
Data-analytiikkaa käytännössä

Tiedolla johtamisen verkostopäivä 7.12.2022



Case Kierivä
• Ei suoraan tarvetta yrityksen oman 

data-analytiikan kehittämiselle, mutta 
löydettiin tarve tukea ELY-keskukselle 
tehtävää selvitystyötä

• Päätettiin toteuttaa opiskelijaprojekti, 
joka tukee romuajoneuvojen osien 
uudelleenkäytön edistämistoimia 
datan avulla

• ELYn raportti saatavilla: 
https://www.doria.fi/handle/10024/1
86096

https://www.doria.fi/handle/10024/186096


Case Kierivä

Lähde: Kinnunen (toim.) 2022

https://www.doria.fi/handle/10024/186096
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Case Kierivä

Lähde: Data-analytiikka projektin opiskelijat



Case Kierivä

Lähde: Data-analytiikka projektin opiskelijat



Case OlutMylly
Opiskelijoiden toteuttama data-
analytiikka projekti liiketoiminnan 
seurantaan ja kehittämiseen. Halusi 
saada selville, mm.

• Yrityksen hankintojen, varastojen ja 
toimitusten tehokkuus

• Miten raaka-aineiden tilaamista voisi 
tehostaa, verrattuna varaston arvoon

• Onko rahaa kiinni enemmän raaka-
aineissa vai valmiissa tuotteissa



Asiakkaan nimet 
anonymisoitu





Data-analytiikkaprojektit
• Osallistuvat opiskelijat:

• Biotalousinsinööriopiskelijat

• Kestävän kehityksen opiskelijat

• Forssan ammatti-instituutin opiskelijat

• Toimeksiantajia, mm.

• Kiertokapula
• Seniortek
• Stera Technologies
• OlutMylly

• Cool Finland
• Enermix
• Envor Group
• LHJ Group



8 viikkoa kestävä projektitoteutus





Ymmärrä liiketoimintaa



Määrittele data



Ideoi visualisointi



Prototypoi visualisointia



Testaa visualisointia



Jaa tulokset



Datan hyödyntäminen 
päätöksenteossa  kiertotalousalan 

pk-yrityksissä 
”Johdamme tunteella, emme tiedolla.”

Anne-Mari Järvenpää 2.12.2022

7.12.20221



Johdanto 
 Kiertotalous edistää materiaalien kiertoa

ja uudelleenkäyttöä.
 Data mahdollistaa tehokkaat

materiaalikierrot. 
 Yritysten on osattava hyödyntää dataa, 

jotta tehokkaat materiaalikierrot
toteutuvat.

 Kiertotalousalan rajaus tässä
tutkimuksessa: kierrätys- ja jätehuolto

 Pienet ja keskisuuret (pk) yritykset
muodostavat suuren osan suomalaisista
ja europpalaisista yrityksistä. 
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Materiaalien kulutus kasvaa 
globaalisti 100% vuoteen 

2060 mennessä.

Vuotuinen jätemäärä kasvaa 
70% vuoteen 2050 

mennessä

(European Commission, 2020)



Tutkimuskysymykset

1. Miten kiertotalousalan pk -yritykset 
ennakoivat tulevaisuutta ja mitkä ovat 
heidän odotuksensa? 

2. Mitä dataa nämä yritykset käyttävät 
päätöksenteossa ja miten sitä 
hyödynnetään? 

3. Mitä hankaluuksia nämä yritykset 
kohtaavat datan hyödyntämisessä?

4. Miten nämä yritykset voivat kehittää datan 
hyödyntämisen osaamistaan yhteistyössä 
korkeakoulun kanssa?

7.12.20223

Haastattelut Julkaisu
2019 2020

2019, 2020 2021

2021 2023

2020, 2021 2022



Menetelmät 

 Laadullinen tapaustutkimus
 Tapaukset ovat kiertotalousalan pk-

yrityksiä kierrätyksestä ja jätehuollosta
 Puolistrukturoitu haastattelu

toimitusjohtajille
 Haastatteluaineisto analysoitiin peilaten 

sitä olemassa olevaan tutkimustietoon ja 
siellä esitettyihin luokitteluihin. 

