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Lähivuosina data-analytiikan merkitys on vahvistunut entisestään big datan myötä. Se on 

noussut keskeiseksi elementiksi nykyajan liiketoiminnassa, jossa yrityksiltä vaaditaan yhä 

joustavampaa toimintatapaa. Tutkielman tavoitteena on hahmottaa data-analytiikka -ilmiötä 

toimitusketjun johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään avaamaan kohdeyritysten 

tuottaman big datan ominaisuuksia ja sen hallintaan liittyviä ratkaisuja, sekä data-analytiikan 

rooliin vaikuttavia tekijöitä. Data-analytiikan hyödyntämistä on tarkasteltu toimitusketjun 

seuraavilla osa-alueilla: myynnissä, hankinnassa, tuotannossa ja logistiikassa. 

Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa on hyödynnetty laadullisen tutkimuksen 

keinoja ja tutkimuksen kohdeyrityksinä on kaksi eri toimialalla toimivaa yritystä. 

Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja, joiden pohjana on hyödynnetty 

valmista haastattelurunkoa. Haastatteluihin on osallistunut kohdeyritysten henkilöstöä, jolla on 

aikaisempaa kokemusta data-analytiikasta ja/tai sen hyödyntämisestä omissa työtehtävissään. 

Tutkimusmenetelmällä on pyritty saamaan mahdollisimman kattavaa pohdintaa pitäytymällä 

kuitenkin annetussa aiheessa. 

Tutkimuksessa selviää, että yrityksissä tuotetussa big datassa ja siihen liittyvissä ratkaisuissa 

on yhtäläisyyksiä kohdeyritysten välillä, mutta myös toimialakohtaisia eroja on havaittavissa. 

Lisäksi samankaltaisia havaintoja on nähtävissä data-analytiikan soveltamiskohteissa 

toimitusketjun eri osa-alueilla. Kohdeyrityksissä data-analytiikkaa hyödynnetään johdon 

päätöksentekoa tukevana työkaluna, joka mahdollistaa tarkemman suunnittelun ja 

optimaalisimman ratkaisun löytämisen annetuista vaihtoehdoista.  
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In recent years, the significance of data-analytics has become more apparent with the rise of big 

data. It has developed into a central part of modern business where companies are required to 

be increasingly adaptable to changing environment. The aim of this thesis is to understand data-

analytics as a phenomenon in supply chain management. This study focuses on explaining the 

features of big data and how it’s managed as well as the role of data-analytics in case companies 

and what factors affects its application. The application of data-analytics is examined in 

following segments of supply chain: selling, sourcing, production and logistics. 

The study is conducted as a case study using qualitative research methods and the subjects of 

this study are two companies operating in different industries. The research material has been 

collected through theme interviews using an interview frame. The participants of the interviews 

are personnel of the case companies and have experience in data-analytics and/or use it in their 

job tasks. This research method is designed to produce comprehensive discussion on the given 

subject. 

The results of this study show that the big data produced in the case companies and the solutions 

made to control it are similar in both case companies. There are also differences that can be 

detected due to dissimilarity of the industries. Furthermore, similar observations can be made 

in applications of data-analytics in supply chain management. All in all, data-analytics is seen 

as a supportive tool for management that enables more accurate planning as well as finding 

optimal solutions from various options. 
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1. JOHDANTO 

 

Maailman siirtyessä kohti tietoyhteiskuntaa, yrityksien kilpailueduksi nousee tiedonhallinta ja 

tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kaikilla toimintatasoilla. Yrityksiltä vaaditaan yhä 

joustavampaa toimintatapaa, minkä seurauksena analytiikan rooli toiminnan optimoimisessa ja 

siten myös toimitusketjun tehokkaassa hallinnassa korostuu. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2008, 45-48) Data-analytiikka on ollut tärkeässä asemassa kustannusten pienentämisessä jo 

toisen maailmansodan aikana, ja sen asema toimitusketjun kokonaisvaltaisessa hallinnassa on 

vahvistunut entisestään big datan myötä (Souza 2014).  

Big datasta ja sen analysoinnista on muodostunut keskeinen elementti modernissa tieteessä ja 

liiketoiminnassa (Sagiroglu & Sinanc 2013). Big datasta ei ole vakiintunutta määritelmää ja sen 

vaihtelevuus on toimialakohtaista. Big datan määritelmän vaihtelevuus näkyy myös SAP:n 

(2012) tuottamassa tutkimuksessa, jossa suurin osa osallistuneista pk-yrityksistä määrittelevät 

big datan seuraavasti: ”Suurikasvuista transaktio-dataa, jonka lähteenä ovat muun muassa 

asiakkaat ja toimitusketju”. Todellisuudessa big dataan lukeutuu myös esimerkiksi sähköpostin 

sisällöstä tai twitter päivityksestä syntyvä data, ja sen suurikasvuisuuden seurauksena sitä on 

vaikeaa varastoida, visualisoida tai analysoida perinteisillä ohjelmistoilla (Sagiroglu & Sinanc 

2013). 

Data-analytiikka -ilmiötä tullaan tarkastelemaan big dataan ja toimitusketjuun liittyvien 

teorioiden pohjalta. Tutkielmassa avarretaan sitä, kuinka data-analytiikalla kyetään luomaan 

arvoa kohdeyrityksille muuttamalla varastoitu big data tietolähteeksi ja siten strategiseksi 

älykkyydeksi. Apuna hyödynnetään 3V-mallia sekä data-analytiikan toimitusketjun 

soveltamismahdollisuuksien viitekehystä.  Tutkielmassa hyödynnetään myös perinteistä IT:n 

tarkasteluun hyödynnettävää T-O-E (Technological-Organizational-Enviromental) 

viitekehystä, joka antaa pohjaa data-analytiikkaan käyttöönottoon vaikuttavien tekijöiden 

tarkasteluun.    

Koska datan merkitys liiketoiminnassa tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa, on aihe 

ajankohtainen yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tutkielmassa perehdytään kohdeyritysten 

toimitusketjun tuottamaan strukturoituun datavirtaan, ja sen hyödyntämiseen päätöksenteossa. 

Tutkielman asetelmalla pyritään hahmottamaan, mistä toimitusketjun prosesseista big dataa 

varastoidaan ja tunnistamaan ne tekijät, jotka vaikuttavat saadun datan luotettavuuteen ja siitä 

saatuun arvoon. Tavoitteena on avartaa big datan käyttöä Suomen markkinoilla toimivien 
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yritysten näkökulmasta. Tutkimusongelmaa lähestytään kvalitatiivisella tutkimuksella 

haastattelemalla valittujen kohdeyritysten henkilöstöä. Haastatteluissa nousseisiin aihepiireihin 

sovelletaan aiempia tutkimustuloksia sekä kirjallisuutta tukemaan analyysia.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on avata data-analytiikkaa ilmiönä sekä sen käyttömahdollisuuksia 

toimitusketjun prosesseissa. Tarkoituksena on tarkastella toimitusketjussa tuotetun datan 

ominaisuuksia, ja sitä kuinka data-analytiikkaa hyödynnetään toimitusketjun eri osa-alueilla. 

Aihetta tutkitaan kahden eri toimialoilla toimivien yritysten näkökulmasta, ja heidän 

haastatteluitaan käytetään tutkimuksen aineistona. Tutkimuksen avulla pyritään tuomaan esille 

käytännön esimerkkejä dataan ja data-analytiikkaan liittyvistä ratkaisuista ja 

soveltamiskohteista. Tutkimusongelmaan syvennytään kahdella päätutkimuskysymyksellä. 

Koska päätutkimuskysymykset ovat moniulotteisia, on molemmille muodostettu 

alatutkimuskysymykset, joilla pyritään pohjustamaan aihetta laajempaa tarkastelua varten.  

o Minkälaista big dataa toimitusketjun hallinnassa hyödynnetään?  

 minkälaisia/mitä ratkaisuja yritys hyödyntää datahallinnassaan?  

o Millainen rooli data-analytiikalla on toimitusketjun prosessien johtamisessa? 

 miten data-analytiikkaa hyödynnetään toimitusketjun eri osa-alueilla? 

 mitä data-analytiikalla halutaan saavuttaa ja mitkä ovat sen mahdolliset 

kehityssuunnat? 

Vastaamalla tutkimuskysymyksiin pyritään tunnistamaan kohdeyrityskohtaiset ratkaisut data-

analytiikan ilmiöön ja verrataan niitä teoriassa esitettyihin vaihtoehtoihin. Lisäksi tarkastelua 

tehdään vertailemalla kohdeyritysten toimintatapoja ja ratkaisuja toisiinsa. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 

 

Data-analytiikan rooliin kohdeyrityksissä syvennytään haastatteluissa saatuja vastauksia 

tarkastelemalla. Koska yritysten tuottaman big datan numeerinen tieto on yksityiskohtaista 
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dataa heidän prosesseistaan ja tuotannostaan, on siitä paljastuva tieto julkisille yrityksille 

arkaluontoista informaatiota. George et al. (2014) kuvailevat tällaista toimitusketjussa tuotettua 

dataa yksityiseksi dataksi (private data), jota ei voi sellaisenaan julkaista julkisella foorumilla 

yritysten ja asiakkaiden suojelemiseksi. Yhteistyön lisäämisen takia tutkimus suoritetaan 

kvalitatiivisena, jotta osallistuvat yritykset kykenevät avaamaan käytäntöjään paljastamatta 

yrityksen liiketoimintaan liittyviä lukuja.  

Tutkimusaineiston keräys suoritetaan puolistrukturoidun- eli teemahaastattelun avulla. 

Kyseisessä tutkimusmenetelmässä haastateltavalle rakennetaan valmis haastattelurunko, mutta 

haastateltava vastaa omin sanoin ja voi halutessaan ehdottaa lisäkysymyksiä tai poiketa 

kysymysten järjestyksestä. (Koskinen et al. 2005, 105) Haastattelurunko on esitelty liitteessä 1. 

Asetelmalla halutaan antaa vapautta haastateltaville, sillä analytiikan käyttökohteet sekä big 

datan lähteet voivat vaihdella kohdeyrityksestä riippuen. Teemahaastatteluun osallistuvat 

kohdeyrityksen toimitusketjun hallintaan vaikuttavat henkilöt, joilla on tietämystä yrityksen 

analyyttisestä maailmasta ja/tai, jotka hyödyntävät sitä omassa työkuvassaan. Haastattelut 

suoritetaan Skype:n välityksellä tai tapaamisen yhteydessä, jonka jälkeen nauhoitetut 

haastattelut litteroidaan. 

Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee big datan kehittymistä, määritelmää ja sen yleisiä 

tunnuspiirteitä. Lisäksi syvennytään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, jotka käsittelevät data-

analytiikkaa toimitusketjun näkökulmasta. Tutkimuksessa datan tarkastelu rajoitetaan puoli- ja 

strukturoituun dataan eli tarkastelun ulkopuolelle jää strukturoimaton markkinointiin sekä 

muuhun yritystoimintaan tuotettu data. Haastatteluihin osallistuvat kohdeyritykset rajataan 

saatavuuden ja kokonsa perusteella. Oletuksena on, että pienemmissä yrityksissä big datan 

analysointi on tarpeetonta tai olematonta.  

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen on tarkoitus kuvata kohdeyritysten tuottamaa dataa ja sen hallintaan liittyviä 

ratkaisuja, sekä data-analytiikan käyttöä toimitusketjun johtamisen työkaluna. Aiheen 

tarkasteluun käytetään big datan 3V-mallia käsittelevää teoriaa sekä Sandersin (2016) 

viitekehystä analytiikan soveltamisesta toimitusketjun johtamisessa. Big datan ominaisuuksiin 

perehdytään Doug Laneyn 3V-mallia tarkastelemalla. Teoriaa täydennetään myös muilla big 
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dataan liittyvällä kirjallisuudella, kuten Sagiroglu & Sinancin 2013, Chen et al. (2014) sekä 

Gandomi & Haiderin (2015) julkaisuilla.  Tarkastelemalla myös 4V-,5V- ja 6V- malleja 

muodostamaan kokonaisvaltaisempi käsitys big datan tunnuspiirteistä sekä siihen liittyvästä 

kritiikistä. 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys mukailee Sandersin (2016) viitekehystä, jossa kuvaillaan 

big data-analytiikan soveltamismahdollisuuksia. Teoriassa keskitytään avaamaan 

toimitusketjun eri osa-alueisiin liittyviä käyttömahdollisuuksia hankinnan, tuotannon, 

logistiikan ja myynnin johtamisessa. Viitekehystä muokataan huomioimaan myös 

toimitusketjun myynnissä tapahtuvan data-analytiikan vaikutus muihin toimitusketjun 

prosesseihin. Tarkastelussa hyödynnetään Sanderinsin (2016) lisäksi muun muassa Wang et al. 

(2016), Souza (2014) sekä Trkman et al. (2010) havaintoja data-analytiikan 

soveltamismahdollisuuksista toimitusketjun hallinnassa.  

