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Kestävää kehitystä on tutkittu jo vuosikymmeniä, kun taas kaikkia big datan 

mahdollisuuksia ei tunneta. Kestävää kehitystä ja big dataa ei ole vielä tutkittu 

yhdessä laajemmin, mutta voidaan jo todeta, että näiden kahden tekijän välillä on 

yhteyksiä.  

Työ käsittelee big datan hyödyntämistä ja sen tarjoamien mahdollisuuksien 

vaikutuksia kestävässä liiketoiminnassa. Työn alussa määritellään big data ja 

kestävän kehityksen osa-alueet, joiden pohjalta tutkimusosuudessa syvennytään 

tarkastelemaan big datan hyötyjä ja sen soveltamisen keinoja kestävän 

liiketoiminnan tukena. Työn tavoitteena on selvittää, kuinka big dataa voi 

hyödyntää yrityksen kestävän liiketoiminnan eri osa-alueilla.  

Työssä kestävä liiketoiminta on jaettu liiketoiminnan johtamiseen ja käytännön 

operatiiviseen toimintaan. Liiketoiminnan johtaminen sisältää yrityksen 

strategian sekä innovaatiotoiminnan. Kestävän liiketoiminnan operatiivisissa 

toiminnoissa keskitytään valmistukseen, tuotteen elinkaaren hallintaan, 

toimitusketjun hallintaan sekä tiedonhallintaan. Työ tarjoaa keinoja ja ratkaisuja, 

joilla yritys voi kehittää kestävää liiketoimintaansa. Tutkimusosuuden pohjalta 

voidaan todeta, että big datasta ja sen harkitusta hyödyntämisestä on hyötyä 

kestävässä liiketoiminnassa. 
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1 JOHDANTO 
 

Big data on noussut teknologian puhutuimmaksi aiheeksi 2010-luvulla. Big dataa on kuvattu 

mullistavaksi ja sen on myös sanottu olevan ainoa tapa yrityksille tulevaisuudessa saavuttaa 

innovaatioita, kilpailukykyä sekä tuottavuutta. Kestävä kehitys on puolestaan ollut pinnalla jo 

vuosikymmenien ajan. Yritysmaailmassa kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys on 

huomioitu liiketoiminnassa vakavasti vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen muun muassa 

Euroopan Unionin luomien direktiivien ja päästörajoitteiden takia. Puolestaan big datan 

mahdollisuuksia ja sen käyttöä yrityksissä vasta opetellaan. Big dataa ja kestävää kehitystä ei 

ole vielä laajalti tutkittu yhdessä, mutta big datasta voisi olla hyötyä kestävää kehitystä 

tukevan liiketoiminnan ekologisella, taloudellisella sekä sosiaalisella osa-alueella. 

Tutkielmassa käsitellään big datan hyödyntämistä kestävässä liiketoiminnassa ja sen eri osa-

alueilla. Kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden 

koulutusohjelmalle keväällä 2016. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

 

Kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää millaisia yhteyksiä big datalla ja kestävällä 

kehityksellä on liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkielmassa selvitetään myös big datan ja 

kestävän kehityksen ominaisuuksia sekä piirteitä. Työn päätutkimuskysymys on: 

 

” Millä tavoin yritys voi hyödyntää big dataa kestävässä liiketoiminnassa ja sen eri osa-

alueilla? ” 
 

Tutkielma käsittelee syvemmin big datan hyödyntämistä yrityksen johtamisessa ja sen 

operatiivisessa toiminnassa kestävän liiketoiminnan näkökulmasta. Tutkielma tarjoaa myös 

muutamia konkreettisia esimerkkejä eri teollisuuden ja kaupan aloilta, ja siitä kuinka ne ovat 

pystyneet hyödyntämään data-analytiikkaa kestävän toiminnan kehittämisessä. 
 

Työ on rajattu tutkimaan pääpiirteissään big dataa sekä kestävää kehitystä. Työssä käsitellään 

big datan lisäksi data-analytiikkaa, sillä joissakin tutkielmassa esitetyissä tilanteissa yrityksen 

keräämää dataa ei voida välttämättä luokitella big dataksi. Työ tarjoaa big datan tuomien 
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hyötyjen lisäksi tietoa data-analytiikan tarjoamista mahdollisuuksista. Tämän lisäksi työssä 

tutkitaan tuotteen elinkaarta, arvoketjua sekä kestävää liiketoimintaa. Kestävää kehitystä ja 

big dataa yhdessä analysoidaan liiketoiminnan strategian, innovaatioiden sekä operatiivisten 

toimintojen osa-alueilla. Tutkielmassa ei käsitellä yrityksen taloutta muutoin kuin 

kustannussäästöjen näkökulmasta.   

 

Työn tavoitteena on tarjota kattava katsaus big datan ja data-analytiikan hyödyistä kestävää 

kehitystä tukevassa liiketoiminnassa. Tutkielma tarjoaa vaihtoehtoja ja ratkaisuja yrityksille, 

jotka pyrkivät kehittämään liiketoimintaansa kestävämmäksi sekä muodostaa yleiskuvan siitä, 

mitä big data voi tarjota kestävän kehityksen tueksi. 

 

1.2 Työn menetelmät ja rakenne 

 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Tutkielma koostuu johdannosta, käsitteiden 

selvittämisestä, tutkimusosuudesta sekä johtopäätöksistä ja yhteenvedosta. Määriteltäviä 

käsitteitä ovat big data ja kestävä kehitys yrityksen liiketoiminnassa, joka sisältää myös 

määritelmät kestävälle liiketoiminnalle, arvoketjulle sekä tuotteen elinkaarelle. 

Tutkimusosuudessa keskitytään johtamisen ja operatiivisen toiminnan analysointiin kestävän 

kehityksen sekä big datan näkökulmasta. Työ on toteutettu tieteellisten artikkelien sekä 

muiden julkaisuiden pohjalta. Lähdetietokantoina on käytetty muun muassa Science Direct-, 

Emerald Journals-, EBSCO-, Scopus- ja ABI-tietokantaa sekä esimerkkiyritysten www-

sivustoja.  

 

Tietokantojen hakusanoina on käytetty useita englanninkielisiä termejä kestävään 

kehitykseen, kestävään valmistukseen, data-analytiikkaan sekä elinkaariajatteluun liittyen. 

Yleisimmin käytettyjä hakusanoja ovat: sustainability, sustainable business, big data and 

sustainability, big data and innovations, big data in business strategy, product life cycle sekä 

data analytics and sustainability. Suurin osa lähteistä on tieteellisiä artikkeleita. Lähteitä on 

tarkasteltu kriittisesti ja tutkimuksia voidaan pitää luotettavina. Yritysten ja yhdistysten 

internetsivuja on myös tarkasteltu kriittisesti ja niiden kirjoitusajankohtaa sekä julkaisijaa on 

pohdittu ajatuksella ennen lähteiden käyttöä.  
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2 BIG DATA JA YRITYKSEN KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA 
 

Tässä kappaleessa käsitellään big dataa käsitteenä: mitä sillä tarkoitetaan, millaisia ongelmia 

se saattaa synnyttää ja mihin sitä yleisimmin käytetään. Myös arvon luomista big datan avulla 

sekä suunnitelmallisuutta datan hyödyntämiseksi käsitellään. Lisäksi kappale esittelee 

kestävän liiketoiminnan eri osa-alueita, kuten kestävää kehitystä, tuotteen elinkaarta sekä 

yrityksen arvoketjua.  

 

2.1 Big Data 

 

Big datan on sanottu olevan innovaatioiden seuraava rajapyykki, joka tulee tuottamaan 

kilpailuetuja yrityksille. Big data tulee olemaan yksittäisten yritysten kilpailukyvyn sekä 

kasvun merkittävä tekijä, ja jokaisen yrityksen täytyisi kilpailutilanteen näkökulmasta ottaa 

big data vakavasti huomioon. Useimmilla aloilla monet toimijat luovat dataohjautuvia 

strategioita innovoidakseen, kilpaillakseen sekä saavuttaakseen lisäarvoa reaaliaikaisesta 

informaatiosta. (Manyika et al. 2011) 

 

2.1.1 Määritelmä 

 

Big data voidaan määritellä monilla tavoilla. Osaltaan määritelmä voi sisältää maininnan 

datan määrästä, sen rakenteesta tai rakenteen puuttumisesta. Datan piirteitä ovat lisäksi datan 

monimutkaisuus sekä datan käsittelyn nopeus. Big dataa on myös kuvailtu lauseella: ”Big 

data on korkean volyymin, suuren nopeuden sekä korkean vaihtelun informaatiota, joka vaatii 

kustannustehokaita sekä innovatiivisia datan prosessoinnin menetelmiä, jotta voidaan 

saavuttaa tehostettua päätöksentekoa tai laajempaa käsitystä yrityksen liiketoiminnasta.” 

(Drake & Lake 2014, s. 2)  

 

Nykypäivänä dataa kerätään ennennäkemättömiä määriä. Aikaisemmin päätöksiä tehtiin 

summittaisten ennusteiden tai vaivalloisten käsintehtyjen analyysien avulla, mutta nykyään 

päätöksiä voidaan perustaa datalähtöisten matemaattisten mallien tuloksiin. Tällainen big data 

-analytiikka ohjaa lähes jokaista yhteiskunnan osa-aluetta, kuten mobiilipalveluita, tuotantoa 

sekä myyntiä. Koska datan säilytyksen kustannukset ovat vähentyneet sekä tietokoneiden 
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ohjelmistojen tehokkuus on kasvanut, big dataa voidaan soveltaa uusilla tavoilla joka päivä. 

(Gehrke et al. 2014; Baumgartner et al. 2014) 

 

Yleiset datan luokittelun kolme v:tä voidaan soveltaa myös big datan tarkasteluun. Kuvasta 1 

voidaan nähdä kolme datan ulottuvuutta, joita ovat määrä (volume), nopeus (velocity) ja 

vaihtelu (variety). Määrä on big datan merkittävin ja yleisin ulottuvuus. Se tarkoittaa tuotettua 

sekä prosessoitua, jopa petatavujen suuruista määrää dataa. Nopeudella kuvataan puolestaan 

sitä nopeutta, jolla data generoidaan ja prosessoidaan halutun merkityksen pohjalta 

reaaliaikaisesti. Vaihtelu merkitsee sitä, että suurin osa datasta on epämääräistä tai jopa 

rakenteetonta. (Stich et al. 2015, s. 448) Nykypäivänä datan luokitteluun on lisätty kaksi uutta 

v:tä, jotka ovat moninaisuus (variability) sekä arvo (value). Moninaisuudella tarkoitetaan 

datan arvon luokittelun laajentumista. Big datan avulla voidaan kerätä laajasti tietoa 

esimerkiksi ihmisten kokemuksista tai koneiden toiminnasta, ja se näyttää täten enemmän 

vaihtelua kuin tavalliset tietoaineistot. Arvolla puolestaan viitataan pieneen arvotiheyteen 

sekä suureen kokonaisarvoon, joka etenkin big datalla on. Usein suuren datamäärän sisällä 

vain pieni osa tiedosta on hyödyllistä, joten sitä tulee arvioida sekä analysoida kriittisesti. 

Data-analytiikan keinoilla arvokkaasta tiedosta voidaan saada merkittäviä hyötyä ja sitä 

voidaan käyttää liiketoiminnan operaatioiden tukemisessa. (Li et al. 2015a)  
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Kuva 1. Big Datan luokittelu 

 

2.1.2 Käsittely ja analysointi 

 

Analysoitaessa big dataa, on osattava arvioida analyysissä tarvittavia sekä käytettäviä 

parametreja ja testattava niitä, koska arviointivirheet kasaantuvat silloin, kun päätöksiä 

perustetaan suurelle määrälle parametreja. Ylimääräiselle melulle on olemassa malleja ja 

muuttujia, joiden avulla ongelmia voidaan välttää. Ennen datan analysointia olisi tärkeä myös 

testata tietoaineistoa vieraiden havaintojen varalta ja tutkia onko se normaalijakautunutta vai 

jatkuvaa, jotta voidaan varmistua datan oikeellisuudesta ja testauksen mahdollisuuksista. 

(Dubey at al. 2015b) 

 

Big data viittaa suurten tietoaineistojen sekä tehokkaiden analysointiohjelmistojen 

hyödyntämiseen. Niiden avulla voidaan saada reaaliaikaista tietoa tai löytää piilossa olevia 

malleja erilaista toiminnoista ja rakenteista. (Baumgartner et al. 2014) Big dataa 

hyödynnetään usein laajojen kokonaisuuksien analysoimisessa, ja usein samankaltaisten 

hyötyjen saavuttaminen pienellä skaalalla ei ole mahdollista. Laajoilla kokonaisuuksilla 

tavoitetaan uusia näkemyksiä ja luodaan erilaisia lisäarvon muotoja tavoilla, jotka auttavat 
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kehittämään organisaatioita sekä suhteita ihmisten ja valtioiden välillä. Big data on usein 

myös sotkuista, vaihtelee laadultaan ja on jakautunut lukemattomille servereille ympäri 

maailmaa, mikä voi hankaloittaa mittavien analyysien tekemistä. (Mayer-Schonberger & 

Cukier 2015, s. 7–14)  

 

Big data ja sen tietoaineistot yhdistävät dataa yrityksestä, sen yhteistyökumppaneilta, 

toimittajilta ja asiakkailta. Big data -tekniikoita hyödynnetään lähes kaikessa satelliittikuvien 

lukemisesta matkapuhelinkäyttäjien olinpaikkojen seuraamiseen. Toisaalta dataa löydetään 

myös rakenteettoman informaation joukosta, kuten internetsivujen tai verkkokauppojen 

kommenteista. Sitä hyödynnetään myös luomalla malleja esimerkiksi sään muuttumisesta, 

jotta virvokkeiden kulutusta voitaisiin paremmin ennustaa. Tietoaineistot ovat niin 

monimutkaisia ja suuria, että niiden käsittely tyypillisillä tietokantaohjelmistoilla ei ole 

mahdollista. (Baumgartner et al. 2014) 

 

2.1.3 Hyödyntäminen 

 

Big dataa hyödyntäessä merkityksellisesti, on tarpeellista käyttää tehokkaasti koko laskennan 

kapasiteettia sekä monipuolisia algoritmeja, jotta voidaan yhdistää, suodattaa, analysoida sekä 

tunnistaa kaavamaisuutta big datan tietoaineistoissa. Tämän jälkeen tuloksien pohjalta 

voidaan tehdä hyödyllisiä yhteenvetoja sekä väitteitä. Tällainen tietoaineistojen tutkiminen 

osoittaa nykyaikaisten teknologioiden viisasta käyttöä ja datan mahdollisuuksia hyödynnetään 

silloin tehokkaasti. Sopivien teknologioiden sekä lähestymistapojen avulla 

ammatinharjoittajien ja tutkijoiden on mahdollista kysyä merkittäviä kysymyksiä datan 

tarkoituksesta, arvioida sisältöjen luotettavuutta sekä päättää millaisessa kontekstissa löytöjä 

kannattaisi käyttää. Toisin sanoen, he selvittävät kuinka big datasta saadaan irti sen todellinen 

arvo. Lopulta on selvää, että tehokas big datan prosessointi vaatii moniammatillista 

lähestymistapaa, jotta ratkaisuja saadaan aikaiseksi. (Trovati et al. 2015, s. 5)  

 

Big datan edellä mainitut hyödyt ja ominaisuudet luovat perustan tarkalle ennustamiselle. 

