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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee data-analytiikan hyödyntämistä pk-
yrityksissä erityisesti johdon laskentatoimessa. Tutkielman tarkoituksena on 
selvittää, miten pk-yritys voi hyötyä data-analytiikasta johdon laskentatoimen 
alueella, ja millaisia valmiuksia ja kyvykkyyksiä tämä vaatii yritykseltä. Tutkielma 
pyrkii tutkimaan johdon laskentatoimen, data-analytiikan ja tiedon hyödyntämisen 
välisiä suhteita. 
 
 
Aihepiiriä lähestyttiin tutkimalla laajasti relevanttia akateemista kirjallisuutta sekä 
toteuttamalla kvalitatiivinen tapaustutkimus aiheesta. Tutkimuksen kohteena 
toimi suomalainen ohjelmistoalan pk-yritys, josta kerättiin tutkimuksen 
primääriaineisto haastattelemalla yrityksen johtoryhmän jäsenet. Nämä 
haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Kokonaisuudessaan haastatteluja 
tehtiin kymmenen kappaletta. 
 
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan sanoa, että mikäli data-analytiikan avulla 
tuotettua tietoa osataan hyödyntää päätöksenteossa, paranee yrityksen 
päätöksenteon laatu ja näin yritys saa merkittäviä hyötyjä. Näiden hyötyjen 
koettiin olevan suurempia, kun yritys toimii dynaamisella ja kompleksisella 
toimialalla. Tässä onnistuminen vaatii yritykseltä kuitenkin niin operationaalisia 
kuin dynaamisia kyvykkyyksiä. Erityisen merkittävänä tekijänä nähtiin tiedon 
hyödyntämisen kyvykkyys, jotta dataa osataan hyödyntää päätöksenteossa 
oikein. Tutkimuksessa havaittiin, että mikäli yrityksestä puuttuvat operationaaliset 
kyvykkyydet, ei voida olla varmoja myöskään dynaamisten kyvykkyyksien 
löytymisestä. Jatkotutkimusaiheeksi tutkimuksessa ehdotetaan juuri 
dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa käsittelevän tutkimuksen yhdistämistä data-
analytiikan hyödyntämiseen. 
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The objective of this thesis is to examine the utilization of data analytics in a SME 
company especially in the field of management accounting. The purpose of the 
study is to figure how a SME company can benefit from utilizing data analytics in 
management accounting and also what kind of resources and capabilities that 
requires from the company. The thesis aims to examine the relationships 
between management accounting, data analytics and information usage. 
 
 
Topic was approached by carrying out a broad literature review as well as 
conducting a qualitative case study around the topic. The object of the case study 
was a Finnish SME company operating in the software industry. Data for the 
study was gathered with themed interviews. All members from the management 
team of the company were interviewed and in total the data consisted of ten 
interviews. 
 
 
The main finding of the study was that if there is a capability to utilize the 
information produced with the help of data analytics the quality of organizational 
decision-making will improve. This effect was seen to be bigger when the 
company operates in an environment of high complexity and dynamicity. In order 
to achieve this the company needs both operational and dynamic capabilities. 
The capability of utilizing the information was seen to be a major factor in using 
the data to back up the decisions in a correct way. It was observed that if the 
company lacks organizational capabilities one cannot be sure about the 
existence of dynamic capabilities. It was suggested that further research on the 
topic should focus in combining the research around dynamic capabilities to the 
utilization of data analytics. 
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1. Johdanto 
 

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee data-analytiikan hyödyntämistä pienten ja 

keskisuurien yritysten eli pk-yritysten johdon laskentatoimen alueella. Euroopan 

komissio (2003) määrittelee pk-yritykseksi yrityksen, jonka henkilöstömäärä on alle 

250 ja joiden liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma 

on alle 43 miljoonaa euroa. Pk-yritysten merkitys kansantaloudelle on suuri, sillä 

esimerkiksi Suomessa yrityksistä vuonna 2018 noin 97,7 prosenttia oli pk-yrityksiä 

(SVT, 2019). Yritysjohtajien nähdessä teknologian muutoksen merkittävimpänä 

ulkoisena, markkinaa muokkaavana voimana, nousee datan ja sen hyödyntämisen 

mahdollisuuksien ymmärtäminen entistä suurempaan rooliin (IBM, 2013). Uudet 

teknologiat ja kerrytettävän datan määrä tuovat monia mahdollisuuksia johdon 

laskentatoimen kentälle. Kansantaloudellisesti puhutaan erittäin merkittävästä asiasta, 

sillä pk-yrityksien suuresta määrästä johtuen näiden muuttaessa toimintatapojaan, 

leviää muutos nopeasti koko toimialalle. Jos pk-yritykset kykenevät toimimaan datan 

avulla paremmin, tuovat nämä myös kansantalouteen mukanaan kasvua. Tämä 

toisaalta lisää myös painetta johdon laskentatoimen kentällä työskenteleville 

henkilöille, sillä heidän ammattinsa on kovassa murroksessa big datan ja liiketoiminta-

analytiikan myötä. Tähän muutokseen vastaaminen nähdäänkin alan suurimpana 

haasteena. (Griffin & Wright, 2015) 

 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tarkastelun kohteena on suomalainen 

ohjelmistoalan pk-yritys. Tavoitteena on selvittää, miten yrityksessä koetaan data-

analytiikka, sen avulla tuotetun tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja tästä 

saatava kilpailuetu. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja teoreettinen viitekehys 
 

Työ keskittyy data-analytiikan hyödyntämiseen johdon laskentatoimen alueella. 

Erityisen mielenkiinnon kohteena on se, kuinka data-analytiikan avulla voidaan tuottaa 

informaatiota, joka auttaa yritysjohtoa päätöksenteossa. Johdon laskentatoimen ja 
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analytiikan suhdetta on kuitenkin tutkittu varsin vähän. Vaikka tutkimuksia on tehty 

molempien aihepiirien osalta, näiden välistä suhdetta on tutkittu melko vähän. Tämä 

on jopa huolestuttanut tutkijoita viime aikoina. (Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018) 

Tämä tutkimus pyrkii täten yhdistämään näitä kahta aihepiiriä koskevaa tutkimusta ja 

tuomaan niitä pk-yrityksen kontekstiin. Tämän lisäksi mukaan tuodaan tiedon 

hyödyntämisen näkökulma. Pk-yrityksen pienempi henkilöstömäärä voi tarkoittaa sitä, 

että tietyt kyvykkyydet puuttuvat organisaatiosta, joten on tärkeää ottaa tämä 

huomioon, kun tutkitaan analyyttisten mallien tuottaman tiedon hyödyntämistä (Ali et 

al., 2017; Lybaert, 1998). 

 

Aikaisempaa kirjallisuutta lähestytään aihepiiri kerrallaan, ja näitä aihepiirejä pyritään 

sitten kytkemään toisiinsa. Ensimmäisenä on tarkoitus perehtyä syvemmin erityisesti 

johdon laskentatoimeen pk-yrityksessä ja erityisesti johdon laskentatoimen 

menetelmien soveltumiseen pk-yrityksen kontekstiin. Aikaisempi tutkimus on 

keskittynyt paljon esimerkiksi johdon laskentatoimen työnkuvan muuttumiseen (esim. 

Appelbaum et al., 2017; Cokins, 2013; Schneider et al., 2015; Warren et al., 2015). 

Tämä tutkimus on hyvin ajankohtaista ja havaittavissa on se, että laskentatoimen 

ammattilaisilta halutaan entistä enemmän analyyttisiä kyvykkyyksiä. Johdon 

laskentatoimen kenttä eroaa myös pk-yrityksissä siitä, mitä harjoitetaan suuremmissa 

konserneissa, mutta vaikka aihetta on tutkittu jonkin verran (esim. López & Hiebl, 2015; 

Malagueño et al., 2018; Nandan, 2010; Pelz, 2019), ei akateemisessa tutkimuksessa 

ole vielä kertynyt kovin hyvää kuvaa siitä, millainen johdon laskentatoimen rooli oli pk-

yrityksessä. 

 

Tietojärjestelmien merkitystä pk-yrityksessä on myös tutkittu viime vuosina ja kohteena 

on ollut erityisesti näiden tuottaman informaation hyödyntäminen pk-yrityksessä (esim. 

Ali et al., 2017; Kosalge & Ritz, 2015; Lybaert, 1998; Neirotti et al., 2018; Olufemi, 

2018). Vaikka aikaisemmin mainittiin tämän kirjallisuuden vähäinen yhteys 

laskentatoimea koskevaan kirjallisuuteen, on tähänkin liittyvää kirjallisuutta jonkin 

verran (esim. Appelbaum et al., 2017; Brands & Holtzblatt, 2015; Rikhardsson & 

Yigitbasioglu, 2018; Schneider et al., 2015; Warren et al., 2015). 

 

Tämän kirjallisuuden perusteella tutkimusaukko on selkeä, sillä data-analytiikan ja 

johdon laskentatoimen suhdetta ei vielä ymmärretä kovin hyvin. Tämän ovat 
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havainneet myös muut tutkijat kirjallisuuskatsauksissaan (López & Hiebl, 2015; 

Nandan, 2010; Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018). Tieteellisen kirjallisuuden tuoreus 

aihepiirien osalta on myös omiaan kertomaan siitä, että kysyntää alan tutkimukselle 

on. Suurin osa materiaalista on alle 10 vuotta vanhaa, mikä kertoo aihepiirin herättävän 

kiinnostusta akateemikoiden keskuudessa. 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

 

Kuvio 1 kuvaa tämän tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Tutkimuksen olennaisimpia 

käsitteitä ovat johdon laskentatoimi, data-analytiikka sekä tiedon hyödyntäminen. 

Näitä käsitteitä tutkitaan pk-yrityksen kontekstissa. 

 

 

1.2. Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Tutkielman päätutkimuskysymys on seuraava: 

 

 

Miten pk-yritys voi hyötyä data-analytiikasta johdon laskentatoimen alueella? 

 

 

Pk-yrityksen laskentatoimi

Ulkoinen 
laskentatoimi Johdon laskentatoimi

Tiedon 
hyödyntäminen Data-analytiikka



 4 

Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten data-analytiikalla voitaisiin tuottaa pk-

yrityksen johtamisessa auttavaa tietoa. Pk-yrityksen tapauksessa on otettava 

huomioon erityisesti eri resurssien niukkuus. Pk-yritys ei voi esimerkiksi hankkia tiedon 

tuottamista varten kaikista kalleimpia ohjelmistoja, eikä pk-yrityksessä ole välttämättä 

osaamista yhtä paljon kuin suuremmassa yrityksessä. (Ali et al., 2017; Lybaert, 1998) 

Nämä rajoitteet huomioiden pyritään tutkimaan data-analytiikan roolia pk-yrityksen 

johdon laskentatoimen alueella. 

 

 Varsinaisen tutkimuskysymyksen lisäksi tutkitaan seuraavaa alatutkimuskysymystä: 

 

 

Millaisia valmiuksia ja kyvykkyyksiä data-analytiikan hyödyntäminen vaatii pk-

yritykseltä? 

 

 

Kun tutkitaan data-analytiikan hyötyjä, on tärkeä myös ottaa huomioon se, millaisia 

resursseja yritykseltä vaaditaan siihen, että analytiikan tuottamaa informaatiota 

kyetään hyödyntämään. Tutkimus pyrkii näin vastaamaan siihen, mitkä resurssit ovat 

välttämättömiä data-analytiikan hyödyntämisen onnistumiselle. Resurssien lisäksi 

pyritään keskittymään siihen, millaisia tekijöitä implementoitaessa data-analytiikkaa 

osaksi informaation tuottamista olisi hyvä ottaa huomioon niin aikaisemman 

tutkimuksen kuin yrityksen kokemusten pohjalta. 

 

Työ on rajattu koskemaan juurikin pk-yrityksen kontekstia, sillä isommissa yrityksissä 

toteutetut data-analytiikkaratkaisut eivät välttämättä sovellu sellaisenaan pienempiin 

yrityksiin. Tavoitteena on tutkia data-analytiikan mahdollisia sovellutuksia johdon 

laskentatoimen alueella ottaen huomioon pk-yrityksen resurssit. Työssä pyritään 

tutkimaan myös, millaisia kyvykkyyksiä pk-yritykseltä vaaditaan, että data-analytiikan 

tuottama informaatio pystytään hyödyntämään johdon päätöksenteossa. Koska 

tutkielma toteutetaan tapaustutkimuksena, on syytä ottaa huomioon se, että 

kohdeyrityksen liiketoiminta määrittelee paljolti data-analytiikan mahdollisuuksia. 

Tässä tapauksessa kyseessä on Software as a Service eli SaaS-liiketoimintaa 

harjoittava yritys, joten käytettävissä olevan datan määrä on perinteisempiä toimialoja 

suurempi. Tämä vaikuttaa osaltaan tutkimustulosten yleistettävyyteen. 
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1.3. Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla kohteena olevasta yrityksestä. 

Haastateltuja henkilöitä olivat koko yrityksen johtoryhmä. Koko johtoryhmä 

haastateltiin, jotta saatiin mahdollisimman kattava käsitys yrityksen valmiuksista tiedon 

hyödyntämiseen. Yhteensä haastatteluja tehtiin kymmenen kappaletta. Johtoryhmä 

sisältää hyvin erilaisilla taustoilla olevia ja erilaisissa tehtävissä toimivia henkilöitä, 

jolloin tutkimukseen saatiin edustetuksi kaikki yrityksen toiminnot. 

 

Haastattelumateriaali litteroitiin ja tämän jälkeen analysoitiin aineistolähtöisesti 

hyödyntäen teemoittelua. Tämän jälkeen aineisto käytiin läpi teorialähtöisen analyysin 

keinoin, jolloin tutkittiin aineistosta nousseiden teemojen vastaavuutta aikaisempaan 

kirjallisuuteen. Tavoitteena oli laajentaa aineiston avulla ymmärrystä siitä, mitä 

organisaatio voisi saavuttaa hyödyntämällä data-analytiikkaa johdon laskentatoimen 

alueella ja millaisia resursseja tämä vaatii organisaatiolta. Aineistoa pyritään 

analysoimaan siten, että aineistosta löytyviä teemoja verrataan kirjallisuudesta 

löytyneisiin ja näiden avulla pyritään löytämään yhtenäisyydet ja eroavaisuudet. 

 

 

1.4. Tutkimuksen rakenne 
 

Johdannon jälkeen tutkielman toisessa luvussa käsitellään aihepiiriä koskevaa 

akateemista kirjallisuutta. Toinen luku keskittyy ensimmäisenä johdon laskentatoimea 

käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkii kirjallisuutta erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta. 

Käsiteltävänä on myös erityisesti se, miten yrityksen toimintaympäristö vaikuttaa 

johdon laskentatoimesta saataviin hyödynnettäviin menetelmiin. 

 

Toisena teemana luku käsittelee data-analytiikkaa johdon laskentatoimessa. Ensiksi 

data-analytiikan tärkeimmät määritelmät tehdään tutuiksi. Osio pyrkii myös tuomaan 

esiin tieteellistä tutkimusta siltä osin kuin se käsittelee data-analytiikan ja 

liiketoimintatiedon (business intelligence, BI) hyödyntämistä osana johdon 

laskentatoimea. Toisaalta osio käsittelee myös data-analytiikan hyödyntämistä pk-

yritysten kontekstissa. 
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Kolmantena luku siirtyy käsittelemään data-analytiikan ja BI:n implementointia ja 

käyttöönottoa pk-yrityksessä ja erityisesti näiden avulla tuotetun tiedon hyödyntämistä. 

Luvussa käydään läpi erilaisia ongelmia, joita implementoinnissa usein havaitaan. 

Tämän jälkeen tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten analytiikalla tuotettu 

tieto siirtyy osaksi päätöksentekoa. 

 

Kolmannessa luvussa käydään lyhyesti läpi tutkimuksessa käytetty aineisto sekä 

tutkimusmenetelmät. Tästä siirrytään luontevasti lukuun neljä, jossa tutkimusaineisto 

analysoidaan teemoittain läpi. Viidennessä luvussa nostetaan vielä esiin edellisen 

luvun analyysin tärkeimmät havainnot, tehdään johtopäätökset ja käydään läpi 

tutkimuksen aikana nousseet jatkotutkimusideat. Luvussa arvioidaan myös 

tutkimuksen luotettavuutta.  
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2. Johdon laskentatoimi ja data-analytiikka pk-

yrityksessä 
 

Tämä kappale pyrkii käsittelemään johdon laskentatoimen roolia pk-yrityksessä ja 

käymään läpi tämänhetkisen kirjallisuuden aiheesta. Pk-yrityksen rajalliset resurssit 

voivat vaikuttaa siihen, miten johdon laskentatoimea sovelletaan, joten isompien 

yritysten kontekstissa tehtyä tutkimusta ei suoraan voida yleistää pienempiin yrityksiin. 

Johdon laskentatoimea tässä kontekstissa käsittelevä kirjallisuus on paikoitellen 

tuloksiltaan jopa ristiriitaista. Tähän johtuvia syitä käsitellään myös seuraavissa 

kappaleissa. 

 

 

2.1. Pk-yrityksissä käytettävät johdon laskentatoimen 

menetelmät 

 
Vaikka johdon laskentatoimea on tutkittu pitkään, tieteellinen tutkimus sen 

toimivuudesta pk-yrityksen kontekstissa on varsin vähäistä. Teoreettisia käsitteitä ei 

ole määritelty kovin tarkasti, mikä johtaa samankaltaisten tutkimusten eriäviin tuloksiin. 

Erityisesti tapaustutkimusten vähyys aiheesta johtaa siihen, että johdon 

laskentatoimen roolista pk-yrityksissä ei ole vielä kertynyt syvällistä ymmärtämistä. 

Kuitenkin suurin osa tutkimuksista on havainnut johdon laskentatoimen hyödyllisyyden 

pk-yrityksille, joten tämän ilmiön tutkimiselle syvemmin yksittäisiin yrityksiin 

perehtymällä on selkeä tarve. (Pelz, 2019) Mielenkiintoista on, että vaikka on havaittu 

johdon laskentatoimen olevan hyödyllistä myös pk-yrityksille, ei tutkimuksissa ole vielä 

pääasiassa keskitytty löytämään syitä sille, miksi pk-yritykset eivät juurikaan hyödynnä 

johdon laskentatoimen menetelmiä (López & Hiebl, 2015). Esimerkiksi Armitage et al. 

