
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivi Mikkonen  

 
TIETOHALLINTOSTRATEGIAOHJEISTUKSEN LAATIMINEN KAISANET 

OY:LLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

Kajaanin ammattikorkeakoulu 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 

Kevät 2016 



 

 OPINNÄYTETYÖ 
 TIIVISTELMÄ 
  
  
  
  Koulutusala Koulutusohjelma  
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 

  
  Tekijä(t)  

Päivi Mikkonen 

 
  Työn nimi  
Tietohallintostrategiaohjeistuksen laatiminen Kaisanet Oy:lle 

 
vaihtoehtiset  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Ohjaaja(t)   
       Timo Partanen 

 
Toimeksiantaja 
Kaisanet Oy 

  
  Aika Sivumäärä ja liitteet 

Kevät 2016 66 

  
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää tietohallintostrategialle toimiva rakenne ja suunnitella tietohallintostrate-
giarunko sekä lyhyt ohjeistus kunkin osion laatimiseksi. Tietohallintostrategiarunko laadittiin erityisesti Kaisanet 
Oy:n tarpeisiin eli nopeasti muuttuvan liiketoiminnan yritykselle, jossa liiketoimintojen tarpeet tulee huomioida 
tietohallinnon toiminnassa ja strategisessa suunnittelussa. Liiketoiminnat huomioiden laadittu tietohallintostrate-
gia mahdollistaa tietohallinnon toimimisen aidosti liiketoimintoja tukien ja niiden toimintaa tehostaen. Rungon 
ohjeistus on kuitenkin jätetty yleisele tasolle, jotta sitä voitaisiin helpommin hyödyntää muissakin organisaatioissa.  
 
Opinnäytetyössä käytettiin konstruktiivista tutkimusstrategiaa, jossa pyritään teorian ja käytännön toteutusten 
tutkimisen kautta muodostamaan uusi ratkaisu. Muiden organisaatioiden tietohallintostrategioiden käsittelyssä ja 
yhteenvedossa käytettiin laadullista tutkimusta. Tavoitteena muiden organisaatioiden tietohallintostrategioiden 
tutkimisessa oli saada aikaan kokonaiskuva hyväksi havaituista osioista tietohallintostrategioissa. 
 
Teoreettisessa osassa käsiteltiin tietohallinnon roolia organisaatiossa sekä strategiaprosessia ensin yleisesti ja sen 
jälkeen tietohallintostrategian erityispiirteiden osalta. Tutkin myös tietohallintostrategian mahdollisia viitekehyksiä 
nimenomaan Kaisanet Oy:n näkökulmasta. Lisäksi tutkin aiempien tutkimusten tuloksia tietohallintostrategioiden 
laadinnasta ja jalkauttamisesta organisaatioon. Laadullisessa tutkimuksessa käsittelin seitsemän julkista tietohallin-
tostrategiaa ja tein yhteenvedon eri osioiden käytöstä niiden sisällöissä. 
 
Tietohallintostrategian laatimiseen on syytä osallistua henkilöitä kaikilta tahoilta, joiden työskentelyyn sillä on 
suoraan vaikutusta. Tämä auttaa henkilöitä sitoutumaan tietohallintostrategiaan ja toisaalta strategiassa tulee 
huomioitua paremmin eri näkökulmat, jotka yksin tehtävänä työstönä jäisivät helposti huomaamatta. Tietohallin-
non toiminta vaikuttaa nykyään organisaatiossa kaikkien päivittäiseen työhön, joten tietohallintostrategia tulee 
myös viestiä koko organisaatioon niin, että henkilökunta ymmärtää, miksi tietohallinto tekee erilaisia valintoja ja 
esimerkiksi käynnistää uusia projekteja.  
 
Opinnäytetyössä esitellään tietohallintoa sekä tietohallinnon ja liiketoimintojen välistä yhteistyötä ja sen ongelmia. 
Hyvä jatkotutkimuskohde olisi tietohallinnon erilainen organisoituminen ja saisiko sillä parannettua tietohallin-
non ja liiketoimintojen välistä keskustelua ja toimintaa. Tietohallintostrategiarungon yhtenä osana ovat myös mit-
tarit. Tietohallinnon mittaaminen ja siihen sopivat mittarit olisivat myös tärkeä jatkotutkimuskohde, koska tieto-
hallinnon toiminta ei ole helposti lukuarvoin mitattavaa. 

Kieli  suomi 

Asiasanat tietohallinto, tietohallintostrategia, strategia, strategiaprosessi, strategiaviestintä 

Säilytyspaikka  Verkkokirjasto Theseus 
 Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto  

 



 

    THESIS 
ABSTRACT 

  
    

School Degree Programme 

Business Enterpreneurship and Business Competence 

  
  Author(s)  

Päivi Mikkonen 

 
  Title  
IT strategy guidance for Kaisanet Oy 

 
vaihtoehtiset  Optional Professional Studies Instructor(s)  
      Timo Partanen 

 
Commissioned by 
Kaisanet Oy 

  
  Date Total Number of Pages and Appendices 

Spring 2016 66 

  
  The objective of this thesis was to examine the most functional structure for a IT strategy, and based on that 
examination, to design a frame and a guidance for the IT strategy and its sections. IT strategy frame was de-
signed especially for Kaisanet Oy, which is a ICT-service company. ICT services vary quite rapidly and create 
demands on business to adapt to changes. When business needs are considered in IT strategizing, it will genuine 
help IT department to support and to boost business. 
 
