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Tiivistelmä

Tässä  tutkimuksessa  toteutettiin  kypsyysmalli,  jonka  avulla  kohdeorganisaation  oli 
mahdollista  mitata  asiakkaittensa  valmiutta  Business  Intelligence  -järjestelmän  käyttöön. 
Valmiudella  tässä  tutkimuksessa  tarkoitettiin  BI-järjestelmän  eri  osien  kypsyyden 
mittaamista.  Kypsyysmalli  toteutettiin  konstruktiivista  tutkimusstrategiaa  käyttäen. 
Kypsyysmallin tuli täyttää kohdeorganisaation mallille asettamat vaatimukset.

Tutkimuksen  aineisto  koostui  BI-teknologioista  sekä  BI-kypsyysmalleista.  Tutkimuksen 
viitekehys kuvaa BI-teknologioiden osalta ne alueet, joihin tässä tutkimuksessa kehitettyä 
kypsyysmallia  tultiin  soveltamaan.  Tässä  tutkimuksessa  esitellyt  kypsyysmallit  kuvaavat 
tutkimuksen  tekohetkellä  käytössä  olleita  BI-kypsyysmalleja  järjestelmien  kypsyyden 
mittaamiseen.  Tämän  tutkimuksen  keskeisin  osa  oli  kypsyysmallin  muodostaminen 
konstruktion  avulla  kohdeorganisaation  vaatimuksiin,  sekä  BI-tietämykseen  perustuen. 
Lisäksi olennaisena osana tukimusta oli kehitetyn kypsyysmallin arviointi. Tämä toteutettiin 
arvioimalla  miten  kypsyysmalli  täyttää  kohdeorganisaation  sille  asettamat  vaatimukset. 
Tämän  lisäksi  malli  arvioitiin  tapaukseen perustuen,  jossa mallin  avulla  arvioitiin  erään 
BI-järjestelmän eri osa-alueiden kypsyyttä. 

Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että BI-järjestelmien kypsyyden mittaamiseen kannattaa 
panostaa.  Tässä  tutkimuksessa  toteutettu  kypsyysmalli  pyrki  konkreettisten  tulosten 
saamiseen  BI-järjestelmien  kypsyyden  mittaamisesta.  Tässä  tutkimuksessa  kehitetyn 
kypsyysmallin erona muihin tässä tutkimuksessa esitettyihin malleihin oli sen kysymyksiin 
perustuva  kypsyystasojen  mittaaminen.  Tutkimustuloksista  voitiin  päätellä,  että 
kysymyksiin perustuva kypsyyden mittaaminen antaa konkreettisia tuloksia, mutta samalla 
asettaa korkeat vaatimukset mallin sisällölle:  kuinka hyvin kysymysten muodostamisessa 
kypsyystason mittaamiseen on onnistuttu.

Avainsanat:  Business  Intelligence,  liiketoimintatiedon  hallinta,  kypsyysmalli,  kypsyyden 
mittaaminen
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Lyhenteet
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1. Johdanto

Business intelligence voidaan suomentaa liiketoimintatiedon hallinnaksi, joka kuvaa hyvin 
sitä  tarvetta  johon  BI  on  kehittynyt  vastaamaan.  BI:n  tavoitteena  on  tarjota  oikea  tieto 
oikeille ihmisille oikea-aikaisesti (Hovi, Hervonen & Koistinen, 2009).  Davenport ja Harris 
(2007)  kertovat  BI:n  historian  ulottuvan  60-luvun  kokeiluihin  tietojärjestelmien 
valjastamisessa  päätöksenteon  tueksi.  Näistä  lähtökuopista  BI  on  muotoutunut 
teknologioiksi, työkaluiksi ja käytännöiksi suurteen tietomäärien keräämiseen, integrointiin, 
analysointiin ja esittämiseen paremman päätöksenteontueksi (Castellanos, Dayal, Simitsis & 
Wilkinson,  2009).  Tässä  tutkimuksessa  kehitettiin  kypsyysmalli,  jonka  avulla 
kohdeorganisaation olisi mahdollista tukea asiakkaidensa päätöksentekoa tehokkaammin, ja 
samalla tehostaa omaa työtään BI-projektien parissa.

1.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  oli  luoda  BI-kypsyysmalli,  jolla  kohdeorganisaation,  oli 
mahdollista  mitata  asiakkaidensa  valmiutta  BI-järjestelmän  käyttöön.  Valmiudella  tässä 
tutkimuksessa  tarkoitettiin  BI-järjestelmän  eri  alueiden  kypsyystason  mittaamista. 
Kypsyysmallia  soveltamalla  kohdeorganisaation  oli  mahdollista  analysoida  asiakkaiden 
BI-järjestelmien tilaa tehokkaammin, ja näitä tietoja hyödyntäen tehostaa BI-järjestelmien 
kehitystä  asiakasprojektien  parissa.  Kohdeorganisaation  projektiryhmien  aloittaessa  uutta 
projektia uuden asiakkaan kanssa, on erittäin tärkeää tietää, mikä on asiakkaan sen hetkinen 
tilanne  BI-järjestelmän  suhteen.  Näistä  lähtökohdista  muodostui  tarve  kypsyysmallille, 
jonka  avulla  olisi  mahdollista  tehdä  ”kypsyyskartoitus”  asiakkaan,  uusien  tai  nykyisten, 
järjestelmistä. Mallin tuli olla selkeä ja johdonmukainen käyttää. Mallin ei tarvinnut korvata 
järjestelmäanalyysia, jossa kaikki järjestelmän osat ovat tarkastelun kohteena, vaan tarjota 
yleiskatsaus millä tasolla BI-järjestelmä on.

1.2 Aikaisempi tutkimus

Aikaisempaa  tutkimusta  BI-kypsyysmallien  soveltamisesta  on  tehty  kohtalaisen  vähän, 
mutta  jonkin  verran  aikaisempaa  tutkimusta  löytyy.  Rajteric  (2010)  esittelee 
tutkimuksessaan  yleiskatsauksen  BI:ssa  käytetyistä  kypsyysmalleista  vertaillen  mallien 
keskeisimpiä  ominaisuuksia.  Gonzales  (2011)  tutkii  mitkä  BI-järjestelmän  avaintekijät 
muodostavat  järjestelmän  kypsyyden,  ja  sitä  kautta  kilpailuedun,  joka  erottaa  yrityksen 
muista. 

1.3 Tutkimuksen ongelmat ja menetelmät

Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmana oli:  miten mitata asiakkaiden valmiutta business 
intelligence  järjestelmän  käyttöön? Valmiudella  tarkoitettiin  niitä  ominaisuuksia,  joilla 
BI-järjestelmä  voitiin  ottaa  käyttöön  osaksi  asiakkaan  liiketoimintaa  tukemaan 
päätöksentekoa.  Käytännössä  valmius  tarkoitti  asiakkaan  BI-järjestelmän  eri  alueiden 
kypsyyden mittaamista. Tutkimuksessa toteutettu kypsyysmalli rakennettiin Hevnerin et al. 
(2004)  esittelemään  käyttäytymis-  ja  suunnittelutieteitä  yhdistelevään  viitekehykseen 
pohjautuen.  Viitekehys  tukee  konstruktiivista  lähestymistapa,  jonka  tuloksena  luotiin 
kypsyysmalli.  Tätä kautta tutkimusongelman voi laajentaa edelleen kuuluvaksi:  millainen 
kypsyysmalli täyttä kohdeorganisaation vaatimukset valmiuden mittaamiseen? 
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1.4 Tutkimuksen tulokset

Tässä  tutkimuksessa  kehitetty  kypsyysmalli  toteutettiin  kohdeorganisaatiolle,  joka  toimi 
tutkimuksen  tekohetkellä  BI-palveluita  tarjoavana  yrityksenä.  Malli  oli  sovellettavissa 
kohdeorganisaation kohtaamiin asiakkaisiin riippumatta asiakasyrityksen tai –organisaation 
koosta, tai toimialasta. Tutkimuksen tuloksissa on kypsyysmallin lisäksi esitetty mallin sekä 
tutkimuksen luotettavuuden arviointia.

1.5 Tutkielman rakenne

Tutkielma on jaettu  kahdeksaan lukuun.  Näistä  ensimmäinen on johdanto,  joka esittelee 
aiheen,  tutkimusmenetelmän  ja  pohjustaa  aiheeseen.  Toinen  ja  kolmas  luku  sisältävät 
teoreettisen viitekehyksen.  Toisessa luvussa esitellään business intelligencen taustaa sekä 
sen  yleisimpiä  tekniikoita.  Kolmannessa  luvussa  käsitellään  BI:ssa  käytettyjä 
kypsyysmalleja.  Luku  neljä  esittelee  tässä  tutkimuksessa  käytetyn  suunnittelutieteellisen 
tutkimusmenetelmän. Luvussa viisi esitellään kohdeorganisaatio, jolle tutkimus toteutettiin 
sekä esitellään tutkimusongelma. Tämän lisäksi luvussa viisi kuvataan, miten kypsyysmalli 
rakennettiin  kohdeorganisaation  vaatimuksiin  perustuen.  Luvussa  kuusi  esitellään 
tutkimuksessa  toteutettu  kypsyysmalli  sekä  mallin  arviointi  kohdeorganisaation 
vaatimuksiin  sekä  tapaukseen  perustuen.  Seitsemäs  luku  sisältää  pohdinnan  siitä,  miten 
kypsyysmallin toteuttaminen suunnittelutieteelliseen lähestymistapaan pohjautuen onnistui 
mallille  asetettuihin  vaatimuksiin  nähden.  Luku  kahdeksan  sisältää  yhteenvedon 
tutkimuksen sisällöstä. 
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2. Business Intelligence

Seuraavat  luvut  esittelevät  BI:n  taustaa  sekä  kuvaavat  sen  yhteydessä  käytettyjä 
määritelmiä.  Luvun taustaosio avaa tietojärjestelmien kehitysaskelia,  jotka ovat johtaneet 
nykyisten BI-järjestelmien syntyyn, ja määritelmät keskittyvät kuvaamaan, mitä termi BI 
merkitsee.  Yleinen  BI-arkkitehtuuri  on  esitelty  omassa  luvussaan  ja  jaoteltu  alalukuihin 
keskeisten BI-arkkitehtuurin komponenttien  mukaan.  Näitä  ovat lähdejärjestelmät,  tiedon 
integrointi, tietovarastointi sekä raportointi ja analytiikka. 

2.1 Business Intelligence taustaa ja määritelmiä

Business Intelligencen tavoitteena on tarjota oikea tieto oikeille ihmisille oikea-aikaisesti 
(Hovi, Hervonen & Koistinen, 2009).

BI:n historian voidaan katsoa alkaneen 1960-luvulta,  jolloin  tietojärjestelmiä  valjastettiin 
kokeiluihin  tiedon  analysointiin  sekä  päätöksenteon  tueksi.  Näitä  järjestelmiä  kutsuttiin 
päätöksentekoa  tukeviksi  järjestelmiksi  (Decision  Support  System).  Niitä  käytettiin 
rajattuihin  toimintoihin  kuten  tuotannon  suunnitteluun,  sijoitussalkun  hoitoon  ja 
kuljetuksiin.  Vaikkakin  tilastollinen  analyysi  tietokoneiden  avustuksella  yleistyi 
1970-luvulla, eivät päätöksentekoa tukevat järjestelmät lyöneet kunnolla läpi.  (Davenport & 
Harris,  2007)  60-  ja  70-luvuilla  alettiin  puhua  johdon  informaatiojärjestelmistä 
(Management Information System), ja 80-luvulla termi pinnalla oli Executive Infomation 
System.  BI  termin  nykytulkintaa  vastaavan  historian  voidaan  katsoa  alkaneen  80-luvun 
lopulta, jolloin samaa termiä käytettiin myös yritysmaailmassa ulkopuolisten tietolähteiden 
tiedusteluun. (Hovi et al, 2009, s.77-78.) 

BI:n voi ajatella viittaavaan teknologioihin, työkaluihin ja käytäntöihin suurten tietomäärien 
keräämiseen, integrointiin, analysointiin sekä esittämiseen paremman päätöksenteon tueksi 
(Castellanos,  Dayal,  Simitsis  &  Wilkinson  2009,  s.1).  Datan  hankinnan  ja  säilömisen 
kustannukset  ovat  laskeneet  huomattavasti,  joka  on  johtanut  suurten  datamäärien 
tallentamiseen  yritysten  toimesta  mahdollisimman  suuren  kilpailukyvyn  hankkimiseksi. 
Samalla  datan  määrä  viimeisen  kahden  vuosikymmenen  aikana  on  kasvanut 
räjähdysmäisesti.  Yrityksille tämä tarkoittaa enemmän tarkempaa tietoa analysoitavaksi ja 
ohjaamaan liiketoiminnan päätöksiä. (Chaudhuri, Dayal & Narasayya, 2011.) Haasteena ei 
ole  enää  tiedon  tallennus,  vaan  tiedon  jalostaminen,  hyödyntäminen  ja  analysointi. 
Perinteisten  digitaalisen  tiedon  hyödyntäjien  (tele-,  kauppa-  sekä 
telekommunikaatiotoimialojen)  rinnalle  digitaalisen  tiedon  hyödyntäjien  joukkoon  ovat 
viimeisen  vuosikymmenen  aikana  nousseet  poikkeuksetta  kaikki  toimialat  sekä  julkisen 
puolen toimijat. Kvartaalitalous on muuttanut yritysten päätöksenteon tahdin nopeammaksi, 
vaatien entistä tarkempia analyyseja nopeammin. (Hovi et al., 2009, s.74-76)

Voe ja Neil  (2005) laajentavat  yllä  esitettyjä  määritelmiä tuomalla  esiin BI:n yhteydessä 
termin  liikearvo  -  business  value  –  joka  heidän  mukaansa  saavutetaan  BI:n 
kokonaisvaltaisella  sulautumisella  organisaatioon.  BI-ratkaisun  tulisi  kattaa  koko 
organisaatio, ja koskettaa kaikkia työntekijöistä ylimpään johtoon.  Kokonaisvaltainen malli 
auttaa lisäksi käsittelemään ongelmia muun muassa puuttellisen datan käsittelyssä,  johon 
törmättäisiin  järjestelmän  kanssa  joka  on  suunniteltu  vain  yhden  ryhmän  tarpeisiin.  He 
korostavat,  että  pitkäikäisen   BI-järjestelmän  suunnittelussa,  on  järjestelmää  pystyttävä 
muuttamaan  ajan  kuluessa.  Järjestelmälle  on  annettava  tilaa  elää.  Heidän  mukaansa 
selviytyminen  voimakkaasti  kilpaillussa  liiketoimintaympäristössä  vaatii  kaikkien 
organisaation päätöksentekijöiden sitoutumisen BI-työkaluihin (s.59-63).

Kun  tuotteet  ja  teknologiat  muistuttavat  monella  toimialalla  toisiaan,  ja  globaalissa 
maailmassa maantieteellinen sijainti on menettänyt merkitystään, on moni aiemmin tärkeä 
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kilpailutekijä menettänyt merkityksensä. Uusien tuotteiden ja palveluiden innovaatiot ovat 
vähäisiä, ja teknologia on mahdollista kopioida nopeasti. Kilpailu on siirtynyt mittaamaan 
sitä, kenen liiketoiminta on tehokkainta, ja kuka tekee parhaimmat päätökset. (Davenport & 
Harris, 2007, s.28.) 

Jopa yksinkertaisimpien tekojen taustalla on päätös, ja päätöksen taustalla tieto johon päätös 
pohjautuu.  Hän esittelee  ketjun,  jossa  tiedon  laatu  vaikuttaa  päätöksen  laatuun,  ja  tämä 
edelleen liiketoiminnan menestykseen. Hänen mukaansa hyödyllisen liiketoimintatiedon on 
tarjottava  luotettava  kuva  todellisuudesta,  tiedon  on  oltava  saatavilla  oikeaan  aikaan  ja 
tiedon on oltava johdonmukaista. Tärkeimmäksi kriteeriksi hän nostaa tiedon relevanttiuden 
suhteessa siihen toimialueeseen mihin se kuuluu. (Zdenko, 2004.) 

Hovi et al. (2009) esittävät BI-termille kaksi tulkintaa sen mukaan onko hyödynnettävä tieto 
organisaation  sisäistä  (kvantitatiivinen)  vai  ulkoista  (kvalitatiivinen).  Kvantitatiivisella 
näkemyksellä tarkoitetaan organisaation sisäisesti kerätyn liiketoimintatiedon hyötykäyttöä. 
Tieto on peräisin organisaation sisäisistä järjestelmistä, kun taas kvalitatiivinen tulkinta on 
tietoa kilpailijoista ja markkinoista, jolle lähteenä toimivat ulkoiset tietolähteet. (Hovi et al., 
2009.)  Edellä  esitetty  näkemys  sijoittaa  kvantitatiivisen  ja  kvalitatiivisen  näkemykset 
molemmat  BI  termin  alle.  Pranjic  (2011)  esittää  kvalitatiivisen  näkemyksen  yhteydessä 
termin CI (Competetive Intelligence). Näin ollen BI voidaan erottaa kahteen dimensioon: BI 
ja  CI.  BI:n  keskittyessä  yrityksen  oman  liiketoiminnan  ymmärtämiseen,  CI  keskittyy 
analysoimaan  ulkoisia  tietolähteitä.  Yhdistämällä  nämä  alueet,  yrityksen  on  mahdollista 
saada täysi näkyvyys omaan tilanteeseensa markkinoilla, ja mikä on tuonut yrityksen tähän 
pisteeseen.  Vaikkakin  BI ja  CI  eroavat  täysin  siinä  mitä  tietoa  ne  hyödyntävät,  ovat  ne 
molemmat systemaattisia prosesseja tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen useista lähteistä, 
tavoitteena informaation luominen päätöksen teon tueksi. (Pranjic, 2011.)

2.2 Business Intelligence ja prosessit

Organisaatiot  ympäri  maailman  näyttävät  suurta  kiinnostusta  BI:ta  kohtaan,  mutta  sen 
hyödyn  mittaaminen  on  vaikeaa.  BI-tiimit  yrittävät  selkeyttää  tätä  kehittämällä 
liiketoimintatapauksia  (business  case)  liiketoiminnan  johdon  käyttöön,  joka  edelleen 
pyrkivät  saamaan  BI:n  käytön  osaksi  ydinprosesseja.  (Elbashir  &  Williams,  2007.) 
Bucherin,  Gericken  ja  Siggin(2009a)  mukaan  BI:n  integroiminen  osaksi  liiketoiminnan 
prosesseja  on  yleisesti  tunnistettu  liiketoiminnan  arvoa  lisääväksi  tekijäksi.  Elbashir  ja 
Williams  (2007)  esittävät  tutkimuksessaan  BI:n  sulauttamista  osaksi  yrityksen  keskeisiä 
toimintoja. Assimilaatio tapahtuu kuusivaiheisen elinkaaren kautta:

1. Liiketoimintavaatimusten  määrittely,  jonka  avulla  määritellään,  millaista 
liiketoimintatietoa  vaaditaan?  Millaisia  liiketoiminnan  analyyseja  tällä  tiedolla 
halutaan tehdä? Mitä päätöksiä tiedolla halutaan tukea? 

2. Liiketoimintatapausten muodostaminen. Tapausten määrittelyn tekee liiketoiminnan 
johto.  Määrittelyssä  on  suuri  ero,  määritteleekö  IT  BI-keskeisiä  prosesseja 
paremman  päätöksenteon  ympärille,  vai  suunnitteleeko  liiketoiminta  tapaukset 
prosessikeskeisesti parantamaan BI:n tuottavuutta.

3. Liiketoimintaprosessin  suunnittelu,  jossa  merkityksellisempänä  seikkana  on 
huomioida  liiketoimintalähtöinen  ydinprosessien  kehittäminen 
BI-suunnittelumetodien  sijasta.  Suunnitteluvaiheen  elinkaaren  tulee  keskittyä 
liiketoimintaprosessien  uudelleenorganisointiin  ja  parantamiseen.  Vaiheen 
tavoitteena  on  muun  muassa  liittyvien  organisaatioiden  määrittäminen,  roolien 
määrittäminen  prosesseissa,  kaavailtujen  työvirtojen  määrittäminen.  Lisäksi 
BI-elementtien  kuten  liiketoimintatiedon,  analyyttisten  työkalujen  sekä 
applikaatioiden,  ja  strukturoidun  päätöksenteonprosessin  määrittäminen  kuuluu 
osaksi tätä vaihetta. 
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4. Liiketoimintaprosessin  kehittäminen.  Perinteisissä  BI-projekteissa  kehittämisen 
vaiheet  ovat  helposti  määriteltävissä  toteutuksen  perustuessa  teoriaan,  tiedon 
linkittämiseen  lähdejärjestelmistä  kohdejärjestelmään,  datan  hankintaan,  datan 
muuntamiseen  sekä  integraatioon,  ja  muihin  tietoa  muokkaaviin  keinoihin. 
Puhuttaessa  kehittämisestä  liiketoimintaprosessien  kannalta  voidaan  kehittäminen 
jakaa  kahteen  dimensioon:  liiketoimintaprosessin  muutoksen  määrään,  sekä 
prosessin automatisoinnin määrään. Tämä on esitetty kuvassa 1.

5. Vaiheet 5 ja 6, toteutus ja jatkuva parantaminen. Elinkaaren tässä vaiheessa kehitys 
palaa takaisin perinteiseen BI -kehittämiseen. Tavanomaisten BI-toimintojen lisäksi 
toteutus  ja  jatkuvan  parantamisen  vaiheessa  kohteena  olevan  liiketoiminnan 
prosesseja pitää  hallita  voimakkaasti.  Tämä on se vaihe,  jossa BI:n ja  prosessien 
hallinnan avulla luotu lisäarvo huomataan. Prosessien suorituskyvyn kerääminen on 
tärkeää, jotta saatuja arvoja voidaan verrata aikaisempiin perusarvoihin. 



10

Elbashir  ja  Williams  (2007)  esittävät,  mitkä  seikat  vaikuttavat 
liiketoimintaprosessien muutokseen sekä prosessien automatisointiin (Kuva1).

Kuva 1. Liiketoimintaprosessien muutos sekä prosessien automatisointi (Elbashir & 
Williams, 2007).

Kuvassa 1 nähdään, miten mallin vasemmassa laidassa kehittäminen on asteittaista, kun taas 
kuvan oikeassa laidassa kehittäminen on radikaalia  ja nopeaa.  Mallin ylimmäinen kerros 
kuvaa  liiketoimintaprosessien  kehittämistä,  ja  alempi  kerros  kehittämistä  perustuen 
perinteisiin BI-työkaluihin. 

Elbashir  ja  Williams  toteavat,  että  BI  -assimilaation  saavuttaminen  vaatii  johtamisen  ja 
muutoksen  keskittämisen  liiketoimintaprosesseihin,  joka  saavutetaan  vain  hylkäämällä 
perinteiset BI-kehitys ja -suunnittelumenetelmät. (Elbashir & Williams, 2007.)

Myös Bucher, Gericke ja Sigg (2009b) tuovat  esiin  BI:n ja  prosessien välisen yhteyden 
esittelemällä termit prosessikeskeinen BI (Process Centrice BI) sekä liiketoimintaprosessien 
hallinnan  (Business  Process  Management,  BPM).  Liiketoimintaprosessien  hallinta  on 
systemaattista jatkuvaan kehittämiseen perustuvaa organisaation operatiivisten tapahtumien 
hallintaa,  joka  tähtää  organisaation  välisen  tiimityön  sekä  työntekijöiden  kehittämiseen. 
Liiketoimintaprosessien hallinnan näkökulmasta työ nähdään sarjana peräkkäisiä, toisiinsa 
linkitettyjä aktiviteetteja, joita suoritetaan organisaation eri tasoilla. Bucher  et al. (2009b) 
tuovat esiin näkökulmia, jotka suosivat BI:n ja operatiivisten prosessien integroimista:

 Useat  operatiiviset  prosessit  tuottavat  operatiivista  dataa,  jota  integroidaan 
tietovarastoon ja hyödynnetään BI-prosesseissa ja -järjestelmissä. 

 Ennen kaikkea, useat operatiiviset prosessit tarvitsevat analyyttista tietoa syötteenä 
prosessin  suorittamiseen.  Operatiiviset  prosessit  sisältävät  vaiheita,  jotka  ovat 
osittain  tai  kokonaan  omistettu  BI-toiminnoille.  Tästä  johtuen  BI-palvelut  ovat 
sidottu  kiinni  toiminnallisiin  vaiheisiin,  ja  aina  kun  operatiivinen  prosessi 
toteutetaan,  BI-palvelut  otetaan  käyttöön  samalla.  Tavoitteena  tulisi  pitää 
mahdollisimman  lyhyttä  viivettä  toiminnallisen  prosessin  määrittämisestä 
BI-palveluun.
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 BI sisältää  raakadatan  integroinnin  keskeisimpiin  suorituskyvyn mittareihin  (Key 
Performance Indicators,  KPI), joiden avulla esitetään perusteluja  päätöksenteolle, 
joita  tehdään  prosessien  suorittamisen  yhteydessä.  Tästä  syystä  operatiiviset 
prosessit tarjoavat kontekstin data-analyysille,  tiedon tulkinnalle sekä tarvittaville 
toimenpiteille. 

 Lisäksi KPI-mittareihin perustuvan päätöksenteon yhteydessä kertynyt hyödyttävä 
tieto  kerätään  tietämyskantaan,  josta  sen  on  hyödynnettävissä  KPI-mittareiden 
parantamiseen. 

Edellä  esitettyihin  kohtiin  perustuen  Bucher  et  al.  määrittelevät  prosessikeskeisen  BI:n 
systemaattiseksi  tiedon  muokkaamiseksi  analyyttisiin  tarkoituksiin,  jossa  se  sulautetaan 
osaksi operatiivisia prosesseja. (Bucher, Gericke & Sigg 2009B).

2.3 BI arkkitehtuuri

Tyypillinen  BI  arkkitehtuuri  koostuu  useista  operatiivisista  lähdejärjestelmistä,  ETL– 
prosessista, tietovarastosta sekä raportointi ja analysointityökaluista (Kuva 2) (Hovi et al., 
2009).
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Kuva 2. Business Intelligence arkkitehtuuri (Hovi et al., 2009).

Kuvassa  2  nähdään,  miten  tieto  siirretään  operatiivisista  järjestelmistä  ETL-prosessia 
hyödyntäen tietovarastoon, jossa tieto on hyödynnettävissä raportoinnin käyttöön.

BI-arkkitehturi  perustuu  tehokkaaseen  tietojen  integrointiin  lähdejärjestelmistä 
tietovarastoon  ja  tietojen  analysointiratkaisuihin.  Hovi  et  al.,  (2009)  listaavat  BI 
perusarkkitehtuurin koostuvan seuraavista komponenteista:

1. Operatiiviset järjestelmät tiedon lähteenä. Useimpien BI-ratkaisuiden tiedon lähteenä 
toimivat prosesseja tukevat operatiiviset järjestelmät.

2. Tiedon  integrointi  on  keskeinen  vaihe,  kun  data  haetaan  lähdejärjestelmistä, 
muokataan  yhtenäiseen  formaattiin  ja  ladataan  tietovarastoon.  Käytännössä  tämä 
ETL-prosessi toteutetaan tehokkailla tiedon integrointi ohjelmistoilla.

3. Tietovarasto on keskeinen sijainti jonne raportointia ja analyysia varten tallennettu 
tieto tallennetaan. 

4. Raportointi  ja  hyödyntäminen  on  varsinainen  BI-kerros,  jossa  määritellään  ne 
menetelmät joilla loppukäyttäjä saa informaation haltuunsa. 

(Hovi et al., 2009, s.86). Seuraavissa luvut käsittelevät BI-arkkitehtuurin keskeisimpiä osia. 

2.3.1 Lähdejärjestelmät

Useimpien  BI-järjestelmien  lähteenä  ovat  yritysten  prosesseja  tukevat  operatiiviset 
järjestelmät. Esimerkkejä näistä ovat toiminnanohjauksen järjestelmät (Enterprise Resouce 
Planning,  ERP),  taloushallinnon  järjestelmät  (Financial  Management  System)  ja 
asiakkuudenhallinnan järjestelmät (Customer Relationship Management, CRM) (Hovi et al, 
2009). Nämä tapahtumankäsittelyjärjestelmät, Online Transaction Prosessing (OLTP) ovat 
järjestelmiä, jotka käsittelevät suorituskykyisesti tuhansia tai miljoonia tapahtumia päivässä 
(Kimball,  1996,  s.3).  Nämä  järjestelmät  toimivat  lähteenä  nykyaikaiselle  strategista 
päätöksentekoa  tukevalle  BI-arkkitehtuurille,  jossa  data  ladataan  tietovarastoon  useista 
epäyhtenäisistä lähdejärjelmistä (Castellanos et al., 2009, s.1).