(2016) totesivat analysoidessaan aikaisempaa tutkimusta, että yllättävän vähän 

tiedetään siitä, kuinka paljon pk-yritykset käyttävät johdon laskentatoimen tekniikoita. 

 

Jonkin verran tutkimusta on tehty yksittäisten menetelmien, kuten esimerkiksi 

Balanced Scorecardin hyödyntämisestä pk-yrityksissä (esim. Dobrovic et al., 2018; 
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Fernandes et al., 2006; Malagueño et al., 2018; Manville, 2007; Sousa et al., 2006). 

Näiden tutkimusten tuloksia ei kuitenkaan voida suoraan yleistää koko johdon 

laskentatoimen kenttää koskeviksi. Suuntaa-antavia viittauksia voidaan kuitenkin 

saada esimerkiksi siitä, millaisia ongelmia kohdataan implementoitaessa menetelmiä. 

Balanced Scorecardin osalta tutkimuksissa on havaittu, että johtajat kyllä ymmärtävät 

sen hyödyt, mutta silti harvassa yrityksessä on otettu menetelmää käyttöön (Dobrovic 

et al., 2018; Hudson et al., 2001; Sousa et al., 2006). Implementoinnissa on myös 

huomattu, että saatavat hyödyt realisoituvat jopa kahden-kolmen vuoden viiveellä 

(Malagueño et al., 2018; Manville, 2007). Tämän vuoksi menetelmän implementoinnin 

jälkeen tärkeään rooliin nousee muutosjohtaminen, jotta yleisimmät ongelmat, kuten 

muutosvastarinta ja henkilöstön kouluttaminen, saadaan ratkaistua (Fernandes et al., 

2006; Malagueño et al., 2018; Manville, 2007; Sousa et al., 2006). Nämä havainnot 

todennäköisesti pätevät myös muihin johdon laskentatoimen menetelmiin, mutta 

suoraan tätä ei voida olettaa. 

 

Pelz (2019) määrittelee nykyisen kirjallisuuden perusteella johdon laskentatoimen 

menetelmät seuraaviin kategorioihin: 

 

1. Laskentatoimipohjaiset hallinnon valvontajärjestelmät 

2. Liiketoiminnan suunnittelu 

3. Vapaamuotoiset hallinnon valvontajärjestelmät 

4. Henkilöstövoimavarojen johtaminen 

5. Ainoastaan ulkoisen laskentatoimen informaation hyödyntäminen 

6. Likviditeetin hallinta maksukyvyn turvaamiseksi 

 

 

Näistä menetelmistä nuorissa ja pienissä yrityksissä hyödynnetään hänen mukaansa 

lähinnä kohtia 1, 2 ja 5. Vaikka López ja Hiebl (2015) mainitsivatkin, ettei syitä johdon 

laskentatoimen hyödyntämättömyydelle ole kovin paljoa tutkittu, Cuzdriorean (2017) 

sai tutkimuksessaan selville neljä syytä siihen, miksi romanialaisissa pk-yrityksissä ei 

ole otettu johdon laskentatoimen keinoja käyttöön: 
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1. Menetelmien käyttöönottoon kuluva aika 

2. Johdon sitoutumattomuus menetelmien käyttöönottoon 

3. Nykyisten toimintamallien kanssa ei koeta merkittäviä ongelmia 

4. Taloudelliset rajoitteet 

 

 

Nämä syyt koskivat vain perinteisiä johdon laskentatoimen menetelmiä. Modernien 

menetelmien osalta syyt olivat yrityksen toimintojen luonteiden sopimattomuudessa 

suhteessa sovellettaviin menetelmiin sekä implementaatiokustannuksissa. 

(Cuzdriorean, 2017) Näitä ongelmia voidaan peilata Lópezin ja Hieblin (2015) 

havaintoja vasten; he havaitsivat pk-yrityksen törmäävän usein ongelmiin 

implementoidessaan johdon laskentatoimen menetelmiä, jotka on suunniteltu 

isommille yrityksille. 

 

Tutkittaessa johdon laskentatoimea pk-yrityksen kontekstissa, on tärkeää huomioida 

erityisesti resurssien niukkuuden merkitys. Niukat resurssit johtavat monesti siihen, 

että tiettyjä laskentatoimen toimintoja ulkoistetaan. Sitä ei ole kyetty tieteellisessä 

kirjallisuudessa vielä selvittämään, mikä on optimaalinen ulkoistamissuhde yrityksen 

elinkaaren missäkin vaiheessa. Ongelmana ulkoistamisessa on kuitenkin se, että 

vaikka johdon laskentatoimen menetelmillä saadaan tällöin informaatiota 

käytettäväksi, ei yrityksen johdolla ole välttämättä kompetenssia hyödyntää näiden 

raporttien sisältämää informaatiota. (Banham & He, 2014; Nandan, 2010) Tiedon 

hyödyntämiseen palataan myöhemmin tässä tutkielmassa. 

 

Tutkittaessa pk-yrityksessä hyödynnettäviä johdon laskentatoimen menetelmiä, on 

havaittu, että monesti näiden yritysten maailma eroaa merkittävästi akateemisessa 

kirjallisuudessa esitetystä maailmasta. Johdon laskentatoimen menetelmiä 

hyödynnetään näissä yrityksissä hyvin rajallisesti pääasiassa kahdesta syystä: 

saatavia hyötyjä ei koeta kustannuksia suurempana, tai yrityksen markkinapositio on 

ollut vahva jo ilman johdon laskentatoimen menetelmien hyödyntämistä. (Lohr, 2012) 

Kyseessä ei aina ole myöskään johdon tietämättömyys. Hudson et al. (2001) 

havaitsivat, että vaikka strateginen suorituskyvyn johtaminen koettiin johtajien 

keskuudessa tärkeäksi, yksikään tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä ei ollut 

tehnyt aloitetta omien järjestelmiensä kehittämiseksi. Tutkimuksessa havaittiinkin, että 
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kehitysprojektien olisi hyvä tuottaa merkittäviä hyötyjä jo lyhyelläkin aikavälillä, jotta 

varmistettaisiin kehityksen jatkuminen. 

 

Pk-yrityksetkään eivät ole millään tasolla homogeenisiä, joten analysoitaessa johdon 

laskentatoimea tässä kontekstissa, on otettava huomioon yrityksen toimintaympäristön 

vaikutus hyödynnettävien menetelmien soveltuvuuteen. Esimerkiksi yrityskoko voi 

vaihdella pk-yrityssektorillakin merkittävästi. Yksiselitteistä kuvaa ei kuitenkaan ole 

saatu vielä erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Esimerkiksi yrityskoon vaikutusta on 

hankala arvioida nykyisen tutkimuksen pohjalta. Siinä missä esimerkiksi Shields ja 

Shelleman (2016) havaitsivat jo mikrotason yrityksissä (alle 20 työntekijää) johdon 

laskentatoimen menetelmien olevan yllättävän laajassa käytössä, López ja Hiebl 

(2015) taas olivat löytäneet useammankin tutkimuksen, joissa oli todettu pienimpien 

pk-yritysten käyttävän johdon laskentatoimea lähinnä tuottaakseen informaatiota 

ulkoisille tahoille, kuten esimerkiksi pankeille. Tähän suuntaan viittaavat myös 

Malagueño et al. (2018) tutkimustulokset, sillä hekin havaitsivat tutkiessaan Balanced 

Scorecard -menetelmän toimintaa pk-yrityksessä, että saatavat hyötyvaikutukset 

menetelmän implementoinnista ovat vahvempia hieman vakiintuneemmissa (more 

established) yrityksissä, kun moni mikrotason yritys taas on hieman varhaisemmassa 

vaiheessa elinkaartaan. 

 

Johdon laskentatoimen kenttä on kuitenkin jatkuvassa murroksessa johtuen pitkälti 

tietojärjestelmien valtavasta kehityksestä. Cokins (2013) listaakin seuraavat asiat 

suurimmiksi trendeiksi johdon laskentatoimen kentällä: 

 

1. Tuotteiden analysoinnista siirtyminen kanava- ja 

asiakaskannattavuusanalyysiin (channel and customer profitability analysis) 

2. Johdon laskentatoimen roolin kasvaminen yrityksen suorituskyvyn 

johtamisessa 

3. Siirtyminen ennustavaan laskentatoimeen 

4. Liiketoiminta-analytiikan yhdistäminen yrityksen suorituskyvyn johtamiseen 

5. Useamman johdon laskentatoimen menetelmän samanaikainen 

hyödyntäminen 

6. Tietotekniikan ja jaettujen palvelujen johtaminen liiketoimintana 
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7. Tarve paremmille taidoille ja kompetensseille 

käyttäytymiskustannuslaskennassa (behavioral cost management) 

 

 

Näistä trendeistä paistaa läpi se, että johdon laskentatoimen ammattilaisten työnkuva 

on muuttumassa manuaalisesta laskennasta entistä enemmän proaktiiviseksi 

päätöksenteon avustamiseksi. Nandan (2010) näki tutkimuksessaan, että johdon 

laskentatoimen työntekijät tulevat olemaan yhä tärkeämpiä palasia eri liiketoiminnan 

alueita yhdistävissä tiimeissä, mikä edellyttää sitä, että nämä työntekijät pysyvät ajan 

tasalla pk-yritysten alati vaihtuvista tarpeista muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

Useammassa artikkelissa on havaittavissa, että tulevaisuudessa johdon 

laskentatoimen ammattilaisilta vaaditaan kykyä ymmärtää muuttuvia tilanteita 

yrityksen kontekstissa ja kykyä hyödyntää uusia analytiikan työkaluja. (Armitage et al., 

2016; Nandan, 2010; Qiang, 2019) 

 

Tutkittaessa johdon laskentatoimen hyödyntämistä on tärkeää huomioida myös 

tutkimuksen kohteena olevan yrityksen/yritysten toimiala ja yleinen 

liiketoimintaympäristö. Aikaisempi tutkimus on saanut pääasiassa tuloksia, joiden 

mukaan toimintaympäristön kompleksisuuden kasvaessa myös johdon 

laskentatoimesta saatavat hyödyt kasvavat, ja toisaalta kompleksisen 

toimintaympäristön myös ajavan yrityksiä kehittämään laskentamenetelmiään. 

Kompleksisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan kilpailullista ja muuttuvaa 

markkinaa, jossa toimivan yrityksen tulee reagoida nopeasti markkinassa tapahtuviin 

muutoksiin. Yrityksen toimintaympäristö voi myös muuttua kasvun myötä 

kompleksisemmaksi, jollain samat periaatteet pätevät johdon laskentatoimesta 

saatavien hyötyjen suhteen. (Abdel-Kader & Luther, 2008; Laitinen, 2001; López & 

Hiebl, 2015; Pelz, 2019; Ilias et al., 2010) 

 

Eri toimialojen suhteen esiintyy hieman ristiriitaa kirjallisuudessa sen suhteen, miten 

yrityksen toimialan erikoispiirteet vaikuttavat johdon laskentatoimen malleista saataviin 

hyötyihin. Esimerkiksi Malagueño et al. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan 

teknologiaintensiivisen toimialan heikentävän yrityksen Balanced Scorecard -

menetelmän avulla saatavia hyötyjä, kun taas Laitinen (2001) kertoo 

teknologiayritysten ottavan keskimääräistä herkemmin käyttöön edistyneitä 
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laskentajärjestelmiä ja modernia teknologiaa. Tässä on kyse mahdollisesti siitä, että 

Malagueño et al. tapauksessa kyseessä oli yksittäinen menetelmä, kun taas Laitinen 

lähestyy asiaa laajemmasta näkökulmasta. Monet tutkimukset on tehty pääosin hyvin 

perinteisillä toimialoilla, kuten teollisuus-, ruuanvalmistus- tai rakennustoimialalla 

(esim. Abdel-Kader & Luther, 2008; Armitage et al., 2016; Cuzdriorean, 2017; Ilias et 

al., 2010), joten varsinaisesti esimerkiksi ohjelmistoalaan keskittyvää tutkimusta ei 

juuri ole. Tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa aikaisemman kirjallisuuden suhdetta 

tähän tutkimukseen, jonka kohdeyritys on juurikin ohjelmistoalan yritys. 

 

 

2.2. Data-analytiikka 
 

Data-analytiikan voidaan määritellä olevan "laaja-alaista datan käyttämistä, tilastollista 

ja kvantitatiivista analyysiä, selittäviä ja ennustavia malleja, sekä faktaperusteista 

johtamista päätöksentekoon ja toimintoihin" (Davenport & Harris, 2017, 7). Vielä 

takavuosina se on ollut enemmän lisäarvoa tuottava toiminto, mutta nykyään siitä on 

tullut jatkuvasti kriittisempi osa yritysten toimintaa (Maisel & Cokins, 2013, 3). 

 

Dataa on hyödynnetty päätöksenteossa jo kymmeniä vuosia, mutta käytettävä termistö 

on vaihtunut aika ajoin. Tämä kuvaa pitkälti sitä, kuinka laajasta käsitteestä on kyse. 

Taulukossa 1 esitellään kunkin aikakauden vallitseva termistö. Erityisesti tällä hetkellä 

merkittävä termi aiheen tiimoilta on big data. Tämä määritellään yleensä seuraavan 

kolmen piirteen perusteella: määrä (Volume), tahti (Velocity) ja vaihtelevuus (Variety). 

Datan määrä on siis erittäin suuri, sitä tulee nopealla tahdilla, ja sitä tulee monissa eri 

muodoissa, niin strukturoituna kuin strukturoimattomana. (Davenport, 2014, 7-10) 
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Taulukko 1. Datan käyttämisestä ja analysoinnista käytetty termistö eri aikakausilla 
(mukaillen Davenport 2014, 10) 

Termi 
englanniksi 

Termi 
suomeksi 

Ajanjakso Termin tarkka merkitys 

Decision 

support 

Päätöksenteon 

tuki 

1970-1985 Data-analyysin käyttäminen 

päätöksenteon tukena. 

Executive 

support 

Johdon tuki 1980-1990 Keskittyminen ylemmän 

johtoportaan päätöksiä varten 

tehtävään data-analyysiin. 

Online 

analytical 

processing 

(OLAP) 

(ei käännöstä) 1990-2000 Ohjelmisto moniulotteisten 

datataulujen analysointiin. 

Business 

intelligence 

(BI) 

Liiketoiminta-

tieto 

1989-2005 Työkalut tukemaan datalähtöisiä 

päätöksiä, keskittyen pääasiassa 

raportointiin. 

Analytics Analytiikka 2005-2010 Keskittyminen tilastolliseen ja 

matemaattiseen analyysiin 

päätöksiä varten. 

Big data (ei käännöstä) 2010-

nykyhetki 

Keskittyminen erittäin suureen, 

strukturoimattomaan, nopeasti 

liikkuvaan dataan. 

 

 

Data-analytiikka tavataan jakaa kolmeen eri lajiin (IBM, 2013): 

• Selittävä analytiikka (descriptive analytics) pyrkii vastaamaan kysymykseen 

siitä, mitä on tapahtunut. Sen pääasiallisena tavoitteena on muodostaa 

informaatiota historiallisen tai tämänhetkisen datan perusteella. Tämä on 

organisaatioiden yleisimmin käyttämä analytiikan laji. 

• Ennustava analytiikka (predictive analytics) yrittää puolestaan ennustaa sitä, 

mitä voisi tapahtua. Tilastollisia malleja hyödyntäen se pyrkii mallintamaan 

skenaarioita, joiden pohjalta johtotason henkilöt voivat päätellä mahdollisia 

tulevia kehityssuuntia. 
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• Ohjaava analytiikka (prescriptive analytics) taas puolestaan pyrkii 

selvittämään, mitä pitäisi tapahtua. Se pyrkii menemään vielä ennustavaa 

analytiikkaa pidemmälle vertaillen eri skenaarioita ja ehdottaen niiden 

perusteella suotuisia toimenpiteitä. Se pyrkii ottamaan myös huomioon 

epävarmuuden ja riskit analyysissä. 

 

Tämä tapa jakaa data-analytiikka selittävään, ennustavaan ja ohjailevaan ei 

kuitenkaan ole ainoa tapa jakaa analytiikkaa taksonomiaksi. Tunnustettuja 

taksonomioita ovat myös SPED- ja PAIR-taksonomiat. Näistä ensimmäinen jakaa 

analytiikan sen tulosten myötä: tilanteen tunnistaminen (Sense of a situation), 

ennusteiden tekeminen (Predictions), arviointien tekeminen (Evaluations) tai 

päätöksenteko (Decisions). PAIR-taksonomia taas lähtee liikkeelle siitä, mitä hyötyjä 

analytiikasta saadaan: tuottavuus (Productivity), ketteryys (Agility), innovaatio 

(Innovation) taikka maine (Reputation). Näistä kuitenkin ensimmäisenä mainittu 

kolmen tason taksonomia on yleisimmin käytetty. (Holsapple et al., 2014) 

 

Data-analytiikkaa hyödynnetään yrityksissä johtopäätösten tekemiseen, kehityksen 

ennustamiseen ja tehtyjen oletusten varmistamiseen. Implementointia kuitenkin 

hankaloittaa se, ettei ole yleisesti hyväksyttyä mallia data-analytiikan hyödyntämiseen, 

jolloin tehtävät ratkaisut vaativat kustomointia. (Schneider et al., 2015) BI ja analytiikka 

nähdään kuitenkin tärkeinä työkaluina yrityksen strategisen suorituskyvyn johtamiseen 

ja ne nähdään myös kilpailun kannalta tärkeinä järjestelminä implementoida, jotta 

yritys ei anna kilpailijoilleen informaatioetua (Rajnoha et al., 2016; Zopounidis et al., 

2018). Myös yksi mielenkiintoinen näkökulma data-analytiikan hyötyihin on sen 

hyödyntäminen due diligence -prosessissa. Tämä yrityskaupan yhteydessä tehtävä 

selvitys voi tulla usealla erityisesti kasvavalla pk-yrityksellä eteen. (Brands & Holtzblatt, 

2015) 
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Kuvio 2. Hakutulokset vuositasolla Scopus-tietokannassa hakutermillä "data 

analytics" 

 

 
Kuvio 3. Hakutulokset vuositasolla Scopus-tietokannassa hakutermillä "business 

intelligence" 

 

 

Kuvioissa 2 ja 3 havainnollistetaan data-analytiikan merkityksen kasvua viime vuosina. 

