LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
LUT School of Engineering Science
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Tietojohtaminen ja informaatioverkostot

Diplomityö
Toni Huhtakangas
TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN JA TIEDON ANALYSOINTI TIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSMÄÄRITTELYN SUUNNITTELUSSA

Työn tarkastajat:

Apulaisprofessori Lea Hannola
Professori Tuomo Uotila

Työn ohjaaja:

Apulaisprofessori Lea Hannola

ii

TIIVISTELMÄ
Tekijä: Huhtakangas, Toni Kristian
Työn nimi: Tiedonhallinnan kehittäminen ja tiedon analysointi tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn suunnittelussa
Vuosi: 2019

Paikka: Lappeenranta

Diplomityö Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Tuotantotalous. Tietojohtaminen.
100 sivua, 26 kuvaa, 21 taulukkoa
Tarkastajat: Apulaisprofessori Lea Hannola ja Professori Tuomo Uotila.
Hakusanat: Vaatimusmäärittely, tiedonhallinta, analysointi, informaatio, tieto, hiljainen tieto
Kehittyvät tiedonhallintaprosessit mahdollistavat datan järjestelmällisen hallinnan informaation määrän lisääntyessä. Datan määrän kasvaminen lisää vaatimuksia rikastuttaa tietoa aiempaa kattavamman analyysin luomiseksi sekä tiedonhallinnan menetelmien nykyaikaistamiseksi. Tuotantokäytössä datan määrän lisääntyminen aiheuttaa kasvavia paineita kohdeyrityksen tietojärjestelmälle, jonka tulisi suoriutua aiempaa vaativimmista prosesseista ja tuottaa laadukasta tietoa.
Tämän työn tarkoituksena oli kerätä tietoa yrityksen tulevaan raportointi- ja tilannekuvatietojärjestelmään liittyvistä tekijöistä ja arvioida tietojärjestelmään vaikuttavia keskeisiä asioita vaatimusmäärittelyn näkökulmasta katsottuna. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, joka toteutettiin kyselyn, vertailun sekä kirjallisuuskatsauksen
kautta saaduilla tiedoilla. Tutkimuksessa kartoitettiin vaatimusmäärittelyä varten erilaisia tekijöitä, joiden pohjalta on mahdollista suunnitella uusi tietojärjestelmä käytössä
olevan tietojärjestelmän tilalle. Yrityksen liiketoimintastrategiaan perustuva tietojärjestelmä hyödyntää ja tehostaa yrityksen toimintatapoja, joiden avulla tehostetaan myös
tietojärjestelmän tiedonhallintaprosesseja. Tutkimuksen lopputuloksena saatiin paljon
lisätietoa, jonka avulla tietojärjestelmää voidaan kehittää tulevaisuuden tarpeita varten.

iii

ABSTRACT
Author: Huhtakangas, Toni Kristian
Title: Development of information management and analysis of data in the design of the
data system specification
Department: Industrial Engineering and Management
Year: 2019

Place: Lappeenranta

Master’s Thesis. Lappeenranta Lahti University of Technology. Industrial Engineering and
Management.
100 pages, 26 figures, 21 tables
Supervisors: Associate Professor Lea Hannola and Professor Tuomo Uotila.
Keywords: Requirement specification, knowledge management, information, data analysis, tacit knowledge
The continuously developed data management processes increase possibilities to achieve
greater amount of data to the database than previously has been possible. The methods to
enrich information makes possible to create even more precise analyzes with modern
methods of information management. The constantly increased amount of data keeps pressure to production environment where the case company needs to produce more information than before. The aim for the study was to collect information for the requirement
analysis and requirement specification and evaluate the priorities for the new information
system. The quality research for study methodology was used to carry out by requirement
specifications with questionnaire, comparisons and with literature review. Preview of questionnaires gave efficient tools for text analysis and reliability. Comparisons helped to select
appropriate available features of the other commercial products.
Requirement specification included different variables, which helped to create new improved information system. The corporate strategy includes users’ practices to enhance
information management processes. As a result, the data collection of this study provides
the best practices for the project that may be starting in the future.
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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT
Big data

Big data on suuri määrä eri lähteistä kerättyä dataa

Business Intelligence (BI)

BI keskittyy liiketoimintaan liittyvien tietojen
keräämiseen, tallennukseen sekä analysointiin

Data

Sisältää erilaisia merkkijonoja, jolla ei välttämättä
ole informatiivista järjestystä

ERP

Enterprise Resource Planning (ERP), eli toiminnanohjausjärjestelmä resurssienhallintaan

Hiljainen tieto

Toiminnan kannalta kerättyä dokumentoimatonta
ja oleellista tietoa

Metadata

Metatieto on kuvailevaa ja määrittelevää tietoa
tietovarannosta. Tyypillistä metatietoa on tiedoston tallennuspäivä, omistaja, versio, sijainti ja
luontipäivämäärä

PaaS

Platform as a Service on pilvipalvelumalli, jossa
asiakas käyttää Internetistä vuokrattua tallennustilaa, mutta käyttää tilassaan omia sovelluksia

RBAC

Role Based Access control. Roolipohjainen pääsynhallinta, jonka avulla tietojärjestelmässä ohjataan käyttäjiä

Tietojärjestelmä

Joukko järjestelmäkomponentteja, jotka toimivat
yhteistyössä täyttääkseen asetetun tavoitteen

Vaatimusmäärittely

Asiakirja, jonka avulla kuvataan ohjelmistoprojektin vaatimuksia ja asetettuja tavoitteita. Vaatimusmäärittelyn avulla pyritään poistamaan tulkinnanvaraisuudet
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1 JOHDANTO
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tausta, tavoitteet sekä rajaukset. Lisäksi kerrotaan
tutkimuksen vaiheet ja esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. Luvun lopuksi kuvataan tutkimuksen rakenne.
1.1 Työn taustaa
Tiedon merkitys päätöksenteon apuvälineenä on lisääntynyt yritysmaailmassa vuosi vuodelta. Kasvuun ovat vaikuttaneet digitaalisten palveluiden ja niiden käytön lisääntyminen
sekä reaaliaikaisesti päivittyvät informaatiovirrat. EMC Digital Universen julkaisemassa
raportissa digitaalisen datan on ennustettu kasvavan 400 % vuosien 2012–2020 välisenä
aikana (Kune, et al. 2015: 80). Digitaalisten palveluiden avulla ihmiset ympäri maailman
poimivat tarpeelliset tiedot päivittäin käyttöönsä. Globaalissa merkityksessä tämä tarkoittaa tarvetta hyödyntää olemassa olevaa informaatiota entistä tehokkaammin. Teknologia
mahdollistaa erilaiset tiedonkeräystavat ja tiedon louhimisen yritysten käyttöön.
Tiedonhallinta on osa yrityksen nykyaikaista johtamiskulttuuria. Informaation muokkaaminen yrityksen ja asiakkaiden tarpeita varten vaatii jatkuvaa kehitystä laitteiden, organisaation ja osaamisen osalta (Temponi, 2005: 18). Kerätyn datan ja käsitellyn informaation
avulla saatua tietoutta voidaan käyttää tehokkaammin yrityksen päätöksenteon tukena ja
sen avulla voidaan luoda erilaisia tulevaisuuden liiketoimintastrategioita (Dyer ja Nobeoka,
2000: 13). Tiedonhallinnan prosessien avulla voidaan yhdistää yrityksen sisäiset toiminteet. Osa-prosessien hallinta ja teknologian hyödyntäminen mahdollistavat tiedonhankintakeinojen yhdistämisen liiketoimintaan. Tiedonhallinnan nykytilan ja tiedon analysoinnin
mahdollisuuksien kartoittaminen ovat osa suunniteltua suorituskykyä, jonka avulla voidaan
tehostaa toimintaa ja rikastaa tietoa (Dyer ja Nobeoka, 2000: 13). Lisääntynyt kilpailu on
muokannut työvoimasta osaavaa ja tehokasta (Temponi, 2005: 18).
Tämän diplomityön toimeksiantajana oli suomalainen yritys, jonka päätuotteita ovat informaatio- ja viestintäalan julkaisujen sekä koulutuspalveluiden tuottaminen. Kohdeyritys
toimii valtakunnallisesti informaatio- ja viestintäalalla tuottaen asiakkailleen erilaisia tilauspohjaisia tuotteita sisäiseen sekä ulkoiseen käyttöön. Tyypillisiä asiakkaita ovat yrityksen sisäiset osastot sekä ulkopuoliset yhteistyökumppanit. Yrityksen toimintaympäristö on
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muuttunut digitaalisen informaation lisääntymisen myötä ja luonut samalla mahdollisuuden
kehittää liiketoimintaa. Kilpailun lisääntyessä on tiedon merkitys yrityksessä kasvanut ja
siitä on tullut tuotannollisesti tärkeä tekijä sekä lisäarvon tuottaja. Samalla kun digitaalisessa muodossa olevan informaation määrä on lisääntynyt, on asiakkaiden vaatimustaso vastaavasti myös kasvanut ja ajankäyttö tehostunut. Tämä on luonut työntekijälle osaamiseen,
koulutukseen sekä motivaatioon liittyviä vaatimuksia. Kohdeyrityksen strategiana on tarjota ja toteuttaa konsernitasolla sisäisiä sekä ulkoisia palveluita yrityksen strategian mukaisesti. Kohdeyrityksen strategia on määritelty strategiakarttojen, erilaisten mittaristojen,
annettujen tavoitteiden sekä käytettävissä olevan budjetin mukaisesti. Kohdeyrityksen strategia tulee olla yhdensuuntainen konsernin kanssa, jolloin ydinliiketoiminnan, tukevien
yksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden näkemys tulee olla yhtenevä hallituksen, ohjausryhmien sekä johtoryhmien kanssa. Kohdeyrityksen liiketoimintakumppanit
noudattavat yrityksen käyttämää strategiaa.
Kohdeyrityksen toimintaympäristö toimii asiapohjaisesti hyödyntämällä olemassa olevia
prosesseja, jolloin tuotantoympäristön aikataulut ja laatu on otettu huomioon. Henkilöstöltä
edellytetään tarvittaessa nopeasti vastauksia yrityksen liiketoimintaan ja tilannearvioihin
liittyviin tunnuslukuihin tuotantoa suunniteltaessa. Asiakkaiden tilaamat tuotteet ovat aikaperusteisia, jolloin tilattu tuote tulee olla valmiina sovittuna ajankohtana. Tämä vaatii tiedonhallinnalta ketteriä toimenpiteitä. Kiireen vastapainona yrityksessä työntekijöitä motivoidaan tavoitteiden asettamisella, joustavalla työajalla, henkilökunnan kouluttamisella,
tiedottamisella sekä tutkitusti hyvällä työilmapiirillä.
Kohdeyrityksellä on Suomessa useita toimipisteitä, mutta yrityksen päätoimipaikkana toimii Helsinki. Kohdeyritys toteuttaa ja tuottaa tiedon analysointia yrityksen sisäiseen ja
ulkoiseen käyttöön. Kohdeyrityksellä on tarve hallita olemassa olevaa dataa sekä jalostaa
informaatiota myös omaan käyttöönsä. Kohdeyrityksen tarkoituksena on kehittää tiedonhallintaa tulevaisuuden tuotteita ja tarpeita varten. Nykyinen tietojärjestelmä on ollut käytössä 2000 -luvun alusta alkaen. Tietojärjestelmää on käytetty raportointijärjestelmänä,
jonka avulla on mahdollista saada esiin tilastotietoja ja tilannekuvaa. Raportoinnin sekä
tilannekuvan prosessit tuottavat asiakkaiden tarpeisiin julkaisuja sekä ajantasaista tilannekuvaa. Tietojärjestelmään on pitkällisen ajan kuluessa tallennettu paljon dataa, mutta sitä ei
voi tällä hetkellä hyödyntää täysipainoisesti. Osittain puutteelliset hakutoiminnot, useasti
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tallennettu informaatio sekä tiedon jatkuvan päivittämisen tarve on lisännyt työmäärää
vuosi vuodelta. Lisäksi haasteita tuo yrityksen tuotteiden valvontaprosessit ja niiden kehittäminen tasalaatuisuuden ylläpitämiseksi.
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan tarpeisiin on laajentunut uusien tiedonhallintatapojen sekä tiedon digitalisoitumisen myötä. Kohdeyritys kerää ja hyödyntää dataa monipuolisesti asiakkaan toivomuksien mukaisesti. Dataa kerätään tietovirtojen avulla eri tavoin
hyödyntäen digitaalisia kanavia, erilaisia verkostoja sekä yrityksen hallussa olevaa tietoa.
Kerätyn datan avulla muodostuu informaatiota, jota hyödyntäen voidaan jalostaa tietoa
sekä käyttää apuna asiakkaiden sekä henkilöstön- ja liiketoiminnan tarpeisiin. Tehostamalla tiedonhallintaa yrityksellä on mahdollisuus säästää sekä välittömiä että välillisiä kustannuksia. Tavoitteena on tuottaa tietojärjestelmän avulla asiakkaiden haluamaa tietoa nopeammin, laadukkaammin ja oikeaan aikaan.

1.2 Työn tavoite ja rajaukset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää kohdeyritykselle toimiva tietojärjestelmävaihtoehto kehittyvään tiedonhallintaan sekä tiedon louhintaan. Soveltuvin tapa toteuttaa työ
oli tehdä yritykselle uuden tietojärjestelmän vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyn tarkoituksena oli kuvata tiedonhallinnan vaatimukset sekä avainprosessit tulevaa tietojärjestelmää varten. Työn tavoitteena oli saada lisää suorituskykyä ja tehostaa tietojärjestelmän
resurssien käyttöä tietojärjestelmäympäristössä sekä luoda uudenlaista liiketoimintaa.
Tutkimuskysymysten avulla selvitetään nykyinen tiedonhallinnan toimintatapa ja sen eri
prosessit. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia seuraavaan pääkysymykseen:
•

Miten kohdeyrityksen tiedonhallintaprosessien vaatimukset on tunnistettava ja
suunniteltava, jotta ne palvelevat yrityksen henkilökuntaa sekä asiakkaita?

Pääkysymys jakaantuu seuraaviin alakysymyksiin:
•

Mitkä ovat yrityksen tiedonhallintaprosessit?

•

Miten kerätyn datan avulla jalostetaan tietoa?

•

Miten tietojärjestelmä on toteutettava käytännössä?
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Ensimmäisellä kysymyksellä määritellään erilaisten tiedonhallintapojen muodot, sekä niiden erityisvaatimukset. Toisen kysymyksen avulla selvitetään menetelmät ja työkalut tiedonhallinnan parantamisen osalta. Kolmas alakysymys keskittyy elinkaaren eri vaiheiden
aiheuttamiin vaikutuksiin tiedonhallinnassa. Työ rajattiin käsittelemään kohdeyrityksen
tiedonhallintaa, vaatimusmäärittelyä ja siihen liittyviä tietojärjestelmiä vain toiminnalliselta osalta. Ei-toiminnalliset vaatimukset rajattiin työn ulkopuolelle. Työn oleellisin osa on
tietojärjestelmän tiedonhallintaprosessi ja sen kehittäminen. Tutkimuksen laajuuden vuoksi
tietoturvallisuutta, tallennustilaa sekä verkkoyhteyksiä käsitellään vain pintapuolisesti.
Tavoitteena on saada kattava vaatimusmäärittely uuden tietojärjestelmän hankkimista varten. Vaatimusmäärittelyn tarkoituksena on uudistaa käytössä oleva teknologia nykyajan
vaatimuksia vastaaviksi. Kahteen ensimmäiseen alakysymykseen haetaan vastauksia kirjallisuustutkimuksella. Kolmanteen alakysymykseen etsitään tietoa yrityksen sisältä kyselyn
muodossa sekä kaupallisen tuotevertailun avulla. Kohdeyrityksen johdon tahtotila sekä
henkilöstön näkökulma vaikuttavat tietojärjestelmän tärkeisiin ominaisuuksiin kuvan 1
mukaisesti. Olemassa oleva teknologia innovaatioineen antavat käytettävät vaihtoehdot
tulevaan tietojärjestelmään. Kolmion ulkopuolella on asiakas, joka antaa määritelmät tilaajana tuotteesta. Samainen kuva voidaan esittää erilaisesta näkökulmasta katsottuna kuvan 2

Johdon
tahtotila

Asi

ak a

s

mukaisina tutkimuksen toimintatapoina.

Henkilöstön
näkökulma

Uusi
tietojärjestelmä
Informaatio
ja Teknologia

Kuva 1. Triangulaatiomalli - tietojärjestelmän ominaisuuksien kartoittaminen (Breur, 2009:
120–123)

5

Tutkimuksessa kuvataan tuotannon kannalta tärkeimmät osa-alueet ja sovelluksen toiminnallisuudet. Kuvauksen avulla saadaan vaatimukset päätutkimuskysymykseen. Vaatimusmäärittelyn ja tietohallintaprosessin avulla saadaan minimoitua tulkinnanvaraisuudet. Ensimmäisen version tulosta voidaan tarvittaessa kehittää myöhemmin edelleen, mikäli yrityksen tiedonhallinta sekä sen sisältämät prosessit sitä edellyttävät.
1.3 Työn toteutus ja tutkimuksen vaiheet
Aloituskokouksessa määriteltiin kohdeyrityksen tarve tutkimukselle ja annettiin tutkimukselle tavoite. Aloituskokouksen jälkeen oli mahdollista aloittaa tutkimuksen suunnittelu.
Tutkimukseen valmistautuminen piti sisällään tiedonkäsittelymenetelmien sekä strategiaan
liittyvän kokonaisuuden analysointia. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin
kohdeyrityksen toimintaympäristöön sekä kohdeyrityksen käytössä oleviin nykyisiin tietojärjestelmiin. Tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen nykytila ja selvittää yrityksen toiveet
uuden tietojärjestelmän osalta. Nykytilan selvittämisen avulla voidaan jalostaa yrityksen
tavoitetila. Tutkimustyö piti sisällään palavereja yrityksen johdon sekä työntekijöiden
kanssa sekä tuotti kyselyn työntekijöille. Lisäksi toteutettiin vertailu kaupallisten ja eikaupallisten tietojärjestelmien osalta, jonka avulla peilattiin tietojärjestelmien ominaisuuksia. Kerätyn tiedon avulla saatiin erilaista tietoa toiminnallisuuksien määrittelyyn. Tutkimuksessa kartoitettiin kuvan 2 mukaisesti kohdeyrityksen toimintatavat, käyttäjien vaatimukset, tiedon keräämistavat sekä laitteistot ja -infrastruktuuri. Eri painopisteiden kartoituksen perusteella arvioidaan vaatimukset uuden tietojärjestelmän toteutukselle.

Käyttäjien
vaatimukset ja
toimintatapa

Tieto ja tiedon
keräämistavat,
elinkaarihallinta

Yrityksen
strategia sekä
toimintatavat

Laitteisto ja
Infrastruktuuri,
sovellukset
Tietojärjestelmän
vaatimukset

Kuva 2. Tutkimuksen toimintatavat
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Tiedonhallintaa tarkastellaan yrityksen strategisista lähtökohdista käsin. Jalostettua tietoa
on tarkoitus käyttää yrityksen tuoteprojektien alkuvaiheissa tiedonhallinnan prosessien
ohjaamiseen. Toisaalta tuloksia voidaan hyödyntää myös kohdeyrityksen muissa toiminteissa, joita ovat viestintäyksikkö, yhteistyökumppanit, sekä muut tietoa hyödyntävät yksiköt. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää organisaation tiedonhallinnan prosessien kehittämisessä sekä uusien työntekijöiden koulutuksessa. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään ja kokoamaan tiedonhallintaan vaikuttavien erilaisten keräystapojen sekä informaation tarpeen näkökulmat, sovellukset sekä prosessit. Tämän lisäksi työssä käydään läpi erilaisia prosessimalleja sekä vaatimuksia, joiden avulla tuleva tietojärjestelmä on mahdollista
rakentaa toimivaksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksessa hyödynnetään akateemista kirjallisuutta sekä erilaisia julkaisuja. Tutkimuksessa käydään läpi myös strategisen tason suunnittelun vaikutus tiedonkäsittelyyn sekä henkilöstöverkostoanalyysin tulokset, joiden avulla määritellään se, miten tietoa käsitellään kohdeyrityksessä. Tutkimus jaettiin tutkimustapojen toteutuksen suhteen kahteen osaan, empiiriseen sekä teoreettiseen tutkimuksen osaalueeseen sekä neljään eri vaiheeseen. Teoreettinen lähestymistapa mittasi näkökulmia,
teorioita sekä erilaisia käsitteitä (Takala ja Lämsä: 380).
1.4 Tutkimusmenetelmä
Tämä tutkimus on toteutettu hyödyntäen laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Laadullinen
tutkimus on moniulotteinen, erilaisia analyysimenetelmiä sisältävä lähestymistapa, jota
voidaan hyödyntää erilaisissa tutkimusmenetelmissä. Laadullisessa tutkimuksessa etsitään
vastauksia tutkimuskysymykseen keräämällä syvällistä tietoa ihmisten käyttäytymisestä ja
syistä tietynlaiselle käyttäytymiselle (Thompson, 1998: 65). Tyypillinen esimerkki laadullisesta tutkimuksesta on ”tapaustutkimus” eli tiettyyn ongelmaan keskittyvä tutkimus, joka
koostuu tutkijalle annetusta ongelmasta ja sen avulla tehdystä tutkimuksesta. Laadullinen
tutkimus sopii haasteellisten asioiden tutkimiseen käytännöllisellä lähestymistavallaan sekä
kehämäisellä suunnittelusyklillään. Tutkimus pyrki kokemaan, ymmärtämään ja arvioimaan tutkittavaa toimintaympäristöä kriittisesti (Coghlan, 2007: 335). Laadullisen tutkimuksen käyttäminen vaatii selvitystyötä, jolloin tutkimukselle saadaan laadullisesti tarkat
tulokset (Fuller et al. 2011: 118). Tutkimus painottui kyselyyn ja tietojärjestelmän ominaisuuksien kartoittamiseen sekä tuloksiin, joista tutkimuksen päätelmät muodostuivat (Fuller
et al. 2011: 118).
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Laadullinen tutkimusmalli on käytännönläheinen ja suunniteltu toiminnekeskeisenä kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmänä (Coghlan, 2007: 335). Tutkimuksen aikana muuttuneet arviot tiedon laadullisesta tarpeesta ovat herättäneet mielenkiintoa organisaation sisällä. Samalla voidaan tarkastella sitä, miten tutkimus eteni alusta loppuun saakka. Tutkimuksen kulku ja sen vaiheet löytyvät kuvasta 3. Laadullisissa menetelmissä tarkastellaan päätöksentekoa, huomioidaan henkilöiden mielipiteet sekä kokemukset, perehdytään tutkittavaan asiaan, sekä pyritään ymmärtämään tutkittua ilmiötä etsimällä vastauksia kysymyksiin miksi ja miten.
Tutkimuksen kohteena olevan kohdeyrityksen tutkimusmenetelmäksi käytettiin konstruktiivista eli soveltavaa tutkimusmenetelmää. Konstruktiivinen tutkimus vastaa erityyppiseen
rakentamiseen, käyttöönottoon sekä muutostoimenpiteiden arvioinnin kysymyksiin. Käytetyt tutkimusmenetelmät on kuvattu kuvassa 3. Konstruktiivisessa tutkimuksen avulla päätellään halutun lopputuloksen rakentaminen (Lukka, 2018). Tuloksen ei tarvitse aina olla
konkreettinen tuote, vaan se voi olla myös prototyyppi tai esimerkiksi pelkkä suunnitelma.
Tärkeänä piirteenä pidetään sitä, että tutkimuksen lopputulosta täytyy aina voida arvioida
(Lukka, 2018).
1. Aloituskokous ja
tutkimuksen aloitus:
Kehitysrpeiden
tunnistaminen
7. Prototyypin
esittely ja
tutkimuksen
päätös

6. Mietinnät ja
havainnot

5. Vertailu ja
verkostoanalyysi

Kuva 3. Tutkimussykli ja käytetyt menetelmät

2. Kirjallisuuskatsauksen
tekeminen

3. Toimintasuunnitelma

4. Kysely sekä vastaajien
tukeminen kyselyssä
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Kuvan 3 mukaisesti tutkimussykli aloitettiin 1) tutkimusaiheen hyväksymisellä sekä kehitystarpeiden tunnistamisella. Käytännössä kuvassa olevien vaiheiden avulla varmennettiin
tutkimuksen tarkoituksenmukaisuus sekä vahvistettiin tutkimuksen todenperäisyys. Lisäksi
kuvattiin käytetyt toimenpiteet, sekä aloitettiin keräämään tietoa tutkimusta varten (Coghlan, 2007: 336). Kehitystarpeiden sekä alustavan tiedon avulla muodostettiin tutkimuskysymys. Tutkimuskysymyksen avulla oli mahdollista kerätä tutkimusta varten tietoa toteuttamalla 2) kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin tutkimukseen taustatietoa. Saadun taustatiedon avulla tutkimuksessa laadittiin 3) toimintasuunnitelma. 4) Lisätiedon keräämiseksi suunniteltiin ja toteutettiin kysely nykyisille tietojärjestelmän käyttäjille. Kyselyn tulosten avulla saatiin lisää tietoa, jota täydennettiin 5) vertailun sekä verkostoanalyysin avulla. 6) Tiedon keräämisen jälkeen luotiin kerätystä tiedosta tietokokoelma,
jonka avulla kerättiin tietokokoelmasta havainnot. Havaintojen avulla 7) ratkaistiin tutkimuskysymys ja -ongelma sekä luotiin prototyyppi. Tutkimus päättyy esitettyyn vaatimusmäärittelymalliin.
Konstruktiivinen tutkimusmenetelmä sopii tämän tutkimuksen tueksi, sillä tutkimus sisältää erilaisia tiedonkeräämistapoja vaatimusmäärittelyjen vaatimuksien toteuttamiseksi.
Menetelmä perustui kirjallisuuskatsaukseen, kyselyyn (katso luku 5.2), tietojärjestelmien
vertailuun (katso luku 5.4) sekä nykytilan kartoitukseen (katso luku 4.1). Tarvittaessa tutkimusmenetelmä mahdollisti keskittymisen yksittäisiin ongelmakohtiin erilaisia näkökulmia hyödyntäen. Tavoitteena oli päätyä lopulliseen vaatimusmäärittelyn mukaiseen tietojärjestelmämalliin ja kohdeyritykselle sopivan toimittajan valintaan.
Tutkimuksen tavoitteena oli jalostaa malli myöhemmin hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. Osana tiedon analysointiprosessia toteutettiin kysely ja kirjallisuuskatsaus, jonka lisäksi
mallinnettiin tietojärjestelmää käyttävien henkilöiden verkosto. Saatujen tietojen perusteella muodostettiin mallinnus mindmap -menetelmällä. Lopputuloksena saatiin vaatimusmäärittelyssä huomioitavat asiat, jotka liittyvät organisaatioon, henkilöihin, tietoon ja käytettyyn tekniikkaan, joka on yksi laadullisen tutkimuksen tuloksista.
Tutkimuksessa käytetyt lähdeaineistot sisälsivät tutkimuksen tekemisen hetkellä ajantasaisinta tietoa tiedonhallinnasta, tietämyksenhallinnasta, tiedonkäsittelystä, jotka liittyvät
tietojärjestelmäsuunnitteluun vaatimusmäärittelyyn liittyvissä asioissa. Kirjallisuuskatsa-
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uksen aineistot on kerätty luotetuiksi tiedettyjen julkaisijoiden tutkimuksista tai ajantasaisista julkaisuista. Kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimukseen liittyvää tietoa löytyy luvusta
2. Kirjallisuusaineiston etsimisessä hyödynnettiin pääsääntöisesti LUT-Yliopiston kirjastohakutietokantaa sekä erilaisia julkaisuja. Kirjallisuusaineisto on kerätty aikavälillä 15.1–
2.5.2016 ja kirjallisuusaineistoa on täydennetty kesä- ja marraskuun aikana vuonna 2017
sekä vuonna 2019.
Kyselyyn tulevat kysymykset käydään läpi tarkemmin luvussa 4.9.1. Kyselyssä kysymykset muotoutuivat olemassa olevan tietojärjestelmän ominaisuuksiin viittaamalla. Tämä tehtiin sen takia, jotta käyttäjät ymmärtäisivät kysymykset samalla tavalla. Kysely on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Kysely lähetettiin täytettäviksi henkilöittäin, jolloin kyselyn
vastaukset olivat yksilöllisiä. Kysely toteutettiin osittain käyntikyselynä, eli henkilön luona
käytiin henkilökohtaisesti ja odotettiin, että henkilö täyttää kyselyn loppuun saakka. Tutkimukseen ei ole hyväksytty mukaan puutteellisesti tai asiattomasti täytettyjä kyselylomakkeita. Kyselyssä aihepiirit ja haastattelukysymykset olivat määritelty etukäteen. Kyselyn aikana kyselyn tekijällä oli mahdollisuus täydentää aiempia vastauksia. Kysymykset on
luotu ja kysely on toteutettu aikavälillä 15.1–2.5.2016.
Kerätyn tietoaineiston tueksi tarvittiin vertailutietoa olemassa olevista tietojärjestelmistä.
Kyselyn sekä kirjallisuuskatsauksen avulla saatua tietoa täydennettiin vertailututkimuksen
ja verkostoanalyysin avulla. Tutkimuksen tietoa lisättiin kaupallisten ja avoimen lähdekoodin tuotteiden vertailujen avulla. Tietoaineistoa analysoitiin mindmap-kartan sekä arvoverkostojen avulla. Verkostomallinnuksen avulla saatiin käyttäjien käyttäytymiseen tarkennuksia. Vertailu on toteutettu mietinnöissä vaiheessa kolme 2.5–29.7.2016. Vertailua on
täydennetty kesällä 2018 käsittämään myös avoimen lähdekoodin sovelluksia. Tietoa vertailusta löytyy luvusta 3.9.3. Tutkimuksen kannalta piti myös selvittää työnkulku yrityksen
nykyisen tietojärjestelmän käytön osalta. Henkilöstöverkostoanalyysillä saatiin kartoitettua
tietojärjestelmään vaadittavat roolit sekä mallinnettua mahdollinen työnkulku. Vertailun
avulla oli mahdollista luoda keino vaikuttavuusarvion luomiseksi erilaisten ominaisuuksien
osalta. Verkostoanalyysi voitiin toteuttaa laittamalla nykyiset käyttäjäryhmät kartalle samalla arvioiden, keihin he olivat tietojärjestelmän kautta pääsääntöisesti yhteydessä.
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Mietinnät sisältävät mindmap-työkalun avulla koottujen tietojen kokoamisen kaavioksi
yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka avulla voidaan priorisoida toiminnallisuuksia sekä karsia
ominaisuuksia. Mindmap-työkalun avulla koostettu kaavio löytyy luvusta 5.3. Mietinnät
kokosivat yhteen kirjallisuuskatsauksen, kyselyn sekä vertailujen avulla kerätyt tiedot.
Näiden tietojen avulla luotiin mindmap-kartta, joka mahdollisti kerätyistä tiedoista saadun
hahmotelman kokonaiskuvasta. Mindmap-kartan avulla saatiin hahmoteltua kokonaisuus
esille vaihtoehtoineen. Tämä helpotti ominaisuuksien ryhmittämistä toimintojen mukaan ja
tärkeät asiat voitiin laittaa tärkeysjärjestykseen. Näiden mietintöjen lopputuloksena luotiin
analyysi, jonka tuloksena saatiin tutkimuskysymykseen vastaus sekä tutkimuksen ratkaisu.
Mietinnät ja havainnot on toteutettu 2.5.–29.7.2016. Lisätietoa mietinnöistä löytyy luvusta
5.3. Mietintöjen jälkeen tutkimus jatkui tulosten analysoinnilla ja prototyypin luomisella,
jonka jälkeen ensimmäinen versio vaatimusmäärittelystä oli valmis.

