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Mikä on Power BI?

Power BI on Microsoftin 0365 ekosysteemiin kuuluva, 

maailman käytetyin raportointiratkaisu. 

Se mahdollistaa tiedon noutamisen eri tietolähteistä, 

räätälöidyn mallintamisen, raporttien tuottamisen ja 

visualisoinnin. 

Power BI toimii pilvessä, jolloin reaaliaikaisia raportteja voi 

jakaa sekä tarkastella tietokoneella, tabletilla tai 

älypuhelimella.
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Lyhyesti: Lähes mitä tahansa voidaan raportoida Power 
BI:llä, kunhan tieto saadaan tuottavista järjestelmistä 
ulos. Power BI:ssä on jo valmiina yli 100 suoraa 
rajapintaan. Näiden lisäksi mikä tahansa 
määrämuotoinen tieto voidaan ajaa reaaliaikaisesti tai 
eräajoina erilliseen tietovarastoon (esim. SQL) ja siitä 
Power BI-pilvipalveluun.

Myös useimmat tiedostotyypit Excelistä PDF:ään voivat 
toimia tietolähteinä.

Mitä voi Power BI:llä raportoida?

Power BI

+1800 Financial 
dashboard esimerkkiä.

Klikkaa >>

Community

https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/bd-p/DataStoriesGallery
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Reaaliaikaisuus

Pilvipohjaiset raportit 
aina ajan tasalla. 
Liiketoimintaa voi 

johtaa reaaliajassa. 

Jaettavuus

Raportit on helppo 
jakaa ja räätälöidä 

oikeille kohderyhmille 
sopiviksi.

Ylivoimainen 
liitettävyys

Työkaluun voidaan 
yhdistää tietoa suoraan 
yli sadasta eri lähteestä 

ja järjestelmästä.

Tuttu

Excel on liiketoiminta-
ihmisten 

äidinkieli. Power BI on 
puolestaan excelin

tulevaisuus.

Kustannus

Power BI on todella 
edullinen, 

käyttäjäkohtainen 
lisenssi maksaa vain 

8,40 eur/kk.

Miksi valita Power BI?



Power BI Midpointedilla: 
Koko liiketoiminta 

visualisointuna

Tukipalvelu-, tuntikirjaus, myynti- ja liikevaihtoraporttien PowerBI -
visualisoinneista kerätään koontinäytölle – dashboard – kokoelma 
keskeisintä liiketoimintadataa. 

Dashboard on kaikkien työntekijöiden saatavilla (tietokone, mobiili, 
tabletti) ja lisäksi se näkyy yrityksen avokonttorin isolla infonäytöllä. 

Reaaliajassa päivittyvät raportit ovat yrityksen johtamisen  keskeisin 
työkalu. Lisäksi se on nykyaikainen, visuaalinen työkalu motivoimaan koko 
henkilöstä parempiin myyntituloksiin ja säännöllisiin tuntikirjauksiin.
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Power BI asiakkaalla: 
Kustannuslaskenta

Asiakkaamme, rakennusjätteiden kierrättäjä, vastaanottaa, lajittelee, 
prosessoi ja kuljettaa jätettä. Osa jätteestä viedään jatkokäsittelyyn ja osa 
myydään.

Vastaanoton ja viennin punnituksissa ajetaan asiakkaan ERP:iin jätteen 
määrät, laadut, päivämäärät jne. Kustannukset menevät taloushallinnon 
järjestelmään, kuten myös laskutettavat tulot.

Taloushallinnon järjestelmästä tieto siirtyy erilliseen tietokantaan, josta se 
noudetaan Power BI-raportille.

Power BI-raportti yhdistää kulut ja jäte-erät kustannuslaskelmalle laskien 
jokaisen jätekuution ja –kilon kannattavuuden yritykselle.
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Power BI asiakkaalla: 
Asianajotoimistot

Asianajotoimistoille olemme tehneet useita (+20) eri Power BI dashboardeja. Tässä esitelty niistä 
kolme.

