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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää minkälaisia liiketoiminnallisia 
mahdollisuuksia ja haasteita Big Dataan ja sen ominaispiirteisiin liittyy, ja miten Big 
Data määritellään nykyaikaisesti ja ajankohtaisesti. Tutkimusongelmaa lähestyttiin 
narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Toisin sanoen tutkielma on hajanaisen 
tiedon avulla koostettu yhtenäinen katsaus nykytilanteeseen. Lähdeaineisto koostuu 
pääosin tieteellisistä artikkeleista, mutta käytössä oli myös oppikirjamateriaalia, 
konferenssijulkaisuja ja uutisartikkeleja.  
 
Tutkimuksessa käytetyt akateemisen kirjallisuuden lähteet sisälsivät keskenään paljon 
samankaltaisia näkemyksiä tutkimusaihetta kohtaan. Niiden perusteella muodostettiin 
kaksi taulukkoa havaituista mahdollisuuksista ja haasteista, ja taulukoiden rivit 
nimettiin niitä kuvaavien ominaispiirteiden mukaan. Tutkimuksessa liiketoiminnalliset 
mahdollisuudet ja haasteet jaettiin viiteen pääkategoriaan ja neljään alakategoriaan. 
Tutkimus toteutettiin liiketoiminnan näkökulmasta, joten siinä sivuutettiin monenlaisia 
Big Datan teknisiä aspekteja. 
 
Tutkielman luonne on poikkitieteellinen, ja sen avulla pyritään havainnoimaan tämän 
hetken yhtä uusinta tietojenkäsittelykäsittelytieteiden termiä liiketoiminnallisessa 
kontekstissa. Tutkielmassa Big Dataan liittyvillä ominaispiirteillä todettiin olevan 
mahdollisuuksia, jotka voitiin jaotella korrelaatioiden havaitsemisen perusteella 
markkinoiden tarkemman segmentoinnin mahdollisuuksiin ja päätöksenteon tukena 
toimimiseen. Reaaliaikaisen seurannan mahdollisuudet perustuvat Big Datan 
nopeuteen ja kokoon, eli sen jatkuvaan kasvuun. Ominaispiirteisiin liittyvät haasteet 
voidaan jakaa viiteen kategoriaan, joista osa liittyy toimintaympäristöön ja osa 
organisaation sisäiseen toimintaan. 



 
 
ABSTRACT 
Author:   Aapo Äyräs 
Faculty:   LUT, School of Business and Management 
Examiner:   Professor Satu Pätäri 
 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to find out what kind of business 
opportunities and challenges Big Data and its core features present and how is Big 
Data defined in the modern world. The research method used was narrative literature 
review. In other words inconsistent information from variety of sources were used to 
create a comprehensive picture of the current situation. Information is gathered mainly 
from academic literature but other sources were also used, such as conference papers, 
reports from consulting companies, news articles and textbook material.  
 
The academic literature revealed similarities with the other sources and they were used 
to create a table, where each column represents the opportunity or the advantage 
observed in the research. The business opportunities and challenges were categorized 
in 5 main categories and 4 sub-categories based on their potential effects to the 
business if decided to implement to the organizations strategy. The research was 
carried out in from the aspect of business administration. Consequently it disregards 
many of the technical aspects of Big Data, leaving it to the additional research on the 
subject. 
 
This thesis is interdisciplinary. It was created to observe the current, and one of the 
newest phenomenon to the data processing, in the context of business activity.  
Big Data’s core features present opportunities, which can be used to segment the 
markets further and to support decision-making based on the insight of correlations. 
Real time tracking of customer is based on the velocity and volume of Big Data. In 
other words, the constant growth of Big Data. The challenges of using Big Data are 
divided into five groups, which some are related to the macro economics and some to 
organizations inner functions.
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1 Johdanto 
 
Maijala & Kuittinen määrittelivät tiedon tärkeyden nykypäivänä Taloussanomat- 
internetsivun kolumnissa vuonna 2015 näin: ”Tiedosta on sanottu, että se on nykyajan 
öljyä. Vertauskuva on harvinaisen onnistunut, sillä nykypäivänä juuri data pitää 
talouden pyörät pyörimässä ja on yritysten arvokkainta omaisuutta. Data muistuttaa 
öljyä myös siinä, että sitäkin on jalostettava.” (Maijala & Kuittinen, 2015). Tiedon avulla 
päätöksensä tekevät yritykset pärjäävät keskimääräisesti intuitiolla johdettuja yrityksiä 
paremmin (LaValle et al. 2011, 22). Liiketoimintatiedon hallinta, eli ”business 
intelligence”, ei ole mikään uusi ilmiö, mutta sen mukana viime aikoina esiintynyt termi 
”Big Data”, on jäänyt monelle vielä esittelemättä. Tutkielman tarkoitus on ensin esitellä 
mitä on Big Data, mitkä ominaisuudet erottavat sen perinteisestä datasta, mitä 
liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja haasteita siinä voidaan havaita ja kuinka sen 
esitetyt ominaisuudet ovat suhteessa sen edellä mainittuihin mahdollisuuksiin ja 
haasteisiin. Tutkielma tarjoaa myös pohjan jatkotutkimukselle, joka voidaan toteuttaa 
esimerkiksi käytännön toteutuksen näkökulmasta. 
 
Big Datan aikakaudella tietojenkäsittelytieteilijät, fyysikot, ekonomistit, matemaatikot, 
poliitikot, biotutkijat, sosiologit ja akateemikot pääsevät hyötymään massiivisista 
määristä ihmisten tuottamaa, heidän asioistaan ja näiden vuorovaikutuksesta kertovaa 
tietoa (Boyd & Crawford, 2012, 662). Tiedon avulla johtavien yhtiöiden yhtenä 
tarkoituksena on ollut jo pitkään kerätä entistä yksityiskohtaisempaa tietoa 
asiakkaistaan, niin online- kuin offline-tilassa, ja yritysten keräämän datan määrä on 
kasvanut eksponentiaalisesti uusien innovaatioiden, kuten fitness-seurantalaitteiden ja 
kodin automaatiojärjestelmien myötä (Morey & Schoop, 2015, 96). Online-tilassa 
kerätyllä tiedolla tarkoitetaan tiedon keräämistä verkkoyhteyden avulla, offline-tilassa 
tapahtuva keruu ei taas vaadi verkkoyhteyttä, jolloin sitä voidaan pitää hitaampana 
tapana toteuttaa tiedonkeruuta. Jopa kauppakeskuksissa on mahdollista seurata 
asiakasvirtoja wlan-yhteyksien avulla (Hämeenoja, 2015, 4).  
 
Big Data on rakenteetonta ja hallitsemattomasti kasvavaa dataa, jota ei voida nykyisillä 
menetelmillä kerätä, varastoida tai käsitellä tehokkaasti (Kaisler et al. 2013, 995). 
Konsulttiyhtiö Gartnerin mukaan internettiin yhdistettyjen laitteiden määrä tulee 



2 
 
kasvamaan vuodesta 2014 vuoteen 2020, 4,88 miljardista 25 miljardiin (Rivera & 
Meulen, 2014). Samaan aikaan kysyntä data-tieteilijöille (data scientist) – eli 
henkilöille, jotka tekevät rakenteettomasta sensori-, terveys-, transaktio- ja 
sosiaalisesta datasta käyttökelpoista, kasvaa sellaista vauhtia, että osaamisen kysyntä 
tulee pitkälti ohittamaan sen tarjonnan seuraavan vuosikymmenen aikana (Heer & 
Kandel, 2012, 50). Samaan aikaan datan yhteenlaskettu koko on ohittanut 
käytettävissä olevan laskentatehon määrän (Chen & Zhang, 2014, 315). Aihe on 
ajankohtainen ja hallitsemattomasti kasvavan datan keskellä on hyvä pysähtyä 
miettimään, mistä osasta Big Dataa voi olla liiketoiminnallista hyötyä organisaatioille, 
ja toisaalta mitä haasteita Big Datan hyödyntämiseen liittyy.  
 
Tutkimusaiheeseen päädyttiin alun perin Morey & Schoopin (2015, 96) artikkelin 
perusteella, jossa käsitellään datankeruuseen liittyvien läpinäkyvien prosessien 
vaikutuksia asiakasarvoon. Artikkelissa pohdittiin myös tulevaisuuden skenaarioita 
tiedonkeruuta koskevan lainsäädännön tiukentumisen johdosta. Mitä enemmän tietoa 
kerättiin Big Datan liiketoiminnallisista mahdollisuuksista ja haasteista, sitä enemmän 
havaittiin aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjen asioiden olevan päällekkäisiä 
(Taulukko 1 & 2). Big Data on uusi, ajankohtainen ja toistaiseksi vähän tutkittu aihe. 
Tutkielman tarkoituksena on koota yhteen Big Datan ominaispiirteisiin liittyviä 
liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja haasteita, ja tarjota alusta käytännön 
jatkotutkimukselle. 
 
1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 
 
Tutkielma keskittyy Big Dataan, ja siinä pohditaan minkälaista lisäarvoa se voi tuoda 
liiketoimintaan, ja toisaalta myös minkälaisia haasteita Big Datan liiketoiminnalliseen 
mahdolliseen hyödyntämiseen liittyy. Tutkimuksen pääongelman avulla etsitään 
vastausta kysymykseen koskien Big Datan liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja 
haasteita.  
 
 

Tutkimuksen pääongelma: 
 

● Mitkä ovat Big Datan liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja haasteet? 
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Tutkielman pääongelmaa lähdetään tarkastelemaan narratiivisella, eli kerronnallisella 
kirjallisuuskatsauksella aikaisemmista tutkimuksista. Aikaisempien tutkimusten 
perusteella aiheesta muodostetaan kuvaileva synteesi, johon lisätään myös omia 
johtopäätöksiä. Kuvaileva synteesi tarkoittaa tutkielman kannalta epäyhtenäisestä 
tiedosta yhtenäisen kuvan muodostamista. Yhteenveto- ja johtopäätöskappaleessa 
esitellään kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettu näkemys vastauksena 
tutkimuksen pääongelmaan.  
 

Alaongelmat: 
 
● Miten Big Datan ominaispiirteet ja sen arvo määritellään? 
● Mikä on Big Datan ominaispiirteiden suhde sen liiketoiminnallisiin 

mahdollisuuksiin ja haasteisiin? 
 