1.5 Tutkimuksen rakenne
Tämä tutkimus sisältää kokonaisuudessaan kuusi lukua. Luvut jakautuvat teoreettiseen ja
empiiriseen kokonaisuuteen, jotka jakaantuvat edelleen pienempiin osioihin. Tutkimuksessa on pyritty huomioimaan yrityksen toimintaan ja tietojärjestelmän käyttöön liittyvät kokonaisuudet eri näkökulmista katsottuna. Tutkimuksen ensimmäinen osio (luvut 1-2) on
sisällöltään teoriapainotteinen ja muodostaa tutkimuksen rungon. Ensimmäisessä luvussa
esitellään johdannon avulla tietoa yrityksen taustasta, liiketoiminnasta sekä toimintaympäristöstä. Tutkimuksen osio 2 (luvut 2-3) käsittelevät teoriaa sekä tavoitetilan näkökulmasta
tietojärjestelmävaatimusten määrittämiseksi. Kyseisissä luvuissa vastataan tutkimuksen
kysymyksiin 1 ja 2. Diplomityön empiriaosuudessa tarkastellaan tietojärjestelmäkehitystä
kohdeyrityksen näkökulmasta ja esitellään vaihtoehtoisia tietojärjestelmävaatimuksia. Osio
3 (luvut 4-5) sisältää tutkimuksen toteutuksen sekä tiedonhallinnan ja käytännöllisyyden
määrittelyn tutkimukseen. Luvuissa kuvataan kohdeyrityksen nykytila, tavoitetila sekä
vastataan tutkimuksen alakysymyksiin. Luvussa 4 vastataan tutkimuksen kysymykseen 3 ja
4. Tutkimuksen osio 4 sisältää tutkimuksen tulokset (luku 5). Tämä osio vastaa tutkimuksen kysymykseen 4. Tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto löytyy luvusta 6. Tässä
osiossa kerrotaan tutkimuksen tuloksista, johtopäätöksistä ja annetaan suosituksia myöhemmälle tietojärjestelmän kehittämiselle. Luku 6 sisältää tutkimuksen yhteenvedon, jossa
käydään läpi tutkimuksen ajantasaisuus ja luotettavuus sekä summataan yhteenvedon tu-
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lokset ja niiden arvioinnit tulevaisuuden mietintöihin. Lisäksi tässä luvussa pohditaan rakennetun mittariston, eli vaatimusmäärittelyn käyttökelpoisuutta tulevaisuudessa.
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2 TIEDONHALLINTA OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ
Tässä luvussa esitellään tiedonhallintaan liittyviä asioita. Tarkoituksena on johdattaa lukija
ymmärtämään tiedonhallinnan eri toimintoja ja sitä, miten tiedonkeräysprosessit toimivat
erityisesti ohjelmistokehityksessä.

2.1 Ohjelmistokehityksen historiaa
Tilastotieteilijä Walter Stewart AT&T Bell laboratoriosta (Western Electric co. 1920luvulla) kehitti tilastollisen prosessikontrollin, eli ohjauskaavion, joka on käytössä vielä
tänäkin päivänä (O’Regan, 2014: 8). 1950 -luvun lopusta alkaen on kehityksessä pyritty
kehittämään vaatimusmäärittelyä ohjelmistosuunnittelussa. Tuolloin huomattiin, että ohjelmistojen kasvaessa ja monimutkaistuessa projektien ennustettavuus alkoi heikentyä
(O’Regan, 2014: 34). Tämän seurauksena systemaattiset ohjelmistotuotantomenetelmät
alkoivat kehittyä monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi (O’Regan, 2014: 36). 1980-luvulla
Shewhartin luoma malli järjestelmällisestä lähestymistavasta otettiin mukaan kypsyysmalliin ”Kapasiteetin kypsyysmalli” (Capacity Maturity model, CMM), jossa menetelmää
käytetään eräänä keinona hallita tärkeitä ohjelmistoprosesseja (O’Regan, 2014: 8).
Sovellusten ymmärtäminen ja toteuttaminen on kehittynyt erilaisten sovelluskehitystyökalujen avulla siten, että nykyiset sovellukset ovat aiempaa monimutkaisempia kokonaisuuksia. Ohjelmistotuotanto sisältää seuraavat kahdeksan osa-aluetta: 1) metologian suunnittelun, kehittämisen sekä ohjelmiston testauksen osa-alueet, joiden avulla saavutetaan asiakkaiden toivomat vaatimukset. 2) Ohjelmisto on toteutettu noudattaen tiettyjä sovittuja menetelmiä, jotka on myös testattu asianmukaisesti. 3) Laatu ja turvallisuus on huomioitu
asianmukaisesti. 4) Resursointi ohjelmiston suunnitteluun, testaukseen sekä varmuuskopioiden luominen tulee olla toteutettu riittävällä määrittelyllä. 5) Hallinnolliset sekä laadunvarmistukselliset käytänteet on huomioitu. 6) Ylläpidolliset sekä tukeen liittyvät asiat ovat
huomioituna (O’Regan, 2014: 38). 7) Toimittajan valinta sekä hallinta määrittelee toteutuksen. 8) Konfiguraationhallinta sekä asiakkaan hyväksymistestaus mahdollistaa virheettömän tuotteen.
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Nykyaikaisen ohjelmistokehityksen vaatimustenhallinnan prosessit perustuvat projektinhallinnan kautta tehtäviin arviointeihin taulukon 1 mukaisesti. Arvioinnin kriteerit tulevat
liiketoiminnan puolelta, jota voidaan tarkentaa käyttäjien antamilla tarkennuksilla. Samalla
arvioidaan erilaiset riskitekijät ja määritellään vaatimusmäärittelyn vaatimat kehitykseen
liittyvät tekijät.
Taulukko 1. Ohjelmistonlaadun hallintaan kuuluvat osa-alueet (O’Regan, 2014: 20)
Nykyaikaisen ohjelmistokehityksen vaatimustenhallinnan vaatimukset
1. Projektinhallinta ja arviointimenetelmät
2. Riskin arviointi prosessit
3. Vaatimusmäärittelyn kehitys sekä hallinta
4. Suunnittelu ja toteutus
5. Ohjelmiston elinkaari sekä laadunhallinnan elinkaari
6. Ohjelmiston tarkastelut sekä testaukset
7. Toimittajan valinta sekä hallinta
8. Konfiguraationhallinta sekä asiakkaan hyväksymistestaus
2.2 Vaatimusmäärittelyn määritelmä
Vaatimusmäärittely on osa vaatimustenhallintaa, joka on järjestelmällinen menettelytapa,
jonka avulla varmistutaan siitä, että tilattu tuote vastaa tuotteelle asetettuja vaatimuksia
(JHS 173, 2018: 8). Vaatimusmäärittelyn toteutus saattaa valmistua useiden vuosien päästä
kehityskohteiden tunnistamisen ja kehitystarpeiden keräämisen jälkeen. Vaatimusmäärittely voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, jolloin ensimmäisessä vaiheessa valmistaudutaan
vaatimusten määrittelyyn keräämällä tarpeellisia tavoitteita. Toisessa vaiheessa tuotetaan
vaatimusmäärittelyn tarpeet täsmentämällä, priorisoimalla ja analysoimalla vaatimuksia.
Kolmas vaihe sisältää kerättyjen vaatimuksien hyväksymisen (JHS 173, 2018: 11). Vaatimusmäärittelyä pidetään kommunikaatiotyökaluna liiketoiminnan edustajien ja ohjelmistosuunnittelijoiden välillä. Vaatimusmäärittelyprosessi sisältää teknisiä määrittelyjä, toiminnallisia määrittelyjä sekä case -pohjaisia määrittelyelementtejä. Määrittelyt pitävät sisällään laadullisia muuttujia, jotka liittyvät suunnitteluprosessiin. Vaatimusmääritelmät eivät
saa jättää varaa tulkinnoille (Lutters et al, 2014: 133). Tämä tarkoittaa sisällön osalta mitattavia tavoitteita sekä todennettavia vaatimuksia, jotka on kuvattava yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta, jolloin mahdolliset ristiriidat ja epäselvyydet voidaan sulkea pois. Vaatimusmäärittelyssä vältetään myös kohtuuttomia tai liian tarkkoja vaatimuksia, jotka voivat tar-
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koituksettomasti estää päätöksentekoa tai piilottaa lupaavan ratkaisun muodostumisen
(Lutters et al, 2014: 134). Vaatimusmäärittely muodostuu sisällöllisistä sekä teknisistä vaatimuksista, joiden tarkoituksena on määritellä ohjelmiston toimivuus. Vaatimusmäärittely
voidaan ajatella prosessina, joka sisältää eri tuotantovaiheissa tehtyjä määritelmiä sekä
prioriteettilistoja Vaatimusmäärittelyssä tulee huomioida esitettyjen toiminnallisuuksien
tarkennuksia, erilaisten esitietovaatimusten sekä dokumentaatioiden toimittamista ohjelmistosuunnittelijoille. Vaatimusmäärittely on jaettu kuvan 4 mukaisesti kolmeen vaatimusluokkaan (JHS 173, 2018: 10):
•

Toimintalähtöiset vaatimukset (Resurssivaatimukset)

•

Käyttäjävaatimukset (Laadulliset vaatimukset)

•

Toiminnalliset ja ei -toiminnalliset vaatimukset

Toimintalähtöiset vaatimukset pitävät sisällään resurssienhallinnan, jonka avulla vaatimusmäärittelyn tueksi tulee varata resursseja ja aikaa vaatimuksen keräämiseksi. Resurssivaatimukset liittyvät projektin kokoon ja siinä käytettävän rahan määrään. Käyttäjävaatimukset liittyvät laadullisiin vaatimuksiin, joiden avulla käyttäjät pystyvät hyödyntämään
vaatimusmäärittelyn avulla tuotettuja ominaisuuksia täysipainoisesti. Laadulliset vaatimukset kuvaavat vaatimusmäärittelyssä sen, mitä ohjelmiston halutaan tekevän. Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset pitävät sisällään määrittelyt ohjelmiston toiminnallisuuksista, jotka sisältävät sovellustekniset yksityiskohdat. Halutut määrittelyt kuvataan
yleensä syötteenä ja tulosteina, jotka tietojärjestelmä luo ulkoisten tapahtumien seurauksena. Yleisiä ohjelmiston laadun määritelmiä ovat käytettävyys, oikeellisuus, suorituskyky,
luotettavuus sekä turvallisuus, siirrettävyys, uudelleenkäytettävyys sekä ylläpidettävyys.
(JHS 173, 2018).

Toimintalähtöiset
vaatimukset

Käyttäjävaatimukset

Kuva 4. Vaatimuksien ryhmäjako (JHS 173, 2018: 10)

Järjestelmän
toiminnalliset ja eitoiminnalliset
vaatimukset
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Vaatimusmäärittelyllä tarkoitetaan tietojärjestelmien kehitystyön perustehtävää, jossa määritellään soveltuvat ominaisuudet ja arvioidaan valintaan vaikuttavia ominaisuuksia, joita
tarvitaan määrittelyä varten. Vaatimusmäärittelyn toiminnallisuuksien täsmentämisen tarkoituksena on tarkentaa määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä. Tarkentavina vaatimuksina voivat olla lainsäädännön vaatimukset, käytössä olevat resurssit tai muiden kehityshankkeiden
aikataulut (JHS 173, 2018: 12). Vaatimuksien määrittelyn yhteydessä tulee sopia työn tavoitteista, sekä hyväksymiskriteereistä. Vaatimukset on kuvattava sopivalla tavalla järjestelmän ominaisuuksiksi dokumentoinnin avulla (JHS 173, 2018: 12).
Vaatimusmäärittelyssä pyritään pienentämään olettamuksia sekä pyritään määrittelemään
vaatimuksia toiminnallisuuden ja laatuominaisuuksien ehdoilla rajoitukset huomioiden.
Vaatimusmäärittelyssä selvitetään, mitä tietojärjestelmältä vaaditaan ja miten löydetyt vaatimukset saadaan kuvattua jatkokehitykseen soveltuvalla tavalla. Ohjelmistoon liittyvät
määritelmät voivat liittyä vain osaan sovelluksen komponentteja, jotka eivät vaikuta kokonaiskuvassa vaatimusmäärittelyyn. Sisällölliset substanssivaatimukset tulevat liiketoiminnan määrittelyjen tuloksena ja tekniset vaatimukset, joilla määrittely toteutetaan tulevat
tietohallinnon puolelta.
Vaatimusmäärittelystä on olemassa myös standardeja, jotka keskittyvät mm. ohjelmiston
elinkaarenhallintaan.

Yleinen

käytössä

oleva

vaatimusmäärittelyn

standardi

on

ISO/IEC//IEEE 29148:2011 (IEEE.org, 2018), joka määritellään seuraavasti:
ISO/IEC/IEEE 29148:2011 sisältää vaatimukset ja tuottaa tarvittavaa tietoa tietojärjestelmien vaatimuksista elinkaarihallinnan kautta sekä tarjoaa ohjausta sovellusten vaatimusten
määrittelyn standardien kautta: ISO/IEC 12207 ja ISO/IEC 15288 (IEEE.org, 2018). Standardi tarjoaa ohjelmiston vaatimusmäärittelyä tukevia määrittelyjä tietojärjestelmien elinkaarihallintaan. Määrittelyä tuetaan koko elinkaaren ajan alusta lähtien aina suunnittelusta
ohjelmistotuotteiden sekä palveluiden ja prosessien käytön päättymiseen saakka. Standardi
määrittelee hyvän vaatimuksen rakenteen ja tarjoaa vaatimusten ominaisuuksia sekä käsittelee vaatimusprosessia iteratiivisesti ja hyödyntää rekursiivista soveltamista parhaiden
käytänteiden mukaisesti. Lisäksi standardi tarjoaa lisäohjausta projektin hallintaan sekä
ylläpitoon.
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Standardin käyttö voi sisältyä projektisuunnitelmaan, joka huomioi liiketoiminnan vaatimukset tavoitteiden, prosessien sekä ympäristön määrittelyn kautta (IEEE.org, 2018). Tietojärjestelmän toiminnallisuuksien määritelmät standardi ottaa huomioon integraatiotarpeiden huomioimisessa, tietojärjestelmän ylläpidettävyydessä sekä tietojärjestelmän luotettavuudessa (IEEE.org, 2018). Mahdolliset laajennukset tulee huomioida projektin vastuualueeseen, jolloin toimintaympäristön muutokset sekä tietojärjestelmän turvallisuus huomioidaan standardissa. Sovelluksien osalta standardi ohjaa ottamaan tuotteen näkökulman tarkastelussa, jonka avulla huomioidaan tietojärjestelmän käyttöliittymä käyttäjien sekä järjestelmän näkökulmasta katsottuna. laitteiston, sekä ohjelmistojen osalta tulee huomioida
tietoliikennevaatimukset sekä varmistaa yhteensopivuus muiden infrastruktuurin tuotteiden
kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tietotekniikkaan liittyvä voidaan standardin avulla määritellä standardin avulla valmiin konseptin mukaisesti (IEEE.org, 2018).
Vaatimusmäärittelyssä määritellyn rakenteen mukaiset vaatimukset vastaavat oikeanlaisten
käsitteiden lisäksi aikataulutukseen, budjetointiin, dokumentointiin, kommunikointiin sekä
muut tarpeet huomioiden tavoitteena toimivaan ympäristöön (Kiviluoto, 2013). Vaatimusmäärittelyn tarkoituksena on kartoittaa, arvioida, määritellä, dokumentoida, analysoida ja
muuttaa järjestelmään kohdistuvia tavoitteita ja olettamuksia (IEEE.org, 2018). Tämän
lisäksi myös halutut toiminnallisuudet sekä laatuominaisuudet sekä mahdolliset rajoitukset
tulee kartoittaa ja dokumentoida. Näiden kartoituksien avulla voidaan selvittää vaatimusmäärittelyn keinoin mitä järjestelmältä vaaditaan ja miten löydetyt vaatimukset saadaan
kuvatuksi jatkokehitykseen soveltuvalla tavalla.
Ohjelmistotuotannon alkuaikoina vaatimuksia ei juurikaan tarvinnut määritellä. Ohjelmistot olivat pieniä, jolloin vaatimusmäärittely oli helppoa ja sidosryhmiä oli vähän (Bell ja
Thayer, 1976). Vuonna 1976 julkaistiin empiirinen tutkimus: ”Software requirements: are
they really a problem?” Julkaistun tutkimuksen mukaan riittämättömät ja moniselitteiset
vaatimukset ovat yleisiä ja vaikuttavat huomattavasti ohjelmistojen laatuun (Bell ja
Thayer, 1976). Vaatimusmäärittelyn vaatimukset eivät ilmesty tyhjästä. Niitä täytyy tuottaa, tarkistaa ja korjata tarpeen vaatiessa. Vaatimusmäärittelyssä vastataan kolmeen kysymykseen: Mitä halutaan? Miksi halutaan? kuka ottaa vastuun? Kokonaislaatuhallinnan
(Total quality management, TQM, taulukko 2.) avulla on mahdollista kuvata tekijöitä seitsemän kohdan avulla, joiden avulla voidaan määritellä ohjelmistotuotantoon soveltuvia
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ratkaisuja ongelmanratkaisuun sekä työkaluja vaatimusmäärittelyyn ja muutoksen johtamiseen (Deming, 1986). Taulukon 2 avulla on mahdollista arvioida annettuja vaatimuksia ja
lähestyä asialähtöisesti määrittelyssä havaittuja haasteita tunnistamalla havaittu kehityskohde ja tekemällä riskienhallinnan kautta arvio tunnistetun riskin vakavuudesta. Tämän
jälkeen etsitään havaittuun kehityskohteeseen liittyvä tieto ja analysoidaan se ennen toimintasuunnitelman tekoa. Lopuksi tehdään toimintasuunnitelma ja seurataan kohteen tilannetta. Tarpeen mukaan toiminteen voi toistaa.
Taulukko 2. Total quality management (O’Regan, 2014: 15)
TQM:n määritelmä tiedonhallinnan parantamiseksi
1. Tunnista kehityskohde tai kehityskohteet
2. Arvioi ongelman vaikuttavuus
3. Kerää tietoa ongelmasta sekä erilaisista ratkaisumalleista
4. Data kokoelman kerääminen
5. Analysoi kerätty data
6. Tee toimintasuunnitelma
7. Seuraa vaikutuksia ja toista kohdat tarvittaessa

2.3 Tiedonhallinnan käsitteitä ja merkitys
Tiedonhallinnan tavoitteena on hallita kohdeyrityksen hallussa olevaa informaatiota sekä
tietoa. Tiedonhallinnan prosesseina pidetään informaation keräämistä, tiedon jalostamista
sekä tiedon jakamisen prosesseja. Tiedonhallinnan kannalta keskeinen tiedontallennustila
ja sen kasvattaminen ei sido liikaa pääomaa, joten informaation kerääminen suurelle tallennusalustalle on mahdollista. Tällöin erilaisen informaation tallentamisen jälkeen kerätyn
tiedon muokkaaminen on mahdollista erilaisten informaation analysointialgoritmien avulla.
Yrityksen tiedonhallintaprosessit perustuvat hiljaiseen tietoon, sääntöpohjaiseen tietoon
sekä taustatietoon (Choo, 2002). Tiedonhallintaprosessit voidaan jakaa taulukon 3 mukaisesti kolmeen eri ryhmään, joiden tarkoituksena on määritellä tiedonhallinnan tehokkuutta,
operaatioiden tehokkuutta sekä juurruttaa samat arvot kaikille tiedonhallintaa käyttäville
tahoille.
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Taulukko 3. Tiedonhallintaprosessit (Choo, 2002)
Tyyppi
Hiljainen tieto

Prosessityyppi
- Toimintalähtöinen
- Liittyy toimintaan

Sääntöpohjainen tieto

- Selittävä
- Kovakoodattu

Taustatieto

- Asiayhteyteen liittyvä
- Mainittu tekstissä

Esimerkki
- Tieto/taito
- Hierarkisuus
- Intuitio
- Rutiinit
- Standardoidut
toiminteet
- Tarinat
- Ajattelutapa
- Näkemykset

Käyttö
- Tehtävien tehokkuuden määritys
- Mainostaa operaation tehokkuutta ja hallintaa
- Juurruttaa ja sitouttaa jaetut arvot

Tietojärjestelmät sekä digitaalisessa muodossa oleva informaatio ovat kehittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä tarkoittaa tietojärjestelmien osalta tarkempaa elinkaarihallintaa ja lisääntynyttä tietojärjestelmän ominaisuuksien säännöllistä tarkastelua. Tietojärjestelmien lisäksi myös tiedonhallintaprosessi itsessään vaatii jatkuvaa kehittymistä,
jolloin tiedon analysointia sekä yrityksen tuotteita voidaan kehittää yrityksen tarpeita vastaavaksi.

2.4 Datan määritelmä
Data voi määritelmän mukaan olla tosiallista, päätöksenteossa käytettyä faktaa tai sisältää
eri sisältöisiä asioita (Jashapara, 2004: 14). Dataa kerätään tietämättä tai tietoisesti ulkopuolisista lähteistä ja datan sisältöä yritetään selvittää omien kokemusten perusteella, tai
jättää se huomioimatta. Kuvassa 5 tietämyksen tasot on eritelty siten, että alimpana kerroksena on data (Sui, 2006: 492). Tämän jälkeen tiedon käsittelyprosessin avulla saadaan informaatiota, josta syntyy tietoa. Tiedon avulla syntyy tietämystä ja kun tietämys on sisäistetty, saavutetaan tietämyksen suurin taso: viisaus, josta löytyy totuus (Sui, 2006: 492).
Tämän työn yhtenä tärkeänä osana oli selvittää tutkimukselle tarpeellinen tieto ja millä
tavoin sitä löytyy. Tietojohtaminen tarjoaa kuvan 5 mukaisen näkökulman tiedonkäsittelyyn.
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Totuus
Viisaus
Tietämys
Informaatio
Data
Kuva 5. Datan, informaation ja tietämyksen pyramidi (Jashapara, 2004: 17)
Dataa kerätään ulkoisista lähteistä. Kerätystä ulkoisesta datasta saatu informaatio on arvotonta, mikäli sitä ei voida liittää asiayhteyksiin (Jashapara, 2004: 15). Data koostuu määrällisestä määrästä arvoja erilaisista signaaleista muuttujiin, jotka sisältävät yksittäisiä palasia
informaatiota. Datan lähettäjä, lähetystapa ja signaalin lähde sekä mittari, jolla dataa mitataan, vaikuttavat myös havaittuun dataan (Jashapara, 2004: 15). Laadullinen datan arvo
määräytyy sen sisällön ja tarpeellisuuden mukaan. Kerättyä, alkuperäistä, käsittelemätöntä
dataa kutsutaan raakadataksi. Kenttädata on raakadataa, jota kerätään kontrolloimattomasti
erilaisista ympäristöistä. Kokeellinen data on luotu tieteellisiä tutkimuksia varten. Data ei
välttämättä sisällä semanttista merkitystä tai järjestystä (Tuomi, 2000: 109).
Kuvassa 6 on kuvattu datan käsittelyvaiheet, joiden aikana informaatio muutetaan analyysien kautta tiedoksi (Hernández-Orallo et al. 2016: 76). Informaatioon sisällytetään viittaus lähtötietoon, eli tietolähteeseen ja tekijään. Datan analysointi aloitetaan tarkastelemalla datan sopivuus viittauksien osalta tietolähteeseen, jonka jälkeen dataa aletaan analysoida
ja analysointivaiheessa informaatiovirrasta puuttuneet asiat kerätään, varmennetaan ja hyväksytetään ennen tiedon käyttöönottoa. Analysointi on kehittymässä enemmän koneälyn
vastuulle, jolloin työvaiheita voidaan osin automatisoida erilaisin algoritmein ja määritelmin (Hernández-Orallo et al. 2016: 77).
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• Käsittelemätön
lähdedata
• Suora viittaus
lähteeseen
• Sopii
analysointiin

Analysoitu
informaatio
• Käsitelty
informaatio
• Analysoitu
puutteellinen tieto
• Sopii esimerkiksi
myyntiedustajille

• Varmennettu tieto
• Sopii yrityksen
strategisen
päätöksen tueksi

Raakadata

Tieto

Kuva 6. Prosessi datan muokkautumisesta (Breur, 2009: 117)
Informaatio on järjestelmällisesti organisoitua dataa, kuten esimerkiksi kirjastoissa käytössä oleva tieteellinen Deweyn desimaalinen luokittelu - jaksotusjärjestelmä, joka jakaa kirjat
niiden sisältämän tiedon mukaan (Jashapara, 2004: 15). Informaatio voi olla järjestynyt
symbolijono, johon voidaan liittää jonkinlainen tulkinta. Informaatiolla on usein jonkinlainen rakenne, jonka avulla sisältö voidaan jakaa eri osiin (Tuomi, 2000: 103). Informaatio
liittyy tarkoituksellisuuteen sekä ajantasaisuuteen, jolloin informaatio antaa datalle muodon ja saa informaation vastaanottajan kiinnostumaan datasta. Tämän perusteella datan
vastaanottaja päättelee, onko kyseessä dataa vai informaatiota (Jashapara, 2004: 16). Tiedonkeräysvaiheen jälkeen alkaa tiedon käsittelyvaihe, jossa analysoidaan kerättyä informaatiota ja luodaan tietoa. Informaatiota saadaan tietoverkkojen kautta muun muassa Internetistä sekä sosiaalisen media kautta. Tyypillisiä muita informaatiota sisältäviä lähteitä
ovat sanomalehdet, erilaiset julkaisut, seminaarit, keskustelut sekä seuranta esimerkiksi
televisio, kilpailijoiden mainonta (Kenney ja Gudergan, 2006: 44).
Tietämystä, eli tietoa voidaan pitää käytännön läheisenä toiminnallisena informaationa
(Jashapara, 2004: 16). Kun toiminnallinen informaatio on oikeassa muodossa ja tarjolla
oikeaan aikaan, se luo toimintaedellytyksiä, lisää innovatiivisuutta ja tukee päätöksentekoa.
Tietämys ei kuitenkaan käsitteenä ole yksinkertainen, sillä sitä voidaan käsitellä sekä subjektiivisesti että objektiivisesti. Tämän perusteella tietämys voidaan määritellä eräänlaisek-
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si ilmiöksi, johon vaikuttaa se, mihin tarkoitukseen tietämystä käytetään. Tietämystä voidaan pitää hiljaisen tiedon (miten) sekä täsmällisen tiedon (missä) syklinä, jossa hiljaista
tietoa pyritään muuttamaan täsmälliseksi tiedoksi (Jashapara, 2004: 17). Lisäksi on olemassa muitakin vaihtoehtoisia tietämysmalleja, joita voidaan hyödyntää tiedonhallinnassa,
kuten esimerkiksi postmodernismi, kriittinen teoria tai realismi (Jashapara, 2004: 17).
Loogisesti tarkasteltuna hiljainen ja täsmällinen tieto ovat kuitenkin suurimmassa roolissa
tiedonhallinnan näkökulmasta katsottuna.
Tieto perustuu esitettyihin tosiasioihin, informaatioon, kuvauksiin tai taitoihin (Jashapara,
2004: 17). Tämä on saavutettu kokemuksen tai koulutuksen, keksimisen tai oppimisen seurauksena. Platon on esittänyt tiedolle määritelmän, jonka mukaan väittämä on tietoa, jos se
täyttää kolme kriteeriä: tieto on oikeutettua, tieto on totta ja tieto on uskottavaa (Byosiere
ja Luetige, 2008: 70). Filosofi Rene Descartés mietti kysymystä, voimmeko tietää mitään
varmasti, ja jos voimme, niin miten? (Jashapara, 2004: 36). Descartés määritteli muutamia
kysymyksiä, joihin vastaamalla saadaan varmistus tiedosta: mitä tiedän asiasta, mikä asiassa epäilyttää, miten voin varmistaa, että uskomukseni asiasta on tosia ja voinko ajatella
skeptisesti asiasta (Jashapara, 2004: 36).
Tieto voidaan luokitella varmennetuksi informaatioksi. Tieto voi sijaita pirstaleina fyysisesti eri paikoissa ja tieto voi olla eksplisiittistä, dokumentoitua tai hiljaista tietoa (Kenney
ja Gudergan, 2006: 44). Tieto voi olla myös propositionaalista, eli väitettyä tietoa. Tällöin
tieto keskustelun pohjalta on olemassa, mutta kirjoitettua tekstiä ei löydy. Tietoa ei kuitenkaan ole välttämättä helppoa saada, vaan useimmiten tieto tulee kerätä datasta, jota saadaan
monesta eri lähteestä (Byosiere ja Luetige, 2008: 70). Tieto on ratkaisevassa roolissa, kun
etsitään ratkaisuja sekä saadaan tulosta aikaan. Saadun tiedon laatua voidaan verrata jossain määrin tietolähteiden lukumäärään. Tieto on noussut nykyajan arvokkaimmaksi omaisuudeksi. Samalla, kun resurssimäärät pienenevät, niin tiedon määrä kasvaa. Tieto mahdollistaa ennakoinnin ja on yrityksen johdon strateginen työkalu, jonka avulla helpotetaan
päätöksentekoa (Ayuffeirah at al, 2016: 49).
Viisaus on kykyä toimia käytännöllisesti ja kriittisesti eteen tulleessa tilanteessa (Jashapara, 2004: 17). Viisaus perustuu yksittäisen henkilön arvostelukykyyn. Viisautta on löydetty
tunnetuista lainauksista sekä sananlaskuista. Totuus on viisautta hankalampi löytää, sillä
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teoreettisen lähestymistavan ”ihmisten sosiaalisesta käyttäytymisestä” mukaan teorian
esittäminen neutraalisti ilman objektiivisuutta on hankalaa, mutta se voidaan kuitenkin
tulkita eri tavoin (Jashapara, 2004: 18). Viisauden ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että on
olemassa useita totuuksia yhden totuuden sijaan.
Erilaisista lähteistä peräisin oleva vahvistamaton informaatio muodostaa kokonaisuuden,
jolla tietämys asiasta saadun informaation perusteella mahdollistaa tietämyksen tutkimuksen (Mendonca et al. 1998: 484). Tämän perusteella tiedonhallinnan ontologia voidaan
jakaa neljään eri osaan: tiedonhallinnan olemassaolon tutkimiseen, tiedonhallinnan käsitysten tutkimiseen, tiedonhallinnan tutkimiseen sekä käytettyjen menetelmien ja kysymysten
luonteen tutkimiseen (Mendonca et al. 1998: 484). Datan, informaation sekä tiedon merkitystä voidaan parantaa seuraavan tyyppisellä kyselyllä, jossa kohdeorganisaatioon on rakennetta ylhäältä alaspäin vertaileva tavoite-kysymys-mittaava kysely. Tällä pyritään tunnistamaan tarpeelliset mittauksien kohteet datan käyttäjiltä (Mendonca et al. 1998: 484).
2.5 Tiedonhallinnan eri muodot ja merkitys
Tiedonhallinta voidaan määritellä toiminnallisuudeksi tai prosessiksi. Sen tarkoituksena on
yrityksen hallussa olevan tiedonhallinta organisaation aineettomana pääomana. Tiedonhallinnan alakäsitteitä ovat sisällönhallinta, dokumentinhallinta sekä asiakirjahallinta, joita
kaikkia tarkastellaan erilaisesta näkökulmasta. Tiedon määrällä on vaikutusta yrityksen
tuottavuuteen (Baan, 2013: 4). Tiedonhallintaa voidaan tarkastella taloudellisesta näkökulmasta, jolloin käytetään useimmiten arvona sijoitetun rahan palautumisajalle ROI (return of investment) arvoa (Baan, 2013: 7). Tämä arvo mittaa sijoitukseen käytetyn rahan
palautumisajan. Tiedonhallinnan suorituskyvyn mittaaminen voidaan toteuttaa hyödyntämällä erilaisia mittareita. Tiedonhallinnan mittareina voidaan käyttää taloudellisia mittareita, jolloin toimenpiteiden seuraukset ovat mitattavissa. Lisäksi mittareina voidaan käyttää
tuotannon resurssien, tuotantoprosessien, toimitusketjun, liiketoimintatiedon tai asiakasrajapintaan liittyviä mittareita (Saha et al. 2016: 3). Mittauksessa keskeisenä asiana on tunnistaa mitattavia asioita ja tunnuslukuja, joiden avulla voidaan arvioida mitattavan kohteen
suorituskyky tietyllä aikavälillä ja arvioida tehokkuuden laatu, jo ennen hankintaa (Saha et
al. 2016: 3). Saatujen arvojen perusteella voidaan suorittaa haluttuja analyyseja ja yhdistää
tulokset keskeisimpiin strategisiin tavoitteisiin.
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Tiedonhallinnassa on tunnistettu ja todettu seuraavia haasteita: 1) Liian monta rinnakkaista
tuotekehitystä samanaikaisesti. 2) Projekteilla on liian pitkä kehitysaika. 3) Tiedonhallinnan tarvitsema teknologia ei ole tarpeeksi kehittynyttä, tai 4) markkinat ovat arvaamattomia. 5) Projektit ovat liian laajoja ja ei keskitytä olennaiseen. 6) Vaatimusmäärittelyn muutokset tapahtuvat kesken projektin, tai 7) sisäiset ja ulkoiset määritykset eivät ole selkeitä
(Ellström, 2010: 27). Lisäksi Gartnerin tilaston mukaan tiedonhallinnan kehittämiseen perustetut big data hankkeet maksavat enemmän, kuin yritys on siihen budjetoinut (Hendershot, 2016: 40).
Vaatimukset tiedonhallinnan osalta on kuvattu kuvassa 7. Järkevän ajattelun, eli rationaalisen tason tarjoama tieto tulisi hyödyntää tehokkaasti sen tarjoaman tehokkuuden takia kuvan 7 mukaisesti. Informaation haussa voidaan hyödyntää verkostoa, hiljaista tietoa, sekä
muuta kommunikaatiota. Dokumentoimattoman tiedon hyödyntäminen tarkoittaa käytännön lähestymistapaa, jolloin saadaan sosiaalisen verkoston yhdistämisen avulla enemmän
hyötyä kuin informaatiota vaiheittain käsittelemällä (Ellström, 2010: 29–30).