Data-analytiikan rooliin ja sen kehityssuuntien tarkasteluun hyödynnetään perinteistä T-O-E 

viitekehystä, joka sisältää kolme vaikuttavaa tekijää: teknologiset (technological), 

organisaationaliset (organizational) ja ympäristötekijät (enviromental). Aiemmat tutkimukset 

ovat osoittaneet, että ne yritykset, joissa johdolla on positiivisia odotuksia IT:n 

hyödyntämismahdollisuuksista, sijoittavat todennäköisemmin data-analytiikkaa tukeviin 

työvälineisiin eli teknologisiin tekijöihin. Johdon odotuksiin vaikuttavat taas 

organisaationaliset tekijät, jotka pitävät sisällään yrityksen normit, arvot ja kulttuurin. Toinen 

johdon tukeen vaikuttava tekijä on ympäristötekijät eli yrityksen ulkopuolelta tuleva paine ja 
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toimintaympäristön epävakaisuus. Ulkopuolista painetta aiheuttavat niin asiakkaat, kuin 

toimittajat ja kilpailijat. Perinteistä mallia on kuitenkin kritisoitu sen rajoitusten vuoksi, sillä se 

ei huomioi tekijöiden vaikutusta toisiinsa. (Chen et al. 2015) Tässä tutkielmassa näitä tekijöitä 

tullaankin käsittelemään yhtenäisesti.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta, jotka pitävät sisällään teoria- ja tutkimusosuudet. 

Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa esitellään tutkielman aihe, tavoitteet ja rajaukset, 

teoreettinen viitekehys sekä tutkimusmenetelmä.  

Tutkimusta pohjustavaan teoriaosuuteen syvennytään toisessa ja kolmannessa luvussa. Näistä 

toinen luku käsittelee big dataa ja sen ominaisuuksia. Kolmannessa luvussa puolestaan 

perehdytään data-analytiikan käyttömahdollisuuksiin toimitusketjussa. Kyseisessä luvussa on 

tarkoitus avartaa, missä toimitusketjun prosesseissa toisessa luvussa esiteltyä big dataa 

hyödynnetään sekä yritysten investointihalukkuuteen liittyviä tekijöitä.  

Neljännessä luvussa esitellään tutkimusmetodologia sekä avataan aineiston keräämiseen 

liittyviä vaiheita. Luvussa pohditaan tarkemmin myös aineiston luotettavuuteen ja 

yleistettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Viidennessä luvussa esitellään tutkimustuloksia, joissa 

avataan kohdeyritysten haastatteluvastauksia. Lopussa siirrytään tutkimustulosten analysointiin 

ja vastataan tutkielman tutkimuskysymyksiin. Kuudennessa eli viimeisessä luvussa tehdään 

yhteenveto ja esitellään työn johtopäätökset. Luvussa pohditaan myös tehdylle tutkimukselle 

mahdollisia jatkotutkimussuuntauksia. 
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2. DATA VS. BIG DATA 

 

Itse big data -hypen alkamisajankohtaa on vaikeaa arvioida, mutta big data -termin koetaan 

vakiintuneen vuoden 2011 aikana (Chen et al. 2014, 6).  Salo (2014, 26) esittääkin big data -

ilmiön aloitusvuodeksi 2011. Tätä tukevat myös Google Trends (2016) sivun tulokset, joista 

käy ilmi, että big dataan liittyvät google-haut ovat moninkertaistuneet kyseisen vuoden jälkeen.  

Vaikka mielipiteet big datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa vaihtelevat yhä, SAP:n (2012) 

tutkimuksen mukaan suurin osa (76 %) pk-yrityksistä kokee sen mahdollisuutena. Big datan 

hyödyllisyyttä puoltavat myös McAfee & Brynjolfssonin (2012) löydökset, joiden mukaan 

itseään enemmän data-vetoisiksi kuvaavat yritykset ovat suoriutuneet muita yrityksiä paremmin 

operatiivista kyvykkyyttä ja tuottavuutta mittaavilla mittareilla. Kiinnostus big data -

analytiikkaa kohtaan voidaan havaita myös yritysten ja valtioiden investointikohteista. 

Esimerkiksi vuonna 2005 IBM investoi 16 miljardia dollaria big dataan liittyviin hankintoihin 

ja pelkästään Yhdysvaltojen sijoitukset big datan tutkimiseen ylsivät 200 miljardiin dollariin 

(Chen et al. 2014, 7).  

Big dataan liittyy myös kritiikkiä. Salon (2014, 35) mukaan datan ja big datan eroavaisuuksia 

on mahdotonta määriteellä tarkkaan, eikä niitä välttämättä edes ole. Chen et al. (2012) mukaan 

big data ja big data -analytiikka nivoutuvatkin yhteen perinteiseen data-analytiikkaan antaen 

sille uuden kehityssuunnan. Tällaista data-analytiikan suuntaa edustavat ne sovellukset ja 

tekniikat, jotka hyödyntävät analyysissään dataa, jota on vaikeaa varastoida, käsitellä ja 

visualisoida tavallisilla ohjelmistoilla (Chen et al. 2012; Bhuyan et al. 2015, 139). Se, missä 

konkreettiset rajat menevät on edelleen epäselvää, joten big dataa voidaankin pitää abstraktina 

käsiteenä (Chen et al. 2014, 2). 

 

2.1 3V-malli 

 

Big datan tunnuspiirteet ja siihen lukeutuvan datan kriteerit elävät sen mukaan, kun uudenlaista 

dataa tuotetaan. Vuonna 2001 aihetta lähestyi META Group -yrityksen työntekijä Doug Laney 

esittämällä 3V-mallin luonnoksen, joka on sittemmin vakiinnuttanut asemansa big datan 

viitekehyksenä. (Salo 2014, 26) Perinteiseen 3V-malliin ovat lukeutuneet seuraavat datan 
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piirteet: variety (monimuotoisuus), volume (määrä), ja velocity (vauhti). Piirteiden mittayksiköt 

voidaan esittää Kuvio 1:n näyttämällä tavalla (Sagiroglu & Sinancin 2013). 

 

Kuvio 2. 3V-malli (Sagiroglu & Sinanc 2013) 

 Jotta data olisi nimenomaan big dataa, tulee siinä ilmetä kaikkia 3V- mallin piirteitä. Salon 

(2014, 28) mukaan, mitä suurempaa, vaihtelevampaa ja nopeammin kasvavaa data on, sen 

paremmin se täyttää big datan ”paljon nopeasti lisääntyvää monipuolista dataa”- määritelmän. 

Sitä, milloin datasta tulee määrältään tarpeeksi vaihtelevaa, suurta ja monipuolista täyttääkseen 

big data-määritelmän, ei pystytä määrittelemään tarkasti. Big datan epämääräisyys näkyy myös 

liikemaailmassa, jossa kyseisen määritelmän käyttöönotto voi riippua muun muassa yrityksen 

sijainnista ja koosta. Silloinkin piirteiden rajat voivat kehittyä ja muuttua ajan mittaan. 

(Gandomi & Haider 2015).  

 

2.1.1 Variety - monimuotoisuus 

 

Big datan monimuotoisuus on piirre, joka tekee siitä nimensä mukaisesti suurta, ja sitä tuottavat 

niin koneet kuin ihmiset (Bhuyan et al. 2015, 31). Perinteisesti data jaotellaan kolmeen 

kategoriaan muotonsa perusteella: strukturoituun, puolistrukturoituun ja strukturoimattomaan. 

Strukturoidun datan erottaa siitä, että se on helposti jaoteltavissa ja valmiiksi koodattu 

tietovarastoon, jolloin sitä on helpompi analysoida. (Sagiroglu & Sinanc 2013) Tällaista dataa 

ovat muun muassa yrityksen asiakastiedot yhteystietoineen, sekä asiakashistoria 
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transaktiodatoineen (Salo 2014, 27). Toisin kuin strukturoidulla datalla, strukturoimattomalla 

ei ole jäykkiä viitekehyksiä, ja se voikin sisältää dataa sosiaalisen mediassa esiintyvästä 

tekstistä, video- ja äänitiedostoihin (Rajamara 2016). McKinseyn vuoden 2011 raportti esittää, 

että puolistrukturoitu data putoaa näiden kahden väliin ja sisältää siten molempien 

datamuotojen elementtejä (Manyika et al. 2011). Salon (2014, 27) mukaan puolistrukturoitu voi 

olla esimerkiksi strukturoimatonta dataa, kuten videota, joka on varustettu metatiedoilla eli 

strukturoidulla datalla siitä, missä ja milloin video on kuvattu.  

Rajamaran (2016) arvion mukaan 1980- luvulla suurin osa datasta koostui strukturoidusta 

datasta, mutta digitaalisen aikakauden seurauksena strukturoimaton data on noussut 

dominoivaksi datamuodoksi. Datan monimuotoisuuden lisääntyminen on noussut haasteeksi, 

sillä nykyiset tietojärjestelmät soveltuvat pääasiassa strukturoidun datan analysointiin (Salo 

2014, 31). Gandomi & Haider (2015) ennustavat, että kehittyvien data-analytiikkajärjestelmien 

myötä myös pk-yritykset kykenevät hyödyntämään kaikkia datamuotoja tasapuolisesti ja 

muodostamaan niistä tulkintoja. Eri datalähteitä hyväksikäyttämällä liiketoimintaa pystytään 

suuntaamaan entistä asiakaslähtöisemmäksi. 

 

2.1.2 Volume - määrä 

 

Datan määrää maailman mittakaavalla on vaikeaa arvioida ja eri lähteet tarjoavat hieman 

toisistaan poikkeavia lukuja. Salon (2014, 26) mukaan on kuitenkin selvää, että zettatavuihin 

päästiin jo vuonna 2011, jolloin big data nousi ilmiöksi. Rajamara (2016) arvioi, että vuonna 

2015 yksinään tuotettiin 8 zettatavua (1021), mikä Barnettin (2011) laskukaavan muukaan 

vastaisi arviolta 2 biljoonan DVD:n sisältöä.  

Liikevaihdoltaan maailman suurimpiin yrityksiin lukeutuva Wal-Mart kerää 2,5 petatavua 

päivittäin (McAfee & Brynjolfssonin 2012). Vaikka yritykset eivät vielä vuonna 2016 pyöritä 

zettatavuja, tulee valtavan datamäärään hallinnointi olemaan tulevaisuuden haaste. Monet 

yritykset ovat tarttuneet markkinoinnilliseen mahdollisuuteen ja tarjoavatkin tähän pilvipalvelu 

ratkaisuja. Tallennusratkaisuja skaalaamalla yritykset pyrkivät vastaamaan volyymin 

haasteeseen, ja tallentamaan dataa monipuolisemmin kuormittamatta omia järjestelmiään. (Salo 

2014, 59-60, 118) Vaikka pilvipalvelutarjonta on vuosien sisällä parantunut, tulee datan 

varastointipäätöstä pohtiessa ottaa huomioon datasta saatava potentiaalinen arvo, jonka tulisi 
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ylittää varastoinnista ja hallinnasta syntyvät kustannukset (Bhuyan et al.2015, 33).  Datan suuri 

volyymi on myös tulevaisuuden mahdollisuus, sillä se parantaa datan luotettavuutta. 

Luotettavampaa dataa voidaan valjastaa tarkempaan tuotannon optimoimiseen ja trendien 

tunnistamiseen. 

 

2.1.3 Velocity - vauhti 

 

3V- mallin velocity - vauhti käsittelee sitä, kuinka nopealla tahdilla dataa kyetään generoimaan, 

analysoimaan sekä sen tuottamaan tietoon reagoimaan. Sagiroglu & Sinanc (2013) jakavat 

datan generoimisen nopeudet seuraaviin kategorioihin: streemattu, reaaliaikaisesti ja erissä 

päivittyvä data. Streematulla eli liikkuvalla datalla ei ole aikarajaa, vaan data virtaa 

tietojärjestelmään jatkumona. Tästä esimerkkinä on sensoreiden tuottama data, jotka mittaavat 

esimerkiksi kuljetuslaitteen polttoainekulutusta tai moottorien lämpötilatiedot. Reaaliaikainen 

datavirtaus latautuu esimerkiksi sekuntien välein, jolloin tarkastelua on mahdollista tehdä 

välittömästi. (Salo 2014, 28) Vaikka dataa tulisi streemattuna, voidaan lataukset ajoittaa myös 

eriin. Tällöin käyttäjä voi ladata tai ajastaa latauksen haluttaessa eräajoiksi (Bhuyan et al. 2015, 

15). 

McAfee & Brynjolfssonin (2012) mukaan monelle yritykselle datan määrää tärkeämpää on 

datan saannin vauhti, sillä se antaa yritykselle joustavuutta reagoida muuttuvaan ympäristöön 

ajoissa. Reagointiaika on erityisen tärkeää liiketoiminnassa, jossa nopea toiminta voi olla 

ratkaisevaa esimerkiksi tuotannon jatkumisen kannalta (Salo 2014, 27). Tästä esimerkkinä on 

tutkimus, jossa reaaliaikaisten nettihakuihin pohjautuvat ennustukset Yhdysvaltojen 

asuntomarkkina tilanteesta osoittautuvat tarkemmiksi kuin Valtakunnallinen välittäjien 

yhdistyksen (National Association of Realters) antamat arviot (McAfee & Brynjolfsson 2012). 

Bhuyan et al. (2015, 3) liittävät datan vauhtiin myös yrityksen kyvykkyyden prosessoida data 

käyttökelpoiseksi muun muassa puhdistamalla, suodattamalla ja tarkistamalla datan 

todenmukaisuus.  
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2.2 Muut V:t 

 

Vuosien saatossa osa tutkijoista ja yrityksistä ovat kokeneet perinteisen 3V-mallin liian 

suppeaksi määrittelemään big dataa, joten rinnalle ovat nousseet muun muassa 4V-, 5V- ja 6V-

mallit. Chen et al. (2014, 4) sisällyttävät datan piirteen arvon luojana 4V-malliin, jossa 3V-

malli on täydennetty neljännellä V:llä, value-piirteellä (arvo). Gandomi & Haider (2015) 

ehdottavat taas 6V-mallia, jossa arvon lisäksi piirteisiin lukeutuvat veracity (todenmukaisuus) 

ja variability/complexity (vaihtelevuus). 

