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selvittää visualisoinnin hyödyntämistä taloudellisen tiedon esittämisessä. Empii-
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Mittariston suunnittelussa tulee käyttää yksinkertaisia ja vaivattomasti tulkittavia 

muotoiluja ja visualisointitekniikoita, joilla käyttäjille esitetään selkeästi ja tehok-
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Increased amount of data and technological development of information systems 

have increased the importance of business analytics. Visualization enables to in-

terpret the results of data analytics. This thesis aims to discover the potential of 

utilizing visualization in the case company’s financial reporting. The objective of the 

theoretical literature review is to research the benefits of visualization in present-

ing financial information. The objective of the empirical study is to design a dy-

namic solution for presenting the case company’s financial data in a visual format. 

The thesis was conducted as a constructive research performed with qualitative 

methods. The references of the literature review are findings from existing re-

search articles and literature. The material for the empirical research consists of 

the case company’s internal material, discussions and observations. 

The result of the thesis is a constructed dashboard designed for the case company’s 

internal monitoring of departmental financial results. Business dashboards are a 

tool for organizations’ internal management and decision support. The study con-

firmed findings from earlier research. Visualization enables early reactions to po-

tential risks and a multi-dimensional, multilayered view of a company’s financial 

results. Dashboards present in a visual form the most important information 

needed for achieving company’s goals and following the results. The visualization 

techniques and formatting used in dashboards ought to be kept simple and explicit 

for an easy interpretation of information. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Informaatioteknologian kehittymisen myötä taloudellista dataa syntyy ja kerääntyy 

ennennäkemätöntä vauhtia. Tästä johtuen tarvitaan automatisoituja prosesseja, joi-

den avulla suurta datamäärää saadaan hyödynnettyä tehokkaasti yritysten strategi-

sessa suunnittelussa ja päätöksenteossa (Zhang ja Zhou 2004, s. 513). Sopivasti esi-

tetty data kohentaa päätöksentekijöiden toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta 

tuomalla informaation näkyville (Tegarden 1999, s. 6). Liiketoimintatiedon visu-

alisointi paitsi auttaa päätöksenteossa, myös mahdollistaa nopeammat tutkivat ana-

lyysit ja toimii yrityksen sisäisenä kommunikointivälineenä eri käyttäjäryhmien vä-

lillä (Wright 1998, s. 39). Suurten datamäärien käsittelyn teknologinen kehitys on 

ollut osaltaan parantamassa kilpailukykyä tulojen kasvun, kustannusten vähentämi-

sen, markkinatilanteen tiedostamisen ja tilanteeseen reagoimisen myötä (Zhang ja 

Zhou 2004, s. 513). 

 

Datan visualisoinnilla tarkoitetaan datan esittämistä visuaalisessa muodossa ym-

märryksen lisäämiseksi (Kubernatova et al. 2018, s. 209). Visualisointi on datan 

keräämistä taulukoiksi, kuvaajiksi tai matriiseiksi käyttäen värejä ja muotoiluja 

viestin tehostamiseen. Suuresta tietomäärästä johtuen visuaalinen muoto on usein 

paras keino informaation kommunikointiin, sillä informaation joukossa visuali-

sointi on ensimmäisiä asioita, joihin lukijan huomio kiinnittyy (Meloncon ja War-

ner 2017, s. 1). Oikein käytettynä visualisointi auttaa löytämään informaation datan 

joukosta (Tegarden 1999, s. 6). 

 

Teknologian kehityksen ja datan määrän lisääntymisen ohella myös liiketoiminnan 

datan analytiikka ja visualisointi ovat viime vuosina yleistyneet vauhdilla ja niiden 

merkitys on kasvanut. Tänä päivänä visualisointitarkoituksiin on tarjolla laaja kirjo 

ohjelmia eri tuottajilta, joten teknologian saatavuus ei rajoita tiedon analytiikan ja 

visualisoinnin käyttämistä työvälineinä organisaatioissa. Visualisointiteknologioi-
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den kehittyminen on mahdollistanut ihmisen visuaalisen havainnointikyvyn ja suu-

ren datamäärän yhdistämisen, minkä avulla voidaan entistä tehokkaammin ratkaista 

abstrakteihin liiketoimintatietoihin liittyviä ongelmia (Tegarden 1999, s. 6). 

 

Nykyään visualisointi onkin tarpeellinen työväline liiketoiminnan ja ympäristön 

tietotulvasta selviämiseen. Ilman visualisointia suurin osa datasta pysyisi näkymät-

tömissä sähköisissä tietovarastoissa. Ihmisen pitkälle kehittyneen näköaistin hyö-

dyntäminen on tärkeä osa visualisoinnin etuja, sillä ihmiset luottavat luontaisesti 

näköaistiinsa lähes kaikessa toiminnassaan. Muiden datan prosessointitekniikoiden, 

kuten tilastollisen analyysin ja tekoälyn joukossa visualisointi on ainutlaatuinen 

tekniikka datan ymmärtämiseen ja kommunikointiin, sillä se on suoraan yhteydessä 

ihmisen näköaistiin ja aivojen toimintaan. (Schroeder et al. 2006, s. 4) 

 

Visualisointia käytetään liiketoiminnan visuaalisissa mittaristoissa (dashboard). 

Vaikka datan visualisointia on tutkittu laajasti ja teknologia on kehittynyttä, löytyy 

visuaalisen mittariston suunnittelusta verrattain vähän akateemista tutkimustietoa 

(Jääskeläinen ja Roitto 2016, s. 16; Meloncon ja Warner 2017, s. 1; Yigitbasioglu 

ja Velcu 2012, s. 42). Lisätutkimusta tarvitaan mittaristojen toiminnallisten ja visu-

aalisten osien rakentamisesta käytännössä, sekä käytön tehokkuudesta ja mittaris-

ton vaikutuksista päätöksentekoon ja suorituskyvyn johtamiseen (Yigitbasioglu ja 

Velcu 2012, s. 42). 

 

Tässä työssä tapaustutkimuksen kohdeyrityksenä on palveluliiketoimintaa harjoit-

tava yritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia lukitus- ja turvallisuusratkaisuja. Yrityk-

sellä on monen kokoisia asiakkaita aina yksityisistä kotitalouksista julkisyhteisöi-

hin ja kansainvälisiin konserneihin asti. Kohdeyrityksen tapauksessa liiketoiminnan 

dataa on saatavilla yrityksen omista tietojärjestelmistä. Yrityksessä dataa kerääntyy 

jatkuvasti ja data on monimuotoista sekä moniulotteista. Työn tavoitteena on datan 

visualisointia käyttämällä tuoda kohdeyrityksen sisäiseen taloudellisen tuloksen 

seurantaan laajempaa ja tarkempaa näkymää sekä tukea päätöksentekoon. Visuali-

soinnin avulla informaatiota voidaan esittää helposti ymmärrettävässä muodossa, 

jolloin entistä useampi käyttäjä voi hyötyä saatavilla olevasta tiedosta. 
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Yritys on muodostettu syksyllä 2016, kun aiemmin erilliset turvateknologia-alan 

toimija ja lukitus- ja turvallisuusratkaisuja toimittava yritys yhdistyivät. Yritykset 

olivat hetkeä aiemmin liitetty osaksi kansainvälistä lukitusalalla toimivaa konser-

nia. Tällä hetkellä yrityksen palveluverkosto kattaa koko Suomen. Yrityksen toimi-

paikkoja on 19 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Yrityksen päätoiminnot 

koostuvat lukitus- ja turvallisuusratkaisuja toimittavista projektitoiminnoista, yllä-

pito- ja huoltopalveluista sekä myymälöistä. 

 

Syksyllä 2016 oli käynnissä toiminnanohjausjärjestelmää koskeva projekti johtuen 

yritysten yhdistymisestä. Samanaikaisesti henkilöstöä vaihtui yrityksen johdossa ja 

asiantuntijoiden keskuudessa. Nuo monet yhtäaikaiset tapahtumat johtivat yrityk-

sen talousraportoinnin uudistumiseen eikä näkyvyyttä kaikkiin haluttuihin tietoihin 

saatu säännöllisen muotoisena. 

 

Vuoden 2018 loppupuolella kohdeyrityksen tuloslaskelman toimipistekohtaiseen 

tarkasteluun oli käytössä vakiomuotoinen ja automaattisesti päivittyvä Excel-ra-

portti. Talousraportoinnin käytännöt olivat vakiintuneet kahden vuoden takaisesta 

tilanteesta. Liiketoimintatietoa oli hyvin saatavilla, mutta tiedonkulku ei ollut vielä 

yhdenmukaista. Kaikille raporttien käyttäjille ei ollut selvää mitä tietoa talousosasto 

tuottaa, missä raportit ovat saatavilla tai miten niiden sisältöä tulee tulkita. Koh-

deyrityksessä talousraporttien pääasiallisia käyttäjiä ovat yrityksen johtoryhmä, toi-

mipisteiden päälliköt ja talousosasto. Käyttäjien taustoissa ja osaamisessa on eroja, 

mutta jokaisen heistä tulee saada talouden raporteista oleellinen tieto suorituskyvyn 

arviointia ja päätöksentekoa varten. Tietoa tarvitaan paitsi koko yrityksen tasolla, 

myös toimipiste- ja toimintokohtaisesti.  

 

Kohdeyrityksessä tulosta seurataan kuukausittain ja kumulatiivisesti sekä toimi-

piste-, että toimintokohtaisesti. Toteutunutta tulosta verrataan aiempiin vuosiin ja 

kuluvan vuoden budjettiin. Nykyinen tuloslaskelman raportointi tapahtuu numeeri-

sessa taulukkomuodossa Excel-tiedostossa ja sisältää niukasti havainnollistavaa 

grafiikkaa. Tuloksen muodostumisen ajallista kehitystä on hankala havaita nykyi-

seltä raportilta eikä tuloslaskelmassa ole pääsyä tarkemmalle tasolle erien sisältöön. 
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Muita tulokseen vaikuttavia taloudellisia tietoja raportoidaan erillisillä kuukausit-

tain manuaalisesti päivitettävillä Excel- tai PowerPoint-tiedostoilla. Erilliseen ra-

portointiin sisältyvät muun muassa projekti- ja varastoraportit sekä erääntyneiden 

myyntisaamisten seuranta. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Työssä tutkitaan liiketoimintatiedon visualisointia yrityksen tulosraportoinnissa. 

Teoreettisen osan tavoitteena on selvittää, mitä hyötyjä visualisoinnilla voidaan 

saavuttaa, mitkä ovat oleellisimmat datan visualisointiperiaatteet sekä mitkä ovat 

visualisoinnin käyttömahdollisuudet taloudellisen tiedon esittämisessä. Empiirisen 

osan tavoitteena on kehittää ratkaisuehdotus kohdeyrityksen moniulotteisen ta-

lousdatan dynaamiseen esittämiseen nopeasti omaksuttavassa visuaalisessa muo-

dossa. Empiirisessä osassa hyödynnetään teoreettisen osan tuloksia. 

 

Reaaliaikaisella datan visualisoinnilla voitaneen korvata osa manuaalisesti päivitet-

tävistä staattisista kuukausittaisista raporteista, jotka tällä hetkellä toteutetaan Ex-

celillä tai PowerPointilla. Liiketoimintatiedon hallinnalla ja visualisointiohjelmilla 

on mahdollista luoda joustavia monikerroksisia raportteja, jolloin käyttäjällä on tar-

vittaessa pääsy tiedon yksityiskohtaisemmalle tasolle. Koska talousraportointi on 

suunnattu myös muille kuin talouden ammattilaisille, työssä tutkitaan visualisoin-

nin hyödyntämistä taloudellisen tiedon kommunikointiin kohdeyrityksen toimipis-

teiden päällikkötasolle, jossa osaamisen painopiste on operatiivisessa ja taktisessa 

toiminnassa sekä myynnissä. Työn tavoitteena on suunnitella dynaaminen visuaa-

linen raportti taulukkomuotoisen tuloksen seurantatavan tueksi. 

 

Tutkimuksella haetaan vastausta päätutkimuskysymykseen: 

 

Millainen on kohdeyrityksen ylimmälle johdolle ja toimipisteiden johdolle 

suunnattu dynaaminen visuaalinen raportti tuloksen seuraamiseksi? 

 

Päätutkimuskysymys jakautuu seuraaviin alakysymyksiin: 
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 Mitkä ovat tutkitusti tehokkaita ja havainnollistavia tapoja visualisoida tietoa? 

 Mitkä ovat oleellisimmat kohdeyrityksen tuloksen seurantaan liittyvät tiedot ra-

portin käyttäjien näkökulmasta? 

 Mitkä visualisointitavat soveltuvat kohdeyrityksen raportille ja miten raportti 

rakennetaan? 

 

Työn lopputuloksena on tapaustutkimus visualisoinnin hyödyntämisestä liiketoi-

mintatiedon esittämisessä. Teoreettisessa osassa rajaudutaan tutkimaan visualisoin-

nin hyötyjä, yleisiä periaatteita ja tekniikoita sekä liiketoiminnan talousdatan esit-

tämisen erityispiirteitä. Monet visualisointiin liittyvät tutkimukset on tehty tekni-

sestä näkökulmasta liittyen uusien visualisointitekniikoiden tai –ohjelmien kehityk-

seen. Tässä työssä puhtaasti teknologinen osa rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, 

sillä työssä keskitytään datan esittämiseen johtamisen ja päätöksenteon tukemisen 

näkökulmasta. 

 

Työn empiirisen osan tuloksena on ehdotus visuaalisesta tulosraportista kohdeyri-

tyksen toimipistekohtaiseen tuloksen seurantaan ja päätöksenteon tueksi. Ratkaisun 

implementointi kohdeyrityksessä suljetaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tulos-

raportoinnin visualisointi rajataan niihin tunnuslukuihin ja tietoihin, joita kohdeyri-

tyksen alueellisissa tulospalavereissa tarkastellaan. Työssä ei tutkita mahdollisia 

uusia suorituskyvyn mittareita. Kohdeyrityksen tuloksen konserniraportointi teh-

dään eri muodossa kuin paikallinen tuloksen seuranta. Konserniraportoinnin visu-

alisointi rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Yrityksessä seurattavia tunnuslukuja ovat muun muassa liikevoitto, orgaaninen 

kasvu, operatiivinen kassavirta ja varaston kiertoaika. Näiden lisäksi seurataan joi-

denkin yksittäisten, liiketoiminnallisesti keskeisten palveluiden ja tuotteiden myyn-

tiä. Tunnuslukuja tarkastellaan paitsi koko yrityksen tasolla, myös alue-, toimipiste- 

ja toimintokohtaisesti. Alueellisissa tulospalavereissa käsitellään kuvaan 1 koottuja 

aiheita. Aiheita ovat esimerkiksi laskutus ja liikevaihto, tarjous- ja tilauskanta sekä 

tuloslaskelmalla esiintyvät katteet ja niihin vaikuttavat tarkemmat erät, kuten muut-

tuvien ja kiinteiden kulujen sisältö.  
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Kuva 1 Kohdeyrityksen taloudellisen tiedon seuranta 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Työ on laadullisilla eli kvalitatiivisilla menetelmillä tehty konstruktiivinen tapaus-

tutkimus. Metsämuurosen (2008, s. 16-18) mukaan lähes kaikki kvalitatiivinen tut-

kimus on tapaustutkimusta, jonka luonteeseen kuuluu, että tapauksesta kootaan tie-

toja monipuolisesti ja monella tavalla. Suunnittelutieteiden, kuten insinööritietei-

den ja lääketieteen, tarkoituksena on kasvattaa käytännön tietämystä, jota voidaan 

hyödyntää uusien ratkaisujen eli konstruktioiden suunnittelussa ja toteutuksessa tai 

olemassa olevien ratkaisujen kehityksessä (van Aken 2004, s. 224). Suunnittelutie-

teet luovat tietoa ennen kaikkea alojensa ammattilaisille (van Aken 2004, s. 225). 

Suunnittelutieteissä käytettävällä konstruktiivisella tutkimuksella pyritään ratkaise-

maan yrityksissä olevia todellisia ongelmia, esimerkiksi konstruoimalla nykyaikaan 

sopivia taloushallinnon järjestelmiä (Kasanen et al. 1991, s. 302). Konstruktion tu-

lisi antaa uusi ja toimiva ratkaisu selkeästi ilmaistuun, aiempaan tietämykseen si-

dottuun ongelmaan (Kasanen et al. 1991, s. 305). 

 

Tässä työssä on koottu tietoa kirjallisuudesta, keskusteluista, havainnoimalla sekä 

konstruoimalla esimerkki visuaalisesta mittaristosta. Tutkimus koostuu kahdesta 

osasta, joista ensimmäinen on teoreettinen kirjallisuuskatsaus ja toinen empiirinen 

Liikevoitto
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Operatiivinen 

kassavirta
Varaston kierto
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Laskutus ja 
liikevaihto

Tarjous- ja 
tilauskanta
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Muuttuvat ja 
kiinteät kulut
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Toimintokoh-
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tapaustutkimus. Siten tutkimuksessa yhdistyvät teoreettinen ja empiirinen ele-

mentti, kuten konstruktiivisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu (Kasanen et al. 

1991, s. 323). Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään johdon raportoinnin tuottaman 

datan visualisointiin ja sekä visuaalisiin mittaristoihin liittyvää teoriaa. Lähteinä 

käytetään aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauk-

sessa esitettyjä tietoja hyödynnetään tutkimuksen kokeellisen osan toteutuksessa. 

 

Empiirisessä tapaustutkimuksessa hyödynnetään kohdeyrityksen aineistoa ja työ-

välineitä dynaamisen visuaalisen tulosraportin suunnittelemiseksi ja mallin raken-

tamiseksi.  Empiirisen tutkimuksen aineisto on hankittu havainnoimalla, sekä kes-

kusteluilla ja avoimilla haastatteluilla yrityksen sisäisten talousraporttien käyttä-

jien, suunnittelijoiden ja valmistelijoiden kanssa. Keskustelujen ja havaintojen pe-

rusteella on luotu ehdotuksia raportin rakenteesta, visualisoinneista ja muotoiluista. 

Näitä ehdotuksia on kehitetty havaittujen toiminnallisten virheiden ja mittariston 

tulevilta käyttäjiltä kerätyn palautteen mukaan konstruktioksi. Työssä esitetyt tun-

nusluvut ja tiedot ovat kuvitteellisia esimerkkejä, joilla havainnollistetaan raportin 

rakennetta ja toiminnollisuuksia. Kuvissa esiintyvät luvut eivät kerro kohdeyrityk-

sen taloudellisesta tilanteesta. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Työ tehtiin kohdeyritykselle marraskuun 2018 ja toukokuun 2019 välisenä aikana. 

Työ aloitettiin ongelman määrityksellä sekä tavoitteiden ja rajausten asettelulla. 

Näistä sekä käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja aineistoista kerrotaan työn johdan-

nossa. Alkumäärittelyiden jälkeen perehdyttiin aiheeseen liittyviin aiempiin tutki-

muksiin ja kirjallisuuteen. Kirjallisuuskatsauksessa luvussa 2 tutkitaan visualisoin-

nin hyötyjä sekä visualisoinnin käyttöä liiketoimintatiedon esittämisessä.  Luvussa 

kerrotaan visuaalisten mittaristojen ominaisuuksista sekä käydään läpi visualisoin-

tien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä yleisiä periaatteita ja eri tekniikoiden 

soveltuvuutta informaation esittämiseen. 
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Kirjallisuuskatsauksen tuloksia hyödynnetään tutkimuksen empiirisessä osassa. 

Empiirinen tutkimus pohjautuu yrityksen johdon ja sisäisen laskennan henkilöstön 

tarpeisiin ja toiveisiin raportilla esitettäville tiedoille. Empiirisessä osiossa pyritään 

esittämään käyttäjille tarpeelliset tiedot visualisointiohjelmalla rakennetulla rapor-

tilla. Tutkimuksen edetessä ilmaantui lisäkysymyksiä aiheeseen liittyen. Niihin et-

sittiin vastauksia tutkimuksista ja kirjallisuuskatsausta täydennettiin löydetyillä tie-

doilla. Visualisointiohjelmaksi valittu Power BI on kohdeyrityksessä uusi hankinta. 

Osalla yrityksen työntekijöistä on ennestään kokemusta ohjelman käytöstä. Tässä 

työssä ehdotetun visuaalisen mittariston rakentamisessa on hyödynnetty kollegoi-

den opastusta, Microsoftin tuottamia ohjeita sekä tutoriaalivideoita ohjelman käy-

töstä. 

 

Tutkimuksen lopuksi käydään läpi tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset sekä ver-

rataan niitä aiempiin tutkimuksiin. Johtopäätösten yhteydessä analysoidaan tutki-

muksen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen loppupuolella ker-

rotaan myös mahdollisista jatkotutkimuksen aiheista. Tutkimuksen rakenne havain-

nollistetaan kuvassa 2. 
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Kuva 2 Tutkimuksen rakenne 

 

1. JOHDANTO

Tausta, tavoitteet ja rajaukset.

Tutkimusmenetelmät ja 
aineisto.

Tutkimuksen rakenne

2. TULOSRAPORTOINNIN       
VISUALISOINTI

Kirjallisuuskatsaus aiheesta. 

Tutkitaan miten yritys voi hyötyä 
liiketoimintatiedon visuaalisesta 
esittämisessä. 

Kerrotaan visuaalisista mittaristoista 
ja niiden ominaisuuksista sekä mitä 
mittariston kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon

4. VISUAALINEN MITTARISTO 
KOHDEYRITYKSELLE

Esitellään kohdeyritys sekä yrityksen 
tavoitteet ja toiveet visuaaliselle 
raportille.

Kohdeyrityksen  raportille valitut 
tiedot ja visualisoinnin toteutus.

4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
YHTEENVETO

Tutkimuksen tulokset ja 
johtopäätökset. 

Vertaillaan tuloksia aiempaan 
tutkimustietoon.