Aikaisemmin yritykset eivät ole saaneet kerättyä ja käsiteltyä suurta määrää ulkoisista 

lähteistä louhittua dataa, mutta nykyään big data mahdollistaa tarkemman ennustamisen sekä 

paremman järjestelmien tehon täsmällisen todennäköisyyslaskennan avulla. Big datan 
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tarkoitus ei ole opettaa tietokoneita ajattelemaan kuten ihmiset, vaan liittää matematiikkaa 

suuriin datamääriin, joiden avulla saavutettaisiin johtopäätöksiä todennäköisyyksistä. 

Esimerkiksi tietokoneet pystyisivät laskemaan ja päättelemään, millä todennäköisyydellä 

saapuva sähköposti olisikin roskapostia tai ennakoivan tekstinsyötön osalta, millä 

todennäköisyydellä kirjoitettujen kirjainten ”koiar” täytyisikin tarkoittaa sanaa ”koira”. Avain 

vastaavan kaltaisten systeemien ja järjestelmien ennustamistaitoon sekä toimivuuteen on 

niihin syötetty valtava datamäärä. Systeemejä on tästä kuitenkin kehitetty eteenpäin siten, että 

ne itse parantelevat itseään etsimällä parhaita malleja ja kaavoja samalla kun lisää dataa 

syötetään niille käsiteltäväksi. (Mayer-Schönberger & Cukier 2015, s. 12) 

 

2.1.4 Haasteet 

 

Datamäärän kasvaessa sen käsittely muuttuu vaikeaksi. Klassisia tämän päivän algoritmeja ei 

ole suunniteltu käsittelemään big datan laajuutta, haasteita tai vaatimuksia. Big data 

käsittääkin kaksi merkittävää haastetta, tekniikan ja semantiikan. Tekniikan ongelmana on 

ratkaista, kuinka tehokkaasti voitaisiin hallita ennalta arvaamatonta dataa. Semantiikka pitää 

sisällään ongelman kuinka löytää ja yhdistää merkityksekkäästi informaatiota, joka on 

käyttötarkoitustaan ajatellen mielekästä. Semantiikan toisena ongelmana ovat datan laadun 

haasteet. Datan laadun arviointi yhdessä tehokkaan datan hallinnan kanssa muodostavat kaksi 

merkittävintä huolen aihetta. Mahdollisten haasteiden takia on siis tärkeä mitata big datan 

tietoaineistojen täydellisyyttä sekä rakennetta. (Trovati et al. 2015, s. 5) 

 

Yksi big datan haasteista on myös datan heterogeenisyys. Konepohjaisessa analytiikassa 

algoritmit olettavat datan olevan homogeenistä ja ymmärtävät heikosti datan eri sävyjä. Tämä 

huomioiden, datan täytyy olla analytiikan ensiaskeleena hyvin selkeärakenteista. Toisena 

haasteena on luoda automaattisesti oikeanlaista metadataa kuvailtavana olevasta tallennetusta 

datasta. (Gehrke et al. 2014) Katina ja Miller (2013) kertovat, että samalla kun big data 

tarjoaa äärimäisen hyödyllistä informaatiota yrityksen toiminnan avuksi, tuo se mukanaan 

myös omia haasteitaan, joita ovat muun muassa datan turvallisuus ja datan säilytysaika. 

 

Big datan käytön haasteita ovat myös datan epäjohdonmukaisuus sekä epätäydellisyys. Big 

data pitää yhä enenevissä määrin sisällään informaatiota, jonka luotettavuus vaihtelee ja jota 
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on kerätty monipuolisista lähteistä. Epävarmuus, virheet sekä puuttuvat arvot ovat usein läsnä 

automaattisesti ja niitä on osattava käsitellä. Kuitenkin datan suuri määrä voi joissain 

tapauksissa kompensoida puuttuvaa dataa, tarkistaa ristiriitaisia tapauksia, vahvistaa 

luotettavia suhteita sekä paljastaa piilossa olevia yhteyksiä ja malleja. Suuren ja jatkuvasti 

kasvavan datamäärän hallinta on ollut ongelmana jo useita vuosikymmeniä. (Gehrke et al. 

2014) Big data voi kuitenkin kasvattaa heikon datan laadun vaikutuksia sekä sen aiheuttamia 

seuraamuksia. Tallennettu data voi olla virheellistä esimerkiksi käyttöliittymän päivityksen tai 

suuren tietomäärän rasituksen takia. Data täytyisi siis aina tarkistaa kokonaisuuden, 

yhdenmukaisuuden, rakenteen, tarkkuuden, kahdentumisen sekä eheyden osalta. (Morabito 

2015, s. 34) 

 

Big datan käytöstä syntyy myös eettisiä haasteita. Yritykset hyödyntävät dataa usein 

oppiakseen lisää työntekijöistään, lisätäkseen tuottavuuttaan sekä kehittääkseen 

liiketoiminnan prosessejaan. Esimerkiksi työntekijöiden liikkeiden ja suorittamisen jatkuva 

tarkkailu ei välttämättä ole työntekijöiden parhaan edun mukaista eikä lopulta tehosta 

yrityksen prosesseja. Yksi suurimmista big datan haasteista onkin ihmisten yksityisyyden 

säilyttäminen. Jokapäiväisessä elämässä jätämme jälkeemme digitaalisia jalanjälkiä, jotka 

yhdistettynä toisiinsa voisivat tarjota ainutlaatuista tietoa meistä, joka muuten jäisi 

huomaamatta. (Katina & Miller 2013) Esimerkiksi ihmisten terveydentilasta tallennetaan 

digitaalista tietoa sairaaloissa, ja tällaista arkaluontoista dataa varten on määrätty lakeja ja 

säädöksiä. Yksityisyyden hallinta on ongelma sekä teknisellä että sosiologisella tasolla. 

Ongelmia on tarkasteltava ja ratkaistava, jotta big dataa voitaisiin hyödyntää turvallisesti ja 

loukkaamatta ihmisten yksityisyyttä. (Gehrke et al. 2014) 

 

2.1.5 Arvon luonti big datan avulla 

 

On olemassa viisi tapaa, joilla big data voi luoda arvoa yrityksille. Ensimmäiseksi big data voi 

tarjota merkittävää arvoa yritykselle luomalla informaatiosta läpinäkyvämpää sekä lisäämällä 

sen käytettävyyttä. Toiseksi organisaatioiden luodessa ja säilyttäessä yhä enemmän 

digitaalista dataa, voivat yritykset kerätä tarkkaa ja yksityiskohtaista informaatiota 

operaatioistaan aina tuotteiden inventaarioista työntekijöiden sairauspoissaolojen määrään.  

Tällä tavalla yritys voi havaita vaihteluita toiminnoissaan ja tarpeen mukaan kehittää 
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suorituskykyään. Johtavat yritykset hyödyntävät big datan keräystä sekä analysointia 

luodakseen hallittuja muutoksia muun muassa yritysjohdon parempien päätösten 

aikaansaamiseksi. Toiset yritykset puolestaan hyödyntävät big dataa jokapäiväisessä 

ennustamisessa sekä nykytilan arvioinnissa, jolloin liiketoiminnan keinoja voisi kehittää 

saatujen tulosten perusteella. (Manyika et al. 2011) 

 

Kolmantena keinona arvon luonnissa big data tarjoaa yrityksille mahdollisuuden segmentoida 

asiakkaitaan rakenteisemmalla tasolla kuin aikaisemmin on ollut mahdollista. Tuotteita ja 

palveluita tuottavat yritykset, jotka ovat käyttäneet segmentointia onnistuneesti useiden 

vuosien ajan, vievät konseptejaan uudelle tasolle. Ne käyttävät reaaliaikaista mikro-

segmentointia markkinoinnin kohdistamiseen ja myynninedistämiseen. Personalisoituja 

tarjouksia asiakkaille hyödynnetään jatkuvasti kasvattamalla asiakkaiden moniulotteisia 

kokemuksia, jotta lopulta myyntiä, asiakastyytyväisyyttä sekä asiakkaiden uskollisuutta 

saataisiin korotettua. (Manyika et al. 2011; Baumgartner et al. 2010) 

 

Big datan tarjoama neljäs keino on hienostuneempi analyysi, jonka avulla voidaan 

merkittävästi parantaa päätöksentekoa yrityksessä. Viimeisenä arvon luomisen keinona on big 

datan hyödyntäminen tulevaisuuden tuotteiden sekä palveluiden kehityksen parantamisessa. 

Esimerkiksi valmistajat voivat hyödyntää tuotteisiin sulautettujen sensoreiden tuottamaa dataa 

suunnitellessaan ja tarjotessaan innovatiivisia myynnin jälkeisiä palveluita, kuten ennakoivia 

huoltotoimenpiteitä asiakkailleen. (Manyika et al. 2011) 

 

2.1.6 Suunnitelmallisuus data-analytiikan tukena 

 

Yritykset tarvitsevat suunnitelman, jolla dataa voidaan tehokkaasti integroida toimintaa 

tukemaan. Kriittistä dataa kerätään useimmiten tietoteknisistä järjestelmistä yrityksen 

toiminnan eri osa-alueilta, kuten asiakaspalvelusta, hinnoittelusta tai toimitusketjusta. 

Tiedonkeruu on kuitenkin monimutkaistunut, ja nykyään tärkeää informaatiota löytyy 

yrityksen ulkopuolelta suunnittelemattomassa ja arvaamattomassa muodossa esimerkiksi 

sosiaalisen median keskustelupalstoilta. Jotta informaatio olisi hyödyllistä ja pitkäaikaista, 

täytyy uusiin datan voimavaroihin investoida. (Biesdorf et al. 2013) 
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Ainoastaan big datan kerääminen ei vapauta käyttöön sen potentiaalista arvoa vaan sitä on 

myös analysoitava. Jotta datasta saavutetusta sisällöstä olisi hyötyä yritykselle, tarvitsevat 

organisaatiot asiantuntijoita, jotka osaavat yhdistää yrityksen sisäisiä funktioita sekä 

kykenevät tehokkaasti kommunikoimaan niiden välillä. Toisin sanoen, yrityksissä täytyy olla 

analytiikan osaamista ja henkilöstöä, jotka ymmärtävät, kuinka analytiikalla voidaan ratkaista 

liiketoiminnan ongelmia tai luoda uusia mahdollisuuksia. Tutkimuksissa on huomattu, että 

noin 18 prosenttia yrityksistä kokee, että heillä on käytössään osaavaa henkilökuntaa, jotka 

löytävät datasta ratkaisuja ja oivalluksia sekä osaavat hyödyntää tuloksia tehokkaasti. Joissain 

tapauksissa data-analyyseillä saavutettu sisältö, oli se sitten kuinka merkittävää tahansa, voi 

olla liian vaikeasti ymmärrettävissä, jolloin liiketoiminnan johtajat eivät hyödynnä sitä 

laisinkaan. (Ariker et al. 2014) 

 

 

 

Kuva 2. Data-analytiikka yrityksessä (Ariker et al. 2014) 
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Toisinaan yritys saattaa tarvita useampia henkilöitä yhdistämään eri toimintoja. Tällöin 

jokaisella osapuolella on oltava jonkinlainen tuntemus myös muista yrityksen toiminnoista, 

jotta kommunikointi ja hyödyn aikaansaaminen olisi mahdollisimman hyvää. Kuten kuvasta 2 

voidaan nähdä, vaatii tehokas big data -analytiikan yksikkö eri osastojen saumatonta 

yhteistyötä ja tarkasti määriteltyjä tehtäviä liiketoiminnan päätöksenteon tukemiseen. 

Huomion arvoista on se, että arvon luominen päätöksille koostuu monesta erilaisesta tekijästä 

ja osaajasta. (Ariker et al. 2014) 

 

2.2 Kestävä kehitys liiketoiminnassa 

 

Viimeiset 50 vuotta yritykset ovat vältelleet kestävän kehityksen periaatteita ja nähneet sen 

vain pakollisina toimintoina yrityksen organisoinnissa. Kuitenkin viimeisien 15–20 vuoden 

aikana yritykset ovat huomanneet mahdollisuuksia, joita kestävä kehitys tuo liiketoiminnalle 

joko vanhojen tuotteiden sekä prosessien kehittämisessä vihreiksi tai kokonaan uusien 

tuotteiden ja teknologioiden luomisessa. (O’Riordan et al. 2015, s. 31)  

 

Kestävä kehitys ja kestävä liiketoiminta pitävät sisällään useita eri näkökulmia ja määritelmiä 

molempiin on olemassa lukuisia. Seuraavaksi kuitenkin keskitytään määrittelemään kestävän 

kehityksen, kestävän liiketoiminnan, arvoketjun sekä tuotteen elinkaaren periaatteita ja 

avarretaan käsitystä siitä, miten ne liittyvät yrityksen liiketoimintaan.  

 

2.2.1 Kestävä kehitys 

 

Kestävä kehitys on ollut globaali puheenaihe jo 1960-luvulta lähtien, jolloin ensimmäisiä 

luonnonsuojelujärjestöjä perustettiin. Vuonna 1972 järjestettiin ensimmäinen Yhdistyneiden 

kansakuntien konferenssi ympäristönsuojelusta, jonka jälkeen ympäristösuojelu alkoi saada 

globaalisti lisää huomiota. Tämän jälkeen kestävää kehitystä tutkittiin ja käsiteltiin, mutta 

varsinainen kehityskäänne tapahtui vasta 1990-luvun alussa Rio de Janeirossa pidetyssä YK:n 

konferenssissa. Konferenssissa laadittiin sopimus, joka ottaa kantaa ilmastonmuutokseen, 

biologiseen monimuotoisuuteen sekä metsien käyttöön. Sopimus sisälsi myös strategian 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi konferenssissa perustettiin komitea, joka seuraa 
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edelleen tätä kehitystä. Kestävä kehitys on viimeisten vuosikymmenten aikana saavuttanut 

merkittävän roolin ihmisten yksityiselämässä, maiden hallinnoissa sekä talouselämässä. 