The research strategy on this thesis was the constructive, on which the purpose is to study theory and practice, 
and by combining study results to make a new resolution. The qualitative research was used on studying IT strat-
egies of other organizations. The purpose of studying other IT strategies was to get a general view of which sec-
tions were valued necessary in a IT strategy. 
 
At the theory part of this thesis the role of IT department, the strategy process in general and the special IT 
strategy process features are examined. I studied different kind of frames of reference for the IT strategy, espe-
cially for Kaisanet Oy, and its needs. Several previous researches about IT strategizing, and how to implement 
strategies to organization, were included in to my study also.  The summary of the IT strategies of other organi-
zation was also made in this part. 
 
There should be several participants in IT strategizing. For the section planning those persons should be in-
volved in, whose daily work have impact on the section. Participating on planning will help persons to get en-
gaged in to the IT strategy. The IT strategy will be much better, when there are people with different point of 
views participating. IT effects on everyone in an organization, so it is important to communicate IT strategy to 
all employees. Proper communication will help them to understand why the IT department makes different kind 
of decisions and, for example, starts a new project. 
 
The IT department, and co-operation between the IT department and businesses, including the co-operation 
problems, are explained in this thesis. It would be worth of further studies to examine different kind of IT or-
ganization models and how those models would effect on co-operation – which needs more communication and 
activity. One section in the IT strategy frame is measuring and meters. Measuring of IT is difficult, because there 
are rare numeric meters, still measuring is important for the quality and development. Measuring of IT would 
also be interesting object to research more. 
 
Language of Thesis Finnish 

Keywords IT, strategy, strategy process, IT strategy, strategy communication 

Deposited at  Electronic library Theseus 
 Library of Kajaani University of Applied Sciences 

  



 

ALKUSANAT 

Oppia ikä kaikki. 

Tämän opinnäytetyön kanssa kävi, kuten useimmiten käy tietojärjestelmäprojektien kanssa. 

Aikataulu petti, kustannuksetkin ylittyivät ja resurssienkäytön arvioinnissa tuli virhe. Silti pro-

jekti valmistui ja lopputulos on kyllä tällä kertaa sitä, mitä työltä haettiinkin. Vaikka ehkä 

ulosantini työn koulimana ei tuottanut niin helposti ulkopuolisen tulkittavaa tuotosta, niin 

itselleni tämä oli iso oppimisprojekti ja sain paljon hyödyllistä tietoa, välineitä ja osaamista 

oman työni hoitamisen kannalta laajemminkin.  

Jos olisin tiennyt opiskelujani aloittaessa eteen tulevista, töihin liittyvistä suurista haasteista, 

olisin siirtänyt opintojen aloittamista. No, en tiennyt ja opinnot venyivät. Olenkin kiitollinen 

Kajaanin ammattikorkeakoululle siitä, että opintoja voi suhteuttaa työtilanteeseen – vaikkei 

opintojen venyminen tietenkään kenenkään tavoitetila ole. Näin kuitenkin minulla oli mah-

dollisuus saada suoritettua tutkinto loppuun ja voittaa itselleni asettamani haaste. Kiitän am-

mattikorkeakoululta myös työni ohjaajaa Timo Partasta ja yliopettaja Jaana Lappalaista pit-

kästä pinnasta ikuisuusopiskelijan työn etenemisen suhteen.  

Kaisanet Oy:lle kiitos opinnäytetyöaiheen antamisesta ja työnantajan edustajalle, esimiehelle-

ni Esko Suomalaiselle kiitokset siitä, että olen voinut keskustella opinnäytetyöni sisällöstä 

hänen kanssaan ja jalostaa näin ajatuksiani sekä työtäni paremmaksi. 

Omat kiitoksensa ovat ansainneet myös perheeni ja ystäväni, varsinkin Mari Mankinen, joka 

on jaksanut uutterasti kannustaa minua rinnallani koko opintojeni ajan.  Hänen kanssaan in-

nostuin hoitamaan fyysistä kuntoanikin niin, että myös henkinen jaksamiseni parani ja hel-

potti opintojen loppuun saattamista. 

”Itsensä voittaminen on voitoista ensimmäinen ja paras.” (Filosofi Platon) 

 
Kajaanissa 28.5.2016 
 
Päivi Mikkonen  



 

EXTENDED ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was to examine and recognize the most functional structure for 

IT strategy, and based on that examination to design a frame and a guidance for IT strategy 

and its different sections. IT strategy frame was designed especially for Kaisanet Oy, which 

is an ICT-service company. ICT and services depending on ICT alter quite rapidly. That 

creates demand on business to adapt to those changes to maintain status on market. Very 

often this means that IT systems should be able to fulfill those new demands. IT department 

should also be able to change their IT systems and processes so, that they will serve business 

as needed. All business needs should be considered on daily basis at the IT department and 

also taken into account when making strategic planning for the future. When business needs 

are considered in IT strategizing, it will genuine help IT department to support and to boost 

business.  

