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Tiedolla johtaminen on organisaatioiden 
arkipäivää. Samalla kun organisaatiot ovat 
alkaneet parantaa konkreettisesti tiedolla 
johtamisen tasoa, asian ympäriltä on 
hävin nyt hypen ja mystisyyden verho. Kehitys-
työhön asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin 
kaikissa tiedolla johtamisen kehittämistoi-
menpiteissä. Hyvät kokemukset ovat kannus-
taneet myös uusiin kehitysponnisteluihin.

Affecton keväällä 2013 teettämän kyselyn 
vastaajista 71–99 prosenttia piti tiedolla 
johtamista kehittämisalueesta riippuen erit-
täin tärkeinä tai tärkeinä. Erityisen tärkeinä 
pidettiin raportointia, tiedon laatua sekä 
budjetointia ja suunnittelua. Näillä alueilla 
vastaajista yli 90 prosenttia piti kehittämis-
toimenpiteitä vähintään tärkeinä liiketoimin-
nalle.

Tiedolla johtamisen hankkeita toteutetaan 
ahkerasti. Lähes 90 prosenttia vastanneista 
ilmoitti kehittäneensä raportointia kahden 
viime vuoden aikana. Myös tiedon laadun 
sekä budjetoinnin ja suunnittelun osa-alueilla 
vähintään kaksi kolmasosaa organisaatioista 
ilmoitti kehittäneensä toimintaansa. Jopa 
niinkin uudella alueella kuin Big Datassa 
yli 40 prosenttia vastaajista ilmoitti kehittä-
neensä toimintaansa.

 Tiedolla johtamisen hyödyt siivittää jatkuvaa kehittämistä

– Kyselymme tulokset osoittavat, että 
pohjoismaiset organisaatiot kehittävät 
vauhdilla tiedolla johtamista. Ne ymmärtävät 
selvästi, että tiedolla johtaminen on yksi 
pysyvän menestykseen avaintekijä. Onnistu-
minen kannustaa organisaatioita satsaamaan 
lisää tähän alueeseen, mikä näkyy toimi-
alamme vahvana kasvuna, Affecton toimitus-
johtaja Pekka Eloholma sanoo.

Kehittyneen analytiikan, raportoinnin ja 
taloustiedon konsolidoinnin kehittäminen ovat 
saavuttaneet parhaiten niille asetetut tavoit-
teet. Kaikilla näillä alueilla tyytyväisyys on 
yli 90 prosenttia. Myös budjetoinnin ja suun-
nittelun, tiedonlaadun sekä kollaboratiivisen 
päätöksenteon parantaminen keräsivät lähes 
90 prosentin tyytyväisyyden. Jopa uusilla osa-
alueilla, kuten Big Datassa, tyytyväisyys on yli 
80 prosenttia.

Kyselyssä selvitettiin läpivietyjen kehittä-
mistoimenpiteiden lisäksi organisaatioiden 
suunnitelmia seuraavan kahden vuoden 
aikana toteutettavista kehitystoimenpiteistä.  
Kaikilla kymmenellä osa-alueella organi-
saatiosta yli 50 prosenttia ilmoitti tekevänsä 
projekteja. Suosituimpia tulevia kehittämistoi-
menpiteitä ovat raportointi (89 %), tiedon laatu 
(85 %) sekä budjetointi ja suunnittelu (76 %).
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Tiedolla johtaminen on erittäin tärkeää liiketoiminnalle, 
vertailu osa-alueittain

Raportointiin ja tiedon laatuun liittyvät kehittämistoimenpiteet tuovat sekä liiketoimintajohdon 
että it-henkilöstön mielestä tiedolla johtamisen osa-alueista parhaiten liiketoimintahyötyjä.