Tietokantaan saapuva data itsessään ei sisällä arvoa, vaan arvo syntyy datan prosessoinnin ja 

analysoinnin tuloksena. Koska big dataa tuotetaan suuria määriä päivässä, vaatii se aina 

käsittelyä ennen kuin havaintoja pystytään datan pohjalta tekemään (Rajamara 2016). Chen et 

al. (2014, 4) mukaan arvo piirteenä korostaakin erityisesti big datan asettamia haasteita eli 

piilossa olevien relaatioiden löytämistä nopeasti lisääntyvästä ja monimuotoisesta 

datamassasta. Big datalle on ominaista se, että alkuperäisessä muodossaan se sisältää 

suhteellisen vähän arvoa määräänsä nähden, mutta käsittelyn ja analysoinnin avulla siitä 

voidaan erotella tietoa, joka sisältää paljon arvoa (Gandomi & Haider 2015). 

6V-malliin viidentenä piirteenä lisätään datan todenmukaisuus. Todenmukaisuus kuvaa datassa 

piilevää mahdollista epäluotettavuutta ja epävarmuutta. Epävarmuus ilmenee etenkin 

dataerissä, jotka sisältävät inhimillisen tekijän. Tällaista dataa on esimerkiksi sosiaalisen 

median sisältöä kuvaava data, jossa luonnollisella henkilöllä on ollut vaikutusta sisältöön. 

(Gandomi & Haider 2015) Epävarmuutta sisältyy myös muun muassa sensoreiden tuottamaan 

big dataan, jossa datan luontiprosessiin vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten sensorien fyysinen 

sijainti, joka voi vaikuttaa tuotetun datan tarkkuuteen (Rajamara 2016).  

Gandomi & Haiderin (2015) lisäksi SAS (2016) luokittelee perinteisten 3V-mallin piirteiden 

rinnalle big datan vaihtelevuuden. Vaihtelevuudella tarkoitetaan big datan virtausnopeuden ja 

lähteiden eriäväisyyttä. Datan virtaaminen voi olla kausittaista tai tietyn tapahtuman seurausta, 

jolloin sen käsittely hankaloituu kuormituksen epätasaisuuden vuoksi. Piirre korostuu 

erityisesti sosiaalisen median strukturoimattomassa datassa, jossa maailmantapahtumat voivat 

aiheuttaa piikkejä tuotetun datan määrässä. (SAS 2016) Usein hyvään analyysiin tarvitaan 

useasta eri lähteestä tuotettua big dataa, jotta siitä saadaan mahdollisimman kattava. Big datalle 

onkin ominaista, että sitä tuotetaan ja kerätään useasta eri lähteestä, minkä seurauksena dataa 

tulee puhdistaa, yhteen sovittaa ja muuttaa ennen sen analysointia (Gandomi & Haider 2015).  
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3. DATA-ANALYTIIKAN ROOLI TOIMITUSKETJUN JOHTAMISESSA 

 

Tuotteen toimitusketju koostuu yritysten ja yksiköiden verkostosta, joka muuttaa raaka-aineen 

valmiiksi tuotteeksi ja toimittaa sen eteenpäin loppukäyttäjälle (Souza 2014). Tästä verkostosta 

ja sen prosesseista syntyy dataa, jota yritykset voivat hyödyntää toimitusketjun 

kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Souzan (2014) mukaan data-analytiikan tärkein rooli onkin 

kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen toimitusketjun eri osa-alueilla eli materiaalivirran 

optimointi. Vaikka nykyään suurin osa yrityksistä kerää dataa toimitusketjun eri prosesseista, 

jää datan analyyttinen hyödyntäminen usein vajaaksi (Pearson 2014). Tässä luvussa käsitellään 

missä toimitusketjun prosesseissa data-analytiikkaa voidaan hyödyntää, millaista hyötyä siitä 

voidaan saavuttaa ja mitkä tekijät motivoivat yritystä investoimaan data-analytiikkaan. 

  

3.1 Data-analytiikka toimitusketjun prosesseissa 

 

Data-analytiikka ei itsessään ole tai tarkoita teknologiaa, vaan on Bosen (2009) määritelmän 

mukaan eri analytiikkatekniikkayhdistelmien soveltamista dataan vastausten löytämiseksi. 

Toimitusketjussa voidaan hyödyntää muun muassa seuraavia data-analytiikan tekniikoita: 

ennakoivaa-, kuvailevaa- ja ohjailevaa data-analytiikkaa. Ennakoiva data-analytiikka 

hyödyntää historiadataa ja kertoo mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan lähitulevaisuudessa. 

Silloin yritys pystyy varautumaan toimintaympäristön muutokseen ennen kuin muutos 

todellisuudessa realisoituu. (Souza 2014) Salo (2014, 62) arvion mukaan suurella määrällä 

laadukasta dataa ja yhdistämällä se kehittyneisiin algoritmeihin, on mahdollista luoda 

tulevaisuuden skenaarioita, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Kuvaileva analytiikka 

käyttää apunaan suurta datamäärää ja vastaa siihen mitä tapahtui tai tapahtuu tällä hetkellä 

(Wang et al. 2016). Ohjaileva analytiikka tarjoaa nimensä mukaisesti ohjailevaa apua 

päätöksentekoon hyödyntämällä sekä ennakoivan että kuvailevan analytiikan malleja 

optimaalisen ratkaisun löytämisessä (Souza 2014).   Sandersin (2016) mallissa näitä tekniikoita 

voidaan hyödyntää seuraavissa toimitusketjun prosesseissa: myynnissä, hankinnassa, 

tuotannossa ja logistiikassa.  

Myynnissä tarkastellaan prosesseja yrityksen ja loppukäyttäjän välillä, joista pääosassa on 

kysynnän määrittäminen. Kuvaileva data-analytiikka on mahdollistanut myös sellaisten 

kysyntään liittyviä tekijöitä tunnistamisen, joita ei olisi muuten osattu ottaa huomioon. (Sanders 
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2016) Esimerkkinä tästä on yritys Wal-Mart, joka transaktiodataa tutkimalla huomasi 

positiivisen korrelaation hurrikaanien ja Pop Tart - välipalan myynnin välillä (The Economist 

2010). Souzan (2014) ja Wang et al. (2016) mukaan ennakoivan analytiikan rooli myynnissä 

on muodostaa kysyntäennuste, jonka pohjalta koko toimitusketjulle muodostuu tavoite, jota 

kohti työskennellä. Tämän kysyntäennusteen pohjalta pystytään suunnittelemaan muut 

toimitusketjun osa-alueet, jotta yrityksen tarjonta vastaisi kysyntää. Kysyntäennusteen lisäksi 

data-analytiikkaa tarjoaa apua muun muassa myyntihinnan sekä asiakkaan houkuttelevuuden 

määrittelemiseen. Hinnoittelun tukena voidaan hyödyntää reaaliaikaisesta dataa ja ottaa siten 

huomioon markkinoilla olevat vastaavat tuotteet ja valuutan kurssimuutokset. Data-analytiikka 

ja sen hyödyntämä datamassa tarjoavat yrityksille mahdollisuuden segmentoida asiakkaitaan 

yksityiskohtaisemmin. Näin pystytään tunnistamaan yritykselle kannattavat tai epäkannattavat 

asiakkaat. (Sanders 2016) 

Hankinnassa data-analytiikalla pyritään varmistamaan, että tarjonta vastaa kysyntää. Lisäksi 

data-analytiikan tehtävä on auttaa parhaiden toimituskanavien löytämisessä laajasta 

toimittajaverkostosta, sekä vaatimusten perusteluina neuvotteluissa. Strategisessa hankinnassa 

analytiikalla segmentoidaan toimittajat faktoreiden pohjalta, joiden perusteella määritellään, 

ovatko toimittajalta halutut ominaisuudet ja toimittajariskit tasapainossa (Wang et al. 2016; 

Sanders 2016). Kuvailevalla analytiikalla pystytään historiadatan pohjalta muodostamaan 

toimittajalle faktoreita muun muassa toimitusajassa pysymisestä, ekologisuudesta ja 

toimituskustannuksista (Wang et al. 2016). Souzan (2014) mukaan hankinnassa tehdään 

strategisten päätösten lisäksi taktisia päätöksiä, jossa pyritään tiettyyn päämäärään, kuten 

materiaalikustannusten neuvottelemiseen. Data-analytiikalla yritys saavuttaa 

toimitussopimusten neuvotteluissa vipuvoimaa tuomalla pöytään faktaan perustuvia 

argumentteja (Sanders 2016). Tätä voidaan hyödyntää myös huutokaupan sääntöjen 

muodostamisessa, jossa ohjaileva analytiikka käyttää peliteoriaa tarjoushinnan määrittämisessä 

(Souza 2014).  

Yritystoiminnan kannalta keskeinen prosessi toimitusketjussa on tuotanto, jossa raaka-aineesta 

valmistetaan lopullinen tuote. Data-analytiikka tarjoaa tuotannon optimointiin tarvittavia 

työvälineitä ja Pearsonin (2014) mukaan päivittäisellä analytiikan implementoinnilla, saadaan 

pitkäkestoisia hyötyjä. Hyötyjen suuruutta puoltaa myös Trkman et al. (2010) tutkimus, jossa 

tuotanto nousi toimitusketjun kannattavimmaksi osa-alueeksi investoida data-analytiikkaan.  

Hyötyjä ovat kustannussäästöt, joita nykyteknologialla pystytään saavuttamaan muun muassa 

optimoimalla inventointi ja työvoima ennakoivan data-analytiikan kysyntäennusteen 
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mukaiseksi (Souza 2014). Analysoitavaa datamassaa tarjoavat muun muassa yritysten 

hyödyntämät ohjausjärjestelmät, jotka sisältävät historiadataa menneistä materiaaliotoista, 

joihin kysyntäennuste perustuu (Wang et al. 2016). Luotettavan kysyntäennusteen seurauksena 

yrityksen varastonhallinta helpottuu ja suurien puskurivarastojen tarve pienenee. Kun 

täydentävät ostot suoritetaan data-vetoisesti, myös todennäköisyys yliostoihin pienentyy. 

(Trkman et al. 2010) Sanders (2014) arvioi, että inventointien lisäksi työtuntien aikataulutus ja 

työvoiman allokointi tarkentuvat entisestään, kun big datasta pystytään muodostamaan arvio 

kunkin työntekijän tai yksikön keskimääräisestä työpanoksesta per aikayksikkö. 

Resurssitarpeen tarkempi arvioiminen on erityisen tärkeää kysyntähuippujen aikana, jolloin 

tuotanto poikkeaa normaalista ja sen pysähtyminen työvoimapulan takia estäisi korkean 

kysynnän täyden hyödyntämisen.   

Logistiikka käsittelee materiaalien ja tuotteen liikuttamista toimitusketjussa, ja on siten 

avaintekijä tuotantoon ja hankintaan liittyvässä inventoinnin optimoinnissa sekä 

kuljetuskustannuksissa (Sanders 2016). Trkman et al. (2010) huomauttavat, että nykypäivänä 

monet yritykset ulkoistavat logistiikkaan liittyvät toimintansa, jolloin big datan saatavuus ja 

data-analytiikan hyödyntäminen voi olla rajoittunutta. Silloin yritysten välinen yhteistyö 

korostuu ja datan jakamisesta tulee olennaista, sillä logistiikalla on vaikutusta toimitusketjun 

muiden osa-alueiden suoriutumiseen. Ennakoivalla data-analytiikalla on suuri rooli 

toimitusketjun logististen operaatioiden suunnittelussa ja sen päätehtäviä on optimoida 

kuljetusten reititys ja kesto (Wang et al. 2016). Oikeanlaisella reitityksellä yritys pystyy 

parantamaan tuottavuuttaan vähentämällä polttoainekustannuksiaan ja kuljetuksessa syntynyttä 

hävikkiä, sekä parantamalla asiakastyytyväisyyttä (Sanders 2016).   

 

3.2 Data-analytiikkaan investoiminen ja sen hyödyntäminen 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet data-analytiikan kyvykkyyden tehostaa toimitusketjun 

hallintaa ja sen prosesseja (Souza 2014; Person 2014; Bose 2009; McAfee & Brynjolfssonin 

2012; Chen et al. 2015). Kuitenkin vielä vuonna 2014, vain pieni prosentti yrityksistä on 

hyödyntänyt sen olemassa olevan potentiaalin (Pearson 2014). Sandersin (2014) kyselyyn 

vastanneista johtohenkilöistä suurimmalla osalla on epäilyksensä data-analytiikasta. Huolta 

aiheuttivat käyttöönoton kustannusten määrä yrityksen valmiuksiin nähden. Pearsonin (2014) 

suorittamassa Accenturen tutkimuksessa on puolestaan selvinnyt, että vastaajien halukkuutta 
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investoida data-analytiikkaan vähensi huoli siitä, miten suurta datamäärää voidaan varastoida 

turvallisesti sekä sen vaikutus asiakkaiden yksityisyyteen. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat 

olleet johdon tuen puute, nousevat kustannukset sekä implementoinnin monimutkaisuus. Myös 

Trkmanin et al. (2010) tutkimuksessa on saatu samankaltaisia tuloksia. Vastaajat ovat kokeneet, 

että data-analytiikan käyttöönotto vaatisi olemassa olevien monimutkaisten toimitusketjun 

prosessien standardointia, jotta siitä saadut tulokset olisivat hyödynnettävissä. Haluun sekä 

kykyyn hyödyntää big data-analytiikan potentiaali vaikuttavat yrityksen sisäiset sekä ulkoiset 

tekijät. Yrityksen sisäisistä tekijöistä valmiuksiin vaikuttavat muun muassa yrityksen käytössä 

oleva teknologia sekä organisaation sisäiset asenteet. Ulkoisiin tekijöihin lukeutuvat taas 

yrityksen toimintaympäristö ja sen tuomat haasteet. (Chen et al. 2015) 

Teknologia tarjoaa välineet, joilla big datan määrää, vauhtia ja monimuotoisuutta voidaan 

käsitellä. (McAfee & Brynjolfssonin 2012) Teknologiset tekijät määrittelevät myös kuinka 

tarkkaa ja laadukasta, eli todenmukaista, dataa pystytään tuottamaan. Trkman et al. (2010) 

suorittamassa tutkimuksessa havaitaankin yhteys teknologisten tekijöiden ja data-analytiikan 

kyvykkyyden välillä. Kun yritys tukee analytiikkaansa hyvillä ja yhteensopivilla 

tietojärjestelmillä, yrityksen todennäköisyys suoriutua paremmin kasvaa. Chen et al. (2015) 

tutkimuksessa havaitaan myös yhteys yritysten aiempien kokemusten ja investointien välillä. 