Scopus-tietokannasta hakutermillä ”data analytics” löytyviä artikkeleja on tuotettu 

viime vuosina kiihtyvällä tahdilla, ja pääasiassa selittävään analytiikkaan liittyvällä 
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termillä ”business intelligence” tuotetaan vuosittain myöskin tasaisesti tutkimuksia. 

Siinä missä vielä 2000-luvulla termin ”data analytics” sisältäviä tutkimuksia tehtiin 

aivan yksittäisiä, vuonna 2019 näitä tutkimuksia tuotettiin jo lähes 4000. Kasvava tahti 

kertoo omalta osaltaan siitä, kuinka aihepiiri on kiinnostanut akateemikkoja vuosi 

vuodelta enemmän. 

 

 

2.2.1. Data-analytiikka ja business intelligence johdon laskentatoimessa 
 

BI ja data-analytiikka kiinnostavat yrityksiä koko ajan entistä enemmän, mutta niistä on 

silti vielä melko vähän tieteellistä tutkimusta. Erityisesti tietojärjestelmätieteen ja 

laskentatoimea koskevan tieteellisen kirjallisuuden välillä on hyvin vähän 

vuorovaikutusta, sillä tutkimus on siiloutunutta. Vaikka nykyaikaiset data-analytiikan ja 

BI:n menetelmät voivat tuoda johdon laskentatoimen toimintakentälle aivan 

uudenlaisia analyysimahdollisuuksia, ei aiheesta ole vielä kovin paljoa tutkimusta. 

Tehty tutkimus ei myöskään ankkuroidu edeltävään kirjallisuuteen kovin hyvin. 

(Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018) Jonkin verran ankkurointia aikaisempaan 

kirjallisuuteen kuitenkin on, sillä esimerkiksi Balanced Scorecard -malli on joidenkin 

data-analytiikan hyödyntämiskohteiden taustalla (esim. Appelbaum et al., 2017; 

Rajnoha et al., 2016). Esimerkiksi juuri Appelbaum et al. (2017) tutkimuksessa laadittu 

malli kuvaa sitä, kuinka data-analytiikan eri lajien avulla voidaan tukea Balanced 

Scorecard -menetelmän eri osa-alueiden mittarien muodostamista. 

 

Vielä muutama vuosi sitten Schneider et al. (2015) totesivat, ettei ole laadittu 

teoreettista struktuuria, joka määrittelisi sen, kuinka data-analytiikkaa tulisi hyödyntää 

laskentatoimessa. Appelbaum et al. (2017) kehittämä Managerial Accounting Data 

Analytics -viitekehys (MADA) pyrkii vastaamaan tähän ja kehittämään yleistettävissä 

olevan viitekehyksen. Tämä kuvataan kuviossa 4. Viitekehys pohjautuu Balanced 

Scorecard -malliin ja se kuvaa, kuinka sisäinen ja ulkoinen data tuodaan data-

analytiikan avulla osaksi johdon laskentatoimen kolmea perusprosessia, eli 

kustannuslaskentaa, suorituskyvyn mittaamista ja suunnittelua sekä päätöksentekoa. 

Näitä prosesseja viedään eteenpäin niin selittävän, ennustavan kuin ohjaavan 

analytiikan avuin. Viitekehyksen ongelmana on tutkijoiden itsensä mukaan se, että sitä 
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on erittäin hankala saada testattua käytännössä, sillä yritykset harvoin ovat valmiita 

antamaan tutkijoille pääsyä näin sensitiivisiin järjestelmiin. 

 

 

  
Kuvio 4. Managerial Accounting Data Analytics -viitekehys (Appelbaum et al., 2017) 

 
 

Niin ikään viitekehyksen ongelmia on se, ettei se ota huomioon yrityksen 

toimintaympäristöä ja kontekstia. Näihin tekijöihin paneudutaan tarkemmin 

kappaleessa 2.2.2, jossa tutkitaan tarkemmin pk-yrityksen koon ja toimintaympäristön 

aiheuttamia rajoitteita data-analytiikalle. 

 

 

Datan muuttuessa organisaatioille koko ajan entistä tärkeämmäksi resurssiksi, nousee 

datan ja sen avulla tuotetun informaation laatua koskevat kysymykset myös koko ajan 

merkittävimmiksi (Neely & Cook, 2011). Datan laatua käsittelevää tieteellistä 

kirjallisuutta ei laskentatoimen puolelta löydy kovin paljoa, ja tällä osa-alueella onkin 

paljon tutkimattomia kysymyksiä. Esimerkkinä kuitenkin viimeaikaisesta edistymisestä 

on Xue Bai et al. (2012) tekemä tutkimus, jossa he parametrisoivat koko 

kirjanpitoprosessin ja tämän pohjalta loivat mallin, joka tunnistaa virheet ja pyrkii 

ennaltaehkäisemään näitä. Mallin hyödyntäminen vaatii kuitenkin suuret 
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Suunnittelu ja 
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Selittävä
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Ohjaileva

Selittävä

Ennustava
Selittävä

Data-
analytiikka

Balanced Scorecard

Talous Sisäiset prosessit

Asiakkaat Oppiminen

Taloudellinen 
informaatio

Talousraportointi
Suorituskyvyn 

raportointi ja analysointi
Päätöksenteon tuki ja 

resurssisuunnittelu

Sisäinen data

Tietokannat

Äänidata

Videodata

Sensorit

Ulkoinen data

Uutiset

Sosiaalinen media

Väestönlaskenta

IoT

Tietovarasto 
sisältäen big

datan

Yritysjärjestelmä
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transaktiomäärät ja suhteellisen tasaisen toimintaympäristön, joten se ei tämän 

tutkimuksen kontekstiin asettaudu. Neely ja Cook (2011) nostivat laajassa 

kirjallisuuskatsauksessaan esiin monia merkittäviä tutkimusaukkoja aihepiirin osalta. 

Heidän mukaansa tutkimusta tulisi tehdä esimerkiksi sen osalta, kenelle vastuu datan 

laadusta tai lainmukaisuudesta kuuluu, ja kuka hyväksyy nämä päätökset. Mikäli datan 

perusteella tehdään päätöksiä, on sen laatu tärkeä osa käytettävää 

informaatiojärjestelmää. 

 

Data-analytiikka ja BI mahdollistavat myös sen, että johdon laskentatoimeen on 

käytettävissä dataa myös perinteisen laskentatoimen alueen ulkopuolelta. 

Esimerkkejä tästä löytyy esimerkiksi markkinointianalytiikan hyödyntämisen osalta, 

sillä ensimmäisten tutkimusten perusteella markkinointianalytiikalla voidaan joissain 

tapauksissa ennustaa asiakkaan ostokäyttäytymistä (Miles, 2014). Tätä tietoa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi budjetoinneissa ja myynnin ennustamisessa. BI-järjestelmiin 

tehtyjen investointien on havaittu tuottavan arvoa vain, jos ne on tehokkaasti integroitu 

organisaation tietovarastoihin, joten oikein tehtyjen implementointien tapauksessa 

yrityksen big data ja muu käytettävissä oleva informaatio tulevat tukemaan 

laskentatoimessa tehtäviä päätöksiä. (Warren et al., 2015; Elbashir et al., 2013) Myös 

aikaisemmin esitelty MADA-viitekehys havainnollistaa, kuinka myös 

kirjanpitojärjestelmien ulkopuolinen data tuodaan osaksi johdon laskentatoimen 

päätöksentekoprosessia. Warren et al. (2015) listaavat esimerkeiksi big data -

analytiikan hyödyntämisessä johdon laskentatoimessa seuraavia osa-alueita: johdon 

hallintajärjestelmät; budjetointi; valmistusprosessin ongelmat; työntekijöiden 

tuottavuus; asiakastyytyväisyys. 

 

Data-analytiikan ja big datan myötä laskentatoimen alueella työskentelevien 

henkilöiden työnkuva muuttuu merkittävästi. Dataa on käytettävissä huomattavasti 

enemmän kuin ennen, ja tämä vaatii työntekijöiltä uudenlaisia valmiuksia. Griffin ja 

Wright (2015) toteavatkin alan suurimmaksi riskiksi sen, etteivät tilintarkastajat ja 

laskentatoimen työntekijät kykene muuntautumaan uusiin realiteetteihin riittävän 

nopeasti. Samalla he korostavat myös oppilaitosten vastuuta, sillä alan koulutuksen 

on vastattava työelämän vaatimuksia. 

 

 



 19 

2.2.2. Data-analytiikka pk-yrityksessä 
 

Aikaisemmassa tutkimuksessa voidaan nähdä, että suurin osa tutkijoista on havainnut 

BI:n ja analytiikan roolien tärkeäksi yrityksen menestyksen kannalta. Nämä 

tutkimukset eivät myöskään antaneet syytä epäillä, etteikö näin olisi myös pk-yrityksen 

tilanteen kannalta. Joitakin asioita kuitenkin nousee esiin, ja seuraavaksi käydään läpi 

joitakin yrityksen toimintaympäristössä ja kontekstissa olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

BI:n ja analytiikan implementoimiseen. 

 

BI-, analytiikka- ja big data -implementointien onnistumista on tutkittu esimerkiksi 

hakien johtopäätöksiä yrityksen toimintaympäristön vaikutuksesta näiden 

implementaatioiden onnistumiseen. Mikalef et al. (2019) ovat tiettävästi ensimmäiset, 

jotka havaitsivat yrityksen kontekstin vaikuttavan big data -analytiikan 

implementoimisen onnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Sama tutkimus (Mikalef et al., 

2019) tuli johtopäätökseen, että pk-yritykset, jotka toimivat dynaamisissa ja 

heterogeenisissä olosuhteissa, tarvitsevat ensisijaisesti dataohjautunutta kulttuuria, 

johdon osaamista ja data- sekä teknisiä valmiuksia onnistuakseen analytiikan 

implementoinnissa. Järjestelmien joustavuus muutoksiin ja mahdollisuudet 

uudelleenkonfigurointiin nousevat myös esiin yrityksen toimiessa kompleksisessa ja 

turbulentissa ympäristössä, sillä yrityksen kasvaessa tai kilpailuympäristön 

muuttuessa tarpeet saattavat muuttua (Neirotti et al., 2018). 

 

Yrityksen toimintaympäristö vaikuttaa myös esimerkiksi käytettävissä olevan datan 

määrään, mikä on omiaan vaikuttamaan siihen, kannattaako analytiikkaratkaisuihin 

investoida. Mikäli datan avulla ei kyetä tuottamaan merkittävästi lisäarvoa, on 

perusteltua myös jättää investointi tekemättä. Näitä asioita tutkiessa Olufemi (2018) 

havaitsi pk-yritysten analytiikkainvestointien mielekkyyden riippuvan organisaation 

teknologisesta ja organisatorisesta suuntautumisesta. Mikäli organisaatio on 

teknologisesti suuntautunut ja oppimiskykyinen, on investointi analytiikkaan 

todennäköisemmin onnistunut. Taulukossa 2 listataan tutkimuksessa havaitut sisäiset 

ja ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat pilviperustaiseen big data -analytiikkaan tehdyn 

investoinnin onnistumiseen. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan yksittäistä yritystä koskevia 

tekijöitä, ulkoisilla taas useampaa yritystä koskevia tekijöitä, kuten ympäristöä ja 

palveluntarjoajaa. 
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Taulukko 2. Big data -analytiikan implementoimiseen vaikuttavat tekijät pk-
yrityksessä (mukaillen Olufemi, 2018) 

Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät 
Koettu käytettävyys Palveluntarjoajan luotettavuus 

Teknologinen ja organisatorinen 

suuntautuminen ja sopivuus 

Palveluntarjoajan tarjoaman palvelun 

koettu laatu 

Dataympäristö ja datatarpeet Palveluntarjoajan markkinointipaine 

Organisaation taloudellinen asema Pk-yritysten halu etsiä internetdatasta 

näkemyksiä liiketoiminnan 

kehittämiseen 

Johdon tuki Toimialan luoma paine 

 Pääsy tarvittavaan internetdataan 

 Kuluttajien luoma paine 

 Lainsäätäjien luoma regulaatio 

 Internetyhteyksien laatu ja nopeus 

 

 

 

Yksi näkökulma, joka nousee esiin myös pk-yrityksen kontekstissa, on analytiikan ja 

erityisesti big datan hyödyntämisen eettisyys. Useampikin tutkija on nostanut esiin 

huolensa sovellettavien menetelmien ja mahdollisten sovelluskohteiden eettisyydestä 

(Mikalef et al., 2019; Nersessian, 2018; Rikhardsson and Yigitbasioglu, 2018; 

Schneider et al., 2015). Erityisesti Nersessian (2018) käy palkitussa artikkelissaan läpi 

paljon uhkakuvia liittyen big data -analytiikkaan. Artikkeli ei käsittelee niinkään johdon 

laskentatoimen näkökulmaa, mutta tuo esiin tärkeitä pohtimisen kohteita liittyen 

esimerkiksi siihen, että arkaluontoisen datan ei tulisi olla yritysten käytettävissä. He 

korostavat, että analytiikan hyödyntämisen kanssa tulee muistaa ihmisoikeudet ja 

yksilön oikeus varmentaa itseään koskevan datan paikkansapitävyys. Myös Schneider 

et al. (2015) nostavat esiin, että tarvitaan tutkimusta siitä, miten organisaatiot 

huolehtivat vastuistaan luottamuksellisen ja arkaluontoisen datan suojaamisen osalta. 

Pk-yrityksen kontekstissa on myös tärkeää huomioida esimerkiksi sitä, että 

kustannuslaskennan menetelmien hyödyntäminen saattaa johtaa siihen, että 
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kirjanpitodata paljastaa sellaisia tietoja analyytikolle, joita tämän ei kuuluisi nähdä 

(esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden palkkatiedot). 

 

On myös tärkeää havaita, että pilvipohjaisten palveluiden yleistyminen on tuonut myös 

sellaiset järjestelmät, jotka aikaisemmin olivat vain isojen yritysten etuoikeuksia, pk-

yritysten saataville. Hyvänä esimerkkinä nykyaikaiset pilvipalvelut mahdollistavat ERP-

järjestelmän käyttöönoton jo varsin aikaisessa vaiheessa ja erityisesti huomattavasti 

aikaisemmin kuin joitain vuosia takaperin (Kosalge &  Ritz, 2015). Nämä järjestelmät 

tuottavat merkittävästi dataa, jota voidaan hyödyntää yrityksen johdon 

päätöksenteossa. 

 

 

 

2.3. Data-analytiikan implementoiminen ja tuotetun tiedon 

hyödyntäminen päätöksenteossa 
 

Tiedon hyödyntämisestä pk-yrityksessä on tehty tutkimusta jo melko kauan. Jo viime 

vuosituhannen puolella Lybaert (1998) sai tutkimuksessaan tuloksia, joiden mukaan 

ne yritykset, jotka hyödyntävät käytettävissä olevaa informaatiota enemmän, pärjäävät 

paremmin myös suorituskykymittareilla. Informaation hyödyntämisen havaittiin myös 

johtavan optimistisempaan tulevaisuudenkuvaan. Myöhemmin on tehty erikseen 

tutkimusta, jonka mukaan liikaan intuitioon luottaminen päätöksenteossa johtaa 

huonompaan päätöksenteon laatuun. Paras laatu päätöksenteossa on havaittu 

saatavan silloin, kun rationaalisuutta ja intuitiota käytetään oikeassa suhteessa. 

(Kowalczyk & Buxmann, 2015) Tämä on hyvä pitää mielessä puhuttaessa data-

analytiikan ja BI:n tuomisesta päätöksentekoon. Järjestelmien ei ole tarkoitus tehdä 

päätöksiä johtajien puolesta, vaan avustaa näissä päätöksissä tuomalla informaatiota 

päätöksenteon tueksi. Kaksikätistä päätöksentekoa havainnollistetaan vielä kuviossa 

5. Kaksikätisyydellä tarkoitetaan erityisesti tapaa, jolla konfliktitilanteet intuition 

(kokemusperusteisen päätöksenteon) ja rationaalisuuden (faktapohjaisen 

päätöksenteon) välillä ratkaistaan. 
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Kuvio 5. Kaksikätinen päätöksenteko (mukaillen Kowalczyk & Buxmann, 2015) 

 

 

BI-järjestelmien implementoimista on myös käsitelty tieteellisessä kirjallisuudessa. 

