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Aki Saarinen
Johtaja, Humap Oy 
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HAASTEITA

Uudistava 
liiketoimintatieto

Maailman muutosnopeus kiihtyy, ja ns. perin-
teisen liiketoimintatiedon ohella tulevaisuutta 
arvioivan liiketoimintatiedon tärkeys korostuu.

L
iiketoimintatiedon ke-
rääminen, analysoin-
ti ja jakaminen ovat 
oleellinen osa yrityk-
sen strategia- ja pää-
töksentekoprosessia. 
Sen tarkoituksena on 

laajentaa yrityksen ja sen työnte-
kijöiden ymmärrystä sekä infor-
maatiopohjaa ja -näkymää. Hyvin 
jalostettu ja kommunikoitu liike-
toimintatieto auttaa yritystä löytä-
mään mahdollisimman optimaali-
sen toimintaympäristön ja elinti-
lan sekä vahvistaa tulevaisuuden 
menestyksen. 

Rohkeasti katseet tulevaan

1
Valtaosa liiketoimintatiedos-
ta perustuu historiaan; mo-

net mittarit, indeksit, kilpailija- ja 
asiakasraportit sekä tulos- ja tase-
laskelmat koostuvat luvuista ja 
malleista, jotka on rakennettu 
menneen maailman ehdoilla ja 
ymmärryksellä.

Vaikka ihmisen on usein hel-
pompi käsitellä konkreettisia luku-
ja ja kuvioita kuin epävarmaa tule-
vaisuutta, jatkossa pitää rohkeasti 
katsoa eteenpäin maailmaan, jo-
ta kukaan ei voi pelkästään fakta-
pohjalta ennustaa. Tämä aiheuttaa 
muutospaineita erityisesti perin-

teiselle johtajuusmallille, joka no-
jaa pitkälti numerotietoon ja ku-
rinalaisiin prosesseihin.

Uudistava johtajuus ja sitä oi-
kealla tavalla tukeva liiketoimin-
tatieto kykenee tehokkaasti ana-
lysoimaan menneen maailman, 
mutta samalla luomaan vahvistus-
ta yrityksen johdon intuitiiviselle 
”minälle”, joka rakentuu histori-
an kunnioituksen ohella vahvaan 
huomisen tutkimiseen. Huomis-
ta maailmaa ei voida ohjata pel-
kästään numeroilla, vaan tulevil-
la areenoilla yrityksen on kyettävä 
luomaan yrityskulttuuri, missä pe-
rinteisen faktatiedon lisäksi into-
himoisesti etsitään ja uskalletaan 
tehdä oletuksia tulevaan. 

Seulo tietovirrasta        
olennainen

2
Tulevaisuuden skenaarioita 
analysoitaessa ihmisten vä-

linen kommunikaatio ja ajatus-
tenvaihto nousee merkittävään 
rooliin ja muodostaa tärkeän osan 
myös tulevaisuuden liiketoimin-
tatiedosta. Organisaatioiden sisäl-
lä oleva yrityksen omien ihmisten 
tieto jää liian usein taustakohi-
naksi, vaikka se oikein kuultuna ja 
jalostettuna voi olla pääroolissa 
oikeita liiketoimintapäätöksiä 

tehtäessä.
Tieto ja sitä seuraavat päätök-

set eivät sinällään takaa yrityksen 
tai yksilöiden menestystä. Lisäk-
si tarvitaan tiedon jatkuvaa rajaa-
vaa jalostamista ja jakamista. Hy-
vin jalostetun tiedon jakaminen 
erilaisilla kanavilla ja välineillä 
on erityisen merkittävässä roolis-
sa. Joku meistä pitää lukemisesta, 
toinen raporttien tutkimisesta ja 
kolmas elektronisesta mediasta, 
missä tekstiä, kuvaa ja ääntä voi-
daan sopivasti yhdistellä. Tärkeää 
on myös supistaa tarjolla olevaa 
valtavaa tietomäärää, jotta emme 
hukuta oleellista epäoleelliseen.

Oikea tieto                            
oikeaan paikkaan

3
Tieto ja tietäminen on suh-
teellista ja kehittyy jatkuvas-

ti. Taidokas tiedon hyödyntämi-
nen ei ole enää niinkään itse tie-
dosta kiinni vaan kyvykkyydestä 
yhdistää oleellinen tieto. Mikäli 
yksilö tai yritys uskoo tekemi-
seensä ja on valmis laittamaan it-
sensä peliin sopivan, oikea-aikai-
sen takatuulen vallitessa, viimei-
sen rivin tuloksesta jää varmasti 
jaettavaa niin yrityksen työnteki-
jöille kuin osakkeenomistajille-
kin.

“Tietoarkkitehtuurissa 
kieli ja yhdistävät te-
kijät ovat puuttuneet, 
mikä on hidastanut 
käytännön sovellutus-
ten esille tuloa.”

Petri  
Hakanen
hallituksen
puheenjohtaja,
TDWI Finland
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Autamme lukijoitamme onnistumaan!

Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteis-
työkumppaneilleen uusia asiakkaita. Kon-
septimme perustuu korkealaatuiseen toi-
mitukselliseen sisältöön, joka saa 
lukijamme toimimaan.

“Jatkossa pitää 
rohkeasti kat-
soa eteenpäin 
maailmaan, 
jota kukaan ei 
voi pelkästään     
faktapohjalta   
ennustaa.”

Aki Saarinen
Johtaja, Humap Oy, MSc (Tech.)
Kuva: Saarisen oma arkisto

Mediaplanet on 
30.9. – 1.10.2011
järjestettävän

Tuottava vastuullisuus 
-viikonloppuseminaarin 

päämediayhteistyö-
kumppani

Ovatko IT-aiheet 
yrityksellesi tärkeitä? 
Ohessa tulevia IT-
aiheisia Mediaplanetin 

julkaisuja!

Haluatko 
varata näkyvän 

paikan 
ylläolevissa 
julkaisuissa?

Ota yhteyttä.
Puh:

09 565 84 014  

Yritysturvallisuus, 
20.4.

Ulkoistaminen, 6.5.
Pilvipalvelut, 21.9. 

Liiketoimintatiedon- 
hallinta, 12.10.
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AJASSA

Ympärillämme on päivittäin val-
tava määrä tietoa, jota suodatam-
me eri tavoin. Meidän vastuullem-
me jää arvioida, mitä informaatiota 
otamme vastaan ja hyödynnämme 
ja minkä annamme ajelehtia häly-
nä eteenpäin. Olennaista kuitenkin 
on, että meitä kiinnostava tieto löy-
tää tien luoksemme, joko omasta 
aloitteestamme tai meille kohdis-
tettuna palveluna.

– Nykymaailmassa tiedon saata-
vuus ei ole ongelma vaan oleellisen 
tiedon seulominen ympäröivästä 
tietovirrasta: se on äärimmäisen 
mielenkiintoinen haaste, konsultti 
Ira Stening kertoo.

Stening on liiketoimintatiedon 
asiantuntija, jolla on oma konsult-
tiyritys ja yli 10 vuoden kokemus 
liiketoimintatiedon käytännöistä 
suuryrityksissä mm. telekommu-
nikaatio- ja rakennusaloilta.

Tiedon keruusta tiedon 
hyödyntämiseen
Liiketoimintatiedon hallinta on yri-
tyksen toimintatapa ja samanaikai-

sesti palvelu, joka huolehtii siitä, et-
tä yrityksellä on eri päätöksenteko-
tilanteissa tarvittava aineisto käy-
tettävissään. Ira Stening toteaa, että 
liiketoimintatiedon hallinnan hyö-
dyt ilmenevät yritykselle erilaisin 
tavoin.

– Ulkoista toimintaympäristöä 
havainnoimalla voidaan tutkia, mit-
kä tekijät kasvattavat markkinoita 
ja myyntiä eli lisäävät liikevaihtoa. 
Sisäinen liiketoimintatiedon ana-
lysointi taas voi tuoda selvyyttä yri-
tyksen kustannusrakenteeseen tai 
vaikkapa optimaalisten varastota-
sojen kartoitukseen.

– Liiketoimintatieto voi myös 
toimia apuna arvioitaessa tietyn 
markkinointikampanjan tuloksia 
tai yrityksen asiakasryhmiä ja eri-
laisia alasegmenttejä.

Stening jatkaa, että yrityksissä on 
ollut havaittavissa siirtymävaihe, 
jossa käytettävissä olevaa dataa on 
ryhdytty yhä enenevässä määrin 
hyödyntämään.

– Näyttäisi siltä, että tiedon hyö-
dyntäminen päätöksenteossa ko-
rostuu. Esimerkiksi talouden el-
pyminen ja sen yrityskohtaisten 
vaikutusten ymmärtäminen on 

ajankohtainen tiedon soveltamisen 
kohde.

Oikea tieto ohjaa fiksuun 
päätöksentekoon
Hyvin toimivat liiketoimintatie-
don käytännöt mahdollistavat tasa-
painoisen ja objektiivisen päätök-
senteon. 

Datan jalostaminen tiedoksi ja 
edelleen päätöksentekoaineistoksi 
on parhaassa tapauksessa ihmisen 
ja järjestelmien yhteistyötä. Ste-
ning painottaa, että yrityksessä da-
tasta tietoa jalostavan henkilön on 
osattava kohdistaa keräämänsä tie-
to oikeaan tilanteeseen ja oikeille 
ihmisille.