Ensimmäisen alaongelman avulla pyritään määrittelemään tutkielmassa esiintyviä 
termejä lukijalle mahdollisimman tarkasti ja ajankohtaisesti. Big Dataa ei ole 
mielekästä määritellä yksinomaan sen tavukoon mukaan (Heer & Kandel, 2012, 50), 
joten tutkielmassa huomioidaan sen muita määrittäviä ominaisuuksia. Tietotekniikassa 
käytetty yleinen mittayksikkö on tavu.  Yhden tavun koko on kahdeksan bittiä . Muut 
ominaisuudet ja Big Datan arvon määritelmä käydään omissa alakappaleissaan 
lyhyesti läpi. Toinen alaongelma tukee tutkielman pääongelmaa, ja sen avulla pyritään 
havainnoimaan, mikäli Big Datan ominaispiirteet ovat suhteessa sen liiketoiminnallisiin 
aspekteihin. 
 
1.2 Tutkimuksen rajaukset 
 
Tutkimuksen pääpaino on analysoida Big Datan hyötyjä ja haasteita liikkeenjohdon 
näkökulmasta, joten tutkielmassa ei syvennytä tiedonkeruun ja -varastoinnin taustalla 
olevaan teknologiaan. Kappaleessa 4 esitetyt tekniset ongelmat keskittyvät olemassa 
olevan teknologian käyttöönoton haasteisiin. Tutkimus on tehty liiketaloudellisesta 
näkökulmasta, ja siinä painotetaan sellaisia mahdollisuuksia ja haasteita, joilla 
katsotaan olevan vaikutusta organisaation taloudelliseen suoriutumiseen Big Datan 
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käytön välittömien ja välillisten vaikutusten ja edellytysten kannalta. Mahdollisuuksia ja 
haasteita tarkastellaan niin suhteessa toisiinsa, kuin myös suhteessa ympäristöön.  
 
Käytettyjä hakusanoja rajasi tutkielmassa aluksi otsikko. Tiedon hakeminen käynnistyi 
Nelliportaalin monihaulla, hakusanoilla: ”Big Data business benefits”, “Big Data 
business opportunities”, “BI benefits”, “BI opportunities”, “Big Data business 
challenges” ja ”BI challenges”, joiden ympärille työn runko muodostettiin. Kun Big 
Datan mahdollisuuksien ja haasteiden kategoriat oli muodostettu, lisätietoa haettiin 
monihaulla tutkielman toisen, kolmannen ja neljännen kappaleen alaotsikoiden 
perusteella muun muassa hakusanoilla: ”Big Data transparency”, ”Big Data real time 
opportunities”, ”Big Data innovations”, ”Big Data segmenting”, ”Big Data decision”, 
”Real time Big Data”, ”Big Data policies”, ”Big Data Ethics”, ”Big Data traditions”, ”Big 
Data access”, ”Big Data Management”, ”Big Data organizational challenges”, ”Big Data 
technology business challenges” ja ”Big Data Industry”. Eniten tietoa löytyi Big Dataan 
liittyvän tiedonkeruun etiikasta, ja vähiten tietoa konkreettisista hyödyistä. 
Konkreettisesta Big Datan hyödyntämisestä erilaisten ohjelmistojen avulla löytyi tietoa, 
mutta sen käyttäminen olisi vaatinut syventymistä uusiin teknologioihin ja 
käyttöliittymiin, ja aiheuttanut tutkielman laajenemisen yli vaaditun sivumäärän. 
 
 
 
1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 
Tutkimusotteeni on narratiivinen yleiskatsaus, jossa ”tutkitaan tehtyä tutkimusta” 
(Salminen, 2011, 9). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on tyyliltään yleiskatsaus, jolla ei ole 
tiukkoja sääntöjä. Tutkimustekniikkana kirjallisuuskatsaus luokitellaan kvalitatiivisen ja 
kvantitatiivisen metodien yhdistelmäksi. Kirjallisuuskatsauksen kuvaileva katsaus voi 
johtaa tilastomatemaattiseen meta-analyysiin, jolloin siirrytään laadullisesta otteesta 
määrälliseen selittävään otteeseen. (Salminen, 2011, 9; Metsämuuronen, 2006, 31) 
Käytännössä tietoa kerätään ja yhdistellään monesta eri lähteestä yhden 
kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi rajatusta aiheesta.  Tässä yhteydessä meta-
analyysillä tarkoitetaan kvantitatiivisten päätelmien muodostamista systemaattisesti 
aikaisempien tutkimusten perusteella. 
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Narratiivinen yleiskatsaus on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muoto, joka tunnetaan 
myös kuvailevana synteesinä. Kuvailevan synteesin yhteenveto on toteutettu 
johdonmukaisesti ja ytimekkäästi. Alkuperäistutkimuksia on kyettävä keräämään 
tarpeeksi kattavasti, niiden menetelmällinen laatu on oltava mahdollista selvittää ja 
tutkimustuloksia tulee olla mahdollista yhdistää. (Salminen, 2011, 7) Narratiivisessa 
kirjallisuuskatsauksessa epäyhtenäistä tietoa järjestetään jatkuvaksi tapahtumaksi 
(Salminen, 2011, 7). Menetelmän tarkoitus on kerätä ja analysoida aihetta koskevaa 
tietoa eri tietolähteistä, ja muodostaa helppolukuinen ja ajankohtainen katsaus Big 
Datan liiketoiminnallisista mahdollisuuksista ja haasteista.   
 
Lähteinä on käytetty pääosin vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja ja 
kirjallisuuslähteitä. Tutkielmassa on käytetty myös konsulttiyhtiöiden julkaisuja, muita 
verkkolähteitä ja konferenssijulkaisuja. Tutkimusmetodin tarkoituksena on löytää 
aikaisempia tutkimuksia Big Datan liiketoiminnallisista hyödyistä ja haasteista. 
Tutkimus on perustettu kirjallisuuden etsimiseen, joka tapahtui pääosin tieteellisiä 
artikkeleja sisältäviä tietokantoja ja internetin hakukoneita hyödyntämällä, ja 
tutkimussuunnitelma noudatti alla olevaa Metsämuurosen (2006, 39) esittämää mallia.  
 
 

 
Kuvio 1. Kirjallisuuden etsimisen vaiheet (mukaillen Metsämuuronen, 2006, 39) 
 
 
Tutkielmassa pääosin käytettyihin tietokantoihin on päädytty Nelli-Portaalin kautta, 
jonka lisäksi tietoa on hankittu Google Scholarin ja Googlen kautta sekä kirjallisista 
lähteistä. Tutkielmassa käytetty tieto on pääosin peräisin tieteellisistä artikkeleista, 
mutta joukossa on myös verkkolähteitä - kuten konsulttiyhtiöiden julkaisemia tiedotteita 
ja median uutisjulkaisuja.  
 
Rajauksia on myös käytetyissä hakusanoissa ja tietokannoissa. Rajauksen 
tarkoituksena on erotella tutkielman kannalta olennaiset artikkelit epäolennaisista. 

  
Muutamien korkeintaan 5 vuotta vanhojen lähteiden hankinta 

  Artikkelien luku tai tarkastelu   
Hyvien ja huonojen puolien kriittinen arviointi 

  
Tutkittavasta alueesta käsityksen muodostaminen luetun perusteella 

  
Tutkimuksen teoreettisen osuuden kirjoitus 
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Hakukielenä käytettiin pääosin englantia, mutta myös suomenkielisiä hakuja 
toteutettiin tiedon löytämiseksi. Edellä mainittu rajaus tehtiin osin suomenkielisen 
materiaalin puutoksen johdosta. Lisäksi tutkielmassa rajattiin pois yli viisi vuotta vanhat 
tutkimukset, lukuun ottamatta tutkimusmetodologiaa käsitteleviä lähteitä ja 
johdantokappaleessa käytettyä lähdettä vuodelta 2009. Lisäksi kappaleessa 2.4 on 
mukana pankkikonferenssin julkaisu vuodelta 2000, josta siteerataan tiedon 
läpinäkyvyyden eettisiin periaatteisiin liittyvä lausahdus. 
 
Aihetta koskevaan tieteelliseen kirjallisuuteen perehtymisen jälkeen, tietolähteitä on 
taulukoitu sen perusteella, mitä yhtenäisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkijat olivat 
löytäneet koskien Big Datan liiketoiminnallisia hyötyjä ja haasteita. Kun ilmiöstä oli 
mahdollista muodostaa kokonaiskuva, tehtiin taulukoinnin perusteella kappalejako. 
Kokonaiskuvan muodostamiseksi narratiivisen kirjallisuuskatsauksen kappaleissa 
mainittuja asioita yhdistellään toisiinsa tekstissä ja yhteenveto- ja johtopäätösluvussa.  
 
1.4 Tutkimuksen rakenne 

 
Tutkimus koostuu johdantokappaleesta, kolmesta pääkappaleesta ja yhteenveto- ja 
johtopäätösluvusta. Ensimmäisessä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen taustaa, 
tavoitetta, tutkimusongelmia, kirjallisuuskatsaussuunnitelmaa ja tutkimusaineiston 
valintakriteerejä. Seuraava luku on toinen pääluku, jossa käsitellään Big Datan 
ominaispiirteitä. Luku koostuu Big Datan määritelmästä, jonka lisäksi käydään läpi mitä 
kaikkea ja miten tietoa kerätään sekä kuinka sitä käsitellään.  
 
Kolmannessa ja neljännessä luvussa käsitellään kirjallisuuskatsauksen perusteella 
havaittuja Big Datan liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja haasteita. Neljännessä 
kappaleessa asioita käsitellään myös asiakkaan perspektiivistä, koska yksi Big Datan 
liiketoiminnallisista haasteista liittyy Katal et al. (2013, 406) mukaan 
tietoturvallisuuteen. Muista seikoista aiheutuvien haasteiden suhteen, pidättäydytään 
tutkielmassa yhtiötason tarkastelussa. Toisesta pääkappaleesta viidenteen, tietoa 
yhdistetään eri lähteistä kokonaiskuvan muodostamiseksi tutkittavasta ilmiöstä. 
Yhteenveto- ja johtopäätösluku on edellisten kappaleiden perusteella kirjoitettu 
kuvaileva synteesi, ja sen tarkoitus on yhdistää aineiston perusteella kirjoitettu 
kirjallisuuskatsaus ytimekkäästi yhdeksi kokonaisuudeksi. Kappaleessa esitetään 
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myös vastaukset tutkimuskysymyksiin ottamalla kantaa Big Datan piirteisiin ja sen 
liiketoiminnallisten mahdollisuuksien ja haasteiden suhteeseen, jonka lisäksi esitetään 
tutkielmaan perustuvia mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 Big Datan ominaispiirteet ja datan arvo  
 
Davenportin (2014, 45) mukaan Big Datalla on huomattava ero verrattuna perinteiseen 
tietojohtamiseen ja analytiikkaan. Missä perinteinen liiketoiminta-analytiikka keskittyy 
tilastotieteeseen ja staattisiin matemaattisiin analyyseihin, Big Data keskittyy erittäin 
laajaan, rakenteettomaan ja nopeasti liikkuvaan tietomassaan. Vuonna 2010 
Valkoisen Talon yksiköt OMB (Budjetti ja hallinto) ja OSTP (Tiede ja teknologia) 
julistivat Big Datan olevan yksi kansallisista haasteista terveydenhuollon, ja 
turvallisuuden rinnalla (Kaisler et al. 2013, 995). 
 