Tiedolla johtamisen prosesseja määrittävät 
BI-strategia ja -organisaatio ovat yleistyneet 
merkittävästi Pohjoismaisissa organisaa-
tioissa kolmessa vuodessa. Vuonna 2010 
vain kolmasosa organisaatioista oli doku-
mentoinut BI-strategiansa ja strategiatyö 
oli käynnistämässä 47 prosenttia. Nyt kaksi 
kolmannesta ilmoittaa tehneensä kehitys-
toimenpiteitä kahden viime vuoden aikana 
ja yli 70 prosenttia ilmoittaa käynnistävänsä 
organisoitumisen kahden seuraavan vuoden 
aikana. BI-strategian ja -organisaation 
määritelleistä 90 prosenttia ilmoittaa saavut-
taneensa niihin asetetut tavoitteet.

Pohjoismaisen tiedolla johtamisen kehittä-
mistä koskevan kyselyn kenttätyö toteutettiin 
helmi-huhtikuussa 2013. Affecton vuoden 
2010 syksyllä tuottama kysely tehtiin vielä ’BI’ 
nimellä. Vuonna 2010 keskityttiin pääasiassa 
teknologioihin, eri toimintoihin saatuihin 
hyötyihin sekä BI-strategian kypsyysastee-
seen. Nyt tehdyllä kyselyllä selvitettiin, 
kuinka paljon Pohjoismaissa on tehty tai on 
suunnitteilla erityyppisiä toimenpiteitä sekä 
minkälaisia liiketoimintahyötyjä tehdyistä 
projekteista on saatu. Tarkemmat tiedot 
kyselyn metodista ja vastaajajakaumista 
löydät raportin lopusta.
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Kaikki tiedolla johtamisen lajityypit ovat 
hyvässä vedossa Pohjoismaissa. Jopa Big 
Dataan liittyviä, melko uusia, kehitystoimen-
piteitä on tehty jo lähes 40 prosentissa orga-
nisaatioita viimeksi kuluneen kahden vuoden 
aikana. Kaikkia muita kehitystoimenpiteitä 
on toteutettu vähintään puolessa kaikista 
kyselyyn vastanneista organisaatioista.

Perinteiset toimenpidetyypit ovat edelleen 
suosituimmuuslistan kärjessä. Viimeisten 
kahden vuoden aikana on toteutettu eniten 

Raportointi sekä budjetointi ja suunnittelu ovat olleet yleisimmät tiedolla 
johtamisen kehittämisalueet vuosina 2011-2012.

Olemme tehneet kehittämistoimenpiteitä kahden 
viime vuoden aikana

Kehittäminen hyvässä vedossa

raportoinnin, budjetoinnin ja suunnittelun 
sekä tiedon laatuun liittyviä hakkeita. Myös 
BI-strategian ja -organisaation kehittäminen 
ovat olleet prioriteetissa korkealla.

Tiedolla johtamisen kehittäminen on 
laajentunut perinteisistä raportoinnin ja 
taloudenohjauksenalueilta myös muille 
kehittämisalueille. Organisaatioissa ymmär-
retään, että hyödyntämällä tiedolla johta-
mista organi saatio voi saavuttaa pysyvää 
kilpailuetua.
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Hyviä tuloksia

Edistyneeseen analytiikkaan, raportointiin sekä taloustiedon konsolidointiin 
liittyvät kehitystoimenpiteet ovat täyttäneet parhaiten niihin asetetut tavoitteet. 

Verrattuna moniin muihin it-projekteihin, 
on tiedolla johtamisen kehittäminen onnis-
tunut poikkeuksellisen hyvin. Tyytyväisiä tai 
erittäin tyytyväisiä on eri toimenpideluokasta 
riippuen 81 – 98 prosenttia vastanneista. 
Tyytyväisimpiä ovat edistyneen analytiikan, 
raportoinnin ja taloustiedon konsolidoinnin 
parissa työskennelleet. Jopa uusilla kehittä-
misalueilla, kuten Big Data, tyytyväisyys on yli 
80 prosenttia.

