
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 

Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta 

Tietotekniikan laitos

Matti Pohjola

OLAP-KUUTIOIDEN KÄYTTÖ YRITYKSEN LIIKETOIMINTATIEDON 

HALLINNASSA

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin 

tutkintoa varten

Lahti 25.5.2009

Työn valvoja: 

Työn ohjaaja:

Professori Heikki Saikkonen 

TTM Juha Ylä-Anttila



2

TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
Tietotekniikan osasto

DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

Tekijä: Matti Pohjola Päiväys 25.5.2009

Sivumäärä 93

Työn nimi:
OLAP-kuutioiden käyttö yrityksen liiketoimintatiedon hallinnassa
Professuuri : Ohjelmistojärjestelmät Koodi: T-106

Valvoja: Professori Heikki Saikkonen

Ohjaaja: TTM Juha Ylä-Anttila

Menestyvällä yrityksellä on tietoa, osaamista ja ennen kaikkea luovaa tietopääomaa. Jotta 
yritys voisi luoda tulevaisuudenkuvaan, on sen tunnettava toimintaympäristönsä ja tunnis
tettava siinä tapahtuvia muutoksia.

Tietoa yrityksessä on valtavia määriä, mutta harvoin se on sellaisessa muodossa, että sitä 
voitaisiin käyttää tehokkaasti hyväksi toiminnassa ja päätöksenteon tukena. Ratkaisuksi 
näihin ongelmiin on kehitetty tietovarastointi, jonka avulla voidaan käsitellä suuriakin tie
tomääriä erillään operatiivisista järjestelmistä. Tietovarastoinnin osana on OLAP- 
teknologia, jonka tarkoituksena on tarjota käyttäjälle moniulotteinen näkymä tieto
varastossa oleviin tietoihin sekä tehokkaat työkalut tietojen jalostamiseen.

Yritys, jossa tämä työ tehtiin, oli juuri ottamassa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmää 
(ERP). Tietovaraston rakentamisen käynnistämisellä haluttiin saada ERP-järjestelmästä 
täysi hyöty irti.

Päämääränä oli saada aikaan ympäristö, joka sisältää työkalut erilaisten syy-seuraus - 
suhteiden analysointiin. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, miten OLAP-kuutioiden käyttö ra
portoinnin pohjana nopeuttaa raporttien saantia ja saadaanko sen avulla joustoa erilaisten 
raporttien tuottamiseen muuttuvassa ympäristössä

Tämän diplomi-työn kokeellisessa osuudessa tehtiin tietovarastoratkaisu, jossa oleellisena 
osana oli OLAP-kuutiot. Tietovarasto koostui pienistä alitietovarastoista. Alitietovarastot 
tässä ratkaisussa sisältävät sekä relaatiotauluja että OLAP-kuutioita.

Tavoitteisiin päästiin ainakin osittain, ja työ jatkuu, mikä on näyttö onnistumisesta. 
Tietovaraston pelkkä olemassaolo ei yksin johda mihinkään, vaan organisaation ymmär
rystä pitää kehittää systemaattisesti. Näin yritykset voivat lisätä tuottavuutta ja innovatii
visuutta investoimalla liiketoimintatiedon hallintaan.
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A successful company has knowledge, know-how and particularly a creative knowledge 
environment. To create a picture of the future, the company has to know its operational 
environment and recognize changes around it.

There is a huge amount of information within companies, but it's not standardized and 
therefore cannot be used efficiently for decision-making and operations within these com
panies. Data warehousing and on-line analytical processing (OLAP) are essential elements 
of decision support. OLAP is an approach that quickly answers multi-dimensional analyti
cal queries and ad-hoc queries with a rapid execution time.

The ERP-information system had commenced in this organisation and the rollout of the 
system continued during this project. They also aimed to achieve the full advantage of the 
ERP-system by building up the data warehouse to get an excellent reporting environment.

The goal of this work was to build an environment where workers and decision makers at 
all levels within the organisation could analyze information and maintain organizational 
knowledge. Another goal of this work was also to speed up building reports by using 
OLAP cubes.

The experimental part of this work is data warehousing solution with OLAP cubes. Data 
warehouse consists of datamarts, which are cubes with more limited data content. Due to 
the project, the company acquired a new tool in its business intelligence toolset.

Organisations do not achieve success by building up the data warehouse alone, but they 
should run knowledge management in a systematic way so that organizational knowledge 
increases all the time.
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LYHENTEET

KPI Mittari, Tunnusluku
Käsitteet mittari, tunnuslukuja indikaattori ovat usein 
synonyymejä. Mittari tarkoittaa menetelmää, jonka 
avulla kuvataan tietyn menestystekijän suorituskykyä. 
Yhtä menestystekijää voidaan mitata useilla mittareilla. 
Mittari tyyppejä ovat esim. taloudelliset-ja ei- 
taloudelliset mittarit, ennustavat mittarit, kovat ja peh
meät mittarit, objektiiviset ja subjektiiviset mittarit, 
epäsuorat ja suorat mittarit.

OLAF OLAF (on-line analytical processing) on ohjelmistotek
nologia, joka antaa analysoijille työkalut ja mahdolli
suuksia saada kokonaisuuksiin liittyvää tietoa monella 
eri tavalla nopeasti, yhdenmukaisesti ja interaktiivisesti

Data mart Osatietovarasto, joka on rajoittunut esim. yhden toimin
non tai prosessin tarpeisiin.

OLAP-Kuutio OLAP-kuutio on moniulotteinen taulukko, jossa tiedot 
on talletettu siten, että tietojen kysely kannasta on nope- 
aa. Se on joukko erilaisia taulukoita, jotka sisältävät 
mittariarvoja ja ns. dimensioita, jotka ovat näkymiä mit- 
taritietoon

owe OWC (Office web component) on komponentti, jolla 
voidaan upottaa pivot-tauluja ja kaavioraportteja html- 
sivuun

ERP ERP (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanoh
jaus) ärjestelmä, joka voi sisältää erilaisia osioita, esi
merkiksi palkanlaskenta, kirjanpito, reskontra, varas- 
tonhallinta, tuotannonohjaus sekä materiaalin, projekti
en-, huollon-, resurssien-ja omaisuuden hallinta. Tyy
pillistä on, että osiot ovat erillisiä moduleita, joita voi
daan ottaa käyttöön vaiheittain.

ETL (Extract, Transfer, Load)
ETL on prosessi, jolla operatiivisista tietokannoista siir
retään tietoa tietovarastoon. ETL:n vaiheet ovat Poimin
ta, siirtoja lataus. Siirtovaiheessa tieto puhdistetaan ja 
yhtenäistetään ja latausvaiheessa muodostetaan tietova
raston fakta-ja dimensiotaulut
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XMLA

AJAX

SOAP

OLTP

DTS

Crystal Reports

XML for Analysis (XMLA) on SOAP-pohjainen oh
jelmointirajapinta. XMLA:n avulla saadaan aikaan te
hokas yhteys OLAP-tietokantaan Internetin yli. XMLA 
kommunikoi OLAP-serverin kanssa HTTP, SOAP ja 
XML - standardeilla.

AJAX - tekniikka minimoi web-sivujen uudelleen la
taamisen. Sivut lataavat dataa taustalla asynkronisesti 
eikä vaikuta sivun muun osan suoritukseen.

SOAP on yksinkertainen XML-pohjainen protokolla, 
jonka avulla sovellukset vaihtavat informaatiota yli In
ternetin.

OLTP(on-line transactional processing) on operatiivis
ten järjestelmien tietokantajärjestelmä, johon talletetaan 
operatiivisten tietojärjestelmien tapahtumia.

SQL Server 2000 integrointityökalu, jolla tietoa siirre
tään operatiivisesta kannasta tietovarstoon.

Business Objectsin raportointityökalu.

Business Performance Warehouse (BPW) on tietovaras
ton päälle rakennettu ohjelmistokokonaisuus, jolla halli
taan tietovarastoa ja OLAP-kuutioiden muodostumista.

BPW
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MÄÄRITELMÄT

Luova tietopääoma Luova tietopääoma on tiedon, teorian ja kokemuksen 
hallintaa. Ympäristön muttumista korostetaan ja tietoa 
käytetään luovasti liiketoiminnan kehittämiseen.

Innovaatio-osaaminen Innovaatio-osaaminen rakentuu seuraavien elementtien 
yhteisvaikutuksesta: yksilön luovuus, sosiaalinen orga
nisoituminen ja tuotteistamisen tehokkuus.

Tietopääoma Tietopääoma jaetaan inhimilliseen pääomaan (ammatti
taito, osaaminen ja kyvyt), rakennepääomaan (järjes
telmät, prosessit, käytännöt) ja suhdepääomaan (asia
kas-, partneri-ja sidosryhmäsuhteet )

Tietojohtaminen Tietojohtaminen voidaan käsitteenä jakaa kahteen 
osaan. Ensimmäinen tarkastelukulma on tiedon johta
minen, joka sisältää organisaatioiden tietovirtojen ohja
usta, liiketoimintatiedon hallintaa sekä tietotuotteiden 
kehittämistä. Toinen tarkastelukulma on tiedolla joh
taminen, joka sisältyy strategiseen johtamiseen. Näin 
voidaan tiedon johtamista pitää liiketoimintatiedon hal
linnan yläkäsitteenä.

Tiedon johtaminen kts. edellinen

Liiketoimintatiedon hallinta
Liiketoimintatiedon hallinnassa (Business Intelligen-

Liiketoimintaprosessi

ce/BI) on kyse hyvin suunnitellusta, toteutetusta ja toi
mivasta prosessista, jonka päämääränä on tunnistaa eri 
päätöstilanteiden tietotarpeet, kerätä ja jalostaa näissä ti
lanteissa tarvittavaa tietoa sellaiseen muotoon, että pää
töksentekijä eri organisaation tasolla saa tiedon oikealla 
hetkellä ja oikeassa muodossa.

Liiketoimintaprosessi on toisiinsa liittyvien toimintojen 
ja tehtävien muodostama kokonaisuus, joka alkaa asi
akkaan (sisäinen tai ulkoinen) tarpeesta ja päättyy asi
akkaan tarpeen tyydyttämiseen.

Tietovarasto Tietovarasto (Data Warehouse) kokoaa yrityksen erillis
ten järjestelmien tiedot yhteen, muokkaa ne yhtenäisiksi 
ja mahdollistaa yhteismitallisen raportoinnin ja ana
lysoinnin organisaation eri tasoilla tapahtuvassa päätök
senteon tilanteissa.
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Tasapainoitettu tuloskortti (BSC)
Tavoitejohtamisen periaatteille kehitetty toiminnan oh
jauksen suorituskykymittaristo, jonka Kaplan esitteli 
vuonna 1992. Siinä on neljä näkökulmaa: Taloudelli
nen-, asiakas-, sisäisten prosessien-ja oppimis-ja kas- 
vunäkökulmat. Tässä mallissa korostetaan mittariston 
tasapainoa niin, että mittaristo on näiden neljän näkö
kulman suhteessa tasapainossa.

(Kriittinen)MenestystekijäMenestystekijät ovat liiketoiminnan menestymisen ja
strategisen toteutumisen kannalta keskeisiä asioita. 
Kriittinen menestystekijä on strategian toteutumisen 
kannalta erittäin tärkeä

Metatieto

Dimensioinani

Faktataulu

Dimensio

Metatieto on tietoa tiedosta. Tietovarastossa metatieto 
sisältää kuvauksen tietosisällöstä ja tietorakenteista sekä 
tiedon prosessointiin lyyttyvää informaatiota.

Dimensiomalli on tietovarastokannan suunnittelumalli, 
joka koostuu faktataulusta ja dimensioista. Malli voi ol
la joko ns. tähtimalli tai hiutalemalli.
Dimensiomallin tietokannan keskustaulu, jossa on mit- 
taritiedot ja avaimet dimensiomallin sisältämiin dimen- 
siotauluihin.

Dimensiomallin dimensiot ovat eri näkymiä faktataulun 
mittaritietoon

Pivot Pivot on kaksiulotteinen näkymä moniulotteisesta kuu
tiosta. Pivot-operaatiolla voidaan kuution näkymää 
muuttaa vaihtamalla ulottuvuuksien paikkaa tai suuntaa.

Tiedon louhinta Tiedon louhinta on prosessi, jossa tietokannoista erote
taan validia, ennestään tuntematonta tietoa toiminnan 
tueksi. Tätä tietoa käytetään liiketoimintapäätösten te
kemiseen. Louhintaan voi liittyä malleja tai sääntöjä ja 
yleensä kyse suurista tietomääristä
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1 Johdanto

Stählen (2006 s. 16) mukaan menestyvällä yrityksellä on tietoa, osaamista ja ennen 

kaikkea luovaa tietopääomaa. Luovaan tietopääomaan kuuluu

- kyky luoda mielikuvia tulevaisuudesta.

- kyky uudistua

- innovaatio-osaaminen.

Kestävää kilpailuetua syntyy vain näiden resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä.

Tietopääomaa ovat yritykseen kertyneet tietovarannot ja tietovirrat. Osa tieto

varannosta on talletettu yrityksen tietojärjestelmien tietokantoihin. Yritykset pyr

kivät hallitsemaan tietopääomaa kehittämällä tietoon liittyviä prosesseja, toisin 

sanoen yritykset pyrkivät jalostamaan tietoa ja siten kehittämään toimintaansa.

Tämän työn nimessä ”OLAP-kuutioiden käyttö yrityksen liiketoimintatiedon hal

linnassa” korostuu liiketoimintatiedon hallintaprosessin tärkeys. Yrityksessä olevi

en tietoresurssien muodostaminen, tallentaminen, jakelu ja hyväksikäyttö yrityksen 

eri tasoilla tapahtuvassa päätöksenteossa ovat tämän työn keskeisiä asioita.

Tämän diplomityön käytännön osuus on tehty Polttimo Yhtiöt Oy:lle ja sen tytär

yrityksille. Yrityksessä toiminnanohjausjäijestelmän sisältämät raportit eivät olleet 

riittäviä ja uusien raporttien tekeminen oli työlästä ja näin selitysten hakemaan 

erilaisille ilmiöille oli vaikeaa. Raportteihin toivottiin nopeutta ja haluttiin erilaisia 

tunnuslukuja reaaliajassa ja työkaluja erilaisten syy-seuraus-suhteiden analysoin

tiin.

Yritys on hiljattain rakentanut ja käyttöönottanut uuden toiminnanohjaus- 

järjestelmän. Rakentamalla tietovarastointiratkaisu kyseisen toiminnanohjaus- 

järjestelmän rinnalle haluttiin saada tästä investoinnista todellista hyötyä.

Työn tarkoituksena on selvittää, miten OLAP-kuutioiden käyttö raportoinnin poh

jana nopeuttaa raporttien saantia päätöksenteon pohjaksi ja saadaanko sen avulla 

joustoa erilaisten raporttien tuottamiseen muuttuvassa ympäristössä. Raportoin- 

tiympäristöä tarkastellaan raportin tuottajan ja loppukäyttäjän näkökulmasta.
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Tietovarastointiratkaisussa siirretään dataa operatiivisesta tietokannoista tietovaras

toon ja siten saadaan jalostettua tietämystä päätöksenteon tueksi. Tässä työssä tar

kastellaan koko sitä prosessia, jolla operatiivisissa järjestelmissä oleva tieto muute

taan moniulotteiseksi raportiksi ja jaetaan loppukäyttäjälle sellaisessa muodossa, 

että sitä on helppo käyttää päätös-tilanteissa ja oppimisessa.

Operatiiviset
järjestelmät

ETL-
työkalu

Kuvaus-
tietovarasto

ir™
Tietovarasto

..........4 V
Paikallis

tieto varasto

Analy
sointi-
työkalu

Käyttäjä

ETL-prosessi
OLAP-kyselyt

Kuva 1.1 Tietovarastoympäristö

Tässä työssä kuvataan yrityksen liiketoimintatiedon hallintaa. Liiketoimintatiedon 

hallinnan yhtenä teknisenä osana kuvataan tieto varastointia ja OLAP-prosessia. 

Liiketoimintatiedon hallintaan kuuluu kiinteästi hyvin hoidettu tietojohtaminen, 

osana organisaation johtamista. Lisäksi tässä työssä kuvataan tietovarastointiin ja 

OLAP-prosessiin liittyvää tietotekniikkaa ja toteutetaan käytännössä yrityksen tie- 

tovarastointiratkaisu OLAP-kuutioiden avulla. Ratkaisussa OLAP-kuutioiden ja 

perinteisten raporttien esittämiseen ja jakamiseen loppukäyttäjille käytetään selain- 

pohjaista sovellusta.

Koska tämä diplomityö on tehty Polttimo Yhtiöt Oy:lle, on käytännön sovellutuk

sessa jouduttu rajautumaan Lawsonin BPM - tietovarastointi-järjestelmään ja Mic-
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rosoftin SQL Server 2000 tietokantaan. Yhtiö oli ennen tämän työn aloittamista 

rajannut välineen SQL Server 2000 versioon ja sen tietovaras-toinnin työkaluihin. 

Tietokannasta on tullut markkinoille myös versiot 2005 ja 2008 ja niiden uusia 

piirteitä ei sovelleta tässä työssä.
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2 Tieto organisaatiossa

Tässä kappaleessa kuvataan liiketoimintatiedon hallintaa prosessina, mittaamisena 

ja tietotekniikkana. Liiketoimintatiedon hallinta on monitahoinen ja keskittymällä 

pelkästään tietotekniikkaan siitä tulee itseisarvo, josta on vähän hyötyä liike

toiminnalle ja liiketoiminnassa tehtäville päätöksille. Kyse on hyvin suunnitellusta, 

toteutetusta ja toimivasta prosessista, jonka päämääränä on tunnistaa eri päätös- 

tilanteiden tietotarpeet, kerätä ja jalostaa näissä tilanteissa tarvittavaa tietoa sellai

seen muotoon, että päätöksentekijä, eri organisaation tasolla, saa tiedon oikealla 

hetkellä ja oikeassa muodossa.

Eri päätöstilanteiden tiedontarpeiden tyydyttämisen lisäksi liiketoimintatiedon hal

linnan tarkoituksena on lisätä organisaation tietämystä ja ymmärrystä ympäristös

tään ja omasta toiminnastaan, toisin sanoen lisätä organisaation tietopääomaa. Lii

ketoimintatiedon hallinta on jatkuva prosessi, joka hyvin toimiessaan muuttaa yri

tyksen toimintaa koko ajan (Choo 1995, s.261-263).

Business Intelligence -termille on olemassa useita määritelmiä ja käännöksiä. Mi

kään niistä ei ole vakiintunut yhdeksi ainoaksi määritelmäksi. Tässä työssä käyte

tään kuitenkin aika yleisesti hyväksyttyä käännöstä: Liiketoimintatiedon hallinta. 

Termejä Business Intelligence ja Competitive Intelligence käytetään usein syno

nyymeina mutta myös Competitive Intelligencen katsotaan olevan vain yksi Bu

siness Intelligenceen kuuluva osa-alue. Termille Business Intelligence on olemassa 

myös muita käännöksiä kuten bisnestiedonhallinta tai kilpailutiedon-hallinta Ter

miä liiketoimintatieto rinnastetaan tietämykseen, joka syntyy Business Intelligence 

-toiminnan lopputuloksena. Käytettäessä termiä liiketoimintatieto jää ulkopuolelle 

prosessi, joka tuottaa tietämystä yritykselle.

Käytännön työssä yrityksissä voidaan käyttää termiä liiketoimintatiedon keräämi

nen ja analysointi -toiminta. Näin varsinaisesta asiasta tulee arkisempi ja ymmär

rettävämpi. Liiketoimintatiedon hallinta on siten yrityksen tietämystä omasta liike

toiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä. Liiketoimintatiedon hallinnasta saadaan 

hyötyä vasta silloin, kun päätöksentekijät todella hyödyntävät sitä toiminnassaan. 

Liiketoimintatiedon hallinta koostuu kaikista toiminnoista, joissa analysoidaan,
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jaetaan tai järjestetään yrityksen sisäistä tietoa ja siten siihen sisältyy analyyttiset 

sovellukset, tiedonhankinta, -hallinta ja -varastointi sekä raportointi-järjestelmät. 

Yleisesti voidaan sanoa, että liiketoimintatiedon hallinta on hyvä työkalu vain sil

loin, kun sen avulla voidaan ratkaista yrityksen liike-toimintaongelmia.

Brackettin (1999, s.l) mukaan Business Intelligence on sarja menetelmiä ja proses

seja, joilla edistetään liiketoimintatiedon käyttöä päätöksenteossa. Liiketoimintatie- 

toa saadaan sekä ulkoisista että sisäisistä lähteistä. Lisäksi business intelligence on 

informaation hankintaa, analysointia ja organisointia tiedoksi. Jalostettu tieto jae

taan koko yritykselle strategisten ja taktisten päätösten tueksi. Business Intelligen- 

cen avulla yritys voi seurata ympäristön muutoksia ja sisäistä toimintaa ja siten 

lisätä organisaation ymmärrystä.

Buskard et ai (2000, s. 46 - 47) määrittelevät, että Business Intelligence on sarja 

tuotteita, jotka tarjoavat käyttäjien tarpeita vastaavaa tietoa ja analyyttisiä työkalu

ja. Heidän mukaansa Business Intelligencestä on tullut strateginen välttämättömyys 

kilpailukykyiselle yritykselle.

