyö-

dyllinen silloin, kun tilanne on uusi ja hämmentävä ja se sisältää monimutkaisia 

yksityiskohtia.  

 

Eisenhardt (1990) on tutkinut tehokkaiden päätöksentekijöiden kykyä ja toiminta-

tapoja tehdä strategisia päätöksiä. Hän tuli tutkimuksessaan siihen johtopäätök-

seen, että ensimmäinen tehokkaan strategisen päätöksenteon kriteeri on kollektii-

visen intuition kehittäminen päätökseen liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien tun-

nistamiseksi. Tämä edellyttää reaaliaikaiseen informaatioon tukeutumista, inten-

siivisiä ryhmäkeskusteluja sekä keskittymistä historiallisen ja kvantitatiivisen in-

formaation sijasta erityisesti kvalitatiiviseen informaatioon, joka ennakoi toimin-

taympäristön muutoksia.  

Nähdään ensin -malli 
ymmärrys > toiminta 
(induktiivinen) 

Ajatellaan ensin -malli  
diagnoosi > suunnitte-
lu > päätös 
(deduktiivinen) 
 

Tehdään ensin -malli 
toiminta > ajattelu 
(iteratiivinen) 
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Eisenhard (1990) korostaa myös useampien vaihtoehtojen merkitystä, sillä ne laa-

jentavat näkemystä ja lisäävät luottamusta siihen, että kaikki parhaat vaihtoehdot 

on käyty lävitse strategiaa muodostaessa. Kolmantena hyvän strategisen päätök-

senteon kriteerinä Einsenhard mainitsee tehokkaan päätöksenteon syntymisen. 

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä ei ole tarpeen viivyttää päätöksentekoa, vaik-

ka täydellistä konsensusta asiasta ei saavutetakaan.  
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4 LOCATION INTELLIGENCE  

 

4.1 Paikkatieto 

 

Paikkatietoa osana yrityksen johtamista käsitteleviä tutkimuksia on suhteellisen 

vähän ja useimmat paikkatietoa käsittelevät tutkimukset on tehty kriisinhallinnan 

ja maanpuolustuksen näkökulmista. (mm. Ahola et al. 2007, Nikander 2012 ja 

Steinfield 2006) Uusimmissa tutkimuksissa nousee vahvasti esille sosiaalisen me-

dian ja paikkatiedon integraatiot mobiilisovelluksissa (esim. Viktoratos et al. 

2015, Bao et al. 2015, Baldauf et al. 2011, Mikhael & Mikhael 2011). Siitä huo-

limatta, että paikkatiedon mahdollisuuksia on vasta vähän käsitelty liiketaloustie-

teen parissa (Koski 2015, Kiuru et al. 2012), on tässä pro-gradussa teoriana sovel-

lettu erilaisia paikkatiedon tieteellisiä artikkeleita. Esimerkiksi yllä mainittuja läh-

teitä on hyödynnetty tässä tutkimuksessa osana ilmiön ymmärtämistä ja apuna 

hahmottamaan eri tekniikoiden välisiä lainalaisuuksia ja niiden tarjoamia mahdol-

lisuuksia location intelligence näkökulmaan. Erityisesti tässä työssä on hyödyn-

netty tutkimuksia, joissa on perehdytty tiedon visualisointiin ja erilaisten johto-

päätösten tekoon spatiaalisia analyysejä käyttämällä. (Gotz & Shou 2010, Hall et 

al 2014, Virrantaus 2011 ) 

 

Spatiaaliset suhteet eli sijaintitiedot ovat aina olleet tärkeä elementti käsitteellistää 

ja ymmärtää maailmaamme (Egenhofer & Mark 1995). Historian saatossa ihmi-

nen on aina kerännyt tietoa itsestään ja ympäristöstään. Tämän tiedon välittäjänä 

on usein toiminut kartta, mutta informaatio on paikkatiedon lisäksi sisältänyt mui-

takin ominaisuustietoja. Tarkemmin sanottuna paikkatieto (geographic informati-

on) on tiettyyn sijaintiin liitettävää metatietoa ja mahdollisesti siihen linkitettyjä 

attribuutteja. (Wu & Schulzrinne, 2005) Geoinformatiikan sanasto puolestaan 

määrittää, että ”Paikkatieto on tietoa, jonka sijainti Maan suhteen tunnetaan” 

(TSK 2005).  
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Sijaintitieto määrittää kohteen absoluuttisen sijainnin, joko koordinaattipisteiden, 

geometriatiedon (muodon) tai typologiatiedon (suhteen muihin tiekannassa ole-

viin tietoihin) avulla (kuvio 19).  Sijaintitietoon liittyvät attribuutit ovat kohtee-

seen liitettäviä ominaisuustietoja joilla on mahdollisuus yksilöidä, paikantaa, 

ajoittaa ja kuvailla kohdetta. (Heikkinen 2004) Paikkatieto voi esimerkiksi liittyä 

henkilöihin, esineisiin, asioihin tai aikaan (Wu & Schulzrinne, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 19. Paikkatiedon luonne ja sen georelationaalinen rakenne. (Heikkinen 2004) 

 

Paikkatietojärjestelmissä sijaintitiedon ja ominaisuustiedon välistä yhteyttä eli 

liitäntää yksilöivien tunnusten avulla, nimitetään sijaintirelationaalisuudeksi (geo-

relation) ja se mahdollistaa erilaisten kyselyjen ja karttojen laadinnan molempien 

tietojen osalta (Burrough 1991) Sijaintirelaatio, jota ei tavallisessa tiedossa esiin-

ny: 

 etäisyys > paikkatietokoordinaattien avulla 

 suunta > paikkatietokoordinaattien avulla 

 viereisyys (adjacency) 

 jatkuvuus (connectivity) 

 

(Digitaalinen) paikkatieto voi olla joko vektori tai rasteri muotoista tietoa. (Käyh-

kö & Mäki 2014) Vektorimuotoisessa esityksessä kohteet tallennetaan koordinaat-

tipisteiden avulla. Kohde voi olla piste, useamman pisteen määrittämä viiva tai 

viivojen sisäänsä sulkema alue. Vektorimuotoiseen karttakohteeseen voidaan liit-
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tää rajattomasti ominaisuustietoa. Rasteritiedosto on puolestaan kuva, joka raken-

tuu pikseleistä. Yksi pikseli on vakiokokoinen ruutumainen solu, jonka sijainti 

matriisissa ilmoitetaan rivi- ja sarakeindeksien avulla. Rasterin soluun voidaan 

teoriassa lisätä lähes rajattomasti ominaisuustietoa, mutta tällöin ongelmaksi 

muodostuu tiedostokoon kasvu ja sieltä tehtävien hakujen hitaus. Tämän vuoksi 

rasteritiedostoja käytetään usein vektoriesitysten taustakarttoina ja vain vähäistä 

muutosta kuvaavien pintojen esittämiseen. (Blomqvist & Johansson 2004) 

 

 

4.2 Paikkatietojärjestelmä 

 

Paikkatiedon hallinta perustuu paikkatietojärjestelmiin (geographic information 

system, GIS). Ensimmäinen paikkatietojärjestelmä CGIS (Canada geographic 

information system) kehitettiin Kanadassa 1960-luvulla apuvälineeksi hallinnoi-

maan ja luokittelemaan Kanadan maa-alaa. Kuitenkin jo tätä ennen 1959- ja 1960-

luvuilla kehittyi tietokonepohjaiset kartanpiirto-ohjelmat. (Blomqvist & Johans-

son 2004) Nykyisin paikkatietojärjestelmiä on lukuisa erilaisia aina ammattilaisil-

le tarkoitetuista järeistä paikkatietojärjestelmistä aina yksityisten henkilöiden ke-

vyisiin paikkatieto-ohjelmiin (Löytönen et al. 2003). Paikkatietojärjestelmää käy-

tetään usein synonyyminä paikkatie-ohjelmalle, mutta varsinaisesti paikkatietojär-

jestelmän katsotaan koostuvan tietovarastoista, ohjelmistoista, laitteistoista sekä 

niitä käyttävästä organisaatiosta (kuvio 20). (Rashid et al. 2006) 
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Kuvio 20. Paikkatietojärjestelmien osat. (Rashid et al. 2006) 

 

Paikkatietojärjestelmät voivat aktivoitua joko käyttäjän omasta pyynnöstä lähetet-

tyyn sijaintimääritykseen tai ennalta määritettyjen herätteiden pohjalta tapahtu-

vaan paikannukseen (D’Roza & Bilchev 2003). Tavallisesti paikannusjärjestelmät 

perustuvat satelliitteihin (GPS ja DGPS), matkapuhelintukiasemien lähettämiin 

signaaleihin tai WLAN- verkkoon. WLAN- verkolla tarkoitetaan lähiverkkopai-

kannustekniikkaa, joka pohjautuu yksityisiin WLAN -tukiasemiin ja siitä lähteviin 

signaaleihin. WLAN -verkon tarkkuus yltää parhaimmillaan satelliittipaikannuk-

sen tasolle ja se mahdollistaa tulevaisuudessa monenlaisten kaupallisten sovellus-

ten tarjoamisen ja tiedon keräämisen (Rashid et al. 2006).  

 

Paikkatieto-ohjelmistoissa kokonaisuus rakentuu useista karttatasoista, jotka ovat 

päällekkäin. (Löytönen et al. 2003) Jokaisella karttatasolla on omat attribuutit 

kuvamaan sovittua tekijää tietyllä alueella. Paikkatieto-ohjelmistojen etuna on, 

että karttatasoja voidaan tarkastella useita päällekkäin, jolloin eri ominaisuudet tai 

ilmiöt näkyvät kartalla yhtäaikaisesti, mikä helpottaa kokonaisuuden hahmotta-

mista ratkaisevasti (kuvio 21). Tärkeää on kuitenkin huomata, että lähtökohtaisesti 

ylemmän tason kohteet peittävät alemman tason kohteen, jolloin karttatasojen 

järjestys kannattaa miettiä siten, että alhaalla tasoissa on alueita ja ylempänä yksi-

tyiskohtaisempia viivoja ja pisteitä. Karttatasojen järjestystä voi muuttaa halut-
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tuun järjestykseen tai niitä voi tarvittaessa helposti lisätä ja poistaa. (Blomqvist & 

Johansson 2004) Tulkintaa parantamaan, karttatasoihin on mahdollista tehdä omia 

merkintöjä tai luoda omia alueita. 

 

 

 

Kuvio 21. Kokonaisuus rakentuu päällekkäisistä karttatasoista, joiden järjestystä voi 

halutessaan muuttaa. (Blomqvist & Johansson 2004) 

 

 

Paikkatieto-ohjelmistojen avulla numeerinen tilastoaineisto on mahdollista muut-

taa visuaaliseen muotoon eli kartoiksi. Paikkatietojärjestelmien teknologia pitää 

sisällään neljä eri toimintoa, joita ovat 1) tiedon tallennus, 2) tiedon ylläpito ja 

käsittely sekä 3) analyysi ja 4) visualisointi. (Heywood et al. 2002) 

 

Paikkatietokannasta tehtävät kyselyt voivat liittyä joko sijainti- ja /tai ominaisuus-

tietoihin (Burrough 1991). Kyselyjen tulokset on mahdollista visualisoida kartalla 

erilaisin graafisin taulukoin, kuvioin tai ihan vain karttanäkymin. Kyselyjen avulla 

voidaan luoda laajemmasta aineistosta suppeampia omia tiedostoja ja tallentaa 

näitä myöhempää käyttöä ja muokkausta varten. (Shrinivasan & Wijk 2008) Mo-

nimutkaisia kyselyitä voidaan toteuttaa Boolen operaattoreita hyödyntäen eli ky-

selylausekkeita yhdistetään käyttämällä toimintoja AND, OR ja NOT (Heywood 

et al. 2002).   

 

 

.  
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4.3 Paikkatiedon luotettavuus ja laatu 

 

Jotta paikkatieto ei menetä käyttöarvoaan, on tärkeää tunnistaa mistä paikkatieto 

on peräisin, milloin se on kerätty ja miten laadukasta paikkatieto on. Tällöin puhu-

taan metatiedosta, joka on tietoa tiedosta. Metatietojen yhdenmukaistamiseksi on 

Euroopan Unionin alueella otettu käyttöön Inspire-direktiivi, joka määrittää miten 

ja missä aikataulussa paikkatietoinfrastruktuuri tulee toteuttaa jäsenmaissa. Inspire 

-direktiivin määritykset perustuvat kansainvälisiin paikkatietopalvelujen ja meta-

tiedon standardeihin. (ISO 19115:2003 ja ISO 19119:2005) Suomessa on tehty 

ISO 19115 standardista Julkisen hallinnon suositus JHS 158 ”Paikkatiedon meta-

tiedot”. (JUHTA 2010) Suomessa INSPIRE yhteystyötahona toimii maa- ja met-

sätalousministeriö, joka samalla ohjaa lain toimeenpanoa.  

 

Egenhofer ja Mark (1995) mainitsevat, että tärkeimpiä paikkatiedon laatua kuvaa-

via tekijöitä ovat: 

 Sijaintitarkkuus 

 ominaisuustiedon tarkkuus 

 sijaintitiedon ja ominaisuustiedon oikea linkitettävyys 

 sijaintitiedon pysyvyys 

 ominaisuustietojen pysyvyys 

 tiedon kattavuus ja resoluutio 

 tiedon ikä 

 

Paikkatiedon laadun ja tarkkuuden vaatimukset riippuvat tarkastelumittakaavasta 

ja käyttötarkoituksesta. (Harju 2002) Usein yrityksissä joudutaan miettimään kus-

tannusten suhdetta paikkatiedosta saatavaan hyötyyn. Tällöin on tärkeää tunnis-

taan yrityksen kannalta relevantein tieto, niin kutsuttu ydintieto. Ydintiedonhallin-

taa kutsutaan myös nimellä master data management ja sen tehtävänä on huolehtia 
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siitä, että lähtöaineisto on riittävän laadukas, tarkka ja ajantasainen. Jotta virheelli-

sen datan ja informaation korjaamiseen tarvittava työmäärä vähenisi, organisaatiot 

pyrkivät luomaan käytänteitä ja malleja datan laadun ja oikeellisuuden takaami-

seksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ohjeet siitä, missä muodossa katuosoitteet ilmoi-

tetaan, minne osoitetiedot tallennetaan ja mitä tehdään, jos data on ristiriitaista tai 

heikkolaatuista. Näiden sääntöjen määritteleminen ja ohjeiden noudattamisen seu-

ranta on tärkeää, jotta organisaation käytössä on oikeaa ja laadukasta informaatio-

ta päätöksenteon tueksi. (Blomqvist & Johansson 2004) 

 

 

4.4 Ketkä paikkatietoa tarvitsevat? 

 

Paikkatietoon liittyy erilaisia käyttäjäryhmiä, joita ovat tuottajat, kehittäjät, hyö-

dyntäjät ja käyttäjät. Tuottajilla tarkoitetaan niitä tahoja, jotka tuottavat paikkatie-

toa, esimerkiksi Suomessa Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos. Paikkatiedon ke-

hittäjät ovat puolestaan niitä organisaatiota tai henkilöitä, jotka kehittävät paikka-

tieto -ohjelmia tai palveluja. Käyttäjät pitävät sisällään sekä paikkatiedon hyödyn-

täjät että loppukäyttäjät. Hyödyntäjät jatkojalostavat paikkatiedon avulla tuotteita 

tai palveluja asiakkailleen. Loppukäyttäjät ovat se ryhmä, joita varten viimekädes-

sä paikkatieto palveluita tuotetaan. Loppukäyttäjät voivat muun muassa hyödyntää 

karttaa halutun sijainnin tai etäisyyden määrittämiseen, esimerkiksi työmatkalla 

oleva haluaa etsiä parhaiten matkanvarrelle osuvan hotellin sijainnin.. Yhä lisään-

tyvissä määrin karttaa hyödynnetään myös sosiaalisen median toiminnoissa ja 

kanavissa, laitamme esimerkiksi palveluihin merkkejä missä on hyvä kahvila tai 

autohuolto. (Grossniklaus et al. 2006) 

 

Paikkatiedon käyttö yhteiskunnassa on lisääntynyt ja käytämme paikkatietoa päi-

vittäin. Paikkatiedon merkitys logistiikassa, pelastustoimissa ja viestinnässä on 

tärkeä, mutta sitä käytetään nykyisin myös poikkitieteellisesti aina markkina-

analyyseistä ympäristöntilan seurantaan ja väestörekisterin ylläpitoon. (Virrantaus 

2011) Paikkatietopalvelu tutkineet Rosa ja Bilchev tunnistavat jo vuonna 2003 
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viisi ryhmää, joissa paikkatietoja yhä enenevissä määrin tarvitaan. Näitä ovat vies-

tintä, turvallisuus, reititys, kaluston hallinta ja viihde. Esimerkiksi hätätilanteiden 

automaattista paikannustunnistusta kehitetään jatkuvasti tehokkaammaksi ja pa-

remmin kansalaisia palvelevaksi. Toisaalta sääennusteet, erilaiset nähtävyydet ja 

ravintolat pystyvät jo tällä hetkellä tarjoamaan monenlaisia lisäarvoa tuottavia 

sovelluksia kuluttajille.    

 

Paikkatiedon käyttö yhteiskunnassa voidaan Käyhkön ja Mäen (2014) mukaan 

jakaa kolmeen osa-alueeseen (kuvio 22). Ensinnäkin paikkatietoa yhä enenevissä 

määrin käytetään yritystoiminnassa. Toiseksi paikkatiedolla on merkittävä rooli 

myös yksilön arjen tukena ja sisältöinä. Kolmanneksi paikkatiedon käyttö julki-

sessa hallinnossa sekä opetuksessa ja tutkimuksessa on tärkeää. Esimerkiksi paik-

katiedon merkitys julkisessa hallinnossa on osa toimivaa yhteiskuntaa ja kestävää 

ympäristön suunnittelua. Tämä muun muassa tarkoittaa paikkatietojen hyödyntä-

mistä kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa, luonnonsuojelussa, tervey-

denhuollossa sekä verotus ja maanomistajuus -rekistereissä. (Koski 2015, Käyhkö 

& Mäki 2014) 

 

 

Kuvio 22. Paikkatiedon käyttö yhteiskunnassa. (Käyhkö & Mäki 2014) 

 

Paikkatieto julkisessa 
hallinnossa sekä 
opetuksessa ja 
tutkimuksessa 

Paikkatieto 
yritystoiminnan 

taustalla ja 
kohteena 

Paikkatieto 
yksilön arjen 

tukena ja 
sisältöinä 
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Yritystoiminnassa paikkatietoa on perinteisesti hyödynnetty logistiikan ja yrityk-

sen sijoittumista koskevan tiedon hallinnassa. Yhä enemmän myös yritystoimin-

nassa paikkatieto tulee olemaan osa yritysten liiketoiminta ympäristön kokonais-

kuvan hahmottamista ja yrityksen johtamista aina arkista päätöksistä strategisen 

tason johtamiseen. (Kiuru et al.2012) Erittäin merkittävä strateginen taso, jossa 

tällä hetkellä eniten paikkatietoja hyödynnetään sekä yksityisellä mutta myös jul-

kisella puolella on erilaisten kriisien ja skenaarioiden ennakointi ja niihin varau-

tuminen. (Virrantaus 2014)  

 

Yksilöt käyttävät ja hyödyntävät paikkatietoa päivittäin erilaisten sovellusten 

kautta. Esimerkiksi säätiedot, liikenneyhteydet, osoiterekisterit, kunnan sosiaali-

palvelut ja vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät palvelut perustuvat pitkälti paik-

katietoa hyödyntäviin järjestelmiin ja sovelluksiin (Käyhkö & Mäki 2014). Yhä 

enemmän ihmisiä halutaan myös sitouttaa ja motivoida aktiiviseen sisällöntuotan-

toon karttapalveluiden yhteydessä. Esimerkiksi YLE käyttää onnistuneesti paljon 

karttoja, joiden informaatio on kansalaisten itse tuottamaa (YLE 2015). Reittiop-

timointi on navigointilaitteiden perussisältöä, jota hyödynnämme lähes päivittäin.  

 

 

4.5 Mistä paikkatietoa saa? 

 

Julkiset sektorit ovatkin merkittäviä paikkatietoja tuottavia tahoja maailmassa. 

Esimerkiksi) Suomessa julkisen sektorin hallinnoimat tiedot ovat korkeatasoiset, 

laajat ja kattavat. (Kiuru et al 2012) Avoimella julkisella datalla tarkoitetaan ”jul-

kisen organisaation tuottamaa ja hallinnoimaa digitaalista tietoa, joka on maksut-

ta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja hyödynnettävissä kaupallisiin 

tarkoituksiin.” (Koski 2015) On arvioitu, että noin puolet julkisen sektorin tiedois-

ta ovat paikkatietoa. (Kiuru et al 2012) 
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Käytössä olevia julkisia tietoja ovat muun muassa maastotiedot, liikenneverkko-

tiedot, ympäristötiedot, väestötiedot, yritystiedot, lainsäädännölliset tiedot, tapah-

tumatiedot, liikennetiedot, säätiedot ja terveystiedot (Koski2015). Esimerkiksi 

Liikenne - ja viestintäministeriö avasi Digiroad-tietoaineiston jo vuonna 2005 ja 

niiden tietojen avulla voidaan tehostaa organisaatioiden logistiikkaan. Ympäristö-

hallinto on avannut omat paikkatietoaineistonsa vuonna 2008 ja ne sisältävät pal-

jon tietoa muun muassa luonnonsuojelualueista ja pohjavesistä. (Kiuru et al.2012) 

Maanmittauslaitos avasi omat digitaaliset maastoaineistot vuonna 2012 ja Ilmatie-

teen laitos puolestaan omat säätietonsa vuonna 2013. Uusimpana on avattu Patent-

ti ja rekisetri hallituksen yritysrekisteri tiedot alkuvuodesta 2015. (PRH) 

 

Yksittäisillä kansalaisillakin on paljon kerättyä paikkatietoa esimerkiksi hyvistä 

sienipaikoista aina erilaisiin säähavaintoihin asti.  Paikkatietoaineisto voikin olla 

1) itse tuotettua, 2) valmista aineistoa, joka vain tuodaan paikkatietieto-

ohjelmistoon tai 3) uutta rikastettua materiaali, jossa valmiista materiaalista on 

jalostettu tietoja yhdistelemällä uutta tietoa. (Hempfield 2014) Paikkatietoaineis-

toja hyödynnettäessä suuren lisäarvon tuottaa aineistojen kumuloitavuus ja rikas-

tuminen. (Virrantaus 2011). 