Jos kokemus teknologisista tekijöistä on ollut positiivinen, odottavat yritykset myös tulevilta 

teknologisilta tekijöiltä samankaltaisia hyötyjä, jolloin investointipäätös on todennäköisemmin 

myönteinen. Pearsonin (2014) mukaan big data-analytiikkaan liittyvät teknologiset investoinnit 

voivat kuitenkin osoittautua rahallisesti suuriksi investoinneiksi, jolloin ne eivät ole kaikkien 

yritysten saatavissa. 

Yritykset ovat motivoituneimpia investoimaan teknologisiin tekijöihin eli data-analytiikan 

välineisiin, jos sen nähdään olevan johdonmukaista olemassa olevan organisaatiovalmiuden ja 

-kulttuurin kanssa. Data-analytiikkaa tukevia organisaationalisia tekijöitä ovat muun muassa 

datavetoinen toimintatapa sekä data-analytiikan käytön laajuus yrityksessä. Datavetoisessa 

toimintatavassa päätökset tehdään todennäköisemmin lukujen pohjalta verrattuna perinteisiin 

nojaavaan päätöksentekotapaan, jolloin siirtyminen data-analytiikkaan voisi aiheuttaa 

muutosvastarintaa. Myös datavetoisen päätöksenteon laajamittaisen käytön uskotaan tukevan 

organisaationalista valmiutta hyödyntää data-analytiikkaa. (Chen et al. 2015) Käytön laajuutta 

puoltaa myös Accenturelle tehty tutkimus, jossa yritykset, jotka implementoivat data-

analytiikkaa laajasti kaikkiin toimitusketjun osa-alueisiin sekä päivittäisiin operatiivisiin 

toimintoihin, hyötyivät big data-analytiikasta enemmän kuin tiettyyn osa-alueeseen tai 
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toimintaan keskittyvät yritykset. (Pearson 2014) Organisaationalisiin tekijöihin lukeutuu lisäksi 

vahvaa analyyttistä osaamista omaava henkilöstö, joka Accenturen tutkimuksen mukaan lisää 

halukkuutta investoida data-analytiikkaan, sillä sen nähdään tukevan yrityksen valmiutta 

vastata haasteisiin. (Chen et al. 2015; Pearson 2014)  

Big data-ilmiön seurauksena monet yritykset kokevat ulkopuolisen paineen implementoida 

data-analytiikkaa liiketoimintaansa (Sanders 2014). Yritykset uskovat, että investoimalla data-

analytiikkaan he pystyvät muuttamaan datasta saatavaa tietoa kilpailueduksi (Bose 2009). Chen 

et al. (2015) tutkimuksessa data-analytiikan hyödyt jäivät kuitenkin vähemmälle niissä 

yrityksissä, jotka toimivat epävakaassa ympäristössä. Epävakaa ympäristö tekee resurssien 

oikeasta allokoinnista vaikeaa, mikä puolestaan aiheuttaa yritykselle ylimääräisiä kustannuksia 

sekä tappiota, kun investoinneille ei saadakaan toivottua tulosta.  
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4. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkielmassa käytettyä tutkimusmetodologiaa ja sen soveltuvuutta 

tutkimukseen. Luvussa tarkastellaan myös tutkimusaineiston keruumenetelmää, sekä 

analysoitavan aineiston luotettavuutta ja rajoituksia. Tarkoitus on myös pohtia analyysin 

soveltavuutta yleisellä tasolla. 

  

4.1 Tutkimusstrategia ja -menetelmä 

 

Tutkielman empiriaosuus käsittelee data-analytiikan roolia yrityksen toimitusketjussa sekä sen 

hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä. Empiriassa tarkastellaan myös itse datan vaikutusta 

analytiikan potentiaaliin, ja sen tuomia haasteita. Tutkimus suoritetaan laadullisella 

tutkimusmenetelmällä, johon liittyy Eskolan & Suorannan (2000, 19-20) mukaan 

hypoteesittomuus eli olemassa olevien ennakko-oletuksien vaikutus omaan analyysiin osataan 

ottaa huomioon.   

Tutkimuksen strategiaksi valikoitui tapaustutkimus eli case study, jonka tavoitteena on usein 

tapahtumakulun tai ilmiön selittäminen (Laine et al. 2007, 9). Laineen et al. (2007, 10) mukaan 

tapaustutkimus soveltuu erityisesti vastaamaan kysymyksiin: miten ja miksi. Metsämuuronen 

(2001, 17) kertoo, että tapaustutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ilmiötä entistä 

syvällisemmin ja kohteena voi olla käytännössä mikä vain: yksilö, ryhmä, asiakasryhmä jne. 

Tutkimuksen kohteena on data-analytiikka valittujen kohdeyritysten toimitusketjuissa. 

Tutkimusstrategia tukee tutkielman tavoitteita, joissa on tarkoitus selvittää, miten yrityksen big 

dataa hallitaan sekä miten ja miksi data-analytiikkaa hyödynnetään toimitusketjun prosessien 

johtamisessa.  

Tutkielman empiirinen osuus on kerätty laadullisen tutkimukselle tunnusomaisella 

harkinnanvaraisella otantamenetelmällä. Tässä tutkielmassa otos mielletään näytteeksi, joka on 

Koskisen et al. (2005, 272-273) mukaan tarkoituksenmukaista valintaa. Kohdeyritykset on 

valittu tekemällä ensin alustavaa kyselyä siitä, mitkä yritykset hyödyntävät big data -

analytiikkaa toimitusketjunsa johtamisessa, minkä pohjalta myös potentiaalisten yritysten 

rajaaminen on tehty. Tämän jälkeen kohdeyrityksiksi on valikoitunut ne kaksi yritystä, jotka 

ovat olleet kiinnostuneita aiheesta ja ilmaisseet olevansa valmiita yhteistyöhön haastattelujen 
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kautta. Tutkimuksen aineistonkeruun strategiana on ollut tarkoituksenmukaisuusperusteella 

valita haastateltaviksi ne henkilöt, jotka ovat Koskisen et al. (2005, 272) määritelmän mukaan 

”mahdollisimman informatiivisia tutkimusongelman kannalta”.  Haastateltaviksi on valittu 

siten henkilöt, jotka osaavat kuvata, kuinka data-analytiikkaa hyödynnetään heidän yrityksensä 

toimitusketjussa. 

Tutkimukseen kohteeksi on valikoitunut kaksi yritystä, jotka eroavat toisistaan toimialaltaan. 

Molemmat yritykset toimivat kuitenkin B2B-markkinoilla, ja ovat osa suurempaa konsernia. 

Ensimmäinen kohdeyritys on Suomen mittakaavalla suuri sahatavaran tuottaja. Toisena 

kohdeyrityksenä toimii kunnossapitoon erikoistunut yritys, joka vastaa kaluston huollosta ja 

toimivuudesta. 

 

4.2 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Haastatteluja tehtiin yhteensä kaksi kappaletta, joista toisessa oli kaksi haastateltavaa. Kaikkien 

haastateltavien haastatteluihin hyödynnettiin samaa haastattelurunkoa (liite 1). Molemmat 

haastattelu sujuivat pääpirteittäin rungon mukaisesti, mutta osassa vastauksista sivuttiin 

haastattelun muita kysymyksiä, jolloin siirryttiin niihin. Haastattelut nauhoitettiin, jonka 

jälkeen ne litteroitiin. Litteroinnit toimivat tutkimuksen aineistona. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää yleispäteviä tuloksia koko konsernin osalta, vaan tutkia 

data-analytiikka ilmiötä kohdeyrityksen toimitusketjun näkökulmasta. Molempien yritysten 

konsernien liiketoiminta eroaa kohdeyritysten liiketoimintamallista, joten tulokset eivät ole 

suoraan verrattavissa konsernien muihin toimitusketjun prosesseihin, vaikka niistä voidaan 

löytää myös yleispäteviä havaintoja. Huomioitavaa on myös otoksen pieni koko, joka heikentää 

tutkimuksen yleistettävyyttä. Vertailussa tulee huomioida myös haastateltavien työkuvien 

eriäväisyydet, jolloin näkemykset eivät välttämättä vastaa koko kohdeyrityksen näkemystä. 

Laajempi jatkotutkimus olisi tarpeellinen syvällisemmän ja kokonaisvaltaisemman analyysin 

saamiseksi. Otosta tulisi suurentaa ja havaintojen tueksi tuoda mukaan kvantitatiivista näyttöä 

muun muassa datan luotettavuutta tarkasteltaessa.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään teemahaastatteluista saatuja vastauksia. Näistä muodostuu tutkielman 

empiriaosuus, joihin verrataan aiemmin teoriassa esiteltyjä tutkimuksia ja teoriakirjallisuutta. 

Alussa tarkastellaan millaista dataa yritys tuottaa ja mitä toimenpiteitä se vaatii, jotta sen 

potentiaali olisi hyödynnettävissä. Lisäksi tarkastellaan data-analytiikan roolia yrityksessä, ja 

kuinka siitä saatu arvo vastaa asetettuja odotuksia. Lopuksi esitellään, millainen 

tulevaisuudennäkymä data-analytiikalla on kohdeyrityksissä. Tarkastelemalla haastattelujen 

vastauksia pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja tutkimustulosten pohjalta 

muodostetaan kohdeyrityskohtaiset analyysit, joita voidaan hyödyntää jatkotutkimusten ja 

syvemmän tarkastelun pohjana.  

Haastatteluun osallistuivat sahateollisuus-alalla toimivasta kohdeyrityksestä sahanjohtaja sekä 

tilaustoimitusprosessin päällikkö. Molemmat osallistujista ovat työskennelleet yrityksessä yli 

20 vuotta ja hyödyntävät data-analytiikkaa työtehtävissään raporttien muodossa. Sahatavaraan 

erikoistunut yritys on hyödyntänyt data-analytiikkaa jo yli 10 vuotta, ja se on integroitu 

toimintaan vähitellen. Kunnossapitoon erikoistuneesta yrityksestä haastatteluun osallistui 

johtavassa asemassa oleva analyytikko, joka on toiminut kohdeyrityksessä alle 5 vuotta. 

Liiketoimintayksikkö on hyödyntänyt data-analytiikka alle 5 vuotta, ja se otettiin käyttöön 

projektin muodossa. Tarkempia demografisia tekijöitä jätetään luettelematta, jotta vastauksia ei 

voida yhdistää vastaajiin henkilökohtaisesti. Selkeyden vuoksi kohdeyrityksiin viitataan 

nimillä sahatavara- ja kunnossapitoyritys, jolloin toimialasidonnaiset soveltamiskohteet ovat 

helpommin hahmotettavissa. Haastateltaviin viitataan työkuvan mukaisesti eli sahanjohtajana 

(sahateollisuus – sahanjohtaja), tilaustoimitusprosessin päällikkönä (sahateollisuus – 

tilaustoimitusprosessin päällikkö) ja analyytikkona (kunnossapito – johtava analyytikko). 

Koska big dataa ei kyetä määrittelemään tarkasti, tutkimustuloksien kuvailussa se käsittää 

datan, joka täyttää teoriaosuudessa kuvailtuja big datan ominaisuuksia ja jonka analyysiin 

hyödynnetään Bhuyan et al. (2015, 139) määritelmän mukaisesti perinteisten ohjelmistojen 

sijasta raportointi- ja ohjausjärjestelmiä. 
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5.1 Big data kohdeyrityksissä 

 

Tässä alaluvussa kuvaillaan kohdeyritysten tuottamaa big dataa, sekä tarkastellaan sen 

käytettävyyteen ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Dataa tarkastellaan tutkielman 

teoriaosuudessa esitettyjen dataan liittyvien teorioiden avulla soveltaen sitä tutkimustuloksiin. 

Tarkastelu rajoitetaan toimitusketjun johtamisen avuksi tuotettuun big dataan ja 

tutkimusmenetelmän mukaisesti strukturoituun- ja puolistrukturoituun dataan. Alaluvussa 

perehdytään datan piirteisiin teoriaosuudessa esitellyn big datan 3V-mallin avulla ja pyritään 

muodostamaan käsitys, kuinka kohdeyritykset hallinnoivat toimitusketjun datan 

monimuotoisuutta, määrää ja vauhtia. Lisäksi perehdytään datan prosessiin sekä sen laatuun 

vaikuttaviin tekijöihin. Analyysin apuna käytetään teoriaosuuden muut V:t luvussa esiteltyjä 

ominaisuuksia. 

Vaikka Rajamaran (2016) mukaan strukturoimaton data on noussut dominoivaksi 

datamuodoksi, ilmenee silti datan monimuotoisuutta tiedusteltaessa, ettei kummassakaan B2B-

markkinoilla toimivassa kohdeyrityksessä hyödynnetä kyseistä datamuotoa liiketoiminnassa. 