Big Datan määritelmä muuttuu kokoajan, koska aina kun keksitään tehokkaampi keino 
hallita dataa, ennen hallitsematon data muuttuu helpommin saatavaksi (McAfee & 
Brynjolfsson, 2012, 64). Siksi Big Dataa ei ole mielekästä määritellä yksinomaan sen 
tavukoon mukaan, vaan tulee ottaa huomioon sen muut ulottuvuudet. Data voi olla 
pitkää, jolloin yksi tietokanta voi koostua triljoonista alkioista, ja leveää, jolloin yksi 
tietoaineisto voi sisältää satoja tuhansia muuttujia (Heer & Kandel, 50). Lisäksi data 
voi olla monimuotoista, jolloin sen integroiminen eri rajapintojen välille on oma 
haasteensa. Big Data pyritään määrittelemään sellaiseksi dataksi, jota ei 
nykytekniikalla voi hallita, varastoida tai prosessoida tehokkaasti. Big datan volyymin 
lisäksi voidaan tarkastella sen nopeutta, vaihtelua, ja monimutkaisuutta (Kaisler et al. 
2013, 995). 
 
Big datan hallitsematon kasvu johtuu siitä, että se on muuttumatonta (immutable). 
Esimerkiksi maanantaina 1.10.2015 jonkin osakkeen arvo voi olla 100 euroa ja tiistaina 
2.10.2015 120 euroa. Loogisesti voisi päätellä, että maanantain arvo muuttuu tiistain 
arvoksi, mutta todellisuudessa arvot ovat toisistaan riippumattomia, ja kun niitä 
syötetään, niitä ei voi enää muuttaa. Osakkeen arvo on siis ikuisesti 
esimerkkitietokannassa maanantaina 1.10.2015 100 euroa, eikä sitä voi poistaa tai 
muuttaa. (Bergman, 2013, 77) 
 
 
 



9 
 
2.1 Hallitsemattomasti kasvavan tiedon ominaispiirteet ja liiketoiminnallinen 

arvopotentiaali 
 
Big Data voi luoda arvoa viidellä tavalla; ensinnäkin luomalla läpinäkyvyyttä tekemällä 
Big Datasta avointa (open source), jolloin sitä voidaan hyödyntää liiketalouden ja 
toiminnallisuuden analyyseissa. Big Datan avulla voidaan myös toteuttaa paikallisia 
kokeellisia analyyseja, joilla voidaan testata päätöksiä tai lähestymistapoja, kuten 
markkinointiohjelmia. Kolmanneksi sen avulla voidaan viedä markkinoinnin 
segmentointia yhä pidemmälle yksilötasolle. Neljänneksi sitä voidaan käyttää 
päätöksenteon tukena ja sitä voidaan analysoida reaaliaikaisesti perustuen 
asiakkaiden luovuttamaan - tai sensoreilla kerättyyn tietoon. Esimerkiksi nykyaikaisista 
matkapuhelimista löytyvät, automaattisesti ympäristöstään havaintoja keräävät 
sensorit voivat tallentaa tietoa jopa reaaliajassa. 
 
Viidenneksi Big Data voi helpottaa tietotekniikkapohjaista innovaatiota tuotteissa, jotka 
perustuvat sensorien tuottamaan asiakasdataan (Kaisler et al. 2013, 996) Esimerkiksi 
verkkokaupat luovat nykyaikana itseään kehittäviä algoritmeja eli prosessikuvauksia, 
jotka ennustavat kuluttajakäyttäytymistä ja parantavat itseään sitä mukaan, kun 
asiakas joko hyväksyy tai hylkää niiden ehdotuksia (McAfee & Brnjolfsson, 2012, 5) 
Big Datan suurin ongelma liittyy sen hallitsemattomaan kasvuun, suhteessa olemassa 
olevaan laskentatehoon (Kaisler et al. 2013, 995; kuvio 2.). 
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Kuvio 2. Big Datan suhde laskentatehoon. (mukaillen Chen & Zhang, 2014, 315) 
 
Alle kymmenen vuoden sisällä tapahtunutta datan määrän moninkertaistumista 
voidaan selittää internetiin liitettyjen, sensoriteknologiaa käyttävien, laitteiden määrän 
kasvulla (Gobble, 2013, 64). Sensoriteknologiaa hyödyntävät esimerkiksi 
älypuhelinten sovellukset, jotka tallentavat jatkuvasti tietoa käyttäjän olinpaikasta.  
 

 
Kuvio 3. Big Datan 3 V:tä. (mukaillen Sagiroglu & Sinanc, 2013, 42) 
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Kuvio 3 tarjoaa yksinkertaistetun mallin Big Datan ominaispiirteistä. Mitä kauempana 
mallin keskipisteestä ollaan, sitä laajemmasta datamäärästä on kysymys kolmen 
ulottuvuuden kannalta. Ulottuvuudet korreloivat toistensa kanssa, jolloin yhden 
ulottuvuuden kasvu tarkoittaa muidenkin kasvua. Ominaispiirteet perustuvat datan 
hallitsemattomaan kasvuun, joka on myös Big Datan suurin ongelma. (Russom 2011, 
4; Katal et al. 2013, 404) 
 
2.2 Volyymi, nopeus ja vaihtelevuus 
 
Big datan volyymin lisäksi voidaan tarkastella sen nopeutta, vaihtelua, arvoa ja 
monimutkaisuutta (Katal et al. 2013, 404). Yksinkertaistettuna Big Data jaetaan 
kolmeen tekijään, jotka on tutkielmassa suomennettu volyymiksi, nopeudeksi ja 
vaihtelevuudeksi (kuvio 3.).  
 
Volyymillä tarkoitetaan tiedon määrää ja se on Big Datan pääkomponentti. Joillekin 
organisaatioille Big Data voi tarkoittaa petatavuja (10005) tietoa, ja toisille yottatavuja 
(10008). Big Datan määritelmä on riippuvainen sen käsittelijän käytössä olevasta 
teknologiasta ja tekniikoista. Volyymi voidaan myös määritellä sen edellisessä 
kappaleessa esitettyjen ulottuvuuksien mukaan (kuvio 3.), määrittelemällä data 
tallenteiden/dokumenttien, sarakkeiden/rivien tai taulukkojen määrän mukaan 
(Russom, 2011, 6). 
 
Nopeudella tarkoitetaan datan virkistystaajuutta, eli sen siirtymisnopeutta (Sagiroglu & 
Sinanc, 2013, 43). Toisin sanoen sillä voidaan tarkoittaa sitä, minkälaisin väliajoin jokin 
sovellus luo dataa tai kuinka nopeasti data siirtyy paikasta toiseen. 
Virkistystaajuudesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä taajuuden yksikköä. 
Värähtelytaajuus ilmoittaa kuinka monta kertaa jokin asia värähtelee sekunnissa. 
Datan siirtymä voi tapahtua virtana, reaaliajassa, lähes reaaliajassa, tai erissä 
(Russom, 2011, 26). Jopa reaaliajassa tapahtuva datan siirtymä luo liiketoimintatiedon 
hallintaan uusia elementtejä, kun päätöksentekoon vaikuttavat analyysit eivät perustu 
enää staattiseen tietoon.  
 
Vaihtelevuus tarkoittaa datan rajapintojen integraatiota ja datan rakentuvuuden 
tyyppejä (Russom, 2011, 27). Data tulee nykypäivänä useammista lähteistä kuin 
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koskaan; kuten web-lähteistä, klikkivirroista, sensoreista ja sosiaalisesta mediasta 
(Sagiroglu & Sinanc, 2013, 43). Data voi olla rakenteeltaan strukturoitua, 
strukturoimatonta, semi-strukturoitua tai kaikkia edellä mainittuja. Russom (2011, 43) 
mukaan strukturoitu data tulee ennalta määritetyssä formaatissa, ja se on helpoiten 
analysoitava, perinteisesti kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetty rakentuvuuden 
tyyppi. Strukturoimaton data on satunnaista ja vaikeammin analysoitavaa, kuten 
sosiaalisen median tekstiä ja kuvia. (Russom, 2011, 27). 
 