 

Hempfield (2014) tuo artikkelissaan esille prosessin, jolla yritykset voivat rikastaa 

liiketoimintatietojaan spatiaalisten tietojen avulla. Hän jakaa tämän prosessin vii-

teen vaiheeseen, joita ovat:  

1) Yritysten omien (tarpeellisten) tietojen tarkka määrittäminen ja näiden 

tietojen laadun sekä eheyden optimointi. 

2) Geokoodaus eli sijaintitietojen määrittäminen sovitulle ja yhtenäiselle 

tasolle. 

3) Informaation hakua, yhdistämistä ja rikastamista eri tietolähteistä, hyö-

dyntäen sekä yrityksen sisäistä että myös ulkoista informaatiota.  

4) Oivallusten tekemistä, analyysejä ja skenaarioita. 

5) Ymmärryksen ja sitä kautta saatujen oivallusten hyväksikäyttöä päätök-

sentekotilanteissa.  
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Paikkatiedon kerääminen ja sen muuttaminen oikeaan muotoon on usein se pul-

lonkaula, jonka takia paikkatietoja ei vielä suuressa määrin käytetä (Harju 2014).  

Paikkatietoikkuna (www.paikkatieto.fi) on kansallinen verkkosivusto, jonka teh-

tävänä on koota erilaista ja eripaikoissa sijaitsevaa paikkatietoinformaatiota saman 

sivuston alle. Paikkatietoa tarjoavat mm. suomen suurimmat kaupungit, Maanmit-

tauslaitois, Geologian tutkimuskeskus, Museovirasto, Geodeettinen laitos ja Lii-

kennevirasto. Paikkatietoikkuna on perustettu INSPIRE -direktiiviä tukemaan ja 

se tarjoaa niin viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille monenlaista paikkatietoa. 

Paikkatietoikkuna tarjoaa mahdollisuuden tarkastella eri teemoissa olevia kartta-

tasoja päällekkäin, jolloin osaa kartoista voidaan säätää läpinäkyviksi.  Paikkatie-

toikkuna tarjoaa myös avointa dataa lisenssiä vastaan.  

 

Vaikka Suomi kulkee eturintamassa paikkatietojen avaamisessa, on trendi maail-

malla samansuuntainen. Esimerkiksi avoimen hallinnon kumppanuusohjelma 

(Open Government Partnership), jonka tavoitteena on lisätä julkisen hallinnon 

avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, pitää sisällään jo 65 jäsenvaltiota. Esimerkiksi 

Tanska (2.) ja Iso-Britannia (1.) ovat Suomen (3.) ohella kärkimaita julkisen datan 

avaamisessa kaikkien saataville. Kymmenen avoimimpaan maahan kuuluivat 

myös Columbia (4.), Uusi Seelanti (5.), Australia (6.), Norja (7.), Yhdysvallat 

(8.), Intia (9.) ja Alankomaat (10.) (Koski 2015).  

 

 

 

4.6 Visuaalinen mallintaminen 

 

Yhdistelemällä erilaisia paikkatietoja ja niihin liiettävissä olevia attribuutteja, voi-

daan mallintaa ympäröivää maailmaamme. Mallinnus ei ole koskaan täydellinen, 

sillä ilmiöiden runsaus ja monimuotoisuus on mahdotonta kokonaisuutena hah-

mottaa. Paikkatietoihin perustuva mallinnus tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden 

ymmärtää tiettyjä ilmiöitä ympäristöstämme, myös sellaisia joita on mahdoton 

maastosta huomata tai vastaavasti ilman paikkatietoihin liitettynä ymmärtää.  

http://www.paikkatieto.fi/
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(Nelson 2000) Paikkatiedon visualisoinnin tavoitteena on esittää ilmiö kartalla 

siten, että sen välittämä informaatio olisi tiedon käyttäjän kannalta mahdollisim-

man oikeanlainen ja edustava. (Blomqvist & Johansson 2004) Tällöin karttamal-

linnusta on mahdollista käyttää päätöksenteon tukena.  

 

Kartan päällä on mahdollista visualisoida tietoa monin tavoin (kuvio 23). Paikka-

tiedon visualisoija joutuu huomioimaan samanaikaisesti sekä kartan informatiivi-

suuden, havainnollisuuden, selkeyden ja eettisyyden että myös käyttöliittymän 

toiminnallisuuden. Käyttöliittymän toiminnallisuudella tarkoitetaan sitä, että kar-

tan ja sen tarjoaminen työkalujen käyttäminen on helppoa ja ymmärrettävää.   

(Blomqvist & Johansson 2004) 

 

 

Kuvio 23. Kartalla on mahdollisuus visualisoida tietoa monin tavoin. 

 

Reichenbach (2004) on tuo väitöskirjassaan Mobile Cartography – Adaptive Vi-

sualisation of Geographic Information on Mobile Devices esille kartan visuaalisia 

muuttujia (kuvio 24). Kartan muuttujina voi olla muoto, väri (sävy, kylläisyys ja 

kirkkaus), suunta, arvo, koko sekä tekstuuri. Yhdistelemällä eri muuttujia, saadaan 

lukematon määrä erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi symbolien koolla voidaan 

ilmaista määrällisiä arvoja. Symbolien värin sävyllä (Hue), kylläisyydellä (Satura-

tion) ja kirkkaudella (Value) on esimerkiksi mahdollista tuoda esiin ominaisuuden 
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tärkeyttä tai ajallista aspektia. Uusimmat paikkatieto-ohjelmistot mahdollistavat 

myös symbolien läpinäkyvyyden (Transparency).  

 

Kuvio 24. Kartan visuaaliset muuttujat. (Reichenbach 2004) 

 

Ominaisuustietojen havainnollistaminen kartalla on suhteellisen haastavaa ja vaa-

tii huolellista perehtymistä.  Havainnollistaminen tulisi olla informatiivista mutta 

samalla riittävän selkeää. Tällöin ongelmaksi tulee se, että riittävän selkeä on sa-

malla yleinen ja yksinkertainen, jolloin on mahdollista, että se hävittää joitakin 

mielenkiintoisia tietoja kokonaiskuvan alle. (Blomqvist & Johansson 2004) 

 

Graafista esitystapaa käyttäessä tulee kiinnittää huomiota ennen kaikkea viestin 

selkeyteen ja oikean informaation välittymiseen. (Nelson 2000) Tällöin ratkaisuk-

si voi tulla erilaiset diagrammit ja kartogrammit. Kartogrammit ovat diagrammien 

ja karttojen yhdistelmiä, joissa pylväs- tai sektoridiagrammi piirretään karttakoh-

teiden päälle. Kaikki paikkatietoa hyödyntävät analyysit eivät voi perustua yksin-

omaan visuaaliseen tulkintaan, vaan tarvitaan aina sopivin menetelmä kuhunkin 

tarpeeseen. Tällöin karttapalvelun osana voidaan käyttää myös erillisiä raportteja, 

joissa tiedon visualisointi erilaisin taulukoin ja kuvin tarjoaa syvällisempää ana-

lyysia halutusta kohteesta. (Blomqvist & Johansson 2004) 
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4.7 Paikkatiedon analysointimenetelmiä 

 

Analyysitoiminnot ovat paikkatietojärjestelmien keskeisin tunnusmerkki ja ne 

erottavatkin paikkatiedon analyysitoiminnonnollaan paikkatietojärjestelmät muis-

ta tietojärjestelmistä. Siten jokainen paikkatietojärjestelmä pitää sisällään valmiita 

analyysivälineitä. Analyysivälineiden taso ja monipuolisuus sitä vastoin vaihtelee 

paikkatietojärjestelmän luonteesta ja tarkoituksesta riippuen. Useissa paikkatieto-

järjestelmissä on kuitenkin mahdollisuus lisätä toimintoja erilaisten moduulien 

avulla tai jopa ohjelmoida omia analyysejä yleisohjelmointikieltä hyväksikäyttä-

en. ((Löytönen et al. 2003) Matemaattiset ja tilastolliset analyysiohjelmat ovat 

myös yksi keino hyödyntää analyysien tarjoamia ulottuvuuksia, kunhan ne ovat 

rajapinnan kautta vietävissä paikkatietojärjestelmään (Heikkinen 2004). 

 

Eri analyysitekniikoita käytettäessä on kuitenkin huomioitava se, että aineistoja 

joudutaan muuttamaan formaatista tai jopa koordinaatista toiseen. Myös vektori-

aineistoista rasteriaineistoihin tai toisinpäin joudutaan usein konversioinaan. (Ar-

noff 1991). Uusimmat paikkatieto-ohjelmistot pitävät sisällään jo sekä rasteri- että 

vektoripohjaisia analyyseja ja jopa tuottavat analyysejä näiden yhdistelminä. (Har-

ju 2002) 

 

Sijainti- ja ominaisuustietoihin perustuvat paikkatiedonanalyysit voidaan jakaa 

Aronoffin (1991) mukaan neljää ryhmään: 

1) Sijaintitiedot säilyttävä tiedonhallinta. 

2) Overlayanalyysit. 

3) Naapuruusanalyysit. 

4) Yhdistävyysanalyysit. 

 

Overlay -analyyseissä eri lähteistä olevia aineistoja sijoitetaan päällekkäin, jolloin 

niitä on helppo vertailla keskenään ja yhdistellä päällekkäisiä karttakohteita. Ana-

lyysin tuloksena syntyy uusia pienempiä kohteita, joihin on tarvittaessa helppo 
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lisätä edelleen uutta ominaisuustietoa.  Koska overlay -analyysissä syntyy paljon 

pieniä alueobjekteja, tulosta joudutaan usein suodattamaan esimerkiksi alueen 

koon perusteella. Tällöin riskinä on se, että suodatuksen yhteydessä menetetään 

jotakin organisaation (tulevaisuuden) kannalta tärkeää informaatiota. (Harju 2002) 

 

Naapuruusanalyysillä tarkoitetaan puskurivyöhykkeen määrittämistä, sillä usein 

lähialueet muistuttavat tosiaan (esimerkiksi ilmasto). Pisteiden, viivojen ja aluei-

den ympärille voidaan laskea vyöhykealue, jolla on tietty yhtenäinen ominaisuus. 

Näitä uusia alueita voidaan edelle jatko analysoida esimerkiksi overlay -

tekniikalla. Naapuruusanalyysiin liittyy läheisesti spatiaaliseeen autokorrelaati-

oon, jolla tarkoitetaan sitä, että ilmiö pyrkii lähiympäristön samankaltaisuuteen. 

Yhdistävyysanalyysit pitävät sisällään kumulatiivisesti laskettavia funktioita, joita 

lasketaan aineiston läpi kuljettaessa. Esimerkiksi kahden pisteen välinen etäisyys 

ja reittioptimointi viivaverkossa pystytään laskemaan yhdistävyysanalyysejä käyt-

täen. (Arnoff 1991) 

 

 

 

4.8 Paikkatiedon tarjoamat mahdollisuudet 

 

Suomen hallitus on vuonna 2011 tehnyt periaatepäätöksen, että julkisen sektorin 

digitaalinen aineisto pyritään avaamaan kaikkien saataville ja eri liiketoiminnan 

käyttöön. (Kiuru et al 2012) Tämän periaatepäätöksen taustalla on ajatus, että yri-

tykset voivat jalostaa näistä tietovarannoista uutta liiketoimintaa ja innovaatioita 

(Turkki 2009) Periaatepäätöksestä huolimatta julkisentiedon avaaminen ja käyttö 

eivät ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. Julkisen tiedon saatavuus, hinnoittelu 

ja lisensiointiperiaatteet ovat vaikeuttaneet niiden käyttöä organisaatioiden inno-

vaatioiden pohjana. (Koski 2013)  

 

Esimerkiksi Kiuru, Mäkelä ja Huovio ovat tutkineet vuonna 2012 millaista poten-

tiaalia julkisen tiedon avaaminen voisi tuottaa suomalaisissa yrityksissä. Tuolloin 



 

 

50 

uskottiin, että paikkatiedon avaaminen organisaatioiden käyttöön lisäisi kokonais-

liikevaihtoa vähintään 15 prosenttia (kuvio 25). Todellisuudessa tutkimuksia 

avoimen paikkatiedon hyödyntämisessä liiketaloudessa ei ole olemassa (Koski 

2015). Olemassa on vain tutkimuksia, joissa on pyritty arvioimaan niiden vaiku-

tusta liiketalouteen ja yhteiskuntaan (Verhulst 2013, Ubaldi 2013) On kuitenkin 

olemassa viitteitä siihen, että datan avaaminen lisää myös sen käyttöä. Esimerkik-

si Suomessa Maanmittauslaitoksen vuonna 2012 avaamat aineistot kasvattivat 

maastotietojen käyttöä sekä yksityisten käyttäjien että yritysten keskuudessa 

(Ahonen-Rainio et al. 2014). 

 

 

Kuvio 25. Avoindata.fi –palvelun käytön määrän kasvu. (Kiuru et al. 2012) 

 

Paikkatiedon tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tarkastella Kosken (2015) mu-

kaan neljällä eri tasolla, joita ovat: 

1) Yritystaso, jolloin tarkastelukohteena ovat muun muassa kilpailukyky, in-

novaatiotoiminta, tuottavuus sekä kilpailu ja markkinadynamiikka. 

2) Kansalaistaso, jolloin keskiössä ovat esimerkiksi vaikutukset kulutukseen, 

kansalaisten asemaan, vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 
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3) Julkisen sektorin taso, jolloin huomio kiinnittyy paikkatiedon vaikutuksis-

ta julkisten palveluiden kehittymiseen, julkisen sektorin tuottavuuteen ja 

työllistymiseen. 

4) Yhteiskunnallinen taso, jossa tarkastellaan paikkatiedon vaikutuksia kou-

lutukseen, terveyteen, liikenteeseen, ympäristöön ja kestävään kehityk-

seen. 

 

Searby on jo vuonna 2003 artikkelissaan Personalization – an overview of its use 

and potential ennustanut, että erilaiset paikkatietoja hyödyntävät sovellukset tule-

vat lisääntymään, huolimatta siitä, että tuolloin aika ei ollut siihen vielä kypsä. 

Kosken (2015) esitutkimuksessa nostetaan esiin paikkatiedon mahdollisuudet eri-

tyisesti tietointensiivisiin toimialoihin ja yrityksiin. Hän mainitsee, että pitkällä 

aikavälillä avoimien tietovarantojen hyödyt yrityksissä riippuvat erilaisten tietope-

rusteisten toimintojen, kuten tietoperusteisten päätöksentekojärjestelmien käyt-

töönoton nopeudesta ja laajuudesta yrityskentässä.  

 

 

4.9 Location intelligence ja reasoning 

 

Hall, Ahonen-Rainio ja Virrantaus (2014) ovat tutkineet sitä kuinka tietoa ja sen 

pohjalta tehtyä päättelyä voidaan edistää spatiaalisen analyysin pohjalta. He ovat 

sitä mieltä, että asiantuntijat liian harvoin avaavat analyyseihin ja johtopäätöksiin 

vaikuttavia syitä ja ajattelumalleja. Ongelmaksi on muodostunut, että asiantuntijan 

tilannut yritys ei edes tiedä minkälaisen tiedon pohjalta johtopäätös on rakennettu. 

Tällöin luottamus analyysin tuloksiin onkin itse asiassa luottamusta asiantunti-

jaan. Tämä ongelma on saanut vasta äskettäin huomiota ja sitä on jo joissakin tut-

kimuksissa käsitelty.  (Nikander 2012) Kuitenkin on ollut nähtävissä, että ymmär-

tämällä johtopäätöksen perusteita paremmin, yritysten on helpompi luottaa, sitou-

tua ja kehittää toimintaansa näiden analyysien pohjalta. 
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Thomas ja Cook (2005) ovat sitä mieltä, että tarvitaan toimintatapoja joiden avulla 

analyyttisen päätöksenteon prosessia voidaan kehittää ja luotettavasti arvioida. 

Ongelmana on nimenomaan ollut se, että analyysin tekijän taustat (kulttuuri, kon-

teksti, aikaisempi kokemus) vaikuttavat siihen, millaiseen johtopäätökseen ana-

lyysissä päästään. Tämä vähentää analyysin luotettavuutta. Ihminen rakentaa ym-

märryksensä aina oman historiansa ja omien tietorakenteidensa pohjalle. Tämä voi 

vääristää analyysin pohjalta tehtyä päätöstä, mikäli se pohjautuu yhden ihmisen 

tulkinnan ja tiedon siirron varaan. Tiedon visualisoinnilla voidaan eliminoida joi-

takin taustatekijöihin vaikuttavia tekijöitä pois, sillä silloin tieto siirtyy kahden tai 

useamman ihmisen välillä luotettavana. (Burkhard 2005) Esimerkiksi Shrinivasan 

ja Wijk (2008) ovat kehittäneet mallin, joka tukee analyyttistä päätöksentekoa 

mahdollistamalla eri johtopäätökseen päättyvien tilanteiden visualisoinnin ja tal-

lentamisen. 

 

Gotz & Zhou käyttävät termiä insight provenance viittamaan johtopäätöksien 

taustalla olevien tietojen ja ajatusten visuaaliseen mallintamiseen. Vaikka useat 

päätöksentekoa tukevat ohjelmistot tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia on ta-

vallista, että johtopäätöksiä tehtäessä ainoastaan tulokset kirjataan ylös, sillä väli-

vaiheiden dokumentointi koetaan työlääksi tai tarpeettomaksi prosessiksi. Tämä 

kuitenkin johtaa siihen, että johtopäätöksiin johtaneet syyt jäävät hämäriksi ja 

jotakin kriittistä informaatiota saatetaan samalla menettää. Paikkatietoaineiston 

tuottamat analyysit eroavat perinteisistä analyyseistä siten, että usein karttojen 

tulkitsijan itse on tehtävä johtopäätökset karttaa lukemalla. (Hall et al. 2014) Huo-

limatta kartan sisältämistä graafeista ja tilastollisista analyyseistä, tyypillisin kart-

ta-analyysi on kuva, jonka tulkinta pääosin tapahtuu katsojan mielessä. Tällöin 

voitaisiin olettaa, että kartta-analyysin tuottama informaatio säilyy objektiivisem-

pana ja sitä on jälkeenpäin helpompi palata uudelleen tarkastelemaan ja arvioi-

maan jo tehtyjä johtopäätöksiä. 
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5 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA  

 

5.1 Tutkimusmetodologia  

 

Tutkimusmetodologialla tarkoitetaan sitä tutkimusstrategiaa, jolla lähestytään tut-

kittavaa aihetta. Metodologiaa määriteltäessä on tärkeää ymmärtää millaisella 

metodologialla on mahdollisuus saavuttaa se tieto, jonka tiedetään olevan olemas-

sa. Metodologiset suuntaukset jaetaan perinteisesti kvantitatiiviseen ja kvalitatiivi-

seen, teoreettiseen ja empiiriseen sekä deskriptiivisiin ja normatiivisiin lähesty-

miskulmiin. (Hirsjärvi & Hurme 2009) Tässä työssä käytetään kvalitatiivisia eli 

laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimus on myös vahvasti empiirinen ja enem-

män normatiivinen kuin deskriptiivinen.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan niiden tavoit-

teena on ymmärtää ja kuvata jotain tiettyä ilmiötä. (Hirsjärvi et al. 2000) Laadul-

linen tutkimus on siten useimmiten tilannesidonnaista ja ainutlaatuista, joten kon-

tekstin ymmärtäminen on olennaista tutkimuksen analyysin ja myöhempien tul-

kintojen kannalta.  (Hirsjärvi & Hurme 2009.) Tämä näkyy myös tämän työn tu-

loksissa, joissa käytettiin paljon aikaa case-yritysten tämän hetkisen strategiatyön 

tutkimiseen ja sen ilmiön ymmärtämiseen kuinka strategisia päätöksiä näissä yri-

tyksissä tehdään. 

 

Laadullinen tutkimus jaetaan usein deduktiiviseen tai induktiiviseen tutkimuk-

seen. Induktiivisella päättelyllä tarkoitetaan päättelyn logiikkaa, joka rakentuu 

yksittäisestä yleiseen. Toisin sanoen teoria ja analyysi muodostuvat havaintojen 

pohjalta.  Deduktiivinen päättelyn logiikka sitä vastoin rakentuu yleisestä yksittäi-

seen eli teoriaa testataan empiriassa. (Tuomi & Sarajärvi 2009) Kolmantena tie-

teellisenä päättelynä Alasuutari (1994) tuo esille abduktiivisen päättelyn, joka 

tarkoittaa sitä, että teoriamuodostus on mahdollista vain silloin kun havaintojen 

tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johtolanka. 
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Tämä pro-gradu rakentuu induktiivisen päättelyn varaan. Induktio ei ole koskaan 

varmaa, sillä ei ole olemassa takeita, että todellisuus pysyy samana ja emme voi 

havaita kaikkia yksittäistapauksia. Induktio on siten osittain aina teoreettisesti 

epävarma. Induktiivinen lähestyminen viittaa tulkitsevaan tietokäsitykseen, jossa 

tieto rakentuu sosiaalisesti ja on aina suhteessa tiedon käsittelijän omaan aikai-

sempaan tietoon ja ymmärryksen (Grönfors 2001). 

 

Tutkimusmetodilla tarkoitetaan sitä tutkimusmenetelmää, jonka avulla tutkimus-

aineistoa hankitaan (Uusitalo 1995). Konstruktiivinen tutkimus on vielä suhteelli-

sen uusi tutkimusmetodologia, joka on kehitetty erityisesti liiketaloustieteen alu-

eelle. (Kasanen et al. 1993) Konstruktiivinen tutkimusote pyrkii ratkaisemaan 

reaalimaailman ongelmia ja tuottamaan näihin innovatiivisia konstruktioita eli 

ratkaisuja, joissa luodaan aivan uutta.  (Lukka 2001) Tämä tutkimus olisi voinut 

olla myös tapaustutkimus, sillä tässä pro-gradussa tarkastellaan vain kolmea case-

yritystä. Konstruktiivinen tutkimusote valittiin metodologiaksi siksi, koska tässä 

työssä ajatuksena ei ole vain tutkia ilmiötä eli yritysten strategista päätöksentekoa, 

vaan yhdessä case-yritysten kanssa kehittää uudenlaisia toimintamalleja strategi-

sen päätöksenteon tueksi.  