Toimitusketjun johtamisen tukena käytetäänkin pääasiassa strukturoitua- tai puolistrukturoitua 

dataa. Sekä sahatavarayrityksen, että kunnossapidon tuotteiden tai palveluiden loppukäyttäjiä 

ovat muut yritykset tai jakelijat, joten esimerkiksi sosiaalisen media tuottamaa 

strukturoimatonta dataa ei koeta tällä hetkellä tarpeelliseksi kerätä.  

Haastattelujen perusteella kysynnän muodostamiseen käytetään useimmiten valmiiksi 

koodattua eli strukturoitua dataa tietojärjestelmistä. Analyytikon mukaan kunnossapitoon 

erikoistuneessa yrityksessä kysyntä muodostuu pääasiassa toiminnanohjausjärjestelmästä 

kirjatuista huoltosuunnitelmista sekä vikailmoitusjärjestelmään tehdyistä ilmoituksista: 

”Toiminnanohjausjärjestelmästä tulee laitteille ja kalustoyksiköille tehtävät huollot. -- Tämän 

lisäksi meillä useampia lähteitä, kuten meidän vikailmoitusjärjestelmä, johon kerätään dataa 

vikailmoituksista, joita henkilökunta on ilmoittanut”. Manuaalisesti tuotettua strukturoitua 

dataa hyödynnetään myös hankinnassa kirjaamalla muun muassa toimittajaan liittyviä yhteys- 

ja sopimustietoja toiminnanohjausjärjestelmään. Myös sahatavarayritystä haastateltaessa 

ilmenee, että kysynnän muodostamisessa hyödynnetään strukturoitua dataa. 

Tilaustoimitusprosessin päällikkö mainitsee manuaalisesti tehtävien kirjausten, kuten 

ostosopimusten, olevan osa kysynnän muodostamisen lähtötietoja. Ihmisen kirjaamat tiedot 
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ohjausjärjestelmään ovatkin usein helposti jaoteltavissa olevia asiakastietoja, joita Salo (2014, 

27) luokittelee strukturoiduksi dataksi.   

Kohdeyrityksiä haastateltaessa selviää, että manuaalisesti tehtävien kirjausten lisäksi 

hyödynnetään koneiden automaattisesti luomaa dataa toimitusketjun johtamisen apuna. 

Sahatavarayrityksen tilaustoimitusprosessin päällikkö toteaa, että ”tuotantodata syntyy aika 

lailla automaattisesti mittareista”. Sahanjohtaja kertoo myös hankinnan olevan yrityksessä 

automatisoitua: ”-- tuotteisiin liittyvä data, kuten metsään ja puuraaka-aineeseen liittyvät 

tiedot, tulevat hakkuukoneiden mittauslaitteista”. Datamassassa ilmeneekin puolistrukturoitu 

datan ominaisuuksia eli data sisältää sekä strukturoitua dataa, että strukturoimattoman 

datamuodon elementtejä (Manyika et al. 2011). Kunnossapitoyrityksessä puolistrukturoitua 

dataa kerätään muun muassa kalustodiagnostiikan muodossa: ”-- sieltä tulee 

vikastatusmuutosilmoitusmuutoksia sekä jatkuvaa tilatietoa tietyistä muuttujista, kuten 

ajomoottorin lämpötilasta, kulku- eli GPS- tiedoista sekä sää-ja kosteustiedoista”. Analyytikko 

mainitsee tällaisen datan lähteiksi muun muassa sensorit ja mittarit. Tosin kuin strukturoidussa 

datassa, tällainen puolistrukturoitu data vaatii kohdentamista, ennen kuin sitä voidaan 

hyödyntää osana analyysia (Bhuyan et al. 2015, 8). 

Salon (2014, 8) mukaan pilvipalveluissa on kyse tietotekniikan palvelullistumisesta. Datan 

volyymia käsiteltäessä tulee ilmi, että molemmat kohdeyritykset ovat päätyneet ulkoistamaan 

datan volyymin hallinnan ulkopuoliselle yritykselle. Ulkoistaminen näkyy 

sahatavarayrityksessä tilaustoimitusprosessin päällikön mukaan sisäisen IT:n pienentyneenä 

roolina: ”Meidän oma IT on oikeastaan pikakäyttäjäapu. Ne ei varsinaisesti saa enää koskea 

varastoituun dataan. Ne on oikeastaan meillä kaikki ulkoistettu”. Ilmenee myös, että 

varotoimena dataa sisältävien servereiden fyysinen sijainti on ulkoistettu kolmannelle 

osapuolelle.  Varastoitua dataa on kuitenkin saatavilla pyydettäessä, jolloin talletustilan 

täyttymisestä aiheutuvaa kuormittavuutta voidaan hallita. Kunnossapitoyrityksessä toimiva 

analyytikko kuvailee päätöstä ulkoistaa projektiaikaiseksi päätökseksesi, jolloin tehtiin myös 

päätös siitä, että yritys ei tule hankkimaan resurssia, joka hallinnoisi datan määrään liittyviä 

haasteita. 

Mcfee & Brynjolfsson (2012) mukaan monelle yritykselle datan vauhdin nopeus on 

tärkeämpää, kuin datan kokonaismäärä. Haastattelussa ilmenee, että kohdeyrityksille datan 

vauhdin tärkeys määräytyy sen mukaan, kuinka kriittinen datan hyödyntämiskohde on 

liiketoiminnan jatkuvuudelle.  Sahanjohtajan mukaan sahatavarayrityksessä muun muassa 
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tuotantoon liittyvää tehdasjärjestelmässä olevaa dataa tulee tuottaa reaaliaikaisesti tai 

streemattuna. Tilaustoimitusprosessin päällikkö selittää sen olevan tärkeää nimenomaan 

varastonhallinnon näkökulmasta: ”Tuotannossa hyödynnettyjen järjestelmien tulee olla 

jatkuvasti reaaliajassa, jotta tiedetään mitä meillä on oikeasti varastossa”. Myös 

kunnossapidossa löytyy reaaliaikaisesti toimivaa kuluaikaista valvontaa: ”-- järjestelmä 

visualisoi sitä dataa hyvinkin tiheällä syklillä. Olikohan se peräti 5 sekunnin välein päivittyvä 

näkymä”.  

Vaikka dataa olisi saatavilla reaaliaikaisena, sitä ei koeta tarpeelliseksi päivittää reaaliaikaisesti 

kaikissa toimitusketjun prosesseissa. Tilaustoimitusprosessin päällikkö kertoo esimerkiksi 

myynnin raportointijärjestelmän päivittyvän neljä kertaa päivässä ajastetuilla eräajoilla. Hän 

perustelee eräajoja datan helpolla saatavuudella, mikäli akuutti tarve datalle syntyy: ”Kuitenkin 

kaikki tieto kerääntyy sinne tietokantaan. -- sen hetkisen tiedon saa (reaaliaikaisena), jos sitä 

tarvitsee”. Ajastettuja eräajoja perustellaan lisäksi kuormittavuuden vähentämisellä. 

Automaattisia eräajoja on ajastettu esimerkiksi ajettavaksi 4 kertaa vuorokaudessa tai yöaikaan. 

Osa datamassasta ja raporteista on ”raskaspainotteisia” päivittää yhtä aikaa. 

Tilaustoimitusprosessin päällikkö arvioi, että reaaliaikaisen päivittäminen toisi hitautta 

systeemeihin. Samankaltaisia arviointeja on myös kunnossapitoyrityksessä. ”Riippuen 

datalähteestä, päästään hyvinkin tiheään päivitysväliin, mutta toisaalta se taas kuormittaa sitä 

lähtöjärjestelmää --” arvioi analyytikko. Hänen mukaan kunnossapitoyrityksessä ei ole tarvetta 

päivittää kaikkia raportteja samaan aikaan, vaan eräajot riittävät toistaiseksi.  

 

5.1.1 Datan laatu  

 

Big datan arvo on vahvasti yhteydessä siihen, kuinka todenmukaista tietoa data sisältää. 

Haastatteluissa teemaa lähestyttiin datan luotettavuuden arvioinnin kautta. Kysyttäessä datan 

luotettavuudesta kunnossapitoyrityksen analyytikko nostaa esiin erityisesti ”human factor”- 

tekijän. Hän arvioi, että mitä vapaammin ihminen pystyy vaikuttamaan datan sisältöön, sitä 

enemmän on myös tehtävää. Tätä havaintoa tukevat myös Gandomi & Haiderin (2015) 

havainnot inhimillisen tekijän vaikutuksesta datan todenmukaisuuteen. Heidän mukaansa 

epävarmuus ilmenee todennäköisemmin datassa, joissa inhimillisen tekijän vaikutuksen 

mahdollisuus. Kunnossapitoyrityksen analyytikko kokee mahdollisen epäluotettavuuden 

johtuvan pääasiassa dataa tuottavien henkilöiden huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä 



   22 

siitä, että heidän tuottamalla datalla ”on oikeasti merkitystä”. Hän kertoo, että jo muutamalla 

väärällä tai vajaalla havainnolla voi olla vaikutusta, erityisesti pienemmissä aineistoissa, jolloin 

johtopäätösten teko estyy datan epätodenmukaisuuden seurauksena. Sahatavarayrityksessä 

human factor-tekijän tuomaa epävarmuusriskiä ollaan pyritty vähentämään ohjausjärjestelmiin 

asetettujen puskureiden avulla. Tilaustoimitusprosessin päällikön mukaan ensimmäinen 

puskuri tapahtuu jo tietojen syöttämisessä, jotka tulee tarkistaa. Tiedon täyttäjät, esimerkiksi 

myynnin puolella työskentelevät, tuntevat tuotteittensa keskiarvohinnat, joissa tulee liikkua. 

Lisäksi ohjausjärjestelmä toimii ennaltaehkäisevästi, kuten tilaustoimitusprosessin päällikkö 

selittää: ”-- meidän järjestelmässä on hälyttimet, mikäli esimerkiksi hinta on liian pieni/iso tai, 

jos hinta puuttuu kokonaan. Systeemi ei anna laskuttaa sitä, kun meillä on tehty tiettyjä estoja 

ja sieltä hyppää silmille heti, että ’hinta puuttuu’”.  

Sahatavarayritys hyödyntää automaattisen datan ja lähetettyjen tietojen tarkistamisessa myös 

virhelokeja, jotka palauttavat virheellisen tiedon aihealueen asiantuntijalle korjattavaksi, jos 

tiedoissa ilmenee ristiriitoja ohjausjärjestelmien kesken: ”Se on seuraavana aamuna sitten, 

esimerkiksi mulla sähköpostissa tieto, ettei mennyt läpi”. Yleisesti sahatavarayrityksen 

molemmat haastateltavat ovat yhtä mieltä, siitä että data on luotettavaa. Sahanjohtaja painottaa, 

että etenkin ”business-kriittiset järjestelmät ovat luotettavia”. Hän kuitenkin mainitsee 

tuotannossa hyödynnettävien mittareiden olevan alttiimpia ulkoisille tekijöille. Havainto tukee 

Rajamarin (2016) arviota sensoreiden ja mittareiden alttiudelle ulkopuolisille ärsykkeille. ”-- 

tuotteeseen liittyvissä järjestelmissä (mittareissa) on joskus, esimerkiksi lajittelun keräämissä 

tiedoissa, huteja. -- Keskiarvoihin ne eivät hirveästi vaikuta”, selittää sahanjohtaja.  

Molemmissa kohdeyrityksissä on havaittavissa big datan lähteiden ja virtauksen vaihtelevuutta. 

SAS:in (2016) mukaan datan virtausnopeus ja lähteiden eriäväisyys aiheuttavat datan 

hyödyntämiselle oman haasteensa. Kunnossapitoyrityksessä datan läpikäytävä prosessi riippuu 

loppuraportin laadukkuusvaatimuksesta. Esimerkiksi koko henkilökunnalle helppolukuinen 

suomenkielinen raportti vaatii enemmän datankäsittelyä, kuin tietyn osa-alueen asiantuntijalle 

laadittu luonnosraportti. Analyytikon mukaan datan käyttöönotto vaatii datan puhdistamista, 

aggregointia ja eri lähteistä olevien datamassojen yhdistämistä jo ennen analyysiä. Analyytikko 

arvioikin datan ”siivoamisen” olevan kaikkien aikaa vievin prosessi datan matkasta 

tietokannoista loppukäyttäjän käytettäviksi. Tämä tukee Gandomi & Haider (2015) näkemystä 

datan suhteellisen pienestä arvosta massaansa nähden sellaisenaan, ilman käsittelyä. Myös 

sahatavarayrityksessä hyödynnetään eri lähteistä tulevaa dataa, mutta hallintaa helpottavat 

toisiaan huomioonottavat ja räätälöidyt järjestelmät. Kysyttäessä datan prosessista, kerrotaan 
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sen sisältävän analyysin lisäksi toimitusketjun hallintaan liittyvien raporttien käännöstyön 

usealle eri kielelle. Tällöin yksittäisistä raporttia, esimerkiksi relaatiohavainnoista, voidaan 

hyödyntää mahdollisimman laajasti ja siitä on arvoa niin Suomen yksikölle kuin sen 

ulkopuolellekin.  

 

5.2 Data-analytiikka toimitusketjun johtamisessa 

 

Tässä alaluvussa kuvaillaan kohdeyritysten data-analytiikan hyödyntämistä toimitusketjun eri 

osa-alueiden johtamisessa Sandersin (2016) jaottelun mukaisesti: myynnissä, hankinnassa, 

tuotannossa ja logistiikassa. Käyttöä tarkastellaan teoriaosuudessa esitettyihin 

käyttöehdotuksiin peilaten, sekä kohdeyritysten omia, teorian ulkopuolelta tulevia, 

käyttökohteita ja toimialakohtaisia esimerkkejä käyttäen. 