– Tarkoituksena on tuoda ulko-
maailmasta tai yrityksen sisältä jä-
senneltyä tietoa, joka on olennaista 
ja merkittävää juuri tiettyyn tilan-
teeseen – oli kyseessä sitten johto-
ryhmän viikkopalaveri, strategia-
asiayhteys tai uuden markkinan 
tunnistaminen.

 – On tärkeää kenen kanssa tiedon 
jakaa, ja että tieto saadaan henki-
löille, joiden tavoitteisiin tämä tieto 
jollain tavalla liittyy.

Stening korostaa, että onnistu-
neen analyysin tavoitteena on aina 
”hälyn” vähentäminen, joka proses-
sin kuluessa kiteytyy älyksi ja ym-
märrykseksi ja lopulta liiketoimin-
taa edistäviksi päätöksiksi.

Ira
Stening
BI-konsultti

Kuva: Päivi Puhtila

”HÄLYSTÄ ÄLYÄ” 
- DATASTA
PÄÄTÖKSEEN

 NINA KINNUNEN

toimitus@mediaplanet.com

Kysymys: Minkälaisista vai-
heista yrityksen päätöksentekoa 
tukeva analyysi muodostuu?

Vastaus: Prosessi lähtee yri-
tyksen tietotarpeiden määrityk-
sestä, minkä jälkeen kerätään 
tarvittava data. Datasta laaditaan 
analyysejä ja raportteja, joiden 
avulla olennainen tieto viestitään 
yrityksen päätöksentekijöille.

POIMI
OLENNAINEN
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KYSYMYKSILLE VASTAUKSIA
Tietotulvassa huomio keskittyy 
sen organisointiin. Oikeisiin pää-
töksiin vaaditaan oikeanlaisen 
tiedon löytämistä. 
KUVAT: SHUTTERSTOCK, TEKSTIT: IRA STENING

Millä markkinalla toimin?

Kilpailijan
kannattavuus

Kuka on kilpailijani?

Mitkä ovat 
kustannukset?

Paljonko tuotetta on 
varastossa?

Paljonko teen
voittoa?

Mikä ajaa markkinan kasvua?

Mikä on asiakkaani liikevaihto?

Kasvaako se?

Toimialani kehityssuunta?

Verago Oy on organisaation suorituskyvyn johtamisen (Performance Management) huippuosaaja. Toimittamamme liiketoimin-

nan suunnittelu- ja raportointijärjestelmät tehostavat asiakkaidemme liiketoiminnan suorituskykyä ja liiketoimintatiedon 

käytettävyyttä päätöksenteossa.

Olemme erittäin vahvan aseman saavuttanut innovatiivinen ja korkean asiakaslupauksen lunastava tekijätiimi. Palveluksessam-

me on 15 työntekijää, joilla on pitkä kokemus ja syvää osaamista IBM Cognos –järjestelmistä. Toimistomme sijaitsee Ruoholah-

dessa Helsingissä.

Toimintamme on vahvassa kasvussa. Etsimme nuorekkaaseen ja haasteita pelkäämättömään joukkoomme useita osaavia

ensimmäisestä päivästä alkaen.
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Aina ei edes tiedetä, mitä kaikkea ar-
vokasta tietoa IT-järjestelmiin kät-
keytyy. Syntyy tietojärjestelmävii-
dakko, jota kukaan ei hallitse. Se teet-
tää päällekkäistä työtä ja syö organi-
saation tehokkuutta.

– Tämä aiheutuu siitä, että organi-
saatiot jakautuvat organisaatioyk-
siköihin, kuten osastoihin. Osastot 
hankkivat juuri itselleen sopivia jär-
jestelmiä. Jollekin osastolle sopii jo-
kin järjestelmä, toiselle toinen. Ku-
kaan ei mieti kokonaisuutta, tietoark-
kitehtuureihin ja tietovarastointiin 
keskittynyt konsultti Ari Hovi kertoo. 
Hän istuu myös TDWI Finlandin (The 
Data Warehousing Institute Finland 
Association Ry) hallituksessa. 

Erilaisia järjestelmiä on usein käy-
tössä esimerkiksi taloushallintoa, 
henkilöstöhallintoa tai toiminnan 
tukemista varten. 

– Seurauksena on, että tietojärjes-
telmistä tulee siiloutuneita.

Siiloutuminen tarkoittaa tiedon eriy-
tymistä irrallisiksi saarekkeiksi. Sa-
moja tietoja, kuten yrityksen tai kun-
nallisen terveydenhuollon asiakkaita 
on tallennettu moneen eri järjestel-
mään. 

– Asiakastietoja on yhden osaston 
järjestelmässä, toisen osaston järjes-
telmässä ja kolmannen. Tämä on hy-
vin tavallista, Hovi kuvailee.

Pahimmillaan hajanainen tiedon-
hallinta näkyy aina asiakkaalle asti.

– Asiakkaan luokse tulee yrityksen 
myyjä yhtenä päivänä. Seuraavana 
päivänä tulee myyjä samasta yrityk-
sestä vähän eri osastolta. Kukaan ei 
tiedä kokonaiskuvaa asiakkaasta.

Aikaa vievää käsityötä
Irrallisten tietojen käsittely vie orga-
nisaatiossa rutkasti turhaa aikaa.

– Yhteisten tietoresurssien analy-
sointi vaatii hirveästi käsityötä. Ex-
celillä tehdään paljon yhdistelytyötä, 
jossa kootaan samoja päällekkäisiä 
tietoja eri järjestelmistä.

Hovin mukaan esimerkiksi kun-
nissa joudutaan paljon poimimaan 
tietoja Excelillä erillisistä järjestel-
mistä, jotta niitä pystytään analysoi-
maan ja laatimaan viranomaisten 
vaatimia raportteja. Käsityö vaatii 
työaikaa ja tuo kustannuksia. 

– Tietojen yhdistelytyötä ja rapor-
tointia tekevät yleensä kokeneim-
mat henkilöt. Pätevimpien työnte-
kijöiden aika menee tällaiseen käsi-
työhön, kun heidän pitäisi keskittyä 
analysointiin ja arviointiin, Hovi 
muistuttaa. 

Tieto hukkuu 
päällekkäisiin 
järjestelmiin

Ari 
Hovi
konsultti,
TDWI Finlandin
hallituksen jäsen

Kuva:
Hovin oma arkisto

 KATARIINA KÄÄPÄ

toimitus@mediaplanet.com

Tiedonhallinta yritykses-
sä tai julkisyhteisössä ei ole 
yksinkertaista. Yhdessä 
organisaatiossa tietoa koo-
taan ja käsitellään usein lu-
kuisissa erilaisissa järjes-
telmissä ja sovelluksissa, 
jotka eivät välttämättä
keskustele keskenään. 

TAUSTAA

UUTISIA LYHYESTI

Tietointegraatio
Datan tulee olla helposti löydettävissä. 

Tietoarkkitehtuuri 
avaa mustat 
laatikot

Tietoarkkitehtuurin laadinta 
on ensimmäinen askel tietoviida-
kon selättämiseksi. 

– Tietoarkkitehtuurissa laadi-
taan tietomalleja, jotka ovat ikään 
kuin kartta tiedoista. Se kuvaa, 
mitä tietoja organisaation eri jär-
jestelmissä on. 

– Samalla tulisi määritellä kä-
sitteet, jotta osataan puhua asiois-
ta samoilla termeillä, neuvoo kon-
sultti Ari Hovi.

Kun järjestelmien kätköissä pii-
levät tietoaarteet on kuvattu, jat-
kotoimet riippuvat organisaati-
on tarpeista. Raportointiin ja ana-
lysointiin sopivat tietovarasto- ja 
BI-ratkaisut. 

– Jos taas eri järjestelmät eivät 
keskustele keskenään, silloin pi-
tää rakentaa sovellusten välistä 
tietointegraatiota. 

Se, että organisaatio ottaa huo-
mioon tietojärjestelmähankin-
noissa paremmin myös sovellus-
ten tietosisällöt, tekee sovellusten 
yhdistämisestä helpompaa.

– Kun tiedot saadaan hallin-
taan, ne eivät ole enää järjestelmi-
en mustissa laatikoissa. Silloin tie-
tojen ja esimerkiksi asiakkaiden 
analysointi on tehokkaampaa. Sil-
lä on selviä liiketoimintahyötyjä,  
Hovi summaa. 

ni 
s?

a?

ORGANISOI
RAPORTOINTI
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Tämän päivän kehittyvä tietoyhteiskunta luo yrityksille tarpeita 

kartoittaa liiketoiminnalleen sopivia tiedonhallinnan työkaluja, 

joilla voidaan vastata toimintaympäristön haasteisiin.  Jatkuvassa 

muutoksessa oleva liiketoimintakenttä vaatii yrityksiltä yhä 

modernimpia toiminnanohjausratkaisuja, jotka mahdollistavat 

kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan ja -jakamisen erityisesti 

globaalilla tasolla. Yleisenä ongelmana kuitenkin on, että 

markkinoilta löytyvät yrityssovellukset eivät usein ole riittävän 

joustavia pysyäkseen tukemiensa yritysten kehityksessä 

mukana. Seurauksena tästä voivat olla niin tuottavuutta 

heikentävät teknologia- ja tavoitettavuusrajoitukset kuin myös 

integraatio-ongelmat.

Innovatiiviset Business Intelligence -ratkaisut vapauttavat 

liiketoiminnan rajoitteista 

Miten yritysten tulisi sitten lähestyä tiedonhallinnan 

ongelmakenttää? Hyvä lähtökohta on pyrkiä toteuttamaan 

järjestelmä, joka on mukautumiskykyinen, mahdollistaa 

kohdennetun tiedonvälityksen ja kykenee tuottamaan tarvittavan 

tiedon ilman turhaa viivettä kaikille organisaatiotasoille. 