Kasanen et al. (1993) esittävät, että konstruktiivinen tutkimustyö tulisi jakaa kuu-

teen eri vaiheeseen, joita ovat: 

1. Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen. 

2. Ensiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta. 

3. Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen. 

4. Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoittami-

nen. 

5. Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun tieteel-

lisen uutuusarvon osoittaminen. 

6. Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. 
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Näiden kuuden vaiheen läpivieminen varmistaa sen, että konstruktio rakentuu 

sekä teorian että empirian pohjalle. Tutkimuksen johtopäätöksissä tarkastellaan 

konstruktion eri vaiheita osana tätä tutkimusta. Konstruktiivinen tutkimus toteute-

taan tiiviissä vuorovaikutuksessa case -yritysten kanssa ja se rakentuu usein vai-

heittain (Lukka & Tuomela 1998). Näin tapahtui myös tässä tutkimuksessa, jossa 

haastattelukertoja tehtiin aina kolme kuhunkin yritykseen (poikkeuksena Yritys C, 

johon haastattelukertoja tehtiin kaksi) ja näin mahdollistettiin tutkijan ja haastatel-

tavien välinen luottamus ja syvällisempi ymmärrys strategiseen päätöksentekoon 

vaikuttavista ominaisuuksista. 

 

Toimivan konstruktion rakentaminen edellyttää laajaa taustatiedon tuntemusta ja 

ymmärtämistä (Lukka 2001). . Parhaimmillaan konstruktiivinen tutkimus onkin 

innovatiivista vuorovaikutusta, jossa tutkijan teoreettispainotteista tietämystä yh-

distetään yrityksen käytännön osaamiseen ja ymmärrykseen. Kuitenkin ratkaisun 

kytkeminen olemassa olevaan teoriaan sekä sen toimivuuden ja uutuusarvon osoit-

taminen on tärkeää, jotta konstruktiivinen tutkimus täyttäisi tieteellisen tutkimuk-

sen ehdot (Kasanen et al. 1993).  

 

 

5.2 Aineiston keräys ja analysointi 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastatte-

lu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin kerätty tieto. Näitä menetel-

miä voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistellen useampia menetelmiä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009) Haastattelun tärkeimpänä tehtävänä on saada mahdollisimman 

paljon tietoa halutusta aiheesta.  

 

Haastattelu voidaan toteuttaa lomakehaastatteluna, teemahaastatteluna tai syvä-

haastatteluna. Lomakehaastattelu on erityisesti kvalitatiivisen tutkimuksen aineis-

tonkeruumenetelmä, mutta sitäkin voidaan laadullisessa tutkimuksessa käyttää 
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tukevana aineistonkeruumenetelmänä. Teemahaastattelussa käytetään apuna en-

nalta määriteltyjä teemoja joiden varaan haastattelu rakentuu. Nämä valitut teemat 

nousevat tutkimuksen viitekehyksestä mutta samalla korostaen tutkimukseen osal-

listuvien omia tulkintoja aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2001) Syvähaastattelu, jota 

tässä tutkimuksessa on käytetty, edustaa täysin strukturoimatonta haastattelua eli 

siinä käytetään vain avoimia kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009).  

 

 

Tässä työssä käytettiin syvähaastattelua, koska haluttiin avata ilmiötä ja pyrkiä 

luomaan konstruktio, joka rakentuu case -yritysten omalle strategiselle tarpeelle. 

Metodologialtaan syvähaastattelu on teemahaastattelun kaltainen. Suurimpana 

erona näiden kahden haastattelumenetelmän välillä on se, että teemahaastattelussa 

on tärkeää että tutkijalla ja haastateltavilla on yhteinen näkemys teemoista kun 

taas syvähaastattelu rakentuu haastateltavien omiin näkemyksiin aiheesta. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009) Syvähaastattelu on ilmiökeskeinen ja tutkimuksen viitekehys ei 

varsinaisesti määrää haastattelun suuntaa. Tutkijan tehtävänä on pitää haastattelu 

”koossa” tutkittavan ilmiön ympärillä mutta samalla syventää haastateltavien vas-

tauksia omilla spontaaneilla kysymyksillään. Koska syvähaastattelu pyrkii avaa-

maan ilmiötä, usein haastateltavien määräkin on vähäinen. (Grönfors 2001) 

 

Tämän työn haastattelut toteutettiin Jyväskylässä maaliskuun- toukokuun sekä 

syyskuun ja lokakuun välisinä 2015 aikoina.  Haastateltavia oli yhteensä 6 henki-

löä kolmesta eri yrityksestä. Haastateltavat edustivat yritysten johtoa ja olivat lä-

heisessä tekemisessä yritysten strategisten päätösten teossa. Haastatteluja suoritet-

tiin kontruktion rakentamiseksi ja testaamiseksi kolmella eri haastattelukerralla. 

Ensimmäisessä haastattelussa, joka toteutettiin maaliskuussa 2015, haettiin vasta-

uksia siihen, minkä tiedon pohjalle nykyinen strategia on luotu ja kuinka strategi-

set päätökset yrityksessä tehdään. Lisäksi käytiin läpi yrityksen tulevaisuuden 

tavoitteita ja identifioitiin tieto, jota tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Haas-

tattelukysymykset annettiin haastateltaville etukäteen teemoittain eli pyydettiin 
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miettimään etukäteen yrityksen nykyistä strategiaa, strategista päätöksentekoa 

sekä yrityksen tulevaisuuden visiota ja tavoitteita.  

 

Toinen haastattelukerta toukokuussa 2015 piti sisällään tietojen rikastamista spati-

aalisilla elementeillä ja innovointia kuinka tätä tietoa voitaisiin hyödyntää strate-

giassa. Erityisesti toisella haastattelukerralla näkyi syvähaastattelu -menetelmän 

etu aineiston keruu menetelmänä, sillä se mahdollisti joustavuuden palata tarpeen 

tullen ensimmäisen haastattelukerran kysymyksiin uudestaan ja tarkentaa joitakin 

kysymyksiä, mikäli empiria tai teoriaosuudessa nousi esille kontsruktion rakenta-

misen kannalta relevantteja asioita, joita ei vielä oltu haastateltavien kanssa käsi-

telty.  

 

Kolmas haastattelukerta toteutettiin syksyllä 2015 ja siinä tutkittiin sitä, kuinka 

location intelligenceä oli käytetty yrityksessä ja oliko se tuonut lisäarvoa strategi-

seen päätöksentekoon. Haastattelu aineistoa kertyi useammasta haastelukerrasta 

paljon. Haastattelut purettiin peruslitterointia käyttäen ulkopuolisen ammattilaisen 

avulla. Peruslitterointi on yleisin litterointitaso ja sitä käytetään laajasti eri tieteen-

aloilla. Peruslitteroinnissa äänite litteroidaan puhekielelle, mutta täytesanat kuten 

äännähdykset ja sanojen toistot jätetään kirjoittamatta.  
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6 KONSTRUKTIO 
 

6.1 Tutkimuksen case -yritysten esittely 

 

Tutkimukseen valittiin kolme case -yritystä, joiden kanssa kostruktiota lähdettiin 

rakentamaan. Yhteensä haastateltiin kuutta eri strategiasta vastaavaa henkilöä. 

Kahta omistajaa Yrityksestä A (pääomistajaa, joka toimii myös toimitusjohtajana 

sekä hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsentä), kolmea omistajaa Yri-

tyksestä B (pääomistajaa, joka toimii myös toimitusjohtajana sekä varatoimitus-

johtajaa ja vähemmistö osakasta) ja yhtä omistajaa Yrityksestä C (pääomistajan ja 

toimitusjohtajan statuksella). Alla on esitelty case -yritykset anonyymisti.  

 

Yritys A on vuonna 2010 perustettu työhyvinvoinninpalveluja tarjoava yritys. 

Yritys toimii sekä b to b että b to c sektorilla tarjoten yrityksille henkilöstön työ-

kykyä ja työhyvinvointia parantavia valmennuksia ja koulutuksia erilaisine työky-

kyä mittaavineen testeineen. Kohderyhmänä ovat ennen kaikkea yritykset mutta 

yksityiset asiakkaat näyttelevät liiketoiminnassa myös isoa roolia. Yrityksen lii-

kevaihto on vuonna 2014 ollut noin 2 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle liikevaih-

don uskotaan kasvavan yli 2,5 miljoonan. Yritys A työllistää tällä hetkellä 19 

työntekijää Yritys toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla. Alkuvuodesta 2016 

yrityksen tavoitteena on avata 2 uutta sivutoimipistettä muihin isoihin etelä-

suomen kaupunkeihin, joiden tarkempi sijainti määrittyy myöhemmin. Yritys rek-

rytoi jatkuvasti uusia fysioterapeutteja tiimiinsä, sillä yritys tavoittelee kansainvä-

lisiä markkinoita viiden vuoden sisään.  

 

Yritys B toimii rakennusalalla tarjoten omakotitalon omistajille erilaisia rakentei-

siin liittyviä remontteja ja huoltoja. Yritys on perustettu vuonna 2012 ja se on no-

peasti ottanut paikkansa markkinoilta. Yritys on kasvanut perustamisestaan lähti-

en joka vuosi yli 50 prosenttia, joten se voidaan luokitella kasvuyritykseksi. Esi-

merkiksi liikevaihto vuonna 2014 on ollut noin 6 miljoonaa euroa ja vuodelle 

2015 liikevaihdon uskotaan kaksinkertaistuva. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 
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70 henkilöä. Kasvuvauhdista kertoo se, että keskimäärin joka toinen viikko ote-

taan töihin uusi työntekijä. Yrityksen toiminta-alue on koko Suomi ja tavoitteena 

laajentua pian myös muihin pohjoismaihin. 

 

Yritys C on vuonna 1996 perustettu yritys, jossa on muutama vuosi sitten toteu-

tettu sukupolven vaihdos. Yrityksen toimii b to b sektorilla, tarjoten IT-

konsultointia yrityksille ja eri organisaatioille. Yritys on sukupolvenvaihdoksen 

jälkeen tavoitellut aktiivista kasvua sekä liikevaihdon että henkilöstön osalta. Täl-

lä hetkellä yrityksen liikevaihto on noin puoli miljoonaa euroa ja yrityksessä on 

töissä vakituisesti 4 henkilöä. Yritys uskoo, että sillä on tällä hetkellä kehitteillä 

tuote, joka mahdollistaa tuotteen skaalatutuvuuden ja sitä kautta nopeamman kas-

vun. Toiminta-alueena yrityksellä on koko Suomi. 

 

 

6.2 Millaista tietoa case -yrityksissä käytetään strategisen 

päätöksenteon tukena? 

 

6.2.1 Strateginen ajattelu 

 

Tutkimuksen alussa selvitettiin miten haastateltavat näkevät yrityksen strategian, 

ketkä yrityksestä osallistuvat strategian suunnitteluun ja kuka viimekädessä stra-

tegiasta vastaa. Yrityksestä A haastateltiin kahta hallituksen jäsentä, joista mo-

lemmat ovat myös yrityksen omistajia. Yrityksen pääomistaja, joka toimii myös 

toimitusjohtajana näki strategian: ”Yrityksen toimintasuunnitelma, jolla se aikoo 

selättää kilpailijat. Strategia tehdään noin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.”   Yri-

tyksen A omistuspohja on jakautunut useamman omistajan välille. Yrityksen pe-

rustajalla on enemmistö eli 70 prosenttia osakkeista ja loput 30 prosenttia osak-

keista on jakautunut 4 eri henkilön kesken riippuen kunkin yritykseen panostaman 

rahasumman tai osaamisen määrästä. Strategiasta vastaa hallitus, joka on sa-

manaikaisesti myös johtoryhmä ja se käsittää 5 henkilöä. Hallitus kokoontuu epä-
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säännöllisen säännöllisesti eli aina kun tarvetta on, kuitenkin ainakin kolme kertaa 

vuodessa. Tulevaisuudessa yritys haluaan ottaa käyttöönsä strategiakellon, jonne 

on ennalta määrätty strategian kannalta tärkeitä teemoja ohjamaan parempaa stra-

tegiatyötä. Viimekädessä vastuu strategiasta on pääomistajalla, joka toimii 

myös toimitusjohtajana. 

Yrityksen B pääomistaja ja samalla toimitusjohtaja kiteytti strategian seuraavan-

laisesti: ”Se on sellainen muutaman vuoden taloudellinen suunnitelma toiminnasta 

eteenpäin”. Yrityksen B strategia on pääasiassa pääomistajien vastuulla. He 

käyvät säännöllistä keskinäistä keskustelua yhtiön tulevaisuudesta ja valin-

noista: ”Ei pitkälle ajateltu strategia. Taloudellisia tavoitteita sisältävä muuta-

man vuoden suunnitelma.” Varsinaista hallitustoimintaa yrityksellä ei ole ja ns. 

strategiakeskusteluina pidetyt asiat ovat olleet enemmänkin tosiasiassa operatiivi-

sista asioista keskustelua. Viimeaikoina on kuitenkin alettu keskustelemaan pitäi-

sikö oikea hallitus perustaa ja varsinainen strategiatyö aloittaa. Strategisesta pää-

töksenteosta vastaa viimekädessä pääomistaja. Yrityksestä B haastateltiin kolmea 

omistajaa tutkimukseen. 

 

Yritys C:ssä strategian nähtiin olevan tärkeä päätöksenteon ohjaamisessa. ”Stra-

tegia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan päämäärä.” Strategia itsessään 

nähtiin pitävän sisällään omistajien tahdon, yrityksen arvot ja näkemyksen tule-

vaisuudesta. Yrityksen strategiaa mietitään noin 2 – 3 vuoden päähän ja sen avulla 

haetaan kasvua ja yrityksen arvon nousua. Todellisuudessa tähän mennessä yri-

tyksellä ei ole ollut yhteistä strategiaa, vaan pääomista, joka toimii myös yrityk-

sen toimitusjohtajana, on itse rakentanut strategiaa asiakaspalautteiden pe-

rusteella. ”Ei meillä ole tähän mennessä ollut strategiaa, vaan ollaan toimittu 

niin kuin on tuntunut hyvältä.” 

Tässä tutkimuksessa käy ilmi, että pk-yrityksissä strategiatyötä tehdään hyvin 

eritavalla, toisissa ammattimaisemmin ja toisissa taas enemmän mutu-tuntumalla. 

Näyttäisi siltä, että yrityksissä on totuttu luottamaan vahvaan markkinatuntemuk-

sen tarjoamaan etuun, joka on pitkälti perustunut yrittäjän omaan näkemykseen ja 
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kokemukseen liiketoiminnan lainalaisuuksista. Tämä vastaa Mintzenbergin (1973) 

strategia tutkimuksia, joiden pohjalta hän määritteli strategian jakautuvan viiteen 

osa-alueeseen, joista ensimmäinen on tarkoituksellinen suunnitelma (plan), toinen 

on tilannekohtainen juoni (ploy), kolmas on tapahtumaketju (pattern), neljäs on 

markkina-asema (position) tai viidentenä on johdon näkemys (perspective) yrityk-

sen tulevaisuudesta. Näistä Mintzenbergin strategiamäärittelyn kolmas osa-alue 

tapahtumaketju sekä viides johdon näkemys yrityksen tulevaisuudesta kuvastaa 

tähän tutkimukseen osallistuneiden Yritysten B ja C strategioita. Yrityksen A stra-

tegia näyttäytyy tarkoituksellisena suunnitelmana ja toisinaan myös tilannekoh-

taisena juonena (nopea reagoiminen eri tialnteisiin). 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tuli esille miten eri tavalla strategia voidaan nähdä, 

riippuen koulukunnan tarkastelunäkökulmasta. (mm. Mintzenberg, Idenburg 

1993, Näsi 1998) Tässä tutkimuksessa käytettiin Idenburgin (1993) jaottelua, joka 

pitää sisällään neljä eri strategia ajattelun suuntausta. Näitä ovat rationaalinen 

suunnittelu (rational planning), looginen inkrementalismi (logical incremental), 

ohjattu oppiminen (guiden learning) ja strategian kehkeytyminen (mergement).  

 

Näiden Idenburgin jaotteluiden valossa on tarkasteltu myös case yritysten painot-

tamia näkökulmia strategiaan. Esimerkiksi Yritys A edustaa rationaalista suunnit-

telu koulukuntaa, sillä siellä strategia nähdään tavoitehakuisena toimintasuunni-

telmana, jota ohjaa hallituksen /johtoryhmän yhteinen näkemys yrityksen parhaas-

ta mahdollisesta tulevaisuudesta. Yritys B puolestaan voidaan nähdä edustavan 

strategian kehkeytymisen näkökulmaa, jossa strategiaa ei suunnitella etukäteen 

vaan se muovautuu operatiivisessa toiminnassa nopeina päätöksinä ja reagointeina 

eri ympäristössä tapahtuviin tilanteisiin. Yrityksen C strateginen ajattelu edustaa 

Idenbergin jaottelun mukaan ennen kaikkea loogista inkrementalismia, jossa stra-

tegia rakentuu yksittäisten päätösten seurauksena, joihin vaikuttaa ratkaisevasti 

päätöksentekijän oma sisäinen logiikka (tunteet, intuitio, jne).  
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6.2.2 Millaisen tiedon pohjalle strategia rakentuu 

 

Toimintaympäristön seurannan avulla pyritään keräämään strategiselle päätöksen-

teolle olennaista informaatiota muun muassa kilpailutilanteesta, toimialakehityk-

sestä, asiakastarpeista, yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä uhkista 

(Calof & Wright 2008, Albright 2004). Uusimmat tutkimukset osoittavat, (Helan-

ded et al 2015, Pirttimäki 2007, Tyrväinen et al 2013) että suomen suurimmissa 

yrityksissä toimintaympäristön seuranta ja siitä muodostettua ymmärrystä hyö-

dynnetään jo kaikissa tutkimuksen kohteena olevissa yrityksissä strategisen pää-

töksenteon ja kilpailuedun lähteenä. Tämä onkin positiivista, sillä Yhdysvalloissa, 

Isossa Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa tehty tutkimus (Business Objects Inc. 

survey, 2006) osoittaa, että suurin osa tietotyöläisistä myöntää joutuvansa teke-

mään vääriä liiketoimintapäätöksiä huonolaatuisen tiedon vuoksi. 

 

Pk -yrityksiin laajuudeltaan vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole tehty. Esimerkiksi 

tämä pro gradu ei anna vielä luotettavaa kuvaa pk-yritysten strategiatyöstä ja stra-

tegisten päätösten taustalla olevasta ymmärryksestä.  Tämän tutkimuksen case -

yrityksissä tiedon löytyminen ja hyödyntäminen on vielä kohtuullisen heikolla 

tasolla, mikä tulee esille tutkimuksen tuloksista (taulukko 1).  

 

 Yritys A Yritys B Yritys C 

Tiedon kohteet/  

lähteet 

* kilpailijoita 

* asiakkaita 

* politiikkaa 

* media 

*julkinen debatti 

70 % sisäistä 

30 % ulkoista 

* kilpailijoita 

* asiakkaita 

* teknologioita 

* media 

 

60 % sisäistä 

40 % ulkoista 

* asiakkaat 

* media 

* koulutus 

* ihmiset 

 

60 % sisäistä 

40 % ulkoista 

Tiedon muodot 60 % kodifioitua 

40 % hiljaista 

85 % kodifioitua  

15 % hiljaista 

40 % kodifioitua 

60 % hiljaista 

Tiedon jalostus Kyllä/  

jossain määrin 

Kyllä Ei / jossain määrin 

 

Taulukko 1. Yhteenveto yritysten strategian pohjalla olevasta tiedosta. 
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Yritys A seuraa kohtuullisen aktiivisesti mikrotason toimintaympäristöään, muun 

muassa kilpailijoita ja omia asiakkaitaan (70 % yrityksen sisäistä tietoa). Mak-

rotason toimintaympäristöstä seurataan lähinnä poliittista kenttää eli hallituksen ja 

eduskunnan nostamia lakiesityksiä sekä mahdollisia uusia pelinavauksia julkiseen 

keskusteluun (30 % ulkoista tietoa). Tärkeimpinä työkaluina toimintaympäristön 

seurannassa yritys pitää työntekijöitten kentältä tullutta palautetta sekä asiakkailta 

saatua suoraa palautetta. Näitä palautteita tarkastellaan yrityksen taloushallinnon 

ja markkinointitoimenpiteiden rinnalla ja tosiinsa peilaten. Yritys ei varsinaisesti 

budjetoi toimintaympäristön seurantaan, mutta välillisesti erilaiset asiakaskyselyt 

ja eri teemapäiviltä kerätyt yhteistiedot voidaan katsoa kuuluvan toimintaympäris-

tön seurannasta aiheutuviin kuluihin.  

 

Yrityksessä B toimintaympäristöstä seurataan kilpailijoita, asiakkaita ja teknolo-

gioita. Käytetystä tiedosta noin 60 % yrityksen sisäistä tietoa ja 40 % ulkoista 

tietoa. Toimintaympäristön seuranta on enemmän passiivista informaatio tulvaa, 

joista osa kirjataan, osa ei. Sisäinen tieto on asiakkailta ja henkilöstöltä tullutta 

tietoa sekä tietojärjestelmistä, mm. toiminnanohjausjärjestelmästä saatua tietoa 

yhdistettynä johdon näkemykseen ja kokemukseen. Ulkoinen tieto on uutisista 

saatua tietoa, ostettuja asiakastietoja ja joitakin artikkeleita käsittävä kokonaisuus. 

”…se ei ole mitenkään jäsenneltyä, vaan eri kuulopuheita mitä kuullaan…” Tär-

kein tieto koetaan saavan toiminnanohjausjärjestelmästä, joka sisältää asiakastie-

dot ja potentiaaliset kohteet. Kaikilla yrityksen henkilöillä on pääsy toiminnanoh-

jausjärjestelmään.  Toimitusjohtajan sanoin: ”Koko toiminta pohjautuu siihen. 

Ainut edellytys, että on pystytty toimimaan.”  