Historiaa

Magneettinauhat loivat pohjaa suurten datamäärien tallentamiselle. Dataa voitiin tallentaa ja 
kirjoittaa  uudelleen,  mutta  pääsy  dataan  oli  hidasta,  eivätkä  nauhat  olleet  kovin 
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käytännöllisiä. Vasta levyille kirjoittamien mahdollisti suoran tehokkaan ja suoran pääsyn 
talletettuun  dataan.  Levyt  saivat  rinnalleen  DBMS  (database  management  system) 
-ohjelmistot tehostamaan levyjen käyttöä tallennustilana. Näiden ohjelmistojen harteille jäi 
erilaisia  tehtäviä  kuten  datan  sijainnin  tunnistaminen,  ristiriitojen  selvittämien  datan 
tallennuksessa,  mutta  kuitenkin  näiden  ohjelmistojen  tärkein  tehtävä  oli  datan  nopea 
löytämien tallennusvälineestä. Kun suora pääsy dataan oli mahdollista DBMS-ohjelmistojen 
avulla, järjestelmät kehittyivät verkkojärjestelmiksi ja niiden määrä kasvoi nopeasti. Inmon, 
Strauss  ja  Neushloss  (2008)  kuvaavat  tätä  aikaisten  informaatiojärjestelmien  kehitystä 
kirjassaan (Kuva 3). Esimerkkeinä suosituista tapahtumankäsittelyjärjestelmistä he listaavat 
pankkiautomaatit  (automated  teller  machine),  lentoyhtiöiden  varausjärjetelmät, 
tuotantoprosessien valvontajärjestelmät ja useat muut vastaavat järjestelmät (Inmon et al., 
2008). 

Kuva 3. Informaatiojärjestelmien kehitys (Inmon et al., 2008).

Kuvassa 3 nähdään, miten informaatiojärjestelmien kehitys on edennyt tallennusmedioista 
kuten magneettinauhoista ja levyistä toisiinsa liittyviin applikaatioihin (Inmon et al. 2008).

OLTP

Näiden tapahtumankäsittelyjärjestelmien,  Online Transaction Processing Systems (OLTP) 
päätehtävänä on automatisoida käyttäjien toimintoja, ja kyettävä hallitsemaan suuri määrä 
yhdenaikaisia, reaaliaikaisia tapahtumia hyvällä vasteajalla (Hovi et al., 2008, 22). OLTP 
järjestelmissä datan koostumus on mikroskooppista. Tapahtumien prosessoinnin tarkoitus on 
käsitellä  erittäin  suurta  määrää  atomisia  tapahtumia.  Jotta  datan  yhteneväisyys  voidaan 
säilyttää,  on  datan  lähettäjän  ja  vastaanottajan  välillä  säilytettävä  sopimus  siitä  onko 
yksittäinen  tapahtuma  suoritettu.  OLTP-järjestelmät  pyörittävät  yritysten  rattaita.  Niissä 
käsitellään  tuhansia  tai  miljoonia  tapahtumia  kuten  avataan  ja  suljetaan  kassarekisteriä, 
kirjataan  uusia  asiakkaita,  lisätään  uutta  dataa  tai  tehdään  korjauksia  olemassa  olevaan 
dataan. (Kimball, 1996). OLTP-järjestelmät ovat luonteeltaan työprosesseja tukevia, joissa 
käyttäjät  tallentavat,  hakevat  ja  päivittävät  tietoa  reaaliajassa,  kun  taas  vastaavasti 
tietovarastot ja analyyttiset applikaatiot tukevat tietotyöntekijöitä (McGuff & Kador, 1998, 
s.38).

Päätöksenteko on monimutkainen analyysi,  jonka tueksi  OLTP-järjestelmien sisältämästä 
datasta  on  vaikea  löytää  vastauksia  jopa  yksinkertaisimpiin  analyyseihin.  Data  on 
normalisoitua  ja  suunniteltu  tallentamaan  operatiivista  dataa  yksi  tapahtuma  kerrallaan 
(Oracle,  2006).  Normalisointi  on  tietokantatekniikka,  jonka  esiteltiin  1970-luvulla  E.F. 
Coddin toimesta.  Sen tarkoituksena on vähentään datan päällekkäisyyttä ja poistaa datan 
epäjohdonmukaisuuksia, ja estää näin poikkeavuuksia datan käsittelyssä sekä lisätä datan 
eheyttä  tietokannassa  (Dennis  &  Wang,  2011,  41).   Analyyttinen  raportointi  vaatii 
tietokannan  suunnittelun  liiketoimintaa  tukevaksi.  Tämän  saavuttamiseksi  on  käytettävä 
erilaisia tietokannan suunnittelutekniikoita (Oracle, 2006).

Tietovarastojen yhteydessä käytetään vastaavasti termiä moniulotteinen analysointi OLAP 
(Online  Analytical  Processing),  joka  tarjoaa  dimensionaalisen  lähestymistavan 
päätöksentekoon  (Kimball,  1996,  19).  Tämä  tarkoittaa  teknologiaratkaisua,  joka  tarjoaa 
moniulotteisen  näkymän  liiketaloudellista  analysointia  varten  (Hovi  et  al.,  2008,  91). 
McGuff ja Kador (1998) vertaavat OLTP ja OLAP järjestelmien eroja (Taulukko 1).

Taulukko 1. OLTP ja OLAP eroavaisuuksia (McGuff & Kador 1998, s.39).
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Eroavaisuuksia OLTP ja OLAP välillä

OLTP OLAP

Datan rakeisuus Atomista Summattua

Prosessointitapaus Yksittäinen tapahtuma Aika tai organisaatiokohtaista

Datan kronologisuus Nykyhetki:  vain 
uusimmat arvot

Historiallinen:  muokatut  arvot 
säilytetään

Datan säilyttämien Lyhyt: kuukausia Pitkä: vuosia

Datan 
suuntautuminen

Prosessi Aihealue

Taulukossa  1  McGuff  ja  Kador  (1998)  kuvaavat  eroavaisuuksia  OLTP ja  OLAP tiedon 
ominaisuuksissa.  OLTP:n  ja  OLAP:n  erot  he  kiteyttävät  siihen,  että  OLAP  tieto  on 
rakenteeltaan päätöksentekoa tukevaa, ja tarjoaa näkyvyyden historiatietoon ja sitä kautta 
mahdollistaa tulevaisuuden ennustamisen, kun vastaavasti OLTP tarjoaa yksityiskohtaisen 
tiedon yritysten kriittisten toimintojen nykyhetkestä. 

OLAP:ia käsitellään tarkemmin luvussa raportointi ja analytiikka.

2.3.2 Tiedon integrointi

Tietojen integrointia tietovarastoon kutsutaan ETL-prosessiksi (Extract,  Transform Load). 
Prosessissa  data  haetaan  lähdejärjestelmistä,  muokataan  yhtenäiseksi  ja  ladataan 
tietovarastoon (Hovi et al., 2009). Datan hakeminen lähteestä, ja lataaminen tietovarastoon 
on suoraviivainen tapahtuma, Transform (muunto) vaiheessa tehtävät toimenpiteet datalle 
ovat  monimutkaisempia.  Tietoa  integroidaan  pääasiassa  tähän  suunnitelluilla  työkaluilla, 
joissa  määritellyt  muunnosprosessit  ovat  vastuussa  logiikasta,  jolla  data  siirtyy  lähteestä 
määränpäähän.  Tähän  muuntotyöhön  kuuluu  myös  datan  standardointi,  jotta  voidaan 
varmistaa datan vertailukelpoisuus koko organisaation laajuisesti. Esimerkiksi asiakas -tieto 
voi  eri  yksiköissä  tarkoittaa  tilausta  tekevää  henkilöä,  tai  yritystä.  Tiedon  aukkojen 
paikkaaminen  on  tärkeää,  ja  vaatii  organisaatiolta  jatkuvaa  työtä.  (Davenport  & Harris, 
2007, s.209-210.)

ETL-prosessissa  tiedot  luetaan  operatiivisista  järjestelmistä  tai  tiedostoista,  muokataan 
tietovarastokannan  muotoon  ja  lopuksi  kirjoitetaan  tietovarastoon.  Hovi  et  al  (2009) 
kuvaavat  tyypillisen  ETL-prosessin  tietovarastoympäristössä  (Kuva  4).  Kuvassa  4 
ETL-Prosessi  1.  kuvaa  raakatietojen  poiminnan  operatiivisista  järjestelmistä  sekä 
muokkaamisen  ja  lataamisen  tietovarastoon.  ETL-prosessi  2.   kuvaa  summataulujen 
muodostamista,  kuten  kuukausittaisten  summien  laskemista  päiväkohtaisista  tiedoista. 
ETL-prosessi  3.  kuvaa  tiedon  lataamisen  mahdollisiin  datamartteihin  sekä 
raportointikuutioille.  Kuvassa  4  on  esitetty  myös  työtietokannat  (staging  area),  jota 
käytetään  apuna  tietojen  muokkausessa  ja  latauksessa  kohti  tietovarastoa.  (Hovi  et  al., 
2009.)
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Kuva 4. Tyypillinen ETL-prosessi tietovarastoinnin yhteydessä (Hovi et al., 2009).

ETL-teknologiat  mahdollistavat  datan hakemisen lähdejärjestelmistä,  ja sen muuntamisen 
toiminnoilla kuten:

 tiedon loogiset muunnokset

 tiedon varmistaminen toimialueeseen kuuluvaksi

 muuntaminen eri tietokannanhallintajärjestelmästä (DBMS) toiseen

 oletusarvojen luonti 

 datan summaaminen

 aika-arvojen lisääminen avaintietoon

 avaintiedon muunnokset

 tietueiden yhdistäminen

 ylimääräisen tai toistuvan datan poistaminen.

Prosessin ydin on muuttaa applikaatiodata (application data) yritysdataksi (corporate data) 
(Inmon et al., 2008, s.12).

ETL-prosessia  on  pidetty  historiassa  tietovaraston  tukitoimintona,  sen  tärkeyttä  on 
sivuutettu  tutkijayhteisössä.  Tämä  on  voinut  johtua  ETL-prosessin  näennäisestä 
yksinkertaisuudesta; kyseessä ei ole ollut mitään muuta kuin datan siirtämista ja integrointia. 
Kuitenkin  ETL-prosessin  toteutus  tietovarastointiprojekteissa  kuluttaa  suuren  osan  (jopa 
70%) projektin resursseista. (Castellanos et al., 2009, s.1.) Myös Swarbrick (2007) esittää 
saman huomion ETL prosessin keskeisestä osuudesta osana tietovarastointiprojektia.  Hän 
korostaa ETL prosessin tärkeyttä, koska huonosti toteutettu ETL-prosessi voi muuttaa tiedon 
käyttökelvottomaksi: ”Garbage in is garbage out”. Lisääntynyt BI toimittajien määrä sekä 
toimittajien tarjoamat kokonaisratkaisut joissa ETL on otettu osaksi BI -kokonaisratkaisua, 
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ovat omiaan aiheuttamaan ongelmia ETL toteutuksille. Riippumatta tarjottavista työkaluista 
ja  toiminnoista,  onnistuneeseen  ETL  toteutukseen  ei  ole  oikotietä.  Swarbrick  näkee 
ratkaisun  standardoinnissa,  jonka  mukaan  kaikki  ETL-prosessissa  käytetyt  komponentit 
tulisi  standardoida.  Standardoinnin  tulisi  koskea  kaikkea  lähtien  kehitysmenetelmistä, 
malleista  (template),  komponenttien  nimeämisiin  ja  itse  komponenttien  rakenteisiin. 
(s.22-23,80). 

Gour, Sarangdevot, Sharma ja Tanwar (2010, s.786-789) eivät tee poikkeusta nostaessaan 
ETL-prosessin  eniten  resursseja  kuluttavaksi  tietovarastoinnin  osa-alueeksi.  He  listaavat 
ongelmia, joita kohdataan suunniteltaessa tehokkaista ja luotettavia ETL-prosesseja:

 Tekniset haasteet datan siirrossa, integroinnissa ja muunnossa erilaisten ympäristöjen 
välillä.

 Lyhyet latausvälit, pitkät latausajat.

 Epäyhtenäisyys, liiketoimintasääntöjen säilyttämisen vaikeus.

 Liiketoimintasääntöjen näkymättömyys loppukäyttäjälle.

 Lähdejärjestelmien puutteet kriittisessä datassa.

 Kyselyjen heikko suorituskyky.

ETL  on  yksi  tärkeimmistä  prosesseista  Business  Intelligencen  mahdollistamiseen  ja 
ylläpitoon. ETL toiminnot pitäisi toteuttaa tiimin toimesta, joka on koulutettu ja pätevä. Tätä 
tiimiä  johtaa  kokonaisvaltaisesti  ETL  ekspertti,  keinoilla  jotka  mahdollistavat  datan 
lataamisen tietovarastoon. Gour et al. (2010) laittavat paljon arvoa ETL arkkitehdille, joka 
on  tärkein  henkilö  ETL toteutuksessa  huolehtien  ETL prosessin  käyttöönotosta.  Tämän 
henkilön vastuulle kuuluu paljon teknistä koordinointia kuten ETL ratkaisun suorituskyvystä 
huolehtiminen, mutta lisäksi myös koordinointia liiketoiminnan vaatimusten kanssa. 

2.3.3 Tietovarastointi

Tietovarastointi  esiintyi  terminä  ensimmäisen  kerran  vuonna 1988 Devlinin  ja  Murphyn 
esittelemänä,  mutta  Data  Warehousing  -konseptin  isänä  pidetään  yleisesti  W.H.Inmonia, 
joka julkaisi ensimmäisen alan teoksen 1990. Data Warehouse käsite suomennetaan yleisesti 
tietovarastoksi. (Hovi et al., 2009, s.11)

Hovi et al., (2009, s.11-12) listaavat syitä miksi tietovarastointi kiinnostaa yrityksiä:

 Kilpailutilanne vaatii  tietoresurssin tarkempaa analysointia erilaisten vaihtoehtojen 
vertailemiseksi ja analysoimiseksi

 Asiakastietojen tehokkaampi hyödyntäminen

 Informaatiota  yrityksen  toiminnasta  halutaan  saada  entistä  tuoreempana  eri 
organisaatiotasoille

 Omien  tietojen  tarjoaminen  tarkkojen  käyttörajoitusten  puitteisssa 
yhteistyökumppaneille, toimittajille ja tilaajille

 Liiketoimintasyklin nopeuttaminen

 Yritysrakenteiden muutos (yritysostot, sulautumiset, allianssit).
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Tietovarasto  on  keskeinen  sijainti  yrityksen  tiedon  tallentamiseen  päätöksenteon  tueksi. 
Tietovaraston sisältämä tieto on peräisin erilaisista lähdejärjestelmistä, joista tieto ladataan 
ja  yhtenäistetään  liiketoiminnan  sääntöjen  mukaisesti.  Tietovarasto  ei  ole  operatiivinen 
järjestelmä. Sen tehtävänä ei ole parantaa tiedonkäsittelyn suorituskykyä vaan tarjota keinot 
tehokkaaseen  päätöksentekoon  keräämällä  ja  muuntamalla  aikaisemmin  merkityksetöntä 
dataa  lähes  loputtomaksi  määräksi  käyttäjien  määrittämiä  skenaarioita.  Tietovarasto 
mahdollistaa  käyttäjien  tiedon  analysoinnin  liiketoiminnan,  ei  niinkään  järjestelmän 
näkökulmasta. (Walter, 1996, s.39-40.)

Inmonin  et  al.  (2008)  mukaan  tietovarasto  on:  aiheriippuvainen,  integroitu,  pysyvä, 
aikariippuvainen  sekä  se  on  kokoelma  tietoa  tukemaan  johdon  päätöksentekoa. 
Tietovaraston sisältämä data on rakeista (granular) sekä integroitua (integrated). Integroitu 
data  mahdollistaa  yrityksen  tai  organisaation  laajuisen  näkymän  dataan  siten,  että 
analytiikkaa  voi  suorittaa  kuten data  olisi  peräisin  yhdestä  hyvin määritellystä  lähteestä, 
vaikka  näin  ei  todellisuudessa  olekaan.  Koko yrityksen tiedon  kattama näkymä on yksi 
tietovaraston suurista eduista. Tiedon rakeisuus mahdollistaa yksityiskohtaisen tarkastelun 
sekä joustavuuden analysoinnissa, ja se taipuu helposti eri ryhmien tarpeisiin. Eri ryhmät 
kuten  rahoitus,  markkinointi  ja  kirjanpito  tarkastelevat  tietovaraston  tarjoamaa  tietoa  eri 
näkökulmista,  ja  mahdollisten  eriävien  mielipiteiden  selvittämiseen  tietovarasto  tarjoaa 
ainoan version totuudesta. (Inmon et al., 2008, s.7.)

Tietovarastossa  säilytetään  historiatietoa  useilta  vuosilta  toimien  organisaation  muistina 
tarjoten  mahdollisuudet  monentyyppiseen  analyysiin  (Hovi  et  al.,  2009,  s.24).  Tieto  on 
jäsennetty aihealueittain ja se on tarjolla useille käyttäjille lukuisten työkalujen kautta. Näitä 
voivat  olla  työkalut,  jotka  mahdollistavat  tietoon kohdistuvat  suorat  (ad hoc)  kyselyt  tai 
erityisesti raportointiin ja päätöksenteon tueksi kehitetyt applikaatiot. Loeffen 1995, s.17.)

Arkkitehtuuri

Hovi  et  al.  (2009)  mukaan  tietovarasto  on  useiden  käyttäjäryhmien  yhteiskäyttöinen 
tietokanta, jonka avulla useiden operatiivisten järjestelmien tietoa voidaan yhdenmukaistaa 
ja integroida tukemaan BI:n käyttöä. Yrityksen tietovarastointiarkkitehtuurista päätettäessä 
voidaan vaihtoehdot tiivistää kolmeen vaihtoehtoon:

 Yksi  tai  useampi  datamartti.  Verrattaessa  tietovarastoonDatamartti  on  pienempi, 
paikallinen tietovarasto suunniteltu tukemaan käyttäjien raportteja

 Keskitetty  yritystason  tietovarasto,  EDW  (Enterprise  Data  Warehouse).  EDW:n 
tarkoituksena  on  koota  ja  integroida  kaikki  organisaation  tiedot  yhteen  tai 
muutamaan  keskitettyyn  tietokantaan  yhdenmukaiseen  formaattiin.  Tietoja 
tarkastellaan yritystasolla yli sovellus- ja organisaatiorajojen.

 Joukkoyhdenmukaisia  datamartteja.  Tässä  ratkaisussa  ei  rakenneta  yhtä 
organisaation  kattavaa  tietovarastoa  vaan  useita  pienempiä,  jotka  rakennetaan 
yhteismitallisiksi (conformed), jolloin osa dimensioista on yhteisiä. 

Tietovarastointiarkkitehtuureita  on  useita,  mutta  on  erotettavissa  kaksi  suuntausta,  joita 
voidaan  pitää  keskeisinä  arkkitehtuuriratkaisuna.  Nämä  ovat  Bill  Inmonin  sekä  Ralph 
Kimballin  esittelemät  lähestymistavat,  jotka  ovat  lähtökohtaisesti  erilaisia,  mutta  joilla 
molemmilla  on  vahva  kannattajajoukkonsa.  Inmonin  lähestymistapa  keskittyy  yrityksen 
tiedon  keräämisen  keskitettyyn  sijaintiin,  kun  taas  Kimballin  lähestymistapa  nojaa 
yhdenmukaisten  dimensioiden  luontiin.   Myös  Hovin  et  al.  (2009)  esittämät  keskitetty 
yritystason tietovarasto sekä yhdenmukaiset datamartit  pohjautuvat Inmonin ja Kimballin 
lähestymistapoihin. 
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Kuvassa 5 on esitetty tietovarastointiarkkitehtuuri erillisiin datamarteihin perustuen. (Thilini 
& Watson, 2006, s.4.) 

Kuva  5.  Erilliset  datamartit,  keskitetty  EDW,  yhdenmukaiset 
datamartit (Hovi et al., 2009).

Erillisiin  datamartteihin  perustuvassa  ratkaisussa  tieto  haetaan  suoraan  operatiivisista 
järjestelmistä,  ja  tallennetaan  datamartteihin.  Kuvassa  4  näkyvistä  operatiivisista 
tietokannoista A,B ja C muodostetaan kolme datamartia DM_A, DM_B sekä DM_C. 

Kuvassa  6  on  esitetty  keskitettyyn  EDW-tietovarastoon  perustuva  ratkaisu.  Keskitetty 
tietovarasto  perustuu  ratkaisuun,  jossa  organisaation  tiedot  kerätään  yhteen  keskitettyyn 
sijaintiin operatiivisista järjestelmistä. (Hovi et al., 2009.) 

Kuva 6. Keskitetty EDW-tietovarasto (Hovi et al., 2009).

Kuvassa 6 nähdään, miten EDW-tietovarastossa tieto kerätään keskitettyyn tietovarastoon 
operatiivisista järjestelmistä, josta ne ovat edelleen käytettävissä raportointiin. 
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Kuvassa  7  on  esitetty  yhdenmukaisiin  datamarteihin  perustuva  tietovarasto. 
Yhdenmukaisissa  datamarteissa  ei  rakenneta  yhtä  keskitettyä  tietovarastoa,  vaan 
rakennetaan  useita  yhteismitallisia  datamartteja,  joilla  on  jaetut  dimensiot  (Hovi  et  al., 
2009.)

Kuva 7. Yhdenmukaiset datamartit (Hovi et al, 2009).

Kuvassa 7 on esitetty yhdenmukaiset datamartit. Tieto kerätään operatiivisista järjestelmistä 
työalueelle,  ja  edelleen  datamarteihin,  jotka  käyttävät  yhdenmukaisia  dimensiotauluja. 
(Hovi  et  al.,  2009.)  Kuvassa  7  tähtimallien  sisällä  keskellä  sijaitsevat  tietovaraston 
faktataulut, jotka sisältävät mitattavaa tietoa.  Näitä ympäröivät yhdenmukaiset dimensiot, 
jotka ovat jaettuja mitattavaa tietoa kuvaavaa tietoa, kuten myytävän tuotteen tieto. Tämä 
tieto voi olla käytössä organisaation usealla osastolla, ja näin ollen tieto voi löytyä yhdestä 
dimensiotaulusta,  mutta  se  on  kaikkien  hyödynnettävissä.  Näitä  tauluja  kutsutaan 
yhdenmukaisiksi dimensioiksi. (Kimball, 2002.)

Thilini  ja Watson (2006) vertailevat  artikkelissaan eri  tietovarastoarkkitehtuureja.  Heidän 
vertailunsa  keskittyy  viiteen  eri  arkkitehtuuriin:  erillisiin  datamartteihin,  väyläpohjaiseen 
arkkitehuurin,  keskustakeskeinen  (hub-and-spoke),  keskitetty  tietovarasto  (EDW)  sekä 
yhdistettyyn arkkitehtuuriin (federated). Nämä eri arkkitehtuurit on esitetty kuvasssa 8.
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Kuva 8. Erilaisia tietovarastointiarkkitehtuureja (Thilini & Watson, 2006).

Kuvassa  8  on  esitetty  eri  tietovarastointiarkkitehtuureja,  joista  itsenäisen  datamartit, 
väyläarkkitehtuuri  sekä  keskitetty  tietovarasto  esiteltiin  myös  Hovin  ja  muiden  (2009) 
toimesta. Thilin ja Watson (2006) esittelevät näiden lisäksi keskustakeskeisen tietovaraston, 
jossa  tietovarastoon  on linkitettyneenä  datamartteja  sekä  yhdistetyn  arkkitehtuurin,  jossa 
tietovarastointiratkaisu  perustuu  olemassa  olevien  tietovarastojen,  datamartien  ja 
legacy-järjestelmien integroimiseen. Näitä tietovarastointiratkaisuja Thilin ja Watson (2006) 
vertailivat tutkimuksessaan. Vertailun perusteina käytettiin tiedon laatua, järjestelmän laatua, 
yksittäisiä vaikutuksia sekä vaikutuksia organisaatiotasolla (taulukko 2) (Thilini & Watson, 
2006).
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Taulukko 2. Tietovarastointiarkkitehtuurien vertailua (Thilini & Watson 2006, s.6).

Itsenäiset 
datamartit

Väylä 
arkkitehu
uri

Keskustakeskeinen 
(hub-and-spoke)

Keskitetty 
tietovarast
o (EDW)

Yhdistetty 
arkkitehtuuri 
(federated)

Tiedon laatu 4.42 5.16 5.35 5.23 4.73

Järjestelmän 
laatu

4.59 5.60 5.56 5.41 4.69

Yksittäiset 
vaikutukset

5.08 5.80 5.62 5.64 5.15

Vaikutus 
organisaatioon

4.66 5.34 5.24 5.30 4.77

Taulukossa 2 esitetyt tulokset vertailusta eri tietovarastojen välillä käyttävät asteikkoa, jossa 
korkeampi luku ilmentää menestyneempää tietovarastointiarkkitehtuuria. Asteikon korkein 
arvo on seitsemän. Thilini ja Watson (2006) esittävät tuloksissaan, että väyläarkkitehtuuri, 
keskustakeskeinen sekä keskitetty tietovarasto olivat lähellä toisiaan tuloksissa. Tämä auttaa 
selittämään  miksi  kilpailevat  ja  toisistaan  eroavat  arkkitehtuurit  ovat  pärjänneet  ajan 
saatossa  –  ne  ovat  kaikki  tasavertaisesti  sopivia  omaan  käyttötarkoitukseensa.  Näiden 
kolmen arkkitehtuurin kehitys on elänyt ajan saatossa, ja ne ovat lähentyneet muistuttamaan 
toisiaan,  joka  selittää  niiden  suosiota.  Vähiten  pisteitä  Thilinin  ja  Watsonin  (2006) 
vertailussa  sai  itsenäisiin  datamartteihin  perustuva  arkkitehtuuri.  Tämä  vahvistaa,  että 
itsenäisiin  datamartteihin  perustuva  arkkitehtuuri  on  heikko  ratkaisu.  Myös  yhdistetty 
arkkitehtuuri  menestyi  huonosti.  Se voi soveltua tilanteeseen,  jossa halutaan yhdistää eri 
päätöksentekojärjestelmiä  yhteen  lyhyellä  aikavälillä,  mutta  pitkän  aikavälin  ratkaisuna 
yhdistetty arkkitehtuuri ei tarjoa samoja etuja kuin kolme parhaiten vertailussa menestynyttä 
arkkitehtuuria (s.6.) 

Myös Inmon et al. (2008) mainitsevat yhdistetyn tietovaraston ongelmallisuudesta. Vaikka 
yhdistetty  (federated)  tietovarasto  vaikuttaisi  houkuttelevalta  ratkaisulta,  joka  on 
saavutettavissa olemassa olevia järjestelmiä yhdistelemällä ilman datan integrointia,  eivät 
Inmon  et  al.  (2008)  näe  yhdistettyä  tietovarastoa  hyvänä  ratkaisuna.  Heidän  mukaansa 
yhdistetty  tietovarasto  sisältää  riskejä  muun  muassa  huonosta  suorituskyvystä, 
monimutkaisesta  teknisestä  ympäristöstä  sekä  ongelmista  datan  laadussa.  (Inmon  et  al. 
2008.) 

Suunnittelu

Tietovaraston suunnittelu aloitetaan kartoittamalla tietovaraston laajuus, käyttäjien tarpeet ja 
saatavissa olevat  tiedot.  Tietojen mallinnuksessa on ensin tiedettävä kohdealueen laajuus 
(scope),  joka  määrittää  alueeseen  kuuluvat  käsitteet.  Esimerkiksi  myynnin  alueen 
tietovarastoinnissa  kohdealueeseen  kuuluvat  käsitteet  kuten  asiakas,  tuote  ja 
myyntitapahtuma.  Mikäli  katsotaan  niin,  etteivät  esimerkiksi  varastointi  tai  ostotoiminta 
kuulu  kohdealueeseen,  ne  jätetään  ulkopuolelle.  Kohdealueeseen  vaikuttaa  myös  se 
rakennetaanko  datamarttia  yhden  alueen  tarpeisiin  vai  koko  organisaation  tietovarastoa, 
jonka  on  katettava  koko  yrityksen  tiedot.  Käyttäjien  tarpeet  määräävät  mitä  tietoa 
tallennetaan,  mutta  tietovarastojen  kehityksessä  suuntaus  on  ollut,  että  tietovarastoon 
tuodaan yhä suurempi osa operatiivisten järjestelmien tiedosta. Tällä varaudutaan tosiasiaan, 
että kukaan ei voi tietää mitä tietoja tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Kohdealueen ja 
käyttäjien tarpeiden määrittelyn jälkeen päätetään, mitä tietoja operatiivisista järjestelmistä 
otetaan  mukaan.  Turhaa  tietoa  ei  kannata  integroida,  mutta  on  huomattava,  että  tiedon 
integrointi jälkeenpäin voi olla työlästä, kun se olisi voitu ottaa mukaan pienellä vaivalla 
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muiden  tietojen  ohella.  Tiedon  tallentamisen  kustannusten  lasku  on  ohjannut  kehitystä 
suuntaan, jossa lähes kaikki saatavilla oleva tieto tallennetaan. (Hovi et al. 2009 s.31-32.)

Loeffen  (1995)  lähtee  tietovaraston  suunnittelussa  kriittisen  liiketoimintatiedon 
määrittelemisestä,  ja  suosittelee  tätä  pohjaksi  tietovaraston  vaiheittaiseen  suunnitteluun. 
Fokus  pitäisi  olla  siinä  liiketoiminta-alueessa,  joka  hyötyy  eniten  analyyttisen  tiedon 
saatavuudesta.  Suunnittelun  pohjana  käytetään  loppukäyttäjien  vaatimuksia,  ja  myös 
Loeffen (1995) suosittelee alustavan ratkaisun rakentamista joustavaksi ja skaalautuvaksi, 
koska  tietovarastoinnin  toteutusvaiheet  saattaa  laajentua  alkuperäisestä.  Hän  suosittelee 
tietovarastointia  iteratiiviseksi,  jatkuvaksi  prosessiksi  kertaluontoisen  projektin  sijaan. 
(Loeffen, 1995, s.16.)