Kehitystoimenpiteillä on saavutettu niille asetetut tavoitteet

Kyselyyn vastaajista yli puolet oli toteut-
tanut ainakin yhden tiedolla johtamiseen 
liittyvän kehitysprojektin viimeisen kahden 
vuoden aikana. Kehitystoimenpiteitä toteut-
taneiden organisaatioiden määrä vaihtelee 
raportoinnin 91:stä Big Datan 42:een.
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Monipuolisia suunnitelmia

Kaikkien tiedolla johtamisen hankkeiden tulevaisuudennäkyvät ovat valoisat, 
sillä kaikki kehittämistoimenpiteet saavat yli 50 prosentin kannatuksen.

Jokaisen kehittämisalueen toteuttamis-
prosentti yltää yli 50 prosentin. Se tarkoittaa, 
että ainakin joka toisessa kyselyyn vastan-
neessa organisaatiossa toteutetaan vähin-
tään viisi erilaista kehittämistoimenpidettä. 
Tämä lupaa vilkkaita vuosia sekä organisaati-
oiden liiketoiminnasta vastaaville ja it-henki-
löstölle että tiedolla johtamisen toimialalla 
toimiville asiantuntijoille.

Teemme toimenpiteitä seuraavan kahden vuoden aikana

Erityisessä suosiossa ovat raportointiin 
sekä tiedon laatuun ja sen hallintaan liittyvät 
kehittämistoimenpiteet. Raportoinnin suosio 
on ollut pysyvästi korkealla, mutta tiedon 
laadun nostamisen merkitys on korostunut 
tietomäärien kasvun ja tietovarastojen konso-
lidointien myötä. Tiedon laadun merkitys on 
havaittu tärkeäksi tekijäksi liiketoiminnan 
sujuvuudelle ja päätöksenteon nopeudelle.

Reporting

Data Quality and Data Governance

Budgeting and Planning

Strategy and Organisation

Collaborative Decision Making

Advanced Analytics

Profitability Management

Dashboards and Scorecards

Financial Consolidation

Big Data

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

16% 55% 26%

11% 64% 24%

15% 61% 24%

12% 53% 30%

21% 51% 25%

17% 45% 35%

9% 49% 39%

38% 51% 11%

24% 52% 22%

20% 65% 15%



7 

Pohjoismainen kysely 2013 

Kyselyssä selvitettiin kymmenen erilaisen 
tiedolla johtamisen kehittämisalueen merki-
tystä liiketoiminnalle, kuinka toimenpiteitä 
on tehty ja tehdään sekä mihin liiketoiminta-
alueisiin niillä on eniten merkitystä. Seuraa-
vassa esittelemme kunkin alueen keskeiset 
löydökset.

Raportointi on kaiken perusta
Raportointi (reporting) on perinteisin tiedolla 
johtamisen alue. Erityisesti talousraportointi 
ja siihen liittyvä reaaliaikainen, kuukausit-
tainen ja kvartaalikohtainen liiketoiminnan 
avainlukujen seuranta on useimmille organi-
saatioille tutuin tiedolla johtamisen osa-alue.

Raportointia on kehitetty lähes kaikissa 
organisaatioissa ja niiden merkitys nähdään 
poikkeuksetta tärkeäksi liiketoiminnalle. 
Koska raportoinnin kehittämistyöstä on 
monissa organisaatioissa kokemusta jopa 
useammalta vuosikymmeneltä, ovat ne myös 
onnistuneet hyvin: yli 90 prosentissa toimen-
piteistä on saavutettu niille asetetut liiketoi-
mintahyödyt.

Liiketoiminnan eri alueista taloushallinto, 
tuotanto sekä myynti ja markkinointi ovat 
vastausten mukaan olleet eniten kehitys-
panosten kohteina. Raportoinnilla haetaan 
liikevaihdon kasvua jopa enemmän kuin 
kustannusten hallintaa.

Mielenkiintoinen havainto on se, että 
it-tehtävissä toimivat ovat liiketoimintajohtoa 
selvästi useammin ilmoittaneet, että organi-
saatiossa on läpiviety raportointiin liittyviä 
toimenpiteitä. Tämä ero voi johtua siitä, että 
kehitysponnistelut eivät ole kohdistuneet 
liiketoiminnan kannalta oikeaan paikkaan 
tai että liiketoimintajohdon mielestä kehitys-
ponnisteluja ei ole tehty riittävästi.