 

My thesis was a qualitative study and the research strategy on this thesis was a constructive, 

on which the purpose is to study theory and practice, and by combining study results to ma-

ke a new resolution. I studied the basic strategy process and modern version about it. I read 

about strategy tools and for which kind of strategies they are best for. At last, I studies about 

the IT strategy and does the IT strategy process differ from the basic strategy process.  Still, 

I didn’t concentrate only on strategy process and IT strategies, but also studied about prob-

lems at implementing strategy, why implementing fails. The problems in implementation of 

the strategy and the root causes of the problems are important for developing the strategy 

process and communication. Analyzing different IT department roles and the co-operation 

between IT department and business was also my target. The role of the IT department 

draws the first guidelines for the IT functions, as the business waits for example cost-

effectiveness or new IT solutions for business needs. Co-operation and active communicati-

on between IT department and business is vital, when IT department tries to do the right 

things at the right time to help business achieve better results.  

 

The qualitative research was used on studying IT strategies of other organizations. The pur-

pose of studying other IT strategies was to get a general view of which sections were valued 

as necessary in IT strategies. I chose seven public IT strategies and analyzed their structure, 

informativity and specialties. I also paid attention to the pictures, charts and tables if there 

were used any. I made summary of sections, which those organizations had all used in their 



 

strategies, and I also pointed out some specialties I considered to be useful for my work. I 

studied also previous researches to learn what other researchers had found to be important 

in IT and strategizing.  

 

I made my thesis for Kaisanet Oy, which is ICT-service company founded at year 2011. Its 

owners are Kainuu Telephone Co-operative and Telephone Co-operative IPY, whose bu-

sinesses were transferred to Kaisanet. There are 100 employees working at two offices, ap-

proximately 60 persons at Kajaani and approximately 40 persons at Iisalmi. Kaisanet has bu-

siness at quite wide area, clients are located at Kainuu, North Savonia, North Karelia and 

Koillismaa. Employees have to work at broad area and for their working is secure mobile 

work environment needed. The four main businesses of Kaisanet are consumer services, 

corporate services, corporate IT services and operator services. Kaisanet has two service 

centers, one at each office. There are possibility to shop computers, mobile phones, televisi-

ons and accessories for those products. Customers can also pay Kaisanet service bills and 

manage their service contracts at these service points. Kaisanet is part of Finnet Association. 

Main purpose of Finnet is lobbying for member companies. It also advance development 

and co-operation for members. One important task is co-operation with authorities, because 

there are many laws and regulations, which had to be noticed at member companies. Em-

ployees at member companies have access to Finnet extranet to get information needed. The 

field of operations also demands quite strong information security of IT systems. 

 

Theoretical frame of reference was based mainly on strategy and strategy process literature. I 

studied many IT articles, mostly about IT department and its role but also about the IT stra-

tegy work and about co-operation between the IT department and business. I used quite 

much IT oriented web site containing lot of information and tools. That site has been used 

at Kaisanet IT department as frame of reference to develop IT functions and processes. 

When examining IT functions history I used literature.  IT changes all the time. So the best 

information, what it is now and what its challenges are now, can be found only from articles 

and web sites. Strategy process is mainly always quite similar, was the question of a business 

strategy or a sub-strategy, like the IT strategy. I used common literature for examining stra-

tegy, strategy process and tools for strategizing. I had to study more about IT strategy and its 

special features, and for those studies I used articles and previous researches. Co-operation 

between the IT department and business plays big role for the IT strategy, so I studied met-

hods to improve it and used mainly articles for that. I could also put to good use conference 



 

material from the Finnish IT service management conference about finding mutual language 

for the IT department and business.   

 

The goal of my thesis was to generate the actual structure of IT strategy for Kaisanet and 

write a short guidance for every section. Guidance is to explain how it would be the best 

way to plan the section in practice and who should be participating planning it. For choosing 

the proper sections I used the summary I made from IT strategies of other organizations. I 

checked it back on the theory, because I wanted there be the important strategy sections. I 

had also studied the problems of implementing strategies, and I found that mainly problems 

with implementation were caused of poor communication of strategy. It was said at strategy 

literature, that communicating the strategy is very important. Still, the lack of communicating 

strategy seems to be a general problem and it should be paid attention to much more. That’s 

why I added a section of communication plan to IT strategy structure. In that section should 

be told what things are communicated about IT strategy and its changes to whom, when and 

how.  

 

IT effects on anyone at organization, so it is important to communicate IT strategy to all 

employees. Proper communication will help them to understand why IT department makes 

different kind of decisions and for example starts new projects. However, people in different 

roles needs different information given different ways. For example, when IT system will be 

changed, management needs information on what grounds the change will be done, how 

much it will cost and how the change will improve or help business to get more profitable. 

Information can be sent by email. While to employees, who will use that IT system and to 

whose work it will have big impact on, it have to be told face to face. They need the same 

grounds about the change, but they need also to know, how they work will change, how they 

will be trained and where to get the support to the change.  

 

For each section I wrote short description, what should be presented in that part of IT stra-

tegy. I also wrote my idea of participants for planning and writing each section. The main 

idea is that participants are employees, on whose daily work that section will have impact. 

Participating on planning will help person to engage to IT strategy. IT strategy will also be 

much better, when there are people with different point of views participating. If one would 

manage the whole IT strategizing, could many of those matters be unnoticed. 



 

I could have determined my thesis as creating IT strategy for Kaisanet Oy, instead of the 

structure of IT strategy, but in my opinion it was more useful to plan more general structure, 

which can be used for other organizations too. Because my work doesn’t contain any classi-

fied information, it can be published as public. 