Mahdolliset jatkotutkimusten aiheet
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2 TULOSRAPORTOINNIN VISUALISOINTI 

 

2.1 Liiketoiminnan analytiikka ja business intelligence 

 

Böer (2000) kertoo artikkelissaan johdon laskentatoimen roolin muuttuneet vuosi-

kymmenten saatossa: aiemmin sisäisen laskennan päätehtävä oli numeeristen taito-

jen ja laskennan avulla toimittaa johdolle taloudellisia analyysejä. Koska tietotek-

niikka on kehittynyt, nykyään jokainen voi ohjelmien avulla laskea ja käsitellä lu-

kuja ja tehdä kukin itse omat analyysinsä niiden perusteella. Tämä on johtanut si-

säisen laskennan ja sen parissa työskentelevien henkilöiden roolin muuttumiseen 

laskemisesta dynaamisempaan suuntaan. Sisäisen laskennan tulee ymmärtää yrityk-

sen strategiaa; siten se voi edesauttaa analyysien luomisessa niin, että yrityksen 

johto voi tehdä perusteltuja päätöksiä yrityksen resurssien käytöstä. Sisäinen las-

kenta auttaa ongelman jäsentämisessä sekä ongelman ratkaisuun tarvittavan sisäi-

sen ja ulkoisen datan paikantamisessa ja analysoinnissa. Böer kaavaili jo tuolloin 

sisäisen laskennan tehtäväksi personalisoidut raportit yrityksen johdolle, jolloin 

kullakin käyttäjällä olisi näkymä haluamiinsa tietoihin. Hän arveli artikkelissaan, 

että juuri tiedon esittäminen ja personointi tulisi tulevaisuudessa saamaan suurem-

man roolin johdon laskentatoimen alalla. (Böer 2000) 

 

Teknologisen kehityksen myötä näyttää Böerin ennuste toteutuneen, sillä liiketoi-

minnan analytiikka on noussut keskeiseksi sisäisen laskennan puheenaiheeksi ku-

luvalla vuosikymmenellä. Analytiikka keskittyy liiketoiminnan kehitykseen, mutta 

kulloinkin käytetyt termit muuttuvat trendien mukana; milloin puhutuimpana ai-

heena on ollut liiketoimintatiedon hallinta eli business intelligence, milloin taas lii-

ketoiminnan analytiikka (business analytics = BA). Olennaisena osana analytiikkaa 

on kuitenkin oikea-aikaisen tiedon toimittaminen oikeille henkilöille eli tiedon per-

sonointi. Kokina et al. (2017, s. 51) toteavat artikkelissaan, että koska sisäisen las-

kennan tehtävänä on tuottaa tietoa johdolle päätöksenteon tueksi, on sisäisen las-

kennan parissa työskentelevillä mahdollisuus olla eturintamassa, kun analytiikka-

järjestelmiä implementoidaan yrityksissä. He lisäävät, että tuon tavoitteen onnistu-

miseksi täytyy henkilöstön kehittää analyyttisten tekniikoiden taitojaan, joiden 
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avulla voidaan hyödyntää monen tyyppistä ja kokoista dataa monista lähteistä. Si-

säisen laskennan parissa työskenteleviltä vaaditaan siten tänä päivänä kokonaisval-

taista ymmärrystä yrityksen järjestelmistä ja niiden tuottamasta datasta sekä yrityk-

sen strategiasta. Tällöin dataa voidaan käyttää analyyseihin ja lopulta hyödyntää 

yrityksen johdon strategisessa päätöksenteossa. 

 

Liiketoiminnan analytiikka sisältää perinteisin analytiikan menettelytapoja, mutta 

sen tavoitteena on saada aikaiseksi mitattavia vaikutuksia liiketoiminnan suoritus-

kykyyn. Liiketoiminnan analytiikka voidaan määritellä seuraavasti: se on prosessi, 

jossa kerätään liiketoimintaan liittyvää dataa, johon sovelletaan kuvailevia, enna-

koivia ja ohjailevia analytiikan keinoja pyrkimyksenä tukea päätöksentekoa ja or-

ganisaation suorituskykyä. Analytiikalla pyritään vastaamaan kysymyksiin miksi 

jotakin tapahtuu, mitä uusia kehityssuuntia on näkyvissä, mitä tulee tapahtumaan 

seuraavaksi ja mikä olisi paras suunta tulevaisuudessa. (Schniederjans et al. 2014, 

s. 6) 

 

Evans (2012) kuvailee liiketoiminnan analytiikan kuvassa 3 esitetyllä tavalla. Siinä 

analytiikka koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat tilastotiede, business intelli-

gence ja tietojärjestelmät sekä mallinnus ja optimointi. Kuvassa keskellä sijaitseva 

visualisointi on oleellinen osa jokaista osa-aluetta, se on niitä yhdistävä piirre ja 

liiketoiminnan analytiikan käytännöllisin osa, jonka avulla analytiikan tuloksia voi-

daan tulkita ja kommunikoida (Evans 2015, s. 8). Liiketoiminnan analytiikka on 

voimakkaasti tulevaisuuteen katsovaa, sillä se pyrkii useita menetelmiä yhdistä-

mällä tutkimaan mahdollisia tulevaisuudenkuvia. 
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Kuva 3 Liiketoiminnan analytiikan osiot (Evans 2012) 

 

Liiketoiminnan analytiikkaan liittyvä business intelligence (BI) tarkoittaa infor-

maatio- tai tietotekniikan osaa, joka keskittyy analysointiin ja raportointiin (Few 

2010, s. 6). Terminä business intelligence on Thomsenin (2003, s. 20) mukaan yh-

distänyt ja korvannut sitä edeltäneet termit decision support, executive information 

systems (EIS) ja management information systems, joilla tarkoitetaan päätöksen-

teon tukea ja johdon tietojärjestelmiä. Suomeksi termistä BI on käytetty muun mu-

assa nimityksiä liiketoimintatieto (Laitala 2003) ja liiketoimintatiedon hallinta 

(Hovi et al. 2009, s. 78). Koska termille business intelligence on ollut vaikeaa löytää 

toimivaa ja tarpeeksi kuvaavaa suomennosta, on englanninkielinen termi jossain 

määrin vakiintunut suomalaiseen liike-elämään ja julkishallinnon organisaatioihin 

(Hovi et al. 2009, s. 78). Useimmissa suomenkielisissä aihetta käsittelevissä läh-

teissä käytetään englanninkielistä nimitystä business intelligence, joten sitä ja ly-

hennettä BI käytetään myös tässä tutkimuksessa. 

 

BI-järjestelmät yhdistävät datan koonnin ja varastoinnin, tiedolla johtamisen 

(knowledge management) sekä analyyttiset työvälineet esittääkseen monimutkaista 

ja kilpailukykyistä dataa suunnittelijoille ja päätöksentekijöille (Negash ja Gray 

2003, s. 3190). Business intelligencen sisältö koostuu tietokannoista, kyselyiden 

Business intelligence 

 / tietojärjestelmät 

Mallinnus ja 

optimointi 

VISUALISOINTI 

Tilastotiede 

Simulaatiot Mitä jos? 

Data mining 
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optimoinnista ja visualisoinnista (Thomsen 2003, s. 21), mutta eräs oleellinen omi-

naisuus liittyy aikaan ja on oikea-aikaisen tiedon tuottaminen strategisen ja opera-

tiivisen päätöksenteon tueksi, jolloin informaatiota voidaan hyödyntää mahdolli-

simman nopeasti (Negash ja Gray 2003, s. 3190-3191).  

 

2010-luvulle tullessa BI-järjestelmien teknologisessa kehityksessä oli otettu suuria 

harppauksia. Nämä edistysaskeleet koskivat datan keräämistä eri lähdejärjestel-

mistä, datan muokkausta käyttökelpoisempaan muotoon ja varastointia tietokan-

noissa sekä dataan pääsyä ja sen esittämistä raporttimuodossa. Sen sijaan tiedon 

tehokkaan hyödyntämiseen eteen ei tuolloin oltu tehty vielä paljoa.  (Few 2010, s. 

6) 

 

Teknologisen harppauksen jälkeen seuraavana askeleena BI:n kehityksessä nähtiin 

mahdollisuudet liittää mukaan vuorovaikutus ihmisen kanssa ottaen mukaan ihmi-

sen havainnot ja tieto, jolloin tarvitaan tähänastisen tietoteknisen ymmärryksen li-

säksi ymmärrystä siitä, miten ihmiset havainnoivat ja ajattelevat (Few 2010, s. 6). 

Visualisointia voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa se auttaa tehostamaan ihmisten 

kyvykkyyksiä, ei niinkään silloin, jos ihminen voidaan korvata laskennallisilla pää-

töksentekotavoilla (Munzner 2017). Myös Zhang ja Zhou (2004, s. 515) toteavat, 

että on tärkeää ottaa ihmiset mukaan datan tutkimisprosessiin, sillä siten saadaan 

yhdistettyä ihmisten joustavuus, luovuus ja yleistietämys tietokoneiden valtavaan 

muistiin ja laskentatehoon. He jatkavat, että datan visualisoinnin avulla voidaan 

hyödyntää ihmisten näköaistiin liittyvää havainnointikykyä. 

 

BI kattaa ne prosessit, työkalut ja teknisen arkkitehtuurin jota yritys tarvitsee suo-

rituskyvyn johtamisessa (Eckerson 2010, s. 3). Datan visualisointi on yksi proaktii-

visen BI:n olennaisista osista ja auttaa yrityksen liiketoiminnan ja toimintaympä-

ristön ymmärtämisessä ja tietämyksen lisäämisessä (Negash ja Gray 2003, s. 3191-

3197). Kuten kuvassa 4 havainnollistetaan, BI muuttaa datan informaatioksi ja eri-

laisia työvälineitä käyttämällä käyttäjät puolestaan jalostavat informaation tiedoksi; 
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löydöksien perusteella voidaan tehdä suunnitelmia, jotka toteuttamalla yritys ker-

ryttää viisautta liittyen liiketoimintaansa ja syy-seuraus –suhteisiin (Eckerson 2010, 

s. 3).  

 

 

Kuva 4 Datasta viisaudeksi 

 

2.2 Miksi dataa kannattaa visualisoida? 

 

Datan visualisointi on prosessi datan analysointiin ja sen muuttamiseen graafiseen 

muotoon, jolloin prosessiin voidaan ottaa mukaan ihmisen havainnointikyvyn mu-

kanaan tuoma hyöty. Tämä tekniikka auttaa päätöksentekijöitä ja analyytikkoja saa-

maan näkemystä datasta, tekemään johtopäätöksiä sekä olemaan vuorovaikutuk-

sessa datan kanssa. Datan visualisointi on todettu arvokkaaksi keinoksi tutkivassa 

data-analyysissä varsinkin silloin, kun datasta tiedetään vähän ja tutkimuksen pää-

määrät ovat epätarkkoja. (Zhang ja Zhou 2004, s. 515)  

 

Visualisoinnista on hyötyä myös, koska kuvien avulla kommunikointi on erityisen 

tehokasta. Vuosikymmenten tutkimus on osoittanut, että ihmiset muistavat kuvat 

sanoja paremmin (Hockley ja Bancroft 2011, s. 236). Ilmiö tunnetaan nimellä ”pic-

ture superiority effect”. Mieleen painumisen edistämisen lisäksi visuaalisten ele-

menttien käyttö voi myös nopeuttaa tiedon omaksumista. Schwabish (2014, s. 209) 

kertoo artikkelissaan, kuinka silmämme voivat käsitellä rajallista määrää visuaali-

sia ominaisuuksia, joten yhdistelemme niitä ja tiedostamatta miellämme ne kuvana. 

Voimme käsitellä havaintoja tietoisesti peräjälkeen tai esitietoisesti rinnakkain, 

mutta näistä tavoista jälkimmäinen on nopeampi tapa; lukija voi havainnoida monia 

Data BI Informaatio BI Tieto Viisaus

 VISUALISOINTI 
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visuaalisia elementtejä yhtäaikaisesti. Schwabishin esittämänä esimerkkinä ku-

vassa 5 tehtävänä on laskea numeron 3 esiintymiskerrat aineistossa. Oikeanpuolei-

sesta kuvasta esiintymiset on helpompi havaita, sillä siinä havainto tehdään esitie-

toisen piirteen, tässä tapauksessa kirjasimen muotoilun, avulla. 

 

Kuva 5 Esitietoisen havainnoinnin hyödyntäminen (Schwabish 2014, s. 209) 

 

Visualisoinnista on hyötyä myös tilanteissa, joissa on tarpeen nähdä datajoukon yk-

sityiskohtainen rakenne sen sijaan että tarkasteltaisiin vain datan yhteenvetoa, jossa 

ei välttämättä tule esille kaikki käyttäjän kannalta tarpeellinen tieto (Munzner 2014, 

s. 7-9). Visualisoinnin avulla voidaan siis saada laaja näkemys suuresta datamää-

rästä, samalla säilyttäen kyky havainnoida pienempiä kokonaisuuksia (Zhang ja 

Zhou 2004, s. 515).  

 

Anscombe (1973, s. 19-20) on havainnollistanut tällaista tilannetta esimerkillä, joka 

tunnetaan nimellä Anscomben kvartetti (Anscombe’s Quartet). Hän on kerännyt 

neljä datajoukkoa, joissa jokaisessa on muun muassa sama keskiarvo, varianssi, 

korrelaatio ja lineaarisen riippuvuuden suora, mutta datajoukkojen erilaisuuden 

huomaa heti, kun niitä tarkastellaan graafisessa muodossa. Kuvassa 6 esitetään 

Anscomben kvartetti, jossa jokaisella taulukon datajoukolla 1-4 on oma kuvaajansa 

taulukon alapuolella. Kuvaajissa ovat näkyvillä datajoukon yksittäiset pisteet sekä 

lineaarisen riippuvuuden suora katkoviivalla. Taulukkoa nopeasti silmäillessä da-

tajoukot näyttäytyvät lähes identtisinä. Kun kuvaajat otetaan mukaan, nähdään, että 

todellisuudessa datajoukon yksityiskohdat eroavat toisistaan huomattavasti. 

     

 48671346545132148431 

16789768312235645684 

65345243454755478978 

  48671346545132148431 

16789768312235645684 

65345243454755478978 
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ANSCOMBEN DATAJOUKOT 

    1     2     3     4 

    x y     x y     x y     x y 

1   10,0 8,04   10,0 9,14   10,0 7,46   8,0 6,58 

2   8,0 6,95   8,0 8,14   8,0 6,77   8,0 5,76 

3   13,0 7,58   13,0 8,74   13,0 12,74   8,0 7,71 

4   9,0 8,81   9,0 8,77   9,0 7,11   8,0 8,84 

5   11,0 8,33   11,0 9,26   11,0 7,81   8,0 8,47 

6   14,0 9,96   14,0 8,10   14,0 8,84   8,0 7,04 

7   6,0 7,24   6,0 6,13   6,0 6,08   8,0 5,25 

8   4,0 4,26   4,0 3,10   4,0 5,39   19,0 12,50 

9   12,0 10,84   12,0 9,13   12,0 8,15   8,0 5,56 

10   7,0 4,82   7,0 7,26   7,0 6,42   8,0 7,91 

11   5,0 5,68   5,0 4,74   5,0 5,73   8,0 6,89 
                  

Keskiarvo   9,0 7,5     9,0 7,5     9,0 7,5     9,0 7,5 

Varianssi   10,0 3,75     10,0 3,75     10,0 3,75     10,0 3,75 

Korrelaatio   0,816     0,816     0,816     0,816 

 

 

 

Kuva 6 Anscomben kvartetti (Anscombe 1973, s. 19-20) 
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Visualisointiteknologiat voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:  

1. Tieteellinen visualisointi liittyy esimerkiksi laskelmiin ja mallinnuksiin. 

Esimerkiksi virtausmallien visualisointi. 

2. Datan ja informaation visualisointi viittaa käytöksellisestä tai ei-avaruudel-

lisesta datasta tehtyyn visualisointiin.  

3. Virtuaalitodellisuus. 

Liiketoimintatiedon visualisointi kuuluu näistä kategoriaan kaksi: datan ja infor-

maation visualisointi (Tegarden 1999, s. 6-8).  

 

Liiketoimintaan liittyvä data on tyypillisesti abstraktia, epäjatkuvaa ja moniulot-

teista ja näiden ominaisuuksien vuoksi sen visualisointi on hankalaa (Tegarden 

1999, s. 8). Abstraktius onkin informaation visualisoinnin perusongelma, sillä esi-

merkiksi talousdatalla ei ole ilmiselvää fyysistä esitysmuotoa vaan saadulle infor-

maatiolle tulee kehittää ymmärrettävissä olevia visuaalisia metaforia (Lux 1997, s. 

58). Liiketoimintatietoa on jo kauan esitetty taulukkoina, pylväs- ja ympyräkuvaa-

jina, mutta niiden rinnalle on noussut uusia tapoja kuvata moniulotteista dataa 

(Tegarden 1999, s. 8). Talousdatan vaikeaselkoisesta, abstraktista luonteesta huoli-

matta voidaan informaation visualisoinnilla ratkoa reaalimaailman ongelmia (Lux 

1997, s. 58). Visualisointien käytöstä voi olla hyötyä myös silloin, kun organisaa-

tion johto pyrkii edistämään uusia ideoita tai konsepteja (Jääskeläinen ja Roitto 

2016, s. 15). 

 

Talouden ammattilaiset ovat tottuneina tulkitsemaan ja ymmärtämään taulukko- tai 

laskelmamuodossa olevia numeroita ja tarvitsevat numeroiden antamaa yksityis-

kohtaista tietoa. Sen sijaan muut käyttäjät saattavat vierastaa yksityiskohtaista nu-

merodataa eivätkä hahmota kriittisiä seikkoja tai saa laskelmien avulla näkemystä 

yrityksen kokonaiskuvasta. Tällöin he eivät voi osallistua päätöksentekoon tehok-

kaasti. Erityisesti nämä talouden ulkopuoliset käyttäjät hyötyvät liiketoimintatiedon 

visualisoinnista, jonka avulla taloudelliset tulokset, tieto ja tärkeysjärjestys voidaan 

esittää dynaamisessa kolmiulotteisessa muodossa. Kun katsoja saa ensin käsityksen 

kokonaistilanteesta, hänen on helpompi ymmärtää myös visualisoinnin taustalla 
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olevaa yksityiskohtaisempaa dataa. (Helweg-Larsen ja Helweg-Larsen 2007, s. 

283) 

 

Tegarden (1999, s. 11-12) viittaa artikkelissaan Grinsteinin ja Wardin (1997) mää-

rittelemään jakoon, jonka mukaan visualisointia voidaan käyttää tutkivissa, varmis-

tavissa tai tuotantoon liittyvissä ongelmanratkaisutehtävissä. 

 Tutkiva tehtävä: käyttäjät joko etsivät visualisoinnin avulla ilmenevää ra-

kennetta tai trendiä tai yrittävät luoda tai testata informaatioon perustuvaa 

hypoteesia. 

 Varmistava tehtävä: käyttäjät yrittävät vahvistaa tai kumota hypoteesin. 

 Tuotantoon liittyvä tehtävä: raportointijärjestelmä. Käyttäjillä on valmiina 

vahvistettu hypoteesi ja he käyttävät visualisointiin perustuvaa raporttia. 

 

Visualisointia voidaan hyödyntää myös vertailtaessa yrityksiä toisiinsa. Eri mitta-

kaavoja käyttämällä voidaan pelkkää numeromuotoa helpommin vertailla erikokoi-

sia yrityksiä esimerkiksi kustannusrakenteen, pääoman käytön tai kannattavuuden 

osalta. Vertailua voidaan tehdä myös yrityksen sisällä vertaamalla tilannetta yrityk-

sen aiempaan suorituskykyyn. Tällöin voidaan paitsi nähdä osa-alueet, joilla muu-

tosta on tapahtunut mutta myös huomata aikaisia merkkejä trendien muutoksista.  

(Helweg-Larsen ja Helweg-Larsen 2007, s. 289-290) 

 

Myös Marghescu (2007) nostaa esiin, että nykyään BI:tä halutaan hyödyntää kil-

pailevien yritysten taloudellisen suorituskyvyn vertailuun. Tutkimuksessaan hän 

vertaili erilaisilla visualisointitekniikoilla 80 teollisuusyrityksen taloudellisia mit-

tareita. Mittareina toimivat muun muassa käyttökate, oman pääoman tuottopro-

sentti, kokonaispääoman tuottoprosentti (Return on Total Assets = ROTA) ja quick 

ratio. Visualisointi auttoi vertaamaan muutaman yritysjoukosta poimitun yksilön 

sijoittumista koko otoksessa. Vertailun lisäksi Marghescu huomasi, että visualisoin-

tia käyttämällä oli mahdollista nopeasti huomata kaavamaisuuksia eri mittareiden 

keskinäisissä suhteissa; esimerkiksi niillä vertailussa mukana olevilla yrityksillä, 

joilla ROTA oli keskimääräistä korkeampi, myös muut kannattavuuden tunnuslu-

vut olivat keskimääräistä korkeammat. 
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Helweg-Larsen ja Helweg-Larsen (2007, s. 290-291) listaavat liiketoimintatiedon 

visualisoinnille seuraavan listan mukaisia strategisia seurauksia ja hyötyjä: 

 

Käytettävyyteen liittyvät hyödyt: 

 Helppokäyttöisyys: Visuaalinen esitysmuoto tekee talouden tiedosta helppo-

käyttöistä riippumatta käyttäjän kokemuksen määrästä. 

 Näkymä kokonaiskuvaan: Kokonaiskuva nähtävissä ensin, jonka jälkeen käyt-

täjä voi tarpeen mukaan syventyä yksityiskohtaisempiin lukuihin. 

 Uskottavuuden luominen: Visuaalisen näkymän avulla eri taustaisten käyttäjien 

on helpompi käydä keskustelua keskenään, sillä visualisoinnin myötä myös ta-

louden ulkopuolisilla käyttäjillä voi olla parempi ymmärrys taloudellisesta ti-

lanteesta, ongelmista ja syy-seuraus –yhteyksistä. 

 Päätöksenteon tuki: Tuloslaskelma ja tase voidaan esittää rinnakkain ja ne näh-

dään yhdellä silmäyksellä. Voidaan arvioida mahdollisten päätösten vaikutuk-

sia saman-aikaisesti moneen yrityksen talouden osa-alueeseen kuten myyntiin, 

kustannuksiin, käyttöomaisuuteen tai käyttöpääomaan. 

 

Kilpailutilanteeseen liittyvät hyödyt: 

 Kilpailuanalyysit 

 Talouden trendien tunnistaminen 

 Kilpailuedun saaminen: Nopeasti saatava tarkka tilannekuva auttaa kilpaile-

maan ketterämmin muuttuvassa ympäristössä. 

 

Kommunikointiin liittyvät hyödyt: 

 Talouden pikakurssi: Visuaalisella esitystavalla voidaan kommunikoida talous-

tietoja pehmeämmällä tavalla ja auttaa ihmisiä ymmärtämään talouden käsit-

teitä ja tavoitteita. 