Business Intelligence -termin sisältöjä käyttö ovat vielä vakiintumattomia. Yrityk

sissä on aina kerättyjä hyödynnetty liiketoimintatietoa tavalla tai toisella. Termi 

Business Intelligence on otettu käyttöön systemaattisen toiminnan viitekehykseksi. 

Tässä diplomityössä liiketoimintatiedon hallinta tarkoitetaan toimintaa, jossa sys

temaattisesti kerätään sekä liiketoimintaan että liiketoiminta-ympäristöön liittyvää 

tietoa, tulkitaan ja analysoidaan sitä, arvioidaan tiedon merkitystä liiketoiminnan 

kannalta ja käytetään analysoitua tietoa päätöksenteon tukena. Lähtökohtana on 

ajatus, että menestyvä yritys huomioi jatkuvasti sekä omaan liiketoimintaan että 

liiketoimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä.
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2.1 Tieto

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma 2003 - 2007 tavoitteena oli hallitusohjelman 

mukaisesti lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä sosiaalista ja alueellista tasa- 

arvoa hyödyntämällä tieto-ja viestintätekniikkaa koko yhteiskunnassa. Vuonna 

2006 valmistui kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 -2015, jossa määritel

lään tahtotilaksi vuodelle 2015 seuraavaa: (Kansallinen tietoyhteiskunta-strategia 

2007- 2015) ”Tieto-ja viestintätekniikka on saumaton osa kansalaisten ja organi

saatioiden arkipäivää vuonna 2015. Tieto, osaaminen ja teknologia nähdään strate

gisina voimavaroina. Niitä hyödynnetään laaja-alaisesti elinkeinotoiminnassa ja 

julkishallinnossa tavoitteena jatkuva uudistuminen, palvelujen parantaminen, tu

loksellisuuden lisääminen, sekä kilpailukyvyn ylläpitoja kehittäminen. Tieto on 

kansantalouden keskeinen tuotannontekijä ja aineettoman pääoman tuotanto muo

dostaa Suomen talouden kivijalan...”. Näin tiedosta on tullut keskeinen tekijä yh

teiskunnan toiminnassa.

Manuel Castells (1989) on ottanut käsitteen "informationaalinen kehityslogiikka", 

joka perustuu juuri tiedon käytön ja sen vaikutusten muuttumiseen. Suomea pide

tään yhtenä tietoyhteiskunnan kärkimaista (Sitra 1998, s.4).

Yritykset parantavat kilpailukykyään ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja, jotka 

perustuvat sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen että tiedon tehokkaa

seen hallintaan. Voidaan sanoa, että tietoyhteiskunnan kehittäminen vaatii joka 

sektorilla panostuksia tiedon kehittämiseen ja hallintaan, ja tiedolla on tärkeä rooli 

yhteiskunnassa.

Platon ja muut kreikkalaiset filosofit määrittelivät tiedon hyvin perustelluksi us

komukseksi (Hieta-Wilkman 2002). Tähän määritelmään tiedosta liittyy kolme 

ehtoa. Tieto vaatii aina perustelua eikä siten voi olla pelkkä väite tai toteamus. Tie

toon liittyy vaatimus totuudesta ja kolmantena ehtona on, että virheellinen usko

mus ei voi olla tietoa. Nämä ehdot asettavat liian suuria vaatimuksia tiedolle. Niini

luoto (1996, s.57 - 60) esittää kompromissin käytännön ongelmien ja klassisen 

määritelmän välille. Niiniluodon mukaan voidaan tiedoksi kutsua väitteitä, joille
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on olemassa paras perustelu. Lisäksi näitä väitteitä voitaisiin kutsua tiedoksi sil

loinkin, kun niiden totuutta epäillään. Tieto Niiniluodon mukaan lähestyy totuutta 

ajan myötä ja siten paranee. Suomenkielessä sana tieto voi tarkoittaa dataa, infor

maatiota, taitoa, tietotaitoa, tietämystä tai viisautta (Hieta-Wilkman 2002). Stähle 

ja Grönroos (1999, s.49) määrittelevät tieto-sanan kokoavaksi käsitteeksi. Suomen 

kielessä tieto-sanalla on yleisluonteinen merkitys ja siksi sillä on monta erilaista 

määritelmää (Laitila 2002, s. 15).

Tavallisessa kielenkäytössä informaatio-sanaa käytetään vaihtelevasti ja monissa 

merkityksissä. Arkikielessä informaatio-sana on usein tieto-sanan synonyymi ja se 

voidaan käsittää totuudeksi, tietojen varastoksi tai miksi tahansa aistien saamaksi 

ärsykkeeksi. Informaatio on uutta, yllätyksellistä ja sidoksissa vastaanottajaan.

Tieto on tavalla tai toisella järjestettyä informaatiota (Wiio 1997).

Käsitteiden keskinäisistä suhteista on erilaisia näkemyksiä. Usein tietoa pidetään 

informaatiota laajempana käsitteenä. Davenportin ja Prusakin (1998, s. 2 - 5) mää

rittelee tiedon sekoitukseksi jäsentyneitä kokemuksia, arvoja, informaatiota ja asi

antuntijoiden oivalluksia. Näiden mukaan informaatio on datan ja tietämyksen 

ohella osa tietoa. Aaltoja Jarenko (1984, s. 10-11) esittävät, että tiedolla ja in

formaatiolla ei ole eroa, ja että informaatiota on mitä tahansa sellainen tieto, jota 

käytetään päätöksenteon tukena. Informaatiota pidetään heidän mukaansa tiedon 

erikoistapauksena. Niiniluoto (1996, s. 64 - 65) pitää tietoa informaation erikoista

pauksena.

Informaatiolla tarkoitetaan myös henkilö- ja kulttuurisidonnaista merkityksel

lisyyttä tai merkittävyyttä. Informaatio liittyy vastaanottajalle tuotettuihin merki

tyksiin, informaation hyödyllisyyteen ja sen arvoon vastaanottajan toiminnan kan

nalta (Niiniluoto 1996).

Tapperin (1998) mukaan informaatio ei ole tietoa, vaan se on resurssi, joka voidaan 

jäsentää tiedoksi ja tällä tiedolla on käyttöön liittyvä merkitys. Suomen kielen data- 

terminologia on rakennettu tieto-sanan varaan. Sana data processing käännetään 

tietojenkäsittelyksi. Sanotaan, että tietokone varastoi informaatiota. Tällöin infor

maatiolla tarkoitetaan merkkijonoja eli dataa.
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Tietämys on nimitys käytettävissä olevien ja hyväksyttyjen tietojen kokonai

suudelle. Tietämys ei ole erityinen tiedon laji, vaan tietojen kokonaisuuden määrää 

ja laajuutta ilmaiseva termi. Tieto ei ole sama asia kuin viisaus. Viisaudessa on 

kysymys kokonaisvaltaisesta ja tasapainoisesta maailmankatsomuksen käsitteestä. 

Viisauteen kuuluu näkemys asioiden laajoista yhteyksistä ja merkityksistä sekä 

käsitys tiedon hankintatavoista ja luotettavuuden asteesta (Hieta-Wilkman, 2002).

Niiniluodon mielestä kokeneen ammattilaisen tieto on elämäntaitoa, joka on han

kittu työllä ja elämällä. Viisauteen kuuluu myös moraalinen ulottuvuus sekä oma

kohtaisesti punnittuja ihmiskunnan kokemukseen nojautuva arvojärjestelmä hyvän 

elämän päämääristä (Niiniluoto 1996).

Stähle ja Grönroos (1999, s. 48 - 49) esittävät, että yrityksen tietopääoma koostuu 

aineettomasta omaisuudesta, kyvystä kehittää uusia ideoita ja innovaatioita sekä 

kyvystä ottaa ne koko yrityksen käyttöön. Heidän mukaansa aineeton pääoma syn

tyy datasta, informaatiosta, tiedosta ja osaamisesta.

2^ rwi • J •• ••.2 Tietopaaoma

Luova tietopääoma on yrityksen menestymisen ehto. Menestyminen tulee perus

tumaan ihmisten kykyyn katsoa tulevaisuuteen. Tätä Stähle ja Wilenius kutsuvat 

luovaksi tietopääomaksi (Stähle, 2006, s.14). Stähle ja Wilenius (2006, s.9) ovat 

luoneet niinsanotun luovan tietopääoman johtamisen viitekehyksen. Tietopääomaa 

jaetaan inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja suhde-pääomaan. Inhimilli

nen pääoma viittaa työntekijöiden ammattitaitoon, osaamiseen ja kykyihin. Raken- 

nepääoma liittyy yrityksen järjestelmiin, prosesseihin ja käytäntöihin. Suhdepää- 

oma sisältää asiakas-, partneri-ja sidosryhmäsuhteet toisin sanoen yrityksen aineet

tomat resurssit (Stähle 2006, s. 15). Tässä mallissa yrityksen aineettomia resursseja 

ovat osaajat, järjestelmät ja yhteistyöverkostot. Tietopääomaa on tarkasteltu myös 

yritykseen kerääntyneinä tietovarantoina tai yrityksen läpivievinä tietovirtoina. 

Tietovarannot tässä yhteydessä tarkoittavat yritykseen pitkällä ajalla kerääntynee

seen dokumentoituun tietoon ja osaamiseen. Osa tästä tietovarannosta on tallentu

nut yrityksen tietojärjestelmien tietokantoihin. Stählen (2006, s. 102) mukaan yri-
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tyksen kehittymiskyvyn ydin on siinä, miten organisaatio kykenee jalostamaan 

tietoa. Menestyäkseen, yritys tarvitsee tieto-johtamista osana yrityksen johtamisjär

jestelmää.

Nokana (2000, s.5-34) jakaa tietopääoman neljään tyyppiin.

- Kokemusperäinen tietopääoma, johon kuuluu henkilöstön taidot ja osaami

nen.

- Käsitteellinen tietopääoma, johon kuuluvat symbolien, kuvien ja kielen

avulla muodostetut käsitteet.

- Rutiininomainen tietopääoma, johon kuuluvat toimintatavat, tietotaito ja yri

tyskulttuuri.

- Systeeminen tietopääoma, johon kuuluvat dokumentit, manuaalit ja teknolo

gia.

Nämä muodostavat Nokanan mukaan perustan tiedon luomisprosessille. Tietoa ei 

voi johtaa, jos tieto-pääomaa ei ole tiedostettu.

Luovan tietopääoman johtamiseen kuuluvat liiketoiminta-, innovaatio-, ennakointi- 

osaaminen sekä uudistumiskyky. Yrityksellä pitää olla kyky ennakoida muutoksia 

ja varautua niihin, toisin sanoen nähdä tulevaisuuden tarpeet. Tässä yritys joutuu 

käyttämään epätäydellistä tietoa ja tunnistamaan heikkoja signaaleja. Heikko sig

naali on yleensä uusija yllättävä asia ja kertoo välillisesti muusta, joka vaikuttaa 

yritykseen. Ennakoinnin yksi tärkeä periaate on kumuloituvan tiedon ja osaamisen 

arvostaminen (Stähle 2006, s.77). Uudistumiskykyinen ja kehittyvä yritys jalostaa 

tietoa jatkuvasti ja systemaattisesti. Luovuus on pohjana innovaatio-osaamiselle. 

Yksilön luovan tietopääoman lähteet ovat asiantuntemus ja ammattitaito, osalli

suus, oppimiskykyjä ilmaisun rohkeus (Stähle 2006, s. 187). Luovan tieto-pääoman 

edellytykset voidaan liittää kolmeen elementtiin: tietoon, liittymiseen ja innostuk

seen. Työntekijän pitää yrityksessä olla mukana tietovirroissa, jotta hän voisi tuot

taa uusia ideoita ja luoda lisää energiaa. Tämä johtaa luovaan pyörteeseen, joka 

ruokkii itse itseään.
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2.3 Sisäinen ja ulkoinen tieto

Avain organisaation menestykseen tulee kyvystä havaita ja hyödyntää ulkoista 

tietoa ja lukea niinsanottuja heikkoja signaaleja. Tämän lisäksi täytyy sisäisen tie

don olla tehokäytössä organisaation joka tasolla. Jokaisella organisaatiolla on omat 

liiketoimintatiedon tarpeet riippuen liiketoiminnan luonteesta ja siksi ei voi tehdä 

listaa yrityksen tarvitsemista tietotarpeista. Karkeasti voidaan kuitenkin tehdä jako 

ulkoisiin ja sisäisiin tiedon lähteisiin (Uusi-Rauva 1994, s.5-6). Seuraavassa kuvas

sa Uusi-Rauva kuvaa informaatiotarpeita eri päätöksen-tekotasoilla. Kuvasta 2.1 

näkyy, että operatiivisella tasolla sisäisen informaation merkitys on päätöstilanteis

sa merkittävää ja ulkoinen tieto tukee strategista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Sisäisen ja ulkoisen tiedon tarve eri tasoilla
Ulkoinen lieto Sisäinen tieto

Strateginen

Taktinen

Kuva 2.1 Informaation tarpeet strategisella, taktisella ja operatiivisella 

tasolla(Uusi-Rauva 1994, s.6).

Yritysjohto tarvitsee tietoa tilanteista, jotka koskevat niin yritystä kuin sen ulko

puolistakin maailmaa. Yritysjohto tarvitsee myös tietoa määrällisistä ja laadullisis

ta tavoitteista, keinoista ja tekijöistä, joiden avulla yrityksen toiminta voidaan 

muuttaa tavoitetta vastaaviksi. Uusi-Rauva painottaa laskentatoimen näkökulmaa, 

sillä luonnollisesti yritys tarvitsee tietoa myös erilaisista trendeistä edellisten lisäk

si (Uusi-Rauva 1994, s. 3 - 4).
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Pirttilän (1997) mukaan tärkeimpiä liiketoimintatiedon alueita hänen tutkimassaan 

yrityksessä olivat esimerkiksi kilpailijoiden taloudellinen tila, omistusrakenne, 

uudet tuotteet, teknologiaresurssit, markkina-asema ja markkinakäyttäytyminen, 

osakkuusyhtiöt ja organisaatiorakenne sekä investoinnit ja investointisuunnitelmat.

Tiedon
aikajänne

Pitkä aikaväli

Reaaliaikaisuus

Yksityiskohtainen Karkea karkeus

Kuva 2.2 Tarvittavan tiedon tyyppi erilaisissa päätöksentekotilanteissa (Laitinen 

1998, s.148).

Omistajat luovat puitteet yrityksen toiminta-ajatukselle ja visiolle sekä valvovat 

toiminta-ajatuksen toteutumisen tehokkuutta yrityksessä. Tähän omistajat tarvitse

vat karkean tason tietoa yrityksen toimintaympäristöstä ja sen liikkeistä. Omistajat 

ovat myös kiinnostuneita voiton kertymisestä ja erilaisista riskeistä. Yrityksen stra

teginen johto suunnittelee yksityiskohtaisen toiminta-ajatuksen ja strategiat sen 

saavuttamiseksi ja valvoo strategian toteuttamista. Tässä tarvitaan laaja-alaista tie

toa karkealla tasolla sekä yrityksestä itsetään että toimintaympäristöstä (Laitinen 

1998,5.144- 146).

Tässä mallissa taktinen johto tarvitsee karkeahkoa yritystason tietoa keskipitkällä 

aikaväliltä ja näin se voi valvoa strategioiden toteutumista. Näiden tietojen avulla 

keskijohto suunnittelee ja kohdistaa yrityksen voimavaroja strategisesti oikein.
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Lisäksi keskijohto tarvitsee lyhyen aikavälin tietoa voimavarojen riittävyyden ja 

tehokkaan käytön seuraamiseksi. Operatiivinen johto vastaa voimavarojen tehok

kaasta käytöstä toimintatasolla ja siihen se tarvitsee tietoa operatiivisesta toimin

nasta. Tämä tieto on yksityiskohtaista ja lyhyen aikavälin tietoa. Työnjohtajat ja 

työntekijät tarvitsevat alimman tason suunnittelussa pikkutarkkaa tietoa reaaliai

kaisesta tilanteesta yrityksessä (Laitinen 1998, s. 146 - 148).

Sisäinen tieto Ulkoinen tieto

Sisäinen logiikka Kilpailijat
Talous L_ Toimittajat
Tuotanto ----- Asiakkaat
Materiaalihallinto 1 Liiketoimintatiedon 

hallinnan prosessit Raaka-ainetoimittajat
Tuotannon ohjaus ~1 ja välineet Teknologia
Pros, automaatio Talousmarkkinat
Jne. Ympäristö jne.

Kuva 2.3 Sisäinen ja ulkoinen tieto

2.4 Tiedon johtaminen

Kuvassa 2.4 on pelkistetty organisaation johtaminen. Suorituksen johtaminen ja

kautuu osaamisen ja tiedon johtamiseen. Tässä työssä tarkastellaan tiedon johta

mista. Suorituksen johtaminen on toiminnan perustasoja sen olennainen tehtävä on 

organisaation oppimisen tukeminen.

Älykkään organisaation tavoitteena on jatkuva uuden tiedon soveltaminen. Tiedos

ta on tullut yrityksille ja työntekijöille tärkeä pääoma. Tiedon merkityksen kasva

minen johti 90-luvulla uuden ismin syntymiseen. Syntyi tiedon johtaminen. Tietoa 

on valtavasti ja kaikkien saatavilla.
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Liiketoiminnallinen tulos

Operatiivinen tulos

Yksilö

Organisaatio

Osaamisen
johtaminen

Tiedon
johtaminen

Suorituksen johtaminen

Strateginen johtaminen

Tulos

Visionäärinen johtaminen

Kuva 2.4 Organisaation johtaminen (Sydänmaanlakka)

Tiedon johtaminen yrityksessä tarkoittaa sitä, että tietoa luodaan, hankitaan, varas

toidaan, jaetaan ja sovelletaan. Nämä tiedon johtamisen prosessit ovat menesty

vässä ja kilpailukykyisessä yrityksessä hyvin hoidettuja. Menestyminen edellyttää 

myös sitä, että toimintaa kehitetään jatkuvasti ja prosesseja tehostetaan. Yrityksen 

tietolähteet syntyvät arvoketjun ja ydinprosessien muodostamasta tietovirrasta. 

Toiminnan seuranta ja valvonta on tietovirtojen hallintaa ja siinä tietotekniikalla on 

suuri merkitys. Tiedonhallintaa ja sen kehittämistä on johdettava systemaattisesti. 

Johtamisen kohteina ovat tieto, osaaminen ja suoritus sekä palvelut, jotka liittyvät 

liiketoiminta-ja tietostrategioiden kehittämiseen ja integrointiin (Stenberg 2006, 

s.8). Yritys, joka pystyy hallitsemaan ja hyödyn-tämään tietonsa, saa merkittävän 

kilpailuedun. Voidaan puhua tietämyksen-hallinnasta. Tieto, osaaminen ja tietä- 

myksenhallinta ovat moniulotteisia käsitteitä ja niitä voidaan käsitellä yksilö-, tii

mi- ja organisaatiotasolla.

Tämän työn aihepiiriin liittyvät käsitteet ovat vielä vakiintumattomia. Riippuen 

puhujasta, käytetään käsitteitä tiedon johtaminen, tietojohtaminen, liiketoiminta- 

tiedon hallinta, business intelligence, kilpailijatiedon hallinta. Käytännössä nämä 

käsitteet ovat lähellä toisiaan.
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Tietojohtaminen voidaan käsitteenä jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen tarkastelu

kulma on tiedon johtaminen, joka sisältää organisaatioiden tietovirtojen ohjausta, 

liiketoimintatiedon hallintaa sekä tietotuotteiden kehittämistä. Toinen tarkastelu

kulma on tiedolla johtaminen, joka sisältyy strategiseen johtamiseen (Virtanen 

2006). Näin voidaan tiedon johtamista pitää liiketoimintatiedon hallinnan yläkäsit

teenä.

Kuten aikaisemmin on todettu, tiedosta on tullut organisaatiolle tai yritykselle tär

keä kilpailutekijä. Organisaatioiden ongelmana voi olla, etteivät ne tiedä, mitä itse 

asiassa tietävät tai mitä niiden pitäisi tietää. Tässä tapauksessa tietoa on vaikea 

paikallistaa. Ongelmana voi myös olla se, ettei tietoa saada kaikkien ulottuville. 

Organisaation strategia ja tavoitteet määrittelevät millainen tieto on merkityksellis

tä.

Organisaation kulttuuri luo pohjan tietojohtamiselle. Yksilön tai tiimin kykyjä 

halu oppia uutta, muuttaa toimintatapojaan, jakaa ja vastaanottaa tietoa sekä sovel

taa sitä luovat hyvän pohjan toimivalle tiedon johtamiselle. Osallistava johtaminen 

ja avoin kommunikaatio osat asioita, joilla tuetaan tiedon johtamista.

Tiedon johtamisella tarkoitetaan tiedon tehokasta soveltamista päätöksenteko

tilanteissa. Tiedolla ei yksinään ole merkitystä, vaan sen on oltava merkityksellistä 

ja sitä on sovellettava käytäntöön. Soveltamisen kannalta on tärkeää, että tieto on 

saatavilla vähin ponnistuksin (Sydänmaanlakka 2000, s. 165).