 

The research problem was about IT strategy for ICT-service company. ICT changes rapidly 

and IT department should be able to adjust its functions, IT systems and processes to sup-

port and boost business, although the business needs are changing rapidly too. This can be 

achieved only by close co-operation between IT department and business, but this seems to 

be all-time problem. IT department and business don’t communicate enough. In my plan of 

IT strategizing, business will participate through regular IT and business meetings. At those 

business meetings will be discussion about business needs, but as well IT departments plans 

for future and how business can take advantage of them. One meeting should be held befo-

re budgeting the next year, so the possible investments and changes to former plans can be 

considered at planning next year. 

 

There are many different ways to strategize depending on the size and culture of organiza-

tions. The most affecting thing is however the management and how it wants to do the stra-

tegizing. Usually strategizing is linear and long lasting, hard work and it is done by manage-

ment. At modern and flexible strategizing should strategy process be divided only to three 

phases, instead dividing it to five phases as at old fashioned model. It would make it easier 

to switch between phases, when needed. That switching makes strategizing more flexible 

and helps it adjust to the current circumstances. It doesn’t still remove the need to study for 

example trends and environment. Those are important studies and have to be done time to 

time. Usually strategizing is done at management level of organization. It would be much 

better to take employees along at process. It would give more different and practical views, 

and also it would help to implement strategy to organization. Employees will know why they 

have to do things as they are told to. After finishing strategizing, the strategy should always 

be communicated to the whole organization. Employees should be told about action plan, 

which is done to achieving goals. Each goal and meter should be explained and also told 

what they mean at each ones work. Only after that employees can understand the big picture 

and can engage themselves to strategy. They will understand how their work will help the 

whole organization reach the goals. This kind of communicating strategy doesn’t mean only 

business strategy, but also sub strategies.  



 

 

For IT strategizing it is important to recognize the role of IT department at organization. It 

gives the baseline for IT strategy, for example IT department should cause as less costs as 

possible – that means, that IT department doesn’t invest much. But at the same time it 

means also, that IT department won’t get the newiest IT technology or modern IT systems. 

That can be fine, if organization is productive unit, which needs are quite simple and un-

changeable. The role and understanding it is important also for IT department to serve or-

ganization as well as it is expected to. IT department is for supporting the organization, not 

to tell and order things to be done at certain way.  

 

In my opinion I reached every goal I settled for this thesis. I succeeded to solve the research 

problem and answer to the research questions. I managed to use theory and my studies 

about other IT strategies at other organizations and create something new based on them. 

Mainly my creation follows other IT strategies, but there is also something new. I have high-

lighted few things to improve the implementation of the strategy and how the IT depart-

ment would boost the business.  I learned a lot about strategy and strategy process during 

my research. It was really interesting to study about strategizing and compare theory to the 

practice at my own work place. I managed to created structure for IT strategy and the gui-

dance to create the IT strategy. The structure is not tested and so I can’t be sure, how well it 

will serve the purpose. However, because of my experience at IT manager I believe it will 

serve the purpose just fine. 

 

IT department and co-operation between IT department and business, including the co-

operation problems are explained in this thesis. It would be worth of further studies to ex-

amine different kind of IT organization models and how those models would effect on co-

operation – which needs more communication and activity. Interesting option would be de-

centralized it, in each business would be one employee responsible of IT and communicati-

on with IT department. That would at least ease communication problems between IT de-

partment and business. One section in the IT strategy frame is measuring and meters. Mea-

suring of IT is difficult, because there are rare numeric meters, still measuring is important 

for the quality and development. It would be useful to recognize non-numeric meters and 

determine how they should be measured. Measuring IT and its processes and functions 

would make another subject for further research. 
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SYMBOLILUETTELO 

BCG-matriisi Boston Consulting Group –matriisi. Nelikenttäanalyysi, jota käyte-

tään apuvälineenä vertailtaessa organisaation tuotevalikoimaa tai liike-

toimintoja suhteessa kilpailijoihin ja markkinoihin. 

BSC Balanced Scorecard, tasapainotettu mittaristo, jossa on yhdistetty ta-

loudelliset ja toiminnalliset mittarit yhdeksi kokonaisuudeksi. 

BSP Business System Planning on tietojenkäsittelyn selvitysmenetelmä. 

CMMI Capability Maturity Model Integration, käytetään organisaation kyp-

syystason määrittämiseen. Mallia käytetään myös laatujohtamisen ja 

prosessinkehittämisen viitekehyksenä tuotekehitysorganisaatioissa. 

COBIT The Control Objectives for Information and related Technology on 

viitekehys, joka yhdistää hyvän tietohallintotavan, teknologian, pro-

sessit sekä liiketoiminnan tavoitteet toisiinsa loogisella tavalla. 

ERP Enterprise Resource Planning on tietojärjestelmä, jolla hoidetaan 

useita yrityksen eri toimintoja, esimerkiksi tuotanto, laskutus, kirjan-

pito ja sopimushallinta. 

ISO20000 IT-palveluiden johtamisen ja hallinnan kansainvälinen standardi. 

ITIL Information Technology Infrastructure Library, eniten käytetty it-

palvelunhallinnan viitekehys. 

KMN Knowledge management networks, tietämyksenhallinnan verkostot. 

Tietojärjestelmät toimivat organisaation työntekijöiden ja prosessien 

toiminnallisena alustana. 