Järjestelmän tulisi lisäksi tarjota työkalut systemaattiseen tiedon 

analysointiin ja sallia liittymät erilaisiin tietojärjestelmiin. 

Ohjelmistotalo Epicor Softwaren innovatiiviset Business 

Intelligence -ratkaisut (BI) mahdollistavat tiedon raportoinnin 

ja analysoinnin reaaliaikaisesti ja niiden avulla informaatio 

on monipuolisesti käytettävissä joko selainpohjaisen 

käyttöliittymän tai mobiililaitteen välityksellä. Business 

Intelligence -työkalut täyttävät yrityksen eri toimialueiden 

tiedon tarpeet kokonaisvaltaisesti, parantaen näin yhteistyötä 

sekä yrityksen sisällä että ulkopuolisten kumppaneiden 

kanssa. Epicorin BI-ratkaisut soveltuvat erityisesti valmistavaan 

teollisuuteen ja ne räätälöidään aina kunkin yrityksen toimialaa 

ja tarpeita varten.

Reaaliaikaisen raportoinnin taustalla integraatio 

toiminnanohjausjärjestelmään

Viimeisimmän teknologian mukaiset ja ominaisuuksiltaan 

monipuoliset raportointityökalut eivät kuitenkaan 

yksistään ole ratkaisu kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan. 

Tehokkaan tiedon haun, jakelun ja hallinnan edellytyksenä 

on BI-sovellusten tiivis integraatio prosesseja ohjaavaan 

toiminnanohjausjärjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmän 

mukautuvuudella on merkittävä rooli ajantasaisen ja 

laajamittaisen tiedon tuottamisessa. Epicorin tarjoamat 

uuden sukupolven ERP-ratkaisut perustuvat palvelulähtöiseen 

arkkitehtuuriin (SOA) ja Web Services -teknologiaan ja ne sallivat 

Web 2.0 -ominaisuuksien liittämisen osaksi yrityssovelluksia. 

Ratkaisujen skaalautuvuuden ja joustavuuden avulla yritykset 

pystyvät parantamaan suorituskykyään ja kehittämään näin 

kilpailukykyään. 

EPICOR – LIIKETOIMINTAA ILMAN RAJOJA

Lisätiedot: 

Epicor Software Finland Oy 

Tel: 0207 4108 50 

E-mail: info.finland@epicor.com

www.epicor.com/fi

EPICOR SOFTWARE - UUDEN SUKUPOLVEN RATKAISUT TIEDONHALLINNAN YKSINKERTAISTAMISEEN
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Yli 15 vuotta business intelligencen 
parissa työskennellyt Petri Haka-
nen sai kolme vuotta sitten mah-
dollisuuden tarkastella yritysten 
liiketoimintatiedon hallintaa en-
terprise content managementin 
näkökulmasta. 

– Havaitsin nopeasti, että erityi-
sesti ECM-ratkaisualueella tuotet-
tavan sisällön (mm. dokumentit, 
kuvat, videot) ja BI-ratkaisualueel-
la tuotettavan, liiketoiminnan kan-
nalta kriittisen informaation välillä 
on edelleen hyvin vähän tietoark-
kitehtuuritason yhteyksiä. Erityi-
sen vähän on havaittavissa liiketoi-
mintaprosessien tasoisia yhteyksiä. 
Näiden yhdistämisen toisi merkit-
tävää liiketoiminnallista etua kaik-
kiin organisaation sisällön ja infor-
maation tuottamisen ja kuluttami-
sen työvaiheisiin.

Hakasen mukaan BI-ratkaisu-
alueella tietoarkkitehtuurit sekä 
informaation muokkaus- ja esittä-
misasiat ovat olleet keskeisiä.  

– Mutta esimerkiksi yritystasois-
ta koko organisaation yhteistyötä 
päätöksenteossa tukevia järjestel-
miä ei ole juurikaan ollut yksittäi-
siä ja hyvin vahvasti asiakaskoh-

taisesti räätälöityjä ratkaisuja lu-
kuun ottamatta.  

Ajatukset paperille
Petri Hakasen päässä raksuttaneet 
kuviot siitä, kuinka prosessit ja tie-
toarkkitehtuuri (ECM- ja BI-maa-
ilmat) tulevat yhdistymään muo-
dostuivat paperille kuviksi, joita 
hän esitteli työtovereilleen. Aivan 
kaikille ajatukset eivät auenneet. 

Hakasen mukaan tämä ei ole 
ihme, sillä suuret teknologiatoi-
mittajat maailmalla ovat jo vuo-
sia pohtineet samaa skenaariota, 
mutta yhdistyminen on siitä huo-
limatta käytännössä vielä alkute-
kijöissä. Yhdistetyistä teknologia-
alustoista huolimatta ratkaisut 
ovat pysyneet toistaiseksi erillään 
joitakin portaalitoteutuksia lu-
kuun ottamatta.

– Tietoarkkitehtuurin tasolla 
yhteinen kieli ja yhdistävät tekijät 
ovat puuttuneet, mikä on hidasta-
nut käytännön sovellutusten esil-
le tuloa. Myös asiantuntijat ovat 
jakautuneet vahvasti kahteen eli 
BI- ja ECM-asiantuntijoiden lei-
riin, eikä niiden yhdistämien käy 
käden käänteessä. 

Räätälöinneistä eroon
Petri Hakanen sanoo, että hank-
keita on hidastanut myös tekniik-
ka, joka ei ole vielä riittävän kyp-
sää oikeanlaisen yhdistelmän te-
hokkaaseen ja liiketoimintaa hyö-
dyttävän tuotoksen toteuttami-
seen. Päättäjätkin ovat suhtautu-
neet kehityshankkeisiin varsin 
laimeasti.

– Niin kauan kun vain kokeil-
laan ja räätälöidään paljon, kus-
tannukset hienostakin ratkai-
susta ovat mitattaviin hyötyihin 
nähden usein niin suuret, ettei 
hanketta haluta aloittaa tai sit-
ten se keskeytetään ennen maa-
liviivaa.

Hakanen ei kuitenkaan heittäy-
dy pessimistiksi vaan uskoo, että 
uuden, kaiken liiketoiminnan ja 
päätöksenteon kannalta oleelli-
sen informaation ja prosessit löy-
tää jo muutaman vuoden kuluttua 
yhdestä järjestelmästä.

– Kovin kauaa se ei tule enää vie-
mään, Hakanen ennustaa ja viit-
taa Master Data Managementiin 
ja Collaborative Decision Makin-
giin, jotka tekevät vahvasti tulo-
aan suomalaiseen yritysmaail-
maan.

”Erityisen vähän 
on havaittavissa 
liiketoimintapro-
sessien tasoisia 
yhteyksiä.”

Petri Hakanen
Hallituksen puheenjohtaja, TDWI Finland
Kuva: Hakasen oma arkisto

AJASSA

TARU SCHRODERUS

toimitus@mediaplanet.com

Kysymys: Onko tietoark-
kitehtuurissa mahdollista löy-
tää yhteinen kieli informaation 
muokkauksessa ja käsittelyssä?

Vastaus: Liiketoiminnan, 
johtamisen ja tietotyön ammat-
tilaisten muodostaman asian-
tuntijayhteisö TDWI Finlandin 
hallituksen puheenjohtaja Pet-
ri Hakanen uskoo, että BI:n ja 
ECM:n yhdistävät ratkaisut ovat 
pian kaikkien ulottuvilla. 

MIKÄ TDWI?

TDWI Finland on jo vuonna 

1997 perustettu osaamisyhtei-

sö, jossa liiketoiminnan, johta-

misen ja tietotyön ammattilaiset 

kokoontuvat jakaen tietoja ja tai-

toja ja kehittävät omaa ja organi-

saationsa osaamista.

Osaamisyhteisö tukee yk-

silöitä, tiimejä ja organisaatioita 

hyödyntämään tietojaan, paran-

tamaan päätöksentekoaan, op-

timoimaan suorituskykyään ja 

saavuttamaan liiketoimintansa 

tavoitteet.

Arvoinaan yhteisöllä on olla 

alan johtava yhteisö Suomessa 

toimien laadukkaasti ja neutraa-

listi. TDWI Finland yhdistää asi-

akkaat, kumppanit ja toimittajat 

kehittymään yhdessä.

TDWI Finland järjestää 
5.4. tapahtuman Katajanokan 

Kasinolla osoitteessa Laivasto-

katu 1, aiheena “From Business 

Intelligence to Fully Integrated 

Enterprise IT”. Puhujana on Bar-

ry Devlin, joka on yksi maailman 

arvostetuimmista asiantuntijois-

ta informaatioarkkitehtuurien 

saralla. www.tdwi.fi . Ilmoittautu-

miset osoitteeseen tdwif@hen-

nax.fi .

AIKA NÄYTTÄÄ
”Tietoarkkitehtuurin tasolla yhteinen 
kieli ja yhdistävät tekijät ovat puuttuneet, 
mikä on hidastanut käytännön sovellu-
tusten esille tuloa”, toteaa Hakanen.
KUVA: SHUTTERSTOCK

AJANKOHTAISTA

ENNAKOI
TULEVAA

3
VINKKI

Tietoasiantuntijat Ry:n halli-
tuksen varapuheenjohtaja Mar-
jukka Nybergin mukaan sosiaa-
lisella medialla voi olla yrityk-
selle monenlaisia funktioita. 
Erilaisten työkalujen avulla voi-
daan selvittää mm., mitä sosiaa-
lisessa mediassa yrityksestä pu-
hutaan, mitä alalla tapahtuu ja 
miten kilpailijat toimivat. Myös 
tiedon koostamiseen ja analy-
sointiin on olemassa monia tek-
nisiä apuvälineitä. 