2.3 Big Datan käsittely ja data-transaktiomalli 
 
Tilastotieteissä on viimeiset 20 vuotta pyritty löytämään kausaalisuhteita toistensa 
kanssa korreloivien ilmiöiden välille. Myös asioiden hahmottaminen luokissaan on 
tavallista perinteiselle tilastotieteelle. Kun perinteisesti on pohdittu miksi jokin asia 
tapahtuu ja mistä se johtuu jonkin aineiston perusteella, Big Dataan pohjautuva 
analyysi käy läpi suuria määriä digitaalista sisältöä, ja etsii sieltä hyödyllisiä 
korrelaatioita. Havaintojen perusteella muodostetaan ennustemalleja, jotka perustuvat 
asioiden uudelleen tapahtumisen todennäköisyyksiin. (Mayer-Schönberger & Cukier, 
2013, 27, 30; Davenport, 2014, 45) 
 
Tietoa kerätään joko asiakkaiden itse vapaaehtoisesti luovuttamana, digitaalisena 
jälkenä sensoripohjaisten mobiilisovellusten tai evästeiden avulla, tai edellä 
mainittujen yhdistelmänä organisaation profiloinnin tuotteena (kuvio 4.). Tiedon ja sen 
arvon suhde asiakkaalle ja yritykselle vaihtelee, ja se riippuu kerätyn datan 
suhteellisesta määrästä ja tyypistä. (Morey & Schoop, 2015, 100; kuvio 4.) Tutkielman 
kannalta kaikki matriisin ulottuvuudet ovat tärkeitä, koska niiden avulla voidaan 
mallintaa karkeasti oman tiedonkeruun ja sen arvon suhdetta eri osapuolten kannalta. 
Arkaluontoinen tieto voi olla yritykselle kilpailuedullisesti arvokasta, koska sen 
luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ei ole itsestään selvää. Esimerkiksi henkilön 
pankki- ja terveystiedot kertovat paljon hänen elämästään, mutta niiden luovuttamista 
vastaan asiakkaan voi kuvitella haluavan niille jonkinlaista vasta-arvoa, kuten rahaa 
säästäviä tai terveyttä parantavia ominaisuuksia.  
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Kuvio 4. Datan arvo organisaatiolle ja asiakkaalle. (mukaillen Morey & Schoop, 2015, 
100) 
 
 
Liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja haasteita ymmärtääkseen, tulee ymmärtää miten 
ja missä määrin data voi hyödyttää yritystä ja asiakasta (Kuvio 4). Datan määrä ja 
tyyppi määrittelevät, missä suhteessa siitä koetut hyödyt kohdistuvat asiakkaalle ja sitä 
hallinnoivalle organisaatiolle. Matriisin oikea yläkulma kuvailee erittäin suurten ja 
profiloitujen datamäärien myyntiä jollekin kolmannelle osapuolelle, johon suurimpien 
sosiaalisten medioiden ansaintalogiikka perustuu. Vasemmassa alakulmassa asiakas 
luo itse dataa, jota käytetään tuotteiden tai palveluiden kehitykseen, esimerkiksi 
antamalla organisaatiolle palautetta. 
 
 
2.4 Uusi ja läpinäkyvä tapa toimia 
 
Tiedon läpinäkyvyys on ennen kaikkea yhteiskunnallinen hyöty ja Big Datan tekeminen 
avoimeksi edistää luottamusta julkiseen sektoriin (Wormeli, 2012). Suomessa julkisen 
sektorin Big Data on suurissa määrin avointa, ja Tilastokeskus julkaiseekin paljon 
kaikkia suomalaisia koskevia suurista datamääristä jalostettua tietoa. Kappaleessa 
tullaan käsittelemään organisaation sisäisen tietoprosessin läpinäkyvyyttä, tiedon 
saatavuuden kasvun ja tiedonkeruun rajoitusten vaikutusta Big Dataan.  
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Markkinoiden läpinäkyvyydellä tarkoitetaan tutkielmassa markkinatiedon saatavuuden 
tasoa ja siihen pääsyn mahdollisuutta. Teoriassa Big Data lisää täydellisen, tarkan ja 
vääristämättömän tiedon määrää markkinoilla (Granados et al. 2006, 153-154). 
Toisaalta markkinatiedon läpinäkyvyys ei välttämättä ole kaikkien yritysten etujen 
mukainen, paras lopputulos (Granados et al. 2008, 154). Yritykset säätävät 
informaationsa tarkkuuden, vääristämättömyyden ja epätäydellisyyden asteen 
myyntimekanismeihinsa parhaakseen näkemällä tavalla, ja strategiaan voi kuulua 
hintadiskriminointia. Tiedon läpinäkyvyyttä voidaan kuitenkin pitää moraalisena 
imperatiivina (Florini, 2000, 164), joten tässä tutkielmassa keskitytään organisaatiossa 
läpinäkyvän suurten tietomäärien avulla saavutettaviin hyötyihin. Käsitteellä 
”moraalinen imperatiivi” (morale imperative), tarkoitetaan tässä tutkielmassa sääntöä, 
joka ei välttämättä ole kirjoitettu, mutta jonka noudattamatta jättäminen on nykyisen 
länsimaisen moraalikäsityksen vastaista ja siitä saattaa aiheutua vahinkoa sivullisille 
osapuolille. Käytännön esimerkkinä, esimerkiksi energiajätteet paperikierrätykseen 
heittävä ihminen, toimii yleisesti omaksuttuja arvoja vastaan, omien etujensa 
mukaisesti muista välittämättä. Yhtä lailla tietoja pitkien ja epäselvien sopimusehtojen 
verukkeella keräävä yritys on toiminut omien etujensa mukaisesti asiakkaistaan ja 
kilpailuympäristöstään välittämättä. 
 
Pääsy Big Datan keruuseen ja/tai analysointiin on kaikkien muiden tutkielmassa 
mainittujen mahdollisuuksien edellytys, ja se voi tarjota myös teknologisesti 
kehittymättömille yhtiöille tai kokonaiselle toimialalle mahdollisuuden hyödyntää tiedon 
täyttä potentiaalia. Tiedon läpinäkyvyys itsessään ratkaisee dataan pääsyyn ja sen 
jakamiseen liittyviä ongelmia, mutta toisaalta aiheuttaa tietoturvaan liittyviä käytännön 
ongelmia, joista kerrotaan myöhemmin dataan liittyvien käytäntöjen kappaleessa. 
Läpinäkyvyyden puutos johtuu yleensä taloudellisten kannustimien puutteesta, kuten 
tulospaineettomuudesta. Varsinkin julkisella sektorilla kannustimien puute näkyy 
vaihtelevana tehokkuuden tasona samaa työtä tekevien eri osastojen välillä. (Brown 
et al. 2011, 5; Manyika et al. 2011, 97-98; Granados et al. 2006, 154) 
 
Big Datan tietoturvallisuuden edistämiseksi käytetään kryptografian tekniikkaa, nimeltä 
”anonyymi ratkaisu” (anonymous resolution), joka estää organisaatiota lähettämästä 
ja käyttämästä tietoa niin, että se johtaisi henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Näin on 
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mahdollista, että organisaatiot voivat käyttää toistensa Big Dataa, lähtökohtaisesti 
anonyymisti. Kuitenkin liian profiloivan tiedon julkaiseminen voi johtaa yksittäisen 
havainnon identifiointiin, josta voi koitua ongelmia siitä vastuussa olevalle osapuolelle. 
(Cavoukian & Jonas, 2012, 4) Esimerkiksi Facebook Beacon jakoi vuonna 2008 
käyttäjilleen liian yksityiskohtaista tietoa toisistaan. Ryhmäkanteena toteutettu 
oikeusasia päättyi Facebookin tappioon, jonka jälkeen se joutui lahjoittamaan 9,5 
miljoonaa dollaria tietoturvallisuusperiaatteita edistävän säätiön käyttöön (Vijayan, 
2012). 
 
Manyika et al. (2011, 98) tekemän tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa julkisella 
sektorilla havaittiin suurta hajontaa tehokkuudessa ja tarkkuudessa eri paikkakunnilla 
täsmälleen samoissa tehtävissä. Tutkimuksessa pelkästään tiedon julkaiseminen 
kaikissa toimipisteissä aiheutti suuren tehokkuuden kasvun, vaikka työn rahallisessa 
palkkauksessa ei tapahtunut muutosta. Työntekijät tiesivät alisuoriutuvansa, jolloin 
heidän kilpailullinen viettinsä ja uusi tietonsa parhaiten suoriutuvan segmentin 
toimintatavoista johtivat tehokkuuden kasvuun ilman rahallisia kannustimia. 
 
Jopa sellaisilla tulospaineellisilla toimialoilla, jotka ovat valjastaneet Big Datan 
käyttöönsä, on mahdollista lisätä tiedon läpinäkyvyyttä ja jakoastetta. 
Valmistustoiminnassa monet toimijat ovat kasvattaneet tuotekehityksensä ja 
toimitusketjunsa tehokkuutta Big Datan avulla. Datan integroiminen tuotekehityksen, 
tekniikan ja valmistuksen välillä - jopa organisaation rajat ylittävällä tavalla - voi 
mahdollistaa sellaisia toimintamalleja, jotka vähentävät merkittävästi päällekkäisestä 
suunnittelusta johtuvaa hukkaa, ja jotka nopeuttavat tuotteiden pääsyä markkinoille. 
Yrityksen tietokantojen läpinäkyvän suunnittelun puute johtaa tiedon jakautumiseen 
osastollisiin siiloihin, jolloin sitä ei voida käyttää tehokkaasti kokonaiskuvan 
muodostamiseen. (Manyika et al. 2011, 97-98; Brown et al. 2011, 4) 
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 3 Big Datan liiketoiminnalliset mahdollisuudet 
 
Suurten datamäärien keräämisestä ja käsittelystä koituvat mahdollisuudet jaetaan 
tutkielmassa ominaisuuksiensa perusteella kahteen pääkategoriaan ja kahteen 
alakategoriaan. Alakategorioiden mahdollisuudet perustuvat innovatiivisiin löydöksiin. 
(taulukko 1.) 
 
Perinteiset datan ohjaamat päätökset ovat liiketoiminnassa nykyään laajalti käytössä 
(Barton, 2012, 14). Big Datan mahdollisuudet liiketoimintatiedon hallinnalle perustuvat 
siihen, että maailma ja sitä kuvaileva tieto ovat jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa, 
jolloin sellaiset organisaatiot, jotka huomaavat nopeammin muutoksia ja pystyvät 
reagoimaan niihin, saavuttavat kilpailullisen etulyöntiaseman (Davenport, 2014, 48). 
Myös Bartonin (2012, 14) mukaan kiristyvän kilpailun maailmassa, jossa käytetään 
suuria summia rahaa tarkoituksena löytää edes pientä kilpailuetua, Big Data -
osaaminen tulee erilaistamaan yritykset markkinoista. Toisaalta jos organisaatiolla on 
huono menestys jo olemassa olevan datan liiketoiminnallisesta hyödyntämisestä, 
suuret investoinnit uuteen kehittyneempään teknologiaan tulevat todennäköisesti 
epäonnistumaan (Ross et al. 2013, 90). 
 