Tiedon johtamisen yksi lähtökohta on prosessijohtaminen, jossa määritellään yri

tyksen ydin-ja tukiprosessit. Prosessit tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Prosesseja 

kehitetään ja tähän tarvitaan systemaattisesti kerättyä tietoa.
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Piilevä tieto Yksilö

Luoda Hankkia Varastoida Jakaa Soveltaa

Havaittava tieto

KULTTUURI u
- Johtaminen
- arvot

YRITYS:
- strategia, tavoitteet,
- Henkilöstöjohtaminen,
- Tietojärjestelmät

Yksilö / Tiimi
- Kykyjä halu oppia, 

muuttua, jakaa ja 
vastaanottaa

Jatkuva uuden tiedon 
soveltaminen

Kuva 2.5 Tiedon johtamisen viitekehys (Sydänmaanlakka 2000, s.166)

Tiedon luominen ja käyttäminen vaikuttavat kolmella tavalla yrityksen kasvuun ja 

kykyyn vastata ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tietoa käytetään yrityksissä 

oman toiminnan ymmärtämiseen ja ympäristössä tapahtuvien muutosten hahmot

tamiseen. Näiden muutosten määrät kasvavat jatkuvasti ja tekevät ympäristöstä 

epävarmemman ja huonosti ennustettavan. Olemme riippuvaisia yhä enemmän 

ympärillämme olevista toimijoista ja näissä riippuvuussuhteissa tapahtuu jatkuvasti 

muutoksia. Näiden muutosten määrän ja laadun ymmärtäminen on menestymisen 

kulmakiviä. Toinen tiedon käytön alue on organisaation kehittäminen. Strategista 

tietoa luodaan, kerätään ja prosessoidaan ja siten luodaan uutta tietoa ja opitaan. 

Tietopääoman puutteellisuus on Stählen ja Grönroosin (1999, s. 194) mukaan suu

rin syy liiketoimintastrategioiden toteutumattomuuteen. Tällä tavalla tuotetaan uut

ta osaamista, uusia tuotteita ja parempia menetelmiä ja prosesseja. Tietoa käytetään 

näiden kahden osa-alueen lisäksi päätöksentekoon (Aaltonen, Mutanen 2001, s.8).

2.4.1 Oppivat ja älykkäät organisaatiot

Oppivasta organisaatiosta on puhuttu pitkään. Voidaan sanoa, että jokainen organi

saatio on oppiva ja toiset organisaatiot oppivat nopeammin kuin toiset. Tulevai

suuden menestyjiä ovat nopeimmin oppivat organisaatiot. Tässä yhteydessä oppi
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misen lopputuloksena on sekä yksilöiden että organisaatioiden osaaminen. Han

nuksen mukaan aikakauttamme voidaan kutsua osaamisen ajaksi (Hannus 1999). 

Uuden ajan globaalin toimintaympäristön kriittinen voimavara on osaaminen ja 

siinä teknologia mahdollistaa uudenlaiset tavat luoda arvoa. Osaamisen lisäksi or

ganisaatioilta vaaditaan tehokkuutta. Tehokkuuteen päästään tekemällä asioita 

älykkäästi. Jotta voimme toimia älykkäällä tavalla, meillä pitää olla paljon tietoa, 

osaamista ja ymmärrystä. Tällaista tulevaisuuden ihanneorganisaatiota kutsutaan 

älykkääksi organisaatioksi (Sydänmaanlakka 2000).

Sydänmaanlakan mukaan älykäs organisaatio pystyy ohjaamaan omaa toimintaan

sa, käsittelemään tietoa monipuolisesti ja älykkäässä organisaatiossa tieto jalostuu 

jatkuvasti. Tiedon jalostaminen tarkoittaa sitä, että tieto on ensin ymmärrettävä, 

jotta sitä voidaan soveltaa ja soveltamisen kautta tietoa edelleen kehitetään. Älyk

käässä organisaatiossa on kyky uusiutua jatkuvasti, ennakoida muutoksia ja oppia.

Kehittäminen

Soveltaminen

Ymmärrys

Tieto

Kuva 2.6 Tiedon jalostuminen organisaatiossa (Sydänmaanlakka 2000)

Kiireisissä organisaatioissa ei ehditä tiedon ymmärryksen tasolle, jolloin tiedon 

täysipainoinen soveltaminen jää pois. Sydänmaanlakan mukaan älykkäällä organi

saatiolla on aikaa tiedon syvälliseen arviointiin sekä yksilö- että tiimitasolla, jolloin 

tällaisessa organisaatiossa tietoa ymmärretään, sovelletaan ja edelleen kehitetään. 

Älykäs organisaatio tukee tämänkaltaista uusiutumista, se on virtuaali-, tiimi-ja 

prosessiorganisaatio ja kaiken pohjana on jatkuvan parantamisen ideologia. Laatu
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johtaminen on sisäänrakennettu prosesseihin ja siten laatu syntyy siitä, että työnte

kijät tekevät aina parhaansa.

Osaamisen johtaminen ja tiedon johtaminen on osa suorituksen johtamista tällai

sessa organisaatiossa. Älykkäässä organisaatiossa on selkeästi määritellyt prosessit 

ja niitä virtaviivaistetaan koko ajan, jatkuvan parantamisen ideologian pohjalta. 

Henkilöstön kehittämiseen panostetaan ja henkilöstö on yrityksen tärkeä resurssi. 

Älykkäässä organisaatiossa sovelletaan informaatioteknologiaa siten, että se mah

dollistaa uusien toimintatapojen kehittämisen (Sydänmaanlakka 2000).

Tiedon johtaminen määritellään prosessiksi, jossa luodaan, hankitaan, varastoi

daan, jaetaan ja sovelletaan tietoa (Sydänmaanlakka 2000).

2.4.2 Suorituskyvyn mittaaminen ja mittarit

Suorituskyvyn mittaamisen alueella ovat taloudellisten mittareiden lisäksi lisäänty

neet ei-taloudellisten mittareiden käyttö. Ne liittyvät erilaisiin strategisiin suori- 

tuskyky-mittaristoihin (Kaplan ja Norton 1996, Toivanen 2002).

Kaplan ja Norton Balanced Scorecard -mallissaan (1996) katsovat yrityksen suori

tuskykyä neljästä eri näkökulmasta - talouden, asiakkaan, sisäisten prosessien sekä 

oppimisen ja innovatiivisuuden näkökulmista (Kuva 2.7).

Taloudellinen näkökulma vastaa kysymykseen, millaisia taloudellisia tuloksia on 

saavutettava, jotta omistajat ovat tyytyväisiä. Asiakkaan näkökulma kertoo, mitä 

on tehtävä, jotta asiakas on tyytyväinen yrityksen tarjoamiin palveluihin ja tuottei

siin. Sisäisten prosessien näkökulma kertoo, miten yrityksen sisäiset prosessit on 

hoidettava, jotta saavutetaan asiakas- ja taloudellisen näkökulman tavoitteet.
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Visio

Strategia

Asiakasnäkökulma
Miltä meidän tulisi näyttää
asiakkaidemme silmin?
-Toimitusaika
-Laatuvirheet
-Toimitusvarmuus
-Hinta

Oppimisnäkökulma
Saavuttaaksemme visiomme, 
kuinka ylläpidämme 
kykymme muuttua ja kehittyä? 
-aloitteiden lukumäärä 
-Henkilöstön vaihtuvuus 
-OsaamisalueeVtarpeet

Taloudellinen näkökulma
Miltä näytämme omistajistamme? 
-Pääoman tuotto 
-Markkinaosuus 
-kassavirta

Tehokkuus näkökulma
Missä liiketoimintaprosesseissa 
meidän tulee olla erinomaisia 
tyydyttaaksemme omistajiemme ja 
asiakkaittamme tarpeet? 
-Läpimenoaika 
-Saanto
-Uusien tuotteiden osuus myynnistä

Kuva 2.7 Tasapainotettu tuloskortti (BSC)

Oppimisen ja innovatiivisuuden näkökulma kertoo, miten jatkossa tullaan kehittä

mään osaamista, jotta pystytään tulevaisuudessa parantamaan sisäisiä prosesseja 

sekä asiakas-ja taloudellisen näkökulman tuloksia.

Termi Performance Measurement on suomennettu kahdella tavalla: Andersin käyt

tää termiä suoritusten mittaus (Andersin 1994) ja Grönfors termiä suorituskyvyn 

mittaus (Grönfors 1996). Termien käyttö riippuu siitä, tutkitaanko suoritusta vai 

suorituskykyä. Mittaaminen kohdistuu tavallisesti toteutuneisiin suorituksiin, ku

ten esimerkiksi myyntimääriin, kustannuksiin tai toimitusvarmuuteen.

Suorituskyvyn mittaamista voidaan kuvailla sen käyttötarkoituksen kautta. Sillä 

voi olla monia erilaisia tavoitteita ja päämääriä, mutta päätarkoitus on organisaati

on suorituskyvyn kehittäminen. Laitisen (1998, s. 14) mukaan suorituskyvyn kehit
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täminen on tarkoituksellista toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa yrityksen ky

kyä tyydyttää sidosryhmien tarpeet. Kirjallisuudessa on käytetty myös termiä suo

rituskyvyn tai suorituksen johtaminen (Performance Management) ja sillä tarkoite

taan prosessia, joka asettaa toiminnalle tavoitteet ja mittarit tukemaan yrityksen 

strategioiden toteuttamista (Williams 1991, s.23). S y dänmaanlakka (2000, s.257) 

määrittelee suorituksen johtamisen jatkuvaksi prosessiksi, jossa yhdistetään tavoit

teista sopiminen, ohjaus, tulosten arviointi ja kehittäminen toisiinsa liittyviksi ele

menteiksi. Tällä prosessilla pyritään parantamaan organisaation suorituksia kehit

tämällä sekä yksilöitä että tiimejä.

Menestystekijöillä tarkoitetaan strategian toteutumisen ja liiketoiminnan onnistu

misen kannalta keskeisiä asioita. Strategisella tasolla suorituskykyä kuvaamaan 

valitaan kriittiset menestystekijät, joiden onnistuminen vaikuttaa oleellisesti strate

gian toteutumiseen. Markkinaosuuden kasvattaminen, toimitusvarmuuden pitämi

nen valitulla tasolla ja asiakaskannattavuus ovat esimerkkejä kriittisistä menestys

tekijöistä. Menestystekijöiden kehittymistä voidaan arvioida näillä mittareilla ja 

tunnusluvuilla. Mittari-ja tunnusluku-termit ovat lähes samanlaisia. Neely (1996, 

s.ll) määrittelee mittarin indikaattoriksi, jolla määritetään tarkoituksellisen toi

minnan tehokkuutta ja toimivuutta.

Mittaamiseen ja mittaristoon liittyy käytönnön kysymyksiä:

Kuinka mittaristoja käytetään
Mitkä ovat mittareiden ja mittariston käyttötarkoitukset?

Miten mittaus liittyy muihin johtamisprosesseihin?

- Miten mittaustuloksia analysoidaan?

Mitä mittaustulosten perusteella tehdään?

Kuinka mittaristoja implementoidaan:
Miten mittareiden laskemisessa tarvittava informaatio kerätään?

Miten henkilöstö saadaan käyttämään mittaristoa ja hyväksymään se?
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Kuinka mittaristoja ylläpidetään:
Miten uudet mittaustulokset lasketaan ja päivitetään raportteihin?

- Miten mittaristoa päivitetään? Miten mittaristoa tarkistetaan, pitääkö va

lita uusia mittareita tai poistaa vanhoja?

Kuinka mittaristoja suunnitellaan:
Mitä menestystekijöitä mitataan?

Miten mittareita valitaan?

Miten mittaristokokonaisuus muodostuu?

Taloudellisia mittareita on kritisoitu voimakkaasti tutkijoiden taholta (Toivanen 

2002, s. 5). Neely (1999, s. 206) on koonnut taloudellisten mittareiden heikkoudet 

listaksi:

Ne rohkaisevat lyhyen ajan ratkaisuihin

- Niistä puuttuu strateginen näkemys, koska ne eivät kerro esimerkiksi laa

dusta tai joustavuudesta

- Ne rohkaisevat osaoptimointiin

- Ne rohkaisevat johtajia poistamaan toiminnan varianssit sen sijaan, että py

rittäisiin parantamaan jatkuvasti

- Ne eivät kerro, miten kilpailijat pärjäävät tai mitä asiakkaat haluavat

Kaplanin ja Nortonin (1996, s.7 -10) mukaan ei-taloudellisilla mittareilla voidaan 

ennustaa tulevia tuloksia, ennen kuin ne todellisuudessa toteutuvat taloudellisina 

tuloksina. Mitattavat menestystekijät voidaan valita toteutettavan strategian mu

kaan, jolloin mittareiden avulla voidaan ohjata henkilöstö tekemään strategian kan

nalta oikeita asioita. Lisäksi ei-taloudelliset mittarit (määrä, aika, laatu) voivat olla 

taloudellisia mittareita konkreettisempia toiminnan ohjauksen kannalta, jolloin 

henkilöstön on helpompi keskittyä niiden tulosten parantamiseen. Ei-taloudellisten 

mittareiden heikkoutena ovat edellä esitettyjen taloudellisten mittareiden hyvien 

ominaisuuksien puuttuminen: ne eivät useinkaan ole vertailukelpoisia eri yritysten 

välillä, niiden laskentaperusteet eivät ole vakiintuneita ja niiden luotettavuus saat

taa olla kyseenalainen.
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2.5 Tiedonhallintaprosessi

Uutta tietoa luodaan monella tavalla, kuten ideoinnin tai tiimitoiminnan kautta. 

Tietoa voidaan hankkia esimerkiksi opiskelemalla, tiedon hakuja suorittamalla ja 

benchmark-toiminnalla. Tietoa löytyy organisaation sisältä tai muista organi

saatioista sekä eri oppilaitoksista. Hiljaisen tiedon muuttaminen havaittavaksi on 

myös tiedon hankintaa. Organisaation tiedon hankintataidot ovat hyvin tärkeitä. 

Organisaation pitää nopeasti hankkia tarvittava tieto.

Varastoinnin merkitys kasvaa tiedon lisääntyessä ja siksi se on otettu erilliseksi 

alaprosessiksi tiedon johtamiseen. Hankittu tieto on voitava esittää sellaisessa 

muodossa, että se on helposti kaikkien saatavilla. Tietoa käsitellään ja jäsennetään 

niin, että se on täsmällistä, luotettavaa ja loogisesti organisoitua. Tämä tarkoittaa 

aktiivista tiedon prosessointia ja sisäistämistä organisaation sisällä. Tietoa varas

toidaan erilaisiin dokumentteihin, toimintaohjeisiin ja manuaaleihin.

Monen yrityksen menestyminen kovassa kilpailussa riippuu siitä, kuinka nopeasti 

ja hyvin se pystyy tunnistamaan ja hyödyntämään yrityksen ulkopuolella syntynyt

tä uutta tietoa (Aaltonen ja Mutanen 2001, s.60). Menestyäkseen yrityksen on ul

koisen tiedon lisäksi hyödynnettävä tehokkaasti myös yrityksen sisällä olevaa si

säistä tietoa. Tehokas tiedon hyödyntäminen vaatii siten hallittua tiedonhallintaa ja 

tarkoitukseen sopivan tietotekniikan käyttöä (Huotari 2000). Tietotekniikan lisäksi 

tehokas tiedonhallinta on luonteeltaan myös sosiaalinen prosessi. Tässä on myös 

huomioitava toimintaympäristön yritykselle asettamat vaatimukset ja mahdollisuu

det. Choo (1995) on määritellyt tehokkaan tiedonhallinnan jatkuvaksi sykliksi. 

Tähän sykliin kuuluu kuusi vaihetta: tietotarpeiden määrittely, tiedon-hankinta, 

tiedon organisointi ja varastointi, tietotuotteiden ja -palveluiden kehit-täminen, 

tiedon jakaminen ja tiedon hyödyntäminen. Sydänmaanlakka (2000) kirjassaan 

kuvaa samanlaista sykliä tiedon johtamisprosessia kuvatessaan. Molemmissa mal

leissa on samoja vaiheita. Näissä kahdessa mallissa painotetaan eri asioita. Sydän

maanlakka korostaa omassa mallissaan uuden tiedon luomisen tärkeyttä ja tiedon
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johtamismalliin ei sisälly tietotarve-määrittely- ja tiedon organisointivaiheita. Seu- 

raavassa kuvassa on havainnollistettu Choon näkemys tiedonhallinnan prosessista.

Tiedon hallinnan prosessimalli

Tiedon
hankinta

Tietotarpeet

Toiminnan
mukauttaminen

Tiedon käyttö
Tiedonjakaminen

Tietotuotteet ja - 
palvelut

Tiedon organisointi ja varastointi

Kuva 2.8 Informaationhallinnan prosessi (Choo 1995)

Choon (1995) tiedonhallinnan prosessin ensimmäinen vaihe on tietotarpeiden mää

rittely. Tietotarpeiden määrittely on koko prosessin tärkein vaihe. Siinä systemaat

tisella tarpeiden määrittelyllä mahdollistetaan oleellisen tiedon saanti päätöksente

on tueksi. Tämän vaiheen aikana tarpeet kartoitetaan ja priorisoidaan yrityksen eri 

tasoilla. Kun tiedon määrä kasvaa, korostuu vaiheen tärkeys. On pystyttävä tuotta

maan päätöksentekijälle, kussakin päätöstilanteessa, hänen tarvitsemansa tiedot 

oikeassa muodossa ja oikea-aikaisesti.

Syklin toisessa vaiheessa hankitaan selvitettyjen tietotarpeiden mukaista tietoa sekä 

yrityksen sisältä että ulkoa (Choo 1995). Tiedonhankintavaiheessa käytetään useita 

eri lähteitä, jotta yritys löytäisi parhaimman, toimintaansa sopivimman aineiston. 

Sekä sisäiset että ulkoiset lähteet voivat tuottaa niin primääristä kuin sekundääris- 

täkin tietoa. Sisäisistä lähteistä saatu tieto on peräisin joko yrityksen henkilöstöltä 

(primäärinen) tai sen omista tietokannoista ja muista dokumenttitiedostoista (se-
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kundäärinen). Sawkan (1996, s.47 - 52) mielestä yksittäisten työntekijöiden tietä

mys vaikuttaa huomattavasti yrityksen suoritus-ja kilpailukykyyn. Primäärisiin 

ulkoisiin lähteisiin kuuluvat kaikki yrityksen ulkopuoliset, inhimilliset tietolähteet, 

kuten yhteistyökumppanit, asiakkaat ja toimittajat. Sekundääriset lähteet sisältävät 

puolestaan ulkopuolisten tahojen dokumentoimia tietoja. Tiedon hankinnan yhtey

dessä voi yrityksessä tulla esiin uusia tietotarpeita.

Syklin kolmannessa vaiheessa hankittua tietoa prosessoidaan jatkokäsittelyä varten 

(Choo 1995, S.264). Tieto on jäsennettävä rakenteellisesti järkeviksi kokonaisuuk

siksi. Vaikka määrittely olisi tehty hyvin, niin siitä huolimatta voi hankittu tieto 

sisältää epäoleellisia elementtejä. Tiedon organisointi-ja varastointivaihe aloite

taan jäsentämällä kerätty tieto sen rakenteen avulla. Tämän jälkeen arvioidaan jär

jestetyn tiedon sopivuutta suunniteltuun käyttöön. Käsittelemällä tietoa pala palalta 

yrityksen on mahdollista muodostaa tarkka kokonaiskuva sen hetkisestä kilpailuti

lanteesta. Kerätty tieto on talletettava oikea-aikaista käyttöä ja mahdollisia uusia 

tarpeita varten. Tiedon varastoinnin yhteydessä on otettava huomioon turvallisuus

kysymykset; arvokas tietämys on varastoitava siten, että se ei voi vuotaa ulkopuo

listen tietoon.

Neljännessä vaiheessa organisoidusta tiedosta kehitetään helppokäyttöisiä tieto

tuotteita ja palveluita. Hyvässä tieto tuo teessä ovat seuraavat ominaisuudet: (Choo 

1995, s.266)

helppokäyttöisyys 

oikeellisuus 

laadukkuus 

- joustavuus

ajan ja kustannusten säästyminen

Jotta tieto olisi päätöksentekijöiden hyödynnettävissä, jalostettu tietämys on levi

tettävä oikea-aikaisesti viestinnän keinoin oikeille ihmisille.

Choon (1995, S.267) mukaan syklin viidennen vaiheen, tiedonjakamisen, myöhäs

tyminen saattaa viedä arvon koko tiedonhallinnan sykliltä. Vaikka tämä vaihe on 

aiempaa helpompi toteuttaa kehittyneen teknologian ansiosta, ihmisten välinen 

verbaalinen kommunikointi ja sen kulttuurisidonnaisuus on otettava huomioon.
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Tiedonhallinnan sykli on ennen kaikkea inhimillinen prosessi, jonka onnistumisen 

edellytys on yksilöiden välinen jatkuva vuorovaikutus.

Huotari (2000, s.154) korostaa tiedon jakamisen johtavan tiedon hyödyntämiseen, 

tiedonhallinnan syklin kuudenteen vaiheeseen. Huotarin mukaan tiedon hyödyn

tämiseen voi sisältyä esimerkiksi uuden tiedon luomista tai olemassa olevan tiedon 

soveltamista ongelman ratkaisussa ja päätöksenteossa. Tiedonhallinnan sykli on 

jatkuva vain, jos yrityksessä hyödyntämään syklin luomaa tietoa jatkuvassa vuoro

vaikutuksessa toimintaympäristön kanssa. Tämä johtaa Huotarin (2000, s. 155) mu

kaan uusien tietotarpeiden syntymiseen ja siirtymisen syklin alkuun.
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3 Tietovarastointi

Yrityksen tiedonhallinnan yksi kulmakivistä on hyvin suunnitellut operatiiviset 

järjestelmät. Niiden tietokannat sisältävät suuren määrän tapahtumatason tietoa. 