 Nopeampaa kommunikointia: Voidaan esittää sijoittajille ja muille sidosryh-

mille koko yrityksen taloudellinen tilanne visuaalisena tiivistelmänä. 

 Globaali keino kommunikoida ja parantaa taloudellisen tiedon ymmärrystä 

 Reaktiokyvyn kehittyminen: Visualisoinnin avulla voidaan tehostaa informaa-

tion kulkua yrityksen talousosaston ja muiden toimintojen välillä. 
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2.3 Visuaaliset mittaristot 

 

2.3.1 Visuaalisen mittariston tarkoitus ja määritelmä 

 

Business intelligencen ydintarkoitus on saada oikea tieto oikeille henkilöille oike-

aan aikaan (Dover 2004, s. 44). Tähän tarkoitukseen visuaaliset raportointityökalut 

on kehitetty. Niitä tarvitaan, sillä saatavilla olevan datan määrä on lisääntynyt rä-

jähdysmäisesti ja organisaatioiden tulee vastata nopeasti toimintaympäristön muu-

toksiin (Janvrin et al. 2014, s. 32-43). Visuaalisten raportointivälineiden avulla voi-

daan yhdellä silmäyksellä nähdä oleellisimmat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan 

niiden päätösten tekemiseen, joiden avulla yritystä pyritään ohjaamaan oikeaan 

suuntaan (Dover 2004, s. 44). 

 

Koska visualisointi mahdollistaa monimutkaisen datan nopeamman ymmärtämisen 

verrattuna täysimittaisen raportin lukemiseen, käytetään sitä visuaalisissa mittaris-

toissa johtamisen ja päätöksenteon välineenä (Ganapati 2011, s. 47). Visuaaliset 

mittaristot esittävät yrityksen suorituskyvyn mittarit yhdistelemällä eri visualisoin-

titekniikoita (Jääskeläinen ja Roitto 2017, s. 15). Tällaiset mittaristot ovat usein dy-

naamisia ja päivittyvät automaattisesti sekä mahdollistavat interaktiivisen käytön 

esimerkiksi informaatioon porautumisen kautta (Jääskeläinen ja Roitto 2017, s. 15). 

Mittaristot keräävät dataa useasta eri lähteestä, kuten toiminnanohjaus- ja liiketoi-

mintatiedon hallinta- eli BI-järjestelmistä (Yigitbasioglu ja Velcu 2012, s. 42).  

 

Visuaalisten raportointityökalujen historia alkaa 1980-luvulta, jolloin ensimmäisiä 

menetelmiä kehitettiin auttamaan yritysten ylintä johtoa yrityksen suorituskyvyn 

seurannassa. Järjestelmää kutsuttiin nimellä Executive Information Systems (EIS) 

ja se koostui yleensä muutamasta tärkeimmästä taloudellisesta mittarista ja käyttö-

liittymä oli yksinkertainen. Koska silloinen teknologia ei vielä mahdollistanut datan 

luotettavaa keräämistä useista lähteistä, EIS-järjestelmät eivät koskaan tulleet laa-

jasti käyttöön. Teknologian, tietojärjestelmien ja datan käsittelyn kehittymisen 

myötä myös visuaaliset raportointityökalut ovat saaneet uudelleen huomiota, sillä 
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niihin tarvittavaa informaatiota saadaan nykyään muokattua luotettavaan ja käyttö-

kelpoiseen muotoon. (Few 2006, s. 6-7) 

 

Visuaalinen mittaristo auttaa yrityksen johtoa strategisessa johtamisessa sekä ris-

kien tunnistamisessa ja hallinnassa (Ballou et al. 2010, s. 28). Kun 1980-luvun EIS-

järjestelmät oli tarkoitettu vain ylimmän johdon käyttöön, nykyään visuaalinen ra-

portointi voidaan räätälöidä eri tason käyttäjäryhmille heidän tarpeidensa mukaan 

(Dover 2004, s. 44). Visuaalisten mittaristojen avulla esimerkiksi eri osastojen joh-

tajien on mahdollista tarkastella samaa informaatiota kukin omasta näkökulmastaan 

(Jääskeläinen ja Roitto 2016, s. 16). Tarpeiden mukaan määräytyy myös mittariston 

päivitystiheys, joka voi olla reaaliaikaista tai päivittyä aika ajoin päivittäin, viikoit-

tain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain (Ballou et al. 2010, s. 28). Vi-

suaalisten raporttien tulisi auttaa näkemään miten yksilölliset ja koko yrityksen lii-

ketoiminnan tavoitteet liittyvät yhteen ja millä keinoin nuo tavoitteet voidaan saa-

vuttaa (Dover 2004, s. 44). 

 

Eckersonin (2010, s. 2) mukaan erityisesti suorituskykyyn keskittyvän visuaalisen 

mittariston avulla voidaan 

 Valvoa prosesseja mittareiden avulla ja asettaa raja-arvot ja hälytyksiä kriit-

tisille arvoille. 

 Analysoida ongelmien syitä relevantin ja oikea-aikaisen datan avulla eri nä-

kökulmista ja tutkien yksityiskohtia eri tasoisina. 

 Johtaa ihmisiä ja prosesseja, helpottaa päätöksentekoa ja optimoida suori-

tuskykyä, jotta yritys saavuttaa tavoitteensa. 

 

Few (2006, s. 34) kertoo, että business intelligenceen liittyvät visuaaliset mittaristot 

yhdistävät suorituskyvyn avainmittarit visuaalisesti miellyttävällä tavalla. Hän oli 

mahdollisesti ensimmäinen, joka määritteli visuaalisen mittariston. Few:n alkupe-

räinen määritelmä kuuluu seuraavasti: 
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”Dashboard on visuaalinen näyttö tärkeimmästä informaatiosta, jota tarvitaan 

saavuttamaan yksi tai useampi päämäärä. Informaatio on yhdistetty ja järjestetty 

yhdelle sivulle tai näytölle, jotta se voidaan nähdä yhdellä vilkaisulla.” 

 

Yigitbasioglu ja Velcu (2012, s. 44) jalostivat myöhemmin Few:n määritelmää, 

jotta mittaristojen interaktiivisuus ja tavoitteellisuus korostuisivat: 

 

”Dashboard on visuaalinen ja interaktiivinen suorituskyvyn johtamisväline, joka 

esittää yhdellä näytöllä tärkeimmän informaation yhden tai useamman yksilön tai 

organisaation tavoitteen saavuttamiseksi, mahdollistaen käyttäjän tunnistaa, tut-

kia ja kommunikoida ongelma-alueet, jotka tarvitsevat korjaavia toimenpiteitä.” 

 

Visuaaliset mittaristot voidaan jakaa staattisiin ja dynaamisiin. Staattiset mittaristot 

ovat esimerkiksi tulostettuja raportteja tai PDF-tiedostoja, jotka näyttävät mittarei-

den arvot ja tilanteen tietyllä ajanhetkellä. Käyttäjä ei voi valita vaihtoehtoisten 

näyttöjen välillä tai päivittää tietoa lennosta. Nykyaikaiset dynaamiset mittaristot 

sen sijaan ovat yhteydessä dataan joko reaaliaikaisesti tai tietyllä päivitystiheydellä, 

joten niistä saadaan ajantasaista tietoa. Tällöin käyttäjä voi usein lisäksi vaikuttaa 

mittariston näkymään; dynaaminen mittaristo on siis yleensä myös interaktiivinen. 

(Ganapati 2011, s. 47-48) 

 

Jääskeläisen ja Roiton (2016, s. 15) mukaan visuaalinen mittaristo on nimenomaan 

dynaaminen ja automaattisesti päivittyvä. Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa esitellyt 

visuaalisen mittariston ominaisuudet ovat koottuna kuvaan 7. Visuaalinen mitta-

risto on siten yhdelle näytölle mahtuva visuaalinen esitys organisaation tärkeim-

mästä informaatiosta, jotta yhdellä silmäyksellä voidaan tunnistaa toimenpiteiden 

tarve tavoitteiden saavuttamiseksi.  Mittariston tulee olla dynaaminen ja interaktii-

vinen, jotta käyttäjä voi vaikuttaa mittariston näkymään ja saada siitä tarvitsemansa 

oikea-aikaisen ja oleellisen tiedon. 
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Kuva 7 Visuaalisen mittariston määritelmä 

 

2.3.2 Visuaalisten mittaristojen ominaisuudet ja sisältö 

 

Visuaalisten mittareiden kaksi tärkeintä ominaisuutta ovat mittariston suunnit-

telu/muotoilu (design) sekä sisältö eli esimerkiksi suorituskyvyn mittarit (Ganapati 

2011, s. 48). Raportille kerättävät tiedot saattavat olla peräisin eri lähteistä eivätkä 

ne välttämättä muutoin ole yhteydessä toisiinsa (Few 2006, s. 35). 

 

Visuaalisen raportointityökalun ulkoasu on Few:n (2006, s. 35) havaintojen mukaan 

yhdistelmä tekstiä ja grafiikkaa, josta grafiikalla on suurempi painotus, sillä sen 

avulla tiedon kommunikointi on usein tehokkaampaa. Jotta raportti saavuttaisi pää-

määränsä, sen tekijöillä tulee olla ymmärrys siitä, mikä muotoilu toimii visuaali-

sesti ja mikä puolestaan ei. Visuaaliset mittaristot yhdistelevät erilaisia visualisoin-

tikeinoja. Kuvaan 8 on koottu Ballou et al. (2010, s. 28) mainitsemia tyypillisimpiä 

visuaalisessa mittaristossa esiintyviä informaation esittämistapoja. Taulukoiden li-

säksi niitä ovat monen muotoiset kuvaajat, suurimpia tai pienimpiä nimikkeitä ko-

koavat TOP-listat (esimerkiksi TOP3 liikevaihdoltaan suurimmat asiakkaat), auton 

nopeusmittaria imitoivat mittarit tai tietokortit oleellisimmille tunnusluvuille. Ta-

voitteiden toteutumista, raja-arvojen ylittymistä tai alittumista ja toimenpiteiden 

tarvetta voidaan havainnollistaa liikennevaloilla punainen-keltainen-vihreä. 

 Visuaalinen 

 

 Tärkein informaatio 

 

 Yksi näyttö 

 

 Tieto yhdellä  

silmäyksellä 

 

 Dynaaminen 

 

 Interaktiivinen 

VISUAALINEN MITTARISTO 
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Kuva 8 Informaation esittäminen visuaalisessa mittaristossa 

 

Mittaristolla esitettävä oleellinen tieto on usein organisaation avainmittareita, mutta 

muitakin tietoja voidaan käyttää tilanteen mukaan (Few 2006, s. 35). Mittaristo 

koostuu tavanomaisesti ei-taloudellisista, taloudellisista ja laadullisista mittareista, 

joskin se voi toimia myös tiivistelmänä riskeihin liittyvästä informaatiosta (Ballou 

et al. 2010, s. 28-32). Mittaristossa voidaan ottaa huomioon olemassa olevat, tun-

nistetut riskit tai niiden lisäksi myös orastavat riskit, joiden mittaamiseen tarvitaan 

yrityksen ulkoista toimintaympäristöön liittyvää dataa (Ballou et al. 2010, s. 32). 

Taulukossa 1 esitellään riskityyppejä, jotka voivat olla osana visuaalisen mittariston 

sisältöä ja joiden toteutumista mittaristolla voidaan seurata. Riskit voivat liittyä esi-

merkiksi yrityksen strategiaan, liiketoimintaprosesseihin tai markkinatilanteeseen 

(Ballou et al. 2010, s. 28). 

 

TIEDON 
ESITTÄMISEN 

TAVAT

Taulukot

Kuvaajat

TOP-listat

Tietokortit

Mittarit
   Liikenne-

valot 
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Taulukko 1 Visuaalisessa mittaristossa käsiteltävät riskit (mukaillen Ballou et al. 

2010, s. 28) 

RISKIKATEGORIA KUVAUS 

Strategia Strategiaan ja johtamiseen liittyvät riskit 

Operatiivisuus Liiketoimintaprosesseihin liittyvät riskit 

Laki Määräykset, säädökset, laki 

Raportointi Talousraportointi, sisäinen ja ulkoinen viestintä 

Maksukyky Maksukyky, omaisuus 

Markkinat Markkinoiden taloudellinen tilanne 

Ympäristö Ympäristönmuutos, hiilipäästöt, energiankäyttö 

Sosiaalipolitiikka Työvoiman saatavuus, sidosryhmien sitoumukset 

Tekniikka Innovaatiot, IT 

 

Vaikka suorituskyvyn mittariston tulee määritelmänsä mukaan mahtua yhdelle si-

vulle ja koota olennainen tieto näytölle, voidaan mittariston informaatioon porautua 

tarkemmalle tasolle. Suorituskyvyn visuaalinen mittaristo esittää dataa usein kol-

mella tasolla (Eckerson 2010, s. 4). Ensimmäisellä tasolla esitetään graafista dataa, 

jolla osoitetaan kriittiset muutokset mittareissa. Toisella tasolla on dimensionaalista 

dataa, jolle käyttäjä pystyy navigoimaan aiheen tai hierarkian mukaan. Kolmannella 

tasolla on yksityiskohtaisin data, kuten tilaukset, laskut tai rahaliikenne. Tämä data 

sijaitsee tietovarastossa ja siihen porautumalla päästään kiinni ongelmien syihin. 

 

Eckerson (2010, s. 4) jakaa visuaaliset mittaristot kolmeen eri tyyppiin. Hän kui-

tenkin mainitsee, että useimmiten käytössä on yhdistelmä näistä kolmesta.  

1. Operatiiviset mittaristot, joiden avulla työntekijät näkevät ajantasaisen tie-

don johtaakseen ja hallitakseen operatiivisia prosesseja.  

2. Taktisia mittaristoja käytetään osastojen tai projektien suorituskyvyn val-

vontaan ja johtamiseen. 



34 

 

 

3. Strategiset mittaristot auttavat johtoa valvomaan strategisten tavoitteiden 

toteutumista, kommunikoimaan strategiaa sekä arvioimaan suorituskykyä. 

 

Operatiivisella mittaristolla voidaan seurata yrityksen päivittäiseen toimintaan liit-

tyviä prosesseja, kuten yksittäisen huoltotilauksen tilannetta tai järjestelmäasenta-

jan työlistaa. Näiden käyttäjiä voivat kohdeyrityksen tapauksessa olla esimiehet, 

jotka voivat hyödyntää mittaristoa päivittäin jakaessaan resursseja huoltotilauksille. 

Taktiset mittaristot voivat tulla yksiköiden johtajien käyttöön ja niillä voidaan seu-

rata yksikön tulosta tai resurssien viikoittaista tai kuukausittaista käyttöä. Varsinkin 

pienemmissä yksiköissä, joissa yksikön johtaja toimii myös yksikkönsä operatiivi-

sena esimiehenä, voi taktisella mittaristolla olla operatiivisen mittariston piirteitä. 

Strategiset mittaristot on tarkoitettu yrityksen ylimmän johdon, kuten toimitusjoh-

tajan ja aluejohtajien käyttöön. Mittariston avulla voidaan seurata koko yrityksen, 

sen alueiden tai toimintojen suorituskykyä ja tavoitteiden toteutumista. Strategisen 

mittariston antamia tietoja voidaan hyödyntää koko yritystä koskevien suurten pää-

tösten teossa. 

 

2.3.3 Datan visualisoinnin interaktiivisuus 

 

Interaktiivisuutta hyödyntämällä dataa ei tarvitse esittää kokonaisuudessaan tai ra-

joittaa raportin näkymää yhteen staattiseen versioon (Munzner 2014, s. 9). Interak-

tiivisella datan visualisoinnilla sisäinen laskenta voi tukea johdon päätöksentekoa 

järjestelemällä monimutkaista dataa ja esittämällä sitä visuaalisesti käyttäjäystäväl-

lisen käyttöliittymän kautta (Janvrin et al. 2014, s. 32). Interaktiivisuutta hyödyntä-

mällä voidaan suurista datamääristä saada nopeasti ymmärrystä monesta eri näkö-

kulmasta. Interaktiivisuuden taso on kuitenkin tärkeä määritellä mittariston tarkoi-

tuksen ja ominaisuuksien mukaan, jotta visualisoinnissa säilyy monimutkaisuuden 

ja käytettävyyden välinen tasapaino (Yigitbasioglu ja Velcu 2012, s. 43). 
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Staattisessa esityksessä informaation valmistelija valitsee datasta otannan, muuttu-

jat ja ulottuvuuden, jotka esitetään informaation käyttäjälle, esimerkiksi päätöksen-

tekijälle. Valmistelija myös valitsee datalle esitysmuodot. Käyttäjä puolestaan nä-

kee staattisen version informaatiosta. (Janvrin et al. 2014, s. 45) 

 

Kuvassa 9 on Janvrin et al. (2014, s. 45) esittämä malli interaktiivisesta datan visu-

alisointiprosessista, jossa visualisoinnin valmistelijana voi toimia yrityksen sisäisen 

laskennan henkilöstöä. Valmistelija tutkii saatavilla olevaa dataa, valitsee siitä tar-

koitukseen sopivat osajoukot ja valikoi sopivimmat vaihtoehdot tiedon esittämi-

seen. Hän toteuttaa visualisoinnin ja valmistelee näkymälle ne tiedot ja informaa-

tion porautumismahdollisuudet, jotka arvelee oleellisimmaksi määriteltyyn tietotar-

peeseen nähden. Tuloksena saatavaa visualisointia pääsee tämän jälkeen tutkimaan 

käyttäjä, joka tietoa tarvitsee. Hän voi porautumismahdollisuuksien avulla tutkia 

dataa omien tarpeidensa mukaisesti, valita datasta oleellisimman tiedon ja mahdol-

lisesti muokata esittämistapaa itselleen sopivaksi. Informaatiosta saatavaa tietoa 

käyttäjä voi hyödyntää päätöksenteon tukena. 

 

Microsoft Excelissä ja muissa taulukkolaskentaohjelmissa suuria datamääriä voi-

daan esittää mittaristoina. Monet organisaatiot kutenkin käyttävät tarkoitusta varten 

suunniteltuja interaktiivisen visualisoinnin ohjelmia, sillä niiden avulla voidaan 

saumattomasti suorittaa sekä datan navigointi ja valinta, että esitysmuoto (Janvrin 

et al. 2014, s. 32). Tunnettuja visualisointiohjelmia ovat esimerkiksi Tableau, Mic-

rosoft Power BI ja QlikView. Sisäisen laskennan henkilöstön on tärkeää ymmärtää 

interaktiivisten visualisointiohjelmien toimintaa ja perehtyä niiden käyttöön, sillä 

he toimivat usein sekä niiden avulla rakennettujen mittaristojen valmistelijoina, että 

käyttäjinä (Janvrin et al. 2014, s. 32-43). 
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2.3.4 Visuaalisen mittariston käyttöönoton haasteet 

 

Oikein suunniteltuna ja käytettynä visuaalinen mittaristo on hyödyksi liiketoimin-

nan johtamisessa, mutta virheellinen mittaaminen tai väärintulkittu mittari voivat 

johtaa tekemään huonompia päätöksiä kuin ilman mittariston käyttöä (Ballou et al. 

2010, s. 28). Huono suunnittelu voi myös aiheuttaa mittariston tulkinnan tarpeetto-

man aikaa vieväksi, kun taas hyvä suunnittelu saa lukijan ajatukset liikkeelle (Ga-

napati 2011, s. 48). Mittaristoa suunniteltaessa tulee erityistä huomioita kiinnittää 

muutamiin seikkoihin, joista kerrotaan tarkemmin seuraavaksi. 

 

Tavoite ja räätälöinti. Mittariston käyttöönotosta tulee ensinnäkin olla tarkka, että 

mittaristo rakennetaan sopivaksi juuri kyseessä olevalle organisaatiolle niin, että 

Visualisointiin perustuva päätöksenteko

KÄYTTÄJÄ

Pääsy 
visualisointiin

Tutkii dataa

Valitsee 
päätöksenteon 

kannalta oleellisen 
tiedon

Valitsee 
esittämistavan 

oleelliselle datalle

INFORMAATION VISUALISOINTI

VALMISTELIJA

Tutkii dataa Valitsee osajoukot
Valitsee sopivat 
esittämistavat 
(vaihtoehdot)

INFORMAATIO

Kuva 9 Interaktiivinen visualisointiprosessi (mukaillen Janvrin et al. 2014, s. 45) 
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mittaristossa huomioidaan organisaation tarpeet ennemmin kuin käytettävän ohjel-

man kyvykkyydet. Yksi suurimmista ongelmista syntyy, kun organisaatio hankkii 

tai kehittää raportointijärjestelmän ennen tarpeidensa määrittelyä. Toinen kompas-

tuskivi on, jos johtajat eivät kuvaile tarkoitusta ja tavoitteita, joihin raportointityö-

kalun avulla halutaan päästä. Tällöin raportilla näkyvä data saattaa olla epäolen-

naista eikä raportin avulla saada haluttua näkyvyyttä toiminnasta. Tärkeää on esi-

merkiksi määritellä raportin tavoitteissa, halutaanko näkymää päivittäisestä toimin-

nasta vai laajempaa näkökulmaa. (Ballou et al. 2010, s. 29) 

 

Myös Dover (2004, s. 47) pitää erittäin merkityksellisenä, että visuaalisen raportin 

pääasiallinen merkitys tiedon toimitusvälineenä ymmärretään. Doverin mielestä 

muutoin on vaarana, että raportin sisältö muuttuu koosteeksi erillisistä asioista, 

joista ei ole apua itse liiketoiminnan johtamisessa. 

 

Datan saatavuus sekä datan ja mittareiden luotettavuus. Täytyy suunnitella, miten 

mittaristo saadaan yhteyteen kelvollisen datan kanssa, sillä mittariston antamat tie-

dot ovat samaa laatua kuin mittariston perustana oleva data. Jos datan jatkeeksi teh-

dään oletuksia, joihin raportti perustuu, myös näiden oletusten on oltava kriittisen 

tarkastelun kohteena. On oltava erityisen huolellisia, jos pohjadataa syötetään ma-

nuaalisesti, sillä tuolloin on suurempi mahdollisuus, että data ei ole ylläpidettyä tar-

peellisella tasolla. (Ballou et al. 2010, s. 29-31) 

 

Ymmärrys mittarin kontekstista. Eräänä ongelmakohtana on, jos päättävät henkilöt 

eivät ymmärrä mihin pohjatietoihin mittari perustuu ja tekevät siten päätöksiä vää-

rin perustein (Ballou et al. 2010, s. 29). Visuaalinen mittaristo voi onnistua, jos 

päättäjillä on täysi näkyvyys myös mittariston lähdedataan (Dover 2004, s. 47). 