Taulukko 1. Big Datan liiketoiminnalliset mahdollisuudet 

1. Innovatiiviset löydökset (Morey & Schoop (2015), Russom (2011), Mayer-
Schönberger & Cukier et al. (2013), Manyika et al. (2011), Davenport (2014), 
LaValle (2011)) 

1.1  Markkinoiden segmentointi (Manyika et al. (2011), Dempster (2013), 
Pearson (2013), Brown et al. (2011)) 

1.2  Big Data päätöksenteon tukena (Davenport, (2014) Manyika et al. (2011), 
Brown et al. (2011)) 

2. Reaaliaikainen seuranta (Morey & Schoop (2015), Rubinstein (2012), 
Davenport (2014), Mayer-Schönberger & Cukier (2013), McAfee & Brynjolfsson 
(2012), Manyika et al. (2011)) 
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Alakategorioiden hyödyt perustuvat Big Datan innovatiivisiin löydöksiin. Markkinoiden 
segmentointi on mahdollista toteuttaa Big Datan avulla entistä tarkemmin, jopa 
yksilötasolla. Big Data voi toimia myös päätöksenteon tukena niin yksilö-, kuin 
organisaatiotasolla. Reaaliaikainen seuranta on oma pääkategoriansa, koska sen 
liiketoiminnalliset mahdollisuudet perustuvat eri Big Datan ominaispiirteisiin, kuin muut 
mahdollisuudet. 
 
3.1 Innovatiiviset löydökset  
 
Yhä useammat yhtiöt keräävät yksityiskohtaisempaa tietoa asiakkaistaan ja 
transaktioistaan. Sensoriteknologiaa hyödynnetään tuotantolinjoilla, uusissa autoissa 
ja matkapuhelimissa, jotka seuraavat prosesseja, lopputuotteiden käyttöä ja ihmisten 
käyttäytymistä. Kuluttajat luovat valtavia määriä tietoa bloggaamalla, status-
päivityksillä ja lataamalla kuvia ja videoita verkkoon. Suurta osaa edellä mainitusta 
datasta voidaan kerätä nykyään reaali- tai melkein reaaliajassa (Russom, 2011, 26). 
Big Data ei kuitenkaan ota kantaa siihen miksi jotkin ilmiöt tapahtuvat, se huomioi vain 
niiden välisen korrelaation. (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, 16) 
 
Big Data voi paljastaa malleja, joidenka pohjalta tuhannet ihmiset toimivat, ja ehdottaa 
malleja, joita voidaan testata useilla datalähteillä (Brennan & Bakken, 2015, 477). Big 
Data tarjoaa raaka-aineet algoritmien kehitykseen ja toimii alustana algoritmien 
toiminnalle (Manyika et al. 2011, 99). Pääsy Big Dataan mahdollistaa uuden tavan 
johtaa tietoa, koska sen avulla voidaan toteuttaa uudenlaiseen tietoon pohjautuvia 
kontrolloituja tutkimuksia, joiden kvantitatiivisten tulosten analyysit voidaan liittää 
osaksi päätöksentekoa (Manyika et al. 2011, 98). Big Datan avulla on mahdollista 
löytää tilaisuuksia tarjota asiakkaille sellaisia korkean asiakasarvon tuotteita ja 
palveluita, joita ei olisi ollut mahdollista löytää staattisen analyysin keinoin (Davenport, 
2014, 45).  
 
Big Data mahdollistaa organisaatioiden luoda ja parantaa tuotteita ja palveluita, sekä 
löytää uusia liiketoimintamalleja. Terveydenhuoltosektorilla klinikoiden tietojen ja 
potilaiden käyttäytymisen analysointi ovat luoneet ennustavia, korrelaatioihin 
perustuvia malleja, joiden tarkoitus on ennaltaehkäistä sairastumistapauksia (Manyika 
et al. 2011, 99). Sairastumistapausten ehkäisyn voidaan nähdä ennen kaikkea koko 
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yhteiskunnan etuna, mutta se säästää myös yksittäisten yritysten varoja, kun 
työterveydenhuollon kustannukset ja vakuutusmaksut pienenevät.  
 
Monilla sektoreilla on jo alettu käyttämään Big Datan luomiin hypoteeseihin perustuvia 
kontrolloituja kokeita päätöksenteon tukena. Esimerkiksi terveydenhoitoalalla voidaan 
verrata suuria määriä klinikkojen dataa löytääkseen ja ymmärtääkseen hajontaa 
hoitomenetelmien ja niiden lopputulosten välillä. Kokeiden tavoitteena on saada 
selville kaikista tehokkaimmat metodit, joiden perusteella voidaan auttaa päättäjiä 
luomaan parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvia ohjesääntöjä (Manyika et al. 
2011, 98). LaVallen (2011, 25) mukaan Big Data voi ainoastaan paljastaa ilmiöiden 
välisiä korrelaatioita. Näin ollen analyytikkojen tulee osata kysyä oikeanlaisia 
kysymyksiä löytääkseen merkittäviä vastauksia, kun Big Dataa on tarkoitus käyttää 
syy-seuraussuhteisiin perustuvan päätöksenteon tukena (LaValle, 2011, 25). 
 
3.1.1 Markkinoiden segmentointi 
 
Markkinoinnin segmentointi on perinteisesti pohjautunut demograafisiin tekijöihin, 
asiakkaan ostomittareihin ja kuluttajakäyttäytymiseen, joiden perusteella asiakkaille 
kohdentaminen tapahtuu. Big Datan avulla monet yhtiöt ovat voineet segmentoida ja 
analysoida asiakkaitaan lähes reaaliajassa (Manyika et al. 2011, 99). Big Datan käyttö 
ei muuta markkinoiden jaon fundamentaalisia periaatteita, mutta se toimii 
segmentoinnin tukena tarjoten markkinoijille entistä yksityiskohtaisempaa tietoa 
asiakkaistaan (Dempster, 2013).  
 
Pearsonin (2013, 17) mukaan markkinointi on siirtymässä yhä enemmän yksilötasolle. 
Artikkelissaan hän käyttää markkinoinnin uudesta paradigmasta termiä ”kokonainen 
asiakas” (Whole Consumer), jolla hän tarkoittaa henkilökohtaista, mobiilia ja 
sosiaalista tapaa segmentoida asiakkaita yhä paremmin heidän tunteidensa 
perusteella. Tarkoitus on luoda historiallisiin tekijöihin perustuvia yhä paremmin 
kohdistettuja, asiakastarpeita ennustavia malleja (Dempster, 2013). Esimerkiksi 
julkisella sektorilla työnvälitystoimistot käyttävät Big Dataa räätälöidäkseen työpaikkoja 
erilaisista työnhakijoista muodostuville segmenteille, tarkoituksenaan saada 
mahdollisimman monet takaisin työelämään ja kykyjään vastaavaan tehtävään 
(Manyika et al. 2011, 99). 
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Big Data mahdollistaa persoonallisuuteen perustuvan ”mikrosegmentoinnin”, kun 
yksittäisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä voidaan mallintaa reaaliajassa. 
Reaaliaikaisella kohdentamisella voidaan tunnistaa, kun asiakas on lähellä 
ostopäätöstä, jolloin hänelle voidaan tarjota korkean asiakasarvon tuotteita erilaisilla 
tarjouksilla räätälöitynä (Brown et al. 2011, 8). Korrelaatioiden löytäminen, esimerkiksi 
myynnin kasvun jonain vuorokauden aikana voidaan katsoa johtuvan lukemattoman 
monista syistä. Syy-seuraus -suhteiden paljastuminen vaatii siis oikeanlaisten 
kysymysten esittämistä data-tieteilijöiden osalta. Relevanteilla tutkimuskysymyksillä 
voidaan kompensoida pelkkien korrelaatioiden tarkastelusta puuttuvaa validiteettia.  
 
3.1.2 Big Data päätöksenteon tukena 
 
Big Datan louhinnan tarkoituksena on tehdä innovatiivisia löydöksiä ja kokeiluja. Monet 
yritykset ovat datan kanssa vasta oppimisvaiheessa.  (Davenport, 2014, 48) LaValle 
et al. (2011, 22) tekemän tutkimuksen mukaan kuusi kymmenestä johtajasta ja 
analyytikosta oli sitä mieltä, että innovaatiolla saavutettava differentiaatio, eli 
markkinoista erilaistuminen, oli organisaatiolle suurin haaste. Saman tutkimuksen 
mukaan kuusi kymmenestä johtajasta totesi, että organisaatiolla oli enemmän dataa 
käytössään, kuin se pystyi tehokkaasti analysoimaan. Data on vain dataa, ennen kuin 
sitä analysoidaan, ja sen perusteella tehdään johtopäätöksiä.  
 
Tiedon tekeminen läpinäkyväksi, eli sen saatavuuden tason nostaminen, tehostaa 
markkinamekanismia (Granados et al. 2006. 153-154). Tiedon saatavuuden 
parantaminen vapauttaa ja tehostaa resurssien, kuten rahan ja ajan käyttöä. 
Vähittäismyynnissä reaaliaikaiset hintavertailupalvelut tuovat läpinäkyvyyttä hintoihin 
luoden näin lisäarvoa kuluttajille sekä organisaatioille. Näin ollen laajasti saatavilla 
oleva tieto parantaa päätöksenteon kustannustehokkuutta, niin kuluttaja-, kuin myös 
B2B-markkinoilla. 
 
Vähittäismyynnissä algoritmien avulla voidaan tehostaa päätöksentekoa sekä 
mahdollistaa inventaarioiden ja hinnoittelun tarkka seuranta jopa reaaliajassa. 
Valmistustoiminnassa tuotantolinjoja voidaan säätää automaattisesti optimoimaan 
tehokkuutta, minimoimaan hukkaa ja välttämään vaarallisia tilanteita. Jotkin 
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organisaatiot tekevät jo tehokkaampia päätöksiä analysoimalla asiakkaita ja 
työntekijöitään koskevia kokonaisia tietokantoja. (Manyika et al. 2011, 99) 
 
 
3.2 Reaaliaikainen seuranta 
 
Big Data sisältää paljon piilevää tietoa ja yrityksillä on nykyään monia tapoja hankkia 
tietoa eri lähteistä, kuten käyttämällä hyväkseen transaktioista, kyselyistä, sensoreista 
ja sosiaalisesta mediasta kerättyä dataa (Morey & Schoop, 2015, 97). Reaaliaikaisen 
seurannan haasteet ovat dataan liittyvissä käytännöissä, kun datan omistusoikeutta 
on vaikea määritellä ja kerätty data saattaa olla arkaluontoista. Kun datan keruu on 
myös asiakasta hyödyttävää liiketoimintaa, yritykset käyttävät asiakastietoja 
taloudellisen hyödyn tavoitteluun (Rubinstein, 2012, 1).  
 