Päätöksentekijät yrityksen eri tasoilla ja yrityksen strategian suunnittelijat tarvitse

vat operatiivisiin järjestelmiin talletetuista tiedoista jalostettua tietoa. Tähän tarkoi

tukseen on kehitetty tietovarastointitekniikkaa. Tietovarasto (Data Warehouse) on 

yrityksen tärkeimmille kohdealueille keskittynyt, yhdistetty tietokantojen kokoel

ma, joka on suunniteltu tukemaan päätöksenteon tukijär-jestelmää (DSS - Decision 

Support System). Tietovarasto sisältää sekä yksityis-kohtaista että tiivistettyä tie

toa, jotka molemmat liittyvät tiettyyn ajankohtaan (Inmon 1993, s.275).

Tietovarastointi nähdään yhtenä yrityksen strategisen johtamisen välineistä. Yri

tyksen tiedot mielletään tietopääomaksi ja tietovarannoksi. Tätä tietovarantoa on 

pystyttävä käyttämään monipuolisesti. Päätöksentekijät haluavat seurata liiketoi

mintaympäristön muutoksia ja reagoida muutoksiin nopeasti. Toisaalta, päätöksen

tekijät haluavat ymmärtää myös omaa toimintaansa. On selvitettävä tuottoisimmat 

asiakkaat ja tuotteet. On voitava optimoida yrityksen toimintoja ja logistiikkaa. On 

voitava tehdä tarkkoja markkina-analyysejä. Ajantasainen tieto liiketoiminnan on

gelmista auttaa organisaatiossa olevaa päätöksentekijää puuttumaan asioihin nope

asti. Tietovaraston tarkoitus on siis liiketoiminnan kehittäminen (Hovi 2001, s. 18).

Tietojohtamisen näkökulmasta tietovaraston merkitystä on katsottava kolmelta 

lähestymiskulmalta. Nämä ovat tiedon 

arvoketju

tietovarasto innovointiympäristön tukena 

- tietovarastojen tehokas käyttö liiketoiminnan ohjauksessa.

Tietopääoma, tietovaraston hallintajärjestelmän malli, mahdollistavat tiedon käyt

tämisen keskeisenä osana organisaation arvoketjua. Tällä tavalla tietotekniikka 

mahdollistaa kustannustehokkaasti toiminnot, joissa tuotteen ja palvelun informaa

tio voidaan erottaa itse tuotteesta ja palvelusta. Uusien innovaatioiden syntyminen 

ja leviäminen on siten keskeistä tietovarastojen ja yleisemmin tieto-pääoman kehit
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tämisessä. Kyse on oppivasta organisaatiosta, joka hyödyntää tietovarastoa. Tieto

varasto voi olla sekä innovaation impulssina että idean perus-teiden määrittelyn 

lähtökohtana (Hovi 2001, s. 199).

Tasapainotettu tuloskortti (Balanced Scorecard, BSC) on hyvä lähtökohta tieto- 

varastoinnin rakentamiselle. Silloin, kun tietojärjestelmät kattavat suuren osan yri

tyksen toiminnoista, voidaan järjestelmien sisältämä informaatio automatisoida 

osaksi organisaation suunnittelu-ja seurantaprosessia. Näin saadaan yhdenmu

kaistettua yrityksen mittarit ja tieto kerätään vain kerran.

3.1 Tietovaraston historiaa

Tietovarastoinnin historian alkuaikoina puhuttiin johdon järjestelmistä. Sitten tuli

vat erilaiset johdon MIS-järjestelmät (Management Information Systems), DSS- 

järjestelmät (Decision Support Systems) eli päätöksenteon tukijärjestelmät. Myö

hemmin tulivat EIS-järjestelmät (Executive Information Systems). Ongelmana 

näissä oli järjestelmien sisältö. Ei osattu päättää mitä tietoja nämä järjestelmät 

pitävät sisällään ja kuinka paljon. Nämä järjestelmät pitivät sisällään summatietoja 

ja päättäjillä heräsi halu porautua perustietoihin summien takana. Tekniikka ei an

tanut tähän mahdollisuutta. Yleensä näistä järjestelmistä puuttui sopiva jakelutie 

kaikille niille loppukäyttäjille, jotka olisivat tarvinneet järjestelmän tietoja.

Tietovarastointi on kehittynyt viime vuosikymmeninä nopeasti. Usein yritykset 

näkevät, etteivät perusjärjestelmät palvele riittävästi analysointi- tai raportointi- 

tarpeita. Päätöksentekijä haluaisi kootusti tiedot yhteen paikkaan, jotta tiedon ana

lysointi olisi tarpeeksi helppoa ja nopeaa ja näin yrityksen tietomassasta saataisiin 

uutta tietämystä päätöstilanteisiin. Liiketoimintaprosessien jatkuva kehittäminen 

vaatii hyvät välineet ja näkökulmia olemassa olevaan tietoon. Tähän tarvitaan tie- 

tovarastointia.
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Tietovaraston ja tietovarastoirmin isänä pidetään W.H. Inmonia. Hänen mukaansa 

kolme osa-aluetta estivät liiketoimintaa käyttämästä tietojärjestelmien tietoja hy

väkseen. Ensimmäinen oli halu yhdistää yrityksen erilaisten tietojärjestelmien tie

toja. Toisena oli mahdollisuus säilyttää tietoja pidemmältä ajalta historiatietona. 

Kolmanneksi oli halu päästä helposti näihin tietoihin käsiksi. Tietovarastoinnin 

tarkoituksena on tarjota kokonaisvaltainen tietotekninen ratkaisu, joka mahdollistaa 

yrityksen liiketoiminnan käyttämien tietojärjestelmien sisältämien tietojen rapor- 

tointitoiminnot ja käyttäjille informaation saannin. Ajatuksena on rakentaa opera

tiivisista järjestelmistä erillään oleva informaatiojärjestelmä, jonka tarkoitus on 

palvella raportointia, analysointia, kyselyjä ja hakuja. Kumpikin ympäristö voidaan 

näin virittää suorittamaan tehtäväänsä parhaalla mahdollisella tavalla, ja toisiaan 

häiritsemättä (Inmon 2003).

3.2 Tietovaraston määritelmä

Tietovarasto on Devlinin (1997, s.20) mukaan yksittäinen, täydellinen ja yhtenäi

nen tietovarasto, johon tiedot on haettu useista lähteistä sekä tuotu loppukäyttäjien 

saataville siinä muodossa, että he ymmärtävät tiedon yhteyden liiketoimintaan.

Hovi (1997, s.34) määrittelee tietovaraston isoksi, yritystason kannaksi, johon koo

taan sovellusalueiden perusjärjestelmien tietoja, sisältäen myös historiatietoja. 

Hovin (1997, s. 18) mukaan tietovarastointi tarkoittaa myös joukkoa ajatusmalleja, 

suunnittelumenetelmiä, tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla erillisten operatiivis

ten tietokantojen tiedot saadaan yhdistettyä yhdeksi, integroiduksi tietovarastoksi. 

Se on monien käyttäjäryhmien yhteiskäytössä oleva mutta vain lukukäyttöön tar

koitettuja toimii pohjana käyttäjien päätöksenteolle. Tietovarasto on suunniteltu 

raportoinnin ja kyselyjen kannalta tehokkaaksi. Tiedot ladataan sinne ajoittain, 

sovitulla taajuudella, operatiivisista perusjärjestelmistä, joten päivitys ei ole jatku

vaa eikä reaaliaikaista. Yleensä tiedot siirretään uusina sukupolvina, joten vanhat 

tiedot jäävät tietovarastoon sellaisenaan (Hovi 1997, s.35).



39

Tietovarastointi tarjoaa konseptin, joka voi olla ratkaisu silloin, kun yrityksellä on 

kymmeniä tai satoja järjestelmiä, joissa on dataa, mutta tietojärjestelmien tekniikka 

poikkeaa toisistaan, tietorakenteet ovat erilaisia sekä datan käsittelysäännöt ovat 

erilaisia. Tällöin tiedon hakuja yhdisteleminen perinteisillä raportointitekniikoilla 

on hidasta tai mahdotonta. Tietomääristä johtuen voi operatiivisissa tietojärjestel

missä talletetun datan säilytysaika olla lyhyt ja näin pitkiin aikasarjoihin perus

tuvaa raportointia on mahdoton rakentaa. Tietovarastointi painottaa tiedon saata

vuutta ja tiedonsaannin nopeutta sekä johtamisen tietotarpeita. Operatiiviset kan

nat taas on rakennettu tiedon tallentamisen nopeutta ajatellen. Näin nämä ympäris

töt ovat tavoitteiltaan erilaisia. Tietokantojen suunnittelu, organisointi, indeksointi 

ja optimointi ovat erilaista näissä ympäristöissä. Operatiiviset järjes-telmät ja ra

portointi olisi myös syytä erottaa fyysisestikin toisistaan, etteivät ne häiritsisi toisi

aan käyttäessään samoja resursseja.

Tietovarasto kokoaa yrityksen erillisten järjestelmien tiedot yhteen, muokkaa ne 

yhtenäisiksi ja mahdollistaa yhteismitallisen raportoinnin ja analysoinnin organi

saation eri tasoilla tapahtuvassa päätöksenteossa. Päätöksentekijällä on käytössään 

aikasarjoihin perustuvaa kokonaisvaltaista historiatietoa, josta vanhempi tieto voi 

olla karkeammalla ja uudempi tieto tarkemmalla tasolla. Tietotekniikan kehitys 

laiteteknologian, tietokantojen, käyttöliittymien, tietoverkkojen ja ohjelmistotek

niikan osalta mahdollistaa tietovarastoinnin rakentamisen siten, että se pystyy pal

velemaan liiketoiminnan päätöksentekoa entistä paremmin.

Edellä kuvatun lisäksi tietovarastosta on olemassa useita erilaisia määritelmiä ja 

voidaan sanoa, ettei tietovarasto käsitteenä ole aivan yksiselitteinen. Vaikka mää

rittelyissä on eroja, on oleellista huomata, ettei ole kysymys pelkästään teknisistä 

ratkaisuista tai tuotemerkistä, vaan kysymys on myös konseptista. On tärkeää luoda 

kokonaisnäkemys yrityksen tarvitsemasta tietovarastoratkaisusta sekä tuntea käy

tettävissä olevat tietovarasto-arkkitehtuurit. Myös niiden sopivuus ja käyttökelpoi

suus suhteessa yrityksen koko tieto-ja tietotekniikka-arkkitehtuuriin on ymmärret

tävä. Tietovaraston rakentaminen on vaativa tehtävä ja se vaatii projektinhallintaa, 

erilaisia menetelmiä ja tekniikoita sekä sen tulisi aina lähteä liiketoiminnan tarpeis

ta (Hovi 2001).
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Kirjallisuudessa esiintyy myös toisenlaisia näkemyksiä tietovarastosta. Inmonin 

(1996, s.33) määritelmän mukaan tietovarasto on kokoelma kohdesuuntautunutta, 

yhtenäistettyä, aikasidonnaista ja pysyvää tietoa, jonka tarkoituksena on yritys

johdon tukeminen päätöstilanteissa. Aadrian ja Zantinge (1996, s.26) kuvaavat 

samalla tavalla tietovarastoa. Simon ja Shaffer (2001, s.9) esittävät, että Inmonin 

määritelmä ei enää nykyaikana päde, koska tässä perinteisessä määritelmässä teh

dään liikaa oletuksia tietovaraston mahdollisuuksista. Nykyisillä tekniikoilla on 

mahdollista reaaliaikaiseen tietojen päivitykseen, joten tietovarastojen ei välttä

mättä tarvitse olla pysyviä.

Kimball (1996, s.xxv - xxvii) listaa tieto varastoinnille kuusi vaatimusta:

- Tietovaraston tulee tarjota kattavasti koko organisaatiosta kerättyjä tietoja

kaikkien tietoa tarvitsevien päätöksenteon tueksi, lyhyellä vasteajalla

- Tietovaraston sisältämän tiedon johdomukaisuuden vaatimus

- Tietovaraston sisältämiä tietoja tulee voida osittaa ja vertailla kaikin tavoin

- Tietovaraston tulee tarjota välineet tiedon analysointiin, kyselyyn ja esittä

miseen

- Tietovarastoon viedään vain käyttökelpoista ja tarpeelliseksi todettua tietoa

- Tietovaraston sisältämän tiedon tulisi ohjata liiketoiminnan uudelleen

järjestelyä

3.3 Metatieto

Metatieto on tietoa tiedosta (Watson & Gray 1998, s. 15). Lambin (2001) mukaan 

metatiedolla on kaksi keskeistä käyttöaluetta. Metatietoa tarvitsevat käyttäjät ja 

tietojärjestelmät. Metatieto

- tarj oaa informaatiota, j ota ihmiset pystyvät lukemaan j a j oka helpottaa tie

don löytymistä ja tulkintaa

- tarjoaa tietoa, joka helpottaa tietojen vaihtoa eri järjestelmien välillä ja auttaa

tiedon prosessointia
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Tietovarastossa metatieto kattaa kuvauksen tietosisällöstä ja tietorakenteista sekä 

tietojen prosessointiin liittyvästä informaatiosta. Metatieto parantaa tietovaraston 

hallintaa ja tietovarastosta saatavan tiedon laatua (Staudt 1999). Metatietoa tarvi

taan tietovarastointiprosessin jokaisessa vaiheessa. Metatietoa voidaan luokitella 

esimerkiksi käyttötavan mukaan. Aktiivinen metatieto on semanttista informaatio

ta. Esimerkkinä tästä on tietojen muunnossäännöt, joita tarvitaan ajonaikaisesti. 

Passiivinen metatieto kuvaa tietovaraston rakenteen ja käytön. Puoliaktiivinen me

tatieto sisältää aktiivisen ja passiivisen metatiedon piirteitä. Esimerkkinä tästä on 

rakennemääritelmät ja kokoonpanomääritykset. Metatiedon merkitys on tärkeää 

tietovaraston kehitysvaiheessa, koska se lisää kehitysprosessin ohjattavuutta ja 

luotettavuutta. Mutta myös uuden henkilön perehdyttäminen tietovarastoon voi

daan tehdä hyvin tehdyn metatiedon avulla.

Metatieto selvittää, mitä tietovarastossa on talletettu. Sekä käyttäjät että tieto

varaston parissa työskentelevät henkilöt tarvitsevat metatietoa esimerkiksi uuden, 

operatiivisen tiedon lisäämisessä tietovarastoon. Metatietodokumentaatiosta saa

daan käsittelysäännöt ja näin voidaan tieto muodollisesti saattaa sovitun standardin 

mukaiseen, oikeaan muotoon.

3.4 Tietovarastotyypit ja arkkitehtuuri

Tietovarastoarkkitehtuurit määräytyvät käytettävissä olevan teknologian mukaan. 

Tietovarastoratkaisu on riippuvainen siitä, mikä politiikka on valittu rakennettaessa 

tietovarastoja. Onko kyseessä kokonaisvaltainen projekti vai ratkaistaanko pääasi

assa osastokohtaisia tietotarpeita. Hovin (2001, s.67) mukaan on kolme viitearkki- 

tehtuuria:

- Keskitetty, yrityksen toiminnon tai koko yrityksen laajuinen tietovarasto, 

josta johdetaan aiitietovarastoja (data mart).

- Joukko yhdenmukaisia paikallistieto varasto) a

- Erillisiä, riippumattomia paikallistieto varasto) a.

Kaksi ensimmäistä mallia kuvaa pitkäjänteistä yrityksen tietoresurssien hyödyntä

mistä. Kolmas malli edustaa nopeaa etenemistapaa, jossa rakennetaan erillisiä, pie-
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niä tietovarastoja, jotka pahimmassa tapauksessa ovat täysin yhtyeensopimattomia. 

Seuraavassa tarkastellaan kahta ensimmäistä mallia, keskitettyä ja paikallistietova- 

rastoa.

3.4.1 Keskitetty tietovarasto

Keskitetyn tietovaraston ajatuksena on integroida koko yrityksen tiedot yhteen 

paikkaan. Tästä keskitetystä tietovarastosta voidaan eri työvälineillä tehdä rapor

tointia ja kyselyjä. Keskitetty tietovarasto voi olla myös paikka, jossa tiedot yh

denmukaistetaan ja sen jälkeen tehdään paikallistietovarastot. Tässä mallissa ei 

raportointia tehdäkään keskitetystä tietovarastosta, vaan siitä johdetaan paikallisia 

tietovarastoja ja niistä sitten tehdään raportteja ja kyselyjä.

Keskitetty tietovarasto suunnitellaan perinteisen käsiteanalyysin säännöillä ja on 

hyödyllistä käyttää toista normaalimuotoa, jossa voidaan toistaa koodin arvoja 

näin voidaan paremmin tallettaa suuria tietomääriä ja saada hyvä vasteaika (Hovi 

2001,s.67).

3.4.2 Paikallistietovarasto

Paikallistietovarastot tai alitietovarastot ovat keskitettyä tietovarastoa huomattavas

ti pienempiä ja sisältävät usein osasto- tai prosessikohtaista tietoa. Pienuutensa 

johdosta raporttien ja kyselyiden vasteajat ovat hyviä. Paikalliset alitietovarastot 

voidaan rakentaa tähtimallin mukaan ja niissä usein käytetään yhteisiä dimensioita, 

jolloin saadaan yhtenäisyyttä eri alitietovarastojen välille. Esimerkiksi tuote-ja 

asiakasdimensiot kannattaa tehdä yhteisiksi eri alitieto-varastoille edellyttäen, että 

tuotehierarkia ja asiakashierarkia ovat samoja. Paikalliset tietovarastot tehdään yksi 

kerrallaan, jolloin tietovarastojen käyttöönotto voidaan myös tehdä osittain alitie- 

tovarasto kerrallaan.

Joskus on käytetty termiä tilannekanta (Devlin 1997, s. 143) kuvaamaan yksityis

kohtaista operatiivisen tiedon varastoa. Tällaista voidaan käyttää raportoinnin li
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saksi eri tietojärjestelmien välisissä liittymissä. Tilannekanta muistuttaa tieto

varastoa siinä mielessä, että sekin on usein yhdistelmä useasta perusjärjestelmästä 

mutta siihen ei talleteta historiatietoja (Hovi 2001, s.64).

Tietovarasto toteutetaan eri tavalla kuin OLTP - sovelluksissa. Tietoja tuodaan 

tietovarastoon jatkuvasti uusilta aihealueilta, ja siksi varaston saattaminen 

lopulliseen tietosisällön laajuuteensa on pitkäaikainen prosessi. Käyttäjät eivät 

ole kiinnostuneita kaikista tietovaraston tiedoista, vaan tietyn rajatun alueen 

tiedoista. Tällaisia alueita voivat olla esim. markkinointi ja myynti. Operatiivisista 

järjestelmistä tai tietovarastosta johdettua, yhteen aihealueeseen tai suppeaan jouk

koon aihealueita rajautuvaa, tietovaraston osaa sanotaan paikallisvarastoksi 

(SYSTA/TIHA, 1997) (Hovi 1997, s.36). OLAF -kysely voi kohdistua tietovaras

toon tai paikallisvarastoon. Paikallisvarastossa tiedot voivat olla karkeammalla 

tasolla kuin tietovarastossa, jos tietojen hyväksikäyttäjät eivät tarvitse tietovaras

toon tallennettujen tietojen tarkempaa tasoa.

3.5 Tietovaraston looginen ratkaisu

TIETOVARASTO

Raportit, kyselyt, 
ad hoc, analyysit

Operatiiviset tietokannat

Kuva 3.1 Tietojen siirto tietovarastoon (Hovi 1997, s. 16)

Tiedot poimitaan operatiivista tietokannoista ja siirretään tietovarastoon. Siirron 

aikana tietoja voidaan summata, suodattaa, puhdistaa tai yhdistellä. Siirron aikana 

tietoja yhdenmukaistetaan ja saatetaan selväkieliseen muotoon. Tietovarastossa 

olevaa, siirrettyä dataa, ei enää muuteta vaan uusi siirto on aina uutta historiadataa.
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Tiedon lähteinä voi olla myös yrityksen ulkopuolisia lähteitä. Tietovarastossa ole

vaa dataa esitetään erilaisilla raportointi-, kysely-ja analyysityökaluilla.

3.6 Tietovaraston suunnittelu

Tietovarastojen suunnittelu lähtee käyttäjien tarpeiden selvittämisellä. Ensin on 

ratkaistava tietovaraston arkkitehtuuri ja päätettävä etenemistavasta. Tehdäänkö 

kokonaisvaltainen ratkaisu vai tehdäänkö pieniä, osastokohtaisia alitietovarastoja.

Tietovarston suunnitteluun on esitetty useita menetelmiä. Kokonaisvaltaisia ohjeita 

tietovaraston suunnitteluun ovat laatineet Mundy(2006), Kimball (1996), Inmon 

(1996), Hovi (1997), Devlin (1997) ja Golfarelli ja Rizzi (1998). Näissä kaikissa 

on esitetty koko tietovaraston suunnittelun prosessi vaihejakoineen. Mundyn mal

lissa on oleellista tietovaraston suunnittelu liiketoimintaprosessien tarpeista lähtien. 

Tässä oletetaan, että yritystä johdetaan, ainakin osaksi, prosessijohtamismallin mu

kaan. Prosessit on tunnistettu ja jollakin tasolla kuvattu. Tätä mallia kuvataan kap- 

pakeessa 3.7.