METO Suomalainen tietojenkäsittelyn kokonaistutkimus, 70-luvun lopulla 

luotu menetelmä. 

MIS Management information systems, johdon tietojärjestelmät, joiden 

tarkoitus tukea liiketoimintojen ja käyttäjien tarpeita, usein raportoin-

tivälinein. 



 

PESTEL-analyysi Analyysi, jolla tarkastellaan ympäristön poliittisia, ekonomisia, sosiaa-

lisia, teknologisia, ekologisia ja lainsäädännöllisiä vaikutuksia organi-

saation toimintaan. 

PMBok Project Management Body of Knowledge, yleisesti projektinhallin-

nassa käytettyjä standardeja ja ohjeita. 

Prince 2 Projects in Controlled Environments, projektinhallinnan menetelmä, 

joka on ympäri maailmaa laajalti käytössä. 

RACI Vastuumatriisi, jossa kuvataan tehtävät ja henkilöt sekä tehtäviin liit-

tyvät osallistumisroolit kullekin henkilölle (Responsible – vastuussa 

tekemisestä, Accountable – vastuussa hyväksymisestä, Consulted – 

osallistuu tai toimii tietolähteenä, Informed – käyttää tuloksia tai saa 

tiedon niistä). 

Roadmap Suunnitelma välietappeineen, yleensä havainnollistettu kaaviokuvana 

ja aikajanalla. 

SIS Strategic information systems, strategiset tietojärjestelmät, jotka ovat 

liiketoimintaan liittyviä ja liiketoiminnan mahdollistavia. 

Six Sigma Systemaattiseen prosessin parantamiseen tarkoitettu joukko mene-

telmiä ja käytäntöjä. 

SWOT-analyysi Nelikenttäanalyysi, jossa strategista asemaa  tarkastellaan vertailemalla 

organisaation sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia kilpailuympäristön 

luomiin ulkoisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats). 

TQM Total Quality Management, kokonaisvaltainen laatujohtamisen malli. 

VRIO-malli Malli, jonka avulla tunnistetaan kilpailuetua luovia resursseja, jotka 

ovat toiminnan kannalta arvokkaita (Valuable), harvinaisia (Rare), 

vaikeasti kopioitavia tai korvattavia (Imitability) ja tehokkaasti organi-

soituja (Organization).   
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1  JOHDANTO  

Tämä opinnäytetyö on osa Kajaanin ammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulutut-

kintoa. Toimeksiantajana tälle työlle on oma työantajani, Kaisanet Oy. Toimin yrityksessä 

tietohallintopäällikkönä ja tietohallintostrategia sekä sen pohjalta luotava toimintasuunnitel-

ma ovat tärkeitä elementtejä oman ja yksikköni töiden hoitamiseksi niin, että niiden tulokset 

edesauttavat parhaiten koko organisaatiota pääsemään tavoittelemaansa tulokseen.  

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus ja käytän siinä konstruktiivista tutkimusstrategiaa, 

jossa teorian ja käytännön toteutusten tutkimisen kautta pyrin luomaan tunnistettuun koh-

deorganisaation ongelmaan ratkaisun. Teorian tutkimisessa tutustun tietohallintoon organi-

saationa ja sen mahdollisiin eri rooleihin organisaatiossa. Tutustun myös strategiaprosessiin 

ja sen jalkauttamisen haasteisiin yleisesti sekä tämän jälkeen syvennyn tietohallintostrategian 

erityispiirteisiin. Laadullista tutkimusta käytän muiden organisaatioiden tietohallintostrategi-

oiden ja aiempien tutkimusten osalta. Tutustun niihin riittävän laajasti sekä tutkin, kuinka 

paljon yhteneväisyyksiä niistä löytyy. Työni ansiosta minulla on pääsy mielenkiintoisiin artik-

kelilähteisiin sekä seminaareihin ja konferensseihin, joista saan aiheesta lisää tietoa. Tutki-

mukseni pohjalta laadin Kaisanetin tietohallintostrategialle sisältörungon ja lyhyen ohjeistuk-

sen runkoon valittujen osa-alueiden laatimiseen. 

Olisin voinut määritellä työni tietohallintostrategian laatimiseksi, mutta näen paremmaksi 

tutkia erilaisia tapoja laatia tietohallintostrategia ja muodostaa tutkimuksen pohjalta yleiskäyt-

töisempi sisältörunko ja ohjeistus tietohallintostrategiatyöhön. Tällöin opinnäytetyö voidaan 

luokitella julkiseksi ja muut organisaatiot voivat hyödyntää työtäni. Myös itse tietohallinto-

strategiasta tulee aikanaan Kaisanet Oy:n kannalta parempi, kun se voidaan laatia laajemmalla 

osallistujajoukolla, minkä näen välttämättömäksi. Erityishuomiota kiinnitän tutkimuksessani 

liiketoimintalähtöisen tietohallintostrategian laadintaan sekä strategian laadinnan ja päivittä-

misen joustavuuteen. Jo aihetta miettiessäni löysin useita artikkeleita, joista kävi ilmi, ettei 

tietohallinnon ja liiketoimintojen välinen yhteistyö aina toimi toivotulla tavalla. Ongelma on 

havaittu myös Kaisanetissä. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on laatia tietohallintostrategiarunko ja sen laadintaohjeistus niin, 

