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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka dataa hyödynnetään 

liiketoiminnan kehittämisessä meriteollisuudessa. Liiketoimintadatan 

mahdollistamien etujen lisäksi identifioidaan siihen liittyviä haasteita ja riskejä. 

Työssä tarkastellaan yritysten datan keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen 

nykytilannetta ja tulevaisuuden suuntia. Asetettuihin tutkimuskysymyksiin pyritään 

vastaamaan tieteellisen primääriaineiston ja neljälle meriteollisuuden yritykselle 

tehdyn haastattelututkimuksen välisenä vuoropuheluna. 

Lukuisista eri lähteistä tulvivan datan määrän eksponentiaalinen kasvu luo 

mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle. Suurta potentiaalia pitää sisällään 

myös ajan saatossa kerääntynyt historiadata. Datan optimaalinen hyödyntäminen 

edellyttää tarkoituksenmukaisten menetelmien käyttöä soveltuvissa kehityskohteissa. 

Työn keskeisimpänä havaintona voidaan todeta datan arvon olevan 

meriteollisuudessa hyvin tiedossa, mutta sen täydelliseen hyödyntämiseen olevan 

vielä matkaa. Toimintatavoissa on selkeiden yhtäläisyyksien lisäksi havaittavissa 

myös eroavaisuuksia toimialan verkoston eri osa-alueiden yritysten välillä. Datan 

keräämisessä on tunnistettu useita maltillisia riskejä, mutta merkittävimmät haasteet 

liittyvät datan analysointiin ja hyödyntämiseen. Digitalisaation ja uusien dataan 

pohjaavien teknologioiden uskotaan nostavan laivanrakentamisen uudelle tasolle, 

koronan varjostamasta tulevaisuudesta huolimatta. 
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1 JOHDANTO 

 

Tietotekniikan ja digitalisaation kehityksen mukanaan tuoma datan ja informaation määrän 

räjähdysmäinen kasvu on aiheuttanut ihmiskunnan siirtymisen teolliselta aikakaudelta 

nykyiselle informaation aikakaudelle. Tietokoneet ja älylaitteet tuottavat ja jakavat massiivisia 

määriä dataa, jota kerääntyy erinäisten järjestelmien ja pilvipalvelujen tietokantoihin. Sekä uusi 

jatkuvasti syntyvä että jo kerätty data pitävät sisällään paljon mahdollisuuksia kehitystoimille 

ja edistysaskelille. Tätä potentiaalia ei kuitenkaan toistaiseksi ole täydessä mitassaan kyetty 

hyödyntämään, eikä täten voida vielä puhua tiedon aikakaudesta. (Hewitt 2019, s. 227–228) 

 

Datan vallankumous on havaittavissa myös pitkälle historiaan juurensa ulottavalla 

meriteollisuuden toimialalla. Historiadataa on vuosien varrella kertynyt paljon käytettyjen 

järjestelmien syövereihin, mutta sen täydelliseen hyödyntämiseen on laivanrakennuksessa vielä 

matkaa. Uusien digitaalisten teknologioiden ja kestävien innovaatioiden kehittämisessä voidaan 

käyttää tätä olemassa olevaa dataa tai kerätä uutta liiketoiminnan eri osa-alueiden tarjoamista 

lähteistä. Dataa hyödynnetään koko toimialan yritysten muodostamassa verkostossa, mutta 

siinä on havaittavissa selkeitä yritys- ja liiketoimintakohtaisia eroavaisuuksia. Datavetoiseen 

liiketoiminnan kehittämiseen liittyy omat riskinsä ja haasteensa myös meriteollisuudessa. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää datan hyödyntämisen etuja ja haasteita 

liiketoiminnan kehittämisessä meriteollisuudessa. Työssä tarkastellaan meriteollisuuden datan 

keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen nykytilannetta sekä tulevaisuuden suuntia ja 

mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää linkkejä aihetta käsittelevän kirjallisuuden ja todellisen 

yritystoiminnan välillä sekä tutkia uusia mahdollisia datan soveltamiskohteita liiketoiminnan 

kehittämisessä. Työn tutkimuskysymyksenä on: 

 

Kuinka meriteollisuuden yritykset hyödyntävät liiketoiminnasta syntyvää dataa toiminnan 

kehittämisessä? 
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Päätutkimuskysymyksen kokonaisuuteen vastaamiseksi työssä selvitetään seuraavia 

osakysymyksiä: 

o Mitä dataa yritykset toiminnan kehittämistä varten keräävät ja mistä lähteistä? 

o Miten ja millä työkaluilla dataa kerätään, käsitellään ja analysoidaan? 

o Miten analyysin tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan kehittämisessä? 

o Mitä haasteita ja riskejä datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyy? 

o Miten datan hyödyntämisen arvioidaan kehittyvän tulevaisuudessa? 

 

Tarkastelu rajataan meriteollisuuden alalla toimiviin business-to-business (B2B) yrityksiin 

keskinäisen vertailtavuuden sekä tarkemman toimintatapoihin ja käytäntöihin paneutumisen 

mahdollistamiseksi. Tarkkuuden ja selkeyden takaamiseksi työ on rajattu vain liiketoiminnasta 

syntyvään dataan ja sen hyödyntämiseen yritystoiminnan kehittämisessä. Muu ulkopuolinen 

sekä muihin kuin kehitystarkoituksiin käytetty data ovat tämän työn rajauksen ulkopuolella. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

Työ toteutetaan kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, joka jakautuu kirjallisuuskatsaukseen ja 

haastattelututkimukseen. Primääriaineistona käytetään datan hyödyntämisestä löytyvää 

tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleita, sekä muita verkkolähteitä, kuten ajankohtaisia uutisia. 

Akateeminen kirjallisuus on etsitty pääasiassa LUT-yliopiston Primo-palvelusta sekä Scopus-

tietokannasta. Työn sekundääriaineistona toimii neljälle kotimaiselle meriteollisuuden 

yritykselle tehtävä haastattelututkimus, jossa kartoitetaan datan hyödyntämisen toimintatapojen 

nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Yrityshaastattelujen pohjalta esitetään 

monitapaustutkimuksen muodossa neljä keskenään vertailukelpoista case-tapausta. 

Tutkimuskysymyksiin vastataan yhdistelemällä ja vertailemalla primääriaineistosta löytyvää 

tietoa haastattelututkimuksessa todettuihin havaintoihin. 

 

Primääriaineiston keräämisessä on käytetty alla esitettyä kirjallisuushaun strategiaa (kuva 1). 

Strategia kattaa käytetyt hakupalvelut sekä haulle asetetut rajoitukset, joilla pyritään lähteiden 

korkeaan laatuun ja luotettavuuteen. Kuvassa 1 on myös esitetty tärkeimmät hakusanat 

kuhunkin työn osa-alueeseen liittyen. Kirjallisuushaut ja käytetyt lähteet ovat pääasiassa 

englanninkielisiä. 
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1.3 Työn rakenne 

 

Johdannon jälkeen esitellään työn keskeisimmät aihealueet ja käsitteet. Toisessa kappaleessa 

keskitytään datan rooliin nykyajan teollisuusliiketoiminnassa sekä oleellisimpiin käsitteisiin, 

kuten data-analytiikka ja business intelligence. Dataan liittyvien teorioiden ja viitekehysten 

tarkastelu tapahtuu akateemisen aineiston pohjalta. Kolmannessa kappaleessa tarkastellaan 

meriteollisuutta toimialana, sen jakautumista ja ominaispiirteitä sekä nykytilaa ja tulevaisuutta. 

Kappaleessa sivutaan myös ajankohtaisen koronaviruspandemian vaikutuksia 

meriteollisuuteen. 

 

Kappaleessa neljä esitellään laadullisen tutkimuksen metodit, yrityshaastattelujen tyyli ja 

rakenne sekä perustelut kohdeyritysten valinnoille. Viidennessä kappaleessa tiivistetään 

neljälle meriteollisuuden yritykselle tehdyn haastattelututkimuksen havainnot ja sisältö 

yrityskohtaisin case-tarkasteluin. Kuudennessa kappaleessa käsitellään ja vertaillaan 

kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen tuloksia datan hyödyntämisestä, haasteista ja riskeistä 

sekä tulevaisuudennäkymistä. Lopuksi nidotaan yhteen työn keskeisimmät havainnot ja 

johtopäätökset sekä tiivistetään vastaukset tutkimuskysymyksiin. Työn rakenne ja kappalejako 

on esitetty alla (kuva 2). 

 

Kuva 1. Kirjallisuushaun strategia 
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Kuva 2. Työn rakenne 
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2 DATAN VALLANKUMOUS VALMISTAVASSA TEOLLISUUDESSA 

 

Datan määrä maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti pitäen sisällään suurta arvopotentiaalia, 

jota yritykset voivat halutessaan hyödyntää (Hartmann et al. 2016, s. 1382-1406). Dataa syntyy 

lukemattomista eri lähteistä, joiden kehityshistoria voidaan jakaa karkeasti kolmeen 

vaiheeseen. 1990-luvulla alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa organisaatiot alkoivat kerätä 

suuria määriä dataa digitaalisten teknologioiden ja tietokantajärjestelmien käyttöönoton myötä, 

esimerkiksi pankkien rahaliikenteestä. Vuosituhannen vaihteessa yleistyneiden 

verkkojärjestelmien, kuten hakukoneiden ja verkkokauppojen, datan luomisesta voidaan puhua 

kehityshistorian toisena vaiheena. Tähän vaiheeseen sisältyy myös 2000-luvun alun sosiaalisten 

verkostojen synty, joissa käyttäjät pääsivät itse luomaan omaa sisältöä. Kolmannen vaiheen 

lasketaan alkaneen mobiililaitteiden ja esineiden internetin (IoT) yleistyttyä, jonka seurauksena 

on syntynyt paljon aiempaa tarkempaa ja laajempaa dataa. Muutamassa kymmenessä vuodessa 

on siirrytty passiivisesta datan tallentamisesta aktiivisen luomisen kautta datan automaattiseen 

tuotantoon. Tämä datan räjähdysmäinen kasvu näkyy myös arviossa, jonka mukaan 

liiketoimintadatan määrä maailmassa kaksinkertaistuu noin 14 kuukauden välein. Datan 

potentiaalin vapauttamisella on todistetusti mahdollista saavuttaa useita arvokkaita hyötyjä, 

mutta reitti datavetoiseen liiketoiminnan kehittämiseen ei ole aina ongelmaton. (Hu et al. 2014, 

s. 652-687) 

 

2.1 Keskeisimmät dataan liittyvät käsitteet 

 

Tässä kappaleessa esitellään työn kannalta oleelliset dataan liittyvät käsitteet primääriaineiston 

avulla. Käsitteiden tunteminen on tärkeää datavetoisen liiketoiminnan kehittämisen 

ymmärtämiseksi. 

 

Data, informaatio ja tieto 

 

Käsitteitä data, informaatio ja tieto käytetään suomen kielessä arkisesti synonyymeinä. 

Tarkemmin tarkasteltuna käsitteiden välillä on kuitenkin havaittavissa selkeät eroavaisuudet ja 

kuvassa 3 esitetty keskinäinen riippuvuussuhde (kuva 3). Datalle, kuten muillekin aihealueen 

käsitteille, löytyy lukuisia samantyylisiä selityksiä. Usein data mielletään tietotekniikkaan ja 



10 

 

 

 

 

tietokoneisiin liittyväksi asiaksi. Data käsitteenä on kuitenkin ollut olemassa jo ennen 

tietokoneita, ja yksi hyvä selitys onkin, että data on aineetonta materiaalia, jota asiantuntijat 

voivat hyödyntää päätöksenteon tukena. Teollisuuden esimerkki datasta voisi olla Excel-

tiedostossa olevat luvut numerosarjoina allekkain. Datan yhdistäminen järkevällä tavalla, 

esimerkiksi antamalla sille konteksti, luo informaatiota, joka on siis ihmisen tulkinta datasta. 

Kustannuskohteen ja euromerkin liittäminen Excel-tiedoston lukuihin tekee niistä kohdistettuja 

rahasummia ja synnyttää informaatiota. Tietoa saadaan, kun ihminen yhdistelee eri 

informaatioita ja hyödyntää datan tulkinnan tulosta johonkin toimintaan. Esimerkiksi 

yhdistämällä kustannustekijä ja siihen käytetty rahasumma toisiinsa, voidaan tunnistaa ja 

arvioida merkittävimpiä menoeriä ja vaikkapa löytää mahdollisia säästökohteita. Data pitää 

sisällään potentiaalista arvoa, mutta sen vapauttaminen vaatii järkevää yhdistelyä eri datojen 

kesken. (Hewitt 2019, s. 227–228; Treder 2019, s. 1-7) Data voi olla rakenteeltaan jäsenneltyä, 

jäsentelemätöntä tai jotain siltä välillä. Jäsennelty data, kuten rivi- ja sarakepohjaiset 

tietokannat, on ennalta määrätyssä muodossa ja siksi sitä on helppo varastoida ja analysoida. 

Jäsentelemätön data taas on vapaamuotoista ja heterogeenistä ja näyttäytyy useissa eri 

formaateissa kuten tekstinä, kuvina ja videoina. (Akerkar 2016, s. 31-33) 

 

Metadata tarkoittaa dataa tai sen sijaintia kuvailevaa liitännäistietoa, dataa datasta. 

Kustannusdatan tapauksessa esimerkkejä metadatasta olisivat kyseisen yrityksen ja projektin 

nimet, datan keräysvuosi ja Excel-tiedoston sijainti. Tämän dataa tukevan ja selittävän 

metadatan merkitys vaihtelee epäoleellisesta lisätiedosta aina datan ymmärtämisen kannalta 

kriittiseen palaseen. (Furner 2020, s. 33-42) 

 

 

 

 

Kuva 3. Data, informaatio ja tieto (Hewitt 2019, s. 227–228; Treder 2019, s. 1-7) 
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Tiedonlouhinta, KDD ja CRISP-DM 

 

Tiedonlouhinta (data mining) tarkoittaa oleellisen tiedon poimimista datamassasta soveltuvin 

teknisin keinoin (Capri 2015). Nämä keinot voidaan jakaa kuvaileviin metodeihin sekä 

tilastollisiin ja symbolisiin ennustamismetodeihin. Tiedonlouhinta on tärkeä osa kuusivaiheista 

tietokannoista tiedon löytämisen prosessia (Knowledge Discovery in Databases KDD), mutta 

se liittyy myös oleellisesti kuvan 3 esittämään riippuvuussuhteeseen datan, informaation ja 

tiedon välillä. KDD-prosessi kuvataan automaattisena ja tutkivana suurten tietokantojen 

analyysinä. (García et al. 2015, s. 1-6) Shearer (2000, s. 13-19) esittelee 1990-luvun lopussa 

kehitellyn hieman KDD-prosessia vastaavan kuusivaiheisen, toimialasta, työkaluista ja 

sovelluskohteesta riippumattoman tiedonlouhinnan standardimallin (Cross Industry Standard 

Process for Data Mining CRISP-DM). CRISP-DM-prosessin kuusi vaihetta ovat: 

liiketoiminnan ymmärtäminen, datan ymmärtäminen, datan käsittely, mallinnus, arviointi ja 

tulosten käyttöönotto. Liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen tähtäävä CRISP-DM 

keskittyy KDD-prosessia tarkemmin tiedonlouhintaan, kun taas KDD paneutuu tarkemmalla 

tasolla tietokantojen hyödyntämiseen ongelmanratkaisussa. (Shearer 2000, s. 13-19) KDD- ja 

CRISP-DM-prosessit vaiheineen on esitetty alla (kuva 4). 