(Vuori et al. 2007; Nar 2014)  

 

Kestävä kehitys määriteltiin ensimmäistä kertaa virallisesti World Commission on 

Environment and Developmentin raportissa vuonna 1987 seuraavasti: ”Kestävä kehitys on 

kehitystä, joka ottaa huomioon nykyhetken tarpeet, kuitenkaan vaarantamatta tulevien 

sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää tarpeitaan” (WCED 1987). Kestävä kehitys on siis 

jatkuvaa toimintaa, jolla pyritään takaamaan hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille 

että tulevaisuuden sukupolville. Kestävä kehitys on laaja käsite ja se sisältää muun muassa 

ympäristön ja luonnonresurssien suojelun, elinympäristön säilyttämisen, biologisen 

monimuotoisuuden varjelun, kierrättämisen, ilmansaasteiden vähentämisen, tuotteiden 

kestävyyden, hyvien työolojen takaamisen sekä kestävän tuloksen saavuttamisen. Koska 

määritelmä on niin laaja, on kestävä kehitys jaettu kolmeen eri osa-alueeseen. Kuten kuvasta 

3 huomataan, kestävässä kehityksessä otetaan huomioon ekologisen kestävyyden lisäksi 

taloudellinen sekä sosiaalinen kestävyys.  (D’Heur 2015, s. 1; Ympäristöministeriö 2013) 

 

 
Kuva 3. Kestävä kehitys  
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Sosiaalisen kestävyyden haasteita ovat ihmisten eriarvoisuus, sukupuolten epätasa-arvo, 

terveydenhuolto, köyhyys, väestönkasvu ja koulutuksen turvaaminen. Sosiaalisen 

kestävyyden tarkoituksena on taata kaikille ihmisille samat lähtökohdat elämään ja yhtäläiset 

mahdollisuudet koulutukseen sekä terveydenhuoltoon. Globaaleihin haasteisiin, kuten 

väestönkasvuun tuleekin tarttua nopeasti niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, sillä 

sosiaalisen kestävyyden ongelmilla on merkittäviä vaikutuksia myös taloudelliseen ja 

ekologiseen kestävyyteen. (YK-liitto; Ympäristöministeriö 2013) 

 

Ekologinen kestävyys tarkoittaa ihmisten toiminnan sopeuttamista luonnon kantokykyyn. 

Toisin sanoen ekologisen kestävyyden tarkoituksena on säilyttää ekosysteemin toimivuus 

muokkaamalla ihmisten taloudellisia ja aineellisia toimintoja.  Toiminnan sopeuttamista voi 

tehdä esimerkiksi kehittämällä ja hyödyntämällä uusiutuvia energioita, vähentämällä jätettä 

tuotteen koko elinkaaren aikana sekä vähentämällä veden kulutusta, jolloin turvataan myös 

biologinen monimuotoisuus. Ekologista kestävyyttä mitataan esimerkiksi päästöjen tai veden 

kulutuksen tasoja tarkastelemalla ja vertailemalla niitä edellisiin vuosiin. (Fenwick 2007; 

Ympäristöministeriö 2013) 

 

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan yrityksen tai valtion tasapainoista taloudellista 

kasvua, joka on kestävällä pohjalla eikä perustu pitkällä tähtäimellä velkaantumiseen. 

Taloudellinen kasvu on välttämätöntä paremman elämänlaadun saavuttamiseksi, mutta se ei 

itsessään riitä hidastamaan ilmastonmuutosta tai estämään muita uhkia pitkällä tähtäimellä. 

Talouden kasvu parantaa elinoloja, korottaa koulutuksen tasoa sekä nostaa elämänlaatua, 

mutta kasvu täytyy rakentaa kestävälle pohjalle, jotta tuleville sukupolville voidaan taata 

vähintään yhtä hyvät olosuhteet kuin tällä hetkellä. Kestävällä pohjalla oleva talous auttaa 

merkittävästi sosiaalisten sekä taloudellisten haasteiden, kuten urbanisaation ja ikääntymisen 

kohtaamisessa. (Strange & Bayley 2008; Ympäristöministeriö 2013)  

 

2.2.2 Kestävä liiketoiminta 

 

Kestävä liiketoiminta tarkoittaa kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttämistä yrityksen 

organisaatioon ja liiketoimintaan. Kuten kestävässä kehityksessä, niin myös kestävässä 
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liiketoiminnassa (kuva 4) on kolme eri osa-aluetta, jotka ovat taloudellinen, ekologinen ja 

sosiaalinen vastuu. Jotta yrityksen liiketoiminta on kestävää, tulee siinä ottaa huomioon 

kaikki kolme osa-aluetta sekä tiedostaa toiminnan vaikutukset niin sisäiseen kuin ulkoiseen 

ympäristöön. Yrityksen tulee myös ymmärtää osa-alueiden keskinäiset riippuvuudet. 

(Baumgartner & Ebner 2010)  

 

Kestävän liiketoiminnan sosiaalinen osa-alue sisältää yhteiskunnallisen näkökulman. Etenkin 

lähivuosina yritykset ovat kiinnittäneet enemmän huomiota yhteiskuntavastuuseen ekologisen 

ja taloudellisen näkökulman lisäksi. Yhteiskuntavastuu on osa kestävää liiketoimintaa ja 

tarkoittaa sitä, että yritykset ottavat vastuun ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheuttamistaan 

vaikutuksista ja tämän lisäksi kehittävät vapaaehtoisesti liiketoimintaansa sekä strategiaansa 

kestävän kehityksen mukaiseksi. (D’Heur 2015, s. 1–2) Euroopan komissio (2014) puolestaan 

määrittelee Eurooppa 2020 -strategiassaan yhteiskuntavastuun seuraavasti: ”Yritysten 

yhteiskuntavastuu merkitsee sitä, että yritykset sisällyttävät sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 

tavoitteet liiketoimintaansa vapaaehtoisesti ilman lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta”. 

 

	  
 

 Kuva 4. Kestävä liiketoiminta (Baumgartner & Ebner 2010) 
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Kestävän liiketoiminnan taloudellinen näkökulma ottaa huomioon ne asiat, jotka vaikuttavat 

enemmän yrityksen taloudelliseen menestymiseen kuin taloudelliseen tulokseen. Taloudellista 

menestystä voidaan saavuttaa esimerkiksi panostamalla innovaatioihin sekä kehittämällä 

teknologioita. Myös keskittyminen puhtaaseen tuotantoon sekä teknologioihin voi parantaa 

taloudellista menestystä. Yhteistyö erilaisten toimittajien, yliopistojen ja instituutioiden 

kanssa lisää sekä parantaa kaikkien osapuolien tietoutta ja ymmärrystä tutkittavista 

aihepiireistä. Yrityksen prosessien tulisi olla selkeitä ja tehokkaita ja kestävä liiketoiminta 

pitäisi implementoida prosesseihin systemaattisesti. Näiden toimien lisäksi yrityksen tulisi 

tehdä raportteja kestävästä kehityksestä ja yhteiskuntavastuusta sekä ulkoiseen että sisäiseen 

käyttöön. (Baumgartner & Ebner 2010)  

 

Ekologinen näkökulma kestävässä liiketoiminnassa tarkoittaa yrityksen liiketoiminnasta 

syntyviä vaikutuksia suoraan ympäristöön. Toiminnan vaikutuksia ovat muun muassa 

luonnonvarojen käyttö, päästöt ilmaan, maahan ja veteen, jätteet tuotannosta ja tuotteista sekä 

kaikkien toimintojen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Ekologisessa näkökulmassa 

otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari, eli kaikki vaiheet yrityksen tuotteen tuottamisesta 

tuotteen hävittämiseen ja vaiheista syntyvät vahingot luontoon. (Baumgartner & Ebner 2010) 

 

Kestävän liiketoiminnan sosiaalinen osa-alue jakaantuu yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen 

näkökulmaan. Sisäisessä näkökulmassa on tärkeää, että yrityksen työntekijät ovat 

motivoituneita, heidän omaa kehitystään tuetaan ja heillä on turvallista olla työssään. 

Ulkoisessa näkökulmassa yritykset toimivat eettisesti sekä ihmisoikeuksien mukaisesti 

eivätkä hyväksy korruptiota tai kartelleja. (Baumgartner & Ebner 2010) Yrityksillä voi olla 

myös eettiset toimintaperiaatteet, joissa työntekijöille annetaan tietyt pelisäännöt sisäisiin sekä 

ulkoisiin kanssakäymisiin, ja ne ovat usein yrityksen näkyvin yhteinen sopimus organisaation 

normeista ja arvoista (Halff 2009). 

 

2.2.3 Yrityksen arvoketju 

 

Yritysten yhtenä tarkoituksena on tuottaa luonnonpääomasta materiaalia, joka perustuu arvon 

tuottamisen filosofiaan. Organisaatioiden päätarkoituksena on tuottaa arvoa sen sisäisille ja 

ulkopuolisille toimijoille. (O’Riordan et al. 2015, s. 35–36) Käsitteenä arvon tuottaminen on 
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erittäin laaja ja hankalasti määriteltävissä, sillä yrityksellä on useampi sektori, johon arvon 

tuottamista sovelletaan, kuten esimerkiksi liiketoiminnan johtaminen ja talous. Kuitenkin 

arvon tuottamisen ydintarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman korkeat tuotot 

yritykselle. (D’Heur 2015, s. 4) 

 

Arvoketju on tuotteiden sekä toimitusketjun yhdistelmä, ja se toimii koko liiketoiminnan 

perustana (D’Heur 2015, s. 25). Kuten kestävässä kehityksessä ja liiketoiminnassa, niin myös 

arvoketjussa otetaan huomioon taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen näkökulma. Kaikki 

strategiset päätökset ja tavoitteet sovelletaan arvoketjuun, jolloin myös kestävän kehityksen 

periaatteet siirtyvät yrityksen perustaan. (D’Heur 2015, s. 5–6) Arvoketjussa loppukäyttäjä 

määrittää tuotteen lopullisen arvon, jolloin yrityksen tarkoituksena on tehdä niitä toimintoja, 

joilla toimitusketjuun ja lopputuotteeseen voidaan lisätä arvoa. Toisin sanoen arvoketju 

määrittää yrityksen perimmäisen tarkoituksen eli asiakkaiden hankkimisen ja heidän 

tyytyväisyytensä ylläpitämisen. (Walters & Lancaster 2000) 

 

Yrityksen arvoketju sisältää tuotekehityksen, toimitusketjun prosessit ja tuotteen hävityksen 

eli se käsittää tuotteen koko elinkaaren ideasta ja materiaalin hankinnasta tuotantoon, jakeluun 

sekä tuotteen loppukäyttöön. Tämän lisäksi arvoketju sisältää myös syklin lopussa vaiheen, 

jossa tuote joko kierrätetään tai tuotetaan uudeksi tuotteeksi. Tuotteen uudelleenkäytön 

mahdollisuus kuitenkin perustuu tuotteen suunnitteluun, koska jo suunnitteluvaiheessa 

valitaan materiaalit, jotka ovat arvoketjun lopussa uudelleenkäytettävissä. Toisin sanoen 

materiaalit tulee valita suunnittelussa niin, että niiden vaikutus ihmisiin ja ympäristöön on 

minimaalinen ja tuotteen uudelleenkäytön mahdollisuus on suuri. (D’Heur 2015, s. 5–6)  

 

Vaikka arvoketju nähdään usein syklisenä prosessina, jossa elinkaaren lopussa tuote 

uudelleen käytetään tai kierrätetään, sitä voidaan kuvata myös lineaarisena prosessina. 

Michael Porter kuvaili artikkelissaan Competitive advantage arvoketjun olevan lineaarinen 

prosessi. Kuten kuvassa 5 nähdään, lineaarisessa arvoketjussa tukitoiminnot ovat rinnakkain 

ensisijaisten toimintojen kanssa. Ensisijaiset toiminnot alkavat tulologistiikasta ja päättyvät 

asiakaspalveluun. Tukitoiminnot ovat taustalla kaikissa ensisijaisten toimintojen vaiheissa. 

Arvoketjun lopputuloksena on yrityksen saama kate. (D’Heur 2015, s. 20) 
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Kuva 5. Arvoketju (D’Heur 2015, s. 20) 

 

Nykyään myös pienillä ja keskikokoisilla yrityksillä on globaaleja arvo- ja toimitusketjuja. 

Tämän voidaan havaita tuovan niin mahdollisuuksia kuin riskejäkin yrityksille. Riskien 

pienentäminen vaatii toimivaa yhteistyötä ja verkostomaista toimitusketjun hallintaa, joka 

puolestaan luo pohjan läpinäkyvyydelle, yhteistyölle ja sopeutuvuudelle. Yhteistyön pitää 

pohjautua luottamukseen toimittajien ja ostajien välillä, jolloin voidaan tuottaa arvoa ja luoda 

kestävät lähtökohdat tulevaisuuden kasvulle. (D’Heur 2015, s. 4)  

 

2.2.4 Tuotteen elinkaari 

 

Wang et al. (2010) mukaan tuotteen elinkaari (Product Lifecycle) tarkoittaa tuotteen kaikkia 

elämänvaiheita markkinoilla koko toimitusketjun alusta loppuun.  He sanovat myös 

artikkelissaan, että tuotteen elinkaari mukailee ihmisen elinkaarta eli tuotteet käyvät läpi 

syklin muodostumisesta, kasvusta, kypsymisestä sekä taantumasta. Tuotteen elinkaaressa on 

heidän mukaansa neljä eri vaihetta, jotka ovat perehdytys, kasvu, kypsyminen ja taantuma. 

Perehdytysvaihe sisältää tuotteen suunnittelun, toteutuksen sekä testauksen, ja tämän vaiheen 

tulisi olla mahdollisimman nopea sekä kustannustehokas. Kun perehdytysvaihe on valmis ja 

yritys on saavuttanut hieman myyntiä markkinoilla, siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli 

kasvuun. Kasvuvaiheessa kysyntä ja myyntitulot nousevat, mutta samaan aikaan markkinoille 

alkaa ilmestyä kilpailijoita, jolloin hintaa usein joudutaan laskemaan. Tässä vaiheessa 

saavutetaan myös tuotteen elinkaaren suurin tuotto. Koska kilpailijoita tulee markkinoille 

entistä enemmän, yritysten tulee keskittyä tuotteen uudelleen innovointiin ja kehittämiseen. 

Kypsymisvaiheessa tuotteella on jo paljon käyttäjiä ja sitä tuotetaan suuria volyymejä. 

Tärkeintä kypsymisvaiheessa on keskittyä tuottamisen kustannuksiin ja kilpailukykyyn, ja 

tällöin teknologian ja innovaation merkitys kasvaa huomattavasti. Taantumanvaiheessa 
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markkinoille tulee korvaavia tuotteita, jotka ovat todennäköisesti halvempia sekä parempia, 

eikä yrityksen oma tuote pysty enää vastaamaan markkinoiden kysyntään. Kun innovaatioiden 

ja kehittämisen avulla tuotteesta on saatu kaikki mahdolliset tuotot, voidaan tuotteen 

tuottaminen lopettaa, jolloin tuotteen elinkaari päättyy. Jokaisessa elinkaaren vaiheessa 

korostuu erityisesti teknologian ja innovaatioiden merkitys tuotteen kannattavuuden 

säilyttämisen ja kysynnän saavuttamisen kannalta. 

 

Tseng ja Cheng (2004) puolestaan kuvailevat tuotteen elinkaarta kuvan 6 mukaisena 

prosessina. Prosessin vaiheita ovat materiaalien hankinta, tuotteen tuottaminen, kokoonpano, 

käyttö ja käytön lopettaminen. Tuotteen elinkaaren hallinta on tärkeä osa yrityksen kestävää 

liiketoimintaa. Elinkaariajattelu on luonut yrityksille tarpeen tarkastella tuotteitaan myös 

elinkaaren lopussa. Vihreä elinkaariajattelu ottaa edellisessä kappaleessa mainittujen neljän 

vaiheen lisäksi huomioon, mitä tuotteelle tehdään sen käytön loppumisen jälkeen. Tuotteen 

elinkaaren lopussa vaihtoehtoja ovat muun muassa tuotteen uudelleenkäyttö, kierrätys, myynti 

kauppaan tai sen pois heittäminen.  