että tietohallintostrategiassa pystytään huomioimaan paremmin liiketoiminnot ja niiden no-

peastikin muuttuvat tarpeet. Tietohallintostrategian laatimisen ja muuttamisen pitää myös 
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olla ketterää ja se pitää pystyä jalkauttamaan koko organisaatioon ymmärrettävästi. Tietohal-

linto ja sen palvelut koskettavat Kaisanetissä kaikkia työntekijöitä. Jos yksittäisen henkilön 

työhön kohdistuu muutos tietohallinnosta käsin esimerkiksi järjestelmämuutoksena, on hen-

kilön helpompi hyväksyä muutos, kun hän tietää perustelut ja tarkoituksen muutokselle jo 

etukäteen. Tällä hetkellä Kaisanetin tietohallintostrategia on lähinnä tietohallintojohtajan yk-

sinään laatima dokumentti, joka tarkistetaan aika ajoin pienen henkilöryhmän toimesta.  

Opinnäytetyöni tutkimusongelma on selvittää, kuinka tietohallintostrategiassa voidaan ottaa 

huomioon yrityksen toimiminen nopeasti muuttuvalla ICT-toimialalla. Tämän tutkimiseksi 

pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin ”mitä osa-alueita hyvä tietohallintostrategia sisältää”, 

”kuinka paljon ja miltä osin ITIL:a voidaan hyödyntää tietohallintostrategian suunnittelussa” 

ja ”mitä suunnittelun apuvälineitä ja millaista henkilöstöä suunnittelussa kannattaa käyttää 

hyväksi”. 

Työnantajani kannalta opinnäytetyöni tärkein vaikutus on parantaa tietohallinnon työskente-

lyä ja vaikuttavuutta liiketoimintoihin ja muuhun organisaatioon nähden. Tietohallinnon ei 

tule olla jäykkä ja hitaasti tarpeisiin sekä vaatimuksiin reagoiva tukiyksikkö, vaan joustavasti 

liiketoimintojen ja organisaation mukaan muuntuva sekä niiden tarpeiden mukaisia palveluita 

tuottava kumppani. Itselleni sekä strategiaprosessin tutkiminen yleisesti että tietohallintostra-

tegian kannalta erityisesti liiketoimintanäkemyksen huomioimiseen perehtyminen on mielen-

kiintoinen oppimisprosessi. Uskon oppivani organisaation toiminnasta ja toiminnan suunnit-

telusta sekä liiketoimintojen toimintatavoista paljon sellaista, joka tulee auttamaan minua 

omassa työssäni. Käytännössä pystyn suunnittelemaan ja varmistamaan tietohallinnon palve-

lut paremmin niin, että ne aidosti tukevat liiketoimintoja.  

Kaisanet Oy on nuori yritys, mutta sen omistajayritykset ovat pitkään toimineita puhelinyhti-

öitä, joiden henkilökunta ja liiketoiminnot siirrettiin uuteen yhtiöön. Kaisanet Oy on näin 

ollen kumpaakin omistajaansa isompi yritys ja tietohallinnon kannalta toimintaympäristö laa-

jeni ja monimutkaistui aiempaan nähden huomattavasti. Opintoni ovat kestäneet suunnitel-

tua pidempään, mutta tänä aikana olen paremmin voinut nähdä toimintaympäristön asetta-

mat haasteet ja kuinka niitä pitäisi tietohallinnon toiminnan suunnittelussa huomioida. Kai-

sanet Oy tarjoaa asiakkailleen ICT-palveluja kuluttajayhteyksistä yritysten monipuolisiin tie-

toliikennepalveluihin sekä ICT-ympäristöjen asennukseen ja ylläpitoon. ICT-liiketoiminta on 

nopeasti muuntuvaa ja liiketoiminnan vaateisiin vastaaminen pitäisi onnistua tietohallinnossa 

nopeasti, mutta hallitusti. 
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2  TIETOHALLINTO 

Tietojenkäsittelyn historiaan sisältyy monia eri vaiheita 1960-luvulta alkaen. Ensimmäisestä 

vaiheesta puhutaan ATK-aikana, jonka päätavoite oli kustannustehokkuus. Käyttäjämäärät 

olivat vähäiset ja tehtäviinsä erikoistuneet. Seuraavalla vuosikymmenellä erilaiset tietojärjes-

telmien kehityshankkeet nousivat valokeilaan. Suurimpana mielenkiinnon kohteena oli saada 

enemmän raportointia johdolle ja niinpä tuona aikana rakennettiin paljon raportointijärjes-

telmiä. Aikajakso tunnetaan nimellä MIS-aika, koska johdon raportointijärjestelmät (mana-

gement information systems, MIS) olivat sen keskiössä. Vasta 1980-luvulla alkoi keskustelu 

tietotekniikan vaikutuksista liiketoimintaan ja keskustelun myötä tietotekniikalla pyrittiin 

saamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Tuosta strategisten tietojärjestelmien (strategic informati-

on systems) ajasta, SIS-ajasta, on siirrytty osaamisverkkojen johtamisen (knowledge mana-

gement networks, KMN) aikakauteen. (Ruohonen & Salmela 1999, 9-10) 

Nykyään puhutaan pääsääntöisesti organisaation tietohallintona siitä organisaation osasta, 

joka keskittyy yrityksen tietojärjestelmien suunnitteluun ja ylläpitoon. Varsinaisen organisaa-

tioyksikön nimi voi vaihdella paljonkin, esimerkiksi atk-yksikkö, IT-osasto tai tietohallinto. 