Tämä on ajankohtaista tutkimusta, sillä suuresta merkityksestään huolimatta BI-

investointien on usein havaittu epäonnistuvan eikä järjestelmien tuottamaan 

informaatioon olla tyytyväisiä johtajien puolelta (Elbashir et al., 2013). Ensisijaisen 

tärkeää implementointiprosessissa on määritellä strategia ja se, mitä analytiikalla 

halutaan saavuttaa. Näiden tavoitteiden tulisi linkittyä osaksi yrityksen strategiaa ja 

missiota. Näin varmistetaan myös niin organisaation kuin sen johdon sitoutuminen 

implementaatioprosessiin, mikä on erittäin tärkeää implementoinnin onnistumisen 

kannalta, sillä järjestelmän tuottamaan informaatioon on voitava luottaa ja sitä on 

voitava uskaltaa hyödyntää päätöksenteossa. (Brands & Holtzblatt, 2015; Holsapple 

et al., 2014) 

 

Vaikka pääasiassa aihepiiriä koskeva tutkimus on tuoretta, tekivät Kohavi et al. jo 

vuonna 2004 tutkimusta verkkokaupan tuottaman datan hyödyntämisestä. Jo silloin 

tehtyjä havainnot ovat edelleen tänä päivänäkin relevantteja. Esimerkiksi suurimmaksi 

haasteeksi koettiin sen määritteleminen, millaisia muutoksia datalle pitää tehdä, jotta 

se vastaa liiketoiminnan kysymyksiin. Suosituksiksi tuolloin tutkijat määrittelivät, että 

datan kerääminen tulisi olla osa yrityksen normaaleja toimintoja, jotta analysoitavaa 

dataa kertyy talteen. Kun dataa analysoidaan, on se tuotava sellaiseen muotoon, että 

se on helposti ymmärrettävissä, etenkin, mikäli organisaatiossa ei ole paljoa 

analyyttistä osaamista. Tärkeää on myös aloittaa yksinkertaisista raporteista ja siirtyä 

asteittain kohti monimutkaisempia visualisaatioita. (Kohavi et al., 2004) 
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Implementointiprosessi on moniulotteinen, sillä prosessissa joudutaan miettimään 

monia asioita henkilöstön kouluttamisesta palautekierroksiin. Moniin ulottuvuuksiin ei 

ole vielä löydetty vastauksia tieteellisessä kirjallisuudessa, kuten esimerkiksi siihen, 

kuinka paljon datan visualisoinnissa pitäisi antaa valtaa päätöksentekijälle itselleen 

(Dilla et al., 2010). Eräässä rajatussa kontekstissa tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin 

todettiin, että parhaisiin tuloksiin päästään, kun ensin koulutetaan uuden järjestelmän 

perusominallisuudet, ja tämän jälkeen tehdään reflektoivia palautekierroksia, joiden 

avulla parannetaan tehtyjä raportteja (Deng & Chi, 2012). Kovin vahvasti ei kuitenkaan 

voida sanoa vielä nykyisen tieteellisen kirjallisuuden perusteella, mikä olisi varmasti 

oikeaoppisin tapa implementoida BI-järjestelmä. 

 

Implementaatioprosessin onnistumiseen vaikuttaa vahvasti myös se, kuinka eri 

liiketoiminnan osa-alueilta kasatut tiimit kykenevät kommunikoimaan keskenään. 

Johdon laskentatoimen työntekijöillä on näissä tiimeissä usein iso rooli, sillä he ovat 

tottuneet tuottamaan informaatiota päätöksenteon tueksi. Heidän kommunikoimisensa 

IT-alan henkilöiden kanssa nouseekin suureen rooliin implementaatiossa, jotta 

käyttöönotettavista järjestelmistä saadaan varmasti kaikki irti ja osaamista saadaan 

laajennettua koko organisaatioon. Tuotettu informaatio ei myöskään monesti ole 

organisaatiolle uutta, mutta käytettäessä IT-alan henkilöiden osaamista johdon 

laskentatoimen raportoinnin automatisointiin vältetään inhimillisen virheen 

mahdollisuudet etenkin toistuvissa raporteissa. Tärkeää onkin siis, että 

implementoinnista vastaavat henkilöt ymmärtävät niin järjestelmän tekniset 

ominaisuudet kuin niiden tuottaman informaation. (Brands & Holtzblatt, 2015; Deng & 

Chi, 2012; Elbashir et al., 2013) 

 

Järjestelmiä implementoidessa on myös hyvä muistaa, että järjestelmiin on hyvä 

rakentaa uudelleenkonfigurointimahdollisuuksia. Niin normaalit käyttäjät kuin 

tehokäyttäjät kohtaavat järjestelmien kanssa yleensä joitakin implementaation jälkeisiä 

ongelmia. Siinä missä ensimmäiset yleensä kamppailevat raportteihin liittyvien 

ongelmien kanssa, on jälkimmäisillä enemmänkin varsinaiseen dataan liittyviä 

ongelmia. Nämä ongelmat saadaan kuitenkin korjattua käyttäjiltä saatavan palautteen 

avulla, kunhan tulevat muutokset on otettu huomioon jo implementointivaiheessa 

tarjoten joustavuutta tulevaisuuteen. (Deng & Chi, 2012; Neirotti et al., 2018) 
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Kuvio 6 kuvaa sitä, kuinka BI:n kokonaisvaikutus muodostuu Ali et al. (2017) mukaan, 

sillä heidän tutkimuksessaan BI tunnistettiin suurimmaksi vaikuttajaksi yrityksen 

päätöksenteossa ja tiedon johtamisessa. BI:n hyödyntäminen vaatii organisaatiolta 

kyvykkyyttä johtaa järjestelmien avulla tuotettua tietoa. BI yhdistää heidän mukaansa 

liiketoiminta-, informaatiojärjestelmä- ja analyyttiset taidot. 

 

 

 
Kuvio 6. Liiketoimintatiedon syntyminen (Ali et al. 2017) 

 

 

Kirjallisuudessa on havaittavissa yhtenäinen linja sen suhteen, että BI:n ja data-

analytiikan implementoinnissa on tärkeä muistaa, etteivät järjestelmät ole hyödyksi, jos 

niiden tuottamaa informaatiota ei osata hyödyntää (Ali et al., 2017; Appelbaum et al., 

2017; Holsapple et al., 2014; Rajnoha et al., 2016). Muita implementaatioprosessissa 

tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa johdon sitoutuminen (Holsapple et al., 2014), jaettu 

tieto organisaatiossa ja tämän jakaminen viestimällä (Elbashir et al., 2013) ja sekä 

teknisten että liiketoiminnallisten näkökulmien ymmärtäminen (Deng & Chi, 2012). 

 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään organisaation kyvykkyyksiä ja tähän aihepiiriin 

viitataan jonkin verran BI:tä ja data-analytiikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa. Yhtenä 

isona teemana nousee organisaation oppimisen kulttuurin luominen, sillä BI- ja 

analytiikkajärjestelmän käyttöönotto vaatii aina opettelua, jotta informaatio tulee osaksi 

päätöksentekoa. Tämän oppimisen olisi myös hyvä olla orientoitunut kohti 

innovaatiota, jotta analytiikan avulla voitaisiin luoda uusia mahdollisuuksia. (Fink et al., 

2017; Mikalef et al., 2019) Johdolla on myös usein ongelmia joko ymmärtää heille 

tuotettua informaatiota, tai arvioida sen laatua (Kowalczyk & Buxmann, 2015; Nandan, 

2010). Tämän vuoksi on tärkeää, että tiedon hyödyntäminen on osana koko 

Yritysten resurssit Yritysten näkemykset

Organisationaalinen kyvykkyys

Tiedon johtamisen kyvykkyys

Business intelligence
(liiketoimintatieto)
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organisaatiota, jolloin analytiikasta saatavat hyödyt eivät ole vain johdon varassa, vaan 

heillä on myös tarvittaessa tukenaan muita ihmisiä, joilla on kyky hyödyntää 

järjestelmien tuottamaa informaatiota. 

 

 

Taulukko 3. Esimerkkejä data-analytiikan hyödyntämisestä (IBM, 2013) 

 
Selittävä analytiikka 

Ennustava 
analytiikka 

Ohjaava analytiikka 

Mitä on tapahtunut? Mitä voisi tapahtua? Mitä pitäisi tapahtua? 

Mitä 
käyttäjän 
pitää 
tehdä? 

• Kasvattaa 

käytössä olevien 

koneiden 

luotettavuutta 

• Vähentää työ- ja 

varastointikustan-

nuksia 

• Ennustaa 

infrastruktuuri-

vikoja 

• Ennustaa toimi-

tilojen kysyntää 

• Kasvattaa 

käytössä olevien 

koneiden 

käyttöastetta 

• Optimoida 

resurssien 

aikatauluja 

Mitä 
käyttäjän 
pitää 
tietää? 

• Koneiden vikojen 

määrät ja tyypit 

• Miksi 

huoltokustannuk-

set ovat korkeita 

• Materiaalivaraston 

arvo 

• Kuinka ennakoida 

tiettyjen koneiden 

vikaantumista 

• Milloin olisi hyvä 

yhdistää matalan 

käyttöasteen tiloja 

• Kuinka määrittää 

kustannukset 

palvelutasojen 

parantamiseksi 

• Kuinka kasvattaa 

koneen 

tuottavuutta 

• Minne 

palveluteknikot 

reititetään 

optimaalisesti 

• Mikä 

toimitilastrategiois-

ta tarjoaa 

parhaimman 

käyttöasteen 

pitkällä aikavälillä 
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Taulukossa 3 esitellään joitakin tapoja, joilla data-analytiikka voi auttaa loppukäyttäjää. 

Sitä ei ole laadittu erikseen mihinkään tiettyyn kontekstiin, vaan tavoitteena on esitellä 

data-analytiikan hyödyntämiskohteita eri toimialoilla. Taulukko näyttää myös sen, 

minkä tyyppisiin kysymyksiin mikäkin analytiikan laji vastaa. Tämä on yksi mahdollinen 

tapa, jolla pk-yritys voi hyötyä data-analytiikasta: mietitään tärkeimmät kysymykset, 

joihin datasta pitäisi saada vastaukset, ja tämän jälkeen aletaan miettimään, kuinka 

näihin kysymyksiin saadaan vastauksia. Joskus voi tulla vastaan tilanne, että 

kysymykseen ei nykyisen datan pohjalta voida vastata, jolloin tehtäväksi muuttuu sen 

määritteleminen, mitä dataa vielä tarvitaan ja kuinka se kerätään. (IBM, 2013) 

 

 

2.4. Organisaatiolta vaadittavat kyvykkyydet 
 

Mikäli yrityksessä ei ole entuudestaan osaamista BI:n ja analytiikan osa-alueilla, tulivat 

Fink et al. (2017) johtopäätökseen, että yrityksen kannattaa ensin rekrytoida 

analytiikkaosaamista organisaatioon. Tällöin organisaatiossa luodaan ensin 

analytiikkatiimin osaamiseen nojautuva malli, joka organisatorisen oppimisen myötä 

laajenee entistä vahvemmin itsepalveluanalytiikan hyödyntämiseen päätöksenteossa. 

Tätä mallia kuvataan kuviossa 7. Huomion arvoista on, että vaikka 

itsepalveluanalytiikasta tulisikin tärkeä osa johdon päätöksentekoa, analytiikkatiimin 

rooli ei muutu järjestelmien ylläpitäjäksi, vaan heidän analyyttistä osaamistaan 

hyödynnetään edelleen erityisesti strategisessa päätöksenteossa. Myös Mikalef et al. 

(2019) suosittelevat rekrytoimaan ihmisiä, joilla on hyvä tekninen ja johtajuudellinen 

ymmärrys analytiikasta. 
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Kuvio 7. Analytiikan arvonluontitavat (mukaillen Fink et al. 2017) 

 

 

Yksi mielenkiintoinen teoria, jota vasten data-analytiikan ja BI:n implementointia 

voidaan tutkia, on Teece et al. (1997) kehittämä dynaamisten kyvykkyyksien teoria. 

Sen mukaan yrityksen kestävä kilpailuetu syntyy dynaamisten kyvykkyyksien avulla. 

Näillä kyvykkyyksillä tarkoitetaan kykyä tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja hyödyntää 

niitä muuttuvassa ympäristössä muokaten organisaation operationaalisia 

kyvykkyyksiä. Dynaamiset kyvykkyydet ovat yritysspesifejä, niitä ei voida ostaa 

markkinoilta ja niitä on vaikea kopioida, minkä vuoksi ne tuottavat operationaalisia 

kyvykkyyksiä kestävämmän kilpailuedun. 

 

Tuoreessa kirjallisuuskatsauksessaan Rikhardsson & Yigitbasioglu (2018) ehdottivat 

juuri dynaamisten kyvykkyyksien viitekehystä sovellettavaksi data-analytiikan ja 

johdon laskentatoimen välistä suhdetta käsittelevään tutkimukseen, sillä nykyinen 

tutkimus ei juuri ankkuroi edeltävään tieteelliseen kirjallisuuteen, eli havaittavia ilmiöitä 

ei ole yritetty kytkeä läheisten tieteenalojen tutkimuksissa havaittuihin malleihin. 

Kuviossa 8 kuvataan sitä, kuinka dynaamiset kyvykkyydet voidaan tuoda osaksi data-

analytiikan ja BI:n implementoimista. Varsinaiset operationaaliset kyvykkyydet, kuten 

infrastruktuurin rakentaminen ja raportointi, eivät ole kovin hankalasti kopioitavissa ja 

niitä on helppo ostaa markkinoilta. Varsinainen kilpailuetu kuitenkin saavutetaan vasta 

kun näillä järjestelmillä tuotettua informaatiota hyödynnetään yrityksessä aktiivisesti. 

Elbashir et al. (2013) totesivat BI-investointien usein epäonnistuvan, eikä järjestelmien 

tuottamaan informaatioon olla tyytyväisiä. Tähän viitekehykseen nojaten ongelma voi 

Datavarasto ja analytiikan 
infrastruktuuri

Päätöksiä tekevä johto

Analyytikko/analytiikkatiimi

Vaihtoehdot:
1. Johto hyödyntää itsepalveluanalytiikkaa ja hakee 

näin itsenäisesti dataa tukemaan 
päätöksentekoaan.

2. Johto konsultoi analytiikkatiimiä, joka hakee 
tarvittavan datan ja kertoo datan perusteella 
suosituksensa johdolle.

Itsepalveluanalytiikka

Konsultoi

Analysoi
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olla siinä, että yrityksen organisaatiokulttuuri ei mahdollista dynaamisten 

kyvykkyyksien syntymistä yritykselle BI:n ja analytiikan avulla tuotettavan tiedon 

hyödyntämisestä. Jos tutkitaan kuviota ikään kuin lopusta alkuun, niin huomataan, että 

organisaatiokulttuuri luo pohjan kilpailuedulle, sillä ilman dynaamisia kyvykkyyksiä 

mahdollistavaa kulttuuria yritys on vain operationaalisten kyvykkyyksien varassa. 

 

 

 
Kuvio 8. Dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys sovellettuna data-analytiikan 

implementoimiseen (mukaillen Teece et al. 1997) 

 

 

Myöhemmässä artikkelissaan Teece (2007) jakaa dynaamiset kyvykkyydet tarkemmin 

kolmiosaiseksi prosessiksi, jonka osat ovat aistiminen (sensing), tarttuminen (seizing) 

ja muuntautuminen (transforming). Kuviossa 9 kuvataan, kuinka aikaisemmin 

Holsapple et al. (2014) kuvaamalla kolmiosaisella taksonomialla lajitellut data-

analytiikan lajit tuodaan mukaan dynaamisten kyvykkyyksien prosessiin. Selittävä 

analytiikka katsoo historiaan, joten se tukee pääasiassa dynaamisten kyvykkyyksien 

prosessin alkupäätä. Ennustava ja ohjaava analytiikka taas tukevat eniten juuri 

Tarttuminen-toimintoja, jossa ne tukevat päätöksentekoa tarjoamalla ennusteita ja 

suositeltuja toimintatapoja. Myös Muuntautuminen-osiossa ennustava ja ohjaava 

analytiikka voivat tulla avuksi esimerkiksi erilaisia skenaarioita ja resurssiyhdistelmiä 

vertailtaessa. 

 

 

Organisaatiokulttuuri

Dynaamiset kyvykkyydet

Operationaaliset kyvykkyydet

Osta tarvittaessa, mikäli 
yrityksessä ei jo ole

Strategia Kestävä kilpailuetu

Luo

Data-analytiikka, menetelmät, raportointi

Tiedon hyödyntäminen
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Kuvio 9. Data-analytiikan eri lajit tukemassa dynaamisia kyvykkyyksiä (mukaillen 

Teece 2007; Holsapple et al. 2014) 

 
 
Vaikka dynaamisten kyvykkyyksien teorian käyttäminen tutkimuslinssinä ei ole tämän 

tutkielman laajuudessa mahdollista, pyritään aineistoa tutkimaan pitäen mielessä 

myös tämä teoria. Seuraavissa luvuissa siirrytään aineiston analyysiin. Tavoitteena on 

valottaa data-analytiikan ja johdon laskentatoimen menetelmien hyödyntämistä pk-

yrityksessä. Tutkimustulosten avulla tiedetään hieman lisää siitä, miten pk-yrityksissä 

koetaan data-analytiikka. 

  

Aistimistoiminnot (sensing):
Muutosten havaitseminen 
teknologiassa, kuluttajien 
preferensseissä tai muissa 

yritykseen vaikuttavissa 
tahoissa

Tarttumistoiminnot 
(seizing):

Strateginen evaluointi ja 
päätöksenteko, yritysjohdon 

päätökset investoinneista

Muuntautumistoiminnot 
(transforming):

Resurssien 
uudelleenallokointia ja 
yhdistelemistä uusien 

mahdollisuuksien 
avaamiseksi

Selittävä Ennustava Ohjaava

Data-analytiikan lajit
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3. Tutkimusaineisto ja -menetelmä 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusaineiston valinta, sen kerääminen ja käytetyt 

analyysimenetelmät. Ensimmäisenä kuvaillaan tutkimusaineisto, joka koostuu 

haastatteluista. Tämän jälkeen siirrytään kuvailemaan aineiston analyysin vaiheet ja 

tutkimuksen toteutus. 

 

 

3.1. Tutkimusmenetelmän ja -aineiston kuvailu 
 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa toimi laadullinen tapaustutkimus. Tärkein 

syy tutkimusmenetelmän valinnalle oli se, että vaikka tapaustutkimuksessa tutkitaan 

vain yksittäistä tapausta, pyritään tästä tapauksesta löytämään yleistettäviä piirteitä ja 

käsitteitä (Eskola & Suoranta, 1998, 49). Johdon laskentatoimea pk-yrityksissä 

käsitteleviä tapaustutkimuksia on vielä verrattain vähän (Pelz, 2019), joten 

tutkimuksen avulla pyritään löytämään lisää piirteitä ilmiöön. Käytännössä kaikki data-

analytiikan avulla tuotettu tieto kuuluu johdon laskentatoimen alueelle, joten tutkimus 

liikkuu samaan aikaan sekä data-analytiikan että johdon laskentatoimen alueella. 