Hankitun tiedon perusteel-
la yritys voi toimia sosiaalisessa 
mediassa impulssien antajana 
ja keskustelujen avaajana. Tie-
don analysoinnin perusteella 
tehtävien johtopäätösten avulla 
yritys voi puolestaan pyrkiä en-
nustamaan tulevaisuutta.

– Jatkuvasti puhutaan sosi-
aaliseen mediaan menemises-
tä, mutta ei siellä olevan tiedon 
hyödyntämisestä. Yrityksen ul-
kopuolella olevan liiketoimin-
tatiedon hankkimiseen se on 
kuitenkin erinomainen väline, 
jossa yrityksillä on vielä paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia, 
Nyberg toteaa.

Harkitusti liikkeelle
Ennen Facebook-sivuston tai 
blogin perustamista Marjukka 
Nyberg kehottaa yrityksiä poh-
timaan tarkasti, miksi sosiaali-
seen mediaan mennään, mitä 
sieltä halutaan ja miten siellä 
toimitaan.

– Sosiaalinen media ei uutena 
asiana kuulu yrityksessä oikein 
kenellekään. Jos se on sälytet-
ty viestinnän vastuulle, se näh-
dään viestintäkanavana ja sitä 
seurataan maineenhallinnan 
kannalta.  Markkinointiosasto 
näkee sen puolestaan myynti-
kanavana, ja sosiaalista mediaa 
analysoidaan kuluttaja- tai asia-
kasinformaation lähteenä. En-
nen sosiaaliseen mediaan me-
nemistä tulisi selvittää, miten 
sosiaalisen median halutaan 
vaikuttavan yritykseen ja sen si-
dosryhmiin, ja kenen vastuulla 
se oikein on. Vasta oman tilan-
teen ja tarpeiden määrittämisen 
jälkeen on järkevää ottaa seuraa-
va askel, Nyberg painottaa.

Marjukka Nyberg
Hallituksen varapuheenjohtaja,
Tietoasiantuntijat Ry
Kuva: Nybergin oma arkisto

Tieto löytyy 
sosiaalisesta 
mediasta

TARU SCHRODERUS

toimitus@mediaplanet.com
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Kallis vai sopiva?
Kalliskaan järjestelmä ei itsessään takaa kannatta-

vuutta, vaan järjestelmän tulee olla hankintakus-

tannuksiltaan yrityksen kokoon nähden järkevä. 

Järjestelmää on myös pystyttävä laajentamaan kus-

tannustehokkaasti toiminnan ja henki-

löstön kasvaessa.

Markkinoilla on paljon ratkaisu-

ja joissa kustannus muodostuu käytön 

mukaan. Mikäli veloitus perustuu trans-

aktioihin, on käyttökustannuksia vaikea 

arvioida etukäteen. Näin ainakin tili - 

toimistoympäristössä. Lemonsoftin 

veloitus perustuu käytettäviin sovelluksiin sekä 

käyttäjien määrään, joten kustannukset ovat aina 

etukäteen tiedossa. Lemonsoft-asiakas voi valita itse 

käyttääkö ohjelmistoa kuukausimaksuperusteises-

ti vai hankkiiko ohjelmiston omalle palvelimelleen.

Portaalit
Yritysten toiminnanohjausjärjestelmät alkavat olla 

yleisesti jo hyvällä tasolla. Tilaukset kirjataan järjes-

telmään ja laskut lähtevät sekä tulevat. Sen sijaan 

sidosryhmien huomiointi on vakiojärjestelmissä 

huomioitu huonosti. Erilaisia ja eritasoisia integraa-

tioita web-portaaleihin on, mutta pääsääntöises-

ti portaalit elävät omaa maailmaansa – jos niitä on 

ylipäätään käytössä. Lemonsoftin näkemys on, että 

ERP laajenee sujuvasti myös sidosryhmien käyttöön. 

Kauppapaikan tarpeisiin soveltuvassa Lemon-

softin tilausportaalissa asiakas näkee omat tuot-

teensa hintoineen ja voi tilata niitä suoraan omilla 

tunnuksilla. Asiakas voi myös ylläpitää omia tieto-

jaan ja organisaation yhteyshenkilöitä sekä nähdä 

tilaushistoriansa, jos näin halutaan.

Tuotantotilausten kirjauksessa Lemonsoft muo-

dostaa automaattisesti alihankintatilaukset, jotka 

alihankkija näkee alihankkijaportaalista. Portaa-

lin avulla hän voi myös raportoida työn tehdyksi ja 

lähettää vaikka ostolaskun.

Huoltokutsuportaalissa asiakas näkee oman 

laitekantansa ja voi tehdä huoltokutsuja ja tarvike-

tilauksia. Mikäli laitteeseen liittyy mittareita, voi asi-

akas kirjata uudet mittarilukemat. 

PartnerExtra-kumppanikanavan kautta voi-

daan jaella esimerkiksi esitemateriaalia ja sopimus-

pohjia tai kohdennettuja uutiskirjeitä.

CRM vs. ERP
Usein kuulee sanottavan ”tarvitsemme CRM-ohjel-

man asiakkuuden hallintaa varten”. Lemonsoft-ko-

konaisuudessa CRM-osio on helposti käytettävä osa 

muuta toiminnanohjausjärjestelmää (ERP). Asiak-

kuuden johtaminen onnistuu samalla kun tuote-

taan toiminnasta myyntitilauksia, laskuja jne. Kaikki 

on helposti hallittavissa ”Asiakaskeskus-toimin-

nolla” projektinhallinnan kirjauksiin ja reklamaa-

tioiden käsittelyyn saakka. Esim. asiakaskohtaiset 

budjetit ovat reaaliaikaisesti katsottavissa ja graa-

feista helposti seurattavissa.

Johdon työkalut ja raportit
Lemonsoftin Kassavirtalaskelma seuraa reaaliai-

kaisesti rahatilannetta. Tuottolaskelmiin voidaan 

ottaa valinnaisesti huomioon laskutus, tilauskanta 

jopa tarjoukset. Kuluja voidaan kohdistaa ostoista, 

palkoista, toimittajasopimuksista jne. omien valinto-

jen sekä toiminnan tarpeen mukaisesti. 

Tuloslaskelma- ja tasetyökalu mahdollistavat 

nopean ja helpon tavan ”porautua” tilikohtaisesti 

kirjanpitoon. Mittarit toimivat yrityksen johdolle 

yhden silmäyksen työkaluna, jossa kumulatiivisesti 

verrataan myyntiä budjettiin lukujen sekä graafien 

muodossa. Toistuvat raportit voidaan jaella valittu-

jen vastaanottajien sähköpostiin automatisoidusti.

Kehitä.

Hallitse.

ERP-järjestelmä  
kokonaisuuksien hallintaan
Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) tuottaa yritykselle joko kustannuksia tai tulosta. 

Hyvän ja kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen myötä haastavalta ja pelottavalta 

kuulostava ohjelmiston hankinta tai vaihdos on lopulta helpotus koko organisaatiolle.

info@lemonsoft.fi    www.lemonsoft.fi

Tehosta.

Kun kansainvälinen suuryritys toimii 
kymmenissä maissa eri mantereilla, 
kertyy henkilöstöä koskevaa tietoa 
mittava määrä.  
Silloin niinkin yksinkertaiselta kuulos-
tavaan kysymykseen, montako työn-
tekijää yrityksessä on töissä ja keitä 
he ovat, ei ole helppoa löytää tarkkaa 
vastausta. Saati silloin, kun tarvitaan 
yksityiskohtaisempaa tietoa vaikkapa 
henkilöstön osaamisesta.

Avuksi tarvitaan keskitettyä henkilöstö- 
ja työvoimatiedon hallintaa sekä aiempaa 
rikkaampaa tietoa. 
– Ennen riitti, että tiedettiin jonkun mak-
savan palkat ja paljonko palkkoihin meni. 
Nykyään se ei enää riitä.  
– Nyt tarvitaan perusdemografi an lisäksi 
esimerkiksi työsuhteeseen, ammattipäte-
vyyteen tai palkitsemiseen liittyviä tie-
toja, toimitusjohtaja Kimmo Koivu Arc 
Technology Oy:stä kertoo.
Suomalainen Arc Technology on keskitty-
nyt liiketoimintalähtöisten henkilöstöohja-
uksen tietojärjestelmien toimittamiseen. 
Yritys tarjoaa ratkaisuja erityisesti kan-
sainvälisille teollisuusyrityksille, teollises-
ti toimiville kauppa- ja palveluyrityksille 
sekä julkisille organisaatioille. 
Arc Technologyn asiakaskuntaan kuuluu 
toimijoita sadan suurimman suomalaisen 

yrityksen joukosta. Listalta löytyy nimiä 
kuten VR, Affecto, Patria, Verohallinto, 
OriolaKD, ABB, Onninen ja Fazer.