 

Kustannustehokkuus ja reagointi tuloksiin. Mittaristoa tulee käyttää yhtenä apuvä-

lineenä päätöksenteossa. Vaarana on, että sille annetaan enemmän painoarvoa kuin 

pitäisi, jos mittariston kehittämiseen on käytetty paljon resursseja. Järjestelmä tulee 

suunnitella siten, että siitä olisi paitsi apua, olisi se myös kustannustehokas. Mitta-

reiden lukemien perusteella saatetaan tehdä liian äkkinäisiä päätöksiä sen sijaan, 
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että arvioidaan huolella päätösten vaikutuksia ja niiden sopivuutta yrityksen strate-

giaan pitkällä tähtäimellä. (Ballou et al. 2010, s. 31) 

 

Ylläpito. Mittariston luomisen jälkeen tulisi vielä dokumentoida mittariston ra-

kenne ja ylläpitotarpeet. Dokumentoinnin yhteydessä voidaan määritellä raportin 

päivittämisen ja jakamisen vastuuhenkilö ja aikataulu sekä datan päivitystiheys. On 

tärkeää tallentaa tietoa myös raportin pohjana olevan datamallin rakenteesta; mil-

laisesta datasta malli muodostuu, miten mittareiden laskenta määritellään ja mitkä 

ovat datatyyppien väliset suhteet ja riippuvuudet. Näin mahdollistetaan dynaamisen 

raportin ylläpito ja kehitys myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa. Raportin kehitystä 

voidaan tehdä pienissä erissä tekemällä muutokset, testaamalla ja lopputulosta edel-

leen muokkaamalla. (Wolf 2016, s. 27) 

 

Quattrone (2016, s. 120) varoittaa massadatan käytöstä päätöksenteossa. Hänen ar-

velee, että tapahtuneen digitaalisen vallankumouksen myötä tällaisen järjestelemät-

tömän, erittäin suurivolyymisen datan käyttö tulee aiheuttamaan entistä nopeampaa 

väärien päätösten tekemistä. Tietoa ei tule koskaan käyttää nopeana kulutushyö-

dykkeenä vaan sitä tulee aina arvioida tarkasti. Quattrone myös havainnollistaa ku-

vien avulla, mille kohtaa tiedon hankkimisen (kuvassa K, knowledge) ja toimenpi-

teiden (A, action) välisellä janalla päätöksentekijän arviointikyvyn käyttö asettuu. 

Kuvassa 10 tämä on esitetty mukaillen Quattronen esimerkkiä. Kuvan yläreunassa 

sijaitsevan ensimmäisen kuvaajan historiallisessa tilanteessa on kyseessä puhuttuun 

tietoon perustuva auditiivinen laskentatoimi, jossa päätöksentekijä voi käyttää har-

kintakykyään koko prosessin ajan alkuperäisen tiedon hankkimisesta (K) sen hyö-

dyntämiseen (A) asti. Keskellä kuvaajassa 2 esitetään kirjallisen tiedon käyttö las-

kentatoimessa, jolloin harkintaa voidaan käyttää nojautuen olemassa oleviin kirjal-

lisiin lukuihin. Alimmainen kuvaaja 3 havainnollistaa digitaalisen laskentatoimen 

tilanteen, jossa hyödynnetään liiketoimintatiedon hallintaa. Tässä tilanteessa pää-

töksentekijälle on toimitettu valmiiksi koneellisesti laskettua, tulkittua ja ennustet-

tua tietoa, johon hänen täytyy päätöksensä perustaa. Näin digitaalisen laskentatoi-

men tilanteessa päätöksentekijän inhimillisen harkinnan käyttö on mahdollista vain 

aivan prosessin loppupäässä. (Quattrone 2016) 
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2.4 Datan visualisoinnin toteuttaminen 

 

2.4.1 Datan visualisoinnin periaatteita 

 

Visualisoinnin suunnittelussa voidaan edetä kolmen kysymyksen avulla. Kysymyk-

set ovat mitä, miksi ja miten. Mitä dataa käyttäjä näkee? Miksi käytetään visuali-

sointivälinettä? Miten visualisointi suunnitellaan? (Munzner 2014, s. 17) 

 

Munzner (2009, 2017) määrittelee visualisoinnin suunnittelun nelitasoiseksi. Tasot 

esitellään kuvassa 11 ja niiden yhteydessä voidaan kysyä edellä mainitut suunnitte-

luun liittyvät apukysymykset mitä, miksi ja miten. Visualisoinnin suunnittelu alkaa 

ongelman tunnistamisesta. Ensimmäinen taso on domain (määrittelyjoukko), jolla 

määritellään ketkä ovat visualisoinnin käyttäjät ja miten määritellään ongelma, jo-

hon he haluavat ratkaisun. Toisella tasolla (abstraktio) erotellaan käyttäjien anta-

K A

K A

K AARVIOINTI 

 

Kuvaaja 1: Auditiivinen laskentatoimi 

 

Kuvaaja 2: Kirjallinen laskentatoimi 
 

Kuvaaja 3: Digitaalinen laskentatoimi 
 

ARVIOINTI 

 

ARVIOINTI 

 

Kuva 10 Laskentatoimen kehitys ja päätöksentekijän arviointikyvyn hyödyntämi-

sen mahdollisuudet (mukaillen Quattrone 2016) 



40 

 

 

mista määrittelyistä tieto siitä mitä dataa halutaan nähdä ja miksi visualisointiväli-

nettä käytetään. Näin varmistetaan, että visualisoinnin tuloksena nähdään ongel-

maan vaikuttavat tekijät sen sijaan, että ajauduttaisiin tutkimaan tietoa, jolla ei ole 

tekemistä tavoitteen saavuttamisen kannalta. Visualisoinnin kolmas taso on idiomi, 

jolla määritellään, miten data näytetään eli miten visualisointi suunnitellaan. Tällä 

tarkoitetaan muun muassa visualisointitekniikan valintaa. Neljäs taso (algoritmi) 

käsittää tehokkaan tietojenkäsittelyn ja laskennan, jotta visualisoinnin tutkiminen 

toimii sujuvasti ja kuvaajat ja taulukot reagoivat nopeasti käyttäjän tekemien valin-

tojen mukaan. Ilman toimivaa teknistä ratkaisua on vaarana, että visualisoinnin tut-

kiminen koetaan hankalaksi eikä sitä siten haluta käyttää. Tasoilla siirrytään ongel-

man määrittelystä visualisoinnin tekniseen toteutukseen sekä edelleen testaukseen 

ja validointiin. 

 

 

Kuva 11 Visualisoinnin suunnittelun neljä tasoa (mukaillen Munzner 2017) 

 

Visualisointi on prosessi, jossa tutkitaan, muokataan ja katsotaan dataa kuvina tai 

vastaavasti aistittavina muotoina, jotta datasta saadaan parempaa ymmärrystä ja nä-

kemystä. Visualisoinnille on kolme ominaista seikkaa, jotka erottavat sen tietoko-

negrafiikasta ja kuvankäsittelystä: 

 

Domain

Abstraktio

Idiomi

Algoritmi

MITÄ? 

MIKSI? 

MITEN? 

Ongelmakeskeisyys 

Tekninen ratkaisu 
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1. Visualisointi on hyödyllisintä, kun datalla on vähintään kolme ulottuvuutta. 

2. Visualisointiin liittyy datan muuntaminen eli informaatiota luodaan ja muo-

kataan toistuvasti datan sisällön kohentamiseksi. 

3. Visualisointi on interaktiivista ottaen ihmisen mukaan datan luomisen, 

muuntamisen ja katsomisen prosessiin. 

Näiden lisäksi visualisointi on toiminto, joka sisältää datan tutkimisen ja ymmärtä-

misen prosessin. Kuvassa 12 on kuvattu kyseinen prosessi, jonka ensimmäisessä 

vaiheessa hankitaan data jostakin lähteestä. Sitten dataa muokataan eri metodein ja 

yhdistetään sopivaan käyttäjälle esitettävään muotoon. Prosessin lopuksi data esi-

tetään. Usein prosessia toistetaan, koska datasta ollaan saatu parempi ymmärrys ja 

joskus visualisoinnin tulokset vaikuttavat tuotettavaan dataan. Tämä lisää prosessin 

interaktiivisuutta ja on tärkeä visualisoinnin tavoite. (Schroeder et al. 2006, s. 3-6) 

 

 

Kuva 12 Visualisoinnin prosessi (Schroeder et al. 2006, s. 5) 

 

Taloudellista informaatiota voidaan verrata jäävuoreen, josta vain pieni osa on nä-

kyvillä ja loput piilossa, kuten kuvassa 13 havainnollistetaan (Lux 1997, s. 58-59). 

Jäävuoren huippu voi olla yksinkertaisena visualisointina esitetty tunnusluku tai 

arvo. Muu osa on tunnusluvun taustalla olevaa lähdejärjestelmien dataa, joka voi 

koostua kaavoista, aika- ja paikkatiedoista eli esimerkiksi maa- tai yritystiedoista, 

DATA

Muokkaaminen

Yhdistäminen

Esitys
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suhteista ja riippuvuuksista tai informaatiorakenteista. Visualisoinnin toteuttajalla 

tulee olla ymmärrys näiden taustatietojen merkityksistä ja vaikutuksista, jotta lop-

putuloksena nähtävillä oleva tunnusluku antaa oikean ja riittävän kuvan kaivatusta 

tiedosta. Puutteellinen taustatietojen ymmärrys, käyttö ja määrittely saattavat johtaa 

virheellisiin päätelmiin ja päätöksiin. 

 

 

Kuva 13 Taloudellisen tiedon jäävuori (Lux 1997, s. 59) 

 

Informaation visualisoinnissa lähtödata on yleensä abstraktia. Tämä on visualisoin-

nin perusongelma, sillä esimerkiksi talousdatalla ei ole ilmiselvää fyysistä esitys-

muotoa vaan saadulle informaatiolle tulee kehittää ymmärrettävissä olevia visuaa-

lisia metaforia (Lux 1997, s. 58). Jäävuorivertauksestakin tulee ilmi, että visuali-

soinnilla voidaan ratkoa organisaatioiden tosielämän ongelmia talousdatan vaikea-

selkoisesta luonteesta huolimatta. Tämä voi onnistua, jos informaatiolle löydetään 

kuvaava esitystapa tiedon kommunikoimiseksi. 

 

Dataa voidaan esittää monilla eri tavoilla alkaen kirjasintyypeistä, väreistä ja ku-

vaajien mallista, mutta Schwabishin (2014, s. 210) mukaan datan esittämisessä voi-

daan hyödyntää kolmea periaatetta. Ensinnäkin data pitää esittää, mutta selkeim-

mällä mahdollisella tavalla eikä kaiken saatavilla olevan datan tarvitse olla näky-

villä. Toiseksi tulee vähentää kuvaajien sotkuisuutta, joka syntyy, kun käytetään 

TUNNUSLUKU

Laskukaava

Aika

Paikkatieto

Suhteet ja riippuvuudet

Informaatiorakenteet
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tarpeettomia tai häiritseviä visuaalisia elementtejä. Näiksi Schwabish nimeää esi-

merkiksi kuvaajien liian tummat ruudukot, tarpeettomat merkit, otsikot, tekstit tai 

kuvat sekä ylimääräiset dimensiot. Yksinkertaisilla tehosteilla saavutetaan usein 

tarkoitus paremmin kuin liiallisella kuvioiden tai värien käytöllä. Kuvassa 14 näy-

tetään esimerkki, jossa vasemmanpuoleisessa kuvaajajoukossa tarpeettomat teho-

keinot hämärtävät kuvaajien sanomaa. Pylväissä käytetty erilaisia pintakuvioita, 

joilla ei ole tarkoitusta kuvaajan kertoman tiedon kannalta. 

 

 

Kuva 14 Kuvaajien muotoilun merkitys luettavuuden kannalta (Schwabish 2014, 

s. 210) 

 

Schwabishin (2014, s. 210) mainitsema kolmas periaate on tekstin ja kuvaajien yh-

distely ja niiden vuoropuhelu, jolloin visualisointi toimii tekstin täydentäjänä. Ellei 

kuva ole täysin itsestään selvä, kuvaajaan liittyvät otsikot ja selitteet tulee sijoittaa 

informatiivisesti lähelle kuvaajaa. Tällöin lukijalle ei tarvitse erikseen kertoa ku-

vaajan muodostumisesta ja sen osista. 

 

2.4.2 Datan ominaisuuksia 

 

Ennen visualisoinnin toteutusta suunnittelijan tulee ymmärtää tiedon taustalla ole-

vaa dataa, jotta hän voi hyödyntää sitä informaation muodostamisessa.  Ominai-

suuksista täytyy tunnistaa vähintään datan lähde, datan täydellisyys tai puutteelli-

suus sekä datan tyyppi. Seuraaviin kysymyksiin tulee löytää vastaukset, jotta data 
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opitaan tuntemaan riittävän hyvin liiketoimintatiedon visualisoimiseksi. (Tegarden 

1999, s. 12) 

 Onko data jatkuvaa vai epäjatkuvaa? 

 Sijaitseeko data vanhassa tietokannassa vai onko se reaaliaikaista? 

 Datan ulottuvuudet: 1D, 2D vai moniulotteista? 

 Mikä on datan luokittelu eli datatyyppi? 

 

Yksi tunnistettava datan ominaisuus on datan tyyppi. Data voidaan luokitella kuu-

luvaksi joko nimikkeisiin, ominaisuuksiin, yhteyksiin, sijainteihin tai ristikoihin. 

Datatyypit muodostavat datajoukkoja taulukossa 2 esiteltyjen yhdistelmien tapai-

sesti. Yksi datajoukko voi sisältää yhtä tai useampaa datatyyppiä. Datajoukkoja 

ovat taulukot, verkostot, kentät, geometriat ja listat, joukot sekä klusterit. (Munzner 

2017) 

 

Taulukko 2 Datajoukon muodostuminen (Munzner 2017) 
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Taulukko Verkosto Kenttä Geometria 

Lista, 

joukko, 

klusteri 

D
A

T
A

T
Y

Y
P

P
I Nimikkeet Nimikkeet Ristikko Nimikkeet Nimikkeet 

Ominaisuudet Yhteydet Sijainnit Sijainnit  

 Ominaisuudet Ominaisuudet   

 

Datatyypeistä nimike on yksilöllinen erillinen kokonaisuus, kuten taulukossa oleva 

rivi. Nimikkeet voivat olla esimerkiksi henkilöitä tai yrityksen varastoja. Ominai-

suus voi puolestaan olla nimikkeeseen liittyvä muuttuja, kuten hinta, joka taulu-

kossa voidaan esittää sarakkeessa. Yhteydet kertovat nimikkeiden välisistä suh-

teista. Jos verkostossa nimikkeet ovat ihmisiä, yhteydet voivat olla heidän välisiään 

ystävyyssuhteita. Ristikon avulla voidaan käsitellä jatkuvaa dataa ja ottaa huomi-

oon ristikon solujen geometriset ja topologiset suhteet. Sijainnit ovat tilallista dataa, 
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jolla voidaan kertoa olinpaikka kaksi- tai kolmiulotteisesti, esimerkiksi paikan il-

moittaminen maapallolla pituus- ja leveyspiirien arvojen avulla. (Sariki 2017) 

 

Visualisointeja toteutettaessa saattaa käytetyn ohjelman vaatimuksena olla, että läh-

dedata koostuu tietynlaisista datatyypeistä. Yhdessä datataulussa tai sarakkeessa 

saa mahdollisesti esiintyä vain yhdenlaista datatyyppiä. Sarake saa siten sisältää 

yksinomaan esimerkiksi päivämäärätietoa, mutta ei sekaisia päivämäärätietoa, teks-

tiä ja numeroita. Tämä vaatimus datalle tulee ottaa huomioon ratkaisua kehitettä-

essä, sillä lähdedata ei välttämättä ole sopivassa muodossa vaan sitä pitää muokata 

ohjelmalle käyttökelpoiseen muotoon. 

 

Marghescu (2007) on tutkinut erilaisten visualisointitekniikkojen soveltuvuutta 

moniulotteisen talousdatan hahmottamiseen. Tutkimuksessa talousdatan perus-

teella selvitettiin yritysjoukon taloudellista tilannetta. Marghescun mukaan visuali-

sointitekniikoista on apua talousdatan tutkimiseen, ymmärtämiseen ja hyödyntämi-

seen, sillä se on moniulotteista, suurivolyymista ja sisältää monia datatyyppejä. Toi-

saalta tämä tarkoittaa, että talousdatan visualisoinnin suunnittelijan täytyy ymmär-

tää datan ominaisuuksia, jotta hän kykenee tehokkaasti hyödyntämään dataa ja luo-

maan siitä informaatiota. 

 

2.4.3 Datan visualisointitekniikat 

 

Visualisointitekniikoissa riittää loputtomiin valinnanvaraa ja variaatiomahdolli-

suuksia. Mahdollisesti vaikein osuus visualisoinnissa onkin oikean esitystavan eli 

metaforan valinta (Kubernatova et al. 2018, s. 209; Tegarden 1999, s. 16; Yigit-

basioglu ja Velcu 2012, s. 43). Kun suunnittelija on ensin perehtynyt dataan, hänen 

täytyy kuvata data tai informaatio visualisoinnin komponenttien avulla (Tegarden 

1999, s. 15-16). Kuvassa 15 havainnollistetaan visualisoinnin komponentteja, joita 

voidaan hyödyntää informaation muotoilussa. Ensisijaiset komponentit tarkoittavat 

kokoa, (kuten korkeus, leveys tai pituus) ja sijaintia (x-, y- ja z-akselit), toissijaiset 

komponentit voivat olla aikaan perustuvia animaatioita tai värejä. On kuitenkin 
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huomioitava, että joidenkin visualisoinnin komponenttien (kuten läpinäkyvyys ja 

tekstuuri) sanoma voi olla hankalasti tulkittava (Tegarden 1999, s. 15-16). 

 

 

Kuva 15 Informaation muotoilu (Munzner 2017) 

 

Visuaaliset mittaristot tyypillisesti yhdistelevät erilaisia visualisointitekniikoita. 

Tekniikat koostuvat monesti yksinkertaisista ja perinteisistä keinoista. Yksinkertai-

set visualisoinnit ovat esimerkiksi liikennevaloja ja mittareita, perinteiset puoles-

taan kuvaajia. Näiden lisäksi käytetään usein karttoja ja verkostoja (Jääskeläinen ja 

Roitto 2016, s. 15-18). 

 

Kenties tutuimpia taloudellisen tiedon esittämistapoja ovat tilastotieteestäkin tutut 

kuvaajat ja taulukot, joiden avulla voidaan esittää monipuolisesti erilaisia datoja ja 

niiden yhdistelmiä. Viivakuvaajalla voidaan tuoda näyttävästi esiin kokonaiskuva 

koko datajoukosta ja sitä hyödynnetään erityisesti kehityssuuntien kuvailemisessa 

MUOTO 

VIIVAT ALUEET 

Pysty Vaaka 
VÄRI SIJAINTI 

Molemmat 

PISTEET 

KOKO 

KULMA 

Pinta-ala Pituus Tilavuus 
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(Jääskeläinen ja Roitto 2016, s. 15). Viivakuvaajaa tulisi käyttää järjestyksellisen 

datan esittämiseen, havainnollistamaan esimerkiksi muutosta ajan suhteen 

(Munzner 2017). Pylväskuvaajaa taas käytetään kategorisen datan esittämiseen 

sekä yksittäisten arvojen korostamiseen aikasarjassa (Jääskeläinen ja Roitto 2016, 

s. 15; Munzner 2017). Viiva- ja pylväskuvaajien varjopuolena on, että kuvaajan 

esittämä informaatio voi olla harhaanjohtavaa, jos mitta-asteikko ei ala nollasta 

(Jääskeläinen ja Roitto 2016, s. 15). 

 

Hajontakuviomatriisia (scatter plot matrix) voidaan käyttää arvojen ilmaisemiseen. 

Sen avulla voidaan tutkia kahden ominaisuuden välistä riippuvuutta pisteiden si-

joittuessa x- ja y-akseleilla. Hajontakuviomatriisilla tutkitaan riippuvuuksien lisäksi 

kehityssuuntia, jakaumia, ryhmiä tai poikkeamia. Kuvioon voidaan sisällyttää jopa 

satoja nimikkeitä. (Munzner 2017) 

 

Siinä missä kuvaajien avulla on helppo esittää datajoukon arvoja, voidaan karttoja, 

kenttiä ja verkostoja hyödyntää ilmiöihin ja organisaatioihin liittyvän tiedon ja yh-

teyksien esittämisessä. Karttoja käytetään visualisoimaan strategiota. Organisaa-

tioihin liittyvää informaatiota on mahdollista esittää verkostoina, jolloin voidaan 

havainnollistaa toimijoiden, organisaatiotasojen ja yksiköiden välisiä suhteita.  

Puukuvaimilla puolestaan voidaan kuvastaa hierarkioita tai suorituskyvyn mittarin 

koostumista eri osatekijöistä. Karttojen ja verkostojen avulla voidaan lisätä ymmär-

rystä käsiteltävästä ilmiöstä. (Jääskeläinen ja Roitto 2016, s. 15-18) 

 

Lämpökartoilla voidaan havainnollistaa teknistä suorituskykyä tai ilmiön maantie-

teellistä esiintymistä. Visualisointiohjelmissa mittareita voidaan esittää karttanäky-

mässä, jos mittareiden pohjadatassa arvoihin liittyy sijaintitietoja. 

 

Erilaisten kuvaajien lisäksi toteumia, tavoitteita ja niiden yhteyksiä voidaan havain-

nollistaa värien käytön avulla. Visuaalisilla mittaristoilla käytetään erityisesti lii-

kennevaloja, joilla näytetään mikä on toteuman suhde tavoitteeseen. Värejä käytet-

täessä mittarit eivät välttämättä vaadi jatkuvaa seurantaa, sillä punainen väri toimii 

huomionherättäjänä, jolla osoitetaan erityisten toimenpiteiden tarve. Liikennevalot 
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sinällään eivät toimi tulevaisuuden suunnittelijoina, vaan ainoastaan tilanteen indi-

kaattoreina. (Jääskeläinen ja Roitto 2016, s. 20) 

 

Värin ominaisuuksia ovat luminanssi (luminance) eli valotiheys, värikylläisyys (sa-

turation) ja värisävy (hue), jotka havainnollistetaan kuvasssa 16. Näihin perustuva 

LSH-koodi on eräs tapa määritellä käytettävä väri. Luminanssi ja värikylläisyys 

ovat järjestyksellisiä värin ominaisuuksia, joilla voidaan ilmaista voimakkuutta 

(Munzner 2017). Niitä käytetään esimerkiksi lämpökartoissa esittämään ilmiön 

esiintymistiheyttä, jolloin väri toimii kartassa kolmantena ulottuvuutena. Värisävy 

on kategorinen ominaisuus, jolla voidaan korostaa nimikkeiden yksilöllisyyttä 

(Munzner 2017). 