 

 

 

Kuva 4. KDD-prosessi (García et al. 2015, s. 1-6) ja CRISP-DM-prosessi (Shearer 2000, s. 13-19) 
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Big data 

 

Nykyistä räjähdysmäisesti kasvavaa ja suurelta osin jäsentelemätöntä dataa kutsutaan big 

dataksi (Hu et al. 2014, s. 652-687). Big dataan yhdistetään yleisesti kolme termiä: määrä, 

nopeus ja vaihtelu (volume, velocity, variety). Kuten mainittua, dataa kerääntyy tänä päivänä 

käsittämättömiä määriä sekä ihmisten luomana että automaattisesti muun muassa sensoreista ja 

transaktioista. Dataa liikkuu nykyisin sekunnissa internetin yli enemmän, kuin mitä oli 

varastoituna koko internetissä 20 vuotta sitten. Tämä luo perinteisestä datasta poikkeavan 

haasteen big datan varastoinnille. Monissa sovelluskohteissa datan syntymisen nopeus on sen 

määrääkin oleellisempaa. Automaattisesti syntyvää ja kerääntyvää big dataa voidaan uusin 

ratkaisuin seurata ja hyödyntää jopa reaaliaikaisesti. Kolmas termi, vaihtelu, viittaa datan 

monimuotoisuuteen. Big data ei rajoitu pelkästään lukuihin ja merkkijonoihin, vaan sitä 

kerääntyy esimerkiksi tiedostoina, paikkatietoina ja kuvina. Datan muodot jatkavat vaihteluaan 

uusien lähteiden syntyessä ja esimerkiksi älylaitteet luovat paljon dataa, joka on yhdistettävissä 

ihmiseen, aktiviteettiin tai sijaintiin. (McAfee ja Brynjolfsson 2012, s. 60-68) Näiden big dataa 

kuvaavien termien rinnalle on tuotu myös neljäs ulottuvuus, totuudenmukaisuus (veracity), joka 

kuvaa datan epävarmuutta ja tiettyjen datatyyppien luotettavuutta (Hartmann et al. 2016, s. 

1382-1406). 

 

Business Intelligence 

 

1990-luvun alussa yleistyneiden toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) aloittaman datan 

keräämisen myötä syntynyt business intelligence (BI), suomeksi liiketoimintatiedon hallinta, 

toimii sateenvarjoterminä yrityksen päätöksentekoa tukeville dataan pohjaaville tietotekniikan 

ratkaisuille. Näitä metodeja ja työkaluja hyödynnetään yritykselle arvokkaan tiedon 

tuottamiseksi datavirrasta. (Rausch et al. 2013, s. 3-6; Saxena ja Srinivasan 2013, s. 85-89) 

Perinteinen BI-arkkitehtuuri koostuu kolmesta tasosta, jotka ovat datatuki, informaation 

luominen sekä pääsy informaatioon. Liiketoimintatiedon hallinnan taustalla ovat jäsenneltyä ja 

jäsentelemätöntä dataa varastoivat tietovarastot (data warehouse). Datatuen päälle rakentuu 

informaation luonti, joka tarjoaa toimintoja, kuten tiedonlouhintaa, datan analysoimiseksi. 

Päällimmäisenä tasona on pääsy informaatioon, joka tarjoaa käyttäjälle helpon tavan hyödyntää 

oleellisia BI-toimintoja, yleensä graafisen käyttöliittymän kautta. (Rausch et al. 2013, s. 3-6) 
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Esimerkkejä BI-työkaluista ovat Microsoftin Power BI ja QlikTechin Qlik Sense (Nogués ja 

Valladares 2017). Jatkuvasti kiinnostusta herättävä ja suosiotaan kasvattava business 

intelligence sekoitetaan usein virheellisesti koko analytiikan viitekehykseen, vaikka se on 

todellisuudessa vain yksi osa sitä (Saxena ja Srinivasan 2013, s. 85-89). 

 

Data-analytiikka 

 

2000-luvun alussa suosioon nousseella data-analytiikalla tarkoitetaan suurten datamäärien 

tietokoneavusteista analysointia päätöksenteon tueksi. Data-analytiikka sisältää näkökulmia 

muilta tieteenaloilta kuten tilastotieteestä, hahmontunnistamisesta ja koneoppimisesta. 

(Runkler 2012, s. 1-3) Data-analytiikka ei ole pelkästään metodien, kuten kvantitatiivisen 

analyysin ja selittävien tai ennustavien mallien, hyödyntämistä, vaan organisationaalisen 

päätöksenteon ja ongelmanratkaisun prosessi datan käsittelyn ja analysoinnin kautta (Liberatore 

ja Luo 2010). Tämä alla esitetty prosessi (kuva 5) voidaan jakaa neljään vaiheeseen: datan 

kerääminen ja valinta, käsittely ja prosessointi, analysointi ja visualisointi sekä tulosten tulkinta 

ja hyödyntäminen (Liberatore ja Luo 2010, s. 313–324; Runkler 2012, s. 1-3). 

 

 

Data-analytiikan kasvavalle suosiolle on löydettävissä neljä selkeää ajuria: data, ohjelmistot, 

ihmiset ja prosessi. Liiketoimintadatan määrän kasvu mahdollistaa ja ohjaa kohti sen 

analyyttistä hyödyntämistä. Korkea arvopotentiaali ja datan analysoinnin päätöksentekoon 

tuomat edut houkuttelevat yhä useampia yrityksiä implementoimaan data-analytiikan osaksi 

sekä strategista että operatiivista johtamista. Analytiikan työkalujen kehittyessä ja yleistyessä 

datan käsittely ja analysointi esimerkiksi visualisoinnein helpottuu. Tilasto- ja 

optimointityökalut kuten Microsoft Excel ovat yrityksissä jo arkipäivää. Kehittyneemmät 

business intelligence sovellukset ja toiminnanohjausjärjestelmien, kuten SAP:n ja Oraclen, 

raportointi ja analysointimoduulit ajavat osaltaan yrityksiä kohti data-analytiikan aikakautta. 

Kolmannella ajurilla, ihmisillä, viitataan tietotekniikan keskellä kasvaneeseen sukupolveen, 

Kuva 5. Data-analytiikkaprosessi (mukaillen Liberatore ja Luo 2010, s. 313–324; Runkler 2012, s. 1-3) 
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joka on alkanut edetä urallaan yritysten johtotehtäviin. Tietokoneiden ja analyyttisten 

ohjelmistojen ollessa johtoportaalle jo entuudestaan tuttuja, niiden integroiminen osaksi 

yrityksen liiketoimintaa helpottuu ja muodostuu jopa oletusarvoksi. 1990-luvun alussa 

liiketoimintaa alettiin ajatella prosesseina, joita pyrittiin kehittämään ja tehostamaan. 

Kehityksen tueksi kerättiin dataa eri tavoin, kuten toiminnanohjausjärjestelmillä ja 

tasapainotetulla tuloskortilla (BSC). Nämä suorituskyvyn parantamiseen tähtäävät mekanismit 

nähdään usein osana liiketoimintatiedon hallintaa ja ovat jo pitkään johtaneet yrityksiä 

hyödyntämään data-analytiikkaa. (Liberatore ja Luo 2010, s. 313–324) 

 

2.2 Liiketoimintadatan hyödyntämisprosessi 

 

Edellä kappaleessa 2.1 esiteltyjen käsitteiden ja viitekehysten valossa voidaan muodostaa 

liiketoimintadatan hyödyntämisprosessi (kuva 6), joka kattaa dataan liittyvät toimenpiteet aina 

ongelman tunnistamisesta datan keräämisen ja analysoinnin kautta päätöksentekoon ja 

seurantaan. Prosessin tarkoituksena on siis ratkaista jokin ongelma tai esimerkiksi vastata 

tunnistettuun kehitystarpeeseen datan avulla. Alla esitetty uimaratakaavio yhdistelee KDD- ja 

CRISP-DM-prosesseja sekä kuvaa arvon muodostumista datasta. Tätä liiketoimintadatan 

hyödyntämisprosessia voidaan soveltaa CRISP-DM tavoin toimialasta ja sovelluskohteesta 

riippumatta kehityksen ja päätöksenteon tukena. 

 

Kuva 6. Uimaratakaavio liiketoimintadatan hyödyntämisprosessista (mukaillen Shearer 2000; Liberatore 

ja Luo 2010; Hu et al. 2014; García et al. 2015; Hewitt 2019) 
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Prosessi alkaa ongelman tai kehitystarpeen tunnistamisesta, jota seuraa aihealueeseen liittyvän 

datan tarve. Tässä vaiheessa on mahdollista hyödyntää aiemmin kerättyä historiadataa tai 

tunnistaa sopiva lähde ja kerätä siitä uutta dataa historiadatan tukemiseksi tai korvaamiseksi. 

Ongelmaan tai kehityskohteeseen sopivan datan valinnan jälkeen siirrytään datojen käsittely ja 

yhdistämisvaiheeseen, jolloin voidaan Trederin (2019, s. 1-7) mukaan puhua informaatiosta. 

Tietoon päästään käsiksi, kun dataa ryhdytään analysoimaan ja louhimaan siitä tietoa. Tässä 

vaiheessa huomioidaan myös mahdollinen metadata, joka auttaa paremmin ymmärtämään dataa 

ja siihen liittyviä nyansseja, jotka voivat olla merkittäviä onnistuneen ja totuudenmukaisen 

analyysin kannalta (Furner 2020, s. 33-42). Analysoinnista siirrytään sen tulosten ja 

paikkansapitävyyden arviointiin, jonka jälkeen tuloksia päästään tulkitsemaan. Tulkinnan 

perusteella dataa voidaan hyödyntää päätöksenteossa, jolloin data alkaa tuottamaan yritykselle 

arvoa. Päätöksenteolla pyritään ratkaisemaan prosessin käynnistänyt ongelma tai vastaamaan 

kehitystarpeeseen sopivin datan ohjaamin toimenpitein. Viimeisenä vaiheena 

liiketoimintadatan hyödyntämisprosessissa on arviointi ja seuranta, jossa tarkkaillaan tehtyjen 

toimenpiteiden vaikutuksia ja toimivuutta, sekä palataan tarvittaessa prosessin alkuun uuden 

ongelman tai lisäkehitystarpeen ilmetessä. 

 

2.3 Datan kerääminen ja lähteet teollisuudessa 

 

Hartmann et al. (2016, s. 1382-1406) jakaa datavetoisen liiketoimintamallin (DDBM) datan 

lähteet ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoisia lähteitä ovat hankittu, asiakkaan tarjoama sekä vapaasti 

saatavilla oleva data. Sisäiset datalähteet jaetaan olemassa olevaan ja itse tuotettuun dataan. 

(Hartmann et al. 2016, s. 1382-1406) Vaikka valmistava teollisuus ei lähtökohtaisesti kuulu 

datavetoisen liiketoimintamallin piiriin, datan hyödyntäminen nostaa päätään toimialasta 

riippumatta ja samaa datalähteiden jaottelua voidaan soveltaa myös teollisuudessa. 

 

Porterin (1985, s. 557) luomassa arvoketjun viitekehyksessä (kuva 7) esitellään yrityksen 

liiketoiminnan viisi perustoimintoa ja neljä tukitoimintoa. Paitsi että kyseiset toiminnot ovat 

ensiarvoisen oleellisia yrityksen arvonluonnin kannalta, ne kaikki toimivat potentiaalisina 

yrityksen sisäisen datan lähteinä. Nykyisistä ERP-järjestelmistä löytyy omat moduulit 

arvoketjun eri osa-alueille ja toimintojen dataa kerääntyy moduulien tietokantoihin (Liberatore 

ja Luo 2010, s. 313–324). Perustoiminnoista tulo- ja lähtölogistiikan kuljetusaikataulut ja 
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toimituseräkoot ovat esimerkkejä itse tuotetusta sisäisestä datasta, ja myynnin puolella 

esimerkiksi liikevaihdon kehittymisen historiadata on olemassa olevaa sisäistä dataa. Myös 

tukitoiminnoista, kuten henkilöresursseista (HR) sekä muun muassa kirjanpidosta, 

rahoituksesta, ja laadun varmistuksesta koostuvasta yritysinfrastruktuurista kertyy paljon 

hyödynnettävää dataa yrityksen järjestelmiin (Porter 1985, s. 557). Fisherin (2007, s. 368-382) 

toiminnan hallinnan empiirinen tutkimus osoittaa yrityksen sisäisiksi datan lähteiksi 

rahaliikenteen lisäksi tuotteiden ja prosessien tarkkailun ja seurannan sekä tutkijoiden tai 

johdon tekemän yritystutkimuksen. 

 

Ulkoisista datalähteistä asiakkailta saadun datan voi teollisuutta tarkastellessa laajentaa 

muiltakin sidosryhmiltä, kuten toimittajilta, yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta saatavaan 

dataan. Fisherin (2007, s. 368-382) tutkimuksessa havaittuja vapaasti saatavilla olevia ulkoisen 

datan lähteitä ovat julkinen kirjanpito sekä muut julkiset lähteet, kuten vuosikertomukset, 

toimialaindeksit ja avoimet markkina- ja rahoitustietokannat. Teollisuusyrityksen ulkoiset ja 

sisäiset datalähteet on esitetty alla (kuva 8). 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Arvoketju (mukaillen Porter 1985, s. 557) 
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2.4 Datan hyödyntämismenetelmät ja -kohteet  

 

Datan avulla voidaan kehittää samoja kohteita, joista dataa on kerättykin, mutta 

hyödyntämismahdollisuudet eivät rajoitu vain niihin. Tuotanto, arvoketjun operaatiot, on 

teollisuudessa merkittävässä roolissa, ja sitä voidaan dataa käyttämällä kehittää monella tasolla. 

Rausch et al. (2013, s. 191-208) esittää, että data mahdollistaa tuotantoprosessien uudelleen 

suunnittelun, tehostamisen sekä automatisoinnin. Liberatore ja Luo (2010, s. 313–324) tukevat 

näkemystä datapohjaisesta prosessien kehittämisestä tunnistamalla mahdollisia ongelmakohtia 

ja pullonkauloja, eliminoimalla niitä sekä optimoimalla ja automatisoimalla prosesseja. Datan 

avulla on mahdollista minimoida tuotannon ja logistiikan kustannuksia esimerkiksi 

erikoistamalla eri sijainneilla olevat tuotantotehtaat tietyn tuotteen valmistamiseen ja 

optimoimalla kuljetuseräkoot (Rausch et al. 2013, s. 179-190). Tuotannon ja logistiikan lisäksi 

etenkin big dataa voidaan hyödyntää helpottamaan ja tehostamaan tuotekehitystä sekä 

vastaamaan odottamattomiin tapahtumiin ja ongelmiin jo ennen niiden ilmaantumista. 

Yrityksen ulkoista, esimerkiksi sosiaalisen median dataa seuraamalla voidaan analysoida 

kuluttajien reaktioita julkaistavaan tai markkinoitavaan tuotteeseen ja tarvittaessa tehdä 

korjaavaa tuotekehitystä. (Blackburn et al. 2017, s. 43-51) 

 

Kuva 8. Teollisuusyrityksen datan lähteet (mukaillen Hartmann et al. 2016, s. 1382-1406; 

Porter 1985, s. 557) 
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Suunnittelu- ja budjetointiprosessit ovat oleellinen osa suorituskyvyn hallintaa ja vievät 

yrityksiltä usein paljon aikaa, resursseja ja rahaa. Tämä johtuu yleensä epävarmuudesta, mutta 

soveltuvaa historiadataa analysoimalla voidaan todistetusti luoda tarkkojakin ennusteita 

esimerkiksi tulevista projekteista ja säästää resursseja. (Rausch et al. 2013, s. 163-178) Myös 

toimitusketjua ja asiakassuhteita voidaan liiketapahtumia seuraamalla ja analysoimalla kehittää 

nykyisten hallintajärjestelmien tukemana (Liberatore ja Luo 2010, s. 313–324). Pearson et al. 