Toimialoista julkisella sektorilla rapor-
tointia ei ole kehitetty samassa tahdissa kuin 
yksityisellä puolella.

Tiedon laatua tarkkaillaan
Tiedon laatu (data quality and data gover-
nance) on noussut vuosi vuodelta tärkeäm-
mäksi tiedolla johtamisen osa-alueeksi. 
Tiedon laatu merkitsee organisaatiolle 
yhtenäistä ja oikea-aikaista päätöksentekoa, 
jonka perustana on kaikille yhtenäinen tieto. 

Kehittämisalueiden väliset erot

Kehittämisen pontimena onkin vastausten 
mukaan useimmiten riskienhallinnan paran-
taminen.

Tällä alueella on merkittävän suuri ero 
koetun tärkeyden ja toteutettujen projektien 
välillä. Vaikka yli 95 prosenttia vastaajista 
näkee tämän alueen tärkeäksi, on vasta 
noin kahdessa kolmasosassa organisaa-
tioita ryhdytty tuumasta toimeen. Tilanne on 
kuitenkin muuttumassa, sillä yli 90 prosenttia 
vastaajista ilmoittaa, että heillä ryhdytään 
kehittämään tätä aluetta kahden seuraavan 
vuoden aikana.

Kuten raportoinnissa, myös tiedon laa-
dussa liiketoimintajohto ilmoittaa harvem min 
kuin it-henkilöt, että organisaatiossa on tehty 
tiedon laatuun liittyviä toimenpiteitä. Kaikki 
vastaajat ovat tyytyväisiä tiedon laadun kehit-
tämisen mukanaan tuomiin liiketoiminta-
hyötyihin. Kehityspanokset jakautuvat melko 
tasaisesti kaikille liiketoiminnan alueille, 
kärjessä myynti ja markkinointi.

Budjetointi ja suunnittelu 
ohjaavat taloutta
Budjetointi ja suunnittelu (budgeting and 
planning) on raportoinnin ohella keskeinen 
tiedolla johtamisen alue.  Sen merkitys 
liiketoiminnalle koetaan tärkeäksi ja siihen 
liittyviä projekteja on myös tehty paljon orga-
nisaatioissa ympäri Pohjolan. Tällä alueella 
onkin toiseksi eniten tehty projekteja rapor-
toinnin jälkeen. Poikkeuksena ovat julkishal-
linnon organisaatiot, joissa alueen tärkeys 
kyllä tunnustetaan, mutta kehittämistyötä on 
tehty huomattavasti vähemmän kuin yksityi-
sellä puolella.

Toteutetut kehitystoimenpiteet ovat tuot-
taneet hyvin odotettuja tuloksia. Niinpä orga-
nisaatiot kehittävät jatkossakin tätä aluetta 
runsaasti. Taloushallinto on luonnollisesti 
alue, johon kehityspanoksia on tällä alueella 
eniten satsattu ja projekteilla pyritään selviin 
kustannussäästöihin.

Strategialla tähdätään maaliin
Liiketoimintatiedon hyödyntämistä ja tiedolla 
johtamista varten yritys tarvitsee strategisen 
näkemyksen ja organisoitumisen (strategy 
and organization). Näillä määritellään, mihin 
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kehittämistoimenpiteillä tähdätään, millä 
toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan sekä 
miten vastuut ja omistajuudet jaetaan organi-
saation sisällä. Tämäntyyppinen strateginen 
näkemys on vahvistunut organisaatioissa 
merkittävästi kolmen viime vuoden aikana.

Affecton vuoden 2010 syksyllä tekemän 
Pohjoismaisen BI-kyselyn mukaan 2010 
kolmannes vastaajista oli dokumentoinut 
BI-strategiansa ja hieman vajaa puolet oli 
käynnistämässä strategian määrittelyn. Nyt 
strategiamäärittelyjä on tehnyt viimeisen 
kahden vuoden aikana kaksi kolmasosaa 
organisaatioista ja reilusti sama määrä aikoo 
tehdä niitä tulevan kahden vuoden aikana. 
Liiketoimintajohto suhtautuu tuleviin kehit-
tämistoimenpiteisiin selvästi skeptisemmin 
kuin it-henkilöt.