  

 

Kuva 16 Värien ominaisuudet (Munzner 2017) 

 

Animaatioilla kyetään esittämään ilmiön ajallinen kehittyminen. Niitä voidaan hyö-

dyntää erityisesti havaintojen selittämisessä, kun halutaan saada yleisö kiinnostu-

maan datasta (Kosara ja Mackinlay 2013, s. 47-48). Sen sijaan analyysikäytössä 

animaatioista saadaan harvoin lisähyötyä; ne koetaan kiinnostavana lisänä, mutta 

käyttäjien kokemusten mukaan suuressa datajoukossa edestakaisin poukkoilevat 

datapisteet ovat hankalia seurata, varsinkin ilman animaatioon liitettyä ohjattua se-

lostusta (Robertson et al. 2008, s. 1332). 

 

Visualisointitekniikkaa valitessa täytyy ensin tietää, kenelle tieto toimitetaan ja mi-

hin tarpeeseen sitä käytetään. Kun nämä asiat ovat selvillä, on visualisoinnissa jäl-

jellä niin kutsuttu tarinankerronta, jolla analysoituun dataan pohjautuvat faktat pu-

LUMINANSSI 

VÄRIKYLLÄISYYS 

VÄRISÄVY 
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notaan yhteen yhdeksi tarinaksi. Tällöin niiden esittämä tieto saadaan kommunikoi-

tua tehokkaasti ja mieleenpainuvasti. Tarinankerrontaa visualisointien avulla hyö-

dynnetään erityisesti ilmiöiden esittämisessä ja selittämisessä, ei niinkään itse ana-

lysoinnissa. Tällöin visualisointiin voidaan yhdistää myös animaatiot, joista ei esi-

merkiksi mittaristokäytössä saavuteta juurikaan lisähyötyä. Tarinankerrontaa voi-

daan käyttää monessa yhteydessä. Elokuvamaisessa tavassa esitys on valmiiksi 

tehty ja yleisönä toimiva käyttäjä katsoo tai klikkailee esityksen läpi. Toisessa ta-

vassa esittäjä esiintyy yleisön edessä, jolloin hän kertoo tarinansa ja voi samalla 

hyödyntää vuorovaikutusta yleisön kanssa. Kolmannessa tavassa on kyse esimer-

kiksi tulosten esittämisessä pienessä ryhmässä. Tällöin on mahdollista hyödyntää 

esityksessä useampaakin työvälinettä ja esittäjä ja yleisö ovat joustavasti vuorovai-

kutuksessa koko tarinankerronnan läpi. (Kosara ja Mackinlay 2013, s. 45-46) 

 

2.4.4 Onnistuneen visualisoinnin suunnittelu 

 

Tutkimusten perusteella monimutkaisen datan visualisointiin ei ole yksimielisesti 

todettua parasta tekniikkaa (Larsson et al. 2017, s. 345; Meloncon ja Warner 2017, 

s. 3-4). Liikkeelle voidaan lähteä tavanomaisista kaavioista, sillä ne ovat esitysmuo-

toina käyttäjille tuttuja ja niitä voidaan myöhemmässä vaiheessa kehittää, muokata 

ja laajentaa niin, että niiden avulla kyetään esittämään myös moniulotteista dataa 

(Tegarden 1999, s. 16).  

 

Muutamia ohjeita on joka tapauksessa hyvä seurata visualisointia toteutettaessa, ja 

useimmat näistä ohjeista ja neuvoissa pohjautuvat vähintään osittain Edward Tuften 

määrittämiin suuntaviivoihin. Tufte on tehnyt pitkän uran analyyttisen suunnittelun 

parissa ja kirjoittanut useita alan perusteoksia, kuten The Visual Display of Quanti-

tative Information (1983, 2001) Envisioning Information (1990) ja Visual Expla-

nations (1997) (AIGA 2019). Hänen teoksissaan on annettu käytännön neuvoja ja 

historiallisia esimerkkejä tiedon visualisoinnista ja niihin viitataan useissa datan vi-

sualisoinnista kirjoitetuissa artikkeleissa ja kirjoissa (muun muassa Ganapati 2011, 

s. 48; Meloncon ja Warner 2017, s. 4; Munzner 2014, s. 19; Tegarden 1999, s. 14-

15). Tegardenin (1999, s. 14-15) mukaan seuraamalla kuutta Tuften grafiikalle 
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määrittämää tavoitetta, voivat visualisoinnin suunnittelijat valita sopivan esittämis-

tavan. Ohjenuorat, joita Tegarden kehottaa seuraamaan, ovat seuraavat: 

1. Näytä data. Käyttäjä voi itse yhdistää dataa tarvitsemallaan tavalla. 

2. Varmista, että käyttäjä keskittyy grafiikan sisältöön ulkomuodon sijaan. 

3. Vältä ylimääräisiä koristeita. Niistä saadaan harvoin lisäarvoa. 

4. Tiivistä mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman pieneen tilaan. 

5. Suunnittele grafiikat niin, että käyttäjä voi hyödyntää niitä datan vertai-

luissa. 

6. Grafiikan tulee tarjota näkymä monella tasolla. Tällä viitataan mahdollisuu-

teen porautua yksityiskohtiin.  

 

Siinä missä edellä listatut neuvot antavat suurpiirteiset raamit erityisesti staattisen 

grafiikan suunnittelulle, kertovat Meloncon ja Warner (2017, s. 4-5) yksityiskoh-

taisempia käytännönläheisiä huomioita datan visualisoinnin ymmärrettävyydestä. 

He ovat tehneet aihetta käsittelevän kirjallisuuskatsauksen, jossa vedettiin yleisiä 

johtopäätöksiä visualisoinnin ymmärrettävyydestä, silloin kun kohderyhmänä ei ole 

visualisoinnin ammattilaisia. He kehottavat hyödyntämään yksinkertaisia malleja, 

joissa hyödynnetään esimerkiksi ikoneja ja piktogrammeja sekä vertailuissa pylväs-

kaavioita.  Lisäksi visualisoinnin yksityiskohtien ominaisuudet, kuten otsikot, ni-

meämiset ja suuntaamiset, vaikuttavat paljon siihen, kuinka lukija ymmärtää infor-

maation. Myös numeroiden sisällyttäminen visualisointiin parantaa tarkkuutta ja 

ymmärrystä. 

 

Melonconin ja Warnerin kanssa samankaltaisiin tuloksiin päätyivät case-tutkimuk-

sessaan Larsson et al. (2017). He tutkivat suorituskyvyn mittareiden visuaalista 

kommunikointia pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä. Edellä listattujen seikkojen 

lisäksi Larsson et al. huomauttavat, että visualisoitaessa tulee valita muutama me-

netelmä ja käyttää niitä samoja johdonmukaisesti. He korostavat myös, että visuaa-

lisen esittämisen lisäksi mittaristolla esitetyt tulokset on tärkeää käydä myös suul-

lisesti läpi raportin käyttäjien kanssa. Larsson et al. esittämä malli yksinkertaisesta, 

mutta ymmärrettävästä visualisoinnista on esitetty kuvassa 18. Ehdotuksessa on 

käytetty tilastotieteessäkin paljon hyödynnettyä ja siten useimmille tutun näköistä 
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ja vaivattomasti ymmärrettävää pylväskuvaajaa. Kuukausittaiset toteumat on esi-

tetty pylväinä, jolloin kunkin kuukauden toteuma on helppo erottaa sarjasta. Tavoi-

tetaso näytetään viivakuvaajana, jolloin kuvaajasta on helppo huomata, milloin to-

teuma on saavuttanut tavoitteen. Oikean reunan hymiöillä varmistetaan, että lukija 

ymmärtää kumpi puoli viivasta on tavoiteltava taso, jotta lukija ei erehdy luulemaan 

viivaa ylärajaksi. Kuvaajan otsikon tulee olla oleellinen, yksinkertainen ja selkeä, 

jotta lukija ymmärtää kuvaajan sanoman. 

 

 

Kuva 17 Ehdotettu tunnusluvun visualisointi (Larsson et al. 2017, s. 348) 

 

Bresciani ja Eppler (2015) tekivät laajan kirjallisuuskatsauksen visualisoinnin su-

denkuopista. He analysoivat 51 artikkelin lisäksi kirjoja ja luokittelivat riskit kog-

nitiivisiin, emotionaalisiin ja sosiaalisiin seikkoihin. Kognitiivisiin riskeihin sisäl-

tyvät tapaukset, joissa visualisointi vaikuttaa negatiivisesti katsojan ajatteluun tai 

katsoja ei ymmärrä kuvan merkitystä. Larsson et al. (2017, s. 339-340) hyödynsivät 

tätä Brescianin ja Epplerin listaa, jakoivat kognitiiviset riskit edelleen kolmeen ka-

tegoriaan ja antavat riskeihin perustuen ohjeita visualisoinnin suunnittelijalle: 
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1. Mitä visualisoida: 

 Visualisointi kuvailee informaatiota epätarkemmalla tasolla kuin 

numerot ja taulukot. Sitä ei voida hyödyntää samalla tavalla kuin 

erityistä tarkoitusta varten rakennettuja esityksiä. 

 Suunnittelijan tulee onnistua yhdistämään tavoite ja visualisointi so-

pivalla tavalla. Samaan ryhmään kuuluvat tiedot tulee sijoittaa lä-

hekkäin ja ottaa huomioon käytännöt (esimerkiksi onko käyttäjien 

tapana lukea vasemmalta oikealle?). 

 Visualisoinnin luomiseen käytetyn ajan tulee olla suhteessa siitä saa-

tavaan hyötyyn. 

 

2. Visualisoinnin muotoilu: 

 Mahdollisimman yksinkertainen muotoilu. 

 Muotoilussa selkeä logiikka tai ohessa selittävä teksti. Käytetään 

kohdeyleisön ymmärtämää muotoilua ja osoitetaan selkeästi mah-

dolliset muutokset. 

 Johdonmukainen värien ja symbolien käyttö. Käytettävä värejä vä-

risokeat huomioon ottaen. 

 Esitetään vain yhtä asiaa visualisointia kohden, jotta vältetään tul-

kintaan vaikuttavia häiriötekijöitä. 

 Noudatetaan yhtenäistä graafista linjaa: käytetään samoja korkeuk-

sia, leveyksiä ja kuvasuhteita. 

 Käytetään yksinkertaisia, ymmärrettäviä, yleisiä sääntöjä ja symbo-

leja, jotta visualisoinnin tulkinta on vaivatonta. Korostetaan tehdyt 

muutokset. 

 

3. Visualisoinnin esittäminen: 

 Sisällytä esitykseen kaikki olennainen. Jätä pois epäolennaiset. 

 Tee esityksestä kohdeyleisöä kiinnostava. 

 Osoita, että esityksestä voidaan keskustella ja sitä voidaan kehittää. 
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Esimerkkinä onnistuneesta visualisoinnista toimivat ruotsalaisen lääkärin Hans 

Roslingin esitykset, joissa hän havainnollistaa maailman terveyteen liittyvää tilas-

todataa useiden visualisointikeinojen, kuten kuplakaavioiden, tarinankerronnan ja 

animaatioiden avulla. Esityksissään hän kertoo eri maiden sosiaalisen, terveydelli-

sen ja taloudellisen tilanteen muutoksesta ja niiden välisistä yhteyksistä katsojien 

kiinnostuksen herättävällä ja innostavalla tavalla. Roslingin esityksissä erityinen 

voima on hänen karismansa. Hän tuo avoimesti saatavalla olevan tilastotiedon kaik-

kien nähtäville helposti ymmärrettävällä tavalla. Rosling usein korostaa esityksis-

sään ihmisten kuvitelmien ja tosiasioiden välistä eroa pitäen yleisön huomion ja 

mielenkiinnon yllä. Roslingin tunnetuimpia esityksiä ovat muun muassa The best 

stats you've ever seen ja How not to be ignorant about the world (TED 2019). 
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3 VISUAALINEN MITTARISTO KOHDEYRITYKSELLE 

 

3.1 Kohdeyrityksen esittely 

 

Kohdeyrityksenä tässä tutkimuksessa on suomalainen turvateknologia-alan toimija, 

joka tarjoaa kattavia lukitus- ja turvallisuusratkaisuja kaikenkokoisille asiakkaille. 

Yritys on aloittanut nykymuotoisen toimintansa vuonna 2016, jolloin kaksi lukitus- 

ja turvallisuusalan toimijaa yhdistyivät. Yritys työllistää noin 360 henkilöä ja sen 

liikevaihto vuonna 2017 oli noin 50,3 miljoonaa euroa. 

 

Kohdeyritys on osa suurta kansainvälistä oviympäristöjen ratkaisuja toimittavaa 

konsernia. Samalla brändillä toimitaan myös muualla Pohjoismaissa; Suomen li-

säksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.  Pohjoismaissa brändin alla on yhteensä yli 

90 toimipaikkaa, yli 1200 työntekijää ja liikevaihtoa yli 200 miljoonaa euroa.  

  

Kohdeyrityksen päätoimipaikka on Espoossa, mutta toimintaa on valtakunnallisesti 

ympäri Suomen Helsingistä Rovaniemelle. Yrityksen alueet jaetaan Etelä-, Itä-, 

Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomeen ja toimipisteitä on yhteensä 19 Suomessa ja nii-

den lisäksi Venäjällä toimiva tytäryhtiö. Yrityksellä on monen kokoisia asiakkaita 

useilta eri toimialoilta. Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa yksityiset kotitaloudet, 

julkinen sektori ja teollisuuden toimijat. 

 

Yrityksen liiketoiminta on palvelukeskeistä, mutta tarjottavat ratkaisut sisältävät 

palveluiden lisäksi tuotteita. Liiketoimintaan kuuluvat projektimalliset toimitukset, 

huolto- ja ylläpitopalvelut sekä myymälätoiminta.  Omaa valmistustoimintaa yri-

tyksellä ei ole. Palvelutarjontaan kuuluvat muun muassa lukitus-, kulunvalvonta-, 

oviautomatiikka- ja kameravalvontaratkaisut, joita ovat sekä mekaaniset että elekt-

romekaaniset tuotteet ja järjestelmät. Yrityksen palvelut kattavat ratkaisujen toimi-

tuksen suunnittelusta asennukseen ja edelleen huolto-ja kunnossapitopalveluihin, 

päivystykseen ja ohjelmistojen ylläpitoon. 
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Tämä tutkimuksen empiirinen osuus on konstruktiivinen tapaustutkimus, joka kä-

sittelee kohdeyrityksen tulosraportoinnin visualisointia. Työn tavoitteena on saada 

näkymä yrityksen tuloksen kannalta oleellisimpiin talouden tietoihin. Visuaalinen 

mittaristo luodaan nykyisen tulosseurannan pohjalta käyttäen hyödyksi jo olemassa 

olevia raportteja, yrityksen tietojärjestelmiä ja käytössä olevia tunnuslukujen las-

kentatapoja. Tässä työssä ei muuteta käytössä olevien talousraporttien rakenteen 

nykytilaa tai yrityksen sisäisesti käyttämiä tunnuslukujen laskentatapoja eikä pyritä 

luomaan uusia suorituskyvyn mittareita.  

 

3.2 Kohdeyrityksen tulosraportoinnin nykytila 

 

Kohdeyrityksessä ylin johto seuraa tulosta kuukausittain aluekohtaisissa tulospala-

vereissa. Palaveriin osallistuvat toimitusjohtajan ja talousjohtajan lisäksi sisäisen 

laskennan henkilöstöä ja kunkin alueen aluejohtaja ja toimipisteiden päälliköt. Tu-

losta seurataan paitsi koko yrityksen tasolla, myös kunkin toimipisteen kohdalla 

erikseen. Lisäksi toimipisteiden tulosta tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina 

liiketoimintalinjojen mukaisesti, näitä kutsutaan tulospaikoiksi. Yrityksen tulos-

paikkahierarkian periaate on esitetty kuvassa 18. Kuvasta nähdään, kuinka yrityk-

sen rakenne jakaantuu alueisiin, niistä toimipisteisiin ja jokainen toimipiste edel-

leen tulospaikkoihin.  

 

Sen lisäksi, että tulospaikka on organisaation pienin yksikkö, jolla tulosta seurataan, 

toimii se myös omana ulottuvuutenaan. Koko yrityksen tulosta voidaan tarkastella 

myös liiketoimintalinjojen mukaisesti käyttämällä tulospaikkojen mukaista ulottu-

vuutta. Tällöin organisaatiohierarkiassa huomioidaan ensisijaisesti tulospaikkojen 

mukainen jako kuvan 19 mukaisesti. Tulospaikkaulottuvuutta voidaan edelleen tar-

kentaa alue- ja toimipistetasolle. 
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Kuva 18 Kohdeyrityksen tulosyksikköhierarkia 

 

 

Kuva 19 Kohdeyrityksen tulospaikkaulottuvuus 

 

Tämän työn aloitushetkellä yrityksen sisäinen talousraportointi muodostui useista 

Excel ja Power Point –tiedostoista. Talousraportointia tehdään tuloslaskelmaan, 

laskutukseen, kassavirtaan, varaston arvoihin ja varaston kiertoon liittyen. Lisäksi 
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tarkastellaan yrityksen kasvua, myyntisaamisten tilannetta sekä tarjous- ja tilaus-

kantaa. Näiden ohella tulosta seurataan eri näkökulmista: esimerkiksi toiminnan tu-

losta ja liikevaihdon kasvua liiketoiminnan tyyppien mukaan jaoteltuna, asiakas-

projektien tilannetta sekä joidenkin yksitäisten tärkeiden tuotteiden ja ratkaisuiden 

myyntiä ja katetta. 

 

Vaikka yrityksen tulosta seurataan pääosin kuukausittain, tarkastellaan tiettyjä mit-

tareita tiheämmin. Alueiden tarjous- ja tilauskantaa seurataan viikoittain ja niiden 

perusteella päivitetään yrityksen myyntiennustetta. Laskutuksen kehittymistä seu-

rataan kuukauden mittaan, painottuen loppukuulle, johon projektien päättymispäi-

vämäärät on usein asetettu. Erityisesti kuukauden muutamana viimeisenä päivänä 

laskutusta seurataan erittäin tiheästi ja sen kehitystä peilataan aiemmin annettuihin 

myyntiennusteisiin. 

 

Syksyllä 2018 yrityksen tuloslaskelma toimi automaattisesti päivittyvänä taulukko-

muotoisena kuutioraporttina, jonka avulla voitiin tarkastella tuloksen muodostu-

mista tiliryhmäkohtaisesti alue- ja tulosyksikkötasolla toiminnanohjausjärjestelmän 

dataan perustuen. Raporttiin on annettu oikeudet henkilöille, jotka tarvitsevat ra-

portin tietoja, ja sen avulla esimerkiksi yksiköiden päälliköt voivat seurata lasku-

tuksen kehittymistä.  

 

Tuloslaskelmaraportin taulukossa tuloksen erät olivat nähtävissä kuukausittain, ku-

mulatiivisesti kuluneen vuoden osalta sekä koko vuodelle. Tarkastelukuukausi ja 

muut ulottuvuudet voitiin valita valikoista halutun tarkasteluyhdistelmän mukai-

sesti. Toiminnanohjausjärjestelmästä kuutioraportille tuotava data oli yrityksen kir-

janpidon tapahtumia, joille annetaan järjestelmään syötettäessä tieto toimipaikasta 

ja tulospaikasta. Erillisillä ohjaustiedostoilla toiminnanohjausjärjestelmästä saata-

vaa kirjanpidon dataa voitiin jakaa ja luokitella kirjanpidon tilien mukaisesti tili-

ryhmittäin, toimipisteittäin ja tulospaikoittain. 

 

Tuloskuutiota ei ole ollut tarvetta päivittää manuaalisesti, mutta sen heikkoutena 

on, että porautuminen tarkemmalle tasolle tulo- ja kulueriin ei ole ollut mahdollista. 
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Tämä porautuminen voidaan tehdä manuaalisesti päivitettävän Excel-tiedoston 

avulla. Tiedostoon on kuukauden vaihtumisen jälkeen käyty kopioimassa toimin-

nanohjausjärjestelmän dataa useista eri tauluista. Tiedosto sisältää paljon dataa ja 

kaavoja, joten sen käyttäminen on hidasta. Koska tiedoston päivittäminen on ma-

nuaalista ja tehdään useasta eri lähdejärjestelmän taulusta usealle tiedoston välileh-

delle, se saattaa sisältää virheitä.  

 

Tuloslaskelman lisäksi toimitettavat muut talousraportit valmistelee yrityksen si-

säisen laskennan henkilöstö. Yrityksen asiakasprojekteista tehdään erillistä projek-

tiraportointia, jossa seurataan projektien tilannetta, materiaalikäyttöä ja alihankin-

toja Excel-tiedostolle koottuna. Kulueristä yrityksen käyttämää alihankintaa on 

seurattu omalla raportillaan. Varastojen arvot tarkistetaan kuukauden päätteeksi ja 

toimipaikoissa sijaitsevien varastojen muutosta, projekteille kuuluvien varastojen 

muutosta ja varaston kiertonopeutta raportoidaan omana Power Point -yhteenveto-

naan. Erääntyneitä myyntisaamisia asiakkaittain seurataan aktiivisesti kuukausit-

tain ja niihin liittyvää raporttia päivitetään kuukauden tulosraportoinnin yhteydessä. 

Nämä erikseen päivitettävät tiedostot toimitetaan kuukausittain joko yhteisiin levy-

sijainteihin tai sähköpostitse raporttien käyttäjille. Muiden raporttien tieto on haettu 

pääasiassa joko toiminnanohjausjärjestelmästä kopioimalla, Microsoft Accessilla 

tai Excelin Power Pivot –kyselyillä. Koska myös näitä raportteja ylläpidetään osin 

manuaalisesti tai vähintään päivittämällä ja tarkastamalla kyselyn data, on niiden 

päivittäminen, tarkastaminen ja täsmäyttäminen aikaa vievää.  