Rationaalinen
taso:
Informaatiorikkaus

Informaalisen
verkoston
kehitys
Hiljainen tieto
Ad hoc
m
ko munikaatio
Sosiaalinen
taso

Ekplisiittinen
kodifioitu tieto

Informaation
vaiheistaminen
Projekti
koordinaatio
Informaation
vaihtaminen

Kuva 7. Tiedon määrän vaihtelut datan lähteessä (Ellström, 2010: 29–30)
Tiedon laadun ja parantamisen prosesseja käytetään uusien informaatiovirtojen löytämiseksi. Informaatiolähteiden käyttäminen vaatii tietämystä, perusteltua tarvetta sekä tietolähteen luotettavuuden todentamista ennen tietolähteen käyttöönottoa (Debortoli et al.
2014: 291). Informaatiolähteiden tunteminen mahdollistaa tiedon etsimisen ja tunnistami-
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sen. Tietolähteet saattavat muuttaa muotoaan tai vaihtua tiedon etsimisen seurauksena,
jolloin tulee olla mahdollisuus palata takaisin tietolähteelle (Debortoli et al. 2014: 291).
Tämä muodostaa tiedonkäsittelylle syklimäisen luonteen, jolloin tiedon elinkaarenhallinta
on mahdollista.
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3 TIEDONHALLINNAN HUOMIOIMINEN VAATIMUSMÄÄRITTELYSSÄ
Tiedonhallinta on jatkuvasti kehittyvä osa-alue, jonka sisältämät prosessit ja toiminteet
ovat ohjaavia tekijöitä. Tiedonhallinta vaatii erilaisia toimenpiteitä, jotta kerätty data voidaan muuttaa tiedoksi kuvan 8 mukaisesti. Tiedonlouhinnan aloittaminen ja siitä saadun
tiedon hyödyntäminen vaatii hyvää suunnittelua, päätöksentekoa sekä tarpeeksi osaamista,
aikaa, rahaa ja resursseja (Kune, et al. 2015: 79).

Data

Kerätty
informaatio

Hiljainen tieto

Varmistettu tieto

Saatu tieto

Tiedon arviointi
ja jalostaminen

Kuva 8. Tiedon muotoutuminen (Kune, et al. 2015: 79)
Tiedonlouhinta (data mining) on tiedon etsimiseen käytetty tiedonhallintamenetelmä. Se on
yleisnimitys tiedonhankinnasta tietokannoista (knowledge discovery in databases, KDD),
johon kuuluu sekä datanlouhinta, että tiedon löytäminen (Gonzalo et al. 2010: 137). Tiedonlouhinta perustuu datan analysointiin sekä informaation tarkasteluun eri näkökulmista
katsottuina, kuten esimerkiksi tietokannasta, tilastollisesti, matemaattisten kaavojen kautta,
logiikan kautta tai keinoälyn kautta (Gonzalo et al. 2010: 143). Tiedon louhintaprosessi
sisältää tiedonhankinnan kannalta seuraavia datan valmisteluvaiheita ja ennakoivia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa näytteenottaminen datasta ja ennusteiden luominen
koodaustaulukoiden avulla. Analyysityökalujen avulla suodatetaan datasta haluttua infor-
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maatiota. Tiedonlouhinta muodostaa iterointiprosessin datalle, jota ei voida tulkita tai mikäli tietoa ei ole kerätty tarpeeksi (Gonzalo et al. 2010: 144).
Kuvassa 9 on kuvattu raakadatan muuttuminen tiedoksi tiedon louhintamenetelmiä käyttämällä. Tiedon louhintaprosessi alkaa tiedon keräyksestä, jossa hyödynnetään olemassa
olevia tietolähteitä, usein jopa samanaikaisesti (Gaikwad et. al. 2014: 42). Tekstinlouhinnan haasteena ovat eri kielet sekä synonyymit, eli samaa asiaa tarkoittavat eri sanat (Habernal ja Konopík, 2013: 3649). Tekstin analysointiin käytetään hakuun soveltuvia algoritmeja, joilla teksti saadaan analysoitua haluttuun muotoon (Debortoli et al. 2014: 291).
Tekstinlouhinnan etuina ovat erilaisten dokumenttien entiteettien ja niiden välisten suhteiden löytäminen sekä painoarvon antaminen. Tällöin haetut löydetään annettujen painoarvojen ansiosta nopeammin. Aktiivisella tietolähteiden etsimisellä ja kohdentamisella saadaan
aikaan kokonaistilannekuva, jolloin voidaan kohdentaa tiedonhakua tarpeen mukaan (Kune, et al. 2015: 81). Tiedon muoto voi olla tietolähteen mukaan joko strukturoitua tai strukturoimatonta, mutta tiedon käsittelytapa pysyy samana (Jashapara, 2004: 93). Tämän jälkeen kerätty informaatio muutetaan haluttuun muotoon tiedon esikäsittelyn avulla sekä
lisätään olemassa olevaan tietoon. Tiedon analysointimenetelmiä ovat tyypillisesti vieraan
kielen esittäminen ja kääntäminen (Habernal ja Konopík, 2013: 3649), tekstin tietolähteiden analysointi sekä tekstin kirjoitusmallin analysointi (Warren ja Davies, 2007: 180).

Kuva 9. Tiedon etsimisprosessin läpileikkaus (Gonzalo et al. 2010: 145)
Tekstin tai sensorin tuottaman tiedon analysointi riippuu pitkälti saadun datan sekä dataan
kirjoitetun tekstin laadusta. Mikäli keräysprosessin kautta tullut teksti on tunnistetussa
muodossa, niin sen analysointi ja vertailu ovat mahdollisia toteuttaa.
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3.1 Big data sekä tiedon louhintaprosessit
Business intelligence (BI) terminologian kehitti vuonna 1987 Howard Dresner (Debortoli
et al. 2014: 290). Alun perin BI:n tarkoituksena oli saattaa yhteen erilaisia tietoon perustuvia tiedon louhintamenetelmiä, joiden avulla parannetaan päätöksentekoprosessia (Debortoli et al. 2014: 290). Digitalisaatio on mahdollistanut osaltaan big datan hyödyntämisen
liiketoiminnassa (Coccoli et al. 2016: 1) Suuresta datamäärästä ei analysoida 100 % dataa,
vaan datasta kerätään tietty otos, jolla kokonaisuus voidaan mallintaa. Esimerkiksi Nasalla
analysoidaan vain 5-10 % kokonaisdatasta (Jashapara, 2004: 108). Business Intelligence työkalut käsittelevät dataa periaatteessa kahdella eri tavalla, eli yhdistämällä erilaisia informaatiolähteitä sekä yhdistämällä informaatiolähteet tietojärjestelmään (Breur, 2009:
114). Data on tallennettu tietokantaan, jolloin tietojen yhdistämisen yhteydessä voidaan
luoda tarvittavat säännöt datan käsittelyä varten (Warren ja Davies, 2007: 178). Datan käsittelyn aikana osa tietoa jätetään pois yhdistetystä tietokannasta (Breur, 2009: 117).
BI:n tarkoituksena on saada ymmärrystä sekä tilannekuvaa reaaliaikaisesti muuttuvasta
liiketoimintaympäristöstä suuren datamäärän avulla. Alla oleva taulukko 4 sisältää eritellyt
BI:n tuottamat mittaukset ja mittausten tuomat hyödyt. Business intelligence pitää sisällään
erilaisten sisäisten sekä ulkoisten käytäntöjen, tilastojen, raporttien, matriisien sekä datan
tutkimiseen soveltuvia työkaluja. BI auttaa kontrolloimaan kerättävää informaatiota organisaation sisä- ja ulkopuolelta mahdollistaen datan käsittelyn annettujen ehtojen mukaisesti. Yrityksissä hyödynnetään BI tietoa pääsääntöisesti hankintojen hyödyn todentamiseen
sekä BI prosessien tehokkuuden todentamiseen taulukon 4 mukaisesti (Lönnqvist ja Pirttimäki 2006: 34).
Taulukko 4. BI:n tuottamat mittaukset ja hyödyt (Lönnqvist ja Pirttinen, 2006: 33)
Mittauksen tarkoitus
BI arvon mittaus

Kenelle
Organisaation johto
Tutkijat

BI prosessin hallinta

BI ammattilaiset
BI palvelun tarjoajat

Odotetut hyödyt
BI prosessi tehostaa organisaation toimintaa
BI prosessi tuottaa informaatiota
Parantaa organisaation muiden tietojärjestelmien tehokkuutta
BI järjestelmän suorituskyvyn optimointi
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Business Intelligence prosessi koostuu tyypillisesti neljästä eri vaiheesta: Informaation
tarpeen tunnistamisesta, informaation kartoituksesta ja hankinnasta, informaation analyysistä, sekä informaation tallennuksesta sekä hyödyntämisestä (Williams, 2014: 13). Ensimmäisessä vaiheessa tulee tietää liiketoiminnan tarpeet, jotta oikeanlaista informaatiota
osataan etsiä (Bouguessa, 2015: 8637). Toisessa vaiheessa liiketoiminnan kannalta tärkeät
tiedot ja tietolähteet otetaan käyttöön ja muutetaan erilaisiksi prosesseiksi ja palveluiksi.
Kolmannessa vaiheessa analysoidaan kerätty informaatio ja neljännessä vaiheessa tallennetaan saatu tieto sekä hyödynnetään sitä liiketoiminnassa.
Kune et al. (2015) mukaan eri tietolähteistä, eri tiedonsiirtomenetelmiä hyväksikäyttäen
kerättyä datamassaa kutsutaan big dataksi kuvan 10 mukaisesti. Big datan sisältämä datamäärä saattaa kasvaa erittäin suureksi (Nobubele ja Mtsweni, 2016: 296). Data on tarkoitus saada tietolähteistä tietokannan käyttöön hyödyntämällä koneälyä, eli oppivia tekniikoita (Kune, et al. 2015: 80). Dataa analysoidaan tyypillisesti isojen tietomäärien analysointiin
suunniteltujen erilaisten työkalujen ja niiden sisältämien algoritmien avulla (Sethi, 2016:
179). Kerätty data tarvitsee usein datan rikastamista eli puuttuvan informaation etsimistä ja
lisäämistä, jotta datan laatu pysyy tasalaatuisena (Won et al. 2003: 96). Big datan olemassaolon tarkoituksena on saada data sellaiseen muotoon, että sitä voidaan analysoida ja paikata puuttuvien osien etsinnällä. Työympäristön tulisi tukea mahdollisuutta hyödyntää analysoituja tietoja päivittäisissä työtehtävissä (Coccoli et al. 2016: 1). Tyypillisesti big dataksi luokiteltavia tietomassoja syntyy paikkatiedoista, Internet-sivujen sisällöstä, erilaisista
teksteistä, RFID-datasta, erilaisten verkkojen siirtämistä tiedoista, laitteiden toimintaa
tarkkailevien mittareiden lähettämästä datasta kuten esimerkiksi säähavaintoasemien informaatiovirran sisällöstä, sosiaalisen median sisällöstä sekä laitteiden telemetriatiedoista
(Coccoli et al. 2016: 1). Big datan etuna on se, että tieto voi olla käytössä useassa paikassa
samaan aikaan eri tarkoituksissa (CIOL writers, 2016: 1). Big data ei välttämättä tarjoa
nopeaa ratkaisua tiedonsaannin ongelmiin, sillä datamäärä aiheuttaa omat hidasteensa ja
datan analysointi vie aikaa (Hendershot, 2016: 44).
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Kuva 10. Big datan ulottuvuudet (Kune, et al. 2015: 97)
Tekninen infrastruktuuri pitää sisällään eritasoisia kerroksia, joilla kaikilla on kuvan 11
mukaisesti oma tarkoituksensa. Avainasemassa on tiedonhakuun suunniteltu käyttöliittymä
(Kune, et al. 2015: 94). Käyttöliittymän avulla hallitaan infrastruktuuria siten, että oikeanlaista tietoa saadaan kerättyä, tallennettua sekä analysoitua. Fyysinen kerros tallentaa halutut datavirrat tietokantoihin, josta ne erotellaan käyttäjien tekemien hakujen mukaan ja
viedään edelleen käsiteltäväksi. Laskentakerroksessa olevien komponenttien avulla suoritetaan laskuoperaatioita, sekä saatuja tuloksia yhdistetään muuhun informaatioon analyysejä
varten. Analytiikkakerros pitää sisällään sovellukset sekä algoritmit, joilla saadaan esitettyä tiedot halutussa muodossa.
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Kuva 11. Big datan kerroksittainen arkkitehtuuri (Kune, et al. 2015: 95)
Business intelligence -toiminteet sekä tiedon louhintamenetelmät vaativat tuekseen teknisen infrastruktuurin. Siihen kuuluvat laitteistojen tallennuskapasiteetti, tiedonsiirtonopeus
sekä palvelimen suorittimen tehokkuus, jotka ovat osa keskeistä suorituskyvyn arviointiprosessia. Datan laadun ohella voidaan mitata tiedonsiirron nopeutta sekä tallennuskapasiteettia. Mittaukset mahdollistavat ennakoimisen sekä nykytilanteen selvittämisen teknisen
suorituskyvyn osalta (Bauer, 2005: 68). Saadut mittaustulokset sisältävät määrittelyt sekä
toteutuneiden suoritusarvojen erotuksen (Won et al. 2003: 97).
3.2 Tiedonhallinnan arkkitehtuurimallit
Tiedonhallinta vaatii jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä. Tiedonkeräämisen tarve syntyy
asiakkaan tarpeesta, jota tuotteet sekä palvelut tukevat. Tyypillisesti erilaiset arkkitehtuurimallit tukevat tiettyä tiedonhallinnan tarvetta, jolloin tiedonkeräys mahdollistuu. Organisaation tarvitseman tiedon tärkeysjärjestyksen voi ajatella yksinkertaisemmin kuvan 12
mukaisesti. Triangulaatioajattelumallin mukaan yritykselle tärkeimmät asiat ovat asiakkaat
ja asiakkaiden tarvitsemat tuotteet ja palvelut. Asiakkaat sekä toiminnan mahdollistavat
liiketoimintaprosessit ovat hierarkiassa korkeammalla liiketoiminnan mahdollistajana. Liiketoimintaprosessit mahdollistavat ketterän toiminteen ja kuvaavat kuinka sitoutunut on
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organisaation johto toteuttamaan yrityksen strategiaa (Winby ja Worley, 2014: 227). Tämän jälkeen tulevat tärkeysjärjestyksessä tuotteet ja palvelut, jotka tarkoittavat prosessien
toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä täyttäen asiakkaan toivomukset (Winby ja
Worley, 2014: 227). Tietoa on vaikea tuottaa ilman prosessia ja informaatiota. Tällöin
hyödynnetään testausrutiinia, jolloin kehitetään ja opitaan oikeanlaiset toiminteet kokeilemalla (Winby ja Worley, 2014: 227). Kerätty tieto tuo lisäarvoa ja sen perusteella voidaan
tehdä toimenpiteitä tai suunnitelmia. Tieto voi olla muodollisesti eksplisiittistä, dokumentoitua tai esimerkiksi hiljaista tietoa (Kenney ja Gudergan, 2006: 44). Tieto voi olla myös
propositionaalista tietoa, eli väitettyä tietoa. Tällöin tieto keskustelun pohjalta on olemassa,
mutta kirjoitettua tekstiä ei löydy. Tiedon kerääminen on syklimäinen prosessi, joka on
jatkuvan parantamisen piirissä (Temponi, 2005). Ilman prosessia ja informaatiota toiminnan ylläpitäminen on haastavaa. Kokonaisuutena kolmion määrittelemät asiat pitävät sisällään kaikki toisistaan riippuvaiset liiketoiminnan peruselementit.

Asiakkaat
Tuotteet
ja
palvelut
Prosessit ja
osallistujat

Informaatio
ja
teknologia

Kuva 12. Tiedonhallinnan kolmio (Breur, 2009: 120–123)
Algoritmipohjainen arkkitehtuuri tarkoittaa tietojärjestelmää, johon on koodattu tietty määrä skriptejä sekä matemaattisia lausekkeita, joiden pohjalta tietojärjestelmä luo ja toteuttaa
halutun toiminteen. Tiedonkäsittely on pyritty automatisoimaan lausekkeiden avulla, jolloin tieto muuttuu oikeanlaiseen muotoon käsittelyn aikana. Näihin algoritmeihin kuuluu
muuan muassa tilastollisia algoritmeja, automaattisia vuorovaikutuksen havaitsemistapoja,
matemaattisia malleja sekä ryhmittelyalgoritmeja, päätöksentekoprosessin algoritmeja,
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sumeaa logiikkaa, asioiden linkityksiä, päätöksentekopuita sekä muita eri käyttötarkoituksiin luotuja mallinnuksia (Liao et al. 2012).

Järjestelmäarkkitehtuuriin perustuvassa tiedonhallinnassa käytetään käsitteellistä mallia,
joka tunnistaa datan rakenteen, käyttäytymisen sekä muita informaation käsittelyyn asetettuja näkökulmia. Järjestelmäarkkitehtuuri käyttää elementtejä, jotka sisältävät sovelluskerroksia, sekä laitteistoon perustuvia toimintoja mahdollistaen erilaisten analyysien tekemisen. Tällä analysointityypillä voidaan tehdä semanttisia, regressio-, tilastollisia, klusteri-,
asiakaskäyttäytymis- sekä erilaisia prosessianalyyseja (Liao et al. 2012).
Oppivat sovellukset, eli agentit mahdollistavat aktiivista tiedonhakua tietojärjestelmistä.
Ominaisuuksiensa ansiosta agentit voivat tutkia itsenäisesti tietoverkkoa sekä niihin liittyneitä palvelimia ilman sidonnaisuutta omaan palvelimeen. Oikealla ohjelmistokoodilla
varustettu agentti voi oppia tai hyödyntää agenttiin ohjelmoitua tietoutta tehtävän suorittamiseksi. Agenttisovellus voi olla yksinkertainen tai monimutkaisesti rakennettu. Agentti
voi olla osa useita agentteja sisältävää järjestelmää, tai osa monimutkaista tietojärjestelmää. Agenttien tulee olla kuitenkin sovelluksia, jotka tulee huomioida osana tietokoneen
käyttöliittymäsuunnittelua sekä järjestelmäarkkitehtuuria (Liao et al. 2012). Agentit mahdollistavat hakukriteerien mukaisen ohjelmoidun tiedon etsimisen annettujen arvojen mukaisesti myös tietokannan ulkopuolelta. Tällöin tietojärjestelmä etsii tietoa annetun hakukriteerin mukaan, jolloin heikko hakusana tai -ehto saattaa aiheuttaa yllättäviä inhimillisiä
epätarkkuuksia, kommunikaatiokatkoksia tai yllättäen muodostuneita aikakapeikkoja (Marine Corps Gazette, 2002: 12). On arvioitu, että noin 20 % tiedosta löytyy tietokannoista ja
loput 80 % tiedosta löytyy strukturoimattomasta tekstiä sisältävästä datamassasta (Warren
ja Davies, 2007: 178). Tyypillisiä lähteitä strukturoimattomalle datalle ovat esimerkiksi
sähköposti, intranet, tiedostot kansioissa (Warren ja Davies, 2007: 178).
3.3 Tiedonhallinnan valmiit käytänteet ja niiden hyödyntäminen
Tiedonhallinnassa kannattaa hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja, jotka perustuvat parhaisiin käytänteisiin. Parhaat käytänteet ovat olemassa olevia standardeja menetelmistä, jotka
huomioivat kokonaistiedonhallinnan ilman poikkeamia, mukaan lukien tiedon elinkaarenhallinnan (Kune, et al. 2015: 100). Kokonaistiedonhallinta hyödyntää laadun mittaamiseen
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erilaisia analyysejä, joista usein käytetään mietintöjä (mindmap), vuokaavioita, syy- ja
seuraustaulukoita sekä Swot –analyysejä. Lisäksi tueksi voidaan tuottaa liiketoiminnan
kohteiden analysointeja, sekä erilaisia tuotteiden, kilpailijoiden, rahoituksen sekä liiketoiminnan tekemiä tutkimuksia (Total Quality Management, 2017). Kapasiteetin kypsyysmalli (Capability Maturity Model, CMM) mahdollistaa toteutuksen, jonka avulla resurssit,
käyttötarkoitus sekä rahoitus kohdentuvat tavalla, joka on toimiva ja toistettavissa (Hanson, 2016: 15). Kypsyysmalliin liittyy usein laadullinen kypsyysmalli (Total Quality Management, TQM), jolla hallitaan ja kehitetään prosesseja. Tarkoituksena on hyödyntää
valmiita menetelmiä, joilla saa aikaan parhaan lopputuloksen (Jashapara, 2004: 134). Kypsyysmallin tehtävänä on luoda tiedonhallinnan toimintaa tukevia prosesseja, joilla hallinnoidaan tiedonhallinnan kokonaisuutta (Pekkola et al. 2015: 21). Kuvassa 13 on kuvattu
periaatemalli kypsyysmallin kolmivaiheisesta toteutuksesta: Suunnittelu, palvelu ja lopputulos. Mallin vaiheet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa suunnitteluvaiheessa konsultit, asiantuntijat sekä materiaalintoimittajat luovat omien toiminteidensa avulla reunaehdot toiminnalle. Mallin lopputuloksena organisaatio kykenee omaksumaan ja luomaan reunaehtojen pohjalta toimintamallin, jolla otetaan käyttöön tarpeelliset palvelut. Palvelukokonaisuuden osa-alueisiin tarvitaan esimerkiksi palvelunhallintaa, palvelun kehittämistä,
prosessien hallintaa sekä tukipalveluita (Chen et al. 2014: 192). Tiedon elinkaarenhallinta
on osa tiedonhallintaa, sitoutumista tiedon päivittämiseen sekä vastuunkantamista tuotteen
jakeluun (Pekkola et al. 2015: 21). Myös tarvittavien muutosten toteuttaminen ja aikatauluttaminen ovat tärkeässä roolissa. Kypsyysmalleissa on ollut tarkoituksena mitata erilaisin
mittarein sitä, miten tietoa käytetään ja mitä tietoa tarvitaan. Tarkoituksena on ollut kartoittaa, mitä ominaisuuksia on järkevä hyödyntää ja kehittää (Pekkola et al. 2015: 21). Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa kokonaisarkkitehtuurillista laaduntarkkailua sekä suunnittelua tiedon laadun parantamiseksi (Chen et al. 2014: 190). Kypsyysmallien tuoman
tiedon avulla voidaan kehittää tietohallintoa ja tietojohtamista. Tietojohtaminen parantaa
organisaation sisäistä arvonluontia, mahdollistaa muutosvalmiuden ennakoimisen sekä
tietämyksen keräämisen, luomisen, hakemisen, levittämisen ja hyödyntämisen (Fabritius,
2014: 1). Tiedon elinkaaren hyöty saadaan optimoitua oikea-aikaisella ja kohdennetulla
tiedon jakamisella (Pöysti, VTTK, 2009).

Palvelut
• Osaavat henkilöt
tietojärjestelmän
käyttöönottoon
• Vastuuta henkilöt
• Suunnittele palvelut
• Sitouta henkilöstö
käyttämään
tietojärjestelmää
• Arvioi ja suunnittele
oikeat ominaisuudet
• Valvo palvelun
käyttöä

Lopputulos, Toiminnallisuus

Suunnittelu
• Arviot tarpeesta,
työmäärästä, ja
rahasta
• Projektisuunnitelma
• Määritä projektin
elinkaari
• Resurssitarvearvio
• Suunnittele
henkilöstöryhmien
kanssa
• Riskien hallinta

Liiketoiminnan ydinpalvelut

Konsultit,Toimittajat
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Lopputulos
• Oikein määritellyt
projektiosat
• Prosessit luovat
laatua
tiedonhallintaan
• Vasteajat pienenevät
• Tiedonsiirto sekä
tallennuskapasiteetti
ovat oikein
tallennettu

Kuva 13. Kypsyysmallin teoria (Hanson, 2016: 15)
Tietoon ja tiedon laatuun liittyvä SECI-malli (Socialization, Externalization, Combination,
Internalization) tuottaa tietoa, jolloin tarkastellaan kykyä etsiä, luoda, omaksua sekä hyödyntää erilaisissa muodoissa olevaa informaatiota. SECI-mallin prosessi on kuvattu neljän
eri vaiheen avulla, joita ovat tiedon sisäistäminen, tiedon ulkoistaminen, tiedon yhdistäminen sekä sosialisaatio (Kasem et al. 2011: 372). SECI-mallin käyttö perustuu siihen, miten
luotu tieto muuntuu vuorovaikutuksen ansiosta. Näiden neljän eri muodon, piilotetun sekä
käsitteellisen muodon välille muodostuu neljässä vaiheessa sykli, muodostaen iteratiivisen
prosessin (Kasem et al. 2011: 372). SECI-mallin avulla pyritään ylläpitämään organisaation saavuttamaan asemaa toimintaympäristössä (Nonaka ja Takeuchi, H. 1995). SECImallin avulla luodun tiedon prosessimalli on kehitetty organisaatioita varten, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen (Nonaka ja Takeuchi, 1995). Mallin etuna on
kommunikaation sekä tiedon huomioiminen. SECI -mallin ideana on tiedon ja tietämyksen
jatkuva kehittyminen prosessina, joka on kuvattu mallissa spiraalimaisena nauhana. Tämä
tarkoittaa eksplisiittisen tiedon ja hiljaisen tiedon vuorovaikutusta keskenään. Vuorovaikutuksen seurauksena luodaan uutta tietoa siten, että jo olemassa olevaa tietoa jaetaan ja siitä
syntyy uutta tietoa (Kasem et al. 2011: 372). SECI-mallin mukaan tapahtuva vuorovaikutukseen perustuvat tietoa iteroivat kierrokset tarkentavat ja lisäävät olemassa olevaa tietoa,
jolloin jossain vaiheessa kierrosta vanhasta tiedosta syntyy uutta tietoa sekä tietämystä.
Tietämystä voi kuvata sanoilla mitä, miksi, miten ja kuka (Jashapara, 2004: 35–37). Tietämys on määritelty kokemusperäiseksi tiedoksi sekä tekemisen kautta syntyneeksi näkemykseksi, jonka avulla organisaation tuotteita ja palveluita voidaan parantaa (Kasem et al.
2011: 372).
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Kuvassa 14 olevat elementit sisältävät strukturaalisia sekä informaalisia tiedonhallintaprosesseja. SECI-mallin elementtien avulla tiedonhallinta kuvataan keskusteluiden avulla
tapahtuvaksi hiljaisen tiedon levittämistavaksi, joka muuntuu ja kehittyy mitä enemmän
henkilöitä osallistuu hiljaisen tiedon jakamiseen (Siu 2006: 492). SECI-mallin kehän ensimmäinen elementti sosiaalistaminen tarkoittaa tiedonsiirtoa hiljaisesta tiedosta sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla julkiseksi tiedoksi. Toisena elementtinä oleva ulkoistaminen
tarkoittaa hiljaisesta tietämyksestä siirtymistä koodattuun tietämykseen, eli muiden käytettävissä olevaan ymmärrettävään muotoon. Kolmas elementti, eli tiedon yhdistäminen tarkoittaa siirtymistä koodatusta tietämyksestä sisäistettyyn tietämykseen, jolloin uusi tieto
voidaan yhdistää aiemmin kerättyyn tietoon. Neljäntenä elementtinä on sisäistäminen, joka
muodostaa siirtymän sisäistetystä tietämyksestä hiljaiseen tietämykseen. Tämä tarkoittaa
tiedon muuttumista neljännessä elementissä hiljaiseksi tiedoksi ja osaksi henkilökohtaista
tietämystä.
Ulkoistaminen
(Artikulointi
hiljaisen tiedon
käytössä)

Sosialistaminen
(Jaetaan ja
luodaan hiljaista
tietoa)

Yhdistäminen
(systematisointi
soveltamalla
tietämystä)

Sisäistäminen
(Oppiminen ja
uuden hiljaisen
tiedon käyttö)

Kuva 14. Tiedon luomisen SECI-malli (Nonaka ja Takeuchi, 1995)
Tiedonhallinnan menetelmiä ja prosesseja saadaan kehitettyä erilaisten valmiina olevien
kypsyysmallien sekä parhaiden käytäntöjen avulla (Pekkola et al. 2015: 25). Prosessikaaviosta voidaan määritellä kriittiset vaiheet, joilla korostetaan mallinnuksen yhteydessä prosessin toimivuudelle tärkeitä asioita. Lisäksi voidaan luoda vaihtoehtoisia malleja (Jasha-
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para, 2004: 135). Kypsyysmalli näkyy parhaiten organisaation ulkopuolelle organisaation
kyvyssä ratkaista asiakkaansa ongelmat (Sveiby, 2001: 346).
3.4 Tiedon elinkaarenhallinta
Kerätyn tiedon elinkaarenhallinta on pienempi kokonaisuus, mutta vaatii enemmän tarkkuutta. Kerätyn tiedon elinkaarenhallinta aloitetaan tiedon luomisella kuvan 15 mukaisesti. Tiedon luomisen jälkeen alkaa tiedon hyödyntäminen. Tiedon käytön perusteella voidaan määritellä kuvan 15 mukaisesti, miten tieto jaetaan. Tarpeellinen tieto tulee varastoida asianmukaisesti sekä arkistoida määritellyn ajanjakson ajaksi. Tarpeeton ja vanhentunut
tieto tulee poistaa. Tiedon elinkaari voi olla määritelty nopeaksi, jolloin tietoa päivitetään
tarpeen mukaisesti. Tiedon kiertosykli voi olla myös hidas, jolloin tieto saattaa olla päivämäärältään vanhaa, mutta sisältäen hitaasti päivittyviä tai hankalasti selvitettäviä tietoja
(Kune, et al. 2015: 100). Tiedon elinkaarenhallinta voidaan toteuttaa tiedon poistamisen
osalta automaattisesti. Myös tiedon päivityspyynnöt voidaan toteuttaa automaattisesti generoitujen viestien avulla. Tällöin käyttäjän ei tarvitse huolehtia automatiikan tekemistä
ratkaisuista asetusten määrittämisen jälkeen. Tietojärjestelmään lisätyn automatiikan avulla
voidaan varmistua toiminnallisuuksien toteutuksesta ilman käyttäjien aktiivisia toimenpiteitä (Kune, et al. 2015: 100).

Luominen

Poistaminen

Käyttäminen

Arkistointi

Jakaminen

Varastoiminen

Kuva 15. Tiedon elinkaarihallinta (Ashja ja Hadizadeh, 2015: 619)
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Tiedonkeräyksen tuottamat tiedot viedään tietovarastoon jatkojalostusta varten kuvan 16
mukaisesti. Kuvitteellinen, alkuperäinen, keskusteleva sekä ennakoiva tieto tulee erottaa
toisistaan, mutta tietolähteinä ne peilaavat organisaation tietoutta (Daudelin, 1996: 37).
Ulommaisena renkaana ovat yrityksen rajat ylittävä täsmällinen hiljainen tieto.