 

 
Kuva 6. Tuotteen elinkaari (Tseng & Cheng 2004) 
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Tuotteen elinkaaren hallinnalla (Product Lifecycle Management) tarkoitetaan liiketoiminnan 

johtamista mahdollisimman tehokkaasti. Hallinnassa tarkastellaan tuotteita koko elinkaaren 

ajan ideasta aivan elinkaaren loppuun. Tuotteen elinkaaren hallinnassa tarkastellaan niin 

yksittäisiä tuotteita kuin yrityksen tuoteportfolioita. Hallinnan tavoitteena on kasvattaa 

tuottoa, alentaa tuottamisen kustannuksia ja maksimoida tuoteportfolion sekä nykyisten että 

tulevien tuotteiden arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille. (Stark 2011, s. 1) 

 

Tuotteen elinkaaren hallinta on systemaattinen ja kontrolloitu konsepti, jossa hallitaan sekä 

kehitetään tuotteita ja tuotteisiin liittyvää informaatiota. Hallinnan tarkoituksena on luoda ja 

varastoida dataa yrityksen tuotteista ja toiminnoista, jotta myöhemmin tietoa voidaan käyttää 

nopeasti ja helposti. Tavoitteena on hyödyntää jo kerättyä tietoa operatiivisesta toiminnasta 

myöhemmin mahdollisimman tehokkaasti. (Saaksvuori & Immonen 2004, s. 3)  

 

Kestävän tuotteen elinkaaren hallinnan strategiat voidaan jaotella missioon, visioon ja 

tavoitteisiin. Mission tarkoituksena on tarjota tuotteita, jotka tyydyttävät asiakkaiden tarpeet 

hyödyntäen yrityksen innovaatioita ja kestävää tuottamista ottaen huomioon kaikki tuotteen 

elinkaaresta syntyvät vaikutukset ympäristöön. Visiossa tuotetaan ja kerätään dataa, tietoa ja 

informaatiota yrityksen sisällä ja organisaatiota hallitaan kestävän kehityksen näkökulmasta 

tuotteen suunnittelussa, kehittämisessä, tuottamisessa sekä hävittämisessä. Kerättyä ja 

varastoitua dataa hyödynnetään tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tavoitteiden 

tarkoituksena on jakaa tuotteen elinkaaren vaiheista kerättyä informaatiota ja dataa kaikille 

mukana oleville osapuolille sekä kannustaa yhteistyöhön asiakkaiden, osakkeenomistajien ja 

toimittajien välillä. (Vila et al. 2015) 

 

Tuotteen elinkaaren hallinnan avulla yritys voi saavuttaa useampia hyötyjä, kuten tuotteen 

nopea lanseeraaminen markkinoille ja kustannussäästöjen saavuttaminen. Tuotteen elinkaaren 

hallintaa voidaan mitata. Tyypillisiä tavoitteita on nostaa tuotteen tuottoa tai laskea tuotteen 

ylläpitokustannuksia. Kun tuotetta hallitaan koko elinkaaren ajan, yrityksen kohtaamat riskit 

ja niiden todennäköisyydet pienenevät ja samalla johdolle jää enemmän aikaa keskittyä 

tulevaisuuden suunnitteluun sekä toiminnan kehittämiseen. Tuotteen elinkaaren hallinta lisää 

tutkimusta ja kehitystä sekä mahdollistaa kustannuksien alentamisen. Hallinta tarjoaa myös 

läpinäkyvyyttä koko elinkaaren ajalta ja parantaa asiakkaiden tukemista tuotteiden käytössä. 
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Tuotteen elinkaaren hallinnan käytön mahdollisuutena on myös ongelmien selvittäminen ja jo 

olemassa olevien teknologioiden, kuten elektroniikan, tietotekniikan, tietoliikennetekniikan ja 

nanotekniikan hyödyntäminen. (Stark 2011, s. 10) 
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3 BIG DATA KESTÄVÄSSÄ LIIKETOIMINNASSA 
 

Globaalin tuottamisen ja kulutuksen trendi ei ole muuttumassa merkittävästi. Tuotteet ovat 

halvempia kuin ennen ja niitä kuljetetaan suuria määriä maailman ympäri. Teknologialla ja 

innovaatioilla on pyritty vähentämään negatiivista vaikutusta kestävään kehitykseen, mutta 

teknologian hyödyt usein kumoutuvat kasvavan kulutuksen myötä. (Strange & Bayley 2008) 

Kuitenkin on selvää, että innovaatio ja teknologia ovat tärkeimpiä keinoja suojella 

ympäristöä. Teknologian avulla voidaan saavuttaa ympäristön suojelun lisäksi myös laajoja 

taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä koko ihmiskunnalle. Teknologian avulla voidaan 

esimerkiksi löytää uusia keinoja kasvattaa energiatehokkuutta sekä kehittää uusiutuvia 

luonnonvaroja. (Hopwood et al. 2005) 

 

Tämä kappale tarkastelee yrityksen liiketoimintaa big datan ja kestävän kehityksen 

näkökulmista. Tarkoituksena on havaita yhteys teknologian ja kestävän liiketoiminnan välillä 

sekä löytää konkreettisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Pääpirteissään analyysi 

painottuu prosessien optimointiin, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä 

tiedonhallinnan sujuvoittamiseen. Liiketoiminta on karkeasti jaoteltu johtamiseen sekä 

operatiiviseen toimintaan. 

 

3.1 Liiketoiminnan johtaminen 

 

Kappaleessa keskitytään kestävän liiketoiminnan johtamiseen strategian ja 

innovaatiotoiminnan näkökulmista. Tutkimusosiossa esitetään keinoja, miten kehittää 

strategiaa ja innovaatiotoimintaa big datan avulla. Lisäksi kappaleessa kartoitetaan 

mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan johtamista data-analytiikan työkalujen avulla. 

 

3.1.1 Strategia 

 

Lake ja Drake toteavat artikkelissaan, että kaikki yritykset keräävät dataa, oli se sitten asiakas- 

tai toimittajatietoa, informaatiota myynnistä, ostojen tai muiden taloudellisten laskelmien 

dataa, henkilöstötietoja tai markkinoinnin informaatiota. Tyypillisesti kerätty data on 

rakenteista ja helposti säilytettävissä olevaa tietoa, joka voi sijaita eri tietokannoissa. Dataa 
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kerättäessä, yritykset pääsääntöisesti tiedostavat, mitä he datalta tarvitsevat ja miksi tieto olisi 

hyödyllistä. (2014, s. 22) Big datalla on myös strategista arvoa organisaatioille monilla eri 

toimialoilla. On väitetty, että dataohjautuvat päätökset ovat parempia, sillä ne luottavat 

faktoihin perustuviin todisteisiin eivätkä asiantuntijoiden tai yksilöiden intuitioon. (Morabito 

2015, s. 10) Oli datan kerääminen yrityksen sisällä kuitenkin millaista tahansa, on datan 

hyödyn valjastaminen epätodennäköistä ennen kuin yritys on kyennyt vastaaman olennaisiin 

kysymyksiin. Millaista dataa kerätään? Miksi keräämme sitä? Mihin voisimme sitä käyttää? 

Miten voisimme sitä jakaa? (Lake & Drake 2014, s. 23–24) 

 

Yrityksillä on usein rakenteisia tietokantoja, jolloin tiedonhaku ja sen analysointi on hieman 

rajoittuneempaa mutta myös helpompaa. Rakenteisista tietokannoista voidaan kerätä tietoa 

yrityksen operatiivisesta toiminnasta, jota johto voi käyttää päätöksenteon tukena. Yrityksen 

johto voi esimerkiksi tunnistaa muutoksia asiakkaiden tai markkinasegmenttien 

tuottavuudessa, mikä puolestaan auttaa heitä tekemään lyhyen aikavälin päätöksiä sekä 

helpottaa heidän pitkän aikavälin suunnitelmien tekemistä. Vaihtoehtoisesti yritykset voivat 

hyödyntää liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmiä, jotka mahdollistavat ennalta 

määriteltyjen kyselyjen ja moniulotteisten analyysien käyttämisen. Tämä tarjoaa yritykselle 

mahdollisuuden pureutua dataan syvemmin. (Lake & Drake 2014, s. 23–24) 

 

Mikäli dataa halutaan tutkia yhä enemmän, voidaan hyödyntää tilastollisia tekniikoita, kuten 

A/B testausta, jossa testataan testiryhmän avulla onko olosuhteisiin nähden tapahtunut 

muutoksia. Toinen tapa on klusterianalyysi, jossa ryhmitellään käyttäjiä, asiakkaita tai 

esimerkiksi toimittajia samankaltaisten ominaisuuksien mukaan. Tiedonlouhinnan avulla 

voidaan puolestaan tunnistaa suurissa tietoaineistoissa toistuvia kaavoja tai malleja. 

Ennustavan mallinnuksen avulla voidaan ennustaa käyttäjien tai asiakkaiden käyttäytymistä 

aikaisempien tapahtumien tai mieltymysten perusteella. Muun muassa tämän kaltaisen 

analyysin avulla strategiaa voitaisiin kehittää paremmaksi kehittyneiden ennusteiden avulla.  

(Lake & Drake 2014, s. 24)  

 

Big data vaikuttaa sekä strategian kehityksen prosesseihin että itse strategioihin useilla eri 

tavoilla. Big datan avulla voidaan esimerkiksi saavuttaa strategian päämääriä tai tehostaa 

prosesseja. (Lake & Drake 2014, s. 22) Yrityksen olisi tärkeä kysyä toiminnaltaan juuri 
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oikeita kysymyksiä. Datalla voidaan löytää vastauksia moniin kysymyksiin, usein niin 

moniin, että kysymysten ja vastausten määrään on helppo hukkua. Jotta big data -analytiikan 

avulla voitaisiin saavuttaa kilpailullisia etuja, yrityksen tulisi keskittyä analyytikoiden 

taitoihin ja koulutukseen. Yrityksen on myös jatkuvasti pysyttävä tietoisena uusista 

mahdollisesti markkinoita mullistavista innovaatioista. Uusien teknologioiden avulla big 

datasta voidaan saada enemmän irti ja täten omalle liiketoiminnalle voidaan luoda enemmän 

arvoa. (Morabito 2015, s. 17–18) Lake ja Drake (2014, s. 20) kertovat, että yrityksen 

teknologioiden on oltava ajan tasalla, jotta strategian suunnitteluun voitaisiin saada lisäarvoa 

big datasta. Artikkelissa myös todetaan, että ilman teknologiaa dataa ei olisi olemassa. Big 

dataa varten on oltava olemassa toimiva ja tehokas teknologinen ympäristö, jolloin sitä 

voidaan parhaiten hyödyntää johdon tukena.  

 

Resurssien näkökulmasta dataohjautuvassa analyysissä nykyaikaisissa operaatioissa voidaan 

havaita merkittäviä mahdollisuuksia kapasiteetin parantamiselle, uusille teknologioille sekä 

uusille strategisille eduille. Tieto-ohjautuvassa toiminnassa myös yrityksen ulkopuolelle 

voidaan kommunikoida paremmin ja löytää kumppaneita, joiden kanssa tehtävä yhteystyö 

nopeuttaisi toteutusta ja molemmat osapuolet hyötyisivät yhteistyöstä. Tällöin huomioidaan 

hyvin sosiaalisen kestävyyden näkökulma ja otetaan ulkopuolisia toimijoita mukaan oman 

kehityksen tueksi. (Jelinek & Bergey 2013) Morabito (2015, s. 19) kertoo artikkelissaan, että 

uuden strategisen mahdollisuuden löydyttyä etuihin tai hyötyihin ei päästä käsiksi, jos 

organisaatiossa ei toimita strategian mukaisesti. Jotta strategian suunnittelusta voitaisiin tehdä 

dataohjautuvaa, vaatii se analyytikoiden toimimista kehitystiimien keskiössä.  

 

Jelinek ja Bergey (2013) esittävät, että päätöksenteon tukiprosessien looginen kuvaaminen voi 

helpottaa yrityksiä hahmottamaan potentiaalisia kohteita big datan hyödyntämiselle. Tämä 

parantaa operatiivista sekä strategista päätöksentekoa. Tällöin voidaan selventää 

mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen hyödyntämällä dataa innovaatioiden 

kehittämisessä kestävimmiksi. Artikkelissa kerrotaan myös, että kestävä kehitys on 

eräänlainen innovaatioiden peli, jota tietoon perustuva ajattelutapa ruokkii. Yritysten täytyy 

innovoida selvitäkseen. Merkitystä luovat selviytymiskeinot kilpailutilanteissa liittyvät 

nykypäivänä innovaatioihin sekä kestävää kehitystä tukeviin strategioihin.  
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Liiketoimintaympäristön ollessa epävarma tai monimutkainen, voi olla jopa mahdotonta 

muodostaa yhtä näkemystä ympäristön vaikutuksista yrityksen toimintaan. 

Skenaariosuunnittelu tarjoaa yritykselle mahdollisuuden kehittää useita todennäköisiä 

näkökulmia siitä, mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan. Tämä ei tarkoita, etteikö yritys 

osaisi ennustaa tulevia tapahtumia, vaan että heillä olisi paremmat mahdollisuudet selvitä 

tulevista haasteista, kun erilaiset skenaariot on käyty läpi etukäteen. Big datan sekä sen 

analytiikan hyödyntäminen skenaariosuunnittelussa mahdollistaa nopeampia, 

reaaliaikaisempia sekä tarkempia näkymiä tulevaisuudesta. Big data ei ainoastaan tarjoa 

tarkempaa dataa, vaan myös helpottaa riskien analysointia. Kun esimerkiksi strategioita 

tietynlaisille skenaarioille ollaan valitsemassa, päätöksentekijöiden on tärkeä ymmärtää 

riskien todennäköisyydet ja seuraukset. (Lake & Drake 2014, s. 29) 

 

3.1.2 Innovaatiotoiminta 

 

Innovaatiotoiminnassa on kyse sekä organisaation sisäisen että ulkoisen arvon luomisesta, 

joka tunnistetaan markkinoilla, ja jonka avulla yritys pyrkii olemaan tehokkaampi ja 

tuloksellisempi (Colby & Dobni 2015). Selviytyminen nykypäivän tietoyhteiskunnassa vaatii 

jatkuvaa kehitystä ja innovaatioita yritysten tuotteissa, palveluissa sekä prosesseissa. 