Golfarellin ja Rizzin (1998) tietovaraston suunnittelun vaihejako sisältää seuraavat 

vaiheet. Vaihejaossa vaihetta seuraavassa vaiheissa käsitellään edellisen vaiheen 

tuotoksia.

- Operatiivisen järjestelmä analysoidaan. Tässä vaiheessa tarkastellaan opera

tiivisen järjestelmän dokumentteja ja tuloksena saadaan tietokannan kaavio

- Vaatimusten määrittely. Vaiheessa saadaan tulokseksi erilaiset faktat ja arvio

kuormituksesta.

- Käsitteellinen suunnittelu. Vaiheessa saadaan aikaan dimensiokaavio.

- Kuormitus tarkennetaan ja kaavio vahvistetaan. Vaihe tuottaa kuormituksen 

ja dimensiokaavion.

- Looginen suunnittelu. Vaihe tuottaa tietovaraston loogisen kaavion.

- Fyysinen suunnittelu. Vaihe tuottaa tietovaraston fyysisen kaavion.
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Tietovaraston fyysisessä suunnittelussa käytetään tavallisesti joko hiutalemallia tai 

laajemmin käytettyä tähtimallia. Seuraavassa kappaleessa on kuvattu näiden malli

en erot.

3.6.1 Tähtimalli ja hiutalemalli

Tähtimallissa jokainen dimensio kuvataan omana tauluna, joka sisältää dimension 

hierarkian. Tähtimallissa dimensiohierarkian sisältämät attribuutit ovat samassa 

taulussa. Mitta-arvot ja niihin liittyvät dimensioavaimet esitetään organisoituna 

rakenteena faktataulussa. Faktataulu ja siihen liittyvät dimensiotaulut ovat tähden 

muodossa, josta malli on saanut nimensä. Tätä mallia sanotaan tähtimalliksi, kun 

dimensiot esitetään normalisoimattomassa muodossa (Chaudhuri ja Dayal, 1997).

Asiakas
Asiakasnimi
Asiakasryhmä

Tuotenimi
Tuoteryhmä
Nimikeryhmä

PlmJUka
Pvm
Vuosi
Kvart aali
Kuukausi
Viikko
Päivä

Asiakas
Tuote
Määrä
Arvo

Kuva 3.2 Tähtimalli

Kuvassa 3.2 olevassa esimerkissä faktataulu on kuvion keskellä ja siihen liittyvät 

aika-, tuote-ja asiakasdimensiot muodostavat tähden sakarat. Dimensiotaulujen 

ensisijaisten avainten yhdistelmä muodostaa faktataulun ensisijaisen avaimen. Ku

vassa 3.2 dimensioattribuutit pvm, asiakas ja tuote muodostavat yhdessä fakta- 

taulun ensisijaisen avaimen. Ensisijainen avain määrittelee yksiselitteisesti fakta-
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taulun rivin attribuutin arvon. Faktataulun kukin dimensioattribuutti viittaa sitä 

vastaamaan dimensiotauluun. Dimensiotaulun ensisijainen avain viittaa faktataulun 

dimensioattribuuttiin. Dimensiotaulu sisältää kaikki dimensioon liittyvät tiedot ja 

dimensiotasot. Lisäksi voidaan eri dimensiotasoihin liittää lisätietoja. Tähtimallin 

rakenne on yksinkertainen ja siksi selkeä. Dimensiohierarkia on tähtimallissa sa

massa dimensiotaulussa ja siksi se ei ole havainnollinen. Dimensiohierarkiaa voi 

tähtimallissa havainnollistaa järjestämällä dimensioattribuutit todellisen hierarkian 

mukaiseen järjestykseen. Tällaisen normalisoimattoman taulun ylläpito voi olla 

joskus hankalaa. Lisättäessä tähtimalliin tietoja, lisääntyy vain faktataulun ja ky

seisen dimension rivimäärät. Muiden määrät eivät paljoa lisäänny, koska dimensiot 

pysyvät yleensä samoina. Tällainen malli on suorituskyvyn ja tila-varauksen takia 

tehokas.

Hiutalemallissa (kuva 3.3) dimensiotaulut on ryhmitelty hierarkisesti siten, että 

jokainen dimension taso on omassa taulussaan ja avaimilla liitetty toisiinsa. Hiuta- 

lemallin etuja tähtimalliin verrattuna ovat pienempi tilankäyttö ja joustavuus. Suu

rimpana haittana puolestaan on heikompi suorituskyky (McFadden, Hoffer & Pres

cott 1999, s.557).

Asi a kas ry h mäTuoteryhmä Pim_A$iäk«s
Asiakas
Asiakasnimi
Asiakasryhmä

Tuotenimi
Tuoteryhmä
Nimikeryhmä

Vuosi 
Kvart aali 
Kuukausi 
Viikko 
Päivä

Asiakas

Määrä
Arvo

Faktataulii

Kuva 3.3 Hiutalemalli
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3.6.2 Tietovaraston kehittämisen menetelmät

Tietovaraston kehitysprojekti on usein laaja. Perinteiset tietojärjestelmäprojektit 

koskettavat usein yhtä liiketoimintayksikköä. Tietovarastoprojekti on useimmiten 

koko organisaatiota koskeva kehityshanke ja siten kehittäminen tapahtuu yli orga

nisaatiorajojen (Adelman & Moss 2000, s. 16).

Tietovaraston kehityksen pitäisi olla iteratiivinen (Kimball & Ross 2002, s.368). 

Kimballin ja Rossin mukaan organisaation tietopääoma on liian laaja ja monimut

kainen, jotta sitä voitaisiin määritellä etukäteen ja kerralla. Lisäksi tietovaraston 

luominen pitäisi olla inkrementaalista varsinkin silloin, kun on kysessä laaja orga

nisaatio.

Kaldeich ja Sa (2004) kuvaavat neljä erilaista lähestymistapaa tietovaraston kehi

tykselle.

- Tieto-ohjattu lähestymistapa

- Tavoiteohjattu lähestymistapa

- Vaatimusohjattu lähestymistapa

- Prosessiohjattu lähestymistapa.

Näiden lähestymistapojen päämäärä on määritellä käyttäjien vaatimukset informaa

tion suhteen ja myös tulevat informaatiotarpeet.

Tieto-ohjattu lähestymistapa perustuu organisaation tietomalliin ja tapahtumien 

analysointiin. Tässä tarpeet nähdään vasta sitten, kun käyttäjäjät ovat analysoineet 

tietorakenteissa olevaa tietoa. Tietolähtöisessä lähestymistavassa ei huomioida 

käyttäjien vaatimuksia ja siten ongelmana voi olla käyttäjien motivointi tietovaras

ton käyttöön (Kaldeich & Sa 2004).

Tavoiteohjatussa lähestymistavassa analysoidaan liiketoimintaprosessit ja niiden 

informaatiotarpeet ja muutetaan prosessien tietorakenteet tietovaraston rakenteiksi.



48

Tämä malli vaatii, että organisaatiossa on käytössä prosessi] ohtami smal li ja proses

sit on kuvattu tarkasti (Kaldeich & Sa 2004).

Vaatimuslähtöinen lähestymistapa olettaa, että kaikilla on sama tavoite ja tavoit

teena on liiketoimintalähtöisen prototyypin luominen. Tässä liiketoiminta- 

kysymyksillä tunnistetaan tietovaraston tietoalkiot ja hierarkiat (Kaldeich & Sa 

2004).

Prosessiohjattu lähestymistapa on edellisten lähestymistapojen, vaatimus-ja tavoi- 

teohjatun, yhdistelmä(Kaldeich & Sa 2004).

Böhnlein ja Ende (2000) jakavat tietovaraston kehityksen käyttäjäkeskeiseen, ope

ratiivisesti suuntautuneeseen ja liiketoimintaprosessikeskeiseen kehitysmalliin. 

Käyttäjäkeskeinen on epämuodollinen tapa luoda tietovarastoa. Tässä tavassa on 

lähtökohtana ns. kriittiset menestystekijät. Nämä on luotu suoraan yrityksen strate

giasta ja tavoitteista. Tässä menetelmässä haastatellaan avainhenkilöitä ja ongel

maksi tässä voi muodostua se, että haastateltavat eivät osaa täsmällisesti kertoa 

tarpeistaan. Operatiivisesti suuntautuneessa analysoidaan operatiivisten järjestel

mien tietorakenteita. Tässä on ongelmana se, että tietomallit kuvaavat liiketoimin

taa epätarkasti (Böhnlein & Ende 2000).

Liiketoimintaprosessikeskeisessä kehitysmenetelmässä parannetaan prosessien 

kuvauksia ja sitä kautta nähdään nykyiset ja tulevat informaatiotarpeet paremmin 

kuin edellä mainutuissa kehitysmalleissa. Liiketoimintaprosessimalli on yritys- 

arkkitehtuurin toinen taso (Böhnlein & Ende 2000). Tämä malli jakaantuu neljään 

vaiheeseen:

- järjestelmän palveluiden ja tavoitteiden määrittely

- liiketoimintaprosessien analysointi

- liiketoimintaprosessimallin muuttaminen sovellustasolle

- alustavien tietovarastorakenteiden tunnistaminen. Lopputuloksena ovat mit

tarit ja dimensiot, jotka visualisoidaan tähti- tai hiutalemallilla.
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3.7 Tietovaraston suunnittelu prosessilähtöisesti (Mundy)

Teknisen
Arkkitehtuurin
Suunnittelu

Tuotteen valinta 
ja asennus

Dimensioiden
mallinnus

ETL Suunn. ja 
kehitys

Ylläpito

Projektin
suunnittelu

Bijärjestelmän , 
vaatimukset

Liiketoiminta

Projektin hallinta

Kuva 3.4 Tietovaraston rakentamisen vaiheet (Mundy 2006)

3.7.1 Liiketoiminta-vaatimusten määrittely ja projektin suunnitte
lu

Tietovaraston suunnittelu lähtee liikkeelle liiketoimintavaatimusten määrittelyllä. 

Tarkastelu voidaan tehdä liiketoimintaprosesseittain. Jokainen liiketoiminta

prosessi on rajattu itsenäinen kokonaisuus, jonka usein toteuttaa oma itsenäinen 

tietojärjestelmä. Näin saadaan myös luonnollinen toteutusjärjestys tietovaraston 

osille. Muodostetaan prosessikohtaiset teemat. Käytännössä prosessin tietotarpeet 

menevät myös muiden prosessien alueille. Esimerkiksi myynti haluaa tietoa myös 

asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja tuotannosta. Näin prosessikohtainen teema 

on yhdistelmä eri prosessien sisältämästä tiedosta.

Alustava tarvemäärittely karkealla tasolla saadaan siten, että tehdään matriisi (kuva 

3.5) Jossa rivimuuttujina ovat liiketoimintaprosessit arvoketj Järjestyksessä ja 

sarakemuuttujina on dimensiot.
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Dimensiot

Liiketoimin

ta-prosessi

Ai

ka

Tuot

e

Toimit

taja

Markki-

na-alue

Varas

to

Jakelu-

maa

Toimitus

tapa

Hankinta X X X

Varastointi X X X X

Varasto-

myynti

X X X X X X

Tuotanto X X X X

Taulukko 3.5 Esimerkki kokonaisvaltaisesta karkean tason 

tarvemäärittelymatriisista

Seuraavaksi priorisoidaan prosessit. Toteutus tapahtuu näin saadun prioriteetti- 

järjestyksen avulla. Priorisointiin voidaan käyttää seuraavan kuvan mukaista neli

kenttää. Tämä priorisointi tehdään yrityksen toiminnan avainhenkilöiden kanssa.

Prosessit sijoitetaan nelikentän (kuva 3.6) osiin sen mukaan, millainen on kyseisen 

prosessin vaikutus yrityksen arvon muodostukseen ja kuinka suuri tai pieni proses

sin toteutettavuus on. Esimerkiksi tilausprosessi on helppoja on arvoltaan tai vai

kuttavuudeltaan korkea, joten se sijoittuu oikeaan ylänurkkaan

Ensimmäisinä toteutetaan oikeaan ylänurkkaan sijoitetut prosessit. Edellisessä ku

vassa esimerkiksi tuotekannattavuus ei ole itsenäinen prosessi vaan on kombinaatio 

kahdesta prosessista. Tärkeää tässä priorisointiprosessissa on saada yhteysymmär- 

rys prosessien keskinäisestä suhteesta. Nelikentässä ei ole absoluuttisia vaan suh

teellisia arvoja.
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Korkea

Matala

Asiakas
kannattavia!

Tuote
kannattavuus

Tilaukset

Tilaus
ennusteet

Tuotannon
kustannukset

Matala Toteutettavuus Korkea

Kuva 3.6 Prosessien priorisointiin käytettävä nelikenttämatriisi

Liiketoimintatarpeiden kartoitus ja projektisuunnittelu kulkee näin käsi kädessä. 

Jotta voidaan suunnitella projektin toteutus siten, että asiakas saa tietovaraston osat 

oikeassa, arvoa tuottavassa järjestyksessä, on tällainen karkea määrittely tehtävä ja 

suoritettava priorisointi. Tässä vaiheessa tarpeet määritellään vielä karkealla tasolla 

ja tarkempi tietovaraston määrittely tapahtuu toteutusprojektin seuraavissa vaiheis

sa.

3.7.2 Liiketoimintaprosessin dimensiomallin suunnittelu

Rakentamismallissamme tämä vaihe tehdään projektisuunnitelman ja liiketoiminta- 

vaatimusten määrittelyn jälkeen. Tässä vaiheessa tietovaraston malli tarkentuu kar

kealta tasolta yksityiskohtaiseen päin. Tässä vaiheessa varmistetaan, että loppu

käyttäjä saa jokapäiväisessä päätöstilanteissaan oikeaa ja oikea-aikaista tietoa.
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Dimensiomalli on keskeinen tapa mallintaa tietovaraston rakenne. Tässä mallissa 

esitetään käyttäjän tarvitsema informaatio mahdollisimman yksinkertaisessa muo

dossa. Tietovaraston tauluja on mahdollisimman vähän verrattuna relaatio-mallin 

mukaiseen tietokantaan. Mallin pitää vastata reaalitodellisuutta mahdolli-simman 

hyvin ja liian pitkälle menevä yksinkertaistus voi johtaa informaation menetyk

seen.

3.7.3 Faktataulu

Dimensiomallin muodostavat yksi tai useampi faktataulu ja siihen assosioidut di- 

mensiotaulut. Faktataulu on normalisoituja dimensiotaulut ovat denormali- 

soidussa muodossa. Mallin keskeinen taulu on faktataulu, jossa on talletettuna lii

ketoiminta-prosessin keskeisimpiä tunnuslukuja. Taulun tietue sisältää tunnus

lukujen lisäksi viiteavaimet tietuetta vastaavien dimensiotaulujen tietueisiin. 

Useimmat faktataulun tunnusluvut ovat numeerisessa muodossa ja ovat summat

tavissa ylöspäin dimensioita pitkin. Kaikki tunnusluvut eivät ole summattavissa tai 

numeerisia. Esimerkiksi tästä on asiakkaan ikä tai yksikköhinta, joita ei voi sum

mata dimensiohierarkian ylätasolle. Ne kuvaavat kohteen ominaisuutta. Jotkut tun

nusluvut ovat johdettu toisista tunnusluvuista. Tästä on esimerkkinä netto-myynti.

Fakta-taulua rakennettaessa on päätettävä mille tarkkuustasolle faktataulu muodos

tetaan. Käytännössä kannattaa tallettaa tiedot sille tasolle, missä lähdetiedot ovat. 

Näin voidaan faktataulun tietoja summata mille tahansa dimensiotasolle. Tämä 

edellyttää, että jokainen faktataulun rivi on samalla tarkkuustasolla.

3.7.4 Dimensiot

Dimensiot ovat dimensiomallin perusta. Ne kuvaavat liiketoiminnan näkökulmia 

tai päämääriä, kuten aika, asiakas, tuoleja markkina-alue. Ne kuvaavat faktataulun 

tunnuslukujen ympäristöä ja ovat näkökulmia faktataulun tiedoille. Jokainen di- 

mensiotaulu linkittyy edustamaansa liiketoimintaprosessiin. Esimerkiksi tuotedi- 

mensio liittyy hankintatilaukseen, tilaukseen ja toimitukseen. Tällaiset jaetut di
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mensiot ovat yhdenmukaistettuja. Siten tällainen dimensio on rakennettu palvele

maan jokaista siihen liittyvää liiketoimintaprosessia. Dimensiotaulu sisältää kaikki 

kyseiseen dimensioon liittyvät tiedot vain kertaalleen.

3.8 Tiedon poiminta tietovarastoon

Ennen siirtämistä tietovarastoon tieto on analysoitava ja päätettävä, mitkä opera

tiivisten järjestelmien tiedot kuvaavat yrityksen keskeisintä toimintaa. Lisäksi on 

päätettävä tietovarastoon siirrettävän tiedon yksityiskohtaisuuden taso. Toiminnan 

kannalta avainasemassa olevia ja suorituskykyä kuvaavia indikaattoreita voidaan 

eri menetelmin tunnistaa operatiivisista järjestelmistä (Shouten, 1999). Tietovaras

ton tietolähteinä voi olla operatiiviset perusjärjestelmät, erilaiset suunnittelujärjes

telmät, sovelluspaketit ja ulkopuoliset tietolähteet. Ulkopuolisia tietolähteitä voi 

olla esimerkiksi tilastokeskus, jokin tutkimuslaitos tai virasto.

Tiedon poiminnassa puhutaan niinsanotusta ETL (Extract, Transfer, Load) - järjes

telmästä. Tämä vaihe voi viedä yli 60 % koko tietovaraston rakentamisajasta. ETL- 

siirrot voidaan ohjelmoida jollakin ohjelmointikielellä, käyttää relaatio-kantaan 

talletettuja proseduureja tai voidaan käyttää tehtävään kehitettyjä valmiita työkalu

ja. Esimerkkejä ETL-työkaluista ovat Microsoftin DTS, SAS Warehouse Admin

istrator, Cognosin Datamanager (Designer ja ServerEngine). Näillä työkaluilla 

tiedonsiirto kuvataan graafisesti ja siirron säännöt ohjelmoidaan tai määritellään 

suoraan graafisen kuvauksen komponentteihin.

Jokaiselle tietovaraston tiedolle tulee löytyä kuvaus siitä, mistä tiedosta se syntyy 

ja mitä käsittelysääntöjä tarvitaan.
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Kuva 3.7 ETL prosessi

Poimintavaihe, siirtoja muokkaus ovat yleensä yksi prosessi. Muokkausvaiheen 

tärkein tehtävä on muuntaa operatiivisen järjestelmän tieto tietovaraston muotoon. 

Muokkausvaiheessa tiedot yhdenmukaistetaan siten, että eri järjestelmässä olevat 

koodit ovat tietovarastossa samassa muodossa. Lisäksi tiedot tehdään selväkieli

seksi siten, että tiedon käyttäjä ymmärtää mitä tieto sisältää. Muokkauksessa teh

dään myös teknisiä tarkistuksia. Esimerkiksi null-arvoiset tiedot täytetään ole

tusarvoilla, toistuvat tiedot poistetaan ja päivämäärät tarkistetaan. Myös viite- 

eheydet tarkistetaan muokkauksen yhteydessä. Seuraavassa on esitelty nämä kol

me vaihetta: Poiminta, Siirtoja Lataus.

3.8.1 Poiminta

Prosessin ensimmäinen vaihe on Poiminta ja siinä kerätään dataa prosessointia 

varten. Usein tässä käytetään väliaikaisia tietokantatauluja tai tiedostoja, joissa 

dataa voidaan käsitellä samanaikaisesti. Lähdejärjestelmästä tiedot luetaan vain 

kerran, joten niiden kuormitus voidaan pitää pienenä. Tämä vaihe on tärkeä, koska 

tässä vaiheessa varmistetaan tietovaraston tiedon laatu. Tiedot analysoidaan, virhe

lähteet ja poikkeamat dokumentoidaan ja niitä käytetään ETL-prosessin seuraavis-
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sa vaiheissa. Tämän vaiheen suunnittelun lopputuloksena on datan looginen kuva

us.

Datan poiminta voidaan tehdä joko täydellisenä tai inkrementaalisesti.

Täydellinen poiminta tarkoittaa sitä, että data luetaan kokonaisuudessaan joka kerta 

kyseistä prosessia ajettaessa. Tämä on helppo tapa tehdä siirto. Inkrementaalisessa 

tavassa lähdejärjestelmistä haetaan vain edellisen kerran jälkeen muuttunut data. 

Muuttuneen datan tunnistaminen vaatii kuitenkin ylimääräistä työtä. Tässä voidaan 

käyttää esimerkiksi aikaleimoja lähdetietokannoissa, tarkistetaan muutoksia tapah

tumalokista sekä vertaillaan edellisen ajon tietoja (Kimball & Casería 2004, 106). 

Riippumatta tavasta on ensimmäisellä kerralla luettava kaikki data.

3.8.2 Siirto

Datan siirto on ETL-prosessin lisäarvoa tuottava työvaihe. Tässä tarkastetaan jo

kaisen datalähteen laatuja tämän jälkeen tiedot yhdistetään. Kimball ja Casería 

(2004, s. 17) jakavat tämän vaiheen kahteen osaan: clean ja conform eli puhdistus ja 

yhtenäistäminen.