Näkemys
tietämyksestä
Tietovaranto
Kuvitteellinen-,
alkuperäinen-,
keskusteleva-,
ennakoiva tieto
Yrityksen rajat ylittävä-, täsmällinen
hiljainen tieto

Kuva 16. Tietämyksen kaaviokohde organisaatiossa. (Fabritius, 2014)
Tiedonhallinnan elinkaari muotoutuu kerroksittain kuvan 16 mukaisesti. Tiedon elinkaarenhallinta alkaa näkemyksestä, jossa tiedetään tarpeet informaation käytölle sekä mahdolliset tietolähteet, joiden avulla raakadatan keräys voidaan toteuttaa. Aineettoman pääoman
arvon koostuminen on kuvattu taulukossa 5.
Taulukko 5. Aineettoman pääoman arvon koostuminen (Sveiby, 2001: 346)
Aineettoman pääoman arvon koostuminen
1. Asiakassuhteet
2. Yhteistyötahot
3. Brändin ja maineen hallinta
Tietoa voidaan luokitella taulukon 5 mukaisesti asiakassuhteiden ylläpitoon liittyvänä tietona, yhteistyötahojen tarvitsemana tietona tai brändin ja maineenhallintaan liittyvänä osatekijänä. Tietoa syntyy, kun informaation sisältämät käsitteet on integroitu kokemuksiin,
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tuntemuksiin, sekä tarpeen mukaiseen tiedonkeräykseen (Sui, 2006: 493). Tietopääoman
kategoriat tuottavat kerätystä tiedosta tietoutta (Rowley, 2006: 1248).
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4 KOHDEYRITYKSEN TIEDONHALLINNAN PROSESSIT JA VAATIMUSTENHALLINTA
Tiedonhallinnan prosessit yhdistyvät liiketoiminnan prosessien kanssa luoden yhteisen
tavoitteen jatkuvalle laadun parantamiselle. Kohdeyrityksen tarkoituksena on parantaa
toimintatapojaan, joiden ansiosta asiakkaat saavat aiempaa laadukkaampia tuotteita. Kohdeyrityksen tavoitteena on lisätä henkilöstönsä käyttämiä työkaluja parantaen samalla kohdeyrityksen tuottavuutta samalla kun kohdeyrityksen käytössä olevia tietojärjestelmiä nykyaikaistetaan.
Kohdeyrityksen liiketoiminta on aiemmin toiminut asiapohjaisesti. Nykyisen toimintamallin mukaan kohdeyrityksen toiminteita pyritään suorittamaan enemmän prosessimaisesti.
Prosessimaisuuden etuna ovat aina laadultaan suunniteltu, tasainen lopputulos. Tiedonhallinprosessien keskeisin tavoite on tunnistaa tietovirroista oikeanlainen informaatio ja jalostaa se asiakkaan toivoman mallin mukaisesti. Tiedonhallintamenetelmät yhdistettynä tiedonhallinprosessien sekä informaatiovirtojen hyödyntämiseen mahdollistavat uusien tuotteiden valmistamisen asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Tiedonhallintamenetelmien kehittäminen nostaa kohdeyrityksen suorituskykyä sekä mahdollistaa henkilöstön osaamisen
kehittämisen.
4.1 Tiedonhallinnan prosessit
Tiedonhallinta sekä tiedon louhiminen ovat teknistä osaamista vaativaa työtä, jotka muodostavat tiedonhallinnan elinkaarenhallinnan. Osaamisen lisäksi tiedonhallinta tarvitsee
tuekseen nykyaikaista teknologiaa. Yrityksen tavoitteena on uusien tuotteiden luominen
sekä jo olemassa olevien tuotteiden laadun parantaminen sisäisille sekä ulkoisille asiakkaille. Tiedonhallinnan prosessit tulee luoda prosessimaiseksi kokonaisuudeksi tiedonlouhintaprosessien ympärille.
Kohdeyrityksen henkilöistä tietojärjestelmää käyttävät kaikki tiedon jalostuksen parissa
työskentelevät henkilöt. Osana yrityskulttuuria nykyiset prosessit muodostavat yrityksen
kattavan prosessikokonaisuuden, jonka avulla muodostetaan päivittäin suoritettavat ydintehtävät. Tietojärjestelmään kirjataan erilaisia tapahtumia ja asioita, joita sitten analysoijat
myöhemmin tutkivat ja tuottavat tuotteita tilanneille asiakkaille. Tietojärjestelmän ydinprosessit on kuvattu kuvassa 17. Ydinprosessi, eli tuotteen luominen alkaa asiakkaan te-
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kemän tilauksen perusteella. Tilauksen vastaanoton jälkeen vastaanottaja tallentaa saamansa tiedot tiedonsiirtomedialla (esimerkiksi CD-levy tai jokin muu tiedon tallentamiseen
soveltuva tiedonsiirtomedia) ja vie henkilökohtaisesti tiedot vastuulliselle käsittelijälle,
joka aloittaa datan analysoinnin ja etsii lisää aiheeseen liittyvää tarpeellista tietoa.

Kuva 17. Tiedonkäsittelyn keskeiset vaiheet tietojärjestelmässä
Kuvassa 17 on kuvattu erilaisten prosessien ja toimenpiteiden sykli tietojärjestelmässä.
Prosessiin kuuluva tietojärjestelmän aktivointi tapahtuu tiedon tuomisen yhteydessä, jolloin tietojärjestelmään tallennetaan asiaan liittyvä informaatio tiedon käsittelijän toimesta.
Tiedonkeräyspäätöksen jälkeen aloitetaan informaation käsittely ja etsitään tilatulle tuotteelle lisätietoa. Tutkijoiden toimesta erilaisista tietolähteistä täydennetty materiaali muodostaa tuotteen tai tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tietoa voidaan päivittää koko
prosessin ajan esimiehen arviointiin saakka. Esimies voi antaa arvioinnin jälkeen luvan
tuotteen luovutukselle tai tuotteen jatkojalostukselle. Lisätiedon hakuprosessin tulokset
tallennetaan tietojärjestelmään, jossa informaatiosta muodostetaan asiakkaan tilaama tuote.
Esimiesarvioinnin jälkeen tuote hyväksytään ja toimitetaan tilaajalle. Tarvittaessa tietoa
voidaan päivittää ja tietoon sekä tiedon lähteelle voidaan tarvittaessa palata.
Tiedonhallinnan kehityksen keskeisenä ominaisuutena on tiedonlouhinnan ja tiedonhallinnan prosessien tunnistaminen ja muodostaminen sykliseksi kokonaisuudeksi. Tiedonhallintaprosessit jaetaan ydin- ja tukiprosesseihin, joiden avulla tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa.
Ydinprosessit sisältävät tiedon tuottamiseen liittyvät toiminteet ja tukiprosessit sisältävät
tietojärjestelmän ylläpitoon liittyvät työt. Prosessikuvauksen avulla on tarkoitus kuvata
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tietojärjestelmän käytössä olevat prosessit, joiden avulla toiminnot suoritetaan ja mitä sidosryhmiä tarvitaan mukaan prosessien tueksi.
4.2 Vaatimusmäärittelyn hyödyntäminen tietojärjestelmässä
Tietojärjestelmäprojektin hankinnan keskeisenä tavoitteena on tietojärjestelmien vaatimusten määrittely ja tunnistettujen vaatimusten hyödyntäminen tuotannossa. Tietojärjestelmän
vaatimusmäärittelyn onnistuminen voidaan todentaa vasta tietojärjestelmän testausvaiheessa. Mikäli tietojärjestelmän ominaisuudet eivät todellisuudessa vastaa vaatimusmäärittelyssä kuvattuja toiminteita, on tietojärjestelmä hyödytön. Käyttöönottovaiheen jälkeen tiedonhallintatapahtumia voidaan seurata erilaisten valmiiksi määriteltyjen mittareiden avulla.
Näiden mittareiden avulla tietojärjestelmää voidaan kehittää edelleen muuttuvien vaatimusten mukaan.
Vaatimusmäärittelyn tuottaminen tiedonhallintaprosessien avulla tarvitsee tuekseen yritykseen muodostuneita sisäisiä prosesseja, joiden avulla muodostuvat kokonaiskuva, laadulliset kriteerit sekä tuotannolliset vaatimukset. Pohjimmiltaan vaatimusmäärittelytyö on vuorovaikutusta, jonka lopputuloksena saadaan dokumentti erilaisista vaatimuksista, jonka
avulla tilaajalla ja sovellustoimittajalla on samanlainen näkemys tilattavasta tuotteesta.
Määrittelyn aikana vaatimukset voivat muuttua ja tarkentua, jolloin määrittelyn avulla on
mahdollista luoda sekä toiminnallisia että teknisiä vaatimuksia tukevia dokumentaatioita.
Tyypillisiä dokumentoitavia vaatimuksia ovat erilaisten käsitteiden ja informaatioriippuvuuksien kuvaaminen. Lisäksi vaatimuksessa tulee huomioida erilaiset käyttäjäryhmät ja
roolit, käytettävyyteen liittyvät vaatimukset, jo käytössä olevat tietojärjestelmät ja integraatiovaatimukset sekä tekniset ja toiminnalliset rajoitukset. Määrittelyn lopputuloksena epäselvät asiat tulee olla ratkaistuna. Tehty määrittely parantaa sisäisen toiminnan laatua ja
nopeuttaa sovellustoimittajan toimintaa, jolloin sovellustoimittaja voi hyödyntää tehokkaammin omaa osaamistaan ja asiakas saa käyttöönsä oikeanlaisen palvelun tuotantokäyttöön.
Tiedonhallintaan liittyvät tietojärjestelmät voivat olla osana kohdeyrityksen muita käytössä
olevia tietojärjestelmiä erilaisten rajapintojen kautta. Kohdeyrityksessä operatiivinen tietojärjestelmä sisältää tiedonhakuun liittyvien tehtävien lisäksi työnohjaukseen liittyvät toiminteet, jolloin yhden tietojärjestelmän avulla voidaan vaikuttaa kohdeyrityksen henkilös-
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tön resurssien kohdentamiseen. Tätä toiminnallisuutta on tarkoitus kehittää yrityksen toimintatapoja sekä henkilöiden suorittamia työtehtäviä. Liiketoiminta asettaa tietojärjestelmän toiminteille lähtökohtaiset vaatimukset, joiden avulla pyritään sopeutumaan nykyaikaiseen tiedonkäsittelyyn työtehtävien, resurssien kohdentamisen sekä automatiikan hyödyntämiseksi liiketoiminnan eri prosesseissa.
Tulevan tietojärjestelmän ominaisuuksien kartoituksen tueksi voidaan hyödyntää toimintoanalyysiä, toimintaympäristöanalyysiä sekä riskianalyysiä (Vilpola & Kouri, 2006: 21).
Yrityksen toimintoanalyysi kartoittaa yrityksen käytännöt, kun taas toimintaympäristöanalyysi kerää vaatimukset käyttöönottoa varten. Riskianalyysi tunnistaa, arvioi sekä analysoi
riskitekijät tietojärjestelmäprojektissa. Tiedonhallintajärjestelmän tulee pystyä ylläpitämään ja päivittämään tilannekuvaa, joka taas palvelee kohdeyrityksen liiketoimintaa sekä
kohdeyrityksen sisäisiä toiminteita. Näihin toiminteisiin peilataan tietojärjestelmien vaatimusten määrittely sekä niiden hyödyntämisessä suunnittelutyössä.
4.3 Tietojärjestelmien rakenne ja toiminnallisuus
Tietojärjestelmät sisältävät fyysiset laitteet, jotka tuottavat tietojärjestelmän sisältäen suorituskyvyn, tallennustilan sekä käytetyt tiedonsiirtoyhteydet. Fyysiset laitteet sisältävät laitehierarkian, jonka avulla saadaan muodostettua toimiva kokonaisuus. Tietojärjestelmän rakennekuva kuvan 18 mukaisesti perustuu tietojärjestelmän ydinkomponentteihin, joiden
avulla voidaan suorittaa rutiininomaisia tehtäviä tarpeen mukaan.
Tietovarasto
Työtilaukset

Ylläpito

Työtilat

Datan keräys

Esimies- sekä
liiketoiminnan
näkymät

Informaation
analysointi

Kuva 18. Tietojärjestelmän syklimäinen rakenne kohdeyrityksessä
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Tietovaraston hallinta
Materiaalin hallinta on yksi osa kokonaisuutta, joka on kohdennettu kohdeorganisaation
sisäistä kirjanpitoa sekä tiedon elinkaarihallintaa varten. Digitaalisen materiaalinhallinnan
perusasiat tulee olla huomioituna sisältäen tietovarastossa olevien materiaalin tiedot. Varaston osalta tulee olla tiedossa virtuaalisen varastopaikan sijainti sekä käytetyt koodit.
Lisäksi tulee olla mahdollisuus kohdentaa nimikkeet varastopaikoille. Nimikkeet tulee olla
luokiteltu asianmukaisesti. Toimintaan sitoutunut henkilöstö tulee olla mukana koko laitteiston elinkaarenhallinnan ajan. Dokumenttien hallinta on eräs tapa hallita sähköistä arkistoa. Sähköinen arkisto sisältää tuotteet, joiden elinkaarin vaihe edellyttää tuotteen säilyttämistä. Varmuuskopiointi on toiminne, joka toteutuu valittujen tietovaraston tietojen osalta
niissä sijainneissa, joihin toiminne on määritelty. Oletuksena pelkkää kerättyä dataa ei
varmisteta, mikäli se on haettavissa tietolähteestä uudelleen tarvittaessa.
Työtilat
Virtuaalinen työtila voidaan mieltää toimistoksi, johon voidaan hakea erilaisia virtuaalisia
työkaluja. Käyttäjä voi valita kulloiseenkin työtehtävään liittyvät ominaisuudet oman tarpeensa mukaisesti. Käyttäjillä on käytössään työtiloja, joissa he voivat yksin tai yhdessä
työstää kerättyä dataa haluttuun muotoon ja säilöä jalostettu informaatio materiaalin hallintaan. Työtilaan voi kirjautua eri rooleilla, joka tarjoaa käyttöön roolin mukaiset työkalut.
Myös algoritmipohjainen työstäminen työtilassa on mahdollista. Algoritmipohjainen työstäminen ohjelmistorobotiikan avulla mahdollistaa toiminteita, jotka ovat automatisoitu
viestien lähetys, datan keräyksen suuntaaminen, sekä poissaolojen hallintaan liittyvät toiminteet.
Datan keräys
Eri tietolähteistä sekä tietovirroista kerättyä informaatiota voidaan hyödyntää kohdeyrityksen hallussa olevan tiedon jalostamiseksi. Tietojärjestelmän automatiikka mahdollistaa
tietovirtojen hyödyntämisen ja datan keräämisen yhtä tai useampaa tietolähdettä hyödyntäen. Tällöin dataa voidaan kerätä kulloinkin tarpeelliseksi katsotusta sijainnista määriteltyinä ajanjaksoina. Dataa voidaan tallentaa pilveen tai kohdeyrityksen omaan tietovarastoon.
Tietovaraston koko, sijainti sekä tiedontallennusmenetelmä tulee olla selvillä, sillä datan
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keräys vie paljon tallennustilaa ja sen takia käytössä oleva tietovaraston sisältö muuttuu
jatkuvasti.
Informaation analysointi
Kerätty data tarvitsee suuren määränsä vuoksi analysointia, jonka hoitaa automatiikka.
Automatiikka hyödyntää käytössä olevia algoritmeja sekä käyttäjän määrittämiä toimintoja. Käytetyt algoritmit voivat vaihdella ja informaation analysointia voi tehdä myös muutkin kuin datan analysoijat tai tutkijat. Analysoidusta informaatiosta etsitään tietoa, jota
jalostetaan tietopyynnön mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Informaatiota voidaan analysoida
tiedon elinkaaren eri vaiheissa ja tehdä saadun informaation avulla päätelmiä.
Paikkatiedon hyödyntäminen informaation lisänä on tyypillinen tapa rikastuttaa kerättyä
tietoa. Kerättyyn tietoon lisätty paikkatieto sitoo tiedon tiettyyn sijaintiin tiettynä aikana,
jolloin tiedonkäsittely on mahdollista muun muassa aikajanalla ja lisää tiedon laatua. Paikkatiedon lisäksi informaatiossa mahdollisesti olevaa metatietoa voidaan analysoida, jolloin
tiedon luonnin osalta voidaan tarkastella erilaisia tiedon keräämismenetelmiä.

Esimiehen sekä liiketoiminnan näkymät
Toiminnanohjaus on keskeinen esimiesten käyttämä toiminto, jolla pyritään ohjaamaan
resurssien käyttöä ja kohdentamaan käytössä olevat resurssit oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Samalla voidaan huomioida mahdolliset tuotannolliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa
tuotteiden valmistukseen (esimerkiksi loma-ajat, tietoliikennekatkot sekä logistiset asiat)
Erilaisten mittarien hyödyntäminen muun muassa ajan hallintaan liittyvät toimenpiteet
voidaan kartoittaa ennakkoon tarpeen mukaan. Mahdolliset odotusajat esimerkiksi tuotantovaiheen pysähdykset voidaan näin ollen arvioida etukäteen, kun tiedetään aika-arvio
työmäärästä ja tuotteen laatimisesta. Liiketoiminnan näkymät sisältävät tietopyyntöjen
avulla tilatut näkymät, jotka voivat sisältää numeerisia tai graafisia analyysejä. Tarkoituksena on saada tukea toimintoihin, päätöksenteolle, sekä toimintojen kehittämiselle.
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Ylläpito
Ylläpidon tarkoituksena on toimia osana tietojärjestelmän elinkaarenhallintaa ja varmistaa
toiminnan jatkuvuus. Tietojärjestelmän ylläpito vaatii tuekseen oman tietojärjestelmän
sekä resurssit toiminnan ylläpitämiseen, jolloin voidaan reagoida poikkeamiin, sekä seurata
reaaliaikaisesti vika- ja häiriöilmoituksia, lokitietoja, sekä hallita käyttövaltuushallintaa.
Ylläpito hoitaa tarvittaessa tietojärjestelmän päivityksen sekä tietovaraston laajentamisen
sekä siivoamisen tarpeettomalta datalta. Ylläpidon tehtävä on lisätä tietojärjestelmien toimintavarmuutta. Tyypillisiä esimerkkejä ylläpitotehtävistä ovat palvelinsalin puolella tapahtuva kiintolevyn vaihto, tietoturvapäivitysten asentaminen sekä tiedon varmistamistoiminteet ja tapahtumalokien jatkuva seuranta.
Työtilaukset
Tietojärjestelmä toimii syötteiden avulla, jolloin tietojärjestelmään syötetään tietoa ja syötettyyn tietoon reagoidaan ennalta sovitun ajan kuluessa, joka määritellään vasteajaksi.
Tietojärjestelmä vastaanottaa saapuneiden tietopyynnöt, eli tilaukset käsittelyjonoon, jolloin tietopyynnön pohjalta voidaan aloittaa tuotteen luominen asiakkaan toivomuksen mukaisena prosessina. Samalla asiakkaalta voidaan kysyä tilattuun työhön liittyviä tarkentavia
kysymyksiä. Työjonojen kautta voidaan informoida asiakkaita myös tilauksen vaiheesta.
Tilastojen avulla voidaan ennakoida ruuhkahuiput ja resursoida työt oikein.
4.4 Tiedonhallinnan prosessin tavoitetila
Tiedonhallinnan kehittäminen vaikuttaa suoraan liiketoiminnan synnyttämien kustannusten
hallintaan. Prosessit tulee huomioida myös häiriöihin liittyviksi, eli tapahtuman- sekä vianhallintaan tulee myös löytää toimintatapa malli, jotta ongelmatilanteet voidaan palauttaa
normaalitilanteeseen. Tiedonkeräyksen prosessien johtamisen tavoitteena on toimia osana
liiketoimintaa, jossa tavoitellaan liiketaloudellisesti hyvää tulosta sekä korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Tietojohtamisen avulla hyödynnetään erilaisia tiedonkäsittelymenetelmiä sekä
käytössä olevia työkaluja, joiden avulla yritys tuottaa tuotteita, tiedon jakamista, sekä tiedon hyödyntämistä.
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Prosessien tavoitetilana on seuraavat tekijät:
•

Tietojohtamisen tavoitteena on lisätä organisaation työntekijöiden osaamista

•

Kohdeyrityksen prosessimaisuuden lisäämisen tarkoituksena on toteuttaa useita tasalaatuisia tapahtumia tai automatisoituja toimenpiteitä lopputuotteen laadun ylläpitämiseksi

•

Tietojohtaminen yhdistettynä kohdeyrityksen prosessinomaiseen toimintaan mahdollistaa kohdeyrityksen kehittämisen tulevaisuudessa

Tiedon kerääminen ja raporttien tekeminen ovat käsin tehtävää tietojen kokoamista ja analysointia, jota voidaan ostaa ulkopuoliselta toimijalta tai tehdä oman henkilöstön avulla.
Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on myös mahdollista, jolloin tiedon kerääminen voidaan automatisoida soveltuvilta osilta. Tiedon keräämisen ja analysoimisen tehtävät tulee
vakioida ja ohjeistaa tiedonkäsittelyn laadun varmistamiseksi.
Tietojärjestelmään liittyvien prosessien tunnistaminen, suunnitteleminen sekä hyödyntäminen ovat keskeisiä yrityksen toiminnallisuuden toteuttamiseksi. Prosessien avulla voidaan
määritellä tiedonkäsittelyprosessien alkaminen, päättyminen, asiakkaat, tuotteet sekä käytetyt tietolähteet. Liiketoimintaan tietojärjestelmän kautta liittyvien prosessien avulla voidaan ylläpitää tietojärjestelmän käytön perusrutiineja.

Esimerkkejä prosessinomaisista

perusrutiineista ovat johtoryhmän kokoukseen liittyvät esityksen luominen, organisaation
kuukausittaisen tapahtuman tai asiakkaille kootut esitykset, kerätyn tiedon avulla toteutetut
erilaiset analyysit, viikkoraportit sekä pyynnöt tilannekuvan tulkintaan. Lisäksi prosesseja
löytyy myös erilaisten arvioiden toteuttamiseksi. Tietojärjestelmän käytön osalta prosessikuvaukset auttavat ymmärtämään, mitä tietojärjestelmän avulla on tarkoitus tehdä ja mitä
toiminteita tarvitaan tietojärjestelmän tuotannollisen toiminnallisuuden toteuttamiseksi.
Koska tietojärjestelmän käyttöön suunnatut resurssit ovat rajallisia, tulee voimavaroja
suunnata ja hallita tehokkaasti tietojärjestelmää ja liiketoimintaa ajatellen.

4.5 Kohdeyrityksen tietojärjestelmän vaatimustenhallinta ja hankinta
Tiedon merkitys yrityksen tuotteiden valmistukselle on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Asiakkaiden tekemät tilaukset sekä yrityksen ennakointikyky muuttuviin markkinoihin
ovat nousseet tärkeään rooliin, joka vaatii jatkuvaa toiminnan suunnittelua. Vaatimusmää-
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rittely tarvitsee tuekseen tunnistetut käyttäjäryhmät ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin määritelmät, joihin tiedonhallinnan prosessit osaltaan vaikuttavat. Analyysin jälkeen on mahdollista määritellä roolit, joiden avulla tulevaa tietojärjestelmää käytetään. Käyttötapauksen
tarkoituksena on kuvata, miten käyttäjä kommunikoi tietojärjestelmän kanssa ennalta määritellyissä tilanteissa. Tiedonhallinnan avulla toteutettava tietojärjestelmän kehittäminen
nykyaikaisia tekniikoita hyödyntäväksi kokonaisuudeksi vaatii hyvää suunnittelua sekä
tuotannon seuraamista, prosessien kartoittamista sekä tietoa tietojärjestelmän käyttäjiltä.
Prosessit, joiden avulla tietojärjestelmä toimii perustuvat tiedonkeräyksen prosesseihin.
Tiedon hakuun liittyviä prosesseja ovat toiminnan ohjausjärjestelmän sekä rajapintojen
prosessit, johon liittyvät myös raportointi toiminnot.
Vaatimusten määrittely pitää sisällään kuvan 19 mukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada poistettua tulkinnanvaraisuus tietojärjestelmän toiminnallisuuksista. Valmiin
vaatimusmäärittelyn avulla voidaan määrittää tietojärjestelmän toiminnallisuuksia. Määrityksien avulla voidaan kohdentaa lisäksi suunnittelun painopisteitä, ohjelmointitarvetta,
rajapintojen hyödyntämistä toisiin tietojärjestelmiin sekä laitteistonhankinnan määrittelyä.
Vaatimusmäärittelyn suunnittelu vaatii useamman suunnitelman, joiden avulla vaatimuksia
voidaan tarkentaa tai muotoilla paremmin soveltuvaksi kyseiseen projektiin.

• Asiakkuudet
• Resurssien
suunnittelu
• Talous

• Järjestelmän
hankinta
• Ylläpito
• Resursointi
• Arkkitehtuuri

Liiketoiminta

Järjestelmätoimittaja

Tietohallinto

Käyttäjät

Kuva 19. Vaatimusmäärittelyn vaikutusalue

• Tietojärjestelmän
kehitys
• Konsultointi
• Rajapinnat
• 2. asteen
toimittajatuki

• Järjestelmän
käyttö
• Tuotanto
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Vaatimusmäärittelyn suorituksen osalta on tarpeen selvittää prosessin päävaiheet:
•

Nykyisten ongelmien ja haasteiden selvittäminen

•

Tiedon keräämiseen soveltuvien tekniikoiden ja ominaisuuksien tunnistaminen

•

Tiedon hakuominaisuuksien selvittäminen ja kehittäminen

•

Uuden tietojärjestelmän käytön yksinkertaistaminen ja automaation lisääminen

Vaatimusmäärittelyn tekeminen on hankinnan tärkein vaihe, jolloin vaatimusmäärittelyyn
tulevat tarkastelut tulee miettiä eri näkökulmien kautta, jotta vaatimusmäärittely tuottaa
lisäarvoa projektille. Lisäarvoa tuottavat rutiininomaisten tehtävien automatisointi, selkeä
ja viimeistelty käyttöliittymä sekä tietojärjestelmän nopeus ja hakuominaisuuksien laajuus.
4.6 Kohdeyrityksen tiedonhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely
Tiedonhallintajärjestelmän tarkoituksena on yrityksen liiketoiminnan ajantasaistaminen
sekä resurssien käytön tehostaminen. Tiedonhallintajärjestelmän jatkuva käyttö lisää yrityksen hallussa olevaa dataa sekä mahdollistaa louhinnan hyödyntämistä informaatiovirtojen avulla. Kehittynyt tiedonhallintamenetelmä lisää tiedolla johtamista, jonka tavoitteena
on lisätä yrityksen prosessien suunnitelmallisuutta sekä kustannustehokkuutta sekä löytää
uusia toimintaa ohjaavia mittareita yrityksen toiminteisiin.
Kohdeyrityksen nykyinen käytössä oleva tietojärjestelmä on ollut käytössä 2000-luvun
alusta lähtien. Tietojärjestelmää on päivitetty useaan eri otteeseen, jotta tiedonhallinta vastaisi nykypäivän tarpeita. Nykyinen tietojärjestelmä on tekstipohjainen kokonaisuus omalla
käyttöliittymällä varustettuna, jossa käytetyt ohjelmointimenetelmät eivät kokonaisuutena
edusta nykyisin käytössä olevaa modulaarista ohjelmointitapaa. Nykyinen käytössä oleva
tietojärjestelmä ei hyödynnä tehokkaasti rajapintoja toisiin tietojärjestelmiin, jolloin tiedon
hakeminen tietojärjestelmän ulkopuolelta ei ole kustannustehokasta. Informaation hakuun
liittyvät toiminteet vaativat paljon huomiota, jotta tiedonlouhinta voidaan keskittää haluttuun asiaan. Lisäksi tulee huomioida kohdeyrityksen tuotantoprosessin hallinta sekä ylläpitoprosessit. Kohdeyrityksen tietojärjestelmää käytetään tuotantotietojen tallentamiseen,
tuotantovaiheiden dokumentointiin sekä tiedon seurantaan. Tietojärjestelmällä tuotettua
tietoa käytetään kohdeyrityksen prosessien tukemiseen, työnohjaukseen sekä tietojärjestelmän avulla tuotettuihin asiakkaan tilaamiin tuotteisiin. Nykyisin tietojärjestelmään tallennettuja tietoja jalostetaan eri käyttötarkoituksiin manuaalisesti asiakastilausten mukaisesti.
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Kohdeyrityksen tiedonhallinnan merkitys on kasvanut ja yrityksen toiminnallisuuksia sekä
toiminnallisuuden tasoa kehitetään jatkuvasti. Tulevaan tietojärjestelmäprojektiin tulee
liittymään useita eri osapuolia, joita ovat tuotannon edustajat, järjestelmätoimittaja sekä
tietohallinto. Tietohallinnon yhtenä merkittävänä tekijänä projektissa tulee olemaan ulkoisen sovellustoimittajan valinta. Tietohallinnon tavoitteena on saada toimiva uuden tietojärjestelmän ympärille toimiva tiedonhallintaprosessi. Järjestelmätoimittajan tavoitteena on
tehdä vaatimusmäärittelyn mukainen tietojärjestelmä ja tuottaa tietohallinnolle työkalut
ylläpidon mahdollistamiseksi tietojärjestelmään. Kohdeyrityksen tavoitteena on toimittaa
asiakkaalle tilatut tuotteet aiemaa nopeammin ja laadukkaammin. Tavoitteen saavuttamiseksi tietojärjestelmässä tulee olla kyky seurata tuotantoa, jonka avulla voidaan kehittää
tietohallinnon ja tuotannon prosesseja sekä saada informaatiota yrityksen toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Nykyinen tiedonhallinta muodostuu siten, että toimintaa ohjaavien
tunnuslukujen kerääminen toteutetaan kyselyillä nykyisestä tietojärjestelmästä sekä tarkennetaan tietoa esimiehille suunnattujen kyselyiden avulla.
4.7 Käyttötapausmäärittely kohdeyrityksessä
Prosessikuvauksissa on esiselvitys- tai vaatimusmäärittelyvaiheessa etsittävä piirteet, joiden pohjalta johdetaan tietojärjestelmän toiminnalliset vaatimukset. Toiminnalliset vaatimukset voidaan kuvata käyttötapausmäärittelyn avulla. Käyttötapauksen tarkoituksena on
kuvata käyttäjän tyypillinen toiminta tietojärjestelmässä. Käyttötapausmäärittely sisältää
tyypillisesti käyttäjäroolit, käyttötapauskaaviot sekä erityyppiset suhteet eri elementtien
välillä. Määrittelyä täydentävät käyttötilanteiden kuvaukset, yleiset toiminnalliset vaatimukset, skenaariot, visualisoivat kaaviot sekä muu täydentävä dokumentaatio. Käyttötapaukset ovat kuvaus tai kuvauksia käyttäjän erilaisista toimenpiteistä tietojärjestelmässä. Kuvaukseen liittyvät tekijät sekä niihin liittyvät vaiheet on kuvattu taulukossa 6.
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Taulukko 6. Esimerkki loogisesta käyttötapauksesta kohdeyrityksessä
Määre
1. Laatija
2. Päiväys
3. Prosessi
4. Nimi
5. Suorittajat
6. Esitiedot
7. Kuvaus

8. Poikkeukset
9. Lopputulos
10. Muut vaatimukset

Tiedot
Testi Testaaja
13.10.2018
Tiedonhankinnan prosessi
Tiedon etsiminen
Työn suorittajat
Tehtävänä on etsiä tietoa päätöksen tekoa varten
1. Käyttäjä avaa sovelluksen, 2.valitsee haettavat informaatiovirrat sekä 3. analysoi kerätyn datan jatkokäsittelyä varten. 4.
Jatkokäsitelty tieto toimitetaan asiakkaalle ja tallennetaan tietokantaan
Käyttäjä valitsee vahingossa väärän hakusanan tai tekee poikkeavan toimenpiteen
Haettu asia löytyy ja on koottu informaation palasista
Järjestelmän hakutulokset tulevat näkyviin alle 3 sekunnissa
Hakutulosten näytön päivitys tulee tapahtua alle 3 sekunnissa

Käyttötapaukset luodaan vaatimusmäärittelyn keinoin ja niiden tarkoituksena on saada
kuvattua sovelluksen tai tietojärjestelmän toiminnalliset vaatimukset. Tämä on yksi toiminnallisten vaatimusten ilmaisukeino. Yksiselitteisiä vaatimuksia on kuvan 20 mukaisesti
esimerkiksi se, että ohjelmisto tarjoaa käyttäjilleen palveluita. Käyttäjä voi olla tietojärjestelmässä tiedon lukija, tiedon omistaja tai tietojen lähde. Käyttötapauksessa määritellään
missä rooleissa tietojärjestelmässä toimitaan, kuka saa käyttää tietojärjestelmää, kuka saa
luoda tietoa tietojärjestelmään ja kuka saa tulostaa tietoa tietojärjestelmästä. Käyttötapaukset tunnistetaan, kuvataan, dokumentoidaan, kommunikoidaan sekä hallitaan, jolloin tietojärjestelmän eri toiminnallisuudet ovat hallittavissa. Osa käyttäjistä tulee olemaan epäsuorasti yhteydessä tietojärjestelmään, joita ovat esimerkiksi johtoryhmän jäsenet, asiakkaat
sekä yhteistyökumppanit. Käyttötapaukset kuvaavat enemmänkin tietojärjestelmässä suoritettavia toiminteita ja rooleja, kuten esimerkiksi käyttäjät, käyttöehdot, käyttötapauksen
kulun sekä poikkeuksellisen kulun, joten ne eivät välttämättä sovellu aivan kaikkeen vaatimusmäärittelyn vaatimusten määrittelyssä.
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Kuva 20. Käyttötapauksen kuvaus
Käyttötapaus voidaan kuvata kuvan 20 mukaisesti samoilla tiedoilla, jotka tarvitaan oikeastikin tietojärjestelmän päivittäisessä käytössä sisältäen esitiedot, kuvauksen, poikkeuksen
sekä mahdolliset muut vaatimukset, jotka on kuvattu taulukossa 7. Taulukko 7 sisältää osittain samankaltaisia asioita kuin Kune, 2015 on käsitellyt omassa tutkimuksessaan ”the
anatomy of big data computing”. Kune selvitti tutkimuksessaan big datan anatomiaa sekä
pilvipalvelun etuja big datan käsittelyssä verrattuna tavanomaiseen yrityksen palvelinhuoneen palvelimien tallennustilaan. Kunen tutkimuksessa käydään läpi erilaisia keinoja tallentaa dataa sekä pohditaan tulevaisuuden suuntaa erilaisten datan tallennusratkaisujen
osalta. Dataa tallentavat laitteistot ovat kuitenkin eri ympäristöissä samankaltaisia ja saattavat löytyä mainittuina tutkimuksessa. Informaatiota käsitellään samankaltaisella infrastruktuurilla tietojärjestelmän käytön alkuvaiheessa, mutta tiedonkäsittelytavat sekä tiedon
jalostamiskeinot eroavat tutkimukseen verrattuna ja tiedonhallinta keskittyy liiketoiminnan
ympärille.
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Taulukko 7. Tietojärjestelmän käytön kannalta tärkeät ominaisuudet
Nro
1.

Määre
Helppokäyttöisyys

2.

