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Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on selvittää 

data-analytiikan käyttökohteita ja datan hyödyntämisen vaikutusta liiketoimintaan. 

Työ käsittelee data-analytiikan käyttöä ja datan tehokkaan hyödyntämisen 

haasteita. Työ on rajattu tarkastelemaan yrityksen talouden ohjausta, jossa 

analytiikkaa käytetään johdon ja rahoituksen laskentatoimessa.  

Datan määrän eksponentiaalinen kasvunopeus luo data-analytiikan käytölle uusia 

haasteita ja mahdollisuuksia. Datalla itsessään ei kuitenkaan ole suurta arvoa 

yritykselle, vaan arvo syntyy prosessoinnin kautta. Vaikka data-analytiikkaa 

tutkitaan ja käytetään jo runsaasti, se tarjoaa paljon nykyisiä sovelluksia suurempia 

mahdollisuuksia. 

Yksi työn keskeisimmistä tuloksista on, että data-analytiikalla voidaan tehostaa 

johdon laskentatoimea ja helpottaa rahoituksen laskentatoimen tehtäviä. Tarjolla 

olevan datan määrä kasvaa kuitenkin niin nopeasti, että käytettävissä oleva 

teknologia ja osaamisen taso eivät pysy kehityksessä mukana. Varsinkin big datan 

laajempi käyttöönotto ja sen tehokas hyödyntäminen vaikuttavat jatkossa talouden 

ohjauksen käytäntöihin ja sovelluksiin yhä enemmän. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Työn tausta 

 

Data-analytiikkaa on käytetty liiketoiminnan tukena jo kauan, mutta nyt sen suosio on kasvussa, 

ainakin aiheesta tehdyn tutkimuksen määrän perusteella (Frizzo-Barker et al. 2016, s. 403-404; 

Liberatore & Luo 2010, s. 313). Analytiikka voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, perinteiseen 

analytiikkaan ja kehittyneeseen analytiikkaan. Perinteinen analytiikka on historiatiedon 

tarkastelemista, kun taas big data, datan louhinta ja ennustava analytiikka voidaan kategorioida 

kehittyneen analytiikan piiriin. Kehittyneelle analytiikalle kolme tyypillistä toimintoa ovat 

ennustava analytiikka, simulaatio ja optimointi (Leventhal & Langdell 2013, s. 65). 

Liiketoimintatiedon hallinnalla (business intelligence) taas tarkoitetaan liiketoimintaan 

liittyvien päätöksien tekemistä hyödyntämällä saatavilla olevaa dataa (Pedersen 2013, s. 2).  

 

Data-analytiikan tila on siirtynyt historiatiedon tarkastelusta paljon big dataan ja muihin 

kehittyneen analytiikan toimintoihin. Kehitys on vienyt analytiikkaa kohti ennustavaa 

analyysiä, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena. (Bose 2009, s. 156-157) Big data tuo 

suuria mahdollisuuksia yrityksille, ja sillä on potentiaalia muuttaa yritysten 

liiketoimintaprosesseja. Vaikka big data mahdollistaisi tehokkaamman liiketoiminnan, sen 

käytöstä ei ole suurta määrää käytännön esimerkkejä. Yksi suurimmista big datan haasteista 

onkin ymmärtää sen käytön mahdollisuudet ja siitä saatava arvo eri liiketoimintafunktioissa. 

(Wamba et al. 2015 s. 234-235) 

 

1.2 Työn tavoitteet, rajaukset ja aineisto 

 

Työn tavoitteena on tutkia aikaisempaa kirjallisuutta data-analytiikan käytöstä yrityksen 

taloudessa ja tuottavuudessa. Data-analytiikan käsite jakautuu työssä liiketoimintatiedon 

hyödyntämiseen (business intelligence), kehittyneeseen data-analytiikkaan (advanced 

analytics), liiketoiminta-analytiikkaan (business analytics) ja big dataan. Big datasta on alan 

kirjallisuudessa käytetty myös suomenkielistä versiota massadata, mutta käsittelemme sitä 

yleisesti tunnetulla nimellä big data. Datan kasvun ja uusien analytiikkamenetelmien suuren 
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suosion vuoksi käsittelemme työssämme paljon big data-analytiikkaa perinteisen data-

analytiikan rinnalla.  

 

Käytämme työssä lähteinä data-analytiikkaa ja big dataa käsitteleviä artikkeleita sekä kirjoja. 

Tietojenkäsittelytieteen ja analytiikan kirjat toimivat teoreettisina lähteinä, ja artikkeleiden 

tarkoitus on selventää data-analytiikan nykytilaa ja käyttöä. Data-analytiikasta ja big datasta on 

koottu paljon kirjoja, joissa käsitellään aiheita erittäin teknologisella tasolla. Vaikka big data ei 

tarkoita pelkkää datan analysointia, niin keskitymme big datasta puhuttaessa sen analysoinnin 

ominaisuuksiin ja niistä saataviin tuloksiin. Tämän työn tarkoitus on selventää analytiikan 

käytännön puolta yrityksen liiketoiminnassa, ja selkeyttää miten suuria datamääriä voidaan 

todellisuudessa käyttää yrityksen toiminnan tukena. Työmme keskeisimmät 

tutkimuskysymykset ovat 

 

1. Mitä data-analytiikalla tarkoitetaan yrityksen talouden ohjauksessa? 

2. Miten data-analytiikkaa voidaan hyödyntää yrityksen talouden ohjauksessa? 

 

Käsitteenä data-analytiikka kattaa datan keräämisen, analysoinnin ja käytön liiketoiminnan 

tukena. Yrityksen talouden ohjauksesta puhuttaessa data-analytiikan tarkastelukohteita ovat 

johdon ja rahoituksen laskentatoimi, kustannushallinta ja muut mahdolliset talouden ohjauksen 

toiminnot. Tarkastelu kohdistuu data-analytiikan nykyisiin käyttökohteisiin, sekä big datan 

tuomiin mahdollisuuksiin talouden ohjauksessa.  

 

1.3 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät 

 

Työ koostuu toisiinsa liittyvistä osa-alueista, jotka luovat saatavilla olevasta kirjallisuudesta 

yhtenäisen tiiviin katsauksen data-analytiikan käyttöön. Eri luvuissa esitetyt teoriat ja datan 

käyttökohteet kytketään työn lopussa talouden toimintoihin ja yrityksen tuottavuuteen. Työn 

alussa käsitellään data-analytiikkaa ja siihen liittyviä toimintoja. Luvussa kaksi selvennetään 

analytiikan eri termien suhteita toisiinsa ja kuvataan analytiikkaprosessin vaiheita. Samalla 

tarkastellaan data-analytiikassa käytettävää dataa ja sen keräämistä.  
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Luvussa kolme esitellään data-analytiikan mahdollisia käyttökohteita. Tässä vaiheessa 

tarkastellaan varsinkin kehittyneelle analytiikalle tyypillisiä käyttökohteita, joita ovat 

optimointi ja simulointi. Tarkastelussa data-analytiikan käyttöä hyödyntäviä liiketoiminnan 

osa-alueet on jaettu ennustamiseen, visualisointiin ja raportointiin sekä päätöksentekoon. 

Luvussa kolme tehtävän toimintokohtaisen jaottelun jälkeen luku neljä käsittelee data-

analytiikan tuomia mahdollisuuksia ja sen käytön haasteita aiheesta tehdyn tutkimuksen 

perusteella.  

 

Luku viisi käsittelee data-analytiikan ja varsinkin big datan käyttöä talouden eri toiminnoissa, 

ja selvittää analytiikan vaikutuksia yrityksen talousfunktioiden tehokkuuteen. Talouden 

toimintoja tarkasteltaessa jako on tehty rahoituksen ja johdon laskentatoimeen, joiden lisäksi 

käsitellään analytiikkaa auditoinnissa, pääoman käsittelyssä ja kustannuslaskennassa 

tarkemmin. Data-analytiikan kannattavuusnäkökulma huomioidaan jokaisessa laskentatoimen 

osa-alueessa erikseen. Yrityksen tuottavuuden tarkastelu ei rajoitu vain näihin osa-alueisiin, 

mutta pääpaino tutkielmassa on laskentatoimen ja data-analytiikan yhteiskäytöllä. Luvussa viisi 

käsitellään myös big datan sovittamista yrityksen liiketoimintamalliin. Lopuksi tiivistämme 

tutkimuksen tulokset luvussa kuusi ja luomme tulosten perusteella omat johtopäätöksemme 

data-analytiikan käytöstä taloudessa ja tuottavuudessa.  
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2 DATA-ANALYTIIKKA 
 

2.1 Data-analytiikka käsitteenä 

 

Lawrence ja Cokins (2014, s. 80-81) erottavat liiketoiminta-analytiikan, liiketoimintatiedon 

hallinnan ja ennustavan liiketoiminta-analytiikan toisistaan käsiteltävän tiedon ja tulosten 

mukaan. Liiketoimintatiedon hallinta on olemassa olevan tiedon käsittelyä ja käyttöä 

liiketoiminnan tukena. Analytiikassa tarkoituksena on luoda olemassa olevasta datamassasta 

uutta tietoa analytiikkaprosessin mukaisilla toimintatavoilla. Ennustava analytiikka käyttää 

statistiikkaa datan louhinnassa, ja etsii sitä kautta datasta tietoa, jolla voidaan luoda 

liiketoiminnan tueksi ennusteita. Watsonin (2009, s. 491) aikaisemman määritelmän mukaan 

analytiikka, joka sisältää datan keräämisen ja jalostamisen prosessit on liiketoimintatiedon 

hallintaa. Joissain määritelmissä liiketoimintatiedon hallinta tarkoittaa pelkkää datan 

prosessointia ja tulosten tuottamista. Käsitteenä liiketoimintatiedon hallinta sisältää laajan 

valikoima teknologioita, prosesseja ja sovelluksia datan keräämiseen ja käsittelyyn muotoon, 

joka tukee yrityksen päätöksentekoa. 

 

Kasvavat datamäärät aiheuttavat kilpailua kaikilla liiketoiminnan aloilla, joilla voidaan hyötyä 

analytiikan käytöstä. Yhtä yhteistä määritelmää liiketoiminta-analytiikalle ei kuitenkaan vielä 

ole saatavilla, vaan termiä käytetään eri yhteyksissä eri merkityksissä. Acito ja Khatri (2014, s. 

566) mainitsevat liiketoiminta-analytiikan olevan arvon luomista datasta. Liberatoren ja Luon 

(2010, s. 314) mukaan data-analytiikan prosessin tarkoituksena on analyysin kautta muuttaa 

data muotoon, jota voidaan käyttää päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa. Watson (2015, s. 

33-34) toteaa artikkelissaan, että liiketoiminta-analytiikka saa eri yhteyksissä eri merkityksen, 

ja termiä käytetään usein sateenvarjoterminä laajemmalle kokonaisuudelle. 

 

Kehittynyt analytiikka tarkoittaa erilaisten perinteistä analytiikkaa edistyksellisempien 

tekniikoiden hyödyntämistä ongelmien ratkaisemiseen ja vastauksien löytämiseen. Datojen 

liittäminen toisiinsa sekä datan louhinta ovat kehittyneen analytiikan perusta. Kehittynyt 

analytiikka käsittää useita eri teknologioita, joita ovat louhinta, visualisointi, optimointi, 

ennustaminen, simulointi ja ennustava mallintaminen. Kehittynyt analytiikka ei ole itsessään 

menetelmä vaan ennemminkin ryhmä työkaluja, joita yhdistelemällä saadaan kerättyä dataa ja 
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analysoitua siitä hyödyllistä informaatiota ongelmien ratkaisun tueksi. (Bose 2009, s. 156-158) 

Kehittynyt analytiikkaa terminä sisältää kaikki ratkaisut, jotka tukevat toistuvuuksien etsimistä 

erilaisen datan joukosta. Data voi olla hyvin monimutkaista, rakenteellista, historiallista tai 

tulevaisuuden dataa. (Kobielus 2010)  

 

Big datan suosion kasvun myötä tarve monimutkaisille käsittelyjärjestelmille kasvaa myös. 