Monen teknologia- ja liiketoimintaorganisaatioiden tarkoitus on luoda automaattisia 
data-analyysi -prosesseja markkinoinnin, myynnin ja palveluiden tueksi, ja reaktiivista 
poikkeuksista raportointia on voitu pitää liiketoimintatiedon hallinnan perustana 
(Davenport, 2014, 48). Big Datan analytiikka voi parantaa päätöksentekoa, minimoida 
riskejä ja paljastaa arvokkaita havaintoja reaaliajassa, jotka muuten olisivat jääneet 
löytämättä (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, 27).  
 
Reaaliaikainen päätöksenteko perustuu Big Datan nopeuteen. (McAfee & 
Brynjolfsson, 2012, 65) Toisin sanoen, esimerkiksi sensoripohjaisilla sovelluksilla 
kerätty data on nopeasti sitä hallinnoivan osapuolen käytettävissä. Valmistajat 
käyttävät sensoriperäisesti kerättyä tietoa tarjotakseen kuluttajille lisäpalveluja, kuten 
proaktiivista huoltoseurantaa, joka varoittaa käyttäjää ennen vian ilmenemistä. 
Reaaliaikainen ihmisten seuranta mobiililaitteisiin rakennettujen sensoripohjaisten 
sovellusten avulla on luonut ympärilleen uutta liiketoimintaa, joka voi auttaa 
käyttäjäänsä navigoimaan, tai jonka avulla voidaan seurata käyttäjää. (Manyika et al. 
2011, 99) 
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4 Big Datan liiketoiminnalliset haasteet 
 
Big Datan liiketoiminnalliset haasteet jaotellaan tutkielmassa kolmeen pääkategoriaan, 
joista viimeinen jaetaan kahteen alakategoriaan (taulukko 2.). Pääkategorioiden jako 
tehdään dataan liittyvien käytäntöjen ongelmiin, datan pääsy- ja jako ongelmiin ja 
organisaatiomuutoksen ja osaamisen ongelmiin. Viimeisin pääkategoria jaetaan vielä 
teknologisiin ja teknisiin ongelmiin sekä toimialan rakenteesta johtuviin ongelmiin. 
Pääpiirteittäin ongelmat liittyvät sellaisten systeemien toteutukseen, jotka voivat kerätä 
ja käsitellä dataa tehokkaasti ja tietoturvallisesti, ja datan suodattamiseen kaikesta 
epäolennaisesta (Katal et al. 2013, 405) - toisin sanoen arvon luontiin liiketoiminnassa. 
Haasteet liittyvät suurien datamäärien käsittelystä johtuviin ongelmiin, jotka juontavat 
juurensa kappaleessa 2 esiteltyihin Big Datan ominaisuuksiin (Barton, 2012, 14). 
 
Taulukko 2. Big Datan liiketoiminnalliset haasteet 

1. Dataan liittyvät käytännöt (Morey & Schoop (2015), Manyika et al. (2011), 
Cavoukian & Jonas (2012), Fan et al. (2015), Gantz & Reinsel (2011), Barton 
(2012), Pearson (2013)) 

2. Datan pääsy- ja jako-ongelmat (Manyika et al. (2011) Brown et al. (2011), 
Davenport (2014)) 

3. Organisaatiomuutos ja osaaminen (Barton (2012), Brown et al. (2011), 
Manyika et al. (2011), LaValle et al. (2011), McAfee & Brynjolfsson (2012)) 

3.1  Teknologiset ja tekniset ongelmat (Manyika et al. (2011) McAfee & 
Brynjolfsson (2012), Davenport & Patil (2012)) 

3.2  Toimialan rakenteen vaikutus (Manyika et al. (2011), Brown et al. (2011)) 
 
 
Dataan liittyvien käytäntöjen kappaleessa käsitellään Big Datan ominaispiirteissä 
mainitun tiedon läpinäkyvyyden aiheuttamia haasteita. Datan pääsy- ja jako-ongelmien 
kappaleessa pohditaan organisaatioiden lähtökohtia päästä käsiksi Big Dataan, ja sen 
säilytyksestä ja käytöstä aiheutuvien ongelmien luonnetta. Organisaatiomuutokseen ja 
osaamiseen liittyvät haasteet on jaettu tutkielmassa kahteen alaluokkaan: teknisiin 
ongelmiin ja toimialan rakenteen vaikutuksiin. Jako perustuu haasteiden 
ominaispiirteiden suhteeseen ympäristöönsä ja siihen, kuinka paljon niiden 
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luonteeseen voidaan omalla toiminnallaan vaikuttaa. Tekniset ongelmat ovat sisäisiä 
ongelmia, jotka johtuvat organisaation sisäisestä osaamisen puutoksesta. Toimialan 
rakenne vaikuttaa myös mahdollisuuksiin hyötyä Big Datasta, mutta se on ulkoinen 
ongelma, johon organisaatio voi vain sopeutua.  
 
4.1 Dataan liittyvät käytännöt 
 
Yhä suurempien digitaalisessa muodossa olevien datamäärien liikkuminen 
organisaation rajat ylittävällä tavalla tuo mukanaan käytäntöihin liittyviä kysymyksiä, 
koskien yksityisyyttä, tietoturvallisuutta, immateriaalioikeuksia ja vastuuta. Yksityisyys 
on ongelma, joka koskee sekä kuluttajia, että yrityksiä datan arvon tullessa yhä 
selvemmäksi myös heille. Henkilökohtaisia tietoja, kuten pankki- ja terveyshistoriaa 
hyödyntämällä voidaan kehittää suuren asiakasarvon tuotteita ja palveluita. Kuitenkin 
tällainen tieto kategorisoidaan myös kuluttajalle arkaluontoisemmaksi. Big Dataan 
liittyvän asiakasarvon maksimointi vaatii kuluttajalta luopumista osasta 
yksityisyydestään. (Morey & Schoop, 2015, 97; Manyika et al. 2011, 11) Kysymys on 
siitä, ovatko nykyiseen kryptografiaan (Cavoukian & Jonas, 2012, 4) perustuvat 
suojakeinot tarpeeksi tehokkaita, estääkseen ihmisten tunnistamiseen johtamisen ja 
tietojen väärinkäytön.  
 
Dataan liittyviä käytäntöjä pidetään tutkielman kannalta ulkoisena haasteena, johon 
yksittäinen yritys ei voi vaikuttaa, mutta joihin se voi varautua. Yksittäinen organisaatio 
ei voi vaikuttaa datankeruun normeihin, mutta se voi kertoa asiakkaalleen millaista 
tietoa kerätään ja mihin sitä käytetään. Ihmiset luovat dataa nopeammin kuin koskaan 
(Fan et al. 2015, 28), ja 80 % kaikesta digitaalisesta tiedosta on jonkin organisaation 
vastuulla (Gantz & Reinsel, 2011, 1). 
 
Edes tietoa keräävä yritys ei välttämättä tiedä keräämänsä datan käyttötarkoitusta, 
vaan oletuksena saattaa olla sen potentiaalinen arvonnousu (Morey & Schoop, 2015, 
97). Mitä enemmän dataa virtaa vapaasti IT-arkkitehtuurien välillä, sitä suuremmaksi 
muodostuu riski arkaluontoisen tiedon vuotamisesta tai sen päätymisestä hakkerien 
käsiin (Barton, 2012, 14). Tietoa keräävän yrityksen on todella vaikeaa, ellei jopa 
mahdotonta, määritellä keräämänsä tiedon tulevaisuudessa synnyttäviä kassavirtoja 
(Morey & Schoop, 2015, 96). Tämä johtaa siihen, ettei sijoituksen nettonykyarvoa ole 
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mielekästä arvioida, ja tietoa kerätään tarpeettoman suuria määriä johtuen siitä 
aiheutuvasta pienistä, ellei jopa olemattomista rajakustannuksista.  
 
Big Datan tärkeys kansantaloudelle on nostanut myös laillisia kysymyksiä, koska tieto 
on fundamentaalisesti poikkeava muista henkilön omaisuuseristä. Dataa voidaan 
kopioida täydellisesti ja sitä voidaan liittää osaksi muuta dataa. Samaa dataa voidaan 
käsitellä samanaikaisesti ja useamman kuin yhden tahon puolesta. Datan 
omistusoikeus, sen käyttöoikeudet ja vastuun määrittely epätarkan tiedon 
synnyttämistä negatiivisista seuraamuksista, ovat ongelmia joihin lainsäädäntöä on 
sopeutettu viime vuosien aikana. (Manyika et al. 2011, 11; Morey & Schoop, 2015, 95) 
 
Vuonna 2014 Saksa käski Googlea lopettamaan sen tiedonkeruu ja -suojelulakeja 
rikkovan toimintansa, jossa Google käytti yksittäisten käyttäjien, useasta palvelustaan 
keräämäänsä tietoa, luodakseen profiileja ilman käyttäjiensä suostumusta. Googlella 
oli jo kuusi syytettä muista Euroopan maista koskien EU:n yksityisyyslakeja, mutta 
Saksan nostama syyte oli virstanpylväs, joka pakotti yhtiöt antamaan käyttäjilleen 
mahdollisuuden poistaa tietonsa pysyvästi verkosta. Vaikka Yhdysvalloissa lait 
koskien henkilödataa eivät ole selkeästi määriteltyjä, tulee yhdysvaltalaisten yhtiöiden 
noudattaa EU:n lainsäädäntöä toimiessaan kansainvälisesti verkossa. (Morey & 
Schoop, 2015, 97) 
 
Suurin osa ihmisistä ei tarkalleen tiedä mitä kaikkea tietoa he luovuttavat ollessaan 
verkossa. Morey & Schoopin (2015, 96) tutkimuksen mukaan 27 % tiesi luovuttavansa 
sosiaalisen median kaverilistansa, 25 % sijaintinsa, 23 % hakukonehistoriansa, 18 % 
kommunikaatiohistoriansa, 17 % IP-osoitteensa ja 14 % sivuhistoriansa. Samaan 
tutkimukseen vastanneista 97 % olivat huolestuneita siitä, että yritykset tai valtio 
saattavat väärinkäyttää heidän henkilökohtaisia tietojaan heitä vastaan. Tällaiset 
tilastot kertovat siitä, että joko ihmisten yleinen tietämättömyys tiedonkeruun kohteista 
ja laajuudesta lukeutuu joidenkin tahojen intresseihin tai siitä, että 
tiedonkeruuprosessista tiedottamisessa on epäonnistuttu. Kuten aikaisemmin 
mainittu, tiedon arvo ei ole kaikille sidosryhmille absoluuttisesti sama (Kuvio 4.).  
 