 

Tutkimuksen kohteena toimi suomalainen ohjelmistoalan pk-yritys. Yritys on toiminut 

noin 14 vuotta alalla ja on siirtynyt viime vuosina entistä enemmän Software as a 

Service eli SaaS-liiketoimintaan. Viimeisten vuosien aikana yrityksessä on herännyt 

entistä suurempi mielenkiinto data-analytiikkaa kohtaan ja sitä onkin pyritty 

implementoimaan osaksi yrityksen päätöksentekoa, mikä tekee yrityksestä 

mielenkiintoisen kohteen tälle tutkimukselle. Yritys työllistää noin 50 henkilöä ja toimii 

globaaleilla markkinoilla. Haastateltujen henkilöiden mukaan pilviliiketoiminta on 

toimialanaan sellainen, että siinä on lähes mahdotonta selviytyä ilman datalähtöistä 

päätöksentekoa. Näin ollen lähtökohdat tutkimukselle ovat hyvät. 

 

Tutkimuksen primääriaineistona toimivat tutkimuksen kohteena olevan yrityksen 

johtoryhmän jäsenten haastattelut. Yhteensä haastatteluja tehtiin kymmenen 

kappaletta. Haastattelumuodoksi valikoitui teemahaastattelut, jotka etenivät hieman 

vaihtelevalla tempolla ja järjestyksellä haastateltavasta liittyen. Esimerkiksi johdon 
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laskentatoimea käsittelevien kysymysten kohdalla moni haastateltavista mainitsi jo heti 

alussa, ettei johdon laskentatoimi ole kovin tuttu, joten haastattelut näiden henkilöiden 

osalta keskittyivät pääasiassa muiden teemojen alueille. Haastattelut toteutettiin ajalla 

23.12.2019-14.1.2020. Taulukossa 4 kuvataan haastateltuja henkilöitä perustiedoilla. 

 

 

Taulukko 4. Perustietoja haastatelluista johtoryhmän jäsenistä. 

Rooli 
yrityksessä 

Vuodet 
yrityksessä 

Yhteis-
kokemus 
toimialalta 
(vuosia) 

Haastatte-
lun 
toteutus-
tapa 

Muuta lisätietoa 

CFO 2 8 Kasvotusten 

Johdon laskentatoimesta 

kokemusta 15 vuotta, 

vastaa yrityksen 

laskentatoimesta. 

Regional 
Sales 
Director 

3,5 3,5 Kasvotusten 
Johdon laskentatoimi 

jotenkuten tuttua. 

HR 
Coordinator 
/ Growth 
Lead 

3 3 Kasvotusten 

Ollut mukana johdon 

raportoinnissa, taustaa 

talouspuolelta. 

Regional 
Sales 
Director 

1,5 Noin 30 Etäyhteys 

Kokemus johdon 

laskentatoimesta rajoittuu 

pääasiassa nykyisen 

toimen 

johtoryhmätyöskentelyyn. 

Director, 
Key 
Accounts 

14 20 Etäyhteys 

Johdon laskentatoimi 

tuttua raportoinnin ja 

raporttien seuraamisen 

osalta. 

CEO 4 22 Kasvotusten 
Johdon laskentatoimi 

tuttua pidemmältä ajalta. 
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Director, 
Key 
Accounts 

8 Noin 20 Etäyhteys 

Ennen nykyisessä 

yrityksessä toimimista 

johdon laskentatoimi 

tuttua lähinnä raporttien 

tutkimisen puolelta, 

nykyään laajemmaltikin. 

Product 
Director 

13,5 13,5 Etäyhteys 

Kokemusta johdon 

laskentatoimesta lähinnä 

nykyisessä yrityksessä 

johtoryhmätyöskentelystä. 

CTO 8 Noin 15 Kasvotusten 

Ei juurikaan kokemusta 

johdon laskentatoimesta 

nykyistä 

johtoryhmätyöskentelyä 

lukuunottamatta. 

R&D 
Director 

13,5 21 Etäyhteys 

Johtoryhmätyöskentelyn 

kautta ja tuotekehityksen 

johtamisen myötä johdon 

laskentatoimi tullut jollakin 

asteella tutuksi. 

 

 

 

Haastattelut nauhoitettiin käyttäen Microsoft Teams -sovellusta riippumatta siitä, 

tapahtuiko haastattelu kasvotusten vai etäyhteyden ylitse. Nauhoitteet litteroitiin 

jälkikäteen, jotta aineistoa voitaisiin analysoida. Haastattelujen kestot vaihtelivat melko 

paljon, mutta suurimpaan osaan haastattelurungon kysymyksistä saatiin vastaukset. 

Lyhimmillään haastattelu kesti 12 minuuttia, pisimmillään 40 minuuttia. Keskimäärin 

haastattelut kuitenkin kestivät noin puoli tuntia. Teemahaastattelun mukaisesti 

kysymykset saattoivat tulla hieman eriävässä järjestyksessä ja välillä keskustelu 

jatkuikin valmiita kysymyksiä pidemmälle. Käytetty haastattelurunko löytyy liitteestä 1. 

 

Haastattelut toteutettiin anonyymeinä, jotta haastateltavilta henkilöiltä saataisiin 

mahdollisimman rehellisiä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Tämän vuoksi 
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esitettäessä lainauksia aineistosta tai viitatessa haastatteluihin, ei tutkimuksessa 

indikoida, kuka haastateltava on kyseessä. 

 

 

3.2. Tutkimusaineiston analysointi 
 

Tutkimus lähti ensimmäiseksi aineistolähtöisesti liikkeelle, sillä vaikka käytössä olikin 

haastattelurunko, ei ennen varsinaisia haastatteluja ollut mahdollista tietää, kuinka 

paljon henkilöillä olisi sanottavaa aiheeseen. Täten ensimmäinen vaihe oli aineiston 

teemoittelu, jossa kaikista haastatteluista korostettiin samaan teemaan liittyvät kohdat. 

Jo teemoitteluvaiheen aikana tehtiin muistiinpanoja aineistosta ja esiin nousevista 

yhteyksistä teoriaosuudessa esiteltyihin kokonaisuuksiin. 

 

Seuraava vaihe oli se, että haastattelumateriaali luokiteltiin järjestykseen henkilön 

teknisen orientaation mukaan. Termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilön 

oletettua kykyä sisäistää teknisesti monimutkaisia kokonaisuuksia. Näin pystyttiin 

helpommin vertailemaan, eroavatko henkilöiden vastaukset sen mukaan, kuinka 

teknisesti orientoitunut henkilö oli kyseessä. Tässä kohtaa on huomioitava, että 

luokittelu enemmän tekniseksi tai vähemmän tekniseksi henkilöksi perustui tutkijan 

omaan näkemykseen, joten se ei ole aivan täysin luotettava. Huomioon otettiin muun 

muassa henkilön koulutus, toimenkuva yrityksessä ja työhistoria. Näiden pohjalta 

henkilöt luokiteltiin karkeasti järjestykseen. Esimerkiksi tuotekehityspuolen henkilöt 

kuuluivat teknisempään ryhmään, kun taas esimerkiksi talouden ja markkinoinnin 

edustajat olivat vähemmän teknisessä ryhmässä. Myynnin osalta vastaavaa jakoa ei 

voida sanoa, sillä myynnin puolella työskentelevien haastateltavien tekninen 

orientaatio vaihteli melko paljon. 

 

Tämän jälkeen aineiston analysoinnissa siirryttiin tutkimaan aineistolähtöisesti, mitä 

aineisto kertoi kunkin löydetyn teeman osalta. Tässä kohtaa analyysiä ei vielä tehty 

kiinnityksiä teoriaosuuden rakenteisiin. Aineistoa pyrittiin tutkimaan mahdollisimman 

avoimesti, jotta nähtäisiin yrityksen johtoryhmän keskimääräinen suhtautuminen 

kuhunkin teemaan ja se, kuinka he näkevät asiat. Vasta tämän analyysivaiheen 

jälkeen otettiin saadut tulokset peilattavaksi teoriaosuuden viitekehyksiä vasten. 
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Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, miten teoriaosuudessa tehdyt 

yhdistelmäviitekehykset dynaamisten kyvykkyyksien teorian ja data-analytiikan 

suhteesta sopivat aineiston näkemyksiin. Toisaalta, analyysi pyrkii myös näkemään 

sen, mitkä näkemyksistä olivat erilaisia kuin teoriaosuudessa rakennetut mallit antavat 

olettaa. 

 

Omalta osaltaan aineistoa pyrittiin analysoimaan myös siltä kantilta, mitä se ei meille 

tutkittavasta aiheesta kerro. Tärkeää onkin huomata, että johtuen siitä, ettei kovin moni 

haastateltavista tuntenut juurikaan johdon laskentatoimea, keskittyi analyysi varsin 

pitkälle data-analytiikan mahdollisuuksiin pk-yrityksessä ja johdon päätöksentekoon. 

Analyysin tuloksia voidaan kuitenkin soveltaa myös johdon laskentatoimen kontekstiin, 

sillä johdon laskentatoimen tehtävä on nimenomaisesti tuottaa informaatiota 

yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Tämä laskentatoimen tuottama informaatio on siis 

oltava sellaista, että myös aiheeseen perehtymätön kykenee hyödyntämään sitä 

päätöksenteossaan. Näin ollen analyysin avulla saadut tulokset ovat siirrettävissä 

johdon laskentatoimen kontekstiin. 

 

Viimeinen analyysivaihe oli teorialähtöinen aineiston tarkastelu, jossa pyrittiin 

löytämään se, miten aineisto kokonaisuutena asettautuu kirjallisuuskatsauksen 

perusteella luotuun viitekehykseen tutkittavasta aiheesta. Tässä kohtaa vielä pyrittiin 

löytämään vielä uusia johtopäätöksiä ja jatkotutkimusaiheita. Tarkoituksena oli 

tarkentaa aikaisemman kirjallisuuden pohjalta tehtyjä oletuksia aiheesta, sillä aihepiiri 

todettiin vielä varsin vähän tutkituksi.  



 35 

4. Tutkimuksen tulokset 
 

Tässä luvussa puretaan aineiston analyysi. Analyysi etenee teemoittain ja kunkin 

teeman alla on teemasta riippuen mahdollisesti alateemoja. Analyysi keskittyy 

erityisesti tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa, sillä käsitteenä johdon 

laskentatoimi oli haastateltaville melko vieras. Johtoryhmätasolla kuitenkin 

hyödynnetään erinäköistä informaatiota päätöksenteossa, joten henkilöt ovat olleet 

tietämättäänkin tekemisissä johdon laskentatoimen kanssa. 

 

 

4.1. Johdon laskentatoimi ja data-analytiikka 
 

Tämä luku tarkastelee johdon laskentatoimen ja data-analytiikan hyödyntämistä 

yrityksessä. Ensimmäisenä käydään läpi yrityksessä tällä hetkellä hyödynnettäviä 

johdon laskentatoimen menetelmiä. Seuraavaksi tutkitaan data-analytiikan tuntemusta 

tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä. Tämän lisäksi käydään läpi ongelmia, 

mitä yrityksessä on havaittu data-analytiikkaa implementoitaessa. 

 

 

4.1.1. Johdon laskentatoimi pk-yrityksessä 
 

Tutkimuksen kohteena oleva yritys on vielä varsin pienikokoinen, joten johdon 

laskentatoimen varsinainen toteutus on pääasiassa yrityksen talousjohtajan vastuulla. 

Pääasiassa tarkasteltavassa yrityksessä on hyödynnetty selittävän analytiikan puolelle 

luokiteltavia menetelmiä johdon laskentatoimessa. Kiinnostusta on kuitenkin osoitettu 

ennustavaa analytiikkaa kohtaan ja yrityksessä on etsitty menetelmiä muun muassa 

liikevaihdon ennustamiseen. Varsinaisten tietojärjestelmien kanssa koetut ongelmat 

on koettu rajoitteiksi myös laskentatoimen osalta, sillä laskelmiin tarvittavaa dataa ei 

ole ollut helposti saatavilla ja ennusteiden tekeminen on koettu erittäin työlääksi. Tällä 

hetkellä tehdyt ennusteet pohjautuvat pääosin enemmän kokemusperusteiseen 

tietoon kuin dataan. 
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Sovellettavien menetelmien kohdalla yrityksen laskennassa on jouduttu pääasiassa 

tyytymään hyvin ylätason laskentaan, eli esimerkiksi saadut tunnusluvut ovat 

yritystasolla, mutta tahtotilana olisi päästä siihen, että käytettäviä mittareita 

pystyttäisiin analysoimaan myös maittain tai markkinoittain. Tällä hetkellä 

kuukausiraportoinneissa olevat mittarit keskittyvät pitkälti liikevaihdon kehittymiseen ja 

kustannuskehitykseen. 

 

Budjetointi yrityksessä suoritetaan pitkälti edellisen vuoden lukuihin ja 

kustannuspaikan haltijan ennusteisiin perustuen. Budjettiin pohjautuvaa ennustetta 

päivitetään läpi vuoden, mutta tähän ei ole varsinaista prosessia. Budjetti ei ota 

myöskään huomioon eri kustannuserien arvion vaihtelevaa tarkkuutta. Näin ollen 

esimerkiksi ennustetun tuloksen tarkkuudesta ei laskentahetkellä saada mitään 

takeita. 

 

 

” - - lisäksi tietysti on budjetointi ja pitkin vuotta päivitetään ennustetta useamman 

kerran vuodessa. Siihen ei oo mitään varsinaista prosessia vaan sitä tehdään 

tarvittaessa ja tarkistetaan uudelleen.” 

 

”Oletettuihin kasvuskenaarioihin on perustettu ennusteet, että ne ei oo pohjautunut 

kovin vahvasti mihinkään trendeihin. Ja jos on perustunut trendeihin niin ne on ollut 

kovin vahvasti yritystason trendit - - ei oo kovin tarkasti katsottu myyjäkohtaisia tai 

maakohtaisia trendejä - -.” 

 

Kokonaisuutena yrityksen johdon laskentatoimessa ollaan vielä varsin yksinkertaisten 

menetelmien varassa, eikä se kykene nykyisellään tuottamaan vielä kovin merkittävää 

informaatiota päätöksenteon tueksi. Ongelmat näyttävät ainakin joiltakin osin 

juontavan juurensa siihen, että laskelmiin tarvittava data on hankalasti saatavissa. 

Tämä antaisi osviittaa siitä, että johdon laskentatoimen edellytykset liittyvät paljon 

myös informaatiojärjestelmiin ja näiden tekniseen toteutukseen. Mikäli yrityksen 

järjestelmät valjastettaisiin palvelemaan data-analytiikkaa, voitaisiin nähdä myös 

johdon laskentatoimen toimintaedellytysten paranevan datan ollessa helpommin 

saatavissa. 
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4.1.2. Data-analytiikan tuntemus ja mahdollisuudet pk-yrityksessä 

 

Kysyttäessä haastateltavissa siitä, kuinka tuttua heille data-analytiikka on, nousi esiin 

ongelma siinä, että monella ei ollut tietämystä siitä, mitä tarkkaan ottaen määritellään 

data-analytiikaksi. Tämä on voinut vaikuttaa saatuihin vastauksiin siten, että 

henkilöiden käsitykset käsitteen tuntemuksesta vaihtelevat sen mukaan, mitä kukin 

mielessään luokittelee data-analytiikaksi. Yksi vastaajista muotoili tämän myös heti 

vastatessaan: 

 

 

”Formaalisti ei mitenkään [tuttua]. - - se, mitä se minun intuitiollani tarkoittaa, niin se 

on hyvinkin tuttua.” 

 

 

Tämä otettiin huomioon haastattelujen analyysissä, sillä käsitteiden ymmärtäminen voi 

vaikuttaa myös muihin vastauksiin. On hyvinkin mahdollista, että toiset vastaajat 

ymmärsivät data-analytiikan enemmänkin edistyneen analytiikan ratkaisujen, kuten 

koneoppimismallien, hyödyntämisenä, kun taas toiset vastaajat näkivät jo 

yksinkertaisten taulukkolaskelmien olevan data-analytiikkaa. 

 

Keskimäärin vastaajat luonnehtivat data-analytiikan olevan heille jotenkuten tuttua, 

vaikkakin vastaajista löytyi myös henkilöitä, jotka myönsivät, ettei aihepiiri ole heille 

kovin tuttu entuudestaan. Erityisesti vastauksissa korostui se, että moni oli vasta viime 

aikoina tutustunut data-analytiikkaan ja oppinut tuntemaan sitä. Yleisesti kuitenkin 

tunnustettiin se, että opeteltavaa riittää. Yrityksen johtoryhmän teknisesti 

orientoituneemmat jäsenet näkivät data-analytiikan keskimäärin tutummaksi itselleen 

kuin vähemmän teknisesti orientoituneet jäsenet.  

 

 

”No kyllä mä lähinnä oon siihen tutustunu täällä - - vasta.” 

 

”Nykyään varsin tuttua, sanoisin näin.” 
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”Sanotaanko näin, että viimeisen vuoden aikana on ehkä vasta alkanut tavallaan 

ymmärtää data-analytiikan merkitystä - -, että se ei oo pelkästään mitään sellaista 

nice-to-know tietoa, vaan että se on oikeasti tietoa, jonka pohjalle voi perustaa 

erilaisia päätöksiä - -.” 

 

 

Data-analytiikan mahdollisuuksista pk-yrityksessä haastateltavat olivat lähes täysin 

yksimielisiä. Pääasiassa nähtiin, että vaikka kyseessä on pk-yritys, he voivat hyötyä 

data-analytiikan hyödyntämisestä aivan samoin tavoin kuin suuremmatkin yritykset. 

Merkitykselliseksi tekijäksi nähtiin yrityksen datan määrä. Mikäli yritys taas ei tuota 

riittävän suuria datamääriä, hyötyjen nähtiin jäävän pienemmiksi. 

 

 

”Niin kauan, kun puhutaan edes jonkinkokosista dataseteistä, niin mä nään et siel on 

paljonki hyödynnettävää.” 

 

”Ei se mun mielestä kato mitenkää sitä et onks firmalla yksi vai tuhat vai kymmenen 

tuhatta työntekijää.” 

 

”Ei siinä oo mun mielestä mitään eroo.” 