Dijicks (2004) tuo Loeffen (1995) tavoin esille iteratiivisen kehityksen. Hänen mukaansa 
keskeinen  menestystekijä  tietovaraston  toteutuksessa  on  iteratiivinen  kehitys,  joka  on 
vastakohta ”big bang” tyyppiselle toteutukselle. Toteutustyön jakaminen eri vaiheisiin tuo 
hyötyjä loppukäyttäjälle: vaiheittain tehtävässä toteutuksessa ratkaistaan yksi liiketoiminnan 
ongelma heti, eikä päädytä ratkaisemaan kaikkia ”jonakin päivänä” tulevaisuudessa. Lisäksi 
vaiheittaisuus  mahdollistaa  tietämyksen  ja  informaation  asteittaisen  sulauttamisen 
organisaatioon ylettömän tietotulvan sijasta. Loppukäyttäjille näkyvien etujen lisäksi myös 
tietovarastoinnin  projektinhallinta  hyötyy  iteratiivisesta  kehittämisestä,  jossa  esimerkiksi 
projektin ensimmäisessä tehdyt huomiot voidaan hyödyntää seuraavissa vaiheissa. Dijicks 
(2004) käyttää esittämästään suunnittelun ja toteutuksen lähestymistavasta  termiä ajattele 
suuresti, aloita pienesti (Think big, start small). Tätä lähestymistapaa on kuvattu kuvassa 9. 
(Dijicks, 2004.)

Kuva 9. ’Ajattele suuresti, aloita pienesti’ -lähestymistapa (Dijicks, 2004).

Yllä  esitetyssä  kuvassa  9  havainnollistetaan  Dijicksin  (2004)  määrittelemää 
tietovarastoinnin  kehitysmallista,  jossa  kehitysmetologia  muodostuu  toisiaan  seuraavista 
iteratiivisista  vaiheista.  Metodologiassa laajuus  määrittelee  sen,  mitä  projektissa tehdään. 
Projektinhallinta  valvoo  yläpuolelta  tekemistä,  ja  johdon  tuki  on  perusta,  jolle  projekti 
rakentuu. Jokainen iteraatio koostuu neljästä toisiaan seuraavasta vaiheesta:

 Laajuus: Määritellään alue tai ongelma joka ratkaistaan. 



23

 Suunnittele: Suunnitteluvaiheessa  kerätään  tiedon  tarpeet  loppukäyttäjiltä,  ja 
suunnitellaan järjestelmä joka täyttää nämä vaatimukset.

 Toteuta: Järjestelmän toteutus suunnitteluvaiheen tietoihin perustuen.

 Testaa: Testausvaihe  sisältää  sekä  järjestelmän  yksikkötestauksen  että  testauksen 
järjestelmän loppukäyttäjien kanssa.

 Toimita:  Tämä vaihe sisältää järjestelmän viennin tuotantoon, sekä tehtävät kuten 
käyttäjien koulutus ja muutoksen hallinta organisaatiossa.

Kuvassa näkyy lisäksi tiedon laatuun liittyvät palaute käyttäjiltä ja laadun raportointi, joita 
Dijicks  (2004)  painottaa  tietovaraston  tiedon  laadun  varmistamisessa.  Palaute  käyttäjiltä 
sisältää  loppukäyttäjien  huomioita  tiedon  laadun  heikkenemisestä,  ja  näihin  tietoihin 
perustuen uudelleen arvioidaan tiedon laatu, tehdään muutoksia joilla varmistamaan tiedon 
laatu  tulevaisuudessa.  Laadun  raportointi  tarkoittaa  raportointi-  ja  mittaamisjärjestelmän 
toteuttamista,  jolla  on  mahdollista  valvoa  tiedon  laatua  luottamatta  pelkästään 
loppukäyttäjien  palautteeseen.  Molemmat  palautekanavat  ovat  tärkeitä  tiedon  laadulle 
tietovarastossa. (Dijicks, 2004.)

Tietovaraston  suunnittelija  joutuu  kohtaamaan  tärkeitä  valintoja  tietovaraston 
arkkitehtuuriin  liittyen  päävalinnan  ollessa,  millainen  tietovarasto  rakennetaan?  Onko 
tietovarasto luonteeltaan ”aito” tietovarasto, vai joku variaatioista. Valinta on tärkeä, koska 
tietovaraston rakentamisessa kustannukset  ovat yleensä suuret,  ja  alussa väärin perustein 
tehty valinta voi aiheuttaa lisätöitä tulevaisuudessa. Ensimmäisen sukupolven tietovarastot 
keskittyivät tiedon integroimiseen legaatti  (legacy) järjestelmistä tietovarastoon, ja tiedon 
lisääntymisen sekä tietovarastoinnin suosion myötä syntyi tietovarastojen variaatioita:

 Aktiivinen tietovarasto

 Yhdistetty tietovarasto

 Tähtimallin tietovarasto

 Datamartteihin perustuva tietovarasto.

Nämä eri tietovarastotyypit tuovat mukanaan etuja, mutta myös haittoja. Inmon et al. (2008) 
esittelevät  DW 2.0 määritelmän tietovarastointiin.  DW 2.0 on sisältää määrityksiä  uuden 
sukupolven  tietovarastoinnista,  jonka  tarkoituksena  on  ratkaista  ongelmat  tietovaraston 
tyypin valinnassa. Ensimmäisen sukupolven tietovarastoissa painotus oli saada tietovarasto 
rakennettua,  ja  lisätä  liiketoiminnan  arvoa.  Nykyään  maksimaalisen  hyödyn  saaminen 
yritysten  tiedosta  tarkoittaa  kaiken  saatavilla  olevan  tiedon  integrointia  tietovarastoon. 
Aikaisemmin  painotus  oli  transaktionaalisen  datan  integroinnissa,  mutta  DW  2.0:ssa 
integrointi kohdistuu myös tekstin, epämuodolliseen dataan transaktionaalisen datan lisäksi. 
(Inmon  et  al.,  2008.)  Yli  puolet  keskeisistä  tarpeellisista  tiedoista  ei  sijaitse  hyvin 
järjestyneenä  tietokannan  tauluissa  valmiina  ladattavaksi  ETL-prosessin  avulla  vaan  se 
löytyy  sähköposteista,  muistioista,  uutissyötteistä,  chateistä,  lokitiedostoita,  blogeista, 
kirjeistä, tutkimuksista sekä internetin videoista, kuvista ja äänitiedostoista (Roberts, 2010, 
s.50). 

2.3.4 Raportointi ja analytiikka

BI-ratkaisun  tärkein  tiedon  ilmentymismuoto  on  raportointi.  Sen  asema  nykypäivän 
yrityksissä  on  suuri.   Informaation  täytyy  olla  saatavilla  nopeammin.  Tämä  tarve  ajaa 
BI-ratkaisujen  raportointiominaisuuksien  kehitystä  eteenpäin  yhä  kiihtyvässä  tahdissa. 
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Hyvässä BI-ratkaisussa kyselyn tekeminen on helppoa, joka mahdollistaa uusien raporttien 
tekemisen käyttäjiä varten. Raportteja käyttäjien tarpeeseen tuotetaan usein ulkopuolisten 
konsulttien  toimesta,  mutta  hyvässä  BI-ratkaisussa  tarkoitus  olisi,  että  organisaatiosta 
löytyisi  useita  raportointia  suorittavia  henkilöitä,  jolloin  informaatio  saavuttaa  oikeat 
henkilöt nopeammin.  (Hovi et al., 2009)

Hovi  et  al.  (2009)  mukaan  raportointi  lähtee  uuden  kyselyn  (query)  luomisesta 
tietovarastotietokantaa  tai  datamarttiin.  Onnistuneen  BI-ratkaisun  merkkejä  on  selkeä 
käyttöliittymä,  jonka  kautta  käyttäjät  voivat  tehdä  hakunsa  mahdollisimman  helposti. 
Käyttöliittymä  on  tyypillisesti  kuvaus  tietovaraston  sisällöstä  siten  kuin  liiketoiminnan 
edustajat sen ymmärtävät. Raportointitasolla tiedot on tarkoituksena esittää selkokielisessä 
muodossa.  Hyvässä  tietovarastointiratkaisussa  tiedot  valmistellaan  tähän  muotoon  jo 
tietojen latausvaiheessa tietovarastoon. (Hovi et al., 2009.) Analyysityökalun valinta lähtee 
liiketoimintaprosessien päätöksenteon tason määrittämisestä. Kuinka syvälle päätöksenteko 
halutaan upottaa? Täytyykö ihmisten analysoida data ja analyyseja, vai pitäisikö päätösten 
syntyä automaattisesti työn edetessä? Tämän jälkeen yrityksen on päätettävä, käytetäänkö 
analysointiin  omaa  ratkaisua,  vai  ostetaanko  valmis  ratkaisu  ulkopuolelta.  Päädyttiinpä 
ratkaisussa  valmiiseen  tai  räätälöityyn  ratkaisuun,  on  ratkaisun  tuettava 
kokonaisarkkitehtuuri  sekä  tuettava  analysointiteknologioita  niin,  ettei  käytettävien 
teknologioiden määrä muodostu kohtuuttomiksi. Analyysin on arvokasta vain, jos se johtaa 
toimintaan.  Näkemys  on  pystyttävä  jakamaan  esimerkiksi  raportoinnin  avulla,  joka 
mahdollistaa presentaation raporttien, datan visualisoinnin sekä datan jakamisen muodossa. 
Raportointityökalut ratkaisevat miten laajasti analyyseja voidaan hyödyntää. (Davenport & 
Harris, 2007, s.211-212.) 

Seuraavissa  kappaleissa  on  esitetty  osa  Davenport  ja  Harris  (2007)  listaamista 
analyysiteknologioista:

 Laskentataulukot. Nämä ovat yleisimmin käytössä olevia analyysityökaluja, johtuen 
niiden  helposta  käytöstä,  sekä  yleisten  työkalujen  kuten  Microsoft  Excel 
tunnettavuudesta.  Laskentataulukot  tukevat  käyttäjän  ajattelutapaa,  mutta  niitä 
käytetään  myös  sellaiseen  raportointiin  mihin  ne  eivät  sovellu,  joka  voi  johtaa 
virheellisiin tietoihin ja päätelmiin.

 Online analytical process – OLAP. OLAP työkalut järjestävät tiedon kuutioihin, joka 
mahdollistaa  analysoinnin  esimerkiksi  ajan,  maantieteellisen  sijainnin  tai 
tuotantolinjojen mukaan. Tieto on esipakattu raportointia varten eri ulottuvuuksiin, 
joita  voi  taulukkolaskennan  kolmeen  (ylös,  alas,  sivulle)  verrattuna  olla  useita. 
OLAP työkaluja käsitellään myöhemmin.

 Tilastolliset tai kvantitatiiviset algoritmit. Algoritmit ovat analyyttisesti edistyneiden 
asiantuntijoiden työvälineitä  datan analysointiin.  Algoritmista  mallinnusta  voidaan 
hyödyntää  esimerksi  tilastolliseen  mallintamiseen  mallinnussovellusten, 
optimointien  ja  simulointien  muodossa.  Sääntökoneet tekevät  analysointia 
liiketoimintasääntöjen  sarjoihin  perustuen,  joissa  on  ehdollisia  kysymyksiä.  Ne 
voivat antaa vastauksen kysymyksiin, joissa halutaan tieto ”Jos jokin ehto täyttyy 
niin tee näin”. Sääntökoneet voivat myös antaa suosituksia käyttäjille. 

 Tiedonlouhintatyökalut.  Tiedonlouhintatyökalut  käytävät  tekniikoita,  jotka  ovat 
peräisin  esimerkiksi  aritmeettisesta  laskennasta,  tekoälystä,  tilastoista  tai 
päätöksentekopuista.  Ne  pyrkivät  tunnistamaan  kuvioita  monimutkaisesta  tai 
huonosti määritellystä datasta.

OLAP

Online  analytical  processing  (OLAP)  on  termi,  joka  on  kehitetty  kuvaamaan 
dimensionaalista mallinnusta päätöksenteon tueksi. Dimensionaalinen mallinnus tarkoittaa 
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datakuutiota,  jossa  tieto  on  järjestettynä  yksinkertaiseen  muotoon  loppukäyttäjille.  Tätä 
mallinnusta kutsutaan myös nimellä tähtiskeema, jossa tieto on tallennettuna mallin keskellä 
olevaan  faktatauluun  sekä  sitä  ympäröiviin  dimensioihin  (kuva  10.)  Faktataulu  sisältää 
suuria  määriä  liiketoiminnan  numeerista  dataa  kuten  myynnin  tuotto,  myynnin 
kappalemäärät,  tuotteen  valmistuskustannukset.  Faktataulu  sisältää  numeraalisen  tiedon 
lisäksi avaintiedon, jolla se linkitetään dimensiotauluun, joka sisältää tarkemman kuvauksen 
avainkenttää vastaavasta tiedosta. Vaikka faktataulu voi sisältää suuriakin määriä dataa, ovat 
nopeat laskennat mahdollisia, koska taulu sisältämä data on numeraalista, ja dataa kuvaava 
tieto  säilytetään  faktatauluun  linkitetyissä  dimensiotauluissa.  OLAP  tietokantaa 
suunniteltaessa faktataululle määritellään jyvä (grain), joka määrittelee, millä tasolla tieto 
tallennetaan  tauluun.  Esimerkiksi  tuotteen  myynnit  päivässä  per  liike  tarkoittaa  tuotteen 
kokonaismyynnin määrää per liike tallennettavaksi yhdelle faktataulun riville. Muutos mihin 
tahansa näistä arvoista luo uuden rivin faktatauluun. OLAP mallinnuksella on mahdollista 
tallentaa  suuria  määriä  tietoja,  ja  raportoida  näitä  tietoja  eri  dimensioihin  pohjautuen. 
(Kimball, 1996.)

Kuva 10. Tyypillinen dimensionaalinen malli (Kimball, 1996).

Kuva  10  esittää  tyypillisen  dimensionaalisen  mallin,  jossa  myynnin  keskeisiä  lukuja 
sisältävä faktataulu näkyy kuvan keskellä, ja sitä ympäröivät dimensiotaulut, jotka liittyvät 
faktatietoon avainkentillä (Kimball, 1996).

Relaationaalisen  tietokannan  ja  OLAP:n  rakenteissa  on  löydettävissä  yhteneväisyyksiä, 
mutta ne eroavat merkittävästi toisistaan. Relaationaalisen kannan tallennusrakenne minimoi 
tallennusvaatimukset  sekä datan redundanssin,  ja  se maksimoi joustavuuden rakenteessa. 
OLAP:n  rakenne  on  suunniteltu  optimoimaan  suorituskykyä  sekä  datan  saatavuutta. 
Verrattuna relaationaaliseen tietokantaan OLAP-tietokanta ei ole yhtä joustava muutoksille. 
Käyttäjän näkökulmasta OLAP-työkalut ovat yksinkertaisia, graafisia ja käyttäjäystävällisiä 
verrattaessa relaatiotietokannan kyselyihin. Tästä syystä relaatiotietokantoja voidaan kutsua 
tehokkuuden  (efficiency-driven)  ajamiksi,  ja  OLAP  kantoja  vaikuttavuuden 
(effectiveness-driven)  ajamiksi.  OLAP-termiä  käytetään  keskenään  vaihtokelpoisesti 
business  intelligencen,  päätöksenteon  tukijärjestelmien  sekä  liiketoiminnan  johdon 
tietojärjestelmien  yhteyksissä.  OLAP on  enemmän  kuin  erityinen  työkalu  tai  tekniikka. 
Ennen kaikkea se on tietokoneavusteinen multidimensionaalinen analyysi, jota johtajat ovat 
käyttäneet  jo  pitkään,  vaikkakaan  eivät  samanlaisten  lukujen  laskentaan  mihin  OLAP:ia 
nykyään käytetään. (Achor, 2002.)



26

Raportoinnin kerrokset

Tyypillinen  BI-arkkitehtuuri  rakentuu  kerroksiin.  Pohjakerros  koostuu  yleensä 
lähdejärjestelmistä, joista tieto ladataan ETL-prosesseja hyödyntäen tietovarastoon. Näiden 
kerrosten yläpuolella on BI- sekä applikaatiokerrokset, ja ylimpänä presentaatiokerros, joka 
voi  sisältää  johdon  dashboardeja,  scorecardeja  ja  muita  päätöksenteon  tukiohjelmistoja 
(kuva 11). (Simons, 2008.) 

Kuva 11. Raportoinnin kerrokset (Simons, 2008).

Kuvassa 11 Simons (2008) esittelee miten BI-arkkitehtuuri ja raportointi ovat rakentuneet 
eri  kerroksiin.  Kuvassa  alhaalla  näkyvät  lähdejärjestelmät  toimivat  lähteenä 
tietovarastoinnille  sekä ETL-prosessille.  Simonsin  (2008) esittämässä  BI-arkkitehtuurissa 
näitä  ovat  talouden-,  henkilöstöhallinnon-,  asiakkuudenhallinnan-,  toimitusketjun-  sekä 
legacy-järjestelmät.  Kuvan 11 keskellä esitetään BI:n ydintoiminnot  ja tämän yläpuolella 
ydintoimintoja  edistyneemmät  analyyttiset  applikaatiot.  Ylimpänä  kuvassa  7  nähdään 
keinot, joilla tieto toimitetaan käyttäjille.  

Tiedon louhinta

Tietovarastointi kehitettiin tallentamaan ja prosessoimaan dataa, joka on olemassa yrityksen 
olemassa  olevissa  tietokannoissa.  Tiedonlouhinta  on  tapa  päästä  käsiksi  tallennettuun 
tietoon.  Siinä  hyödynnetään  kaikkein  kehittyneimpiä  analysointikeinoja  yhteyksien 
tunnistamiseen datasta. Tiedonlouhinnan käyttötapauksia voivat olla esimerkiksi Corbittin 
(2003) esittämä luottokorttiyhtiöiden tiedonlouhintamenetelmät,  joilla tunnistetaan datasta 
malleja,  joilla  tunnistetaan  luottokorttien  väärinkäytöksiä.  Hän  mainitsee  lisäksi 
tiedonlouhintamenetelmät aiemmin tuntemattomien käyttäjäryhmien tunnistamiseen, joille 
tulevaisuudessa  suunnataan  markkinointikampanjoita  datan  yhteyksiin  perustuen.  Corbitt 
(2003)  jakaa  tiedonlouhintatyökalut  kahteen  eri  ryhmään:  työkaluihin  joiden  avulla 
tunnistetaan malleja sekä trendejä, ja työkaluihin datan verifiointiin. (Corbitt, 2003.)  

Ellis  (2004)  tuo  esiin  samoja  tunnusmerkkejä  tiedonlouhinnassa.  Hän  esittelee 
tiedonlouhinnan  menetelmäksi  tunnistaa  poikkeavuuksia  datassa,  tai  louhinnan 
hyödyntämisen ennustavaan analyysiin. Toiseksi käyttötavaksi hän esittää tiedonlouhinnan 
hyödyntämisen  auditointiprosessissa,  joka  voi  tarkoittaa  esimerkiksi  duplikaattitietojen, 
suurten  ja  toistuvien  maksutapahtumien  tai  puuttuvien  laskutustietojen  tunnistamiseen 
laskutusliikenteestä. 
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Wreden  (1997)  tiivistää  tiedonlouhinnan  liiketoimintaedun  saavuttamiseen  neljällä 
osa-aluuella: 

1. Uusien asiakkaiden hankinta ja asiakassuhteiden säilyttäminen.

2. Väärinkäytösten vähentäminen.

3. Tehottomuuden tunnistaminen tai toimintojen parantaminen.

4. Tietoverkkojen tutkiminen.

Edellä  listattujen  tavoitteiden  saavuttaminen  tuottaa  Wredein  (1997)  mukaan  suuren 
lisäarvon  tiedonlouhinnan  hyödyntäjälle.  Hän  mainitsee  lisäksi,  ettei  tietovarastojen  ja 
datamartien  rakentaminen,  eikä  parhaiden  tiedonlouhintatyökalujen  hankkiminen  ole 
tarpeeksi  tiedonlouhinnasta  hyötymiseen.  Tärkeää  on  oikeiden  kysymysten  esittäminen, 
jotka luovat perustan toiminnalle. (Wreden, 1997.)
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3. Kypsyysmallit

Yksinkertaisimmillaan kypsyys voidaan ymmärtää tilana, jossa kaikki on täysin valmista. 
Kypsyyden  taso  viittaa  aikajärjestyksessä  toisiaan  seuraaviin  muutoksiin,  jotka  ovat 
vaikuttaneet nykytilaan. Kypsyysmalli on rakennettu useista eritasoisista arvioinneista ajan 
kuluessa, jotka ovat kehittäviä, edistäviä ja ohjaavia suorituskyvyn parantamiselle. (Leem, 
Kim & Yu, 2008, s.1201.)

Yritykset ovat jo vuosia investoineet BI:hin saadakseen tukea oikeiden päätösten tekemiseen 
ja saadakseen tarkkaa ja oikea-aikaista informaatiota. BI:hin sijoitetun pääoman tuottoa ei 
ole helppo mitata, eikä vaikutuksia nopeammasta pääsystä parempaan ja laajempaan tietoon 
ole helppo tunnistaa. Vielä vaikeampaa on mitata tämän vaikutusta kokonaisliiketoimintaan. 
Kypsyysmalleja  voidaan  hyödyntää  näihin  tarkoituksiin.  Useat  kypsyysmallit  ovat 
suunniteltu tukemaan erityisiä toimialueita, kuten ohjelmistokehitystä, tietämyksenhallintaa, 
suorituskyvyn hallintaa ja tiedon hallintaa, mutta monien mallien yleisestä sisällöstä voidaan 
hyödyntää osia BI kypsyysmallien sisältöön, koska erityisiä BI kypsyysmalleja on harvassa. 
(Rajteric, 2010, s48.)

Seuraavista luvuista luku 3.1 kuvaa kypsyysmallien rakentamiseen liittyviä piirteitä, ja sitä 
seuraavat luvut, joissa esitellään BI:ssa käytettyjä kypsyysmalleja.

3.1 Kypsyysmallien rakentaminen

Useat  organisaatiot  ovat  yrittäneet  mitata  BI:n  sekä  tietovarastoinnin  kypsyyttä,  jota 
voidaan  pitää  vastineena  BI:n  tai  tietovaraston  tarjoamalle  kilpailukyvyn  tasolle. 
Organisaatiot  turvautuvat  usein  asiantuntijoiden  mielipiteisiin,  tai  hatariin  todisteisiin 
muodostaessaan arviota kypsyydestä. Mielipiteet tai likimääräiset arviot kypsyydestä eivät 
riitä  tarjoamaan  tilastollista,  merkittävää  todisteaineistoa,  jota  päättäjät  sekä  BI:ta  ja 
tietovarastointia  suorittavat  henkilöt  voivat  hyödyntää  niiden  investointien  mittaamisen 
jotka  ovat  tarpeellisia  toiminnan  kehittämiseen.  BI:n  kypsyys  perustuu  keskeisimpien 
kilpailukykyä tukevien alueiden tunnistamiseen, ja tätä kautta resurssien allokoimiseen niille 
alueille. (Gonzales, 2011.) 

Cook  ja  Visconti  (1998)  esittelevät  kypsyysmallin,  joka  on  suunniteltu  kuvaamaan 
järjestelmän  dokumentoinnin  prosessia.  Heidän  kehittämä  malli  pohjautuu  SEI  CMM 
(Software  Engineering  Institute  Software  Process  and  Capability  Maturity  Model) 
kypsyysmalliin,  mutta  on  kehitetty  kuvaamaan  tiettyä  prosessialuetta.  Vaikka  malli 
pohjautuu SEI CMM-malliin, se on räätälöity tukemaan yhtä prosessialuetta, ja tästä syystä 
mallin  erityispiirteet  ovat  sovellettavissa  vain  kyseiseen  prosessialueeseen.  He  esittävät 
räätälöidyn mallin suurena etuna säästöt ajassa sekä resursseissa, koska räätälöidyn mallin 
soveltaminen on huomattavasti  helpompaa kuin esimerkiksi koko CMM prosessin, johon 
malli pohjautuu. Samoin mallin avulla kerätty tieto on helpompi analysoida, ja löytää tiedon 
pohjalta kehitettävät alueet helpommin. (Cook & Visconti , 1998.)

Kypsyysmallin rakentamisessa Cook ja Visconti (1998) hyödyntävät GQM (Goal Question 
Metrics) -lähestymistapaa. Tämä lähestymistapa tarjoaa viitekehyksen, jossa kolmen tason 
avulla pyritään sitomaan mittaaminen projektien ja prosessien yleisiin tavoitteisiin.

Viitekehyksen tasot ovat:

1. Tavoite (Goal): Listaa projektin keskeisimmät tavoitteet ja käytännöt.
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2. Kysymys (Question): Listaa jokaista projektin tavoitetta vastaava kysymys, mihin 
vastaamalla voidaan selvittää, ovatko projektin tavoitteet saavutettu.

3. Mittarit (Metrics): Mitä täytyy mitata, että asetettuihin kysymyksiin voidaan vastata 
riittävästi. 

Cook ja Visconti (1998) hyödyntävät edellä esitettyjä tasoja kypsyysmallin keskeisimpien 
osien kehittämisessä. Kehittämänsä kypsyysmallin keskeisimmiksi osiksi he listaavat: itse 
mallin,  kypsyystasot,  keskeisimmät  käytännöt,  sekä  kysymykset,  jotka  nousevat  esiin 
keskeisimmistä käytännöistä. Nämä kysymykset johdetaan keskeisimmistä käytännöistä, ja 
vastaukset  kysymyksiin  voivat  olla  kyllä/ei  –tyyppisiä,  jonka  avulla  voidaan  selvittää 
esimerkiksi,  toteutetaanko jotakin toimintoa vai ei.  Kysymysten lisäksi Cook ja Visconti 
(1998)  käyttivät  asteikkoa  1-5  kuvaamaan  keskeisimpien  käytäntöjen  omaksumista. 
Asteikoista saadut arvot voidaan pisteyttää, ja edelleen hyödyntä kypsyystason arvioinnissa, 
kuten on esitetty taulukossa 3. (Cook & Visconti, 1998)

Taulukko 3. Kypsyystason esittäminen projekteille (Cook & Visconti, 1998). 

 Projekti 1 Projekti 2 Projekti 3

Keskeiset 
käytännöt

Aikaisempi 
tulos Uusi tulos

Aikaisempi 
tulos Uusi tulos

Aikaisempi 
tulos Uusi tulos

1 Osittainen 4.1K Täysi 4.5EK Täysi 3.5K

2 Täysi 3.4K Täysi 4.0K Täysi 4.5K

3 Ei täyty 1.0EA Täysi 3.5K Ei täyty 2.5KE

4 Osittainen 3.1K Osittainen 2.5KE Ei täyty 2.5KE

5 Osittainen 3.4K Ei täyty 1.8A Täysi 4.5K

6 Täysi 4.5EK Ei täyty 1.5A Täysi 2.5KE

7 Ei täyty 1.0EA Ei täyty 1.6A Täysi 3.0K

8 Ei täyty 1.3EA Osittainen 3.4K Ei täyty 2.2A

9 Ei täyty 1.0EA Ei täyty 1.0EA Ei täyty 2.0A

10 Ei täyty 1.0EA Osittainen 2.8KE Ei täyty 1.0A

Kypsyys-taso 1 1 2 1 1 2

 

Taulukossa 3 Cook ja Visconti (1998) kuvaavat, miten kypsyyden kuvaaminen projekteille 
on  kehittynyt  eri  versioinnin  myötä.  Taulukossa  näkyy,  miten  kolmen  eri  projektin 
keskeisimpien käytäntöjen kypsyys on muuttunut aikaisemman tuloksen ja uuden tuloksen 
välillä. Taulukossa aikaisempi tulos kuvaa keskeisten käytäntöjen omaksumista pelkästään 
sanallisella arvioilla; ei täyty, osittainen sekä täysi. Cook ja Visconti (1998) tuovat esiin, että 
tällaisella asteikolla kypsyyden mittaaminen on erittäin haastava. Esimerkiksi osittainen ei 
kerro, onko keskeinen käytäntö käytössä joskus, useasti tai esimerkiksi puolet ajasta. Cook 
ja  Visconti  (1998)  käyttävät  kypsyysmallinsa  kehittämiseen  versiointia.  Versioinnin  yksi 
ilmentymä  on  yllä  esitetyn  taulukon  uusi  tulos  –sarake,  joka  näyttää  keskeisimpien 
käytäntöjen  omaksumisen  numeerisesti  ja  kirjainlyhentein.  Tiedon  hyödyntäminen  tällä 
tavoin  tehostaa  mitattavuutta  huomattavasti.  Taulukossa  tuloksissa  numeroarvon  jälkeen 
esitetty kirjainlyhenne kuvaa käytäntöjen omaksumista seuraavasti:

EK (Erittäin korkea) > 4.5,
K (Korkea) 3.5-4.5,
KE (Keskimääräinen) 2.5-3.5,
A (Alhainen) 1.5-2.5,
EA (Erittäin alhainen) < 1.5

Taulukossa 3 esitetty projekti 2 on saanut aikaisemmissa tuloksissa kolme ’Täysi’ –arvoa 
keskeisimpiä käytäntöjä arvioidessa. Uuden tuloksen kohdalla arvioinnissa käytettiin myös 
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numeerista  arvoja,  ja  arvot  vaihtelivat  3.5  ja  4.5  välillä.  Tämä  tehostaa  keskeisimpien 
käytäntöjen  omaksumista,  ja  edelleen  kypsyyden  mittaamista  niihin  perustuen.  Cook  ja 
Visconti  (1998)  kehittämässä  järjestelmien  dokumentoinnin  –kypsyysmallissa 
keskeisimpien käytäntöjen ymmärtäminen ja niiden mittaaminen on mallin oleellisin osa. 
Kun  organisaatio  arvioi  prosessejaan  suhteessa  malliin,  on  arviointi  itse  asiassa  tason 
mittaamista siitä, onko keskeisimmät käytännöt saavutettu. (Cook & Visconti, 1998).