 

Yrityksessä C toimintaympäristöstä seurataan ainoastaan asiakkailta saatua pa-

lautetta (60 % sisäistä tietoa) ja yleistä ilmapiiriä (40 % ulkoista tietoa), jota ei 

kuitenkaan raportoida mitenkään. Tässä näkyy se, että vaikka yritys itse konsultoi 

raportoinnin ja tiedon tärkeydestä, harvoin pienillä yrityksillä itsellään on resurs-

seja /tarvetta organisoida toimintaansa halutulla tavalla.  
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Yrityksellä C on esimerkiksi hyvät palautekyselyt jokaiselle asiakkaalle ja näiden 

tietojen pohjalta strategiaa kehitetään ketterästi. ”…jos esityskalvot saa huonot 

arvosanat niitä muutetaan seuraavaan kertaan.” Toisaalta näitä palautteita ei 

kootusti kerätä yhteen eli ei voida vetää johtopäätöksiä onko palautteet parantu-

neet esimerkiksi tiettynä aikana tai onko maantieteellisiä eroja asiakastyytyväi-

syydessä. ”…mutu tuntumalla tuntuu, että pääkaupunkiseudulla asiakkaat ovat 

kiireisempiä ja jotenkin kireämpiä..”  Ulkoista tietoa hankitaan lehdistä, alan kir-

jallisuudesta ja vuorovaikutuksesta eri ihmisten kanssa. ”…peilaan aina, että tä-

mä voisi sopia meille.” Yrityksessä on keskusteltu omista vahvuuksista ja heikko-

uksista, mutta ylös niitä ei ole järjestelmällisesti kirjattu. 

 

Teoriaosuudessa tuotiin esille tiedon jalostumisen ketju (data, informaatio, tieto, 

ymmärrys), jonka pohjalle tiedon arvo rakentuu. Itsessään data ei tuota vielä arvoa 

ellei sitä laiteta oikeaan kontekstiin ja tuoteta näin informaatiota. Informaatioon 

sisältyvä tulkinta muuttaa sen tiedoksi. Ymmärrys taas syntyy kun tieto integroi-

tuu osaksi henkilön tai organisaation historiaa ja kokemuksia. Tässä työssä haasta-

teltavilta tiedusteltiin kuinka tietoa jalostetaan yrityksessä ja ketkä tiedon jalosta-

miseen osallistuvat. Samalla selvitettiin miten paljon yrityksen strategian pohjalla 

käytettävä tieto on eksplisiittistä ja miten paljon implisiittistä.  

 

Marketvision (2013) toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset ovat 

kiinnostuneita tiedon jalostamisesta ja sen hyödyntämisestä. Esimerkiksi keväällä 

2012 toteutettu tutkimus osoittaa, että 71 % teollisuusyrityksistä näki tiedon va-

rastoinnin, jalostamisen ja hallinnan kehittämisen joko tärkeänä tai erittäin tärkeä-

nä asiana. Tämä tuli esille myös tämän tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä, 

sillä jokainen haastateltava näki tiedon jalostamisen tulevaisuudessa yhä tärkeäm-

pänä kilpailuedun kannalta. Toisaalta tällä hetkellä systemaattista tiedon jalosta-

mista toteutettiin vain Yrityksessä B, jossa henkilökuntaa kannustettiin kirjaa-

maan asiakaspalautteet, asiakastapaamiset ja muut asiakasrajapinnassa tapahtuvat 

huomiot yhteiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Yritys C koki, että koska kaikki 

elintärkeä tieto liiketoiminnan kannalta on toiminnan ohjausjärjestelmässä, niin 
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yrityksessä 85 % tiedosta on eksplisiittistä eli kodifioitua tietoa ja vain 15 % on 

hiljaista näkymätöntä tietoa. 

 

Myös Yrityksessä A henkilökunnalta saatu palaute koettiin tärkeäksi toimintaa 

ohjaavaksi tekijäksi, tosin sitä ei systemaattisesti koota mihinkään: ”Ei sitä kirjata 

ylös mihinkään ellei ole selkeästi reklamaatiotyyppinen… mutta vaikuttaa keskus-

telujen kautta näkemykseen mitä kentällä tapahtuu. Meillähän johtoryhmäkin liik-

kuu kentällä eli tekee koulutuksia lähes samaan tahtiin ku työntekijätkin..” Tie-

dosta 60 % koettiin edustavan eksplisiittistä eli näkyvää tietoa ja 40 % hiljaista 

tietoa. Hiljainen tieto näkyy heidän mielestään ennen kaikkea tavasta kohdata ih-

misiä ja saada hyvää palautetta asiakasyrityksiltä. Se on myös kykyä, jota pyritään 

kouluttamaan ja johon yrityksessä vahvasti uskotaan. 

 

Yrityksessä C strategisen päätöksenteon taustalla oleva tieto on pääosin hiljaista 

tietoa (60 %) ja vain osa kodifioitua tietoa (40 %). Vaikka yrityksessä tietoa ei 

”varsinaisesti” jalosteta, tapahtuu jalostamista päivittäin hiljaisen tiedon osalta. 

Yrityksen C toimitusjohtaja näkeekin asian niin, että tietoa hankitaan eri lehdistä, 

alan kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta eri ihmisten kanssa: ”…peilaan aina, 

että tämä voisi sopia meille.” 

 

 

6.2.3 Toimintaympäristön epävarmuus 

 

Näyttäsi siltä, että vaikka mutu-tuntumalla ja mutu-tiedolla johtaminenkin on tiet-

tyyn mittakaavaan asti varsin kannattavaa, tilanne on jo muuttumassa, vaikka käy-

tännöt eivät ole pysyneet muutoksen tahdissa. Esimerkiksi jokainen tässä tutki-

muksessa haastateltu henkilö kertoi, että yritys tarvitsisi enemmän luotettavaa 

tietoa strategisten päätösten pohjaksi.  Muun muassa samat globaalit lainalaisuu-

det tulevat tulevaisuudessa koskettamaan yhä suurempaa osaa myös pk-yrityksiä 

huolimatta siitä, toimivatko he kansallisella tai kansainvälisellä pelikentällä. Tämä 
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näkyi osittain myös tämän työn tuloksissa, sillä haastateltavat kokivat toimin-

taympäristön muuttuneen kompleksisemmaksi kiristyneen kilpailun myötä.  

 

Yritys A näkee tämän hetkisen toimintaympäristönsä suhteellisen haasteellisena. 

”Kilpailu alalla on kovaa, yleinen huono suhdannetilanne vaikeuttaa myös työnte-

kijöihin satsaamista ja lisäksi alalla on entuudestaan suhteellisen kankeat toimin-

tamallit, jotka vaikeuttavat markkinoitten laajentumista.” Ympäristön kompleksi-

suus koetaan Yrityksessä A haasteena samoin muutosnopeus, sillä informaatiota 

on valtavasti saatavilla ja sieltä on osattava löytää aina se oleellinen ja tärkein 

tieto. 

 

Yritys B:n omistajat ovat olleet tyytyväisiä strategiaan. Kustannuslaskenta on 

ollut sokeapiste, kilpailijaseuranta myös. Toimintaympäristö koetaan suhteellisen 

stabiiliksi ja samoin ympäristön muutosnopeus on matala. Yritys kokee yrityksen 

sisäisen kasvunopeuden suurimmaksi haasteeksi.  ”Nyt on tilanne se, että ei osata 

katsoa tulevaisuuteen. Tiedetään, että vielä olisi parannettavaa mutta osaaminen 

ei riitä kasvavan yrityksen haasteisiin.” Toimintaympäristön muutosvauhti koet-

tiin Yrityksessä C korkeaksi mutta kompleksisuus keskinkertaiseksi. Tämä tar-

koittaisi Hatch:n nelikentässä jatkuvaa tiedon tarvetta (kuvio 26). 

 

Kuvio 26. Yritysten sijoittuminen Hatchin nelikenttään. 

Yritys C 

Yritys A 

Yritys B 
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Haastateltaville esiteltiin Hatchin nelikenttä ja pyydettiin arvioimaan oman yrityk-

sen toimintaympäristön kompleksisuutta ja muutosnopeutta. Tutkimuksen tulokset 

kuitenkin viittaavat siihen, että tässä yhteydessä nelikenttä ei ollut kovin toimiva 

työkalu kuvaamaan todellista informaation tarvetta yrityksissä. Koko tutkimuksen 

tuloksiin perustuen esimerkiksi Yritys A kuuluisi enemmän jatkuva tarve uudelle 

informaatiolle - nelikenttään, kun taas Yritys C kuuluisi tarvittava informaatio 

tiedetään ja se on saatavilla -kohtaan. Tämä luultavasti johtuu siitä, että haastatel-

tavat itse joutuivat määrittelemään ympäristön kompleksisuuden ja muutosnopeu-

den arvoasteikolla matala-korkea ilman, että oli mahdollisuus objektiivisesti tar-

kastella muitten yritysten toimintaympäristöjä.  

 

 

6.3 Miten strateginen päätöksenteko näissä yrityksissä ta-

pahtuu? 

 

Kuten teoriaosuudessa tuli esille, päätöksentekoon vaikuttaa yleisellä tasolla aina-

kin kolme tekijää: järki, tunne ja intuitio. Järki eli rationaalinen päätöksenteko 

perustuu konkreettisiin faktatietoihin, joiden pohjalta päätös tehdään. Tunne taso 

vaikuttaa päätöksentekoon siltä osin, että eri tunnetiloissa kiinnitämme eri asioihin 

huomiota (nälkäisenä ei saa kauppaan mennä). Intuitio on kyvykkyyttä, joka syn-

tyy kokemuksien ja harjaantumisen kautta. Intuitiota voi kutsua bisnesälykkyy-

deksi tai ”kuudenneksi aistiksi”, joka toisilla on luontaisesti vahvempi ominai-

suus, mutta joka kehittyy ajan ja kokemuksen myötä.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat vahvasti siihen, että strategiset päätökset 

on yrityksessä tehty pitkälle intuitioon luottaen (kuvio 27). Kaikissa tutkimukseen 

osallistuneissa yrityksissä päätöstä tehtäessä ainakin 50 % perustui intuitioon. 

Rationaalisen faktatiedon merkitys päätöksenteko tilanteissa vaihteli 20 – 50 pro-

senttiin. Tunteiden merkitys ei sitä vastoin noussut kovin suureksi (0-20 %) pää-

töksentekotilanteissa. 
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Kuvio 27. Yritysten päätöksenteon osa-alueitten jakautuminen. 

 

Tutkimuksessa kysyttiin case -yritysten edustajilta miten heidän yrityksessä stra-

tegisia päätöksiä tehdään, millaisia työkaluja käytetään päätöksenteon tukena, 

ketkä niihin osallistuu ja mitkä tekijät vaikuttavat päätöksenteon syntymiseen. 

Päätöksentekomallina käytettiin Mintzenbergin mallia, joka on jakautunut kol-

meen eri päätöksentekotyyliin. Nähdään ensin malli korostaa ymmärryksen luo-

mista ennen toimintaa, tehdään ensin -malli puolestaan painottaa toiminnan tärke-

yttä ymmärryksen luojana ja ajatellaan ensin -malli ohjaa rationaaliseen suunnitte-

luun ennen toimintaa. 

 

 Yritys A Yritys B Yritys C 

Strategisen päätök-

sen vastuuhenkilöt 

Toimitusjohtaja 

=pääomistaja 

Toimitusjohtaja 

=pääomistaja 

Toimitusjohtaja 

=pääomistaja 

 

Päätöksentekomalli 

(Mintzenberg) 

Tehdään ensin  

-malli 50 % 

Ajatellaan ensin -

malli 50 % 

Kaikkia käyte-

tään. Eniten teh-

dään ensin -

mallia 

Tehdään ensin  

-malli 

Käytössä olevat 

strategiatyökalut 

BSC 

(kokeiltu Vrio ja 

skenaariotyökaluja) 

Ei SWOT 

 

Taulukko 2. Päätöksenteon taustoja tutkimuksen kohdeyrityksissä. 

 

 

Järki 

Tunne Intuitio 

 

A: 40 % 

B: 50 % 

C: 20 % 

 

A: 50 % 

B: 50 % 

C: 60 % 

 

A:10 % 

B:  0 % 

C: 20 % 
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Yritys A on kokeillut joitakin kertoja erilaisia työkaluja (mm. skenaariotyökalu ja 

vrio) strategian päivittämisessä tai luonnissa. Kuitenkaan strategiatyö ja sen poh-

jalle etsitty ”fakta tieto” ei ole ollut systemaattista (noin 40 % järkeä), vaan 

enemmän intuitiopohjaista (50 % intuitiota ja 10 % tunnetta). Yritys on strategioi-

ta mietittäessä hyödyntänyt oman alansa asiantuntemusta ja vuosien saatossa ker-

tynyttä kokemusta. Myös yleinen ilmapiiri, sosiaalinen media ja media ylipäätään 

ovat vaikuttaneet strategisiin päätöksiin. Yrityksellä A on BSC -mittari (balanced 

scoredcard) käytössä, jonka on koettu tuovan ryhtiä ja mitattavuutta koko yrityk-

sen toimintaan. Yritys on käyttänyt päätöksenteossa paljon Tehdään ensin -mallia, 

mutta koko ajan enemmän siirrytty käyttämään Ajatellaan ensin -mallia. ”Tule-

vaisuudessa haluttas päästä Nähdään ensin -malliin. Olis ensten ymmärrys ja 

sitten perässä tulis toiminta." 

 

Yrityksellä B ei ole työkaluja käytössä strategian suunnittelussa tai mittareita 

toteutuneen strategian seurannassa. Strategia muodostetaan erilaisten raporttien 

pohjalta ja keskenään asioita pohtien. Strategisia päätöksiä tehtäessä noin 50 pro-

senttia hyödynnetään järkeä ja toiset 50 prosenttia intuitiota. Järkiperusteet poh-

jautuvat toiminnanohjausjärjestelmistä saatuihin raportteihin myyntimääristä, 

kannattavuuksista, tilauskannasta sekä materiaalien ja henkilöstön palkkauksesta 

aiheutuneista kustannuksista. ”Me käytetään niin ku noita kaikkia, aina tilanteesta 

riippuen… eniten tehdään tolla tehdään ensin tyylillä… ehkä 60 prosenttisesti.” 

 

Yritys C puolestaan tasasin väliajoin päivittää strategiansa esimerkiksi SWOT -

matriisia hyödyntäen. Strategisia päätöksiä tehtäessä pohditaan ”...mitä kannattaa 

tehdä, mitä tykätään tehdä ja mitä asiakkaat haluavat.” Päätöksenteossa 60 % 

perustuu intuitioon, 20 % järkeen ja loput 20 % tunteeseen. Yritys tekee päätökset 

tehdään ensin -tyylillä: ”Me halutaan olla aina tekemässä, eikä ihmettelemässä..” 

 

Vaikka strategista tahtoa pidetään johtamiskirjallisuudessa useimmiten koko or-

ganisaation jaettuna tahtona, sitä se käytännössä vielä harvoin on. Tämä näkyy 

myös tässä tutkimuksessa, jossa jokaisessa yrityksessä valta ja sitä kautta päätök-
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senteko oli kasautunut muutamien tai jopa yhden ihmisen harteille. Kaikissa case -

yrityksissä pääomistaja toimi myös toimitusjohtajana ja vastasi viimekädessä stra-

tegisesta päätöksenteosta. 

 

 

6.4 Millainen on case -yritysten strateginen tietoaukko? 

 

Niin kuin teoria osuudessa kävi ilmi, yritysten strateginen tietoaukko on mahdol-

lista havaita, kun sitä peilataan yrityksen visioon. Tämän vuoksi tässä tutkimuk-

sessa konstruktion rakentaminen aloitetaan case -yritysten strategisista tavoitteis-

ta. Tämä tapahtui siten, että tutkimukseen osallistuneiden yritysten kanssa käytiin 

ensiksi läpi, millaiseksi yritys mielellään näkisi itsensä. Esimerkiksi Yritys A 

näkee vahvuudekseen pienuuden, joka samalla mahdollistaa myös ketteryyden, 

jolloin strategiaa voidaan muuttaa tarvittaessa nopeastikin. Tämän vuoksi yritys 

mielellään näkisi itsensä alansa edelläkävijänä luomassa uusia toimintamalleja 

paremman työkyvyn ymmärtäjänä.  Toisaalta, jotta yritys pystyy valitsemaan 

edelläkävijän tien, tulee se olla askeleen muita edellä toimintaympäristön seuraa-

misessa ja sen avulla luodun ymmärryksen luomisessa. Myös yrityksissä B ja C 

haluttiin ”olla askeleen edellä kilpailijoita” (Yritys C).  

 

Johnson & Scholes (2005) mukaan toimintaympäristön ymmärtämisellä haetaan 

onnistuneen strategiatyönkannalta neljää tärkeää asiaa, 1) ymmärrystä organisaa-

tion tämän hetkisestä tilanteesta, 2) strategian luomista, 3) strategian toteuttamista 

ja 4) strategian seurantaa sekä arviointia. (kuvio 28). Näin myös tässä tutkimuk-

sessa tehtiin, jossa ensiksi positioitiin yritysten tämän hetkinen tilanne suhteessa 

kilpailijoihin ja markkinoihin. Tämän jälkeen luotiin strategia, joka piti sisällään 

vision ja tavoitteet. Kolmatta kohtaa eli strategian toimeenpanoa sekä neljättä koh-

taa, joka on strategian seuranta ja arviointi, käsitellään myöhemmissä kappaleissa 

(6.5). 
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Kuvio 28. Strategiatyön osat. (Johnson & Scholes 2005) 

 

Ihan ensimmäiseksi yrityksissä A, B, C toteutettiin sekä sisäinen että ulkoinen 

analyysi, joka kertoisi missä yritys on tällä hetkellä suhteessa kilpailijoihin ja 

markkinoihin. Näiden analyysien pohjalta hahmoteltiin SWOT, jossa nostettiin 

esiin yrityksen sisäiset vahvuudet sekä heikkoudet ja peilattiin niitä ulkoiseen ana-

lyysiin eli markkinoiden mahdollisuuksiin että uhkiin (kuvio 29). Tässä työssä ei 

avata case -yritysten SWOT- analyysejä tarkemmin, sillä se ei ole tutkimuksen 

kannalta relevanttia ja näin samalla suojataan yritysten tärkeitä tietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 29. Yrityksen SWOT -analyysi suhteessa kilpailijoihin ja markkinoihin. 

Strategiantyön 
arviointi 

Strateginen 
analyysi 

 

Strategian 
päivitys 

Strategian 
toimeenpano 

Strateginen 
seuranta 

Vahvuudet  
(suhteessa kilpailijoihin) 

Uhat 
(suhteessa yritykseen) 
 

Heikkoudet 
(suhteessa kilpailijoihin) 
 

Mahdollisuudet 
(suhteessa yritykseen) 
 

Si
sä

in
en

 a
n

al
yy

si
 

U
lko

in
en

 an
alyysi 



 

 

72 

Tulevaisuutta hahmotettaessa pohdimme case -yritysten haastateltavien kanssa, 

kuinka yrityksen viiden vuoden päähän suunnattu visio olisi riittävän houkutteleva 

ja haastava mutta samalla myös konkreettinen. Tämä viiden vuoden päähän suun-

nattu visio aiheutti paljon keskustelua jokaisessa case -yrityksessä, sillä se koettiin 

liian pitkäksi ja jokaisella oli omat määritelmänsä sille, mitä visio tarkoittaa. Esi-

merkiksi Yrityksessä C visio koettiin ”…minä näen sen tulevaisuuden unelmaksi, 

jonka ei ole tarkoituskaan toteutua” Jotta visio aikanaan saavutettaisiin, yritykset 

valitsivat kolme tärkeintä ”taistelua”, jotka yrityksen tulee matkallaan voittaa (ku-

vio 30).  

 

Esimerkiksi Yritys A haluaa olla työhyvinvoinnin edelläkävijä Euroopassa. Jotta 

tähän tavoitteeseen päästään, tulee sen 1) Työhyvinvoinnin merkittävä toimija 

Suomessa, 2) olla vaikututtamassa työhyvinvoinnin toimintamalleihin ja ilmapii-

riin koko Euroopassa ja 3) kansainvälistyminen. 

 
 

 

Kuvio 30. Yrityksen A visio ja päämäärät sen saavuttamiseksi. 

 

Vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi pohdittiin, millaista tietoa Yritys A tarvit-

see ympäristöstään ja millaisia strategisia vaikutuksia tällä tiedolla voi olla: 

 Tietoa kilpailijoista >position löytyminen >yrityskaupat 

 Tietoa työhyvinvoinnista >go to market >tuotekehitys 

 Tietoa teknologioista >innovaatiot 
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 Tietoa väestörakenteesta >ennakointi >innovaatiot 

 Tietoa asiakastarpeista (myös latenteista) >innovaatiot >tuotekehitys >po-

sition löytyminen 

 Yritysrekisteri > go to market 

 pestel >kansainvälistyminen 

 

Tämän jälkeen näitä tietoja peilattiin Pirttimäen (2007) informaatio kuiluihin eli a) 

millaista informaatiota yrityksellä on käytössä, joka on tarpeellista mutta sitä ei 

haluta kerätä, b) millaista informaatiota yritys kerää vaikka ei sitä oikeasti tarvitse 

ja c) millaista informaatiota yritys tarvitsee ja haluaa mutta ei sitä toistaiseksi saa. 

Strateginen tietoaukko muodostuu informaatiokuiluista a ja c, joka Yrityksessä A 

tarkoittaa osittain kilpailijaseurantaa, asiakastarpeita ja tietoa väestönrakenteesta. 

Esimerkiksi kilpailijaseurantaan yritys haluaisi panostaa ja se koetaan strategian 

kannalta tärkeäksi, mutta tätä tietoa on ollut vaikea saada. Samoin väestönrakenne 

-tieto koetaan olevan informaatiokuilussa c. Asiakastarpeita yrityksessä osittain jo 

seurataankin, mutta sitä ei ole osattu hyödyntää siinä määrin kuin nyt koetaan tar-

peelliseksi. Asiakastarpeet ovat siten informaatiokuilussa a mutta myös c eli yri-

tyksellä ei ole käytössä riittävästi tietoa tulevaisuuden asiakastarpeista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 31. Yrityksen A strateginen tietoaukko. 