Liiketoiminta-analytiikka on yksi ratkaisu big datan käsittelyyn ja analysointiin. Liiketoiminta-

analytiikan tehtävä big datan käsittelyssä on tutkia dataa nykytilanteen tulkitsemiseksi ja 

tulevan ennustamiseksi. Data-analytiikan käsitteitä on monia, ja varsinkin palveluita ja tuotteita 

toimittavat yritykset käyttävät eri termejä puhuessaan samankaltaisista aiheista. Liiketoiminta-

analytiikka on termi, jota käytetään, kun kohdeyleisönä on kaupallisen alan henkilöitä. (Bayrak 

2015, s. 230-231)  

 

Vaikka viime vuosien aikana big datan ja liiketoiminta-analytiikan suosio yrityksissä on 

kasvanut, niin dataa on käytetty jo pidemmän aikaa liiketoiminnan tukena. Olszak (2015) 

toteaa, että dataa on hyödynnetty jo 1970-luvulla päätöksenteon tukena 

päätöksentekojärjestelmissä (decision support system). Päätöksentekojärjestelmien suosion 

jälkeen on keksitty paljon uusia järjestelmiä, ja nykyinen liiketoimintatiedon hallinnan ja 

analytiikan (business intelligence & analytics) käsite viittaa kaikkien dataa keräävien, 

käsittelevien ja tallentavien järjestelmien, teknologioiden ja prosessien kokonaisuuteen. 

(Olszak 2015, s. 90) Watson et al. (1992) erottavat ylimmän johdon tukijärjestelmän (executive 

support system) ja ylimmän johdon tietojärjestelmän (executive information system) toisistaan 

määrittelemällä ylimmän johdon tukijärjestelmän laajemmaksi kokonaisuudeksi, joka voi 

sisältää analytiikan lisäksi kommunikaatio- ja organisointityökaluja. Molempien järjestelmien 

tavoite on analyyttisten prosessien kautta kuitenkin tuottaa johdolle tietoa liiketoiminnan tueksi. 

Näille johtoa tukeville järjestelmille on tyypillistä helppo käyttöliittymä ja datan visualisointi 

helposti ymmärrettävään muotoon. (Watson et al. 1992, s. 14-15) Data-analytiikka ei siis ole 

uutta ajattelua, mutta sitä sovelletaan jatkuvasti uusiin käyttökohteisiin (Watson 2015, s. 36), 

ja varsinkin big datan mahdollisuuksia tutkitaan paljon (Frizzo-Barker et al. 2015, s. 403). 

 

Big datalle ei ole sen suuresta suosiosta huolimatta vielä laadittu yhtä yhteistä määritelmää 

(Mohanty et al. 2015, s. 1-2). Monien eri määritelmien kautta on havaittavissa 
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yhteneväisyyksiä, jotka muodostavat nykyisen käsityksen (Gandomi & Haider 2015, s. 138). 

Yhteistä määritelmille on, että big data tarkoittaa valtavaa määrää dataa, jota saadaan kerättyä 

runsaista lähteistä ja hyödynnettyä tietokoneellisesti (Lake & Drake 2014, s. 2). Termiä big data 

käytetään, kun puhutaan datamääristä, jotka ovat tavallisille datan prosessointiin tarkoitetuille 

järjestelmille liian suuria (Power 2014, s. 222).  Datan paljous tuottaa suurimman ongelman big 

datan analysoinnissa, sillä tallennetun datan määrän on ennustettu kasvavan yli 35 tsettatavuun 

(35*10²¹ tavua) vuoteen 2020 mennessä (Mohanty et al. 2015, s. 3; Villegas-Garcia et al. 2015, 

s. 93). Tämä tarkoittaa, että  vuonna 2020 jokaista henkilöä kohden on olemassa dataa yli 5000 

gigatavua. Jokainen digitaalinen toimenpide luo jonkinlaisen datatallenteen, minkä seurauksena 

big dataa kerääntyy (Mohanty et al. 2015, s. 2), mutta pelkällä datalla ei ole suurta arvoa, sillä 

arvo syntyy vasta datan prosessoinnin seurauksena (Power 2014, s. 222, 224).  

 

Big data ei todellisuudessa ole pelkkää dataa, vaan termi voidaan tulkita prosessina, jonka 

tavoite on saada runsaasta datamäärästä irrotettua tietoa. Big datan ominaispiirteet on 

kategorioitu viiteen osa-alueeseen. Datalla on volyymi, mikä kuvaa sen suurta ja kasvavaa 

kokoa. Datan moninaisuus kuvaa lähteiden runsautta ja monimuotoisuutta. Datan nopeudella 

tarkoitetaan datan määrän nopeaa kasvuvauhtia. Nopeus aiheuttaa yhden suurimmista 

haasteista datan tehokkaan analysoinnin kanssa, sillä datan määrä kasvaa jatkuvasti 

nopeammin. Neljäs ominaisuus on datan luotettavuus, jolla viitataan datan laatuun ja siihen, 

mistä data on kerätty ja miten sitä on käsitelty. Datan viimeinen ja tärkein ominaispiirre on 

arvo, jota suuresta datamäärästä pyritään louhimaan esille, ja hyödyntämään eri 

käyttötarkoituksiin. (Mohanty et al. 2015, s. 3-4; Neaga et al. 2015, s. 24) 

 

2.2 Data-analytiikan prosessi 

 

Analytiikka ei ole pelkästään matemaattisten mallien käyttämistä analyysien tekemiseen. 

Analytiikka on prosessi, jonka avulla saadaan data muutettua analyysin ja syvemmän 

ymmärryksen kautta teoiksi. (Liberatore & Luo 2010, s. 314) 
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Kuva 1. Analytiikan prosessi (Liberatore & Luo 2010, s. 314) 

 

Analytiikan prosessi on havainnollistettu kuvan 1 avulla. Prosessi alkaa datan keräämisellä, 

louhinnalla ja käsittelyllä. Yritykset keräävät sisäistä dataa sekä markkina- ja kilpailijatietoa. 

(Liberatore & Luo 2010, s. 314) Data louhinnan tavoitteena on löytää piilossa oleva hyödyllinen 

informaatio suurista tietokannoista (Baicoianu & Dumitrescu 2010, s. 187). Louhinnan jälkeen 

kerättyä dataa analysoidaan. Analyysivaihe jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat 

visualisointi, ennustava mallintaminen ja optimointi. Aluksi data esitetään visuaalisesti 

erilaisten kaavioiden avulla, mikä helpottaa datan analysointia. Tämän jälkeen voidaan aloittaa 

ennustava mallintaminen. Tässä vaiheessa voidaan luoda erilaisia malleja tulevaisuuden 

kysynnöistä. Analyysivaiheen lopussa valitaan vaihtoehdoista paras, eli optimoidaan toimintaa. 

Optimoinnin jälkeen siirrytään prosessin seuraavaan vaiheeseen, jossa päätöksiä tekevät 

henkilöt pyrkivät saamaan syvempää ymmärrystä tapahtumista, tehokkuudesta sekä 

markkinoista. Tämän vaiheen arvo on kuitenkin hyvin rajattu, jos se ei johda lopuksi tekoihin. 

Prosessin viimeisessä vaiheessa on aika toimia datasta saatujen havaintojen perusteella. 

Päätökset voivat olla esimerkiksi päivittäisiä päätöksiä tai jopa yrityksen strategian 

muuttamista. (Liberatore & Luo 2010, s. 314-315) 

 

Datan louhinta 

Datan louhinnassa etsitään algoritmien avulla datamassojen joukosta erilaisia toistuvia kaavoja, 

joiden avulla saadaan arvokasta tietoa tehostamaan yrityksen toimintaa (Lee 2013, s. 55). Datan 

Data
•Kerääminen
•Louhinta
•Käsittely

Analyysi
•Visualisointi
•Ennustava 

mallintaminen
•Optimointi

Ymmärtäminen
•Mitä tapahtui?
•Mitä tulee 

tapahtumaan?
•Mitä pitäisi tapahtua?

Toiminta
•Päivittäiset päätökset
•Prosessimuutokset
•Strategian 

muotoileminen
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louhinta koostuu kuudesta vaiheesta. Louhintaprosessin vaiheet ovat ongelman määrittäminen, 

taustatiedon hankinta, datan valitseminen, datan valmisteleminen, analyysi ja lopuksi 

raportointi ja käyttäminen. (Kamrani & Gonzalez 2008, s. 92-93) Eri vaiheet on esitetty 

järjestyksessä kuvassa 2. 

 
Kuva 2. Datan louhinnan prosessi (Kamrani & Gonzales 2008, s.93) 

 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa määritellään ongelma, johon tarvitaan tietopohjainen 

vastaus. Toisessa vaiheessa hankintaan ongelmaan taustatietoa, jotta pystytään valitsemaan 

olennaiset tiedot tietokannoista sekä analysoimaan saatuja tuloksia. Kolmannessa vaiheessa 

valitaan datajoukko, josta vastauksen oletetaan löytyvän. Tämän jälkeen suoritetaan datan 

esikäsittely eli valmistellaan data louhintaa varten. Viidennessä vaiheessa suoritetaan datan 

louhinta eli tavoitteena on löytää toistuvia kaavioita, yhtäläisyyksiä ja suhteita asioiden välillä. 

Viimeisessä vaiheessa hyödynnetään löydettyä dataa, ja muotoillaan ja valmistellaan sitä 

esitettävään muotoon. Tässä vaiheessa saatua tietoa yritys pystyy hyödyntämään eri tavoin, 

usein varsinkin päätöksenteossa. (Kamrani & Gonzalez 2008, s. 93-97) 

 

Verkkolouhinta 

Internet on kasvattanut asemaansa ihmisten elämässä ja sisältää suuria määriä erilaista dataa. 

(Lappas 2008, s. 1) Verkkolouhinta (web mining) on datan louhinnan tekniikoiden sovellus, 

jonka avulla kerätään tietoa verkkosivujen sisällöstä, käytöstä ja rakenteesta (Srivastava et al. 

2008, s. 276). Verkkolouhinta on siis jaettu kolmeen osaan perustuen datan lähteisiin. 

Ensimmäisenä on verkkosisällön louhinta, joka keskittyy verkkosivujen sisällyttämään tietoon. 

Verkkosivujen sisältö koostuu esimerkiksi kuvista ja tekstistä. Toinen osa on verkkokäytön 

louhinta, joka keskittyy selvittämään mitä käyttäjä tekee verkkosivulla. Kolmantena osana on 

verkkorakenteen louhinta, jossa käsitellään verkkosivujen välisiä yhteyksiä. (Lappas 2008, s. 