 

Kuvassa 20 esitetään yrityksen tulosraportoinnin alkutilanteen prosessi, jossa kukin 

raporttien tuottaja hakee itse raporteillaan käyttämänsä datan parhaaksi kokemil-

laan tavoilla. Kullekin raportille on raportin tekijä luonut laskentatapansa mitta-

reille, ja siten eri raporteilla on samaa tietoa saatettu hakea eri lähteistä (esimerkiksi 

eri ERP-tauluista). Raporteille ei myöskään ole määriteltynä yhdenmukaista ulko-

asua, vaikkakin yrityksellä on käytössään brändin mukaisia valmiita ulkoasutee-

moja Exceliin, Wordiin ja Power Pointiin. 
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Kuva 20 Tulosraportoinnin nykytila 

 

Kuukausittain tehdään myös ad-hoc -raportointia tuloksen eristä sekä yrityksen si-

säisesti, että konsernia varten. Ad-hoc -raporttien aihe vaihtelee ja saattaa käsitellä 

liikevaihtoa tai katetta eri näkökulmista liittyen esimerkiksi asiakkaisiin, tuotteisiin 

tai palveluihin tai koskien yrityksen kuluerien muodostumista ja ajallista vaihtelua. 

 

Koska kohdeyrityksessä raportointia tekee useampi henkilö, minkä lisäksi lähes 

kaikilla henkilöstön jäsenillä on jonkin tasoiset oikeudet yrityksen toiminnanoh-

jausjärjestelmään, silloin tällöin aiheutuu ongelmia toiminnanohjausjärjestelmästä 

saatavan datan erilaisista tulkinoista. Talousosaston ulkopuolisilla henkilöillä ei 

usein ole syvää tietämystä tunnuslukujen laskentatavoista, toiminnanohjausjärjes-

telmän talousdatan sisällöstä, erityispiirteistä tai datan laadusta. Koska yrityksen 

työntekijät hakevat itse dataa järjestelmästä ja laskevat itse tunnuslukuja raporteil-

leen (esimerkiksi myyntiä asiakkaittain), saattavat eri henkilöiden tulokset samalle 

tunnusluvulle vaihdella.  Tämä edelleen heikentää luottamusta paitsi järjestelmän 

sisältämän datan laatuun, myös talousosaston tuottamaan tietoon. 

 

ERP Taulu 2

Henkilö 1

Raportti

Lukija A

Raportti

Lukija B

Henkilö 2

Raportti

Lukija C Lukija D

Henkilö 3

Raportti

Lukija E

Manuaalinen datan haku Manuaalinen datan haku 

ERP Taulu 1 ERP Taulu 3 

f(x) = a f(x) = b f(x) = c 
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Yrityksessä tehdään paikallisen tulosraportoinnin rinnalla kansainväliselle konser-

nille IFRS-muotoista (International Financial Reporting Standards) tulosraportoin-

tia. Konserniraportoinnin rakenne poikkeaa paikallisesta raportoinnista ja tehdään 

pääosin koko yrityksen tasolla, toisin kuin paikallinen raportointi, jossa mennään 

toimipisteisiin- ja tulosyksikköihin asti. Konserniraportoinnin kehittäminen ja vi-

sualisointi on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

3.3 Visuaalisen mittariston tavoitteiden määrittely 

 

Koska raportointia tekevät useat henkilöt ja tulosraportointi muodostuu useista eri 

tiedostoista, on yrityksen tavoitteena kehittää talouden raportointia niin, että tiedot 

ovat saatavilla yhdestä sijainnista ja eri raporttien tiedot pohjautuvat yhdenmukai-

siin ja johdonmukaisiin määritelmiin kuvassa 21 esitetyn prosessin mukaisesti. Ta-

voitellussa tilassa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän taloudelliset tiedot ja nii-

den lisätiedot muokataan ja yhdistetään yhdessä sijainnissa, joka on esimerkiksi 

yrityksen BI-järjestelmä. Järjestelmää ylläpitävillä henkilöillä olisi vastuu järjestel-

män ylläpidosta ja informaation muokkauksesta, jolloin heille samalla muodostuu 

selkeä kuva siitä, miten BI-järjestelmän sisältämä informaatio rakentuu. 

 

Järjestelmään voidaan luoda valmiita mittareita ja informaation yhdistelmiä. Ra-

portteja valmistelevat henkilöt voivat siten hyödyntää valmiita yhdenmukaisia mit-

tareita, eikä niitä tarvitse määritellä erikseen jokaiselle raportille tai dataa etsiä use-

asta sijainnista. Tämä nopeuttaa huomattavasti myös ad-hoc -raportointia, kun val-

miita informaation palasia voidaan yhdistellä kulloinkin tarvittavalla tavalla ja ne 

on mahdollista muokata helposti ymmärrettävään muotoon visualisointiohjelmaa 

tai Exceliä käyttäen. 

 

Kohdeyrityksessä Power BI-raporttien jako onnistuu Power BI –työtilassa, jota 

käytetään Internet-selaimella. Raportin tekijä voi julkaista raportin palveluun ja ja-

kaa sen organisaation sisällä haluamilleen henkilöille. Jos raportille tehdään muu-

toksia, voi raporttia ylläpitävä henkilö tehdä tarvittavat muutokset ja ainoastaan päi-

vittää aiemmin jakamansa raportin. Tällä voidaan vähentää lukuisia raportointiin 
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DATA 

 

 

 

INFORMAATIO 

Keskitetty järjestelmän  

ja  

mittareiden hallinnointi 

 

 

 

TIETO 

 

 

VIISAUS 

 

 

liittyviä sähköposteja ja ajantasainen, luotettava tieto on jokaisen määritellyn käyt-

täjän saatavilla suoraan palvelussa. Koska tällöin tieto on ajantasaista, helposti saa-

tavilla ja ymmärrettävässä muodossa, voidaan siihen perustuen tehdä yrityksen toi-

mintaa tukevia päätöksiä ja reagoida aiempaa nopeammin. 

 

 

Kuva 21 Tulosraportoinnin datan kulkuprosessin tavoitetila 

Muut lähteet ERP

BI-järjestelmä

Power BI Excel

KÄYTTÄJÄT

Ohjaustiedostot

RAPORTTIEN VALMISTELIJAT 

VISUALISOINTI 

KÄYTTÄJÄT 

Viisaus saavutetaan toiminnan tuloksena 
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Tulosraportin visualisoinnin tavoitteena on luoda helposti ymmärrettävä, yhdessä 

sijainnissa oleva näkymä yrityksen tuloksen muodostumiseen. Visualisoinnista voi-

daan saada lisähyötyä myös, koska yrityksen datalla on useita ulottuvuuksia. Ai-

kaulottuvuuden (päivä, viikko, kuukausi, kvartaali, vuosi) lisäksi yrityksen tuloksen 

tarkastelua tulee voida kohdentaa erikseen kuhunkin alueeseen ja toimipisteeseen 

sekä joiltain osin projektinumerotasolle asti. 

 

Vaikka visualisoinnin päämääränä on luoda nopea näkymä tulokseen, halutaan 

myös mahdollistaa datan tutkiminen entistä tarkemmalla tasolla. Siten voidaan vä-

hentää manuaalisesti päivitettävien ja hitaiden Excel-tiedostojen käyttöä tuloksen 

tarkastelussa. Näin voidaan antaa myös raportin käyttäjille tilaisuus datan tarkem-

paan tutkimiseen sen sijaan, että yksityiskohdat ovat nähtävillä ainoastaan sisäisen 

laskennan käytössä olevassa Excel-tiedostossa. Eräs raportin käyttäjien toiveista 

onkin saada näkymä datan yksityiskohtaisempaan rakenteeseen, jolloin kulujen 

muodostuminen tulee paremmin näkyville ja ymmärrettävämmäksi. Näin tulosra-

portointiin luodaan läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta, joilla lisätään käyttäjien luotta-

musta talouden lukuihin. Erityisesti talouden ammattilaiset haluavat kuvien ja ku-

vaajien lisäksi nähdä myös numeromuotoista tietoa. 

 

Tärkeä tavoite visualisoinnille on myös kohdeyrityksessä jatkuvasti kasvavan data-

tulvan hyödyntäminen. Paitsi että yritys ymmärtäisi dataansa, toiveena on myös 

mahdollistaa datan käyttäminen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Visuali-

soinnilta toivotaan entistä laajempaa ja tarkempaa näkymää yrityksen toimintaan ja 

taloudelliseen tilanteeseen. Samanaikaisesti se mahdollistaisi raportoinnin tehostu-

misen, nopeutumisen ja täsmällisen näkymän käyttäjän tarvitsemiin tietoihin. 

 

Kuten aiemmassakin raportointiratkaisussa, on tärkeää, että tulosta voidaan tarkas-

tella paitsi koko yrityksen tasolla, myös alueittain, toimipisteittäin ja tulospaikoit-

tain. Toimitusjohtajan, talousjohtajan, johtoryhmän ja sisäisen laskennan tulee 

saada näkymä yrityksen strategiseen asemaan tämän jaottelun perusteella. Aluejoh-

tajat ja toimipisteiden päälliköt tarvitsevat vastaavan näkymän omien vastuualuei-

densa tulokseen saadakseen hyötyä taktisemmalta kannalta. 
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Tulosraportilta halutaan nähdä kuukauden tuloslaskelman tunnuslukuja, jotka ovat 

koottuna taulukkoon 3. Taulukossa kerrotaan myös yrityksen käytössä olevia mää-

ritelmiä tunnusluvuille, kuten brutto- myynti- ja käyttökatteelle. Kuukausittaisen 

tuloslaskelman lisäksi seurataan kuluvan vuoden kumulatiivista tulosta ja verrataan 

tulosta budjettiin sekä edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteumaan. Huomiota 

kiinnitetään myös liikevaihdon kasvuun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna, varastojen arvoon ja kiertoaikaan, myyntisaamisten ikäjakaumaan sekä 

tarjous- ja tilauskantaan. Tunnuslukujen lisäksi tulosta seuratessa halutaan porau-

tumismahdollisuus kuluerien sisältöön. Projektikohtainen seuranta rajataan ulos tä-

män työn piiristä, sillä projektiseurannan erityispiirteiden ja laajuuden takia se tulisi 

toteuttaa omana kokonaisuutenaan. 

 

Taulukko 3 Kohdeyrityksen tuloslaskelman tunnusluvut 

TUNNUSLUKU YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ TUNNUSLUVULLE 

Liikevaihto Konsernin sisäinen ja ulkoinen liikevaihto. 

Bruttokate 
Tuotannon suorat materiaalikulut vähennettynä liike-

vaihdosta. 

Myyntikate 
Tuotannon suorat materiaalikulut ja muut muuttuvat ku-

lut vähennettynä liikevaihdosta. 

Käyttökate Yrityksen kiinteät kulut vähennettynä myyntikatteesta. 

Liiketulos Poistot vähennettynä käyttökatteesta. 

Kateprosentit Katteen osuus liikevaihdosta 

 

3.4 Kohdeyrityksen visuaalisen mittariston toteutus 

 

Kohdeyrityksen visuaalinen mittaristo rakennettiin tarkoitukseen soveltuvalla in-

teraktiiviseen visualisointiin tarkoitetulla ohjelmalla. Tässä tutkimuksessa käytettä-

väksi interaktiiviseksi visualisointiohjelmaksi valikoitui Microsoftin Power BI. Oh-
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jelma valittiin, sillä kohdeyritykseen on aiemmin hankittu kyseisen ohjelman li-

senssejä muuta raportointitarkoitusta varten. Koska näiden raporttien loppukäyttä-

jät ovat osittain samoja henkilöitä ja ohjelma on valmiiksi tuttu osalle henkilöstöä, 

koettiin turhaksi harkita yrityksen käyttöön muita vastaavaan tarkoitukseen suunni-

teltuja ohjelmia. Tällöin loppukäyttäjille riittää opastus yhden uuden ohjelman 

käyttöön usean sijasta ja samoilla lisensseillä voidaan jakaa raportteja, jotka liitty-

vät sekä yrityksen operatiiviseen toimintaan, että talouslukujen kommunikointiin. 

 

Power BI –raportteja voidaan valmistella Power BI Desktop-ohjelmassa, jonka 

käyttämiseen ei vaadita lisenssejä. Sen sijaan raporttien ja mittaristonäkymien ja-

kamista varten tulee hankkia lisenssit koko yritykselle tai tarvitseville käyttäjille 

erikseen. Raporttien ja visuaalisten mittaristojen, jotka Power BI:ssa kulkevat ni-

mellä koontinäytöt, jakaminen tapahtuu Power BI –palvelussa, jota käytetään Inter-

net-selaimella. Vaikka Desktop-ohjelma on suunniteltu raporttien valmistelua var-

ten, on raportteja jossain määrin mahdollista muokata myös palvelussa. 

 

Kohdeyrityksen raporteilla käytettävä lähtödata saadaan yrityksen tietojärjestel-

mistä. Koska tavoitteena on raportin dynaamisuus ja interaktiivisuus, dataa ei tässä 

tapauksessa tuoda suoraan erikseen manuaalisesti ylläpidettävistä Excel-tiedos-

toista. Raportin haluttiin olevan automaattisesti päivittyvä, jolloin joitain mittareita, 

kuten liikevaihdon kehittymistä, olisi mahdollista seurata päivittäin, tunneittain tai 

jopa tiheämmin. Vaihtoehtoina olivat siten joko suora yhteys toiminnanohjausjär-

jestelmän tietokantaan tai yrityksen BI-järjestelmään.  

 

Osittain samanaikaisesti tämän tutkimuksen kanssa yrityksessä on ollut käynnissä 

BI-järjestelmän kehityshanke. Yrityksen talousosasto on ollut tiiviisti mukana jär-

jestelmähankkeessa ja määritellyt BI-järjestelmään tuotavaa dataa, sen rikastustie-

toja ja mittareiden laskentalogiikoita. Talousosasto on myös rakentanut osan BI-

järjestelmästä, joten sen sisällöstä ja rakenteesta on hyvä ymmärrys. BI-järjestelmä 

on yhteydessä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään ja erillisiin Excelillä toteu-
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tettuihin datan rikastustiedostoihin. Järjestelmä on tällä hetkellä määritelty päivit-

tyväksi 15 minuutin välein. Tämä on toistaiseksi koettu sopivaksi päivitystihey-

deksi yrityksen tarpeisiin.  

 

Suuri osa kohdeyrityksen talouden lukuihin liittyvistä määrittelyistä on tehty val-

miiksi BI-järjestelmässä, jonka tieto päivittyy sopivaksi määritellyssä aikataulussa. 

Tämän työn raporttien lähdedata päätettiin siksi tuotavaksi BI-järjestelmästä toi-

minnanohjausjärjestelmän sijasta. Koska mittarit luodaan yhden raportin sijaan 

suoraan lähdejärjestelmään, saadaan myös tulevaisuudessa kehittävillä uusilla ra-

porteilla hyödynnettyä samoja ajantasaisia ja ylläpidettyjä mittareita. Osa tähän työ-

hön tarvittavista mittareista rakennettiin suoraan BI-järjestelmään, jotta mittarit oli-

sivat useamman raporttien tekijän käytössä samanlaisin määritelmin. Jos jatkossa 

mittareiden laskentalogiikoita tarvitsee muuttaa, voidaan se tehdä suoraan lähdejär-

jestelmässä yhdessä paikassa, jolloin mittarit päivittyvät automaattisesti kaikkiin 

yhteydessä oleviin raportteihin. 

 

Jos mittareita rakennetaan suoraan Power BI -ohjelmassa, suunnittelijan tulee tehdä 

se Data Analysis Expressions eli DAX-kaavakielellä, joka on käytössä myös Excel 

Power Pivot –lisäosassa ja SQL Server Analysis Servicessä. DAX-kieli muistuttaa 

Excelin kaavakieltä, joten se on nopea oppia, jos Excelin käyttö on entuudestaan 

tuttua. Ohjelmassa on valittavissa valmiita ulkomuototeemoja tai teemoja voi viedä 

ohjelmaan JSON-tiedostomuodossa. Tätä työtä varten luotiin kohdeyrityksen brän-

divärien mukainen teema Power BI Report Theme Generatorilla (PowerBI.Tips 

2019).  

 

Tulosraportoinnilta kaivataan usein mahdollisuutta tarkastella kuluvan kauden li-

säksi myös menneitä kausia. Tämänkaltaisen aikaulottuvuuden yhdistäminen on 

hankalaa, sillä raportilla käytettävät mittarit, visualisoinnit ja valikot tulee suunni-

tella siten, että niiden avulla on mahdollista nähdä helposti sekä ajantasainen nyky-

hetken tilanne, että haluttu kausi menneisyydestä. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että 

kohdeyrityksen tapauksessa kaikkien mittareiden antama kuluvan kauden tieto ei 
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ole vertailukelpoista ennen kauden loppua, jolloin kaikki kirjanpidon kirjaukset on 

saatu yrityksen kirjanpitojärjestelmään.  

 

Aikaulottuvuuden toteutus suunniteltiin siten, että raportin oletusnäkymässä (kuva 

22) ovat mittareina edellisen kuukauden toteutuneet vertailukelpoiset kuukauden 

tunnusluvut sekä varaston ja projektivarastojen arvojen muutokset edellisen kuun 

vastaavista arvoista. Raportin vasempaan reunaan on lisätty pudotusvalikot vuo-

delle, kuukaudelle, alueelle, toimipisteelle ja tulospaikalle. Näiden avulla näkymää 

voidaan kohdistaa haluttuun kauteen tai tulosyksikköön. Mittaristo ei näytä arvoa 

kuluvan kuukauden tai tulevien kuukausien katteille tai liiketulokselle, jotta projek-

tien keskeneräisten kulukirjausten perusteella ei tehdä vääriä johtopäätöksiä liian 

positiivisesta tuloksesta. Katemittareiden lukema ilmaantuu näkyviin kuukauden 

päätyttyä, kun kaikki kuukauden kulut on saatu vietyä kirjanpitoon. 

 

Tunnuslukumittareiden lisäksi näkymälle valittiin liikevaihdon, liiketoimintalinjo-

jen liikevaihdon, liiketuloksen ja liiketulosprosentin seuranta kuvaajien avulla. Näi-

den kuvaajien oletusnäkymänä on vuoden kumulatiivinen tilanne koko yrityksen 

osalta. Mittariston oikeassa reunassa on taulukko liikevaihdoltaan suurimmista asi-

akkaista. Oikeassa alareunassa on varattu tilaa tilaus-ja tarjouskannan seurannalle, 

joka voidaan ottaa raportille mukaan tulevaisuudessa. 

 

Tässä työssä esitellyissä kuvissa on häivytetty yritykseen sisäiseen käyttöön tarkoi-

tetut alueiden ja toimipisteiden nimet sekä todellisessa tilanteessa raportilla käytetyt 

asiakkaiden ja liiketoiminta-alueiden kuvaukset. Kuvissa esitetyt luvut ovat esimer-

kinomaisia, eivätkä kuvaa yrityksen todellista tilaa. Raportin ulkomuoto ja visuali-

sointivalinnat on pyritty pitämään yksinkertaisina, sillä tavoite on kohdistaa lukijan 

huomio muotoilujen sijasta raportin sisältöön. Mittareissa on käytetty samankaltai-

sia värejä, kirjasimia ja mittakaavoja. Kohdeyrityksen brändin väripaletista valittiin 

muutama pääväri, joissa on pyritty pitäytymään, jotta kokonaisuudesta ei tule seka-

vaa. Jotta lukija voi olla varma mittariston tiedon ajantasaisuudesta, on vasempaan 
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yläkulmaan lisätty kenttä ”Edellinen päivitys”. Kenttä näyttää päivämäärän ja kel-

lonajan, jolloin raportin tieto on edellisen kerran päivittynyt. Raportin luvut ovat 

tuhansia euroja, kuten yrityksen käytössä olevalla tuloslaskelmaraportilla. 

 

 

Kuva 22 Visuaalisen mittariston oletusnäkymä 

 

Tunnusluvut liikevaihto, bruttokate, myyntikate, käyttökate ja liiketulos sijaitsevat 

mittariston vasemmassa reunassa heti valikoiden vieressä. Ne päädyttiin esittämään 

numeromuotoisina mittarikortteina, sillä siten kunkin mittarin yhteyteen saatiin li-

sättyä budjetin mukainen tavoite ja värikoodatut raja-arvot tavoitteen saavuttami-

selle. Tunnusluvut ovat sijoitettu yhteen ryhmään ja allekkain samaan järjestykseen 

kuin tuloslaskelmassa, jotta käyttäjälle on tuttua hahmottaa eri katteiden ja liiketu-

loksen keskinäinen järjestys. Ylimmäisenä on liikevaihto ja alimmaisena liiketulos. 

Koska yhdelle näytölle mahtuvalle raportille ei saada luontevasti asetettua kaikkea 

tarpeelliseksi määriteltyä tietoa, täytyi mittareiden kesken tehdä valintoja siitä, mitä 

otetaan mukaan. Näkymälle valittiin mittarit kuukauden liikevaihdolle ja katteille, 

mutta ulkopuolelle jouduttiin jättämään samojen mittareiden koko vuoden kumula-

tiivinen toteuma. Kumulatiivinen seuranta voidaan toteuttaa erillisellä raporttisi-

vulla, jonne voidaan luoda linkki tältä tulosraportilta. 
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Mittarit ja kuvaajat on nimetty, jotta niistä on helppo nähdä, mitä luku tarkoittaa. 

Kuhunkin mittariin on liitetty budjetin mukainen kuukauden tavoite, joka näkyy 

mittarin alla. Tällöin käyttäjälle on avoin näkymä tavoitteeseen ja kuinka suuri ero 

toteuman ja tavoitteen välillä on. Tavoitteen saavuttamisen seuraamiseen on luotu 

lisäksi värikoodaus, joka herättää huomion, mikäli tavoitteeseen päästään. Tällöin 

mittari on vihreällä, kuten kuvan 23 esimerkissä tilanteessa 2, jossa bruttokatteen, 

käyttökatteen ja liiketuloksen osalta tavoite on saavutettu ja ylitetty. Mittari muut-

tuu vastaavasti punaiseksi tilanteen 1 mukaisesti, jos tavoitteesta jäädään. 