 

 

Tiivistettynä yrityksessä siis uskotaan data-analytiikan mahdollisuuksiin pk-

yrityksenkin kontekstissa. Data-analytiikka on kuitenkin yrityksessä hieman häilyvä 

käsite, ja jokainen tulkitsee sen hieman omalla tavallaan. Tämä vaikuttaa myös siihen, 

kuinka tutuksi kukin data-analytiikan kokee. 
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4.1.3. Ongelmat data-analytiikan käyttöönotossa ja tuotetun tiedon 

hyödyntämisessä 

 

Ongelmia pk-yrityksen tapauksessa nähtiin nousevan lähinnä resurssien rajallisuuden 

kanssa. Myös tarvittavan osaamisen kriittisyys nousi esiin organisaation koon ollessa 

pienempi, jolloin nähtiin, että yrityksessä tulee olla sellaisia yksilöitä, ketkä pyrkivät 

saamaan analytiikan implementointiprosessin käyntiin ja jakamaan osaamistaan 

muille. 

 

 

”Kyl isommalla yrityksellä on ehkä enemmän laittaa resursseja ja toisaalta rahaa 

siihen et sitä data-analytiikkaa ja data-analyysiä on paremmin saatavilla.” 

 

”Pk-yrityksen rajallisista resursseista pitää löytyä sitten niitä niin sanottuja 

championeja, jotka on sen asian päällä niin sanotusti - -.” 

 

”- - se on tietenki - - haaste ku on rajalliset resurssit, että malttaa myös pitää huolen 

siitä, että kerätään myös sitä dataa siinä kun mennään tohinalla eteenpäin.” 

 

 

Kohdeyrityksessä on vuosien varrella ollut kiinnostusta data-analytiikkaan ja sitä on 

yritetty implementoida käyttöön, mutta matkalla on kohdattu jonkin verran ongelmia. 

Suurimmat ongelmat nähtiin datan laadussa, luotettavuudessa ja saatavuudessa. Ei 

ole prosesseja, joilla datan laadusta huolehditaan, jolloin dataan ei myöskään uskalleta 

aina luottaa. Ongelmana koettiin saatavuuden osalta datan siiloutuminen, eli data on 

eri järjestelmissä jumissa ja sitä ei saada näistä järjestelmistä tehokkaasti tuotua 

osaksi päätöksentekoa. 

 

 

”Kaikessa tälläsessä raportoinnissa tyypillinen ongelma on se lähdedatan laatu.” 
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”Datan luotettavuus on varmasti yks iso ongelma. Sit on yks iso ongelma et se data 

on levällään ihan eri datalähteissä nii sen saattaminen sellaseen muotoon et siit 

pystyis tekee tätä data-analyysiä on hankalaa.” 

 

”Mun mielestä se on vähän ollut aina se ongelma et miten ihmiset pääsee sit siihen 

dataan käsiksi ja pääsee sit hyödyntää sitä.” 

 

”Saattaa olla niin, että ei ehkä ihan pystytä yhdistelemään eri järjestelmistä tulevia 

tietoja ihan siiinä määrin kun hallutais.” 

 

 

Yhdeksi ongelmaksi nostettiin myös metadatan puute, eli ei olla tietoisia siitä millaista 

dataa ylipäätänsä yrityksellä on käytettävissään. 

 

 

”- - saatavuus, luotettavuus, ymmärrettävyys ja sit ylipäänsä tieto siitä mitä on” 

 

”- - se [data] ei aina vastaa niihin kysymyksiin, mihin se näyttäisi vastaavan.” 

 

 

Pk-yritykseen suoraan liittyviä ongelmia aineistossa nousi esiin lähinnä datasettien 

koon osalta sekä se, ettei data-analytiikan mahdollisuuksia ole osattu nähdä heti 

alkumetreillä, jolloin tarvittavan infrastruktuurin pystyttäminen on jäänyt tekemättä. 

Erityisen merkittäväksi tämä koettiin haastateltavien joukossa sen takia, että yritys 

harjoittaa SaaS-liiketoimintaa, jossa erilaisen asiakasdatan ja erityisesti 

asiakaskäyttäytymistä koskevan datan kerääminen on huomattavasti helpompaa kuin 

monella muulla toimialalla. 

 

 

”- - haasteena on myös ymmärtää se, miten tää data-analytiikka on osa tätä 

pilviliiketoiminnan ohjausta.” 

 

”- - on tehty hienot suunnitelmat, sit on tajuttu, et tää onki paljon isompi juttu, ja sit 

ollaan ruvettu vetämään mutkia suoriks.” 
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”- - jos halutaan katsoa vaikka tietyn alueen tai tietyn toimialan asiakkaiden dataa ja 

tehdä niistä jotain johtopäätöksiä, niin ne datasetit menee niin pieneks, et niistä ei 

pysty tekee mitään kunnollista analyysiä.” 

 

 

Tämän lisäksi ainakin tämän yrityksen kohdalla on viime vuosina havaittu tarvittavan 

osaamisen puute. Mikäli pienemmässä yrityksessä ei ole riittävästi operatiivista 

kompetenssia, tulee ongelmia niin työkalujen kuin mittareiden kanssa. Myöskin 

tarvittavan kompetenssin määritteleminen on ollut erityisesti muutama vuosi sitten 

vielä yrityksessä hankalaa. Vastauksissa korostuu se, että yrityksessä ei ole aivan 

täysin ymmärretty data-analytiikan vaatimuksia. 

 

 

”Selkeesti meiltä puuttuu osaamista, mutta tarkemmin en pysty tässä kohtaa 

sanomaan, että minkälaista osaamista.” 

 

”- - pitäis osata määrittää paremmin se, että mitä tietoa me oikeesti tarvitaan.” 

 

”Perusongelma on ollut se, että ei tiedetä yhtään mitä me tehään, joten on vähän 

arvalla otettu käyttöön työkaluja.” 

 

 

Kokonaisuutena voidaankin sanoa, että erilaisia ongelmia data-analytiikan 

käyttöönotossa löytyi melko paljon. Varteenotettava huomio oli myös se, että jokaisella 

haastateltavalla nousi ainakin jokin ongelma mieleen saman tien, kun aihepiiriin 

siirryttiin. 
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4.2. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa 
 

Tämä luku porautuu siihen, miten informaatiota hyödynnetään päätöksenteossa 

yrityksessä ja kuinka dataohjautuneesti organisaatio toimii. Luvussa haetaan myös 

näkökulmia siihen, onko haastateltavien mielestä mahdollista saavuttaa kilpailuetua 

data-analytiikan avulla. 

 

 

4.2.1. Oma ja organisaation dataohjautuneisuus 
 

Haastateltujen henkilöiden käsitykset omasta dataohjautuneisuudesta vaihtelivat 

jonkin verran, mutta pääosin henkilöt näkivät itsensä keskimääräistä 

dataohjautuneemmiksi. Datan luotettavuuden tosin paikoitellen sanottiin häiritsevän 

datan hyödyntämistä. Dataohjautuneisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa eri 

asiaa kuin teknisellä orientaatiolla. Dataohjautuneisuus tarkoittaa tässä kontekstissa 

sitä, kuinka paljon henkilö hyödyntää päätöksenteossa dataan pohjautuvaa 

informaatiota suhteessa omaan subjektiiviseen kokemukseensa aiheesta. Havainnot 

ovat erittäin mielenkiintoisia sitä taustaa vasten, että keskimäärin kuitenkaan data-

analytiikkaa ei nähty kovin tuttuna aihepiirinä haastateltaville. Myöskin edellisessä 

luvussa esille nostetut ongelmat data-analytiikan implementoinnissa ja organisaation 

nykytila datavalmiuksien osalta ovat hieman ristiriidassa sen kanssa, kuinka paljon 

johto näkee itse hyödyntävänsä data-analytiikkaa. Aineisto herättääkin kysymyksen 

siitä, haluaako ihminen keskimäärin mieltää itsensä dataohjautuneemmaksi kuin 

oikeasti on. 

 

 

”Jos nyt pitäisi kouluarvosanalla arvioida niin mä laittaisin ehkä kahdeksan.” 

 

”Asteikolla A-D ehkä C.” 

 

”Periaatteessa hyvinkin [dataohjautunut], mutta tää on enemmänkin sellainen 

ihannetilanne, koska äskeisistä asioista johtuen [datan luotettavuuteen ja 

saatavuuteen liittyvät ongelmat] mulla ei oo ihan täysin luotettavaa kuvaa mistään.” 
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”- - toistaiseksi ne datalähteet on ollut aika - - niissä ei oo ollu hirveesti mistä ottaa.” 

 

 

Vielä mielenkiintoisempia havaintoja nousi esiin kysyttäessä vuorostaan siitä, kuinka 

dataohjautuneeksi henkilöt näkevät kyseessä olevan organisaation. Pääasiassa 

yhteistä vastauksilla oli se, että nähtiin organisaatiossa tapahtuneen muutoksia viime 

vuosina ja suunnan olevan koko ajan enemmän kohti dataohjautuneisuutta. 

Merkittäviksi eroiksi nousi se, että erityisesti yrityksen johtoryhmän teknisesti 

orientoituneemmat henkilöt suhtautuivat kriittisemmin yrityksen nykyiseen tasoon 

dataohjautuvuuden osalta. Nämä samat henkilöt myös keskimäärin ymmärsivät 

enemmän data-analytiikasta. Ilmiö sisältää paljon samoja piirteitä kuin 

ylivertaisuusvinouma, johon Kruger ja Dunning (1999) perehtyivät aikanaan. Henkilön 

ollessa hieman perehtynyt data-analytiikkaan, kokee hän mahdollisesti ymmärtävänsä 

aihepiiriä enemmän kuin oikeasti onkaan ja näkee organisaation 

dataohjautuneempana, kuin mitä ne, joilla on ymmärrystä aiheesta enemmän. 

Kyseessä on ikään kuin se, ymmärtävätkö johtoryhmän jäsenet sen, kuinka paljon tai 

vähän itse aiheesta ymmärtävät. 

 

 

”No varmaan potentiaalia on paljon parempaan dataohjautuvuuteen kun mitä täl 

hetkel on.” 

 

”Sanoisin, että hyvinkin dataohjautunut.” 

 

”Se ei oo vielä ihan mun mielestä siellä missä sen pitäisi olla, mutta se [organisaation 

dataohjautuneisuus] vahvistuu koko ajan.” 

 

”No siis siinä heikon ja tyydyttävän rajalla - - se saatavuus ja käytettävyys on jäänyt 

vähän puolitiehen.” 

 

”- - vois sanoo varmaan et nykyään hyvinkin enimmäkseen toimitaan 

dataohjautuneesti.” 
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Johtoryhmän näkemykset tämän aiheen osalta ovatkin huomattavan ristiriidassa, mikä 

on identifioitavissa ongelmaksi. Jos organisaatiolla ei ole näkemystä siitä, missä 

mennään dataohjautuvuuden osalta, on organisaatiokulttuuria hankala rakentaa 

dataohjautuvuuteen nojaavaksi. Tämä taas saattaa estää data-analytiikasta 

hyötyminen, tai ainakin sen vajavaisen hyödyntämisen. Ilmiö voi olla myös sidoksissa 

aiemmin yksilöiden kohdalla mainittuun havaintoon siitä, että mahdollisesti yksilöt 

voivat haluta mieltää itsensä dataohjautuneemmiksi kuin oikeasti ovat. Tämä sama 

ilmiö on myös mahdollinen sen osalta, miten yksilö näkee organisaation, jossa hän 

toimii ja vaikuttaa. 

 

 

4.2.2. Data osana johtoryhmätason päätöksentekoa 
 

Nykyisten järjestelmien ja datan saatavuuden ollessa huono on ennen data-analytiikan 

implementoimista huomioitava myös se, kuinka valmiita johtoryhmätasolla ollaan 

käyttämään aikaa uuden omaksumiseen. Data-analytiikka kykenee tuottamaan paljon 

tietoa päätöksenteon tueksi ja tämän kasvaneen tietomäärän hyödyntäminen 

päätöksenteossa vaatii opettelua johtoryhmän jäseniltä. Haastateltavat näkivät 

yleisesti suurimman osan olevan valmiita käyttämään aikaa uuden opetteluun, mutta 

huomioita nousi sen osalta, miten tämä esitetään. Koulutusmateriaalien tärkeys nousi 

esiin useammassakin vastauksessa ja myös se, että pitää pystyä näyttämään hyötyjä, 

joita uusien tekniikoiden hyödyntämisestä saadaan. Huomio nousi myös yhdeltä 

haastateltava sen tiimoilta, että henkilöiden valmiudet sisäistää data-analytiikan 

tuottamia tuloksia ovat erilaisia johtuen erilaisista koulutustaustoista ja lahjakkuuksista. 

 

 

”No se varmaan vaatii sen, että heille näytetään, mitä hyötyjä tästä saadaan [- -]. 

Aina se vaatii jonkun verran niin sanotusti suostuttelua ja myymistä - -.” 

 

”Mä uskon, et sieltä löytyy aika paljon halukkuutta.” 

 

”Totta kai se on kaiken A ja O ja siihen nimenomaan pitää käyttää aikaa - -.” 
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”Mä näkisin ehkä sen, et on henkilöitä, joille on helpompi - - omaksuu tällästä data-

analytiikkaa. Sit on taas henkilöitä, joille tuntuu, et ei niin helposti pääse kärryille siitä, 

et mistä siin on kyse.” 

 

”No omasta puolestani mä voin sanoo, et mä oisin siihen aika paljonki valmis 

käyttämään aikaa - -.” 

 

 

Kartoitettaessa yrityksen päätöksentekoa tähän asti ja analysoitaessa tilanteita, joissa 

dataa ei ollut hyödynnetty päätöksenteossa, nousi yleisimmiksi syiksi se, että dataa ei 

ole käytettävissä tai se, että saatu data on huonolaatuista. Havainnot linkittyvät 

aikaisempiin huomioihin data-analytiikan implementoinnin ongelmista yrityksessä. Kun 

datan saatavuus on huonoa ja ei ole selkeää dokumentaatiota kaikesta kerättävästä 

datasta, ei päätöksentekijällä ole välttämättä edes tietoa siitä, että dataa olisi edes 

mahdollista saada päätöksenteon tueksi. Yhteenvetona moni koki, ettei näissä 

tilanteissa ole tarjottu välineitä datan tuomiseksi päätöksenteon tueksi. 

 

 

”Mä näkisin, että meillä ei oo osattu alun perin ees kerää sitä kaikkee tietoo, et ei oo 

ollu sitä dataa tai ainakaa tiedetty sen olemassaolosta.” 

 

”Päällimmäinen syy siihen aika usein on et ainaki sillä hetkellä tuntuu, et siihen ei 

ehkä ole juuri käytettävissä sitä dataa siihen päätökseen.” 

 

”Joko sitä dataa ei oo tai sitä ei oo tarpeeksi, tai se data mitä on, on niin 

huonolaatusta, et sitä ei pystytä hyödyntää.” 

 

”Jos sen datan hakeminen ja tavallaan työstäminen ja raporttien tekeminen on kovin 

työlästä ja hankalaa, ja silti on vähän sellanen epävarmuus, et onko nää tiedot nyt 

oikein ja johdonmukaisia, niin tottakai se vähentää innokkuutta siihen.” 

 

 

Haastateltavat näkivät, että edelleen jonkin verran yrityksessä joudutaan tekemään 

päätöksiä kokemusperustaisesti. Monilla oli näkemys siitä, että optimaalisessa 
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tilanteessa data johtaa päätöksiä, mutta yksilöiden kokemuksen yhdistäminen 

päätöksentekoon on välttämätöntä parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Ilman 

kokemusperäistä päätöksentekoa ei välttämättä päätöksiä tehdä riittävän ajoissa ja 

toisaalta ei välttämättä nähdä kaikkia suuntia, mihin voitaisiin edetä. 

 

 

”Jos me yritettäis kaikki päätöksenteko perustaa dataan niin me löydettäis ittemme 

varmasti helposti sellasesta tilanteesta, missä me ei päästäis oikein eteenpäin 

minkään asioiden kanssa - -.” 

 

”Mun mielestä parempi mututuntumallakin tehty päätös ku ei päätöstä ollenkaan.” 

 

”Jos ei meillä oo mitään visioo eikä mitään ideaa siitä, mihin me ollaan menossa, niin 

ei toi data missään kohtaa riitä.” 

 

 

Havainnot ja henkilöiden näkemykset tukevat Kowalczykin ja Buxmannin (2015) 

havaintoja kaksikätisyydestä päätöksenteossa. Havainnot täsmäävät kyseisen 

tutkimuksen johtopäätöksiin siitä, että paras laatu päätöksenteossa saavutetaan 

yhdistelemällä päätöksentekojen intuitiota ja rationaalisia tekijöitä, kuten dataa. Tämä 

kaksikätisyys korostuu erityisesti dynaamisten kyvykkyyksien Aistiminen-Tarttuminen-

Muuntautuminen -prosessissa (Teece 2007), sillä kokemusperustaa hyödyntämällä 

pystytään tekemään päätöksiä nopeammin ja varmistamaan prosessin iterointitahti. 

Tämä on ensisijaisen tärkeää etenkin dynaamisessa kilpailuympäristössä, jossa 

yrityksen on reagoitava kilpailijoitaan nopeammin saavuttaakseen kilpailuetua. 

Kaksikätisellä päätöksenteolla kyetään hyödyntämää dataa siinä suhteessa, kuin sitä 

on järkevää, ottaen huomioon päätöksenteon vaatiman nopeuden. 

 

Yrityksen kyvystä muuntautua oltiin hyvinkin yhtä mieltä sen osin, että se on 

vähintäänkin varsin hyvä. Organisaatio nähtiin ketteränä ja pidempään yrityksessä 

työskennelleet henkilöt kertoivat, että yritys on viime vuosinakin uudistunut kovalla 

tahdilla. Jotkut haastateltavat näkivät muuntautumiskyvyn jopa organisaation 

vahvuutena. Pääasiassa muuntautumiskykyä perusteltiin yrityksen pienellä koolla ja 

sillä, että organisaation yksilöt ovat muutoskykyisiä. Dataohjautuneisuuden kannalta 
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eduksi muutoksen ajamiseen nähtiin se, että kiinnostusta aivan johtoryhmän tasollakin 

löytyy siihen. 