179-181) Verkkolouhinta mahdollistaa oppimisen kuluttajien käyttäytymisestä, mikä johtaa 

Ongelman 
määrittäminen

Taustatiedon 
hankinta

Datan 
valitseminen

Datan 
valmistelu Analyysi Raportointi ja 

käyttäminen
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kohdennettujen palveluiden tarjoamiseen. Tiedon kerääminen verkkosivuilta on auttanut 

sähköistä markkinointia sekä verkkokauppojen toimintaa. (Lappas 2008, s. 183)  

 

Tekstin louhinta 

Tekstidatan määrä kasvaa muun datan määrän mukana, mikä johtaa algoritmien kehittymiseen 

myös tekstin louhinnassa (text mining). Rakenteellista dataa käsitellään yleensä tietokannoissa, 

kun taas tekstidataa käsitellään hakukoneiden avulla. Tämä johtuu siitä, että teksti on hyvin 

harvoin rakenteellista. Hakukoneiden avulla käyttäjä pystyy etsimään hyödyllistä tietoa 

käyttämällä avainsanoja hakukriteereinä. Kuitenkin hakusanojen tehokas käyttäminen on 

suurimpana ongelmana etsittäessä hyödyllistä tietoa tekstien joukosta. (Aggarwal & Zhai 2012, 

s. 1-2) Weiss et al. (2015) erottavat tekstin louhinnan datan louhinnasta käytettävän 

lähdemateriaalin perusteella. Tekstin louhinnassa etsitään hyödyllistä tietoa tekstin seasta, kun 

taas datan louhinnassa keskitytään usein etsimään tietoa numeroiden seasta. Tekstin louhintaa 

voidaan helpottaa muuttamalla tekstin sisältö numeeriseksi, minkä jälkeen pystytään 

hyödyntämään perinteisiä datan louhintamenetelmiä. Muutoksesta voidaan käyttää esimerkkinä 

taulukkoa, johon tekstistä saatu tieto syötetään binäärimuodossa. Tekstin louhinnan tavoite on 

mahdollistaa luokittelu ja ennustaminen. Erilaisten dokumenttien tunnistaminen ja 

yhtenevyyksien perusteella luokittelu on tekstilouhinnan hyötyjä.  (Weiss et al. 2015, s. 1-3, 6) 

Tekstin louhinta mahdollistaa myös erilaisten jaksottaisten raporttien laajemman tutkimisen. 

Vuosikertomuksista voidaan tutkia lukujen lisäksi myös tekstiä, joka voi osoittautua lukujakin 

sisältörikkaammaksi (Kloptchenko et al. 2004, s. 29) 

 

2.3 Datan tyypit ja lähteet 

 

Päivittäiset digitaaliset toimenpiteet jättävät datatallenteita, joita voidaan hyödyntää 

analytiikassa. Tallenteita kerääntyy valtava määrä, joten datamassaa täytyy pystyä 

prosessoimaan tehokkaasti, jotta datasta saadaan arvoa irti. Dataa saadaan kerättyä ulkoisista ja 

sisäisistä toimenpiteistä. Morabito (2015, s. 83-86) toteaa, että datan lähteitä on valtava määrä. 

Yksi suurimmista haasteista datan käsittelyssä yritystasolla on ymmärtää, mistä kaikkialta 

hyödynnettävää dataa saadaan kerättyä. Yleisiä datan lähteitä on lueteltu taulukossa 1, mutta 

todellisuudessa datan lähteiden lista on valtava. Hyödynnettävää dataa on saatavissa 

sosiaalisesta mediasta, RFID-tunnisteista, rahoitusmarkkinoilta, autoista, satelliiteista, 
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liikennekameroista, verkkosivuilta, videoista ja monista muista lähteistä. Datan valtava määrä 

luo haasteen datan tunnistamiselle. Big datan tyypit ja lähteet on luokiteltavissa viiteen 

pääkategoriaan, jotka on avattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Eri datatyyppien lähteet (Morabito 2015, s. 83-86) 

 Datan lähde Esimerkki lähteestä 
Verkko ja sosiaalinen 
media 

Sivustojen käyttötiedot Facebook, LinkedIn, blogit 

Koneiden välinen Koneiden välinen 
langallinen tai langaton 
kommunikaatio 

RFID-tunnisteet, GPS-
signaalit 

Transaktiodata Liiketoimet, vaihdanta Terveydenhoitovaatimukset 
sairaalalta vakuutusyhtiölle, 
puhelutiedot, laskut eri 
laitosten välillä 

Biometrinen data Automaattinen 
tunnistautuminen 

Sormenjälki, naama, ääni, 
DNA 

Ihmisen tuottama data Ihmisten välisestä 
kanssakäymisestä tallentuva 
data 

Äänitallenteet, sähköpostit, 
dokumentit, kyselyt, 
terveystiedot 

 

Otto ja Schmidt (2010) luokittelevat yrityksen tuottaman datan ydindataan, transaktiodataan ja 

inventaariodataan. Ydindata on organisaation keskeisestä liiketoiminnasta syntyvää dataa. 

Ydindataa voi olla tuotetiedot, materiaalitiedot, toimittajatiedot, asiakastiedot, omat 

resurssitiedot tai työntekijätiedot. Ydindata on siis kaikkea yrityksen liiketoiminnan tuottamaa 

tietoa. Transaktiodataa syntyy liiketapahtumista ja transaktiodatassa on nähtävissä 

inventaariodatassa tapahtuvat muutokset. Inventaariodata on tietoa yrityksen aineellisista 

resursseista kuten tilin tasapainosta tai varastotasoista. Loshinin (2010, s. 5-6) määritelmän 

mukaan ydindata on yrityksen tärkeintä dataa. Ydindata on sitä tietoa, jota organisaatio 

rekisteröi, raportoi, mittaa ja analysoi omassa toiminnassaan.  Ydindataan sisältyy siis lähes 

kaikki yrityksen oman liiketoiminnan tuottama data. Siihen sisältyy tietoa asiakkaista, 

työntekijöistä, tuotteista, taloudesta, sopimuksista, toimittajista ja muista organisaation 

toiminnoista ja sidosryhmistä.  

 

Uudet datan tyypit ja määrät lisäävät data-analytiikan arvoa. Perinteisten datalähteiden lisäksi 

kolme suurta organisaatioissa syntyvää datatyyppiä ovat teksti-, video- ja äänidata. 

Perinteiseksi dataksi voidaan ajatella toiminnanohjausjärjestelmien sisältämä data ja kaikki 
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yrityksen liiketoiminnasta tallennettu data. Äänen käyttäminen datan lähteenä lisää yrityksille 

aivan uusia data-analytiikan mahdollisuuksia. Ääntä voidaan nauhoittaa tapaamisista, 

puhelinkeskusteluista, yleisistä tiloista tai mediasta. Kehittynyt data-analytiikka voi muuntaa 

äänen tekstiksi automaattisesti, ja sitä kautta äänestä saatavat suuret datamäärät saadaan 

käsiteltyä muiden datojen kanssa yhdessä. (Vasarhelyi et al. 2015, s. 385-387)  

 
Kuva 3. Datan tehokas hyödyntäminen (Mohanty et al. 2013, s. 46)  

 

Nykyään yritykset näkevät datan merkityksen taloudellisen menestyksen taustalla. 

Aikaisemmin datan käytöstä on ymmärretty sen käytännöllisyys liiketoimintaprosessien 

tehostamisessa ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Datan määrän ja sen tehokkaan hyödyntämisen 

välillä on kuitenkin suuri rako, joka kasvaa datan määrän kasvun myötä. Kuvassa 3 on kuvattu 

datan määrän ja sen hyödyntämisen välinen suhde teknologian kehittyessä. Teknologian kehitys 

on kuvattu tietojenkäsittelyssä tapahtuneiden suurten tapahtumien avulla, aina tietokoneiden 

alkuajoista internetin kehittymiseen ja nykypäivään. Datan määrä on kasvamassa, mutta 

teknologia ei kehity yhtä nopeasti sen perässä. Tämä kasvattaa rakoa datan määrän ja sen 

tehokkaan hyödyntämisen välillä. (Mohanty et al. 2013, s. 45-46)  
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3 DATA-ANALYTIIKAN SOVELTAMINEN LIIKETOIMNNASSA 
 

3.1 Data-analytiikan käyttökohteet 

 

Big data-analytiikan tuomia mahdollisuuksia eri liiketoiminnan osa-alueilla on esitelty kuvassa 

4. Kuvassa tarkastellaan käyttökohteiden toteuttamisen haastavuutta sekä niiden vaikutusta 

liiketoimintaan. Raportoinnissa tarkastellaan aikaisemmin tapahtuneita asioita. Tarkastelu on 

teknologisesti helppo toteuttaa, mutta sen vaikutus yrityksen liiketoimintaan on myös pieni. 

Seurannassa tarkastellaan mitä tapahtuu parhaillaan. Datan louhinta ja arviointi keskittyvät 

selvittämään miksi jokin tietty asia tapahtui. Datan louhinta on koneiden toimintaan 

pohjautuvaa toimintaa, kun taas arviointi on kehittyneen liiketoiminta-analytiikan käyttämistä. 

Ennustaminen ja simulointi keskittyvät tulevaisuuden tarkastelemiseen eli pyritään arvioimaan 

tulevaisuuden tapahtumia. Tulevaisuuden ennustaminen on haastavin osa-alue, mutta siitä on 

tarjolla myös haastavuutta vastaava suuri hyöty. (Wielki 2015, s. 174) 

 
Kuva 4. Big datan kehittymisen tuomat analyyttiset mahdollisuudet (Wielki 2015, s. 174) 
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3.2 Data päätöksenteon tukena 

 

Suurten tietomassojen nopea kasvu aiheuttaa päätöksenteolle haasteita, mutta samalla luo uusia 

mahdollisuuksia analytiikalle. Useista eri lähteistä kerättyä ja jalostettua tietoa voidaan käyttää 

tehokkaasti päätöksenteon tukena. Datan muokkaaminen päätöksenteossa käytettävään 

muotoon vaatii toimivaa data-analytiikkaa. Power (2015, s.1-2) jakaa päätökset kolmeen 

luokkaan, jotka ovat operatiiviset, taktiset ja strategiset päätökset. Operatiivisia ja taktisia 

päätöksiä tehdään tukemaan ylimmän johdon määrittelemää strategiaa. Strategiset päätökset 

ovat yleensä todella vaikeita ja niihin sisältyy suurin riski. Datan hyödyntäminen 

päätöksenteossa tekee päätöksestä helpomman, sillä päätös pohjautuu johonkin tietoon. Power 

(2015, s. 6) myös toteaa, että johtajien sekä tietotekniikan ammattilaisten on ymmärrettävä 

miten päätöksenteon tukijärjestelmät toimivat ja miten niitä pystytään hyödyntämään 

tehokkuuden mittaamisessa ja liiketoimintatiedon hallinnassa. 

 

Simuloinnin avulla päätöksiä tekevät henkilöt voivat luoda mahdollisia skenaarioita ja 

simuloida skenaarioissa tehtyjen päätösten tuloksia. Simuloinnilla voidaan saada raportteja ja 

visualisointeja, jotka helpottavat päätöksen tekemistä. (Poleto et al. 2015, s. 14) 

Päätöksentekomallit (decision model) ovat avainmuuttujien ja niiden suhteiden abstraktioita. 

Mallien käyttö mahdollistaa todellisten muuttujien tarkastelun ja tutkimisen, koska 

abstraktioista saadaan karsittua todellisen tilanteen monimutkaisia muuttujia ja suhteita pois. 

Karsimalla osa toiminnoista, malleja voidaan käyttää yksinkertaistettuina todellisuuden 

kuvauksina. Päätöksentekomallit mahdollistavat eri vaihtoehtojen tarkastelun ja eri muuttujien 

lopputulosten testaamisen ennen todellista päätöksen tekoa. (Saxena & Srinivasan 2013, s. 31) 

 

Morabiton (2015, s. 75) mukaan ennustavan big datan analytiikan edistyessä sitä voidaan 

käyttää moniulotteisten päätöksentekoskenaarioiden luomiseen. Grossmann ja Rinderle-Ma 

(2015, s. 248-249) toteavat dynaamisen analytiikan olevan simulaatioiden pohjalta tehtävää 

prosessin käyttäytymisen ennustamista. Simulaatio itsessään ei siis sisällä dataa, vaan se on 

kuvaus toimintaympäristöstä, jossa dynaamisella analytiikalla voidaan soveltaa eri 

vaihtoehtoja.  
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Kirjallisuudessa esitellään pääasiassa neljä kategoriaa, joiden liiketoimen prosessia voidaan 

analysoida ja optimoida. Nämä neljä ulottuvuutta ovat kustannukset, aika, laatu ja joustavuus. 