Nopeus

3.

Saatavuus

4.

Muokattavuus

5.

Tarkkuus

6.

Kuvaavuus

7.
8.

Ajantasaisuus
Laajuus

Vaatimus
Käyttäjät kokevat käyttöliittymän helppokäyttöisyyden ja
muokattavuuden tärkeänä asiana. Muokattavuuden avulla
huomioidaan työtehtävien erityisvaatimukset
Hakutulosten tulee saapua haun jälkeen maksimissaan 0.3
sekunnissa. Tietojärjestelmän vasteajan kasvaessa tietojärjestelmä hidastuu merkittävästi
Tiedon pitää olla saatavilla silloin kun tietoa tarvitaan. Tarvittaessa tulee löytyä varasijainti, josta tieto on saatavilla
Tieto tulee pystyä muuttamaan tietokannan sisällä alkuperäiseen muotoon tai muuttamaan vertailukelpoiseen muotoon.
Hakuehtojen mukaisesti tietoa tulee pystyä suodattamaan eri
tavoin, myös tilastojen osalta
Tieto tulee kuvata asiasanojen, linkityksen ja tiivistelmän
avulla. Tarkasti kuvattu tieto saadaan haettua tehokkaammin
Tieto kuvaa sen mitä sen pitää kuvata mahdollisimman yksinkertaisesti ja lyhyesti
Tieto on ajantasaista ja soveltuu päätöksen tueksi
Tieto sisältää kaiken mahdollisen informaation, mutta tarvittaessa tietoon voidaan rajoittaa pääsy

Tietojärjestelmän käyttöön liittyy kahdeksan erilaista ominaisuutta (taulukko 7), jotka liittyvät tietojärjestelmän käyttökokemusta tehostaviin ominaisuuksiin. Ominaisuudet voidaan
toteuttaa tietojärjestelmän ominaisuuksien kautta. Tiedon sisältöön, tarkkuuteen sekä kuvaavuuteen voi vaikuttaa myös käyttäjä omalta osaltaan, mutta tietojärjestelmän tulee olla
helppokäyttöinen ja reagoida nopeasti käyttäjän tekemiin kyselyihin. Lisäksi tietojärjestelmän on kyettävä tarjoamaan käyttäjän tarvitsemia tietoja sekä tietojen sekä hakuehtojen
tulee olla muokattavissa. Tietojärjestelmän tulee toimia tarkasti kuvattujen tietojen osalta
sekä tiedon tulee olla tietojärjestelmässä ajantasaista sekä laajalta alalta kerättyä. Vaatimusmäärittelyssä tulee huomioida tietojärjestelmän helppokäyttöisyys (taulukko 7) sekä nopeus, jolloin käyttäjät työskentelevät tehokkaammin tietojärjestelmää käyttäessään. Oikeanlaisen tiedon saatavuus sekä muokattavuus ovat tärkeässä roolissa, jotta tiedon hyödyntäminen on mahdollista. Tiedon on lisäksi oltava tarkasti kuvattua sekä ajantasaista.
Tieto tulee olla koottu laajana kokonaisuutena, johon tietoon liittyvät asiat sekä tietolähteet
ovat dokumentoitu mahdollistaen palaamisen takaisin tietolähteelle.
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4.8 Vertailu avoimen ja kaupallisen tietojärjestelmän välillä
Tutkimuksen aikana haasteena oli saada kehitettyä vaatimusmäärittelyn avulla tulevaa tietojärjestelmää siten, että tuleva tietojärjestelmä tarjoaisi nykyistä tietojärjestelmää enemmän hyödyllisiä ominaisuuksia. Tarkoituksena oli lisätä vaatimusmärittelyyn ominaisuuksia, jotka nopeuttavat työntekoa ja saavat yrityksen tuotteista aiempaa laadukkaampia.
Erilaisia big dataa hyödyntäviä komponentteja löytyy kaupallisten sovellusten lisäksi
avoimen lähdekoodin sovellusten tarjonnasta. Avoimen lähdekoodin sovelluksista ominaisuuksiltaan monipuolisimmat tietojärjestelmät on julkaistu hyödyntäen Apachen avointa
lisensointimallia. Apachen avoimen lähdekoodin lisenssillä tehdyt sovellukset, esimerkiksi
Hadoop ja Cassandra tarjoavat nopeutta, toimintavarmuutta, erilaisia suodattimia ja koneälyä big datan käsittelyyn. Lisäksi HPCC (High performance computing cluster),
Apache NiFi, Samoa sekä Elasticsearch tarjoavat big datan käsittelyssä samankaltaisia
ominaisuuksia kuin mitä on käytössä Facebookin ”etsi” - toiminnossa ja Googlen hakukoneessa. Avoimen lähdekoodin tietojärjestelmät ovat myös ohjelmoitavissa joko rajapintojen kautta tai muuttamalla lähdekoodin avulla ominaisuuksia halutuiksi kokonaisuuksiksi.
Avoimen lähdekoodin tietojärjestelmät tarvitsevat resursseja tuotteiden viimeistelyä varten.
Kaupallisten tuotteiden etuna on se, että tuotteet saadaan käyttöön lähes valmiina ja käyttöönottovaiheessa tuotteet saadaan helposti lopulliseen muotoonsa. Kaupalliset ja avoimen
lähdekoodin tuotteet luovat mahdollisuuden big dataa hyödyntävien tuotteiden käytölle.
Ohjaavana tekijänä oli tietojärjestelmässä olevien työvaiheiden vähentäminen ja toimintojen automatisoiminen, jolloin resurssit kuormittuisivat vähemmän ja tuottaisivat enemmän
samassa käytetyssä ajassa. Tietojärjestelmä tarvitsee työnohjaukseen soveltuvan komponentin, jonka avulla voidaan ohjata ja kohdentaa resursseja selvittämään tarpeen mukaan
esiin nousseita asioita sekä tutkimuskysymyksiä. Tällöin voitaisiin tietojärjestelmän omalla
työkalulla saada tilaus, ilmoitus tai kysely tietoverkon kautta saman tietojärjestelmän käsittelyjonoon ilman välikäsiä. Muut tietojärjestelmän käyttöä helpottavat toiminnallisuudet ja
lisäarvoa tuottavat ominaisuudet ovat myös tärkeitä. Raportointi on tärkeä kehityskohde,
sillä analyyseistä koostetaan erilaisia tuotteita asiakkaalle ja kohdeyrityksen johto tarvitsee
tietoa tuotantoprosessien tilanteesta. Raportointiosaan on tärkeä saada mukaan työtä helpottavia tilastoja sekä käytettyjä tunnuslukuja, joiden avulla raporteista saadaan laadukkaita ja vertailukelpoisia tulevaisuutta ajatellen. Visuaalinen raporttien esitystapa on nykyai-
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kaisen tietojärjestelmän perusominaisuus ja mahdollistaa erilaisten ilmiöiden, tapahtumien
sekä muutosten tarkkailun.
4.9 Kohdeyrityksen vaatimusmäärittelyn toteutus
Tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn toteuttaminen annettujen reunaehtojen sisällä kohdeyrityksessä tarkoitti erilaisten tutkimusmenetelmien hyödyntämistä. Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin tietoa, jonka avulla kysely oli mahdollista toteuttaa. Kyselyn avulla saatujen vastauksien jälkeen oli mahdollista vertailla erilaisia tietojärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia yhdessä verkostoanalyysin kanssa. Prototyyppi, eli ensimmäinen vaatimusmäärittelyversio valmistui mietintöjen avulla.
Tiedonhallinta vaatii jatkuvaa prosessien tarkkailua ja erilaisten kehittämismahdollisuuksien suunnittelua. Tiedonhallinta on monen erilaisen muuttujan summa, johon vaikuttavat
henkilöt, markkinat, organisaatiokulttuuri, tarvittava tieto, käytetyt tiedonlähteet sekä tiedon jalostamiseen käytetyt menetelmät. Suurimmat haasteen tiedonhallinnan kehittämisessä asetti organisaation johto, joka odotti määräystä uudenlaisesta tiedonhallintajärjestelmästä konsernin johdolta. Koska uuteen tietojärjestelmään ei ole valmista vaatimusmäärittelyä, tulee organisaation laatia etukäteen soveltuva vaatimusmäärittely uutta tietojärjestelmää varten. Vaatimusmäärittelyssä tulee huomioida teknologian sekä tiedon eri muotojen kehittyminen asianmukaisesti tietojärjestelmää suunniteltaessa. Tämä tarkoittaa sitä,
että tiedon kehittyessä tulee tietojärjestelmässä olla mahdollisuus elinkaarihallinnan mukaisille päivityksille, joka mahdollistaa muutokset tarpeen mukaan tulevaisuudessa. Oleelliset tiedonhallinnan elementit tulee määritellä mukautuviksi, jolloin esimerkiksi uudenlaiset tietomallit voidaan ottaa käyttöön ilman tietojärjestelmän uudelleen rakentamista. Tällöin mahdolliset muutokset voidaan toteuttaa olemassa olevaan tietojärjestelmään päivittämällä tarvittavat komponentit.
4.9.1 Kirjallisuuskatsauksen hyödyntäminen ja kyselyn toteutus kohdeyrityksessä
Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli löytää ajantasaisia kansainvälisiä tutkimuksia,
joiden johtopäätökset tukisivat tutkimuksen etenemistä sekä rajojen asettamista tutkimukselle. Akateemisen kirjallisuuden ohessa ajantasaiset lehtiartikkelit sekä muut julkaisut
täydensivät tutkimuksen kirjallisuuskatsausta. Yhteenvetona kirjallisuuskatsauksessa saadut vastaukset painottivat tiedon laadun merkitystä sekä tiedon elinkaarta.
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Kyselyyn tarvittavat vapaaehtoiset henkilöt valittiin tietojärjestelmää eri tavoin käyttäneiden kesken suostumuksen perusteella. Kyselyyn saatiin mukaan yksi pitkään tietojärjestelmää käyttänyt henkilö sekä käyttäjä, joka vasta opetteli käyttämään tietojärjestelmää.
Lisäksi kyselyyn vastasi henkilöitä, jotka käyttivät tietojärjestelmää eri rooleilla. Kaikki
käyttäjät olivat suomenkielisiä. Kyselyyn lupautui 20 henkilöä ja kyselyyn vastasi kuusi
henkilöä. Käyttäjät olivat käyttäneet tietojärjestelmää yli kaksi vuotta ja olivat käyttäneet
tietojärjestelmän kaikkia ominaisuuksia. Kysely toteutettiin tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana vuonna 2016. Kysely oli laadittu teemakyselytyyppisesti, jolloin vastaajat pystyivät antamaan vastaukset taulukon 8 mukaisiin kysymyksiin. Kyselylomakkeessa oli
kysymyksen jälkeen jätetty riittävästi tilaa vastaukselle. Kysymyksiin oli tarkoitus kirjoittaa vapaamuotoisesti, jolloin tekstissä olevat asiat olisivat paremmin arvioitavissa. Kyselyyn ei sopinut rasti tuutuun kyllä / ei - vastaukset, sillä vastauksista ei olisi tullut tutkimukseen soveltuvia eikä tarpeeksi laadukkaita. Kysymykset ovat kirjattu taulukkoon 8.
Kysymyksien tarkoituksena oli kartoittaa käyttäjien käyttämät ominaisuudet ja dokumentoida käyttäjien havaitsemat puutteet nykyisessä tietojärjestelmässä.
Taulukko 8. Tutkimuksen kohdeyrityksen kysymykset
Kysymys
1. Mitä tietoja käsittelet kyseisessä sovelluksessa?
2. Mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet nykyisen sovellusperheen yms. käytössä, eli mitkä ominaisuudet ovat tarpeellisia ja hyvin tehty?
3. Mitä ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia puuttuu, joita et nykyisellä sovelluksella
pysty tekemään?
4. Mihin tietojärjestelmiin haluaisit, että uudella sovelluksella tulisi päästä? (vähentäen
manuaalista rekisterihakuja)
5. Millä eri tavoin haet tietoja nykyisellä sovelluksella?
6. Mitä työntekoa helpottavia toiminteita haluaisit tähän tietojärjestelmään?
- Muita tärkeitä huomioita liittyen nykyiseen tietojärjestelmään, jotka tulisi huomioida myös uudessa tietojärjestelmässä?
7. Muita tärkeitä huomioita liittyen nykyiseen tietojärjestelmään, jotka tulisi huomioida
myös uudessa tietojärjestelmässä?
Kysely toteutettiin avoimien kysymyksien avulla, johon oli käytettävissä rajattu vastaajajoukko. Vastaajien henkilötiedot on piilotettu. Kysymyksien tarkoituksena oli kartoittaa 1.
kysymyksen osalta tiedot siitä, että millaisia tehtäviä nykyisen tietojärjestelmän avulla teh-
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dään. 2. Kysymyksen osalta oli tarkoitus kartoittaa nykyisen tietojärjestelmän tärkeimmät
ominaisuudet. 3. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, että millaisia ominaisuuksia tai
toiminnallisuuksia tietojärjestelmään tarvitaan. 4. Kysymys liittyy rajapintoihin ja siihen,
miten tietojenkäsittelyä voitaisiin helpottaa tulevaisuudessa. 5. Kysymys kartoitti erilaisia
käyttötapauksia, joilla tietojärjestelmää voidaan käyttää. 6. Kysymys liittyy käyttäjän
omiin tarpeisiin helpottaa työntekoaan. 7. Kysymys sulkee ympyrän. Kysymyksen tarkoitus on saada vastaajan huomio kiinnittymän tulevaisuuteen uuden tietojärjestelmän mahdolliseen suorituskykyyn. Kyselyn tulokset löytyvät luvusta 5.2.
4.9.2 Vertailun sekä henkilöverkostoanalyysin toteutus
Vertailun avulla pyrittiin saamaan lisää tietoa ja tietoutta sekä vahvistusta akateemisen
kirjallisuuden ja kyselyn tuomaan tietoon. Vertailututkimus toteutettiin etsimällä ja vertaamalla erilaisia tiedonhallintaan tarkoitettuja tuotteita. Vertailun tarkoituksena oli arvioida tuotteiden erilaisten ominaisuuksien vaikutukset tuotteen käytettävyyteen ja käyttötarkoitukseen. Vertailun tueksi tehtiin henkilöstöverkostoanalyysi, jonka avulla voitiin verrata
eri käyttäjäryhmien välistä toimintaa tietojärjestelmän kannalta katsottuna. Henkilöverkoston tarkoituksena oli arvioida työnkulkua käytössä olevan tietojärjestelmän tiedonhallinnan
näkökulmasta katsottuna, jolloin voitiin arvioida mahdollisuuksia helpottaa työnkulkuja
käyttäjien ja eri käyttäjäryhmien välillä. Henkilöverkoston avulla voitiin määritellä myös
tietojärjestelmän roolitukset sekä löytää keskeisimmät käyttäjäryhmät.
Tutkimuksen aikana toteutettiin kaupallisten sekä avoimen lähdekoodin tuotteiden vertailu,
joiden avulla arvioitiin erilaisia vaikuttavuustekijöitä. Vertailun tarkoituksena oli etsiä ja
vertailla tuotteiden ominaisuuksia sekä erilaisia tietojärjestelmän suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Vaikuttavuusarviointi suoritettiin omana kaupallisten ja avoimen lähdekoodin
tuotteiden vertailuna, joka löytyy luvusta 5.4. Vertailussa käytettiin tutkimusmenetelmänä
kvalitatiivista arviointia.
Arvioinnissa tunnistettiin yhteensä 19 erilaista ominaisuutta (toimintoa tai piirrettä), joita
arvioitavina olleet sovellukset hyödynsivät. Arvioidut tuotteet oli luotu erityyppisiä tarkoituksia varten. Tuotteiden arviointi suoritettiin sovellusten ominaisuuksia vertailemalla.
Testien perusteella saatiin poimittua sovelluksista tärkeimmiksi tunnistetut ominaisuudet.
Tuloksia hyödynnettiin soveltuvin osin tässä tutkimustyössä analyysien tekemisessä.
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4.9.3 Mietinnän toteutus

Mietinnän tarkoituksena oli koota yhteen kaikki kerätty tieto, jolloin kerätyn tietoaineiston
avulla voitiin arvioida tiedonhallinnan kannalta tärkeät asiat. Kirjallisuuskatsauksen tiedot,
kyselyn vastaukset, vertailun tiedot sekä henkilöstöverkostoanalyysin malli muodostivat
tietoaineiston hyödyntämisen kannalta selkeän kokonaiskuvan, jonka avulla voitiin rajata
epäoleelliset asiat tarkastelusta pois. Käytännössä kokonaiskuva muodostui neljästä kategoriasta, joita olivat yrityksen strategia sekä toimintatavat, käyttäjien vaatimukset, tieto ja
tiedonkeräämistavat, laitteisto ja infrastruktuuri sekä käytetyt sovellukset. Mietinnän tukena käytettiin apuna mindmap -työkalua ja mietintöjen tuloksista ohjelmiston ominaisuuksien osalta löytyvät luvussa 5.3.
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5 TULOKSET: VAATIMUKSET JA VALINTAKRITEERIT TIETOJÄRJESTELMÄLLE
Tiedonhallintajärjestelmän suunnittelun tavoitteena oli tarjota sekä nykyaikaisia keinoja
että menetelmiä laadukkaan datan louhimiseksi. Kohdeyrityksen liiketoiminnan asettamat
vaatimukset peilautuivat yhdessä yrityksen työntekijöiden käytettävyysvaatimuksien kanssa asiakkaiden asettamien laatu- sekä aikatauluvaatimuksien tasolle. Vaatimuksia voidaan
jatkossa tarkentaa, ylläpitää sekä kehittää pienin resurssein.

5.1 Tiedonhallintatietojärjestelmähankkeen projektin suunnittelu
Tiedonhallintajärjestelmän projektin luontiin edellytettiin projektiorganisaatiota sekä soveltuvaa projektimallia. Vaatimuksena oli myös soveltuvien tuotteiden vertailu sekä tietojärjestelmätoimittajan osaaminen valitusta tuotteesta. Tietojärjestelmätoimittajan tuli pystyä hallinnoimaan valittu kokonaisuus sekä määrittelemään asetukset yrityksen haluamalla
tavalla. Tietojärjestelmätoimittajan kanssa oli tärkeää luoda aikataulu- ja resurssissuunnitelma sisältäen ohjelmistolisenssien-, dokumentoinnin, elinkaariprosessin, standardiratkaisujen sekä rajapintojen käytön sekä arkkitehtuuriyhteensopivuuden dokumentit. Tämä kokonaisuus muodosti hankintasuunnitelman rungon.
Hankintasuunnitelma sisältää pääkohdat toiminnan nykytilasta sekä esittää hankinnan taustalla olevan kehittämistarpeen. Hankintaan sisällytetään tarvekuvaus, jonka avulla kuvataan liiketoiminnan tarvitsemat perustelut hankinnalle. Lisäksi hankintasuunnitelma kuvaa
tavoitteet ja muutokset, joita hankintojen avulla halutaan kehittää. Hankintasuunnitelman
avulla kuvataan tekniset ratkaisut, jossa kuvataan tekninen arkkitehtuuri sekä valittu ohjelmistostrategia. Hankintasuunnitelman avulla kuvataan aikataulutus sekä vaiheistaminen,
joiden avulla tuotetaan myöhemmässä vaiheessa tuloksena tarvittavat palvelut. Hankintasuunnitelma sisältää hankintamenettelyt, joiden avulla varmistetaan hankinnan onnistunut
toteutus. Hankintasuunnitelma sisältää myös resursoinnin, jonka avulla kuvataan hankintojen vastuut. Riskienhallinta on oleellinen osa hankintaa, joka tulee huomioida osana projektia.
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Tietojärjestelmän tietojärjestelmätoimittajan tarjoukseen voi perehtyä valmiin hankintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tarjouspyynnön tarkoituksena on saada sovellustoimittajilta tarpeeksi kirjallista ja toimintaan sitovaa tietoa, jonka avulla voidaan valita kyseiseen hankintaan soveltuvin ratkaisu. Tarjouspyyntö toteutetaan yleiskuvauksen avulla, jolloin mahdollinen toimittaja saa suuntaa antavan näkemyksen hankinnan vaatimista resursseista.

5.2 Kyselyn tulokset
Tutkimus toteutettiin kohdeyrityksessä laadullisena tutkimuksena, johon kuului kyselyn
tekeminen. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli seurata ja havainnollistaa todellisten
tapahtumien ilmiöitä, jonka avulla kuvataan tutkittua toimintaa kokonaisvaltaisesti.
Kysely sisälsi tietojärjestelmän nykytilaa kartoittavia asioita sekä toiveita parannuksista
tietojärjestelmään. Kyselyn toteutukseen valittiin henkilöitä, jotka käyttävät työtehtävissään nykyistä tietojärjestelmää. Kyselyyn valitut henkilöt edustivat uusia käyttäjiä sekä
pitkään tietojärjestelmää käyttäneitä henkilöitä. Lopullisen suostumuksen valintaan teki
esimies.
Vastausten avulla saatiin dokumentoitua mahdolliset mielipide-erot. Lisäksi annetuista
vastauksista saatiin analysoitua epäsuoria kehittämisideoita. Kysely ja täydentävä haastattelu suoritettiin 1.2–15.5.2016 välisenä aikana. Kysymyksiä lähetettiin kahdellekymmenelle henkilölle, jotka lupasivat vastata kyselyyn. Laadullisesti kriteerit täyttäviä vastauksia
tuli määräaikaan mennessä kuusi kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui noin 33 %.
Henkilöt, jotka olivat syystä tai toisesta estyneitä vastaamaan kyselyyn, eivät palauttaneet
kyselyä. Kyselyyn vastaamatta jättämisen voi tulkita viestinä, että tietojärjestelmä on hyvä
ja kaikki päivittäiseen työhön vaaditut elementit ovat jo olemassa tai käyttäjillä ei ole mielipidettä asiaan. Kyselyn koko aineisto löytyy taulukosta 9.
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Taulukko 9. Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
1. Mitä tietoja
käsittelet kyseisestä sovelluksessa?

2. Mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet nykyisen
sovellusperheen
yms. käytössä, eli
mitkä ominaisuudet ovat tarpeellisia ja hyvin tehty?

3. Mitä ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia
puuttuu, joita et
nykyisellä sovelluksella
pysty
tekemään?

Merkitys /mitä halutaan käyttäjältä
Tämän kysymyksen tarkoituksena on kartoittaa käyttäjän eniten
käyttämät tietojärjestelmässä käytetyt ominaisuudet
Vastaaja 1:
Otsikkotietojen seuranta
Vastaaja 2:
En aktiivisesti käytä tietojärjestelmää. Käsittelen vastuullani olevia asioita ja suurin osa tiedosta puuttuu sieltä. Olisi hyvä, että
nekin löytyisivät tietojärjestelmästä
Vastaaja 3:
Käyn läpi lokitietoja sekä suoritan määriteltyjä käyttöoikeusmuutoksia. Lisäksi seuraan tietoja otsikko tasolla sekä yritän ratkaista
sovelluksen tuottamia ongelmia
Vastaaja 4:
Käytän kaikkia sovelluksia
Vastaaja 5:
Analysoin tietokantaan kerättyä tietoa
Vastaaja 6:
Toimin tietojen kerääjien sekä tutkijoiden välimaastossa. Haen ja
täydennän tietojärjestelmällä tehtyjen tuotteiden tietoja
Tämän kysymyksen tarkoituksena on saada käyttäjän arvioimaan
käyttämiään ominaisuuksia sekä tarpeellisiksi kokemiaan asioita
tietojärjestelmään liittyen
Vastaaja 1:
Tikettien listausnäkymä
Vastaaja 2:
Sovelluksessa voi hyvin luokitella eri suojaustason tietoa sekä
jakaa ne tietoa tarvitseville henkilöille
Vastaaja 3:
Tärkein ominaisuus on tiedon hakutoiminnot. Itse jäsennelty tieto
kaipaa kasvojen kohotusta, sillä datasta saisi monipuolisemmalla
pienellä määrittelyn muutoksella
Vastaaja 4:
Tiedon linkitys
Vastaaja 5
Tiedon hakuominaisuudet ovat tärkeimpiä ominaisuuksia
Vastaaja 6:
Tiedon hakuominaisuudet ovat tärkeitä. Haku toimii hyvin, kun
tietää mitä etsii tietokannasta. Satunnaisesti haku tuottaa sellaisia
tuloksia, joita ei pitäisi hakutuloksiin tulla
Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan käyttäjältä lisätietoa ominaisuuksista, joilla tietoa saadaan entistä tehokkaammin louhittua sekä lyhyemmässä ajassa
Vastaaja 1:
Geotäggäys on hankalaa. Hakusanan löytäminen hakutuloksesta
Vastaaja 2:
Käytän asiasanoja paljon, jotta hakutermien avulla löytyy tietoja
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4. Mihin tietojärjestelmiin haluaisit, että uudella
sovelluksella tulisi
päästä? (vähentäen
manuaalista
rekisterihakuja)

5. Millä eri tavoin
haet tietoja nykyisellä sovelluksella?

Vastaaja 3:
Paikkatiedot puuttuvat, jolloin paikkatietojen hakutoiminteet jäävät ohuelle. Lisäksi hakutermeihin voisi lisätä kategorian, jolloin
asiakirjan kirjoittaja voisi lisätä uuden hakua rajoittavan termin.
Lisäksi osa tiedoista voisi tulla painiketta painamalla suoraan
muista tietojärjestelmistä, esimerkkinä asiakastiedot. Nykyisellään eri henkilöitä voi löytyä eri miniväännöksin, joka haittaa
etenkin myyntiä
Vastaaja 4:
Liittyvät tiedot välilehdellä: valinnat, pystyykö lisäämään useampia yksiköitä kerrallaan? Nythän pitää valita yksi rivi kerralla,
hyväksyä se ja hakea se uudelleen.
Arkistoidessa ilmoituksia, olisi hyvä, jos ilmoituksessa on liitteitä, liite-välilehti olisi korostettuna. Vielä parempi olisi, jos arkistoidessa yhdellä napin painalluksella saisi liitteet ja itse ilmoituksen tulostettua. Paras tilanne olisi tietenkin, että molemmat toiminnot saataisiin
Vastaaja 5
ns. Boolean hakuja ei voi tällä hetkellä tehdä, sillä moniosaisten
hakujen tekeminen ei ole sovelluksessa tuettu. Hakuja tulee tehdä
yksi kerrallaan, joka vie tarpeettomasti aikaa.
Henkilöiden, tuotteiden, yms. aakkoselliseen järjestykseen laittaminen puuttuu sovelluksesta. Näkymä näkyy siinä järjestyksessä, kuin ne on tehty
Vastaaja 6:
Paikkatiedot ovat puutteelliset tällä hetkellä. Jos tiedonkerääjä ei
jaksa lisätä paikkatietoja, niin jonkun on ne sinne laitettava
Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan käyttäjältä työvaiheita pois
uudesta tietojärjestelmästä ja nopeuttamaan työntekoa
Vastaaja 1:
Ei mielipidettä asiaan
Vastaaja 2:
Ei tarvetta
Vastaaja 3:
Asiakastietojen yms. saaminen olisi hyvä aloitus jäsennetyn tiedon yrityksien ja asiakkaiden osalta
Vastaaja 4:
Ei mielipidettä asiaan
Vastaaja 5
Tarve on vain käsitellä tietokantaan tallennettuja tietoja
Vastaaja 6:
Ei mielipidettä asiaan
Kysely perustuu huhuihin, että nykyisellä tietojärjestelmällä ei
voi hakea tehokkaasti tietoa
Vastaaja 1:
Ei mielipidettä asiaan
Vastaaja 2:
En hae tietoja sovelluksesta
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6. Mitä työntekoa
helpottavia
toiminteita haluaisit
tähän tietojärjestelmään?

Vastaaja 3:
Haen asiakirjan luomispäivämäärää sekä päivityspäivämäärää
käyttäen tietoa
Vastaaja 4:
Hakusana, Hetu, diaarinumero = ilmoitusnumero
+ suodattimen kautta. (suodattimen komentoketjua voisi parantaa, useamman hakusanan hakua paremmaksi, voi kyllä olla, etten vaan osaa käyttää sitä riittävän hyvin
Vastaaja 5:
Käytän pääsääntöisesti ilmoituspäivä – hakua, sekä erilaisia suodattimia
Vastaaja 6:
Käytän tiettyjä hakuehtoja, joilla haettu tieto löytyy
Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan uudelleen käyttäjän mielenkiinto työvaiheita säästävään prosessiin
Vastaaja 1:
Tällä hetkellä sovellus toimii vain tietorepona. Hakusanalla löytää ehkä tietoa, mutta sitä ei ole jäsennelty mitenkään. Tilanne on
vähän kuin dokumenttisheetin heittäminen normaaliin paperiarkistoon. à ei tietoteknisesti paljoa helpota käyttäjää, kun tieto
samassa massassa
Vastaaja 2:
En tunne tietojärjestelmää niin hyvin
Vastaaja 3:
Liitteiden sekä liittyvien asiakirjojen painikkeet ovat liian monen
turhan hiiren painalluksen takana. Lisäksi uutta asiakirjaa luodessa en haluaisi valita samalla asiakirjatyyppiä, jos sen voisi tehdä
ennen ensimmäistä tallennusta tai tietojärjestelmä arvioisi sen
automaattisesti otsikon perusteella.
Lisäksi liitteissä on kuvia, tilastoja ja myyntiin liittyvää materiaalia, jotka hyvin voisi upottaa asiakirjaan tai omalle ikkunalleen.
Lisäksi asiakirjan käyttöoikeudet ja liitteiden käyttöoikeudet ovat
eriävät, kun voisivat olla samalla painikkeella aukeavia. Tämän
lisäksi, jos asiakirjan laittaa valmiiksi – tilaan, niin liitteet joudutaan lisäämään samalla valmiiksi tilaan (voisiko olla automaattinen). Eli tarpeen olisi automatisoida laadullisia toimenpiteitä,
jotka ovat tietojärjestelmän itsensä mahdollista tehdä. Mikäli
asiakirjaa muokkaa kaksi tai useampia käyttäjiä samaan aikaan,
niin sen tulisi olla mahdollista
Vastaaja 4:
Arkistosihteerin roolissa: Jos valmiiksi merkityssä ilmoituksessa
on liitteitä, näkyisivät liitteet – kohta lihavoituna/eri välillä. (kts.
kohta 3).
Jakelulistat selkeämmäksi sekä vanhat nimet jakelulistoista pois
Vastaaja 5:
Boolean haku tulisi ehdottomasti ottaa käyttöön.
Lisäksi toinen ikkuna aukeaa vieläkin satunnaisesti pääikkunan
taakse. Ongelma tosin ei ole niin paha kuin aiemmin
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7. Muita tärkeitä
huomioita liittyen
nykyiseen tietojärjestelmään,
jotka tulisi huomioida myös uudessa tietojärjestelmässä?