(2014, s. 1-19) tekemän tutkimuksen mukaan big data-analytiikan organisaatiotason strategiaan 

ja päivittäiseen toimintaan integroineet yritykset saavuttavat selkeästi parempia tuloksia 

toimitusketjun tehostamisessa. Tärkeimpiä tunnistettuja analytiikan hyötyjä toimitusketjussa 

ovat parannukset asiakaspalvelussa ja kysyntään vastaamisessa, nopeampi reagointi 

toimitusketjussa ilmeneviin ongelmiin, kustannusedut, varastojen optimointi, korkeampi 

integraation taso toimitusketjussa sekä paremmat asiakas- ja toimittajasuhteet. Big datan 

analysoinnilla on havaittu olevan hyötyä myös riskienhallinnan kehittämisessä ja globaalien 

toimintojen johtamisessa. (Pearson et al. 2014, s. 1-19) Riskejä, esimerkiksi toimitusketjussa, 

voidaan tunnistaa ja hallita ERP-järjestelmien ja toimitusketjun hallintatyökalujen 

tietokantoihin kertyvän datan sekä ulkoisten datalähteiden perusteella. Riskien kehittymistä ja 

niiden realisoitumisen vakavuutta sekä eri riskien välisiä suhteita pystytään datalla seuraamaan 

aiempaa tarkemmin, ja on esimerkiksi mahdollista luoda automaattinen varoitusjärjestelmä 

riskien varalle (Er Kara et al. 2020, s. 1-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 9. Datan hyödyt teollisuusyrityksessä 
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Kaikki edellä mainitut kehityskohteet ja hyödyt (kuva 9) ovat osaltaan päätöksenteon tukemista 

datan avulla, ja se näkyy eri tavoin eri kohteissa. McAfeen ja Brynjolfssonin (2012, s. 60-68) 

tutkimus osoittaa datavetoisella päätöksenteolla olevan positiivisia vaikutuksia yrityksen 

taloudelliseen ja operatiiviseen suorituskykyyn. Eniten dataa päätöksenteossa hyödyntävät 

yritykset olivat keskimäärin 5 % tuottavampia ja 6 % kannattavampia kuin saman toimialan 

kilpailijat (McAfee ja Brynjolfsson 2012, s. 60-68). Liberatore ja Luo (2010, s. 313–324) 

näkevät, että tulevaisuudessa analytiikan hyödyntämismenetelmiä tullaan yhdistelemään uusien 

teknologiaratkaisujen, kuten tekoälyn kanssa, mahdollistaen entistä paremman ja 

tehokkaamman liiketoiminnan kehityksen. Datan lähteiden ja määrän kasvaessa sekä 

havaittujen hyötyjen tarkentuessa yrityksillä on halu ja paine sisällyttää yhä enemmän 

datavetoisia käytäntöjä osaksi liiketoimintastrategiaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja sen 

vahvistamiseksi (Brownlow et al. 2015, s. 1-15). 

 

2.5 Haasteet ja riskit datan keräämisessä ja hyödyntämisessä 

 

Datan keräämiseen ja hyödyntämiseen päätöksenteon tukena liittyy positiivisten vaikutusten 

lisäksi myös haasteita ja riskejä (taulukko 1), jotka tulee tunnistaa ja hallita. Datan keräämisessä 

tulee kiinnittää huomiota sen laatuun ja eheyteen, eli mahdollisiin virheisiin ja puutteisiin 

datassa (Brownlow et al. 2015, s. 1-15). Etenkin big datan osalta keräämisen haasteet korostuvat 

datan määrän ja kompleksisuuden takia. Myös yksityisyys ja tietoturvariskit nousevat esille 

datan keräämisessä ja varastoinnissa. (Hu et al. 2014, s. 652-687) Datan suuri määrä 

hankaloittaa sen viemistä käsittely ja analysointiympäristöön, jolloin sen saatavuus ja 

integroiminen muodostuvat haasteiksi (Loshin 2016, s. 1-11). Suuremmat haasteet löytyvät 

kuitenkin datan käsittelyn, analysoinnin ja hyödyntämisen puolelta. 

 

Suuresta datamassasta voi olla haastavaa tunnistaa ja sivuttaa tarpeeton tai sovelluskohteen 

kannalta epäoleellinen data. Eri lähteistä kerättyjen datojen yhdistäminen analysoinnin tueksi 

nähdään myös yhtenä käsittelyn haasteena. (Hu et al. 2014, s. 652-687; Zhao et al. 2014, s. 1-

5) Eri lähteiden datasettien yhdistäminen voi myös aiheuttaa ajallista viivettä, jolloin datan 

paikkansapitävyys ja johdonmukaisuus kärsivät (Loshin 2016, s. 1-11). Arvon kerääminen ja 

omaksuminen useista datavirroista haastaa organisaatioita, mutta myös palkitsee onnistuessaan 

(Blackburn et al. 2017, s. 43-51). Datan, erityisesti big datan, tarkoituksenmukaiseen 
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hyödyntämiseen liittyy tiettyjä organisaatiotason vaatimuksia. Suurten datamäärien käsittely ja 

analysointi vaativat yritykseltä korkeaa kapasiteettia sekä suuria investointeja ja tukea uusien 

järjestelmien integrointiin ja käyttöönottoon. Uusi datavetoinen toimintamalli edellyttää 

johtoportaan vahvaa tukea, henkilöstön avoimuutta sekä korkeaa osaamisen tasoa. Datan sekä 

siitä löydettyjen mallien ja kuvioiden ammattitaitoinen tulkinta on tärkeää, jotta vältytään 

virheellisen tulkinnan ohjaamalta päätöksenteolta. Tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvät riskit 

tulee pitää mielessä myös analysointi ja hyödyntämisvaiheessa. (McAfee ja Brynjolfsson 2012, 

s. 60-68; Pearson et al. 2014, s. 1-19) 

 

  

Taulukko 1. Datan hyödyntämisen riskit ja haasteet 



21 

 

 

 

 

3 MERITEOLLISUUDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS 

 

Meriliiketoiminnalla (kuva 10) tarkoitetaan yleisesti merenkulkuun liittyviä yritystoimintoja, 

kuten satama- ja varustamotoimintaa. Meriteollisuus on yksi oleellinen meriliiketoiminnan osa, 

pitäen sisällään kaiken yksittäisten laivakomponenttien suunnittelusta aina valmiin 

luksusristeilijän toimittamiseen maailman merille. (Karvonen et al. 2016, s. 12-26) 

Meriteollisuus poikkeaa muusta teollisuudesta ja liiketoiminnasta oman globaalin 

lainsäädäntönsä osalta, jota valvoo ja ylläpitää Yhdistyneet kansakunnat (UN) osittain 

kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kautta (International Maritime Organization 2021). 

Lainsäädäntö koskettaa muun muassa merenkulkua, tavaran ja matkustajien merikuljetuksia 

sekä myös maalla tapahtuvaa merenkulkuun liittyvää liiketoimintaa (Harris 2009). 

Suomalaisella meriteollisuudella on pitkä historia ja merkittävä rooli nykypäivän teollisuuden 

ja talouden kannalta. Meriteollisuus on osa Suomen meriklusteria, joka työllistää yli 50 000 

henkilöä ympäri maan. Meriteollisuuden osuus (9,1 MEUR) koko klusterin liikevaihdosta (14,3 

MEUR) vuonna 2018 oli noin 64 %, sekä osuus henkilöstömäärästä noin 62 %, tehden siitä 

Suomen meriklusterin suurimman toiminnon. (Suomen Varustamot 2019) 

 

3.1 Toimialan jakautuminen 

 

Meriteollisuus voidaan jakaa karkeasti osa- ja kokonaistoimittajiin, suunnittelutoimistoihin ja 

telakoihin (kuva 10). Osa- ja kokonaisratkaisut tarkoittavat meriteollisuudessa muun muassa 

materiaalien ja laitteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen, tai kokonaisten alueiden, kuten 

kylpylän tai ravintolan, hankkimista laivoihin telakoiden ulkopuolisilta toimijoilta. (Karvonen 

et al. 2016, s. 47-51) Wärtsilä toimii hyvänä esimerkkinä laivamoottorien ja 

propulsioratkaisujen kokonaistoimittajana sekä älykkäiden automaatio- ja hallintajärjestelmien 

tarjoajana (Wärtsilä 2021a; 2021b). Meriteollisuuden suunnittelutoimistot, kuten Elomatic ja 

Deltamarin, ovat erikoistuneet laivojen ja alusten suunnittelutehtäviin ja voivat vastata joko 

laivan tietyn osan, kuten konehuoneen tai HVAC-järjestelmän suunnittelusta, tai koko 

laivaprojektin rakennussuunnitelmasta, aina rungosta hienovarusteluun (Elomatic 2021a; 

Deltamarin 2021). 
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Kolmas ja näkyvin meriteollisuuden toiminto ovat telakat, joissa varsinainen laivanrakennus ja 

koonti tapahtuvat osa- ja kokonaisratkaisujen sekä suunnittelutoimistojen tukemana. 

Meriteollisuus on globaalilla tasolla keskittynyt yhä enemmän Aasiaan, jossa sijaitsee kolme 

maailman suurinta laivanrakennusmaata, Etelä-Korea, Kiina ja Japani. Kiinan suurin (CSG) ja 

Etelä-Korean kaksi suurinta telakkaa (HHI ja DSME) vastaavat jo lähes 45 % koko maailman 

laivanrakennuksesta, mikä osoittaa Aasian vankan ja vahvistuvan aseman meriteollisuuden 

keskuksena. (Berti 2020) Vuonna 2020 Suomessa toimi kymmenen telakkaa, joista suurimmat 

ovat Meyer Turku, Helsinki Shipyard ja Rauma Marine Constructions. Nämä kolme keskittyvät 

risteilijöiden, jäänmurtajien ja muiden alusten rakentamiseen, mutta osa telakoista, kuten Turun 

Korjaustelakka, on erikoistunut laivojen korjaamiseen ja kunnostamiseen. (Meriteollisuus Ry 

2021a) 

 

Kuva 10. Meriliiketoiminnan jakautuminen (mukaillen Karvonen et al. 2016, s. 47-51; 

Helsingin Sanomat 2018; Meriteollisuus Ry 2021a) 
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3.2 Meriteollisuuden ominaispiirteet 

 

Verkostomaisuus kuvaa meriteollisuuden toimialaa paremmin kuin hyvin, sillä suurprojektien, 

laivojen ja risteilijöiden, rakentaminen on useiden tahojen yhteispeliä. Vaikka kaikki edellä 

mainitut meriteollisuuden yritystyypit harjoittavatkin pääasiassa projektiliiketoimintaa, telakat 

keskittyvät yhteen tai muutamaan suureen laivaprojektiin kerrallaan, kun taas laajan globaalin 

asiakaskunnan verkostoyrityksillä voi olla hallittavana lukuisia pienempiä projekteja 

samanaikaisesti. Suunnittelutyö on usein monen eri toimiston tuotosta, joiden vastuualueista 

muodostuu laivan kokonaisuus. Alus rakentuu pala palalta, kun osa- ja kokonaistoimittajat 

valmistavat heille osoitetut alueet ja järjestelmät, jotka telakalla liitetään osaksi laivaa. Osa 

työstä, kuten laivan osien eli lohkojen rakentaminen ja varustelu, voidaan tehdä telakka-alueen 

ulkopuolella, mutta esimerkiksi komentosillan ohjauslaitteiden ja -järjestelmien asentaminen ja 

käyttöönotto täytyy suorittaa paikan päällä. Noin 80 % risteilijöiden rakentamisesta tapahtuu 

verkostoyritysten toimesta, ja jäljelle jäävä 20 % on telakan omaa yhdistely ja 

kokoonpanotyötä. (Karvonen et al. 2016, s. 47-51) 

 

Alihankintaa tapahtuu laivanrakennuksessa siis monella tasolla ja sen merkitys 

projektiliiketoiminnassa on suuri (Lehmann 2018, s. 35-40). Esimerkiksi Meyer Turun telakalla 

työskentelee päivittäin yli 5000 henkilöä, joista noin 3000 on verkostoyritysten työntekijöitä ja 

vain 2000 telakan omaa väkeä (Jaskari 2020). Verkoston laajuudesta kertoo myös se, että yhden 

luksusristeilijän rakentamiseen voi osallistua jopa 900 yritystä. Laajan verkoston edut piilevät 

osaamisessa, kokemuksessa sekä kustannuksissa. Useamman samanaikaisen miljardiluokan 

risteilijäprojektin toteuttaminen 100 % telakan toimesta sisältäisi myös suuria taloudellisia ja 

toiminnallisia riskejä. Tiettyjen osa-alueiden ulkoistaminen luotettaville, ammattitaitoisille ja 

kokeneille alihankkijoille pienentää riskejä ja vähentää telakan työkuormaa. Omaan alaansa 

erikoistuneiden verkostoyritysten hyödyntämisellä saavutetaan myös usein kustannusetuja 

verrattuna siihen, että telakka tekisi kaiken itse. (Salminen 2020) 

 

3.3 Meriteollisuuden tulevaisuudennäkymät 

 

Vielä vuoden 2020 alussa, risteilyliiketoiminta oli maailmanlaajuisesti ollut vahvassa nousussa 

useamman vuoden ajan, mikä on aiheuttanut risteilyalusten kysynnän kasvun ja telakoiden 
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tilauskirjojen täyttymisen jopa 2020-luvun loppupuolelle asti. Laivanrakennuksen kysynnän 

kasvu heijastuu positiivisesti koko meriteollisuuden verkostoon. Verkostomaisuuden 

nähdäänkin olevan kasvussa siirryttäessä edelleen vahvemmin kohti yhteistyöhön perustuvaa 

liiketoimintamallia. Rahtialusten kysyntä taas on hiljentynyt heikentyneen 

kuljetusmarkkinatilanteen vuoksi, mikä näkyy haasteena etenkin osa- ja kokonaistoimittajille. 

Esimerkiksi Wärtsilä on joutunut keskittymään enemmän laiteratkaisujen jälkimarkkinoihin, eli 

aiemmin toimitettujen tuotteiden elinkaari- ja huoltopalveluihin. Palveluliiketoimintaan 

siirtyminen tai sen osuuden kasvattaminen onkin yksi meriteollisuuden nykyisistä trendeistä. 

Pienemmät verkostoyritykset voivat syklisellä meriteollisuuden toimialla vakauttaa 

liiketoimintaansa tarjoamalla palvelujaan globaaleilla markkinoilla. Vaikka 

risteilymarkkinoiden odotettiin kasvavan etenkin Aasiassa, meriteollisuutta on piinannut jopa 

polkuhinnoittelua muistuttava hintakilpailu, joka on lähtöisin Kaukoidän telakoiden 

ylikapasiteetista, osittain valtion tukien seurauksena. Lisäksi haasteena etenkin Suomen 

meriteollisuudessa nähdään nuorten osaajien puuttuminen. (Karvonen et al. 2016, s. 119-123) 

 

Vuoden 2019 lopussa alkunsa saanut koronavirustauti (COVID-19) on heilauttanut koko 

maailmantaloutta merkittävästi ja pandemiaksi levittyään seisahduttanut risteilyliiketoiminnan 

globaalisti sekä vähentänyt merikuljetuksia. Tämä näkyy suoraan meriteollisuudessa 

investointien lykkäämisenä, uusien tilausten vähenemisenä sekä tilauskirjojen ajallisena 

venyttämisenä. Laivojen luovutuksia siirrettäessä eteenpäin telakat laskevat kapasiteettiaan 

lomauttamalla ja irtisanomalla henkilöstöä sekä vähentämällä alihankkijoiden määrää. 

Telakoilla on nähty myös muutamien viikkojen mittaisia tuotantotaukoja ympäri maailmaa. 

Koronapandemiasta johtuvat työskentely- ja liikkumisrajoitukset ovat hankaloittaneet 

laivanrakennuksen lisäksi erityisesti viennin kokonaistoimituksia ja huoltoliiketoimintaa sekä 

haastaneet toimitusketjuja. (Meriteollisuus Ry 2021b) Muun muassa suurten tukisummien 

ansiosta risteilijöiden tilauksia ei ole juurikaan peruttu, mutta aikataulujen lykkääminen ja 

kapasiteetin lasku horjuttavat etenkin meriteollisuuden verkostoyrityksiä, kuten alihankkijoita. 

Sopeutustoimet ovat edenneet lomautuksista irtisanomisiin myös verkoston puolella, mutta 

esimerkiksi osa- ja kokonaistoimittajat näkevät tilanteessa myös mahdollisuuksia. Laivojen 

ilmanvaihtojärjestelmiä kansainvälisesti tarjoava suomalainen Halton Marine on onnistunut 

kasvattamaan toimintaansa muun muassa merellisen energiantuotannon puolella (kuva 10) ja 

etsii uusia asiakkaita mantereella toimivista raskaan teollisuuden ja energiantuotannon 
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yrityksistä. Halton Marine myös uskoo tuoteportfolioonsa kuuluvien virusten ja bakteerien 

ilmasta poistamisen ratkaisujen kasvattavan suosiotaan koronan myötä. (Ojanperä 2021) 

 

Ympäristöystävällisyys ja uudet teknologiset edistysaskeleet ovat kaksi suurta elementtiä, jotka 

kuuluvat oleellisesti meriteollisuuden tulevaisuudennäkymiin. Kansainvälinen 

merenkulkujärjestö on vuonna 2018 asettanut merenkululle maailmanlaajuiset ympäristö- ja 

päästötavoitteet, jotka vaikuttavat myös meriteollisuuteen. Päästötavoitteiden vertailukohdaksi 

on asetettu vuosi 2008, ja tärkeimmät kansainväliset tavoitteet ovat hiilidioksidipäästöjen 

(CO2) vähentäminen 40 prosenttia vuoteen 2030 ja 70 % vuoteen 2050 mennessä. Toinen iso 

tavoite on merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasujen puolittaminen vuoteen 2050 

mennessä, samalla pyrkien kohti tulevaisuuden täydellistä hiilineutraaliutta. Meriteollisuuden 

tehtävä on vastata tavoitteisiin uusille laivoille asetetun energiatehokkuusmääräyksen (EEDI) 

mukaan. Tämä uusi ympäristöstrategia vastaa myös meriteollisuuden osalta Pariisin 

ilmastokokouksessa esitettyihin CO2-päästöjen ja ilmaston lämpenemisen ongelmiin. 