 

5.2.1 Myynti 

 

Data-analytiikkaa voidaan hyödyntää yrityksen ja loppukäyttäjän väliseen tarkasteluun. 

Tehokkaan toimitusketjun perustana on luoda kysyntäennuste, jolloin yritys optimoi 

toimintansa sovittamalla muut toimitusketjun osa-alueet vastaamaan tulevaa. Sen kautta syntyy 

asiakkaiden kysyntää vastaava tarjonta. Koska kohdeyritykset toimivat B2B-markkinoilla, 

loppukäyttäjiä ovat muut yritykset tai jakelijat. Sahanjohtaja kertookin, että 

sahatavarayrityksessä data-analytiikkaa hyödynnetään lähinnä toimitusketjun ”myynnin 

suunnitteluun”. Sahatavarayrityksessä myyntisuunnittelussa hyödynnetään ohjausjärjestelmään 

tallennettuja myyntisopimuksia, joita raportointiohjelma kääntää kappale- ja 

puulajimääräiseksi kysyntäennusteeksi. Tuloksia sovelletaan ulkopuoliseen dataan, kuten 

valuuttakurssimuutoksiin ja valtioiden talousennusteisiin. Myyntisopimusten suurella 

datamäärällä pystytään kuvaamaan sen hetkisistä kysyntää markkinoilla ja markkinakehityksen 

ennakoivaa dataa käyttämällä saadaan ohjailevaa apua toimitusketjun johtamiseen. 

Sahanjohtaja mukaan näin pyritään määrittelemään asiakkaan tai maan houkuttelevuus 

yrityksen kannalta: ”-- ulkopuolista dataa sovelletaan omaan dataan ja siten vähennetään 

määriä joiltakin markkinoilta ja jonnekin taas lisätään ja yritetään myydä enemmän”. 

Asiakkaan houkuttelevuutta tarkastellaan myös analysoimalla laskutuksesta syntyvää 
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datamassaa, josta pyritään tunnistamaan asiakkaan maksukykyisyys: ”Me nähdään mistä 

saadaan kuinkakin paljon ja missä on yliaikaisia laskuja. -- näillä pystytään hallitsemaan 

riskejä”.  

Ulkopuolista dataa hyödyntäen muodostetaan myös tuotekategorioiden myyntihinnat. Hinnan 

asettamisessa otetaan huomioon valuuttakurssien muutokset sekä esimerkiksi naapurivaltion 

tapahtumat eli ”-- mitä Ruotsissa tapahtuu, mitä ne myyvät, millä hinnoilla tai markkinoilla”. 

Valuutan kurssimuutokset päivittyvät tilaustoimitusprosessin päällikön mukaan päivittäin 

järjestelmään, jättäen muistiin myös historiadataa, jolloin muutosta voidaan seurata visuaalisten 

tauluja käyttäen.  

Kunnossapitoyrityksessä myynnin eli kysynnän muodostaminen tarkoittaa muun muassa 

kaluston tulevien kunnossapitotarpeiden arviointia. Tulevat kunnossapitotarpeet kerätään 

toiminnanohjausjärjestelmästä, josta saadaan muun muassa tuleviin huoltotarpeisiin tarvittava 

osat sekä ”tuotantotilauksiin” tarvittavat komponentit. Lisäksi analyysiin sisällytetään 

vikakorjauksiin tulevat osat, jotka eivät sisälly normaaliin huoltosuunnitelmaan. 

Kysyntäennusteen muodostamisessa hyödynnetään muun muassa historiadataa, jota 

diagnosoimalla pyritään tunnistamaan eri tekijöiden, kuten kerättyjen lämpötilojen, 

kosteustietojen tai ajokilometrien, vaikutusta huolto- ja viankorjaustarpeiden lisääntymiseen. 

Tunnistamalla vaikuttavat tekijät ja soveltamalla niitä ennusteisiin, kuten lähitulevaisuuden 

sääolotiloihin tai suunniteltuihin kilometreihin, muodostuu ennakoivan analytiikan avulla arvio 

tarvittavista huolto- ja vikaantumisväleistä. Kuvailevaa ja ennakoivaa analytiikkaa 

soveltamalla pyritään muodostamaan kysyntäennuste, jonka tarkoituksena on ennakoida tulevat 

työ- ja osien hankintamäärät kunnossapitotarpeiden mukaisiksi. 

 

5.2.2 Hankinta 

 

Hankinnan päätehtävä on muodostaa tarjonta, joka vastaa toimitusketjun kysyntää (Iloranta & 

Muhonen 2008, 61). Sahatavarayrityksen haastateltavat ilmoittavat, että kohdeyrityksessä 

hankinnasta keskusteltaessa ”puhutaan metsäkuvasta”. Sahanjohtaja avaa, että metsäkuva 

muodostuu hakkukoneista sekä eri metsähallintoon liittyvien viranomaisten tiedoista, joita 

toimittajat eli metsänomistajat hyödyntävät oman metsän puiden lajien ja hehtaarien 

määrittelemisessä. Hakkuukoneiden järjestelmän avulla saadaan reaaliaikainen tieto muun 

muassa siitä, että ”puunrunko on tietyn mallinen”. Sahanjohtaja kertoo, että hakkuukoneisiin 
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on syötetty miljoonia puunrunkomalleja, jolloin hakkukoneiden ”oppiva järjestelmä” osaa 

kertoa tuotannolle, millaista puuta on saatavilla: ”-- tiedetään, että on tulossa tietyn kokoisia ja 

pituisia puita, sekä ovatko ne tyvi- vai latvapuita”. Hänen mukaansa puiden tunnistaminen ja 

lajittelu tuotantoon tapahtuu nimenomaan analytiikan perusteella. 

Kunnossapitoyrityksen hankinta toimii toimintayksikön ulkopuolella, mutta on osa konsernia. 

Analyytikko mainitsee, että muun muassa ”varaosien ostotapahtumat” tapahtuvat konsernin 

hankintapuolella. Data-analytiikkaa hyödynnetään hankinnassa Wang et al. (2016) ja Sandersin 

(2016) esittämällä tavalla, eli toimittajan faktoreita tarkastelemalla. Data-analytiikkaa 

käyttämällä pyritään muodostamaan erityisesti kuva siitä, kuinka hyvin toimittaja on pysynyt 

toimitusten aikataulussa. Lisäksi merkittäväksi faktoriksi on muodostunut tietyn toimittajan 

toimitettavien nimikkeiden hintakehitys. Kunnossapitoyrityksen hankinnassa hyödynnetään 

näitä faktoreita muodostamaan strategisia päätöksiä ostojen suhteen esimerkiksi priorisoimalla 

kustannussäästöt ja/tai kiireellinen aikataulu.  

 

5.2.3 Tuotanto 

 

Kunnossapitoyrityksessä tuotantoa vastaavat vikakorjaukset, huollot sekä vaihto-osien 

tuotantotilaukset. Lopputuotteeksi muodostuu kaluston ylläpito ja sen toimivuus.  Tuotannossa 

data-analytiikkaa hyödynnetään erityisesti materiaali- ja varastonhallinnassa. Analyytikko 

avaa, että toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan tietoa materiaalikäytöstä ja varastokohtaisista 

saldoista, joita hyödynnetään toiminnan jatkumisen varmistamisena. Kunnossapitoyrityksessä 

data-analyysia hyödyntämällä pyritään näkemään, kuinka paljon varastosaldoissa on 

esimerkiksi tiettyä varaosaa tällä hetkellä ja vastaako se annettua kysyntäennusteen mukaista 

haluttua määrää. Lisäksi ohjailevaa data-analytiikkaa hyödyntämällä pyritään määrittelemään 

optimaaliset puskurivarastokoot osille. Tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus 

ottamalla toisaalta huomioon ylivarastoinnista syntyvät kustannukset. Myös 

sahatavarayrityksen tuotannossa hyödynnetään metsäkuvasta saatua dataa eli potentiaalista 

tarjontaa, jota kohdennetaan analytiikalla muodostettuun kysyntään: ”-- me laitetaan yhteen se 

kysyntä ja tilastollisen datan perusteella määritelty raaka-ainemahdollisuus”. 

Tilaustoimitusprosessin päällikön mukaan tarjonnan ja kysynnän sovittamista auttavat 

mittareista tulleet ja manuaalisesti kirjatut, sekä reaaliajassa päivittyvät tiedot jo valmiista 

sahatavarapaketeista varastosaldoissa: ”-- nähdään kaikki paketin tiedot. -- pituudet, leveydet 
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ja laatu sekä päivä, milloin on paketoitu. Myös mahdollinen varaus paketille, sekä suojaukset: 

onko se pituuspaketti vai trukkipaketti”. Tarkat ja paikkansapitävät tiedot mahdollistavat 

tehokkaan varaston- ja materiaalihallinnan. Tilaustoimitusprosessin päällikön mukaan data-

analytiikka on kriittistä varastonhallinnan tehostamisessa, sekä strategisen liiketoiminnan, että 

tuotannon optimoinnin näkökulmasta. 

Kunnossapitoyrityksessä kysyntäennusteesta määritellään tarvittavien varaosien lisäksi 

huoltojen, vikakorjausten ja tuotantotilausten eli töiden todennäköinen lukumäärä, johon myös 

varaosien osto ja valmistus pohjautuvat. Analyytikon mukaan data-analytiikkaa hyödyntävät 

tuotannon optimoinnissa erilaiset toimihenkilöt asentajista tuotantosuunnittelijoihin, jotka 

käyttävät muun muassa ennakoivaa data-analytiikkaa ”ennustaakseen kaluston huoltotarpeita”. 

Ennakoivaa dataa hyödynnetään siten huoltotöiden aikatauluttamisessa, ja huoltopaikkojen 

järjestämisessä. Tällä pyritään lyhentämään kaluston seisonta-aikaa huolto- tai 

vikatoimenpiteissä. Sahatavarayrityksessä data-analytiikkaa hyödynnetään myös tuotannon 

ohjaamisessa, jonka pohjana hyödynnetään annettua kysyntäennustetta. Sahanjohtaja kertoo, 

että ”sitten me pilkotaan ja jaetaan se raaka-aine” asiakkaiden kysynnän mukaiseksi. 

 

5.2.4 Logistiikka 

 

Kunnossapitoyrityksessä hankintoja koskeva logistiikka on suurimassa osassa tapauksista 

ulkoistettu toimittajalle ja tapahtuu pääasiassa DAP:ina eli määriteltynä toimitusaikana 

määriteltyyn toimituspaikkaan, jolloin hankintojen kuljetukseen liittyvää datamassaa ei ole 

tarvetta hyödyntää. Myös sisäisesti tapahtuvien osien kuljetukset esimerkiksi varastojen välillä 

pystytään suorittamaan lyhyellä aikavälillä, jolloin kuljetusta niiden välillä ei koeta 

tarpeelliseksi seurata tai raportoida data-analytiikan työvälineillä. Data-analytiikkaa 

hyödynnetään kuitenkin materiaalien ja osien optimaalisimpien varastointiratkaisujen ja -

sijaintien määrittelyssä. Huolto-, vikakorjaustarpeen tai tuotantotilauksen synnyttyä pystytään 

näkemään, missä tarvittavat vaihto-osat tai materiaalit sijaitsevat, jolloin materiaalit ja osat 

voidaan toimittaa keskusvarastosta tarvittavaan paikkaan. 

Sahatavarayrityksessä logistiikassa hyödynnetään ulkopuolista dataa, jota käytetään valmiin 

sahatavaran kuljetuskanavien suunnitteluun. Logistiikkaan liittyviä tietoja ovat 

tilaustoimitusprosessin päällikön mukaan seuraavia tietoja: ”Tulli lähettää meille, esimerkiksi 

paljon saadaan kontteja lastattua. -- me saadaan laivaerien tullausnumerot etukäteen, jotta 
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laivat voi lähtee. Ne tulee järjestelmään suoraan”. Hän kertoo, että konsernissa on käytössä 

logistiikkaa varten oma järjestelmä, jota myös sahatavarayritys hyödyntää logistiikkaan 

liittyvässä päätöksenteossa. 

 

5.3 Data-analytiikan hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät 

 

Sahatavarayrityksessä data-analytiikkaan investoimiseen on useita syitä. 

Tilaustoimitusprosessin päällikkö nostaa näistä esiin organisaation sisäiset arvot, joita ovat 

hänen mukaansa ”yhtenäisyys ja läpinäkyvyys”. Yhtenäiset analyysi- ja raportointityökalut 

mahdollistavat helppolukuisuuden konsernin eri osa-alueilla ja helpottavat keskinäistä 

vertailua. Sahanjohtajan mukaan data-analytiikan implementointia ovat helpottaneet 

yrityksessä toimivat henkilöt, jotka kykenevät yhdistämään IT-puolen ja liiketoimintapuolen. 

Sahayrityksessä nähdään ”äärimmäisen tärkeänä” se, että yrityksessä on ollut henkilöitä, jotka 

”ymmärtävät sen käytännön, eikä vain teoriassa” ja näkevät, missä data-analytiikalla on 

mahdollista hyödyntää.  