 

 

 

1. Saatavilla oleva informaatio 
2. Haluttu informaatio 
3. Tarvittava informaatio 
4. Eniten arvoa tuottava informaatio 
 
a) Informaatio, jota tarvitaan ja se on saatavilla 
mutta sitä ei haluta. 
b) Informaatio, jota kerätään mutta ei tarvita. 
c) Informaatio, jota halutaan ja tarvitaan, mutta 
sitä ei ole saatavilla. 
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Yritys B:n visiona on olla pohjoismaiden merkittävin pientaloremontoija. 

Askeleet kohti tätä tavoitetta porrastettiin seuraavanlaisesti: 1) kasvun hallitsemi-

nen ja brändin rakentaminen, 2) johtava pientaloremontoija Suomessa, 3) Kan-

sainvälistyminen pohjoismaihin (kuvio 32). 

 

Kuvio 32. Yrityksen B visio ja päämäärät sen saavuttamiseksi. 

 

Kuten Yrityksessä A myös Yrityksessä B lähdettiin tarkastelemaan visiota ja ta-

voitteita tarvittavan informaation pohjalta eli millaista tietoa tarvitaan ja millainen 

strateginen merkitys tällä tiedolla on Yritykselle B:  

 Rakennustietokanta > Position löytyminen >  

 Tietoa kilpailijoista >position löytyminen >yrityskaupat 

 pestel >kansainvälistyminen 

 Tietoa teknologioista >innovaatiot 

 Tietoa asiakastarpeista (myös latenteista) >innovaatiot >tuotekehitys >po-

sition löytyminen 

 

Strateginen tietoaukko (informaatiokuilut a ja c) Yritykselle B muodostui raken-

nustietokannasta, kilpailijaseurannasta, teknologioiden seurannasta ja asiakastar-

peista (kuvio 33). Esimerkiksi tällä hetkellä yritykselle muodostuu jatkuvasti tie-

toa asiakastarpeista, mutta niitä ei ole toistaiseksi osattu kerätä talteen mikäli se ei 
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ole liittynyt juuri tämän hetkiseen toimintaan tai asiakaspalautteeseen. Myös kil-

pailijaseuranta on osittain informaatiota, jota myyjät ja asentajat kuulevat kentältä 

mutta jonka systemaattisen keräämisen arvoa ei toistaiseksi ole yrityksessä nähty. 

Olemassa olevista teknologioista yritys haluaa lisää tietoa, samoin rakennustieto-

kannasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 33. Yrityksen B strateginen tietoaukko. 

 

 

Yrityksessä C keskustelimme mikä on yrityksen todellinen visio, sillä yrityksen 

päämääränä on myydä yritys isommalle toimijalle viiden vuoden sisällä. Voiko 

visioksi siis laittaa ”hyvä exit”? Tähän ei yrityksessä kuitenkaan haluttu lähteä, 

vaan visio muotoiltiin: ”Kannattava ja arvostettu IT-ratkaisujen tuottaja. Vision 

taustalla on ajatus, että kun yritys on kannattava ja arvostettu IT-ratkaisujen tuot-

taja, myös isommat yritykset ovat kiinnostuneita ostamaan sen osaksi omaa port-

foliotaan. Luodun vision saavuttamiseksi jäsenneltiin kolme välitavoitetta, joita 

ovat: 1) kehittää uusi skaalautuva tuote yritysten käyttöön, 2) luoda yrityskentässä 

tarve tiedon johtamiselle ja 3) rakentaa brändi tiedon johtamisen ympärille.  

1. Saatavilla oleva informaatio 
2. Haluttu informaatio 
3. Tarvittava informaatio 
4. Eniten arvoa tuottava informaatio 
 
a) Informaatio, jota tarvitaan ja se on saatavilla 
mutta sitä ei haluta. 
b) Informaatio, jota kerätään mutta ei tarvita. 
c) Informaatio, jota halutaan ja tarvitaan, mutta 
sitä ei ole saatavilla. 
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Kuvio 34. Yrityksen C visio ja päämäärät sen saavuttamiseksi. 

 

Yrityksessä C tietoa tarvittiin ennen kaikkea asiakasymmärryksestä eli miten luo-

da tarve tiedon johtamiselle yrityskentässä. Asiakasymmärrystieto koettiin olevan 

sekä informaatiokuilussa c että a eli siinä kohden löytyy yrityksen strateginen tie-

toaukko. Paikkatiedolle tai location intelligencelle yrityksessä ei koettu olevan 

tarvetta. 

 

 Tietoa asiakastarpeista > tuotekehitys > innovaatiot 

 

 

6.5 Miten yritykset voivat hyödyntää location intelligenceä 

strategisessa päätöksenteossaan?  

 

6.5.1 Tietojen rikastaminen spatiaalisia ominaisuuksien avulla 

 

Paitsi, että paikkatietojärjestelmien avulla voidaan varastoida, visualisoida ja ana-

lysoida tietoa, sen avulla voidaan myös tuottaa uutta tietoa. Harvoin osataan aja-

tella, mitä mahdollisuuksia paikkatietoon linkitetty data eli geokoodaus voi koko-

naisen ilmiön ymmärtämisenä tarkoittaa. Analysoimalla vanhaa tietoa ja yhdiste-

lemällä eri lähteistä saatua paikkatietoaineistoa, voidaan tuottaa uutta tietoa ja 

ymmärrystä esimerkiksi strategisen päätöksenteon tarpeisiin. (Burrough 1995)  
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Yrityksessä A paikkatietoa ei toistaiseksi hyödynnetä laisinkaan. Kuitenkin yri-

tyksen asiakastiedot sisältävät sijaintitietoa, samoin markkinointi kampanjoista, 

kilpailijoista ja muista sidosryhmistä löytyy spatiaalisia elementtejä. Paikkatiedon 

merkitystä tulevaisuudenliiketoiminnassa yrityksen on vaikea hahmottaa erityises-

ti strategisen päätöksenteon osalta. 

 

Yrityksessä B on puolestaan oma karttajärjestelmä käytössä. ”Kaikki on sidottu 

paikkaan. Paikkatietoa hyödynnetään siten, että myyjillä on kaikki asiakkaat kar-

talla ja ne käyvät niitä sitä läpi.” Yritys on hyödyntänyt paikkatietoa asettamalla 

potentiaaliset kohteet kartalle ja ohjannut myyjiä näiden paikkatietojen perusteel-

la. Kartta on antanut kattavan kuvan siitä mihin myynnin kannattaa ohjata resurs-

sejaan. Paikkatiedon merkitys nähdään entistä tärkeämpänä tulevaisuudessa.  

 

Yrityksessä C paikkatietoja ei hyödynnetä lainkaan. Asia on heidän mielestään 

”mielenkiintoinen mutta ei tällä hetkellä ole tarvetta.” . Lopulta päädyttiin siihen, 

että nimenomaan strategisten päätöksenteon tueksi ei kannata yrityksessä paikka-

tietoja hyödyntää.  

 

Yhdessä yritettiin hetken hahmotella millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi asiak-

kaitten, kilpailijoiden, potentiaalisten ostajaehdokkaiden tai vaikka IT-

teknologioiden tuominen kartanpäälle voisi tarjota. Muun muassa uusien innovaa-

tioiden/ teknologioiden etenemistä voidaan seurata kartan päällä, hyödyntäen aika 

ja sijainti attribuutteja. Toisaalta usein isoilla yrityksilläkin on olemassa ostostra-

tegia, joka pitää sisällään myös maantieteellisen ulottuvuuden, jolloin potentiaalis-

ten exit- vaihtoehtojen ja niitten toiminta-alueen ja yrityskauppojen näyttäminen 

kartalla voisi tuoda uudenlaista pelisilmää. (Esimerkiksi tällä hetkellä osa sijoitta-

jista hyödyntää World Startupmap sivustoa, jossa pääsee tutustumaan ei puolilla 

maapalloa sijaitseviin rahoitusta hakeviin star-up yrityksiin.)  Myös nykyisten 

asiakkaitten ja PRH:n yritysrekisterin esittäminen kartalla samanaikaisesti, helpot-
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taisi uusasiakashankintaa ja ehkä auttaisi ymmärtämään millaiset yritykset olisivat 

potentiaalisimpia kontaktointi kohteita. 

 

Tietojen rikastaminen spatiaalisien ominaisuuksien avulla tarjoaa yrityksille mah-

dollisuuden hyödyntää olemassa olevaa tietopääomaa monipuolisemmin. Kont-

ruktiota yritysten A ja B kanssa rakennettaessa hyödynnettiin Hempfield (2014) 

prosessia, jolla yritykset voivat rikastaa liiketoimintatietojaan spatiaalisten tietojen 

avulla. Hän jakaa tämän prosessin viiteen vaiheeseen, joita ovat:  

 

1. Yritysten omien (tarpeellisten) tietojen tarkka määrittäminen ja näiden tie-

tojen laadun sekä eheyden optimointi. 

2. Geokoodaus eli sijaintitietojen määrittäminen sovitulle ja yhtenäiselle ta-

solle. 

3. Informaation hakua, yhdistämistä ja rikastamista eri tietolähteistä, hyödyn-

täen sekä yrityksen sisäistä että myös ulkoista informaatiota. 

4. Oivallusten tekemistä, analyysejä ja skenaarioita. 

5. Ymmärryksen ja sitä kautta saatujen oivallusten hyväksikäyttöä päätöksen-

tekotilanteissa.  

Yritysten omien tietojen saattaminen haluttuun muotoon osoittautui yllättävän 

haasteelliseksi tehtäväksi ja tämänpä takia kaikkea tietoa ei edes pyritty tämän 

työn aikana saattamaan oikeaan muotoon, vaan ennen kaikkea luotiin pelisäännöt 

ja ohjeistus tuleville raportoinneille. Osa tiedoista eli tiedot, jotka koettiin tarpeel-

lisimmiksi, toki määriteltiin sovitun mukaisesti. Näihin tietoihin oli suhteellisen 

helppo lisätä sijaintitiedot ja yllätyksenä tulikin se, miten paljon sijaintitietoa itse 

asiassa yrityksissä on olemassa, mutta silti sitä ei ole osattu hyödyntää.  

 

Molempien yritysten (A ja B) kohdalla koettiin tärkeäksi tietojen jalostaminen ja 

yhä lisääntyvissä määrin henkilökunnan mukaan ottaminen strategiatyöhön. Yri-

tys A haluaa, että ”oma kotipesä on kunnossa”. Tällöin henkilöstön mukaan otta-

minen strategiseen suunnitteluun ja innovointiin on tärkeää. Siten location intelli-
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gence -ratkaisu pitää sisältää toimintoja, jotka mahdollistavat henkilökunnan osal-

listamisen tiedon jalostamiseen ja uuden tiedon luomiseen.  Pelkästään mikään 

ohjelmisto ei pysty tätä ratkaisemaan, vaan tarvitaan yritysten johdon sitoutumi-

nen toisenlaiseen osallistavampaan kulttuuriin, jossa tiedon virtaus on mahdollista 

ja jossa absortatiivista kapasiteettia tuetaan ja edesautetaan. 

 

 

6.5.2 Alustan valinta tietojen yhdistämiseksi eri lähteistä 

 

Jos paikkatiedon vaatimukset ovat tarkkuus, täydellisyys ja eheys, tutkimuksessa 

kävi ilmi, että käyttäjien vaatimukset ovat hyöty, joustavuus ja korkea suoritusky-

ky. Esimerkiksi monialustainen ympäristö, joka vaatii kuhunkin alustaan erilliset 

kirjautumiset ja tietojen ylläpidon, tekee yrityksen arjen hankalaksi ja sotii nyky-

päivän tehokkuusajattelua vastaan. Todellisuudessa yritysten tiedot olivat leväl-

lään eri järjestelmissä, sillä järjestelmät eivät keskustelleet toistensa kanssa ja yk-

sikään järjestelmä ei ollut riittävän kattava käsittelemään yksinään kaikkea tietoa. 

Tästä poikkeuksena yritys B, jossa on käytössä vain yksi räätälöity toiminnanoh-

jausjärjestelmä, tosin sekään ei taivu kaikkeen informaation hallintaan ja jalosta-

miseen. Siten karttapalvelu joka keräisi eri paikoissa olevat tiedot samalle alustal-

le, mahdollistaisi tietojen hallinnan kustannustehokkaasti ja joustavasti (kuvio 35).  
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Kuvio 35. Location intelligence alusta, joka yhdistää tiedot eri järjestelmistä. 

 

Yrityksillä on viisi erilaista keinoa tuoda paikkatietonsa kartalle. 1) hankkia val-

miita spatiaalisia analyysejä, 2) hankkia valmis karttaohjelma, 3) hankkia räätälöi-

ty karttaohjelma, 4) hyödyntää avoimen lähdekoodin ratkaisuja tai 5) koodata itse 

karttaohjelma joko alusta asti tai erilaisia karttamoduuleita hyödyntäen. Koska 

työn tarkoituksena ei ollut rakentaa karttaohjelmaa, vaan pyrkiä innovoimaan eri-

laisia ratkaisuja location intelligencen hyödyntämiseksi strategisessa päätöksente-

ossa, työssä hyödynnettiin olemassa olevia ilmaisia karttaohjelmia, mm. arc view-

tä ja mapoxia visualisoimaan eri mahdollisuuksia.  

 

Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole pitemmän päälle kestävä, sillä meidän piti jokai-

nen tiedosto erikseen ottaa ensiksi ulos CRM:stä esimerkiksi Excel tiedostona ja 

tämän jälkeen ladata tiedosto Arc view ohjelmaan. Todellisuudessa vasta alusta, 

joka kerää tiedot yhteen ja keskustelee eri järjestelmien kanssa tuo todella lisäar-

voa yritykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yrityksellä on käytössä asiak-

kuushallinta järjestelmä (CRM) tai toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ja näiden 

lisäksi tietoa myös omissa tiedostoissa (esimerkiksi Yrityksellä A) location intel-

ligence –alusta, joka yhdistää eri tietolähteet, tulee samanaikaisesti mahdollistaa 
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tulevaisuuden 

suunnat 

Ostettu  
tieto / 

asiakastieto 

Avoindat
a / big 
data 



 

 

81 

tiedon siirron myös toiseen suuntaan. Tosin sanoen, jos tiedon rikastaminen tapah-

tuu location intelligence –alustan päällä tulee tämä informaatio siirtyä myös 

CRM:n, jne. 

 

 

6.5.3 Location intelligencen mahdollisuuksien innovointia 

 

Kontruktiota rakennettaessa kävi ilmi, että on olemassa useita erilaisia tapoja hyö-

dyntää location intelligenceä strategisen päätöksenteon tukena (taulukko 3). Yk-

sinkertaisin tapa (Taso 1) on luoda visuaalinen esitys, eli kartta halutuista tiedois-

ta. Esimerkiksi jos yrityksen (toimii b to c markkinoilla) suunnitelmissa on avata 

uusia toimipisteitä, yksinkertaisin karttataso näyttää tämän hetkiset toimipisteet ja/ 

tai asiakaspotentiaalin kartalla. Tämän pohjalta yrityksellä on karkea kuva siitä, 

mihin uusi toimipiste mahdollisesti kannattaa avata. 

 

Karttataso kaksi puolestaan yhdistää tietoja eri lähteistä ja jalostaa datasta ymmär-

rystä käyttäen hyväkseen sekä sijainti että ominaisuustietoja. Yllä olevaa esimerk-

kiä käyttäen (yritys suunnittelee laajentuvansa uusille alueille), toisen tason kartta-

ratkaisu mahdollistaa mm. kilpailija- ja väestötietojen tuomisen kartalle, jolloin 

kartta visualisoi yrityksen nykyiset toimipisteet, kilpailijoiden maantieteelliset 

vahvuusalueet ja ryhmittelee ominaisuus -attribuutteja hyödyntäen väestötietoja 

kartalla. Esimerkiksi missä asuu eniten perheellisiä kotitalouksia ja millainen on 

näiden perheiden tulotaso, perhekoko, koulutus tai harrastukset. Millainen infra-

struktuuri on alueelle rakennettu, onko sinne helppo päästä autolla tai miten hel-

posti logistiikka tälle alueelle hoidetaan. 

 

Pisimmälle kehittynyt location intelligence ratkaisu (Taso 3) tarjoaa ennakoivaa 

analytiikkaa ja malleja tulevaisuudesta. Tällöin ratkaisu pitää sisällään ”keino-

älyä” eli määrittää informaation keskinäisiä suhteita hyödyntäen tilastollisia ana-

lyysejä ja tiedon louhintaa. Edelleen käytetään samaa esimerkkiä, jossa yritys 
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suunnittelee avaavansa uusia toimipisteitä ja näin laajentuvansa uudelle alueelle. 

Tällöin kolmannen tason karttaratkaisu mahdollistaa eri skenaarioiden esittämisen 

kartalla rakentaen mallinsa eri ennusteiden ja laskukaavojen pohjalle. Esimerkiksi 

miten muuttoliike tai väestön ikärakenne tulee vaikuttamaan eri maantieteellisiin 

alueisiin. Millaisia palveluja tullaan näillä alueilla tarvitsemaan? Miten tulevat 

kaavoitukset tai luonnonvarat tulevat vaikuttamaan alueiden kehittymiseen? Eri-

laisten ennusteiden pohjalta yrityksellä on mahdollista tarkastella eri skenaarioita 

ja niiden todennäköisyyksiä kartalla ja tehdä näiden pohjalta päätöksiä uusista 

toimipisteistä. 

 

Strategisen päätöksenteon tueksi voi siis käyttää kolmentasoisia karttaratkaisuja. 

Toisaalta se millainen strategiatasonpäätös syntyi tiedon avulla, jaettiin tässä työs-

sä kuuteen katekoriaan, joita ovat 1) innovaatiot tuotekehitys, 2) Logistiikka, 3) 

markkina-aukko tai position löytyminen, 4) fuusiot, yrityskaupat tai yritysosto, 5) 

riskien hallinta ja 6) go to market tai kansainvälistyminen.  

 

Konstruktiota rakennettaessa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon yri-

tyksessä jo olemassa olevaa dataa. Yrityksille haettiin avoimista paikkatiedoista 

erilaisia aineistoja, jotka käsittelivät väestötietoa, työhyvinvointia, työllisyyttä, 

yritystietoa, rakennustietokantaa ja jopa ilmanlaatua. Näillä tiedoilla haluttiin tes-

tata, voiko niiden avulla saada lisäoivalluksia esimerkiksi tuotekehitykseen tai 

ennakointiin. Lisäksi tiettyihin asioihin (asiakastarpeet, kilpailija-analyysit, tekno-

logiat) haluttiin lisää informaatiota, jota etsittiin joko toissijaisista lähteistä / tut-

kimuksista sekä tehtiin ensisijaistutkimusta mm. asiakastyytyväisyydestä. Kartta-

ohjelma mahdollistaa myös big datan tuonnin, esimerkiksi uutissyötteitä halutusta 

asiasta. Samoin sinne on mahdollista kerätä tietoa esimerkiksi verkkosivuilta ja 

erilaisista sosiaalisen median palveluista. Tässä työssä ei systemaattisesti tätä teh-

ty, vaan keskityttiin hahmottamaan niitä mahdollisuuksia, joita location intelli-

gence voi strategiselle päätöksenteolle tarjota. 
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Strateginen päätös Taso 1 
*Tiedot kartalle 

Taso 2 
*Tietoa eri lähteistä 
*Sijainti- että omi-
naisuustietoja 

Taso 3 
*Ennakoivaa analytiik-
kaa 
*Malleja tulevaisuudes-
ta 

Tuotekehitys 
/Innovaatiot 
 

Käytetyt teknologi-

at 

Asiakasanalyysit, 

käytetyt teknologiat, 

yrityksen vahvuudet 

Skenaariota tulevaisuu-

den teknologioista ja 

asiakastarpeista 

Markkina-aukko / 
Position löytyminen  
(Rakennusalan yri-
tys) 

Kilpailijat ja niiden 

toiminta-alue 

Kilpailija-analyysit ja 

omat asiakastiedot 

Skenaarioita tu 

Riskien hallinta 
(Maatalousyrittäjä) 

Pellot Sademäärät, korkeus-

erot, maa-aines, lu-

men paksuus 

Ennusteita mahdollisista 

tulvariskeistä 

Logistiikka Toimipisteet  Toimipisteet, asiak-

kaat, kalusto 

Ennusteita tulevista 

logistiikka tarpeista 

pohjautuen väestötietoi-

hin. 

Fuusiot /yrityskaupat 
/exit 

Mielenkiintoiset 

ostokohteet 

Rikastetaan eri tieto-

lähteillä ja tarkastel-

laan oman yrityksen 

rinnalla 

Skenaarioita kuinka 

fuusio onnistuu. 

Go to market / Kan-
sainvälistyminen 

Potentiaaliset kan-

sainvälistymismaat 
PESTEL-analyysit 

näistä maista 

Ennusteita /skenaarioita 

maitten kehittymisestä 

pohjautuen työvoimaan, 

koulutukseen, väestön 

ikärakenteeseen, jne. 

 

Taulukko 3. Yhteenveto location intelligencen mahdollisuuksista strategisessa 

päätöksenteossa. 

 

 

Tuotekehitys / innovaatiot 

 

Uusien ja menestyksekkäiden tuotteiden kehittäminen on ratkaisevan tärkeässä 

roolissa yritysten kilpailussa globaaleilla markkinoilla. On arvioitu, että vuonna 

2006 käytettiin tuotekehitykseen 525 biljoonaa USA dollaria ja jo vuonna 2007 

summa oli 1,1 triljoona dollaria. (National Science Foundation, 2010). 

 

Kurki et al. (2015) tutkimuksessa käy ilmi, että julkisen avoimen paikkatiedon ja 

väestötiedon hyödyntäminen korostuu, kun tietoa jalostetaan tuotteiksi tai palve-

luiksi. Julkisen tiedon hyödyntäminen on tehokkainta juuri uusien tuotteiden tai 
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palveluiden kehittämisessä. Myös innovaatiotoimintaan hyödynnettiin paikkatie-

toja. Sisäisten tietolähteiden merkitys innovaatiotoimintaan koetaan kuitenkin 

tärkeämmäksi kuin ulkoisten tietolähteiden. Tämä näkyi myös tämän työn kon-

struktiota rakennettaessa. Avoimilla paikkatiedoilla haettiin ymmärrystä laajem-

paan markkina- ja asiakasnäkökulmiin ja omien sisäisten tietojen tueksi.  