Kuitenkin varsinaista tietojenkäsittelyä toteutetaan läpi organisaation ja jopa järjestelmähan-

kintoja tehdään täysin liiketoimintavetoisesti. Näin ollen tietohallinnon tehtävä on enemmän 

suunnitella, johtaa, toteuttaa ja valvoa organisaation tietoresurssien hyväksikäyttöä. Tietohal-

linnon toiminnan laajuus voi vaihdella hyvinkin paljon vertailtaessa erikokoisia organisaatioi-

ta. Pienimuotoisimmillaan tietohallinto huolehtii esimerkiksi organisaation yksittäisestä tieto-

kannasta ja laajimmassa mittakaavassaan tietohallinnon tehtävät koskevat liiketoimintajohtoa 

yhtä lailla kuin tietotekniikan ammattilaisia. (Ruohonen & Salmela 1999, 123) 

Ilman kokonaiskuvaa organisaation tietoteknisistä asioista, projekteista, tietojärjestelmistä ja 

kustannuksista organisaatioihin kertyy helposti päällekkäisiä ja toistensa kanssa yhteen sopi-

mattomia tietojärjestelmiä eri tarkoituksiin. Tämä hankaloittaa kokonaisvaltaisen tiedon saan-

tia ja raportointia sekä lisää tehottomuutta ylimääräisellä työllä ja kustannuksilla. (Dahlberg, 

Karjanlahti, Kivijärvi, Lahdelma, Sippa & Talikainen 2006, 15) 

Vuorian (2009) määrittely kuvaa hyvin tietohallinnolle asettuvia osaamisen ja toiminnan or-

ganisoinnin vaatimuksia. Osaamiseen kuuluu liiketoimintaosaaminen sekä sen prosessien 

osaaminen. Teknologiaosaamisen lisäksi pitää osata sen soveltaminen, käyttöönotto ja käyt-
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tö. Lisäksi on hyvä tuntea teknologiaintensiivinen toiminta ja työ. Toiminnan osa-alueiksi 

hän luettelee seuraavat: 

 tuotannollinen toiminta – jatkuvat palvelut 

 käytön tuki 

 infrastruktuurin hallinta, valvonta ja huolto 

 päätelaitetoimitukset koko toimitusketju huomioiden 

 tietojärjestelmäpalvelut liiketoimintoja ja toimistotyötä tukien 

 kulubudjetoitu kehittäminen 

 investointibudjetoitu kehittäminen liiketoiminta-, käyttäjä- ja tietohallinnon omasta 

näkökulmasta 

 tietojärjestelmäkohtainen käytön tuki ja pääkäyttäjätehtävät 

 käyttäjien kouluttaminen (Vuoria 2009, 4-5) 

Dahlberg ym. (2006) kuvaa toiminnat käyttäjänäkökulmasta palveluina, jotka linjautuvat pit-

kälti kuten Vuorian kuvaamat toiminnan osa-alueet. Hän on kuitenkin nostanut listalle vielä 

erikseen IT –tutkimus- ja kehityspalvelut, joissa arvioidaan uusia teknologioita liiketoiminnan 

kehittämisen näkökulmasta sekä koordinoidaan pilotointeja ja käyttäjätutkimuksia. (Dahlberg 

ym. 2006, 27)  

Edellä kuvatut toiminnat, palvelut ja osaamisvaatimukset toteutuvat kaikessa laajuudessaan 

isommissa organisaatioissa, mutta pienemmissä organisaatioissa voidaan yksinkertaistaa lis-

taa. Tärkeimmät asiat saadaan hoidettua vastuuttamalla tietohallintoasiat johtoryhmätasolle, 

jolloin johtoryhmä sitoutuu niiden ohjaamiseen ja huomioi ne riittävällä tasolla. Sopimus-

salkku toimittajista, palveluista ja kustannuksista on syytä laatia johtamisen työkaluksi. Käy-

tännölliset ja tarkoituksenmukaiset projektikäytännöt on muodostettava. IT-ohjeistus ja do-

kumentaatio laaditaan henkilöstön ohjaamiseksi. Näin varmistetaan, että kaikki toimivat sa-

malla tavalla. Viimeisenä huomioinnin kohtana on vielä tietoturva. (Jaakkola 2012) 
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Tietohallinnon rooli organisaatiossa määräytyy sen mukaan, kuinka liiketoiminta haluaa tieto-

tekniikan asemoituvan toiminnassaan. Tätä asemointia helpottaa esimerkiksi McFarlanin 

matriisi, jossa arvioidaan yhtä aikaa tietojärjestelmien ja sovellusten kriittisyyttä liiketoimin-

nan ylläpitämiseksi sekä tietohallinnon kehityksen ja projektien vaikutusta liiketoimintastra-

tegiaan ja kyvykkyyksiin. Tästä asetelmasta voidaan tunnistaa neljä eri roolia tietohallinnolle, 

tukitoiminto, vaikuttaja, käänteentekijä ja strateginen. Tietohallinnon rooli voi elää ja muut-

tua yrityksen liiketoiminnan ja painotusten muuttuessa, usein samalla painotus tietohallinnon 

palveluihin muuttuu. (Applegate, Austin & Soule 2009, 423-425) 