Tieto yhteen paikkaan
Henkilöstö- ja työvoimatiedon merkitys 
liiketoiminnalle on vahvassa kasvussa. Se 
on nousemassa ansaitsemalleen paikalleen 
osaksi liikeyrityksen kokonaisvaltaista tie-
donhallintaa.
– Tuotanto- ja toiminnanohjaustiedot ovat 
yrityksissä hyvin hallinnassa. Nyt tavoit-
teena on, että saataisiin työvoimatieto sa-
malla tavalla hallintaan ja osaksi organi-
saation BI-analytiikkaa, Koivu kuvailee.
Organisaatioiden työvoimatiedon hallin-
nassa haasteena on tiedon hajanaisuus. 
Tieto työntekijöistä on ripoteltu eri järjes-
telmiin, joista ajan tasalla olevien tietojen 
ja tarkkojen raporttien laadinta on hanka-
laa – joskus jopa mahdotonta.
Ongelmia voi tulla vastaan esimerkiksi 
silloin, jos tarvitaan tietoa työntekijöiden 
käyttövaltuuksista. 
– Riittävät tiedot  saattavat löytyä palkka-
järjestelmästä, mutta siitä seuraa jatkoky-
symys, että minkä maan palkkajärjestel-
mästä. Ja entä sitten, jos järjestelmiä on 
seitsemän erilaista seitsemässä eri maassa, 
Koivu kertoo esimerkin.
– Meidän lääkkeemme on hyvin yksin-
kertainen. Tiedot pitää yhdenmukaistaa ja 
keskittää yhteen järjestelmään. 

– Tiedon ajantasaisuus varmistetaan sillä, 
että tieto syötetään muun muassa itsepal-
veluna järjestelmään siellä, missä se syn-
tyy ja tallennetaan yhteen varastoon, Koi-
vu selvittää.
Keskitetty ja yhtenäistetty työvoimatieto 
on tehokas työkalu organisaation monella 
tasolla niin johdossa, henkilöstöhallinnos-
sa kuin asiantuntijatyön osaamisen var-
mistamisessa.  
Kun raportointi on oikeaa ja nopeaa, se 
mahdollistaa nopeamman päätöksenteon. 
Myös henkilöstötarpeiden ennustettavuus 
paranee. 
– Tämä on tarpeen nykyisin, kun työuria 
halutaan pidentää. Ennustettavuuden mer-

kitys korostuu aloilla, jossa työurat ovat 
olleet pitkiä, kuten julkisella sektorilla.
Monet henkilöstötiedon käyttötarpeet ovat 
hyvin konkreettisia. 
– Kun tarvitaan tarjousta varten vastaus 
kysymykseen, kuka Latviassa osaa tietyn 
tuotteen ja puhuu englantia ja montako 
näitä henkilöitä on?
– Tai kun mennään huoltamaan öljylaut-
taa, tarvitaan tietoa sertifi kaateista, koska 
siihen työhön ei mene kukaan ilman tur-
vasertifi kaattia, Koivu kertoo asiakkaiden 
esimerkkejä keskitetyn tietojärjestelmän 
arkipäivän käyttötapauksista.

Henkilöstötiedon merkitys liiketoiminnalle kasvaa
Keskittäminen ja yhtenäistäminen ovat avaimet työvoimatiedon tehokkaaseen käyttöön. 

– Meidän viestimme on, 
että henkilöstöä koskevat 
tiedot kerätään yhteen paik-
kaan. Silloin raportointi on 
oikeampaa, nopeampaa ja 
mahdollistaa nopeamman 
päätöksenteon, Kimmo 
Koivu Arc Technology 
Oy:stä kiteyttää.
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Kysymys: Miten tiedonhallinta edistää liiketoimintaa?
Vastaus: Helppokäyttöinen ja toimiva liiketoimintatiedon hallintajärjes-
telmä tehostaa työskentelyä, parantaa palvelua ja säästää rahaa. Näin on ta-
pahtunut muun muassa valtion yhteishankintayksikössä Hansel Oy:ssä. 

Hansel liikuttaa valtavasti tietoa. Yritys 
kilpailuttaa ja ylläpitää valtionhallinnon 
toimijoille palveluita ja tuotteita koske-
via puitejärjestelyjä.  Sopimustoimittajia 
Hanselilla on 400, joiden kanssa yritys kä-
sittelee jatkuvasti tuhansia hankintoja. 

Viime vuonna 55 henkilön organisaa-
tion kilpailuttamilla puitesopimuksilla 
tehtiin hankintoja 553 miljoonalla eurol-
la. Toiminta jatkaa kasvua, tämän vuoden 
budjetti  on 610 miljoonaa.

– Meidän tehtävänämme on lisätä 
tuottavuutta valtion hankintatoimeen. 
Niputtamalla hankinnat yhteen saadaan 
aikaan merkittäviä hintasäästöjä, sillä 
volyymit ovat suuret, talousjohtaja Kirsi 
Koivusaari kertoo.

– Keskittämällä hankinnat saavute-
taan myös merkittäviä prosessisäästöjä.

Hanselin tehtävänä on säästää veron-
maksajien euroja. Siksi yritys hakee te-
hokkuutta ja säästöjä paitsi hankinnois-
sa myös omassa toiminnassaan. Mer-
kittävä askel tässä tehtävässä on ollut 
liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän 
käyttöönotolla.

 – Kun tulin Hanseliin 2007, tietoa yl-
läpidettiin hyvin manuaalisesti useissa 

eri järjestelmissä. Talousraportointi oli 
hidasta. Controller ja Excel olivat oikeas-
taan ainoat työvälineet.

Kaikki 400 sopimustoimittajaa rapor-
toivat Hanselille kerran kuukaudessa. 
Toimittajat kertovat rivi riviltä, mitä pal-
veluita tai tuotteita eri virastot ovat osta-
neet. Tästä kaikesta syntyy valtava data-
kuutio. 

Aiemmin toimittajien kuukausittai-
sen raportointipäivän jälkeen kului Koi-
vusaaren mukaan noin 18 päivää ennen 
kuin kuutioista saatiin eri työvaiheiden 
ja järjestelmien kautta luettavaa tietoa. 
Muutosta tiedonhallintaprosessiin tar-
vittiin. 

Pari vuotta sitten Hansel lähti etsi-
mään uutta ERP-ratkaisua sekä siihen 
liitettävää BI-ohjelmistoa. Kävi kuiten-
kin niin, että kaksivaiheisen hankkeen 
ERP-projekti viivästyi, mutta tiedonhal-
lintaprojekti eteni suunnitellusti. 

– Päätimme kokeilla datan siirtämistä 
suoraan BI-järjestelmään. Kuvittelimme, 
että tämä ei olisi riittävän hyvä ratkaisu, 
mutta se toimiikin hyvin, Koivusaari hy-
myilee tyytyväisenä lopputulokseen.

Säästöä euroissa ja tunneissa
Kun Hansel etsi tiedonhallintajärjestel-
miä, kilpailutuksessa painotettiin help-

pokäyttöisyyttä. Sellaisen järjestelmän 
yritys myös löysi.

 – Ihmiset ovat ottaneet ohjelmiston 
hyvin vastaan. Järjestelmä on oikeas-
ti käyttäjäystävällinen, Koivusaari kiit-
telee ja näyttää, miten järjestelmästä 
saa erilaisia näkymiä ja raportteja pa-
rilla hiiren klikkauksella tai napin pai-
nalluksella.  Järjestelmä on tehostanut 
työajankäyttöä merkittävästi.
– Kun aiemmin saimme datan luetta-
vaksi kuukauden 25. päivänä, nyt se on 
täydellisesti nähtävillä noin 15. päivänä. 
Olemme voittaneet tässä kymmenen 
päivää.

– Työmäärä talousosastolla on romah-
tanut, ja olemme ottaneet muita rutii-
neja liiketoimintayksiköiltä hoidetta-
vaksemme.

Tähän mennessä BI-järjestelmän 
käyttöönotto ja ylläpito ovat maksaneet 
Hanselille noin 150 000 euroa. Jatkossa 
käyttökulut ovat noin 30 000 euroa vuo-
dessa.

Työaikaa on Hansel laskenut järjes-
telmän ansiosta säästyvän vuodessa 82 
000 euron edestä, muita liiketoiminta-
hyötyjä ei ole euromääräisesti mitattu. 
Jo nyt järjestelmä säästää valtion vero-
euroja.

– Laskimme heti aluksi, että takaisin-

maksuaika on alle vuosi, Koivusaari ker-
too. 

Tyytyväisyyttä mitataan
– Merkittävää on, että pystymme an-

tamaan huomattavasti parempaa pal-
velua asiakkaillemme. Meillä on myös 
huomattavasti aiempaa nopeammin 
käsitys liiketoimintamme tilasta, Koi-
vusaari luettelee sujuvamman tiedon-
hallinnan tuomia etuja. 

– Uusi mittari, jonka otimme tämän 
projektin myötä käyttöön, on sopimus-
ten käyttöaste. Mitä enemmän käyttö-
asteemme nousee, sitä suuremmat ovat 
säästöt ja hyödyt toiminnastamme, Koi-
vusaari jatkaa.

Kestävä kehitys on keskeinen valtion-
hallinnon hankintoja määrittävä tekijä. 

– Veikkaisin, että meillä on ainoa ra-
portointijärjestelmä, jossa seurataan 
kestävän kehityksen mukaisia hankin-
toja. 

– Nyt puitejärjestelyistämme 53 pro-
senttia on kestävän kehityksen mukai-
sia. Tavoitteena on, että jossakin vai-
heessa pääsemme 100 prosenttiin. 