 

 

”Mä uskon, että yritykseen on onnistuttu rekrytoimaan sellaisia ihmisiä, jotka ei 

pelkää muutosta, jotka ennemminkin ikään kuin syleilevät ja pitävät sitä työnteon 

suolana, että asiat muuttuu ja niitä pääsee muuttamaan.” 

 

”Mä nään monissa isoissa yrityksissä olleena, että tän yrityksen yks vahvuuksia on 

se, että me ollaan pieni ja ketterä ja pystytään muuntautuu alle vuodessa, vaihtaa 

puolessakin vuodessa suuntaa jos se on tarpeellista.” 

 

”Mä näkisin, että nykyisillä henkilöstömäärillä ja ehkä henkilöstön asenteellakin meil 

on ihan hyvät mahdollisuudet muuntautua.” 

 

 

4.2.3. Kilpailuedun saavuttaminen data-analytiikan avulla 
 

Data-analytiikan hyödyntäminen päätöksenteossa nähtiin sekä välttämättömyytenä 

että mahdollisena kilpailuedun lähteenä. Yksi näkökulma asiaan oli se, että erityisesti 

jos pk-yritys toimii markkinallaan monialaisia globaaleja suuryrityksiä vastaan, voi se 

saada datalähtöisestä päätöksenteosta kilpailuetua. Tämä johtuu siitä, että 

suuremman yrityksen analytiikkaresurssit on mahdollisesti kohdennettu pääosin eri 

tuotteelle, kun taas pk-yritys pystyy paremmin keskittämään analyyttiset resurssinsa 

päämarkkinalleen. Näin saatava suhteellinen kilpailuetu voi realisoitua nopeammaksi 

ja enemmän tiedon varassa olevaksi päätöksenteoksi. 

 

 

” - - tää data-analytiikka ja muu vois olla just tälläselle pk-yritykselle vähän 

kilpailuvaltti jos mietitään sitä vastakkainasettelua et siel on jotain [mainitsee ison 

kilpailijan nimen] ja muita taustalla nii kylhä nyt sielki on varmaa osastoja jotka tutkii 

sitä dataa ja kaikkea muuta. [- -]. Ne joutuu syleilemään sitä maailmaa et siel on 

kaikki [kilpailijan päätuote eri kategoriassa] ja muut mitkä on varmaan prioriteetilla - - 
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ja sit et miten nopeesti siihen pystyy reagoimaan. Kyl mä just sillä fokuksella siihen 

dataan ja nopeella reagoinnilla nii se ois kilpailuvaltti.” 

 

 

Data-analytiikka nähtiin myös kasvun mahdollistajana. Erityisesti data-analytiikan 

avulla koettiin kilpailuetua saatavan silloin, kun se yhdistetään ketteriin 

toimintatapoihin. Tämä havainto tukisi teoriaosuudessa rakennettuja kokonaisuuksia, 

joita on kuvattu luvussa 2.4., kuvioissa 8 ja 9. Näissä kuvattu tapa, jolla data-

analytiikan eri lajit tulevat osaksi Teecen dynaamisten kyvykkyyksien viitekehystä, 

nojaa juuri markkinoita nopeampaan reagointiin ja organisaation muutoskykyyn. 

 

 

”Kyl mä sanosin et tän tyyppises pilviliiketoiminnassa on lähes mahdotonta selviytyä 

ilman sitä dataa niiku millää lailla. Mut toisaalta se data antaa mahdollisuuden myöski 

kilpailuu varten ja myöskin tälläseen erottautumiseen.” 

 

”Just sillä fokuksella siihen dataan ja nopeella reagoinnilla niin se [datan 

hyödyntäminen] ois kilpailuvaltti.” 

 

”Jos me toimitaan ketterällä tavalla ja kokeillaan erilaisia asioita ja meillä on dataa 

päätösten takana, niin me voidaan löytää enemmän tapoja voittaa markkina.” 

 

 

Tämän kilpailuedun kestävyydestä kysyttäessä nousi muutamalla haastateltavalla 

esiin se, että dynaamisessa ympäristössä kestävän kilpailuedun määritelmä on 

hieman ontuva, sillä he näkivät, ettei itsessään kestävää lähdettä kilpailuedulle ole. 

Pääasiallisesti kuitenkin näkemys oli, että mikäli datan hyödyntämisen avulla 

pystytään uudistumaan ja muuttamaan omaa toimintaa, sekä tarpeen tullen myös 

hyödynnettävää analytiikkaa, niin se auttaa pärjäämään kilpailussa ja voittamaan 

markkinan. Vastaukset linkittyvät jälleen vahvasti tämän tutkimuksen viitekehykseen 

ja tukevat käsitystä siitä, että mikäli datan hyödyntäminen päätöksenteossa tukee 

yrityksen muutosnopeutta ja kyvykkyyttä, voidaan sen avulla saavuttaa kestävää 

kilpailuetua. Kilpailuetunäkökulmaa tutkittaessa on toki myös tärkeää huomioida se, 

että monilta osin dataan pohjautuva päätöksenteko nähtiin myös selviytymisen 
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kannalta välttämättömältä asialta, jolloin kilpailuedun määrä todennäköisesti on 

pienempi, sillä selviytyvät yritykset todennäköisesti pyrkivät toimimaan datalähtöisesti. 

Tähän voi myös olla vaikutusta paljon toimialalla. Varsinaisesti vaikutusta 

selviytymiseen tutkittaessa olisi kuitenkin hyvä olla laajempi otos toimialasta. 

 

 

”Ihan varmasti jos me vaan pystytään sen datan myötä myös itse päivittymään niin 

se tuo pidempiaikasta kilpailuetua.” 

 

”Sun pitää kyllä pystyä kehittää kaikkea koko ajan, sitä analytiikkaa ja kaikkea muuta 

- - sitä omaa tekemistä ja osaamista ja reagoida niihin ympäristön muutoksiin - -.” 

 

”Se, että miten nopeesti se data-analytiikka pystyy mukautumaan näihin muutoksiin, 

et jos se on tarpeeksi nopeeta - - voidaan ajatella et se on ihan kestävää se 

kilpailuetu siinä tapauksessa.” 

 

”Ei mikään säily helposti ja vaivatta. Se on asia, jonka eteen täytyy koko ajan tehdä 

töitä tosissaan. Erityisesti teknologian kanssa ku pelataan, kaikki muuttuu tosi 

nopeesti.” 

 

 

Yksi selvitettävistä teemoista oli myös se, näkevätkö haastateltavat henkilöt dataan 

perustuvan päätöksenteon juurruttamisen lähtevän yksilöistä vai organisaatiosta. 

Pääasiassa haastatellut henkilöt näkivät datalähtöisen päätöksenteon lähtevän 

organisaatiosta, mutta kuitenkin nähdään, että erityisesti alkuvaiheessa se vaatii 

yksilöitä, joilla on kompetenssia ja osaamista niin tiedon tuottamiseen kuin sen 

hyödyntämisen opetteluun. Erityisesti teknisemmin orientoituneemmat henkilöt 

haastatelluista näkivät tämän enemmän yksilölähtöisenä. Voidaan siis ajatella, että 

analyyttisesti kyvykkäiden yksilöiden taitoa on pystyttävä jakamaan organisaation 

sisällä, jotta kilpailuetua pääsee syntymään. Näin ollen aivan yksiselitteistä vastausta 

kysymykseen ei ole, mutta eri laidoilta tulleiden vastausten välille on löydettävissä tätä 

kautta yhteys. 
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”Kyl se on organisaatiosta [kiinni], mut siel pitää olla sellasia talentteja, yksilöitä, jotka 

tavallaan vetää sitä hommaa eteenpäin. Mutta se hyödyntäminen on kuitenkin 

organisaation asia.” 

 

”Mä sanosin et se on enemmän organisaatiosta kii. Ois hyvä saada semmonen 

kulttuuri ja käytännöt, missä sitä dataa hyödynnettäis.” 

 

”Kyl mä jotenki ajattelen itse niin, että yksilöistä se kaikki tietyllä tavalla lähtee. [- -]. 

Kyl se varmaan siellä organisaation puolella on se et kuinka siellä organisaatiossa 

pystytään tavallaan jalkauttamaan sitä - -.” 

 
 
Seuraavaksi tutkimus siirtyy johtopäätöksiin, joissa pyritään vetämään yhteen 

tärkeimmät havainnot tutkimusaineistosta ja pohtimaan näiden tulosten suhdetta 

aikaisempaan kirjallisuuteen. Luvussa käydään myös läpi tutkimuksen luotettavuus ja 

esille nousseet aiheet jatkotutkimukselle. 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pk-yritys voi hyötyä data-

analytiikasta johdon laskentatoimen alueella, ja toisaalta selvittää, millaisia 

kyvykkyyksiä ja valmiuksia tämä vaatisi yritykseltä. 

 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa haastateltiin suomalaisen 

ohjelmistoalan pk-yrityksen johtoryhmää. Haastattelut toteutettiin joulu-tammikuussa 

2019-2020. Yhteensä haastattelumateriaalia kertyi kymmenen teemahaastattelun 

verran. Haastattelun kulku pyrittiin pitämään vapaana ja mahdollistettiin kaiken 

mahdollisen informaation saaminen haastateltavilta. Haastattelumetodiksi 

teemahaastattelu valikoitui sen takia, että haastateltava joukko oli varsin 

heterogeeninen. Jo haastateltavia valitessa voitiin saatujen taustatietojen perusteella 

olettaa, että eri aihepiirien osalta haastattelujen laajuus tulisi vaihtelemaan. 

Haastattelujen kesto vaihtelikin lopulta melko paljon, sillä pisin haastattelu oli yli kolme 

kertaa lyhyintä haastattelua pidempi. 

 

Haastatteluissa pyrittiin selvittämään henkilöiden näkemyksiä käsiteltäviin teemoihin 

sekä heidän käsityksiään itsestään datan hyödyntäjänä kuin myös heidän käsitystään 

organisaation valmiuksista ja kyvykkyyksistä hyödyntää dataa. Haastattelujen avulla 

pyrittiin täydentämään aikaisemman kirjallisuuden pohjalta luotua kuvaa siitä, miten 

data-analytiikkaa voidaan hyödyntää johdon laskentatoimen alueella. 

 

Tämän luvun tarkoitus on nostaa esiin tutkimusaineistosta nousseet tärkeimmät 

havainnot, muodostaa näiden perusteella johtopäätökset ja tutkia tutkielman yhteyksiä 

aikaisempaan kirjallisuuteen. Tehdyissä havainnoissa on viitteitä niin alkuperäiseen 

dynaamisten kyvykkyyksien malliin (Teece et al., 1997) kuin myöhemmin esiteltyyn 

täydennykseen, joka esittelee Aistiminen-Tarttuminen-Muuntautuminen -prosessin 

(Teece, 2007). Näiden yhteyksien tarkempi analysointi ei kuitenkaan olisi ollut 

mahdollista tämän tutkielman laajuudessa, joten tehtyjen havaintojen pohjalta 

muodostetaan jatkotutkimusaiheita. Johtopäätösten ja tieteellisten kontribuutioiden 

lisäksi luvussa käsitellään myös tutkimuksen luotettavuutta. 

 



 52 

 

5.1. Tärkeimmät havainnot tutkimusaineistosta 
 

Haastateltavat henkilöt näkivät lähes varauksetta sen, että pk-yritykset voivat hyötyä 

data-analytiikasta ja saada siitä kilpailuetua. Nämä saatavat hyödyt eivät heidän 

mielestään liittyneet mitenkään yrityskokoon, vaan enemmänkin tuotettavan datan 

määrään. Ongelmia data-analytiikan implementoinnissa oli kuitenkin havaittu monia. 

Suurimmat yksittäiset ongelmat haastateltavien mielestä liittyivät datan laatuun, 

saatavuuteen ja luotettavuuteen. On siis tilanteita, jossa data on lähtökohtaisesti 

huonolaatuista, se on hajallaan monessa paikassa, ja se ei välttämättä kuvaa sitä 

asiaa, mitä se näyttää kuvaavan. Muitakin ongelmia datan tuomisessa osaksi 

päätöksentekoa oli, mutta nämä kolme olivat merkittävimmät. Yrityksessä oli siis 

tilanne, jossa päätöksentekijät eivät pääse dataan käsiksi, tai siihen pääseminen 

vaatisi niin paljon teknistä kompetenssia, ettei heillä tätä ole. 

 

Haastatteluja analysoitaessa havaittiin, että suurin osa mielsi itsensä 

dataohjautuneeksi. Kuitenkin ongelmia datan hyödyntämisessä nousi esiin paljon ja 

todettiinkin, ettei dataa ole tähän mennessä juuri ollut saatavilla. Tämä muodostaa 

ristiriitaa aineiston sisällä. Selityksenä tähän voisi olla ilmiö, jossa henkilö haluaa 

mieltää itsensä hieman dataohjautuneemmaksi kuin mitä oikeasti on. 

 

Mielenkiintoinen havainto aineistosta oli myös se, että ne, jotka ymmärtävät paremmin 

data-analytiikkaa ja ovat teknisesti orientoituneita, näkevät organisaationsa 

vähemmän dataohjautuneena kuin ne, jotka eivät ole yhtä harjaantuneita data-

analytiikan osalta. Tähän selityksenä voi olla ylivertaisuusvinouman kaltainen ilmiö 

(Kruger & Dunning, 1999), jossa henkilön vähäinen ymmärrys data-analytiikasta johtaa 

oman organisaation dataohjautuvuuden yliarvioimiseen. Kun taas henkilön ymmärrys 

aiheesta kasvaa, hän näkee organisaation eri valossa. 

 

Kaksikätisen päätöksenteon osalta useammalta henkilöiltä tuli ilmi näkemys siitä, että 

välillä kokemusperusteisen päätöksenteon ja datapohjaisen päätöksenteon 

yhdistämisellä päästään parempiin lopputuloksiin kuin pelkkään dataan nojaamalla. 

Toisinaan päätöksenteossa voidaan joutua tilanteeseen, jossa datan keräämiseen 
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menisi paljon aikaa, jolloin kokemuksen perusteella tehtävä päätös saadaan tehtyä 

nopeammin, ja tämä voi johtaa parempaan lopputulokseen. Päätöksenteossa yksi 

vaikuttava tekijä on aika, joten tämä on myös hyvä ottaa huomioon. Kaksikätisellä 

päätöksenteolla voidaan siis parantaa päätöksenteon laatua kokonaisuutena. 

 

Aineistosta havainnoitiin haastateltavien keskimääräinen näkökulma data-analytiikan 

avulla saavutettavissa olevaan kilpailuetuun. Pääasiallinen näkemys oli, että kun data-

analytiikka yhdistetään ketteriin toimintatapoihin, niin sen avulla voidaan saavuttaa 

kilpailuetua. Tutkimuksen kohteena oleva yritys toimii dynaamisessa ympäristössä, 

jolloin vastauksissa korostui nopean reagoinnin ja uudistumisen tarve, mikäli 

kilpailuedusta halutaan kestävää. Esiin nousi kuitenkin käsitys siitä, että jos yritys 

kykenee datan perusteella reagoimaan nopeasti ja muuntautumaan, auttaa tämä 

voittamaan markkinan. Tämä havainto aineistosta oli erittäin tärkeä, sillä se on linjassa 

teoriaosuudessa muodostetun käsityksen kanssa. Dynaamisten kyvykkyyksien 

muodostuminen perustuu juuri nopeaan uudistumiseen (Teece, 2007), joten data-

analytiikka voisi tuottaa merkittäviä hyötyjä tähän prosessiin, etenkin jos sitä pystytään 

kehittämään jatkuvalla tahdilla. 

 

Yksi merkittävistä havainnoista aineistoista on myös se, miksi pk-yrityksen kannattaisi 

panostaa data-analytiikkaan. Tutkimuksen kohteena olevan yrityksen kilpailijat ovat 

heitä suurempia ja toimivat useilla toimialoilla, jolloin välttämättä tämän yrityksen 

toimiala ei ole kilpailijayrityksen päätoimiala. Tällöin on mahdollista, että vaikka 

kilpailijalla olisi enemmän kyvykkyyksiä hyödyntää data-analytiikkaa, ei tätä resursoida 

kohdeyrityksen kanssa kilpailevalle tuotteelle. Tällöin pk-yritys kykenee laittamaan 

kaikki analyyttiset resurssinsa kilpailuun ja lopputuloksena saada kilpailuetua 

suurempaan kilpailijaansa nähden. 

 

Datalähtöisen päätöksenteon juurruttaminen organisaatioon lähtee joidenkin 

haastateltujen mukaan organisaatiosta, joidenkin mukaan taas yksilöistä. Vaikka 

vastaukset tuntuivat olevan hyvinkin erilaisia, oli niiden välille löydettävissä yhteys. 

Data-analytiikan ja BI:n implementoiminen vaatii alkuvaiheessa niitä henkilöitä, joilla 

on kompetenssia ajaa asioita eteenpäin ja tuottaa operationaalisia kyvykkyyksiä 

yritykselle. Kilpailueduksi se muuttuu vasta dynaamisten kyvykkyyksien 

muodostuessa, eli datalähtöisen päätöksenteon kompetenssi tulee olla juurtuneena 
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koko organisaatioon. Suunta on siis yksilöstä kohti organisaatiota, mutta hyötyjä 

saadaan vasta, kun koko organisaatio toimii dataohjautuneesti. 

 

 

5.2. Tutkimuksen johtopäätökset 
 

Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä ei aineiston pohjalta vielä ole päästy 

juurikaan hyödyntämään data-analytiikkaa päätöksenteossa ja on koettu, ettei 

päätöksien taakse ole saatu juurikaan dataa johtuen sen saatavuuden ja 

luotettavuuden hankaluudesta. Näin ollen yrityksen kykyä hyödyntää informaatiota 

päätöksenteossa ei ole päästy mittaamaan, joten ei voida tehdä päätelmiä siitä, voisiko 

yrityksellä olla jo dynaamisia kyvykkyyksiä tässä kontekstissa. Isommassa kuvassa 

tämä johtaa pohdintaan siitä, että aineiston perusteella operationaalisten 

kyvykkyyksien olemassaolo yrityksessä on edellytys dynaamisten kyvykkyyksien 

muodostumiselle. 