 

 

Kuva 23 Tunnuslukumittareiden ominaisuudet 

 

Mittarikortin taustakuvan kuvaaja kertoo mittarin luvun kehittymisen valittuna vuo-

tena. Mikäli pudotusvalikosta on valittuna useampi vuosi, näyttää taustakuva näi-

den kaikkien valintaan sisältyvien kuukausien suuntaviivan. Kuva 24 näyttää, 
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kuinka pudotusvalikosta useamman vuoden valitsemalla kuvaaja mittarikortin taus-

talla päivittyy. Kuvassa oikealla puolella tämä tilanne, jossa valittuna vuodet 2016-

2019. Vasemman puolen kuvassa kuvaaja näyttää oletusvalinnan, eli kuluvan vuo-

den 2019, jolloin kuvaajassa näkyy kehitys ajanjaksolla tammi - maaliskuu. Mitta-

rin näyttämä luku pysyy samana kertoen valitun kauden viimeisimmän kuukauden 

toteuman, joka kuvan 24 molemmissa tilanteissa on maaliskuu 2019. Trendiviivasta 

ei suoraan saada selville tarkkoja menneisyyden toteumien lukuja, mutta siitä voi-

daan nähdä tunnusluvun kehittymisen suunta. Kehityssuuntien avulla kyetään ha-

vainnoimaan potentiaalisia riskejä aikaisin, jolloin niihin kyetään reagoimaan hy-

vissä ajoin ennen ongelman suurentumista. 

 

 

Kuva 24 Mittarikortin taustakuvan kuvaaja 
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Kuten koko raportilla, mittarikorttien oletusnäkymänä ovat tunnusluvut koko yri-

tyksen osalta. Jos halutaan tarkastella lähemmin alueita, toimipisteitä tai tulospaik-

koja, voidaan halutut suodatukset tehdä raportin vasemman reunan pudotusvalikoi-

den kautta. Toimipistekohtaiset mittarit voidaan vaihtoehtoisesti suodattaa pikava-

linnalla napsauttamalla toimipisteen nimeä raportin alareunan liiketulosprosentti-

kuvaajassa. 

 

Liikevaihdon seurantaa varten on oma kuvaajansa (kuva 25) raportin yläreunassa 

keskellä sivua. Liikevaihdon toteuma ilmoitetaan pylväskuvaajina, jotta yksittäis-

ten kuukausien arvot ovat helposti erotettavissa. Samaan kuvaan on lisätty liike-

vaihdon kuukausittainen tavoite. Tavoite näytetään viivadiagrammina, johon ta-

voitteet ovat selkeyden vuoksi merkitty lukuina. Viivadiagrammista käyvät helposti 

ilmi kaudet, joina asetettu tavoite on saavutettu eli pylväs ulottuu katkoviivaan asti 

tai siitä yli. Kuvaajasta huomataan myös, milloin tavoitteesta ollaan jääty ja kuinka 

suuri ero on. Viemällä hiiri yksittäisen palkin ylle, avautuu mustalla pohjalla oleva 

työkaluvihje, josta nähdään lukuna liikevaihdon toteuma ja tavoite. Viemällä hiiri 

sinisen i-informaatiokuvakkeen päälle liikevaihtokuvaajan oikeassa yläreunassa il-

mestyy näkyviin työkaluvihje ”Klikkaa tästä liikevaihtoraportille”. Napsauttamalla 

i-kuvaketta lukija pääsee siirtymään erilliselle raportille, johon on eriteltynä tar-

kemmin taulukkomuodossa yrityksen liikevaihdon toteuman ja tavoitteen jakautu-

minen alueittain, toimipisteittäin ja tulospaikoittain. 
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Kuva 25 Liikevaihdon toteuma ja tavoite kuukausittain 

 

Raportin oikeassa yläreunassa on piirakkakuvaaja, joka kertoo liiketoiminnan alu-

eista, joista liikevaihto muodostuu. Liiketoiminta-alueita ei voida laskentatavaltaan 

yhdistää suoraan yrityksellä käytössä olevaan tulospaikkarakenteeseen, vaan niille 

on luotu erilliset määrittelyt. Määrittelyt on rakennettu kohdeyrityksen BI-järjestel-

mään. Yrityksessä seurataan liikevaihtoa esimerkkimittaristolla olevan erittelyn 

kaltaisesti (kuvan 22 piirakkakuvaajassa nimetyt Palvelu 1, Palvelu 2, jne.), sillä eri 

liiketoiminta-alueilla tai palvelutyypeillä on keskenään hyvin erilaiset kateraken-

teet ja kannattavuudet. Tiettyjen yksittäisten liiketoiminta-alueiden kasvu on tii-

viissä seurannassa, joten niistä päädyttiin ottamaan näkymä mukaan raportille. 

Koska liiketoiminta-alueiden kannattavuuksien laskentakaavoja ei ole toistaiseksi 

määritelty BI-järjestelmään, päädyttiin seuranta rajaamaan tällä erää liikevaihdon 

jakautumiseen. Jatkossa kuvaajaan voidaan lisätä tieto katteesta. Kuvaajaksi valit-

tiin piirakkakuvaaja, sillä sen avulla kokonaisuuden jakautuminen saadaan esitettyä 

helposti ymmärrettävässä muodossa. Iso viipale piirakasta tarkoittaa luonnollisesti 

isoa osuutta ja pieni viipale pientä osuutta kokonaisuudesta. 

 

Liikevaihtoa seurataan mittaristolla myös asiakkaiden mukaan. Taulukosta nähdään 

nopeasti yrityksen liikevaihdoltaan suurimmat asiakkuudet. Tällöin mittaristo ker-

too osaltaan myös suurien projektien etenemisestä. Asiakasnäkymä on toteutettu 
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taulukkona, jossa asiakkaat ovat suuruusjärjestyksessä liikevaihdoltaan suurim-

masta pienimpään. Liikevaihto asiakkaiden mukaan toteutettiin taulukkona, sillä 

taulukkoon voidaan jäsennellä samalle nimittäjälle (tässä asiakkaalle) useita seurat-

tavia arvoja lisäämällä sarakkeita. Taulukon rivejä on helppo järjestellä sarakkeit-

tain suuruusjärjestykseen napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Otsikkoa napsautta-

malla voidaan muuttaa suodatusta aakkosjärjestyksen mukaiseksi tai valita järjestys 

kuukauden liikevaihdon sijasta kumulatiivisen liikevaihdon suuruusjärjestykseen. 

Valinta voidaan järjestää myös pienimmästä suurimpaan. Mittari ei ota kantaa asia-

kaskohtaiseen kannattavuuteen. Oletusnäkymälle mahtuvat kymmenen suurinta 

asiakasta, mutta taulukkoa voi rullata hiirellä alas aina liikevaihdoltaan pienimpään 

asiakkaaseen asti. Jos käyttäjä valitsee tietyn kuukauden tarkasteluun, päivittyy tau-

lukon sarake Liikevaihto koskemaan vain valittua kuukautta. Sarake Liikevaihto 

YTD näyttää kyseisen vuoden kumulatiivisen liikevaihdon asiakaskohtaisesti. 

Vaikka asiakaskohtainen liikevaihto ei sisältynyt alkuperäisiin määrittelyihin, ha-

luttiin tämä näkymä ottaa mukaan raportille. Asiakkuustaulukolla voidaan kiinnit-

tää lukijoiden huomio siihen, että kohdeyrityksen talousosasto ja myynti ovat viime 

aikoina parantaneet ymmärrystä yksittäisten asiakkaiden sijoittumisesta suurempiin 

asiakaskokonaisuuksiin. Saatavilla on laadukkaampaa tietoa asiakkuuksien määrit-

telyistä. Liikevaihtoa asiakkaittain on tehty aiemmin ad-hoc -raportointina, mutta 

nyt siihen on mahdollista saada vakiomuotoinen seuranta. 

 

Yrityksen liikevaihdosta kertovan pylväskuvaajan alapuolelle on tehty vastaavan 

kaltainen seuranta kuukausittaiselle liiketulokselle (kuva 26). Kuvaajassa esitetään 

pylväinä kuukausittainen liiketulos ja viivakuvaajana liiketulostavoite. Samoin 

kuin liikevaihtokuvaajasta, myös tästä nähdään yhdellä silmäyksellä, onko tavoite 

saavutettu. Työkaluvihjeestä nähdään molempien tunnuslukujen kuukauden arvo 

lukuna. Liikevaihto- ja liiketuloskuvaajilla on yhtenäinen graafinen linja, jotta lu-

kijan on vaivatonta tulkita kuvaajia. Lukijalle kuitenkin ilmaistaan kuvaajien värejä 

hieman muuttamalla, että kuvaajat eivät ole identtisiä keskenään ja kertovat eri tun-

nusluvusta. Sinisestä i-kuvakkeesta napsauttamalla lukija pääsee tarkemmalle tu-

loslaskelmaraportille, jossa tulos on eriteltynä kululajien mukaisina tiliryhminä. 

Tämä mahdollistaa lukijalle porautumisen tuloksen tarkempaan muodostumiseen. 
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Kuva 26 Liiketuloksen toteuma ja tavoite kuukausittain 

 

Raportin alareunan pylväskuvaaja kertoo yrityksen kuluvan vuoden kumulatiivi-

sesta liiketuloksesta toimipisteittäin. Koska kohdeyrityksen toimipisteillä on mer-

kittäviä keskinäisiä kokoeroja, ja siten liikevaihdot ja liiketuloksen suora euromäärä 

vaihtelevat huomattavasti, saadaan yritykset samaan kuvaajaan vertailukelpoisesti 

tarkastelemalla liiketulosprosenttia suoran euromäärän sijaan. Pylväskuvaaja sopii 

hyvin kategorioiden väliseen vertailuun, minkä vuoksi kuvaajassa päädyttiin käyt-

tämään sitä. Pylväskuvaajan avulla onnistuu myös mahdollisten negatiivisten arvo-

jen näkyminen ja huomion kiinnittyminen suuriin eroihin yksiköiden välillä. Ku-

vaajassa samaan alueeseen kuuluvat toimipisteet on merkitty samalla värillä.  

 

Oletusnäkymässä kuvaaja ilmoittaa liiketulosprosentit kaikille toimipisteille kumu-

latiivisena tarkasteltavalle ajanjaksolle, kuten kuvassa 27 ensimmäisessä tilan-

teessa. Raportin tarkastelujaksona on oletuksena kuluva vuosi. Pudotusvalikoista 

näkymää voidaan tarkentaa halutulle alueelle ja siten saada näkymä kohdistettua 

alueellisen kumulatiivisen tuloksen jakautumiseen (kuvassa 27 keskimmäinen ti-

lanne). Jos kuvaajasta halutaan nähdä tietyn kuukauden arvo, tulee lisäksi valita 

tarkasteltava kuukausi joko liikevaihtokuvaajasta kuukauden pylvästä napsautta-

malla tai vaihtoehtoisesti vasemman reunan Kuukausi-pudotusvalikon kautta (ku-

vassa 27 alimmainen tilanne). Tällöin kuvaajaan päivittyvät kuukausikohtaiset lii-

ketulosprosentit toimipisteille kumulatiivisen lukeman tilalle. 
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Kuva 27 Liiketulosprosentti toimipisteittäin 

 

Useita kohtia mittariston näkymässä voi muokata napsauttamalla kuvaajia, jolloin 

muutkin mittariston osat päivittyvät tehtyjen valintojen mukaiseksi. Kuvassa 28 

mittaristolta ollaan valittu tammikuu napsauttamalla pylväsdiagrammista kautta 
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2019/01 ja toimipiste E alareunan liiketulosprosentin kuvaajasta. Kuvassa nämä va-

linnat on reunustettu. Nyt mittariston muutkin näkymät päivittyvät niin, että ne 

näyttävät toimipiste E:n tammikuun 2019 tilanteen. Selkeyden vuoksi tunnusluku-

jen mittareiden yläpuolelle on rakennettu informatiivinen kenttä kaudelle, jonka lu-

kuja mittarit näyttävät. Kuvassa on valittuna tammikuu 2019, joten kenttä näyttää 

arvoa 2019/01. Tällöin lukijan on vaikeampi erehtyä tarkastelemaan väärän kuun 

lukuja. 

 

 

Kuva 28 Mittariston toiminnallisuudet 

 

Raportin dynaamisuuden tavoite huomioidaan tuomalla data automaattisesti lähde-

järjestelmästä, hallinnoimalla mittareiden määritelmiä liiketoimintatiedon hallinta-

järjestelmässä ja jatkokehittämällä raporttia sitä mukaa, kuin tuloksen seurannan 

painotus siirtyy tavoitteiden ja tietotarpeiden muuttuessa tai ymmärryksen kasva-

essa liiketoiminnan tai datan suhteen. Sekä liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän, 

että talouden raporttien kehitys ja ylläpito ovat kohdeyrityksessä talousosaston vas-

tuulla. Järjestelmän ja raporttien keskinäisistä yhteyksistä, muutostarpeista ja teh-

dyistä muutoksista pysytään ajan tasalla säännöllisillä keskusteluilla ja palavereilla 

vastuuhenkilöiden kesken. 
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Kullekin raportille on määritelty vastuuhenkilö kehittämään, ylläpitämään ja var-

mistamaan raportin toimivuutta. Raportin käyttöönoton yhteydessä olisi tärkeää do-

kumentoida huolellisesti raportin rakenne ja liiketoimintatiedon hallintajärjestel-

mässä olevan datamallin ja mittareiden määritelmät, jotta raportin ylläpitoa ja ke-

hittämistä voidaan jatkaa tilanteessa, jossa vastuu raportista siirtyy toiselle henki-

lölle. Julkaistua raporttia voidaan muokata joustavasti ilman laajoja käyttökatkoja 

ja pieniä muutoksia voidaan tehdä nopealla aikataululla, jolloin kynnys raportin ke-

hittämiseen säilyy matalana. Dynaamisuuden varmistamiseksi raporteille voitaisiin 

määritellä myös minimipäivitystiheys, jonka mukaisesti niitä muokattaisiin ajanta-

saisia tarpeita vastaaviksi. Päivitystarve voitaisiin kartoittaa säännöllisesti esimer-

kiksi neljännesvuosittain. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

4.1 Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten datan visualisointia voidaan käyttää 

kohdeyrityksen tulosraportoinnissa. Työn kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin visu-

alisoinnilla saavutettavia hyötyjä, tärkeimpiä datan visualisointiperiaatteita sekä vi-

sualisoinnin käyttömahdollisuuksia taloudellisen tiedon esittämisessä. Empiirisen 

osion tavoitteena oli luoda visualisointia käyttäen ratkaisuehdotus kohdeyrityksen 

talousdatan dynaamiseen esittämiseen nopeasti omaksuttavassa muodossa. Työssä 

etsittiin vastausta tutkimuskysymykseen: 

 

Millainen on kohdeyrityksen ylimmälle johdolle ja aluejohdolle suunnattu 

dynaaminen visuaalinen raportti tuloksen seuraamiseksi? 

 

Tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta kirjallisuuskatsauksen ja konstruktiivisen 

tutkimuksen avulla. Aiemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta etsittiin tehokkaita 

ja havainnollistavia keinoja datan visualisoimiseksi. Tutkimuksen empiirisessä 

osassa kohdeyritykselle konstruoitiin esimerkki visuaalisesta mittaristosta. Rapor-

tille pyrittiin valitsemaan kohdeyrityksen tulosseurannan kannalta oleellisia tietoja 

ja esittämään ne helposti ymmärrettävällä tavalla. 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että datan visualisoinnilla voi-

daan saavuttaa monia hyötyjä. Datan visualisoinnin tarkoituksena on kyetä esittä-

mään suuri datamäärä ymmärrettävässä muodossa, jotta datasta johdettua tietoa 

voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja yrityksen johtamisessa. Ilman visualisoin-

tia suuri määrä olemassa olevasta tiedosta jäisi hyödyntämättä. Visualisointia voi-

daan käyttää monella tavalla joko tutkivissa analyyseissa, tukemaan aiemmin teh-

tyjä päätelmiä tai tiedon kommunikoimisessa organisaation eri käyttäjäryhmien vä-

lillä. Lukijan huomio voidaan monesti herättää hänelle kohdistettujen, mielenkiin-

toisten kuvien avulla tehokkaammin kuin pelkällä tekstillä tai numeroilla. Käyttä-
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jien on helpompi omaksua ja muistaa kuvamuodossa olevaa informaatiota. Visuali-

soinnin avulla voidaan kertoa laaja näkemys datajoukosta ja samanaikaisesti esittää 

sen yksityiskohtainen rakenne, ja välittää siten lukijalle oleellisia lisätietoja. Tiedon 

välityksestä saadaan erityisen tehokasta, kun visualisointiin yhdistetään suullinen 

selitys tai hyödynnetään visualisointeja osana tarinankerrontaa. 

 

Taloudellinen tieto on tyypillisesti abstraktia, epäjatkuvaa ja moniulotteista, jolloin 

sen esittäminen visuaalisessa muodossa ei ole yksiselitteistä. Taloudelliselle tie-

dolle tuleekin kyetä kehittämään ymmärrettäviä visuaalisia metaforia, jolloin tietoa 

voidaan hyödyntää yrityksen tosielämän ongelmien ratkaisemisessa. Yritys voi 

käyttää visualisointia vertaillessa suorituskykyään tavoitteeseen tai aiempaan suo-

rituskyvyn tasoon sekä vertaillessaan itseään kilpailijoihin. Visualisoinnin avulla 

monimutkaisesta talousdatasta voidaan huomata kaavamaisuuksia tai yhteyksiä eri 

mittareiden välillä ja nähdä aikaisia merkkejä trendien muutoksista. Huomatessaan 

muutokset aikaisin yrityksellä on mahdollisuus kehittää reaktiokykyään ja mukau-

tua nopeasti kilpailutilanteen muutoksiin. Visualisoinnilla voidaan myös kommu-

nikoida taloudellista tietoa helposti omaksuttavalla tavalla, mikä auttaa organisaa-

tion muita työntekijöitä ymmärtämään talouden käsitteitä ja tavoitteita. Taloudelli-

sen tiedon uskottavuus kohentuu, kun useammalla henkilöllä on ymmärrys talou-

dellisesta tilanteesta ja siihen liittyvistä syy-seuraus –suhteista. 

 

Visuaalisilla mittaristoilla esitetään yhdessä näkymässä yrityksen suorituskyvyn 

mittareiden oleellisin tieto. Mittaristot voivat käyttää dataa useista eri lähdejärjes-

telmistä ja esittävät informaation hyödyntäen eri visualisointitekniikoita. Tällaiset 

raportit ovat usein dynaamisia, päivittyvät automaattisesti ja mahdollistavat inter-

aktiivisen käytön porautumismahdollisuuksien kautta. Visuaalisia mittaristoja käy-

tetään toiminnan johtamisessa ja päätöksenteon tukena sekä strategisella, taktisella 

että operatiivisella tasolla. Käyttötarkoituksia varten voidaan luoda omat mittaris-

tonsa, mutta usein rakennetaan eri tasoja yhdistelevä versio. Mittaristoihin voidaan 

asettaa raja-arvoja ja hälytyksiä, joiden avulla huomataan ongelmakohdat ja toi-

menpiteiden tarve. Tämän jälkeen informaatioon porautumalla voidaan analysoida 

ongelmien syitä eri näkökulmista myös yksityiskohtia tutkien. 



79 

 

 

Visuaalisia mittaristoja suunniteltaessa on ensin tärkeää määritellä organisaation 

tarpeet ja tavoite, jota varten mittaristoa tullaan käyttämään. Sisällön tulisi olla 

oleellista liiketoiminnan johtamisen kannalta ja pohjautua luotettavaan dataan. Mit-

tariston onnistumiseen vaikuttaa se, että käyttäjät ymmärtävät mihin tietoon mittarit 

pohjautuvat, jotta päätöksiä ei perusteta virheellisiin päätelmiin. Mittariston anta-

man tiedon perusteella ei tulisi tehdä liian äkkinäisiä johtopäätöksiä vaan käyttää 

sitä yhtenä välineenä päätöksenteossa. 

 

Datan visualisointi alkaa käyttäjäryhmän ja ongelman määrittelystä. Tämän jälkeen 

varmistetaan mihin tarkoitukseen tietoa tarvitaan, jotta visualisoinnilla päästään 

kaivattuun tavoitteeseen. Seuraavaksi arvioidaan mistä tarvittava informaatio saa-

daan ja kuinka se tulisi esittää. Usein tunnusluvun tai mittarin taakse kätkeytyy mo-

nenlaista dataa. Laskukaavoja, aika- ja paikkatietoja tai informaatiorakenteita, joi-

den ominaisuuksista, merkityksistä ja vaikutuksista visualisoinnin toteuttajalla tu-

lee olla ymmärrys, jotta lopputuloksena ei anneta virheellistä tai harhaanjohtavaa 

tietoa. Lopuksi tulee huomioida, että visualisoinnin toteutuksessa tulee käyttää te-

hokasta tiedonkäsittelyä, jotta raportin toiminnallisuudet ovat nopeita ja käyttämi-

nen sujuvaa. Data tulisi esittää selkeimmällä mahdollisella tavalla välttäen ylimää-

räisiä elementtejä, kuitenkin niin että kuvaajien ohessa ovat tarvittavat otsikot ja 

selitteet, jotta lukija ei voi erehtyä esityksen sanomasta. 

 

Visuaalisilla mittaristoilla käytetään monesti yksinkertaisia, helposti tulkittavia ja 

ymmärrettäviä visualisointitekniikoita. Perinteisillä pylväskuvaajilla saadaan esi-

tettyä kategorista tietoa tai korostettua yksittäisiä arvoja joukossa. Viivakuvaajien 

avulla voidaan nähdä kehityssuunnat. Matriiseja ja verkostoja hyödynnetään esittä-

mään datan ominaisuuksien välisiä riippuvuuksia ja suhteita. Lämpökartoilla voi-

daan havainnollistaa ilmiön maantieteellistä esiintymistä käyttämällä väriä kartan 

kolmantena ulottuvuutena. Tulkinnan helpottamiseksi lämpökartoilla kannattaa 

vaihdella saman värisävyn luminanssia ja värikylläisyyttä sen sijaan että käytettäi-

siin useampaa värisävyä. Kuvaajissa kuitenkin eri värisävyillä voidaan korostaa ar-

vojen yksilöllisyyttä. Visuaalisilla mittaristoilla on yleistä käyttää yksinkertaisia lii-
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kennevaloja eli punaista, keltaista ja vihreää kiinnittämään huomio tavoitteen saa-

vuttamiseen. Punainen väri mittarissa tai kuvaajassa on käyttäjälle merkki toimen-

piteiden tarpeesta. 