3.2 Capability Maturity Model Integrated (CMMI)

Capability  Maturity  Model  Integrated,  CMMI  on  kypsyysmalli  tukemaan 
ohjelmistokehitystä  liiketoiminnan  päätöksenteon  näkökulmasta.  Niazi  ja  Staples  (2010) 
kuvailevat  CMMI:n  prosessien  strukturoiduksi  esitystavaksi,  joka  tukee  organisaation 
kompetenssia  ohjelmistokehityksessä.  Siinä  missä  ohjelmistokehitys  on  tapa  toteuttaa, 
testata ja toimittaa ohjelmistoja, on ohjelmistokehityksen hallinta toimintaa, joka keskittyy 
ohjelmistoprojektien  suunnitteluun,  organisointiin  sekä  tarpeiden  tunnistamiseen,  joita 
tarvitaan  projektin  läpivientiin.  Mallin  taustat  sijoittuvat  1980-luvulle,  jolloin  Standish 
Groupin tutkimuksissa ilmeni,  että yli 30 prosenttia ohjelmistoprojekteista epäonnistuivat 
toimituksissa, ja jäljelle jäävät lähes 70 prosenttia ylittävät niille varatut ajan ja budjetin. 
Software  Engineering  Institute  (SEI)  Carnegie  Mellon  yliopistossa  alkoi  kehittää 
objektiiveja  onnistuneen  projektin  Standish  Groupin  tutkimuksen  tuloksiin  pohjautuen. 
SEI:ssa  tehty  tutkimus  keskittyi  löytämään  seikkoja,  jotka  olivat  yhteisiä  onnistuneille 
projekteille.  Tämän  pohjalta  luotiin  CMMI  mallin  edeltäjä,  Capability  Maturity  Model 
ohjelmistoille.  Alkuperäisen  malliin  sisällytettiin  kypsyysmalleja  myös  muista  teknisten 
projektien hallinnasta, ja nämä mallit  integroitiin vuonna 2001 CMMI-malliksi.   (Glazer, 
2003.)

CMMI  yhdistelee  huolella  valittuja  parhaita  käytäntöjä  (best  practices)  pohjautuen 
kokemuksiin  eri  koulukunnissa,  kuten  järjestelmien  analysointi  ja  –suunnittelu, 
ohjelmistotekniikka  sekä  johtaminen.  CMMI:n  avulla  organisaatio  voi  hallita  kerralla 
joukkoa parannuksia, jotka olisi muussa tapauksessa nimitetty yksittäisiksi aloitteiksi. Tämä 
mahdollistaa kehittymisen koko organisaation laajuudella ja helpottaa ajattelemaan tuotteen 
elinkaarta  kokonaisuutena.  Russell  (2005)  esittelee  CMMI  kaksi  ilmenemistapaa, 
vaiheittainen  ja  jatkuva,  joista  vaiheittainen  on  paremmin  tunnettu.  Vaiheittainen 
ilmenemistapa sisältää viisi tasoa, jotka on esitetty kuvassa 12. 
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Tämä  tapa  mahdollistaa  organisaatioiden  välisen  vertailun,  ja  tarjoaa  vertailukohdan 
kehitykselle  määriteltyine  tasoineen.  CMMI:n  jatkuva  muoto  antaa  organisaatiolle 
mahdollisuuden  valita  ne  kehittämisen  kohteet,  jotka  täyttävät  parhaiten  liiketoiminnan 
vaatimukset  sekä  minimoivat  riskit.  CMMI:n  jatkuva  käyttö  voi  helpottaa  prosessien 
vertaamista  projektien  välillä  sekä  auttaa  siirtymään  muista  laatustandardeista.  (Russel, 
2005.)

Kuva 12. CMMI-kypsyysmallin viisi tasoa. 

Russell (2005) esittelee CMMI-mallin tasot seuraavasti:

 Taso  1:  Alustava.  Lähtökohta  uusille  prosesseille.  Prosessit  ovat  kaoottisia  ja 
organisoimattomia,  vain  jotain  formaaleja  käytäntöjä  esiintyy.  Menestys  riippuu 
yksilöiden panostuksesta. 

 Taso 2: Toistettava. Prosessit ovat määritelty ja dokumentoitu. Projektienhallinnassa 
käytetään  perustoimintoja  valvomaan  kustannuksia,  aikatauluja  sekä 
toiminnallisuuksia.  Tällä  tasolla  on mahdollista  toistaa projektien onnistumisia,  ja 
niiden toteutukset ovat erityisiä ja vaihtelevat projekteittain. 

 Taso  3:  Määritelty. Standardi  ohjelmistoprosessi  täyttää  organisaation  erityiset 
tarpeet.  Dokumentointiin,  standardeihin  ja  integrointiin  kiinnitetään  huomiota. 
Projektit  seuraavat  määriteltyä  ohjelmistoprosessia,  myös  aikataulupaineiden  alla. 
Tällä tasolla johto huomaa, että määritelty prosessi on paras keino saada projektit 
päätökseen. 

 Taso  4:  Hallittu. Tällä  tasolla  prosessit  ovat  ennakoitavia.  Yksityiskohtaisia  ja 
määrällisiä  mittareita  kerätään  prosesseista  sekä  tuotteiden  laadusta.  Johdon  on 
mahdollista soveltaa prosessia eri projekteihin ilman pelkoa laadun heikkenemisestä 
tai muutoksista projektin vaatimuksiin. 

 Taso  5:  Optimoitu. Tällä  tasolla  prosesseja  kehitetään  jatkuvasti  perustuen 
määrälliseen  palautteeseen  sekä  jaettuihin  ideoihin.  Johto  esittelee  innovatiivisia 
prosesseja  palvellakseen  organisaation  erityisiä  tarpeita  paremmin.  Pilottiprojektit 
ovat yleisiä. 

Dayanin  ja  Evansin  (2006)  mukaan  CMMI  mallin  tasot  tuovat  lisäarvoa  itsessään. 
Organisaatioiden,  jotka  tähtäävät  mallin  korkeimmille  tasoille  ja  täten  korkeampaan 
kyvykkyyteen, on ensin rakennettava perustukset hallitsemalla mallin alimmat tasot. Dayan 
ja  Evans  (2006)  vertaavat  suoraan  mallin  ylimmille  tasoille  pyrkimistä  väärin  päin 
rakennettuun pyramidiin,  jonka toivotaan  pysyvän pystyssä.  Progressiivisen kehittymisen 
edellytyksenä  on  tasapainon  saavuttaminen  mallin  jokaisella  edeltävällä  tasolla  ennen 
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pyrkimystä siirtyä seuraavaan. CMMI malli on suunniteltu kuvaamaan prosessinkehityksen 
eri  tasoja.  Tässä  luvussa  aikaisemmin  esitetyn  Russelin  (2005)  kuvaaman  vaiheittaisen 
mallin  lisäksi  Dayan  ja  Evans  (2006)  esittävät  kuvassa  13  miten  prosessialueiden 
organisointi lähtee kypsyystasosta, ja miten määrittely jatkuu edelleen erityisiin ja yleisiin 
tavoitteisiin ja käytäntöihin. (Dayan &  Evans, 2006).

Kuva 13.  Prosessialueiden organisointi  kypsyystason mukaan (Dayans & Evans, 
2006).

Kuvassa  13  esitetyn  mallinnuksen  lisäksi  Dayans  ja  Evans  (2006)  esittävät,  miten  eri 
prosessialueet sijoittuvat CMMI mallin vaiheittaisille tasoille. Tämä on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Prosessialueet eri CMMI kypsyystasoilla (Dayans & Evans, 2006).

Taso Fokus Prosessialue
1. Alustava (initial) Ei määritelty Ei määriteltyä prosessialuetta

2. Hallittu (managed)

Projektin 
perushallinta 
määritelty Vaatimusten määrittely

Projektisuunnittelu
Projektin hallinta ja valvonta
Toimittajien hallinta
Mittarit ja analyysit
Prosessin ja tuotteen
laadunhallinta
Konfiguraation hallinta

3. Määritelty (defined)
Prosessien 
standardointi Vaatimusten kehitys

Tekniset ratkaisut
Tuotteen integrointi
Verifiointi
Validointi
Fokus prosesseihin 
organisaation tasolla
Prosessien määritys 
organisaation tasolla
Koulutus organisaation tasolla
Integroitu projektinhallinta
Riskien hallinta
Integroitu tiimienmuodostus
Integroitu toimittajienhallinta
Päätöksien analysointi ja 
ratkaisu
Koko organisaation kattava 
integrointi

4. Hallittu 
(quantitatively 
managed) Määrällinen hallinta

Prosessien suorituskyky 
organisaation tasolla
Määrällinen projektien hallinta

5. Optimoitu 
(optimizing)

Prosessien jatkuva 
parantaminen

Innovaatiot ja toimitukset 
organisaation tasolla
Kausaalinen analyysi ja ratkaisu

Taulukon 4 mukaisesti prosessien määrä kypsyysmallin eri tasoilla ei ole vakio. Suurin osa 
prosessialueista  on  määritelty  mallin  tasolla  3,  kun  taas  tasolla  1  ei  prosessialueita  ole 
määritelty lainkaan. Taso 3 kuvaa tilanteen, jossa suurin osa prosessialueista on määritelty. 
Mallin  korkeimmat  tasot,  4  ja  5  lisäävät  alempiin  tasoihin  määrällistä  hallintaa,  sekä 
korkeimmalla tasolla prosessien jatkuvan parantamisen. 

3.3 The business maturity model

Deloitten  liiketoiminnan  kypsyysmalli  (the  business  maturity  model)  on  Deloitten  ja 
Utrechin yliopiston kehittämä malli organisaatioille, jotka suunnittelevat suuria investointeja 
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esimerkiksi koko organisaation kattavaan IT-hankkeeseen. Malli auttaa keskittymään niihin 
elementteihin,  jotka  johtavat  suorituskyvyn  parantumiseen,  ja  mallia  hyödyntämällä  on 
mahdollista löytää ne organisaation kohteet,  joissa toimenpiteiden aloittaminen on eniten 
kannattavaa investoinnin näkökulmasta. (Deloitte, s.d.)

Deloitte listaa esimerkkejä kypsyysmallin sovelluskohteiksi:

 Yrityksen suorituskyvyn mittaus (benchmarking)

 Projektiportfolion arviointi

 (IT) valmiuden arviointi

 (IT) strategian luominen

 Muutoksen hallinta

 Yhteisen näkemyksen luominen.

Deloitten  liiketoiminnan kypsyysmalli  on jaettu  neljään tasoon,  jotka kuvaavat  yrityksen 
sisäistä kehitystä. Tasojen lisäksi mallissa on viisi pilaria kuvaamaan yrityksen strategian 
muodostamista,  organisaatiota  ja  prosesseja,  johtamista,  informaatioteknologiaa  sekä 
kulttuuria. Tasoja Deloitte kuvaa seuraavasti:

 Taso 1: Pioneeritaso.  Organisaatio toimii tasolla, jossa alustava visio tärkeimmistä 
ohjaavista  tekijöistä  on  muodostettu.  Työntekijä  toimivat  epävirallisesti 
järjestäytyneessä muodossa.

 Taso 2: Prosessitaso. Organisaatio alkaa ammattimaistumaan ja muodostamaan sekä 
kirjaamaan ylös prosesseja osastojen ja tiimien välillä. Toiminta yksikköjen sisällä 
on järjestäytynyttä, mutta toiminta eri yksiköiden välillä toimii tilapäisesti (ad hoc).

 Taso  3:  Järjestelmätaso.  Koko  organisaatio  toimii  yhtenäisten  prosessien, 
proseduurien sekä järjestelmien mukaan. Eri yksiköt vaihtavat tietoa keskenään ja 
toimivat  yhdessä  hyvin  organisoidun,  yhteisen  strategian  mukaan  organisaation 
tavoitteiden mukaisesti

 Taso 4: Verkostotaso. Mallin korkein taso, jossa organisaation on ottanut arvoketjun 
osaksi  toimintaansa,  ja  suorittaa  yhteistyötä  strategian  muodostuksessa, 
tietojenvaihdossa ja arvoketjun hallintaa. Järjestelmät, prosessit ja proseduurit ovat 
koordinoida sisäisesti ja ulkoisesti koko arvoketjun laajuudella. 
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Kuvassa 14 on esitetty Deloitten liiketoiminnan kypsyysmalli.

Kuva 14. Kehityksen tasot sekä pilarit (Deloitte, s.d.).

Deloitten malli perustuu kehityksen neljään tasoon sekä viiteen pilariin. Deloitten mukaan 
organisaation  sijoittumisessa  tasojen  ja  pilarien  välille  on  kaksi  tärkeää  oletusta. 
Ensimmäinen on tasapainoinen kehitys. Kuvassa 14 katkoviiva edustaa organisaatiota, jonka 
kehitys  on  tasapainoista  verrattuna  yhtenäiseen  viivaan,  joka  kuvaa  tilannetta,  jossa  eri 
pilareiden  edustamat  osa-alueet  ovat  kehittyneet  epätasaisesti.  Katkoviiva  edustaa 
tavoitetilaa, jossa kaikki osa-alueet kehittyvät tasaisesti toisiinsa nähden. Toinen olettama 
on, että organisaatio  pyrkii kehittämään toimintaansa kohti mallin ylintä tasoa.  (Deloitte, 
s.d.)

3.4 Business Process Maturity Model (BPMM)

Business Process  Maturity  Model  (myöhemmin tekstissä BPMM) on kypsyysmalli,  joka 
voidaan  yhdistää  CMMI  kypsyysmalliin,  mutta  BPMM  on  erityisesti  kehitetty 
liiketoiminnan  prosessien  parantamiseen,  kun  vastaavasti  CMMI  on  kehitetty  tukemaan 
projektiorientoitunutta  suuntaa.  Kuten  muutkin  kypsyysmallit  BPMM on jaettu  tasoihin, 
jotka mallintavat organisaation prosessien ja kyvykkyyden tilaa.  BPMM kypsyysmallissa 
nämä tasot ovat:

 Taso 1: Lähtötaso. Liiketoimintaprosessit ovat epäyhtenäisiä, joskus tilapäisiä tapoja 
johtaen odottamattomiin tuloksiin, joita on vaikea ennustaa. 

 Taso 2: Johdettu. Johto vakauttaa toiminnan paikallisissa yksiköissä varmistaakseen, 
että  toimintatapa tyydyttää työryhmän tarpeet.  On mahdollista,  että  yksiköt,  jotka 
tekevät samankaltaisia tehtäviä, voivat käyttä erilaisia toimintatapoja.

 Taso  3: Standardoitu.  Yhtenäistetyt  prosessit  ovat  johdettu  hyvien  käytäntöjen 
pohjalta  tukemaan  erilaisia  liiketoiminnan  tarpeita.  Prosessit  tarjoavat  perustan 
yhtenäisistä mittareista ja kokemuksista oppimiseen.
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 Taso 4: Ennustettava. Standardien prosessien mahdollistamaa kapasiteettia käytetään 
hyväksi  ja  tarjotaan  takaisin  työyksiköiden  avuksi,  prosessien  suorituskykyä 
arvioidaan tilastollisin menetelmin ennustettavuuden saavuttamiseksi.

 Taso  5: Innovatiivinen.  Proaktiivisia  ja  opportunistisia  toimia  auttamaan 
innovaatioiden  löytämistä,  jotka  pienentävät  kuilua  nykyisen  kapasiteetin  ja 
tarpeiden välillä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

BPMM kypsyysmallin  tasot  2-5 koostuvat  prosessialueista,  jotka  kootusti  mahdollistavat 
kapasiteetin  saavuttamisen  kyseisellä  tasolla.  Jokainen  prosessialue  on  suunniteltu 
saavuttamaan tavoitteet organisaationaalisen tilan luonnissa, tukemisessa tai säilyttämisessä, 
jotka  ovat  luonteenomaisia  kyseiselle  tasolle.  Jokainen  prosessialue  sisältää  parhaita 
käytäntöjä, jotka määrittävät mitä pitäisi tehdä, mutta ne eivät määritä miten. Organisaatiot 
ovat  itse  vapaita  päättämään metodeista  ja  lähestymistavoista  prosessialueen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. (Object Management Group, 2008.)

3.5 TDWI tietovarastoinnin kypsyysmalli

TDWI (The Data Warehouse Institute) tarjoaa tietovarastoinnin kypsyysmallin, joka auttaa 
selvittämään, mikä on tietovaraston nykytilanne, ja millaisiin tavoitteisiin tietovarastoinnin 
tulisi tähdätä.  Kypsyysmalli koostuu kuudesta eri tasosta: prenataali (syntymää edeltävä), 
pikkulapsi,  lapsi,  teini,  aikuinen sekä tietäjä.  Näille  tasoille  on määritelty numerot, jotka 
kuvaavat liiketoiminnan arvon kasvua, kun kehitys siirtyy edeltävältä tasolta seuraavalle. 
Organisaatiot kehittyvät näiden tasojen läpi eri tahtiin, ja ne voivat myös omaksua tasoille 
tunnusomaisia ominaisuuksia usealta tasolta yhtä aikaa. 

Oletus on, että siirtyminen tasojen välillä ei ole puhdasta ja tarkkaa, mutta kuitenkin mallista 
on  nähtävissä  kaksi  ratkaisevaa  käännekohtaa,  jotka  koskettavat  jokaisen  tietovaraston 
kehitystä.  Nämä  ovat  kuilu  (gulf) ja  rotko  (chasm). Usein  tietovaraston  kehittyminen 
pysähtyy näihin pisteisiin. Kuva 15 esittelee TDWI:n tietovarastoinnin kypsyysmallin tasoja 
Eckersonin (2004) mukaan. 

Kuva 15. Tietovarastoinnin kypsyysmalli (Eckerson, 2004).

Kuva  15  esittelee  TDWI  kypsyysmallin  Eckersonin  (2004)  mukaan.  Mallissa  kuvataan 
kypsyyden kuusi eri  tasoa.  Kuvassa 15 näkyy, mitä  yrityksen johto havainnoi mallin  eri 
tasoilla, sekä vastaavasti, millainen on tietovarastoinnin rakenne ja laajuus kyseisellä tasolla. 



37

Kuvasta 15 nähdään, miten suurin osa yrityksistä sijoittuu lapsi- tai teinitasolle, kuilun ja 
rotkon väliin. Mallissa alkupään kypsyystasot kuvaavat tilannetta, jossa yrityksen raportointi 
sisältää  esimerkiksi  yrityksen  johtoa  tukevia  viikko-,  kuukausi-,  tai  kvartaaliraportteja. 
Nämä raportit voivat olla käsintehtyjä, jolloin niiden muuttaminen yrityksen IT:n toimesta 
on vaikeaa, ja turhauttaa käyttäjiä jotka tarvitsevat tietoa nopeasti työnsä tukemiseen. Tämä 
johtaa  tilanteeseen,  jossa  käyttäjät  alkavat  itse  hakea  tarvitsemaansa  dataa  tiedon 
muodostamiseen.  Kypsyysmallin  korkeimmalla  tasolla  tietovarastointi  on  yrityksen 
strateginen voimavara ajaen liiketoimintaa eteenpäin. Yrityksen oman toiminnan tukemisen 
lisäksi,  tietovarastointi  kypsyysmallin  korkeimmalla  tasolla  sisältää  vuorovaikutteista 
toimintaa  yritysten  välillä,  jossa  liiketoiminnan  arvoketju  ulottuu  yritysten  välille 
mahdollistaen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Eckerson, 2004.)

3.6 Gartnerin  liiketoimintatiedon  hallinnan  ja  suorituskyvyn 
kypsyysmalli

Gartnerin  liiketoimintatiedon  hallinnan  (myöhemmin  tekstissä  BI)  ja  suorituskyvyn 
johtamisen  (performance  management)  kypsyysmalli  tarjoaa  yrityksille  apua  kypsyyden 
nykytilan  selvittämiseen  sekä  neuvoja  yrityksen  strategisten  päämäärien  vaatiman 
kypsyystason selvittämiseksi. Kypsyysmalli soveltuu käytettäväksi useiden BI portfolioon 
sisältyvien  sovellusten  kanssa  kuten  tilapäiset  kyselyt,  raportointi,  dashboardit, 
OLAP-työkalut,  datan integrointi  sekä analytiikka.  BI portfolioon sisältyvien  sovellusten 
lisäksi malli ottaa huomioon muun muassa ihmiset, kyvyt, prosessit sekä teknologiat. 
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Kypsyysmalli rakentuu viidestä toisiaan seuraavasta tasosta, jotka on esitetty kuvassa 16. 
(Gartner, 2010.)

Kuva 16. Gartnerin business intelligence kypsyysmalli (Gartner, 2010).

Gartnerin BI kypsyysmalli sisältää viisi toisiaan seuraavaa tasoa:

 Taso1: Tiedostamaton. Mallin ensimmäisellä tasolla BI:ta ja analytiikkaa toteutetaan 
tilapäisesti  (ad  hoc).  Tyypillisesti  tämä  tarkoittaa  tilannetta  jossa  johto  tarvitsee 
informaatiota  jonka  käyttäjät  raapivat  kasaan  niistä  operatiivisista  applikaatioista 
mistä pystyvät.  Tällä tasolla organisaatiolla ei  ole järjestäytynyttä perusrakennetta 
tiedolle.  Myöskään analytiikkaan,  päätöksentekoon  tai  suorituskyvyn mittaukseen 
liittyviä prosesseja ei ole määritelty. Tasolla määritellyt lähestymistavat ovat laajasti 
levinneitä, koska taso on helposti saavutettavissa alhaisin kustannuksin. Vaikka tason 
saavuttaminen on mahdollista  alhaisin kustannuksin,  se sisältää  paljon raskaita  ja 
toistuvia tehtäviä, jotka muodostuvat korkeiksi kustannuksiksi. Tämän lisäksi tason 
tarjoama tieto ei ole johdonmukaista ja tarkkaa eikä sitä auditoida ja näin ollen se 
sisältää riskin väärinkäyttöön.

 Taso  2: Opportunistinen.Tällä  tasolla  liiketoimintayksiköt  aloittavat  jokaisen  BI 
projektin itsenäisesti prosessin optimoimiseksi tai helpottaakseen taktisia päätöksiä. 
Jokaisella projektilla tai toimialueella on oma informaation infrastruktuuri, työkalut, 
applikaatiot  sekä  suorituskyvyn  mittarit.  Tämä  johtaa  applikaatioiden  nopeaan 
lisääntymiseen  organisaatiotasolla.  Tämä  lähestymistapa  tuo  lisäarvoa  nopeasti 
käyttäjilleen analyysien ja informaation muodossa, mutta tämä lisäarvo jää siiloihin 
applikaatioiden kautta, eikä koko organisaatio voi hyötyä kehittyneistä taidoista.

 Taso 3: Standardit.Tällä tasolla henkilöitä, prosesseja ja teknologioita koordinoidaan 
yrityksen  laajuisesti.   Projektimanagerit  ja  IT-päälliköt  johtavat  projekteja  eri 
liiketoimintaprosessien  välillä.  Käyttäjät  tekevät  päätöksensä  useisiin  eri 
tietovirtoihin  perustuen.  Usein  tällä  tasolla  yritykset  perustavat  BICC  (Business 
Intelligence  Competence  Center)  keskuksen,  jossa  liiketoiminnan  käyttäjät, 
IT-ammattilaiset sekä analysoijat jakavat osaamisensa ja parantavat applikaatioiden 
ja tiedon yhdenmukaisuutta. Teknologia standardit alkavat kehittyä mukaan lukien 



39

informaatio  infrastruktuurin,  tietovarastot  ja  BI  alustat.  Tällä  tasolla  yritys  alkaa 
ensimmäistä kertaa laskea BI:hin liittyviä kustannuksia parantuneen teknologioiden 
koordinoinnin ja standardoinnin kautta. 

 Taso 4: Yritys. Tällä tasolla yritys on määrittänyt useiden prosessien välille linkitetyn 
viitekehyksen  prosessien  suorituskyvyn  mittaamiseksi.  Nämä  mittarit  ohjaavat 
yrityksen strategiaa. Yrityksen johtajien on mahdollista havaita syy/seuraussuhteita 
keskeisimmissä  toiminnoissa.  Yrityksen  informaatioarkkitehtuuri  ohjaa  uusien 
järjestelmien kehitystä, ja kaikki käyttäjät analysoijista johtajiin käyttävät yhteisiä BI 
järjestelmiä.  BI  projektit  ovat  tarkasti  hallittuja  ja  julkaisupainotteisia 
(release-oriented).  Vaikka  BI  toiminnot  ovat  muuttuneet  tehokkaimmiksi,  ovat 
kustannukset nousseet kasvavan käyttäjämäärän vuoksi. 

 Taso 5: Muutos.  Tällä tasolla BI analytiikasta on tullut strateginen voimavara, jota 
ajetaan  yhdessä  liiketoiminnan  ja  IT-organisaation  toimesta,  ja  sitä  hallitaan  ja 
johdetaan  organisaation  korkeimmilta  tasoilta.  Yritys  on  saanut  valmiiksi 
suorituskyvyn mittaamisen viitekehyksen,  johon on lisäksi  sisällytetty  partnerit  ja 
asiakkaat. Kaikki sidosryhmät käyttävät BI järjestelmien informaatiota, ja käyttäjät 
järjestelmään tulevat organisaation useilta tasoilta. Organisaatio on muuttanut vanhat 
(legacy)  järjestelmät  palveluiksi  tukeakseen  nopeaa  integraatiota  ja 
uudelleenkäyttöä.  Kuluja on optimoitu jakamalla järjestelmiä,  prosesseja ja taitoja 
läpi koko organisaation. 

Gartnerin  kypsyysmalli  sisältää  henkilöt,  taidot,  prosessit,  mittarit  ja  muut  komponentit 
kuten  myös  teknologian.  BI:n  kypsyyden  kehittyessä  arkkitehtuurit  kehittyy  yhdessä 
prosessien ja taitojen kanssa, jotka tukevat sitä. (Gartner 2010.)
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4. Tutkimusmenetelmä

Tässä tutkimuksessa esitettyyn tutkimusongelmaan haettiin vastausta suunnittelutieteellisen 
tutkimusmenetelmän  avulla.  Järvinen  ja  Järvinen  (2004)  esittävät  suunnittelutieteellisen 
tutkimusmenetelmän Van Akenin mukaan menetelmänä, jossa tavoitteena on tuottaa uutta 
suunnittelutietämystä,  siis  tietämystä,  jota  ammattilaiset  voivat  käyttää  suunnittelu-  ja 
konstruktio-ongelmien ratkaisussa. (Järvinen & Järvinen, 2004, s. 103.) Van Aken (2007) 
mainitsee, että suunnittelutiede-termiä käytetään usein vaihtelevin ja joskus hämmentävin 
määritelmin.  Hänen  mukaansa  suunnittelutiede  on  runko  suunnittelutavalle  ja 
suunnittelumetodeille,  joita  hyödynnetään  tietyllä  alueella.  Suunnittelu  voidaan  ajatella 
esitykseksi,  malliksi  kuvaamaan  ohjeita  toteutusprosessin  vaiheissa.  Esimerkkinä 
suunnitelmasta  on  jonkin  laitteen  tai  rakennuksen  piirustukset.  Suunnittelu  on  ratkaisu 
ongelmaan,  mutta  ratkaisu  on  sovellettavissa  vain  tiettyyn  esiintymisalueen  ongelmaan. 
Ongelmat  tietämyksessä  ovat  ongelmia,  jotka  nousevat  esiin  rajoituksissa  jonkin  alueen 
tietämyksestä.  Suunnittelutiede  ei  vastaa  näihin  ongelmiin  suoraan,  vaan  se  auttaa 
ratkomaan jonkin tietyn aihealueen ongelmia tarjoamalla tietämyksen rungon, joka perustuu 
tietoon  ratkaisuista  (suunnittelusta)  kyseisellä  aihealueella.  Suunnittelulla  voidaan viitata 
toimintoihin,  rakenteisiin,  prosesseihin  tai  järjestelmiin.  Suunnittelumenetelmät  voivat 
viitata suunnittelumenetelmiin, rooleihin suunnittelussa ja erityisiin metodeihin jonkin tietyn 
suunnitteluongelman ratkaisemiseksi. (Van Aken, 2007. s.67.)