 

Alla olevassa kuviossa 10 yhdistetään se, miten data-analytiikan lajit tukevat 

dynaamisten kyvykkyyksien muodostumista. Tämä kuvio selittää sen, miksi 

kirjallisuuskatsauksessa havaittu ilmiö monien data-analytiikkaprojektien 

epäonnistumisesta tapahtuu. Yritykset, joissa ei ole aikaisemmin ollut operationaalisia 

kyvykkyyksiä, eivät ole päässeet mittaamaan vielä omaa kykyään hyödyntää 

informaatiota päätöksenteossa. Näin ollen yritysten dynaamiset kyvykkyydet eivät ole 

päässeet muodostumaan. Projektien avulla pyritään tuottamaan operationaaliset 

kyvykkyydet, mutta tässä kohtaa ei osata ajatella mahdollisuutta, että lisääntynyt tieto 

ei siirry päätöksentekoon ilman organisaation oppimisprosessia. Kohdeyrityksen 

tapauksessa tämä on ensiarvoisen tärkeää muistaa, kun yrityksessä aloitetaan data-

analytiikan mahdollisuuksien parantaminen. On hyvin mahdollista, että sinällään 

onnistuneet projektit koetaan epäonnistuneiksi puutteellisten tulosten takia, vaikka 

nämä puutteelliset tulokset ovat mahdollisesti vain ongelmia datapohjaisen 

päätöksenteon kanssa. (Teece et al., 1997; Teece, 2007; Holsapple et al., 2014) 

Tämän tutkimuksen havainnot ovat linjassa tämän mallin kanssa, joten ainakaan 

tämän aineiston perusteella ei löydetty mitään syytä, miksi dynaamisten kyvykkyyksien 

teoriaa ei voitaisi soveltaa tässä kontekstissa. 
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Kuvio 10. Täydennetty dynaamisten kyvykkyyksien malli data-analytiikan kontekstiin 

tuotuna (mukaillen Teece et al.,, 1997; Teece, 2007; Holsapple et al., 2014) 

 

 

Tämän mallin pohjalta voidaan palata tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Varsinainen 

päätutkimuskysymys tutkimuksella oli seuraava: 

 

 

Miten pk-yritys voi hyötyä data-analytiikasta johdon laskentatoimen alueella? 

 

 

Tähän tutkimusaineiston perusteella voidaan sanoa, että data-analytiikka auttaa 

tuottamaan lisää informaatiota päätöksenteon tueksi. Mikäli tätä tuotettua 

informaatiota osataan hyödyntää päätöksenteossa, muuttuu yrityksen päätöksenteko 

faktoihin perustuvaksi. Keskimäärin tällöin myös päätöksenteon laatu paranee. 

Aineiston perusteella data-analytiikasta saatava hyöty on kuitenkin ainakin jollakin 

tasolla sidoksissa yrityksen toimintaympäristöön. Tutkimuksen kohteena ollut yritys 

harjoittaa dynaamisessa ympäristössä SaaS-liiketoimintaa, joten haastateltavat 

kokivat data-analytiikan merkityksen olevan tällä toimialalla merkittävä. Korkeamman 

kompleksisuuden ja dynaamisuuden ympäristössä hyödyt ovat siis aineiston mukaan 

suuremmat. 
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Koska yrityksen toimialan koettiin olevan dynaaminen ja kompleksi, jolloin moni 

vastaajista kyseenalaisti saatavan hyödyn ja mahdollisen kilpailuedun kestävyyden. 

Tehtyjen havaintojen pohjalta kuitenkin voidaan todeta, että mikäli data-analytiikka 

yhdistetään ketteriin menetelmiin ja yritys pystyy muovaamaan itseään sekä 

uudistumaan nopeasti, niin tällöin data-analytiikka kykenee tuottamaan kilpailuetua. 

Tämä tukee entisestään käsitystä siitä, että data-analytiikka liittyy dynaamisiin 

kyvykkyyksiin. 

 

Varsinaisen päätutkimuskysymyksen lisäksi tutkittiin myös yhtä alatutkimuskysymystä: 

 

 

Millaisia valmiuksia ja kyvykkyyksiä data-analytiikan hyödyntäminen vaatii pk-

yritykseltä? 

 

 

Tutkimuksen perusteella se vaatii ensimmäisessä vaiheessa juuri operationaalisia 

kyvykkyyksiä, jotka tässä kontekstissa ovat esimerkiksi ETL-osaaminen (Extract, 

Transform, Load), tietovarastoinnin hallinta ja tiedon visualisointi. Tarvittavien 

operationaalisten kyvykkyyksien osalta yritys voi hyödyntää esimerkiksi aikaisemmin 

esiteltyä MADA-viitekehystä (Appelbaum et al., 2017). Nämä kyvykkyydet eivät 

kuitenkaan yksinään riitä, vaan tätä tietoa täytyy osata hyödyntää. Näin ollen yritys 

tarvitsee dynaamisia kyvykkyyksiä, jotka liittyvät aistiminen-tarttuminen-

muuntautuminen -prosessiin. Ilman kyvykkyyksiä molemmista kategorioista ei 

yrityksen ole mahdollista saavuttaa strategista kilpailuetua data-analytiikan avulla. 

 

Koska dynaamisten kyvykkyyksien muodostuminen on tärkeää analytiikan 

onnistumisen kannalta, nousee esiin kysymys siitä, miten yritys voisi varmistua siitä, 

että analytiikasta saadaan merkittävää hyötyä. Teoriaosuudessa esiteltiin kuviossa 7 

Fink et al. (2017) kehittämä malli, jolla analytiikka ja BI luovat lisäarvoa. Tutkimuksen 

kohdeyrityksen tapaisessa organisaatiossa itsepalveluanalytiikkaan perustuvaan 

päätöksentekoon voi olla jopa vaarallista luottaa, sillä organisaatiossa ei ole vielä 

päästy mittaamaan omaa datapohjaisen päätöksenteon kompetenssia. Näin ollen 

operationaalisten kyvykkyyksien hankkiminen markkinoilta voi helpottaa dynaamisten 

kyvykkyyksien kehittymistä, sillä mikäli yritykseen saadaan henkilöitä, jotka osaavat 
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tulkita esitettyä dataa (esimerkiksi analyytikot), niin tämä osaaminen voidaan siirtää 

ajan myötä osaksi organisaatiota. Aineistossa puhuttiin myös näistä henkilöistä, jotka 

omalla kompetenssillaan vievät asiaa eteenpäin. Tämän pohjalta voidaan tehdä 

johtopäätös, että myös teknisen toteutuksen lisäksi yritys tarvitsee erityisesti 

alkuvaiheessa vahvistusta siihen, että päätöksiä tehdään oikein. 

 

On myös tärkeää muistaa heti alusta alkaen se, että implementoitaessa data-

analytiikkaa osaksi johdon laskentatoimea esimerkiksi MADA-viitekehystä käyttäen, ei 

tämä viitekehys välttämättä sellaisenaan sovellu sovellettavaksi pk-yrityksen 

tapaukseen. Esimerkiksi ulkoisen datan kohdalla on hyvä miettiä, onko esimerkiksi 

sosiaalisen median datan tuominen mukaan järjestelmään tärkeää heti alussa. 

Vastauksia tämänkaltaisiin kysymyksiin ei voida sanoa etukäteen, sillä ne ovat 

tapauskohtaisia. Ohjenuorana voisi kuitenkin pitää, että olisi hyvä arvioida datan 

merkittävyys ja datan volyymi, ja näiden kahden muuttujan perusteella tehdä päätöksiä 

siitä, mitä kaikkea dataa halutaan hyödyntää. Nämä on myös hyvä priorisoida, jolloin 

mahdollistetaan joustava kehitystyö. 

 

 

5.3. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvosteltaessa on hyvä muistaa, että tutkimusaineistona 

on ollut vain yhden yksittäisen yrityksen johtoryhmän jäsenten haastattelut. Näin ollen 

tulokset eivät sellaisenaan ole yleistettävissä, vaan tarvitaan aineistoja muista 

yrityksistä ja myöhemmin laaja-alaisempaa kvantitatiivista dataa, jotta edellä esitetyt 

tulokset voidaan varmentaa. 

 

Myös luotettavuutta rajoittaa se, että aihepiiri on pääasiassa melko uutta ja tutkittu 

kirjallisuus on hyvin suurelta osin viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Pitkän 

tutkimuslinjan puuttuminen johtaa siihen, että tietyltä osin teoreettiset käsitteet elävät 

koko ajan ja uusia viitekehyksiä kehitetään koko ajan. Näin ollen ei ole yksittäistä 

hallitsevaa viitekehystä, jota tutkittaisiin, joten aiheesta tehtävä tutkimuskin haarautuu 

sen mukaan, millaisen linssin läpi tutkija haluaa aihetta katsoa. 
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Tutkimusmetodin reliabiliteettiin vaikuttaa heikentävästi hieman se, että täyttä 

varmuutta ei ole siitä, ovatko kaikki haastateltavat ymmärtäneet kysymykset oikein 

erityisesti silloin, kun aihepiiri on ollut heille vieras. Tämän vaikutusta pyrittiin 

minimoimaan haastattelutilanteessa avaamalla käsitteitä ja kertomalla esimerkkejä, 

kuitenkaan johdattelematta haastateltavaa liikaa. Mahdollista on myös se, että 

haastattelijan osaaminen on kehittynyt sitä mukaa, kun haastatteluja on tehty, jolloin 

viimeisenä tehdyt haastattelut ovat onnistuneet paremmin tuomaan esiin kaikki 

haastateltavan näkemykset aiheeseen. Näin ollen varsinaisessa aineistossa saattaa 

olla ylikorostuneena viimeisenä tehtyjen haastattelujen havainnot. 

 

Tutkimuksen validiteetti on tutkijan silmin tarkasteltuna hyvä. Viitekehyksen eri osat 

pohjautuvat aikaisempaan tutkimukseen ja ovat itsessään linjassa niiden kanssa, ja 

tutkimusaineistosta nousseet havainnot kuvaavat ilmiötä hyvin. Voidaan uskoa, että 

havainnot ovat myös laajennettavissa tutkimuksen kontekstin ulkopuolelle ja olemme 

mitanneet luotettavasti sitä ilmiötä, jota on ollut tarkoituksenakin. 

 

Tutkimuksen vaiheet on kuvattu selkeästi ja kussakin vaiheessa käytetty 

analyysimetodologia on kuvattu. Esitetyt havainnot pohjautuvat aineistoon ja niitä 

tukemaan on tuotu lainauksia aineistosta. Tutkimuksen vaiheista tuodaan siis lukijalle 

esiin kaikki olennainen tieto, jolla tutkimuksen laatua voidaan arvioida ulkopuolisin 

silmin. 

 

 

5.4. Tulosten suhde aikaisempaan kirjallisuuteen ja 

jatkotutkimusideat 
 

Tutkimus tuottaa lisätietoa data-analytiikan ja johdon laskentatoimen suhteesta 

erityisesti informaatiolähtöisen päätöksenteon osalta. Tutkimus täyttää Rikhardssonin 

ja Yigitbasioglun (2018) toiveita siitä, että aihepiirin tutkimusta ankkuroitaisiin 

enemmän aikaisempaan kirjallisuuteen. He ehdottivat dynaamisten kyvykkyyksien 

teoriaa käytettäväksi tutkimuslinssiksi, mikä ei kuitenkaan ollut tämän tutkielman 

laajuudessa mahdollista toteuttaa. Aineiston analyysissä kuitenkin tehtiin monia 
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havaintoja, jotka viittaavat dynaamisten kyvykkyyksien teorian konseptiin, joten nämä 

havainnot on esitelty tutkimuksen tuloksissa. 

 

Kuviossa 10 esiteltiin yhdistetty viitekehys, jossa data-analytiikka yhdistyy osaksi 

Teece et al. (1997) dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa. Tämän mallin tutkiminen olisi 

arvokasta jatkotutkimusta, sillä tällä hetkellä se edustaa vain yksittäisen tutkijan 

näkemystä data-analytiikan roolista dynaamisten kyvykkyyksien muodostumisessa. 

Dynaamisten kyvykkyyksien teorian yhdistyminen data-analytiikkaan olisi 

mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Mikäli dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa 

koskevaa tutkimusta voitaisiin soveltaa data-analytiikan hyödyntämiseen, voisi tämä 

toimia apuna data-analytiikkaa implementoiville yrityksille. Näin mahdollisesti useampi 

BI- ja analytiikkainvestointi onnistuisi, millä olisi merkittävää vaikutusta jopa 

kansantalouden tasolla yritysten suorituskyvyn parantuessa. 

 

Mielenkiintoista olisi myös pureutua yksittäisiin kyvykkyyksiin viitekehyksen sisällä. 

Erityisen mielenkiintoista olisi erityisesti saada tietoa siitä, miten data-analytiikkaa 

voidaan hyödyntää aistimisvaiheessa ja miten organisaatiot kokevat tämän 

informaation. Tämä tosin vaatisi sellaisten yritysten löytämisen, jotka jo nyt 

hyödyntävät esimerkiksi julkisesta saatavilla olevaa informaatiota markkinan 

seuraamisessa. 

 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia organisaatiokulttuurillisten muuttujien vaikutusta data-

analytiikka- ja BI-projektien onnistumiseen. Tutkimus voitaisiin toteuttaa keräämällä 

aineistoa yrityksissä, joissa ollaan aloittamassa tähän aihepiiriin liittyvä projekti. 

Aineistoa kerättäisiin niin projektia ennen kuin sen jälkeen. Näin voitaisiin tutkia 

tiettyjen organisatoristen piirteiden, kuten muutoskyvykkyyden ja oppimishalukkuuden, 

vaikutusta projektien onnistumiseen. Näin voitaisiin saada enemmän vahvistusta sille, 

millaiset organisatoriset piirteet parantavat data-analytiikan implementoinnin 

onnistumismahdollisuutta. 

 

Tutkimuksen toteutusajankohta ajoittui siten, että haastattelut suoritettiin juuri ennen 

vuoden 2020 koronaviruspandemiaa. Haastattelujen toistaminen nyt pandemian 

aikana saattaisi tuottaa erilaisia vastauksia aiheeseen. Erityisesti voidaan ajatella, että 

mikäli data-analytiikan avulla yritysjohto voisi saada paremman kuvan yrityksen 
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asiakkaista, yritysjohto olisi valmiimpi panostamaan data-analytiikkaan paljon 

enemmän. Kriisitilanteessa yritysjohto todennäköisesti haluaa mahdollisimman paljon 

tietoa päätöksentekonsa tueksi, jolloin data-analytiikan merkitys korostuu. Nähtäväksi 

jää myös se, muuttaako koronaviruspandemia yritysten asenteita tietopohjaista 

päätöksentekoa kohtaan. Aika näyttää, onko esimerkiksi data-analytiikan avulla 

tuotettuun tietoon perustuvalla päätöksenteolla yhteyttä kriisistä selviytymiseen, eli 

toisin sanoen selviytyvätkö enemmän dataa päätöksenteossaan hyödyntävät yritykset 

muita paremmin. 

 

Kokonaisuutena tutkimus pureutuu syvemmälle aihepiiriin ja auttaa osaltaan 

ymmärtämään BI:n ja data-analytiikan roolia johdon laskentatoimessa, erityisesti pk-

yrityksen kontekstissa. Ilmiö kaipaa vielä syvempää tarkastelua, mutta tämä tutkielma 

ottaa ensimmäisiä askeleita dynaamisten kyvykkyyksien teorian ja data-analytiikan 

suhteen selvittämiseksi. Tutkimuksen aineisto oli varsin pieni, joten mielenkiintoiseksi 

jää, jatkuuko tämän aihepiirin tutkiminen dynaamisten kyvykkyyksien tutkimuslinssillä 

muiden toimesta. Tällöin voitaisiin saada vahvistusta käsitykselle siitä, että 

dynaamisten kyvykkyyksien teoria on linkittynyt myös data-analytiikan kontekstiin. 

Mikäli näin on, on tutkimuksella merkitystä pk-yritysten päätöksentekijöille heidän 

tehdessään päätöksiä BI- ja analytiikkaprojektien osalta.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Teemahaastattelujen haastattelurunko 
 

Perustiedot haastateltavasta: 

• Vuodet yrityksessä 

• Toimenkuva nyt ja historiassa 

• Kokemus toimialasta 

• Kuinka paljon ja miten on ollut tekemisissä johdon laskentatoimen kanssa? 

 

Johdon laskentatoimi: 

• Käsitteiden varmistaminen 

• Haastateltavan kokemuksen selvittäminen 

• Pk-yrityksen johdon laskentatoimessa hyödynnettävät menetelmät 

o Mitä on jo käytetty, mitä ajateltu käyttää? 

• Onko aikaisempaa kokemusta isommista yrityksistä, eroaako johdon 

laskentatoimi jotenkin nykyisestä yrityksestä? 

 

Data-analytiikka: 

• Kuinka tuttua haastateltavalle? 

• Miten näkee hyödyt pk-yrityksessä? 

• Tausta data-analytiikan hyödyntämisestä johdon laskentatoimessa 

• Onko data-analytiikan käyttöönotossa ollut ongelmia, mikäli on yritetty 

implementoida? 

 

Tiedon hyödyntäminen: 

• Kuinka dataohjautuneeksi luokittelee itsensä? 

• Kuinka dataohjautuneeksi näkee organisaation? 

• Kuinka paljon näet johtoryhmätason henkilöiden olevan valmiita käyttämään 

omaa aikaansa datan hyödyntämisen opetteluun? 

• Onko data-analytiikkaa hyödynnetty hänen mielestään päätöksenteossa? 

o Jos ei, mitkä ovat syyt? 



  

• Millaisena näkee yrityksen kyvyn muuntautua? 

• Uskotko, että yritys voisi saada kilpailuetua datan hyödyntämisen avulla? 

o Jos uskoo, niin kuinka kestävänä näkee tämänlaisen kilpailuedun? 

• Onko datan hyödyntäminen mielestäsi enemmän kiinni yksilöistä vai 

organisaatiosta? 

 
 