(International Maritime Organization 2018) IMO:n asettamat tavoitteet ohjaavat 

meriteollisuuden yrityksiä kohti luovaa ja innovatiivista tuotekehitystä sekä uusia 

ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Näistä hyvä esimerkki on Wärtsilän kehittelemät fossiilisia 

polttoaineita korvaavat nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivat laivanmoottorit. Vahvan 

osaamisen mahdollistama tuotekehitys tarjoaa suomalaisille meriteollisuuden yrityksille 

arvokasta kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Öljyn maailmanmarkkinahinnalla on myös 

suuri vaikutus meriteollisuuden ratkaisujen kysyntään; hinnan pysyessä matalana esimerkiksi 

ekologisten moottorien kysyntä on maltillista, mutta puolestaan öljyn hinnan noustessa 

ratkaisujen kysyntä kasvaa huomattavasti. (Karvonen et al. 2016, s. 119-123) 

 

Uusia teknologioita ja digitaalisia järjestelmiä voidaan hyödyntää meriteollisuuden tukena 

monella tapaa. Ajankohtaisia käsitteitä ovat muun muassa 4D-suunnittelu, digitaalinen 

kaksonen sekä koneoppiminen ja tekoäly. Nämä teknologiat selityksineen ja meriteollisuuden 

potentiaalisine käyttökohteineen on esitetty alla (taulukko 2). Yksi suuri tekoälyä hyödyntävä 

merenkulun digitalisaatioprojekti on One Sea -nimellä kulkeva autonomisen meriekosysteemin 

luominen. Projektia koordinoiva DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-

Creation) on koonnut yhteen merenkulun johtavia organisaatioita, kuten Kongsberg, Cargotec 

ja Wärtsilä. (DIMECC 2017) Korkean profiilin ekosysteemin, One Sean, pääasiallisena 
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tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä mahdollistaa toimiva ja luotettava autonominen 

meriliikenne. Autonomian avulla on tavoitteena kasvattaa merenkulun tehokkuutta ja 

turvallisuutta, vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä luoda uusia kaupallisia 

mahdollisuuksia lisäämällä autonomisten teknologioiden käyttöä. Vuonna 2016 aloitettu One 

Sea -projekti, jota Business Finland rahoittaa, yhdistää strategisesti huippututkimuksen 

digitaalisten ratkaisujen ja liiketoiminnan kanssa. (Meriteollisuus Ry 2020) 

 

Teknologia Selitys Potentiaalinen käyttökohde 

meriteollisuudessa 

 

 

4D-Suunnittelu 

Neljännen ulottuvuuden, ajan, 

yhdistäminen digitaaliseen 3D 

rakennusinformaatiomalliin (BIM) 

esimerkiksi projektin aikataulun 

muodossa (Mazars ja Francis 2020, 

s. 1-11). 

Laivan rakennesuunnitelman 3D-malliin 

voidaan integroida projektin aikataulu, 

jolloin on mahdollista havaita ja oikaista 

suunnitteluvirheitä, välttää konflikteja 

sekä optimoida työntekoa (Mazars ja 

Francis 2020, s. 1-11). 

 

 

 

 

Tekoäly 

John McCarthyn 1950-luvulla 

esittelemä konsepti automaattisista 

tietokoneista (McCarthy et al. 1995, 

s. 12-14). Nykyään tekoäly 

määritellään järjestelmänä, joka 

ymmärtää dataa, kehittyy sen 

perusteella ja suorittaa sille 

määrättyjä toimintoja tai ratkaisee 

ongelmia oppimansa pohjalta 

(Kaplan ja Haenlein 2019, s. 15-25). 

Tekoälyn avulla laivan on esimerkiksi 

mahdollista autonomisesti irrottautua 

satamasta, kulkea määriteltyä tai itse 

valitsemaansa reittiä turvallisesti 

haluttuun kohteeseen ja telakoitua 

satamaan. Laivojen itseohjautuvuus 

parantaa merenkulun turvallisuutta, 

optimoi reittivalintoja sekä vähentää 

polttoaineenkulutusta ja päästöjä. 

(Wärtsilä 2019) 

 

 

 

Koneoppiminen  

Tekoälyn osa-alue, joka keskittyy 

kompleksisten ongelmien 

automaattiseen ratkaisuun 

opettamalla konetta syöttämällä 

sille suuria määriä dataa, joista kone 

tunnistaa yhtäläisyyksiä ja soveltaa 

niitä määrättyyn kohteeseen (Rebala 

et al. 2019, s. 1-4). 

Koneoppimista voidaan hyödyntää 

meriteollisuudessa monin tavoin 

esimerkiksi merikuljetusten 

tehostamisessa, miehistön työn 

helpottamisessa sekä merimatkan 

polttoaineenkulutuksen ja kulujen 

ennakoimisessa moottori ja sensoridatan 

perusteella (Marine Digital 2021). 

 

 

 

 

Digitaalinen 

kaksonen 

Michael Grievesin vuonna 2003 

esittelemä konsepti tuotteen 

virtuaalisesta kopiosta. Digitaalinen 

kaksonen on tarkka kuvaus 

valmistettavasta tuotteesta, ja 

muutokset tuotteessa näkyvät 

reaaliaikaisesti myös virtuaalisessa 

mallissa jatkuvan datan välityksen 

ansiosta (VanDerHorn ja 

Mahadevan 2021, s. 1-11). 

Digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää 

korkean tarkkuuden tuotteiden 

kokoonpanon tukena myös 

meriteollisuudessa (Sun et al. 2020, s. 1-

14). Konseptin avulla on mahdollista 

analysoida laivan tai sen osajärjestelmän 

operatiivista dataa suorituskyvyn 

optimoimiseksi, sekä automatisoida 

tuotteen huoltoa ja ylläpitoa (Tenovuo 

2021). 

Taulukko 2. Meriteollisuuden tulevaisuuden teknologiat 
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4 HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

Tässä kappaleessa esitetään analyysin tueksi toteutetussa monitapaustutkimuksessa käytetyt 

laadullisen tutkimuksen metodit ja tavoitteet. Lisäksi tarkastellaan yrityshaastattelujen tyyliä ja 

sisältöä sekä esitetään perustelut kohdeyritysten ja haastateltavien henkilöiden valinnoille. 

Toteutetuilla yrityshaastatteluilla pyritään tuomaan ajankohtaisuutta ja käytännönläheisyyttä 

täydentämään datan hyödyntämisen teoriaa. 

 

4.1 Laadullisen tutkimuksen metodit 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on ylätermi tutkimusmetodeille, joita yhdistää tietyt 

ominaispiirteet. Tärkein erottava tekijä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välillä on 

aineisto ja sen hyödyntämismenetelmä. Kun kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskiössä on 

numeerinen ja määrällinen data, kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistona toimii kirjallinen tai 

visuaalinen materiaali, kuten haastattelut, dokumentit, kuvat tai videot. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa aineistosta pyritään löytämään johdonmukaisuuksia tai poikkeuksia tukemaan 

tutkittavaa ilmiötä, kun kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on luoda uusi tai parempi käsitys 

tutkittavasta aiheesta ihmisten kokemuksien perusteella. Laadullisen tutkimuksen tavoitteet 

riippuvat täysin tutkimuksen luonteesta, mutta lopputuloksena on yleensä datan analyyttisen 

synteesin johtopäätökset, jotka vastaavat asetettuun tutkimusongelmaan valitusta 

näkökulmasta. (Saldaña 2011) Tapaus- eli case-tutkimusta voidaan pitää yhtenä laadullisen 

tutkimuksen lähestymistapana, jonka tarkoituksena on tutkia nykyaikaista ilmiötä sen 

tosielämän kontekstissa (Atkins ja Wallace 2016, s. 108). Tässä kandidaatintyössä toteutettava 

monitapaustutkimus on case-tutkimuksen muoto, jossa ilmiötä kuvaavia tapauksia on useampi, 

ja vastaus tutkimuskysymyksiin muodostetaan yhdistelemällä yksittäisissä tapauksissa 

havaittuja piirteitä (Marschan-Piekkari ja Welch 2004, s. 125-143). 

 

Haastattelututkimus on hyvin laajalti käytetty menetelmä kvalitatiivisen datan keräämisessä. 

Tämä johtuu sen monista hyödyistä muihin metodeihin, kuten paperisesti tai sähköisesti tehtyyn 

kyselytutkimukseen verrattuna. Haastattelut mahdollistavat pääsyn syvällisempään tietoon, 

kuin mitä esimerkiksi sähköpostikyselyllä voidaan saavuttaa. Kasvotusten käytävässä 

keskustelussa voidaan analysoida haastateltavan ilmeitä ja kehonkieltä, sekä voidaan paremmin 
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arvioida tiedon luotettavuutta ja vastaajan rehellisyyttä. Toisin kuin kyselytutkimuksessa, 

keskustelutilanteessa voidaan myös varmistaa, että vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen oikein. 

Tähän tutkimusmenetelmään, kuten kaikkiin muihinkin, liittyy omat haasteensa ja 

heikkoutensa. Haastattelujen järjestäminen vaatii muita metodeja enemmän aikaa ja resursseja, 

ja vastaajamäärät jäävät usein pienemmiksi. Haastattelujen taltioiminen, läpikäynti ja 

analysointi ottavat myös aikansa ja johtopäätökset perustuvat aina haastattelijan tulkintaan 

haastateltavien vastauksista. Tutkimusmenetelmä tulee valita tarkasteltavan ilmiön tai 

ongelman mukaan, ja monissa tapauksissa, kuten tämän kandidaatintyön 

haastattelututkimuksessa, laatu korvaa määrän. (Atkins ja Wallace 2016, s. 85-89; Saldaña 

2011, s. 31-34) 

 

4.2 Haastattelun tyyli ja sisältö 

 

Haastattelututkimuksen kaksi päätyyliä ovat vastaajahaastattelu ja tietolähdehaastattelu. Näistä 

ensimmäisessä haastattelija pitää keskustelun tiukasti ennalta suunnitellun kysymyslistan 

rajoissa ja haastattelu etenee haastattelijan itse päättämän agendan mukaan. Jälkimmäisessä 

puolestaan agenda on vapaamuotoisempi ja yhteisesti räätälöitävissä, ja keskustelun 

tarkoituksena on avata jotain teemaa tai aihealuetta haastattelijalle laajemmin. 

Tietolähdehaastattelussa selkeää kysymyslistaa ei ole, vaan haastateltavat saavat vapaasti 

kertoa valituista aiheista oman näkökulmansa pohjalta, jolloin voidaan päästä käsiksi tietoihin, 

jotka olisivat tarkasti rajatun kysymyslistan läpikäynnissä jääneet kuulematta. Toisaalta 

vastaajatyylisessä haastattelussa saadaan tarkat vastaukset haluttuihin kysymyksiin. (Atkins ja 

Wallace 2016, s. 88) Tämän kandidaatintyön tueksi toteutettu haastattelututkimus on 

pohjimmiltaan vastaajatyylinen haastattelu, jossa agenda ja kysymyslista ovat ennalta määrätyt 

ja haastattelija ohjaa keskustelua kysymysten rajoissa. Haastattelussa on kuitenkin myös 

tietolähdetyylin piirteitä, sillä haastattelija on varannut aikaa ja jättänyt tilaa keskustelulle 

kysymysten ulkopuolelta, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva tutkittavasta aiheesta. 

Määrätyn kysymyslistan etuna on kuitenkin se, että pidetyt haastattelut ja haastateltavien 

vastaukset pysyvät keskenään vertailukelpoisina. 

 

Tämän työn yrityshaastatteluilla pyritään vastaamaan asetettuun päätutkimuskysymykseen 

osakysymysten kautta. Valmiiksi suunniteltu haastattelun kulkua ohjaava kysymysrunko (Liite 
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1) alkaa datan lähteiden ja keräämisen nykytilanteen kartoittamisella. Tämän jälkeen siirrytään 

kerätyn datan käsittelyn ja analysoinnin menetelmiin ja työkaluihin. Analyysin tuloksien 

hyödyntämiskohteiden ja -keinojen selvittämisen jälkeen keskustellaan yrityksen tunnistamista 

riskeistä ja haasteista datan käyttöön liittyen. Kysymyslistassa on mukana myös lyhyt katsaus 

ajankohtaisen koronapandemian vaikutuksista liiketoiminnan kehitykseen. Haastattelun 

lopuksi kartoitetaan käynnissä olevia datan merkitystä korostavia projekteja sekä tulevaisuuden 

suunnitelmia datavetoisen kehitystoiminnan näkökulmasta. 

 

4.3 Perustelut kohdeyritysten ja haastateltavien valinnoille 

 

Haastateltaviksi yrityksiksi valikoitui neljä kotimaista meriteollisuuden toimijaa 

tavoitettavuuden ja soveltuvuuden perusteella. Eri kokoluokkia edustavat yritykset on valittu 

tarkoituksella toimialan verkoston eri osa-alueista, jotta saadaan luotua kattava kuva koko 

meriteollisuuden käytänteistä ja tulevaisuudennäkymistä. Tällä myös mahdollistetaan datan 

keräämisen ja hyödyntämisen nykytilan vertailu verkoston sisällä. Haastateltavina ovat 

suunnittelutoimisto Elomatic, kokonaistoimittaja Almaco sekä kaksi hyvin erikokoista 

uudisrakennustelakkaa, luksusristeilijöihin keskittyvä Meyer Turku ja pienempiä aluksia 

valmistava Uudenkaupungin työvene. Yritysten vuoden 2019 henkilöstömäärät ja liikevaihdot 

on esitetty alla (kuva 11). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kuva 11. Case-yritysten henkilöstö ja liikevaihtovertailu (Suomen Asiakastieto 2021a; 2021b; 2021c; 

2021d) 
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Haastateltavat henkilöt on valittu kontaktien suositusten mukaan riippuen siitä, kuka 

yrityksessä osaa parhaiten vastata datan käytöstä kehitystarkoituksissa. Elomaticilta 

haastateltavana on Juhani Kankare, joka toimii yrityksen sähkö- ja automaatiosuunnittelun 

osastopäällikkönä. Almacolta haastateltaviksi valikoituivat uudismyynnistä vastaava Johanna 

Tenovuo (Vice President of Newbuilding Sales) sekä teknologia ja kehityspuolen johtaja Tero 

Rantanen (Vice President of Technology & Business Process Management). Meyer Turun 

telakalta haastateltavina ovat business intelligence kehitysinsinööri Imaad Shaik ja BI-

kehityksen johtaja Emmi Ikävalko. Uudenkaupungin Työveneen datan hyödyntämisestä 

haastattelussa vastasivat toimitusjohtaja Juha Granqvist sekä projektinhallinnan päällikkö 

Mikko Juva. Haastateltavien yritysten pääliiketoiminnat ja haastateltavat henkilöt on esitetty 

alla (taulukko 3). 

 

  

Taulukko 3. Haastateltavat yritykset ja henkilöt 
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5 CASE TAPAUKSET 

 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti tarkasteltavat kohdeyritykset sekä tiivistetään tärkeimmät 

havainnot pidetyistä haastatteluista. Jokaisesta neljästä yrityshaastattelusta on tehty oma case-

tapauksensa, joka vastaa työn tutkimuskysymyksiin haastattelurungon (Liite 1) mukaisesti. 