 

Ollakseen askeleen edellä muita Yritys A haluaa ymmärtää kansantalouden näkö-

kulmasta väestön rakennetta ja ominaisuuksia (kuvio 32). Väestötiedot ja väestö-

ennusteet -tilasto pitää sisällään paljon väestötietoa, muun muassa tulotaso, perhe-

koko, harrastukset, koulutus, ikärakenne ja työpaikka toimialoittain. Tämän tilas-

ton viemisellä karttaan haluttiin ymmärtää paremmin Suomalaisia, esimerkiksi 

löytyykö alueellisia eroja vaikka harrastusten osalta (Tämä saattaa vaikuttaa työ-

hyvinvointiin). Yritystä kiinnostaa myös tarkastella ikärakennetta, koulutustasoa 

ja ihmisten työelämään sijoittumista, sillä se saattaa kertoa minkälaisia alueita ja 

ryhmiä nousee sen pohjalta uusiksi asiakaskohderyhmiksi.  

 

Yritystä A ei varsinaisesti kiinnosta kotitalouksien tulotiedot, mutta mikäli talous-

tietoja tarvittaisiin, olisi väestötietoihin yhdistettävissä kotitalouksien menot me-

noryhmittäin (Menot menoryhmittäin kotitaloutta kohti -tilasto). Näiden tietojen 

pohjalta yrityksellä on jo kohtuullisen hyvä kuva Suomen kansasta. Tällöin liiku-

taan karttatasolla kaksi.  Väestötiedot ovat sikäli palkitseva aineisto, että erilaisia 

väestöä koskevia tutkimuksia ja ennusteita tuotetaan jatkuvasti, jolloin tiedon ri-

kastaminen on helppoa. Väestötietoihin pohjautuvia tilastollisia analyysejä on 

myös paljon saatavilla tai niitä on suhteellisen yksinkertaista itsekin toteuttaa, 

jolloin väestötiedoista on mahdollista visualisoida käyttäytymismalleja ja luoda 

erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta. Skenaarioita tuottava karttaohjelma nousee 

jo tasolle 3.  

 

Konkreettisia strategisia päätöksiä ei tämän väestötietoihin perustuvan location 

intelligencen pohjalta yrityksessä A tehty, mutta koettiin sen lisäävän ymmärrystä 

tulevaisuudesta ja sitä kautta mahdollisista latenteista asiakastarpeista. ”Ehdotto-
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masti aineisto, jota me tullaan rikastamaan eri tutkimuksilla. Toisaalta kartta ko-

ettiin epäselväksi ja työlääksi, sillä se yksinään ei riitä vetämään johtopäätöksiä 

ylös, vaan tarvitsee strategiatyökaluja perikseen.  Esimerkiksi Yritys A käytti ske-

naariotyökalua (Vuorinen2014) luodessaan kartan ilmiöistä erilaisia tulevaisuuden 

kuvauksia ja miettimällä kuinka yritys näihin eri skenaarioihin reagoisi. 

 

 

Kuvio 36. Väestön ikä ja sukupuolijakaumaa. 

 

Yritykselle B hahmoteltiin yksinkertaisinta karttaratkaisua, joka auttaisi heitä kar-

toittamaan koko markkinapotentiaalin korjauspuolella. Muun muassa kuntarekis-

terit pitävät sisällään rakennusvalvonnan alaiset tiedot rakennuksista ja kaavoituk-

sista. Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun rakennukset -aineisto pitää sisällään mm. 

rakennuksen osoitteen, kiinteistötunnuksen, valmistumispäivämäärän, pinta-alan, 

valmistus- ja julkisivumateriaalin. Tämän tiedon tuominen kartalle tarkoittaa sitä, 

että suodattimien avulla Yritys B voi koko rakennuskannasta tarkastella vain niitä 

kohteita ja alueita, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1980 sillä niissä on to-

dennäköisesti muutaman vuoden päästä edessä erilaisia ilmastointi ja putkire-

montteja.  

 

Mikäli Yritys B olisi halunnut, väestötietoja olisi helposti voinut tarkastella pääl-

lekkäin näiden valittujen ennen vuotta 1980 rakennettujen asuinalueitten kanssa, 
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jolloin yrityksellä olisi parempi käsitys siitä, millaisia ihmisiä alueella asuu (Per-

hekoko, harrastukset, tulotiedot, ikärakenne, koulutus, jne.) Toistaiseksi yritykses-

sä koettiin, että näitä tietoja ei tarvita, vaan halutaan keskittyä strategian kannalta 

relevantimpaan tiedon tuottamiseen ja rikastamiseen.  

 

Yritys B koki, että heidän kannaltaan tärkeämpää on lähteä rikastamaan rakennus-

tietokantaa yrityksen omilla ensisijaisilla tutkimuksilla ja tiedoilla sekä helposti 

saatavilla julkisilla tiedoilla. Ensinnäkin he saavat tuotekehityksen tueksi arvokas-

ta tietoa asiakkailta. Toiseksi he pääsevät ymmärtämään niitä asiakkaitten korjaus-

tarpeeseen liittyviä pullokauloja, jolloin on mahdollista tunnistaa asiakkaitten la-

tentteja tarpeita ja ehkä keksiä innovatiivisia ratkaisuja niitä korjaamaan. Kol-

manneksi näin he voivat saada niin arvokasta tietoa koko pientalorakennuskannas-

ta ja siellä tehdyistä remontointitoimenpiteistä, että liikutaan jo karttatasolla 3. 

Tällöin nimittäin yrityksellä on kokonaisvaltainen käsitys korjausrakentamisen 

tilasta ja tarpeista, jolloin tulevaisuuden mallintaminen karttaohjelman avulla on 

mahdollista.  

 

Yrityksessä B rakennustietokantaan ja omiin ensisijaistutkimuksiin perustuva 

location intelligence ratkaisu auttoi yritystä konkreettisesti tekemään tulevaisuu-

teen vaikuttavia kauaskantoisia strategisia päätöksiä. Esimerkiksi yrityksessä löy-

dettiin TOWS -työkalua rinnalla käyttäen uusia go to market mahdollisuuksia, 

mutta myös innovaatioideoita, joihin nyt heti ruvetaan panostamaan. 

 

Molemmat Yritykset A ja B kokivat tärkeäksi myös teknologioiden seuraamisen 

innovaatioiden kehittämiseksi ja tuotekehityksen parantamiseksi. Suomen tasolla 

kartan päällä visualisoitu uusien teknologioiden seuraaminen ei tuota lisäarvoa, 

mutta kun tarkastellaan asiaa globaalisti, niin tilanne muuttuu. Esimerkiksi maan-

tieteelliset erot teknologioissa voi olla ratkaisevan erilaisia, kuten myös maantie-

teelliset alueet, joissa uusia teknologisia innovaatioita kehitetään. Samoin maan-

tieteellisesti on suuriakin eroja teknologioiden omaksumisessa, jolloin aika attri-
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buuttia käyttäen voidaan ennakoida innovaatioiden leviämistä ja näin toimia 

markkinoilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. 

 

 

Markkina-aukko / Position löytyminen 

 

”Myös kilpailijatiedon tai kilpailijoiden toteuttamia remontteja on pohdittu pitäi-

sikö niitä alkaa seuraamaan paikkatiedon avulla. Tällöin pystyttäisiin määrittä-

mään kilpailijoiden aktiivisuus, toiminta-alueet ja myyjien pätevyydet.” (Yritys B) 

 

Yrityksissä A ja B toteutettiin kilpailija-analyysi, jossa hankittiin kilpailijoiden 

tilinpäätöstiedot viimeisiltä kahdelta vuodelta. Arvioitiin jokaisen kilpailijan toi-

minta-alue ja erityisesti sen vahvin toiminta-alue, joka usein näkyy paikallisuute-

na. Kilpailijatiedoista on mahdollista näyttää kartalla myös ominaisuustietoja, 

joita suodattimen avulla saadaan halutessa näkyviin (esimerkiksi vakavimmat 

kilpailijat, uusimmat kilpailijat, eniten media huomiota saaneet kilpailijat, ”substi-

tuutti kilpailijat” jne) Kun kartalle viedään vielä yrityksen omat asiakastiedot 

(esimerkiksi kannattavuudet, asiakastyytyväisyys, reklamaatiot, jne.) saadaan no-

peasti kuva mahdollisesta markkina-aukosta tai ylipäätään omasta positiosta 

markkinoilla. Tällöin liikutaan tason 2 karttaratkaisussa.  

 

Mikäli tasolta 2 halutaan nousta vielä kehittyneemmälle karttatasolle 3, voidaan 

ohjelmaan koodata erilaisia skenaario- ja peliteorioita. Myös aivan tavalliset ky-

synnän hintajouston ((price elasticity of demand) kaavat mahdollistavat eri ske-

naarioiden hahmottamista. Esimerkiksi jos hinta on alalla merkittävä ostokäyttäy-

tymiseen vaikuttava tekijä, millainen vaikutus kilpailijan X hinnanalennukselle on 

Yritykselle A tai B alueellisesti jakautuneena.  

 

Molemmat yritykset kokivat, että kilpailija -analyysin tarkastelu kartanpäällä toi 

lisää ymmärrystä koko kilpailutilanteesta ja siellä vaikuttavista pelisäännöistä. 

Strategia työkaluina käytettiin muun muassa strategisten ryhmien –analyysiä, joka 
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yhdessä location intelligencen kanssa tarjosi uusia oivalluksia ja oli tukemassa 

strategista päätöksentekoa omien painopisteiden valinnassa ja tulevissa kehitys-

kohteissa.  

 

 

Logistiikka 

 

Yrityksessä C paikkatiedon hyödyntämistä on pohdittu myös asennustyön koor-

dinoinnissa ja matkojen optimoinnissa. Isossa kuvassa näillä on merkittävä vaiku-

tus yrityksen kustannuksiin. Oikein optimoituna yritys voisi saada strategista kus-

tannuskilpailuetua. Kuinka järjestän jakelun kaikista kustannustehokkaimmin? 

Miten henkilöstön työvoima saadaan kohdistettua tehokkaammin? Yksinkertai-

simmillaan riittää, että asiakkaat laitetaan kartalle, jolloin saadaan kuva siitä mihin 

toimipisteitä pitää sijoittaa ja kuinka logistiikka kannattaa hoitaa. Karttatasolla 

kaksi tuodaan jo asiakkaat, toimipisteet, käytetty kalusto ja reittioptimoinnin sisäl-

tävä karttataso location intelligence alustalle, jolloin pystytään hahmottamaan 

koko logistiikka ilmiötä tarkemmin ja valitsemaan parhaat ratkaisut kullekin alu-

eelle. kolmannen tason karttaratkaisu pitää sisällään jo sääennusteita, tulevia tie-

töitä, tien kuntoa, väestötietoa, rakennus että kaavoitus dataa ja tekee näiden tieto-

jen pohjalta ennusteita parhaista reittivalinnoista ja tulevista logistiikka tarpeista. 

 

 

Go to market  

 

Missä asiakkaani ja prospektini (tulevaisuudessa) sijaitsevat? Kombinaatio, joka 

yhdistää sekä alueelliset että ajalliset attribuutit visuaaliseksi ulottuvuudeksi, tar-

joaa vahvan tuen päätöksentekotilanteisiin. Esimerkiksi miten asiakaskanta on 

kehittynyt maantieteellisesti, tai millaista potentiaalia on odotettavissa kehittyvis-

sä maissa, jossa työväestöä on paljon ja koulutustaso noussut hurjasti. 
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Muun muassa Työterveys -tilasto käsittää tietoa työterveyden piiriin kuuluvien 

yritysten ja julkisenhallinnon työntekijöiden mm. työhyvinvointiin liittyvistä teki-

jöistä, sairauspoissaoloista, työkyvyttömyydestä ja niiden syistä. Samoin on mah-

dollista saada valtion ja kuntien henkilöstö -aineistot, joka käsittää paljon tietoa 

siellä palvelevista henkilöistä (sukupuoli, ikä, henkilötyövuodet, alueellinen ja-

kauma, ikäjakauma, jne.) Näiden tietojen syöttäminen kartalle auttaa Yritystä A 

ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja kohdentamaan palveluitaan sinne missä 

niillä on kysyntää. Tällöin liikutaan karttatasolla kaksi. Kolmanteen karttatason 

ratkaisuun päästään kun rikastetaan aineistoa edelleen tutkimuksilla, väestötiedoil-

la ja -ennusteilla, jne. Esimerkiksi Yritystä A kiinnostaa ymmärtää mitä tämän 

hetkinen pakolaisten muuttoliike voi tarkoittaa työhyvinvoinnin asiakastarpeille 

kymmenen vuoden sisällä. Tutkimalla mm. pohjoismaihin saapuvien turvapaikan-

hakijoiden (kansan) terveyteen, harrastuksiin tai elin-iän odotuksiin liittyviä teki-

jöitä, voidaan mallintaa tulevaa työvoimapotentiaalia ja siellä esiintyviä attribuut-

teja alueellisesti. 

 

 

Kuvio 37. Globaali muuttoliike vuonna 2013. 

 

Yrityksessä A tehtiin strateginen päätös pohjautuen tähän työterveystilastoon lo-

cation intelligenceen, kun päädyttiin valitsemaan seuraava toimipiste siihen kau-
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punkiin, jonka tietojen pohjalta yrityksellä oli hyvä käsitys kaupungin työterveys-

tilanteesta ja väestön rakenteesta. Toki tällainen päätös ei voi perustua yksin-

omaan yhteen tai kahteen aineistoon vaan siihen vaikuttaa monia muitakin asioita, 

joihin haetaan tarpeen tullen lisäselvityksiä ja informaatiota. 

 

 

Kansainvälistyminen 

 

Yritys A tavoitteena on kansainvälistyä viiden vuoden sisään, jolloin tarpeellisek-

si tulee tarkastella mahdollisia kohdemaita tarkemmin. Myös Yritys C on mietti-

nyt miten karttaa voisi käyttää tehokkaasti kansainvälistymissuunnitelmissa esim. 

markkina- tai painopistealueen valinnassa.  

 

Ensimmäisen tason karttaratkaisussa kartalle tuotaisiin vain potentiaaliset laajen-

tumiskohteet, jolloin saataisiin yleissilmäys kansainvälistymiskohteista. Yksi kä-

tevä tapa vertailla eri maita keskenään on toteuttaa PESTEL –kartta, jossa esitel-

lään maitten poliittisia, ekologisia, sosiaalisia, teknologisia, ekonomisia ja lain-

säädännöllisiä oloja kartalla. Tällöin liikuttaisiin karttatasolla 2. Avointa paikka-

tietoa on saatavilla useasta maasta ja esimerkiksi Inspire -direktiivi auttaa tämän 

tiedon haussa ja laadun varmistamisessa. Alla on esitetty muun muassa joiden eri 

maiden metatietopalveluja, jotka itsessään pitävät valtavan määrän lisää avointa 

paikkatietoa (taulukko 4). 

 

Valtio Palvelun nimi Palvelun osoite 

Alankomaat 

 

Nationaal Georegister 

 

http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/

srv/dut/search 

 

 

Espanja Datos Espaciales de España http://www.idee.es 

 

Euroopan 

Komissio 

Inspire Geoportal http://www.inspire-geoportal.eu/ 

 

http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search
http://www.idee.es/
http://www.inspire-geoportal.eu/
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Kanada GeoConnections Discovery Portal http://geodiscover.cgdi.ca 

 

Liettua Geoportal Lithuania http://www.geoportal.lt 

 

Norja Norge Digitalt http://kartverket.no/ 

 

Portugali SNIG http://snig.igeo.pt/Portal/ 

 

Ranska Geoportail http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

 

Ruotsi Geodata.se https://www.geodata.se/sv/ 

 

Saksa Geoportal Bund http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/ge

oportal.html?lang=de 

 

Tanska Geodata-info http://www.geodata-info.dk/Portal/ 

 

Tsekki Geoportal COSMC http://geoportal.cuzk.cz/ 

 

Venäjä Geoportal of RosKosmos http://gptl.ru/ 

 

Yhdysvallat Geodata US http://catalog.data.gov/dataset 

 

 
Taulukko 4. Eri maiden metatietopalveluita. 

 

Kolmannen tason karttaratkaisu käsittää ennusteita ja mallinnuksia näistä maista 

ja niiden kehittymisestä. Esimerkiksi ennusteet BKT:n muutoksista, väestön ikä-

rakenteesta, koulutuksesta, luonnonvaroista, turvallisuudesta, yritysystävällisyy-

destä, markkinoiden kehittymisestä, jne. Näiden mallinnusten pohjalta joku sellai-

nen maa jonne ei ensimmäiseksi tulisi mieleen laajentua, saattaakin nousta tar-

kemman tarkastelun kohdemaaksi. Tai näiden mallinnusten pohjalta voi nousta 

uusia markkinarakoja tai tuotekehitystarpeita. 

http://geodiscover.cgdi.ca/
http://www.geoportal.lt/
http://kartverket.no/
http://snig.igeo.pt/Portal/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
https://www.geodata.se/sv/
http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/geoportal.html?lang=de
http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/geoportal.html?lang=de
http://www.geodata-info.dk/Portal/
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28tqsaw50vhkdaiywrgy50l2pj%29%29/Default.aspx?head_tab=sekce-00-gp&mode=TextMeta&text=uvod_uvod&menu=01&news=yes&UvodniStrana=yes
http://gptl.ru/
http://catalog.data.gov/dataset
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Kuvio 38. Maailman terveydenhuollon valmiudet. (National Intelligence Council 2015) 

 

 

Fuusiot ja yrityskaupat / exit 

 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on avannut 2015 vuoden alusta avoimen datan 

verkkopalvelun, josta on saatavilla kaikki YTJ:n yritysrekisterin tiedot ilmaiseksi. 

YTJ:n yritysrekisteri pitää sisällään monenlaista tietoa suomalaisista yrityksistä, 

kuten yrityksen Y-tunnuksen, yhtiömuodon, kotipaikan, yhteystiedot, toimialan ja 

rekisterit, joihin yritys on merkitty. Aineisto päivitetään kerran vuorokaudessa ja 

sieltä on mahdollista saada myös kuulutustiedot uusista juuri kaupparekisteriin 

kirjatuista yrityksistä. Tämän aineiston vieminen kartalle hyödyttää monin tavoin 

b to b sektorilla toimivia yrityksiä, sillä tästä aineistosta on mahdollista suodattaa 

yrityksiä oman kiinnostuksen mukaisesti (mm. koko, ikä, toimiala, kotipaikka, 

yhtiömuoto). Sen avulla voi hankkia uusia asiakkaita, seurata kilpailijoita, tarkas-

tella uusia tulokkaita, löytää markkinoilta omalle yritykselle positio, jne)  

 

Yrityksen A tapauksessa yritysaineistolla haluttiin validoida potentiaalista asia-

kaskantaa vertaamalla nykyisten asiakkaiden ominaisuuksia (toimiala, koko, si-
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jainti, liikevaihto) koko suomen yrityskantaan. Toisaalta Yritys A on pohtinut 

kasvua myös yritysostoin, jolloin suodattamalla ne yritykset jotka toimivat tervey-

teen liittyvillä toimialueilla, voidaan ottaa tarkemman tarkastelun alle. Tätä tietoa 

on myös helppo rikastaa, sillä esimerkiksi Meltwater  -palvelu tarjoaa uutissyöt-

teitä itseä kiinnostavista aiheista/yrityksistä kattaen lähes kaiken digitaalisen uu-

tisvirran ympäri maailmaa.  

 

 

Riskienhallinta 

 

Riskienhallinta on yksi tärkeä osa-alue strategisessa päätöksenteossa. Pahimmil-

laan riskien konkretisoituminen voi viedä yrityksen koko liiketoiminnan. Tässä 

työssä location intelligence ei pystynyt tarjoamaan riskienhallintaan uutta näkö-

kulmaa tai arvoa. Ehkä kansainvälistymisen yhteydessä location intelligence voi 

olla minimoimassa joitakin riskejä kohdemaata valittaessa. Esimerkiksi Lähi-idän 

epävakaa poliittinen tilanne ja sen ymmärtäminen saattaa auttaa ymmärtämään 

myös naapurimaiden riskitasoa, jne.  

 

Joka tapauksessa, esimerkiksi maataloudessa spatiaalisuuden ymmärtäminen ja 

hyödyntäminen on tärkeää.  Esimerkiksi maatila, joka omistaa suuren määrän vil-

jelyspeltoa ja pyrkii jatkuvasti kasvattamaan ja tehostamaan toimintaa on riskien 

minimoimiseksi kiinnostunut alueen geologisista ominaisuuksista. Jo pelkästään 

peltoalueiden tarkastelu kartan päällä auttaa hahmottamaan millaista viljelyä alu-

eella kannattaa harjoittaa. Toisaalta saatavilla on paljon informaatiota alueen vesi-

tilanteesta, maaperästä ja maankoroista, joka tuo lisää ymmärrystä kokonaistilan-

teeseen. Esimerkiksi esiintyykö maaperässä vaarallisia alkuaineita, miten lähellä 

pohjavesi kulkee, millainen tulvariski alueella on lähellä olevien jokien ja maan-

korkoon suhteutettuna, jne. Kolmannen tason karttaratkaisu voi puolestaan tarjota 

sääennusteiden, maaperä- ja maankorkotietojen pohjalta hälytyksiä esimerkiksi 

tulvista, mutavyöryistä tai myrskytuhoista. Toisaalta myös erilaisten viljelyksiä 

tuhoavien eläinten tai tautien esiintymistä voidaan ennakoida karttatasolla kolme. 
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6.5.4 Location intelligence strategisen päätöksenteon tukena 

 

Tässä työssä tavoitteena oli selvittää voivatko yritykset hyödyntää location intelli-

genceä strategisen päätöksenteon tukena ja jos voivat niin miten. Edellä on esitet-

ty erilaisia mahdollisuuksia location intelligence tarjoamista karttatasoista ja nii-

den vaikutuksista strategisiin päätöksiin. Tässä kappaleessa tuodaan esille Yritys-

ten A ja B kokemuksia location intelligencen käytöstä osana strategista päätöksen-

tekoa.  