Puhdistusvaiheessa datan oikeellisuutta tutkitaan usealla tasolla. Voidaan valvoa, 

että yksittäisten kenttien ja sarakkeiden arvot ovat kunnossa. Tähän sisältyy esi

merkiksi kenttien pituuksien järkevyys, kenttien arvojen valitut vaihteluvälit, arvo

jen null-arvot niissä kentissä, joissa ei saa olla null-arvoa. Toisaalta voidaan toteut

taa tietokannan rakenteen valvonta tarkistamalla, että taulun avaimet ja viittaukset 

muihin tauluihin ovat kunnossa. Myös tiedon merkitykseen liittyvien sääntöjen on 

pädettävä. Puhdistuksen aikana ongelmatilanteissa voidaan virhekenttä merkitä ja 

ottaa kyseinen rivi mukaan sellaisenaan, hylätä kyseinen rivi tai lopettaa ETL- 

prosessi tähän virheeseen. Yhtenäistämisvaiheessa pyritään saattamalla data yh

teismitalliseksi.
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3.8.3 Lataus

Latausvaiheessa tuotetaan tietovarastoon tai alitietovarastoon alidimensiot, dimen

siot sekä faktataulut. Latauksen tehokkuus on tässä tärkeää. Esimerkiksi taulujen 

indeksointi kannattaa poistaa ennen latausta ja luoda ne latauksen jälkeen uudel

leen.

3.9 OLAF

3.9.1 OL AP-Ympäristö

ABDOP - prosessi

Ralkalllstietovarasto

K uv austieto varasto

TietovarastoETL-
työkalu

Analy
sointi-
työkalu

OLAP-kysetyt
■* ETL - prosessi

OLAP - ympäristö

Kuva 3.8 OLAP-ympäristö Thomsen (1997, s.12)

OLAP on ohjelmistoteknologia, joka antaa tiedon analysoijille työkalut ja mahdol

lisuuksia saada kokonaisuuksiin liittyvää tietoa monella eri tavalla nopeasti, yh

denmukaisesti ja interaktiivisesti. Raakatiedosta tuotetaan informaatiota, joka sisäl

tää käyttäjien haluamia liiketoiminnan ulottuvuuksia (OLAP Council). Thomsen 

(1997, s. 12) kutsuu analysointiin perustuvaa päätöksentekoa tukevaa tietojenkäsit

telyä ABDOP - prosessiksi (Analysis-Based, Decision-Oriented Processing). Kuva 

3.8 esittää OLAP -ympäristöä yleisellä tasolla. OLAP - ympäristö perustuu tieto- 

varastoarkkitehtuuriin, jonka osina ovat seuraavat komponentit. ETL - prosessi,
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jossa operatiivisista järjestelmistä saatavat tiedot siirretään ETL -työkaluilla tieto

varastoon (Dinter et al 1998).

Sen rinnalla muodostetaan ja ylläpidetään tietovaraston tietoja kuvaavaa erillistä 

kuvaustietovarastoa eli metadatavarastoa. Kaikki analysoinnissa olennaiset tiedot 

pyritään keskittämään tietovarastoon. Tietovarastosta voidaan organisoida erillisiä 

tietovaraston osa-alueita, joita kutsutaan paikallisvarastoiksi eli datamarteiksi.

Tietovaraston rakentaminen on työläs prosessi. Jotta kohdealueen tietoja pääs

täisiin hyödyntämään nopeasti, voidaan operatiivisen järjestelmän tiedoista raken

taa alitietovarastoja. Näin voidaan koko OLAF ympäristö rakentaa vai-heittain. 

Tietovarastoon voidaan siirtää tietoa muistakin tietolähteistä kuin operatiivisista 

järjestelmistä. Tietolähteet ovat yleensä tietokantoja, joista siirron aikana muoka

taan moniulotteisia tietovarastoja. Kuvaustietovarasto sisältää kuvauksen tietova

raston sisältämistä tiedoista.

Liiketoimintaa kuvaava metadata sisältää käytettävät termit ja niiden määrittelyn. 

Operatiivinen metadata sisältää esimerkiksi tietoa tiedon alkuperästä, tieto

varastoon siirron aikana tietoon tehdyistä muunnoksista, tiedon ajankohtaisuudesta, 

tietojen arkistoinnista sekä tietovarastosta poistetuista tiedoista. Metadatan avulla 

tiedetään mistä tietovaraston sisältämä tieto on peräisin. Metadatalla hallitaan tie

tovaraston tietoja ja käyttäjät jäsentävät sen avulla tietovaraston sisältöä (Chaudhu- 

ri 2001).

3.9.2 Kuutio

OLAP-kuutio on moniulotteinen taulukko, jossa tiedot on talletettu siten, että tieto

jen kysely kannasta on nopeaa. Se on joukko erilaisia taulukoita, jotka sisältävät 

mittariarvoja ja ns. dimensioita, jotka ovat näkymiä mittaritietoon. Kuution raken

ne noudattaa tietovaraston rakennetta.
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Alue: Maanosa, maa, 
ma kunta, kunta

Aika: Vuosi, kvartaali, 
kuukausi, päivä 
Aika:Vuosi, viikko,pvä

Tuote: Tuoteryhmä, 
tuote

Esimerkki: OLAP-moniuloitteinen kuutio, jossa kolme 
dimensiota: aika, tuote ja alue. Yksi mittari: määrä

Kuva 3.9 Esimerkki OLAP-kuutiosta

Kuvassa 3.9 on yksinkertaistettu kuutio, jossa mittareita on yksi kpl, määrä. Di

mensioita on kolme: Tuote, aika ja alue. Tuote on kaksitasoinen hierarkia, aika 

kolme- tai nelitasoinen ja alue nelitasoinen. Kuution särmät edustavat kuution di

mensioita. Jokaista dimensiota voidaan kulkea hierargian mukaiseen pisteeseen ja 

valittujen pisteiden yhtymäkohtaan lasketaan kuution mittareiden arvo. Esimerkiksi 

kuution pisteessä (suomen lappi, 2008, kalusteet) on arvo 110. Toisin sanoen 

vuonna 2008 on myyty suomen lappiin kalusteita 110 kpl.

3.9.3 OLAP-järjestelmälle esitettyjä vaatimuksia

E.F. Codd Assosiates(1993) on esittänyt OLAP-käsittelylle perusvaatimukset:

Moniulotteinen käsitteellinen näkymä

Läpinäkyvyys

Saatavuus

- Raporteissa yhtenäinen vasteaika

- Työasema/palvelinarkkitehtuuri
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Ulottuvuuden yleisyys 

Dynaaminen harvan kuution käsittely 

Monen käyttäjän tuki 

Ulottuvuuksien väliset operaatiot 

Tiedon intuitiivinen käsittely 

Joustava raportointi

Ulottuvuudet ja rajoittamaton summaustasojen määrä

Moniulotteisella käsitteellisellä näkymällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjä näkee 

kohdealueen toiminnan moniulotteisesti. OLAF- tiedot ovat moniulotteisena käsit

teellisenä mallina, jossa tietoja voidaan joustavasti ja intuitiivisesti käsitellä mallin 

tarjoamien ulottuvuuksien suhteen. Läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että se on käytet

tävissä (avoin systeemiarkkitehti) ja antaa mahdollisuuden liittää analysointi- 

työkalu käyttäjän haluamaan ympäristöön. Saatavuus tarkoittaa sitä, että käytössä 

on yhtenäinen tietolähde, jolla on oma looginen kuvauksensa vaikka tämä tietoläh

de on koottu useasta heterogeenisestä fyysisestä tietolähteestä. Käyttäjälle lähtötie

tojen tuottaminen on näkymätöntä. Raporteissa on yhtenäinen vasteaika. Kuution 

koon kasvu ei merkittävästi pidennä vasteaikoja raportoinnissa. OLAF - käyttäjälle 

raporttien yhtenäiset vasteajat ovat kriittisiä. Yhtenäisillä vasteajoilla OLAF - ym

päristöstä tulee helppokäyttöinen. OLAF - tuotteen on voitava toimia asia

kas/palvelin ympäristössä siten, että palvelinosaan voidaan liittyä erilaisilta työ

asemilta joustavasti. Eri ulottuvuuksien tulee olla rakenteeltaan ja käsittely- 

ominaisuuksiltaan yhdenmukaiset. Laskentafunktiot tulee toimia kaikilla ulottu

vuuksilla. OLAF - työkalun tulee käsitellä optimaalisesti harvaa kuutiota. Vastin- 

aika tulee olla yhtenäinen ja melko vakio kuution tietoalkioiden haku- 

järjestyksestä, ulottuvuuksien määrästä ja tiedostojen koosta riippumatta.

OLAF - välineen tulee tarjota monelle käyttäjälle yhtäaikainen tietojen saatavuus, 

päivitys ja haku. Työkalun tulee tarjota kaikille ulottuvuuksille valmiita funktioita 

ja antaa käyttäjälle mahdollisuus määritellä niille omia funktioita. Käyttöliittymän 

käsittelytavat tulee olla suoraviivaisia, käyttäjäystävällisiä ja ne on toteutettava 

siten, että tietoalkiot haetaan nopeimmalla tavalla. Näyttöruudun riveillä, sarak

keilla ja sivuotsikoilla tulee voida esittää ulottuvuuksia nollasta N:ään, missä N on 

ulottuvuuksien kokonaismäärä.
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3.9.4 OLAP-operaatiot ja funktiot

Tyypillisiä OLAP-operaatioita ovat ROLL-UP, DRILL-DOWN, SLICE, DICE, 

PIVOT-operaatio, PUSH, PULL ja SELECT.

ROLL-UP - operaatio on tietoja karkaistava menettely. Siinä yhdistetään tietoja 

seuraavalle ylemmälle dimension tasolle aggregoimalla mittarien arvot. Tasoja voi 

tietysti olla useampia ja se tekee tästä operaatiosta laskennallisesti raskaan. 

DRILL-DOWN operaatio on vastakkainen ROLL-UP- operaatiolle. Tällä operaati

olla siirrytään dimensiossa karkeammalta yksityiskohtaisempaan päin.

SLICE operaatiolla otetaan kuutiosta osa tarkasteluun. Silloin poistuu yksi tai use

ampi dimensio käytöstä. SLICE operaatio tuottaa kuutiosta kaksiulotteisen sivun 

(OLAF Council).

DICE - operaatiolla rajataan kuutiosta osajoukko. Rajauksessa poistetaan dimensi

on osajoukkoa vastaavat arvot. SLICE-ja DICE- operaatioilla saadaan alkuperäistä 

pienempi kuutio. Molemmat operaatiot toteuttavat tietojen valintaa, jossa esimer

kiksi käyttäjä vaihtelee näytöllä dimensioiden arvoja ja vaihtaa dimensioita rivien 

ja sarakkeiden välillä (OLAF Council).

PIVОТ-operaatiota tarvitaan, kun kuution dimension arvoja käytetään näytettävän 

kuution sarakkeina (Thomson 1997, s.510). OLAF Council määrittelee PIVOT- 

operaation siten, että näytön näkymää muutetaan dimensioita vaihtamalla tai siir

tämällä. PIVOT-operaatiota ei ole formaalisti määritelty.

PUSH- ja PULL - operaatioilla mitta- ja dimensioattribuutteja käsitellään symmet

risesti. PUSH-operaatiolla dimension arvo siirretään tai kopioidaan mittariksi ja 

PULL-operaatiolla toisin päin.

SELECT - ja DICE - operaatio ovat samanlaisia. Siinä valitaan dimensioista ja 

mittareista halutut arvot jollakin ehdolla (Pourabbas & Rafanelli 2000).
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3.9.5 Kuution summautuvuus

OLAP-kuutioiden voima perustuu kuution summautuvuuteen eli aggregointiin, 

jossa mittarin arvoja aggregoidaan eri demensiotasoille. Aggregointifunktiot luoki

tellaan distributiivisiin, algebrallisiin ja holistisiin funktioihin(Gray 1995). 

Distributiivisia funtioita ovat esimerkiksi COUNT, MAX, MIN, SUM. Algebralli

sia funktioita ovat esimerkiksi keskihajonta, MaxN (antaa N suurinta arvoa) ja 

MinN.

Holistisista funktioista on esimerkkinä Rank (arvostusfunktio). Se tuo esille N kpl 

rivejä arvojärjestyksessä.

3.10 Tiedon louhinta

Tiedon louhinta (Data mining) on prosessi, jossa tietokannoista erotetaan validia, 

ennestään tuntematonta tietoa toiminnan tueksi. Tätä tietoa käytetään liiketoimin- 

tapäätösten tekemiseen (Simoudis 1996). Louhintaan voi liittyä malleja tai sääntö

jä ja yleensä on kyse suurista tietomääristä. Tiedon louhinta auttaa tunnistamaan 

uusia merkityksiä tietomassasta. Näihin ei päästä käsiksi pelkästään kyselemällä 

kannasta erilaisilla valintakriteereillä.

Tiedon louhinta voidaan jakaa neljään luokkaan (Elmsri & Navathe 2007, s.947):

- Ennustaminen. Louhinnalla voidaan ennustaa, miten tiedon arvot käyttäy

tyvät tulevaisuudessa.

Tunnistaminen. Mallien avulla voidaan tunnistaa tutkittavien kohteiden 

toimintaa. Esim. joku käyttäytymismalli tunnistetaan tiedosta.

Luokittelu. Tiedon perusteella voidaan löytää luokkia ja kategorioita.

- Optimointi. Voidaan löytää erilaisten asioiden optimiarvoja. Esimerkiksi 

myynnin maksimointi.
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3.10.1 Louhintatapoja

Louhintaprosessi koostuu kuudesta vaiheesta: Tiedon valinta, tiedon puhdistus, 

rikastus, tiedon muuntaminen, tiedon louhiminen, ja löytyneen informaation esit

täminen (Elmasri & Navathe 2007). Tietovaraston esikäsitelty tieto on hyvä pohja 

tiedon louhinnalle.

Erilaisten ongelmien ratkaisuksi on kehitetty algoritmeja, kuten luokittelu, kluste- 

rointi, assosiaatiosäännöt ja tiettyä järjestystä noudattavat kaavat (Elmasti & Na

vathe 2007, s.949).

Luokittelussa talletettu aineisto jaetaan ennalta määrättyihin ja nimettyihin luok

kiin. Luokittelua kutsutaan ohjatuksi oppimiseksi, koska järjestelmään on rakennet

tu opetusjoukko, jonka mukaan aineisto luokitellaan (Shafer 1996). Esimerkkinä 

tästä on diagnoosin tekeminen oireiden perusteella.

Klusterointi on tapahtumien luokittelua ryhmiksi. Ryhmät muodostuvat laskemalla 

tiedosta yhtäläisyyksiä (Elmasti & Navathe 2007). Ennustavassa mallinnuksessa 

voidaan käyttää klusterointia ryhmittelemään aineiston sisältöä ja saatujen ryhmien 

ominaisuuksien avulla voidaan päätellä aineistolle sääntöjä ja luoda käyttäytymis

malleja (Simoudis 1996).

Assosiaatiosäännöt ovat aineistosta löytyviä eri tapahtumien välisiä assosiaatioita. 

Esimerkiksi eKaupassa voitaisiin tehdä sääntö, jossa todetaan asiakkaan ostavan 

tuotetta В samalla, kun hän ostaa tuotetta A.
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4 Yritys ja projektin toimintaympäristö

Polttimo Yhtiöt on kansainvälinen 125-vuotias elintarvikealan konserni, jolla on 

tuotantoa Suomessa, Ruotsissa ja Liettuassa. Päätuotteet ovat mallas, mallasuutteet 

ja -entsyymit sekä leivinhiiva. Henkilökunnan määrä on noin 200 henkeä. Konser

niin kuuluvia yhtiöitä ovat Viking Malt, Maltax, Suomen Hiiva, Biofmcon ja LP- 

tutkimuskeskus. Alkuaikoina tuotannollinen toiminta perustui alkoholin tislaami- 

seen. Tämä Lahden vanhin teollisuusyritys on kasvanut reilussa vuosisadassa kan

sainväliseksi konserniksi, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli 95 miljoonaa euroa. 

Tuotannollisen toiminnan lisäksi konsernissa on vahvaa tutkimus-ja tuotekehitys

toimintaa (Polttimo 2006).

4.1 Ympäristö

Alla olevassa kuvassa 4.1 on kuvattu kyseisen yrityksen tietovarastointiympäristön 

fyysinen malli. Toiminnanohjausjärjestelmä on AS/400 minikoneella ja käyttää 

tiedostojärjestelmän sisältämää DB2-tietokantaa. Toiminnanohjausjärjestelmän 

operatiivisesta tietokannasta siirretään DTS-työkalulla, automaattisesti ja ajaste

tusta tietoa tietovaraston SQL Server 2000 - tietokantaan. Tiedonsiirron sisältö 

kuvataan tietovaraston suunnitteluvaiheessa. Tiedot siirtyvät tietovarastoon kerran 

vuorokaudessa.
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Yrityksen tietovarastointiratkaisu
Windows Server 2003

SQL Server 2000 
Analysis services 

7 OLAP

TietovarastoERP
AS/400

SQL Server

XLMA
TOMCAT & Java for 

Crystal Reports

Web-Server( IIS 6 ) ReportPortal 
OWC, Crystal Reports

BPW - tietovarastointi
-Tietovaraston suunnittelu 
-Tietovaraston automatisointi

Kuva 4.1 Tarkasteltavan yrityksen tietovarastointiratkaisu

Tietovaraston tietomalleista muodostetaan OLAP-kuutioita SQL Server 2000 Ana

lysis Services-palvelun työkalulla. Kuutiot jaetaan loppukäyttäjälle web-sivujen 

kautta. Järjestelmässä voidaan tehdä perinteisiä staattisia tai dynaamisia raportteja 

Crystal Reports-raporttikehittimellä ja jakaa niitä web-sivuilla.

Tässä esimerkkiyrityksen tietovarastointiratkaisu on toteutettu Lawson oy:n BPM 

(Business Performance Measurement) - jäijestelmän avulla. Tämä järjestelmä 

käyttää SQL Server 2000 tietokantaa ja tietokannan DTS-työkalua tiedon siirtoon 

eri tietokantojen välillä. BPM ja sen toimintaperiaatteet sekä ReportPortal-sovellus 

kuvataan myöhemmin tietovarastoinnin kuvauksen yhteydessä.
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4.2 Projektin tausta ja tavoitteet

Projekti, jota tulin Polttimolle tekemään, oli määräaikainen ja kestoltaan kuusi 

kuukautta. Tämän työn alkaessa yrityksessä oli menossa Lawsonin М3 (Make, 

Move, Maintain) toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Käyttöönotto tapahtui 

vaiheittain siten, että viimeinen tytäryhtiö otti toiminnanohjausjärjestelmän käyt

töönsä tämän projektin loppuvaiheessa ja näin tietovaraston kehittäminen vähäisel

lä datamäärällä oli hankalaa. М3 on osa Intentian kehittämästä Movex- 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Intentia fuusioitiin Lawsoniin jokin aika sitten. M3- 

toiminnanohjausjärjestelmästä on olemassa eri versioita eri toimialoille. Toimin- 

nanohjausjärjestelmä sisältää erillisenä toimintona tietovarastointiympäristön 

BPW.

Tässä työssä oli tavoitteena rakentaa tietovarastointiympäristön (BMW) avulla 

raportointiympäristö. Raportointiympäristössä lopulliset raportit oli ajateltu tehdä 

tietokuutioilla ja käyttäen SQL Server 2000 tietokannan OLAP-välineitä. Raportti

en helppoon käytettävyyteen ja ylläpidettävyyteen oli ratkaisuissa kiinnitettävä 

erityisesti huomiota.

Ennen tämän työn alkua oli yrityksessä tehty pilot-projektina yksi tuotteen kannat

tavuuteen liittyvä kuutio, jonka käyttöliittymänä oli Excel. Kuution käyttö oli to

dettu hitaaksi Excel-ympäristössä, joten tehtävänä oli löytää käyttäjä-ystävällinen 

ja vasteajaltaan hyvä toimintaympäristö.

Tietokuutioiden käyttö raportoinnissa vähentää erillisten raporttien tekemistä ja 

tekee raportoinnista joustavan ja helposti muutettavan muuttuvassa toiminta

ympäristössä. Yhdestä kuutiosta voidaan tehdä kymmeniä raportteja eri päätösti

lanteisiin. Kuutioiden avulla saadaan esille syy-seuraussuhteita ja näin voidaan 

lisätä organisaation ymmärrystä omasta liiketoiminnasta.

Toiminnanohjausjäijestelmän sisältämät raportit eivät olleet riittäviä ja uusien ra

porttien tekeminen oli työlästä. Ei päästy porautumaan alemmalle tasolle hakemaan
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selitystä murtuneisiin lukuihin ja siihen, mitä todella oli tapahtunut. Haluttiin ra

portointiin nopeutta ja tuottaa erilaisia tunnuslukuja reaaliajassa.

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä М3 on IBM:n iSeries keskustietokoneella ja 

tietokantana on keskuskoneen relaatiotietokanta DB2. M3:n käyttöliittymä on se

lain ja liittymä on rakennettu Javalla.

Tietovarasto sijaitsee iSeries-palvelimella olevalla levyllä, jossa käyttöjärjestelmä

nä on Windows Server 2003 ja tietokantana SQL Server 2000. SQL Server 2000 

sisältää Analysis Services - työkalun, jolla tehdään tietokuutiot.