Innovaatioita tarvitaan, jotta voitaisiin löytää uusia ratkaisuja tämän hetken ongelmiin ja 

haasteisiin organisaatioissa. Innovaatiotoiminta on myös keskeinen tekijä kestävässä 

liiketoiminnassa. Yritysten on tärkeää hyödyntää teknistä osaamistaan, jolloin sen on 

mahdollista luoda tuotteita ja palveluja, jotka ovat sekä jokapäiväistä elämää parantavia että 

kehittävät yrityksen kasvua ja kilpailukykyä. (Dovleac 2015) 

 

Monilla eri aloilla yritykset ovat ymmärtäneet big datan ja data-analytiikan voiman 

liiketoiminnan haasteiden ratkaisemisessa sekä innovaatioiden tuottamisessa. Tutkimuksien 

mukaan data-analytiikasta on tullut elintärkeää organisaatioiden luodessa innovaatioita. 

Johtajat eivät ainoastaan omaksu analytiikan keinoja, vaan pyrkivät viemään ne seuraavalle 

tasolle tukemaan innovaatioita sekä sisällön tuottamista. Tutkimuksissa huomattiin johtajien 

usein seuraavan kolmea eri strategiaa, jotka keskittyivät dataan, taitoihin ja kulttuuriin. 

Erinomaisen datan laadun ja saavutettavuuden edistäminen helpottaa asiakaslähtöisen datan 

hankintaa sekä siitä saatavan tiedon louhintaa. Johtajat ovat tunnistaneet data-analytiikan 
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arvon asiakkaiden ymmärtämisessä sekä innovaatioissa ja osaavat paremmin myös johtaa 

kerättyä tietoa. (Marshall et al. 2015) 

 

Jotta innovaatiotoiminnassa voitaisiin paremmin hyödyntää data-analytiikkaa, 

organisaatioiden täytyisi mahdollistaa yhtenäinen ympäristö analytiikalle koko 

toimitusketjussa innovaatioiden synnyttämiseksi. Datasta ja analyyttisistä työkaluista tulisi 

tehdä helposti käytettävissä olevia. Kuten kuvasta 7 voidaan huomata, yritykselle on tärkeää 

omaksua asiakasymmärrystä ja mielipiteitä sekä kerätä ja analysoida asiakaslähtöistä dataa 

innovaatiokulttuurin luomisen ohella. Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksen sisällä voi 

luoda uusia innovaatioita. (Marshall et al. 2015) 
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Kuva 7. Big datan arvon luominen innovaatioille (Marshall et al. 2015) 

 

Big datan yhdistäminen muiden kasvavien teknologioiden kanssa voi inspiroida muotoiluun 

keskittyviä innovaatioita. Tällaiset innovaatiot voivat muuttaa niiden luonnetta ja luoda 

tuotteita, joita asiakkaat eivät osaa odottaa, mutta joita he lopulta tarvitsevat.  Innovaatioiden 

synty ei ole enää ainoastaan organisaatioiden sisäinen asia, vaan ideointi ja innovointi ovat 

siirtyneet lähemmäs vertaistoimintaa, jolloin ideat ja ratkaisut ovat joukkokehitteisiä sekä        

-rahoitettuja. Yksi big dataa ruokkiva tekijä on myös sosiaalinen media. Ideoista, 

prototyypeistä, tuotteista sekä eri skenaarioista käydään keskustelua ja niitä kehitetään ja 

päivitetään jatkuvasti eri yhteisöjen yhteistyönä. Parhaiden analyysien avulla innovoijat 

voivat saada paljon tietoa potentiaalisista skenaarioista innovaatiotyön helpottamiseksi ja 
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kehittämiseksi. (Morabito 2015, s. 8–10) Lisäksi Marshall et al. (2015) ehdottavat, että 

helpottaakseen analytiikan ja innovaatioiden nousua jokapäiväiseen toimintaan, 

organisaatioiden täytyisi hyödyntää yhteisöllisiä työkaluja sekä alustoja yrityksen laajuisen 

innovaatiotoiminnan luomisessa. Esimerkiksi työntekijät voisivat jakaa ja tuoda esille 

kehitysideoitaan yrityksen sisäisten kanavien kautta. Näitä ideoita voitaisiin johdon toimesta 

hyödyntää innovaatioiden kehittämisessä. 

 

Innovaatioprosessit tarvitsevat sekä täsmällistä että hiljaista dataa. Datan keräämiselle on 

olemassa kaksi yleisimmin käytettyä tapaa, joita ovat sisäinen sekä ulkoinen datan hankinta. 

Sisäinen datan hankinta pitää sisällään muun muassa johdon informaatiojärjestelmät ja 

paikalliset tietokannat. Ulkoinen datan hankinta puolestaan sisältää internetin, julkiset 

tietokannat ja datan muista saman toimialan yrityksistä. Datan määrä kasvaa jatkuvasti ja 

suurin huolenaihe sen käyttämisessä on, kuinka valita oikeanlainen data ja prosessoida sitä 

tehokkaalla tavalla. (Li et al. 2015b) 

 

Luova ajattelu pohjautuu useimmiten yksilöiden ideoihin. Sitä ei ole mahdollista ymmärtää 

yhden yksinkertaisen mallin avulla ja se pitää sisällään useita monimutkaisia toiminnallisia 

prosesseja. Monien prosessien hallinta samanaikaisesti, monet eri strategiat sekä useat eri 

tietorakenteet tekevät innovatiivisista prosesseista vaikeasti ymmärrettäviä. Kuitenkin tehokas 

luovuuden toteutus riippuu saatavilla olevasta tiedosta sekä luovien prosessien strategioista. 

Informaatio- sekä kommunikaatioteknologioiden työkalujen avulla voidaan tuottaa uusia 

lähestymistapoja innovaatioille sekä tehokkaita keinoja tukea luotuja innovaatioprosesseja. 

(Li et al. 2015b) 

 

3.2 Operatiivinen toiminta 

 

Operatiivinen toiminta sisältää yrityksen jokapäiväisiä prosesseja. Tutkielmassa keskitytään 

valmistukseen, toimitusketjun hallintaan, tuotteen elinkaaren hallintaan sekä tiedonhallintaan. 

Tässä kappaleessa käsitellään big datan mahdollisia hyötyjä kestävän liiketoiminnan 

operatiivisissa prosesseissa. Kestävä liiketoiminta ja kattava data-analyysi ovat nykypäivänä 

yrityksille erittäin tärkeä keino tuottaa arvoa ja saavuttaa kilpailuetua.  
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3.2.1 Valmistus 

 

Big data auttaa erityisesti valmistusta tekeviä yrityksiä tekemään harkittuja ja pohjimmiltaan 

kestävän kehityksen mukaisia parannuksia prosesseihin sekä tuotteiden laatuun. Kilpailun 

kiristyessä monilla suurilla markkinoilla yritykset voivat data-analytiikan avulla saavuttaa 

merkittäviä etuja. Viime vuosien aikana useat valmistajat ovat huomanneet, että data-

aineistojen avulla sekä niiden tarjoaman tiedon tukemana voidaan kasvattaa tuoton 

marginaaleja. Datan säilytyksen hinnat tulevat edelleen laskemaan, jolloin datan 

hyödyntäminen liiketoiminnassa halpenee. Datan käyttö liiketoiminnassa ei ole ainoastaan 

yksi valmistuksen trendi, vaan siitä on tullut elinehto. (Chick 2015) 

 

Vaikka useilla yrityksen toiminnoilla on vastuu käsitellä kestävää kehitystä, valmistuksen 

sektori on yksi edelläkävijöistä kestävää kehitystä kannateltaessa. Kestävää kehitystä tukevan 

valmistuksen strategiat ovat epäilemättä hyödyllisiä ja keskustelu aihepiirin ympärillä kasvaa. 

Yhdessä organisaatiokulttuurin ja arvojen kanssa valmistavat yritykset brändäävät itseään 

kestävää kehitystä vastaavilla strategioilla. Joidenkin kestävää kehitystä tukevien 

lähestymistapojen implementoiminen vaatii korkeaa investointia lyhyellä aikavälillä. 

Esimerkiksi tuotannon muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi vaatisi suuria rahallisia 

panoksia. (Ocampo & Clark 2015) 

 

US Department of Commerce kuvailee, että kestävää kehitystä tukeva valmistus on sellaista 

toimintaa, jossa tuotettujen tuotteiden valmistusprosessit minimoivat negatiiviset 

ympäristövaikutukset, ovat turvallisia työntekijöille, yhteisöille ja kuluttajille sekä ovat 

taloudellisesti luotettavia (Dubey et al. 2015b). Valmistuksessa negatiivisten 

ympäristövaikutusten minimoimisella tarkoitetaan energian ja luonnonvarojen säästämistä. 

Kestävää valmistusta voidaan myös kuvailla teknisten ja organisaatiokeskeisten ratkaisujen 

yhdistämisenä uusien innovatiivisten toimintatapojen luomisen avuksi. (Dubey et al. 2015a)  

 

Ympäristövaikutusten huomioiminen koko tuotteen elinkaaren osalta vaatii uudenlaista 

ajattelutapaa sekä uusia päätöksenteon työvälineitä. Kestävän kehityksen mukainen valmistus 

pitää sisällään vihreän tuotesuunnittelun, hankinnan, teknologian sekä tuotannon. 

Valmistuksen periaatteet ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet perinteisestä 
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valmistuksesta, joka piti huolta hinnasta, laadusta, toimituksesta sekä joustavuudesta, kohti 

kestävämpää valmistusta, jonka päätavoitteita ovat kilpailuedun saavuttaminen sekä 

tasapainon luominen ekologisen, sosiaalisen sekä taloudellisen ulottuvuuden välille. (Dubey 

at al. 2015)  

 

Valmistusprosesseissa big datasta on hyötyä muun muassa laadun tarkkailussa, 

tuotantolaitoksien sekä itse tuotteen testauksessa ja seurannassa. Laitteiden hallinnassa ja 

laitteiden käytön energiatehokkuudessa voidaan myös hyödyntää big dataa. Tuotantolaitteita 

voidaan sensoreiden avulla seurata reaaliajassa ja mahdollisiin tuotannon riskeihin varautua 

paremmin. Data-analytiikan avulla voidaan myös parantaa tuotannon tarkkuutta, laatua ja 

puhtaasti tuotannon tulosta eli tuotetta. Myös hävikin määrä laskee, koska data-analytiikan 

keinoilla kulutusta pystytään ennustamaan tarkemmin ja yritys pystyy tuottamaan suoraan 

kysynnän mukaan. Tuotantolaitoksien optimoinnissa sekä energian kulutuksen tarkkailussa 

pystytään hyödyntämään big dataa. (Li et al. 2015a) Big dataa ja teollista internetiä voi 

hyödyntää tehostamalla tuotannon informaatiojärjestelmiä sekä poistamalla pullonkauloja 

tarkemmilla ennustuksilla (Dubey et al. 2015b). 

 

Big datalla on suuren otoskoon mukana tuleva etu, joka mahdollistaa heterogeenisen datan 

hyödyntämisen kannattavalla tavalla. Moninaisen datan avulla yritys voi ymmärtää yhteyksiä 

organisaation eri tekijöiden, kuten koon tai kapasiteetin välillä ja saada tuloksia 

harvinaisistakin markkinaosuuden tai tuottavuuden muutoksista. Täten voitaisiin saada myös 

ymmärrystä siitä, kuinka kestävän kehityksen toimet sisällytettynä yrityksen liiketoimintaan 

voivat auttaa sitä suoriutumaan kilpailijoita paremmin ja valmistamaan tuotteitaan entistä 

kestävämmin. (Dubey at al. 2015b)  

 

3.2.2 Tuotteen elinkaaren hallinta 

 

Big datan hyödyntäminen tuotteen elinkaaren hallinnassa on vielä uusi käsite, vaikka big 

dataa itsessään on tutkittu vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä tutkimuksia big datan käytöstä 

ja data-analytiikasta elinkaaren hallinnassa on tehty muutamia, ja ne ovat keskittyneet pitkälti 

big datan käyttöön datan hallinnassa, aikataulutuksessa, toimitusketjun hallinnassa tai 

massakustomoinnissa. Tästä aiheesta riittää kuitenkin vielä tutkittavaa, ja vaihtoehtoisia 
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käyttötapoja big datalle on monia. Esimerkiksi big dataa pystytään hyödyntämään, kun yritys 

tavoittelee tuotteen korkeinta laatua, alhaisinta kustannusta, parasta palvelua ja puhtainta 

tuotantoa markkinoilla. Big datan tutkiminen onkin erittäin arvokasta yrityksille ja sen avulla 

voidaan saavuttaa huomattavia kilpailuetuja. Tällä hetkellä big datan käsittely tuotteen 

elinkaaren hallinnassa keskittyy pääsääntöisesti vain tuotetietojen hallintaan, joka on 

kriittinen, mutta vain pieni osa elinkaarta. (Li et al. 2015a) 

 

Tuotetiedon hallinta on monimutkaistunut huomattavasti ja on nykyään suuri haaste tuotteita 

valmistaville yrityksille. Yrityksien tulee samaan aikaan suunnitella ja muokata tuotteitaan 

mahdollisimman nopeasti ja lisäksi huomioida suunnittelussa asiakkaiden jatkuvasti 

muuttuvat tarpeet, tuotteiden vaikutukset ympäristöön ja palveluiden sekä tuotteiden laadun 

parantaminen. Siksi on entistä tärkeämpää keskittyä tuotetietojen hallintaan ja parantaa 

olemassa olevia prosesseja, jolloin voidaan tukea tuotteen suunnittelua ja hallintaa 

tuotekehitysprojekteissa. Tuotetiedon hallinta keskittyy enemmän tuotteen määrittelyyn, 

kuten materiaaliin ja käyttöohjeisiin, kun taas tuotteen elinkaaren hallinta sisältää tuotetietojen 

lisäksi jakeluun, käyttöön ja tuotteen hävittämiseen liittyvät tiedot. (Fasoli et al. 2011) 

 

Tuotteen elinkaari voidaan myös jakaa neljän vaiheen sijaan yksinkertaisesti kolmeen eri 

vaiheeseen, jotka ovat alku-, keski- ja loppuvaihe. Elinkaaren alun päävaiheita ovat 

suunnittelu ja tuottaminen. Markkina-analyysi ja tuotteen suunnittelu kattavat 

suunnitteluvaiheen ja hankinnan, tuotanto ja laitteiden hallinta puolestaan pitävät sisällään 

tuottamisen vaiheen. Keskivaihe sisältää logistiikan, käytön ja huollon. Varaston hallinnassa, 

jakelussa, tuotteen käyttöönotossa, tukipalveluissa sekä ennakoivassa että ehkäisevässä 

huollossa piilee suuria mahdollisuuksia big datalle. Elinkaaren lopussa tuotteelle tulee löytää 

kestävä tapa hävittää se. Kuvassa 8 on avattu eri vaiheille olennaisia tietoja, joita tulee 

analysoida tuotteen elinkaaren hallinnassa. (Li et al. 2015a) 
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Kuva 8. Big data tuotteen elinkaaren hallinnassa (Li et al. 2015a) 

 

Asiakkailla on useampia tarpeita ja haluja, jotka vaihtelevat jokaisessa segmentissä, ja siksi 

ensimmäinen kysymys onkin, millainen asiakas todennäköisesti ostaisi tuotteen. Markkina-

analyysissä selvitetään aluksi keitä asiakkaat ovat ja sen jälkeen mitä he haluavat. 