 

5.1 Case Uudenkaupungin Työvene 

 

Uudenkaupungin Työvene on vuonna 1987 Uuteenkaupunkiin perustettu projektiliiketoimintaa 

harjoittava uudisrakennustelakka, jolla on pitkän historian tuoma vahva kokemus ja osaaminen 

erilaisten ja erikokoisten alusten valmistamisesta (Uudenkaupungin Työvene 2021a). Telakka 

tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä laivoja avaimet käteen periaatteella, ja on toimittanut jo 

satoja aluksia vaativien olosuhteiden ammattikäyttöön. Esimerkkeinä Työveneen projekteista 

voidaan mainita yli 60 metriä pitkät monitoimialukset (Louhi ja Kindral Kurvits) Suomen 

laivaston ja Viron poliisin ja rajavartiolaitoksen käyttöön, sekä Maarianhaminan 

meripelastuslaitokselle toimitettu huippunopea etsintä- ja pelastusvene Svante G. 

(Uudenkaupungin Työvene 2021b) 

 

Reilun 40 henkilön työllistämän Uudenkaupungin Työveneen liikevaihto on vaihdellut viime 

vuosina 7 ja 21 miljoonan euron välillä (Suomen Asiakastieto 2021a). Suomen rajavartiolaitos 

teki vuonna 2019 tilauksen seitsemän rannikkovartioveneen rakentamisesta Uudenkaupungin 

Työveneelle. Alusten rakentaminen ja toimitus ajoittuu vuosille 2020–2023 ja tilauksen hinta 

on noin 22 miljoonaa euroa. (Vähämäki 2019) Västtrafik AB teki vuoden 2021 alussa telakalle 

tilauksen lähes 300 matkustajan hybridialuksen rakentamisesta Göteborgiin, jonne 

Uudenkaupungin Työvene on jo aiemmin toimittanut 3 vastaavaa alusta. Keväällä 2022 

valmistuva ympäristöystävällinen matkustaja-alus toimii pääasiassa täyssähköllä, ja tarvittaessa 

biodieselillä. (Vakka-Suomen Sanomat 2021) 

 

Uudenkaupungin Työvene hyödyntää dataa moniin tarkoituksiin liiketoiminnassaan ja sen 

kehittämisessä. Yrityksen tärkeimmät datan lähteet ovat tuotanto ja rahaliikenne. Suoraan 

työaikajärjestelmään kertyvät henkilötyötunnit ja manuaalisesti Microsoft Exceliin kirjattavat 

projektien osien läpimenoajat ovat esimerkkejä tuotannossa kerättävästä datasta. Tuotannossa 
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kerätään myös lakisääteisesti määrättyä dataa esimerkiksi työturvallisuudesta ja tapaturmista. 

Rahaliikenteen puolella sisään ja ulos virtaavat eurot, eli tulot ja kustannukset, tallentuvat 

automaattisesti taloudenhallintajärjestelmän tietokantaan. Tulot muodostuvat noin 5–10 

maksuosasta, jotka asiakas maksaa aikatauluun sidotusti projektin aikana. Kustannukset ovat 

hajanaisempi kokonaisuus, ja ne muodostuvat pääasiassa työtunneista, materiaaleista, laitteista 

sekä työn, suunnittelun ja osakokonaisuuksien alihankinnasta. Muita datan lähteitä ovat alusten 

suorituskyky ja sidosryhmät. Suorituskykydataa, kuten konetehoa, polttoaineenkulutusta ja 

nopeutta, kerätään manuaalisesti suoraan aluksista mittauksilla ja antureilla. Esimerkkejä 

sidosryhmien datasta ovat alihankkijoiden työtunnit, työvaiheiden kestot ja 

urakkakustannukset. (Granqvist ja Juva 2021) 

 

Tuotantodatan käsittely tapahtuu Uudenkaupungin Työveneellä pääasiassa manuaalisesti. 

Nykyisiä tai tulevia projekteja tarkastellessa kaivetaan esille aiempien vastaavanlaisten 

projektien historiadata ja valitaan vertailtavat osakokonaisuudet. Historiadatan analysointi 

vaatii aina projektikohtaista tietoa ja ymmärrystä, jotta voidaan varmistua datan 

vertailukelpoisuudesta. Vaikka rakennettava alus olisi pitkälti samanlainen kuin aiemmat 

projektit, tulee vertailudataan liittyvät yksityiskohdat olla analysoijan tiedossa. Esimerkiksi jos 

aiemman laivan rakentamisessa on hyödynnetty paljon enemmän alihankintaa kuin mitä nyt 

aiotaan, projektien kustannusrakenne ja aikataulu voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. 

Tuotantodatan analysoinnissa käytetään hyväksi Exceliä, kun taas rahaliikenteen puolella 

käyttöön on otettu myös Microsoft Power BI. Rahaliikkeet tallentuvat järjestelmään 

vakioformaatissa, eikä dataa siksi tarvitse juurikaan käsitellä. Analysointi tapahtuu 

tunnuslukujen seuraamisen ja vertailun sekä Power BI raporttien avulla. (Granqvist ja Juva 

2021) 

 

Sekä tuotannossa että taloushallinnossa tärkein dataan pohjaava kehityskohde on tulevien 

projektien ennustaminen. Data-analyysin tuloksia hyödynnetään uusien projektien aikataulun 

ja resursoinnin suunnittelussa ja optimoimisessa. Taloushallinnon puolella datan avulla 

suunnitellaan rahoitusta ja kassanhallintaa sekä pystytään arvioimaan projektin aikana syntyviä 

tuloja ja kustannuksia. Menojen ennakointi on kassan optimoinnin kannalta oleellista, koska 

kustannukset muodostuvat epätasaisesti projektin aikana, riippuen esimerkiksi alihankinnan 

urakkakustannuksista sekä laite- ja järjestelmähankinnoista. Telakan toimittajat ja asiakkaat 
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ovat pitkälti vakioituneet, joten dataan pohjaavaa kehitystä ei toimitusketjun eikä myynnin ja 

markkinoinnin puolella ole koettu tarpeelliseksi. (Granqvist ja Juva 2021) 

 

Datan keräämisessä ei ole Uudenkaupungin Työveneellä koettu suuria haasteita. Työtunnit 

syötetään järjestelmään manuaalisesti, joten niihin liittyvät ainoastaan inhimilliset virheet, jotka 

ovat olleet hyvin vähäisiä. Rahaliikenteen data kerääntyy järjestelmään automaattisesti, joten 

virheet on minimoitu. Suuremmat haasteet ilmenevät datan ymmärtämisen ja hyödyntämisen 

puolella. Projektidatasta puuttuu metatietoa, joten sen tulkitsijan tulee olla tietoinen aiempien 

projektien yksityiskohdista. Myös suorituskykydata menettää merkityksensä, jos reunaehtoja, 

kuten mittaustapaa tai -paikkaa, ei ole dokumentoitu. (Granqvist ja Juva 2021) 

 

Koronapandemialla ei ole ollut suurta vaikutusta yrityksen liiketoimintaan tai sen 

kehittämiseen. Kehitysprojektit ovat jatkuneet normaalisti ja tuotanto on toiminnassa, toki 

rajoitukset ja suositukset huomioiden. Telakalla oli mahdollisuus tehdä töitä etänä jo ennen 

pandemian alkua, mutta sitä ei tottumusten takia ollut juurikaan hyödynnetty. Nyt etätöitä 

tekevät lähes kaikki siihen kykenevät ja siihen ohjataan ja kannustetaan. Etätyöskentelyllä ei 

ole havaittu negatiivista vaikutusta työn tehokkuuden kannalta eikä muutoksia datan lähteissä 

tai määrässä kumpaankaan suuntaan. Digitalisaation sen sijaan nähdään nopeutuneen ja 

yhteistyön toimittajien kanssa kasvaneen, koska palavereja on helpompi ja nopeampi järjestää. 

(Granqvist ja Juva 2021) 

 

Datan arvo ja hyödyt ovat telakalla hyvin tiedossa ja datan merkitystä pyritään jatkuvasti 

korostamaan liiketoiminnassa. Taloushallinnon kehitysprojekti on loppusuoralla, mutta sen 

lisäksi ei toistaiseksi ole käynnissä tai suunnitteilla muita kehitystoimia. Työveneellä uskotaan, 

että tulevaisuudessa voidaan löytää uusia osa-alueita datan keräämiseen ja hyödyntämiseen, 

joita ei vielä ole tullut edes ajatelleeksi. (Granqvist ja Juva 2021) 

 

5.2 Case Meyer Turku 

 

Nykyisin Meyer Turun omistaman telakan juuret ulottuvat 1700-luvulle, jolloin Turussa alettiin 

rakentamaan puisia aluksia. Laivanrakentaminen nykyisellä sijainnilla Turun Pernossa 

käynnistyi 1970-luvulla Wärtsilän omistuksessa. Lukuisten yhdistymisten ja 
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omistajanvaihdosten jälkeen Pernon telakka myytiin saksalaiselle perheyritykselle Meyer 

Werftille vuonna 2014 ja näin syntynyt osakeyhtiö Meyer Turku on jatkanut laivanrakennusta 

perinteisellä paikalla jo 7 vuotta. (Meyer Turku 2021a) Esimerkkejä Meyer Turun telakalla 

valmistetuista luksusristeilijöistä ovat yli 300 metriä pitkät Carnival Cruise Linesille toimitettu 

Mardi Gras sekä Costa Cruisesille toimitettu Smeralda. (Meyer Turku 2021b) 

 

Meyer Turun telakan liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut viiden vuoden aikana, ollen yli 1,1 

miljardia euroa vuonna 2019. Meyer on myös merkittävä meriteollisuuden työllistäjä yli 2100 

työntekijällään. (Suomen Asiakastieto 2021b) Yli 80 % Meyerin laivanrakennuksesta tapahtuu 

alihankkijoiden toimesta, joten telakka-alueella työskentelee yrityksen oman henkilöstön 

lisäksi noin 3000 alihankkijoiden työntekijää (Meyer Turku 2021c; Jaskari 2020). Meyer Turku 

tekee tiiviisti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja on esimerkiksi kasvattanut tutkimus- ja 

kehitysyhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja kohdistaa kesätyötarjontaa 

ammattikorkeakouluopiskelijoille (Lehtola 2021). Koronapandemian aiheuttamien 

risteilymarkkinoiden ja meriteollisuuden haasteiden johdosta Meyer Turku joutui vuonna 2020 

irtisanomaan 250 henkilöä sekä venyttämään asiakastilaustensa toimitusaikataulua (Kossila 

2020). 

 

Meyer Turun telakalla hyödynnettävissä olevia datalähteitä on toistaiseksi tunnistettu 28, joista 

jokainen sisältää useaa erityyppistä ja -muotoista dataa. Tärkeimpiin datan lähteisiin kuuluvat 

tuotanto, rahaliikenne ja laatu sekä HSE eli terveys, turvallisuus ja ympäristö (Health, Safety, 

Environment). Tuotannon aikatauluja, työvaiheiden eli aktiviteettien kestoja sekä projektien 

edistymää kerätään tuotannonhallintajärjestelmään sekä Excel-tiedostoihin manuaalisesti. 

Tuotantotyöntekijöiden osalta seurataan tietokantaan puoliautomaattisesti kerättäviä työtunteja, 

sairastapauksia ja muita poissaoloja sekä telakka-alueen portilla tietokantaan automaattisesti 

kerääntyviä henkilömääriä. Tuotannon koneet ja laitteet keräävät toiminta- ja tapahtumadataa 

automaattisesti omiin lokitiedostoihinsa. Taloudenhallintajärjestelmään automaattisesti 

tallentuva rahaliikenne koostuu projektien merkkipaaluihin sidotuista tuloista sekä jatkuvasti 

juoksevista menoista, jotka muodostuvat pääasiassa palkoista, materiaaleista, sopimuksista, 

alihankinnasta sekä laitehankinnoista ja ylläpidosta. Alihankinta on Meyerin telakalla isossa 

roolissa ja se tukee toimintaa suunnittelun, rakennustyön, sisäisen ja ulkoisen logistiikan sekä 
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osa- ja kokonaisratkaisujen muodossa. Laatudataa kerätään sekä prosesseista että tuotteista 

manuaalisesti seurannalla ja tarkastuksilla. (Ikävalko ja Shaik 2021) 

 

HSE ja riskidata ovat myös merkittävässä roolissa vastuullisuuteen ja turvallisuuteen 

tähtäävässä raskaan teollisuuden yrityksessä. Telakalla kerätään ja seurataan esimerkiksi 

vaaratilanteita, turvallisuushuomioita, koronatapauksia sekä henkilö- ja ympäristötapaturmia. 

Meyerillä on oma HSE-hallintajärjestelmä, johon työntekijät voivat suoraan ilmoittaa 

havaitsemistaan vaaratilanteista tai puutteista. Laivoista kerätään suorituskykydataa, kuten 

niiden ympäristövaikutusta, polttoaineen kulutusta ja energiatehokkuutta, sekä automaattisesti 

että manuaalisesti Exceliin ja tietokantoihin. Sisäisen logistiikan dataa kerätään myös paljon: 

trukkien liikkeitä automaattisesti, laivan osien eli lohkojen liikkeitä ja sijainteja manuaalisesti. 

Dokumentinhallinta on myös oleellinen osa-alue suurten projektien liiketoiminnassa, ja 

dokumentteja sekä niiden metadataa kerätään Meyerillä useampaan järjestelmään ja 

pilvipalveluun. Myös yrityksen sidosryhmät, kuten toimittajat, alihankkijat ja asiakkaat 

kuuluvat tunnistettuihin datalähteisiin ja esimerkiksi toimitusaikatauluja ja varastotasoja 

seurataan materiaalihallintajärjestelmällä. (Ikävalko ja Shaik 2021) 

 

Etenkin tuotanto- ja talousdataa telakalla käsitellään ja analysoidaan paljon. Datasta valitaan 

tiettyjä tarkastelukohteita, tehdään tarpeen mukaan siivoamista sekä yhdistellään useita eri 

datasettejä ja historiadataa uusien näkökulmien luomiseksi. Datan analysointia tehdään ympäri 

organisaatiota osastoittain. Kehitystyön tukena analysoinnissa käytetään business intelligence 

sovelluksia, joiden avulla luodaan raportteja ja visualisointeja. Myös Excel on yrityksessä hyvin 

vahvasti käytössä ja sen lisäksi hyödynnetään muita visualisointiohjelmistoja. Analysoinnissa 

käytetään apuna historiavertailuja, tunnuslukujen, poikkeamien ja suorituskykymittarien (KPI) 

seurantaa sekä erinäköisten käyrien tarkastelua. (Ikävalko ja Shaik 2021) 

 

Telakalla on oma kehitysosasto, jossa ajetaan jatkuvasti kehitysprojekteja eri liiketoiminnan 

osa-alueilla. Tuotannossa pyritään tehostamaan prosesseja, optimoimaan työjärjestystä 

aikataulujen ja kiireellisyyden mukaan, parantamaan laatua sekä optimoimaan resursseja. 

Tuotannon puolella on myös otettu käyttöön tuotantolaitteiden dataan pohjaava ennakoivan 

huollon järjestelmä, vakaan ja keskeytymättömän toiminnan ylläpitämiseksi. Kustannuksia 

pyritään minimoimaan optimoimalla resursseja ja tunnistamalla datasta pullonkauloja tai 
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rahareikiä. Ongelmakohtia havaittaessa tehdään analyysi niiden laajuudesta ja vakavuudesta ja 

tarpeen vaatiessa käynnistetään kehitysprojekti ja toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. 