BI-järjestelmä vapautti
resurssit hyötykäyttöön

 KATARIINA KÄÄPÄ

toimitus@mediaplanet.com

NÄIN ONNISTUIMME

HELSINKI

INSPIRAATIO

”Työmäärä 
talousosas-
tolla on 
romahtanut 
ja olemme 
ottaneet 
muita rutii-
neja hoidet-
tavaksem-
me.”
Kirsi Koivusaari
Talousjohtaja,                
Hansel

HANKI OIKEA
JÄRJESTELMÄ

4
VINKKI

Miracle Finland Oy:n toimitusjoh-

taja Heli Helskyaho on malliesi-

merkki asiaansa vihkiytyneestä 

ammattilaisesta: hän on toiminut 

aktiivisesti viimeiset 10 vuotta 

Suomen Oracle-käyttäjäyhdis-

tyksen hallituksessa ja vuodesta 

2007 lähtien EMEA-alueen Orac-

le-käyttäjien lähettiläänä. Luot-

tamustoimien lisäksi Helskyaho 

kiertää maailmalla luennoimassa 

erilaisissa Oracle-tilaisuuksissa. 

Helskyahon omistautunut rooli 

tietokantapalveluiden sanansaat-

tajana heijastuu myös Miraclen 

toimintatapoihin: jokaiseen pro-

jektiin sitoudutaan huippuosaa-

miseen vaadittavalla intohimolla 

ja asiakkaille pyritään tuottamaan 

aina korkealuokkaisia  tietokanta-

ratkaisuita ja –palveluita.

-Meidän vahvuutenamme ovat 

ammattitaitoiset IT-asiantuntijat, 

jotka ymmärtävät systeemityön 

eri osapuolia. Palveluksessamme 

toimii teknisesti erittäin päteviä 

henkilöitä, jotka osaavat myös 

keskustella ihmisten kanssa, Hels-

kyaho kertoo.

Miracle Finlandin asiantuntemus 

Oracle-tietokantoihin on huo-

mioitu myös Oraclella: Miraclelle 

myönnettiin taannoin ”Specia-

lization Diploma”, joka tekee 

yrityksestä yhden harvoista spe-

sialisoiduista Oracle-partnereista 

Suomessa.

Huippusosaamista kokemuksella

Miracle Finland on tänä vuonna 

mukana valtion yhteishankin-

tayksikkö Hansel Oy:n teknisten 

IT-konsultointipalveluiden kilpai-

lutuksessa. Vuoden alussa Miracle 

yhdisti toimintansa Helskyahon 

aiemmin luotsaaman Kantames-

tarit Oy:n kanssa, joka on toimi-

nut vuodesta 2007 lähtien Han-

selin virallisena IT-kumppanina 

ja valtionhallinnon projekteissa 

jo 11 vuoden ajan. Pyrkimyksenä 

on jatkaa yhteistyötä uuden yri-

tystoiminnan muodossa ja tarjota 

jatkossakin korkeaa ammattitai-

toa valtionhallinnon tarpeisiin, 

esimerkiksi isojen ja kriittisten tie-

tokantojen hallintaan. Helskyaho 

painottaa, että pienetkin yritykset 

voivat pärjätä kilpailutuksessa.

-Mielestäni on asiakkaiden etu-

jen mukaista, että kilpailutukseen 

saadaan myös pieniä toimijoita 

mukaan - ei vain kustannustehok-

kuuden vaan myös huippuosaaji-

en takia. 

Yhteistyökumppanit osana kas-

vutarinaa

Miraclen asiantuntijapalvelui-

ta täydentävät huolella valitut 

kumppanuussuhteet, joiden 

kanssa yhteistyötä on toteutettu 

muun muassa valtionhallinnon 

projekteissa. Helskyaho kertoo, 

että kumppaneiden avulla yri-

tyksen on mahdollista laajentaa 

osaamistaan systeemityön eri 

tarpeisiin ja näin varmistaa riit-

tävät resurssit myös suurempiin 

hankkeisiin.

-Yrityksemme kumppanit täyden-

tävät meidän osaamistamme ja 

näin kilpailuasetelmaa ei ole.

Miraclen tavoitteena on rakentaa 

pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin-

sa ja tästä kertovat myös Helsky-

ahon tulevaisuudennäkymät. 

-Me emme suunnittele yrityk-

semme toimintaa vuosi kerral-

laan vaan katsomme aina pitkälle 

tulevaan. Tulevaisuus on meille 

kasvun ja kumppanuussuhteiden 

kehittämisen aikaa. 

MIRACLE FINLAND OY 

- syvällistä tietokantaosaamista laajan yhteistyöverkoston avulla

Miracle Finland Oy   ∙    Toimitusjohtaja Heli Helskyaho   ∙    Tel:+358-50-3838152   ∙    email: info@miracleoy.fi   ∙    www.miracleoy.fi
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NOPEUTTA ASIAKASPALVELUUN
Oikealla tiedonhallintaohjelmalla 
käyttäjät pysyvät tyytyväisinä ja
asiakaspalvelu nopeutuu. 
KUVAT: HANSEL OY

1

1
Hanselin tausta juontuu 
tukkukauppaan Valtion 
hankintakeskuksesta, 

joka oli vuonna 1941 perustettu 
virasto ja toimi kauppa- ja teolli-
suusministeriön hallinnonalalla 
1990-luvun puoliväliin asti. 

2
Toimintamalli muuttui 
1995, kun toiminta yhti-
öitettiin ja Valtion han-

kintakeskuksen tilalle syntyi 
Kauppatalo Hansel Oy. Tukku-
kauppa säilyi tärkeänä, mutta 
uusiin kaupankäyntimalleihin 
alettiin myös panostaa.

3
Nykyinen Hansel Oy pe-
rustettiin 2003 ja tukku-
kauppatoiminta lopetet-

tiin 2004. Toimintaa alettiin oh-
jata kohti EU-hankintadirektii-
vien mukaista yhteishankin-
tayksikköroolia. Tavoitteena täl-
lä oli auttaa valtion hankin-
tastrategian toteuttamisessa.

4
Hansel Oy on tänä päivä-
nä valtion yhteishankin-
tayksikkö ja vastuussa 

valtionhallinnon puitesopimus-
hankinnoista. Yhtiö ei tavoittele 
voittoa, vaan sen rooli on määri-
telty tarkoin lainsäädännössä ja 
toimii valtiovarainministeriön 
ohjauksen alaisena.    

HANSELIN HISTORIAA

4

T U N N E I S T A  S E K U N T E I H I N

Joni Ahola
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Paranna tuottavuutta ja tulosta 
master dataa johtamalla

Master datan johtamisen parantaminen on tärkeimpiä keinoja lisätä IT:stä saatavia hyötyjä 
ja liiketoiminnan tehokkuutta. Tuottavuus nousee, raportoinnin luotettavuus kasvaa, ja ana-
lysoidulla tiedolla johtaminen paranee, kun asiakas-, tuote- ja toimittajatietojen hajanaisuu-
den kaltaiset ongelmat poistetaan. 

I
T:llä käsiteltävä tieto on läsnä kaik-
kialla. Silti eri puolilla maailmaa 
tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
vain 10–20 % organisaatioista osaa 
hyötyä IT:stä tavoilla, jotka tuotta-
vat niille etua suhteessa viiteryh-
määnsä.  TTL:n IT-barometrin mu-

kaan Suomessa epäsuhta IT:n hyöty- 
odotusten ja koetun hyödyntämisky-
vyn välillä on huutava. Tiedon, mm. 
master datan, johtamisen puutteet 
on yksi ilmiöiden syitä.

Tavoittelemisen arvoista
Asiakas-, tuote-, toimittaja-, paikka- ja 
henkilötietojen kaltaisen master da-
tan laatu on jokaisen organisaation 
toiminnalle kriittistä. Hyödyt mas-
ter datan johtamisen parantamises-
ta ovat:

Kustannussäästöjä, kun tieto 
syötetään ja ylläpidetään kertaal-
leen ja periytetään sen käyttöpaik-
koihin. Enimmillään olen nähnyt 
kuinka tieto luodaan yli 10 kertaa 
ja 2-5 kertaa on aivan yleistä. 

Kustannussäästöjä tiedon mi-
graatiossa järjestelmäversion vaih-
dossa. Pahimmillaan kymmenet 
tuhannet master data -tietojoukot 
on syötetty uudelleen toimittajan 
oltua kyvytön tarjoamaan migraa-
tioapua.  

Tehokkuuden kasvu, kun tie-
to löytyy nopeasti ja ilman tarvet-
ta selvittää mikä tiedoista on oi-
kein. Tietojen koettu epäluotetta-
vuus lisää omien rekisterien pitoa 
ja pahentaa tilannetta. Havaintoje-
ni mukaan oikean tiedon etsintä ja 

puuttuvien tietojen paikkaaminen 
on yksi suurimpia aikasyöppöjä.

Hyöty raportoinnin luotetta-
vuuden ja tiedon analyysimahdol-
lisuuksien kasvusta. Harvat raport-
tiensa epäjohdonmukaisuuksiin ja 
virheisiin tyytymättömät johtajat 
tietävät kuinka suurten ponnis-
tusten ja käsityön kautta raportit 
ovat syntyneet puutteellisten luo-
kittelutietojen vuoksi. 

Hyöty kyvystä suunnitella ja 
toteuttaa parempaa liiketoimin-
taa. Muistelen kaiholla urani vuo-
sia, jolloin aloitin aamun erityisra-
hoituslaitoksen varainhallinnan 
vetäjänä tarkistamalla markkina-
hintoihin arvostetun tuloksen, ta-
seen ja riskit edellisen päivän ti-
lanteesta.

Tiedon omistajuuden haaste
Master datan käsite peittää alleen 
tietojen liiketoiminnallisen merki-
tyksen ja tekee sen näkymättömäk-
si ylimmälle johdolle. Samasta syystä 
master data koetaan IT–asiaksi, kun 
se on mitä suurimmassa määrin lii-
ketoiminta-asia.