BI-strategia ja -organisaation määrittä-
minen ovat liiketoiminnalle tärkeitä ja niiden 
kehittäminen on täyttänyt asetetut tavoitteet. 
Kehittämistoimenpiteiden syyt jakautuvat 
tasaisesti kustannushallinnan, riskienhallin-
nan ja liikevaihdon kasvattamisen kesken ja 
kehittämistyöllä on haettu uutta pontta tasa-
puolisesti kaikille liiketoiminta-alueille.

Yhteisöllisen päätöksenteon 
etsikkoaika
Vastaajat suhtautuvat yhteisölliseen päätök-
sentekoon (collaborative decision making) 
kahtalaisesti.  Vaikka ratkaisuja pidetään 
tärkeinä, ja tehtyjen toteutusten liiketoiminta-
vaikutuksia odotusten mukaisina, toteutuksia 
on melko vähän suhteessa moneen muuhun 
osa-alueeseen. Sekä toimenpidealueen 
tärkeyttä että kehittämistoimenpiteiden 
onnistumista painottaa yli 90 prosenttia 
vastaajista, mutta silti projekteja on tehnyt 
vasta hieman yli puolet vastaajista. 

Mielenkiintoista on huomata, että tällä 
alueella liiketoimintajohto ja it-henkilöt 
ovat yksimielisiä useimmissa asioissa, kun 
it-henkilöiden suhtautuminen on muissa 
osa-alueissa pääsääntöisesti positiivisempi 
sekä toteutettujen kehittämistoimenpiteiden 
että tulevaisuuden suunnitelmien osalta.  
Poikkeamaa nähdään, kun tarkastellaan 
toimenpiteiden toteutusta liiketoiminta-

alueittain. Liiketoimintajohto näkee, että 
kehittämistä tehdään parantamaan myynnin 
ja markkinoinnin sekä tuotannon toimintaa. 
It-henkilöillä painotus on puolestaan talous-
hallinnossa ja muissa hallinnon tehtävissä.

Mittaristot ohjaavat toimintaa
Toimenpiteiden ja niiden tuottamien tulosten 
arviointi erilaisilla mittareilla (dashboards 
and scorecards) on tiedolla johtamisen 
ydintä. Kun organisaation eri tason toimi-
joilla on käytössään paras mahdollinen tieto 
toimintansa vaikutuksista, toimintaa osataan 
ohjata mahdollisimman tehokkaasti.

Sekä liiketoimintajohto että it-henkilöstö 
näkevät mittaristot tärkeinä liiketoiminnalle. 
Siitä huolimatta tätä aluetta ei ole kehitetty 
muihin osa-alueisiin nähden erityisen paljon. 
Tulos on sikäli yllättävä, sillä edellisen, 
vuonna 2010 tehdyn kyselyn tulokset osoit-
tivat, että organisaatioissa oli runsaasti tähän 
alueeseen liittyviä tarpeita.

Kehittämistoimenpiteet ovat jakautuneet 
melko tasaisesti liiketoiminnan eri osa-
alueille ja niillä tähdätään erityisesti liiketoi-
minnan kasvattamiseen. Toimialoista kauppa 
ja palvelut ovat erityisesti kunnostautuneet 
tällä alueella ja julkissektori puolestaan on 
ollut passiivisin.

Analytiikka tuottaa tietoa 
päätöksenteolle
Kehittyneen analytiikan (advanced analytics) 
menetelmät ja työkalut ovat vahvassa kehi-
tysvaiheessa. Kun tietovarastot paisuvat ja 
tarve erityyppisten tietojen yhdistämiseen ja 
hyödyntämiseen kasvaa, on analyysimenetel-
mienkin taivuttava uusiin tarpeisiin ja uusien 
käyttäjäryhmien vaateisiin. Tietomassojen 
kehittyneitä analyysimenetelmiä ovat muun 
muassa simulointi, optimointi ja ennakoiva 
analyysi.