Sidosryhmiä, toimittajia ja alihankkijoita, vertaillaan historiadatan valossa toimitusketjun 

tehostamiseksi. Kuten mainittua, kehitystyötä tehdään telakalla myös paljon osastojen sisällä 

dataa hyödyntämällä, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, logistiikan, HSE:n ja hankinnan 

puolella. (Ikävalko ja Shaik 2021) 

 

Datan keräämiseen liittyvä suurin haaste on sen pirstaloituneessa varastoinnissa. 28 lähteestä 

kerääntyvä data on tallennettuna ympäri telakkaa useisiin järjestelmiin ja tietokantoihin sekä 

lukemattomiin Excel-tiedostoihin. Tämä johtaa datan kerrostuneisuuteen, hajautuneisuuteen 

sekä siihen, että liiketoiminnassa tai kehitystyössä käytettävä data ei läheskään aina ole ajan 

tasalla, koska uusimmat versiot tarvittavista tiedostoista eivät ole yhdessä selkeässä paikassa 

kaikkien saatavilla. Tietoturvan kanssa telakalla ollaan tarkkana ja kyberhyökkäys onkin yksi 

suurimmista dataan liittyvistä riskeistä. Tietoturvan merkitystä korostetaan Meyer Turun 

organisaatiossa kaikilla tasoilla ja sitä parannetaan tarkoilla säännöillä ja ohjeilla datan 

käsittelyyn ja jakamiseen liittyen. Pilvipalveluihin saa telakalla tallettaa vain tietynlaista dataa 

ja esimerkiksi tallennettavat henkilöresurssitiedot koodataan anonyymiksi, jotta mahdollisen 

tietomurron sattuessa vahinko olisi mahdollisimman pieni. Muut haasteet liittyvät 

hyödynnettävän datan laatuun ja datan taustan ymmärtämiseen sekä analysoijan että käyttäjän 

taholla. (Ikävalko ja Shaik 2021) 

 

Joitain kehitysprojekteja on telakalla jouduttu viivästyttämään koronatilanteen takia, mutta 

kehitystyö on pysynyt silti käynnissä. Etätyöskentelymahdollisuutta Meyerillä ei ollut ennen 

pandemiaa, mutta nyt siihen ohjataan ja käytännössä kaikki siihen kykenevät tekevät töitä kotoa 

käsin. Yhteyden ottaminen videopuhelun välityksellä on aiempaa helpompaa, mutta samalla 

sen koetaan välillä häiritsevän pääasiallista työntekoa, kun joutuu jatkuvasti vastailemaan 

muille. Hybridimallin uskotaan ja toivotaan jäävän olemaan myös tulevaisuudessa, sillä 

esimerkiksi etäpalaverien järjestäminen on monissa tapauksissa fyysisiä palavereja 

tehokkaampaa ja samat työtehtävät on mahdollista tehdä pitkälti etänä. Datan lähteissä ei ole 

havaittu muutoksia kumpaankaan suuntaan, mutta haittapuolena etätyöskentelyssä on se, että 

kaikkeen dataan ei tietoturvan takia pääse käsiksi tai lupaa pääsyyn joutuu hakemaan ja 

odottamaan. Raporteille ja suorituskykymittareille on pandemian aiheuttaman digitalisaation 
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tason kasvun mukana havaittu löytyvän entistä enemmän kysyntää telakalla. (Ikävalko ja Shaik 

2021) 

 

Tunnistetuista 28 datan lähteestä osaa käytetään jo aktiivisesti liiketoiminnan kehittämisessä, 

mutta osan käyttöä tulisi tehostaa ja joitain ei hyödynnetä vielä ollenkaan. Telakalla on 

käynnissä yhden suuren data-alustan kehitysprojekti, jonka tavoitteena on kerätä kaikkien 

tunnistettujen lähteiden data yhteen pilvipalveluun. Projekti mahdollistaisi huomattavasti 

nykyistä tehokkaamman ja helpomman datan käsittelyn ja analysoinnin ja sitä voitaisiin käyttää 

pohjana koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämiselle tulevaisuudessa. Käynnissä on myös ERP-

projekti, jolla pyritään yhdistämään nykyisin hyvin laajalle levittäytyneitä järjestelmiä. Muita 

käynnissä olevia kehitysprojekteja ovat prosessien tehostaminen ratkaisemalla datan avulla 

tunnistettuja ongelmakohtia sekä korostamalla datan hyötyjä myös operatiivisella tasolla, ja 

tuotannon optimoiminen pienentämällä läpimenoaikoja ja kohdistamalla välivarastoja 

kriittisiin tuotantovaiheisiin. Tulevaisuudessa telakalla pyritään löytämään lisää 

hyödynnettäviä datalähteitä, yhdistelemään datasettejä uusin tavoin sekä luomaan datan laadun 

arviointijärjestelmä. (Ikävalko ja Shaik 2021) 

 

5.3 Case Elomatic 

 

Elomatic on vuonna 1970 perustettu suomalainen suunnittelutoimisto, joka on ajan myötä 

kasvanut suureksi ja monialaiseksi kansainväliseksi toimijaksi (Elomatic 2021b). 

Suunnittelutyön lisäksi Elomatic tarjoaa useita muita palveluja, kuten teknistä konsultointia, 

ohjelmistokehitystä ja projektinhallintaa sekä kokonaisratkaisuja. Yrityksen osaamisalueet 

eivät rajoitu vain meriteollisuuteen, vaan toimintaan kuuluu myös muun muassa biotekniikkaa 

sekä lääke-, prosessi-, energia-, kone- ja kaasuteollisuutta. (Elomatic 2021c) Elomaticin 

suunnittelun tuloksia on nähtävillä esimerkiksi Turun telakalla (STX Finland, nykyinen Meyer 

Turku) rakennetuissa Mein Schiff 3 risteilijässä ja Viking Grace matkustaja-autolautassa sekä 

Uudenkaupungin Työveneellä rakennetuissa monitoimialuksissa Louhessa ja Kindral 

Kurvitsissa (Elomatic 2021d). 

 

Vuonna 2019 Suomessa lähes 130 henkeä työllistävän suunnittelutoimiston liikevaihto kasvoi 

yli 34 miljoonaan euroon. Maailmanlaajuisesti Elomaticilla on yli 1000 työntekijää 
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kahdeksassa maassa Suomen lisäksi ja koko konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli yli 113 

miljoonaa euroa. (Suomen Asiakastieto 2021c; Elomatic 2021e). Elomatic tähtää toiminnassaan 

ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen tehden samalla osansa IMO:n asettaman 

tavoitteen, merenkulun päästöjen puolittamisen, eteen vuoteen 2050 mennessä. Yritys on 

yhdessä japanilaisvarustamon (NYK) kanssa suunnitellut päästöttömän rahtilaivan konseptin, 

jossa kulkuvastus on minimoitu ja energiankulutus optimoitu 70 % nykyisiä rahtilaivoja 

pienemmäksi. Polttoaineena rahtialus käyttää uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua vetyä. 

Laivan varsinaista rakentamista ei ole suunniteltu, vaan konsepti on luotu herättämään 

huomiota ja kiihdyttämään toimialan tuotekehitystä. (Ristola 2019) 

 

Datan kerääminen ja hyödyntäminen ovat Elomaticin suunnittelutoiminnassa ydinroolissa. 

Tärkeintä toiminnan kehittämisessä hyödynnettävää dataa ovat suunnittelun työtunnit. Yritys 

jakaa projektit pieniin palasiin, aktiviteetteihin, joita voivat olla esimerkiksi yhden laivan osan 

suunnittelupiirroksen luominen tai yksi asiakaspalaveri. Työtunnit kirjataan Elomaticille 

räätälöityyn toiminnanohjausjärjestelmään manuaalisesti ja ne kohdistetaan aktiviteeteille 

projektin edistymän seuraamiseksi ja myöhemmin yritystoiminnan kehittämiseksi. 

Rahaliikenteen data on myös oleellinen osa liiketoimintaa ja se kerätään ja varastoidaan 

tuntidatan tavoin ERP-järjestelmään. Raha virtaa yritykseen sisään tasaisin väliajoin sidottuna 

projektin edistymään. Kustannukset muodostuvat pääasiassa palkoista, ohjelmistolisensseistä 

ja alihankinnasta. Dataa kerätään myös sidosryhmiltä, esimerkkeinä alihankkijoiden aikataulut, 

työtunnit ja kustannukset sekä asiakkaiden lähtötiedot, prosessidata ja laatuvaatimukset. Dataa 

liikkuu myös Elomaticin sisällä osastojen välisessä kommunikaatiossa ja yhteistyössä. 

(Kankare 2021) 

 

Suunnittelun tuntidatan käsittely tapahtuu manuaalisesti, käytännössä tarkistetaan ja 

tarvittaessa korjataan tuntien kohdistus oikeille aktiviteeteille. Datan analysoinnissa käytetään 

soveltuvien projektien historiadataa vertailuun ja ennustamiseen. Työkaluina toimivat Excel 

sekä ERP-järjestelmän omat sovellukset, joiden avulla voidaan esimerkiksi luoda halutun 

mukaisia raporttipohjia koko organisaation käyttöön tai nähtäväksi. ERP-järjestelmä yhdistyy 

Exceliin, jossa seurataan projektien kehitystä ja luodaan kuvioita ja taulukoita Pivotin avulla. 

Toistaiseksi analysoinnissa hyödynnetään lähinnä numeerista dataa, mutta tavoitteena on lisätä 

visualisointien määrää, kuten Gantt-taulukoita ja S-käyriä. Rahaliikenteen puolella 
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automaattisesti kerääntyvä data ei vaadi käsittelyä ja keskittyminen voidaan kohdistaa 

analysointiin. Elomaticin kontrollerit luovat viikoittaisia kustannusraportteja täsmällisen 

projektikohtaisen seurannan mahdollistamiseksi. (Kankare 2021) 

 

Elomaticin tärkein datan avulla kehitettävä liiketoiminto on suunnittelutyö. Historiadataa 

analysoimalla voidaan tarkemmin ennustaa uusien projektien kulkua ja aikataulutusta, mikä 

parantaa laatua, joka taas vahvistaa yrityksen kilpailukykyä ja erottumista esimerkiksi 

ulkomaisista kilpailijoista. Elomaticin oman Cadmatic-suunnitteluohjelmiston avulla on myös 

mahdollista automatisoida osia suunnittelutyöstä, mikä tehostaa ja nopeuttaa projekteja. Dataa 

hyödynnetään ohjelmistojen kehityksessä ja käyttöönotossa sekä laitteiston uusimisen tukena, 

koska raskaat graafiset ohjelmistot vaativat tehokkaat tietokoneet toimiakseen kunnolla. Myös 

toimitusketjua kehitetään datan perusteella. Yrityksessä on otettu jakelua varten käyttöön uusi 

dokumentinhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa suunnittelupiirrosten lähettämisen suoraan 

asiakkaan (telakan) järjestelmään. Tämä muutos kasvattaa automaatiota ja tehostaa 

toimitusketjua. (Kankare 2021) 

 

Dataan liittyvät haasteet kohdistuvat lähinnä historiadatan ymmärtämisen ja hyödyntämisen 

riskeihin. Datan keräämisen puolella oleellisin haaste on työtuntien tarkan ja todenmukaisen 

kirjaamisen tärkeyden ymmärtäminen koko organisaatiossa. Suunnittelutunnit on kirjattava 

oikean projektin oikealle aktiviteetille, jotta historiadataan voi luottaa ja sitä voidaan 

onnistuneesti hyödyntää ennustamisessa ja aikataulutuksessa. Tästä syystä kirjaamisen 

merkitystä korostetaan ja tunnit tarkastetaan ja hyväksytään esimiehen toimesta. Projektien 

ennustamisessa tulee hyödyntää vain varmistetusti vertailukelpoisia osakokonaisuuksia 

aiemmista projekteista ja tehdä tarvittavat korjaukset tai lisäykset. Projektien ja yrityksen 

tilannetta kuvastavien tunnuslukujen ymmärtäminen on tärkeää ja niiden sokea seuraaminen 

voi antaa väärän kuvan todellisesta tilanteesta. Esimerkiksi asiakkaalle tehtävien 

suunnittelutuntien suhde kaikkiin yrityksen työtunteihin on parhaillaan hyvä mittari yrityksen 

tuloksentekokyvystä. Kuitenkin koronan aiheuttamien lomautusten aikana tunnusluvun 

mukaan tilanne näyttää erittäin hyvältä, koska työtä tehdään suhteessa enemmän asiakkaalle, 

vaikka todellisuudessa työtä tehdään lomautusten takia vähemmän. Rahaliikenteen puolella 

keräämisen virheet on minimoitu automaation avulla, ja haasteet ovat niin ikään seurattavien 

tunnuslukujen tarkoituksenmukaisessa valinnassa ja ymmärtämisessä. (Kankare 2021) 
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Koronapandemia on aiheuttanut Elomaticille muutaman asiakastilauksen peruuntumisen ja 

lykkääntymisen, jolloin on jäänyt enemmän aikaa ja resursseja käytettäväksi kehitystoimintaan. 

Tämä on mahdollistanut muun muassa jo mainittujen uusien järjestelmien käyttöönoton, 

automaation kasvattamisen sekä useamman kehitystä tukevan diplomityön valmistumisen. 

Elomaticilla oli mahdollisuus etätyöskentelyyn jo ennen pandemiaa, mutta sitä ei juurikaan 

käytetty. Töitä tulee Kankareen (2021) mukaan tehtyä etänä enemmän kuin toimistolla, ja 

tehokkuus hieman paranee, kun saa keskityttyä paremmin. Haittapuolena nähdään kuitenkin se, 

että epäviralliset kontaktit esimerkiksi kahvitauoilla kärsivät ja etenkin osastojen välinen 

tiedonvälitys on jäänyt vähemmälle. Datan lähteissä ei ole etätyöskentelyyn siirryttyä havaittu 

muutoksia, mutta digitalisaation tasoa on kasvatettu. (Kankare 2021) 

 

Datan potentiaali on Elomaticilla hyvin tiedossa ja sitä melko paljon jo hyödynnetäänkin. 

Kehitysprojekteja ajetaan jatkuvasti ja uusien järjestelmien käyttöönotto ja käytettävyyden 

parantaminen ovat vielä loppusuoralla. Digitalisaatiota ja esimerkiksi datan visualistointien 

määrää pyritään jatkuvasti kasvattamaan. (Kankare 2021) 

 

5.4 Case Almaco 

 

Almaco on vuonna 1998 Kaarinassa perustettu globaali meriteollisuuden yritys, joka tarjoaa 

osa- ja kokonaisratkaisuja sekä modernisointeja laivojen muonituksen ja majoituksen tarpeisiin. 

Yrityksen keskeisimpiä arvoja ovat asiakaskeskeisyys, innovatiivisuus sekä jatkuva kestävä 

kehitys. Kansainvälisesti palvelujaan tarjoavalla Almacolla on toimipisteitä Amerikasta 

Aasiaan, viimeisimpänä laajennuksena toimiston avaaminen meriteollisuuden keskukseen 

Hampuriin, Saksaan. (Almaco 2021a) Almacon ratkaisuja on hyödynnetty muun muassa Meyer 

Turun telakalla valmistetuissa Costa Smeralda risteilijässä sekä Viking Grace matkustaja-

autolautassa (silloin STX Finland), joihin tehtiin keittiöiden suunnittelu, valmistus, asennus ja 

käyttöönotto avaimet käteen periaatteella (Almaco 2021b). 

 

Almaco työllisti Suomessa 84 henkilöä vuonna 2019 liikevaihdon ollessa 71,3 miljoonaa euroa. 

Kansainväliset toimistot mukaan lukien Almacon työntekijöiden määrä oli lähes 200 ja 

liikevaihto noin 120 miljoonaa euroa. (Suomen Asiakastieto 2021d) Almaco päivittää 
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aktiivisesti blogiaan, jossa käsitellään meriteollisuuden aiheita ja yrityksen toimintaa (Almaco 

2021c). Viimeisin postaus painottaa digitalisaation luomia hyötyjä ja ohjaa meriteollisuuden 

yrityksiä panostamaan digitalisaatioprosessiin. Tenovuon (2021) blogikirjoitus neuvoo 

keräämään mahdollisimman paljon dataa, asettamaan mittaustavoitteita sekä analysoimaan ja 

ymmärtämään dataa, jolloin syntyneen tiedon pohjalta voidaan tehdä arvokkaita strategisia 

päätöksiä ja saavuttaa etuja, kuten kustannussäästöjä ja prosessioptimointia. 

 

Digitalisaatio ja datan hyödyntämisprosessi on Almacolla viety pitkälle. Dataa kerätään 

monesta eri lähteestä ja hyödynnetään laajasti liiketoiminnan tehostamisessa ja kehittämisessä. 

Tuotanto, josta kerätään muun muassa suunnittelun, logistiikan ja valmistuksen työtunteja sekä 

projektien edistymää, kuuluu yrityksen tärkeimpiin datan lähteisiin. Tuotantodataa kerätään 

toiminnanohjausjärjestelmän dokumentinhallintajärjestelmään sekä eri työkalujen 

tietokantoihin. Kaikessa liiketoiminnassa oleellisesti mukana olevan rahaliikenteen data taas 

kerätään puolimanuaalisesti talousjärjestelmän tietokantaan, joka tullaan lähitulevaisuudessa 

integroimaan ERP-järjestelmään. Kassavirta valuu sisäänpäin projektin edistymään sidottujen 

maksuosien muodossa, kun taas kustannukset, kuten työ, materiaalit ja alihankinta, kertyvät 

hajanaisemmin projektin aikana. Kolmantena tärkeänä datalähteenä ovat valmistettavat tuotteet 

ja laitteet, joista kerätään laatudataa ERP-järjestelmään auditoinnein, sekä suorituskykydataa, 

kuten kulutusta ja käyttötunteja, suoraan laitteisiin automaattisesti sensoreilla. Muita datan 

lähteitä ovat markkinat, riskit ja sidosryhmät. Markkinoinnin tehokkuutta ja yrityksen 

näkyvyyttä seurataan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja Almacon blogissa. 