7.12.20224

34 yksilöhaastattelua
1 ryhmähaastattelu 



Artikkeli 1: 
Tulevaisuuden ennakointi

 Haastateltu 7 yritystä
 Kiertotalousala kehittyy, yritykset kokevat tärkeänä

seurata aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia
 Tulevaisuuden ennakoinnin toimet

 Strategiset analyysityökalut, suorituskykymittarit
 Vastuuhenkilöt muutosten seurantaan
 Investointi digitaalisiin palveluihin
 Asiakaspalaute, asiakkaiden odotukset
 Kilpailijoiden seuranta, selvitykset

 Tulevaisuuden odotuksia
 Ympäristöpolitiikka ja lainsäädäntö
 Kilpailu
 Ympäristötietoisuus
 Digitaaliset palvelut
 Hiilijalanjäki

7.12.20225

”Seuraamme aktiivisesti lainsäädännön 
valmisteluprosessia, sillä lainsäädäntö 

vaikuttaa meihin suuresti.”

”Kilpailuympäristö käy 
haastavammaksi: tuotteidemme hinnat 

ovat laskeneet kun kilpailun 
lisääntyessä.”

”Logistiikka ja sen aiheuttamat päästöt 
tulee olemaan iso ongelma  

tulevaisuudessa. ”



Artikkeli 2
Dataan perustuva päätöksenteko

 Haastateltu 7 yritystä
 Useimmiten data on syntynyt omissa

liiketoimintaprosesseissa, lisäksi
käytetään laitteiden tai ihmisten
tuottamaa dataa.

 Useimmiten datan avulla kuvataan
nykytilaa

 Kehittämispotentiaalia yrityksillä on 
ulkoisten datalähteiden sekä ennakoivan
analytiikan hyödyntämisessä

7.12.20226

”Hyödynnämme dataa liian 
vähän. Talousdata on jonkin 

verran käytössä.”

”Seuraamme materiaalien 
hintakehitystä päättääksemme, 

paljonko varastoimme.”

”Meidän tulisi analysoida 
tarkemmin mitä teemme, mikä 

toimii ja mikä ei. ”



Artikkeli 3
Datan hyödyntämisen haasteet

 Haastateltu 7 yritystä
 Datan hyödyntämisen haasteet

 Eri järjestelmät
 Manuaalinen työ
 Yhdistely, siivoaminen ja esikäsittely

 Resurssien haasteet
 Olemassa olevat tietojärjestelmät eivät tue datan

hyödyntämistä ja raportoinnin kehittämistä
 Osaamisen riittämättömyys

 Käyttää nykyisiä tietojärjestelmiä
 Tuottaa ymmärrettävää tietoa datasta
 Kehittää automaattista raportointia

 Lainsääntö
 Datan muoto raportoinnissa viranomaisille
 Yleisen tietosuoja-asetuksen ymmärtäminen

7.12.20227

”Koska emme ole sitoutuneita datan käsittelyyn ja 
hyödyntämiseen, ei osaamisemme ole kehittynyt.” 

”Meillä on paljon dataa, mutta siitä tiedon ja 
visualisointien tuottaminen on kompastuskivi.”

”Dataa kerätään täyttöasteesta, mutta meillä ei ole 
järjestelmää sen datan hyödyntämiseen.” 

”Meillä on sama tietojärjestelmä  kuin monella alan 
toimijalla, eikä se vastaa tämän päivän 

vaatimuksia.” 

”Olemme aloittaneet ennakoivan analytiikan 
kehittämisen, mutta olemme edelleen datan 

siivoamisen vaiheessa.”



Artikkeli 4: 
Kyvykkyyden kehittäminen

 Haastateltu 3 yritystä opiskelijayhteistyön
puitteissa 2020 ja 2021. 

 Yhteistyö korkeakoulun kanssa data-
analytiikan opiskelijaprojektilla
 Tuo ymmärrystä omaan dataan ja markkinaan
 Opettaa tuntemaan datan käsittelyn työkaluja

ja menetelmiä
 Avaa uusia ideoita “laatikon ulkopuolelta”

 Ratkaisun hyödyntämisessä yrityksissä oli
hankaluuksia vuonna 2020, tämä ratkaistiin
vuonna 2021 opiskelijoiden tuottaman
käyttöohjeen avulla.  

7.12.20228

”Meidän pitää aloittaa ihan perusteista, se on 
suuri ponnistus.” 

”Saimme paremman ymmärryksen omasta 
datastamme opiskelijoiden laatimien 

visualisointien avulla.” 

”Saimme konkreettisia kehittämisideoita kun 
pääsimme ymmärtämään ongelmaamme 

paremmin visualisointien avulla.”

”Opiskelijat avaavat kysymyksillään 
näkökulmia, joita emme ole itse 

huomanneet.” 
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