Tietokuutiot jaetaan loppukäyttäjälle Web-portaalin (ReportPortal) kautta siten, 

että tietoturvataso on riittävällä tasolla. Ympäristö on suojattuja raporttien käyttö

oikeudet voidaan määritellä ryhmä- tai käyttäjäkohtaisesti.
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5 Kokeellinen osa: Tietovarastointiprojekti

Tämän diplomityön kokeellisessa osuudessa tehtiin tietovarastoratkaisu Movex- 

toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvällä tietovarastointiympäristöllä sekä SQL 

Server 2000 tietokannan työkaluilla. Tietokuutiot tehtiin SQL Server 2000 työkalu

jen avulla ja raporttien jakelu toteutettiin Web-portaalilla. Kyseisessä tietovarastos

sa kerätään yrityksen operatiivisista tietokannoista tietoa pieniin alitietovarastoihin. 

Alitietovarastot tässä ratkaisussa sisältävät sekä relaatiotauluja että OLAP- 

kuutioita. Loppukäyttäjille OLAP-kuutiot jaetaan pääasiassa HTML-sivuille upo

tettujen pivottaulukoiden tai pivotkaavioraporttien avulla. Perinteisesti pivot - ja 

kaavioraportteja on esitetty Excel-sovelluksella. Moniulotteisten OLAP-kuutioiden 

avulla sekä liiketoiminnan kehittäjä että liiketoimintaprosesseissa päätöksiään te

kevä loppukäyttäjä, eri organisaatiotasoilla, saa käyttöönsä etukäteen luokiteltua ja 

lajiteltua tietoa. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu prosessin eri vaiheet.

5.1 Haastattelut ja käyttäjien vaatimukset

Projektin ensimmäisessä vaiheessa, vaatimusmäärittelyssä, kuvataan käyttäjä- 

organisaatioiden vaatimuksia rakennettavalle tietovarastolle. Vaatimusmäärittely 

tässä projektissa oli haastava, koska kyseessä ei ollut tavanmukainen tieto

järjestelmä vaan tietovarastotyyppinen raportointiympäristö. Toisaalta uusi toimin- 

nanohjausjärjestelmä oli ollut käytössä vasta vähän aikaa. Projektin rajauksena oli, 

että raportit pääsääntöisesti tehtäisiin OLAP-kuutiomuodossa. Yhdestä kuutiosta 

saa kymmeniä eri raportteja valitsemalla sopivasti rivi-ja sarake-ja suodatinmuut- 

tujat tilanteen mukaan. Jotta voitaisiin rakentaa kaikkia palvelevia kuutioita, oli 

selvitettävä, mitä dimensioita ja mittareita kuutioihin halutaan.

Vaatimusmäärittelyn pitää olla niin yksityiskohtainen ja selkeä, että sen avulla voi

daan projekti viedä läpi ja jota vastaan voidaan lopputuloksen laatu todentaa. Vaa

timusmäärittelyssä tulee huomioida käyttäjien vaatimukset, käytettävän teknologi

an rajoitukset ja käytettävissä oleva panos (työ, raha tms). Vaatimusmäärittely si

sältää vaatimusten laatimisen ja hallinnan. Laatiminen sisältää vaatimusselvityk-
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sen, analysoinnin, mallintamisen, dokumentoinnin ja sopimisen. Tulosten hyväk

symistestit projektin lopussa tulisi perustua vaatimusmäärittelyyn ja siksi olisi hyvä 

laatia hyväksymistestit samalla kun laaditaan vaatimusmäärittely.

Tässä työssä vaatimusmäärittely tehtiin yleisellä tasolla, koska projektin alussa ei 

tarkkaan tiedetty, millaista tietovarastoa ollaan tekemässä. Tarkka määrittely olisi 

ollut vaikea tehtävä, koska toiminnanohjausjärjestelmä oli otettu vasta käyttöön ja 

käyttöönotto oli vielä kesken. Vaatimusmäärittely aloitettiin luento-ja keskustelu

tilaisuuksilla, joissa esiteltiin tietovarastointia ja tietokuutioiden teoriaa ja taustoja. 

Tässä projektissa oli kyse myös oppimisesta ja siihen oli annettava sekä aikaa että 

tietoa. Näillä tietoiskuilla oli tarkoitus johdatella ajattelua oikeaan suuntaan ja näin 

yritettiin varmistaa, että varsinaisissa haastattelutilanteissa keskustellaan oikeista 

asioista. Näitä tilaisuuksia järjestettiin useita ja näiden aikana esitettävät asiat he

rättivät vilkasta keskustelua. Vaatimusmäärittely toteutettiin haastattelemalla ylintä 

johtoa ja eri tytäryhtiöiden avainhenkilöitä.

Pääasiallinen tavoite oli tehdä prosessikohtaisia alitietovarastoja ja niistä muo

dostaa OLAP-kuutioita. Kuutioista piti määritellä dimensiot ja mittarit. Mittari- 

tiedot lasketaan aina tarkasteluun valittujen dimensioiden tasolle. Tavoit-teena oli 

saada selville millaisia dimensioita eli tarkastelukulmia ja mittareita eri liike

toimintaprosessit vaativat päätöksenteon tueksi eri organisaatiotasolla. Vaati

muksista voidaan koota sopivia kuutioita, jotka täyttävät käyttäjien vaatimukset ja 

vastaavat käyttäjien kysymyksiin.

Polttimon eri yhtiöt poikkeavat toisistaan huomattavasti. Siksi myös vaatimukset 

poikkeavat toisistaan. Viking Malt tuottaa mallasta Suomessa, Ruotsissa ja Liettu

assa, Maltax tuottaa mallas- ja viljauutteita ja Biofmcon on erikoistunut elintarvik

keiden ainesten myyntiin ja markkinointiin. Projektin aikana Suomen Hiiva myy

tiin konsernin ulkopuolelle. Suomen Hiivan tarpeet ehdittiin kartoittaa, mutta osit

tain tehty kuutio jäi ottamatta käyttöön.
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5.1.1 Menetelmät

Menetelminä vaatimusmäärittelyssä käytettiin haastattelua, dokumentteihin pereh

tymistä, protoilua, käyttötapauksia ja tavoitelähtöistä menetelmää. Vaatimusten 

analysoinnissa osittain käytettiin käyttötapausanalyysiä.

Koska kyseessä oli pääasiassa OLAP-kuutioiden määrittely, dokumentoinnissa 

pyrittiin yksinkertaiseen kuution rakenteen kuvaamiseen.

5.1.2 Johdon asettamat vaatimukset tietovarastolle

Vaatimusmäärittelyt toteutettiin haastattelututkimuksena, haastattelemalla ylintä 

johtoa ja tytäryhtiöiden avainhenkilöitä. Ylinjohto oli huolissaan siitä, ymmärtää

kö henkilöstön asiakkuuden ja sen merkityksen. Raporttien avulla haluttiin saada 

esille asiakaskannattavuus eri näkökulmista ja siten löytää ja ymmärtää erilaisia 

asiakassegmenttejä. Näin johto halusi työkalun toiminnan kehittämiseen tältä osal

ta. Haluttiin hyvän raportoinnin avulla tukea organisaation oppimista ja siten käyt

täytymisen muuttumista toivottuun suuntaan. Johdon tavoitteena oli löytää simu- 

lointityökalu taloudellisen tuloksen analysointiin siten, että työkalulla voitaisiin 

tarkastella tuotevalikoiman, raaka-ainepohjan ja kapasiteetin vaikutusta yhtiön 

toiminnan tulokseen. Tälle alueelle oli olemassa jo yksi työkalu, jonka käyttöönot

to oli kesken. Oli tutkittava miten tietovarastosta voisi olla apua tähän tarkasteluun.

Budjetin seurantaan haluttiin työkalu. Aikaisempi tapa vaati paljon käsityötä eikä 

se näin ole ollut kovin mielekäs. Budjettia haluttiin ennustaa eteenpäin estimaatin 

avulla. Suurten poikkeamien vaikutuksia haluttiin ennustaa.

Yhtenä tavoitteena oli saada purettua auki myyntikatetaso. Haluttiin tarkka vastaus 

siihen, mistä kate muodostuu ja siten saada työkalu myynnin ohjaukseen. Haluttiin 

seurata tehtyjen kauppojen katetta. Ongelmana oli esimerkiksi raaka-aineen koh

distaminen oikealle kaupalle ja siten se saattoi johtaa suuriin katteen vaihteluihin. 

Ongelmana laskennassa on ollut valuuttakurssien muutokset ja rahtien vaihtelut.
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Raportoinnin reaaliaikaisuuden vaatimus korostui johdon puheissa. Yrityksen johto 

halusi saada reaaliaikaista tietoa toiminnasta.

Tuotekannattavuuden tarkastelu katsottiin tärkeäksi. Haluttiin vastauksia siihen 

miten eri tuotteet syö kapasiteettia tehtaalla. Tarkasteluhetkellä tämä ei ollut suuri 

ongelma, koska kapasiteettia oli riittävästi. Tulevaisuudessa kapasiteettitarkastelu 

tulee mahdollisesti olemaan kokonaisoptimoinnissa tärkeä tekijä. Koko rapor

toinnissa tulisi ottaa aina koko konserni huomioon. Johto halusi simulointi- 

ominaisuuksia mitä-jos tarkasteluihin ja jatkaa tiedon analysointia myös excel- 

tuotteella. Tietojen visualisointi katsottiin tärkeäksi tavoitteeksi. Tavoitteena oli 

myös kehittää tuloskortin mittareita. Tuloskortissa oli liikaa mittareita ja niiden 

uudelleen määrittely olisi tarpeen. Mittareihin tulisi soveltaa 20/80 sääntöä. Keski

tytään 20 % asioista, joiden vaikuttavuus kohdistuu 80 % toimintoja.

5.1.3 Talous

Talousraportointia ei tässä projektissa kovin paljoa tarkastella. Talouden osalta 

haluttiin standardikustannusten ja todellisten kustannusten vertailua. Standardi- 

kustannusten laskennassa oli epäselvyyksiä. Talousosastoa kiinnosti perusrapor- 

tointiin kuuluvat asiat, kuten saatavien seuranta ja raaka-ainekulutukset.

5.1.4 Myynti ja markkinointi

Myyntiä haluttiin tarkastella tuote tai tuoteryhmän, asiakas tai asiakasryhmän tasol

la sekä aikajaksoittani ja verrata kuluvaa vuotta edelliseen.

Myyntiä kiinnostivat myynti volyymit, myyntihinta, keskihinta ja haluttiin vastauk

sia kysymyksiin:

- miten keskihinta muuttunut pitkällä aikavälillä

asiakkaiden ja tuotteen luokittelu keskihinnan tai keskikatteen perusteella 

tuotteen kokonaismyyntimäärä ja arvo annetulla aikajaksolla
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Näin saadaan luotua asiakas-ja tuotekannattavuusmittarit.

Myyntiä kiinnostivat myös ostot ja myynnit ulkomailta, ostojen ajoitus, valuutta

kurssit, rahdit ja näin haluttiin päästä minimoimaan ostohintaa ja siten vaikutta

maan hankintojen kustannuksiin. Tähän päästään analysoimalla koko kustannus

rakenne. Myyntiin kaivattiin myös raportteja, joilla verrattiin toteutunutta budje

toituun ja joilla voitaisiin ennustaa tai laskea estimaatti tulevaisuuteen. Ongelmana 

oli se, ettei budjettilukuja ollut tietokannoissa, vaan ne tulisi siirtää erillisistä excel- 

tiedostoista tietokantaan. Myyntiä kiinnostavat eri markkina-alueet, maat ja asia- 

kasteollisuustyypit, kuten panimoja leipomo.

5.1.5 Tuotanto

Tuotantoa kiinnosti määrän lisäksi erilaiset laatuun liittyvät mittarit. Jotta viljan 

sisäänostoa voitaisiin ohjata, pitää näitä laatusuureita tallettaa tuottajittain, lueittain 

ja satokausittain. Laatutietojen liittäminen talouden tietoihin uskottiin antavan vas

tauksia siihen, mitkä laatutekijät ovat nostamassa kustannuksia ja mitkä voisi las

kea niitä. Eri laatusuureiden avulla voitaisiin eri alueilta ostettava materiaali koh

distaa eri asiakassegmentille.

Tuotanto halusi automatisoida toimintaraporttien tekoa. Niihin liittyi paljon käsi

työtä. Toimintaraportit käsittelivät raaka-aineita, tuotteen tuotantoa, tuotteen vaa

timaa raaka-ainemäärää per tuotettu tonni, väli-ja lopputuotteiden tuotantoa sekä 

tuoterakenteen muiden tarvikkeiden kulutusta. Tuotantoa kiinnostivat myös varas

toni apahtumat, jotta inventointi sujuisi helpommin. Siinä kiinnostuksen kohteena 

olivat loppu-ja välituotteiden määrät eri varastoissa ja varastopaikoissa. Rapor

teissa tarkastelun pienin jakso oli viikko.
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5.1.6 Osto

Ostoa kiinnostivat esimerkiksi pakkausmateriaalin kulutus, eri toimittajien toimi

tukset, varaston arvot, eri aineiden käytöt, yksikköhinnat ja varaston kiertonopeu

det.

Tärkeä mitattava suure oli veden käyttö ja jäteveden määrä sekä sähkön kulutus. 

Osto halusi ostaa oikean määrän oikeaa tavaraa oikeaan aikaan.

5.1.7 Toiminnallisuuden, käytettävyyden ja tehokkuuden vaati
muksia

Seuraavassa on lueteltu käyttäjien kertomia yleisiä vaatimuksia järjestelmälle

Raporttien tulee tukea päätöksentekoa eri tilanteissa. Nämä tilanteet ja tie

totarpeet on kuvattava

Raporttien tiedot tulee olla ajan tasalla ja tiedot päivitettävä joka yö 

Raporttien tulee olla nopeita. Muutaman sekunnin vasteajat ovat vielä hy

väksyttäviä mutta minuuttien vasteajat eivät ole

Raportointiympäristön tulee olla yhteensopiva käytössä olevan sovellusten 
kanssa (ERP, Microsoft Office, IE-selain)

- Käyttöliittymä on saatava niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista
- Raportin käyttäjän tulee olla tunnistettavissa ja käyttöoikeudet määriteltä

vissä roolin mukaan.

Edellämainitut vaatimukset ovat yleisellä tasolla ja ne on otettava huomioon suun

niteltaessa toteutusta.

Luotettavuuteen kohdistuvat vaatimukset

Ratkaisussa käytettävät tekniikat pitää olla niin yksinkertaista, että vikati

lanteissa toivutaan nopeasti ja vikatilanteita syntyy harvoin.

- Järjestelmä ei ole kriittinen ja lyhyitä käyttökatkoksia saa olla

Käytettävyyteen kohdistuvat vaatimukset
Järjestelmän pitää olla ymmärrettävä
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Järjestelmä pitää olla helposti operoitavissa 

Tehokkuuteen kohdistuvat vaatimukset
- Järjestelmä ei saa olla työllistävä ja kaikki mahdollinen on automatisoitava

Ylläpidettävyyteen kohdistuvat vaatimukset
- Järjestelmä pitää olla helposti muunneltavissa siten, että uusia raportteja on

helppo tehdä

- Jäijesteinään pitää olla stabiili ja ylläpitotyö pitää olla vähäistä

Järjestelmän tuottama informaatio on pystyttävä helposti todentamaan

Siirrettävyyteen kohdistuvat vaatimukset
- Järjestelmän tulee olla helposti liitettävissä olemassa olevaan toimintaym

päristöön

Järjestelmän osat on oltava helppo asentaa

- Järjestelmän on noudatettava yleisiä standardeja, jotta siirrettävyys toteutuu

- Järjestelmä on oltava helposti korvattavissa

5.2 Projektin tekninen toteutus

Seuraavassa on kuvattu tärkeimmät kehittämiskohteet, joita tämän projektin aikana 

tehtiin. Vain pieni osa vaatimusmäärittelyn aikana kerätyistä tarpeista ehdittiin 

toteuttaa. Osa sen vuoksi, ettei toiminnanohjausjärjestelmää oltu otettu koko laa

juudessa käyttöön.

Tässä projektissa toteutettiin käytännössä seuraavat kokonaisuudet 

- ohran ostoon liittyvät kaksi ohrakuutiota

Eri tytäryhtiöiden (Maltax, Suomen Hiiva, Viking Malt, Biofincon) myynti- 

ja kannattavuuskuutiot 

Oston kuutio

Tuotannon materiaalikuutio

Muutamia varastoon liittyviä stattisia raportteja
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Jokaisesta myyntikuutiosta saatiin eri näkökulmilta erilaisia raportteja. Kuutiosta 

otettiin osajoukkoja ja valittiin rivi ja sarakemuuttujiksi tarvetta vastaavat dimensi

ot. Näin saatiin yhdestä kuutiosta esimerkiksi tuote-, tuoteryhmä-, asiakas-, asia- 

kasryhmä-kannattavuusraporttej a. Tämä kuutioiden muunneltavuus todettiin pro

jektin aikana OLAP-kuution vahvuudeksi.

5.2.1 ReportPortal

Raporttien jakelukanavan hankintaa varten tehtiin selvitys erilaisista vaihtoehdois

ta. Tärkeimmät valintakriteerit olivat:

Raportit jaetaan keskitetysti yhdestä paikasta 

Käyttäj ätunni stus ja käyttäj äryhmät 

Käyttöoikeudet käyttäjä- tai ryhmäkohtaisia 

Integrointi nykyiseen käyttöympäristöön 

- Helppokäyttöisyys

OLAF-kuutioiden j akelu

Valinnassa päädyttiin ReportPortal-sovellukseen, joka otettiin käyttöön jakelu

kanavana. Sovelluksen toimittaja on XMLA Consulting Inc. ReportPortal muokat

tiin yritykselle sopivaksi ja käyttöliittymä suomennettiin. Portaalin kautta voitiin 

jakaa jokaiselle käyttäjä-ryhmälle oma kokoelma erilaisia raportteja ja käyttäjäoi

keuksien ylläpito tapahtui portaalin kautta. Port aah integroitiin yhtiön tietoverkon 

käyttäjähallintaa.

ReportPortal-sovellus on web-portaaliohjelmisto, joka perustuu AJAX-tekno- 

logiaan. AJAX - tekniikka minimoi web-sivujen uudelleen lataamisen. Sivut lataa

vat dataa taustalla asynkroonisesti eikä siten vaikuta sivun muun osan suorituk

seen. Portaali hakee tiedot kuutiosta XMLA - protokollan avulla.

XML for Analysis (XMLA) on SOAP-pohjainen ohjelmointirajapinta. XMLA:n 

avulla saadaan aikaan tehokas yhteys OLAP-tietokantaan tietoverkon yli. XMLA 

kommunikoi OLAP-serverin kanssa HTTP, SOAP ja XML - standardeilla. Kyse

lykieli on MDX, joka on SQL-kielen laajennus. Teknisesti XMLA on standardi,
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jossa määritellään joukko XML-sanomajarapintoja. Nämä rajapinnat käyttävät 

SOAP - protokollaa datan siirtämiseksi asiakasohjelman ja OLAP-datan tarjoajan 

välillä yli tietoverkon.

ReportPortalin kautta voidaan näyttää monia erityyppisiä raportteja. Esimerkiksi 

OLAP-kuutiot, KPI-raportit (suorityskykymittarit), erilaiset kokoelmaraportit, suo

rat SQL-lauseisiin perustuvat listat ja graafiset raportit. Portaalin kautta määritel

lään käyttäjäryhmät, käyttäjät ja niiden oikeudet katsoa raportteja.

5.2.2 BPW tietovarastointiratkaisu

М3: n tietovarastoratkaisu, Business Performance Warehouse (BPW), sisältää 

kolme osaa: Catalog, Datamarts, Repository ja Staging (Kuva alla).

BPW BPW

CATALOG DATAMARTS REPOSITORY

М3 database / tables

Kuva 5.1 Business Performance Warehouse (BPW ) (Ruonamo 2006)
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Järjestelmässä voidaan määritellä tiedonsiirto M3:n tietokannan tauluista Staging- 

tietokantaan, jossa tietovaraston raakadata sijaitsee. Tämän tietokannan sisältämät 

taulut ovat kopio M3:n tietokannan niistä tauluista, joiden tietosisältöä halutaan 

tietovarastoon.

Repository on tietovaraston metadatatietokanta. Se sisältää tietoa tiedosta. Sinne 

on talletettu kuvaukset tietoalkioista, laskennallisista suureista ja niiden käyttötar

koituksesta.

Catalog-tietokannassa on tietovaraston tietorakenteisiin ja malleihin liittyvät nä

kymät (views). Nämä näkymät ovat SQL-lauseiden nuodossa ja kuvaavat tietova

raston dimensiotaulujen ja faktataulujen hakuehtoja. Näiden näkymien avulla ali- 

tietovaraston tietokuution tiedot haetaan Staging tietokannan väliaikaistauluista 

datamarts-tietokannan tauluihin, ja näkymien sisältämien erilaisten käsittelysääntö

jen avulla tieto suodatetaan ja muodostetaan tietovaraston rakenteen mukaisessa 

muotoon.

Datamarts-tietokanta sisältää tietokuutio-mallin fyysiset mittaritaulut ja dimensio- 

taulut. Datamarts-tietokannasta muodostetaan OLAF-kuutiot SQL Server 2000 

Analysis Services - ympäristöön. Nämä automatisoidaan DTS-integrointityökalun 

avulla.

BPW - ympäristössä automatisoitiin jokainen vaihe datan latauksesta М3 - tauluis

ta aina kuutioiden lopulliseen muodostamiseen. Muodostus ajetaan kerran vuoro

kaudessa ajastetusti.