 

Visualisointia toteutettaessa suunnittelijan tulee kyetä yhdistämään tavoite ja visu-

alisointi, jotta visualisointi antaa vastauksen ongelmaan sen sijaan että se nostaisi 

esille epäoleellisen tiedon. Esityksestä pyritään luomaan kohdeyleisöä kiinnostava, 

sisällyttämällä esitykseen mahdollisimman paljoa oleellista tietoa pieneen tilaan. 

Epäolennaiset tiedot ja puhtaasti koristeelliset ominaisuudet jätetään pois. Rapor-

tilla tulee käyttää selkeää logiikkaa tai lisätä kuviin selittävät tekstit, jotta lukijan ei 

tarvitse arvailla merkityksiä eikä synny väärinymmärryksiä. Numeroiden sisällyt-

täminen visualisointiin parantaa usein raportin tarkkuutta. Käyttäjien kannalta on 

tärkeää, että raportti tarjoaa interaktiivisesti tietoa monesta näkökulmasta ja mo-

nella tasolla porautumismahdollisuuksien avulla. Muotoilu tulee pitää mahdollisim-

man yksinkertaisena, jotta kohdeyleisö ymmärtää vaivattomasti visualisoinnin vä-

littämän sanoman ja lukijan huomio pysyy raportin sisällössä. Muotoilussa kannat-

taa kiinnittää huomio yhtenäiseen graafiseen linjaan ja käyttää värejä ja symboleja 

johdonmukaisesti. Toimivan raportin lisäksi visualisoinnin vaikuttavuutta voidaan 

parantaa käymällä raportti suullisesti läpi käyttäjien kanssa ja keskustelemalla tu-

loksista. 

 

Työn empiirisen osan toteutuksessa hyödynnettiin kirjallisuuskatsauksen tuloksia 

visualisoinnin käytöstä taloudellisen tiedon esittämisessä. Empiirisessä tutkimuk-

sessa kohdeyritykselle konstruoitiin tavoitteen mukainen visuaalinen mittaristo, 

jossa yhdelle näytölle koottiin tulosseurannan kannalta oleellisimmat erät. Mittaris-

ton kohderyhmänä ovat yrityksen ylin johto, aluepäälliköt, toimipisteiden päälliköt 

ja sisäinen laskenta. Mittariston näkymä voidaan kohdentaa koko yrityksestä alue- 

ja toimipistetasolle tai liiketoimintalinjoihin. 
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4.2 Kohdeyrityksen visuaalisen mittariston onnistuminen 

 

Kohdeyrityksenä tutkimuksessa oli kattavia lukitus- ja turvallisuusratkaisuja tar-

joava palveluyritys. Yrityksellä on toimintaa 19 toimipisteessä ympäri Suomen.  

Yrityksen kuukausittaista ja vuoden kumulatiivista tulosta halutaan seurata monesta 

näkökulmasta ja monella tasolla. Yrityksen johtoryhmä ja sisäinen laskenta seuraa-

vat tulosta koko yrityksen osalta. Lisäksi tarvitaan hierakkinen näkyvyys alue- toi-

mipiste- ja tulospaikkakohtaiseen tulokseen. Tuloksen seurantaa tehdään myös 

kohdistuen tulospaikkaulottuvuutta mukaileviin liiketoimintalinjoihin.  

 

Tämän työn empiirisen osion tavoitteena oli luoda yhdessä sijainnissa oleva, hel-

posti ymmärrettävä näkymä kohdeyrityksen tuloksen muodostumiseen. Tulosseu-

rannassa tarkastellaan tuloslaskelman eriä, katteita ja liiketulosta. Niitä verrataan 

budjettiin sekä edellisen vuoden toteumaan. Katteiden lisäksi seurataan liikevaih-

don kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, varastojen arvoa 

ja kiertoaikaa, tilaus- ja tarjouskantaa sekä myyntisaamisten ikäjakaumaa. Seuran-

nalta toivotaan mahdollisuutta porautua tarkemmalle tasolle eri erien sisältöön, jotta 

saadaan näkymä yksityiskohtiin ja tuloksen muodostumisen syihin. Tuloksen seu-

rantaa tehdään myös projektikohtaisesti, mutta tässä työssä kyseinen seurannan taso 

on rajattu ulos tutkimuksen piiristä. 

 

Kohdeyrityksen visuaalisen tulosraportin toteutus tehtiin Microsoft Power BI –vi-

sualisointiohjelmalla. Raportin lähtödata tuodaan yrityksen liiketoimintatiedon hal-

lintajärjestelmästä, jossa ylläpidetään taloudellisen informaation mittareita ja datan 

yhdistämisen määrittelyitä. Raportti on dynaaminen ja päivittyy automaattisesti 15 

minuutin välein. Vastuu liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän ja talouden raport-

tien kehityksestä ja ylläpidosta on talousosastolla ja kullekin raportille on määritelty 

vastuuhenkilö osaston sisältä. Julkaisun jälkeen raporttia voidaan muokata tarpeen 

mukaan joustavasti ilman mittavia käyttökatkoja. Pieniä muutoksia voidaan tehdä 

nopealla aikataululla. 
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Raportilta löytyy lukijaa varten viimeisimmän päivityksen aikaleima, joka ilmaisee, 

milloin lähdejärjestelmän data on edellisen kerran latautunut raportille. Tällöin 

käyttäjä voi varmistua tiedon ajantasaisuudesta. Tulosraportille rakennettiin pudo-

tusvalikoilla ajalliset porautumismahdollisuudet vuodelle ja kuukaudelle, jotta ra-

porttia voidaan hyödyntää vertailuun eri kuukausien välillä. Pudotusvalikoiden va-

lintojen avulla voidaan tarkentaa näkymää myös alue-, yksikkö- tai tulospaikkata-

solle, jolloin tulosta voidaan seurata alueittain tai toimipisteittäin käyttäjien tarpei-

den mukaisesti. Myös mittariston kuvaajilla on interaktiivisia ominaisuuksia, jol-

loin napsauttamalla tietokenttää yhdessä kuvaajassa tarkentuvat myös muut mitta-

riston kuvaajat tämän valinnan mukaisiksi. Suodatuksia voidaan tehdä useampia ja 

yhdistellä niitä eri kuvaajista tai pudotusvalikoista. 

 

Visualisointitekniikoiden valinta ja ulkoasun muotoilu pyrittiin pitämään yksinker-

taisena, jotta raportin sisältö on helposti lukijan ymmärrettävissä. Raportilla käyte-

tään viittä tekniikkaa: liikennevaloja hyödyntävää mittaritaulua, pylväskuvaajaa, 

viivakuvaajaa, piirakkakuvaajaa ja taulukkoa. Nämä kaikki ovat perinteisiä ja yk-

sinkertaisia tekniikoita, joita on nopea tulkita. Raportin värimaailma perustuu yri-

tyksen brändin mukaiseen värikarttaan, josta on valittu muutama sävy raportin pää-

teemaksi. Muita värikartan sävyjä käytetään lisätehosteina toimipisteiden kategori-

sessa esittämisessä. Samalla visualisointitekniikalla tehdyillä kuvaajilla on yhden-

mukaiset väritykset, fontit, mittasuhteet ja toiminnallisuudet jolloin kokonaisuus on 

selkeä. Mittarit on nimetty, ellei niiden sanoma ole itsestään selvä, jotta lukijan ei 

tarvitse arvailla mittarin tarkoitusta. Jos ulkoasun muotoilun selkeyteen, johdonmu-

kaisuuteen ja yhtenäiseen linjaan ei kiinnitetä huomiota, on lukijan vaikeampi löy-

tää raportilta tarvitsemansa tieto ja tulkita se oikein. Tarkentavia tietoja on joissain 

kuvaajissa lisätty kuvaajan työkaluvihjeeseen, joka ilmestyy näkyviin, kun hiiri vie-

dään kuvaajan päälle. Mittaristolla on linkkejä, jotka johtavat erillisille yksityiskoh-

taisemmille raporteille. Näin lukijan on mahdollista tutkia tarkemmin esimerkiksi 

liikevaihdon tai muuttuvien ja kiinteiden kulujen muodostumista. 

 

Raportin aikaulottuvuuden toteuttamista suunniteltiin erityisen tarkasti, koska kuu-

kausittaisen tuloksen lisäksi yrityksessä tarkastellaan myös vuoden kumulatiivista 
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tulosta. Yhdelle raporttisivulle mahtuu kuitenkin rajallinen määrä tietoa, joten ra-

portille päätyvien tunnuslukujen ja mittareiden välillä täytyi tehdä valintoja. Kumu-

latiivisten mittareiden toteuttaminen jätettiin tässä työssä sivuosaan ja tunnusluvut 

päädyttiin esittämään mittarikorteilla kuukausittaisina arvoina. Raportin oletusnä-

kymässä mittarikorteilla näkyvät edellisen kuukauden toteutuneet arvot. Toimipis-

tekohtaisen liiketulosprosentin ja liiketoimintalinjan liikevaihdon kuvaajat kylläkin 

ilmaisevat oletusnäkymässä kumulatiivisen toteuman. Ne päivittyvät kuukausittai-

siin lukemiin vasta kuukausivalinnan jälkeen. Raportin käyttäjille tämä ratkaisu voi 

aiheuttaa vaikeuksia tulkita kuvaajia, sillä samalla raportilla on kaksi eri arvoa lii-

ketulosprosentille: toinen kuukaudelle ja toinen kumulatiiviselle. Jos nykyinen rat-

kaisu koetaan hankalaksi, täytyy raportin oletusnäkymän toteutusta kehittää yksi-

selitteisemmäksi tai lisätä raportille ohjeistusta. 

 

Raportille tuotiin numeroina esitetyt mittarien arvot liikevaihdolle, katteille ja lii-

ketulokselle. Nämä aseteltiin raportille ryhmäksi allekkain samaan järjestykseen, 

jossa ne esiintyvät tuloslaskelmassa. Ylimmäisenä on liikevaihdon mittari ja alim-

maisena liiketulos. Kunkin mittarin yhteyteen lisättiin näkyville budjetin mukainen 

kuukauden tavoite sekä vihreä huomioväri tavoitteen saavuttamiselle ja punainen 

tavoitteesta jäämiselle. Näin toteuman ja tavoitteen välinen ero on selkeästi havait-

tavissa ja absoluuttiset luvut nähtävillä. Liikevaihtomittarin vieressä näytetään pro-

sentteina kasvu edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Katteiden vieressä olevat 

mittarit ilmaisevat kateprosentit ja liiketulosprosentin. Prosenttimittareihin ei tois-

taiseksi ole sisällytetty tavoitetta kuten euromääräisiin mittareihin, mutta tämä tieto 

on tarvittaessa lisättävissä.  

 

Numeromuotoiset mittarit on tehty myös varaston ja projektivaraston kuukausittai-

selle muutokselle. Koska lähdejärjestelmästä tuotava data rajautuu toistaiseksi kir-

janpidon tulostileihin, päätettiin kuvaaja varaston arvolle jättää myöhempään vai-

heeseen, jolloin BI-järjestelmään tuodaan kirjanpidon taseen data. Raportille voi-

taisiin jatkokehityksen yhteydessä tuoda tarkempi kuvaaja varastojen arvon seuran-

nalle esimerkiksi viivakuvaajana, josta arvon kehityssuunta näkyy. Vaihtoehtona 
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olisi näyttää mittaritietona varaston kuukausittainen arvo ja rakentaa mittariin po-

rautumismahdollisuus tarkemman tason raportille. Samasta syystä, josta varaston 

arvoa ei tuotu mittaristolle, ei myöskään operatiivisen kassavirran arvoa tai myyn-

tisaamisten ja ostovelkojen kiertoaikoja päätetty toistaiseksi sisällyttää näkymään. 

Kohdeyrityksessä ei kassavirtaa ja kiertoaikoja lasketa toimipistekohtaisesti, joten 

näkymä niistä tulisi rajautumaan koko yrityksen tasolle. Raportin suunnittelijan ja 

käyttäjien tulisi harkita, kannattaako näille yritystason mittareille luoda oma raport-

tinsa, koska niitä ei voida samaan tapaan suodattaa tarkemmalle tasolle kuin tämän 

tutkimuksen raportille valittuja mittareita. 

 

Kuluvan vuoden kuukausittaiset liikevaihdot ja liiketulos esitetään omina kuvaaji-

naan. Toteumaluvut näytetään kuukausittaisina pylväskuvaajina ja tavoitteet viiva-

kuvaajana koko vuodelle, jotta lukija näkee helposti tavoitteen saavuttamisen kuu-

kausitasolla sekä tavoitteet myös tuleville kuukausille. Näihin kuvaajiin on lisätty 

linkit, joita napsauttamalla lukija pääsee tunnuslukuun liittyvälle erilliselle rapor-

tille, kuten liikevaihtoraportille. Liikevaihdon jakautuminen liiketoimintalinjoihin 

on esitetty piirakkakuvaajana, josta nähdään eri liiketoimintojen osuus liikevaih-

dosta. Jos jatkossa järjestelmään määritellään laskentatavat myös liiketoimintojen 

katteille, voidaan katetieto lisätä tähän kuvaajaan. Liikevaihtoa seurataan raportilla 

myös asiakkuuksittain, jolloin saadaan avoin näkymä liikevaihdoltaan suurimpiin 

asiakkaisiin toimipiste- ja kuukausitasolla sekä kumulatiivisesti koko vuodelle. 

Tällä näkymällä voidaan myös kiinnittää huomio siihen, että kohdeyrityksen ym-

märrys yksittäisten asiakkaiden sijoittumisesta suurempiin asiakaskokonaisuuksiin 

on parantunut ja saatavilla on laadukkaampaa tietoa asiakkuuksista. Pylväskuvaa-

jana esitetään myös toimipistekohtainen liiketulosprosentti, jossa x-akselille ovat 

aseteltuna toimipisteet ja y-akselilla on toimipisteen kumulatiivinen liiketulospro-

sentti kuluvalle vuodelle. Kuvaajaa voidaan tarkentaa kuukausitasolle valitsemalla 

raportilta haluttu kuukausi. Näin saadaan nopea näkymä yksikkökohtaiseen suori-

tukseen.  

 

Osa raportilla käytetyistä visualisointitekniikoista valikoitui luonnollisesti, kuten 

kuukausittaisen liikevaihdon kuvaaminen pylväinä, liiketoimintojen liikevaihdon 
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esittäminen piirakkakuvaajana ja asiakasnäkymän toteutus TOP10-taulukkona. Joi-

denkin mittareiden kohdalla valinta ei ollut yksiselitteinen, vaan tieto olisi voitu 

esittää toisinkin. Katteista olisi voitu tehdä samankaltaiset kuvaajat kuin liikevaih-

dosta ja liiketuloksesta, mutta jokaisesta katteesta olisi silloin selkeyden vuoksi täy-

tynyt laatia oma kuvaajansa. Eri kuvaajista, joissa jokaisessa näkyvillä on usea kuu-

kausi, olisi myös ollut vaivalloisempaa nähdä yksittäisen kuukauden katerakennetta 

ja tavoitteen saavuttamista.  

 

Raportille valittuja mittarivisualisointeja käyttämällä kuukauden tulos saadaan 

näyttävästi esille, mutta toisaalta menetetään selkeä näkymä kuluvan vuoden kehi-

tyssuuntaan. Kehityssuunta näkyy kyllä mittarin taustakuvana, mutta taustakuvan 

tarkoitus ja sanoma eivät liene lukijalle itsestään selvää. Havainnoimalla kehitys-

suunnasta aikaisia merkkejä potentiaalisista riskeistä, voidaan ongelmiin reagoida 

hyvissä ajoin. Taustakuvan kuvaajan muodostumisesta täytynee kertoa käyttäjille 

suullisesti raportin käyttöönoton yhteydessä enemmän kuin muista raportin kuvaa-

jista. Taustakuvan poistamista mittareilta voidaan harkita, jos sen toiminnallisuutta 

ei käytännössä koeta hyödylliseksi. Mittareilla käytetty värikoodaus on hyödylli-

nen, sillä se kertoo hetkessä tavoitteiden saavuttamisesta tai tavoitteesta jäämisestä 

jo ennen kuin lukija on tarkastellut yhtään raportin lukua tai kuvaajaa. 

 

Toimipistekohtaisen liiketuloksen ottaminen mukaan raportille ei ollut oletuksena 

tätä työtä aloitettaessa. Se kuitenkin antaa hyvän kuvan vuoden kumulatiivisesta 

operatiivisesta suorituksesta ja toiminnan tehokkuudesta sekä eroista eri toimipis-

teiden välillä ja alueiden sisällä. Tarkempi vertailu eri liiketoimintayksiköiden vä-

lillä on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Vertailumallin ja raportin kehittäminen voi-

taisiin tehdä jatkona tälle tutkimukselle. Näin voitaisiin mahdollisesti saada kulura-

kenteesta selville eroja eri yksiköiden toiminnassa ja ottaa hyväksi havaittuja toi-

mintamalleja käyttöön muissakin toimipisteissä. 

 

Raportille ei toistaiseksi tuotu informaatiota yrityksen tilaus- ja tarjouskannan ke-

hittymisistä, jotka edesauttaisivat tulevaisuuteen katsomista. Tilaus- ja tarjousdatan 
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siirtäminen kohdeyrityksen BI-järjestelmään on tämän työn toteutushetkellä käyn-

nissä, joten raportin alareunan vapaana olevaan tilaan voidaan myöhemmässä vai-

heessa ottaa mukaan kyseiset tiedot esimerkiksi viivakuvaajina toteutettuna. Rapor-

tin merkitystä päätöksenteon apuvälineenä voitaisiin lisätä myös kehittämällä en-

nustemalleja yrityksen tulokselle ja yhdistämällä niitä raportilla jo oleviin kuvaa-

jiin. Näin saataisiin ajantasainen arvio tulevaan kehityksen kulkuun. Jatkokehityk-

senä tälle työlle voitaisiin vastaavanlainen näkymä rakentaa kohdeyrityksen kon-

serniraportoinnin datasta, sillä yrityksen konsernituloksen rakenne poikkeaa paikal-

lisesta tuloksen rakenteesta. Tämän dynaaminen toteutus edellyttäisi rajapinnan 

luomista konsernin talousraportointijärjestelmään. 

 

4.3 Tulosten vertailu aiempaan tutkimustietoon ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin visuaalisen mittariston suunnittelua käytännön ym-

päristössä. Tutkimuksen perusteella tehdyt johtopäätökset vahvistavat visualisoin-

nin suunnittelusta aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia: 

1. Käytännön suunnittelutyössä on tärkeää, että raportin kehittäjä ymmärtää 

tavoitteet, joiden saavuttamiseen mittaristolla voidaan vaikuttaa (Ballou et 

al. 2010, s. 29; Larsson et al. 2017, s. 339-340; Munzner 2009, 2017). Ta-

voitteet vaikuttavat sekä siihen, mitä tietoja raportille valitaan, että missä 

muodossa tieto esitetään.  

2. Ennen visualisointia tulee olla ymmärrys taustalla olevasta datasta, tietojär-

jestelmistä ja organisaation prosesseista (Ballou et al. 2010, s. 29-31; Jan-

vrin et al. 2014; Lux 1997, s. 58-59). Siten mittarit rakennetaan oikeaan ja 

riittävään tietoon perustuen. Virheelliset taustamäärittelyt antavat virheelli-

siä tuloksia, joiden perusteella saatetaan tehdä vääriä päätöksiä. Ymmärrys 

datasta usein vielä lisääntyy visualisointiprosessin myötä (Schroeder et al. 

2006, s. 3-6). 

3. Vaikein osuus visualisoinnin suunnittelussa on valita monista vaihtoeh-

doista oikea tekniikka informaation esittämiseen (Kubernatova et al 2018, 

s. 209; Tegarden 1999, s. 16; Yigitbasioglu ja Velcu 2012, s. 43), jotta kuva 
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tai kuvaaja antaa kattavan tiedon tunnusluvusta tai suorituskyvyn mittarista, 

kehityssuunnasta ja mahdollisista riskeistä. 

4. Yksinkertaiset ja perinteiset visualisointitekniikat ja muotoilut ovat käyttä-

jän näkökulmasta ymmärrettävimpiä ja niiden tulkinta ei ole aikaa vievää 

(Larsson et al. 2017; Meloncon ja Warner 2017, s. 4-5; Schwabish 2014, s. 

210). Raportin ulkomuoto tulee pitää selkeästi jäsenneltynä ja visualisoinnit 

yhdenmukaisina, jotta käyttäjän huomio pysyy raportin sisällössä. 

5. Visualisoinnin avulla ja raja-arvoja määrittäen kyetään potentiaaliset riskit 

huomaamaan entistä aiemmin (Ballou et al. 2010, s. 28-32; Eckerson 2010). 

Siten riskien vaikutusten pienentämiseksi tarvittavat toimenpiteet voidaan 

aloittaa varhaisemmassa vaiheessa  

 

Koska tutkimus ei ulottunut raportin käyttöönottoon asti, voitaisiin jatkotutki-

muksissa selvittää visuaalisten mittaristojen roolia erityisesti strategisen ja tak-

tisen johtamisen välineenä ja mittaristojen vaikutusta päätöksentekoon käytän-

nössä. Aiheesta löytyy toistaiseksi niukasti akateemista tutkimustietoa. Koh-

deyrityksen tapauksessa voitaisiin seurata, kokevatko käyttäjät hyötyvänsä ra-

portin antamasta näkymästä, mihin tarkoitukseen he raporttia todellisuudessa 

käyttävät ja miten raportin tiedot mahdollisesti vaikuttavat käyttäjien päätök-

sentekoon. 

 

Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös selvittää visuaalisten mittaristojen interak-

tiivisuuden tasoa. Aiemmissa tutkimuksissa korostettiin monimutkaisuuden ja 

käytettävyyden välisen tasapainon löytämistä (Yigitbasioglu ja Velcu 2012, s. 

43), mutta tätä ei ole määritelty tarkemmin. Kuinka paljon mittaristolle voidaan 

sisällyttää interaktiivisia ominaisuuksia, että käyttäjä vielä kokee raportin help-

pokäyttöisenä? Runsaasti interaktiivisuutta sisältävillä raporteilla mahdolliste-

taan mittareiden tarkastelu useasta näkökulmasta, mutta käytettävyyden kan-

nalta raportin lukijalla tulisi säilyä hallinnan tunne ja ymmärrys näkymän sisäl-

löstä. 
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