Esimerkiksi pankkitransaktio- tai terveyshistorian seuranta voi tarjota yritysten 
liiketoimintatiedon hallinnalle ja päätöksenteolle arvokasta ja jopa reaaliaikaista tietoa 
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asiakkaastaan. Saman tiedon voi kuitenkin olettaa olevan asiakkaan näkökulmasta 
arkaluontoista, ja asiakas ei välttämättä haluaisi itsestään kerättävän ja analysoitavan 
sellaista tietoa. Toisaalta voidaan ajatella käyttäjien aina hyväksyneen palveluiden 
käyttöehdot ja sitoutunut antamaan tietonsa jopa kolmansille osapuolille myytäviksi, 
vastineeksi yrityksen palvelusta.  
 
Perinteisesti lähtökohtana tiedonkeruussa on siis ollut salamyhkäisyys. Tiedon 
luovuttamista kolmansille, sen keräämisen laajuudesta ja lopullisista tarkoitusperistä 
on pyritty tehokkaasti vaikenemaan asiakkaalle. Tiedonkeruuta koskeva lainsäädäntö 
on kuitenkin pakottanut lyhyessä ajassa kansainvälisesti verkossa toimivien yritysten 
muuttamaan toimintatapojaan yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Tiedonkeruun 
normeja säädeltäessä, pyritään ottamaan huomioon myös toiminnan eettiset aspektit. 
Organisaatio voi käyttää dataa kilpailuedun lähteenä samalla minimoiden 
yksityisyyskysymyksistä aiheutuvat riskit kertomalla asiakkaalleen miten ja mitä 
asiakastietoa kerätään toteuttamalla siihen pohjautuvaa dialogia asiakkaan kanssa. 
Moni dataa keräävä, varastoiva ja sitä hyödyntävä yritys joutuu olemaan nyt ja 
tulevaisuudessa entistä avoimempi asiakkailleen tiedonkeruun päämääristään. 
Kuluttajille siirtyy valta päättää siitä, mille organisaatioille he luovuttavat tietojaan, ja 
mitä tarkoitusta varten. (Pearson, 2013, 17; Morey & Schoop, 2015, 98) 
 
4.2 Datan pääsy- ja jako-ongelmat 
 
Uudistavan muutoksen mahdollistaakseen, organisaation tulee pyrkiä integroimaan 
dataa useista lähteistä. Organisaatio voi myös ostaa Big Dataa kolmannelta 
osapuolelta, mutta se ei tarkoita, että pääsy kolmansien datakantoihin olisi aina 
suoraviivainen prosessi, jos tiedon jakaminen ei johda taloudelliseen hyötyyn (Manyika 
et al. 2011, 12). Big Data voi olla myös kilpailuetu jollekin sidosryhmälle, jolloin sen 
jakaminen muille voi olla taloudellisesti kannattamatonta toimintaa (Brown et al. 2011, 
3). Toisaalta organisaation ulkoiset datan pääsyongelmat synnyttävät ympärilleen 
uutta liiketoimintaa, kun teknologiayritykset kehittävät edistyneempiä metodeja Big 
Datan keräämiseksi, varastoimiseksi ja analysoimiseksi yhä laajemmalle 
kohderyhmälle.  
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Organisaatioiden sisällä kerätty tieto saattaa jakautua osastokohtaisiin ”siiloihin”, joka 
estää tiedon reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen (Brown et al. 2011, 4). 
Toisaalta, vaikka Big Dataan olisikin pääsy, johtajat saattavat seurata jatkuvaa 
tietovirtaa, tekemättä kuitenkaan seuraamansa dataan perustuvia päätöksiä 
(Davenport, 2014, 46). Yrityksen sisäisiä datan pääsyongelmia voisi ratkaista 
tekemällä tietoprosesseista läpinäkyviä koko organisaatiolle. Toisin sanoen, näyttää 
yhä laajemmalle joukolle kuinka ja mitä tietoa kerätään, mitä tarkoitusta varten ja missä 
määrin.  
 
4.3 Organisaatiomuutos ja osaaminen 
 
Kun Big Dataan on päästy käsiksi, ongelmaksi muodostuu sen määrä. Yrityksillä 
saattaa olla todella suuria määriä tietoa valmiina analysoitavaksi, mutta johtajat eivät 
tiedä mistä löytää arvokasta tietoa tai edes mistä aloittaa sen etsiminen (Barton, 2012, 
14). Ensimmäisten joukossa Big Dataa liiketoiminnallisesti hyödyntävät organisaatiot 
huomasivat tehokkuudessaan kasvua siksi, koska he olivat valmiita hyödyntämään 
uutta teknologiaa, ja koska he olivat valmiita organisaatiomuutokseen tehokkuuden 
maksimoimiseksi (Brown et al. 2011, 3).  
 
Johtajilta puuttuu usein viitekehys ymmärtääkseen Big Datan arvoa, ja sen 
hyödyllisyyttä. Yksityisellä sektorilla osaamisen puute on pullonkaula joillekin yhtiöille, 
koska markkinoiden uudet tulokkaat voivat käyttää Big Dataa kilpailuetuna tällaisia 
yhtiöitä vastaan. (Manyika et al. 2011, 11) Yleensä organisaation suurimmissa 
haasteissa piilee suurimmat mahdollisuudet koska myös kilpailijat kohtaavat samoja 
haasteita, ja niihin reagointi vaatii muutosta organisaatiossa (LaValle et al. 2011, 22). 
 
Big Datalla saavutettu kilpailuetu ei johdu siitä, että joillain yrityksillä olisi enemmän tai 
parempaa dataa käytössään, vaan siitä, että joidenkin yhtiöiden osalta johdolla on 
ymmärrys asettaa selkeitä tavoitteita ja määritellä menestystekijöitä. Tarvittavaa 
osaamista oikeanlaisten kysymysten esittämiseksi tulee myös löytyä. (McAfee & 
Brynjolfsson, 2012, 68) 
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4.3.1 Teknologiset ja tekniset ongelmat 
 
Tavoittaakseen Big Datan potentiaalisen arvon, organisaatioiden täytyy implementoida 
toimintoihinsa uusia teknologioita, jotka liittyvät varastointiin, laskentaan ja analyyttisiin 
ohjelmistoihin. (Manyika et al. 2011, 12) Työkalujen määrä volyymin, vauhdin ja 
vaihtelevuuden hallitsemiseksi on kasvanut vuosien aikana, ja suuri osa ohjelmistoista 
perustuu avoimeen lähdekoodiin - kuitenkin tällaisten työkalujen hallinta vaatii sellaista 
osaamista, joka on uutta monille IT-osastoille (McAfee & Brynjolfsson, 2012, 68). 
 
Tiedolla johtavat organisaatiot tekevät McAfee & Brynjolfsson, (2012, 68) mukaan 
parempia päätöksiä, kuin intuitiolla johtavat. Uuden teknologian ongelmat vaativat 
kuitenkin uutta tietoa ja osaamista. Tarvetta on uusien teknologioiden ja tekniikoiden 
innovaatiolle, joka auttaa yksilöitä ja organisaatioita integroimaan, analysoimaan, 
visualisoimaan ja hyödyntämään kasvavaa tiedon virtaa (Manyika et al. 2011, 12). 
Erilaisten visualisointityökalujen ja tekniikoiden arvo ja data-tieteilijöiden kysyntä 
ovatkin kasvaneet Big Datan lisääntyneen käytön myötä (McAfee & Brynjolfsson, 
2012, 65). 
 
Teknisten ongelmien taso riippuu siitä, minkälaista kokemusta organisaatiolla on 
liiketoimintatiedon hallinnasta. Vanhat systeemit ja tietokantojen yhteen sopimattomat 
rajapinnat estävät Big Datan integraation, ja niihin liittyvät uudenlaista arvoa tuottavat 
analyysimetodit (Manyika et al. 2011, 12). Data-tieteilijät ovat Big Datan käsittelyyn 
kouluttautuneita henkilöitä (Davenport & Patil, 2012, 77), joiden osaamista opetetaan 
harvoin perinteisillä tilastotieteiden kursseilla (McAfee & Brynjolfsson, 2012, 68). 
 
 
4.3.2 Toimialan rakenteen vaikutus 
 
Toimialan rakenteen vaikutus on haaste, jonka luonteeseen organisaatiolla on vähän 
keinoja vaikuttaa. Organisaatio, jolla ei ole mahdollisuuksia tai tarvetta suuren 
tietomäärän keräämiseen ja analysointiin, kohtaa haasteita implementoidessaan Big 
Dataa strategiaansa. Big Data on tarkoituksenmukaisuuskysymys, ja siitä ei voi olla 
hyötyä jokaiselle organisaatiolle, koska data ilman johtopäätöksiä on vain dataa.  
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Toimialat, joilta puuttuu tulospaineet tai sisäisen tietoprosessin läpinäkyvyys, ja 
sellaiset toimialat, joilla tulonlähteet ovat keskittyneitä, ovat todennäköisesti hitaampia 
omaksumaan Big Datan liiketoiminnallisen hyödyntämisen potentiaalin (Manyika et al. 
2011, 12-13). Sellaiset toimialat tulevat realisoimaan Big Datan mahdollisuudet 
aikaisemmin, jotka ovat valmiita hyödyntämään dataa rahallisesti, ja joilla on 
suuremmat taloudelliset kannustimet tehdä niin (Brown et al. 2011, 3).  
 
Manyika et al. (2011, 12) mukaan esimerkiksi julkisen terveydenhuollon voi olla 
kannattamatonta käyttää klinikka- ja potilasdataa hyväkseen vähentääkseen 
tarpeettomista hoitotoimenpiteistä johtuvien potilaskäyntien määrää. Vähemmät 
potilaskäynnit voivat tarkoittavat sektorille pienempiä maksuja, jolloin asiakkaan hyöty 
koituu organisaatiolle kustannukseksi. (Manyika et al. 2011, 12-13) 
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 5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Big Datan analyysi eroaa perinteisestä tilastotieteellisestä mallintamisesta siten, että 
siinä tarkoituksena ei ole etsiä kausaalisuhteita, vaan todeta korrelaatioita.   Big 
Datassa on reaaliaikaisuutensa ja suuren volyyminsa puolesta vastaus siihen mitä 
tapahtuu (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, 16, 27), mutta sieltä löytääkseen jotakin 
reaalimaailman ilmiötä mallintavia suhteita, data-tieteilijöiden tulee osata esittää 
relevantteja kysymyksiä (LaValle, 2011, 25) ja omaksua uudenlaista osaamista uuden 
teknologian parissa (Manyika et al. 2011, 12). Myös johtajien tulee valmistautua ja 
valmistaa organisaatio muutokseen (McAfee & Brynjolfsson, 2012, 65), mikäli 
yrityksellä ei ole kokemusta liiketoimintatiedon hallinnasta. Korrelaatioiden 
paljastaminen on Big Datan mahdollisuuksien perusta, ja niitä hyödynnetään 
markkinoinnin, päätöksenteon sekä innovaation tukena.  
 