Hevner,  March,  Park  ja  Ram  (2004)  tuovat  esiin  suunnittelutieteen  hyödyntämisen 
tietojärjestelmätutkimuksessa  yhdistämällä  kaksi  keskeistä  lähestymistapaa.  Heidän 
mukaansa tietojärjestelmien tutkimusta määrittää sekä käyttäytymis- että suunnittelutiede, 
jotka ovat  tietojärjestelmätutkimuksen kivijalka ihmisten,  organisaatioiden ja teknologian 
yhtymäkohdassa.  Käyttäytymistieteiden  juuret  ovat  luonnontieteessä,  ja  se  etsii  ja  pyrkii 
todistamaan teorioita,  jotka selittävät  ja ennustavat  organisatorisia  ja inhimillisiä  ilmiöitä 
tietojärjestelmien  kehityksen  ympärillä.  Nämä  teoriat  auttavat  kehittäjiä  sekä  tutkijoita 
saamaan  tietoa  ihmisten  ja  teknologian  välisestä  vuorovaikutuksesta,  ja  auttavat 
organisaatioita saavuttamaan tietojärjestelmiin asetetut tavoitteet.  Suunnittelutieteen juuret 
ovat tekniikassa, ja se on lähtökohtaisesti ongelmanratkaisuparadigma, jonka avulla pyritään 
toteuttamaan innovaatioita ideoiden, käytäntöjen, teknisten mahdollisuuksien ja tuotteiden 
kautta tehtyyn tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, hallintaan. Hevner et al (2004) 
toteavat, että käyttäytymis- ja suunnittelutieteet eivät ole ristiriitaisia tietojärjestelmissä, ne 
ovat erottamattomia. (Hevner et al., 2004).
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Hevner  et  al.  (2004)  esittävät  käyttäytymis-  sekä  suunnittelutieteitä  yhdistelevän 
viitekehyksen tietojärjestelmien tutkimukseen. Tämä viitekehys on esitetty kuvassa 17.

Kuva 17. Tietojärjestelmien tutkimuksen viitekehys (Hevner et al., 2004).

Kuvassa  17  vasemmalle  sijoittuva  ympäristö  määrittelee  ongelma-  ja  havaittavan 
kiinnostuksen alueen. Ympäristö koostuu ihmisistä, (liiketoiminta) organisaatioista ja niiden 
suunnitelluista  tai  olemassa olevista  teknologioista.  Tämän alueen sisällä  ovat  tavoitteet, 
tehtävät,  ongelmat  sekä mahdollisuudet,  jotka määrittelevät  organisaation sisällä  havaitut 
liiketoimintatarpeet.  Näihin  havaintoihin  vaikuttavat  organisaation  ihmisten  roolit,  kyvyt 
sekä ominaisuudet.  Henkilöt  sijoittuminen organisaatioon on suhteessa olemassa olevaan 
teknologia  infrastruktuuriin,  sovelluksiin,  kommunikaatioon  ja  kehityskykyihin.  Yhdessä 
nämä muodostavat liiketoimintatarpeet tai tutkijan havainnoiman ongelman. Tutkimuksen 
kehystäminen liiketoiminnan tarpeilla vakuuttaa tutkimuksen merkityksellisyyden, ja luovat 
artikuloidun tarpeen tutkimukselle, joka tapahtuu kahdessa toisiaan täydentävässä vaiheessa. 
Nämä  vaiheet  on  kuvassa  esitetty  tietojärjestelmien  tutkimus  otsikon  alla. 
Käyttäytymistieteissä näistä vaiheista puhutaan termeillä kehitä ja perustele, ja ne selvittävät 
tai  ennustavat ilmiöitä,  jotka liittyvät tunnistettuihin liiketoiminnan tarpeisiin.  Vastaavasti 
suunnittelutiede  käyttää  näistä  vaiheista  nimityksiä  rakenna ja  arvioi,  jotka  kohdistuvat 
liiketoiminnan vaatimusta vastaaviin toteutettuihin artefaktoihin.  Kuvan oikeassa laidassa 
on  esitetty  Hevner  et  al.  (2004)  esittämän  mallin  tietämyskanta.  Tietämyskanta  sisältää 
muun muassa tietoa aiemmasta tutkimuksesta ja tuloksia perustuen esimerkiksi sääntöihin, 
teorioihin,  viitekehyksiin,  instrumentteihin  ja  toteutuksiin,  joita  hyödynnetään  mallin 
kehitysvaiheessa.  Metodologiat  toimivat  kehityksen  ohjenuorana.  Mallissa  mainittu 
täsmällisyys saavutetaan tietämyskannan tietoja soveltamalla. (Hevner et al., 2004.)
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5. Tutkimus

Tässä luvussa kuvataan, miten tutkimus toteutettiin. Tutkimuksen toteutuksen lisäksi tässä 
luvussa  kerrotaan  myös  kohdeorganisaatiosta  sekä  kohdeorganisaation  asettamista 
vaatimuksista tutkimukselle. 

5.1 Kohdeorganisaatio

Tutkimus  tehtiin  konsultointi-  ja  palvelutalolle,  joka  tarjoaa  asiakkailleen 
liiketoimintatiedon, liiketoimintaprosessien sekä operatiivisten järjestelmien konsultointia. 
Tutkimuksen tekohetkellä yritys toimi Oulussa sekä pääkaupunkiseudulla, ja työllisti n.25 
BI-alan  ammattilaista.  Yrityksen  keskeisimpänä  tavoitteena  oli  parantaa  asiakkaiden 
suorituskykyä,  sekä  lisätä  tuottavuutta  BI:n  tarjoamin  keinoin.  Yrityksen  asiakaskunta 
koostui erilaisista asiakkaista, jotka vaihtelivat niin kooltaan kuin toimialaltaan. Asiakkaiden 
lisäksi projektien sisältö ja koko vaihteli suuresti, vaikkakin kaikki liittyvät BI:hin, tavalla 
tai  toisella.  Pienimillään  toimeksianto  saattoi  olla  yhden  henkilön  toimimista  asiakkaan 
avainroolissa  tai  asiakasta  konsultoiden.  Toimeksiantojen  laajimmassa  päässä  puhuttiin 
useiden kuukausien BI-projekteista, jotka sitoivat useita henkilöresursseja yhtä aikaa, mutta 
myös tuottivat asiakkaalle suurta lisäarvoa toimintaansa.

Tutkimuksen tekohetkellä kohdeorganisaation toiminta kattoi business intelligencen lisäksi 
palvelut: operatiivinen menestys (operational excellence), ulkoistaminen (ourtsourcing) sekä 
liiketoiminnan  suunnittelu (business  design).  Kohdeorganisaation  näkökulmasta 
operatiivinen menestys oli filosofia johtamisesta, tiimityöstä ja ongelman ratkaisusta, joka 
tähtäsi  organisaation  toiminnan  jatkuvaan  parantamiseen  keskittyen  asiakkaan  tarpeisiin, 
työntekijöiden  tukemiseen  sekä  olemassa  olevien  aktiviteettien  tukemiseen  business 
intelligencen avulla. Operatiivinen menestys painottaa tarvetta jatkuvaan parantamiseen, ja 
tarjoaa  tähän  keinot  tehokkaiden  työkalujen,  metodien  ja  standardien  avulla.  Jatkuva 
parantaminen  laadussa,  tehokkuudessa  ja  kulurakenteissa  mahdollistaa  organisaation 
tehokkaamman  toiminnan.  Toiminnan  parantaminen  ilman  prosessien  mittaamista  on 
mahdotonta,  ja  tässä  operatiivinen  menestys  ja  business  intelligence  astuvat  kuvaan. 
Yrityksen  palveluihin  kuului  ulkoistamispalvelut  tarjoavat  asiakkaille  IT-kehityksen, 
palveluiden  ja  avainroolien  ulkoistamista  kustannusten  laskemiseksi,  tietotaidon 
kasvattamiseksi  ja  laadun  parantamiseksi.  Yksi  tavoite  ulkoistuspalveluissa  on  tarjota 
asiakkaalle  mahdollisuus  keskittyä  ydintoimintoihinsa.  Liiketoiminnan  suunnittelu  tähtää 
asiakkaan kilpailuedun luomiseen ja säilyttämiseen. 

Yrityksen  organisaatiorakenne  oli  matala,  ja  sen  toiminnan  keskeisenä  yksikkönä  toimi 
projektiryhmä. Projektiryhmien koko ja koostumus muodostetaan tehtävänantojen mukaan. 
Kohdeorganisaation  tarjoamat  palvelualueet  vaikuttivat  joiltakin  osin  työntekijöiden 
toimenkuvaan,  mutta  projektiryhmien  lopullinen  muodostuminen  tapahtui  aina 
asiakasprojektin vaatimusten pohjalta.

5.2 Tutkimusongelma

Tutkimuksen tekemisen aikaan kohdeorganisaatio toteutti BI-projekteja useille erikokoisille 
asiakkaille, jotka toimivat eri toimialoilla, kansallisesti tai kansainvälisesti, ja käyttivät BI:ta 
osana  liiketoimintaansa.  Osalla  asiakkaista  BI  oli  kiinteä  osa  liiketoimintaa,  ja  tämän 
kaltaisille asiakkaalle BI-järjestelmän toteuttaminen on hyvin toisenlaista kuin niille, joilla 
BI:ta  ei  ollut  otettu  käyttöön  lainkaan.  Riippumatta  siitä,  millä  tasolla  BI  oli  käytössä, 
asiakkaita yhdisti heidän kokemansa lisäarvo, jonka BI-järjestelmä tuotti liiketoiminnalle.
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Tutkimusongelmana  oli:  miten  mitata  asiakkaiden  valmiutta  business  intelligence 
järjestelmän  käyttöön?  Koska  käytetty  tutkimusmenetelmä  oli  suunnittelutieteellinen,  ja 
tutkimuksen  konstruktion  tuloksena  syntyi  kypsyysmalli,  voitiin  tutkimusongelman 
tarkentaa  edelleen  kysymykseen:  millainen  kypsyysmalli  täyttä  kohdeorganisaation 
vaatimukset  valmiuden  mittaamiseen?  Tutkimusongelman  asettaminen  oli  kohtalaisen 
suoraviivaista,  koska  tarve  asiakkaiden  valmiuden  mittaamiseen  oli  tunnistettu  useiden 
asiakasprojektien yhteydessä.

Tässä  tutkimuksessa  asiakkaiden  valmiudella  BI-järjestelmän  käyttöön  tarkoitettiin  niitä 
valmiuksia,  joiden  avulla  BI-järjestelmä  voitiin  ottaa  osaksi  asiakasyrityksen 
päätöksentekoa  tukemaan  liiketoimintaa.  Asiakkaan  valmiuteen  kuului  useita  eri  tasoja. 
Näitä  ovat  muun  muassa  asiakkaan  tietojärjestelmät,  henkilöt,  strategiat,  prosessit. 
Tutkimuksessa käytetty termi mittaaminen käsitetään prosessiksi, jossa kohdeorganisaation 
on  mahdollista  arvioida  asiakkaan  valmius  kypsyysmallin  mahdollistamilla  mittareilla 
BI-järjestelmän käyttöön. Tässä tutkimuksessa mittaamisella tarkoitettiin niitä valmiuksia, 
joiden  avulla  asiakkaan  valmiudelle  on  mahdollista  antaa  arviointi,  kuten  taso  tai  sitä 
vastaava  numero,  sekä  selvitys  siitä,  miksi  asiakkaan  valmius  on  sillä  nimenomaisella 
tasolla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, onko jokin osa vaatimusalueesta toteutettu vai ei. 

5.3 Kypsyysmallin vaatimukset

Kohdeorganisaation toiminta perustui asiakasprojekteihin, ja niiden tuottamaan lisäarvoon 
asiakkaille.  Kohdeorganisaation  näkökulmasta  asiakasprojektin  läpivieminen  sovituissa 
aikataulussa  sekä  resursseissa  on tärkeää,  ja  kaikki  tätä  tavoitetta  helpottavat  ja  tukevat 
toiminnot  ja  työkalut  ovat  tervetulleita.  Myös kypsyysmallin  vaatimukset  olivat  peräisin 
asiakasprojekteista; kypsyysmallin avulla projektityötä oli mahdollista tehostaa entisestään.  

Kohdeorganisaatiossa  asiakkaiden  valmius  BI-järjestelmän  käyttöön  selvitettiin  aina 
tarvittavalla tasolla projektin läpiviemiseksi. Kohdeorganisaatiossa oli kuitenkin huomattu 
tarve kypsyysmallin luomiseksi helpottamaan työtä asiakkaiden valmiuden kartoittamisessa. 
Tavoitteena oli tuottaa malli,  joka soveltuisi sekä olemassa olevien, mutta ennen kaikkea 
uusien asiakkaiden valmiuden kartoittamiseen. 

Kypsyysmallin tärkein vaatimus oli mahdollistaa mallin käyttäjälle keinot kokonaiskuvan 
luomiseen  asiakkaan  tai  tarjouspyynnön  kohteena  olevan  yrityksen  valmiudesta  käyttää 
BI-järjestelmää. Tässä luvussa listataan tärkeimpiä kypsyysmallille asetettuja vaatimuksia.

5.3.1 Yleiset vaatimukset

Kypsyysmallin  yleisiksi  vaatimuksiksi  muodostuivat  ne  seikat,  jotka  kypsyysmallin  on 
täytettävä  jokaisella  kerralla  kun  sitä  sovelletaan.  Yleiset  vaatimukset  (taulukko  5) 
määriteltiin  kohdeorganisaation  puolelta  keskusteluissa  kohdeorganisaation  henkilöstön 
kanssa.  Osa vaatimuksista  perustui  tutkijan  asiantuntijuuteen kohdeorganisaatiossa,  ja  oli 
hankittu sekä ennen tutkimuksen toteuttamista että tutkimuksen tekemisen aikana. 
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Taulukko 5. Kypsyysmallin yleiset vaatimukset. 

Vaatimus Kuvaus

1.  Kypsyysmallia  pystytään 
soveltamaan eri asiakkaisiin.

Kypsyysmallia  on  mahdollista  soveltaa 
asiakkaisiin  riippumatta 
asiakasorganisaation  koosta  tai 
toimialueesta.

2.  Kypsyysmallin  avulla  on 
mahdollista  luoda  kokonaiskuva 
asiakkaan  nykytilanteesta 
BI-järjestelmän käytössä.

Kypsyysmallin tärkein vaatimus on pystyä 
luomaan  kokonaiskuva  asiakkaan 
tilanteesta. 

3.  Asiakkaan  sijoittaminen 
kypsyysmallin  asteikolle 
nykytilanteen mukaan.

Kypsyysmallin avulla asiakkaalle voidaan 
antaa  arvio  kypsyydestä  BI-järjestelmän 
käyttöön.  Tämä  voi  olla  esimerkiksi 
numeerinen  arvo,  joka  vastaa  asiakkaan 
sijaintia  kypsyysmallin  asteikolla,  ja 
samalla  kypsyyttä  BI-järjestelmän 
käyttöön. 

 

Taulukkoon 5 on kuvattu kypsyysmallin  yleiset  vaatimukset ja niiden sanallinen kuvaus. 
Nämä vaatimukset tulivat kohdeorganisaatiolta, ja olivat määritelty niin että ne tulisi täyttää 
aina kypsyysmallia sovellettaessa. 

5.3.2 Vaatimusalueet

Kohdeorganisaation yleisten vaatimusten lisäksi kypsyysmallin  oli  täytettävä vaatimukset 
liittyen  erillisiin  vaatimusalueisiin,  jotka  mallin  tuli  kattaa  mikäli  soveltaminen  oli 
mahdollista.  Verrattuna  yleisiin  vaatimuksiin,  vaatimusalueet  määrittelevät  tarkemmin 
yksittäisen  alueen,  joka  vaikuttaa  kypsyysmallin  sisältöön.  Taulukossa  6  esitetään 
kypsyysmallille asetetut vaatimusalueet, jotka yhdessä muodostavat kypsyysmallin sisällön. 
Vaatimusalueet  asettavat  vaatimukset  kypsyysmallille,  mutta  samalla  ne  muodostavat 
sovellusalueet, joiden parissa kypsyysmallia voidaan hyödyntää. 

Vaatimusalueiden  määrittelyyn  vaikuttivat  kohdeorganisaation  toteuttamat  useat 
asiakasprojektit. Näiden projektien yhteydessä asiakkaiden BI-järjestelmiä analysoidaan eri 
alueilta, joista tähän lukuun on kerätty keskeisimmät. Valintaperusteena alueille oli niiden 
keskeisyys asiakasprojekteissa. Kypsyysmalliin sisällytetyt vaatimusalueet (taulukko 6) ovat 
alueita, jotka kohdeorganisaation projektiryhmät analysoivat uusia projekteja aloitettaessa. 
Analysoinnin  painopiste  riippuu  projektien  sisällöstä,  mutta  esimerkiksi  järjestelmät 
-vaatimusalue on keskeisessä osassa jokaisessa projektissa, jossa kehitetään BI-järjestelmiä. 
Näihin  vaatimusalueisiin  törmätään  myös  uusasiakashankinnassa,  jonka  haasteita  tässä 
tutkimuksessa  kehitetty  malli  pyrkii  selventämään  BI-kypsyyttä  mittaamalla  ja 
selventämällä mahdollisten uusien asiakkaiden BI-järjestelmien tilaa. 
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Taulukko 6. Kypsyysmallin vaatimusalueet.

Vaatimus Kuvaus

1. Järjestelmät Käytössä  olevien  BI-järjestelmien,  sekä 
niiden  käyttäjien  määrät, 
toiminnanohjausjärjestelmät,  tietokannat 
sekä  niiden  välinen  tiedon  integrointi 
BI-järjestelmiin.

2. Organisaatio Asiakasorganisaation  henkilöstö,  joka 
käyttää  BI-järjestelmiä.  Lisäksi  listaukset 
jos  asiakkaalla  on  käytössä  esimerkiksi 
Business  Intelligence  Competence  Center 
tai  muu vastaava  organisaatioryhmä,  joka 
on keskittynyt  BI:iin.  Vaatimusalue kattaa 
lisäksi tunnistetut BI-käyttäjäryhmät. Näitä 
voivat  olla  esimerkiksi  raportoijat  tai 
tietovaraston  kehittämiseen  erikoistuneet 
henkilöt. 

3. Prosessit Keskeiset  prosessit,  joita  on  tuettu  BI:n 
avulla.  Näitä  ovat  muun muassa myynti-, 
osto- ja valmistusprosessit. 

4. Johtaminen Asiakasorganisaation  johtamisen 
tukeminen  BI:n  avulla.  Tähän 
vaatimusalueeseen  kuuluvat  ne toiminnot, 
joissa  asiakasorganisaation  johto 
hyödyntää  BI:ta  päätöksenteon  tai 
yrityksen eteenpäin viemisen tueksi. 

Taulukossa  6  nähdään,  että  kypsyysmallille  asetetut  vaatimusalueet  eroteltiin  selkeiksi 
osa-alueiksi ilman päällekkäisyyttä. Kuten luvussa 5.3.1 esitetyt yleiset vaatimukset, myös 
kypsyysmallin vaatimusalueet kerättiin tutkijan toimiessa asiantuntijana kohdeorganisaation 
projekteissa. 

5.4 Kypsyysmallin rakentaminen

Tutkimuksen  tavoitteena  oli  rakentaa  kypsyysmalli,  jonka  avulla  kohdeorganisaation  on 
mahdollista  muodostaa  käsitys  asiakkaidensa  valmiudesta  BI-järjestelmien  käyttöön. 
Kypsyysmallin  toteuttamisessa  hyödynnettiin  Hevnerin  et  al.  (2004)  esittelemää 
suunnittelutieteellistä  lähestymistapaa,  joka  mahdollisti  konstruktion,  jossa  keskeisessä 
osassa  ovat  arviointi  ja  kehittäminen  ympäristöstä  saatavien  tarpeiden  ja  tietämykseen 
perustuen. 
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Kuvassa 18 on esitetty korkean tason prosessikuvaus kypsyysmallin konstruktiosta. Kuvan 
keskellä on esitetty mallin konstruktio, jossa kypsyysmalli suunnitellaan ja toteutetaan sekä 
arvioidaan.  Mallin  rakentamisen  kannalta  keskeisimmät  vaikuttavat  tekijät  olivat 
kohdeorganisaation vaatimukset, sekä teoriat erilaisista BI-kypsyysmalleista. 

Kuva 18. Kypsyysmallin konstruktioprosessi. 

Kuvassa 18 on esitetty, miten kypsyysmallin konstruktio toteutettiin Henverin et al. 
(2004)  esittelemään  suunnittelutieteellisen  tietojärjestelmien  viitekehykseen 
pohjautuen.  Kypsyysmallin  toteutus  perustui  kohdeorganisaatio  määrittämiin 
tarpeisiin,  jotka  koostuivat  yleisistä  vaatimuksista  sekä  vaatimusalueista.  Yleisten 
vaatimusten  kohdalla  kypsyysmallin  tuli  kattaa  nämä jokaisella  kerralla,  kun sitä 
sovellettiin.  Vaatimusalueet  listaavat  ne  BI-järjestelmän  alueet,  jotka  mallin  tuli 
kattaa.  Tietämyskannan  puolelta  kypsyysmallin  konstruktioon  vaikuttivat  teoriat 
BI:ssa  käytetyistä  kypsyysmalleista.  Kuvan  18  keskellä  nähdään,  miten  malli 
toteutettiin,  sekä  arvioitiin  analyyttiseen  ja  tapauksen  kautta  tehtyyn  arviointiin 
pohjautuen. 

5.4.1 Kypsyysmallin asteikko ja kypsyystasot

Kypsyysmallin  rakentaminen  aloitettiin  arviointiasteikon  toteutuksella.  Tavoitteena  oli 
tuottaa  asteikko,  joka  antaisi  kypsyysmallin  käyttäjälle  nopean  yleiskuvan  asiakkaan 
kypsyystasosta.  Tässä  tutkimuksessa  esitellyistä  kypsyysmalleista  kaikki  käyttävät 
jonkinlaista  numeraalista  arvoa  kypsyyden  esittämiseen.  Myös  tässä  tutkimuksessa 
toteutettuun malliin  valittiin  käytettäväksi  numeerinen asteikko.  Yksi  kohdeorganisaation 
kypsyysmallille  asettamista  yleisistä  vaatimuksista  oli  asiakkaan  sijoittaminen 
kypsyysmallin asteikolle asiakkaan nykytilan kartoittamiseksi. 
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Kuva 19. Kypsyysmallin kypsyystasot ja vaatimusalueet. 

Kypsyysmallin  rakentaminen  aloitettiin  kehittämällä  asteikko,  jonka  avulla  kuvattiin 
asiakkaan  valmiutta  BI-järjestelmän  käyttöön.  Tämä  asteikko  on  esitetty  kuvassa  19. 
Asteikko suunniteltiin niin, että sen avulla asteikon lukijan oli mahdollista nähdä selkeästi, 
mikä  on  asiakkaan  kypsyystaso eri  vaatimusalueilla.  Kuvan 19 vasemmassa  laidassa  on 
määritelty  kypsyysmalliin  kuuluvat  vaatimusalueet.  Kypsyysmallin  vaatimusalueet 
määriteltiin  kohdeorganisaation  puolelta,  kuten  on  kuvattu  luvussa  5.3.2.  Tarkemmin 
vaatimusalueiden sisältöä sekä niiden mittaamista on kuvattu luvuissa 5.4.2 sekä 5.4.3.

Kuvan 19 yläosassa nähdään määritellyt kypsyystasot KT1 – KT5, sekä miten  kypsyystasot 
ovat jakaantuneet eri vaatimusalueiden välillä. 

Kypsyystasot

Kypsyysmallille  määriteltiin  viisi  kypsyystasoa.  Muut  tässä  tutkimuksessa  esitellyt 
kypsyysmallit sisälsivät neljästä kuuteen kypsyystasoa. Viittä tasoa käytettiin useammassa, 
ja myös tässä tutkimuksessa toteutettuun malliin valittiin viisi taosa kuvaamaan kypsyyden 
eri  tasoja.  Viisi  tasoa  mahdollisti  kypsyyden kuvaamisen  riittävän  tarkasti.   Nämä tasot 
saivat kirjainlyhenteen KT (kypsyystaso), ja tämän lisäksi numeerisen arvon yhdestä viiteen 
kuvaamaan kypsyyden tasoa, joista tasolla yksi kypsyys on alhaisin, ja tasolla viisi korkein. 
Kypsyystasot määriteltiin seuraavasti:

KT1:  ’BI  puuttuu  kokonaan’ –  Kypsyysmallin  alimmalla  tasolla  BI:ta  ei  ole  määritelty 
lainkaan,  tai  se  toimii  hallitsemattomasti.  On  mahdollista,  että  BI:ta  ei  ole  tunnistettu. 
Toiminnot  ja  prosessit  ovat  adhoc  –tyyppisiä,  ja  toimintaa  leimaa  organisoimattomuus. 
Tiettyä perustoimintoja voi olla käytössä, kuten yksittäinen raportointijärjestelmä, mutta sen 
toimintaa ei ole määritelty perusteellisesti tai käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä ei ole tunnistettu. 

KT2:  ’BI  on  tunnistettu’  –  BI  on  käytössä  osana  yrityksen  toimintoja,  ja  yksittäisiä 
BI-järjestelmiä voi olla käytössä. Järjestelmät ovat eristettyjä,  ja ne palvelevat yksittäisiä 
käyttäjiä  tai  käyttäjäryhmiä.  BI-järjestelmien  määrässä  tai  ominaisuuksissa  on  puutteita. 
Mikäli käytössä on useita järjestelmiä, ovat niiden väliset integraatiot puutteellisia. Tämä 
voi  tarkoittaa,  että  järjestelmissä  on  päällekkäistä  tietoa,  tai  tiedon  luotettavuudessa  on 
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ongelmia. BI prosessit ovat yksittäisiä, ja ne vaativat kehittämistä. Yksittäisiä BI-käyttäjiä 
sekä osittain määriteltyjä  käyttäjäryhmiä,  mutta  niiden määrityksissä on suuria  puutteita. 
BI:ta ei hallita tai kehitetä kootusti. 

KT3:  ’BI  on  määritelty’  –  BI  on  hallittu  kokonaisuus,  ja  sitä  johdetaan  yhtenä 
kokonaisuutena.  BI  nähdään  koko  yrityksen  laajuisena  toimintona,  johon  panostetaan 
yrityksen johdon puolesta. Erilaisia BI-käyttäjäryhmiä on tunnistettu. 

KT4:  ’BI:ta hallitaan’  – BI on hallittua,  ja se on kiinteä osa yrityksen toimintaa.  Erona 
KT3-tasoon, tällä tasolla myös prosessit on määriteltyjä ja hallittuja. BI-käyttäjäryhmät on 
tunnistettu. 

KT5: ’BI:n jatkuva kehittäminen’ – Kypsyysmallin korkeimmalla tasolla BI on erottamaton 
osa yrityksen toimintaa, ja sitä kehitetään jatkuvasti. BI ohjaa tekemistä, ja se on tunnistettu 
yrityksen  strategiseksi  voimavaraksi,  jota  ilman  yritys  ei  voisi  luoda  kilpailuetua 
markkinoilla.  Yrityksen  toiminta  on  suunniteltu  pitkälle  tulevaisuuteen,  ja  BI  nähdään 
ratkaisevana osana tavoitteisiin pääsemiseksi.   BI:hin liittyvät prosessit on määritelty, ja 
niiden  kehitys  on  hallittua  ja  toistettavaa.   Prosessien  tiukka  määrittely  mahdollistaa 
kehitysprojektien viemisen maaliin aikatauluissa, ja kehitys on standardoitua.  

Edellä  esitettyjen  kypsyystasojen  mukaan  jokainen  asiakas,  johon  mallia  sovelletaan, 
sijoittuu jollekin kypsyystasolle. Kokonaiskypsyys on keskiarvo, joka lasketaan yksittäisille 
vaatimustasoille saaduista arvoista. Laskennassa käytetään pyöristystä ylöspäin seuraavaan 
tasoon,  mikäli  keskiarvo  on  >=X.5 ja  alempaan  kypsyystasoon  mikäli  arvo  jää  <X.5. 
Mallissa  kypsyystasosta  päätettiin  käyttää  lyhennelmää  KT.  Kypsyystasot  KT1  –  KT5 
määriteltiin niin, että KT1 edusti mallin, tai yksittäisen vaatimusalueen alinta tasoa, jolla 
useat korkeamman kypsyyden tasolle vaadittavat vaatimukset eivät täyty. KT3 määriteltiin 
mallin  keskiarvoksi,  joka  kuvaa  tasoa  jolle  suurin  osa  asiakasorganisaatioista  pyrkii. 
Verrattuna mallin keskimmäiseen tasoon, mallin korkeimmat tasot KT4 ja KT5 täydentävät 
kypsyystasoa entisestään, ja mallin alemmat tasot KT1 ja KT2 sisältävät enemmän puutteita 
kypsyystasossa kuin KT3.

5.4.2 Vaatimusalueiden määrittely

Kypsyystasoja  kuvaavan  asteikon  jälkeen  mallin  rakentaminen  jatkui  yksittäisten 
vaatimusalueiden määrittämisellä. Vaatimusalueiden määrittämisen tavoitteena oli rakentaa 
mittaristo,  jolla  asiakkaan  kypsyyttä  voitiin  mitata  konkreettisesti  vaatimusalueisiin 
perustuen.  Vaatimusalueet  kerättiin  tutkijan  työskennellessä  kohdeorganisaation 
BI-projekteissa sekä keskusteluissa kohdeorganisaation henkilöstön kanssa.