Potentiaalisia asiakkaita pystytään segmentoimaan ilman big dataa, mutta mikäli halutaan 

kohdentaa markkinointia entistä kattavammin, tarvitaan asiakkaista tarkempia tietoja kuin 

demografiset tekijät. On olemassa kolmen tyyppistä dataa, joita voidaan käyttää 

segmentoinnin apuna. Niitä ovat historialliset tiedot, markkinatutkimuksesta saadut tiedot ja 

nettisivujen evästeistä sekä sosiaalisesta mediasta saadut tiedot. Yrityksen on mahdollista 

saada haltuunsa suuri määrää dataa ja big data-työkaluja hyödynnetään markkinoinnin 

kohdentamissa. (Li et al. 2015a)  
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Yksi tärkeimmistä tuotteen elinkaaren hallinnan tarkoituksista on asiakkaiden tyytyväisyyden 

takaaminen ja asiakkaiden vaatimusten täyttäminen. Vaatimusten selvittäminen tulisi tehdä 

ennen tuotteen suunnittelua ja sen tulisi sisältää ainakin tiedot laadusta, tuotteen toiminnoista, 

aikataulusta ja kustannuksista. Asiakkaiden vaatimusten lisäksi yritysten tulisi ennakoida 

heidän tarpeitaan ja ylittää annetut perusvaatimukset. Asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten 

ennustaminen perustuu muun muassa asiakkaiden aikaisempaan ostokäyttäytymiseen, 

selaushistoriaan verkossa sekä sosiaaliseen mediaan jätettyihin tietoihin. Asiakkaista 

kerättyjen tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja ennustamisessa käytetään big dataa ja sen 

työkaluja. (Li et al. 2015a) 

 

Tuotteen suunnitteluvaiheessa ensimmäiseksi asiakkaiden vaatimukset muutetaan 

toiminnoiksi, ja tähän voidaan käyttää apuna Quality Function Deployment -matriisia (QFD), 

jonka avulla voidaan ratkaista big datan tuomia haasteita sekä yhdistää monimutkaisia 

yhteyksiä vaatimusten ja tarpeiden välillä. Tämän jälkeen luodaan ratkaisuja ja suunnitellaan 

tuote niin, että huomioidaan tuotteen kustannus, suorituskyky, luotettavuus, turvallisuus ja 

ympäristölliset vaikutukset. Jo suunnitteluvaiheessa tulee huomioida tuotteen elinkaaren 

päättyminen ja hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristöön. Viimeiset päätökset tuotteen 

yksityiskohdista ennen tuotannon aloittamista on mahdollista tehdä tehokkaasti vain big dataa 

hyödyntämällä. (Li et al. 2015a)  

 

Toimittajien valinnassa ja alihankinnan päätöksiä tehtäessä voidaan hyödyntää erilaisia big 

data -tekniikoita. Tekniikat on rakennettu auttamaan päätöksenteossa ja analysoimaan saatuja 

tietoja mahdollisimman kattavasti. Teollinen internet ja Radio Frequency Identification           

-tekniikat (RFID) mahdollistavat tiedon jatkuvan keräämisen ja sen tarkkailun reaaliajassa, 

jolloin yritys pystyy keräämään ja arkistoimaan valtavan määrän tietoa esimerkiksi 

tuotantoprosessistaan. Elinkaaren keskivaiheessa big dataa voi hyödyntää varastojen 

hallinnassa, asiakaspalvelussa, tuotetuessa sekä huollossa. Varastoinnin eri toimenpiteissä, 

kuten tilaamisessa ja inventaarion hallitsemisessa, kannattaa käyttää big datan 

analysointimenetelmiä, joiden avulla saavutetaan optimaalinen suorituskyky varastoille. 

Etenkin suurilla yrityksillä on varastoja useissa maissa ja niissä säilytetään tuotteita, joiden 

vaihtuvuus on nopeaa. Jotta saavutetaan tasapaino saatavuuden, sopivan varastotason ja 
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mahdollisimman pienien kustannuksien kanssa, voidaan rakentaa älykäs inventaario, joka 

auttaa vaatimuksien, tekniikoiden ja seurannan tasapainottelussa.  (Li et al. 2015a) 

 

Asiakas voi pääsääntöisesti seurata tilauksiaan verkossa ja tarkastella reaaliaikaisesti missä 

hänen tilaamansa tuotteet liikkuvat. Etänä tehtävään seurantaan tarvitaan toimivia systeemejä, 

jotka ovat joko manuaalisesti päivitettäviä tai automaattisia seurantajärjestelmiä. Näiden 

avulla hallitaan tuotteiden saapumista eri toimipisteisiin ja tietojen välittämistä asiakkaalle. 

Nykyään ympäristöystävällisten kuljetustapojen ja yhteiskuntavastuun merkitys on kasvanut 

huomattavasti, ja vaikutukset ympäristöön tulee huomioida myös kuljetuspäätöksiä tehdessä. 

Yritykset voisivat esimerkiksi jakaa kuljetuksiaan toisten yritysten kanssa, jolloin 

kuljetusvälineen koko kapasiteetti saadaan hyödynnettyä, ja samalla ilmansaasteiden määrä 

laskee ja kuljetuksista syntyvät kustannukset jakautuvat. (Li et al. 2015a) 

 

Asiakaspalvelu on yksi kriittisimmistä keinoista saavuttaa ja ylläpitää asiakastyytyväisyyttä. 

Yrityksillä on usein useampia tuotteita ja tuotanto- sekä kokoonpanolaitoksia. Tuotettuja 

tuotteita jaellaan asiakkaille ympäri maailmaa, jolloin hyvän asiakaspalvelun ylläpitäminen on 

erittäin hankalaa. Asiakaspalvelu tapahtuu nykyään pääsääntöisesti verkossa esimerkiksi 

puhelimen tai tietokoneen välityksellä. Asiakkaat odottavat nopeaa vastausta kysymyksiinsä 

tai palautteisiinsa. Tähän ratkaisuna on suunniteltu verkossa tapahtuvat kyselyt ja 

yhteydenottopyynnöt, joihin yritykset voivat vastata automaattisesti taaten nopean vastauksen 

asiakkaalle. Automaattivastauksia on mahdollista personoida asiakkaiden viestien perusteella, 

mikäli niiden kriittiset ominaisuudet ja avainsanat pystytään tunnistamaan. Tämä 

automatisointi vaatii toistuvien kaavojen havaitsemisen, koneoppimisen sekä tietokantojen 

käyttöön liittyvien tekniikoiden hyödyntämisen eli toisin sanoen, big datan ja sen 

analysointiin vaadittavia työkaluja. (Li et al. 2015a) 

 

Tuotteen huoltaminen takaa tuotteille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Tuotteen 

huoltaminen voi olla ehkäisevää tai ennakoivaa, jolloin siihen liittyy reaaliaikaiset seurannat 

ja säännölliset tarkastukset. Huolto voi myös olla korjaavaa huoltoa, jolloin tuotteessa on 

virhe ja se huolletaan virheen ilmentyessä. Säännölliset tarkastukset ovat tällä hetkellä yleisin 

tapa harjoittaa ennakoivaa huoltoa. Yritykselle syntyy tarkastuksista paljon dataa, jota 

voidaan siinä tilanteessa sekä myöhemmin hyödyntää. Datan avulla voidaan tehdä vertailua, 
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miten tilanne on muuttunut edellisestä tai ensimmäisestä kerrasta. Teollinen internet ja RFID-

teknologia ovat mahdollistaneet tuotteiden tarkkailun reaaliajassa niihin asennettujen 

sensorien avulla. Sensorit keräävät ja välittävät jatkuvasti dataa yritykselle, ja ne havaitsevat 

sekä ilmoittavat mahdollisista virheistä valvontaan. Jos jokainen sekunti kerätään sadoista 

tuhansista tai miljoonista tuotteista ja niiden tiloista dataa, jo yhdessä päivässä kerääntyy 

yritykselle valtava määrä tietoa. Tätä datamäärää ei pystytä käsittelemään eikä valvontaa 

tuotteista ja tiloista pystytä tekemään tehokkaasti ilman big data -tekniikoita. (Li et al. 2015a) 

  

Elinkaaren lopussa keskitytään tuotteen hävittämiseen mahdollisimman 

ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Tuotteen hävittäminen perustuu sen 

materiaaleihin, jolloin päätökset hävityksestä tulee tehdä jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. 

Hävittämisessä on useampia eri vaihtoehtoja. Tuote joko kierrätetään sellaisenaan tai se 

puretaan osiin, jolloin osat kierrätetään tai käytetään uudelleen. Tuote voidaan myös myydä 

eteenpäin tai kunnostaa uusiokäyttöön. Tärkeintä hävittämisessä on löytää ympäristölle paras 

ratkaisu, oli se sitten lopullisesti hävittäminen tai kierrättäminen. Tuotteen elinkaaren lopussa 

yrityksellä on tuotteesta paljon tietoa ja tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun hävittämiseen 

liittyviä päätöksiä tehdään. (Li et al. 2015a) 

 

3.2.3 Toimitusketjun hallinta 

 

Tänä päivänä yritykset keskittyvät yhä enemmän oman liiketoimintansa kehittämiseen 

kestävämmäksi ja ovat tietoisempia päätöksiensä vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Toimitusketjun hallinnan merkitys on kasvanut merkittävästi kestävän liiketoiminnan 

kehittämisessä, ja tämä näkyy myös yritysten panostuksissa toimitusketjun hallintaan. 

Toimitusketju on dynaaminen prosessi, joka sisältää muun muassa jatkuvan materiaalivirran, 

rahoituksen ja informaation kaikkien osapuolien sekä toimitusketjun eri vaiheiden välillä. 

Ottaen huomioon, että toimitusketju sisältää kaikki vaiheet tuotteen prosessin alusta sen 

toimitukseen loppukäyttäjälle, keskittyminen kestävään kehitykseen toimitusketjun 

hallinnassa on oikea askel lähemmäksi kestävää liiketoimintaa. (Ahi & Searcy 2013) 

 

Toimitusketjun hallinta tarkoittaa materiaali- ja informaatiovirtojen sekä logistiikan 

suunnittelua ja kontrollointia sisäisesti ja ulkoisesti. Toimitusketjun hallinta on laaja käsite, ja 
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sitä voidaan harjoittaa kahdeksasta eri näkökulmasta, jotka ovat materiaali- ja 

informaatiovirrat, koordinointi, osakkeenomistajat, verkostojen väliset suhteet, arvot, 

tehokkuus ja suorituskyky. (Ahi & Searcy 2013) Stock ja Boyer (2009) ovat kuvanneet 

artikkelissaan toimitusketjun hallinnan seuraavasti: ”Yhteistyöverkoston hallinta yrityksessä 

sekä toisistaan riippuvaisten organisaatioiden ja liiketoimintayksiköiden välillä sisältää 

toimittajia, ostajia, tuotantolaitokset, logistiikan, markkinoinnin ja kaikki ne järjestelmät, 

jotka liittyvät materiaalivirtoihin, palveluihin, talouteen ja informaatioon alkuperäiseltä 

tuottajalta loppukäyttäjään asti kasvattaen arvoa, maksimoiden tuottavuutta tehokkuuden 

avulla ja saaden aikaan asiakastyytyväisyyttä”. Tämä määritelmä on tällä hetkellä kaikista 

kattavin ja sisältää edellä mainituista näkökulmista seitsemän. Ainoastaan suorituskyvyn 

näkökulmaa ei tässä käsitellä (Ahi & Searcy 2013). 

 

Yrityksiä on haastettu tunnistamaan tuotteidensa ja palveluidensa ekologiset jalanjäljet 

tuottamisesta syntyvien haittojen lisäksi. Elinkaariajattelun mukaan haitat tuotteesta 

ympäristölle eivät rajoitu vain yrityksen toimitusketjuun, vaan lisäksi myös resurssien 

hankkiminen, tuottaminen, käyttäminen, kierrätys, uudelleenkäyttäminen ja lopullinen hävitys 

kuuluvat ekologiseen jalanjälkeen. Toimitusketjun hallinnassa ekologinen näkökulma 

perustuu suurilta osin valmistukseen ja materiaalin hankintaan, sillä käytöstä ja hävityksestä 

johtuvat haitat voidaan välttää innovatiivisella suunnittelulla ja oikeilla materiaalivalinnoilla. 

Toimitusketjun hallinnassa korostuu myös yhteistyön merkitys yrityksen ja muiden 

toimijoiden, kuten alihankkijoiden, logistiikkayritysten ja materiaalin tuottajien kanssa. 

Toimitusketjun hallinnassa on erittäin tärkeää tietää kenen kanssa yhteistyötä tehdään ja 

jakavatko kaikki osapuolet yhtenevät periaatteet kestävästä kehityksestä ja 

yhteiskuntavastuusta. Myös tuotteiden ja materiaalien alkuperän tietäminen ja sen 

jäljittäminen on nykypäivänä välttämätöntä. (Dias Pimenta et al. 2012, s. 255-256) 

 

Globalisaatio on kasvattanut huomattavasti kilpailua yritysten välillä, ja tällä hetkellä 

markkinoilla on tilanne, jossa yritykset joutuvat jatkuvasti kilpailemaan tuotteiden hinnasta, 

tuottaen samalla omistajilleen mahdollisimman suuria voittoja. Tämä on johtanut tilanteeseen, 

jossa yritykset pyrkivät löytämään toimitusketjustaan ratkaisuja halvempaan sekä 

tehokkaampaan tuottamiseen. Säästöjä etsitään muun muassa maista, joissa kustannukset ovat 

halvempia unohtaen yhteiskuntavastuun tai pitkäaikaiset tavoitteet. (González-Trejo et al. 
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2013) Yritysten kannattaisi taloudellisistakin syistä panostaa yhteiskuntavastuuseen sekä 

kestävään toimitusketjun hallintaan. On todettu, että yhteiskuntavastuuseen ja kestävään 

liiketoimintaan panostamalla yrityksen myynti ja markkinaosuus kasvavat, sillä 

asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden käsitys yrityksestä parantuu. Yritykset voivat siis saavuttaa 

kilpailuetua panostamalla kestävään liiketoimintaan ja asiakastyytyväisyyteen esimerkiksi 

vastuullisuudesta raportoimisen, laadunhallinnan ja toimitusvarmuuden avulla. (Salam 2009) 

Muut asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät koetaan tuotteen käytön, 

asiakaspalvelun, kustomoinnin ja optimoinnin eri vaiheissa. Täysi ymmärrys asiakkaan 

käytöksestä voidaan saavuttaa ainoastaan keräämällä tietoa suoraan asiakkailta. (Tanner 2015)  

 

Toimitusketjun ja verkostojen hallinnasta voi syntyä suuriakin taloudellisia ja innovatiivisia 

hyötyjä yritykselle. Toimitusketjun hallinnan yleisinä tavoitteina on parantaa yrityksen 

sisäistä tehokkuutta ja vähentää kiinteitä kustannuksia. Tänä päivänä asiakkaille ei enää riitä 

pelkästään alhainen hinta, vaan he arvostavat yhä enemmän tuotteiden alkuperää, laatua, 

kustomointimahdollisuuksia, toimitusten luotettavuutta ja joustavuutta, jolloin massatuotanto 

ei takaa yritykselle menestystä. Tämä tarkoittaa, että yrityksen kilpailuedun saavuttamiseen ei 

riitä ainoastaan oma osaaminen, vaan yritysten kannattaisi tehdä yhteistyötä toisten yritysten 

kanssa. Yhteistyön avulla yritykset voivat kehittää molempien liiketoimintaa, jakaa 

informaatiota toisilleen, tehdä tutkimusta ja tuotekehitystä yhdessä sekä samalla jakaa 

kustannuksia. Yhteistyön avulla kaikki osapuolet saavuttavat paremman aseman markkinoilla, 

mutta onnistunut yhteistyö vaatii kaikkien osapuolien sitoutumista ja luottamusta. (González-

Trejo et al. 2013) 

 

Jos yritys haluaa liiketoiminnastaan kestävää, tulee sen huomioida toimitusketjun hallinnassa 

yhteiskuntavastuu. Toisin sanoen yrityksen tulee niin omassa toiminnassaan kuin myös 

yhteistyökumppaneiden toiminnassa ottaa vastuu ympäristöstä, yhteiskunnasta ja yrityksen 

taloudesta. Yrityksen maine riippuu pitkälti heidän tavastaan hoitaa yhteiskuntavastuutaan ja 

etenkin siitä, kuinka paljon he välittävät päätöksiensä vaikutuksista yhteiskuntaan sekä 

ympäristöön. Toimitusketjun hallinnassa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, millaisen 

kuvan yritys antaa ulospäin osakkeenomistajilleen ja asiakkailleen. Maineriskit ovat erittäin 

todennäköisiä erityisesti yrityksillä, joilla on globaaleja toimitusketjuja, sillä tuotanto 

keskittyy usein köyhimpiin maihin, joissa olosuhteet voivat olla epävarmoja ja 
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tuotantolaitokset ja toimittajat eivät välttämättä noudata ihmisoikeuksia. Mediassa käsitellään 

paljon yritysten ihmisoikeuksien laiminlyömisiä sekä muita rikkomuksia, ja uutiset voivat 

vahingoittaa huomattavastikin yrityksen mainetta ja samalla myös liiketoimintaa. 