Useamman ulottuvuuden samanaikainen optimointi on vaikeaa, sillä eri ulottuvuuksiin tehtävät 

muutokset vaikuttavat muihin ulottuvuuksiin. Optimointi siis tavoittelee aina parhaan ratkaisun 

löytymistä, joten simulointien ja päätöstentekomallien avulla yritykset tavoittelevat oman 

liiketoimintansa optimointia. (Grossman & Rinderle-Ma 2015, s. 251) 

 

3.3 Tulevaisuuden ennustaminen analytiikalla 

 

Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden täyttäminen on yksi kannattavan liiketoiminnan 

kulmakivistä. Tästä johtuen yritykset käyttävät huomattavan paljon resursseja pyrkiessään 

ennustamaan mahdollisimman tarkasti kysyntää. Yritykset panostavat järjestelmien 

kehittämiseen sekä hyödyntävät liiketoiminta-analytiikkaa, jotta tuotteita saataisiin 

kohdennettua oikeat määrät oikeisiin paikkoihin. Ennustamisessa käytetään erilaisia 

matemaattisia malleja, joilla saadaan tarkka ennuste vastaamaan todellista kysyntää. (Lawless 

2015, s. 44-45) Konasanin ja Kadren mukaan (2015, s. 10-11) aikasarjaennustaminen on yksi 

yleisimmin käytetyistä ennustamisen tekniikoista. Tekniikassa hyödynnetään historiatietoa, 

minkä jälkeen yritetään havaita mahdollisia toistuvia kuvioita. Historiassa toistuvasti 

tapahtuneet kysynnän vaihtelut tapahtuvat todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Tarkka 

ennustaminen tuo yritykselle mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa, koska sen avulla 

pystytään esimerkiksi tehostamaan varastonhallintaa sekä suunnittelemaan kassavirtaa.  

 

Ennustava analytiikka tarkoittaa datan muuttamista ennusteiksi. Se hyödyntää tulevaisuuden 

suuntia ennustettaessa erilaisia tekniikoita, kuten datan louhintaa ja päätöspuita. Ennustava 

analytiikka ei kuitenkaan kerro suoraan mitä varmasti tulee tapahtumaan. Ennusteiden 

tehtävänä on kertoa kohtuullisen luotettavasti, että mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan. 

Ennustavaa analytiikkaa hyödynnetään liiketoiminnassa eri tavoin. Yritykset hyödyntävät 

historiatietoja ja reaaliaikaista dataa saadakseen syvemmän ymmärryksen asiakkaista sekä 

tuotteista. (Lawless 2015, s. 46) 
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3.4 Visualisointi ja raportointi  

 

Datan visualisoinnilla pyritään selventämään laajempia kokonaisuuksia ymmärrettävään 

muotoon. Laajoja datakokonaisuuksia on vaikeaa käsitellä ja ymmärtää ilman muokkaamista 

helpommin luettavaan muotoon. Saxenan ja Srinivasanin (2013) mukaan visualisointi on 

mukana jokaisessa analytiikan toiminnossa. Visualisoinnilla luodaan graafisia esityksiä datalle 

ja sitä käytetään datassa toistuvien kuvioiden, poikkeuksien ja mahdollisuuksien 

tunnistamiseen. Visualisointi on tehokas tapa ymmärtää tuloksia, ja visualisointimalleja 

käytetään usein päätöksenteon tukena. (Saxena & Srinivasan 2013, s. 34) Tulosten esittämiseen 

käytettävät visualisoinnit eroavat analytiikan tukena käytettävistä visualisoinneista. Tulosten 

esittämiseen käytettävät kuviot ovat usein staattisia, ja niiden tehtävä on näyttää erilaisten 

matemaattisten ja analyyttisten prosessien tulokset helposti ymmärrettävässä muodossa. 

Analytiikassa käytettävien visualisointien ei tarvitse olla helposti ymmärrettäviä ja 

yksinkertaisia, sillä niiden tehtävä on toimia analyytikon tutkimuksen tukena. Analyytikoille 

riittää siis mallien raakaversiot, sillä niistä saatavaa tietoa on tarkoitus jalostaa edelleen. (Chen 

et al. 2008, s. 4-5) 

 

Dataa voidaan esittää visuaalisessa muodossa esimerkiksi histogrammeina, 

pylväsdiagrammeina ja puukarttoina. Paras esitystapa riippuu tulkittavan datan tyypistä. 

Yrityksissä dataa visualisoidaan reaaliaikaisesti jatkuvasti ja näitä datan esityksiä kutsutaan 

visuaalisiksi mittaristoiksi (dashboard). Visualisointi toimii yhtenä analyytikon tärkeimmistä 

työkaluista, sillä se toimii yrityksen eri henkilöiden kommunikaation tukena. Visualisointi 

mahdollistaa datalle ja analytiikan tuloksille selkeän esitystavan myös analytiikkaan 

perehtymättömille henkilöille. Yksi data-analytiikan esteistä on sen tarpeellisuuden ja hyötyjen 

todistaminen. Jos tietoa saadaan visualisoitua tehokkaasti, niin data-analytiikan hyötyjen 

esittäminen ei ole pelkän analyytikon tehtävänä, vaan hyödyt nähdään suoraan visualisoinnin 

tuloksista. (Saxena & Srinivasan 2013, s. 34, 97) 
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4 ANALYTIIKAN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET 
 

4.1 Kilpailuedun saavuttaminen big datalla 

 

Monet big dataa käsittelevät artikkelit yrittävät kuvailla big datan avulla saatavaa kilpailuetua 

ja sen tuomia hyötyjä. Morabito (2015, s. 6) mainitsee big datan käyttöönoton tuovan yritykselle 

hyötyjä organisaatiotasolla ja parantavan yrityksen kilpailukykyä. Organisaatiotasolla 

päätöksentekoa ja yrityksen suorituskykyä saadaan parannettua, yhteistyö paranee yrityksen 

laajuisen liiketoimintatiedon kautta ja ennakkotestaaminen luodaan arvotarjoomille. Yrityksen 

kilpailuedun paraneminen voidaan luokitella kohdennettuun markkinointiin, 

yleisöinnovaatioon ja oma-aloitteiseen innovaatioon. Kaikki mainitut big datan hyödyt eivät 

kuitenkaan ilmesty itsestään big datan käyttöönoton myötä, vaan yrityksillä täytyy olla selkeät 

strategiset linjaukset datan käyttöön hyötyjen saamiseksi. (Morabito 2015, s. 13-15) 

 

Wamba et al. (2015, s. 234-235, 239) mainitsevat tapoja, joilla yritykset voivat luoda arvoa big 

datasta. Kaiken tasoinen innovointi sekä asiakassegmenttien tunnistaminen ja sitä kautta 

markkinoinnin kohdistaminen ovat data-analytiikan keskittymiskohteita, ja big data avaa uusia 

mahdollisuuksia näihin osa-alueisiin. Sillä voidaan myös korvata ja tukea ihmisten 

päätöksentekoa yrityksissä varsinkin automaattisten prosessien yhteydessä. Big data-

analytiikkaa käyttämällä yritykset voivat lisätä läpinäkyvyyttä omaan toimintaansa ja tunnistaa 

tarpeita ja vaihtelevuuksia kokeellisissa tilanteissa suorituskyvyn parantamiseksi.  

 

Kohdennettu markkinointi 

Morabito (2015, s. 6-8) toteaa big datan tuovan markkinointiin paljon 

parantamismahdollisuuksia. Big dataa voidaan hyödyntää nykyisten asiakkaiden 

säilyttämisessä ja jatkuvien myyntien parantamisessa. Sitä voidaan myös hyödyntää uusien 

asiakkaiden hankkimisessa tai kokonaan uusien markkinoiden tunnistamisessa. Suurempia 

markkinasegmenttejä voidaan myös analytiikan avulla pilkkoa pienempiin osiin, jotta 

markkinoinnista tulee yhä kohdennetumpaa. Kuluttajien kasvavat kustomointitarpeet ajavat 

yrityksiä massakustomoinnin aikakauteen. Asiakkaat jakavat mielipiteitään niin avoimesti, että 

kaikkea tätä dataa voidaan hyödyntää yritysten markkinoinnissa, mikä johtaa entistä 

kustomoidumpien ratkaisujen tarjoamiseen. 
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Innovointi 

Kaksi innovointikeinoa kilpailuedun parantamiseksi voidaan erottaa toisistaan niiden lähteen 

perusteella. Oma-aloitteisessa innovaatiossa voidaan hyödyntää valtavia datamassoja 

asiakkaiden kartoittamiseen. Asiakkaat eivät kuitenkaan ole aina olleet tietoisia tarpeesta 

uudelle innovaatiolle, vaikka innovaatio olisi lopulta menestyksekäs. Asiakaslähtöisessä 

innovaatiossa voidaan hyödyntää runsaita datamääriä ja big datan avulla voidaan määritellä 

koko innovoitava tuote tai palvelu. Kuluttajien antamasta palautteesta voidaan suoraan kerätä 

tuotteelta tai palvelulta vaadittavat ominaisuudet, ja tehdä kuluttajien tarpeita vastaava 

loppuratkaisu. Big data mahdollistaa tämän kuluttajalähtöisen kehityksen tehostamisen ja 

tarpeisiin vastaamista saadaan myös nopeutettua.  (Morabito 2015, s. 8-10) 

 

4.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Suorituskyvyn mittaaminen on olennaisessa roolissa, kun asetetaan tavoitteita ja tehdään 

päätöksiä liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Prosessin tueksi on kehitetty erilaisia 

suorituskyvyn mittaamisjärjestelmiä (performance measurement system). (Mello et al. 2014, s. 

1837-1838) Suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena on arvioida kuinka hyvin yritystä on 

johdettu ja miten yritys onnistuu tuottamaan arvoa asiakkaille sekä omistajille (Moullin 2007, 

s.181). Suorituskyvyn hallintajärjestelmiä käytetään keräämään dataa suorituskyvystä sekä 

tunnistamaan menestyksen avaintekijöitä. Suorituskyvyn hallinnan analytiikka (performance 

management analytics) tarkoittaa datan ja analytiikan metodien laajaa hyödyntämistä yrityksen 

liiketoiminnan tarkastelussa. Suorituskykyä käsittelevän analytiikan uskotaan tehostavan 

suorituskyvyn hallintajärjestelmien toimintaa. Suorituskyvyn hallinnan analytiikkaa voidaan 

hyödyntää yrityksen eri hallinnollisissa toiminnoissa. Näitä ovat esimerkiksi tutkimus ja 

kehitys, henkilöstöhallinto ja markkinointi. Suorituskyvyn hallinnan analytiikka käyttää dataa 

useista eri lähteistä, jotka tarjoavat laajempaa ymmärrystä yrityksen suorituskyvystä. Lähteitä 

voivat olla esimerkiksi laskentatoimen data tai todella monimutkaiset matemaattiset ja 

ekonometriset metodit.  (Schläfke et al. 2013, s. 110-113) Suorituskyvyn mittaamisjärjestelmät 

ovat kehittyneet paljon vuosikymmenien aikana. Alussa järjestelmät keskittyivät 

tarkastelemaan taloudellisia ja tuotannollisia asioita. Big datan yleistyessä suuret datamassat 

ovat mahdollistaneet yrityksen koko liiketoiminnan moniulotteisemman tarkastelemisen. 

(Mello et al. 2014, s. 1837-1838) 
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4.3 Data-analytiikan haasteet 

 

Bayrak (2015, s. 230-231) toteaa liiketoiminta-analytiikan tuovan mahdollisuuksia 

liiketoiminnan monilla eri alueilla. Suuret datamäärät mahdollistavat liiketoiminnan 

kehittämisen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa. Laajat datamäärät aiheuttavat 

kuitenkin myös haasteita analytiikalle, eikä datan soveltaminen liiketoiminnassa ole 

yksiselitteistä. Yritysten täytyy löytää oikeat keskittymiskohteet, henkilöt ja teknologiat, jotta 

dataratkaisuista saadaan tehokasta. SAS:in (2014) tutkimuksessa kolme suurinta data-

analytiikan haastetta ovat osaamisen puute, datan hyödyntämisen vaikeus ja oikean datan 

valitseminen. Myös analytiikkaprosessin vaikeus ja hitaus sekä tiedon tulkitseminen ja 

jakaminen on mainittu data-analytiikan keskeisiksi haasteiksi.  