Vastaaja 6:
Tarve paikkatiedoille on olemassa, joka tarkoittaa töiden helpottumista, jos paikkatiedot löytyvät tietojärjestelmästä
Jos käyttäjällä olisi jotain lisättävää ja kerrottavaa vanhaan tietojärjestelmään liittyen, niin tässä olisi se paikka. Käyttäjän käyttökokemuksien dokumentoiminen auttaa tutkimuksessa
Vastaaja 1:
Ei mielipidettä asiaan
Vastaaja 2:
Sovelluksessa oli ainakin aiemmin puutteita copy/paste – toiminnossa, sekä kuvien liittämisessä osaksi raporttia
Vastaaja 3:
Uudessa tietojärjestelmässä vanha tieto tulisi olla saatavilla. Lisäksi kuormanjako kahden palvelimen välillä olisi suotavaa, jotta
mahdollisen vikatilanteen vaikutus jäisi pieneksi. Lisäksi varmuuskopiointi sekä lokienhallinta tulee säilyä sellaisenaan, jotta
tiedon eheys voidaan taata
Vastaaja 4:
Arkistosihteerin roolissa kaikki tietojärjestelmän sovellukset eivät linkity tiedonsiirron suhteen toisiinsa, joka estää arkistoinnin.
Onko arkiston rooli edes tarpeen?
Vastaaja 5:
Tutkijan roolissa tarpeen olisi pitää nykyiset ominaisuudet käytössä sekä saada lisää erilaista tietoa, jolla hakuominaisuudet saataisiin parannettua
Vastaaja 6:
Ei mielipidettä asiaan

Kyselyyn tulleet vastaukset (taulukko 9) painottuivat tietojärjestelmän toiminnallisuuksien
ympärille. Vastauksissa kävi ilmi, että nykyinen tietojärjestelmä on toimiva kokonaisuus,
mutta sovelluksesta puuttuu joitain nykyaikaisia ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat
paikkatietoaineisto, rajapinnat muihin tietojärjestelmiin sekä hakutoiminnallisuudet, joiden
avulla saataisiin helpotettua käyttäjien käsin tekemää työtä.
Kysymykset keskittyivät nykyisen tietojärjestelmän olemassa olevien ominaisuuksien kartoittamiseen ja dokumentoimiseen uuden tietojärjestelmän suunnittelua varten. Kysymyksiä oli laadittu kaiken kaikkiaan seitsemän ja niiden avulla käyttäjiltä pyrittiin kartoittamaan mielipiteitä ominaisuuksista, jotka olivat hyviä tai huonoja. Kyselyn pääkysymykset
liittyivät nykyisen tietojärjestelmän toiminnallisuuksiin. Kysymysten tarkoituksena oli saada selville, mitä toiveita käyttäjillä on tietojärjestelmän kehityksen suhteen. Saatujen vastausten perusteella nykyisessä tietojärjestelmässä suurimpina ongelmina olivat puutteellisesti tai vaillinaisesti tallennetut tiedot, jolloin hakutoiminnallisuudesta ei ollut oleellista
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hyötyä ja tarvittavan tiedon etsimiseen tietojärjestelmästä kuluu tarpeettomasti aikaa. Tutkimuksen tekohetkellä yhtenä isona ongelmakohtana tietojärjestelmässä oli kyselyn mukaan vaillinaisten tietojen osalta paikkatietojen puutteelliset merkinnät sekä puutteellisesti
käytetyt asiasanat. Asiasanoja käytettiin hakutulosten täsmäyttämisen yhdessä paikkatietojen kanssa, jolloin saatiin aikaan tarkempia hakutuloksia.
Tietojärjestelmän sisältämän tietokannan suuri koko ja tietokantaan tallennetun tiedon hakutoiminteiden käyttö käytettyjen hakusanojen osalta koettiin käyttäjien toimesta haasteellisena. Tähän liittyi myös monimutkaisten hakuehtojen hankala käyttäminen. Monimutkaisia hakuehtoja ei osattu käyttää tietojärjestelmän vaatimalla tavalla ja hakuehtojen mukaan
tehdyt haut tuottivat epäloogisia hakutuloksia. Hakuehtoihin liittyvät entiteettien sekä elementtien väliset liitokset liittyvien tietojen haussa eivät näy lainkaan käyttäjille tällä hetkellä. Lisäksi aiemmin tallennetun tiedon laatuun ei ole kiinnitetty huomiota, jolloin tietojärjestelmän hakukone ei ole välttämättä löytänyt tarvittavaa tietoa. Syynä on ollut se, että
tallennetusta tiedosta on saattanut puuttua oleellisia informaation palasia tai asiasanoja
aiheuttaen tiedon piiloutumisen käyttäjän hakutoimilta. Tämän seurauksena on mahdollista, että tietokannassa olevaa tietoa ei ole hyödynnetty siinä laajuudessa sillä hetkellä, kuin
siihen olisi ollut mahdollisuus. Yhtenä syynä on tietokannan kasvaminen suureksi pitkän
ajan kuluessa.
Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella voidaan yhteenvetona mainita, että käyttäjät ovat
olleet tyytyväisiä tietojärjestelmän toimintavarmuuteen. Tietojärjestelmä tarjoaa käyttäjilleen tarpeelliset ominaisuudet, joilla päivittäiset rutiininomaiset työtehtävät voidaan suorittaa. Osana kehityshanketta on huomattu tiedonhallinnan kehityspolku, jonka tuloksena
tietojärjestelmän tarjoamia tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää paremmin. Vastausten perusteella tärkeimpiä ominaisuuksia tukevat toiminteet tulevat monipuolistamaan tietojärjestelmän tiedonkäsittelyä sekä helpottamaan käyttäjiä päivittäisten
työtehtävien suorittamisessa.
5.3 Mietinnän tulokset
Yrityksen työnkulku on muotoutunut nykyiseen muotoonsa pitkän ajan kuluessa markkinoiden sekä organisaation vaatimuksia mukaillen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
osa töistä tulee tehtäväksi nopealla varoitusajalla. Osa saapuvista tehtävistä sisältää niin
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vähän tietoa, että tiedon etsijä joutuu hyödyntämään henkilöverkostojaan saadakseen selville tarvittavia tiedonpalasia. Henkilöverkostojen etuna on se, että eri henkilöillä on pääsy
erilaisiin tietoaineistoihin ja tällöin tietoa voidaan saada käyttöön eri muodoissa.
Mietintöjen tuloksena syntyi ajatus tietojärjestelmän käyttäjien kuvauksesta käytössä olevien roolien mukaisesti. Henkilöverkosto on luotu tutkimuksen yhteydessä yrityksen henkilöistä, jotka käyttävät työnsä puolesta tietojärjestelmää. Verkostossa olevilla henkilöillä
on käytössään oma oletusrooli, jonka mukaisesti tallennettua tietoa käsitellään tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmään tallennettua tietoa voidaan muokata eri muotoon päivittämällä
tietoa tai tarvittaessa kopioida tuotteeksi asiakkaalle. Tietojärjestelmässä liikkuva tieto ja
sen käsittely on rajoitettu roolipohjaisilla käyttäjärooleilla (RBAC -malli). Roolipohjaisuuden tarkoituksena on eriyttää ja selkeyttää roolit, joiden avulla käsittelijät, tiedonlouhijat ja
hyväksyjät käsittelevät tietoa. Roolien avulla työskennellään tietojärjestelmässä ennalta
määritettyjen asetusten mukaisesti, jolloin työprosessit voidaan suorittaa suoraviivaisesti.
Tämä näkyy kuvan 21 hierarkiassa, jossa on kuvattu tiedon syöttäjät henkilöverkoston ulkoreunoille.
Kuvasta 21 voidaan ehkä myös päätellä, että tietojärjestelmän kautta saadaan kulkemaan
henkilöverkoston avulla monen tyyppistä tietoa, jota hallinnoidaan verkoston avulla keskitetysti. Verkostosta selviää tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä IT-tuki ja sen merkitys. ITtuki on merkitty kuvan keskeisimmäksi tekijäksi, joka käytännössä saa työpyyntöjä kaikilta
tietojärjestelmän piirissä olevilta toimijoilta. IT-tuen tarkoituksena on ylläpitää tietojärjestelmää, auttaa tietojärjestelmän vikojen selvityksessä, muokata tietojärjestelmään ladattujen tietojen esille saamisessa sekä pitää tietomassa tietokannassa tietomallin mukaisena.
Verkoston solmukohdissa tietoa kuljettavat esimiehet, jotka vaihtavat tietoa keskenään ja
näin mahdollistavat oikea-aikaisen tiedon muodostumisen. Henkilöverkostossa tiedon syöttäjä on tietojärjestelmän toiminnallisuuksien aktivoija.
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Kuva 21. Kuvaus yrityksen nykyisen tietojärjestelmän henkilöverkostosta
Henkilöverkosto kuvaa nykyisen tietojärjestelmän käyttäjiä heidän käyttämänsä roolin perusteella, joka on kuvattu kuvassa 21. Henkilöverkosto on eräänlainen kartta, joka soveltuu
myös tietojärjestelmässä olevien toiminnallisuuksien kartoittamiseen. Osana henkilöstöverkostoanalyysiä kartoitettiin nykyisen tietojärjestelmän käytössä olevat roolit. Roolikohtaiset kuvaukset on kirjattu taulukkoon 10. Taulukkoon on kirjattu kuusi erilaista roolia,
joilla kullakin on oma tehtävä tietojärjestelmässä. Taulukko 10 ratkaisuineen laadittiin tutkimuksen sivutuotteena mietintöjen kautta. Mietintöjen tulokset löytyvät taulukosta omasta
sarakkeestaan.
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Taulukko 10. Tietojärjestelmän käyttäjien roolit tietojärjestelmässä
Rooli
Uusia toivottuja ominaisuuksia
Organisaation Työn ohjausmahdollisuus sovelluksen
johto
kautta sekä mittareiden käyttäminen
(tilastot). Tietojärjestelmän käyttökatkokset pitää minimoida
Tiedon kerää- Asiakirjojen luonnin yhteydessä tulee
jät
olla käytössä valmiit paikkatiedot, sekä
osittain automatisoituja henkilöhakukenttiä, jotta asiakirjan täyttäminen nopeutuu säästäen aikaa
Mahdollisuus syöttää tabletilla tai muulla vastaavalla mobiililaitteella tietoa
tietojärjestelmään valmiin pohjan avulla
Tiedon ana- Tietojärjestelmä tarvitsee paremmat
lysoijat
hakumahdollisuudet.
Hakumahdollisuuksien lisäksi vertailumahdollisuus
sekä graafinen analysointi
Arkistoija
Arkistoijat toivoivat, että valmiiksi kirjattu asiakirja sulkee automaattisesti
myös asiakirjan mahdolliset liitetiedostot ja poistaa tietokannan linkityksen
Arkistoijat toivoivat, että nykyisestä
mallista poiketen tulostettaessa asiakirjaa, myös sen liitteet tulostuisivat automaattisesti

Ylläpito
Pääkäyttäjä

Arkistoijat hoitavat poikkeavat tallennukset yms. Korjaukset tietoon
Jakelulistojen päivitystoiminnallisuus,
diaarinumeroiden, roolien ja käyttöoikeuksien selkeä hallinta
Lokitietojen, varmuuskopio sekä tiedon
kahdennus. Hälytysten hallinta

Mietinnän tulokset
Työn
ohjausmahdollisuus
sisältyy jo useampaan kaupalliseen sekä avoimen lähdekoodin tuotteeseen
Mahdollisuus on saada suurin
osa ns. pakollisista tiedoista
täytettyä automaattisesti tai
puoliautomaattisesti
Tämä mahdollisuus nopeuttaisi tiedonhakua ja kirjaamista
Hakuominaisuuksia ei saada
paremmaksi, ellei tietoa syötetä monipuolisemmin ja laadukkaammin
Arkistoijan rooli voi olla osana muuta roolia. Roolin tarkoituksena on arkistoida tietoa
Arkistoinnin
alkuperäisenä
tarkoituksena oli palauttaa
valmiita asiakirjoja takaisin
keskeneräiseksi.
Mahdollisuus, että tietojärjestelmä tekee tämän tiettyjen ehtojen
mukaisesti
Ylläpitoa pitää automatisoida
hyödyntämään tietojärjestelmien ominaisuuksia
Tietoturvallisuus on tärkeää.
Arkkitehtuurin pitää estää
tietomurtojen tekeminen ja
mahdollistaen
tapahtumien
jäljittämisen.
Tietoturvallisuus ei saa haitata työn tekoa

Tietojärjestelmän käyttäjäkohtaiset roolit on jaettu taulukossa 10 työperustein, jolloin organisaation johdon roolit keskittyvät kokonaiskuvan hahmottamiseen ja esittämiseen. Tiedon kerääjät hyödyntävät tietojärjestelmän ominaisuuksia tallentaessaan tietoja, joita tarvitaan laadukkaan tiedon tallentamiseen.
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Henkilöverkostot eivät paljasta suoraan, miten prosessit etenevät verkoston kautta kuvattuna. Tietojärjestelmän käyttö alkaa esimiehen toimesta kuvan 22 mukaisesti, joka määrää
työntekijän suorittamaan annettua tehtävää. Tiedonkäsittelyn prosessi alkaa siitä, että sopivaa tuotetta ei tietojärjestelmästä löydy ja tiedonkäsittelijä saa tehtävän tiedon etsimiseksi.
Tiedonkäsittelijä aloittaa työn etsimällä tietoa tietojärjestelmästä, jolloin saadaan jotain
informaatiota selville. Mikäli sopivaa tietoa ei löydy lainkaan tai riittävästi tietojärjestelmästä, niin tällöin tietoa aletaan etsiä muista tietolähteistä. Saatua tietoa täydennetään
säännöllisin väliajoin päivittämällä raporttia tietolähteistä kerätyn tiedon avulla. Tietoa
voidaan hakea ja tallentaa myös mahdollista tulevaa käyttöä varten. Tiedon elinkaaren
päättyessä tieto poistetaan.

Kuva 22. Tilauksen käsittelyprosessi tietojärjestelmällä
Tiedonkerääjät käyttävät tietojärjestelmää eniten ajallisesti mitattuna. Tiedon keräyksen
jälkeen tiedon analysoijat etsivät tarvitsemaansa tietoa tietojärjestelmästä ja kokoavat asiakkaan tilaaman tuotteen. Arkistoijan roolilla voidaan palauttaa töitä takaisin työn käsittelijöille tai vanhentunutta tietoa voidaan poistaa arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Esimiehen roolilla hyväksytään luodut tuotteet ja ne siirretään elinkaaren mukaiseen ylläpitoon. Ylläpito- ja pääkäyttäjä roolit voivat tuottaa näkyviä muutoksia tietojärjestelmässä
sekä päivittää sovellusta. Pääkäyttäjä -roolilla voidaan tarkastella edellä mainittujen lisäksi
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lokitietoja. Kyselyn ja henkilöstöverkostoanalyysin tuoman tiedon mukaisesti kaikki tiedot
laitettiin mindmap-mietintään. Tämän mietinnän tarkoituksena oli kartoittaa käyttäjien
tarvitsemat ominaisuudet, joita nykyisessä tietojärjestelmässä käytetään. Tutkimuksessa
käytössä olleen mindmap-kartan avulla mahdollistettiin vaatimusten määrittäminen tulevaan käyttöympäristöön kahdella erillisellä kuvalla. Tavoitteena oli saada aikaan minimivaatimukset, joilla ensimmäistä versiota tietomallista ja vaatimusten määrittelystä saisi
kehitettyä eteenpäin. Tutkimuksessa käytetyn mindmap-analyysin perusteella saadut tiedot
on jaettu kuvan 23 mukaisesti neljään eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat organisaatio,
käyttäjät, tieto, laitteisto sekä infrastruktuuri. Vaatimusmäärittelyssä jaottelu on tehty neljän eri pääkategorian avulla, joissa ohjaavina tekijöinä ovat organisaation antamat vaatimukset tietomallista, työnohjauksesta, työntehosta sekä tiedon jakamisen politiikasta.

Kuva 23. Vaatimusmäärittelyn keskeiset osa-alueet
Tiedon eri ilmenemismuodot on huomioitu myös vaatimusmäärittelyssä. Näistä kolmesta
osa-alueesta muodostuu vaatimukset laitteiston ja infrastruktuurin osalta. Myös käyttäjien
vaatimukset helppokäyttöisyydestä, ominaisuuksista, tiedonvälityksestä sekä koulutuksesta
on otettu huomioon. Viidentenä kuvassa oleva nykyinen tietojärjestelmä on kokonaisuus,
jonka tärkeimmät toiminnallisuudet on kuvattu tarkemmin kuvassa 24.
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Tietojärjestelmään itseensä vaikuttava tieto jaettiin ominaisuuksiensa osalta seitsemään eri
kategoriaan. Kategorioina olivat tiedon kirjaaminen, tiedon hakeminen eri hakukriteerein,
paikkatiedon lisääminen, analysoinnin mahdollisuus, työnohjaukselliset toimet, tilastointi
sekä ylläpidolliset toimet. Tietojärjestelmään tulevan tiedon osalta analysointimahdollisuus
on looginen osa jatkumoa, jolla pyritään havainnollistamaan edellytyksiä tiedon laadun
parantamiseksi. Tiedon laatua voidaan parantaa lisäämällä kerättyyn tietoon informaatiota
esimerkiksi ajan-paikan, samanaikaisten tapahtumien, kulkuneuvojen, kustannusten, raakaaineiden yms. muuttujien välillä. Mindmap-kartan havaintojen avulla keskityttiin tietokokoelman tietojen analysointiin tiedonhallinnan keinoin. Käytännössä erilaisten rajapintojen
toteutus sekä käyttäjän käyttämien toiminnallisuuksien hyödyntäminen vaatii käyttäjältä
taitoa käyttää tietojärjestelmää tai automatisoituja prosesseja käytön tukena. Prosessit tarkoittavat tässä tietojärjestelmässä tiedon hakemista, tilastojen tutkimista, työnohjausta,
tiedon analysointia, ylläpitoa, paikkatietoa, sekä tiedon kirjaamista. Tietojärjestelmän roolit
on määritelty olemassa olevien työtehtävien mukaisesti.

Kuva 24. Mindmap – mietintöjen tulokset – tietojärjestelmän ominaisuudet
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Kuvan 24 mietinnän keskellä oleva kohta ”tietojärjestelmä” on keskeinen osa-alue, jossa
käyttäjä ohjaa tietojärjestelmää käyttöliittymän avulla. Tällöin käyttäjä saa käyttöönsä tietojärjestelmän ominaisuudet käyttöönsä. Tarkoituksena on se, että kaikki kirjoitettu tieto on
haettavissa tietojärjestelmästä. Tietojärjestelmän käyttöliittymä tukee käyttäjän kirjoittamaa tekstiä eri toimenpitein. Käyttöliittymän avulla informaatioon liittyvät tiedot voidaan
liittää toisiinsa tietojärjestelmän liitosten avulla. Liitosten avulla henkilöt, aika sekä paikka
saadaan mukaan tapahtumaan ja rajapintojen kautta saadaan lisätietoa taustajärjestelmistä.
Tietojärjestelmässä on useita erilaisia valmiiksi tehtyjä asiakirja-, raportti-, sekä arviopohjia. Esitäytettyjen pohjien tarkoituksena on antaa käyttäjälle nopeutettuja vaihtoehtoja erityyppisten tietojen tallennukseen pitäen tiedon laadun tasaisena. Tiedon hakeminen eri
hakutyypeillä mahdollistaa sen, että hakutoiminteet nopeutuvat ja selkeyttävät tiedot erilaisiin kategorioihin sisältäen monipuolista tietoa. Hakuehtoina tulevat olemaan tietotyyppien
lisäksi asiasanasto, paikkatieto sekä aikaleimatyypit, joiden tarkoitus on saada tarkennusta
hakuehtoihin. Tietojärjestelmässä tietojärjestelmäominaisuudet mahdollistavat työnohjauksen tilastoineen, jolloin työn suoritusta voidaan seurata sekä mahdollisia tarkastelukohtia
voidaan ottaa omaksi kehitysprojektikseen. Mahdollisuus kommunikoida suoraan tietojärjestelmän kautta helpottaa työntekijän kommunikaatiota muiden tietojärjestelmää käyttävien työntekijöiden kanssa.
Ylläpitoon käytetään palvelimen tarjoamaa käyttöliittymää, jonka avulla ylläpitoprosessien
suorittaminen on mahdollista. Palvelimet tarjoavat käyttöliittymän, jonka avulla ylläpitäjä
voi nähdä prosessorin kuormituksen, lämpötilan, tallennustilan sekä kiintolevyjen tilan.
Aktiivisten verkkolaitteiden avulla voi todeta tiedonsiirtonopeuden. Tietokantoihin kirjautuminen tapahtuu ylläpitotoimina palvelimen käyttöliittymän kautta. Arkistonhoitajan roolilla on pääsy asiakirjoihin sekä mahdollisuus hallita niiden elinkaarta. Osana ylläpitotoiminteita tietojärjestelmässä on sisäänrakennettu automaattinen tietojärjestelmän lokitietojen tallennus, jolloin voidaan varmentaa se, että tietoon pääsee käsiksi vain ne henkilöt,
jotka sitä työssään tarvitsevat. Lokitiedon avulla voidaan myös paikantaa mahdollisia tietojärjestelmävikoja. Kuormantasaukseen liittyvät optimoinnit voidaan hoitaa kätevästi ylläpitoreitin kautta sekä käyttöoikeuksien myöntäminen, muuttaminen sekä poistaminen.
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5.4 Tiedonhallintajärjestelmien vertailu
Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin kaupallisten tuotteiden vertailua sekä henkilöstöverkostoanalyysiä. Henkilöverkostoanalyysin tarkoituksena oli kerätä tietoa sellaisilta osaalueilta, joilta on hankalaa saada tietoa muulla tavoin. Henkilöverkostoanalyysin tueksi
toteutettiin kaupallisten sekä avoimen lähdekoodin tuotteiden vertailu, joka mahdollisti eri
tuotteiden ominaisuuksien tarkastelun. Tuotteiden vertailussa kävi ilmi, että osa tuotteiden
päällepäin näkyvistä ominaisuuksista oli samankaltaisia, jolloin tuotteiden eriäväisyys löytyi lähinnä käyttöliittymästä. Esimerkiksi kerätyn tiedon esittämisen toiminnallisuus oli
kaikissa tuotteissa selkeästi toteutettu. Arkkitehtuuriltaan tuotteet ovat erilaisia. Kaikista
tuotteista löytyi mahdollisuus varmuuskopiointiin, mahdollisuus tiedon visuaaliseen esitystapaan, analyysin tallennusmahdollisuus sekä mahdollisuus tekstipohjaiseen tekstin käsittelyyn.
Kaupalliset tuotteet olivat tarkoitettu käsittelemään tietyn tyyppistä tietoa, jolloin tiedon
louhiminen ja analysointi mahdollistivat tiedon käsittelyn toimialalla, johon tuote oli suunniteltu. Osa tuotteista oli tarkoitettu finanssialan numeerisen tiedonkäsittelyyn, osa oli tarkoitettu lähinnä tiedon varastointiin ja osa soveltui vakuutus- sekä viranomaiskäyttöön.
Kaupallisten tuotteiden etuna oli se, että kaikki mainostetut ominaisuudet toimivat ja tuotteilla on valmistajien tuki käytössä. Kaupallisten tuotteiden ominaisuudet kehittyvät käyttäjien toiveiden mukaisesti ja valmistajat julkaisevat uusia versioita tuotteistaan säännöllisin
väliajoin.
Avoimen lähdekoodin tuotteista osa perustui Apachen avoimen lähdekoodin lisenssimalliin. Arvioiduista tuotteista vain osa tarjosi eriävää tiedonhallintatapaa, jossa jokainen tietovarasto toimii samalla tiedon varmistajana, osa tarjosi kahta tai useampaa tiedon suodattamiseen tarkoitettua putkea tai suurta muistissa toimivaa tietokantaa, mutta yhteensopivuutta muihin vastaaviin tietojärjestelmiin ei löytynyt. Avoimen lähdekoodin tuotteissa oli
mahdollisuus kehittää tuotetta hyödyntämällä avointa kehitysympäristöä, mutta osa tuotteiden tekijöistä tarjosi avoimen lähdekoodin rinnalla kaupallista versiota tuotteesta, jossa
oli mukana kehittyneempiä ominaisuuksia ja valmistajan tuotetuki.
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Vertailussa nousi esille selkeästi kaksi erilaista käyttöliittymätyyliä, joista toinen korosti
visuaalisuutta ja toinen pelkistellyn korostetusti Windows -tyylistä kansiorakennemallia.
Visuaalisuuden etuna oli tulosten helppo tarkastelu sekä tuttu näkymä kansiorakenteeseen
Windows - käyttöjärjestelmästä. Visuaalisen työympäristön haittapuolena oli käyttöliittymän raskas rakenne, joka näkyy käyttäjälle hitautena. Käytännössä työaseman ja palvelimen tulee sisältää tarpeeksi tehoa ja muistia, jotta visuaalisen työympäristön käyttö olisi
sujuvaa. Kansiorakenteeseen perustuva käyttöliittymä ei tarvitse niin paljon tietokoneen
keskusmuistia kuin visuaaliseen käyttöliittymään perustuva käyttöliittymä. Kansiorakenteen haittapuolena on se, että analyysit joudutaan tekemään oman työaseman sovelluksilla,
eikä tietojärjestelmään integroitujen komponenttien avulla. Taulukossa 11 kuvatut kaupalliset tuotteet soveltuivat tiedon reaaliaikaiseen louhintaan. Taulukossa tuotteet ovat taulukoitu arvioimisjärjestyksessä.

Taulukko 11. Kaupalliset tietojärjestelmät
Tietojärjestelmä kaupalliset

Lähde

M-files

www.m-files .com/fi, 12.7.2016

IBM Watson

http://www.ibm.com/watson/, 1.7.2016

Canopy Labs

https://canopylabs.com/, 15.7.2016

Palantir

www.palantir.com, 12.7.2016, Jain, 2008

IBM Analyst’s Notebook (ANB)

www.ibm.com, 11.02.2019

Vertailtaessa nykyistä käytössä olevaa tietojärjestelmää kaupallisiin tuotteisiin, kävi ilmi
se, että osa kaupallisten tuotteiden ominaisuuksista on toiminnallisesti kehittyneitä mahdollistaen datan esittämisen graafisina kuvina tai numeerisina arvoina ja voisivat siten soveltua organisaation käyttöön. Yksi tällaisista kehittyneistä ominaisuuksista testatuissa tietojärjestelmissä on kyky lukea tiedoston sisältö suoraan tietojärjestelmään, jonka jälkeen
ladatuista tiedoista saadaan tietojärjestelmän luoma visuaalinen kuva, jota voidaan tarkastella halutulla tavalla. Muodostuneeseen kuvaan voidaan hakea tarvittaessa myös lisää tietoa. Oikeanlaisen kuvan saamiseksi tiedoston tulee sisältää oikein muotoiltua tekstiä, mutta
tiedon muokkaaminen onnistuu tiedon lukemisen jälkeen. Kaupallisten tietojärjestelmien
keskeiset ominaisuudet löytyvät taulukosta 12. Tiedonhallintajärjestelmä M-files on suomalainen tuote, joka perustuu käyttäjän valitsemaan tietokantaan. Tietokannan käyttö toi-
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mii samalla tavalla kuin Windows – tuotteiden kanssa, eli tiedostojen avulla graafisen
käyttöliittymän avulla.
Taulukko 12. Arvioitavien tuotteiden ominaisuudet
Ominaisuudet

MFiles
X
X
X
X

Watson
X
-

Canopy
Labs
X
-

Asiakirjahallinta
Asiakirjojen lukeminen
Luottamuksellisuus
Tiedon analysointi graafisesti
Varmuuskopiointi
Datan automaattinen louhinta
Visuaalinen esitys sovelluksesta
Liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden numeerinen/graafinen esitys
Automaattinen informaation haku ja
tiedon päivitys annetusta sijainnista
Sähköposteista tiedon hakeminen ja
vertailu tehtyihin ostoksiin
Käyttäjän mahdollista tallentaa tiedoston/dataa tietojärjestelmään
Kolmannen osapuolen komponentit
yhteensopivia
Tuote ja tuki suomenkielisenä

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

-

Tiedon tallennus, hakeminen
CRM / ERP – toiminnallisuus
Työnohjaus
Asiakkuuden hallinta

Palantir ANB
X
-

X
-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

-

-

-

X

Tiedot voidaan esittää kartalla

-

-

X

X

X

Tekstin automaattinen analysointi

-

-

X

X

X

Tietojärjestelmät eivät suoriutuneet automaattisesti analyysitoiminteista, mutta esimerkiksi
henkilöiden ja asioiden välisten suhteiden kuvaaminen ja linkittäminen toisiinsa aikajanalla
toivat työhön nopeasti lisäarvoa visuaalisen näkökulman avulla. Visuaaliset, eli graafiset
tietojärjestelmät nopeuttavat tiedonkäsittelyä ja niiden avulla voidaan tehdä havainnollisia
analyysejä olemassa olevan tiedon pohjalta. Visuaalisen tiedonkäsittely vaatii paljon tietoa,
jotta raporteista saadaan laadukkaita kokonaisuuksia. Tekstipohjainen raportti voidaan luoda luodun visuaalisen kuvan pohjalta. Kaupallisissa tuotteissa tulee huomioida se, että millä tavoin tuotteiden käyttölisenssit ovat hinnoiteltu. Lisenssien maksuperusteet voivat mää-
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räytyä eri tavoin valmistajasta riippuen. Avoimen lähdekoodin tietojärjestelmät kuvataan
taulukossa 13. Apachen tuoteperheestä Apache Hadoop tarjoaa erilaisia lisäosia tiedonhallinnan tueksi. HPCC (High-Performance Computing Cluster) on kaupallisen valmistajan
Lexisnexiksen kehittämä avoimen lähdekoodin alusta, joka tarjoaa tehokasta rinnakkaislaskentaa big datan käsittelyyn. Erilaista näkemystä graafisen tiedon tallennukseen tarjoaa
Neo4j. Neo4j tarjoaa graafiseen käsittelyyn soveltuvan tiedon tallennusratkaisun, joka samalla toimii tiedon varmistamispaikkana. Avoimen lähdekoodin tuotteet ovat laajoja kokonaisuuksia, joihin löytyvät viittaukset löytyvät tuotteen viereiseltä sarakkeelta. MongoDB on joustava sekä toimiva avoimen lähdekoodin ratkaisu erilaisten dokumenttien käsittelyyn.
Taulukko 13. Avoimen lähdekoodin tietojärjestelmät
Tietojärjestelmä avoin lähde
Apache Hadoop
Apache Spark
Apache Flink
Apache Hive
Apache Storm
Apache Cassandra
Apache Samoa
Apache NIFI
HPCC
Mongo DB
NEO4J

Lähde
quora.com, 2018
Grishchenko, 2018
Baltagi, 2015
guru99.com, 2018
Evans, 2015
Daga, 2016
Beligianni Bifet, 2015
Ippontechnologies, 2017, Wähner, 2016
Demchenko, 2013
Raj et al. 2016
Raza, 2013

Tiedonhallintajärjestelmän päivitys uudempaan tietojärjestelmään perustuu käytännössä
neljään kaupalliseen tietojärjestelmään sekä avoimen lähdekoodin tietojärjestelmiin, jotka
tukevat ominaisuuksiensa osalta osittain nykyistä tietojärjestelmää. Tiedonhallintajärjestelmää koskevat tarjouspyynnöt liittyivät tietojärjestelmiin, joiden tietojärjestelmätoimittajat tiedetään referenssiensä mukaisesti toimittavan. Tietojärjestelmien nimet eivät ole anonyymejä tässä diplomityössä. Vertailu piti sisällään tietojärjestelmien ominaisuuksien arviointia taulukon 14 avulla. Tietojärjestelmien ominaisuuksien arviointi mahdollistaa ominaisuuksien priorisoinnin sekä rakentamisen tietojärjestelmään, jolloin tarvittaessa ominaisuuksia voidaan käydä läpi painottaen eri ominaisuuksia.
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Taulukko 14. Tuotteiden ominaisuuskategoriat
Ominaisuus
Nopeus

Varmuuskopiointi

Tarkenne
- Tietojärjestelmien vasteaika tulee olla nopea
- Tietojärjestelmän hakutoiminteiden nopeus ei saa olla ristiriidassa valitun tietokannan, tai tietoliikenteen nopeuden
suhteen
- Osa tietojärjestelmistä perustuu token ring -ajatteluun, jossa useat palvelimet tallentavat saman datan ja tarjoten tallennuksia palvelinten kuormituksen tai annetun prioriteetin
mukaisesti. Tällöin tarve erilliselle varmuuskopioinnille
poistuu
- Osa tietojärjestelmistä tarjoaa perinteisen datan varmuuskopioinnin perinteisellä tavalla, jossa data varmennetaan
erilliselle, tarkoitukseen soveltuvalle palvelimelle

Kaupallinen jatkotuote

Käyttökokemus
Suljetun
tuotteet
tuotteet)

lähdekoodin
(kaupalliset

Raportointiominaisuudet
Tuotteen elinkaari (käyttäjät, asiakkaat, ylläpito,
kehitys)
Datan ja varmistusten
hallinta

- Osa tietojärjestelmistä hajauttaa tiedon eri palvelimille,
jolloin tietoa haetaan ja tallennetaan ilman verkkoliikenteen
kuormittumista
- Osa avoimen lähdekoodin tuotteista perustuu perusominaisuuksia tarjoavaan tietojärjestelmään, johon voi ostaa lisäominaisuudet tarjoavan lisenssin
+ Kaupallisissa tuotteissa on valmistajan tuki
- Projektilla ei ole käyttökokemusta avoimen lähdekoodin
tuotteista
Käytettävyys ja selkeys:
+ Käyttöliittymä selkeä ja looginen käyttää
+ Mahdollistaa yhteydet rajapintojen avulla toisiin tietojärjestelmiin
+ Ei sovelluksen asettamia rajoituksia datan käytön suhteen
+ Mahdollisuus interaktiiviseen muokattaviin raportointiin
(objektimainen)
+ BI toiminne integroitu mukaan tuotteeseen
+ Tuote, joka on kehitettävissä tarpeen mukaisesti
+ Tuote on aiempaa parempi ja tuottaa enemmän samoilla
resursseilla
+ Datan tulee olla varmistettu ja hallittavissa koko elinkaaren ajan

Tietojärjestelmien väliset eroavaisuudet liittyvät enemmän käyttötarkoitukseen, jolloin
asiapohjaiset sovellukset eroavat pelkästään numeerisiin tietoihin perustuvista tietojärjestelmistä jonkin verran. Arvioidut tietojärjestelmät jaettiin avoimen ja suljetun lähteen tietojärjestelmiin, perustuen siihen, että onko tuote kaupallinen vai ei. Osaa avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä on käytetty menestyksekkäästi kaupallisissa tuotteissa.
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Rajapintojen avulla voidaan louhia tietoa organisaation tarpeiden mukaisesti. Nykyistä
tietojärjestelmää voidaan tarvittaessa käyttää tiedon lähtöjärjestelmänä ja rajapintojen avulla voidaan luoda tietojärjestelmien väliin rajapintoja tiedonhakua varten. Tulevaa analysointijärjestelmää, sekä sen ominaisuuksia voidaan hyödyntää ulkoisten rajapintojen
kautta, jolloin analysointijärjestelmä hakee tietoa useasta tietojärjestelmästä samanaikaisesti. Analysointijärjestelmä analysoi tiedot ennalta määritettyjen loogisten operaatioiden
kautta. Analysoinnin tulokset tallennetaan takaisin raportointijärjestelmään, jolloin saatua
tietoa voidaan hyödyntää käytettyjen pohjien avulla. Vertailtaessa nykyistä käytössä olevaa
tietojärjestelmää kaupallisiin tuotteisiin, kävi ilmi se, että osa kaupallisten tuotteiden ominaisuuksista on toiminnallisesti kehittyneitä ja voisi soveltua organisaation käyttöön. Eräs
tällaisista kehittyneistä ominaisuuksista on tiedoston sisällön lukeminen suoraan tietojärjestelmään, jonka jälkeen tiedosta saadaan visuaalinen kuva, jota voidaan analysoida tai
kuvaan voidaan hakea lisää tietoa. Oikeanlaisen kuvan saamiseksi tiedoston tulee sisältää
oikein muotoiltua tekstiä, mutta tiedon muokkaaminen onnistuu myös tarpeen mukaan
myöhemmässäkin vaiheessa.
Tutkimuksessa löydetyt tietojärjestelmän arkkitehtuuria ja ominaisuuksia koskevat kehitysideat peilautuvat organisaation omaan toimintaan. Tutkimuksessa käyttäjiltä tuli epäsuora
toive helpottaa ja automatisoida tietojärjestelmän käyttöä, mikä on myös yrityksen tavoitteena, jotta tietojärjestelmän suorituskykyä saadaan kehitettyä. Parantamalla käyttökokemusta saadaan tehostettua työntekoa sekä laadukkaampaa tietoa, jonka saatavuus on parempi kuin nykyisessä tietojärjestelmässä. Tarkoitukseen soveltuvana keinona on tarjota
esimiehille, työntekijöille sekä tutkijoille roolikohtaiset työkalut tukemaan tietojärjestelmässä työskentelyä.