(Schaltegger & Burrit 2014)  

 

Esimerkkinä Nestlé on joutunut jo vuosikymmeniä erilaisten boikottien kohteeksi ja median 

arvosteltavaksi. Nestlé on sveitsiläinen globaali yritys, joka keskittyy pääasiassa 

elintarvikkeiden myyntiin. Nestlé on vuosien varrella saanut paljon negatiivista huomiota 

toiminnastaan. Yritystä on syytetty useamman kerran lapsityövoiman käytöstä ja työntekijät 

ovat paljastaneet, että heitä on uhattu työsuhteen irtisanomisella, mikäli he liittyisivät 

ammattiliittoihin. Lisäksi Greenpeace on syyttänyt yritystä palmuöljyn käytöstä, jonka 

kerääminen tuhoaa sademetsiä ja luonnon monimuotoisuutta. Yritystä on myös syytetty 

liiallisesta veden kulutuksesta. (Smith 2015) Viimeisin skandaali löytyi yrityksen oman 

etsinnän tuloksena viime vuonna, kun Nestlé myönsi, että he ovat löytäneet toimitusketjustaan 

toimittajan, joka käyttää pakkotyötä. Nestlé oli ostanut tältä Thaimaassa toimivalta yritykseltä 

mereneläviä kissanruokabrändilleen Purinalle. (Kelly 2016)  

 

Vastaavissa tilanteissa erityisesti toimitusketjun ja verkostojen hallinnan merkitys nousee 

suureen arvoon. Yritykselle on erittäin tärkeää tietää tuotteiden alkuperä toimitusketjun 

ensimmäisestä vaiheesta lähtien. (Schaltegger & Burrit 2014) Big datan ja data-analytiikan 

hyödyntäminen toimitusketjun ja sen verkostojen hallinnassa ovat keinoja, joilla pystytään 

pienentämään maineriskien todennäköisyyttä, sillä informaatiota kerätään hallitummin, 

läpinäkyvyys koko organisaatiossa paranee sekä dataa toimittajista pystytään keräämään ja 

seuraamaan paremmin. (Wamba & Akter 2015) 

 

Toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan myös arvonlisäyksen tavoittelemista mahdollisimman 

alhaisilla kustannuksilla. Toimitusketjun hallinta on läheisesti yhteydessä arvoketjuun ja 

toimitusketjun hallinnan tarkoitus onkin lisätä arvoa jokaisessa toimitusketjun tai arvoketjun 

vaiheessa. Asiakkaat päättävät tuotteen lopullisen arvon, mutta yritys voi vaikuttaa 

arvonlisäykseen ennen markkinoille tuloa ja sen jälkeen muun muassa data-analytiikan avulla. 

Kuten kappaleessa 2.2.1. kerrottiin, big datan käyttäminen tuottaa arvoa yritykselle 
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esimerkiksi parantamalla päätöksentekoprosessia sekä läpinäkyvyyttä asiakkaille ja 

osakkeenomistajille. (Manyika et al. 2011)  

 

3.2.4 Tiedonhallinta 

 

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning) yhdistää organisaation 

datan ja prosessit yhteen järjestelmään ja tietokantaan. Tietokannan tarkoituksena on 

varastoida, jakaa ja kierrättää dataa organisaation eri osastojen välillä. Suurin osa yrityksistä 

käyttää toiminnanohjausjärjestelmää liiketoimintojen tukena ja apuna käsiteltäessä suuria 

määriä omasta toiminnasta syntynyttä tietoa. Toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään muun 

muassa kustannussäästöjen takia, mutta järjestelmällä voidaan myös teknisiä ja operatiivisia 

toimintoja yhdistämällä harmonisoida informaatio- ja materiaalivirtoja eri liiketoimintojen 

välillä. Toiminnanohjausjärjestelmällä pystytään parantamaan kilpailukykyä, sillä se tuottaa 

informaatiota operatiivisesta toiminnasta ja kustannuksista, mitä voidaan myöhemmin 

hyödyntää yrityksen strategisissa päätöksistä. (Elragal 2014) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät toimivat tyypillisesti perinteisellä infrastruktuurilla, joka sisältää 

vähintään tasot tietokannalle, käytölle sekä käyttäjälle. Nykyään yritykset käyttävät 

pilvipalveluita toiminnanohjausjärjestelmänsä tukena, jolloin tietokanta ja käyttö sijaitsevat 

pilvessä. Ennen yritysten johto hyödynsi päätöksenteossa liiketoimintatiedon hallinnan 

(Business Intelligence) työkaluja ja tekniikoita toiminnanohjausjärjestelmien lisänä. 

Järjestelmien avulla pyrittiin tunnistamaan piilossa olleita toistuvia kaavoja ja tuntemattomia 

faktoja käyttäen datanlouhinnan tekniikoita. Nyt big data on muuttanut tilannetta radikaalisti, 

sillä yritysten oletetaan pystyvän ymmärtämään ja analysoimaan dataa, joka on kerätty 

organisaation ulkopuolelta, kuten sosiaalisesta mediasta, eikä pelkästään omasta toiminnasta. 

Tämä muutos vaatii uudenlaisen infrastruktuurin järjestelmälle sekä uusia tekniikoita ja 

työkaluja datan analysointiin. (Elragal 2014) 

  

Big data -teknologiat ja työkalut pystyvät tuomaan edistyneen datan keräyksen, analyysin ja 

varastoinnin avulla eri teollisuuden aloille uusia parhaiksi todettuja käytäntöjä. Jos 

toiminnanohjausjärjestelmät ja big data integroitaisiin, toisi se organisaatioille suurempia 

määriä ja entistä laadukkaampia parhaita käytäntöjä. Kuitenkin molemmat, big data ja 
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toiminnanohjausjärjestelmät, ovat kohdanneet haasteita tietosuojarikkomusten kanssa. 

Toiminnanohjausjärjestelmien tietosuojarikkomukset nousivat pinnalle vasta, kun RFID-

sensoreiden käyttö vähittäismyymälöissä aloitettiin. Big datan tietosuoja on puolestaan 

suurempi haaste, jonka takia uusia säädöksiä on luotu ympäri maailman, jotta ihmisten 

oikeuksia yksityisyyteen voitaisiin puolustaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa päätettiin, että 

Facebookin täytyy seuraavan kahden vuosikymmenen ajan auditoida vuosittain 

yksityisyyskäytäntöjään. Yhdistettäessä tiedot toiminnanohjausjärjestelmästä ja organisaation 

ulkopuolelta täytyy ottaa huomioon riskit yksityisyyden suojan loukkauksista.  (Elragal 2014)  

 

Viime vuosien aikana perustietojen hallinta (Master Data Management) on tullut 

organisaatioiden tietoisuuteen ja mahdollisesti jo käyttöön eri toiminnanohjausjärjestelmissä. 

Perustietojen hallinta on vaiheittain siirtynyt myös erilaisten liiketoiminnan ratkaisuiden, 

kuten asiakkuudenhallinnan avuksi. Asiakkuudenhallinnassa big dataa voisi hyödyntää silloin, 

kun rakennetaan mahdollisimman kattavaa näkemystä asiakkaista ulkoisten tietojen 

perusteella. Vuosikymmenten ajan yritykset ovat luottaneet vain sisäiseen dataan tuottaessaan 

raportteja ja tietoa yrityksen toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä. Liiketoimintatietojen 

hallinta on keskittynyt lähinnä rakenteellisen datan arviointiin, mutta nykypäivänä on valtava 

määrä dataa, joka ei ole liiketoimintatiedon hallinnan analysoitavissa. Big data -tekniikoilla 

pystyttäisiin muun muassa louhimaan epämuodollista dataa esimerkiksi videoista ja 

äänitteistä sekä analysoimaan sitä. (Elragal 2014) 

 

Asiakkuudenhallinta ja tietojohtaminen (Knowledge Management) ovat molemmat arvon 

tuottamiseen liittyviä strategioita, jotka hyödyntävät ihmissuhteita ja tietoutta 

maksimoidessaan mahdollisuuksiaan ja saavuttaessaan tavoitteitaan. Asiakkuudenhallinta 

auttaa yrityksiä hankkimaan uusia asiakkaita ja pitämään jo olemassa olevat asiakkaansa sekä 

kasvattamaan tuottavuuttaan että markkinaosuuttaan. Tietojohtaminen puolestaan keskittyy 

luomaan, jakamaan, ylläpitämään ja käyttämään tietoa organisaation sisällä. Kun yhdistetään 

tietojohtaminen ja asiakkuudenhallinta, voidaan puhua asiakastietojohtamisesta (Customer 

Knowledge Management). Asiakastietojohtamisessa käytetään tietojohtamisen malleja apuna 

asiakkuudenhallinnassa, ja nämä yhdistämällä pystytään big datasta saamaan mahdollisimman 

paljon hyötyä. Perinteinen asiakkuudenhallinta ei pysty keräämään tietoa yhtä tehokkaasti, ja 

siksi tarvitaan tietojohtamisen työkaluja, joiden avulla tietoa pystytään keräämään uusista 
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lähteistä, kuten puhelinpalvelukeskuksista, Internet-sivujen evästeistä, sähköposteista, 

tutkimuksista, sosiaalisesta mediasta ja laitteiden välisestä kommunikoinnista. Big data on 

viimeisin teknologian evoluution vaihe. Kyky hyödyntää big dataa liiketoiminnassa ja 

strategisissa päätöksissä on tällä hetkellä yrityksille tärkeintä arvon tuottamisessa. (Chan 

2014) 
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4 YRITYSESIMERKIT 
 

Seuraava kappale esittelee kaksi yritystä, jotka ovat hyödyntäneet big dataa oman 

liiketoimintansa tukena. Ensimmäisenä esimerkkinä toimii Ford Motor Company, joka on 

vuonna 1903 perustettu autoalan yritys (Ford 2015a), jonka ydintoimintoja ovat autojen 

valmistus ja huolto. Näiden lisäksi yritys tarjoaa myös rahoitusmahdollisuuksia sekä 

leasingia. (Ford 2016, s. 2) Yritys tavoittelee kestävän kehityksen mukaista toimintaa, joka 

loisi jatkuvaa arvoa myös liiketoiminnalle. (Ford 2015b) Nike puolestaan on jalkineita, 

vaatteita, urheilun lisätarvikkeita ja välineitä valmistava sekä palveluja tuottava 

yhdysvaltalainen yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti (Nike 2016, s. 65–66). Myös Nike 

huomioi kestävän kehityksen liiketoiminnassaan vahvasti. (Nike 2014, s. 4) 

 

4.1 Ford 

 

Autovalmistaja Ford on ryhtynyt tekemään yhteistyötä yrityksen sisällä kestävän kehityksen 

strategian suunnittelijoiden sekä tutkimusryhmien kanssa. Yrityksellä on ollut halu pitää 

ilmastonmuutoksen ehkäisyä omien toimintojensa keskiössä, ja se on hakenut tietoa 

kestävästä kehityksestä omien hiilidioksidipäästöjensä tavoitteiden luomiseksi. Fordin 

analyytikot ovat työskennelleet yhdessä energian tuottajien kanssa, jotta Ford voisi luoda 

parempia malleja ja tehdä oman osansa ympäristön tasapainottamisessa. (Post 2014) 

 

Ford päätti, että liiketoiminnan kannalta on järkevämpää luoda omat tavoitteet 

polttoainetaloudelle sekä päästöille, kuin luottaa ulkopuolisten luomiin säädöksiin ja niiden 

heilahteluihin. Yritys tarkasteli data-analytiikalla kansainvälisiä autoteollisuuden säädöksiä ja 

havaitsi niiden noudattavan samanlaista kehitystä kuin ympäristön vakautttaminen. Täten 

Ford on käyttänyt ympäristön vakautuksen muodostamaa käyrää omana tavoitteenaan 

hiilidioksidipäästöjen suhteen. Jotta ympäristön mallinnus olisi täsmällinen ja luotettava, Ford 

teki yhteistyötä erilaisten ympäristöön erikoistuneiden järjestöjen kanssa.  (Post 2014) 

 

Data-analyytikot auttoivat Fordia myös optimoimaan erilaisista ajoneuvoista, kuten bensiini-, 

sähkö- tai hybridiautoista koostuvaa tuoteportfoliota, jotta tuotot pystyttäisiin maksimoimaan 
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nyt ja tulevaisuudessa. Tuotteiden elinkaaren hallinta puolestaan auttoi Fordia näkemään, että 

olisi kestävämpää käyttää muiden yritysten valmistuksesta ylijääneitä ja kierrätettyjä 

materiaaleja autoissaan kuin käyttää materiaaleja, joita tuotetaan ympäri maailman. (Post 

2014) 

 

Analytiikan toinen puoli autoteollisuudessa on itse ajoneuvojen luoma suuri datamäärä. 