Muut master datan laatua heiken-
täneet tekijät ovat olleet projektifo-
kuksella tehdyt toteutukset koko-
naisvaltaisen tiedon johtamisen si-
jasta ja tiedon integraation tekemättä 
jääminen yritysjärjestelyissä. Myös 
tiedon omistajuuden puuttuminen ja 
tiettyyn toimintatapaan sidottujen, 
niin kutsuttujen kuvaavien koodien 
laajamittainen käyttö ovat koetelleet 
laatua. 

Jos tietojen integraatio puuttuu, sa-
malla asiakas-, tuote- jne. tiedolla on 
eri toimipaikoissa poikkeavat koodit, 
mahdollisesti erikielisenä. Myös tie-
don käsittelyprosessit eroavat. Ha-
vaintojeni mukaan master datalla on 
vain harvoin tiedon sisällöstä vastaa-
vat omistajat tai omistajuus on muo-
dollista. 

Tietoakin on johdettava
Juurisyy on kuitenkin master datan 
heikko johtaminen. Johtaminen al-
kaa liiketoiminnan tavoitteista ja ko-
konaisvaltaisen suunnitelman luo-
misesta, kulkee vastuiden ja organi-
soinnin kautta prosessien järjestämi-
seen, tiedon hallintaan ja tiedon käy-
tön raportointiin. 

 ”Olemme pärjänneet hyvin tähän-
kin asti, ponnistus on niin suuri, ettei 
siihen kannata edes ryhtyä”, ”meidän 
täytyy saada ensin ERP/CRM/PDM… 
valmiiksi” kaltaiset lauseet ovat vaa-
rallisia myyttejä, kun kilpailija pa-
rantaa master datan johtamista. Ellei 
omassa organisaatiossa ole osaamista, 
Suomesta löytyy nykyään apua mm. 
kokonaisvaltaisen master datan joh-
tamisen luomiseen, johtamisen pa-
rantamisen aloituskohteiden tunnis-
tamiseen tai tiedon laadun analysoi-
miseen. Tärkeintä on ymmärtää, ettei 
master datan johtaminen ole projekti 
vaan toimintatapa. Tiedon laadun tois-
tuva, ajoittainen parantaminen ver-
tautuu epäonnistuneeseen laihdutta-
miseen. Tiedon laatu paranee hetkel-
lisesti, mutta entisen menon myötä 
laatu alkaa heiketä välittömästi.

“Tärkeintä on 
ymmärtää, 
ettei master 
datan johtami-
nen ole projekti 
vaan toiminta-
tapa.”

Tomi Dahlberg
Tutkimusjohtaja, Jyväskylän yliopisto
Kuva: Dahlbergin oma arkisto

NÄKÖKULMA

AMMATILLINEN NÄKÖKULMA

23.–24.3. easyFairs järjestää 
pohjoismaiden suurimman 

IT-tapahtuman Helsingin Messu-
keskuksessa. Rekisteröidy veloi-
tuksetta osoitteessa www.easy-
Fairs.com/IT-tapahtumat.

29.3. Information Security-
konferenssi, järjestäjänä 

Management Events. Paikka Me-
ripuisto, Espoo. Ks. www.manage-
mentevents.fi 

29.3–30.3. Tiedolla johtami-
nen -tapahtuma Royal at 

Crowne Plaza, Helsinki. Suomen 
suurin tiedolla johtamisen tapah-
tuma, www.fyi.fi . 

 5.4. Taloussanomien semi-
naari aiheena Älykkäämpi 

SAP-palvelualusta. Seminaari on 
ensimmäinen neljän seminaarin 
sarjasta Älykkäämmät liiketoi-
minta-alustat. Lisätietoa ja ilmoit-
tautuminen osoitteessa www.ta-
loussanomat.fi /seminaarit/itviik-
ko/97.

11.4. Ineo järjestää aamiais-
seminaarin tietopääoman 

hallinnasta. Agenda ja ilmoittau-
tuminen osoitteessa www.ineo.fi . 
Mukana mm. Jyväskylän Yliopis-
ton tutkimusjohtaja Tomi Dahl-
berg. 

18.5. Julkisen sektorin tieto-
hallintopäättäjät koolla, jär-

jestäjänä Management Events. Li-
sätietoja osoitteessa www.mana-
gementevents.fi .

ALALLA TAPAHTUU 

www.acentra.fi

KERRO MIELIPITEESI,
ME KUUNTELEMME!

OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA WWW.MEDIAPLANET.FI/FEEDBACK

Nauti minibreikistä merellä ja 
kauniin Tallinnan antimista. 
Meno–paluu-matka kahdelle 

sisältäen hytin Viking XPRS:llä.

Matkaan kuuluu 
Bistro Buffet -lounas 
menomatkalla ja 

yöpyminen Tallinnassa Nordic 
Forum -hotellissa kahden hengen 
huoneessa, sisältäen aamiaisen.

WWW.MEDIAPLANET.COM/FI | INFO@MEDAPLANET.FI | PUH. 09 - 5658 4000

VOITA
MERELLINEN 
KAUPUNKI-

LOMA

KUVA: SHUTTERSTOCK
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Kansainvälisesti toimivan yrityksen suurin 

haaste on hajaantuminen, jossa erilaiset his-

toriat ja kulttuurit tuottavat yksilöllisiä toimin-

tatapoja. Sen johto pyrkii yhtenäistämään 

toimintatapoja ja käytettävää tietopääomaa 

välittääkseen yrityksen arvoja, visioita ja par-

haita käytäntöjä sekä saavuttaakseen läpinä-

kyvyyttä. Historia- ja kulttuurierot vaikeuttavat 

monesti muutosten toteutumista. 

– Erityisesti tietopääoman välittämiseen, eli 

organisoitumisen ja toimintatapamuutosten 

hallinnointiin on vain vähän toimivia malleja. 

Jopa referenssijärjestöt (kuten Gartner ja Fo-

rester) sekä suuret välinetoimittajat korosta-

vat lähinnä MDM:n aihe-keskeistä (toimittaja, 

asiakas, nimike) lähestymistä, joten puutteet 

ovat ilmeiset, sanoo Tomas Stenlund, Ineon 

Corporate Information Asset Management–

ratkaisun omistaja. 

– Monessa suuressa konsernissa tilanne ei 

ole yksinkertainen. Suuria investointeja on teh-

ty ja niiden  jälkeen on todettu, että tavoitellut 

yhtenäiset toimintatavat eivät tuottaneetkaan 

läpinäkyvyyttä, sanoo Timo Seppänen, Ineon 

toimitusjohtaja ja CIAM-konseptin omistaja.

– Reaalielämässä tiedon merkitystä ja omaa 

tietopääomaa aliarvostetaan ja erityisesti 

oman organisaation MD-osaamisen arvoa 

väheksytään. 

Yritysten toiminnan keskeisin polttoaine on 

tieto, joka välittyy eli periytyy työntekijältä tai 

organisaatiosta toiselle yrityksen tietojärjestel-

missä. Tieto välittyy prosesseihin tai organisaa-

tioihin hierarkkisesti tai päättelyketjuissa ja siksi 

tiedon periytymisketjut ovat usein hankalasti 

hallittavia.  

Stenlund selventää:

– Yrityksen tietopääoma koostuu globaalista 

ja lokaalista tiedosta. Globaali tieto on yhteistä 

ja se ilmentää yrityksen toimintaympäristöä 

(asiakkaat, toimittajat, nimikkeet, paikka jne.). 

Se on tietoa, joka voi olla usein yrityksestä riip-

pumatonta – sitä kulutetaan. 

– Lokaali tieto on yrityksen omiin käyttö-

tarkoituksiin, kuten yrityksen prosesseihin 

tai sisäiseen laskentaan, liittyvää tietoa – sillä 

kohdennetaan ja paikallistetaan. Kun tiedolla 

on paljon käyttäjiä ja käyttötilanteita, syntyy 

kommunikaatiohäiriöitä ja tiedon periytymi-

seen liittyy haaste. 

Tiedon periyttämisellä tarkoitetaan parhai-

den käytäntöjen ja parhaan osaamisen hyö-

dyntämistä kaikkialla paikalliset toimintaym-

päristöt huomioiden.

– Selkeän käytännön esimerkin löydämme 

vaikkapa asiakaslaskutuksen maksuehdoista. 

Yrityksen johto saattaa asettaa tavoitteeksi, 

että maksut suoritetaan aina nettona 14 päi-

vän kuluessa – johon he perustavat sisään 

tulevan kassavirran suunnitelmat – mutta 

maasta ja yksiköstä toiseen käytännöt saat-

tavat vaihdella hyvinkin paljon kulttuurin ja 

paikallisten liiketoimintaolosuhteiden takia, 

Seppänen toteaa.

– Jotta johdon tavoite voidaan toteuttaa, 

tulee muodostaa yhteisten ehtojen maakoh-

tainen tavoiteasetanta tai jopa maakohtaiset 

käyttäytymismallit. Tarvitaan yhteisiä tavoittei-

ta, mutta yksilöllistä ohjaamista – jokaisessa 

ERP:ssä! Muutoshallinta on avainasemassa, 

joten työntekijöitä tulee kouluttaa, mutta 

etenkin, kun on kyse kymmenistä tuhansista 

työntekijöistä, tietojärjestelmien periytyvyyso-

minaisuuksia voidaan hyödyntää muutoksen 

läpiviennissä. 