 

Temmes & Välikangas ovat kirjassaan Strateginen ajautuminen (2010) sitä miel-

tä, että strategia tulee todeksi vasta päätöksen jälkeen.  Päätöksenteon taustalla on 

aina päättelyprosessi, jota ohjaa erilaiset mielen prosessimme. Päättelyn avulla 

luomme uutta tietoa ja järjestämme uudelleen jo olemassa olevaa tietoa. Päättely 

on erityisen tärkeää kriittiselle ja luovalle ajattelulle, argumentoinnille ja päätök-

senteolle. (Samarapurgavan 2012)  

 

Kuten teoriassa tuli ilmi, spatiaalinen analyysi usein eroaa perinteisistä ana-

lyyseistä siten, että johtopäätökset analyysistä tapahtuvat katsojan päässä (Hall et 

al 2014). Tiedon visualisoinnissa, mitä location intelligence edustaa on hyvää se, 

että johtopäätöksien taustalla oleva tieto välittyy muuttumattomana henkilöltä 

toiselle, eikä se jää piiloon niin kuin tosinaan analyyseissä saattaa käydä. Tämä 

lisää analyysin luotettavuutta. (Burkhard 2005) Tämä näkyi myös Yritysten A ja B 

päätöksenteossa. Esimerkiksi Yrityksessä A konstruktion jälkeen päätöksentekoon 

osallistui useampi henkilö kuin aikaisemmin ja se koettiin läpinäkyvämmäksi. 

”Nyt meillä jokainen kaveri haluaa kirjata asiakastapaamiset järjestelmään ku 

tietää, että sillä on todella merkitystä. Yhessä ollaan sit katottu, miltä tää koko 

homma näyttää.”  

 

Toisaalta kävi myös ilmi se, että koska johtopäätökset syntyvät katsojan mielessä 

(karttatasolla 1 ja 2), niin tarvittiin erilaisia strategiatyökaluja vetämään yhteen 

kartalla näkyviä ilmiöitä ja jopa ohjaamaan tiedon hakua oikeaan suuntaan. Esi-
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merkiksi Yrityksessä B koettiin rajoitteeksi se, että tieto ei ollut jäsenneltyä stra-

tegian kannalta. ”En minä osaa sanoa mitä on se strateginen päätös… kyllä tää 

on meitä auttanut ymmärtämään asioita ja tekemään päätöksiäkin, mutta eihä sitä 

osaa erotella tommosia.” 

  

Tämän keskustelun jälkeen molemmissa yrityksissä kokeiltiin osana location in-

telligence -karttaa erilaisia strategiatyökaluja, muun muassa TOWS -analyysiä, 

heikkoja signaaleja, sinisen meren strategiaa, BCG-matriisia, strategisten ryhmien 

analyysiä, oppivan organisaation- mallia ja VRIO-mallia. Jokainen näistä työka-

luista ei liity varsinaisesti location intelligenceen, mutta niiden tarkoituksena oli 

nimenomaan toimia johtopäätösten jäsentelyssä tai mahdollisuuksien etsinnässä. 

Yritysten omalle vastuulle jäi, miten syvällisen analyysin ne tekivät strategiatyö-

kaluja käyttäen. Kokeilun tarkoituksena oli selkiyttää strategisen ja operatiivisen 

päätöksenteon eroja ja samalla tuoda lisää työkaluja strategiselle päätöksenteolle. 

 

Yrityksessä C koettiin, että päätöksenteko samanaikaisesti sekä helpottui että 

vaikeutui. Helpottui sikäli, että päätöksenteon taustalla oleva kokonaisuus hah-

mottui paremmin, mutta samalla päätöksenteko vaikeutui useiden olemassa olevi-

en vaihtoehtojen myötä: ”Aikasemmin mentiin näppituntumalla…oltiin koko ajan 

tilanne päällä. Nyt tulee funtsittua asioita tarkemmin ja mietittyä useita vaihtoeh-

toja…on siis toisaalta vaikeampaa, toisaalta helpompaa…” Eisenhardt (1990) on 

tutkinut tehokkaiden päätöksentekijöiden kykyä ja toimintatapoja tehdä strategisia 

päätöksiä ja tullut siihen johtopäätökseen, että yksi strategisen päätöksenteon kri-

teeri on useamman vaihtoehdon miettiminen sillä silloin tulee tarkasteltua asioita 

eri kanteilta. Mahdollisesti myös Yrityksessä B strateginen päätöksenteko tehos-

tuu näiden useampien vaihtoehtojen myötä. 

 

Toisaalta Pirttimäki (2007) on käsittelee väitöskirjassaan päätöksenteon esteitä, 

joita voi hänen mukaansa olla 1) päätös este (decision stop), koska päätöksenteki-

jä kohtaa useita vaihtoehtoja, 2) muuri (barrier stop), jossa valittu vaihtoehto on 

mahdoton toteuttaa, 3) kehä este (spin-out stop), jolloin ei ole yhtään kunnon 
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vaihtoehtoa joista valita, 4) tulkinta este (perceptual embeddedness), jolloin syystä 

tai toisesta vaihtoehtojen seurauksia on mahdotonta tulkita ja 5) tilanne este (situ-

ational embeddedness), jossa olemassa olevista vaihtoehdoista ei olla tietoisia. 

Päätöksenteko voi siis myös vaikeutua ja puuroutua, mikäli vaihtoehtoja on paljon 

ja niistä ei osata oikeassa tilanteessa valita strategian kannalta parasta. 

 

Yrityksessä A oltiin todella innostuneita location intelligencen”pilottiversiosta”. 

”Me ollaan niin innoissaan tästä. Me nähään, että mitä laajempi kontaktipinta 

ympäröivään maailmaa on, sitä helpompi on luoda uusia näkökulmia.” Myös Yri-

tyksessä B ajatellaan, että lopulta location intelligence on osa yritysten jokapäi-

väistä päätöksentekoa. ”…sillon me ollaan jo kaksi askelta edellä.” 

 

 

6.5.5 Location intelligencen vaikutukset 

 

 

Luvussa 4 tuli esille, että paikkatiedon tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tarkas-

tella Kosken (2015) mukaan neljällä eri tasolla, joita ovat: 

 

1) Yritystaso, jolloin tarkastelukohteena ovat muun muassa kilpailukyky, in-

novaatiotoiminta, tuottavuus sekä kilpailu ja markkinadynamiikka. 

2) Kansalaistaso, jolloin keskiössä ovat esimerkiksi vaikutukset kulutukseen, 

kansalaisten asemaan, vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 

3) Julkisen sektorin taso, jolloin huomio kiinnittyy paikkatiedon vaikutuksis-

ta julkisten palveluiden kehittymiseen, julkisen sektorin tuottavuuteen ja 

työllistymiseen. 

4) Yhteiskunnallinen taso, jossa tarkastellaan paikkatiedon vaikutuksia kou-

lutukseen, terveyteen, liikenteeseen, ympäristöön ja kestävään kehityk-

seen. 

Tämän työn tuloksena syntynyt kontruktion eli ratkaisun kuinka location intelli-

genceä voi hyödyntää strategisen päätöksenteon tukena, vaikutukset ulottuvat 
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Kosken jaottelun mukaan ennen kaikkea yritystasolle. Location intelligence mah-

dollistaa yrityksille tehokkaan päätöksenteon syntymisen, sillä se visualisoi ana-

lyysin ja tuo sen ymmärrettävään muotoon organisaation eri tasoille. Parhaimmil-

laan vaikutukset voivat olla yksittäisen yrityksen tasolla merkittävät parantuneen 

kilpailuedun ja siten yrityksen menestymisen myötä.  

 

Tutkimuksessa pyydettiin yritysten edustajia listaamaan kolme asiaa, joihin loca-

tion intelligence on yrityksessä vaikuttanut. Yrityksessä A vaikutukset olivat hei-

dän mukaansa: 1) ymmärrys lisääntynyt, 2) työntekijöitten kokemukset saatu mu-

kaan strategiaan, 3) yhdessä tekemisen meininki lisääntynyt. Yrityksessä B vaiku-

tuksista kolme tärkeintä olivat: 1) yrityksen johtaminen parantunut, 2) ymmärrys 

omista vahvuuksista lisääntynyt ja 3) strateginen ajattelu noussut keskiöön. 

 

Tässä työssä konstruktuoidulla location intellicence ratkaisulla voi laajemmassa 

mittakaavassa ja pidemmällä aikavälillä olla myös yhteiskunnallisentason vaiku-

tus, mikäli parantuneen kilpailuedun myötä yritysten yhteisöverojen määrä yhteis-

kunnalle kasvaa.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

7.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, voivatko pk-yritykset hyödyntää location 

intelligenceä strategisen päätöksenteon tukena ja jos voivat, niin miten. Tutki-

muksen kostruktiota rakennettaessa huomattiin, että location intelligence ei kai-

kissa tapauksissa tuo lisäarvoa yritysten strategisen päätöksenteon tueksi. Erityi-

sesti silloin, kun yritys toimii sektorilla, jossa ei tarvitse ymmärtää maantieteelli-

siä eroavaisuuksia asiakkaiden, kilpailijoiden, sidosryhmien tai markkinoiden 

osalta.  

 

Tutkimuksen konstruktiota rakennettaessa löydettiin, että olemassa useita erilaisia 

tapoja hyödyntää location intelligenceä strategisen päätöksenteon tukena. Yksin-

kertaisin tapa on luoda visuaalinen esitys, eli kartta halutuista tiedoista. Esi-

merkiksi yritys, joka toimii b to c puolella ja jonka tavoitteena on avata uusi toi-

mipiste voi hyötyä location intelligencestä laittamalla nykyiset toimipisteet ja 

asiakaspotentiaalin kartalle, jolloin kartta tarjoaa yleiskuvan siitä, mihin uusi toi-

mipiste kannattaa avata. Usein jopa tämä yksinkertaisinkin tapa hyödyntää sijain-

titietoja tarjoaa johtopäätöksiä, joita olisi ollut vaikea hahmottaa ilman karttaa.  

 

Seuraavantason location intelligence yhdistää tietoja eri lähteistä ja jalostaa da-

tasta ymmärrystä käyttäen hyväkseen sekä sijainti että ominaisuustietoja. 

Käyttäen yllä olevaa esimerkkiä, kartalla on mahdollisuus tarkastella yrityksen 

sisäisten tietojen ohella väestötietoihin pohjautuvaa dataa eli miten tulotasot, ikä-

rakenne, koulutus tai vaikka harrastukset maantieteellisesti painottuvat. Kun tähän 

lisätään vielä kilpailija-analyysit, on yrityksellä kohtuullisen hyvä käsitys siitä 

missä erilaiset asiakasryhmät sijaitsevat, miten kilpailijat näihin asiakasryhmiin 

reagoivat ja kuinka itse kannattaa kysyntään vastata. Tämä toisen tason karttarat-
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kaisu on usein kuvailevaa analytiikkaa, joka mahdollistaa erilaisten ilmiöiden ana-

lysoinnin.  

 

Pisimmälle kehittynyt location intelligence ratkaisu tarjoaa ennakoivaa analy-

tiikkaa ja malleja tulevaisuudesta. Tällöin ratkaisu pitää sisällään ”keinoälyä” 

eli määrittää informaation keskinäisiä suhteita hyödyntäen tilastollisia analyysejä 

ja tiedon louhintaa. Edelleen kun käytetään yllä olevaa esimerkkiä, karttataso 

kolme voi tarjota ennusteita ja erilaisia mallinnuksia miten muun muassa väetön 

ikärakenne, muuttoliike tai kaavoitustilanne tulee vaikuttamaan eri alueiden kehit-

tymiseen tulevaisuudessa. Tilanne saattaakin näyttäytyä tämän ymmärryksen poh-

jalta erilaisesta kun puhutaan kauaskantoisista investoinneista kuten tässä tapauk-

sessa. 

 

Tutkimuksen edetessä myös huomattiin, että tehokas location intelligence ratkaisu 

pitää sisällään alustan, joka kerää eri lähteissä olevat tiedot samalle alustalle, toi-

mien tiedon visualisoijana. Location intelligence -ratkaisu vaatii osaksi erilaisia 

strategisia työkaluja, jotka auttavat jäsentämään johtopäätöksiä ja ohjaamaan tar-

kastelua uusiin asioihin. Mikäli taustalla olevat aineistot ovat luotettavia, voi loca-

tion intelligence parhaimmillaan tarjota analyysin, jossa tieto välittyy muuttumat-

tomana päätöksentekijältä toiselle ja mahdollistaa sen, että johtopäätökseen johta-

neita syitä on mahdollista palata tarkastelemaan tarvittaessa uudelleen. 

 

 

7.2 Tutkimuksen käytännön relevanssi 

 

Tutkimuksen käytännön relevanssia tarkastellaan ensimmäisessä luvussa kuvatun 

konstruktion kautta. Kysymykset ja tutkimuksen keskeisimmät tulokset on esitetty 

alla olevassa taulukossa 5. 
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ONGELMAN KÄYTÄNNÖN RELE-

VANSSI 

TUTKIMUKSEN TULOS 

Millaista tietoa case -yrityksissä käy-
tetään strategisen päätöksenteon 
tukena? 
 

Tutkimuksen tulosten perusteella yrityksissä 
strategisen päätöksenteon taustalla oleva tieto 
on 60 - 70 prosenttisesti yrityksen sisäistä tie-
toa, joka on peräisin talousraporteista, asiak-
kailta ja henkilökunnalta. 
Ulkoinen tieto (30 - 40 %) pitää sisällään ylei-
sen keskustelun eri medioissa, messuilla ja 
vuorovaikutuksissa ihmisten kanssa. 

Miten strategiset päätökset yritykses-

sä tehdään? 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että strategi-
set päätökset yrityksessä tehdään vahvasti 
intuitioon luottaen, sillä jopa 50 – 60 % tehdys-
tä päätöksestä perustuu intuitioon. Rationaali-
sen faktatiedon merkitys päätöksenteossa 
vaihtelee 50 – 20 %:n välillä. 
Yrityksissä käytetään erilaisia päätöksenteko 
malleja, mutta tehdään ensin -malli nousi käy-
tetyimmäksi päätöksenteon malliksi. 
Tutkimuksen kohdeyrityksissä valta on keskit-
tynyt ja viimekädessä strategisista päätöksistä 
vastaa pääomistaja. 

Millainen on yritysten strateginen 

tietoaukko? 

Strateginen tietoaukko pitää sisällään ne in-
formaatiokuilut, joissa strategian kannalta 
oleellista ja tarpeellista tietoa joko haluta tai 
sitä ei ole saatavilla. Tutkimuksen kohderyh-
mässä strateginen tietoaukko liittyi mm. asia-
kastarpeisiin, ympäristön muutospaineisiin ja 
kilpailijaseurantaan. 
 

 

Taulukko 5. Tutkimuksen käytännön relevanssi konstruktion mukaisesti. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella yrityksissä strategisen päätöksenteon taustalla 

oleva tieto on pääosin (60 - 70 %) yrityksen sisäistä tietoa, joka on peräisin talous-

raporteista ja asiakkailta, jota on osittain rikastettu henkilöstön kokemuksilla. Tie-

don lähteenä on usein Kirjanpitoaineisto, CRM, ERP, asiakaspalautteet ja asia-

kaskohtaamiset. Ulkoinen tieto (30 - 40 %) pitää sisällään yleisen debatin eri me-

dioissa, messuilla ja vuorovaikutuksissa ihmisten kanssa. Lisäksi erityisesti joh-

tamiskirjallisuus nousi yhdeksi ulkoiseksi tietolähteeksi, jota jokainen yritys jos-

sakin määrin hyödynsi. 
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Tutkimuksen tuloksista nousee vahvasti esille se, että strategisia päätöksiä tehdään 

yrityksissä paljon intuitioon luottaen (50 – 60 %). Intuitiolla tarkoitettiin vuosien 

saatossa kertynyttä kokemusta ja osaamista. Rationaalisen tiedon merkitys oli 

yllättävän alhainen, vain 20- 50 % päätöksenteosta perustui ”faktatietoon”. Tun-

teilla oli puolestaan 0 – 20 % vaikutus päätöksentekoon. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että mitä vähemmän yrityksessä systemaattisesti tietoa kerättiin ja jalostettiin, sitä 

suurempi merkitys myös intuitiolla oli päätöksentekotilanteissa. Osittain näkyi 

myös yrityksen koko ja kasvuvauhti. Mitä isommasta kokonaisuudesta on kysy-

mys, sitä enemmän päätöksenteko pitää perustua luotettaviin ja objektiivisiin tie-

toihin. 

 

Tuloksista käy ilmi, että yritykset käyttävät eniten tehdä ensin –mallia strategises-

sa päätöksenteossaan, mutta myös muita malleja päätöksenteon luonteesta riippu-

en. Tulokset viittaavat siihen, että yritykset, jotka käyttävät päätöksenteossaan 

intuitiota ja joiden tiedon hyödyntäminen ei ole kovin korkea, käyttävät enemmän 

tehdä ensin –mallia päätöksenteossaan. Vastaavasti yritys, joka systemaattisesti 

keräsi tietoa ympäristöstään ja perusti päätökset faktatiedon pohjalle, käytti sel-

västi enemmän ajatella ensin päätöksentekomallia.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten strategista tietoaukkoa lähdettiin avaa-

maan yritysten visiosta ja päämääristä käsin. Millaista tietoa yritys tarvitsee saa-

vuttaakseen tavoitteensa. Tätä tarpeellista tietoa peilattiin informaatiokuilujen 

kautta eli mikä on se tieto, jota yritys eniten tarvitsee, mutta ei sitä jostakin syystä 

saa tai ei halua. Tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä strateginen tietoaukko 

liittyi erityisesti asiakastarpeisiin ja tarpeisiin ymmärtää asiakkaitten latenttejakin 

tarpeita. Myös kilpailijaseuranta ja toimintaympäristön muutokset olivat strategi-

sen tiedon keskiössä. 
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7.3 Kytkentä aikaisempaan teoriaan 

 

Tutkimuksen kytkentää aikaisempaan teoriaan tarkastellaan myös luvussa 1 esite-

tyn konstruktion kautta. Kysymykset ja niiden keskeisimmät vastaukset on koottu 

alla olevaan taulukkoon 6.  

 

KYTKENTÄ AIKAISEMPAAN TEORI-

AAN 

TUTKIMUKSEN TULOS 

Miten (strateginen) ymmärrys raken-

tuu? 

 

Strateginen ymmärrys rakentuu organisaation 
kyvystä tunnistaa omat mahdollisuudet suh-
teesta ympäristöön. Tähän kykyyn vaikuttaa 
ratkaisevasti tiedon eri muotojen hyödyntämi-
nen, tiedon rikastaminen, uuden tiedon luo-
minen ja vapaa tiedon virtaus. 

Millaiset ovat strategisen päätöksen-

teon ulottuvuudet? 

Rationaalisen valinnan teoria korostaa päätök-
sentekijän kykyä tehdä päätöksiä ainoastaan 
faktatietoon pohjautuen (Mintzenberg 1976). 
Todellisuudessa yksilöillä ja organisaatiolla on 
rajallinen kyky hankkia ja käsitellä tietoa. Tästä 
johtuen päätöksenteko sisältää sekä rationaa-
lisia, emotionaalisia että intuitiivisia ominai-
suuksia. (Simon 1997) 

Millaisia mahdollisuuksia location 

intelligence tällä hetkellä tarjoaa? 

Location intelligencen tarjoamat mahdollisuu-

det ovat lähes rajattomat. Teknologia mahdol-

listaa jo tehokkaan tiedon siirron ja haun eri 

järjestelmistä. Paikannustekniikkaa käytetään 

yhä enemmän integroituna eri laitteisiin, mikä 

tarjoaa big dataa ihmisten arjesta. Lisäksi julki-

set tiedot ovat enenevissä määrin avautumas-

sa ympäri maailmaa.  

 
Taulukko 6. Tutkimuksen kytkentä aikaisempaan teoriaan. 

 

 

Riippuen strategia koulukunnasta myös strategisella ajattelulla painotetaan eri 

asioita. (Idenburg 1993) Useat strategia tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että 

strateginen ymmärrys rakentuu organisaation kyvystä tunnistaa omat mahdolli-

suudet suhteesta ympäristöön (mm. Ansoft 1965, Porter 1996, Mitzenberg 2003, 

Kamensky 2010). Tähän kykyyn vaikuttaa ratkaisevasti tiedon eri muotojen hyö-

dyntäminen, tiedon rikastaminen, uuden tiedon luominen ja vapaa tiedon virtaus. 
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Strategisen päätöksenteon ulottuvuuksia voidaan tarkastella rationaalisen valinnan 

teoriaan tukeutuen. Rationaalisen valinnan teoria korostaa päätöksentekijän kykyä 

tehdä päätöksiä ainoastaan faktatietoon pohjautuen (Mintzenberg 1976). Todelli-

suudessa yksilöillä ja organisaatiolla on rajallinen kyky hankkia ja käsitellä tietoa. 

Tästä johtuen päätöksenteko sisältää sekä rationaalisia, emotionaalisia että intui-

tiivisia ominaisuuksia. (Simon 1997)  

 

Location intelligencen tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Teknologia 

mahdollistaa jo tehokkaan tiedon siirron ja haun eri järjestelmistä. Paikannustek-

niikkaa käytetään yhä enemmän integroituna eri laitteisiin, mikä tarjoaa big dataa 

ihmisten arjesta ja ympäristön tilanteesta. Lisäksi julkiset tiedot ovat enenevissä 

määrin avautumassa ympäri koko maailmaa. Location intelligence ratkaisu, joka 

yhdistää hajallaan olevan tiedon ja visualisoi sen kartalle, tarjoaa luotettavan työ-

kalun eri päätöksentekotilanteisiin. 

 

 

7.4 Ratkaisun toimivuus käytännössä 

 

Ratkaisun käytännön toimivuutta voidaan tarkastella kahden ulottuvuuden kautta, 

joita ovat 1) luodun mallin uskottavuus ja toimivuus sekä 2) markkinatestien lä-

päiseminen. Jo luvussa 1 kuvatun konstruktion keskeisimmät tulokset esitetään 

taulukossa 7. 
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RATKAISUN TOIMIVUUS KÄYTÄNNÖS-

SÄ 

TUTKIMUKSEN TULOS 

Onko luotu malli uskottava ja toimi-

va? 

 

Luotu malli on uskottava ja toimiva, sillä siitä 
löytyy yhtymäkohtia aikaisempiin tutkimuksiin 
(mm. burkhard 2005, Hall et al. 2014.)  