Vaikka kehittyneen analytiikan kehitys-
panoksia on lisätty voimakkaasti verrattuna 
vuoden 2010 kyselyyn, tämän alueen 
käy  tännön toimenpiteet ovat vielä harvinai-
sempia kuin muu tiedolla johtamisen kehit-
täminen. Merkittävää on kuitenkin, että ne 
reilu puolet vastaajista, jotka ovat perehty-
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neet kehittyneen analytiikan käyttöön, ovat 
lähes poikkeuksetta olleet tyytyväisiä (97 %) 
saavutettuihin hyötyihin. 

Tätä aluetta on kehitetty melko tasaisesti 
kaikilla liiketoiminta-alueilla ja tavoitteena 
on ollut sekä kustannussäästöjen saaminen 
että liikevaihdon kasvattaminen.

Kannattavuuden hallinta
Kannattavuuden hallinnalla (profitability 
management) selvitetään liiketoiminnan 
osa-alueiden kannattavuus liiketoiminalle 
sekä yksittäisten tuotteiden ja palveluiden 
kannattavuuden osa-tekijät. Kannattavuuden 
hallinnan avulla organisaatio pääsee kehit-
tämään toimintaansa ja keskittymään niihin 
tuotteisiin tai palveluihin, jotka tuottavat sille 
pysyvää kilpailuetua.

Kannattavuuden hallinnassa on selvä ero 
alan koetun tärkeyden ja toteutettujen kehi-
tyspanosten välillä. Kehittämistä pidetään 
kyllä tärkeinä, mutta käytännön toteutuksia 
on vielä suhteellisen vähän ¬ vain Big Data 
-kehittämistä on toteutettu vähemmän. Tämä 
on sikäli yllättävää, että kannattavuuden 
hallinta on hyvin lähellä liiketoimintaa ja 
sekä it-henkilöstö että liiketoimintajohto 
ovat yhtä vakuuttuneita alueen tärkeydestä 
liiketoiminnalle.

Kannattavuuden hallinta on tuottanut 
hyvin niille asetetut tavoitteet. Kehitystyön 
tärkeys on nähty tärkeimmäksi teollisuu-
dessa ja siellä on myös satsattu toiminnan 
kehittämiseen. Toimenpiteitä on kohdistettu 
tasaisesti eri liiketoiminta-alueille ja niillä on 
haettu erityisesti kustannussäästöjä.

Taloustiedon konsolidoinnilla saadaan 
kokonaisnäkymä liiketoimintaan
Organisaation taloustiedon konsolidoin-
nilla (financial consolidation) yhdistetään 
toiminnan eri sektoreiden kuten tytär-
yhtiöiden, maayhtiöiden ja eri liiketoiminta-
ryhmien taloudellinen tieto yhteen paikaan. 
Konsolidointi huomioi esimerkiksi yrityksen 
sisäiset siirrot, valuuttakurssimuutokset 
ja muut oikean kokonaiskuvan kannalta 
keskeiset korjaavat muuttujat. Taloustiedon 
konsolidoinnin avulla yrityksen johto näkee 

yhdestä paikasta kokonaisuuden ja pääsee 
pureutumaan ja ohjaamaan toiminnan eri 
osien toimintaa tehokkaasti.

Taloustiedon konsolidointia on tehty erityi-
sesti teollisuudessa. Kokemukset ovat olleet 
hyviä ja niiden perusteella kehittämistä 
aiotaan myös jatkaa. Toimenpiteillä haetaan 
sekä kustannussäästöjä että parannusta 
riskienhallintaan.

