
point of view

SAS® Analytiikan 
Neuvontapalvelut 
Liiketoiminnan löytöretket analytiikkaan

Analytiikka tarkoittaa menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja, joilla 
organisaation tietojärjestelmissä sijaitseva data saadaan jalostet-
tua paremmiksi päätöksiksi. 

SAS on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan auttanut organisaatioita 
hyödyntämään tietopääomaansa tarjoamalla edistyksellisiä ohjel-
mistoratkaisuja ja monipuolisia palveluita analytiikan alueella. 

Analytiikka ei ole vain tietotekniikkaa ja matematiikkaa, vaan sen 
tehtävänä on palvella organisaation toimintaa ja tuottaa sille hyöty-
jä. Analytiikalle on oltava tarve, joka kumpuaa tarpeesta ymmärtää 
toimintaa paremmin ja siten esimerkiksi kasvattaa liikevaihtoa, 
parantaa tulosta, saada aikaan kustannussäästöjä tai torjua väärin-
käytöksiä.

Neuvontapalvelu kytkee             
analytiikan liiketoimintaan
SAS® Analytiikan Neuvontapalveluissa autamme asiakkaita tunnis-
tamaan ja priorisoimaan liiketoiminta-analytiikkaan ja liiketoimin-
tatiedon hallintaan liittyviä kehitysmahdollisuuksia sekä varmista-
maan, että hankkeista saadaan täysi hyöty irti. 

Tiimissämme yhdistyy ymmärrys asiakasorganisaatioiden ylimmän 
johdon agendasta ymmärrykseen tiedon ja analytiikan mahdol-
lisuuksista. Siten toimimme siltana liiketoiminnan ja IT:n välillä ja 
vastaamme analytiikan käyttöönotossa tärkeisiin asiakasorganisaa-
tion haasteisiin.

Konkretia on A ja O
Analytiikan hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä edellyttää 
hyvää käsitystä liiketoimintaympäristöstä ja -tarpeista sekä kehit-
tämisen tahtotilasta. Ymmärrys ja tahto eivät kuitenkaan yksin riitä, 
vaan tunnistettujen kehitysideoiden tulee olla myös toteutettavissa. 

Ohjelmistoyritystaustan ansiosta tiimillämme on tukevasti jalat 
maassa. Peilaamme jatkuvasti havaintojamme alan johtavien ratkai-
sujen ominaisuuksiin ja analyytikoiden asiantuntemukseen. Siten 
varmistamme, että kaikki mitä suosittelemme, on toteutettavissa ja 
vältämme sortumasta vastuuttomaan viisasteluun.

SAS® Analytiikan Neuvontapalvelut 
Neuvontapalvelut tarjoavat muutamasta viikosta pariin kuukauteen 
kestäviä selvityksiä, joiden avulla pyritään vastaamaan yhteen tai 
useampaan seuraavista kysymyksistä:

•	 Mitä? – Tunnistetaan täsmälliset kehitysalueet sekä niihin liittyvät 
käytännön haasteet, tarpeet ja mahdollisuudet. Priorisoidaan 
havaitut kehityskohteet.

•	 Miten? – Hahmotetaan, miten analytiikan käyttöönotto ja hyödyn-
täminen olisi järkevintä toteuttaa. Useimmiten tuloksena on kuvaus 
järjestelmästä ja sen soveltamisesta 

•	 Miksi? – Ymmärretään millaisia hyötyjä analytiikalla voidaan 
saavuttaa. Laskemme sekä euromääräiset suorat hyödyt että muut 
tunnistetut epäsuorat hyödyt.

palvelumme



Neuvontapalvelut minimoivat analytiikkaratkaisun hankintapäätök-
seen liittyvät riskit ja varmistavat asiakkaalle kannattavan investoin-
nin.

Selvitykset edellyttävät tiivistä yhteistyötä SASin ja asiakasorgani-
saation kesken. Työskentely muodostuu työpajoista ja niiden välillä 
tehtävistä haastatteluista sekä SASin itsenäisestä työstä, kuten 
dokumentaatiosta. Selvitykseen on myös mahdollista yhdistää 
asiakkaan datalla tehtävä analyyttinen harjoitus, joka entisestään 
konkretisoi havaintoja.

Liiketoimintalähtöinen 
tiedon ja analytiikan 
hyödyntämismahdolli-
suuksien tunnistaminen, 
arviointi ja priorisointi

Tarkempi selvitys valitun 
liiketoimintaprosessin 
nykytilasta ja  kehitysmah-
dollisuuksista analytiikan 

avulla.

Asiakkaan datalla tehtävä 
koeponnistus analytiikan 
konkretisoimiseksi ja edel-
lytysten todentamiseksi.

Analytiikan avulla saavutet-
tavien liiketoimintahyötyjen 
tunnistaminen ja hyötylas-
kelman tekeminen. 

Analytiikan hankin-
tapäätöstä tukevien 
suunnitelmien tekeminen, 
mm. järjestelmäkuvaus ja 
projektisuunnitelma.

Missä voin hyödyntää analytiikkaa ja mistä on                
järkevintä aloittaa?

SAS® Analytiikkakartoitus 

Sisältö: 
Yrityksissä on lukuisia analytiikan hyödyntämiskohteita, mutta 
niiden tunnistaminen ja priorisointi voi olla haastavaa.  Analytiikka-
kartoituksen avulla käydään intensiivinen vuoropuhelu analytiikan 
mahdollisuuksista organisaatiossa. 