Nykypäivän tietokoneistetuissa autoissa dataa kertyy runsaasti, ja tulevaisuuden autot tulevat 

olemaan huomattavasti kehittyneempiä datan keräämisen ja käytön osalta. Big datan täyteinen 

tulevaisuus tuo myös autoihin uudenlaisia datan käytön mahdollisuuksia. Erilaisten 

sensoreiden sekä Global Positioning System (GPS) paikannusjärjestelmän lisäksi, Ford on 

pohtinut vihreää reititystä, jonka tarkoituksena olisi optimoida reittejä tieliikenteessä 

ruuhkien, etäisyyksien sekä päästöjen perusteella. On todettu, että noin 98 prosenttia 

ajoneuvojen hiilijalanjäljestä tulee pakoputkesta. Tulevaisuuden suunnitelmissa 

hybridiautoihin liitettäisiin dataa ilmanlaadusta sekä paikannustiedoista, jota analysoituaan 

auto automaattisesti vaihtaisi energiantuotantonsa bensiinistä sähköön ajattaessa esimerkiksi 

koulujen tai sairaaloiden läheisyydessä, jolloin päästöt olisi tärkeä minimoida. (Post 2014) 

 

4.2 Nike 

 

Niken toimihenkilöt ovat puhuneet, että data-analytiikan, tulevaisuuden ennustamisen sekä 

erilaisten skenaarioiden suunnittelu on auttanut yritystä löytämään uusia tapoja saavuttaa 

visiotaan, jonka tavoitteena on irtautua muun muassa fossiilisten polttoaineiden sekä veden 

käytöstä. Yritys on suunnitellut tuotteita, joiden tarkoituksena on vähentää valmistuksessa 

syntyvää jätettä sekä kehittänyt tekstiilin värjäysmenetelmän, jossa ei käytetä vettä. (Post 

2014) 

 

Nike on huomannut, että data-analytiikan ja skenaariosuunnittelun avulla voidaan radikaalisti 

ja nopeasti muuttaa ihmisten ajattelutapoja. Data-analyysien avulla on mahdollista luoda 

parempia kestävää kehitystä tukevia liiketoimintamalleja. (Post 2014) Vuoden 2013 aikana 

Nike tutki omaa ympäristölle aiheuttamaa jalanjälkeään aina raaka-aineista tuotteiden 

loppukäyttöön asti. Tutkimus vaati monimutkaista analyysiä, jossa datan oli oltava 

hyvälaatuista sekä helposti saatavilla. Yritys on analysoinut datan avulla myös 
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energiankäyttöään, vedenkulutustaan, jätteiden syntymistä sekä kasvihuonekaasupäästöjään. 

Analyysien avulla Nike vahvisti uskomustaan siitä, kuinka tärkeitä hyvä suunnittelu ja 

toimivat muotoiluprosessit sekä puhtaat valmistusmenetelmät ovat kestävän kehityksen 

kannalta. (Nike 2014, s. 13) 

 

Nike kykeni toiminnoillaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään noin kolmella 

prosentilla ja samalla kasvattamaan liikevaihtoaan 26 prosentilla vuosien 2012 ja 2013 

välisenä aikana. Yleinen oletus on, että mikäli yritys kykenee kasvattamaan myyntiään, johtaa 

se myös kasvihuonepäästöjen kasvuun. Nike on pystynyt kehittymään vastoin tätä oletusta. 

Tällainen kehitys motivoi yritystä yhä parempiin suorituksiin kestävän kehityksen parissa 

luoden innovaatioita liiketoiminnan monille osa-alueelle. (Nike 2014, s. 4) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Big dataa ja kestävää kehitystä on hyödynnetty yritysten liiketoimintojen eri osa-alueilla 

monin eri tavoin. Big datan hyödyntämisessä on tärkeää tiedostaa mitä datan avulla halutaan 

saavuttaa, jotta osataan kerätä oikeanlaista tietoa sekä analysoida sitä tarpeeksi tehokkain 

menetelmin. Yritys tarvitsee osaavaa henkilökuntaa kytkemään analysoitua dataa yrityksen eri 

funktioihin. Merkittävä hyöty, joka big datan avulla saadaan, on arvon lisääminen erilaisin 

keinoin yrityksien eri prosesseihin, kuten päätöksenteon parantamiseen. Datan 

hyödyntämisessä suunnitelmallisuus on tärkeää, sillä pelkkä datan kerääminen ei vapauta 

käyttöön sen koko potentiaalista arvoa.  

 

Yrityksen johtamisessa big datasta on hyötyä kestävien strategioiden ja innovaatiotoiminnan 

osa-alueilla. Kestävässä liiketoiminnassa yrityksen strategia perustuu kestävän kehityksen 

periaatteisiin, ja big datan hyödyntäminen vaatii, että strategian pääpiirteet ovat ennalta 

määritettyjä, jolloin datalouhinta kohdistuu tehokkaammin. Big dataa hyödynnetään 

prosessien nykytilan arvioinnissa, jolloin strategia perustuu kerättyyn tietoon ja 

päätöksenteosta tulee harkitumpaa. Yksi big datan merkittävimmistä mahdollisuuksista on sen 

tarjoama työkalu ennustamiselle. Ennustamisen avulla havaitaan liiketoiminnan tai 

markkinoiden toistuvia malleja, joiden pohjalta rakennetaan yrityksen strategiaa ja 

varaudutaan mahdollisiin riskeihin. Innovaatiotoiminnassa big data auttaa etsimään 

asiakastarpeita ulkoisista tiedonlähteistä sekä yhdistämään dataa muiden kasvavien 

teknologioiden kanssa. Big data lisää avointa innovaatioita ja kehittää yrityksen 

innovaatiokulttuuria. 

 

Big dataa järkevästi hyödynnettäessä operatiivisessa toiminnassa voidaan luoda parannuksia 

prosesseihin ja tuotteiden laatuun. Valmistuksessa big datan käyttö ei ole ainoastaan trendi 

vaan elinehto. Kestävää kehitystä tulisi huomioida valmistuksessa entistä enemmän, ja 

negatiiviset ympäristövaikutukset valmistuksen ympärillä on osattava minimoida. Big datan 

avulla voidaan vastata kestävän kehityksen haasteisiin ja parantaa valmistuksen 

energiatehokkuutta. Tuotantokoneisiin liitettyjen sensoreiden avulla tarkkaillaan tuotannon 

tehokkuutta ja analytiikan avulla ennustetaan ja havaitaan ongelmia reaaliaikaisesti. 
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Sensoreista saatujen tietojen avulla prosesseja voidaan kehittää nopeammiksi, 

tehokkaammiksi tai hävikkiä vähentäviksi.  

 

Elinkaaren hallinnassa on kolme eri vaihetta, joissa kaikissa big dataa pystytään 

hyödyntämään. Tänä päivänä yrityksille on erittäin tärkeää keskittyä datan analysointiin sekä 

big datan hyödyntämiseen prosessien kehittämisessä, sillä sen avulla tuetaan tuotteen 

suunnittelua tuotekehitysprojekteissa ja autetaan yritystä tuotteen elinkaaren hallinnassa. 

Tuotesuunnittelun alkuvaiheessa big datan avulla hahmotetaan markkinaselvitysten muodossa 

asiakastarpeita sekä vaatimuksia. Keskivaiheessa keskitytään ennakoivaan huoltoon sekä 

reaaliaikaiseen valvontaan, joka pystytään suorittamaan etänä esimerkiksi RFID-sensoreiden 

avulla. Big data tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille niin huollossa, varaston 

hallinnassa kuin jakeluverkoston optimoinnissa. Loppuvaiheessa tuotteesta pyritään saamaan 

kaikki tuotto irti, jolloin kattavaa innovaatiota, markkinointia ja tehokasta uudelleen käyttöä 

tulee hyödyntää. Viimeinen vaihe tuotteen elinkaaren hallinnassa on tuotteen hävitys, joka 

perustuu alussa tehtyyn tuotteen suunnitteluun ja materiaalinvalintoihin. Big datasta saadaan 

huomattavia hyötyjä tuotteen elinkaaren hallinnassa, ja sitä tehokkaasti hyödyntämällä yritys 

saavuttaa kilpailuetua, lisää tehokkuutta prosesseissaan ja nostaa yrityksen arvoa.   

 

Toimitusketjun hallinta on merkittävä osa kestävää liiketoimintaa ja arvon tuottamista. Kun 

yritys hyödyntää big dataa toimitusketjun hallinnassa ja prosessien kehittämisessä, parantaa se 

yrityksen mainetta, asemaa markkinoilla sekä kustannustehokkuutta. Toimitusketjun 

hallinnassa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon niin ympäristölliset kuin yhteiskunnalliset 

vaikutukset. Big data tuo tarkkuutta verkostojen luomiseen ja hallintaan, jolloin myös 

maineriskien todennäköisyys ja niiden negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida. Yrityksen 

täytyy toimitusketjun jokaisessa vaiheessa pystyä lisäämään tuotteelle arvoa, sillä asiakkaiden 

kokema arvo määrittää yrityksen kilpailukyvyn. Arvon tuottaminen on yksi liiketoiminnan 

kriittisimmistä tekijöistä, ja siksi kestävä kehitys sekä big data tulee integroida 

toimitusketjuun.  

 

Tiedonhallinnan apuna yritykset käyttävät toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka rajoittuvat 

omasta toiminnasta syntyvän datan keräämiseen ja analysointiin. Big dataa käytetään 

ulkopuolelta tulevan datan keräämiseen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Integroimalla 
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molemmat tekniikat yritys saavuttaa huomattavia etuja markkinoilla sekä parantaa 

päätöksenteon prosessejaan. Big dataa käytetään myös asiakkuudenhallinnassa, kun 

muodostetaan kattavaa kuvaa asiakkaiden tarpeista ja kartoitetaan potentiaalisia 

asiakassegmenttejä. Big data avaa yrityksille uudet mahdollisuudet rakenteettoman datan 

hyödyntämiseen ja keräämiseen. Datan analysointi onkin tällä hetkellä yksi kriittisimmistä 

keinoista tuottaa arvoa.   

 

Taulukko 1 kerää yhteen big datan ja data-analytiikan hyödyt kestävän liiketoiminnan eri osa-

alueilla. Taulukosta voidaan huomata, että big datan ja data-analytiikan tuomat hyödyt 

vaihtelevat eri liiketoiminnan osa-alueilla. Big data ja data-analytiikka luovat lisäarvoa useilla 

eri tavoilla ja niitä kannattaa hyödyntää kestävän liiketoiminnan tukena.  

 

Taulukko 1 Big datan ja data-analytiikan hyödyt liiketoiminnan eri osa-alueilla 

Strategia ja innovaatiotoiminta 
• Harkitumpi päätöksenteko 
• Ennustamisen paraneminen 
• Innovaatiokulttuurin luominen 

Valmistus 
• Negatiivisten ympäristövaikutusten 

minimoiminen 
• Energiatehokkuuden parantaminen 
• Tuotannon tarkkailu ja tehostaminen 

Tuotteen elinkaaren hallinta 

• Tuotteen suunnitteluprosessien ja 
markkinaselvitysten tukeminen 

• Ennakoiva huolto ja reaaliaikainen 
valvonta 

• Varastojen optimointi 
• Tuotteen hävityksen suunnittelu 

Toimitusketjun hallinta 
• Kustannustehokkuuden parantaminen 
• Riskien minimoiminen 
• Verkostojen hallinta 
• Arvon tuottaminen 

Tiedonhallinta 
• Tiedonkeruu ulkoisista lähteistä 
• Päätöksenteon prosessien tukeminen 
• Asiakkuuksien hallinta 
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6 YHTEENVETO 
 

Kestävä kehitys on ollut pinnalla jo pitkään, mutta kasvava kulutus ja ilmastonmuutoksen 

tuomat uhat yhteiskunnalle ovat nostaneet sen keskeiseksi puheenaiheeksi. Etenkin yritykset 

ovat ymmärtäneet toimintansa vaikutukset ympäristöön ja ovat alkaneet sopeuttaa 

toimintaansa yritysvastuun ja kestävän kehityksen piirteiden mukaisesti. Big data puolestaan 

on noussut trendiksi vasta viime aikoina, ja yritykset ovat ryhtyneet tutkimaan tarkemmin 

kuinka liiketoiminnassa voidaan analysoida tai muutoin hyödyntää informaatiota. Data-

analytiikka mahdollistaa yrityksen paremman tuottavuuden, kustannusten alentamisen ja 

kestävän liiketoiminnan kehittämisen. Big datan avulla voidaan tiedostaa paremmin oman 

toiminnan vaikutuksia ympäristölle ja lopulta ymmärtää paremmin kuinka kestävän 

kehityksen avulla saavutetaan uusia mahdollisuuksia.  

 

Yritys kerää tuotteistaan suuria määriä tietoa koko tuotteen elinkaaren ajalta. Tätä tietoa 

oikein hyödyntämällä voi yritys saavuttaa kilpailuetua, tehokkuutta toimitusketjuun, nostaa 

yrityksen ja tuotteiden arvoa sekä parantaa kustannustehokkuutta. Big data muun muassa 

parantaa tuotteiden laatua ja kannustaa innovaatioon etenkin tuotteen suunnitteluvaiheessa. 

Tämän lisäksi big datan käyttö auttaa yritystä kustomoimaan tuotteita ja asiakaspalvelua 

tehokkaasti, täyttäen asiakkaiden vaatimukset ja ylläpitäen asiakastyytyväisyyttä. Keskeinen 

osa big datan käyttöä on yrityksen valmius hyödyntää sitä. Yrityksen tulisi integroida 

älykkäät laitteet tuotantoonsa, jolloin entistä enemmän dataa operatiivisesta toiminnasta 

saadaan kerättyä. Big data auttaa myös toimitusketjun verkostojen hallinnassa sekä 

toimittajien suorituskyvyn arvioimisessa. Energian kulutuksen tarkkailu ja vähentäminen on 

myös big datan avulla mahdollista. Big datan käyttäminen elinkaarenhallinnassa tuo omia 

haasteitaan. Suurimpia haasteita ovat itse tiedon kerääminen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa, 

tiedon varastointi ja hyväksikäyttö elinkaaren hallinnassa, datan prosessointi ja lopuksi tiedon 

hyödyntämistä osaavan henkilökunnan löytäminen. Tietosuoja ja turvallisuus ovat myös 

keskeisimpiä kysymyksiä big datan käytössä.   

 

Kaikkia big datan hyötyjä ei pystytä vielä tunnistamaan analyysityökalujen ja taitojen 

puutteen vuoksi, mutta nykypäivän kilpailutilanteessa big datan hyödyntäminen on yksi 



50 

 

 

 

harvoista keinosta erottua ja tuottaa arvoa yrityksille. Onnistunut kasvu, kestävä liiketoiminta 

ja vahva kilpailukyky on mahdollista tulevaisuudessa saavuttaa big datan avulla. Data-

analytiikka lähtökohtana strategiaan, innovaatioon, kilpailuun, arvon tuottamiseen ja 

reaaliaikaisen informaation tallentamiseen luo suurimassa osassa toimialoja etulyöntiaseman 

jo markkinoilla oleville yrityksille kuin myös uusille tulijoille.  
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