5.2.3 Toteutetut kuutiot

Ohran ostotapahtumista tehtiin kaksi kuutiota. Ensimmäinen (Ohran ostokuutiot/ 

mitta-arvot) kuutio sisälsi mittaustuloksia, tilattuja ja vastaanotettuja määriä. Kuu

tiosta saatavilla raporteilla voitiin esimerkiksi analysoida miten eri toimittajien tai 

alueiden ohratoimitukset olivat itäneet tai millaisia kosteusarvoja ne sisälsivät.
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Toinen kuutio (Ohran ostokuutiot/prosessit) näytti ostoprosessin aikana eri vai

heissa olevat ohramäärät. Näillä kuutioilla pystytään ohjaamaan ohran sisään-ostoa 

ja seuraamaan prosessin ohramääriä eri vaiheissa. Eri statusarvot edustavat proses

sin vaiheita.

Seuraavilla sivuilla on taulukkomuodossa esitetty 

Ohran mitta-arvot-kuutio 

Ohran prosessi-kuutio

Ohran mitta-arvot-kuutio

Ohran mitta-arvot-kuutio Dimensiot

AgreementType Sopimuksen tyyppi

AgreeTime Sopimuksen alkamisvuosi ja kuukausi

Commune kunnat

Item tuote

Measure ohran laatumittaustyypit:
- haljenneet jyvät
- homeisuus
- itävyys
- kosteus
- lajikepuhtaus
- pellolla itäneet
- proteiini

Status Tilauksen statukset
15 = labrassa ja/tai hyväksytty ilman aikaa
20 - tilattu, ei toimitettu
51 = vastaanotettu
75 = poistettu
85 = tilitetty
99 = hylätty

Supplier toimittaja

ТЕ TE-keskus

TimePurch Tilausrivin pyydetty toimituspvm

Ohran mitta-arvot-kuutio Mittarit

OrderedQ tilattu määrä

ReceivedQ vastaanotettu määrä

OrderedQTn tilattu määrä tonneissa

ReceivedQTn vastaanotettu määrä tonneissa

Value keskimääräinen labran mittaustulos
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Ohran prosessi-kuutio
Ohran prosessi-kuutio Dimensiot

AgreementType Sopimuksen tyyppi

AgreeTime Sopimuksen alkamisvuosi ja kuukausi

Commune kunnat

Item tuote

Measure ohran laatumittaustyypit: haljenneet jyvät, homei- 
suus, itävyys, kosteus, lajikepuhtaus, pellolla itä
neet, proteiini

Status Tilauksen statukset
15 = labrassa ja/tai hyväksytty ilman aikaa
20 = tilattu, ei toimitettu
51 = vastaanotettu
75 = poistettu
85 = tilitetty
99 = hylätty

Supplier toimittaja

ТЕ TE-keskus

TimePurch Tilausrivin pyydetty toimituspvm

Ohran mitta-arvot-kuutio Mittarit

Agreed Quantity Sopimusmäärä kg

HylättyTn Status=99

HyväksyttyTn Status =15/15

LabTn Status =15/51

Poistettu75Tn Status = 75

SopimusTn Status = 20

Sum 15 15 quantity Status =15/15

Sum 15 51 quantity Status = 15/51

Sum 20 20quantity Status = 20/20

Sum 51 51quantit Status = 51/51

Sum 75 75quantity Status = 75/75

Sum 85 85quantity Status = 85/85

Sum 90 90quantity Status = 90/90

Sum Ordered Quantity Tilattu määrä

Sum Received Quantity Vastaanotettu määrä

TilattuTn Tilattu kokonaismäärä

TilitettyTn Status = 85 /85

V astOtettuKokT n Kokonaisvastaanotettu määrä

VastaanOtettuTn Status = 51/51



79

в вр # мох & * В ca
Cîa4J3
OhraMitarvot

Éi Ii ^ I =s fa 4 Ч I “I *1 i®„IB I !

All Item Proteiini
hem Measure - Ag reell m e Status

Pivot-taulukon kenttäluettelo
Vedä kohteet pivot4aJukkoluettel.
^ Bar le/Measures

2006 Pois lukien: !
YearPurch » Month
B2006 В 2007

TE » Supplier » Value OrderedQTn Rece'ivedQTn Value 0
BE-JA P-KARJALA 1251 1 522 494 13,11
BE-JA P-SAVO 11,53 256 78 11,60
В ITÄ-UUSIMAA 11,94 14 240 4 968 11,44
В KANTA-HÄME 12,40 32 883 6 088 11,82
B KESK3-SUOMI 1253 2 166 467 12,50
В KYMENLAAKSO 11,98 15 281 2896 1251
В PIRKANMAA 12,85 6 454 1 493 12,47
В POHJANMAA 11,77 2110 11,90
B PÄUÄT-HÄME 1254 44 695 12 852 11,91
В SATAKUNTA 12,63 214 157 12,57
В To configure 12.53 2 528 12,90
В UUSIMAA 1259 31 836 6 376 11,69
В VARSINAIS-SUOMI 11,79 2 040 168 11,40
1 nnniieiimma 19 94 1 SK 994 ЯКПЯ7 11 on

в Uol Summat j
Hj OrderedQ 
t oi OrderedQTn 
g] ReceivedQ 
f öl RecetvedQTn 

j]] Value 
® Д AgreementType 
В Д AgreeTime 
ffi Д Commune 
S) Д Item 
® Q§ Measure 
® Д Status 
® Д Supplier

t a te
® Д TlmePurch

4

eredQTr

ma

2 026 
514 

16 276 
38 606 

2 236 
21 211 

7096
2 19C 

54 676
396 

2 666 
36 924

3 756
1АЯ K7'

Kuva 5.2 Esimerkki ohran ostokuutiosta (TE-keskuksittain/proteiini/kaikki tuotteet

Kuvassa 5.2 on esimerkki web-sivulle upotetusta OLAP-kuutiosta. Kuutio on upo

tettu OWC-komponentin avulla HTML-sivuun. Ylhäällä on suodatinmuuttuj at 

(Item, Measure, AgreeTime, Status), joiden avulla rajataan kyselyä. Tässä tapauk

sessa suodatetaan mukaan vuoden 2006 proteiinimittaukset, poislukien status on 

99. Sarakemuttuj aksi on valittu osto vuosi ja kuukausi ja rivimuuttujiksi TE-keskus 

ja tuottaja.

Pivottaulukon kenttäluettelosta voidaan yksi tai useampi mittari raahata hiirellä 

keskelle arvoalueelle mittariarvoiksi ja mikä tahansa dimensio voidaan vastaavasti 

hiirellä raahaten siirtää joko rivi tai sarakemuuttujiksi. Lisäämällä useita dimensioi

ta riville tai sarakkeella, ne muodostavat raporttiin dynaamisesti hierarkisen raken

teen. Kuvassa tällainen hierarkinen rakenne muodostuu TE-keskuksista ja tuottajis

ta. Avaamalla yksi TE-keskus auki saadaan lista kyseisen TE-keskuksen alla ole

vista tuottajista. Samalla lasketaan mittariarvot (summat) kyseisille tuottajille.

Seuraavassa kuvassa (kuva 5.3) on esimerkki toteutetusta myyntikuutiosta.
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Kuva 5.3 Käyttöliittymäesimerkki Maltaxin myyntikuutiosta. Dimensiot ja html- 

sivuun upotettu OWC-komponentti kuutiosta.

Myyntikuutiot

Kuvan 3.2 vasemmalla puolella on avautunut näkymä myyntikuution mittareihin 

ja dimensioihin. Kuvassa näkyy dimensioiden hierarkisuus. Esimerkiksi maa- 

dimensio sisältää maan ja asiakkaan ja tuote-dimensio tuoteryhmän ja tuotteen.
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Kuution sisällä voidaan, dynaamisesti hiirellä raahaamalla, vaihtaa mikä tahansa 

dimensio joko suodattimeksi, rivimuuttujaksi tai sarakemuttujaksi. Muutoksen jäl

keen ohjelma laskee automaattisesti valitulle tasolle mittarin arvot.

Jokaiselle tytäryhtiölle tehtiin oma myyntikuutio. Näiden kuutioiden dimensiot ja 

mittarit poikkesivat jonkin verran toisistaan.

Kuutioista saadaan erilaisia raportteja valitsemalla etukäteen kuution suodatinalu- 

eelle sopivat dimensiot ja niiden arvot sekä sopivat dimensiot rivi-ja sarakemuut

tujiksi. Tällainen kombinaatio talletetaan raportiksi portaaliin. Tällä tavalla saadaan 

yhdestä kuutiosta kymmeniä erilaisia raportteja eri päätös-tilanteisiin.

5.2.4 Käyttöönotto

Kuutioiden käyttöönotto toteutettiin vaiheittain siten, että valmiit kuutiot julkaistiin 

portaalissa ja valittu joukko käyttäjiä otti kuutiot testikäyttöön. Useiden iterointien 

jälkeen kuution lukuihin voitiin luottaa ja siten kuutiot hyväksyttiin käyttöön. 

Käyttöön otettiin kaksi ohran ostokuutiota sekä Maltaxin, Biofinconin ja Viking 

Maltin myyntikuutiot. Myyntikuutiot sisälsivät myös kannattavuuteen liittyviä tun

nuslukuja.

Kuutioiden käyttöönotto riippui paljon eri tytäryhtiön tilanteesta. Uusi toimin- 

nanohjausj ärjestelmä oli vasta käyttöönottovaiheessa ja siksi ei kaikkia tarvittavia 

tietoja ollut saatavissa raportointia varten.

Käyttöönotto ei voi olla tällaisessa järjestelmässä selvärajainen toimenpide, vaan 

käyttöönoton jälkeen käyttäjät saavat kokemusta siitä, mihin kuutioraportit antavat 

mahdollisuuksia. Siksi käyttöönotto on pitkä prosessi, jossa syntyy jatkuvasti uusia 

näkökulmia kyseiseen tietoon.
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6 Yhteenveto ja analyysi

Yrityksen liiketoimintatiedon hallinta on monitahoinen prosessi. Tässä työssä olen 

käsitellyt asiakokonaisuutta teoriassa ja tehnyt käytännön työnä tietovaraston. Tie

tovarasto on osa toiminnanohjausjärjestelmää. Työn aikana kerättiin tieto-tarpeita 

haastattelemalla yhtiön avainhenkilöitä. Kerätyistä tietotarpeista muodos-tettiin 

tietovaraston dimensiotaulut ja faktataulut. Raportit toteutettiin OLAP-kuutioilla ja 

niistä muodostettiin eri tietotarpeista lähtien useita erillisiä raportteja valitsemalla 

rivi- ja sarakemuuttujiksi sopivat dimensiot. Lisäksi on toteutettu yksittäisiä ra

portteja crystal reports - työkalulla. Raporttien jakamiseen on käytetty ReportPor- 

tal - sovellusta, jota loppukäyttäjät käyttävät selaimen avulla.

Projektissa tehtiin sekä perinteisiä että moniulotteisia raportteja myynnin, tuotan

non, talouden ja ostotoiminnan päätöksenteon tueksi. Projektin aikana muodos

tuivat ongelmaksi toimintaympäristön tekniset ongelmat ja avainhenkilöiden ajan

käyttö. Osaksi ne johtuivat siitä, että uusi toiminnanohjausjärjestelmä oli otettu 

vasta hiljattain käyttöön ja alkuvaiheessa operatiivisen järjestelmän käyttöönotto 

rasittaa tavattomasti henkilökuntaa. Tällaiseen projektiin olisi pitänyt varata avain

henkilöiden aikaa enemmän. Toisaalta, tietovaraston rakentaminen ja saaminen 

yleiseen käyttöön vaatii aikaa. Aikaa menee toimintojen vakiinnuttamiseen, uuden 

tietämyksen ja ymmärryksen levittämiseen ja uuden tekniikan saamiseksi osaksi 

jokapäiväisiä rutiineja.

Tietovarasto koostuu pienistä alitietovarastoista, jotka ovat SQL Server 2000 tieto

kannassa. OLAP-kuutiot tehtiin SQL Server Analysis Services - työkalulla. Kuu

tiot jaetaan loppukäyttäjille moniulotteisina raportteina web-sivujen kautta. Kuutio 

on upotettu sivulle Office Web - komponentin (OWC) avulla.

Loppukäyttäjät kokivat portaalin hyvänä toimintaympäristönä ja kokivat tieto- 

kuutioista tehdyt raportit helppokäyttöisinä ja hyvinä raportointityökaluina.

Ttietovaraston hyödyntämisessä on kaksi roolia: Analysoijan rooli ja loppukäyttä

jän rooli. Analysoija tekee uusia raportteja ja hakee tietomassasta uusia näkökul
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mia yrityksen toiminnasta ja siten luo uutta tietoa. Liiketoiminta-ana-lyysejä teke

välle kuutio auttaa uusien näkemysten luonnissa ilman, että tarvitaan IT- 

asiantuntija tekemään uusia raportteja. Näin analysoija luo tietämystä olemassa 

olevasta informaatiosta ja vakiinnuttaa uusia raportteja koko organisaation käyt

töön toiminnan seurantaan ja päätöksenteon tueksi.

Loppukäyttäjälle voidaan toteuttaa perusraportointia, jossa eri valinnat on tehty 

etukäteen. Kuutio-raporttiin voidaan ilman ohjelmointia lisätä uusia laskennallisia 

suureita käyttämällä sisäänrakennettuja, tehokkaita laskentafunktioita.

OLAP-kuutioista tuli pysyvä raportointimuoto ja tekijä tunsi onnistuneensa, koska 

diplomityön viimeistelyvaiheessa tuli alustava kutsu tulla jatkamaan kuutioden 

tekoa kyseiseen yritykseen.
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7 Johtopäätökset

Tietovaraston pelkkä olemassaolo ei yksin riitä vaan, kuten tässä työssä todetaan, 

tietovarasto on osa sitä kokonaisuutta, jota kutsutaan yrityksen tietopääomaksi. 

Tietopääoman kokonaisvaltainen kehittäminen prosesseja kehittämällä on avain 

hyvään lopputulokseen. Tiedon tehokas jalostaminen perustuu pääosin aikaa vie

vään sosiaaliseen kommunikaatioon, jonka tulos saadaan selvänä lisäarvona tai 

pudonneina kustannuksina. Tieto ei yksin johda mihinkään vaan sitä pitää myös 

tulkita ja käsitellä. Tämä vaatii ympäristön, jossa luodaan tulkintoja ihmisten toi

mesta. Johtopäätökset pitää viedä käytäntöön. Näin yritykset voivat lisätä tuot

tavuutta ja innovatiivisuutta investoimalla liiketoimintatiedon hallintaan.

Stählen ja Wileniuksen (2006, s. 106) mukaan tehokas tiedonjalostus vaatii suunni

tellun sosiaalisen arkkitehtuurin ja siihen liittyvän osaamisen. Tämä kuitenkin si

sältää kolme kriittistä pistettä.

- Kyetäänkö ympäristöstä saamaan riittävästi informaatiota riittävän syste

maattisesti.

- Miten tietoa organisaatiossa tulkitaan.

- Kyetäänkö johtopäätökset viemään käytäntöön.

Tietoa virtaa yrityksen ulkopuolelta, kuten asiakkailta, markkinoista, kilpailijoiden 

toiminnasta sekä yrityksen sisältä esimerkiksi tietoj äij estelmistä. Tiedot ovat varas

toitu tietovarastoon tai erillisiin asiakastietojärjestelmiin ja asiakastieto-kantoihin. 

Näitä tietoja on myös aktiivisesti ja systemaattisesti jalostettava tietämykseksi. 

Tieto ei yksin johda mihinkään, vaan sitä pitää myös tulkita ja käsitellä. Tämä vaa

tii Stählen (2006, s. 107) mukaan sosiaalista arkkitehtuuria, jossa tieto-foorumissa, 

ryhmässä, luodaan tulkintoja oikein valittujen kyvykkäiden ihmisten toimesta. Tie

tovirrat ja päätöksen-teko pitää olla mahdollisimman lähellä toisiaan ja siten jalos

tettu tieto muuttaa toimintaa.

Näiden kolmen kriittisen pisteen organisointi osaksi yrityksen toimintaa takaa sen, 

että tietovarastosta, tietokuutioista ja muista tietovarannoista saadaan optimaalinen 

hyöty irti. Pelkkä tietovaraston tai tietokuutioiden tekeminen ei yksin riitä.
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Edellä kuvattu kolmivaiheinen sykli sopii hyvin Choon kuvaamaan sykliin ja tukee 

sitä ajatusta, että syklin toiminta pitää olla systemaattinen prosessi eikä hetken pro

jekti. Kuten Choon kuvaamassa (kappale 2.6 kuva 2.8) syklissä korostetaan, on 

ensimmäinen vaihe, tietotarpeiden määrittely, tärkein. Tässä projektissa olisi kan

nattanut käyttää hiukan enemmän aikaa prosessien kuvaamiseen ja niihin liittyvien 

tietotarpeiden ja päätöstilanteiden dokumentointiin. Prosessien mallinnus olisi aut

tanut tietovaraston tekijääkin paremmin hahmottamaan kokonaisuuksia. Tätä ei 

tehty, koska alussa todettiin, että ERP-projektin aikana oli tehty riittävä toiminnal

linen kuvaus.

Toinen tärkeä asia on tietovaraston tai raportoinnin kehittäminen prosessilähtöisesti 

siten, että prosessin omistaja ottaisi vastuun myös prosessikohtaisesta raportoinnis

ta. Tähän projektiin olisi tällä tavalla saanut enemmän ryhtiä. Prosessin omistajan 

pitää ohjata ja pitää käynnissä Choon kuvaamaa (Kuva 2.8) prosessi-mallia. Pro

sessin omistajan tulisi keskittyä aiemmin mainittuun tietotarpeiden määrittelyyn, 

tiedon käyttöön sekä toiminnan mukauttamiseen. Tämä syklinen malli muistuttaa 

myös laatutoiminnassa tuttua Demingin ympyrää (PDCA - menettely), jossa on 

vaiheet: suunnittele, toteuta, tarkista, korjaa (Karjalainen, 2009). Tämänkin syklin 

lopputuloksena toiminta muuttuu suotuisaan suuntaan. Tämä johtunee siitä, että 

tietovarastointia prosessina ei vielä oltu vakiinnutettu.

Yritykset voivat lisätä tuottavuutta ja innovatiivisuutta investoimalla liiketoiminta- 

tiedon hallintaan. Gartnerin Andreas Bittererin mukaan tietohallintojohtajat ja lii- 

ketoimintajohtajat ovat tämän huomanneet. Bitterer toteaa myös, että vaikka liike- 

toimintatiedon hallinta on strategiassa keskeisessä asemassa, työntekijät eivät ym

märrä sen merkitystä ja siksi yritysten pitäisi keskittyä työntekijöidensä koulutuk

seen (Tietoviikko 2007). Nigel Rayner Gartnerilta sanoo, että ERP-järjestelmiin 

runsaasti sijoittaneet yritykset tajuavat nyt, että niiden on sijoitettava liiketoiminta- 

tiedon hallintaan, jotta ERP-järjestelmän seurauksena varastoidusta tiedosta on 

hyötyä (Tietoviikko 2007).
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Tämän projektin aloittaminen kuului osana kyseisen yrityksen toiminnanohjaus- 

järjestelmän käyttöönottoa. Jatkossa kannattaisi asiaa laajentaa liiketoimintatiedon 

hallinnan kehittämisen suuntaan ja järjestää tiedon jalostaminen systemaatti

semmin osana yrityksen johtamiskulttuuria.

Työn suorittamisessa on ollut muutamia käytännön ongelmia. Yrityksessä on otettu 

samanaikaisesti käyttöön laaja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka käyttöönotto on 

vienyt aikaa niiltä avainhenkilöiltä, joilta olisi voinut saada enemmän tukea tieto- 

varastoprojektin tekemiseen. Rakentamista on myös vaikeuttanut se, ettei kyseinen 

toiminnanohjausjärjestelmä ollut ennestään tuttu.

Lawsonin tietovarastointi-konsepti kokonaisuudessaan on hyvä. Siinä tietovarasto 

on eristetty operatiivisesta järjestelmästä ja tiedon siirto operatiivisesta järjestel

mästä tietovarastoon saadaan toimimaan automaattisesti. Tietovaraston mallinnus 

tapahtuu erillisellä designer-ohjelmistolla. Hyvin suunnitellut rakenteet auttavat 

mallien uudelleenkäyttöä siten, että lisätarpeiden liittäminen malliin onnistuu no

peasti. Dimensioiden uudelleenkäytettävyys tässä järjestelmässä on hyvä edellyttä

en, että on tehty kokonaissuunnittelua.

Jatkossa kuutioiden jakelua voisi kehittää myös niin, että käytettäisiin irrallisia 

kuutioita, joita voisi käyttää kannettavissa tietokoneissa ilman verkkoyhteyttä. Tä

mä voidaan toteuttaa DMX syntaksiin kuuluu create-lauseke, jolla voidaan paikal

linen kuutiotiedosto rakentaa.

Yritykset, joilla on käytössä SQL Server - tietokanta voivat kustannustehokkaasti 

rakentaa yksinkertaisia ja toimivia osatietovarastoja OLAP-kuutiotekniikan avulla. 

Näin päästään alkuun tieto varastoinnissa eikä yrityksen tarvitse investoida kallii

siin tietovarastointiohjelmistoihin. Samalla saadaan henkilökunnalle välineet tie

don analysointiin ja siten oppimiseen ja tietämyksen luontii. Tämä osaltaan auttaa 

yritystä kulkemaan pienin askelin kohti hyvin toimivaa älykästä organisaatiota.
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