 

Datan laatu ja oikeellisuus 

Statistiikan tarkastelussa mielipiteet luotettavuudesta jakautuvat puolin ja toisin.  Useilla 

ihmisillä on vaikeuksia luottaa statistiikkaan. Kuitenkin lähes jokainen yritys turvautuu 

tilastoihin tehdessään päätöksiä. Kaksi suurinta syytä käyttäjien skeptisyyteen ovat tiedonpuute 

sekä virheellisen statiikan hyödyntäminen. Tiedon puutteella tarkoitetaan statistiikan käyttäjien 

vähäistä ymmärrystä statistiikan rajoitteista ja metodeista. Tietokoneiden ja ohjelmistojen 

yleistyminen on johtanut siihen, että lähes jokainen ohjelmistojen käyttäjä kokee osaavansa 

tehdä taulukoita ja analyysejä. Monilla käyttäjillä on kuitenkin hyvin vähän tietoa statistiikan 

periaatteista, mikä johtaa virheellisiin taulukoihin ja analyyseihin. Virheellistä statistiikkaa 

hyödyntämällä käyttäjät voivat tulla skeptisiksi statistiikan käyttöä kohtaan. Osassa tapauksista 

numerot on valittu väärin tai ne on esitetty väärin. Usein epäilijöiden asenteet vahvistuvat, kun 

tarkastellaan samaa ilmiötä kahden erilaisen esityksen avulla. (Cleff 2014, s. 1-2) 

 

Datan laadulliset ongelmat ovat lisääntyneet, koska datan määrä on kasvanut valtavasti ja se on 

todella monimuotoista. Päätöksenteon tukijärjestelmien lisääntynyt käyttö päätöksenteon 

tukena on lisännyt ongelmien esiintymistä. (Moges et al. 2016, s. 32) Päätöksentekijöillä ei 

välttämättä ole tietoa datan laadusta tai kontekstista, koska tukijärjestelmät hankkivat dataa 

useista ulkoisista lähteistä (Price & Shanks 2008, s. 65). Huonolaatuisuutta voidaan vähentää 

lisäämällä metatietoa tietokantoihin datan laadusta. Metatiedon liittämiselle on kaksi syytä. 

Ensiksi päätöstentekijöiden on muutettava päätöksentekoprosessia sopimaan saatavilla olevan 
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datan kanssa. Toiseksi datan laatu on riippuvainen asiayhteydestä eli tiedon soveltuminen 

aikaisempiin päätöksiin ei tarkoita, että se välttämättä soveltuu tulevaisuudessa eri 

asiayhteydessä tehtäviin päätöksiin. (Moges et al. 2016, s. 32) Huonolaatuinen data ei vaikuta 

ainoastaan päätöksentekoon vaan se synnyttää myös lisää ylimääräisiä kustannuksia. Datan 

korjaaminen, huoltaminen ja työtehtävien uudelleen tekeminen kuluttavat yrityksen resursseja, 

ja sitä kautta aiheuttavat lisää kustannuksia. Useat yritykset taistelevat virheellisen datan 

kanssa, mikä heikentää päätöksenteon tehokkuutta. Päätökset ovat yhtä hyviä kuin data, johon 

ne perustuvat. Luotettava, relevantti ja laadukas data toimii kulmakivenä päätöksenteossa sekä 

yrityksen toiminnan tehostamisessa. (Debbarma et al. 2013, s. 20) 

 

Big datan analysoinnin haasteet 

Baoan (2014, s. 1415-1417) esittelee viisi big datan analysoinnissa esiintyvää haastavaa 

ongelmaa. Näitä ongelmia ovat datan varastointi, datan käyttö, ajankohtainen datan 

prosessointi, big datan analysointi ja tehokas datan hallinta. Suuret datamäärät aiheuttavat 

ongelmia datan säilytyksessä. Dataa varastoitaessa pitää keksiä ratkaisuja datan 

muokkaamiseksi, jotta sitä saadaan varastoitua ja käsiteltyä tehokkaasti. Datan varastoinnissa 

täytyy myös huolehtia datan turvallisuudesta, sillä pääsy dataan pitää rajoittaa vain oikeille 

henkilöille. Datan varastointi ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan dataa pitää myös osata 

hyödyntää. Tehokas hyödyntäminen on data-analytiikassa olennaisessa osassa. Datan 

hyödyntäminen tapahtuu erilaisten eroavaisuuksia sisältävien kyselyiden avulla. Eroavaisuudet 

vaikuttavat datan analysointiin, mikä pakottaa yritykset käyttämään niihin soveltuvia työkaluja.  

 

Yrityksille on tärkeää saada analyysien tulokset käyttöön entistä nopeammin, mikä lisää 

vaatimuksia analytiikalle. Tuloksia ei mielellään odoteta seuraavaan päivään asti, koska 

odottaminen aiheuttaa pullonkauloja liiketoiminnassa. Järjestelmien on pystyttävä 

analysoimaan dataa jatkuvasti  ja tarjoamaan reaaliaikaisesti informaatiota liiketoiminnasta. 

Big datan analysointi on todella monimutkaista ja siinä kohdataan useampiakin erilaisia 

ongelmia. Suuren datan määrän takia koneiden laskentateho on koetuksella. Datan prosessointi 

täytyy hajauttaa, mikä taas vaatii uusia ja erilaisia tekniikoita rinnakkaistyöskentelyyn. 

Ongelmien kohtaamiseksi yritysten on otettava toiminnassaan useita toimenpiteitä. 

Konkreettiset toimenpiteet pitävät sisällään suuren datamassan turvallisuuden takaamisen, 

datan analysoinnin ja tulkitsemisen, datan uudelleen arvioinnin, liiketoiminnan ohjaamisen 
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datan avulla, prosessin erottamisen datasta sekä liiketoiminnan rakentamisen datan ympärille. 

(Baoan 2014, s. 1415-1417) 

 

Uusien teknologioiden tuomat tietoturva uhat 

Big datan merkitys on kasvanut yrityksien liiketoiminnassa ja tämän seurauksena tarve 

tietoturvallisuuden kehittämiselle lisääntyy. Uhkia pyritään ennaltaehkäisemään esimerkiksi 

palomuurien ja viruksentorjuntaohjelmien avulla. Kuitenkin tietoturvan käyttöönotossa sekä 

käytössä on havaittu suuria tietoturva-aukkoja. Big datan myötä erilaisilla sidosryhmillä on 

mahdollisuus päästä käsiksi dataan, mikä tekee siitä entistä alttiimman hyökkäyksille. 

Pilvipalveluiden ja big datan lisääntynyt käyttö ovat lisänneet hakkereiden kiinnostusta kehittää 

uusia hyökkäystapoja niitä kohtaan.  Big datan kompleksisuus on yksi haaste turvallisuuden 

analysoimiselle, koska dataa tulee eri muodoissa, eri lähteistä ja sitä säilytetään eri paikoissa. 

Perinteiset tietoturvamenetelmät eivät pysy enää kehityksen mukana, mikä vaatii toimenpiteitä 

tietoturvan kehityksessä. Big datan tekniikoita on alettu hyödyntämään tietoturvassa, jotta 

saadaan hyödyllistä informaatiota ennaltaehkäisemään hyökkäyksiä. (Boukri & Chaoui 2015, 

s. 91-94) 

 

Analytiikkaan vaadittava osaaminen 

Watson (2012, s. 4-6) esittelee artikkelissa kehittyneen analytiikan hyödyntämiseen tarvittavia 

tietoja sekä taitoja, joita vaaditaan analyytikoilta. Taidot on jaettu kolmeen eri alueeseen, jotka 

ovat liiketoiminta, data ja mallintaminen. Kuvassa 5 on esitetty analytiikkaan tarvittavat taidot 

ja niihin liittymät osaamistarpeet. 
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Kuva 5. Analytiikassa vaadittavat taidot (Watson 2012, s. 4) 

 

Yrityksen liiketoiminnalle keskeiset henkilöt ymmärtävät yrityksen liiketoimintaa ja 

liiketoiminnasta syntyvää dataa. Kuitenkin heiltä yleensä puuttuu mallintamisen taito, joka on 

todella tärkeässä roolissa analytiikassa. Mallintamisen parissa toimivilla liiketoiminta-

analyytikoilla on yleensä vahva ymmärrys liiketoiminnasta sekä mallintamisesta. Heidän 

tehtävänä on analysoida dataa sekä kuvata liiketoimintaa organisaation sidosryhmille. Datan 

käsittelyn ammattilaiset ovat hyvin perehtyneitä statistiikkaan sekä ekonometriaan. Tämän 

ansiosta heillä on vahva osaaminen mallintamisessa. Heiltä kuitenkin puuttuu syvä ymmärrys 

liiketoiminnasta ja datan soveltamisesta liiketoimintaan. Eri työntekijöiden puutteellisen 

osaamisen vuoksi projekteissa kootaan ryhmiä eri liiketoiminnan osa-alueilta, jotta saadaan 

työryhmään jokaista kuvassa 5 kuvattua osaamisaluetta. (Watson 2012, s. 4-6) 

 
 
  

Liiketoiminta 
- Tavoi eet 
- Strategia 
- Prosessit 
- Päätökset 
- Tuloksien kommunikoin  

Mallintaminen 
- Metodit, tekniikat ja 
algoritmit 
- Työkalut ja tuo eet 
- Metodologia 

Data 
- Pääsy 
- Integroin  
- Muu aminen 
- Valmistaminen 

 

Analy ikkaan 
tarvi avat 

taidot 
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5 DATA-ANALYTIIKKA TALOUDEN OHJAUKSESSA 
 

5.1 Data-analytiikka laskentatoimessa 

 

Laskentatoimen tehtäviin kuuluu informaation kerääminen, mittaaminen, tallentaminen ja 

kommunikointi. Kaikkien näiden toimien tarkoitus on luoda luotettavaa tietoa yrityksen 

toiminnalle ja päätöksenteolle. (Ikäheimo et al. 2012, s.11-12) Laskentatoimen tehtäviin 

lukeutuu raporttien ja erilaisten laskelmien laatiminen eri sidosryhmille. Sidosryhmillä 

tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen johtoa, rahoittajia ja julkista valtaa. Raporttien ja laskelmien 

tarkoituksena on helpottaa yrityksen johtoa ja muita sidosryhmiä yrityksen toimintaan 

liittyvissä kysymyksissä ja päätöksissä. Laskentatoimella on siis kaksi tehtävää, jotka ovat 

rekisteröinti ja hyväksikäyttö. Rekisteröinnillä tarkoitetaan yrityksen ohjaamiseen tarvittavien 

tietojen keräämistä. Hyväksikäytöllä tarkoitetaan kerättyjen tietojen muuttamista hyödylliseksi 

informaatioksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 13; Ikäheimo et al. 2012, s.13-16) Kuvassa 6 

on jaettu laskentatoimen osa-alueet rahoituksen ja johdon laskentatoimen alaisuuteen 

toimintoihin, joihin data-analytiikan soveltamista tutkitaan tässä luvussa. 

 

 
Kuva 6. Laskentatoimen jaottelu käytettävien järjestelmien mukaisesti (Leitner 2012, s. 19) 

Laskentatoimi

Rahoituksen laskentatoimi

- tiedottaminen
- tuloksen jakaminen

Johdon laskentatoimi

- suunnittelu
- valvonta

- tiedottaminen

Kustannuslaskenta

Pääoman 
suunnittelu ja 

budjetointi
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Data-analytiikan rooli laskentatoimessa voi olla kasvamassa, sillä laskentatoimessa 

työskentelevät henkilöt osaavat käsitellä yrityksen omaa dataa hyvin. Pickard ja Cokins (2015) 

esittelevät artikkelissaan mahdollisuuden laskentatoimen strategisen arvon lisäämiselle 

analytiikan mukaan ottamisen kautta. Laskentatoimen työntekijät tietävät miten yrityksen data 

syntyy ja miten sitä voidaan hyödyntää, mikä on tärkeää datan louhinnassa ja analytiikassa. 