Riskidata, kuten turvallisuushuomautukset ja tapaturmat, ovat osittain lakisääteisesti 

seurattavaa ja osittain asiakkaan määräämää kerättävää dataa. Sidosryhmien datasta 

esimerkkejä ovat toimittajien toimitusajat ja -varmuus, alihankkijoiden työtunnit ja 

kustannukset sekä asiakkailta saatava yleinen laivadata. (Rantanen ja Tenovuo 2021) 

 

Datan käsittely on Almacolla pitkälti manuaalista työtä, eri datasettien ja historiadatan 

yhdistelyä hyödynnettäviksi kokonaisuuksiksi. Dataa analysoidaan ERP-järjestelmästä 

saatavin projektikohtaisin raportein, Excel ja Power BI visualisoinnein sekä 

aikatauluohjelmilla. Analyysin tukena käytetään myös markkinadataa sekä Almacolla tehtäviä 

liiketoimintaraportteja ja yritysanalyysejä. Data-analyysillä pyritään projektien kustannusten ja 
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edistymisen seuraamiseen ja ennustamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. (Rantanen ja 

Tenovuo 2021) 

 

Kokonaistoimittaja Almacon tuotannon kehityksessä käytetään apuna dataa esimerkiksi 

prosessien ja sisäisen logistiikan tehostamisessa sekä turvallisuuden parantamisessa. Myös 

tuotekehityksessä hyödynnetään dataa muun muassa laitteiden energiatehokkuuden 

kasvattamiseen, toiminnan automatisointiin ja optimointiin sekä operatiivisten säästöjen 

luomiseen miehistön toimintaa helpottamalla. Jatkuvalla dataseurannalla pyritään ennakoivaan 

huoltoon ja sitä kautta laitteiden elinkaaren pidentämiseen. Toimitusketjua kehitetään 

aikataulujen ja toimitusvarmuuden optimoinnilla, laadun varmistamisella ja turvallisuuden 

parantamisella. Toimittajia myös luokitellaan ja vertaillaan datan avulla. Myynnin ja 

markkinoinnin puolella data-analyysin tuloksia hyödynnetään markkinointikanavien valintaan, 

näkyvyyden kasvattamiseen ja brändin vahvistamiseen sekä potentiaalisten asiakkaiden 

tunnistamiseen ja lähestymiseen. (Rantanen ja Tenovuo 2021) 

 

Datan, etenkin yrityksen toimintaan liittyvän, keräämisessä havaitut haasteet johtuvat lähinnä 

vanhanaikaisista ja epäyhtenäisistä järjestelmistä. Datan keräämiseen olisi olemassa enemmän 

ratkaisuja ja mahdollisuuksia kuin mitä tällä hetkellä käytetään, mutta niiden täysi 

hyödyntäminen vaatisi muiden osapuolien suostumuksen ja yhteistyön, mikä ei aina ole 

mahdollista. Tunnistetut riskit liittyvät tietoturvaan, datan ja kehityskohteen ymmärtämiseen 

sekä toimitusverkoston kypsyyteen. Asennettujen laitteiden ja järjestelmien keräämän datan 

turvallinen siirto pois laivasta tulee varmistaa. Kyberhyökkäyksen riski on aina olemassa ja 

siihen tulee varautua esimerkiksi vahvoilla tietoturvakäytännöillä koko organisaatiossa. 

Historiadatan ymmärtäminen ja vertailukelpoisuuden varmistaminen täytyy tehdä ennen kuin 

dataa hyödynnetään toiminnassa tai sen kehittämisessä. Verkoston kypsyydellä viitataan siihen, 

että toimitusketjua ja -verkostoa kehitettäessä kaikkien osapuolien tulisi pystyä samaan 

tehokkuuteen ja pysyä sovituissa aikatauluissa, jotta dataa voitaisiin täydessä potentiaalissaan 

hyödyntää. (Rantanen ja Tenovuo 2021) 

 

Koronapandemia on aiheuttanut lähestulkoon kaikkien kehitysprojektien tilapäisen 

seisahtumisen Almacolla. Nykyinen markkinatilanne vaikuttaa Almacon asiakkaiden 

liiketoimintaan negatiivisesti, mikä hidastaa yrityksen kehitystoimia, joihin hyvin usein 
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vaaditaan asiakasrajapinta. Etätyöskentely on ollut Almacolla mahdollista jo ennen koronaa, 

mutta sitä ei olla totuttu käyttämään. Kotoa käsin työskentelyn on havaittu tehostavan toimintaa 

siinä mielessä, että aikaa ei kulu matkustettaessa asiakaspalavereihin ympäri maailmaa. 

Palaverien järjestäminen etänä on nopeampaa, helpompaa ja halvempaa, minkä ansiosta 

yhteydenpito asiakkaisiin on lisääntynyt. Pandemia on nopeuttanut Almacon digitalisaatiota 

vauhdittamalla kommunikaatio-ohjelmiston ja pilvipalvelujen käyttöönottoa. Datan lähteissä ei 

ole huomattu muutoksia kumpaankaan suuntaan. (Rantanen ja Tenovuo 2021) 

 

Almaco pyrkii keräämään dataa mahdollisimman paljon ja uskoo voivansa hyödyntää sitä 

liiketoimintansa kehitykseen tulevaisuudessa. Yrityksellä on käynnissä useampia datan 

merkitystä korostavia projekteja. Taloudenhallinnan, suunnittelun, hankinnan sekä tuote- ja 

projektinhallinnan yhdistävän ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti on loppusuoralla. 

Jatkossa tarkoituksena on kerätä kaikki data yhteen paikkaan sen käsittelyn ja analysoinnin 

helpottamiseksi. Datan lähteiden ja käytön määrää kasvattavia tuotekehitysprojekteja on myös 

jatkuvasti käynnissä. Suunnittelun puolella kehitys on menossa kohti puoliautomaattista 

historiadataan pohjaavaa suunnittelua ja digitaalisen kaksosen hyödyntämistä. Yhtenä 

kehityskohteena on myös suunnittelun vienti kohti 4D-mallia, eli aikataulun yhdistämistä 

projektin 3D-malliin. Tulevaisuuden tavoitteena on kasvattaa digitalisaatiota Almacon koko 

verkostossa. Digitalisaation nähdään luovan arvoa prosessiin ja loppuasiakkaalle, kasvattavan 

työn tehokkuutta ja mielekkyyttä sekä luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Rantanen ja 

Tenovuo 2021) 
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6 DATAPOHJAINEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

MERITEOLLISUUDESSA 

 

Tässä kappaleessa vertaillaan haastatteluissa ilmenneitä eroja ja yhtäläisyyksiä yritysten välillä 

datan hyödyntämisen eri vaiheista ja näkökulmista. Haastattelujen havaintoja pohditaan ja 

verrataan primääriaineistosta löytyvien teorioiden ja viitekehysten valossa. 

 

6.1 Liiketoimintadatan lähteet ja kerääminen meriteollisuuden yrityksissä 

 

Meriteollisuuden yritykset keräävät dataa Hartmann et al. (2016, s. 1382-1406) tekemän jaon 

mukaisesti sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, mutta sisäisellä datalla on merkittävämpi 

rooli. Kappaleessa 2.3 kuvatuista teollisuusyrityksen datan lähteistä (kuva 8) sidosryhmät 

voidaan laskea osaksi liiketoimintaa, mutta muu ulkoinen data on rajattu tässä työssä 

tarkastelun ulkopuolelle. Kaikki yrityksen arvoketjun perus- ja tukitoiminnot (kuva 7) on 

haastatelluissa case-yrityksissä tunnistettu potentiaalisiksi datan lähteiksi, vaikkei niitä vielä 

täysin hyödynnettäisikään. Suuremmissa yrityksissä lähteitä on identifioitu selvästi enemmän 

ja dataa kerätään tehokkaammin ja tavoitteellisemmin. Fisherin (2007, s. 368-382) tutkimuksen 

osoittamat oleellisimmat sisäiset datan lähteet: tuotantoprosessit, rahaliikenne ja tuotteet, 

nousivat tärkeimmiksi myös haastattelututkimuksessa. Perustoimintojen operaatioihin 

kuuluvasta tuotannosta kerättävät työtunnit, läpimenoajat ja projektien edistymät yhdistävät 

kaikkia yrityksiä, telakoilla laivaprojekteihin ja verkostoyrityksillä osakokonaisuuksiin liittyen. 

Telakoilla ja kokonaistoimittajalla on tuotannon lisäksi olemassa selkeä tuote, jonka operointi- 

ja suorituskykydataa mitataan. Rahaliikenne on toinen tärkeimmistä seurattavista ja 

hyödynnettävistä datan lähteistä, joka yhdistää kaikkia yrityksiä pääasiallisesta liiketoiminnasta 

riippumatta. Rahan liikkeet liittyvät myös arvoketjun eri toimintoihin; tulot muodostuvat 

myynnistä, kun taas kustannuksia syntyy kaikista yrityksen arvonluonnin osa-alueista. 

 

Ulkoisten datan lähteiden käytössä huomionarvoista on, että kaikki case-yritykset keräävät 

sidosryhmien dataa, ennen kaikkea alihankkijoihin liittyen. Telakoilla suurin osa työstä 

teetetään alihankintana, mutta myös verkostoyritykset hyödyntävät toiminnassaan 

alihankkijoita. Tämä moniportainen alihankkijoiden käyttäminen kuvastaa meriteollisuuden 

verkostomaisuutta ja suurten projektien vaatimaa yhteistyötä. Alihankkijoiden työn edistymä 
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ja kustannukset vaikuttavat myös merkittävästi laivaprojektin aikatauluun ja 

kokonaiskustannuksiin, joten niiden seuraaminen ja ennustaminen ovat tärkeitä palasia 

projektin onnistumisen kannalta. Sekä sisäisen että ulkoisen datan keräämisessä ja 

varastoinnissa hyödynnetään meriteollisuudessa Liberatoren ja Luon (2010, s. 313–324) 

osoittamia ERP-moduuleja ja muita sähköisiä järjestelmiä tietokantoineen. Vaikka 

liiketoiminta telakoiden ja verkostoyritysten välillä poikkeaakin suuresti toisistaan, samat datan 

lähteet toistuvat toimialan sisällä. 

 

6.2 Meriteollisuuden datan hyödyntämiskohteet ja -menetelmät 

 

Datan analysointi tapahtuu meriteollisuudessa pitkälti manuaalisesti ja vaatii projektikohtaista 

tietämystä ja metadataa. Rausch et al. (2013, s. 163-178) esittämän suunnittelu- ja 

budjetointiprosessien epävarmuuden vähentämisessä käytettävän historiadatan merkitys nousi 

esiin jokaisessa case-tapauksessa ennustamisen ja nykyisten projektien johtamisen yhteydessä. 

Pääasiallisina analyysityökaluina käytetään Exceliä ja ERP-järjestelmien omia toimintoja sekä 

kasvavissa määrin business intelligence sovelluksia. Liiketoiminnan tilaa ja kehittymistä 

seurataan sekä projektikohtaisin että yritystason raportein ja visualisoinnein, joita voidaan 

hyödyntää päätöksenteon tukena. 

 

Kuten kappaleessa 2.4 on esitetty, datapohjaista kehitystä on mahdollista tehdä niissä kohteissa, 

joista dataa on kerätty. Telakoiden välillä on havaittavissa selviä kokoerosta johtuvia 

poikkeavuuksia datan hyödyntämisen tarpeessa ja laajuudessa. Uudenkaupungin Työveneellä 

liiketoimintaa kehitetään pääasiassa havaittaessa kehitystarve tai ongelmakohta, kun taas 

Meyer Turun telakalla tehdään systemaattista datavetoista kehitystä läpi organisaation. 

Työveneellä siis käynnistetään datapohjainen liiketoiminnan kehitysprosessi (kuva 6) tarpeen 

tullen, kun Meyerin telakalla on jatkuvasti käynnissä useampia uimaratakaavion mukaisia 

kehitysprojekteja. Luksusristeilijöitä valmistavalla Meyer Turun telakalla on hallittavana 

suurempi projekti sekä laajempi verkosto, ja yrityksen arvoketjussa on enemmän 

yhteensovitettavia ja optimoitavia osia. Kumpikin telakka käyttää dataa tuotannon 

tehostamiseen, mutta Työveneellä ei ole koettu tarvetta Rausch et al. (2013, s. 191-208) 

esittämään tuotannon automatisoimiseen, johon Meyer pyrkii uusin laiteratkaisuin ja 

tuotantoinvestoinnein.  
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Telakoilla asiakaskunta on suhteellisen suppea ja vakiintunut, mutta verkostoyrityksillä 

puolestaan potentiaalista kysyntää löytyy maailmanlaajuisesti. Näin ollen asiakas- ja 

markkinadatan seuranta sekä hyödyntäminen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä 

korostuvat kokonaistoimittajien ja suunnittelutoimistojen toiminnassa. Esimerkiksi Almaco 

hyödyntää dataa brändin vahvistamisessa ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisessa ja 

lähestymisessä. Kaikissa haastatelluissa yrityksissä tehdään Liberatoren ja Luon (2010, s. 313–

324) esittämää toimitusketjun kehitystä liiketoimintadataa analysoimalla. Suunnittelutoimisto 

Elomaticilla tehostetaan suunnittelupiirrosten jakelun tehokkuutta telakalle, kun 

kokonaistoimittaja Almacolla ja telakoilla taas parannetaan toimitusketjun laatua, turvallisuutta 

ja toimitusvarmuutta, sekä vertaillaan materiaalin- ja tavarantoimittajia. Rahaliikenteen osalta 

case-tapauksia yhdistää dataseurannan integroiminen kassanhallintaan ja kustannusten 

johtamiseen. Vaikka verkostoyritysten ja erikokoisten telakoiden välillä on havaittavissa eroja 

datan hyödyntämiskohteissa ja -menetelmissä, pääpiirteissään kehityskohteet vastaavat 

toisiaan. 

 

6.3 Dataan liittyvät riskit ja haasteet meriteollisuudessa 

 

Juvosen (2014, s. 8-10) mukaan riskejä voidaan arvioida ja luokitella niiden realisoitumisen 

todennäköisyyden ja koetun vakavuuden perusteella. Arviointia ja keskinäistä vertailua varten 

riskit voidaan pisteyttää laskennallisesti kaavalla: 

 

 

Haastattelututkimuksessa ilmenneiden meriteollisuuden datan hyödyntämisen haasteiden ja 

riskien todennäköisyydet ja vakavuudet on pisteytetty asteikolla 1–5 ja koottu riskimatriisiin 

(taulukko 4). Pisteytys on arvioitu neljän haastattelun muodostaman kokonaisuuden perusteella. 

Haasteiden ja riskien kokonaismerkittävyys on matriisissa värikoodattu; punainen tarkoittaa 

merkittävää, keltainen kohtalaista ja vihreä vähäistä riskiä (Juvonen 2014, s. 20-22). 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 ∗ 𝑉𝑎𝑘𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 

 

(1) 
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Datan keräämisen puolella haasteiksi nousivat vanhanaikaiset ja epäyhtenäiset järjestelmät sekä 

datan pirstaloitunut varastointi. Datan hajautuneisuus hankaloittaa sen käsittelyä, heikentää 

saatavuutta ja aiheuttaa kerrostuneisuutta. Hajautuneisuudesta johtuva datasettien yhdistäminen 

voi Loshinin (2016, s. 1-11) mukaan vahingoittaa datan paikkansapitävyyttä ja 

johdonmukaisuutta. Brownlow et al. (2015, s. 1-15) osoittama datan laadun ja eheyden 

varmistamisen haaste tunnistettiin myös meriteollisuudessa. Datatulvan ongelma, joka 

tarkoittaa, että kaikkea dataa ei pystytä keräämään tai käyttämään, ei sinänsä oleva vakava, 

mutta johtaa datan potentiaalin vaillinaiseen hyödyntämiseen. Tietoturvallinen datan 

kerääminen, siirtäminen ja varastointi nousivat myös haastatteluissa esille Hu et al. (2014, s. 