Tutkielmassa käytiin läpi monenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita, joita organisaatiot 
voivat pohtia harkitessaan Big Datan implementointia strategiaansa. Markkinatiedon 
läpinäkyvyys on tärkeää suurimmalle osalle yrityksistä (Granados et al. 2008, 164), 
koska varsinkaan PK-yrityksillä on harvoin omaa, suurta ja reaaliaikaista tietokantaa, 
jota hyödyntää. Toisaalta liian profiloivan, mahdolliseen yksityishenkilön 
tunnistamiseen johtavan tiedon liiallinen läpinäkyvyys voi aiheuttaa perustuslaillisia 
ongelmia, koskien yksityisyydensuojaa (Barton, 2012, 14). Tiedon läpinäkyvyydestä 
voi siis aiheutua hyötyjä ja haasteita organisaatioille. Yritykset voivat myös turvautua 
tiedon ostamiseen kolmannelta osapuolelta kokiessaan sen tarpeelliseksi (Manyika et 
al. 2011, 12). Big Data on ennen kaikkea tarkoituksenmukaisuuskysymys. Mikäli 
organisaatiolla on vähän kokemusta sisäisestä liiketoimintatiedon hallinnasta, 
kannattaa harkita tarkkaan suurien investointien tekemistä seuraavan asteen 
teknologiaan. 
 
Dataan liittyvät käytännöt ja tiedon läpinäkyvyys ovat sidoksissa niin toisiinsa, että 
hallitsemattomasti kasvavan datan ominaispiirteisiin. Datan pääsy- ja jako -ongelmat 
johtuvat siitä, että markkinatieto ei ole kaikkien saatavilla tasapuolisesti (Granados et 
al. 2008, 164), kun taas markkinatiedon läpinäkyvyys aiheuttaa pahimmillaan 
yksityisyysongelmia ja kilpailuedun menetyksen (Morey & Schoop, 2015, 96; Grandos  
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et al. 2008, 164 ). Tiedon arvoa on vaikea määritellä, koska se on jokaisen ihmisen 
aineetonta omaisuutta. Yritykset pyrkivät tiedottamaan yhä selkeämmin asiakkaitaan, 
mitä tietoa kerätään ja miten sitä käytetään (Morey & Schoop, 2015, 98). Esimerkiksi 
Google on alkanut käyttää tietosuojamuistutuksia, joissa kerrotaan sen Big Datan 
keruun ja käytön periaatteista. Dataan liittyvien käytäntöjen eettistä pohjaa voidaan 
pitää moraalisena imperatiivina (Florini, 2000), joka tulee ottaa huomioon 
tiedonkeruussa ja -käsittelyssä.  
 
Big Dataan perustuva korrelaatioiden paljastaminen voi auttaa yhtiöitä markkinoinnin 
segmentoinnissa, päätöksenteon tukena innovatiivisten löydösten avulla (Russom, 
2011, 9).  Reaaliaikainen ja läpinäkyvä markkinatieto organisaatiossa voi auttaa 
markkinoijia mikrosegmentoimaan asiakkaitansa yhä tarkemmin, jolloin tuotteita ja 
palveluita voidaan kohdentaa yhä tarkemmin ja oikeaan aikaan asiakkaille. Tarkoitus 
on muodostaa asiakkaasta kokonaiskuva, josta käytetään myös nimitystä ”kokonainen 
asiakas” (Whole Customer) (Pearson, 2013, 17).  
 
Reaaliaikaisen seurannan ja innovatiivisten löydösten avulla Big Datasta voidaan 
jalostaa uusia ideoita liiketoimintamallien ja piilevien asiakastarpeiden löytämiseksi 
(Manyika et al. 2012, 12). Big Dataa päätöksenteon tukena käyttäessä, tulee ottaa 
huomioon havaittujen ilmiöiden välisten kausaalisuhteiden puute. Korrelaatioiden 
paljastaminen voi toimia päätöksenteon tukena, jos mittarit voidaan validoida ja 
malleissa havaitut ilmiöt kyetään toteamaan myös reaalimaailmassa (LaValle, 2011, 
25). 
 
Big Data käsittää muun muassa ihmisten sijaintiedot, IP-osoitteet, sivu-, hakukone- ja 
kommunikaatiohistoriat, ja tiedonkeruu tapahtuu ihmisten itse luovuttamana sekä 
digitaalisena jälkenä evästeiden ja sensoripohjaisten mobiilisovellusten kautta (kuvio 
4.). Lainsäädäntö pyrkii nyt ja tulevaisuudessa ottamaan huomioon myös tiedonkeruun 
eettisen aspektin, jolloin tiedonkeruusta ja -hallinnasta vastuussa oleva organisaatio 
joutuu tekemään tiedon keruu- ja käyttöprosessistaan lähtökohtaisesti läpinäkyvän 
asiakkaalleen. (Morey & Schoop, 2015, 100) Asiakas luovuttaa tietojaan 
palveluntarjoajalle vastineeksi palvelun käyttöoikeudesta, mutta ei ole usein tietoinen 
siitä, kuinka paljon ja mitä tietoja hänestä kerätään. Uudet tiedonkeruun standardit 
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voivat osoittautua haasteeksi joillekin organisaatioille, mikäli niiden ansaintalogiikka 
perustuu Big Datan poistamaan informaation epäsymmetriaan.  
 
Tiedon tekeminen tärkeille sidosryhmille helpommin ja nopeammin saatavaksi voi olla 
yritykselle kilpailuetu, mutta vääriin käsiin päätyessään tieto voi vahingoittaa yritystä. 
Mahdollisimman laajasti saatavilla tieto on ennen kaikkea yhteiskunnan etu olettaen, 
että se vähentää tiedon epäsymmetriaa, ja siitä taloudellisesti hyötyvien 
organisaatioiden määrää. Yksittäinen organisaatio voi hyötyä läpinäkyvästä 
tietoprosessista kehittämällä sen pohjalta uusia innovaatioita ja malleja 
päätöksentekoa varten, tai jakamalla tietoa useampien yritysten sisäisten 
sidosryhmien kanssa välttääkseen tiedon siiloutumista (Manyika et al. 2011). 
 
Kuten todettu, Big Data ei ole automaattisesti paras ratkaisu kaikille organisaatioille. 
Osaamisen ja muutokseen sopeutumisen tason lisäksi, uusin liiketoimintatiedon 
hallinnan trendi on toimialakohtainen (Brown et al. 2011). Kun kaikilla toimijoilla ei ole 
mahdollisuutta hyötyä Big Datasta tasapuolisesti, siitä suhteellisesti enemmän 
hyötyvät organisaatiot ovat lähtökohtaisesti kilpailijoitaan paremmassa asemassa. 
Kilpailuedun tavoittelu on luonnollista kaikilla tulospaineellisilla sektoreilla. 
 
Eniten Big Datasta hyötyvät tietointensiiviset toimialat, joilla on paljon kokemusta 
liiketoimintatiedon hallinnoimisesta. Big Data on suurimmaksi osaksi 
strukturoimatonta, jolloin datan muokkaaminen analyysikelpoiseksi voi viedä 
suurimman osan sen analysointiin tarkoitetusta ajasta. Tutkielman johtopäätökset 
voidaan kiteyttää lauseeseen: tärkeämpää on etsiä organisaation toiminnan kannalta 
relevanttia dataa ongelmalähtöisellä lähestymistavalla, kuin kerätä valtavia määriä 
strukturoimatonta dataa, jonka käyttökelpoiseksi muokkaamiseen kuluu paljon aikaa. 
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Jatkotutkimusaiheita:  
 

● Big Datan tietokannat ja sen analysointi käytännön toteutuksen näkökulmasta 
● Datankeruun tulevaisuus: eettiset aspektit 
● Sensoripohjaisten mobiilisovellusten reaaliaikainen hyödyntäminen 

 
Tutkielmassa ei päästy käytännössä keräämään, jalostamaan tai analysoimaan suuria 
määriä tietoa. Tutkielman tarkoitus on tarjota lähtökohta Big Datan 
tarkoituksenmukaisuuden pohdinnalle organisaatiossa ja jatkotutkimukselle, jossa on 
mahdollista syventyä yhä tarkemmin johonkin tutkielmassa esiteltyyn hyötyyn tai 
haasteeseen. Hyvä jatkotutkimusaihe olisi tiedonlouhinnan ja -analyysin toteuttaminen 
käytännössä, jollain kolmannen osapuolen ohjelmistolla. Sensoriteknologian 
hyödyntäminen mobiilisovellusten avulla voisi olla myös hyvä käytännön 
jatkotutkimusaihe. Jatkotutkimuksen voisi myös rajoittaa koskemaan vain tiettyä 
toimialaa, kuten tietotekniikkasektoria tai jotakin muuta digitaalista kaupankäyntiä 
harjoittavaa toimialaa tai toimijaa. Myös datankeruun eettisistä aspekteista voisi 
toteuttaa jatkotutkimuksen, koska aihe on ajankohtainen ja siitä löytyy julkaistua tietoa. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Työssä käytetyt tietotekniset käsitteet: 
  
 
Sensoriteknologia Esimerkiksi nykyaikaisista matkapuhelimista löytyvät, 

automaattisesti ympäristöstään havaintoja keräävät sensorit 
voivat tallentaa tietoa jopa reaaliajassa 

 
Tavukoko Tietotekniikassa käytetty yleinen mittayksikkö. Yhden tavun 

koko on kahdeksan bittiä. 
 
Alkio    Alkio on joukon sisältämä yksittäinen havainto 
 
Petatavu   10005 tavua 
 
Yottatavu   10008 tavua 
 
Virkistystaajuus Taajuuden yksikkö, värähtelytaajuus ilmoittaa kuinka monta 

kertaa jokin asia värähtelee sekunnissa 
 
Kryptografia Digitaalisen tiedon salaaminen salausalgoritmin avulla 
 
Algoritmi Prosessikuvaus 

 