Laskentatoimessa työskentelevillä henkilöillä on siis mahdollisuus hyödyntää analytiikkaa 

omassa toiminnassaan, ja sitä kautta parantaa omaa asemaansa organisaatiossa. Warren et al. 

(2015, s. 1) uskovat, että big datan vaikutus laskentatoimessa tulee näkymään datan 

keräämisessä, varastoinnissa, raportoinnissa ja siinä, miten johto käyttää dataa organisaation 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Pickard ja Cokins (2015, s. 152-154) toteavat, että laskentatoimen 

vaikutus yrityksen kannattavuudessa ajatellaan usein kustannustehokkuuden kautta, mutta data-

analytiikan avulla laskentatoimesta voidaan saada muutakin uutta arvoa yritykselle. Tavallisesti 

ajatellaan myynnin kasvattamisen olevan myynti- ja markkinointiosastojen vastuulla, mutta 

tehokkaan analytiikan avulla laskentatoimi voi liittyä myyntiä kasvattaviin yrityksen 

funktioihin.  

 

Schneider et al. (2015, s. 721-723) jakavat laskentatoimen kolme päätehtävää päättelyyn (infer), 

ennustamiseen (predict) ja varmistamiseen (assure). Data-analyytikko voi tutkailla yrityksen 

kulutusta ja sen toistuvuuksia päätelläkseen kustannuksia vähentäviä strategioita ja työn 

prosessien parantamisia. Analyytikot voivat ennustaa myyntejä ja osakkeen suoriutumista 

päätöksentekijöiden tueksi. Varmistaminen tarkoittaa auditointia ja jatkuvaa tarkkailua, joiden 

avulla yritys voi varmistaa yrityksen tehokkaan ja oikeaoppisen toiminnan. Tällä jaottelulla 

data-analytiikan käytön mahdollisuudet voidaan erotella toisistaan ja sitä kautta nähdä 

jokaiselle laskentatoimen osa-alueelle ominaisia data-analytiikan tehtäviä. 

 

Johdon ja rahoituksen laskentatoimen päätehtävien suorittamisessa käytettävät toimintatavat 

tulevat muuttumaan datankäsittelyssä hyödynnettävän teknologian mukana. Suuret datamäärät 

ja niiden analysointi tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden toimia reaaliajassa niin johdon 

kuin rahoituksen laskentatoimen tehtävissä. Vasarhelyi et al. (2015) Big datan hyödyiksi 

voidaan ajatella eri aktiviteettien tunnistaminen ja reaaliaikainen seuranta riippumatta 

järjestelmään kirjatuista tapahtumista. Tehokkaalla data-analytiikalla voidaan seurata 

liiketapahtumia ennen niistä seuraavia kirjauksia, tarkastella varastotasoja ennen kuin 
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merkinnät vastaanotosta tai lähetyksestä on kirjattu sekä tunnistaa asiakkaiden tarpeita ennen 

kuin ne aiheuttavat minkäänlaisia toimenpiteitä yrityksissä. Samoja toimenpiteitä 

reaaliaikaisuuden saavuttamiseksi laskentatoimessa voidaan hyödyntää mittaamisen lisäksi 

myös auditoinnissa. Vaikka big data ei tähän mennessä ole aiheuttanut suuria muutoksia 

organisaatioiden rakenteessa, niin se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden seurata ja mitata 

talouden tapahtumia entistä aikaisemmin ja syvällisemmin. (Vasarhelyi et al. 2015, s. 384) 

 

Johdon laskentatoimi  

Johdon laskentatoimi tarkoittaa hyödyllisen tiedon keräämistä liiketoimintaympäristöstä ja siitä 

saatavien tulosten raportoimista ylemmälle johdolle työnteon tueksi (Warren et al. 2015, s. 400; 

Leitner 2012, s. 11). Johdon laskentatoimen parissa käytettävät tietojärjestelmät (management 

accounting system) ovat järjestelmiä, joiden tarkoituksena on tuottaa raportteja 

päätöksentekijöille. Johdon laskentatoimen järjestelmien tuottamalla datalla ei ole tarkkoja 

säännöksiä, toisin kuin rahoituksen laskentatoimessa, jossa raportoinnin on oltava 

ohjesääntöjen mukaista. Laskentatoimen tietojärjestelmät voidaan jakaa vielä kahteen 

pienempään järjestelmään, jotka ovat kustannuslaskennan järjestelmä sekä pääoman 

suunnittelu- ja budjetointijärjestelmä (Leitner 2012, s. 18-21). Big datan kasvun ja data-

analytiikan suosion myötä näiden laskentatoimen järjestelmien on muututtava käsittelemään 

uusia datatyyppejä (Bhimani & Willcocks 2014, s. 474).  

 

Aikaisemmin laskentatoimen tietojärjestelmissä on suosittu rakenteellista dataa, ja talouden 

funktioihin liittymättömät tiedot on jätetty täysin pois järjestelmien käsittelystä. Vaikka nämä 

irralliset datat eivät liity johdon laskentatoimeen, niistä voidaan saada tärkeää tietoa yritysten 

liiketoimintatiedon hallinnan tueksi. Data-analytiikan avulla voidaan tutkia yrityksen sisäisiä 

linjauksia, kuten strategiaa ja organisaatiorakennetta. Keräämällä uutta laskentatoimeen 

suoraan liittymätöntä dataa yritykset voivat kehittää strategioitaan ja muuttaa toiminnassa 

käytettäviä teknologioita. Tietoa voidaan kerätä uusien datalähteiden lisäksi myös vanhoista 

lähteistä muuttamalla organisaation näkemyksiä tarpeellisesta datasta. Kun tietoa etsitään 

laajemmista lähteistä, niin yritys voi tehostaa laskentatoimessa suoritettavaa analytiikkaa. 

Onnistuneen analytiikan seurauksena strategiaa voidaan uuden tiedon avulla muokata, sen 

sijaan että tietoa käytettäisiin vain tukemaan nykyistä strategiaa. Myös itse organisaation 
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rakennetta voidaan muokata uuden tiedon valossa, sen sijaan että tietoa käytettäisiin tukemaan 

vain jo olemassa olevia linjauksia.  (Bhimani & Willcocks 2014, s. 475-476) 

 

Datan muuttuvan muodon ymmärtäminen ja uudenlaisen datan muokkaaminen hyötykäyttöön 

vaatii laskentatoimen ammattilaisilta ymmärrystä data-analytiikan mahdollisesta arvosta 

yritykselle. Big datan arvon löytäminen toimivalla data-analytiikalla mahdollistaa ylimmän 

johdon pääsyn laajaan rakenteelliseen ja rakenteettomaan empiiriseen tietoon markkinoista ja 

asiakkaista. Huolimatta siitä, että rakenteetonta dataa kerätään laajoista lähteistä, niin suuri osa 

siitä on mahdollista käsitellä taloutta tukevaan muotoon. Vaikka data-analytiikalla voidaan 

rahoituksen ja johdon laskentatoimessa saada liikevoittoja, kustannussäästöjä ja uusia 

tuotestrategioita, niin data-analytiikan täysimittaisista käyttöönotoista ei ole paljon empiirisiä 

todisteita. Vaikka data-analytiikan käyttö ei ole käynnistänyt kokonaisia organisaatiotason 

muutoksia yrityksissä ja talousosastoilla laskentatoimen järjestelmät vastaavat prosessien ja 

liikevaihdon aktiviteettien hallinnasta, niin reaaliaikaisuus tullaan ottamaan tulevaisuudessa 

huomioon. Laskentatoimessa tapahtuva päätöksenteko perustuu vahvistettavien 

liiketapahtumien ja tulevaisuuden näkymien avulla tehtäviin johtopäätöksiin, joten laajemman 

data-analytiikan käyttöönotto voi tuoda reaaliaikaista ja tavallista laajempaa dataa näiden osa-

alueiden tueksi. (Bhimani & Willcocks 2014, s. 476-478) 

 

Johdon laskentatoimessa data-analytiikka auttaa tunnistamaan toimintojen tehokkuuksia. 

Tunnistamisen kautta voidaan kehittää päätöksenteon tukea raportoinnilla, sisäisellä 

valvonnalla, aktiviteettiperusteisella kustannuslaskennalla ja lakisääteisillä raporteilla. 

Päätöksentekoa voidaan myös parantaa tunnistamalla uusia trendisegmenttejä ja uusia tuotteita. 

Omaa toimintaa tarkastelemalla voidaan tunnistaa puutteita suorituskyvyssä ja aloittaa 

toimenpiteet suorituskyvyn parantamiseksi. (Schneider et al. 2015, s. 721-722) 

 

Kustannuslaskenta 

Leitner (2012, s. 21) esittelee erilaisia kustannuslaskennan järjestelmien tehtäviä ja niille 

ominaisia vaatimuksia. Dataa analysoivia järjestelmiä käytetään hyödyksi suunnittelussa, 

arvioinnissa sekä koordinoinnissa, joissa päätöksiä tehdään nopealla tahdilla. 

Kustannuslaskennan järjestelmän yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on tarjota tietoa yrityksen 

tekemästä voitoista tai tappioista. Tämä tieto on myös saatavilla rahoituksen laskentatoimen 
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raporteista, joiden tarkasteluväli on usein pitkä, esimerkiksi yksi kalenterivuosi. Tarkasteluväli 

onkin yleensä liian pitkä päätöksentekijöille, joilla on tarvetta jaksoittaista raportointia 

tarkempaan tietoon. Kustannuslaskennan järjestelmät tarjoavat tietoa todella yksityiskohtaisista 

asioista, kun taas rahoituksen laskentatoimen järjestelmien tuottamat raportit jäävät usein vain 

organisaatiotasolle. Muita kustannuslaskennan järjestelmän tehtäviä on arvon määrittäminen, 

yrityksen taloudellisen tehokkuuden määrittäminen ja päätöksentekijöiden tukeminen 

tarvittavalla tiedolla.  

 

Yksi näkemys kustannushallintaan voidaan saada sen kehityksen kautta. Kustannuslaskenta on 

kehittynyt vaiheittain perinteisestä kustannusten laskemisesta yrityksessä syntyvien 

kustannusten ennustamiseen ja analysointiin. Ensimmäisessä neljästä kehitysvaiheesta 

keskityttiin pääasiassa kustannuksien laskemiseen ja arvojen määrittämiseen. Kehityksen 

toinen vaihe, moderni kustannuslaskenta, käytti standardihintaa ja hinnan ennustamista 

kustannusten hallinnassa. Kolmannen vaiheen myötä kustannushallinta kehittyi taas seuraavalle 

tasolle ja painopiste kustannuksien laskemisesta ja analysoinnista siirtyi kokonaan 

ennustamiseen sekä suunnitteluun. Neljännessä kustannuslaskennan vaiheessa eli strategisessa 

kustannuslaskennassa keskitytään erityisen paljon asiakkaan saamaan arvoon. (Cheng & Zhou 

2012, s. 370-371) 

 

Pääoman suunnittelu ja budjetointi 

Pääoman suunnittelu on tärkeässä roolissa yrityksen liiketoiminnan menestymisen kannalta. 

Tehokas käyttöpääoman ylläpito vaatii suuria määriä rahoitusta. Yrityksien täytyy myös 

selvittää optimaalisin tapa lainaamiseen ja takaisin maksuun. Kolmantena pääoman 

suunnittelun tärkeyttä korostavana tekijänä on se, että pääomaan liittyvät päätökset vaativat 

pitkäaikaista sitoutumista. Yrityksen päätöksentekijöille on myös tärkeää osata ajoittaa oikein 

pääomaan liittyvät päätökset. Lainatessa suuria summia rahaa yrityksien on kiinnitettävä 

erityisen paljon huomiota rahoitusmarkkinoihin ja niiden korkoihin. (Cooper et al. 2002, s. 15) 

  

Suunnitteluun ja budjetointiin käytettävät järjestelmät tukevat päätöksentekoa eri tavoilla. 