Läpäiseekö se markkinatestit? Location intelligence -mallia käytetään kahdes-
sa kasvuyrityksessä strategista päätöksenteon 
tukena ja sen on koettu tuovan lisäarvoa pää-
töksentekoon. Mallin siis voidaan katsoa lä-
päisseen ainakin osittain markkinatestit. 

 

Taulukko x Ratkaisun toimivuus käytännössä. 

 

Tutkimuksen tuloksena rakennettiin uskottava location intelligence malli, josta 

löytyy yhtymäkohtia aikaisempiin tutkimuksiin (mm. burkhard 2005, Hall et al. 

2014.) Konstruktion toimivuutta jouduttiin tutkimuksen edetessä tarkentaa muun 

muassa integroimalla osaksi location intelligence ratkaisua erilaisia strategiatyö-

kaluja. Huomioitavaa on myös se, että tutkimuksessa käytössä oli ”pilottiversio”, 

jolloin tuloksena syntynyt konstruktion todellista toimivuutta ei päästy testaa-

maan. Nykyinen pilottiversio kuitenkin tuotti strategiselle päätöksenteolle lisäar-

voa, joten voidaan ajatella, että luotu malli täyttää uskottavuuden ja toimivuuden 

rajat. 

 

Konstruktion käytännön toimivuutta voidaan arvioida Kasanen (1986) mukaan 

tarkastelemalla sen läpäisevyyttä kahden eri testin avulla, joita ovat heikko ja 

vahva markkinatesti. Heikolla markkinatestillä Kasanen viittaa tilanteeseen, jossa 

joku tulosvastuullinen yritysjohtaja on valmis käyttämään konstruktiota omassa 

päätöksenteossaan. Tässä tutkimuksessa luotua konstruktiota on testattu kolmen 

pk-yrityksen strategiasta vastaavien henkilöiden omassa strategisessa päätöksen-

teossa, jolloin sen voidaan katsoa läpäisseen heikon markkinatestin. 

 

Vahvan markkinatestin läpäiseminen edellyttää, että mallia käyttäneiden yritysten 

taloudelliset tulokset parantuneet konstruktion käyttöönoton jälkeen tai taloudelli-
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set tulokset ovat parempia konstruktiota käyttävissä yrityksissä kuin muissa (Ka-

sanen 1986). Tämän työn tuloksena syntynyttä location intelligence ratkaisua ei 

voida osoittaa läpäisseen vahvaa markkinatestiä, sillä tutkimusta olisi pitänyt jat-

kaa, jotta kohdeyrityksien taloudellisten tulosten muutokset olisi saatu näkyviin ja 

niitä olisi päästy vertailemaan muihin alalla toimiviin yrityksiin. Joka tapauksessa 

yritysten omat näkemykset puhuvat sen puolesta, että strateginen päätöksenteko 

on yrityksissä tehostunut, joten pitkässä juoksussa onnistuneilla strategisilla pää-

töksillä varmistetaan yritysten kilpailukyky ja menestys. 

 

 

7.5 Teoreettinen uutuusarvo ja jatkotutkimukset 

 

Tutkimuksen teoreettista uutuusarvoa tarkastellaan konstruktion yleistettävyyden, 

tutkimuksen validiteetin ja jatkotutkimus mahdollisuuksien kautta. Alla olevassa 

taulukossa 7 on esitetty keskeisimmät tulokset näihin kysymyksiin. 

 

RATKAISUN TEOREETTINEN UUTUUSARVO TUTKIMUKSEN TULOS 

Onko konstruktio yleistettävissä? 

 

Konstruktio on yleistettävissä kaikkiin 
niihin yrityksiin, joiden intressinä on ym-
märtää maantieteellisiä eroavaisuuksia eri 
ilmiöiden, asiakkaiden, kilpailijoiden, si-
dosryhmien tai markkinoiden osalta.  
 

Mikä on tutkimuksen validiteetti? Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää 
kohtalaisen hyvänä, sillä se mittaa asioita, 
joita sen on pitänyt mitata. 

Onko tutkimuksen pohjalta mahdollista 

tehdä jatkotutkimusta? 

Tutkimuksen pohjalta on mahdollista teh-
dä jatkotutkimusta useasta eri näkökul-
masta. Tutkia mm. millaisia vaikutuksia 
kehitetyllä konstruktiolla on yritysten in-
novaatioihin, menestymiseen tai organi-
saation sisäisen absortatiivisen kapasitee-
tin kehittymiseen. 

 
Taulukko 7. Tutkimuksen teoreettinen uutuusarvo ja jatkotutkimuskysymykset. 
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Konstruktio on yleistettävissä maailmanlaajuisesti kaikkiin niihin yrityksiin, joi-

den intressinä on ymmärtää maantieteellisiä eroavaisuuksia eri ilmiöiden, asiak-

kaiden, kilpailijoiden, sidosryhmien tai markkinoiden osalta. Konstruktio raken-

nettiin pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta se on yleistettävissä pienin muu-

toksin aivan mikroyrityksistä aina isoihin kansallisiin pörssiyhtiöihin saakka. 

Muun muassa S-ketju käyttää omassa strategisessa päätöksenteossaan location 

intelligenceä. 

 

Laadullisen tutkimuksessa validiteetti kulkee mukana koko tutkimuksen ajan. En-

sinnäkin onko tutkimuksen kohderyhmä valittu tutkimusasetelmaan nähden oi-

kein. (Anttila 1998) Tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä siihen, millaista tietoa 

pk-yrityksissä käytetään strategisen päätöksenteon tukena. Tämän vuoksi tutki-

mukseen valittiin kolme pk-yritystä, jotka edustavat hyvin suomen pk-yritys kent-

tää.  

 

Toinen kriteeri validiteetille on se, kuinka hyvin tutkimuksen tulkinta on onnistu-

nut, toisin sanoen miten paikkansapitävä tulkinta ja johtopäätökset ovat. Tulkin-

nan ja johtopäätöksin paikkansapitävyyteen liittyy se, miten teoreettinen viiteke-

hys pysyy mukana tutkimusaineistoa tarkasteltaessa. (Anttila 1998) Tässä tutki-

muksessa teoreettista viitekehystä ja teoreettisia käsitteitä olisi voinut enemmän 

peilata tutkimusaineistoon ja sieltä nouseviin tulkintoihin. Toisaalta omat rajoit-

teensa tutkimusaineiston avaamiselle asetti kohdeyritysten pelko siitä, että lii-

kesalaisuuksia pääsee vuotamaan tutkimuksen julkaisemisen myötä. Kokonaisuu-

dessa tutkimuksen validiteettia voidaan siten pitää kohtalaisen hyvänä. 

 

Tutkimuksen pohjalta on mahdollisuus tehdä jatkotutkimuksia monelta eri kannal-

ta katsoen. Esimerkiksi mielenkiintoista olisi tehdä tutkimusta syntyneen kon-

struktion pitempiaikaisista vaikutuksista yrityksen innovaatioihin. Mahdollista on 

myös tutkia konstruktion vaikutuksia organisaation omaan absortatiivisen kapasi-

teetin kehittymiseen, sillä rakennettu kostruktio mahdollistaa organisaation jäsen-

ten osallistumisen yhteisen strategian luontiin, jossa jokaisella on oma tärkeä roo-
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linsa havainnoida ympäristöä. Kolmas näkökulma tehdä jatkotutkimusta luodun 

konstruktion pohjalta on tutkia millainen vaikutus konstruktiolla on yrityksen me-

nestymiseen suhteessa muihin alalla oleviin toimijoihin. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa on arkipäivää. Toimintaym-

päristön systemaattinen seuranta sitä vastoin on arkipäivää vasta suurimmissa yri-

tyksissä (Vuori & Hannula 2009). Kuitenkin yrityksen, joka tavoittelee kilpailue-

tua, pitää kyetä jalostamaan tietoa ja tunnistamaan sen avulla uusia tulevaisuuden 

mahdollisuuksia. Jotta yritys pystyy luomaan mielikuvia tulevaisuudesta, sen on 

tunnettava toimintaympäristönsä ja olla herkkänä havaitsemaan muutostrendit ja 

muut toimintaympäristön signaalit. Ympäristön elintärkeät signaalit liittyvät kil-

pailijoihin, teknologian kehittymiseen, arvomaailman muutoksiin, globaaleihin 

väestötrendeihin tai jopa ympäristön muutoksiin. (Ståhl 2006)  

 

Spatiaaliset suhteet ovat peruspilareita käsitteellistää maailmaamme (Egenhofer 

and Mark 1995). Pitney (2015) on arvioinut, että 80 % kaikesta bisnesdatasta si-

sältää jollakin tavoin viittauksia paikkatietoon.  Siitä huolimatta paikkatietoa on 

vielä huonosti hyödynnetty business intelligence ohjelmissa tai ylipäätään strate-

gisten päätösten tukena. Paikkatietojärjestelmien keskeinen ominaisuus on erilais-

ten tietokantojen yhdistäminen paikkatietoon, jolloin sellainenkin tieto, jota ei ole 

ajateltu paikkatiedoksi voidaan geokoodaamalla yhdistää maantieteellisiin sijainti-

tietoihin. (Burrough 1995) Teknologioiden kehittyminen, tiedon nopea siirto ja 

paikannustekniikoiden integroiminen eri laitteisiin ovat mahdollistaneet sen, että 

paikkatiedon tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.  

 

Kuitenkaan markkinoilta hankittu tieto, sen tulkinta, varastointi ja jakelu ei vielä 

itsessään tuota älykkyyttä ellei sitä aktiivisesti pyritä käyttämään päätöksentekoti-

lanteissa. Tässä työssä tutkittiin sitä, kuinka pk-yrityksen voisivat hyödyntää loca-

tion intelligenceä strategisen päätöksenteon tukena. Location intelligencellä tar-

koitetaan spatiaalisilla eli sijaintiin liittyvillä ominaisuuksilla rikastettua liiketoi-

mintatietoa.  
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Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta, joka on soveltavaa tut-

kimusta ja sen tarkoituksena on ratkaista jokin relevantti ongelma (Lukka 2001). 

Ennen varsinaista konstruktion rakentamista tässä työssä tutkittiin, miten kolmes-

sa kohdeyrityksessä strategisia päätöksiä on tähän asti tehty ja minkälaisen tiedon 

pohjalle strategia on rakentunut. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että strategiset 

päätökset on tehty yrityksissä pitkälti intuitioon luottaen. Systemaattista toimin-

taympäristön seurantaa ja tiedon jalostamista toteutettiin vain yhdessä yrityksessä. 

Esimerkiksi Ståhle & Grönroos (1999) ovat tuoneet esille, että monilla organisaa-

tiolla on paljon hyödyntämätöntä tietoresurssia, joita käyttämällä ja kehittämällä 

ne voisivat kehittää kilpailukykyään ja yhdistellä siitä uusia näkökulmia sekä in-

novaatioita.  

 

Konstruktion rakentaminen aloitettiin yritysten visiosta ja tavoitteista käsin. Tar-

kastelun alla oli tiedot, joita tarvitaan vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työs-

sä hyödynnettiin mahdollisimman paljon case-yritysten jo olemassa olevaa tietoa 

muun muassa asiakkaista, kilpailijoista, talousluvuista ja teknologioita. Yrityksen 

omat tiedot rikastettiin sijaintitiedoilla ja luotiin ohjeet tiedonhallinnalle. Tämän 

lisäksi haettiin avoindata.fi -palvelusta tietoaineistoja mm. väestöstä, yrityksistä, 

terveydestä ja rakennuksista. Strategian kannalta tärkeimmistä aiheista hankittiin 

lisää informaatioita hyödyntäen sekä ensisijaista että toissijaista tutkimusta. Nämä 

tiedot tuotiin Arg view -karttaohjelmaan, joka on markkinoilla oleva kaupallinen 

karttaohjelma. Ohjelma toimi vain testialustana auttaen yritysten päätöksentekijöi-

tä hahmottamaan, kuinka location intelligencen avulla tuotetaan ymmärrystä ja 

analyysiä strategisen päätöksenteon tueksi. 

 

Konstruktiota rakennettaessa löydettiin, että location intelligenceä voidaan hyö-

dyntää strategisen päätöksenteon tukena usealla eri tasolla. Yksinkertaisimmassa 

karttaratkaisussa halutut tiedot tuodaan kartalle ja tämän visuaalisen esityksen 

avulla tehdään johtopäätöksiä kyseisestä sijaintitiedoista käsittävästä ilmiöstä. 

Toisen tason karttaratkaisu pitää sisällään sekä sijainti että ominaisuus attribuutte-

ja ja tietoa on yhdistetty eri lähteistä. Tämä toisen tason karttaratkaisu on usein 
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kuvailevaa analytiikkaa, joka mahdollistaa erilaisten ilmiöiden analysoinnin.  

Kolmannen eli ylimmän tason karttaratkaisu tarjoaa ennakoivaa analytiikkaa ja 

malleja tulevaisuudesta. Tällöin ohjelmaan koodataan älykkyyttä, jossa informaa-

tion keskinäisiä suhteita on määritelty joko tiedon louhintaa tai tilastollisia ana-

lyysejä hyödyntäen. 

 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että mikäli yrityksellä on tarvetta 

ymmärtää eri ilmiöiden, asiakastarpeitten, kilpailijoiden tai markkinoitten maan-

tieteellisiä eroavaisuuksia, location intelligence pystyy tarjoamaan lisäarvoa stra-

tegisen päätöksenteon tueksi. Tällöin location intelligence -ratkaisu pitää sisällään 

alustan, joka yhdistää tietoa eri lähteistä ja visualisoi ne kartan päälle. Ratkaisun 

tulee pitää sisällään erilaisia strategiatyökaluja, jotka auttavat johtopäätöksin jä-

sentämisessä ja joiden avulla tiedon hakua osataan kohdistaa strategian kannalta 

oikeisiin asioihin. Parhaimmillaan location intelligence -ratkaisu tarjoaa analyy-

sin, jossa tieto välittyy muuttumattomana päätöksentekijältä toiselle mahdollistaen 

sen, että johtopäätökseen johtaneita syitä on mahdollista palata tarkastelemaan 

tarvittaessa uudelleen. 
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LIITTEET 

 
Liite 1. Haastattelu runko 

 

 

Tämä on syvähaastattelu liittyen Lappeenrannan yliopistoon tehtävään pro gradu 

tutkielmaan ”Location intelligence stratgisen päätöksenteon tukena.” 

 

Haastattelijana toimii Marjaana Etula ja haastateltavana __________ yrityksestä 

____________. 

 

Tänään on ___.____.2015 klo_____, Jyväskylä. 

 

Haastattelu on loppunut klo_____. 

 

 

Nykytilanne 

Strategia = Strategia on näkemys yrityksen tulevaisuuden tilasta ja pitkän tähtäi-

men suunnitelma siitä, kuinka muuttuvassa ympäristössä saavutetaan kilpailuetua 

yrityksen valitsemilla markkinoilla. (Kamensky 2010) 

 Millaisena näette yrityksenne strategian? 

 Ketkä yrityksessä osallistuvat strategian suunnitteluun? 

 Minkä tiedon pohjalle strategia rakentuu? ERP, CRM, asiakasanalyysit, 

kilpailija-analyysit. 

 Kuinka paljon yrityksen strategiassa hyödynnetään sisäistä tietoa 

_________ % entä ulkoista tietoa _________ %? 

 Minkälaisia tiedon muotoja tunnistatte yrityksessä käytettävän? (Kuvio 1) 

 Kuinka paljon strategian pohjalla oleva tieto on kodifioitua eli näkyvää tie-

toa ____  % ja kuinka paljon hiljaista tietoa____ %?  
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 Jalostetaanko yrityksessä tietoa ja miten? 

 

Strategiset olettamukset ovat strategian laatijoiden tulkintoja siitä informaatiosta, 

jonka he ovat keränneet yrityksen sisältä että ulkopuolelta.  

 Millaisten strategisten olettamusten varaan yrityksenne strategia rakentuu? 

 Käytetäänkö yrityksessä jotain työkaluja / toimintamalleja strategian laa-

dinnassa?  

 Onko yritys tyytyväinen nykyiseen strategiaansa? Pärjätäänkö sillä? 

 Mihin yritys ei ole tyytyväinen strategiassaan / strategiaprosessissaan / 

toimintamalleissa /? 

 Onko historiassa ollut sokeita pisteitä, joista pitäisi ottaa oppia? Millaisia? 

 

Päätöksenteko 

 

 Ketkä kaikki yrityksestä osallistuu strategiseen päätöksentekoon? 

 Kenen vastuulla strateginen päätöksenteko on yrityksessänne? 

 Minkälainen päätöksentekomalli yrityksessä on? (Kuvio 2) 

 Käytetäänkö strategisia päätöksiä tehtäessä, miten paljon järkeä________ 

%, tunnetta_________ %, intuitiota_________ %? (Kuvio 3) 

 

Toimintaympäristön seuranta = Toimintaympäristön seurannan avulla pyritään 

keräämään strategiselle päätöksenteolle olennaista informaatiota muun muassa 

kilpailutilanteesta, toimialakehityksestä, asiakastarpeista, yrityksen tulevaisuuden 

mahdollisuuksista sekä uhkista (Calof & Wright 2008, Albright 2004). 

 

 Millaisena yritys näkee tämän hetken toimintaympäristön? (kuva 4) 

 Seurataanko yrityksessä aktiivisesti toimintaympäristöä? 

 Mitä asioita toimintaympäristöstä yrityksessä seurataan? (Kuva 5) 

 Mihin seurantaa hyödynnetään? 

 Millaista hyötyä seurannasta on koettu olevan? 
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 Kuinka paljon yrityksessä budjetoidaan toimintaympäristön seuraamiseen 

vuosittain? 

 

Paikkatieto > Liiketoimintatieto sisältää paljon spatiaalisia elementtejä eli ne 

on paikkatietoon yhdistettävissä 

 

 Millaista paikkatietoa yrityksessänne on? 

 Hyödynnetäänkö paikkatietoa tällä hetkellä jotenkin ja miten? 

 Miten näette paikkatiedon merkityksen tulevaisuudessa? 

 

Tulevaisuus  

 

 Millainen yritys haluaa olla? (Kuva 6) 

 Minne halutaan mennä? ( Yrityksen visio 3- 5 v)  

Visio on strategiantyö keskeisiä elementtejä ja sillä tarkoitetaan organisaation 

tulevaisuuden kuvaa eli näkemystä siitä, mihin yritys on menossa. päämäärät ja 

tavoitteet ilmaisevat, mitä halutaan saada aikaiseksi ja millä aikataululla (Mint-

zenberg et al. 2003). 

 

 Mitä tietoa tarvitaan, jotta tavoitteeseen päästään? 

 Strateginen informaatio aukko? (Kuva 7) 

 Miten laajasti toimintaympäristöä tulee tarkastella, jotta tarvittava tieto 

saadaan? 

 Mistä tietoa on mahdollista saada? (ensisijainen, toissijainen tieto) 

 Kuinka välittömästi tietoa voidaan hyödyntää operatiivisessa, taktisessa ja 

strategisessa tasossa? 

 Miksi tämä on tärkeää? 

 Mitä hyötyjä tulevaisuudessa ympäristöstä kerätyillä tiedoilla haetaan? 

 Miten tietoa voidaan yrityksen sisällä vielä jalostaa? 
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Location intelligence strategisen päätöksenteon tukena 

 

 Oletteko käyttäneet location intelligenceä strategisessa päätöksenteossa? 

 Onko location intelligence pystynyt tarjoamaan strategisen päätöksenteon 

tueksi lisäarvoa ja jos on, niin millaista? 

 Millaisia konkreettisia strategisia päätöksiä olette tehneet location intelli-

gencen avulla? 

 Miten ajattelette location integencen käytöstä tulevaisuudessa osana yri-

tyksen strategista päätöksentekoa? 
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Liite 2. Kuvia haastatteluun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Päätöksenteon mallit (Mintzenberg) 

 

Nähdään ensin ym-

märrys  >  toiminta (in-

duktiivinen) 

Tehdään ensin 
toiminta > ajattelu  

(iteratiivinen) 

Ajatellaan ensin 
diagnoosi > suunnittelu > 

päätös > toiminta (de-

duktiivinen) 
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      Kuvio 3. Päätöksenteon osa-alueet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Ympäristön epävarmuus (Hatch) 

 

Epävarmuus = tila, joka seuraa ympäristön monimutkaisuudesta ja muutoksen 

nopeudesta. 

Kompleksisuus = ympäristön elementtien määrä ja laatu. 

Muutostahti = kuinka nopeasti ympäristön elementit muuttuvat 

 

 

Järki 

Tunne Intuitio 

Matala epävarmuus 

Tarvittava informaa-

tio tiedetään ja se on 

saatavilla 

Keskinkertainen 

epävarmuus 

Informaation yli-

lataus  

Korkea epävarmuus 

Ei tiedetä, mitä in-

formaatiota tarvitaan 

Keskinkertainen 

epävarmuus 

Jatkuva tarve uudelle 

informaatiolle 
ympäristön 

kompleksisuus 

Matala 

Korke

a 

Matala 

ympäristön 

muutoksen aste 

Korkea 
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Kuvio 5. Yrityksen mikro ja makro toimintaympäristö. 

 

 

 

Minne halutaan mennä? 

 

 
 

 

Kuva 6. Informaatiohallinnan tasot 

 

EROTTUVA 

INNOVOIJA 

ARKISTOIVA 

Tieto, jonka avulla voidaan 

innovoida uutta liiketoimintaa 

Tieto, jonka avulla voidaan edis-

tää ja parantaa nykyistä liiketoi-

mintaa 

Tieto, jota tarvitaan nykyisen 

liiketoiminnan pyörittämiseen 

 

ORGANISAATION KY-

KY HAVAITA JA 

HYÖDYNTÄÄ YMPÄ-

RISTÖÄ STRATEGISEN 

PÄÄTÖKSENTEON 

TUKENA 
TEKNOLOGIA 

SOSIAALINEN 

YMPÄRISTÖ 

LAINSÄÄDÄN

TÖ 

ASIAKKAAT 

TALOUS 

EKOLOGIA 

MAKROTASO 

KILPAILIJAT 

MUUT SIDOSRY-

HMÄT 

KUMPPANIT 

POLITIIKKA 

MIKROTASO 

MARKKINAT 
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Kuvio 7. Informaatio kuilut. (Pirttimäki 2007) 

 