Sahanjohtaja näkee, että viimekädessä kohdeyritystä motivoi ”oikeat businesspäätökset”, joihin 

ei hänen mukaansa ilman datavetoista analytiikkaa voida muuten päästä. Hän kokee, että data-

analytiikalla tehdään parempaa tulosta, kun yritys kykenee hallitsemaan riskejä sekä 

tarkkailemaan tekijöitä, joita ei muuten pystyttäisi seuraamaan. Data-analytiikalla nähdään 

olevan myös kustannussäästömahdollisuuksia: ”-- on haettu parempaa hallittavuutta, 

suoraviivaisuutta, vähemmän kustannuksia ja töitä”. Kustannussäästöjä toivotaan myös 

kunnossapitoyrityksessä, jossa data-analytiikalta odotetaan apua kustannusten minimointiin. 

Analyytikko mainitseekin sen suurimmaksi tekijäksi, mutta kertoo myös ”luotettavuuden ja 

turvallisuuden lisäämisen ja käytettävyyden parantamisen” vaikuttaneen 

investointipäätökseen. Hän kertoo näiden olevan osa organisaation visiota, ja niiden koetaan 

olevan paremmin tavoiteltavissa data-analytiikkaan investoimalla. Data-analytiikalla halutaan 

vähentää ”kaluston kunnossapitositoumaa” eli operatiivisessa toiminnassa havaittavien 

virheiden ja ongelmien aiheuttamaa kaluston toimimattomuutta. 

Kysyttäessä kilpailun vaikutuksesta investointiin sahanjohtaja kertoo sen pakottavan 

”jatkuvaan parantamiseen”, ja data-analytiikan lisäämisen toimitusketjun prosesseissa nähdään 

olevan osa sitä. Sahanjohtajan mukaan nykyään ei riitä, että ”olet yhtä hyvä kuin aikaisemmin”, 
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koska silloin hävitään kilpailijoihin nähden. Kunnossapitoyrityksessä analyytikko näkee, että 

kilpailutilanne on vaikuttanut lähinnä kustannusten kautta: ”-- jos toiminta ei ole tehokasta, niin 

se ei ole myöskään kannattavaa”. Hän ei osaa kuitenkaan arvioida, kuinka paljon tietyt 

kilpailijat ovat päätökseen vaikuttaneet ja onko kilpailu otettu huomioon lähinnä muiden 

mittareiden sivutuotteena. Analyytikko kokee, että investointihalukkuuteen vaikutti enemmän 

asiakastyytyväisyys kuin kilpailun aiheuttama paine. Tämän uskotaan parantuvan, kun 

todennäköisyys ”kaluston linjalle jäämisestä” pienenee. 

 

5.3.1 Saavutettu arvo ja tulevaisuus kohdeyrityksessä 

 

Yleisesti sahatavarayrityksessä uskotaan, että analytiikalle on paljon hyvää potentiaalia ja sitä 

hyödynnetään päivittäin toimitusketjun eri osa-alueilla. Tilaustoimitusprosessin päällikkö 

kokee, että data-analytiikka on vastannut odotuksia ja vastaa tämän hetkisiin haasteisiin. Hän 

näkee, että myynnin suunnittelussa data-analytiikalla ollaan pystytty ohjamaan toimintaa 

oikeaan suuntaan. Erityisesti kiitosta saa yrityksessä käytettävä data-analytiikkaa visualisoiva 

raportointijärjestelmä, joka on sahanjohtajan mukaan ”parempi kuin kuvittelin” ja 

tilaustoimitusprosessin päällikön sanoin ”Todella hyvä! -- yllättänyt positiivisesti”. 

Toimitusketjun prosesseista kerätyllä datalla raportointijärjestelmä tuottaa tilastoja muun 

muassa asiakkaisiin ja tehtaisiin liittyvien päätösten tueksi. Sahanjohtaja näkee, että täysi 

potentiaali on kuitenkin vielä saavuttamatta esimerkiksi tuotannonohjauksessa, jossa osa 

toiminnoista tehdään tuntumalla ja tarvittaessa tehdään ”korjausliikkeitä”. 

Kunnossapitoyrityksessä koetaan, että tavoitteisiin on vielä matkaa. Analyytikko perustelee sitä 

hitaasti muuttuvalla ympäristöllä, josta on heikosti odotettavissa ”pika- ja lottovoittoja”. Data-

analytiikan hyödyntäminen toimitusketjun prosesseissa on kohdeyrityksessä hyvin 

henkilösidonnaista. Analyytikko kuvaa, että osa hyödyntää päivittäin, mutta osalla 

henkilöstöstä big datan ominaisuuksia omaavan datan käyttö on lähinnä satunnaista tai hyvin 

vähäistä. Tavoitteiden hahmottamisen vaikeutta aiheuttavat myös seuraavien mittareiden 

ristiriitaisuus keskenään: kustannusten minimointi, luotettavuuden ja turvallisuuden 

lisääminen, sekä käytettävyys. Analyytikon mukaan pyrkimys luotettavuuden parantamiseen 

tarkoittaa usein kustannusten lisääntymistä ja toisin päin. Silloin on vaikea määrittää, millä 

mittarilla mitataan onnistumista. Hän kuitenkin huomauttaa, että yleisesti data-analytiikalla on 

saatu jo joitakin ”hyviä tuloksia aikaiseksi”. 
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Molemmissa kohdeyrityksissä on selvä näkemys siitä, että big dataa hyödyntäviin analytiikan 

työkaluihin tullaan tulevaisuudessa investoimaan ja käyttöä laajentamaan. 

Sahatavarayrityksessä aivan lähitulvaisuudessa ei ole kuitenkaan tarvetta uusille investoinneille 

tai kehityshankkeille. Tilaustoimitusprosessin päällikkö selittää, että IT-järjestelmät on 

uudistettu vuoden sisään, joten niihin liittyen ei ole akuuttia tarvetta. Sahanjohtaja muistuttaa, 

että investoinneille on olemassa rajoite: ”-- maailma on täynnä hyviä mahdollisuuksia, mutta 

kaikkea me ei voida tehdäkään, eikä ole ihmisiäkään”. Investointeihin ja kehitysprojekteihin 

tarvitaan ihmisresursseja, jotka voivat ”irrottaa työpanosta” ja jotka omaavat tarvittavia 

”tietotaitoa ja ymmärrystä”. ”Tarpeen pitää olla aina, -- jotta niitä kannattaisi lähteä 

toteuttamaan”, sahanjohtaja painottaa. Analyytikko mainitsee kunnossapitoyrityksessä 

tulevaisuuden kehityshankkeista ”älykkään kunnossapidon”. Kehitystä tukevat data-

analytiikan trendiksi nousu, joka on tuonut uusia palvelutarjoajia markkinoille ”kuin sieniä 

sateella”. Analyytikon mukaan laskentakapasiteetin kasvu ja pilvipalveluiden helpottava 

vaikutus datan hallintaan on lisännyt kohdeyrityksen halukkuutta investoida. Toimittajien 

lisääntyminen on näkynyt myös hintojen laskuna sekä analytiikkaympäristöjen 

monipuolistumisena.  

 

5.4 Tutkimustulosten analyysi 

 

Toimitusketjun big datan eri lähteitä on lähestytty päätutkimuskysymyksellä ”Minkälaista big 

dataa toimitusketjun hallinnassa hyödynnetään?”, ja siihen liittyviä ratkaisuja puolestaan 

alatutkimuskysymyksellä ”Minkälaisia/mitä ratkaisuja yritys hyödyntää datahallinnassaan?”. 

Haastatteluissa ilmenee, että kohdeyritykset hyödyntävät pääasiassa strukturoitua ja 

puolistrukturoitua dataa, minkä pohjalta on tehty myös tutkimuksen dataan liittyvät rajaukset. 

Datan monimuotoisuutta tarkasteltaessa voidaan huomata sen jakautuvan kolmeen luokkaan: 

ihmisen avusteisesti luomaan strukturoituun dataan, koneen luomaan strukturoituun dataan 

sekä erinäisistä mittauslaitteista saatuun puolistrukturoituun dataan. Datan laatua 

tiedusteltaessa ilmeni, että ensimmäiseen eli ihmisen avusteiseen strukturoituun dataan 

yhdistetään epävarmuutta aiheuttava ”human factor”-tekijä. Tosin kuin 

kunnossapitoyrityksessä sahatavarayrityksessä kyseinen tekijän vaikutus on pyritty poistamaan 

seuraavilla tekijöillä: ohjausjärjestelmään asetetuilla puskureilla, työntekijöiden eli täyttäjien 

asiantuntevuudella omista tuotekategorioista sekä virhelokeilla ohjausjärjestelmien välisestä 
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ristiriidasta. Näillä keinoilla luodaan olosuhteet, jolloin ihmisten huolimattomuudelle tai 

tietämättömyydelle ei jää tilaa, mikä parantaa puolestaan datan laatua ja luotettavuutta.  

Pilvipalveluiden palvellistuminen näkyy molemmissa kohdeyrityksissä. Haastatteluista selviää, 

että sekä sahatavarayritys, että kunnossapitoyritys ovat ulkoistaneet datan varastoinnin 

kolmansille osapuolille. Varastoinnin ulkoistaminen päätös näkyy myös datan volyymin 

hallintaan tarvittavan henkilöstön ulkoistamisena, jolloin ulkopuolinen yritys on vastuussa 

säilyttämisestä sekä siihen liittyvien palveluiden tarjoamisesta. Big datan volyymi tarkoittaa 

myös järjestelmien kuormittavuutta, mikä näkyy myös siinä, kuinka kohdeyritykset ovat 

päätyneet ratkaisemaan datan vauhtiin liittyvät haasteet. Molemmissa kohdeyrityksissä 

suosituin ratkaisu hallita datan aiheuttamaa kuormittavuutta ovat ajastetut eräajot.  Eräajoja 

pyritään suorittamaan joko yöllä, jolloin aktiivisia käyttäjiä ei ole järjestelmässä tai ne ajastettu 

ajamaan muutaman kerran päivässä. Streemattuna tai reaaliaikaisesti päivittyvät näkymiä 

hyödynnetään vain tuotantokriittisillä osa-aluilla, jolloin reagointiaika pystytään lyhentämään. 

Bhuyan et al. (2015, 3) mukaan datan vauhtiin liitetään myös datan käsittelyn nopeus. Datan 

monimuotoisuus ja virtauksen vaihtelevuus vaatiikin kunnossapitoyritykseltä huomattavasti 

aikaa datan siivoamiseen. Sahatavarayrityksessä vaihtelevuuteen ollaan pyritty vastaamaan 

yhtenäisillä ja toisiaan huomioon ottavilla järjestelmillä, jolloin datan käsittelyaika lyhenee. 

Konsernin muissa samankaltaisissa yksiköissä hyödynnetään samoja järjestelmiä, joten 

esimerkiksi käännöstyö jää silloin vähemmälle, kun samoja käännöksiä voidaan hyödyntää 

koko konsernin tasolla. 

Data-analytiikan roolia on tarkasteltu alatutkimuskysymyksellä ”Miten data-analytiikkaa 

hyödynnetään toimitusketjun eri osa-alueilla?”. Sandersin (2016) teoriaan pohjautuen 

tutkimuksessa on käytetty toimitusketjun jakoa osa-alueisiin: myynti, hankinta, tuotanto ja 

logistiikka. Teorian mukaisesti data-analytiikan eri tekniikoita, kuten kuvailevaa, ennakoivaa 

ja/tai ohjailevaa analytiikkaa, hyödynnetään toimitusketjun kaikissa prosesseissa. 

Alatutkimuskysymyksen vastaus on tiivistetty kuvio 3:seen.  
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Kuvio 3. Data-analytiikka kohdeyrityksen toimitusketjussa 

Molemmissa kohdeyrityksissä data-analytiikan rooli korostuu kysynnän määrittelemisessä, 

jossa hyödynnetään teorian mukaisesti kuvailevaa ja ennakoivaa tekniikkaa kysyntäennusteen 

muodostamisessa (Sanders 2016; Souza 2014). Sahatavarayrityksessä data-analytiikkaa 

sovelletaan lisäksi asiakkaan houkuttelevuuden seuraamiseksi eli asiakasarvon ja -riskin 

määrittämiseen. Huomioitavaa on myös kohdeyritysten ulkopuolisen datan käyttö. Yrityksen 

tai konsernin ulkopuolelta saatavaa dataa sovelletaan omaan myynnin johtamisessa, muun 

muassa myyntihinnan määrittelemisessä, valuuttojen kehittymisen eli valuuttariskin 

seuraamisessa sekä kalustodiagnostiikassa. Myynnin osalta kohdeyritysten eriäväisyydet 

näkyvät myynnin ja tarjonnan kohtaamisessa, jonka voidaan päätellä johtuvan toimialojen 

eroavaisuuksista. Tosin kuin kunnossapitoyrityksessä, sahatavarayrityksessä kysyntä ja tarjonta 

kohdennetaan toisiinsa, mikä antaa yritykselle liikkumavaraa, mutta vaatii myös nopeaa 

reagointikykyä. Sahatavarayrityksessä huomioidaan muun muassa naapurivaltion liikkeet sekä 

tilastollinen tarjontamahdollisuus, johon oma toiminta suhteutetaan. Kunnossapitoyrityksessä 

tarjonnan tulee sopeutua eli tavoitteena on vastata arvioitua kysyntää eli huolto-, vikakorjaus- 

sekä tuotantotilaustarpeita. 
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Kunnossapitoyritys hyödyntää hankinnassaan strategista hankintaa eli kuvailevalla 

analytiikalla muodostetaan toimittajalle faktoreita. Faktoreita muodostetaan toimittajan ajallaan 

pysymisestä sekä sen tarjoamasta hankintahinnasta. Sahatavarayrityksessä hankinta perustuu 

metsäkuvaan, jossa keskitytään lähinnä määrä- ja lajitietoja tunnistamiseen, toimittajariskin 

määrittämisen sijaan. Kummankaan kohdeyrityksen haastattelussa ei tule ilmi, että data-

analytiikka hyödynnettäisiin esimerkiksi Souzan (2014) teorian mukaisesti huutokaupan 

muodostamisessa tai Sanderin (2016) mukaisesti neuvotteluiden vipuvoimana.  