Pääoman budjetointijärjestelmä tukee investointilaskelmien avulla päätöksentekoa asioissa, 

jotka liittyvät pääoman investointeihin. Tämä järjestelmä tarkastelee sijoituksen kannattavuutta 

eli maksaako sijoitettu pääoma itsensä takaisin ja alkaako sijoitus tuottamaan. Pääoman 
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suunnittelujärjestelmän avulla yritys pystyy tarkastelemaan sekä kontrolloimaan omaa 

maksuvalmiuttaan. Rahoituksen laskentatoimen järjestelmät puolestaan hyödyntävät myös 

pääoman budjetointijärjestelmien tuloksia omissa raporteissaan. (Leitner 2012, s. 22) 

 

Yritykset kohtaavat usein ongelmia prosessien optimoinnissa, kun rajoitetuilla varoilla 

yritetään saada tehtyä mahdollisimman paljon. Tämän takia kulujen ennustamisen tärkeys on 

kasvanut yrityksissä. Ennustetut budjetit kuvastavat talousarvioista vastaavien johtajien tapoja 

toimia vallitsevissa olosuhteissa. Ennustaminen kuitenkin muuttuu todella haastavaksi, koska 

jokainen ihminen toimii eri tavalla eri tilanteissa. Ennustava analytiikka tarjoaa erilaisia 

työkaluja ja menetelmiä käyttäytymisen ennustamista varten. Ennustava analytiikka hyödyntää 

historiatietoja, joiden avulla ennustetaan tulevaisuuden tapahtumia. (Hiltbrand 2013, s. 25-26) 

 

Rahoituksen laskentatoimi 

Rahoituksen laskentatoimen järjestelmät tuottavat pääsääntöisesti dataa ulkopuolisille tahoille. 

Tuotettu aineisto on usein laissa säännelty, eli se noudattaa tarkkoja muotoja ja asiasisältöä. 

Rahoituksen laskentatoimessa tarkastelu kohdistuu menneeseen aikaan, kun taas johdon 

laskentatoimessa tarkastellaan myös tulevaisuutta. Rahoituksen laskentatoimen järjestelmien 

tehtävänä on tuottaa raportteja yrityksen taloudesta ja tilanteesta. Raportteja ovat esimerkiksi 

tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase. Tarkastelu sekä toiminta kohdistuvat siis lähes kokonaan 

yrityksen tekemiin tuottoihin ja kuluihin. (Leitner 2012, s. 20-21) 

 

Warren et al. (2015) uskovat big datan soveltamisen rahoituksen laskentatoimessa vaikuttavan 

raportointikäytäntöihin ja säädöksiin. Suuret datamäärät ja niiden tehokas analysointi lisäävät 

läpinäkyvyyttä yrityksen taloudellisiin toimintoihin, mikä lisää osakkeenomistajien luottamusta 

yritykseen ja helpottaa auditointia. Osakkeenomistajat näkevät laajemman datan käsittelyn 

avulla käyttöomaisuuden piirteitä pelkkien lukujen lisäksi. Auditointia suorittavat osapuolet 

voivat saada käyttöomaisuuteen liittyviä datatallenteita, jotka helpottavat auditointityötä. Big 

data teknologioiden käyttö mahdollistaa epäsäännöllisyyksien tunnistamisen, mikä hyödyttää 

auditoijia, johtoa ja osakkeenomistajia omilla tavoillaan. (Warren et al. 2015, s. 401-402) 

Operaatiotasolla tarkasteltuna data-analytiikka mahdollistaa vaihdantastrategioiden 

simulaation ja sitä kautta uusien datamassojen sisällyttämisen toimintaan. Data-analytiikan 
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avulla voidaan arvioida reaaliajassa yrityksen taloudellista suorituskykyä ja myös ennustaa 

tulevaisuudessa suoritettavan laskentatoimen puutteita ja epäkohtia. (Schneider et al. 2015) 

 

Auditointi 

Vasarhelyi et al. (2015, s. 391-394) toteavat, että big data tuo uusia mahdollisuuksia nykyisten 

auditoinnissa eli toiminnan tarkastamisessa ja seurannassa käytettävien tietojärjestelmien 

rinnalle. Auditoinnin periaatteita ja säädöksiä joudutaan muokkaamaan uusien 

analytiikkamenetelmien mukaan ottamisen seurauksena. Toimintatapoja muuttamalla 

auditointiin liittyvää toimintaketjua saadaan tarkasteltua pidemmältä ajalta ja mahdollisesti 

myös ajalta ennen transaktiosta syntyneitä kirjauksia. Datan määrän kasvaessa virheiden määrä 

kasvaa myös, ja automaattista auditointia ajateltaessa täytyy huomioida virheellisten 

esiintymien käsittely. Laskentatoimen menetelmille asetettavat vakioidut säännöt ovat yksi 

askel kohti automaatiota, jotta järjestelmät kykenevät käsittelemään dataa tehokkaasti. 

Automaation mahdollistamisen lisäksi suuri haaste auditoinnin käyttöönotossa on johtajien 

halukkuus ottaa uusia teknologioita käyttöön.  

 

Vasarhelyi et al. (2015, s. 393-394) luettelevat erityyppisille datoille auditoinnissa ominaisia 

käyttökohteita. Auditoinnissa dataa käytetään laskelmien tukena ja yrityksen toiminnan 

tarkasteluun. Varsinkin riskialttiiden transaktioiden tarkastelemiseksi voidaan suunnitella 

analytiikan työkaluja (Schneider et al. 2015, s. 720-721). Sisäinen auditointi voidaan märitellä 

itsenäiseksi arvoa lisääväksi funktioksi, joka parantaa yrityksen toimintoja. Auditoinnin tehtävä 

onkin systemaattisesti arvioida ja parantaa yrityksen prosesseja. (Nagy & Cenker 2002, s. 130) 

Capriotin (2014, s. 38) mukaan ulkoiset toiminnantarkastusta tekevät yritykset käyttävät jo nyt 

data-analytiikkaa toiminnassaan, mutta todellinen big datan tuoma vaikutus ulkoisen toiminnan 

tarkastamisen suorittamiseen on vielä edessäpäin. Auditointiympäristö monimutkaistuu, minkä 

vuoksi auditointiin tarvitaan data-analytiikkaa materiaalin läpi käymiseksi. Ulkoisessa 

auditoinnissa data-analytiikan avulla voidaan myös tunnistaa erilaisia epäkohtia yrityksen 

toiminnassa ja sen ulkoisissa sidosryhmissä. Julkinen sektori asettaa auditointikäytännöt, joiden 

mukaisesti toiminnan seurannassa voidaan käsitellä petosriskejä.  
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Taulukko 2. Eri datatyyppien käyttö auditoinnissa (Vasarhelyi et al. 2015, s.294) 

Data Käyttökohde 1 Käyttökohde 2 Käyttökohde 3 
Turvakameroiden 
videot 

Kuittien ja 
materiaalien hallinta 

Kuljetuskustannuste
n hallinta 

Petoksien huomaaminen 
ja estäminen 

Uutisvideot Markkinointi Henkilöstön 
aktiviteettien 
seuranta 

Petoksien huomaaminen 
ja estäminen 

Sosiaaliset 
verkostot 

Asiakastyytyväisyyd
en ja tuotevirheiden 
arviointi 

Teknologinen tuki, 
tuen kustannusten 
seuranta 

Petoksien huomaaminen 
ja estäminen 

RFID-
Tunnistesirut 

Varastotasojen 
määritys 

Kuljetusten 
määritys, seuranta ja 
mittaus 

Myytyjen tuotteiden 
hinnan seuranta 
tietokantojen kautta 

Internetosumat Ostokäyttäytymisen 
ennustaminen 

Liikevaihdon 
ennustaminen 

Myynnin, kustannuksien, 
tuotteiden ennustaminen 

Palveluun 
saapuvat puhelut 

Palvelukustannusten 
ennustaminen 

Työntekijöiden 
seuranta, 
kustannusten 
arviointi 

Petoksien huomaaminen 
ja estäminen 

   

Taulukkoon 2 on listattu eri datatyyppejä, joista osa on mainittu jo luvussa 2.3, mutta joiden 

käyttökohteita ei ole määritelty. Suurinta osaa datasta voidaan hyödyntää petoksien 

tarkastelussa, eli data-analytiikan avulla auditointityöhön saadaan yksi työkalu lisää. Schneider 

et al. (2015, s. 720-721) luokittelevat tehtävät päättelyyn, varmisteluun ja ennustamiseen, joista 

päättelytehtäväksi kuuluvat auditoinnin suunnittelu, tehokkuuden ja vaikutusten parantamisen 

sekä rahan pesun ja luottotietojen tarkastelu. Ennustamisen alueella data-analytiikalla voidaan 

tukea riskien ymmärtämistä sisäisessä auditoinnissa. Varmistamisessa datasta voidaan 

tunnistaa avainriskit riskienhallinnassa.  

 

5.2 Data-analytiikan hyödyntämisen kohteet ja tuottavuusvaikutus yrityksissä 

 

Kaupalliset yritykset julkaisevat runsaasti erilaisia tutkimuksia data-analytiikan vaikutuksista 

yritysten liiketoimintaan. Wamba (2015, s. 234-235) toteaa julkaisussaan, että big datan 

todellisista hyödyistä on tehty hyvin vähän empiirisiä tutkimuksia. Vähäisistä julkaisuista 

johtuen tässä luvussa hyödynnämme myös kaupallisten yritysten tarjoamia tilastoja big datan 

käytöstä ja sen tuomista hyödyistä. 
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Big datan vaikutukset liiketoimintamalliin 

Liiketoimintamalli voidaan jakaa yhdeksään osa-alueeseen tarkastelun helpottamiseksi 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Jokaista osa-aluetta voidaan tukea data-analytiikalla ja sitä 

kautta liiketoimintamallia voidaan tehostaa. Tällä hetkellä liiketoimintamalleissa big dataa 

hyödynnetään asiakassuhteiden hallintaa, yleisöinnovaation parantamiseen, päätöksenteon 

kehittämiseen ja reaaliaikaisuuden mahdollistamiseen. Datan yhdistämisessä 

liiketoimintamalliin on kuitenkin paljon erilaisia sovelluskohteita ja haasteita. (Morabito 2015, 

s. 67, 79) Taulukossa 3 on yhdistetty big datan tuomat mahdollisuudet Osterwalderin ja 

Pigneurin (2010) liiketoimintamallin viitekehykseen. 

 

Taulukko 3. Big datan soveltaminen yrityksen liiketoimintamalliin (Morabito 2015, s. 65-78) 

Toiminto Big datan rooli liiketoimintamallissa 
Avainkumppanit Reaaliaikainen tieto tuo luottamusta toimitusketjuihin ja erilaisia 

päätöksentekosimulaatioita voidaan tehdä uusissa ympäristöissä 
operaatioiden suunnittelun tueksi. Varsinkin kehittyneen analytiikan 
avulla suoritettavat simulaatiot mahdollistavat liiketoimintaprosessien 
tehokkaan suunnittelun. 

Avainresurssit & 
Avaintoiminnat 

Yritykset joutuvat muuttamaan liiketoimintaprosesseja saadakseen 
rahallista hyötyä datasta.  
Voidaan tehostaa yleisön osallistamista (crowdsourcing) ja siirtää 
työntekijöiden tehtäviä organisaation ulkopuoliseen verkostoon. 
Joukkorahoitus yleistyy, minkä vuoksi rahoitusta voidaan kerätä ennen 
konkreettista toimintaa.  