Johdon tulee tietää, miten tieto periytyy yri-

tyksessä. Seuraamalla ja mittaamalla voidaan 

todentaa, toteutuvatko geenit liiketoiminnas-

sa. Tulee siis tarkkailla, toimiiko perinnöllisyys-

ketju ja onko kulkeutuva perintö oikea. Näin 

myös voidaan päätellä, korjataanko vai koulu-

tetaanko.

– Yritykset keskittyvät hämmästyttävissä 

määrin globaalin tiedon hallintaan, jota kui-

tenkin hallinnoidaan hyvin – jos johonkin tah-

toisin puuttua, puuttuisin ”tiedon hallintaan 

lähteellä”,  Seppänen toteaa. 

– Ongelmat pakkaantuvat lähinnä lokaa-

lin (sisäisen laskennan, prosessiin liittyvään) 

tiedon hallintaan. Tietopääoma, tiedon periy-

tyvyys ja periytyvyyden todentaminen ovat 

vaikea yhtälö monelle yritykselle. Jos takana 

on 20 vuotta point-to-point integraatiota ja 

nyt tulisi yhtäkkiä omaksua aivan uusi lähesty-

mistapa - Tähtimalli, MDM vai ERP, mikä otet-

taisiinkaan ensiksi…

TIETO JOHDON PERII!

Liiketoimintatieto haltuun – perusasiat kuntoon

Hajonneen sillan ylittäminen sulavalla loikalla on fiktiota. Liiketoimintatie-

don hallinnassa vastaavia loikkia yritetään surutta: vaikka tiedonhal-

lintaan ja esimerkiksi Business Intelligencen kehittämiseen panostettaisiin, 

liiketoimintatietojen kivijalka eli perustiedot jätetään vähälle huomiolle.

Silta rikki 

Perustiedot ovat harvoin hyvässä kunnossa. Aukot pe-

rustiedoissa näkyvät kauas: johto ei saa haluamaansa 

raporttia nopeasti, kun perustieto-ongelmia paikataan 

Exceleillä; asiakkaaseen ei saada 360-näkymää perusti-

etojen hajautuessa eri järjestelmiin; tilattu tuote toim-

itetaan väärään osoitteeseen ja laskutetaan väärin. 

Järjestelmäintegraatioiden kustannukset ovat yleinen 

haaste: huonosti hallitut perustiedot ovat hintava riip-

pakivi.

Ongelmilla on monia taustasyitä. Organisaation kasvu 

yrityskauppojen kautta on tuonut uusia perustietoja, 

joita ei ole konsolidoitu osaksi toimintaa. Järjestelmiä 

on päivitetty ”garbage-out-garbage-in” -periaatteella. 

Perustietojen ylläpidon ohjeistus ja työkalut ovat puut-

teellisia.

Usein ongelmien juurisyy on omistajuuden puute. Pe-

rustiedoissa on paljon organisaatio-, prosessi- ja järjest-

elmärajat ylittäviä tekijöitä. Siksi perustietoja tulisi kat-

soa kokonaisuutena, yhden omistajuuden kautta. Ilman 

liiketoiminnan omistajuutta perustiedot degeneroitu-

vat järjestelmäkohtaisiksi IT-kysymyksiksi.

Sillat kuntoon

Sillat on mahdollista saada kuntoon. Eikä projekti ole 

aina Tanskan salmien sillan kokoluokkaa, vaan perusti-

etojen kehittämistä voi lähestyä pala kerrallaan, hyötyjä 

nopeastikin saavuttaen. 

Lähtökohta on tunnistaa, missä ”burning platform” on. 

Konkreettinen aloituskohde ja ratkaisun rajaaminen on 

avain menestykselle. Maailmoja syleilevä, kaikki perusti-

etoalueet kattava abstrakti strategiatyö ja yhden suuren 

ratkaisuprojektin aloittaminen sen sijaan on riskialtis 

lähestyminen. 

Käytännön ensimmäinen askel on tiedon hallintamal-

lin, Data Governancen, rakentaminen. Hallintamallin 

tarkoitus on tuoda liiketoiminnan omistajuus tiedon-

hallintaan. Hallintamalli rakentaa siltoja liiketoiminnan 

ja IT:n perustietonäkemysten välille – sekä myös liike-

toiminnan eri osa-alueiden välille: esimerkiksi tuoteke-

hitys, tuotanto ja myynti eivät näe tuotteen perustietoja 

samalla tavalla. Hallintamalli myös ohjaa perustietojen 

ylläpitotyötä.

Toinen toimenpide on tarttua perustietojen laatuun: 

erityisesti migraatioiden ja järjestelmäuudistusten 

yhteydessä voidaan luontevasti yhtenäistää perustieto-

massaa. Ilman järjestelmäuudistuksiakin perustietojen 

laatuun voi tarttua aloittamalla datan laadun monitor-

oinnin. Monitoroinnin taustalla seurattavat laatumittarit 

tulee olla määritelty. 

Kolmas toimenpide on perustietoarkkitehtuurin suun-

nittelu ja mahdollisen perustietoratkaisun (MDM) rak-

entaminen. Perustiedot tuovat uuden ulottuvuuden 

perinteiseen yritysarkkitehdin työhön: yrityksen liiketoi-

minta- ja järjestelmäarkkitehtuurien katsominen perus-

tietojen perspektiivistä on avartava kokemus, joka on 

jäänyt usein tekemättä. 

Koko siltahankkeen aikana mielessä on pidettävä muu-

toshallintakysymykset. MDM ja Data Governance eivät 

ole teknisiä termejä. Ne ovat syvällä johtamisessa ja op-

eratiivisessa toiminnassa. Riittävä panostus – erityisesti 

oikeiden henkilöiden löytäminen sekä oman organisaa-

tion että mahdollisen yhteistyökumppanin joukoista 

– on avain. Näin perustietojen hallinnasta tulee kiinteä 

osa organisaation toimintaa.

Kirjoittajat toimivat Datpro Oy:ssä johtavina tiedon hallinnan asiantuntijoina. Yhteystiedot pertti.karhu@datpro.fi +358 400 590955 ja kimmo.kontra@datpro.fi +358 400 996936.

Perustiedoilla tarkoitetaan hitaasti muuttuvia tietoja kuten esimerkiksi tuote-, laite- ja asiakastietoja. Suomen kielellä perustietoja kutsutaan myös ydintiedoksi ja liiketoimintakriittisiksi tiedoksi, 
myös finglishillä ”masterdataksi”. Nämä perustiedot ovat aina tapahtumatietojen (transaktioiden) sekä raportoinnin ja analytiikan pohjalla.
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, 

kun Eila Kaisla perusti nimeänsä kantavan hen-

kilöstöpalvelualan perheyrityksen. Työvoima-

välityksen uranuurtaja on vaikuttanut suoma-

laisessa työelämässä jo yhden aikuisiän, mutta 

Eilakaislan toimitusjohtaja Tom Kaisla painottaa, 

että pitkä historia on yritykselle ainoastaan hyö-

dyksi, ei loistavan tulevaisuuden tae.

- Eila Kaislalla oli tapana sanoa, että paikalleen 

pysähtyvä yritys taantuu. Tämän vuoksi meidän 

on jatkuvasti mentävä eteenpäin ja luotava uut-

ta, Kaisla toteaa. 

Tavoittaakseen nykyajan työnhakijat ja asiak-

kaat yrityksen on mentävä niille foorumeille 

missä asiakkaat ja työnhakijat ovat. Tästä syys-

tä Eilakaisla on tämän vuoden alusta ottanut 

käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

ja työnhakukanavan, Kaislanetin. Lyhyessä ajas-

sa yritys on onnistunut saamaan huomattavat 

määrät ihmisiä liikkeelle: Kaislanet on tähän 

mennessä tavoittanut jo yli 10 000 aktiivista 

työnhakijaa. 

-Uskallan väittää, että järjestelmämme on glo-

baalilla tasolla alan ehdotonta kärkeä, Kaisla 

kertoo. 

Suuren yleisön suosionosoitukset 40-vuotiaal-

le yritykselle ovat nostaneet Eilakaislan myös 

henkilöstöpalvelualan huipulle: Taloustutki-

mus TEP 2010 -tuloksissa Eilakaislalle ennustet-

tiin parhainta tulevaisuutta ja yritys rankattiin 

alansa luotettavimmaksi ja tunnetuimmaksi.

Tunnustukset luovat lisäksi pohjaa jatkuval-

le kasvulle. Kaisla painottaa, että Eilakaisla on 

edelleen kasvuhaluinen yritys, mistä kertoo 

myös yrityksen toiminnan laajuus: Helsingin 

ulkopuolisia toimipisteitä löytyy jo 13 paikka-

kunnalta. 

Eilakaisla on ollut 40 vuoden ajan jo yli 100 000 

suomalaisen työuran varrella. Kaisla kertoo, 

että yritys on vuosikymmenien varrella työllis-

tänyt paljon erilaisia ihmisiä ja osaamista. 

-Palveluksessamme on työskennellyt myös 

henkilöitä, jotka ovat tällä hetkellä valtakunnan 

johtavissa asemissa niin politiikassa kuin elin-

keinoelämässäkin. 

-Voisi sanoa, että olemme vaikuttaneet suo-

malaisessa yhteiskunnassa kaikilla tasoilla ja 

kaikilla eri toimialoilla. Tätä haluamme tehdä 

jatkossakin. 

Eilakaisla – jo 40 vuotta 

suomalaisessa työelämässä

MENESTYSTEKIJÖITÄ 

JO VUODESTA 1971

Tutustu palveluihimme osoitteessa www.eilakaisla.fi 

Toimitusjohtaja Tom Kaisla