Toimeksiantoraportti

Seuraa uusien toimeksiantojen määrää 
sekä peilaa historiallista uuden 
toimeksiannon arvoa, eli kuinka paljon 
liikevaihtoa se tuottaa. Varsinkin raportin 
kumulatiivinen näkymä kertoo yhdellä 
silmäyksellä mihin suuntaan liikevaihto on 
kehittymässä.

Tehdyn työn arvoraportti

Kertoo minkä arvoinen työtunti 
todellisuudessa on. Monenlaiset 
sopimustyypit, Pro Bono-toimeksiannot 
jne, tekevät tuntien todellisen arvon 
määrittelemisestä monimutkaista ja 
työteliästä, mutta Power BI-raportilla 
reaaliaikainen vastaus löytyy heti.

Vuosihyvitysraportti 

Laskee asiakkailta laskutettujen palkkioiden 
perusteella vuosittaisen, sopimusehtoihin 
määritellyn hyvityksen. Hyvitys perustuu 
konsernilaskutukseen, joten sen laskeminen käsin 
on aikaa vievää ja virheherkkää. Power BI-raportti 
laskee hyvityksen määrän hetkessä ja luo samalla 
asiakkaalle lähetettävän dokumentin 
laskuliitteineen.
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2. 
Raporttimallien 
toteutus

Toteutetaan POC (proof
of concept) live-versiot 
raporteista. 
Optimoidaan ja 
testataan niitä yhdessä 
asiakkaan kanssa.

4. 
Datan päivitys 
varmistetaan

Seurataan, että datat ja 
raportit toimivat 24/7 ja 
oikein. Autetaan ja 
tuetaan asiakasta 
PowerBI:n käytössä.

1. 
Datalähteet

Selvitetään 
yksityiskohtaisesti mitä 
dataa tarvitsemme, 
mistä ja miten se 
noudetaan 
(suoraan/tieto-
varastoinnin avulla).

Esiselvitys ja 
tavoitteet

Tutustutaan asiakkaan 
liiketoimintaan, 
raportoinnin tarpeisiin ja 
Power BI:n tarjoamiin 
mahdollisuuksiin.

Tarjous PowerBI-
projektista

Power BI –projektin vaiheistus.

3. 
Live-versioiden 
toteutus

Kun asiakas on 
tyytyväinen POC-
raportteihin, toteutetaan 
niihin reaaliaikaiset 
datatuonnit. 

POC Projekti
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POC

POC:in tulos on täysin 
toimiva, otantadataan 
perustuva raportti. POC 
demonstroi miten valmis 
tuote tulee toimimaan ja 
auttaa hahmottamaan mitä 
toiminnallisuutta lopulliselta 
raportilta halutaan ja miltä 
se voisi näyttää.

Kustannus: n. 3 000 €

Projekti

Projekti kestää tyypillisesti 1-2 
henkilötyöviikkoa ja tuloksena 
syntyy sovittu, automaattisesti 
päivittyvä raportointiratkaisu.

Kustannus: alk. 2 000 
/dashboard

Lisenssit ja kulut

Jatkuvat kulut koostuvat Microsoftin 
lisensseistä ja mahdollisista 
tietovarasto-/yhteyskuluista 
kolmannen osapuolen datalle (esim. 
rajapinta tai tietovarasto 
taloushallinnon järjestelmädatalle).

Kustannus: 8,40 €/käyttäjä/kk
(+ mahd. yhteyskulut)

Power BI –projektin kustannukset.



It-ulkoistus ja 
tuki

Office 365 + 
moderni työ

Ohjelmisto-
robotiikka

Power BI
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20-500
hengen yritykset

20 
konsulttia

2,3
milj.€ (2019)

Helsinki + Oulu

Lupaamme, että IT:nne toimii ja teette työtänne tehokkaammin ja fiksummin 
nykyaikaisten pilvisovellusten avulla. 