Prosessin aikana haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

•	 Mitä	on	analytiikka	ja	mitä	asioita	analytiikan	avulla	voidaan	ratkoa?
•	 Kuinka	muut	organisaatiot	hyödyntävät	analytiikkaa?
•			Mitä	haasteita	ja	kehittämistarpeita	yrityksessämme	on,	joissa	

analytiikka	voi	auttaa?
•			Miten	nämä	tunnistetut	kehittämismahdollisuudet	kannattaa		 												

priorisoida?	

SAS® Analytiikan Neuvontapalveluiden tarjonnan osa-alueita:

Prosessi ja osallistujat:
Palvelu koostuu kolmesta vaiheesta: 
1. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään 2-4 yksilöhaastattelua, joiden 
tuloksena muodostuu jäsennelty käsitys yrityksen toimintaympä-
ristön haasteista, tarpeista ja mahdollisuuksista. Tästä muodostuu 
sisältö toiseen vaiheeseen: työpajaan.

2. Työpaja kestää 4-6 tuntia ja siinä käydään läpi tulokset haastatte-
luista, valittuja toteutusesimerkkejä sekä kolmivaiheinen työskente-
lyosio. Työskentelyosio sisältää potentiaalisten kohteiden tunnista-
misen ja jalostamisen, analytiikan keinovalikoiman kohdentamisen 
tunnistetuille tarpeille sekä kehittämiskohteiden priorisoinnin. 
Työpajavaiheeseen voi osallistua 5-20 henkilöä.

3. Työpajan tuloksista laaditaan loppuraportti, joka esitellään avain-
henkilöille. Tässä kolmannessa vaiheessa käsitellään potentiaalisten 
hyötyjen merkittävyyttä liiketoiminnalle ja sen pohjalta tehdään 
johtopäätöksiä jatkotoimenpiteistä.

Tuotokset ja hyödyt:
Prosessin tuloksena syntyy avainhenkilöiden keskuudessa yhtenäi-
nen näkemys analytiikan hyödyntämis- ja vaikutusmahdollisuuksista 
sekä tunnistettujen kehityskohteiden priorisoinnista ja aikataulusta.

Palvelu on maksullinen ja sen hinta on 8.900 € + alv. 
SAS pidättää oikeuden hintamuutoksiin. 

Neuvontapalvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi 
kokonaisuuksiksi. Ne voivat pitää sisällään liiketoimintalähtöisen 
analytiikkakartoituksen tai yksityiskohtaisemman analyysin vali-
tun prosessin kehittämisestä.

Alla olevassa kuvassa neuvontapalveluiden tarjonnan osa-aluei-
ta.



Mitä liiketoiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä analytiikan 
avulla voidaan saavuttaa?

SAS® Arvonmääritys 

Sisältö:
Arvonmääritys (business case) luo liiketaloudellisen perustan 
hankkeiden priorisointiin ja päätöksiin kehityspanostuksista. Tämä 
palvelu on luonteva jatkovaihe sitä edeltävälle Analytiikkakartoi-
tus-vaiheelle.

Palvelulla etsitään vastauksia tunnistettujen kehityskohteiden talou-
dellisesta hyödystä:

•	 Mikä	on	hyödyn	nykyarvo	(net	present	value)	valitulla	laskenta-
jaksolla	ja	investoinnin	tuottovaatimuksella?

•	 Missä	ajassa	investointi	maksaa	itsensä	takaisin?	
•			Mikä	on	yhden	kuukauden	menetetty	tuotto,	jollei	ratkaisua	

toteuteta?
•			Miten	kohdeyritys	suoriutuu	verrattuna	verrokkiyrityksiin	ja	toimi-

alaan	(benchmarking-analyysit)?	

Prosessi ja osallistujat:
Palvelu muodostuu kahdesta vaiheesta: 
1. Ensimmäinen vaihe edellyttää 2-4 tapaamista kehityskohteiden 
hyötyelementtien valitsemiseksi ja arvottamiseksi. Esimerkkejä 
hyötyelementeistä ovat kustannussäästöt sekä lisämyyntimahdolli-
suudet. Asiakas asettaa lopulliset tavoitearvot, mutta SAS-asiantunti-
jatiimi tarjoaa tarvittaessa esimerkkejä ja laskentamalleja. 

2. Toisessa vaiheessa käsitellään asiakkaan kanssa ensimmäisessä 
vaiheessa syntynyt tulosparannusraportti. Samassa yhteydessä 
voidaan tehdä myös muutoksia ja hienosäätöä tulosparannuslaskel-
maan. 

Tuotokset ja hyödyt:
Palvelun tuloksena muodostuu taloudellinen tulosparannuslas-
kelma. Yhteisen työstämisen seurauksena se muodostaa vankan 
perustan kehitysinvestoinnille.

Palvelu on maksullinen ja sen hinta on 6.500 € + alv. 
SAS pidättää oikeuden hintamuutoksiin.  

Neuvontapalvelut minimoivat analytiikkaratkaisun hankintapäätökseen liittyvät riskit ja 
varmistavat asiakkaalle kannattavan investoinnin.
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Analytiikan                     
keinovalikoimaa.

Analytiikka tarkoittaa menetelmiä, työkaluja ja toimintata-
poja, joilla organisaation tietojärjestelmissä sijaitseva data 
saadaan jalostettua paremmiksi päätöksiksi.

Haluatko	tietää	lisää?	Ota	yhteyttä:
Ismo Saukkonen, puhelin: 050 384 3157, sähköposti: ismo.saukkonen@sas.com 
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