Big Data on liiketoimintajohdon 
suosiossa
Viime vuosina muotiin nousseet Big Data 
-puhe, eli eri lähteistä kerättävien suurten 
tietomassojen käsittely, on realisoitunut 
rivakasti myös toteutukseen. Noin 40 
prosenttia organisaatioista on tehnyt tämän 
alueen kehittämistyötä ja 57 prosenttia aikoo 
tehdä uusia toimenpiteitä seuraavan kahden 
vuoden aikana. Muihin alueisiin verrattuna 
kehittämisen hyötyjä arvioidaan vielä varo-
vaisesti, mutta kokonaisuutena kuitenkin 
positiivisesti. Viidennes vastaajista ilmoittaa 
tyytymättömyytensä saavutettuihin hyötyihin.

Liiketoiminnan edustajat arvioivat poik-
keuksellisesti Big Datan kehittämistä posi-
tiivisemmin (88 %) kuin it:n edustajat (72 %). 
Syynä saattaa olla se, että it:n edustajien 
odotukset ovat olleet korkeammalla kuin 
liiketoimintajohdon.

Big Datalla haetaan hyötyjä ensisijaisesti 
myynnin ja markkinoinnin sekä tuotannon 
tehostamiseksi. Kehitysponnistuksilla 
haetaan sekä liikevaihdon kasvattamista että 
kustannussäästöjä. 
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Menetelmä ja vastaajajakaumat

Kysely tehtiin helmi-huhtikuussa 2013 
verkkokyselynä. Kysely kohdistettiin Affecton 
asiakaskunnassa Pohjoismaiden 300 
suurimman organisaation liiketoimintajohdon 
ja it:n edustajiin. Vastaajia muistutettiin 
huhtikuun 2013 sähköpostilla kyselystä. 
Vastauksia saatiin 103 kappaletta. Vastaajista 

Vastaajien toimialajakauma

Vastaajista kaksi kolmasosaa työskentelee teollisuudessa, kaupassa ja palvelusektorilla. 
Teollisuudessa painottuu valmistavan teollisuuden osuus ja palveluissa finanssisektori.

Vastaajien tehtäväalue

Vastaajien niukka enemmistö työskentelee tietohallintotehtävissä. Liiketoiminnassa työskente-
levistä pääosa on yleisjohdon, liiketoiminnan kehittämisen ja talousjohdon tehtävissä.

45 prosenttia oli Suomesta ja loput vastaajat 
jakautuivat tasaisesti muihin Pohjoismaihin.

Kyselyn kohdistaminen Pohjoismaiden 
suurimpiin organisaatioihin johti siihen, että 
kaksi kolmasosaa vastaajista työskentelee 
yrityksissä, joissa on yli 1000 työntekijää.

Retail and 
services 33%

Industry  
33%

Others 
10%

Public sector and 
healthcare 24%

Business 
48.5%

IT 51.5%

Affecto Finland Oy, www.affecto.fi
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Affecto Pohjoismaissa:

Affecto Finland Oy
Atomitie 2  
00370 Helsinki
puh. +358 205 777 11
fax +358 205 777 199
sähköposti: etunimi.sukunimi@affecto.fi
info.fi@affecto.com 
www.affecto.fi
Muut toimipisteet: Turku, Rauma, Tampere, Jyväskylä ja Joensuu

Affecto Sweden AB
Holländargatan 17  
SE-111 60 Tukholma, Ruotsi
puh.: +46 8 444 98 00
info.se@affecto.com
Muut toimipisteet: Gothenburg, Karlstad ja Malmö

Affecto Norway AS
Stortorvet 10  
P.O. Box 324 Sentrum 
N-0103 Oslo, Norja
puh.: +47 22 40 20 00
info.no@affecto.com
Muu toimipiste: Bergen

Affecto Denmark A/S
Lyngbyvej 28  
DK-2100 København Ø, Tanska
puh.: +45 39 25 00 00
info.dk@affecto.com

Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä 
Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään 
tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. EIM on kokonaisvaltaista 
tiedon hallintaa, mikä huolehtii informaation hyvästä käytettävyydestä ja hyödyntämisestä stra-
tegisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.
Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia 
asiakas- ja toimialakohtaisia ratkaisuja ja palveluja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton 
pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa.
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