Vaatimusalueiden  mittaaminen  lähti  liikkeelle  mitattavien  kohtien  määrittämisellä,  eli 
listaamalla  kuhunkin  vaatimusalueeseen  kuuluvat  kohteet.  Kypsyysmalli  koostui  neljästä 
vaatimusalueesta:  järjestelmät,  organisaatio,  prosessit  sekä  johtaminen.  Näistä  alueista 
järjestelmät  sisälsi  edelleen  kolme  osa-aluetta:  raportointi,  lähdejärjestelmät  ja  datan 
integrointi sekä tietovarastointi. Tavoitteena oli, että mitattavat alueet olivat yksiselitteisiä, 
ja että ne oli mahdollista erottaa toisistaan. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että mittauksen 
pienin  yksikkö,  mitattava  kohta  oli  mitattavissa  vain  yhden  vaatimusalueen  sisällä. 
Vaatimusalueiden mitattavat kohdat määritellään myöhemmin tässä dokumentissa luvussa 
5.4.3. Seuraavassa on kuvattu, mitä vaatimusalueet pitävät sisällään:
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Järjestelmät

Järjestelmät –vaatimusalue määriteltiin mittaamaan niiden järjestelmien ja applikaatioiden 
kypsyyttä,  jotka  voitiin  lukea  itsenäisiksi  BI-järjestelmiksi  tai  applikaatioiksi.  Näihin 
järjestelmiin  määriteltiin  esimerkiksi  valmiit  kolmannen  osapuolen  toimittamat 
raportointijärjestelmät,  joilla  kerättiin  tietoa  operatiivisista  järjestelmistä,  kuten 
toiminnanohjausjärjestelmistä.  Vaatimusalueeseen  laskettiin  kuuluvaksi  myös  räätälöidyt 
BI-järjestelmät sekä –applikaatiot.

Yksittäisten BI-järjestelmien sekä –applikaatioiden lisäksi vaatimusalueeseen sisällytettiin 
järjestelmien väliset integraatiot, jotka tukivat asiakkaan BI:ta. Yksi keskeisistä mitattavista 
integraatioista  oli  lataukset  operatiivista  järjestelmistä  asiakkaan  tietovarastoon  tai 
tietovarastoihin, jos näitä oli toteutettu. 

Organisaatio

Tähän  vaatimusalueeseen  katsottiin  kuuluvaksi  ne  organisatoriset  toiminnot,  ryhmät  ja 
taustajoukot,  jotka  toiminnallaan  hyödyntävät  tai  tukevat  BI:n  käyttöä.  Vaatimusalueen 
mittaamisen  tuli  selventää,  millaisia  BI-käyttäjäryhmiä  ja  –käyttäjiä  löytyy.  Onko 
asiakkaalla  käytössä  esimerkiksi  BI:n  kokonaisvaltaiseen  hallintaan  käytetty  BICC 
(Business  Intelligence  Competence  Center),  vai  ovatko  kaikki  BI-käyttäjäryhmät 
tunnistamatta?  Vaatimusalueeseen  määriteltiin  kuuluvaksi  myös  BI-käyttäjien  ja 
-käyttäjäryhmien hallinnan selvittäminen. 

Prosessit

Prosessit-vaatimusalue  määriteltiin  mittaamaan,  onko  BI-prosesseja  tai  BI:ta  tukevia 
prosesseja toteutettu. Ovatko prosessit määriteltyjä, ja prosesseille on määritelty omistajat? 
Vaatimusalue  määriteltiin  kattamaan  suoraan  BI:hin  vaikuttavat  prosessit  kuten 
liiketoiminnan  mallintaminen,  tietovarastoinnin  prosessit  ja  raportoinnin  prosessit. 
Tavoitteena oli määrittää vaatimusalue kattamaan yksittäisten prosessien kautta BI-prosessin 
kypsyys kokonaisuudessaan.

Johtaminen

Johtaminen  –vaatimusalueeseen  määriteltiin  mitattavaksi  ne  kohdat,  joissa  asiakasyritys 
hyödyntää  BI:ta  osana  yrityksen  johtamista  ja  hallintaa.  Mittaamisen  lähtökohdaksi 
asetettiin  vaatimus  selvittää,  mikä  on  BI:n  hyödyntämisen  taso  asiakasyrityksen  johdon 
osalta. Oli tiedettävä, onko BI asiakasyrityksen toimintaa ohjaava voima, jota hyödynnetään 
päätöksenteon tukemisessa kaikissa tilanteissa vai onko BI:n hyödyntäminen heikkoa, tai 
sitä ei hyödynnetä lainkaan. 

5.4.3 Vaatimusalueiden kypsyyden mittaaminen

Vaatimusalueiden  määrittelyn  jälkeen  kypsyysmallin  toteutus  jatkui  vaatimusalueiden 
kypsyyden mittaamisella. Vaatimusalueiden kypsyyden mittaamisen tavoitteeksi määriteltiin 
kypsyysarvon  tuottaminen  jokaisesta  vaatimusalueesta  erikseen.  Asiakkaan 
kokonaiskypsyys  BI-järjestelmän  käyttöön  arvioitaisiin  vaatimusalueiden  mittauksen 
tuloksista.  Mittaaminen toteutettiin   hyödyntämällä  kysymyksiä,  joilla  arvioitiin  kyseisen 
vaatimusalueen kypsyyttä. Kysymykset muodostettiin niin, että vastauksien analysointi olisi 
mahdollisimman  suoraviivaista,  joten  niihin  ei  sisällytetty  avoimia  vastauksia,  eikä 
asteikkoja. 

Kypsyystason  mittaaminen  suunniteltiin  muodostettavaksi  kysymysten  avulla.  Jokaista 
vaatimus-  tai  osa-aluetta  mitattiin  samanlaisen  taulukon  avulla,  johon  määriteltiin 
kypsyystaso (KT), kuvaus sekä kysymykset. Kypsyystasojen KT1-KT5 lisäksi taulukkoon 
määriteltiin  kuvaus  sekä  kysymykset,  joiden  avulla  sanallisen  kuvauksen  määrittämään 
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kypsyyteen  sillä  vaatimus-  tai  osa-alueella  päästäisiin.  Kypsyyttä  mitattaessa  nämä 
kysymykset  käytäisiin  läpi  asiakkaan  kanssa,  tai  niitä  hyödynnettäisiin  esimerkiksi 
projektiryhmän sisällä. Myönteinen vastaus kysymyksiin tarkoittaisi  sitä, että kypsyys on 
lähellä kuvausta vastaavaa tasoa. 

Jokaiselle vaatimusalueelle määriteltiin samankaltainen taulukko kypsyyden mittaamiseen. 
Taulukkoon  määriteltiin  kolme  saraketta,  joista  ensimmäiseen  kuvasi  kypsyystasoa 
(KT1-KT5), toiseen sarakkeeseen määriteltiin kypsyystasoa vastaava sanallinen kuvaus, ja 
kolmanteen sarakkeeseen kysymykset.

Vaatimusalueiden sisälle muodostettiin tarpeen mukaan osa-alueita, joiden kypsyys mitattiin 
erikseen  osana  vaatimusalueen  kokonaiskypsyyttä.  Näiden  osa-alueiden  mittaaminen 
suunniteltiin tehtäväksi samalla taulukoilla kuin vaatimusalueiden, johon ne kuuluvat.

Järjestelmät –vaatimusalueen mittaaminen

Alueen  mittaaminen  lähti  liikkeelle  määrittämällä  vaatimusalueelle  kuuluvat  osa-alueet. 
Osa-alueiksi muodostuivat: raportointi ja tiedon hyödyntäminen, lähdejärjestelmät ja datan 
integrointi sekä tietovarastointi. 

Taulukossa 7 on esitetty raportointi ja tiedon hyödyntäminen –vaatimusalueen kysymykset 
kypsyystason mittaamiseen. 
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Taulukko 7. Raportointi ja tiedon hyödyntäminen 

KT Kuvaus Kysymykset

KT1 Raportointia  suoritetaan  ainoastaan  yksittäisten 
käyttäjien toimesta ja tarpeisiin.  Raportointi  ei 
ole  standardoitua  eikä  laajasti  käytettyä. 
Käytössä ei ole ajastettuja perusraportteja, vaan 
raportointi on adhoc –perusteista ja satunnaista. 
Raportointiin suunniteltua raportointiympäristöä 
ei  välttämättä  ole  käytössä,  vaan  raportteja 
tehdään taulukkolaskentaa, tai muita sovelluksia 
kuin  raportointiohjelmistoja  hyödyntäen. 
Raportoinnin käyttäjiin ja käyttäjäryhmiin sekä 
niiden hallintaan ei ole kiinnitetty huomiota.

Onko raportointi yksittäisten henkilöiden 
suorittamaa ja satunnaista?

Onko raporttien rakenteessa ja sisällössä 
puutteita?

Käytetäänkö raportointiin työkaluja, joita 
ei  ole  suunniteltu  koko  organisaation 
kattavaksi raportointityökaluiksi?

KT2 Tiedon  jakaminen  raporttien  muodossa  on 
säännöllistä, ja sen tarve työn tehostamiseen on 
tunnistettu.  Raporttien  sisältö  on detaljitasolla, 
ja  tästä  syystä  ne  vastaavat  vain  yksittäisiin 
kysymyksiin.  Raportointiympäristön  käyttäjien 
sekä  ryhmien  hallinnassa  ja  näiden 
käyttöoikeuksien määrittelyssä on puutteita.

Ovatko käytössä olevat raportit  rivitason 
kuvauksia  datasta,  kuten  yhden 
tapahtuman  haku  operatiivisesta 
järjestelmästä?

Onko  raportointiympäristön  hallinnassa 
puutteita?

KT3 Perusraportointi on kunnossa: ajastettuja 
perusraportteja on käytössä. Raporttien käyttäjiä 
on useita, ja käyttäjien hallinta on keskitettyä. 
Käyttäjät kuuluvat ryhmiin, ja käyttöoikeudet 
on määritelty. Raporteilta löytyy joitain 
analyysitason toimintoja kuten porautumista 
sekä tiedon rajausta dimensioihin perustuen.

Onko kaikki perusraportit määritelty?

Onko ajastettujen raporttien käyttö 
normaali toimintatapa?

Onko raportointiympäristön hallinta 
keskitettyä?

KT4 Raportoinnissa  käytössä  organisaation  johdon 
käyttämät kojelaudat (dashboard), scorecardit ja 
KPI  (Key  Performance  Indicator)  mittarit. 
Raportointi  sisältää  yrityksen  suorituskyvystä 
kertovia mittareita. Raporttien käyttämä data on 
summattua ja lähes reaaliaikaista. Käytössä voi 
olla  erityisiä  raportteja  sidosryhmille,  joiden 
raportointivaatimuksia  ei  voida  täyttää 
perusraportoinnilla. 

Käytetäänkö  perusraporttien  lisäksi 
johdolle suunnattuja raportteja?

Onko  yrityksen  johdolla  käytössä 
dashboard-raportteja tai KPI-mittaristoja?

Onko  käytössä  raportointia  erityisten 
sidosryhmien  toimesta,  joille 
perusraportointi  ei  täytä  kaikkia 
raportoinnin vaatimuksia?

KT5 Raportointi  on  analyyttistä,  ja  ennakoivaa. 
Tavoitteena  on  tulevaisuuden  ennustaminen 
raporttien tarjoamiin analysointeihin perustuen. 
Käytössä  on  edistyneen  tason  tiedon 
analysointia, kuten tiedonlouhintaa.

Onko  raportointi  analyyttista  ja 
ennakoivaa,  jonka  tarkoitus  on  luoda 
yritykselle  kilpailuetua  markkinoilla  ja 
auttaa  sopeutumaan  tulevaisuuden 
tilanteisiin?

Onko  analyyttisten  raporttien  käyttö 
arkipäivää?

Onko  tiedonlouhinta  ja  big-data  osa 
raportointia?

Raportointia  mittaavien  kysymysten  avulla  pyrittiin  mittaamaan,  millä  tasolla 
asiakasorganisaation  raportointi  on.  Kysymykset  painottuivat  selvittämään,  onko  jokin 
raportoinnin alue toteutettu vai ei (Taulukko 7). 
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Taulukko 8. Lähdejärjestelmien ja datan integroinnin mittaaminen.

KT Kuvaus Kysymykset

KT1 Lähdejärjestelmät  ovat  yksittäisiä, 
manuaalisia  tiedonlähteitä  kuten  taulukoita 
tai  muita  dokumentteja.  Näitä  tietoja 
hyödynnetään  raportoinnissa  sellaisenaan, 
tai  niiden  sisältämä  tieto  ladataan 
manuaalisesti  johonkin  operatiiviseen 
järjestelmään.

Onko  käytössä  manuaalisia 
tiedonlähteitä,  kuten  laskentataulukot, 
tiedostot?

Puuttuvatko  kaikki  dataintegraatiot 
järjestelmien välillä?

Onko  tunnistettuja  tiedonlähteitä 
päätöksenteon tueksi, mutta tietoa ei ole 
voitu hyödyntää?

KT2 Järjestelmiä  on  tunnistettu  päätöksentekoa 
tukevien  BI-järjestelmien  tiedon  lähteeksi. 
Yksittäisiä  dataintegraatioita  löytyy 
järjestelmien  välillä,  mutta 
kokonaisvaltaista  BI-alueen 
järjestelmäkarttaa ei ole toteutettu.

Onko  datan  integrointeja  toteutettu, 
mutta  niissä  on  tunnistettu  suuria 
puutteita?

Onko  järjestelmien  dokumentointi 
puutteellista?

KT3 Keskeisimmät  lähdejärjestelmät  on 
tunnistettu,  ja  integroitu  tietovarastoon. 
Käytössä  on  dataintegraatioihin 
erikoistuneita  työkaluja,  joiden  avulla 
datalataukset ovat standardoitu yhtenäiseen 
kehitysympäristöön.

Onko  keskeisimmät  lähdejärjestelmät 
päätöksenteon  tukemiseen  tunnistettu  ja 
integroitu tietovarastoon?

Käytetäänkö  tiedon  integrointiin  siihen 
suunniteltuja dataintegraatiotyökaluja?

KT4 Keskeisten  lähdejärjestelmien  ja 
tietovarastoon  integroinnin  lisäksi  data 
integroidaan  datamartteihin,  tai  muihin 
järjestelmiin eri sidosryhmien käyttöön. 

Dataintegraatioiden  suorituskykyyn 
kiinnitetään  huomiota,  ja  niitä  kehitetään 
jatkuvasti. 

Onko  dataintegraatiot  datamartteihin 
toteutettu?

Onko  dataintegraatioiden 
suorituskykyyn,  ja  niiden  kehittämiseen 
kiinnitetty huomiota?

KT5 Tiedon  integrointi  on  suunniteltu  pitkälle 
tulevaisuuteen. Lähdejärjestelmien elinkaari 
on suunniteltu tiekarttojen (roadmap) avulla 
pitkälle  tulevaisuuteen.  BI-järjestelmän 
sisäisten  tietolähteiden  lisäksi  käytössä  on 
ulkoisia  tiedonlähteitä,  kuten  web-sivustot, 
RSS-feedit, tweetit. 

Tiedon integrointi  suoritetaan  vakiintuneen 
prosessin  mukaan,  jota  parannetaan 
jatkuvasti. 

Onko  tiedon  integrointi 
suunnitelmallinen  ja  toistettava 
toimenpide?

Onko  dokumentaatio  kattavaa,  ja  sitä 
ylläpidetään?

Käytetäänkö  lähdejärjestelminä  myös 
ulkoisia järjestelmiä?

Lähdejärjestelmien ja datan integroinnin tasoa mittaavat kysymykset pyrkivät selvittämään, 
onko lähdejärjestelmiä integroitu osaksi päätöksentekoa tukevaa toimintaa, ja millä tasolla 
(Taulukko  8).  Tämän  osa-alueen  alimmalla  kypsyystasolla  lähdejärjestelmien  tietoa 
hyödynnetään  manuaalisesti,  ilman  että  niitä  on  integroitu  osaksi  koko  organisaation 
päätöksentekoa.  Korkeimmalla  kypsyystasolla  lähdejärjestelmien käyttö  on monipuolista, 
jossa  lähdejärjestelminä  toimivat  myös  ulkoiset  järjestelmät  sisäisten  lähdejärjestelmien 
lisäksi.  Lisäksi  tällä  kypsyystasolla  uusien  lähdejärjestelmien  hyödyntäminen  on 
suunnitelmallista, ja se on toistettavissa oleva, määritelty prosessi. 



53

Taulukko 9. Tietovarastoinnin mittaaminen.

KT Kuvaus Kysymykset

KT1 Käytössä  on  yksittäisiä  operaativisia 
järjestelmiä eri  kohderyhmien käyttöön. 
Raportointia  tehdään  suoraan  näistä 
järjestelmistä,  eikä  tietoa  integroida 
järjestelmien välillä tai tietovarastoon. 

Puuttuvatko  tietovarasto  tai  datamartit 
kokonaan?

Onko raportointi paikallista?

KT2 Käytössä on konsolidoituja järjestelmiä, 
joissa  tietoa on  integroitu  järjestelmistä 
toiseen.  Nämä  järjestelmät  eivät 
kuitenkaan  täytä  tietovaraston 
tunnusmerkkejä. 

Onko  järjestelmien  välisiä 
dataintegraatioita toteutettu?

Puuttuuko  raportointijärjestelmä,  joka 
täyttää tietovaraston tunnusmerkit?

KT3 Käytössä  on  tietovarasto,  joka  sisältää 
keskeisimmän  organisaation 
raportointiin tarvittavan tiedon. Käytössä 
on lisäksi datamartteja, mutta ratkaisu ei 
kata koko organisaatiota.

Onko  käytössä  tietovarasto  sekä 
datamartteja?

Puuttuuko  koko  organisaation  kattava 
EDW(Enterprise Data Warehouse)?

KT4 Käytössä on koko organisaation kattava 
EDW  (Enterprise  Data  Warehouse). 
Tämän  lisäksi  käytössä  on  tarvittavat 
datamartit  liiketoimintayksiköiden  ja 
–ryhmien käyttöön.

Onko käytössä EDW?

Onko  käytössä  tarvittavat  datamartit 
erillisten sidosyksiköiden käyttöön?

KT5 EDW:n  lisäksi  käytössä  kustomoituja 
ratkaisuja,  joita  EDW  ei  pysty 
täyttämään,  kuten  portaalit. 
Tietovaraston  jatkuvaan  kehittämiseen 
kiinnitetään runsaasti huomiota.

Onko  EDW:n  sekä  datamarttien  lisäksi 
käytössä  kustomoituja  ratkaisuja  kuten 
portaaleja?

Onko  tietovarastoinnin  kehittäminen 
jatkuva prosessi?

Tietovarastoinnin  mittaamiseen  suunniteltujen  kysymysten  tavoitteena  oli  luoda  selkeä 
käsitys  siitä,  onko  asiakasorganisaatiossa  toteutettu  tietovarastoja  (Taulukko  9). 
Tietovarastoinnin mittaamisen alimmalla kypsyystasolla tietovarastoa tai datamartteja ei ole 
toteutettu lainkaan. Korkeimmalla kypsyystasolla organisaatio käyttää EDW-tietovarastoa, 
datamartteja, sekä kustomoituja ratkaisuja,  joiden avulla päätöksentekoa voidaan tehostaa 
entisestään.  

Organisaatio -vaatimusalueen mittaaminen

Vaatimusalueen mittaamisen tavoitteena oli selvittää, millä tasolla BI:hin liittyvät henkilöt, 
ryhmät, osastot ja muut vastaavat sidosryhmät on määritelty. 
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Taulukko 10. Organisaatio -vaatimusalueen kysymykset.

KT Kuvaus Kysymykset

KT1 BI-käyttäjiä,  tai  -ryhmiä  ei  ole 
tunnistettu lainkaan. Yksittäiset henkilöt 
voivat  hyödyntää  BI:ta,  mutta  näitä 
käyttäjiä ei ole tunnistettu BI-käyttäjiksi 
organisaatiotasolla.  Käyttäjienhallinta 
puuttuu kokonaan.

Ovatko  kaikki  BI-käyttäjät 
tunnistamatta?

Puuttuuko  BI-käyttäjienhallinta 
kokonaan?

KT2 Yksittäisiä BI-käyttäjiä sekä ryhmiä on 
tunnistettu.  Puutteita  on  käyttäjien 
hallinnassa,  sekä  BI-organisaation 
rakenteen  määrittelyssä.  BI:ta 
hyödyntävät  henkilöitä  ei  ole  liitetty 
kuuluvaksi  BI-käyttäjäryhmiin  tai 
BI-organisaation rakenteisiin. 

Onko  yksittäisiä  käyttäjiä  tai  ryhmiä 
tunnistettu?

Onko BI:ta käyttävät henkilöt tunnistettu 
osaksi  organisaatiorakennetta,  mutta 
käyttäjien hallinta ei ole suunniteltua?

KT3 Kaikki keskeisimmät BI-käyttäjäryhmät 
on  tunnistettu,  ja  käyttäjät  on  liitetty 
osaksi  näitä  ryhmiä.  Ryhmiä  hallitaan 
organisoidusti. 

Onko  kaikki  BI-käyttäjäryhmät 
tunnistettu,  ja  jokainen  BI-käyttäjä 
kuuluu johonkin näistä ryhmistä?

Kuuluvatko  kaikki  käyttäjät  johonkin 
BI-käyttäjäryhmään?

Onko käyttäjien hallinta organisoitua?

KT4 Käytössä  on  BICC  (Business 
Intelligence  Competence  Center),  joka 
koordinoi  ja  hallitsee  BI:ta  koko 
organisaation laajuisesti.

Onko käytössä BICC?

KT5 Organisaatio  tukee  ja  kannustaa  BI:n 
käyttöön  sekä  innovointiin  uusien 
BI-ratkaisujen löytämisessä ja käytössä 
koko organisaation käyttöön.  

Tuetaanko  BI:n  käyttöä  koko 
organisaation tasolla?

Kannustetaanko  uusien 
BI-innovaatioiden löytämiseen?

Taulukossa  10  on  listattu  eri  kypsyystasot  organisaatio  –vaatimusalueelle.  Alimmalla 
kypsyystasolla  KT1  BI-käyttäjiä  ja  –ryhmiä  ei  ole  tunnistettu  lainkaan,  mahdollisia 
yksittäisiä käyttäjiä lukuun ottamatta. Organisaatio –vaatimusalueen korkeinta kypsyystasoa 
kuvaa  KT5,  jolla  organisaation  kaikki  BI-käyttäjät  ovat  tunnistettu  ja  määritelty. Tämän 
lisäksi  organisaatiota  leimaa  BI:n  omaksuminen  koko  organisaation  työkaluksi,  ja 
kannustaminen sen käyttöön. 



55

Prosessit – vaatimusalueen mittaaminen

Prosessit  -vaatimusalueen  kysymyksillä  mitattiin  BI-prosessien,  tai  BI:hin  liittyvien 
prosessien kypsyyttä. Nämä kysymykset ovat esitetty taulukossa 11.

Taulukko 11. Prosessien mittaaminen.

KT Kuvaus Kysymykset

KT1 BI-prosesseja,  tai  BI:hin  liittyviä 
prosesseja ei ole määritelty.

Ovatko prosessit määrittelemättä?

KT2 BI-prosessit  tai  BI:hin  liittyvät 
organisaation  keskeiset  prosessit  on 
tunnistettu,  mutta  niiden 
määrittelemisessä on ongelmia. 

Onko  keskeiset  prosessit  tunnistettu? 
Onko  prosessien  määrittelyssä  tai 
tunnistamisessa ongelmia?

KT3 Keskeiset  prosessit  BI-järjestelmän 
käytön tukemiseen on määritelty. Näitä 
prosesseja  voivat  olla  BI-prosessit, 
kuten  tiedon  lataaminen 
lähdejärjestelmistä  raporteille,  tai 
organisaation  keskeisten  prosessien, 
kuten  myynti-,  osto-,  varastointi-  tai 
esimerkiksi  reklamaatioprosessien 
mallintaminen.

Onko  organisaation  keskeisimmät 
prosessit tunnistettu ja määritelty?

Onko  BI-prosessit  tunnistettu  ja 
määritelty?

KT4 Prosessit  on  määritelty  ja  niiden 
kehittäminen  on  järjestelmällistä. 
Prosesseilla  on  määritellyt  omistajat, 
jotka  kehittävät  niitä  vakiintuneiden 
käytäntöjen  mukaan.  Prosessit  ovat 
dokumentoitu  vakiintuneen  käytännön 
mukaan.

Onko  kaikille  prosesseille  määritelty 
omistajat?

Onko prosessit dokumentoitu?

KT5 Uusien  prosessien  tunnistaminen, 
kehittäminen  ja  mallinnus  tehdään 
vuorovaikutteisesti  BI:n  kanssa. 
BI-prosessit  ovat  säännöllisiä  ja 
toistettavia. BI-prosessi on esimerkiksi 
uuden tietolähteen käyttöön ottaminen 
ja hyödyntäminen raportoinnissa. 

Onko  BI  huomioitu  organisaation 
prosessien kehittämisessä?

Tehdäänkö  prosessien  kehittämistä 
vuorovaikutteisesti BI:n kanssa?

Prosessien  mittaamisen  alin  kypsyystaso  ilmentää  tilannetta,  jossa  kohdeorganisaation 
prosessit ovat tunnistamatta ja määrittelemättä.  Tällaisessa tilanteessa kohdeorganisaation 
toiminta voi sisältää piirteitä, joissa jokin keskeinen toiminto toteutetaan säännöllisesti ja 
prosessimaisesti,  mutta  toimintoa  ei  ole  määritelty  toistettavaksi,  määritellyksi  ja 
dokumentoiduksi  prosessiksi.  Prosessien  mittaamisen  korkeimmalla  kypsyystasolla 
kohdeorganisaation  prosessit  ovat  määritelty,  dokumentoitu,  ja  jokaisella  prosessilla  on 
omistaja.  Tämän lisäksi prosessien kehitys kulkee käsi kädessä BI:n kehittämisen kanssa 
(Taulukko 11). 
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Johtaminen – vaatimusalueen mittaaminen

Vaatimusalueen mittaamisella pyrittiin saamaan vastauksia siihen, miten BI:ta hyödynnettiin 
kohdeorganisaation päätöksenteon tukena. 

Taulukko 12. Johtamisen mittaaminen.

KT Kuvaus Kysymykset
KT1 BI:ta  ei  käytetä  johdon  päätöksenteon 

tukemiseen.  BI-työkaluja  ei  käytetä 
päätöksenteon tukemiseen.

Tekeekö  johto  päätöksentekoa  ilman 
BI:ta?

Puuttuuko  BI  johdon  päätöksenteon 
välineistä?

KT2 Organisaation  päätöksenteosta 
vastaavista henkilöistä osa käyttää BI:ta 
päätöksenteon  tukemiseen.  BI  ei  ole 
vakiintunut  koko  organisaation 
käyttämäksi tekniikaksi. BI-työkalut ovat 
yksinkertaisia. 

Onko  BI  vain  pienen  joukon  käyttämä 
väline päätöksenteon tukemiseen?

Onko tavoitteissa laajentaa BI:n käyttöä 
organisaation johdon parissa?

KT3 BI  on  tunnistettu  tärkeäksi 
päätöksentekoa tukevaksi tekniikaksi,  ja 
se  on  käytössä  useammassa  yksikössä 
johtamisen tukemiseen. 

Onko BI:n käyttö laajaa?

Onko  BI:ta  käytössä  useassa  eri 
yksiköissä?

Onko  BI  tunnustettu  tekniikka 
päätöksenteossa?

KT4 BI  on  tärkein  apuväline  päätöksenteon 
tukemiseen.  Johto  käyttää  BI:ta  laajasti 
organisaation kaikilla tasoilla,  ja luottaa 
BI:n  tuottamaan  tietoon.  Organisaation 
ylimmän  johdon  lisäksi  BI:ta  käyttävät 
yksiköiden  ja  ryhmien  johtajat. 
BI-ratkaisut  johdon  tueksi  ovat 
kehittyneitä ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Onko  BI  tärkein  väline  päätöksenteon 
tukemisessa?

Käytetäänkö  BI:ta  organisaation 
johtamisen kaikilla tasoilla?

Kehitetäänkö  johtamisen  BI-ratkaisuja 
jatkuvasti?

KT5 BI  on  erottamaton  osa  päätöksentekoa. 
Tärkeät  operatiiviset  ja  strategiset 
päätökset  tehdään  BI-järjestelmien 
tuottamiin  tietoihin  perustuen.  Koko 
organisaation  johto  on  sitoutunut  BI:n 
käyttöön,  ja  luottaa  järjestelmien 
tuottamaan  tietoon.   Johdolla  on 
käytössään  BI-dashboardeja  ja  muita 
ylimmälle  johdolle  suunnattuja 
BI-ratkaisuja  organisaation 
suorituskyvyn monitorointiin. 

Onko  BI  operatiivisten  ja  strategisten 
päätösten perustana?

Ovatko BI-järjestelmät käytössä kaikilla 
organisaation johdon eri tasoilla?