5.5 Tulosten sovittaminen vaatimusmäärittelyyn
Tutkimus keskittyi uuden tietojärjestelmän vaatimuksien määrittelyyn, jossa määrittelyyn
kirjattiin mukaan kaikki projektin työhön tietojärjestelmän näkökulmasta vaikuttavat asiat.
Vaikuttavat asiat on jaoteltu osa-alueisiin: organisaatio, tieto, käyttäjä ja laitteistoperustainen infrastruktuuri. Organisaation strategian hyödyntäminen tutkimuksessa liittyi kokonaisnäkemyksen luomiseen tutkimuksen pohjaksi.
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Käytännössä akateemiseen kirjallisuuteen ja kyselyyn perustuva tutkimus, jonka analyysit
suoritettiin mietintöjen sekä vertailun kautta, tuottivat selkeän luonnoksen vaatimusmäärittelystä ja suunnan yrityksen tahtotilalle. Kirjallisuuden käyttäminen yhtenä tietolähteistä
mahdollisti tutkimuksen suunnittelun käytäntöä sekä teoriaa yhdistämällä. Tutkimuksessa
tehdyn kyselyn mukaan tietojärjestelmän tulee olla vikasietoinen, kuormanjaolla sekä varmuuskopiointijärjestelmällä varustettu kokonaisuus. Tietojärjestelmän tulee toimia luotettavasti ja lisää omalta osaltaan tietojärjestelmän nopeutta ja vikasietoisuutta. Tietojärjestelmän sisältämiin tietoihin tulee päästä käsiksi ainoastaan erillisen käyttövaltuushallintamenettelyn kautta, jolloin ainoastaan käyttöoikeuden saaneet käyttäjät pääsevät käsiksi
tietojärjestelmän tietovarantoon. Käytännön läheisiä toimia olivat nykyisen tietojärjestelmän tutkiminen, henkilöstöverkostoanalyysin tekeminen sekä kaupallisten tuotteiden vertailun tekeminen.
Tutkimuksesta saatujen tulosten mukaan uusi tuleva tietojärjestelmä tarvitsee tiedonhallintaan tietomallin, visuaalisen, käyttäjälleen mukautuvan ja helppokäyttöisen käyttöliittymän. Tietojärjestelmän avulla analysoidaan kerättyä dataa kokonaisuutena. Tietojärjestelmän tulee olla skaalautuva ja helposti päivitettävissä tulevaisuudessa. Tutkimustuloksien
mukaan tietojärjestelmä tarvitsee tuekseen resursseja säästäviä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat tietojärjestelmään tarpeellinen tilauksenhallinnan työkalu, paikkatietojärjestelmä, sekä toimiva varmuuskopiojärjestelmä, josta tietoa voidaan palauttaa tarvittaessa
lyhyellä vasteajalla. Lisäksi käyttäjän tekstin syöttämisen helpottaminen sekä tiedon hakemisen nopeutuminen koettiin resursseja säästävinä tekijöinä. Tietojärjestelmäuudistuksen
seurauksena myös tietojärjestelmän prosessit, ohjeet koulutus sekä muut tukiprosessit joudutaan tarkastelemaan uudelleen.
Tietojärjestelmän ominaisuudet ja prosessit vaikuttavat tiedonhallintaan sekä tuotteiden
elinkaareen. Tietojärjestelmän tulee mahdollistaa prosessien suhteen liiketoimintaprosessien saumattoman yhteensopivuuden organisaation muiden tukiprosessien kanssa. Tietojärjestelmän tulee tarjota ylläpidolle mahdollisuus siirtää tai päivittää tarvittaessa tietokannan
tiedot. Lopputuloksena erilaisten näkökulmien yhdistämisessä saatiin tutkimukselle kokonaisvaltainen näkemys, jota voi hyödyntää tarvittaessa myöhemmin. Jatkuvasti kehittyvässä maailmassa tiedon omaksuminen ja kehittäminen ovat jatkumo, joka mukautuu ympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin. Tutkimuksessa kerättyjen tietojen sekä analyysien perus-
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teella luotu ensimmäinen versio vaatimusmäärittelystä sekä vaatimusmäärittelyn tueksi
kerätty tieto toimivat pohjustuksena projektille, jonka tehtävänä on suunnitella uudenlainen
tietojärjestelmä vanhentuneen tietojärjestelmän tilalle. Datan kerääminen ja hallinta on
uuden tietojärjestelmän keskeinen elementti. Kerätty data voi sisältää jäsenneltyä dataa,
kuten esimerkiksi tietokantoja. Lisäksi kerätty data voi sisältää myös jäsentämätöntä dataa,
jolloin datasta voi löytyä tekstiä, kuvia, videoita tai vaikkapa asiakaspalvelun tai erilaisten
sensorien tallentamia tietoja. Tietokantojen analysoijat tarvitsevat lisää työkaluja tiedon
analysointia varten. Näitä työkaluja ovat muun muassa erilaisten kielten tulkitsemiseen
liittyvät työkalut, jotka mahdollistavat erilaisen datan analysoinnin. Tiedonhallinnan työkaluja ovat myös hakumoottorit, joiden tarkoituksena on löytää datan seasta tarpeellista tietoa.
Erilaisten algoritmien avulla on mahdollista kehittää datan tallennuksen rutiineja tietokantoihin, tekstinanalysointiin sekä saada kerätty big data tietojärjestelmän hakumoottoreiden
käyttöön. Algoritmien avulla voidaan luoda monimutkaisia hakulauseita, jolloin saadut
hakutulokset saadaan käyttöön nopeammin. Hakumoottorit sekä tekstianalysaattorit vaativat käytännössä sanojen, asioiden sekä entiteettien linkittämistä. Tietojärjestelmä tulee
opettaa tunnistamaan määriteltyjä asioita, ilmiöitä sekä toistuvia määritteitä tietojärjestelmään tehtyjen sääntöjen avulla. Tietojärjestelmä osaa opettamisen jälkeen linkittää ja tulkita analysoitua dataa halutulla tavalla. Tiedonlouhinta voidaan aloittaa siinä vaiheessa, kun
dataa on kerätty eri tietolähteistä tarpeeksi ja tietojärjestelmässä on käytettävissä valmiit
työkalut tiedon analysointia varten.
Vaatimusmäärittelyssä on mahdollista huomioida projektiin ja kustannuksiin vaikuttavia
asioita. Projektin aikana tulee sovittaa nykyinen tietokanta uuteen tietokantaan, jossa on
määritelty uuden tietomallin mukaiset ominaisuudet. Tietokannan konversion suunnittelu
tuleekin aloittaa heti, kun tietomalli on valmiina. Tällöin voidaan määritellä tutkimuksessa
kaksi eri osaa: Ennakoivat tehtävät ennen käyttöönottoa sekä analyysijärjestelmän ominaisuudet. Vaatimusmäärittelyn tavoitteet on kuvattu taulukon 15 mukaisesti ja kuvatut asiat
liittyvät tiedonkäsittelytapojen nykyaikaistamiseen, sekä resurssien tehostettuun käyttöön,
joita ohjaavat päämäärineen neljä tekijää.
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Taulukko 15. Vaatimusmäärittelyä ohjaavat tekijät
Osa-alueet
Organisaatio

Käyttäjät

Perusteet toteutukselle
Sopimukselliset asiat, strategian toteutus sekä kilpailuedun ylläpitäminen. Tiedonkäsittelyn tarkasteleminen lainsäädännön mukaiseksi
Työn laadun parantaminen,
resurssien parempi kohdentaminen
Datan kerääminen ja tiedon
laadun parantaminen

Tavoite
Työn tehostaminen, työnohjauksen tehostaminen, Tiedon
laadun ja oikea-aikaisuuden
parantaminen

Työvaiheiden vähentäminen,
tiedon oikeanlainen jakaminen,
verkostojen parempi hallinta
Tieto
Tiedon hybridi louhintamenetelmien käyttöönotto, tietolähteiden tehokkaampi hyödyntäminen
Laitteisto ja infrastruk- Ylläpidon
automatisointi Kustannustehokas ja päivitettätuuri
sekä resurssien optimoimi- vä infrastruktuuri, jossa oikeanen
kapasiteetti mukaan lukien laitteiston ja sovelluksien elinkaarihallinta. Nopea tiedon hakuaika ja tiedot ovat varmennettuina
Vaatimusmäärittelyssä on huomioitu taulukon 16 mukaisesti myös uuden tietojärjestelmän
käyttöönottoa edeltävät tehtävät. Nämä ennen varsinaista tietojärjestelmän käyttöönottoa
suoritettavat tehtävät liittyvät olemassa olevan datan parantamiseen sekä sellaisten toimintojen rakentamiseen, jotka vievät paljon aikaa ja säästävät etukäteen mietittyinä rahaa. Tietokannassa olevan datan parantaminen virheiden korjauksen muodossa vähentää tiedon
siirron yhteydessä havaittavia poikkeamia ja säästää käyttöönottoon kuluvaa aikaa. Projektin tulee huolehtia yhdessä linjaorganisaation kanssa siitä, että olemassa olevan tietokannan
tiedot tulevat käyttöön uudessa tietokannassa mahdollisimman virheettöminä. Edeltävänä
toimenpiteenä nykyisen tietokannan tiedot tulisi tarkastaa ja kaikki havaitut puutteet tiedon
laadussa (kirjoitusvirheet, yksilöivien tietojen virheet, vanhentuneiden tietojen poistaminen) tulisi korjata ennen siirtoa uuteen tietokantaan.

81

Taulukko 16. Valmisteltavat toiminnot ennen käyttöönottovaihetta
Valmistelun tavoite
Syy
Seuraus
Datan laadun paran- Olemassa olevassa datassa Datan laadun parantaminen havaittaminen nykyisessä on puutteellisuuksia
tujen puutteiden osalta. Tehty työ
tietokannassa
säästää käyttöönottovaiheessa aikaa ja rahaa
Ohjeistus, koulutus Laadukas koulutusmateriaa- Käyttöönottovaihe on tehokkaamja perehdytys
li motivoi ja rohkaisee työn- pi, kun työntekijät osaavat järjestekijöitä
telmän ja ovat motivoituneita
Tietojärjestelmän
Koneäly mahdollistaa te- Työn nopeus tehostuu ja laatu paopettaminen (kielet, hokkaan toiminnan vain, jos ranee. Seurauksena tietoa syntyy
ontologia)
kone on opetettu etsimään opetetulla tavalla. Koneäly vaatii
määriteltyjä asioita
jatkuvaa opettamista
Liittyvien rajapinto- Tiedon hakeminen suoraa Työntekijän työkuorma pienenee ja
jen rakentaminen
siirtoyhteyttä hyväksikäyt- työn tekeminen nopeutuu. Autotäen on mahdollista
maattisen tiedonhakuprosessin seurauksena erillisiin tietojärjestelmiin
kirjautuminen vähenee
Ennen käyttöönottovaihetta on valmisteltava koulutuksen ja perehdytyksen järjestäminen.
Uusi tietojärjestelmä tulee olemaan nykyistä tietojärjestelmää monimutkaisempi ja laajempi kokonaisuus vaatien paljon resursseja, vaikka käyttöliittymä sekä ohjelmistorobotiikan
avulla suoritettavat toiminnot onnistuisivatkin automatisoimaan käyttäjän rutiininomaisia
tehtäviä. Ohjeiden tekeminen, opetusvideoiden luominen, perehdyttäjien kouluttaminen
sekä tiedotustilaisuudet lisäävät käyttäjien tietoisuutta tulevasta tietojärjestelmästä. Myös
tietojärjestelmän ominaisuuksien asentaminen vie paljon aikaa. Yhtenä ennakoivana tehtävänä ennen käyttöönottovaihetta on sanojen ja kielten opettaminen tietojärjestelmälle, jolla
varmistetaan tietojen oikeanlainen käsittely tietojärjestelmässä. Aikaa vievät myös tarvittavien rajapintojen avaus sekä tietojärjestelmän testaaminen. Osa rajapinnoista saattaa vaatia
pitkäjänteistä yhteistyötä muiden yritysten kanssa, jotta tiedonkulku tietojärjestelmien välillä saadaan toimimaan halutulla tavalla.
5.6 Tietojärjestelmän valintakriteerit ja niiden arviointi
Kohdeyrityksen tavoitteena oli korvata edellinen tietojärjestelmä uudella, kehittyneemmällä tietojärjestelmällä. Suurelta osin valintakriteerien painoarvot perustuvat erilaisten valmistuotteiden soveltuvuuteen yrityksen toiminnassa taulukon 17 valintakriteerien mukaisesti.
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Taulukko 17. Kokonaisvalintakriteerit
Valintakriteerit
Toimittajan valintakriteeri
Ohjelmiston valintakriteerit
Tietojärjestelmän hinta
Elinkaarihallinta
Tietojärjestelmän ylläpito

Mitä haetaan
Luotettava, asiantunteva sovellustoimittaja
Käyttöön soveltuva sovellus tai osasovellus, joka kehittyy ja on elinkaarensa alkupäässä
Hinta tulee olla kohtuullinen ja budjetoitu
Tietojärjestelmää tulee pystyä päivittämään koko sen
elinkaaren ajan
Ylläpito tulee olla mahdollista ja toteutettavissa kohtuullisessa ajassa

Oleellisena muutoksena tulee olemaan toimintatapakulttuurin muutos, jossa tietoa hallitaan
läpinäkyvästi. Uuden tietojärjestelmän vaikutus tiedonhallinnan toimintakulttuuriin kannattaa mallintaa jo projektin aikana. Uuden tietojärjestelmän mahdollistama etätyöskentely
avaa tietojärjestelmän avulla mahdollisuuksia kerätä tietoa aiempaa tehokkaammin mobiililaitteilla sekä tietokoneilla. Taulukon 17 valintakriteerien avulla saatiin luotua vaatimusmäärittelyn painopisteet sekä niiden pisteytys. Nämä ovat kuvattu taulukossa 18. Tutkimuskysymykseen liittyvät asiat oli mahdollista lisätä vaatimusmäärittelyyn ja pisteyttää
siten, että jokaiselle osa-alueelle saatiin jonkinlainen arvioitu painopiste arvo. Pisteytykseen lisätyt kohdat jaettiin kuuteen eri osa-alueeseen ja osa-alueet arvioitiin karkeasti prioriteetin mukaisesti. Sovellustoimittajan valinta sekä tiedonhallinta saivat suurimmat painopiste arvot, koska toimittajan ja yrityksen tekemien määrittelyjen avulla saadaan muodostettua runko, jonka avulla oikeanlainen sovellusalusta saadaan käyttöön.
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Taulukko 18. Uuden tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyssä huomioitavat asiat
Huomioitavat asiat tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyssä
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4,2
4,3
5
6
6.1
6.2
6.3

Osa-alueen
paino-arvo
(%)
Tiedonhallinta
30 %
Tietomallit, tuki ja muuttaminen
7,5 %
Tiedon lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen
7,5 %
Tiedon hakeminen (entiteetit, ontologia, semantiikka)
7,5 %
Tekstin tunnistaminen (kielen kääntäminen, kirjoitusvirheiden korja7,5 %
us)
Toimittajan valintakriteerit
30 %
Luotettavuus ja toimialan tuntemus
10 %
Tuoteosaaminen ja asiantuntijuus
10 %
Tuotekehitys ja järjestelmätuki
10 %
Sovellusalustan valintakriteerit
20 %
Datan hallinta ja datan keräys (ml. tietokannat graafinen ja tekstipoh2%
jainen). Paikkatiedot (sijainti, koordinaatti sekä muut staattiset tiedot)
Rajapinnat muihin tietojärjestelmiin
2%
Tiedon varmentaminen ja vikasietoisuus
2%
Datavirtojen hallinta ja hakutoiminteiden nopeus
4%
Palvelimet, rinnakkaislaskenta yms. virtualisointiteknologiat
2%
Datan analysointiominaisuudet
2%
Koneäly, algoritmit sekä käytettävät suodattimet
2%
Kapasiteetinhallinta (kuorman tasaus) ja päivitettävyys. Tallennustila
2%
ja tallennustilan dynaaminen lisäys mahdollisuus
Ohjelmoitavuus ja automatisointimahdollisuudet
2%
Käyttöliittymässä huomioitavat asiat
9%
Käyttöliittymä (selkeä, interaktiivinen personoitu käyttöliittymä)
3%
Automatiikka (oppiva, koneälyn tukema hakutoiminne)
3%
Raportointiominaisuudet (tekstinkäsittely ja analysointiominaisuudet)
3%
Kokonaishinta ja ylläpitokustannukset
10 %
Ennakoivat toimenpiteet
1%
Olemassa olevan datan muuttaminen tietomallin mukaiseksi (konver0,333 %
sio suunnittelu)
Tiedonhallintaprosessien muutokset
0,333 %
Koulutus ja perehdytys sekä ylläpitoprosessit
0,333 %

Käyttöliittymän luominen ja muokkaaminen ovat mahdollista myös tuotteen käyttöönoton
jälkeen ja tuotteen kokonaishinta on merkitsevä, mutta se on huomioitu myös budjetoinnissa. Ennakoivat toimenpiteet tuovat rahallisesti ja ajallisesti säästöjä, mutta eivät ole kriittisiä toteutuksen suhteen. Tätä painoarvotaulukkoa voi käyttää tarvittaessa tietojärjestelmätoimittajaa valittaessa.
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5.6.1 Tietojärjestelmätoimittajan vaatimukset
Tietojärjestelmien lisäksi on myös tärkeää valita oikeanlainen tietojärjestelmätoimittaja
projektin toteutusta varten. Kohdeyrityksellä on solmittu valmiiksi kolmen eri yrityksen
kanssa strategisen kumppanuuden sopimus, jolloin kyseiset yritykset voidaan kilpailuttaa
keskenään kyseisen tietojärjestelmäprojektin toteuttajaksi. Mikäli tarvittavaa osaamista
tietojärjestelmätoimittajilta ei löydy, niin myös täysin ulkopuolinen yritys voidaan valita
tietojärjestelmätoimittajaksi, edellyttäen että tarpeelliset vaatimukset täyttyvät.
Kyseiset strategiset kumppanit ovat kaikki tunnettuja yrityksiä, jotka tietävät yrityksen
tarpeet sekä laatuvaatimukset. Strategisten kumppanien työntekijät ovat alansa asiantuntijoina toteuttaneet referensseinä monia isoja tietojärjestelmähankkeita onnistuneesti. Tietojärjestelmätoimittaja A on aikoinaan irtautunut omaksi yrityksekseen kohdeyrityksestä ja
luonut liiketoimintaa omana konserninaan, jotka ovat keskittyneet eri toimialojen toimintaan.
Kohdeyrityksen vaatimukset tietojärjestelmätoimittajalle olivat seuraavat: 1) Tarjouksen
tuli olla tarjouspyynnön mukainen ja tarjouksen tuli sisältää kaikki pyydetyt tiedot. 2) Tarjoukseen tuli liittää tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset. 3) Mukaan ei saanut liittää tarjoajan omia sopimusehtoja. 4) Toimittajalla tuli olla
referenssiasiakkaina isoja yrityksiä tai vastaavia isoja projekteja valmiina, jotka vastaavat
kohdeyrityksen tilaamaa tuotetta jollain tavalla. 5) Tietojärjestelmätoimittajalla tuli olla
käytössään sopivat resurssit, joiden avulla tietojärjestelmä saadaan mukaan elinkaarihallintaan kuuluvaan tuotekehitykseen. Kohdeyritys tulee solmimaan sopimuksen mahdollisen
toimittajan kanssa tarjouksen, ja sitä seuranneen yhteisen kokouksen myötä, jossa yritys
esittelee tuotteitaan ja esittää omia kysymyksiään. Valitun yrityksen tuli olla innovatiivinen, laadukasta palvelua tuottava yritys, jolta löytyy huippuosaajia. Alihankkijoita ei saa
käyttää ilman toimeksiantajan lupaa.
Tiedonhallintajärjestelmä vaati hankintasuunnitelman, jonka avulla luotiin suunnitellut
edellytykset tuotteiden sekä konsultoinnin hankkimiselle. Kokonaissuunnittelun määritelmät määrittävät liiketoiminnalle toimivimmat ratkaisut. Toimittaja B on luonut referenssinsä Suomessa ja on vuosikymmenen saatossa saanut jalansijaa toimialan tietojärjestelmien
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projekteissa. Toimittaja C on uusin tulokas kumppanuusohjelmassa. Tämä kyseinen yritys
on työntekijöitään arvostava innovatiivinen yritys, jonka päätoimipaikka on Helsingissä.
Tämä kyseinen yritys on saanut jalansijaa myös valtionhallinnon eri tietojärjestelmähankkeissa.

5.6.2 Tiedonhallintajärjestelmän rajapintojen ja etäkäytön mahdollisuudet
Uuden tietojärjestelmän tulee mahdollistaa erilaisten rajapintojen hyödyntäminen toisiin
tietojärjestelmiin yhdistettynä tiedonlouhintajärjestelmän tiedonkäsittelykykyyn ja kapasiteettiin kuvan 25 mukaisesti. Yhtenä tärkeänä toiminteena on huomioitu paikkatietojen
tarkempi hyödyntäminen, joka lisää tiedon laatua. Tarkoituksena on myös liittää tulevaisuudessa strategisten kumppaneiden tietojärjestelmät osittain tai kokonaan osaksi tietojärjestelmää, jolloin käsiteltävän tiedon määrää voidaan lisätä ja kerätä kattavasti tietokantoihin. Uudessa tietojärjestelmässä tulisi olla mahdollista syöttää tilaukset rajapinnan ylitse,
jolloin tilauksen tekijä voi seurata tilatun tuotteen valmistumista ja saisi valmistuneen tuotteen heti käyttöönsä. Tämä mahdollistaisi uudenlaisen tilausten käsittelyjonon käyttöönoton, jonka avulla voitaisiin antaa asiakkaalle aiempaa tarkempia aika-arvioita sekä mahdollistettaisiin resurssien parempi kohdentaminen. Ulkoisten rajapintojen hyödyntäminen
mahdollistaa tiedon keräämisen oman tietojärjestelmän ulkopuolelta ja tukee analyysitoimintaa. Analyysitoiminteiden jälkeen tiedot siirretään raportointitietokantaan jatkokäsittelyä varten.
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Kuva 25. Tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn yhteenveto
Infrastruktuurin elinkaarenhallinnan avulla hoidetaan tietojen automaattiset toiminteet,
kuten esimerkiksi varmuuskopiointi, koneälytoiminteet, lokienhallinta sekä verkkoliikenne
sekä tietoturvatoiminteet. Käyttäjät saavat ohjeistuksen ja koulutuksen tietojärjestelmään.
Vertailussa hyväksi havaittuja ominaisuuksia voidaan luoda käyttöön tarpeen vaatiessa.
Tietojärjestelmä tarvitsee myös mahdollisuuden etäkäyttöön, jolloin työntekijä ei ole sidottu aikaan ja paikkaan. Etäkäytön avulla on mahdollista luoda raportteja sekä hakea tietoja,
jolloin tietojärjestelmää voidaan hyödyntää ympäri vuorokauden.

5.7 Valintakriteerien yhteenveto
Tiedonhallintajärjestelmän valintakriteeristö muodostuu useasta eri muuttujasta, jonka lopputulos muodostuu tietojärjestelmän ominaisuuksista, tietojärjestelmätoimittajasta, kustannuksista sekä tietojärjestelmän sitomista resursseista.
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Avoimen lähdekoodin tuotteet ovat laadukkaita, mutta niiden yhteensopivuutta yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmien kanssa ei ole varmistettu. Kaupallisten tuotteiden osalta
osaa tuotteista käytetään yhteistyökumppaneiden kanssa jo tälläkin hetkellä, jolloin luontevinta on lähteä toteuttamaan projektia kaupallisten tuotteiden kautta. Kohdeyrityksellä on
käytössään jo valmiit strategiset kumppanit, joiden osalta käynnistetään tarjouskilpailu tai
sitten voidaan vaihtoehtoisesti etsiä paras ulkopuolinen vaihtoehto toteuttamaan projekti.
Tietojärjestelmätoimittajilla oli kaikilla selkeä ja toimiva konsepti, joiden avulla oli toteutettu hankintoja organisaatiolle aiemmin. Taulukon 19 mukaisesti tietojärjestelmätoimittaja
C:llä oli uutena tulokkaana vähiten kokemusta toimialan tuotteista, kun taas tietojärjestelmätoimittajat A ja B ovat olleet mukana jo pidempään. Tiedonhallintasovelluksien osalta
taas toimittajat A ja C ovat omaa sarjaansa, sillä kyseiset tietojärjestelmätoimittajat pystyvät toimittamaan myös kokonaan ohjelmoimiansa tuotteita, jolloin tuotekehitys mahdollistuu myös tulevaisuudessa. Parhaimmat resurssit tuotekehitykseen arvioitiin olevan tietojärjestelmätoimittajilla B ja C. Kaikki tietojärjestelmätoimittajat ovat vakavaraisia toimijoita.
Käyttöönotosta on kokemusta eniten tietojärjestelmätoimittajilla A ja B.
Taulukko 19. Valintakriteerit toimittaja
1
2
3
4
5

Toimittaja
Tuotetuntemus
Tiedonhallintasovellusten tuntemus
Tuotekehitys ja resurssit
Vakavaraisuus ja luotettavuus
Käyttöönottokokemus
Yhteensä

A
5
5
4
5
5
24

B
5
4
5
5
5
24

C
4
5
5
5
4
23

Arviot 1(välttävä)-5(erinomainen)

Vertailussa mukana olleiden tietojärjestelmien keskeisiä ominaisuuksia on kuvattu taulukossa 20. Parhaat pisteet saivat tietojärjestelmät Palantir ja IBM:n Analyst’s Notebook
(ANB), joiden sovellukset tarjoavat rajapinnan ulkopuolisiin tietojärjestelmiin. Tuote Mfiles on turvautunut enemmän perinteiseen Windows - maailmasta tuttuun käyttöliittymään, jolloin toimenpiteet hoidetaan enemmän muilla sovelluksilla ja tietojärjestelmä on
enemmänkin tiedon varastointi ja esityspaikka. Tuotteet Watson ja Canopy Labs ovat Internet –pohjaisia tuotteita, joiden tavoitteena on laskea lukuja ja ennusteita erilaisten taulukoiden sekä tietueiden avulla. Watsonin etuna on jatkuva oppiminen, joka tosin tapahtuu
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ihmisen avustamana. Tietoja voi analysoida suoraan upottamalla tiedoston tietojärjestelmään tai antamalla tiedoston sijainnin sovelluksen tietoon. Tuotteet Palantir ja ANB ovat
tuotteita, jotka sisältävät erilaisia komponentteja tiedon analysointiin. Sovellusten komponenttien avulla voidaan toteuttaa graafisesti datan kerääminen ja informaation yhdistäminen tiedoksi. Graafisen kuvan luominen antaa monia vaihtoehtoja, joiden avulla kerättyä
tietoa voidaan jalostaa sekä rikastuttaa saapuvan informaatiovirran avulla.
Taulukko 20. Valintakriteerit tietojärjestelmä
Tietojärjestelmä
1
2
3
4
5
6

Soveltuvuus
Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin
Graafinen käyttöliittymä
Interaktiivinen raportointi
Käyttöliittymä
Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen
7 Datan keräystoiminteet
8 Datan hallinta sekä tiedon varmistaminen
Yhteensä

M-files

Watson

Canopy
labs

Palantir

ANB

3
3
1
3
4
3

3
4
5
3
5
3

3
4
5
3
5
3

5
5
5
3
5
3

5
5
5
3
5
3

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

27

30

32

34

34

Arviot 1(välttävä)-5(erinomainen)

Esivalituksi toimittajaksi tuli annettujen tietojen perusteella tietojärjestelmätoimittaja C,
joka pystyy toteuttamaan tukemaan kaikkia tietojärjestelmävaihtoehtoja. Sovelluksista valittiin käyttöön IBM:n Analyst’s Notebook (ANB), joka on osa IBM:n I2 tietojärjestelmä
kokonaisuutta. ANB tarvitsee tuekseen muitakin tietojärjestelmiä, joiden avulla toteutetaan
työjonot, tilastointi, raportointi sekä datavirtojen hallinta. Monet sovellusvalmistajat ovat
luoneet kattavan valikoiman lisäosia ANB:lle. Näiden lisäosien avulla voidaan kehittää
tiedonhallintaa myös tulevaisuudessa. Valittua tietojärjestelmää on testattu ja kyseinen
tietojärjestelmä helppokäyttöinen ja on yhteensopiva kohdeyrityksen yhteistyötahojen
käyttämien tuotteiden kanssa. Etuna on se, että tietojärjestelmää voi käyttää tarvittaessa
myös ilman tietokantaa. ANB on tuotteena elinkaarensa alkupäässä, jolloin valittua tuotetta
ei tarvitse vaihtaa pitkään aikaan.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
Kohdeyrityksen tavoitteena oli uudistaa tiedonhallintamenetelmiä uuden tietojärjestelmän
avulla. Uudistetun tietojärjestelmän avulla pyritään tehostamaan resurssien käyttöä, parantamaan tuotteiden laatua sekä luoda uutta liiketoimintaa aiempien liiketoimintojen tueksi.
6.1 Tiedonhallintajärjestelmän vaatimusten todentaminen
Tietojärjestelmän vaatimukset on pyritty todentamaan tutkimuksessa kattavasti. Kirjallisuuskatsauksen avulla haettiin tiedonhallintaan liittyvät perustiedot. Vertailun avulla selvitettiin tutkimuksen kannalta tärkeät tietojärjestelmät. Mittareina käytettiin tietojärjestelmän
nopeutta, tiedonhallintamenetelmiä, sekä mihin tarkoitukseen kyseinen tietojärjestelmä oli
alun perin kehitetty. Tietojärjestelmän käyttäjille tehtiin tutkimuksen aikana kysely, jossa
kysyttiin tarpeellisia ominaisuuksia tulevaan tietojärjestelmään. Uuden tietojärjestelmän
tarkoituksena ja tavoitteena on määritellä nykytilan analysoinnin avulla kaikki tarpeelliset
vaatimukset vaatimusmäärittelyä varten. Vaatimukset perustuvat liiketoiminnan määrittelemiin vaatimuksiin, jotka tarkennetaan henkilöstön asettamilla lisäyksien avulla.
Tämän tutkimuksen mukaan tiedon tulee olla laadukasta sekä ajantasaista. Informaation ja
tiedon erottaminen tulee olemaan tietojärjestelmässä tärkeässä roolissa. Tämä tarkoittaa
sitä, että tietojärjestelmään tullut tieto saattaa tulla informaation palasina eri tietolähteistä.
Tällöin tietojärjestelmään tulee sisällyttää tarpeelliset tietolähteet sekä oikeanlaiset hakuehdot, jotta tieto on edelleen käsiteltävissä ja täydennettävissä. Tiedon elinkaarenhallinta
on myös tärkeässä roolissa, jotta vanhentunut tieto voidaan arkistoida tai poistaa. Muuttunut tieto tulee olla päivitettävissä tarpeen vaatiessa. Tutkimuksen käytössä ollut tutkimusmateriaali tarjosi näkemyksiä myös tiedon etsimiseen käytetyistä parhaista käytänteistä,
joiden avulla tietoa voitiin hakea sekä käsitellä samalla tavalla prosessinomaisesti. Tietojärjestelmäprojektiin osallistujien on mahdollista hyödyntää tutkimusmateriaalia tarpeen
mukaan ja pitää materiaalia työn tukena tietojärjestelmää suunniteltaessa. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena muodostui taulukko, johon kerättiin uudelle tietojärjestelmälle tärkeitä
asioita. Taulukossa 21 on kuvattu kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleet ominaisuudet, joihin kannattaa kiinnittää vaatimusmäärittelyssä huomiota.
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Taulukko 21. Uuteen tietojärjestelmään esitetyt ominaisuudet
Ominaisuus
Suuri
tallennuskapasiteetti, jota voi kasvattaa dynaamisesti
Rajapinnat
toisiin tietojärjestelmiin