Tuotannossa data-analytiikkaa hyödynnetään pääasiassa materiaalien ja varastojen hallintaan. 

Sahatavarayrityksessä materiaali- ja varastosaldojen hallinta perustuu sahatavarapakettien 

tietoihin ja niiden seurantaan. Kunnossapitoyrityksessä varastohallinnalla pyritään 

ymmärtämään tiettyjen osien saatavuus. Saatavuutta pyritään varmistamaan myös 

optimaalisten puskurivarastojen määrittelyllä Trkman et al. (2010) teorian mukaisesti. Data-

analytiikkaa käytetään myös tuotannon aikatauluttamisessa, jolloin tuotannonsuunnittelijat 

voivat hyödyntää sitä työtuntien määrittelyn apuna. Samankaltaista lähestymistapaa käyttää 

myös Sander (2014), jonka mukaan data-analytiikka antaa työvälineet resurssien allokointiin. 

Logistiikassa hyödynnetään usein myös yrityksen ulkopuolista dataa, jonka analysointi vaatii 

yhteistyötä eri organisaatioiden välillä (Trkman et al. 2010). Sahatavarayritys tekee yhteistyötä 

muun muassa tullin kanssa, josta se saa sahatavaran liikennöintiin tarvittavaa tietoa. Ennakkoon 

saatavia tietoja voidaan hyödyntää ohjailevassa analytiikassa, ja toimittaa sahatavara 

kustannustehokkaammin tai esimerkiksi aikaa säästäen. Kunnossapitoyrityksessä data-

analytiikkaa käytetään logistiikan puolella inventoinnin optimoinnissa. Materiaalin 

sijaintitietoja tutkimalla voidaan jäljittää tarvittavat materiaalit ja optimoida niiden kuljetus 

tarvittavaan sijaintiin. Historiadataa seuraamalla voidaan varastointiratkaisuissa, kuten 

materiaalin varastointisijainneissa, ottaa huomioon se, missä materiaalia esimerkiksi kuluu 

eniten.  Tällä voidaan Sandersin (2016) mukaan saavuttaa pienempiä kuljetuskustannuksia. 

Data-analytiikan roolia tutkittiin myös alatutkimuskysymyksellä ”Mitä data-analytiikalla 

halutaan saavuttaa ja mitkä ovat sen mahdolliset kehityssuunnat?”. Tutkimuskysymyksellä 

pyrittiin ymmärtämään, miten Chen et al. (2015) T-O-E-viitekehyksen tekijät ovat tukeneet 

data-analytiikan implementointia yritystoimintaa.  

Sahatavarayrityksessä teknologiset tekijät, kuten yhteensopivat ohjaus- ja 

raportointijärjestelmät, ovat olleet osa yritystä jo kymmeniä vuosia ja niihin on investoitu 

säännöllisin väliajoin. Niiden koetaan tukevan organisaatiokulttuuria, jossa arvostetaan 



   33 

yhtenäisyyttä ja toiminnan läpinäkyvyyttä, jota konsernin yhtenäiset järjestelmät tarjoavat. 

Data-analyyttistä kyvykkyyttä ovat tukeneet myös muut organisaationaliset tekijät, kuten 

teknologian läsnäolo kaikilla osa-alueilla sekä kykenevät henkilöt, jotka ovat osanneet yhdistää 

data-analytiikan liiketoimintaan. Kohdeyrityksen organisaationalisten sekä teknologisten 

tekijöiden on voitu nähdä tukevan data-analytiikkaan investoimista. Investointihalukkuutta 

ovat lisänneet myös aikaisemmat myönteiset kokemukset ja data-analytiikalla saavutettu arvo, 

joita ovat muun muassa parempi hallittavuus, suoraviivaisuus sekä kustannussäästöt. Myös 

kilpailun on nähty lisäävän investointihalukkuutta, joka on Chen et al. (2015) mukaan yksi 

viitekehyksen ympäristötekijä. Sahatavarayrityksessä on koettu, että kilpailu synnyttää painetta 

olla yhä parempi, ja paineeseen vastataan data-analytiikalla, jolla pyritään tekemään oikeat 

liiketoimintapäätökset.  

Kunnossapitoyrityksessä data-analytiikkaan siirryttiin projektin muodossa noin viisi vuotta 

sitten. Koska hyvien kokemusten nähdään vahvistavan todennäköisyyttä investoida 

teknologisiin tekijöihin (Chen et al 2015), voidaan yrityksen toistaiseksi pienet tulokset nähdä 

tekijänä, joka ei vahvista data-analytiikan implementointia yrityksessä. Data-analytiikkaan on 

haluttu kuitenkin investoida, sillä sen nähdään vahvistavan organisaation tavoitteita eli 

kustannusten minimointia, sekä luotettavuuden, käytettävyyden ja turvallisuuden parantamista. 

Analyytikon mukaan data-analytiikkaa päätöksenteossa ovat hyödyntäneet kuitenkin vain tietyt 

henkilöt, joten käytön laajuus on vähäistä potentiaaliin nähden. Koska Accenturen 

tutkimuksessa suurin höyty saatiin kokonaisvaltaisesta hyödyntämisestä, on käytön vähäisyys 

heikentävä tekijänä organisaationalisen valmiuden näkökulmasta (Pearson 2014; Chen et al. 

2015). Kunnossapitoyrityksen investointihalukkuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat 

asiakkaat ja kilpailijat, joiden mukaan organisaation tavoitteet on asetettu.  

Sahatavarayrityksessä T-O-E viitekehyksen tekijöiden voidaan nähdä tukevan data-analytiikan 

implementointia, sekä kannustavan sen käyttöön myös tulevaisuudessa. Kohdeyritys uskookin 

investoivansa siihen tulevaisuudessa tarpeen syntyessä ja oikean ihmisresurssin löytyessä, 

jonka avulla organisaationalista valmiutta voidaan vielä vahvistaa.   Kunnossapitoyrityksessä 

T-O-E viitekehyksen tekijöistä yritys voi vaikuttaa teknologiseen ja organisaationaliseen 

valmiuteensa, joita parantamalla voitaisiin saavuttaa data-analytiikalla parempia tuloksia, jotka 

toistaiseksi eivät ole saavuttaneet haluttuja tavoitteita. Organisaationalisesta epävalmiudesta 

kertovat esimerkiksi henkilöstön suhtautuminen datan tuottamiseen (human factor) sekä data-

analytiikan käytön vähyys potentiaaliin nähden. Näitä parantamalla voitaisiin varmistua 

kehityshankkeiden, kuten älykkään kunnossapidon, onnistuneesta implementoinnista.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella data-analytiikan roolia ja siihen liittyviä datanhallintaa 

koskevia ratkaisuja kahden kohdeyrityksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli kuvailla data-

analytiikkaa ilmiönä yrityksen toimitusketjun johtamisen työkaluna. Ensimmäisenä oli 

tarkoitus selvittää, minkälaista dataa toimitusketjun prosesseista kerätään sekä tarkastella sen 

laatuun vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi oli tarkoitus avata, miten kerättyä dataa hyödynnetään 

data-analytiikan muodossa toimitusketjun eri osa-alueilla sekä miten erilaiset tekijät vaikuttavat 

datan implementointiin ja käyttöönottoon.  

Tässä tutkielmassa tutkimuskysymyksiä analysoitiin Doug Laneyn 3V-mallia sekä Sandersin 

(2016) toimitusketjun soveltamiskohteita hyödyntämällä. Lisäksi analyysissä hyödynnettii 

perinteistä IT:n tarkasteluun soveltuvaa T-O-E viitekehystä, jota käytettiin data-analytiikasta 

saatavan arvon ja käyttöönottoon vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen. Näillä pyrittiin 

muodostamaan käsitys kohdeyritysten big data-analytiikasta kokonaisuutena. Analysoitava 

empiriaosuuden aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla, joissa hyödynnettiin teorian 

pohjalta muodostettua haastattelurunkoa.  

Ensimmäisenä päätutkimuskysymyksenä oli ”Minkälaista big dataa toimitusketjun hallinnassa 

hyödynnetään?”. Tutkimustulosten perusteella kohdeyrityksissä hyödynnetään suurimmaksi 

osaksi strukturoitua ja puolistrukturoitua dataa, jonka varastointi on ulkoistettu ja jota 

päivitetään järjestelmiin eräajoin. Molemmissa yrityksissä koetaan, että datan laadussa on 

parantamisen varaa, joko ihmisen avusteisesti täyttämässä tai mittareiden luomassa. 

Toimitusketjun hallinnassa hyödynnetään niin yrityksen sisäistä kuin ulkoista dataa, joita 

sovelletaan omaan data-analytiikkaan. 

Toisena päätutkimuskysymyksenä oli ”Millainen rooli data-analytiikalla on toimitusketjun 

prosessien johtamisessa?”. Tutkimuksessa selvisi, että data-analytiikan nähdään olevan 

keskeinen osa strategista ja kustannustehokasta johtamista. Sen rooli on olla suunnannäyttäjä, 

jota käytetään pääasiassa suunnitteluun sekä optimaalisen ratkaisun löytämiseen. Sillä pyritään 

oikeisiin päätöksiin, jotka parantavat yrityksen suoriutumista toimitusketjun myynnin, 

hankinnan, tuotannon ja logistiikan osa-alueilla. Tutkimustuloksista voidaan havaita, että data-

analytiikkaa hyödyntämisessä on toimialakohtaisia eriäväisyyksiä, mutta myös 

samankaltaisuutta esimerkiksi materiaali- ja varastonhallinnassa. Molemmat kohdeyritykset 

kokivat sen olevan välttämättömyys, jota ilman toimitusketjun hallinta olisi vaikeaa, ellei 
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mahdotonta. Tulevaisuudessa yritykset uskovat data-analytiikan roolin säilyvän ja siltä tullaan 

odottamaan yhä tarkempaa ja kokonaisvaltaisempaa analyysia, jota hyväksikäyttämällä 

toiminta pystytään ohjaamaan yrityksen haluamaan suuntaan. 

Mahdollisena jatkotutkimuskohteena voitaisiin tutkia tarkemmin, millainen rooli yrityksen 

sisäisillä tekijöillä on data-analytiikan implementointiin ja siitä saatavaan arvoon. 

Tutkimuksella voitaisiin tehdä vertailua, miten järjestelmien valinnat vaikuttavat data-

analytiikan tuloksien luotettavuuteen. Toisaalta voitaisiin tarkastella organisaationalisia 

tekijöitä, kuten henkilöstön asenteita data-analytiikkaa kohtaan ja niiden seurauksia itse data-

analytiikan käyttöönottoon. Tutkimalla näitä osa-alueita voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan 

ristiriitoja ja ennaltaehkäisemään datan laatua sekä analyysiä huonontavia vaikutteita. 
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Liite 1. Teemahaastattelun runko 

Taustatiedot 

Kuinka monta vuotta olet ollut yrityksen palvelussa? 

Mikä on nykyinen roolisi yrityksessä ja kokemuksesi data-analytiikasta? 

Kuinka kauan yritys on hyödyntänyt big data-analytiikkaa päätöksenteossa? 

Teemahaastattelu 

Big data 

Kerätty data ja sen hallinta 

 Mistä toimitusketjun prosesseista big dataa kerätään? 

 (Variety): Millaista strukturoitua dataa kerätään toimitusketjun prosesseista (pois 

lukien loppukäyttäjän tuottama data, kun loppukäyttäjä on luonnollinen henkilö)? 

 (Volume): Miten hallinnoitte suurta datamäärää? 

 (Velocity): Kuinka reaaliaikaisena dataa tuotetaan ja mistä lähteistä? 

Data ja sen asettamat haasteet 

 Minkälainen on datan prosessiketju tällä hetkellä?  

o joudutaanko esim. puhdistamaan, käsittelemään ensin vai onko käyttövalmista 

analytiikan suhteen? 

 Mitä mieltä olette datan luotettavuudesta? Jos on, osaatteko sanoa millä osa-alueilla 

ja/tai miksi? 

o teknologiset tekijät (esim. ohjausjärjestelmien puutteet)? 

Data-analytiikan rooli 

Data-analytiikalla saavutettu arvo tällä hetkellä ja sen odotetut hyödyt 

 Mikä motivoi yrityksen investoimaan data-analytiikkaan?  

 Kuinka investointiin vaikuttivat: 

o Ympäristötekijät (kilpailu)? 

o Organisaationaliset tekijät (yrityksen arvot, kulttuuri)? 

 Ketkä (osasto/tietyt henkilöt/johtoryhmä) hyödyntävät data-analytiikan tuloksia 

päätöksenteossa yrityksessänne? 

o esimerkiksi hankintatoimi, tuotanto, logistiikka 

 Mitä odotuksia data-analytiikkaan kohdistuu? Johdon visio data-analytiikasta 

yrityksessä? 

 Kuinka nämä odotukset ovat toteutuneet?  

 

Yrityksen data-analytiikan mahdolliset kehityssuunnat ja sen rajoitteet 

 Aikooko yritys tulevaisuudessa investoida data-analytiikkaan? 

 Halutaanko käyttöä laajentaa myös muihin toimitusketjun osa-alueille? Jos halutaan, 

niin osaatteko sanoa mille? Jos ei haluta, osaatteko sanoa miksi? 

 Jos halutaan: Mikä on ollut käytön laajentamisen esteenä aiemmin? 