Taulukossa  12  on  listattu  johtamisen  mittaamiseen  tehdyt  kysymykset.  Johtamisen 
mittaaminen keskittyi selvittämään, kuinka paljon BI:ta hyödynnetään kohdeorganisaation 
johdon parissa.  Johtamisen mittaaminen alin  kypsyystaso kuvaa tilannetta,  jossa BI:ta  ei 
hyödynnetä  lainkaan  johtamisen  apuvälineenä.  Korkeimmalla  kypsyystasolla  BI  on 
erottamaton osa koko organisaation johdon päätöksentekoa.
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6. Tulokset ja havainnot

Tutkimuksen tuloksena tuotettiin  kypsyysmalli,  jota  olisi  mahdollisuus  soveltaa erilaisiin 
asiakasorganisaatioihin.  Tässä  luvussa  esitellään  kohdeorganisaation  vaatimuksien 
perusteella kehitetty kypsyysmalli. 

6.1 Kypsyysmalli

Kypsyysmallin  rakenne  ja  sisältö  suunniteltiin  niin,  että  kokonaiskypsyys  muodostuisi 
vaatimusalueiden mittaamisen tuloksesta.  Mittaaminen tuottaa jokaiselle  vaatimusalueelle 
kypsyystason, josta edelleen muodostettaisiin  kypsyys asiakkaan BI-järjestelmän käytölle 
(Kuva 20).  

Kuva 20. Kypsyyden muodostuminen vaatimusalueiden mittaamisesta.

Kuvassa  20  on  esitetty,  miten  kypsyyden  määrittäminen  BI-järjestelmän  käyttöön  lähti 
liikkeelle vaatimusalueiden mittaamisesta. Mittaaminen tapahtui luvussa 5.4.3 määriteltyjen 
kysymysten avulla, jonka tuloksena jokaiselle alueelle saatiin muodostettua arvo kuvaamaan 
asiakkaan kypsyyttä sillä vaatimusalueella.

Kypsyysmallin  versio,  jota  sovelletaan  asiakkaan  kypsyyden  mittaamiseen,  toteutettiin 
Microsoft  Excel  taulukkolaskentaohjelman  avulla.  Tämä  mahdollisti  vaatimusalueille 
määriteltyjen kysymysten selkeän esittämisen, sekä mahdollisuuden niiden pisteyttämiseen. 
Lisäksi taulukkolaskentaohjelmistot kuten esimerkiksi Microsoft Excel, Libre Office ovat 
yleisesti käytettyjä, ja näin tekniikka ei aseta rajoituksia mallin käyttämiselle. 
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Taulukon  ensimmäiselle  välilehdelle  sijoitettiin  matriisi,  jonka  avulla  voitiin  esittää 
yhteenveto, miten kypsyystasot jakautuivat eri vaatimusalueiden kesken (Kuva 21). 

Kuvassa  21  on  esitetty  kypsyysmallin  ensimmäinen  välilehti,  jolla  esitettiin 
vaatimusalueiden  kypsyystaso.  Vaatimusalueet  listattiin  matriisin  vasempaan  laitaan,  ja 
kypsyystasot lisättiin matriisin yläosaan. Tällä tavalla kunkin vaatimusalueen kypsyys oli 
helppo  selvittää  yhdellä  vilkaisulla  kypsyysmallin  ensimmäiseltä  välilehdeltä. 
Vaatimusalueiden mittaamista varten määritellyt kysymykset lisättiin erillisille välilehdille, 
joista jokainen sisälsi yhden vaatimusalueen kysymykset. 

Vaatimusalueiden  kypsyystasoa  arvioivat  kysymykset  listattiin  omille  välilehdilleen. 
Ensimmäinen sarake välilehdellä kertoi, mihin kypsyystasoon kysymys liittyi. Seuraavassa 
sarakkeessa  esitettiin  kuvaus,  sekä  kuvaukseen  liittyvä  kysymys.  Mikäli  vastaus 
kysymykseen oli myönteinen, tarkoitti se sitä, että kypsyystaso kyseisellä vaatimusalueella 
oli lähellä sitä kypsyystasoa, jolla vastaukset kysymyksiin olivat myönteiset.

Kuva 22. Vaatimusalueiden kysymykset kypsyystason määrittämiseen.

Kuvassa  22  nähdään,  miten  kahteen  KT1-tasoa  vastaavaan  kysymykseen  on  vastattu 
myönteisesti  (arvo  K  sarakkeessa  Vastaus).  Näistä  vastauksista  voitiin  päätellä,  että 
vaatimusalueen  kypsyystaso  matala.  Kypsyysmalli  toteutettiin  niin,  että  kypsyystason 
määrittämiseen ei  käytetty  laskentakaavoja tai  automatiikkaa vastauksiin  perustuen, vaan 

Kuva 21. Vaatimusalueiden kypsyystasot.
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kypsyystason  määrittäminen  jäi  lopulta  mallin  käyttäjälle  (Kuva  23).  Tähän 
lähestymistapaan  vaikuttivat  useat  seikat  kuten  se,  että  kypsyystason  määrittämiseen 
suunniteltujen  kysymysten  määrä  ei  ollut  vakio,  jolloin  kysymysten  muuttaminen 
laskettaviksi  arvoiksi  olisi  voinut  tuottaa  tuloksia  jotka  eivät  kuvaisi  kypsyyttä  oikein. 
Toisaalta  kypsyysmalli  mahdollistaa  laajan  sovellettavuuden,  ja  mallin  käytön  erilaisten 
asiakasorganisaatioiden kesken. Malli ei rajoittanut mitenkään tapaa, jolla vaatimusalueen 
kypsyyttä kuvaaviin vastauksiin vastattiin. Käyttäjällä oli mahdollisuus vastata myönteisesti 
esimerkiksi  kuvassa  22  esitettyihin  kysymyksiin,  jotka  kertoisivat  käyttäjälle,  että 
kohdeorganisaation kypsyystaso kyseisellä vaatimusalueella on matala, KT1. Tämän lisäksi 
oli  mahdollista,  että  käyttäjä  voisi  vastata  myönteisesti  esimerkiksi  yhteen  kypsyystasoa 
KT2 kuvaavaan kysymykseen. Tämä tarkoittaisi, että kypsyystaso olisi jossakin tason KT1 
ja KT2 välillä, mutta mallin soveltajalle jää lopullinen päätös vaatimusalueen kypsyystason 
valinnasta.  Sovellettavuuden  lisäksi  mallin  rakenne  muodostui  yksinkertaiseksi,  ja 
mahdollisti helpon kysymysten, kuvausten ja mallin yleisen muokkauksen.

            

Kuva 23. Kypsyystason valitseminen pudotusvalikosta.

Vaatimusalueelle  määriteltyjen  kysymysten  perään  tehtiin  pudotusvalikko,  josta 
kypsyysmallin  käyttäjä  valitsee  sopivan  arvon  kuvaamaan  kyseisen  vaatimusalueen 
kypsyyttä (Kuva 23). Valittu kypsyystason näytettiin mallin ensimmäisellä välilehdellä, joka 
näytti kypsyystason jokaiselle vaatimusalueelle (Kuva 21). 
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Kuvassa 24 on kuvattu elementit, jotka valmis kypsyysmalli sisälsi. Vaaleampi alue kuvassa 
24  kuvaa  kypsyysmallia,  joka  sisältää  vaatimusalueiden  kypsyyden  mittaamisen, 
vaatimusalueet, sekä kypsyyden esittäminen. 

Kuva 24. Valmiin kypsyysmallin elementit.

Kuvan 24 keskellä nähdään vaatimusalueet, joiden mittaaminen oli kypsyysmallin keskeisin 
tehtävä. Näiden alueiden sisältö määriteltiin luvussa 5.3.2. Vaatimusalueiden määrittämisen 
lisäksi  kypsyysmalli  sisälsi  vaatimusalueiden  kypsyyden  mittaamisen.  Vaatimusalueiden 
kypsyyden  mittaamiseen  määritellyt  kysymykset  on  listattu  tämän  tutkimuksen  luvussa 
5.4.3. Kypsyysmallin tuli lisäksi esittää vaatimusalueille määritellyt kypsyystasot selkeästi 
luettavassa  muodossa.  Tätä  vaatimusta  täyttämään  kypsyystasot  esitettiin  kootusti 
kypsyysmallissa kuvan 21 esittämällä tavalla. 

6.2 Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus

Tutkimuksen arviointiin käytettiin Hevnerin et al. (2004) esittelemän suunnittelutieteellisen 
viitekehyksen  keskeistä  osa-aluetta,  jossa  kypsyysmallia  arvioidaan  ulkoiseen  tietoon  ja 
tarpeisiin perustuen (Kuva 25). 

Kuva 25. Mallin arviointi (Hevner et al., 2004).

Kypsyysmalli  arvioitiin  käyttämällä  kahta  lähestymistapaa.  Ensimmäinen 
arviointimenetelmä  pyrki  toteamaan,  miten  hyvin  kypsyysmalli  täytti  sille  asetetut 
vaatimukset,  jotka  ovat  esitetty  luvussa  5.3.  Toinen  arviointimenetelmä  perustui 
tapaustutkimukseen,  jossa  kypsyysmallin  soveltuvuutta  arvioitiin  asiakasorganisaation 
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raportointijärjestelmään,  jonka  parissa  tutkimuksen  tekijä  työskenteli  tutkimuksen 
tekohetkellä. 

Kypsyysmallin arviointi yleisiin vaatimuksiin pohjautuen

Taulukoisssa  13,  14  ja  15  on  esitetty  kypsyysmallille  luvussa  5.3.1  asetetut  yleiset 
vaatimukset,  sekä  arviointi  miten  kypsyysmalli  vastaa  mallille  asetettuun  yleisiin 
vaatimuksiin.  Kypsyysmallin  yleiset  vaatimukset  painottuivat  alueisiin,  kuten  mallin 
sovellettavuuteen  eri  asiakkaisiin  riippumatta  asiakkaan  koosta,  toimialasta,  tai  muista 
ominaisuuksista.  Tämän lisäksi yleisten vaatimusten osalta arvioitiin  sitä, tarjoaako malli 
soveltajalleen  kuvan  asiakkaan  BI-järjestelmien  tilasta,  ja  kykeneekö  mallin  tarjoamaan 
asteikon tai arvon kuvaamaan tiivistettynä BI-järjestelmien tilaa. 

Taulukko 13. Kypsyysmallin soveltaminen eri asiakkaisiin. 

Vaatimus Kypsyysmallia pystytään soveltamaan eri asiakkaisiin.

Kuvaus Kypsyysmallia  on  mahdollista  soveltaa  asiakkaisiin  riippumatta 
asiakasorganisaation koosta tai toimialueesta.

Mallin 
arviointi

Kypsyysmallin eri vaatimusalueita mitattiin kysymyksillä, jotka määriteltiin 
mahdollisimman  tarkoiksi  kuvaamaan  vaatimusalueiden  kypsyyttä. 
Kypsyyden kuvaamisen lisäksi kysymysten täytyi olla tarpeeksi yleisiä niin, 
että niiden soveltaminen eri asiakkaisiin oli mahdollista. Tämä tarkoitti eri 
tekniikoiden  rajaamista  kysymyksissä.  Esimerkiksi  asiakkaan  raportoinnin 
tasoa  selvitettäessä  kysymykset  liittyivät  raportoinnin  yleisiin 
ominaisuuksiin,  kuten  ”Onko  raportointiympäristön  hallinta  keskitettyä?” 
Kysymys  ei  sisällä  esimerkiksi  tekniikkaa  tai  tapaa,  joka  rajoittaisi 
kysymyksen soveltamista eri asiakkaisiin.

Taulukko  14.  Vaatimus:  kypsyysmallin  avulla  on  pystyttävä  luomaan  kokonaiskuva 
asiakkaan BI:n käytöstä.

Vaatimus Kypsyysmallin  avulla  on  mahdollista  luoda  kokonaiskuva  asiakkaan 
nykytilanteesta BI:n käytössä.

Kuvaus Kypsyysmallin  tärkein  vaatimus  on  pystyä  luomaan  kokonaiskuva 
asiakkaan tilanteesta.

Mallin 
arviointi

Kypsyysmallin  vaatimusalueet  määriteltiin  niin,  että  ne  kattaisivat 
mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti  yleisimmät  BI-järjestelmän  käytön 
selvittämiseen  tarvittavat  vaatimusalueet.  Kypsyysmallin  avulla  oli 
mahdollista  saada  tietoon  keskeisimpien  BI-vaatimusalueiden 
kypsyystaso.
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Taulukko 15. Vaatimus: asteikko, tai arvo kuvaamaan asiakkaan nykytilaa. 

Vaatimus Asiakkaan  sijoittaminen  kypsyysmallin  asteikolle  nykytilanteen 
mukaan.

Kuvaus Kypsyysmallin  avulla  asiakkaalle  voidaan  antaa  arvio  kypsyydestä 
BI-järjestelmän käyttöön. Tämä voi olla esimerkiksi numeerinen arvo, 
joka  vastaa  asiakkaan  sijaintia  kypsyysmallin  asteikolla,  ja  samalla 
kypsyyttä BI-järjestelmän käyttöön.

Mallin 
arviointi

Kypsyysmallin  ensimmäiselle  välilehdelle  toteutettiin  asteikko,  jonka 
avulla  oli  mahdollista  todeta  eri  vaatimusalueiden  kypsyystasot. 
Asteikko on esitetty kuvassa 21.

Yleisten  vaatimusten  lisäksi  kypsyysmalli  arvioitiin  tapaukseen  perustuen,  jossa 
kypsyysmallin  mitattiin  erään  asiakasorganisaation  raportointijärjestelmän  kypsyyttä. 
Tutkimuksen tekijä työskenteli raportointijärjestelmän parissa tutkimuksen tekohetkellä. 

Tapaus kypsyysmallin arvioimiseksi

Kypsyysmallia sovellettiin tapaustutkimuksena organisaatioon, joka tutkimuksen tekemisen 
aikana  toimi  kansainvälisesti  telekommunikaatioalalla.  Suurusluokaltaan 
asiakasorganisaatio oli pörssilistattujen yritysten joukossa, työllistäen tuhansia työntekijöitä.

Kypsyysmallia  arvioitiin  hyödyntämällä  sitä  BI-kypsyystason  mittaamiseen  yhdestä 
yrityksen  tietovarastoista.  Kyseisellä  tietovarastolla  oli  asiakasorganisaatiolle  keskeinen 
merkitys, ja sitä oli ylläpidetty ja kehitetty pitkään. Tietovaraston käyttäjiä oli useista eri 
sidosryhmistä, ja ne jakaantuivat muutamiin kymmeniin raportointikäyttäjiin sekä useisiin 
tietovarastoa  käyttäviin  rajapintoihin.  Tietovarasto  oli  toteutettu  tämän  kokoisissa 
organisaatioissa laajasti käytetyillä tietokanta, dataintegraatio sekä raportointityökaluilla.

Arvioinnin  tavoitteena  oli  hyödyntää  kypsyysmalli  kohteena  olevan  BI-järjestelmän 
kypsyystason arviointiin siten, että kypsyys saataisiin mitattua jokaiselle vaatimusalueelle 
sekä  näiden  kautta  määriteltyä  järjestelmän  kokonaiskypsyys.  Mitattavan  kypsyysasteen 
lisäksi  arvioinnin  keskeisenä  osana  oli  todeta,  miten  mallin  hyödyntäminen  onnistui. 
Taulukoissa 16-21 on esitetty kypsyysmallin arviointi jokaisen vaatimusalueen kohdalla.
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Vaatimusalueiden arviointi 

Taulukko 16. Raportoinnin arviointi.

Vaatimusalue Raportointi

Kysymysten tulokset Vaatimusalueella  esitetyistä  kysymyksistä  myönteisesti 
vastattiin seuraaviin:

Onko raporttien rakenteessa ja sisällössä puutteita? KT1

Onko ajastettujen raporttien käyttö normaali toimintatapa? 
KT3

Onko raportointiympäristön hallinta keskitettyä? KT3

Kypsyystasoksi määritettiin KT3.

Arviointi Arvioinnin  kohteena  olleen  tietovaraston  kohdalla 
kypsyystaso  määrittyi  tasolle  KT3.  Tällä  tasolla 
tietovarastosta  suoritettu  raportointi  on  keskeinen  osa 
yrityksen  toimintaa.  Tällä  tasolla  käytössä  oli  ajastettuja 
raportteja, raportointiympäristön hallinta oli keskitettyä. 

Huomattavaa  arvioinnissa  oli,  että  yhteen  KT1  tason 
kysymykseen  raporttien  puutteista  saatiin  myöntävä 
vastaus.  Tästä  huolimatta  kypsyystasoksi  valittiin  KT3, 
koska  se  kuvasi  paremmin  järjestelmän  tilannetta. 
Raportoinnin  kypsyyttä  mittaavien  kysymysten  kohdalla 
huomattiin,  että  kysymykset  eivät  tuo  esiin  kypsyystasoa 
aukottomasti.  Vaatimusalueen  arvioinnissa  saatiin 
myönteisiä  vastauksia  useammalle  kypsyystasolle,  ja  näin 
kypsyystason  määrittäminen  tehtiin  arvioimalla 
kokonaisuutta, eikä pelkästään vastausten perusteella.
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Taulukko 17. Lähdejärjestelmät ja datan integrointi arviointi. 

Vaatimusalue Lähdejärjestelmät ja datan integrointi

Kysymysten tulokset Vaatimusalueella  esitetyistä  kysymyksistä  myönteisesti  vastattiin 
seuraaviin:

Onko  keskeisimmät  lähdejärjestelmät  päätöksenteon  tukemiseen 
tunnistettu ja  integroitu tietovarastoon? KT3

Käytetäänkö  tiedon  integrointiin  siihen  suunniteltuja 
dataintegraatiotyökaluja? KT3

Onko  dataintegraatioiden  suorituskykyyn,  ja  niiden  kehittämiseen 
kiinnitetty huomiota? KT4

Kypsyystasoksi määritettiin KT3.

Arviointi Lähdejärjestelmien  ja  datan  integroinnin  kohdalla  kypsyystasoksi 
määritettiin  KT3.  Arvioinnin  kohteena  olleeseen  tietovarastoon 
integroitu  data  oli  lähtöisin  useista  eri  tietolähteistä,  ja  sen 
siirtämiseen tietovarastoon käytettiin tehokasta dataintegraatioalustaa. 
Tämä  vastasi  hyvin  kypsyysmallille  asetetun  KT3  –tason 
vaatimuksia.  Lisäksi  kohteena  olleen  tietovaraston  latausten 
suorituskykyyn kiinnitettiin paljon huomiota. Tältä osin kypsyystaso 
olisi  viitannut  tasoon  KT4,  mutta  tämä  ei  pelkästään  riittänyt 
nostamaan kypsyystasoa korkeammaksi. 

Taulukko 18. Tietovarastoinnin mittaamisen arviointi.

Vaatimusalue Tietovarastointi

Kysymysten tulokset Vaatimusalueella  esitetyistä  kysymyksistä  myönteisesti  vastattiin 
seuraaviin:

Onko käytössä tietovarasto sekä datamarteja? KT3

Puuttuuko  koko  organisaation  kattava  EDW(Enterprise  Data 
Warehouse)? KT3

Onko tietovarastoinnin kehittäminen jatkuva prosessi? KT5

Kypsyystasoksi määritettiin KT3.

Arviointi Tietovarastoinnin  kypsyystasoksi  määrittyi  KT3.  Tämän  puolesta 
puhuivat  tietovaraston,  sekä  erillisten  datamarttien  toteutukset  eri 
sidosryhmien  käyttöön.  Kohteena  olleen  tietovaraston  parissa 
tutkimuksen  tekohetkellä  työskennelleet  henkilöt  kehittivät 
tietovarastoa  aktiivisesti,  joka  oli  määritelty  kypsyysmallissa 
korkeimman tason (KT5) toiminnoksi.  Tämä ei riittänyt  nostamaan 
tietovarastoinnin  kypsyystasoa  korkeimmalle  tasolle,  koska 
tietovarastointiratkaisu ei kattanut koko organisaatiota,  eikä kaikkia 
datamarteja ollut toteutettu. Vastausten jakautuminen tasoille KT3 ja 
KT5  kertoi  tilanteesta,  jossa  tietovarastointi  on  kokonaisuudessaan 
keskimääräisellä  tasolla  (KT3),  mutta  siinä  on  myös  viittauksia 
korkeimmalle kypsyystasolle tietovarastoinnin jatkuvan kehittämisen 
muodossa. Kypsyysmallin avulla on lisäksi mahdollista arvioida, mitä 
muuta korkeimmalle tietovarastoinnin tasolle vaaditaan. 
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Taulukko 19. Organisaatio -vaatimusalueen mittaamisen arviointi. 

Vaatimusalue Organisaatio

Kysymysten tulokset Vaatimusalueella  esitetyistä  kysymyksistä  myönteisesti 
vastattiin seuraaviin:

Onko  kaikki  BI-käyttäjäryhmät  tunnistettu,  ja  jokainen 
BI-käyttäjä kuuluu johonkin näistä ryhmistä? KT3

Kuuluvatko kaikki käyttäjät johonkin BI-käyttäjäryhmään? 
KT3

Onko käyttäjien hallinta organisoitua? KT3
Kypsyystasoksi määritettiin KT3.

Arviointi Organisaatio -vaatimusalueen arvioiminen kypsyysmallissa 
tuotti  selkeät  tulokset  viitaten  keskimmäiseen 
kypsyystasoon KT3. Tämä tarkoitti  kyseisen tietovaraston 
kohdalla  sitä,  että  kaikki  käyttäjät  olivat  määriteltynä,  ja 
kuuluivat käyttäjäryhmiin. Tämän lisäksi käyttäjien hallinta 
oli  organisoitua.  Korkeamman  kypsyystason 
saavuttamiseksi  tietovarastolla  pitäisi  olla  käyttäjiä 
laajemmin organisaation alueelta. Arvioinnin kohteena ollut 
tietovarasto  oli  tärkeä  käyttäjilleen,  mutta  se  ei  toiminut 
pohjana  uusien  BI-innovaatioiden  synnylle,  joka  oli 
määritelty tunnusmerkiksi korkeimmasta kypsyystasosta. 
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Taulukko 20. Prosessit –vaatimusalueen mittaamisen arviointi. 

Vaatimusalue Prosessit

Kysymysten tulokset Vaatimusalueella  esitetyistä  kysymyksistä  myönteisesti 
vastattiin seuraaviin:

Onko  organisaatio  keskeisimmät  prosessit  tunnistettu  ja 
määritelty? KT3

Onko BI-prosessit tunnistettu ja määritelty? KT3
Onko kaikille prosesseille määritelty omistajat? KT4
Onko prosessit dokumentoitu? KT4
Kypsyystasoksi määritettiin KT4.

Arviointi Prosessit  –vaatimusalueen  kypsyystasoksi  määritettin 
kypsyysmallia soveltamalla taso KT4. Arvioinnin tuloksista 
voitiin  huomata,  että  prosessit  –vaatimusalueella  saatiin 
vastauksia, jotka viittasivat kypsyystason olevan KT3, sekä 
vastauksia,  jotka  viittaisivat  kypsyystason  olevan  KT4. 
Kypsyystasoksi  määritettiin  KT4,  koska  prosesseille  oli 
määritelty  omistajat  ja  ne  oli  dokumentoitu.  Useamman 
kypsyystason  mahdollisuus  vastauksiin  perustuen 
huomioitiin vaatimusalueen kohdalla, ja se jätti mahdollisen 
tarpeen kysymysten jatkokehitykselle. 

Taulukko 21. Johtaminen –vaatimusalueen mittaamisen arviointi.

Vaatimusalue Johtaminen

Kysymysten tulokset Vaatimusalueella  esitetyistä  kysymyksistä  myönteisesti 
vastattiin seuraaviin:

Onko BI:n käyttö laajaa? KT3
Onko  BI:ta  käytössä  usealla  eri  tasolla  organisaation  eri 
yksiköissä? KT3
Onko BI tunnustettu tekniikka päätöksenteossa? KT3
Kypsyystasoksi määritettiin KT3.

Arviointi Johtaminen  –vaatimusalueen  kohdalla  kypsyystasoksi 
määrittyi  KT3.  Vastausten  perusteella  kypsyyden 
asettuminen  tälle  tasolle  oli  selkeää.  Kypsyysmalli 
määrittelee  BI-järjestelmän  käytön  tällä  kypsyystasolla 
olevan laajaa.  Se on käytössä organisaation  eri  yksikössä 
johtamisen  apuvälineenä,  sekä  sen  tarjoama  tekniikka  on 
tunnustettu  päätöksenteossa.  Nämä  vaatimukset  täyttyivät 
arvioinnin  kohteena  olleen  tietojärjestelmän  kohdalla. 
Kypsyystasoista  KT4  ja  KT5  vaatimustasolla  jäivät 
puuttumaan muun muassa tietovaraston käyttö useammalla 
johdon  tasoilla,  sekä  sen  käyttö  strategisten  päätösten 
perusteena. 

Arvioinnin kohteena olleen tietovaraston kypsyystason mittaaminen kypsyysmallin avulla 
oli johdonmukainen toimenpide. Kokonaisuudessaan arviointi oli vaivatonta, ja sen avulla 
saatiin  mitattava  arvo  jokaiselle  kypsyysmalliin  sisältyvälle  vaatimusalueelle. 
Kypsyysmallin  avulla  mitatut  kypsyystasot  eri  vaatimusalueille  pitivät  yhtä  käsityksen 
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kanssa, joka tutkimuksen tekijälle oli muodostunut hänen työskennellessään tietovaraston 
parissa tutkimuksen tekemisen aikaan. Kuvassa 26 esitetään yhteenveto eri vaatimusalueille 
saaduista arvoista. 

Kuva  26.  Arvioinnin  kohteena  olleen  tietovaraston  kypsyystasot  eri 
vaatimusalueille.

Kuvasta  26  voidaan  nähdä,  että  suurimmalle  osalle  vaatimusalueista  kypsyystasoksi 
muodostui  arvo  KT3.  Tietovarastoon  liittyvät  prosessit  olivat  määritelty  muita  alueita 
paremmin, joka näkyi mallissa korkeampana kypsyystasona. 

Arviointiin perustuen voitiin todeta, että kypsyysmalli täytti sille asetetut vaatimukset hyvin. 
Kypsyystason mittaaminen  kysymysten  avulla  oli  selkeä  ja  nopea    tapahtuma.  Yleisiin 
vaatimuksiin perustuen, mallin tuli antaa kuva kohteena olevan järjestelmän yleistilanteesta 
(kypsyydestä), sekä esittää tulos asteikolla, josta kohteena olevan järjestelmän yleistilanne 
selviää  yhdellä  vilkaisulla.  Arvioinnin  perusteella  malli  täytti  nämä  vaatimukset  hyvin. 
Arvioinnin  kohteena  olleen  tietovaraston  kypsyystasot  esitettiin  selkeällä 
taulukkotyyppisellä  asteikolla,  joka  on  nähtävissä  kuvassa  26.  Asteikkoa  vilkaisemalla 
pystyttiin  helposti  toteamaan,  että  suurin  osa  vaatimusalueiden  kypsyydestä  osuu 
keskinkertaista kypsyyttä kuvaavalle tasolle KT3. Tämän lisäksi prosessit -vaatimusalueen 
kypsyys on yhtä astetta  korkeampi kuin muut.  Kypsyystason toteamisen lisäksi asteikko 
soveltuu myös initiaatiopisteenä toimenpiteille.  Tässä esimerkissä arvioidun tietovaraston 
kohdalla prosessit -vaatimusalue sai korkeamman kypsyystason kuin muut alueet.  Mallin 
soveltajalle  tämä  voisi  tarkoittaa  toimenpiteitä,  joissa  prosessit  -vaatimusaluetta 
ryhdyttäisiin  tutkimaan  tarkemmin  ja  etsimään  niitä  seikkoja,  jotka  määrittelevät  tämän 
alueen muita kypsemmäksi. Tätä vieläkin suuremmaksi hyödyksi arvioinnin aikana nähtiin 
potentiaali  löytää  kipukohtia  niillä  alueilla,  joilla  kypsyystaso  jäisi  matalammaksi  kuin 
muut.  Kypsyysmalliin  oli  määriteltynä  konkreettiset  vaatimusalueet,  joten  kohentamista 
vaativien alueiden tunnistaminen olisi selkeää. 

Edellä  mainittujen  vaatimusten  lisäksi  yksi  yleisistä  vaatimuksista  oli  sovellettavuus. 
Kypsyysmallin tuli olla sovellettavissa erikokoisiin, eri toimialoilla toimiviin asiakkaisiin. 
Arvioinnin kohteena ollut tietovarasto edusti kokoluokaltaan suurta tietovarastoa, joka oli 
suunniteltu  täyttämään  tietyn  raportointialueen  vaatimukset  kansainvälisessä 
organisaatiossa.  Mallin soveltaminen onnistui hyvin, eikä arvioinnin aikana noussut esiin 
ongelmia  mallin  soveltamisessa,  jotka  olisivat  johtuneet  tietovaraston  tai  organisaation 
koosta.  Kypsyysmallin  suunnittelussa tähdättiin  sovellettavuuteen,  joka käytännön tasolla 
tarkoitti sellaisten kysymysten muodostamista kypsyystason mittaamiseen, jotka toimisivat 
riippumatta   kohdejärjestelmä  tai  organisaation  koosta  tai  toimialueesta.  Näiltä  osin 
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arvioinnin kohteena olleen järjestelmän kohdalla kysymykset eivät asettaneet rajoituksia tai 
tehneet  mittaamista  haastavaksi.  Arvioinnin  perusteella  kypsyystason  mittaamiseen 
suunnitellut  kysymykset  toimivat  onnistuneesti  siinä  mihin  ne  on  suunniteltu; 
BI-järjestelmän kypsyyden arviointiin.