Tarkoitus
Säilyttää dataa palvelimilla. Käytettyjen tallennusmedian tulee olla
tarkoitettuja
tietokantakäyttöä
varten ja tarvittaessa tallennustilaa
voidaan lisätä
Laajentaa tiedonhakuun liittyviä
ominaisuuksia

Pääsy tietojär- Tietojärjestelmän käyttö eri laitjestelmään
teilla mahdollistaa joustavan työnteon, joka ei ole paikkaan sidonnainen
Sisäinen työn- Tietojärjestelmän kautta annettaohjaus
vat tehtävät sekä mahdollisuus
kommunikoida tehostavat toimintaa, jolloin kriittiset toimet voidaan priorisoida
Raportointi ja Mahdollistaa tehokkaamman raanalyysitoimin- portoinnin sekä tiedonlouhinnan
ta
raportteja varten
TiedonhakuTiedonhaun tulee tapahtua nopetoiminteet
asti ja useilla eri ehdoilla. Tiedonhaun vasteaika tulee olla pieni
Vikasietoinen
Tiedon kahdentaminen fyysisesti
infrastruktuuri eri sijainteihin sekä kuormanjakajat mahdollistavat huoltotoimet
palvelun säilyessä toimintakuntoisena. Samalla varmuuskopiot toimivat varajärjestelmänä
Vahva tunnis- Tietojärjestelmään kirjautuminen
tautuminen
voidaan suorittaa ns. toimikortin
varmenteella samalla tavalla kuin
työasemalle kirjautuminen. Tällöin mobiilivarmenne tai korttivarmenne tarjoaa saman tiedon
kuin työasemalle kirjautuminen
Dynaamisuus

Mahdollisuus tietokannan tietomallin muutokseen, rajapintojen
muutoksiin ja lisäyksiin, tiedon
hankintakeinojen lisääminen tarpeen mukaan

Perustelut
Tallennustilaa tarvitaan jatkuvasti lisää, sillä tiedon määrän
lisääntyminen lisää tarvetta
tallennuskapasiteetin nostamiselle
Tietojärjestelmän tiedonhaku
eri tietojärjestelmistä vaatii
yhdyskäytävän, jolloin tietoa
voidaan hakea tarpeen mukaan
Joustava tietojärjestelmän käyttö mahdollistaa tehokkaamman
työskentelyn. Tietoturvallisuuden ollessa kunnossa poikkeava tilanne ei vaaranna tietoa
Viestien ja muiden ohjeiden
antaminen eri kommunikaatiokanavien kautta. Tarkoituksena on, että resurssit voidaan
kohdentaa oikein
Raporttien laatiminen tulee
tapahtua kustannustehokkaasti
automaattisesti
Tietoa on paljon ja sen määrä
lisääntyy. Hakuominaisuudet
säästävät aikaa tiedon etsimisessä
Vikasietoisen infrastruktuurin
avulla käyttökatkokset voidaan
minimoida, jolloin työtä voidaan jatkaa keskeytyksettä
Tunnistautuminen kortilla nopeuttaa tietojärjestelmän käytön aloittamista ja vähentää
salasanan
muistamistarvetta.
Käsin kirjoitetut kirjautumiskerrat vähenevät ja toimikortin
käyttö helpottaa käyttäjien arkea
Tarvittaessa tietojärjestelmään
on oltava mahdollisuus huoltoihin sekä päivityksiin ilman
käyttökatkoja
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Näitä tärkeitä ominaisuuksia ovat taulukon 21 mukaisesti suuri tallennuskapasiteetti, rajapinnat toisiin tietojärjestelmiin, analyysitoiminta, sisäinen työnohjaus sekä kehittyneet tiedonhakutoiminteet. Muita tunnistettuja tärkeitä ominaisuuksia ovat raportointi, vikasietoinen infrastruktuuri, pääsy tietojärjestelmään eri laitteiden tai sensoreiden avulla toimikortti
tunnistautuminen sekä tietojärjestelmän dynaamisuus. Tietojärjestelmään suunniteltu suuri
tallennuskapasiteetti mahdollistaa taulukon 21 mukaisesti tietojärjestelmän tiedon tallentamisen myös siinä tapauksessa, että tiedon määrä kasvaa nopeasti. Tallennustilana voidaan käyttää joko pilvipalvelua, yrityksen omia palvelimia tai molempia. Oman tai vuokratun pilvipalvelun luominen on myös mahdollista. Tämä tarjoaa tallennusmahdollisuuden
lisäksi mahdollisuuden käyttää Software as a Service (SaaS) tai Platform as a Service
(PaaS) -tyyppistä palvelua sovelluksen ajoympäristönä.
Tallennustilassa olevalle tietokannalle on asetettu tiedonhakuun liittyvänä vaatimuksena
maksimissaan 0.3 sekunnin vasteaika, joka on tutkimuksen mukaan nopean ja hitaan tietokantahaun raja-arvo (websitteoptimization.com, 2016). Rajapintojen avulla saadaan tuotua
tietojärjestelmään tietoa tehokkaasti, jolloin tietojärjestelmän omat automaattiset toiminteet
voivat hakea tarvittavaa tietoa ja muodostaa saadusta tiedosta valmiita raportteja tiedon
jatkokäsittelyä varten. Sisäisen tietojärjestelmän työnohjauksessa saadaan toiminteen
(ERP) avulla käyttäjien huomio kulloinkin kriittisiin asioihin (tiedonhaku, ongelmatilanteet, valmistuneet analyysit sekä poikkeavat tilanteet), samalla työnohjaus tarjoaa mahdollisen kommunikointikanavan ja virtuaalisen työtilan tietojärjestelmän sisällä. Kehittyneet
tiedonhakutoiminteet mahdollistavat tiedonhaku toiminnon eri tavoin. Vikasietoinen infrastruktuuri mahdollistaa tietojärjestelmän korkean käytettävyyden, jolloin mahdolliset huoltotoimet eivät vaikuta peruskäyttäjien arjessa toimimiseen. Toimikortilla kirjautuminen
lisää tietoturvaa ja sillä voidaan helpottaa käyttäjien kirjautumistoimenpiteitä. Keskeisenä
tehtävänä on rakentaa uuteen suunniteltuun tietojärjestelmään kattava raportointia sekä
tilastointia tukeva toiminnallisuus, jonka avulla raportit ja analyysit saadaan tarvittaessa
käyttöön. Raportointi sekä ajantasainen ja laadukas työnohjausjärjestelmä mahdollistavat
aikaan perustuvien tapahtumien seurannan. Käytännössä tietokannan tulee indeksoida sisältöään koko ajan ja pitää sisällysluettelo välimuistissaan.
Tiedonkäsittelyn nopeuteen vaikuttaa käytetty tallennusmedia ja tiedonsiirtonopeus. Tiedon määrän kasvaessa tulee kiinnittää huomiota soveltuvan tallennusmedian lisäksi tieto-
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liikenneverkkoon, jolloin tiedonsiirtokapasiteetin tulee olla mitoitettu organisaatiolle sopivaksi, jolloin tiedon tallennukset ja lataukset tietojärjestelmästä tapahtuvat nopeasti. Tietojärjestelmän tallennuskapasiteetin tulee olla riittävän suuri ja kasvatettavissa tarpeen mukaan. Suuren tallennuskapasiteetin omaava tietojärjestelmä mahdollistaa asiakirjojen, kuvien sekä muiden medioiden ja tallenteiden lisääminen tietojärjestelmään ilman rajoituksia.

6.2 Tulosten arviointi vaatimustenmukaisuuden todentamiselle
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli etsiä tietoa käytössä olevan tietojärjestelmän pohjalta,
millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä ja mitä tietojärjestelmän ominaisuuksia tulee kehittää
tulevaisuudessa. Tämän lähtökohdan perusteella voitiin luoda tutkimuskysymykset. Yksittäisen tutkimuskysymyksen vastauksen perusteella voitiin määritellä mahdollisuudet luoda
jotain aiempaa parempilaatuista olemassa olevan tietojärjestelmän tilalle.
Seuraavissa kappaleissa tuodaan esille vastauksia päätutkimuskysymykseen: ”Mitä asioita
vaatimusmäärittelyyn tulee ottaa huomioon, jotta projekti voidaan toteuttaa siten, että tiedonhallinta yrityksessä kehittyy?”, sekä alakysymyksiin: ”Millaista tiedonhallintaa organisaation toimintaan liittyy?”, ”Mistä tietoa haetaan?” ja ”Miten tiedonhallinta vaikuttaa
tuotteiden elinkaareen sekä sen sisältämien prosessien toimintaan?”.
Mitä asioita vaatimusmäärittelyyn tulee ottaa huomioon, jotta projekti voidaan toteuttaa
siten, että tiedonhallinta yrityksessä kehittyy?
Yrityksen tavoitteena oli kehittää omaa tuotantojärjestelmäänsä vastaamaan nykyajan tarpeisiin entistä paremmin. Tällöin tiedonhallintaprosessien kehittäminen, johtaminen ja käytännön tekeminen korostuvat ja painopiste muuttuu ennakoivaan tiedonhallintaan. Tiedonhallintaprosessien kehittäminen vaatii suunnittelua ja suunnitteluprosessien kehittämistä,
jolloin tiedonhallintaprosessien on vastattava yrityksen kehittämistavoitteisiin. Tässä työssä tiedon keräämisen toteuttamisella oli tärkeä rooli tietojärjestelmän vaatimusten ja tietojärjestelmän ominaisuuksien kartoittamisessa. Tietojärjestelmän tulee sisältää oikeanlaista
ja oikea-aikaisesti saatua dataa, jotta datan kerääminen, informaation etsiminen ja tiedon
jalostaminen mahdollistaisivat tuotteen valmistamisen, käytön sekä arkistoinnin, jotka
muodostavat tavoitetilan tietojärjestelmälle. Ylläpidon tueksi voidaan määritellä ajantasai-
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nen ohjeistus, koulutusvideot ja nopean vasteajan tukipalvelu vastaamaan ensimmäisen
asteen tuesta käyttäjille. Tukihenkilön läsnäolo sekä mahdollisuus toisen asteen tukeen
(sovellustoimittaja) tietojärjestelmään liittyvissä asioissa mahdollistavat oppivan työympäristön. Koulutus ja perehdytys ovat tärkeitä ylläpidon osa-alueita, joiden ansiosta käyttäjä
saa käyttöönsä oikeanlaiset työkalut ja ajantasaiset ohjeistukset. Tiedon määrän lisääntyminen tarkoittaa tiedonhallinnan kannalta sitä, että käynnissä olevia tapahtumia tulee pystyä seuraamaan aiempaa paremmin. työnohjausjärjestelmän keskeiset ominaisuudet kehittävät tiedonhallintaa seurantanäkymien avulla. Seurantanäkymät näyttävät tiedonkäsittelyn
vaiheiden sekä prosessien tilanteen aikajanalla. Näkymän avulla voidaan ohjata resursseja
tilanteen mukaisesti. Tiedonhallintaan liittyy myös yleismaailmallinen ilmiö, jonka takia
yksittäisten tiedostojen koot näyttävät kasvavan koko ajan. Tiedonhallinnan kannalta tulee
varmistua siitä, että erittäin suurten tiedostojen lataukset ja käyttö ovat mahdollisia (tiedoston koko ylittää 16 gt). Tiedonhallinnan kautta tarkasteltuna on tärkeä tiedostaa tietojärjestelmien tarvitsemat resurssit testaamisen sekä tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Käyttöönoton yhteydessä resurssien tarve on yleensä suurin. Lisäksi koneäly sitoo resursseja,
sillä tietojärjestelmälle tulee opettaa tietynlainen käyttäytymismalli, jotta tietojärjestelmä
tuottaa oikeanlaista tietoa. Tärkeintä tulevassa projektissa ovat sitoutuneet henkilöt sekä
yrityksen henkilökunta, jotka omalla määrittelytyöllään tulevat mahdollistamaan oikeanlaisen tietojärjestelmän ominaisuuksineen yrityksen käyttöön. Tietojärjestelmätoimittaja sekä
konsultit määrittelevät tietojärjestelmään oman erityisosaamisensa kautta kaikki halutut
ominaisuudet sekä toteuttavat helppokäyttöisen käyttöliittymän.
Millaista tiedonhallintaa organisaation toimintaan liittyy?
Tiedonhallinnan perusperiaatteena on tunnistaa tieto, jota halutaan etsiä. Asiakkaiden tilaukset määrittelevät tiedonhallinnan vaatimukset, jolloin organisaation tiedonhallinnan tulee
mukautua ja reagoida nopeasti muuttuvaan ympäristön vaatimuksiin. Tietojärjestelmän
tietovirrat ovat avainasemassa tiedonhallintaan liittyvässä suunnittelussa. Tietovirtoja tarvitaan tietojärjestelmän sisällä, integraatioiden kautta toisissa tietojärjestelmissä sekä tietojärjestelmää käyttävien henkilöiden välillä. Tiedonhallinta voidaan käsittää tiedon analysointiprosessina tai analysoidun tiedon elinkaaren ylläpitämisenä. Tiedonhallintaprosessien vaatimusten tunnistamiseksi hyödynnettiin erilaisia kaavioita, joiden avulla tietoa voitiin yhdistää. Tietovirtojen käyttöä ei voi aloittaa suoraan, vaan toiminnallisuuksia on tes-

94

tattava ennen lopullista käyttöönottoa. Tietovirtojen ja tietovarantojen hallintaan kannattaa
käyttää erillistä sisällönhallintajärjestelmää. Sisällönhallintajärjestelmän tarkoituksena on
hallita kerättyä tietomassaa erilaisten algoritmien avulla. Sisällönhallintaa ohjaa ihminen,
jota tarvitaan opettamaan tietojärjestelmää esimerkkien avulla ja tekemään päätöksiä, joita
tietojärjestelmä pystyy myöhemmin noudattamaan. Sisällönhallinnan avulla tietovarannossa olevan datan sekä metadatan hyödyntäminen on mahdollista hakutoiminnallisuuksissa.
Mistä tietoa haetaan?
Hakutoiminnallisuuksiin liittyvä semantiikka sekä käytetyt sanastot mahdollistavat tiedon
linkittämisen, jolloin käyttäjä pystyy hakemaan oikeanlaista tietoa käytetystä kielestä riippumatta. Hakutoiminnallisuudet mahdollistavat tulkinnan myös käsin kirjoitetulle tekstille,
mikäli kirjoitettu teksti on selkeällä käsialalla kirjoitettua. Tiedonhallintaan liittyvä tiedonhaku voidaan toteuttaa myös muihin tietojärjestelmiin tai pilvipalveluihin tarpeen mukaisesti. Tieto saattaa löytyä yhdestä tai useammasta paikasta digitaalisessa muodossa. Jossain
tapauksissa eri paikoissa olevaa tietoa joudutaan yhdistelemään, jotta tiedon palaset saadaan paikalleen. Datan tarve on uudessa tietojärjestelmässä suuri. Dataa haetaan kaikkialta,
minne tietojärjestelmällä pääsee ja informaation suodattamisella saadaan aikaiseksi tietoa,
joka tarvitsee säännöllistä ja mahdollisesti osittain automatisoitua ylläpitoa. Tämä tarkoittaa tietojärjestelmävaatimuksissa sitä, että tietojärjestelmän tulee pystyä hakemaan dataa
useasta paikasta yhtäaikaisesti ja haettu data tulee olla tallennettu siten, että datan lähteelle
voidaan palata. Se miten tietojärjestelmäprojekti toteutetaan, riippuu pitkälti projektissa
mukana olevista henkilöistä, käytetyistä projektistandardista sekä yrityksen omista käytänteistä. Tulevan tietojärjestelmäprojektin tavoitetilan määrittelyssä hyödynnettiin nykyisen
käytössä olevan tietojärjestelmän ominaisuuksia. Näihin ominaisuuksiin katsottiin olevan
mahdollisuus lisätä mukaan tiedon integrointiominaisuudet. Ominaisuuksista koneäly hakutoimintoineen, käyttäjäystävällisyys sekä työtilausten käsittely tietojärjestelmän kautta
sekä niiden kohdentaminen oikealle resurssille ovat mahdollisia saada käyttöön erillisinä
moduuleina. Analysointi- ja raportointityötä helpottavat mahdollisuus paikkatietokannan,
sanastojen sekä hakutietokantojen käyttöön tietojärjestelmässä. Kerätyn datan hallinta ja
analysointikyky ovat organisaatiolle suuri etu, joka toisaalta asettaa organisaatiolle erilaisia
haasteita. Yhtenä haasteena on datan määrä, joka saattaa kasvaa erilaisten datalähteiden
kautta tilaa vieväksi, sekalaiseksi määräksi informaatiota. Tarkoituksena on, että eri läh-
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teistä kerätty data saadaan talteen ja muokattua analysointikelpoiseksi. Tiedonhallintaan ja
tiedon analysointiin liittyvän työympäristön suunnittelu vaatii suunnittelua ja oikeanlaisen
kapasiteetin luomista. Kokonaisvaltainen ymmärrys tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta
sekä kattavat suunnitelmat tarkoittavat myös onnistunutta projektia.
Miten tiedonhallinta vaikuttaa tuotteiden elinkaareen sekä sen sisältämien prosessien toimintaan?
Tiedonhallintaprosessit sekä tiedonhankintakeinot määrittävät tietojärjestelmän infrastruktuurin sekä laitteiston oletetun elinkaaren. Tiedonhallinta on jatkuvasti kehittyvää toimintaa, joka sisältää jatkuvan tietovirtojen hankinnan ja ylläpidon eri tietolähteitä hyödyntäen.
Mikäli tiedonhallinta ei toimi prosessina oikein, jää tietojärjestelmä tyhjäkäynnille, ja laitteistoon sijoitetut resurssit on menetetty. Tiedonhallinnan kannalta tuotteiden elinkaaren
pituus tulee olla pitkä ja tuotteiden päivitettävyys tulee olla mahdollista tuotteen elinkaaren
aikana.
Vaatimustenmäärittelyssä syntyneet määrittelyt ovat pohjimmiltaan lopputulos määrittelyn
eri vaiheissa syntyneistä keskusteluista sekä erilaisista vuorovaikutustilanteista, joissa eri
sidosryhmät ovat päässeet neuvotteluiden kautta yhteisymmärrykseen halutuista ominaisuuksista. Halutut ominaisuudet ovat koettu kohdeyrityksessä tarpeelliseksi ja sovellustoimittajan kannalta katsottuna mahdolliseksi toteuttaa. Tarvittaessa vaatimusten osalta voidaan käyttää prioriteettilistaa, jonka avulla halutut ominaisuudet voidaan kohdentaa käytetyn budjetin osalta päivityksen muodossa haluttuun huoltoaikaikkunaan.
Tietämys ja tieto ovat olennaisia asioita, kun suunnitellaan parannettua tietojärjestelmää.
Suunnitteluvaiheessa saadusta informaatiosta tulee hyödyntää oleelliset tiedot, joiden avulla tulevaa projektia voidaan viedä eteenpäin. Tiedon analysointi ja erilaisten palveluiden
luominen ovat osa nykyaikaista tietojärjestelmän käsittelyä. Informaatiolähteistä kerätty
tieto on saavutettu kilpailuetu, joka voidaan pitää tiedonhallinnan keinoin osana big data tietokantaa. Tietojärjestelmän vaatimusmäärittelykonsepti tulee luoda siten, että vaatimuksia voidaan tarpeen mukaan tarkentaa projektin edetessä vaihe vaiheelta. Uusi tietojärjestelmä tulee olemaan mahdollisesti kaupallinen tuote tai räätälöity sovellus, jota ei ole sellaisenaan saatavilla valmiina tuotteena. Uuden tietojärjestelmän käyttäjätestausvaiheessa
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on hyvä suorittaa uusi kartoitus tietojärjestelmän toiminteiden soveltuvuudesta. Tietojärjestelmää voidaan vielä parantaa testaajien arvioiden pohjalta, jotta pahimmat poikkeamat
saadaan pois tietojärjestelmästä. Tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen puuttuvia ominaisuuksia voidaan täydentää päivityksien avulla. Päivitykset mahdollistavat jäljelle jääneiden
virheiden korjaamisen sekä uusien tarpeellisten ominaisuuksien käyttöönoton tietojärjestelmässä. Asiakastyytyväisyyskyselyprojektin päättymisvaiheessa projektin edustaja kerää
käyttäjien kokemukset uudesta tietojärjestelmästä ja täten mahdollistetaan korjaavien päivitysten tekeminen saatujen palautteiden mukaisesti.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin tietojärjestelmää voidaan parantaa ja
kehittää. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kerätä yritykselle tietoa vaatimusmäärittelyn
luomiseksi, jonka avulla on mahdollista löytää yrityksen tarpeisiin soveltuva tietojärjestelmä. Tutkimus kuvasi tietojärjestelmän tärkeimmiksi koettuja vaatimuksia. Tutkimus päättyy tietomallin ja vaatimusmäärittelyn ensimmäiseen versioon. Projekti jatkuu projektisuunnitelman mukaisesti noudattaen omaa aikatauluaan ja ottaa tulevaisuudessa huomioon
tutkimuksessa esiin nostetut asiat. Käytössä olevan tietojärjestelmän kehitystä ei enää tapahdu, joten kehitys siirtyy uuden tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyyn. Projektin toteutusaikataulu tarkentuu rahoituksen toteutuessa, mutta projektin aloitus on odotettavissa
aikaisintaan vuonna 2021. Omakohtainen osaamistasoni nykyisen tietojärjestelmän käytössä koheni tutkimuksen kuluessa, kun opin sisäistämään sen toimintaa laajemmin. Tietojärjestelmän käyttölogiikan ymmärtäminen kesti hetken, sillä tietojärjestelmän lukuisat ominaisuudet sekä käytön logiikka oli toteutettu siten, että oleelliset toiminteet avautuivat vasta tietojärjestelmää käyttäessä. Oma näkemykseni nykyisen tietojärjestelmän toiminnasta
vahvistui vasta kuukauden satunnaisen käytön jälkeen, jolloin mahdollisuudet nykyisen
tietojärjestelmän kehittämiseksi paranivat käytön omaksumisen myötä. Tekstinkäsittelyominaisuuksien kehitystä ei voi uudessakaan tietojärjestelmässä korostaa liikaa, sillä kaikki
työtä helpottava käyttöliittymäsuunnittelu ja ennakoiva tekstinsyöttö helpottavat kiireistä
työntekoa. Uuden tietojärjestelmän haasteena tulee olemaan edelleen se, miten hiljaista
tietoa saa vietyä tietojärjestelmään nykyistä enemmän ja laadukkaammin.
Tietojärjestelmän käyttökokemus tulee paranemaan, mikäli tutkimuksen tulokset otetaan
huomioon tulevassa projektissa. Tutkimuksen tuloksen pohjalta on mahdollista tehostaa
tietojärjestelmän käyttöä, jolloin tilaukset saadaan tuotantoon nykyistä nopeammin. Työn-
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tekijöiden vastuu korostuu tulevaisuudessa osaamisen ylläpitämisen osalta, sillä uusi tietojärjestelmä vaatii uuden teknologian tuomaa laajentunutta näkökulmaa tiedon luomiseksi.
Näiden asioiden seurauksena kohdeyrityksen tuotteiden laatu paranee, joka mahdollistaa
kohdeyrityksen valmistamien tuotteiden jatkokehittämisen sekä mahdollisuuden aloittaa
uusia liiketoimintahankkeita. Tutkimuksessa kerättyä tietovarantoa voi hyödyntää myöhemmässä projektissa, jolloin kerättyä tietovarantoa voidaan täydentää uudemmalla sekä
laajemmalla tiedolla. Tällöin saadaan laajempi kokonaisnäkemys, sekä käytännön läheinen
lähestymistapa uuden tietojärjestelmän toteuttamista varten. Lisäksi tietovarannosta saadaan analysoidut tiedot käyttäjille tärkeistä ominaisuuksista, joita käyttäjien tiedetään käyttävän päivittäin.
Prototyypistä muodostui yhdessä teoriaosuuden kanssa eheä kokonaisuus, jonka jatkokehittäminen on mahdollista. Valmistuneen prototyypin merkitys on sitä suurempi, mitä
enemmän prototyypissä on käytössä pieniä innovaatioita, jotka helpottavat päivittäisessä
tietoaineiston käsittelyssä. Innovaatioiden avulla on ratkaistu vanhoja, käytössä ilmenneitä
ongelmia. Tutkimuksen jälkeen alkavassa projektissa määritellään ja suunnitellaan tulevaa
tietojärjestelmää kuvan 26 mukaisesti oman suunnitelmansa pohjalta. Tekniset vaatimukset
tarkentuvat uusien tekniikoiden ja teknisen kehityksen pohjalta.
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Kuva 26. Tutkimuksen sekä projektin työnkulku tutkimuksen aikana ja sen jälkeen
Tutkimuksen jälkeinen mahdollinen projekti keskittyy toimivan tietojärjestelmän rakentamiseen, jolloin jokainen projektin vaihe sekä komponentti tulee olla ennalta määritelty.
Projektin avulla asiakkaat tulevat saamaan tilatun tuotteen aiempaa nopeammin ja laadukkaammin. Tekniikka kehittyy nykyään nopeasti ja uusia teknologioita tulee markkinoille
tasaisin väliajoin. Nykyajan liiketoimintamalli perustuu nopeaan päätöksentekoon ja asiakkaiden toiveiden toteuttamiseen. Asiakkaiden toiveet voivat myös muuttua tai tarkentua
lyhyellä aikavälillä. Oleellisena asiana on työn nopeuttamisen ja laadun parantaminen.

6.3 Tämän tutkimuksen ajantasaisuus ja luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen kannalta on tärkeää löytää erilaisia aineistoja tutkimusta varten.
Tarkoituksena on saada aikaan kattava tietokokoelma, joka yhdessä tutkijan osaamisen
sekä ihmistuntemuksen kautta ohjaa analysointia ja antaa suunnan tutkimusprosessille.
Tämän tutkimuksen ajantasaisuutta ja luotettavuutta tulee pystyä arvioimaan tietyillä luotettavuuskriteereillä, joita ovat vakuuttavuus, siirrettävyys/soveltuvuus, vahvistettavuus,
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totuudellisuus, uskottavuus sekä ajantasaisuus (Willberg, 2009). Tutkimuksessa tulee näkyä ja yhdistyä teoria- sekä empiiriset osat, jotta tutkimuksen lukija saa selvyyden siitä,
että mihin tutkimuksessa esitetyt tiedot perustuvat. Tutkimuksessa tulee kuvata tarkasti
analyysit sekä tekniset toimenpiteet, jotka ovat johtaneet tutkimuksen johtopäätöksiin.
Monipuolisesti kerätyn tutkimusaineiston aineiston perusteella lukija voi päätellä, mitä osia
tutkimuksesta voi soveltaa muihin tutkimuksiin (Willberg, 2009). Tutkimuksessa annetun
kuvauksen perusteella voidaan tulkita tutkimuksen tietoja ja tehdä omia päätelmiä, joiden
tuloksena tutkimuksen lopputuloksesta voidaan olla samaa tai eri mieltä. Tutkimus on kuitenkin tarkoitus toteuttaa neutraalisti ilman tutkijan omien mielipiteiden vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen, vaikkakaan se ei ole aina täysin mahdollista (Willberg, 2009).
Tutkimukseen saattaa vaikuttaa tutkijan omat tiedot ja kokemukset, ja tehtyihin johtopäätöksiin saattaa vaikuttaa tutkijan subjektiivisuus tai objektiivisuus (Willberg, 2009). Tutkimusta tuleekin arvioida kriittisesti ja tutkijan tulee pitää neutraali näkökulma tutkimusta
tehdessään. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään aikataulujen lisäksi aineistomenetelmä triangulaation avulla, jossa tutkimusmenetelmän ja kyselyn lisäksi kirjallisuuden sekä havainnointien avulla muodostetaan tietokokoelma, jolla yhdistetään tutkimuksen
kannalta oleellisia asioita. Tämän lisäksi olen dokumentoinut tutkimuksen etenemisen,
jotka parantavat osaltaan tutkimuksen luotettavuutta.
Vastaus annettuun tutkimuskysymykseen on selkeä ja laajasti perusteltu. Tutkimusta rajoitettiin tietoturvan, teknisten laitteiden sekä sovellusten osalta, jotta tutkimuksen maksimisivumäärä ei ylittyisi. Tutkimuksen vahvuutena on monipuolisesti käytetty lähdeaineisto, jonka ympärille kootaan muut havainnot, joiden avulla yhdistyvät tietojohtamisen eri
ulottuvuudet. Tutkimus käsittelee otsikon aihetta sekä myös tutkimuskysymystä laajasti
erilaista lähteistä sekä erilaisista näkökulmista katsottuna. Tutkimus oli aiheena mielenkiintoinen sekä ajankohtainen. Tutkimusalana tiedon analysointi on jatkuvasti kasvavassa
suosiossa, jonka seurauksena aiheeseen liittyvät tutkimukset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda opinnäytetyö, joka toimisi apuna omissa työtehtävissä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia erilaisia asioita vaatimusmäärittelyn tueksi, johon kuului tiedon muodot, tiedonkäsittely, sovellukset sekä niiden ominaisuudet. Vaatimusmäärittelyyn liittyi myös tiedonhakuun liittyviä asioita ja sitä, millaista laitteistoa
kyseiset toiminteet vaativat. Tutkimuksen suunta kohdentui ja muotoutui palautettujen kyselylomakkeiden avulla ja tutkimukseen lähdettiin hakemaan tarvittavaa lisätietoa vertailun
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kautta. Tutkimuksen tekijän oma osaaminen ja kiinnostus aihetta kohtaan on pyritty pitämään neutraalilla tasolla, ja osaamisen vaikutusta on pyritty pitämään kurissa muilla tietolähteillä. Tässä tutkimuksessa siirrettävyys tarkoittaa mahdollisuutta arvioida tutkimuksen
tuloksia muissa tutkimuskohteissa, sillä tutkimuksen yksityiskohdat on kuvattu yleisten
käsitteiden kautta.
Tutkimuksessa tuotettu malli on alustava, ensimmäinen versio projektiin vaadituista asioista, jotka muodostavat keskeiset elementit työn suorittamiseksi. Tätä luotua mallia voidaan
jatkossa muokata haluttuun suuntaan sen sisältämää tietoa hyväksi käyttäen. Vaatimusmäärittelyyn voidaan lisätä tietoa tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan, jolloin jokainen tutkija
saa muodostettua oman näköisen sekä laadukkaan vaatimusmäärittelymallin.
6.4 Jatkotoimenpiteet ja suositukset
Tietojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja voidaan puhua erillisestä iteroivasta suunnittelusyklistä. Tyypillinen tietojärjestelmäprojekti lähtee tilanteesta, jossa rakennetaan uusi tietojärjestelmä, kun vanha tietojärjestelmä ei vastaa enää organisaation tarpeita. Uusi tietojärjestelmä tarvitsee myös soveltuvan toimintaympäristön. Kun uusi tietokanta on rakennettu
ja halutut toiminnallisuudet on saatu käyttövalmiiksi, alkaa tietojärjestelmän hyväksymistestaus. Tämä tuottaa yleensä jollain aikavälillä uusia innovaatioita joko käyttäjien tai tietojärjestelmän kehittäjän puolelta, joiden ansiosta tietojärjestelmän toiminteet kehittyvät
eteenpäin. Tuotantokäytön aloittamisen jälkeen näitä innovaatioita pyritään tuomaan käyttöön tietojärjestelmään. Tulevaisuudessa käytön tueksi tulee dokumentoida tarkasti sekä
tietojärjestelmän ominaisuudet että komponenttien ohjeet. Tämä johtuu tietojärjestelmien
lisääntyneistä ominaisuuksista sekä kolmansien osapuolten kasvaneesta komponenttitarjonnasta. Tämä parantaa tietojärjestelmän elinkaarihallintaa. Markkinoille voi tulla myös
uudenlaisia kaupallisia- tai avoimen lähdekoodin tuotteita, jotka sopivat aiempaa paremmin tiedonhallinnan tarpeisiin. Tieto tulee tulevaisuudessa olemaan entistä suuremmassa
roolissa ja tiedonmäärä tulee lisääntymään eksponentiaalisesti datan analysointimenetelmien kehittymisen mukana.
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