652-687) osoittaman tietomurron riskin yhteydessä. Haastattelututkimuksessa datan 

keräämisen haasteet nähtiin kuitenkin analysoinnin ja hyödyntämisen riskejä vähäisempinä. 

 

Taulukko 4. Meriteollisuuden datan haaste- ja riskimatriisi 
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Dataosaamisen tasoa ja kapasiteetin puutetta lukuun ottamatta kaikki kappaleessa 2.5 esitetyt 

riskit ja haasteet (taulukko 1) tulivat ilmi haastatteluissa. Datan puutteellisen ymmärtämisen 

riski yhdistää kaikkia tutkimuksen yrityksiä ja sen realisoitumisen vakavuuden takia riski on 

värikoodattu punaisella, tarkoittaen merkittävää riskiä. Myös ratkaistavan ongelman tai 

kehitettävän kohteen virheellisellä ymmärtämisellä voi olla vakavia seurauksia päätöksenteolle. 

Etenkin telakoiden tunnistama haaste oleellisen metadatan puuttumisesta liittyy myös datan 

ymmärtämiseen, sillä Furnerin (2020, s. 33-42) mukaan dataa, sen keräämistä tai sijaintia 

kuvaileva tieto voi muuttaa datan merkityksen täysin ja tehdä siitä käyttökelvotonta. Eri datojen 

keskinäinen vertailukelvottomuus on myös kohtalainen riski ja voi realisoituessaan johtaa 

päätöksentekoa harhaan, esimerkiksi jos laivaprojektin resursoinnissa ja aikataulutuksessa 

käytetään tukena aiempaa projektia, jonka työjärjestys tai koko laivan rakenne poikkeaa 

nykyisestä suuresti. Nämä edellä mainitut haasteet tai päättäjien osaamattomuus ja 

ymmärtämättömyys yksinään voivat johtaa data-analyysin tulosten virhetulkintoihin. Väärien 

tulkintojen seuraukset voivat olla organisaation kannalta erittäin vakavia, riippuen virheen 

laajuudesta ja päätöksenteon kohteesta. Tietoturva ja kyberhyökkäyksen vakavuus nostettiin 

haastatteluissa esille myös datan hyödyntämisen yhteydessä. Riskimatriisin värikoodatut 

haasteet ja riskit on esitetty alla liiketoimintadatan hyödyntämisprosessissa vaiheittain (kuva 

12). 

 

 

Kuva 12. Riskit ja haasteet liiketoimintadatan hyödyntämisprosessissa 
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6.4 Datavetoisen meriteollisuuden kehityksen tulevaisuus 

 

Datalle ja sen mahdollistamille sovelluksille (taulukko 2) on paikkansa meriteollisuuden 

tulevaisuudessa. Vaikka datan käyttö liiketoiminnan kehittämisessä on haastatelluissa 

yrityksissä hyvin eri tasolla, kaikki näkevät tilaa ja tarvetta uusille datalähteille ja 

kehityskohteille. Telakoilla nähdään potentiaalia koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisessä 

toiminnan tehostamiseksi ja automatisoimiseksi, ja Meyerin telakalla onkin käynnissä 

dataprojekti pohjan luomiseksi näille uusille teknologioille. Suunnittelun osittainen 

automatisointi on tavoitteena myös verkostoyritysten puolella, jossa edellä mainituista 

teknologioista erityistä kiinnostusta herättävät digitaalinen kaksonen ja 4D-suunnittelu. 

Kokonaistoimittaja Almaco tarjoaakin apuaan digitaalisen kaksosen integroimisessa osaksi 

meriteollisuuden yritysten toimintaa (Tenovuo 2021). Uudet teknologiat ja datan 

hyödyntäminen ovat avainasemassa IMO:n asettamien pitkän aikavälin päästötavoitteiden 

saavuttamisessa. Datan mahdollistama tuotannon tehostaminen ja esimerkiksi autonomisen 

meriekosysteemin luominen johtavat meriteollisuutta kohti ympäristöystävällistä ja 

hiilineutraalia tulevaisuutta. 

 

Datan potentiaalinen arvo sekä yritykselle että loppuasiakkaalle tunnistettiin kaikissa 

haastatelluissa yrityksissä, ja digitalisaation kasvattaminen oli selkeä yhdistävä trendi. Yksi 

meriteollisuuden digitalisaation tason kasvattamiseen pakottanut tekijä on koronapandemia, 

jonka vaikutukset ovat näkyneet niin telakoiden kuin verkostoyritystenkin toiminnassa. Datan 

lähteiden määrässä ei yhdessäkään tutkimuksen yrityksessä ole havaittu muutosta 

kumpaankaan suuntaan. Toisilla yrityksillä korona on hidastanut tai väliaikaisesti 

seisahduttanut kehitysprojekteja, mutta Elomaticilla kehitystoiminnalle taas on jäänyt 

enemmän aikaa ja resursseja asiakastilausten vähennyttyä. Vaikka sosiaaliset kontaktit ovatkin 

pandemiasta johtuvien rajoitusten myötä yrityksissä vähentyneet, työn tehokkuuden nähdään 

tietyissä määrin kasvaneen. Etäpalaverien sopimisen nopeus ja helppous on lisännyt 

yhteydenpitoa toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Tämän toimisto- ja etätyöskentelyn 

hybridimallin uskotaan ja toivotaan sen tuomien etujen ja hyötyjen takia jäävän vakituiseksi 

toimintatavaksi myös tulevaisuudessa.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää datan hyödyntämisellä saavutettavia etuja ja 

siihen liittyviä haasteita liiketoiminnan kehittämisessä meriteollisuudessa. Selkeyden ja 

syvemmän paneutumisen takia työ rajattiin liiketoiminnasta syntyvään dataan ja sen 

hyödyntämiseen yritystoiminnan kehitystarkoituksissa. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin 

vastaamaan kattavasti tieteellisen aineiston ja haastattelututkimuksen välisenä vuoropuheluna, 

mahdollistaen luotettavan akateemisen tiedon yhdistämisen yritysmaailman käytännön 

näkemysten kanssa. Työssä sivuttiin meriteollisuuden ajankohtaisia teemoja, kuten koronaa ja 

uusia teknologioita, haastattelujen ja uutisten avulla. Työn päätutkimuskysymyksenä oli: 

 

Kuinka meriteollisuuden yritykset hyödyntävät liiketoiminnasta syntyvää dataa toiminnan 

kehittämisessä? 

 

Vastaus tähän kysymykseen on muodostettu alla esitettyjen osatutkimuskysymysten 

kokonaisuutena, joiden rakennetta työn eri osa-alueet seuraavat. 

 

Mitä dataa yritykset toiminnan kehittämistä varten keräävät ja mistä lähteistä? 

 

Dataa tulvii meriteollisuudessa lukuisista eri lähteistä, mutta kaikkea ei pystytä nykyisillä 

resursseilla ja järjestelmillä vielä keräämään tai hyödyntämään. Yrityksen sisäisten 

datalähteiden merkitys nousi ulkoisia suuremmaksi ja liiketoiminnan kehityksen kannalta 

tärkeintä kerättävää dataa ovat tuotannon työtunnit, läpimenoajat ja edistymät sekä projektien 

rahaliikenne. Kaikkea liiketoimintaa koskettava rahaliikenne koostuu tuloista ja menoista, 

joista jälkimmäinen jakautuu hajanaisemmin sekä kustannustekijöiden että projektin aikataulun 

suhteen. Tämän vuoksi kustannusdata pitää sisällään enemmän hyödynnettävää potentiaalia 

menojen karsimisen ja kassan optimoimisen kannalta ja sen keräämisellä on yrityksissä 

suurempi rooli. Muita datan lähteitä meriteollisuudessa ovat yrityksen arvoketjun eri osa-alueet 

sekä sidosryhmät, kuten asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit ja alihankkijat. 
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Miten ja millä työkaluilla dataa kerätään, käsitellään ja analysoidaan? 

 

Liiketoimintadatan kerääminen tapahtuu yrityksissä sekä manuaalisesti, puoliautomaattisesti 

että automaattisesti. Manuaalisen keräämisen tärkeimpiä työkaluja ovat Excel sekä käsin 

tehtävät auditoinnit ja mittaukset esimerkiksi turvallisuuteen, laatuun tai laivan suorituskykyyn 

liittyen. Työtuntien leimaaminen ja materiaalien hallinta ovat esimerkkejä puoliautomaattisesta 

datan keräämisestä, kun taas rahaliikenne ja projektien aikataulutiedot kerääntyvät 

tietokantoihin ja toiminnanhallintajärjestelmiin automaattisesti. Datan käsittely ja analysointi 

ovat meriteollisuudessa pitkälti manuaalisesti suoritettavia toimintoja, jotka vaativat tilanne- ja 

projektikohtaista tietoa ja osaamista. Ennustamisen tukena käytetään paljon historiadatan 

vertailuja, ja toisaalta eri datojen, kuten tuotanto ja talousdatan, yhdistämisellä voidaan avata 

uusia hyödyllisiä näkökulmia. Analysoinnissa käytetään useita eri työkaluja: Excel ja Pivot-

taulukoita vertailuun ja ennustamiseen, business intelligence sovelluksia, kuten Power BI, 

raporttien ja visualisointien tekemiseen sekä MS Projectia ja erinäköisiä S-käyriä projektien 

aikataulujen ja edistymien seurantaan. Nykyisten ERP-järjestelmien toimintokohtaiset 

moduulit tarjoavat mahdollisuuksia ja ratkaisuja kaikkiin edellä mainittuihin 

analysointitapoihin. 

 

Miten analyysin tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan kehittämisessä? 

 

Data-analyysin tuloksien tulkintaa käytetään meriteollisuudessa päätöksenteon tukena niin 

operatiivisella kuin strategisellakin tasolla. Yrityksen arvoa luovaa perus- ja tukitoimintojen 

ketjua voidaan kehittää osa-alueittain kerätyn datan avulla. Erikokoiset organisaatiot kokevat 

tarpeen kehitystoimille eri tavoin: pienemmissä organisaatioissa kehitysprojekteja 

käynnistetään ongelman tai selkeän parannuskohteen ilmaantuessa, kun suuremmissa 

kehitystyö on systemaattinen ja vakiintunut toimintatapa. Telakoilla, jotka palvelevat 

suhteellisen rajautunutta asiakaskuntaa, kehitys keskittyy tuotantoprosesseihin, tuotteeseen ja 

toimitusketjuun, kun globaalisti kilpailevilla verkostoyrityksillä suunnittelun ja tuotannon 

lisäksi kehityslistan kärjessä ovat myynti ja markkinointi sekä brändin vahvistaminen. 

Rahaliikenteen optimointi, etenkin kustannusten johtaminen ja kassanhallinta, on 

liiketoiminnasta riippumatta kaikkia yrityksiä yhdistävä intressi. 
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Mitä haasteita ja riskejä datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyy? 

 

Datan keräämisessä ei tietoturvan lisäksi ole meriteollisuudessa havaittu merkittäviä riskejä. 

Tunnistetut keräämisen haasteet liittyvät vanhentuneisiin järjestelmiin ja datan varastoinnin 

hajautuneisuuteen. Myös datatulvan ”ongelma” on yrityksissä havaittu, mutta se nähdään 

ennemmin mahdollisuutena kuin uhkana. Tärkeimmät analysoinnin ja hyödyntämisen riskit 

pyörivät ongelman, datan ja analyysin tulosten ymmärtämisessä ja vertailukelpoisuudessa sekä 

kyberhyökkäysten vaarassa. Tiivistetty ratkaisu haasteiden ylittämiseksi on ymmärtää mitä 

ollaan kehittämässä, mistä ja miten data on kerätty ja soveltuvatko analyysin tulokset valitun 

kohteen kehittämiseen. Liiketoimintadatan hyödyntämisprosessin (kuva 6) vaiheiden 

yksityiskohtainen ymmärtäminen ja korkea dataosaamisen taso minimoivat riskejä ja tehostavat 

kehitystoimintaa. Myös datavetoisuutta kohtaan koetun varautuneisuuden purkaminen 

helpottaisi uusien toimintatapojen integrointia osaksi organisaation päivittäistä johtamista ja 

päätöksentekoa. 

 

Miten datan hyödyntämisen arvioidaan kehittyvän tulevaisuudessa? 

 

Meriteollisuuden yritykset näkevät datan hyödyntämisessä vielä paljon arvokasta potentiaalia, 

jota pyritään tulevaisuudessa valjastamaan käyttöön entistä enemmän. Uudet dataan pohjaavat 

teknologiat, kuten tekoäly ja digitaalinen kaksonen, ovat jo luoneet jalansijaa kankeaksikin 

kutsutulla pitkät historialliset perinteet omaavalla toimialalla. Ajankohtainen koronapandemia 

on vauhdittanut liiketoiminnan kehitykseen kuuluvaa digitalisaatiota, jonka kasvattamisen 

koetaan luovan arvoa niin yritykselle kuin asiakkaallekin. Vaikka korona varjostaakin 

meriteollisuuden tulevaisuutta etenkin risteilytoiminnan kautta, toimialan yrityksillä on toivoa 

tulevasta ja suunnitteilla datan merkitystä korostavia projekteja. Datan hyödyntämisen voidaan 

siis sanoa olevan meriteollisuudessa hyvässä kasvussa. 
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Työn tärkeimmät havainnot meriteollisuuden liiketoimintadatan hyödyntämisestä on koottu 

SWOT-analyysiksi (taulukko 5). Luetellut vahvuudet ja heikkoudet liittyvät meriteollisuuden 

toimialan etuihin ja haasteisiin datan kannalta, kun taas mahdollisuudet ja uhat koostuvat 

ulkoisten tekijöiden tarjoamasta potentiaalista ja huomioitavista riskeistä. 

 

 

 

Tämä työ toimii läpileikkauksena liiketoimintadatan käytäntöihin ja menetelmiin 

meriteollisuuden yrityksissä. Työ tarjoaa lukijalle yleiskatsauksen datan hyödyntämiseen 

liittyvistä teorioista yhdistettynä yritysmaailman nykyhetken toimintatapoihin ja 

tulevaisuudensuunnitelmiin. Kattavan yleiskuvan luomiseksi työssä ei ole paneuduttu 

yksittäisiin datan hyödyntämisprosessin vaiheisiin tämän tarkemmin, mutta prosessin 

pilkkominen ja osien yksityiskohtainen tarkastelu voidaan nähdä yhtenä jatkotutkimusaiheena, 

jolle tämä työ antaa hyvän pohjan. Jatkotutkimuskohteiksi voidaan myös nimetä koronan 

pidemmän aikavälin vaikutukset liiketoimintadatan lähteisiin sekä uusien dataan pohjaavien 

teknologioiden integroimisen vaiheet ja edistyminen meriteollisuudessa. 

Taulukko 5. Meriteollisuuden liiketoimintadatan hyödyntämisen SWOT-taulukko 
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Liite 1, Yritystutkimuksen haastattelukysymykset 

 

Mitä dataa yrityksenne kerää liiketoiminnan kehitystarkoituksiin ja miten? 

Mikä on datan lähde? 

Millaista dataa? 

Millä tavalla dataa kerätään? 

Minne data varastoidaan? 

  

Miten ja millä työkaluilla dataa käsitellään ja analysoidaan? 

Miten dataa käsitellään? 

Miten dataa analysoidaan? 

Millä työkaluilla analysointia tehdään / tuetaan? 

  

Miten analyysin tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan kehittämisessä? 

Mitä kohteita datan avulla kehitetään? 

Mitä kehitystä kyseisissä kohteissa dataa hyödyntämällä tehdään? 

  

Mitä haasteita ja riskejä datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyy? 

Datan keräämiseen liittyvät haasteet? 

Datan hyödyntämiseen liittyvät riskit? 

 

Onko koronapandemia vaikuttanut toiminnan kehitykseen? 

Hidastanut / keskeyttänyt kehitysprojekteja? 

Onko etätyöskentelyyn siirrytty koronan aikana tai jo ennen sitä? 

Onko koronalla ollut muita vaikutuksia liiketoiminnan kehittämiseen? 

  

Mihin suuntaan datan hyödyntäminen on tulevaisuudessa menossa? 

Minkälaista dataa liiketoiminnan kehittämiseen tarvittaisiin ja miksi? 

Onko käynnissä datan merkitystä korostavia projekteja? 

Onko suunnitelmia tulevaisuuden kehitykselle? 

 