Tapaukseen  perustuvan  arvioinnin  näkökulmasta  kypsyysmallin  soveltaminen  onnistui 
hyvin, ja sen tuottamat tulokset olivat yhteneväiset tutkijan aikaisempien ajatusten kanssa 
järjestelmän  kypsyydestä,  jotka  hänelle  olivat  muodostuneet  hänen  työskennellessä 
järjestelmän  parissa.  Tämän  lisäksi  arvioinnin  aikana  huomattiin,  että  kypsyysmallissa 
esitetyt kysymykset ovat sen kriittisin kohta, ja niiden määrittelyyn tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.  Kypsyysmallin  kysymysten  kohdalla  todettiin,  että  kypsyysmallin  tuottamat 
vastaukset eri vaatimusalueiden kypsyydestä olivat yhtä hyviä kuin kysymykset, joilla niihin 
päästiin. Tällä tarkoitettiin sitä, että mitä enemmän ja tarkempia kysymyksiä eri alueiden ja 
tason  mittaamisen  oli  mahdollista  muodostaa  sitä  tarkempia  ja  luotettavampia  niiden 
vastaukset  olivat.  Kypsyysmallin  avulla  mittaaminen  perustui  toimintatapaan,  jossa 
kypsyyden  mittaaminen  tehtiin  konkreettisesti  kysymyksiin  perustuen,  ja  tästä  syystä 
kysymysten osuus kypsyyden muodostamisessa oli keskeinen. Malli suunniteltiin niin, ettei 
kysymysten  määrä  tarvinnut  olla  vakio,  vaan  kysymykset  antoivat  suuntaa  kypsyydestä 
vastausten  muodossa.  Tämä oli  tärkeä  seikka  mallin  laajentamiselle  sekä soveltamiselle. 
Kypsyystasoa  mittaavia  kysymyksiä  oli  mahdollista  lisätä  malliin  muuttamatta  sen 
perustoimintaa.  Arvioidessa  kohteena  ollutta  tietovarastoa  huomattiin,  että  käytettyyn 
kypsyysmalliin  määritellyt  kysymykset  riittivät  määrittämään  kypsyystason,  mutta 
lisäkysymysten määrittäminen olisi tarkentanut mittaamisen tuloksia useampien vastausten 
muodossa.  Yhteenvetona  kypsyysmallin  arvioinnissa  voitiin  todeta  sen  soveltuvan 
kypsyystason  mittaamiseen  hyvin.  Arvioinnin  kohteena  ollut  tietovarasto  edusti  yleistä 
BI-järjestelmää, jollaisiin kypsyysmallia tultaisiin soveltamaan käytännön tilanteissa. 

Arvioinnin yhteydessä tutkimuksen rajoitteista  todettiin  se,  että  kypsyysmallin  avulla  on 
mahdollista  mitata  pelkästään  BI-järjestelmien  kypsyyttä  siihen  määriteltyjen 
vaatimusalueiden sekä niiden mittaamiseen määriteltyjen kysymysten vuoksi. 
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7. Pohdinta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa kypsyysmalli,  jonka avulla organisaation, ja 
edelleen  mallin  hyödyntäjän  oli  mahdollista  mitata  asiakasorganisaation  BI-järjestelmien 
kypsyyttä.  Asiakasorganisaatiolla tarkoitetaan tässä sekä olemassa olevia että mahdollisia 
uusia asiakkuuksia. Tutkimuksen taustalla oli kohdeorganisaatio, jossa tutkimuksen tekijä 
työskenteli  tutkimuksen  tekemisen  aikaan.  Tarve  kypsyysmallille  oli  noussut  esiin 
kohdeorganisaation  projekteissa,  keskusteluissa  sekä  tutkimuksen  tekijän  jokapäiväisissä 
työtehtävissä. Kohdeorganisaatio sekä tutkimuksen tekijän työtehtävät määrittelivät pitkälti 
vaatimukset  kypsyysmallille.  Kohdeorganisaatio  toimi  tutkimuksen  tekemisen  aikaan 
BI-järjestelmien  konsultointi-  ja  kehityspalveluja  tarjoavana  yrityksenä.  Organisaation 
asiakkaat olivat suuria ja keskikokoisia kotimaisia sekä kansainvälisesti toimivia yrityksiä 
eri  toimialoilta.  Kohdeorganisaation  toiminta  perustui  teknologioihin,  työkaluihin  ja 
käytäntöihin suurten tietomäärien keräämiseen, integrointiin, analysointiin sekä esittämiseen 
paremman päätöksenteon tueksi,  kuten myös Castellanos et  al (2009) BI:n määrittelevät. 
Voe ja Neil (2005) määrittelivät BI:hin termin liikearvo. Tämä oli myös kohdeorganisaation 
tärkein asiakkailleen tuottama lisäarvo BI:n avulla. 

Tutkimuksen  lähtökohdat  olivat  selkeät:  tarpeena  oli  tuottaa  kypsyysmalli,  jolla  olisi 
mahdollista  mitata  sujuvasti  asiakasorganisaation  BI-järjestelmien  kypsyyttä.  Mallille 
määritellyt  vaatimukset  puhuivat  artefaktin  luonnista,  jonka avulla  mittaamista  voitaisiin 
tehdä.  Tutkimusmenetelmäksi  valikoitui  Hevner  et  al  (2004)  esittelemä 
suunnittelutieteellinen  viitekehys  tietojärjestelmien  tutkimukseen.  Tässä  mallissa 
tutkimuksen kohteena oleva kehitettävä artefaktia  kehitetään perustuen ympäristöön sekä 
tietämykseen  perustuen.  Näistä  lähtökohdista  katsoen  tutkimusmenetelmä  sopi  tähän 
tutkimukseen erinomaisesti. Tutkimusmenetelmä on esitelty tämän tutkimuksen luvussa 4. 

Tässä  tutkimuksessa  ympäristöstä  saadut  tarpeet  olivat  lähtöisin  kohdeorganisaation 
henkilöistä, projekteista, kommunikaatiosta, BI-tekniikoista sekä muista vaikutteista, jotka 
olivat läsnä organisaation joka päiväisessä toiminnassa BI:n parissa (Kuva 27). 

Hevner  et  al  (2004)  mallissaan  esittämää  tietämyskantaa  tässä  tutkimuksessa  edustivat 
kypsyysmallit,  joita  oli  hyödynnetty  BI-alueen  kypsyyden  mittaamiseen.  Organisaation 
tarpeisiin  pohjautuen,  ja  tietämyskantaan  perustuvien  tietojen  avulla  toteutettiin  tässä 
tutkimuksessa esitetty kypsyysmalli. 
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Kuva 27. Kypsyysmallin toteuttaminen. 

Kuvassa  27  nähdään,  miten  kypsyysmalli  muodostettiin  organisaation  tarpeisiin  ja 
soveltuvaan  tietoon  perustuen.  Hevnerin  et  al  (2004)  esittelemässä  viitekehyksessä 
toteuttamisvaiheeseen  sisältyy  kehitettävän  artefaktin  arviointi  sekä  jalostus.  Tässä 
tutkimuksessa  kehitettyä  kypsyysmallia  arvioitiin  analyyttiseen  sekä  tapaukseen 
perustuvaan  arviointiin  pohjautuen.  Sekä  kohdeorganisaation  vaatimuksilla,  että 
tietämyskannan  teorioilla  oli  suuri  merkitys  mallin  kehitykseen,  ja  täten  valittu 
tutkimusmenetelmä ja Hevnerin et al. (2004) esittelemä viitekehys tukivat tätä lähtökohtaa. 
Kypsyysmallin konstruktio viitekehykseen pohjautuen varmisti sen, että malli sisälsi vain ne 
alueet,  jotka  siihen  määriteltiin  kohdeorganisaation  puolelta.  Samalla  tavoin  viitekehys 
huomioi,  että  kypsyysmallin  konstruktio  huomioi  BI-teoriat  sekä  teoriat  muista 
kypsyysmalleista. 

Analyyttista  arviointia  tehtiin  toistuvasti  kypsyysmallia  kehitettäessä.  Kypsyysmallista  ei 
rakennettu useita versioita, vaan kypsyysmallin tekeminen oli iteratiivista, ja sitä kehitettiin 
pienissä osissa organisaation tarpeisiin sekä tietämyskannasta saatuihin tietoihin pohjautuen. 
Tässä  tutkimuksessa  tämä  lähestymistapa  auttoi  mallin  hioutumisessa  vaatimuksia 
vastaavaksi. Mikäli  tässä tutkimuksessa kehitetty kypsyysmalli olisi toteutettu useamman 
tutkijan toimesta, mallin iterointi olisi varmasti ollut täysin toisenlaista. Tässä tutkimuksessa 
tutkimuksen  tekijällä  oli  vapaat  kädet  muokata  mallia  konstruktion  aikana  vaatimuksia 
vastaavaksi  tietämykseen  ja  huomioihin  perustuen.  Hevnerin  et  al.  (2004)  esittelemä 
viitekehys  sisältää  mallin  analysoinnin  ja  jalostuksen  mallin  konstruktion  yhteydessä. 
Viitekehys ei ota kantaa siihen, miten iteraatioita arvioinnin ja jalostamisen välillä tehdään. 
Tämän tutkimuksen osalta tärkein seikka oli, että arviointia ja jalostusta tehtiin. Ei niinkään, 
miten se tehtiin. Tältä osin Hevnerin et al. (2004) esittelemän viitekehys vaikutti suuresti 
tämän tutkimuksen onnistumiseen. 

Kohdeorganisaatiolta saadut vaatimukset olivat määritelty selkeästi,  ja niiden täyttäminen 
mallin avulla oli suoraviivaista. Nämä vaatimukset ovat esitetty luvussa 5.3.1. Tutkimuksen 
tekemiseen  kohdeorganisaation  asettamilla  vaatimuksilla  oli  suuri  merkitys.  Ne toimivat 
koko  tutkimuksen  ajan  ohjaavana  tekijänä  muistuttaen  siitä,  mihin  tarkoitukseen  mallia 
kehitettiin.  Kohdeorganisaation  vaatimusten  lisäksi  tutkimusta  ohjasi  ympäristö,  johon 
tutkimuksessa  toteutettu  malli  sidottiin.  Kypsyysmallin  soveltaminen,  sekä sen tuottamat 
tulokset  kypsyyden  mittaamisesta  olivat  päteviä  vain  sovellettaessa  mallia  business 
intelligence  –alueella.  Kypsyysmallin  tuli  mitata  BI-järjestelmien keskeisimpien  alueiden 
kypsyyttä. Esimerkiksi Hovi et al. (2009) määrittelivät BI arkkitehtuurin sisältävän useita 
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operatiivisia  järjestelmiä,  tietovaraston  sekä  raportointi-  ja  analysointityökaluja  tiedon 
analysointiin.  Hovin  et  al.  (2009)  esittelemä  BI  arkkitehtuuri  kuvasi  hyvin 
perusarkkitehtuuria,  jossa  esitellyt  komponentit  löytyvät  lähes  kaikista  BI-järjestelmistä. 
Kypsyysmalliin  sisällytettiin  vaatimusalueet,  jotka  mittasivat  Hovin  et  al.  (2009) 
esittelemässä BI arkkitehtuurissa kuvaavat alueet. Keskeisin BI arkkitehtuurin mittaamisen 
lisäksi  kypsyysmallissa  tarkennettiin  mittaamista  edelleen  tiedon  integrointiin. 
Työskennellessään  kohdeorganisaatiossa  eri  järjestelmien  parissa,  tutkimuksen  tekijä  oli 
tunnistanut tiedon integroinnin yhdeksi BI-järjestelmän kriittisimmistä osista, joka vaikuttaa 
koko  BI-järjestelmän  tiedon  laatuun.  Castellanos  et  al.  (2009)  mainitsevat  omassa 
tutkimuksessaan ETL-prosessin roolin muuttumisen BI-järjestelmän tukitoiminnosta, jossa 
dataa siirretään paikaista toiseen, keskeiseksi resursseja kuluttavaksi osa-alueeksi. Heidän 
mukaansa ETL-prosessin toteutus voi viedä jopa 70% projektin resursseista. Tutkimuksen 
tekijän  oli  helppo  allekirjoittaa  myös  Swarbrickin  (2007)  havainto,  jossa  hän  mainitsi 
ETL-prosessin keskeisyyden tietovarastoinnissa, ja huonon ETL-ratkaisun riskistä muuttaa 
koko  BI-järjestelmän  käyttökelvottomaksi.  Gour  et  al.  (2010)  listaavat  lisäksi  omassa 
tutkimuksessaan useita  ongelmia,  miksi ETL-prosessi on noussut suurimmaksi  resursseja 
kuluttavaksi osa-alueeksi tietovarastonissa. Näihin tutkimuksiin, ja tutkijan havaintoihin eri 
järjestelmien  parissa  pohjautuen,  oli  tärkeää  että  kypsyysmalli  kattoi  myös  tiedon 
integroinnin kypsyyden mittaamisen. 

Kypsyysmalli  sisälsi  vaatimusalueen  tietovarastoinnin  mittaamiselle.  Tietovarastointi 
kuuluu  olennaisena  osana  BI:hin,  ja  joskus  virheellisesti  yleistetäänkin  BI:n  olevan 
tietovarastointia, jota se ei ole. Tietovarastointi on ainoastaan keskeinen osa sitä, ja tästä 
syystä kypsyysmalliin sisällytettiin oma vaatimusalue tietovarastoinnin tason mittaamiselle. 
Tietovarastointi vaatimusalueen mittaamisen tavoitteena oli mitata konkreettisesti, millaisia 
tietovarastointitekniikoita  oli  käytetty,  ja  määrittää  kypsyystaso  tietovarastoinnille 
mittaamiseen perustuen. Kypsyysmallissa tietovarastoinnin alin kypsyystaso määritteli tilan, 
jossa tietovarastointia ei ollut, ja korkeimmalla tasolla käytössä oli erilliset tiedonlähteet eri 
sidosryhmien  käyttöön.  Nämä tasot  olivat  määritelty  myös  Hovi  et  al.  (2009)  puolesta. 
Myös Inmon (2008),  Kimball  (2002) sekä Thilini  ja  Watson (2006) esittelemät  erilaiset 
tietovarastointiratkaisut toimivat pohjana tietovarastoinnin kypsyyden mittaamiselle.

Edellä  listattujen  keskeisten  BI-järjestelmän  osien  mittaamisen  lisäksi  kypsyysmalliin 
sisällytettiin  raportoinnin,  organisaation,  prosessien  ja  johtamisen  vaatimusalueet.  Nämä 
vaatimusalueet  lisättiin  kypsyysmalliin,  jotta  malli  antaisi  tietoa  myös  tietovarastoinnin 
ulkopuolisista  alueista,  ja  kattaisi  BI:n  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti  niin  kuin 
kohdeorganisaation sen kohtaa asiakkaidensa parissa. Malli suunniteltiin käyttöön, jossa sen 
avulla  arvioitaisiin  asiakkaiden  kypsyyttä  BI-järjestelmän  käyttöön.  Kohdeorganisaation 
kohtaamien  asiakkaiden  BI-järjestelmien  tilat  olivat  hyvin  vaihtelevia,  joten  pelkkä 
tietovarastoinnin  mittaaminen  ei  olisi  ollut  riittävää.  Luvussa  6.2  esitetty  kypsyysmallin 
arviointi tukee tätä huomiota, ja tapaukseen perustuvassa arvioinnissa, jonka kohteena oli 
tietovarasto,  saatiin arvokasta tietoa liittyen muun muassa organisaatioon, prosesseihin ja 
johtamiseen tietovarastoinnin lisäksi. 

Kypsyysmallin  toteuttamiseen  vaikuttivat  osaltaan  myös  muut  BI-kypsyysmallit,  joita 
tutkittiin  parhaiden  ominaisuuksien  löytämiseksi,  ja  soveltamiseksi  tässä  tutkimuksessa 
tuotettuun malliin. Tutkimuksen tekohetkelllä puhtaat BI-kypsyysmalit näyttelivät sivuosaa 
muuten  laajassa  IT-alalla  käytettyjen  mallien  joukossa.  Rajteric  (2010)  mainitsee,  että 
BI-kypsyysmalleja  on  harvassa,  mutta  muista  yleisistä  kuten  ohjelmistotuotannon, 
tietämyksenhallinnan ja muiden alojen kypsyysmalleista voidaan hyödyntää niiden yleisiä 
osia  myös  BI-kypsyyden  mittaamiseen.  Tätä  tutkimusta  tehdessä  huomattiin  Rajtericin 
(2010) tavoin, että BI-kypsyysmalleja ei ollut tarjolla useita. Rajtericin (2010) mainitsee, 
että yleisistä kypsyysmalleista on hyödynnettävissä osia BI-kypsyysmalleihin. Yksi laajasti 
käytetyistä kypsyysmalleista oli tässäkin tutkimuksessa mainittu CMMI-kypsyysmalli. 

Tässä tutkimuksessa toteutettu kypsyysmalli sisälsi viisi tasoa kuvaamaan BI-järjestelmän 
kypsyyttä,  kun  muiden  tässä  tutkimuksessa  esiteltyjen  kypsyysmallien  tasot  vaihtelevat 
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neljästä  kuuteen.  Mallin  arviointiin  tapaukseen  perustuen  huomattiin,  että  4-6  tasoa 
kypsyyden esittämiseen on sopiva. Tällainen määrä tasoja on riittävä kuvaamaan kypsyyden 
skaalaa,  eikä  tasoja  ole  liikaa,   koska  jokainen  taso  vaatii  numeerisen  arvon  lisäksi 
kuvauksen  tason  kypsyydestä.  Liiallinen  tasojen  tekisi  kypsyystasojen  määrittelemisestä 
turhan  hankalaa.  Yhteistä  näille  kaikille  malleille  oli  kypsyystasojen  esittäminen 
numeerisilla  arvoilla,  joissa  korkein  kypsyystaso  vastasi  korkeinta  lukua,  ja  matalin 
tilannetta  jossa  kypsyys  oli  alhainen.  Numeerisen  kypsyystason  esittäminen  katsottiin 
oleelliseksi  osaksi  kypsyysmallia,  myös  tässä  tutkimuksessa  toteutettuun  malliin.  Tässä 
tutkimuksessa  kehitettyyn  kypsyysmalliin  mitattavan  järjestelmän  kypsyys  muodostettiin 
erillisten vaatimusalueiden kautta. Tämä lähestymistapa oli hyvin konkreettinen, koska se 
muodostettiin konkreettisten kysymysten kautta, oliko joku mitattava asia toteutettu vai ei. 
Yksikään tutkimuksessa esitellyistä muista malleista ei mennyt kypsyystason määrittelyssä 
tällaiseen  konkretiaan.  Deloitten  (s.d.)  kehittämässä  The  business  maturity  model 
–kypsyysmallissa  kypsyystasot  ovat  jaettu  neljään  tasoon,  joiden  kuvaukset  ovat  hyvin 
yleismaailmallisia,  ja  täten  helposti  sovellettavissa  eri  käyttötarkoituksiin.  Tämän 
tutkimuksen tavoitteisiin Deloitten esittelemä The business maturity model ei soveltuisi, kun 
tavoitteena on konkreettisesti mitata BI:ta, esimerkiksi onko tietovarasto toteutettu vai ei. 
Gartnerin (2010) kehittämässä kypsyysmallissa BI kypsyyden mittaaminen on määritelty 
hieman  tarkemmin  muun  muassa  organisaation  henkilöiden  ja  prosessien  tasojen 
määrittelyssä  eri  kypsyystasoille.  Gartnerin  (2010)  kehittämä  kypsyysmalli  on  puhdas 
BI-kypsyysmalli, ja se tarjosikin paljon hyviä ajatuksia tässä tutkimuksessa tehdyn mallin 
kehittelyyn.  Kuitenkin  tässä  työssä  toteutetun  kypsyysmallin  vaatimuksille  Gartnerinkin 
(2010)  esittämät  kypsyystasojen  määritelmät  olivat  liian  yleiset.  Object  Management 
Groupin  (2008)  kehittämässä  BPMM-kypsyysmallissa  kypsyyden  mittaaminen  oli 
keskittynyt  prosesseihin,  ja  tältä  osin  mallin  tasot  olivat  määritelty  loogisesti,  ja  malli 
varmasti oli sopiva niihin tilanteisiin, joissa BI-järjestelmän mittaaminen sisältää ainoastaan 
prosessien mittaamisen. Samoin TDWI-kypsyysmalli (Eckerson, 2004) on erikoistunut malli 
tietovarastoinnin  mittaamiseen,  jonka  kypsyydestä  sen  avulla  on  mahdollista  muodostaa 
kohtalainen kokonaiskuva. CMMI-kypsyysmalliin tässä tutkimuksessa viitattiin sen pitkälle 
viedyn kehityksen,  ja mallin  sovellettavuuden vuoksi.  BI-järjestelmien mittaamisen se ei 
sellaisenaan soveltunut. 

Yhteistä kaikille tässä tutkimuksessa esitellyille malleille oli niiden  yleismaailmallisuus, tai 
erikoistuminen  tietylle  alueelle.  Yksikään  esitellyistä  malleista  ei  täyttänyt 
kohdeorganisaation  määrittämiä  vaatimuksia  täydellisesti.  Tämä  riippui  osaltaan  mallien 
yleisistä kypsyystasojen määrittelyistä, mutta ennen kaikkea tälle tutkimukselle asetetuista 
vaatimuksista.  Tässä  tutkimuksessa  kehitetty  kypsyysmalli  pyrki  tuomaan  soveltajalleen 
konkreettisia,  mitattavia  tuloksia  kypsyydestä.  Konkreettisten  tulosten  saaminen  vaati 
kysymysten  asettamista  mittaamisen  välineeksi.  Tällä  menetelmällä  saatiin  vastauksia 
kypsyydestä,  mutta  toisaalta  tällä  rajattiin  mallia  soveltuvaksi  vain  BI-järjestelmien 
mittaamiseen.  Tämä  oli  kypsyysmallin  tavoite,  mutta  verrattaessa  muihin  esitettyihin 
malleihin  niiden  yleisluontoisuus  taivuttaa  malleja  eri  tilanteihin  helpommin,  vaikkakin 
mittaamisen  kustannuksella,  jollaista  tässä  tutkimuksessa  kehitetyltä  mallilta  vaadittiin. 
Yhteistä  kaikille  kypsyysmalleille  oli  niiden  tavoite  esittää  kypsyystasot  selkeästi 
havannoitavassa muodossa. Keinot joilla tähän päästiin, olivat erilaiset. 

Evaluaatio

Kypsyysmallille asetettuja vaatimuksia vasten tarkasteltaessa tässä tutkimuksessa toteutettu 
malli  onnistui  siinä  tehtävässä,  johon  se  oli  suunniteltu:  mittaamaan  BI-järjestelmän 
kypsyyttä.  Hevner  et  al.  (2004)  esittelemän  viitekehykseen  pohjautuva  kypsyysmallin 
kehitys  sekä  arviointi  analyyttiseen,  sekä  tapaukseen  perustuen.  Analyyttinen  arvointi 
onnistui  mittaamaan,  täyttyivätkö  kohdeorganisaation  asettamat  vaatimukset  mallissa. 
Tapaukseen  pohjautuva  arviointi  antoi  paljon  tärkeää  tietoa  siitä,  miten  mallin 
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hyödyntäminen  käytännössä  onnistui.  Mallin  soveltaminen  aitoon,  käytössä  olevaan  ja 
käyttäjilleen keskeiseen BI-järjestelmään, oli ensisijaisen tärkeää tutkimuksen tuloksille. 

Yleiset  vaatimukset  kohdeorganisaatiolta  asettivat  selkeät  rajat  mallin  rakenteelle.  Tämä 
selkeytti  tutkimuksen  tekemistä,  ja  toimi  ohjaavana  tekijänä  koko  tutkimuksen  ajan. 
Yleisten vaatimusten täyttäminen oli selkeää, mutta niihin pääseminen mittaamisen kautta 
oli haastavampaa. Kypsyysmallia toteutettaessa tuli selväksi, että lisäarvoon pääsemiseksi 
mallin tuli tuottaa konkreettisia tuloksia. Tätä vasten arvioitiin myös, mitä kypsyysmallin 
tulee sisältää. Onko kypsyysmallin tarkoitus olla vain ohjeellinen ilmentymä kuten kuva, tai 
taulukko, joka antaa viitteitä siitä millaisia kypsyystasot voivat olla, vai onko mahdollista, 
että kypsyysmalli voi sisältää konkreettisia mittaustapoja, jotka toimivat suoraan esimerkiksi 
BI-järjestelmän kehityksen lähtökohtina kuten tässä tutkimuksessa. Tätä tutkimusta tehdessä 
todettiin,  että  mallin  täytyy  olla  tarpeeksi  spesifinen,  jotta  se  täyttää  sille  asetetut 
vaatimukset. Mikäli vaatimuksia ei ole määritelty tarkasti, voi mallikin olla yleisempi, joka 
toimii lähtökohtana keskustelulle, ja edelleen tarkemmalle kypsyyden mittaamiselle. Tässä 
tutkimuksessa  kehitetty  malli  toteutettiin  yhden  business  intelligence  -aluella  toimivan 
organisaation  tarpeisiin,  joka  asettaa  rajoituksia  mallin  hyödynnettävyydelle  sellaisinaan 
muiden  organisaatioiden  avuksi,  asiakkaiden  BI-järjestelmien  kypsyyden  mittaamiseen. 
Tämän  tutkimuksen  aikana  toteutetussa  kypsyysmallissa  pyrittiin  tasapainoon 
sovellettavuuden sekä käytettävyyden ja tarkkuuden välillä. Tutkimuksessa kehitetty malli, 
sekä sen toteutustapa Hevnerin et al. (2004) suunnittelutieteellisen viitekehyksen pohjalta 
jättää runsaasti tilaa jatkokysymyksille ja -tutkimukselle kypsyysmallien soveltamisesta ja 
kehittämisestä BI-järjestelmien kypsyyden mittaamiseen. 
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8. Yhteenveto

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  kehittää  kypsyysmalli,  jonka  avulla 
kohdeorganisaation oli mahdollista mitata asiakkaidensa valmiutta BI-järjestelmän käyttöön. 
Kypsyysmallin  avulla  oli  mahdollista  mitata  BI-järjestelmän  eri  alueiden  kypsyyttä,  ja 
esittää tulokset selkeässä muodossa mallin käyttäjälle.  Kypsyysmallin vaatimukset tulivat 
kohdeorganisaation  puolelta,  ja  ne  määrittelivät  mallin  perustoiminnallisuudet.  Nämä 
vaatimukset  määriteltiin  seuraavasti:  kypsyysmallia  tuli  pystyä  soveltamaan  erilaisiin 
asiakkaisiin,  kypsyysmallin  avulla  tuli  pystyä  muodostamaan  kokonaiskuva  asiakkaan 
BI-järjestelmän käytöstä, sekä esittää kypsyystaso asteikolla tai muuten havainnollisesti. 

Kypsyysmalli toteutettiin Hevner et al. (2004) esittelemään suunnittelutieteelliseen (design 
science)  viitekehykseen  perustuen.  Suunnittelutieteelliseen  lähestymistapaan  pohjautuva 
konstruktio  soveltui  hyvin  tässä  tutkimuksessa  kehitettyyn  malliin,  tukien  toteutustapaa, 
jossa  mallin  rakentaminen  pohjautui  vaatimuksiin  kohdeorganisaation  puolelta,  sekä 
soveltuvaan  tietoon  tietämyskannasta.  Tietämyskanta  sisälsi  tietoa  BI:ssa  käytetyistä 
kypsyysmalleista, sekä BI:n teknologiasta sekä teorioista. 

Kypsyysmalli  arvioitiin  kohdeorganisaation  vaatimuksia  vasten  sekä  arvioimalla 
kypsyysmalli  tapaukseen  perustuen.  Tapaukseen  perustuvassa  arvioinnissa  mallia 
sovellettiin  tietovarastoon,  jonka  parissa  tutkimuksen  tekijä  työskenteli  tutkimuksen 
tekemisen  aikaan.  Sekä  vaatimuksiin,  että  tapaukseen  perustuvissa  arvioinneissa  saatiin 
rohkaisevia  tuloksia  mallin  hyödynnettävyydestä  BI-järjestelmän  kypsyyden  arviointiin. 
Kypsyysmalli täytti sille kohdeorganisaation puolelta asetetut vaatimukset, ja sen todettiin 
toimivan myös ”aidon” BI-järjestelmän kypsyyden arvioinnissa. 

Jatkotutkimuksen  osalta  nähtiin  hyödylliseksi  tutkimuksen  jatkaminen  BI-järjestelmien 
kypsyyden mittaamisen parissa. Tässä tutkimuksessa toteutettu  malli  pyrki konkreettisten 
tulosten  saamiseen  BI-järjestelmien  kypsyydestä  kysymysten  avulla.  Kypsyyden 
mittaamiseen  määritellyt  kysymykset  olivat  tämän  mallin  keskeisin  ero  muihin  tässä 
tutkimuksissa esitettyihin malleihin, ja samalla mallin kriittisin osa. Kysymyksiin perustuva 
kypsyyden mittaaminen antaa tarkkoja tuloksia, mutta samalla asettaa korkeat vaatimukset 
mallin  toteutukselle:  kuinka  hyvin  kysymysten  muodostamisessa  kypsyystason 
mittaamiseen on onnistuttu.
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