Arvolupaus Asiakkaiden tuottamaa dataa voidaan myydä liikevoittojen toivossa ja 
data-analytiikan osaajia tarvitaan paljon.  

Asiakassuhteet Automaattista asiakaspalvelua voidaan hoitaa erilaisten 
tekoälyratkaisujen avulla ja laajat asiakastietomäärät johtavat 
asiakkaiden tehokkaaseen palvelemiseen. 

Jakelukanavat Reaaliaikaista tietoa käytetään kuljetusten optimoimiseen sekä 
riskienhallinta. 

Asiakasryhmät Runsas asiakasdata mahdollistaa massakustomoinnin ja entistä 
tarkemman asiakaskäyttäytymisen hallinnan ja tutkimisen.  

Kustannusrakenne Dataa voidaan pitää varana taseessa, täytyy huomioida datasta saatava 
arvo talouden mittareissa. Talouden toiminnot seuraavat muiden osa-
alueiden teknologisen kehityksen perässä. 

Tulovirrat Voidaan valvoa transaktioita ja datan avulla noudattaa sääntelyä. Myös 
virtuaalisen rahan käyttö lisääntyy, mikä vaatii tehokasta analytiikkaa.  

 

Taulukossa 3 on mainittu vain osa tehokkaan data-analytiikan vaikutuksesta yrityksen 

liiketoimintamallin toimintoihin. Jokaiseen toimintoon voidaan soveltaa big dataa 
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laajamittaisesti, ja big dataa käsittelevät liiketoimintamallit ovat vasta alkutekijöissään tällä 

hetkellä. Big dataa ja analytiikkaa käytetään nykyisten liiketoimintamallien kehittämiseen, 

mutta tulevaisuudessa liiketoimintamallit voivat kehittyä teknologian mukana sisältämään 

täysin uusia näkökulmia tehokkaaseen datan käyttöön. (Morabito 2015, s. 78-79) 

 

Hyödyt lukuina 

Hyödyntämällä dataa yritykset ovat onnistuneet kehittämään omaa liiketoimintaansa sekä 

parantamaan tuottavuutta eri tavoin. Ensimmäisenä esimerkkinä Ehan (2013) mukaan datan 

hyödyntäminen liiketoiminnassa kasvattaa tuottavuutta 5% sekä voittoja 6%. Toisena 

esimerkkinä IBM:n tekemän tutkimuksen mukaan datan hyödyntäminen liiketoiminnassa lisäsi 

tuloksen kasvua 20% ja sijoitetun pääoman tuottoa 30% (Sandler 2015). Kolmantena 

esimerkkinä McKinseyn (2013) laajamittaisesta kyselystä selviää, että markkinointiin sijoitetun 

pääoman tuotto kasvoi yrityksillä 15-20%, kun yritykset hyödynsivät dataa markkinointiin 

liittyvissä päätöksissä. McKinsey havaitsi, että datan keräämisen ja varastoinnin kautta 

pystytään luomaan merkittävää arvoa maailmantaloudelle yrityksien tuottavuuden ja 

kilpailukyvyn paranemisen myötä. (Wamba 2015, s. 234) 

 

Käyttökohteet 

Davenport (2014, s. 45) esittelee yrityksiä, jotka ovat onnistuneet hyödyntämään dataa omassa 

liiketoiminnassaan. Julkaisussa mainittuja yrityksiä ovat Google, Zynga, General Electric, 

Netflix ja Kaplan. Google käyttää data-analytiikan ammattilaisia kehittämään omaa 

ydintoimintaansa sekä mainostamiseen käytettäviä algoritmeja. Pelivalmistaja Zynga keskittyy 

kohdentamaan big datan avulla omia tuotteitaan kuluttajille. Kansainvälisesti tunnettu yritys 

General Electric hyödyntää dataa kehittäessään omia palveluitaan. Tällä hetkellä General 

Electric käyttää dataa palvelusopimuksien ja huoltovälien optimoinnissa. Netflix taas kehitti 

omaa palveluaan, jotta elokuvasuositukset kohdentuvat tarkemmin kuluttajille. Kaplan ja sen 

data-analytiikan ammattilaiset aloittivat opastamaan kuluttajia valmistautumaan tehokkaammin 

kokeisiin. 

 

Lascowskin (2013) artikkelissa käsitellään maailmalla tunnettuja yrityksiä. Tunnettu 

tavarataloketju Macy’s hyödyntää data-analytiikkaa hinnoittelussa asettamalla tuotteille hinnan 

kysynnän ja varastotilanteen mukaan. Vedonlyöntiyritys Tipp24 AG hyödyntää data-
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analytiikkaa ennusteiden tekemisessä, mikä vähentää niiden tekemiseen kuluvaa aikaa 90%. 

Wal-Mart on suuri vähittäiskauppaketju, joka kehittää verkkokauppaansa data-analytiikan 

avulla. Wal-Mart tehosti hakutuloksien laatua, mikä kasvatti myyntiä viidellä prosentilla. 

Davenport (2016) haastatteli yli 50 eri yritystä datan käyttötottumuksista. Haastatteluun 

osallistuneiden henkilöiden yrityksissä hyödynnetään dataa eri tavoin. Haastattelun tuloksista 

selviää kolme yleisintä tapaa miten yritykset hyötyvät big datasta. Yleisimmät tavat ovat 

kustannusten aleneminen, tehokkaampi päätöksenteko ja uusien tuotteiden sekä palveluiden 

kehittäminen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Työ keskittyi data-analytiikan käytön tutkimiseen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Työtä varten 

kerättiin paljon taustamateriaalia, jonka perusteella data-analytiikan eri osa-alueet on yhdistetty 

talouden ohjaukseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyi siihen 

 

1. Mitä data-analytiikalla tarkoitetaan yrityksen talouden ohjauksessa? 

 

Talouden toiminnot on jaettu johdon ja rahoituksen laskentatoimeen ja niille ominaisiin 

toimintoihin. Kysymykseen alueelta löytyy paljon tietoa, josta suurin osa keskittyy data-

analytiikan mahdollisuuksiin yrityksen laskentatoimessa. Data-analytiikkaa voidaan käyttää 

johdon laskentatoimessa varsinkin päätöksenteon ja suunnittelun tukena. Kasvava 

rakenteettoman datan määrä vaikeuttaa laskentatoimessa työskentelyä, minkä vuoksi kaiken 

tarvittavan datan käsittely voi olla haasteellista. Käsitelty data tukee liiketoiminnassa tehtäviä 

päätöksiä ja auttaa samalla tunnistamaan epäkohtia liiketoiminnassa. Analyytikkojen tärkeys ja 

laskentatoimen työntekijöiden ymmärrys data-analytiikasta mahdollistavat kehittyneiden 

analytiikkametodien käytön. Rahoituksen laskentatoimessa data-analytiikka tarjoaa 

sidosryhmille paljon tukimateriaalia raportoinnissa nähtävien lukujen tueksi, ja sitä kautta 

lisäävät liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. Transaktioiden taustalla olevat datatallenteet auttavat 

sidosryhmiä luottamaan yrityksen toimintaan. Data-analytiikkaa voidaan soveltaa kaikkiin 

talouden toimintoihin, mutta tällä hetkellä varsinkin big datan käsittelyn haasteet ovat suuri 

este. Tämän hetkinen ymmärrys big datan tuomista mahdollisuuksista ei rohkaise yrityksiä 

soveltamaan sitä laajamittaisesti toiminnassaan. Big data tulee kuitenkin vaikuttamaan 

laskentatoimeen ja muuttamaan sitä entistä teknologisempaan suuntaan. On todennäköistä, että 

big dataa sovelletaan yrityksen muihin toimintoihin ennen sen laajamittaista käyttöönottoa 

laskentatoimessa.  

 

Data-analytiikan taloustoiminnoissa käyttämisen lisäksi työn toinen keskeinen 

tutkimuskysymys käsittelee data-analytiikan vaikutusta yrityksen tuottavuuteen. 

Tuottavuusvaikutusta käsittelevä tutkimuskysymys oli  

 

2. Miten data-analytiikkaa voidaan hyödyntää yrityksen talouden ohjauksessa? 
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Kysymykseen etsittiin vastausta laajasta taustamateriaalista, mutta mitään yksittäisiä 

toimenpiteitä ei ole helppo määrittää. Yrityksen johdon on ymmärrettävä data-analytiikan 

mahdolliset hyödyt, jotta siitä voidaan saada suurin vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Kaikki 

mahdolliset toiminnot ja prosessit, joita voidaan data-analytiikan avulla kehittää vaikuttavat 

yrityksen tuottavuuteen. Tehokas pääoman suunnittelu, johdon reaaliaikainen ja syvä ymmärrys 

yrityksen tilasta, tulevaisuuden ennustaminen ja muut analytiikan mahdollistamat piirteet 

tukevat yrityksen liiketoimintaa ja sitä kautta parantavat tuottavuutta. Suurin osa tutkimuksesta 

käsittelee big data-analytiikan positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan, mutta konkreettiset 

esimerkit datan käytöstä ovat vielä puutteellisia. Yrityksen näkökulmasta varsinkin 

asiakkaiden, tuotteiden ja palveluiden tarkka tunnistaminen big datan avulla on yksi keino 

parantaa tuottavuutta.  

 

Taulukko 4. Data-analytiikan nelikenttäanalyysi 

Vahvuudet 
 
Päätöksenteko 

- Tehokkuus 
- Oikeellisuus 

Kilpailukyvyn paraneminen 
- Ennustaminen 
- Innovointi 
- Markkinointi 
- Kustannusten aleneminen 

Analyysien tarkkuus 
- Tulevaisuuden tapahtumat 
- Reaaliaikaisuus 

Läpinäkyvyys 
- Epäkohtien tunnistaminen 

 

Heikkoudet 
 
Osaaminen 

- Markkinoilla pula osaajista 
- Soveltaminen on haastavaa 

Halukkuus 
- Johdon sitoutuminen 
- Uuden vastustaminen 

Teknologia 
- Tavalliset tietokoneet eivät riittäviä 
- Hajautettu suorittaminen 

Datan monimuotoisuus 
- Rakenteettomuus 
- Lähteiden paljous 

Mahdollisuudet 
 
Laskentatoimen käytännöt 

- Auditointi 
- Pääoman suunnittelu 

Datan määrän kasvu 
- Yli 35 tsettatavua vuoteen 2020 

mennessä 
Automaatio 

- Koneoppiminen 
 

Uhat 
 
Datan edellytyksenä menestymiselle 

- Kilpailijat hyödyntävät 
tehokkaammin 

Turvallisuus 
- Hakkerit kiinnostuneet 

Suorituskyky 
- Pysyykö teknologian kehitys datan 

kasvun mukana 
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Aikaisemmasta kirjallisuudesta on huomattavissa, että big datalla on vielä paljon teknologian 

ja osaamisen nykytilan vuoksi valjastamatonta potentiaalia. Taulukossa 4 käsittelemme 

tutkimuksen pohjalta saadun oman näkemyksemme mukaan nelikenttäanalyysin avulla data-

analytiikan tilannetta tämän hetken liiketoimintaympäristössä. Data-analytiikkaa tutkitaan 

paljon ja sitä yritetään ottaa mukaan toimintaan, mutta puutteellisen ymmärryksen vuoksi 

laajamittaiset onnistuneet implementoinnit ovat vielä vähissä.  Big datan soveltaminen omaan 

liiketoimintaympäristöön voi vaatia yrityksiltä niiden liiketoimintamallien uudelleen 

suunnittelua. Jatkotutkimusta ajatellen työ toimii pohjana data-analytiikan käytölle 

liiketoiminnassa ja varsinkin talousfunktioissa. Seuraavana vaiheena voisi tutkia erilaisia big 

datan ja muun analytiikan käyttökohteita ja empiirisiä esimerkkejä datan käytöstä 

liiketoiminnan tukena eri toimialoilla.  
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