 

Kuva 1. McFarlanin matriisi (tietohallinnon rooli organisaatiossa) (Applegate ym. 2009, 425) 

Tietohallinnon ollessa tukitoiminto, IT-sovellusten ja tietojärjestelmien vaikutus liiketoimin-

taa on vähäinen. Liiketoiminta jatkuu ilman suurempia ongelmia, vaikka jokin tietojärjestel-

mä olisi kokonaan pois käytöstä. Tietohallinto ei myöskään anna vaikutteita ja ideoita liike-

toimintastrategiaan. (Applegate ym. 2009, 424) 

Vaikuttaja-roolissa tietohallinnon tarjoamien IT-sovellusten ja tietojärjestelmien merkitys 

liiketoiminnan jatkuvuudelle on merkittävä, yksittäisen järjestelmän käyttökatkos voi vaikeut-
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taa liiketoimintaa vakavasti ja aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. Merkitys liiketoimin-

tastrategiaan on vähäinen, lähinnä huomioidaan IT-sovellusten ja tietojärjestelmien luotetta-

vuus ja käytettävyys. (Applegate ym. 2009, 424) 

Tietohallinnon IT-projektit ja kehityshankkeet voivat myös nostaa esille liiketoiminnalle uu-

sia mahdollisuuksia hyödyntää IT:tä ja sen kautta kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Tietohallinto on käänteentekevässä roolissa, vaikka sen olemassa olevilla IT-sovelluksilla ja 

tietojärjestelmillä ei olisikaan suurta vaikutusta liiketoiminnan jatkuvuuteen. (Applegate ym. 

2009, 424) 

Strategisessa roolissa tietohallinto on silloin kun tietojärjestelmien ja IT-sovellusten toiminta 

on liiketoiminnan kannalta välttämätöntä ja tietohallinnon kehitysprojektit huomioidaan lii-

ketoimintastrategiassa. Usein näissä tapauksissa liiketoimintastrategia ja tietohallintostrategia 

ovat tiukasti toisissaan kiinni, eivätkä erilliset komponentit. (Applegate ym. 2009, 425) 

Tietotekniikan liiton (nykyinen Tivia) ja Sofigaten vuonna 2013 tekemä tutkimus kertoo, että 

tietohallinnon rooli tunnetaan organisaatiossa paremmin kuin ennen. Tutkimuksen mukaan 

tietohallinto mielletään suurimmalta osin joko operatiivista toimintaa tukevana toimintona 

(41 % vastaajista) tai liiketoimintastrategiaa tukevana toimintona (34 % vastaajista). (Tieto-

tekniikan liitto & Sofigate 2013, 7-10) 

Tietohallinnolla on hallittavinaan neljä rajapintaa, kolme sisäistä ja yksi ulkoinen. Asiakkaat 

muodostavat kaksi rajapintaa, tietohallinnon asiakkaina ovat yrityksen liiketoiminnat ja käyt-

täjät. Kolmas sisäinen rajapinta on yrityksen johto, joka ohjaa sekä yrityksen liiketoimintoja 

että niiden tukitoimintoja. Tietohallinto on yksi näistä tukitoiminnoista. Neljäs ja ainoa ul-

koinen rajapinta on toimittajat. Käyttäjärajapinta hoidetaan yleensä it-tukipalvelulla, service 

deskillä. Service desk on käyttäjien ainoa rajapinta tukeen, vaikka osa tuesta toimitettaisiinkin 

service deskin takana toimivan toisen tai kolmannen tason tukiorganisaation toimesta. Liike-

toiminnan rajapinnan hoitamiseksi tarvitaan tietämystä liiketoiminnan prosesseista ja järjes-

telmistä sekä myös yleistuntemusta kyseisestä liiketoiminnasta. Tietohallinnon palveluiden 

puolelta pitää tuntea tietotekninen infrastruktuuri sekä liiketoimintaan liittyvät tietotekniik-

kaprojektit. Rajapinnassa toimiminen on pääasiallisesti viestintää molempiin suuntiin, mutta 

siihen voi sisältyä projektivastuita tai –ohjauksia. Yritysjohtoon oleva rajapinta ja siinä tapah-

tuva tiedonvaihto toteutuu yleensä tietohallintojohtajan ja hänen esimiehensä välisillä keskus-

teluilla. Näissä pyritään varmistumaan siitä, että tietohallinto toimii yritysstrategian mukaises-
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ti ja toisaalta taas tietohallinto palvelee liiketoimintoja ja sen toiminta on kustannustehokasta. 

Kumppanirajapinnat syntyvät esimerkiksi ohjelmisto- ja laitteistotoimittajiin sekä ulkoistettu-

jen palveluiden toimittajiin. Tässä rajapinnassa on olennaista, että rajapinta toimii molempia 

tyydyttävästi ja tiedonvaihto on sujuvaa, jotta molemmat osapuolet tietävät yhteistyön laa-

dusta ja toistensa tavoitteista. (Myllymäki 2008, 13-17) Tietohallinnolla on koosta riippumat-

ta aina nämä neljä rajapintaa ja niiden hoito on järjestettävä asianmukaisesti. Isolla tietohal-

linnolla on mahdollista määritellä kullekin rajapinnalle oma, vain kyseiseen rajapintaan kes-

kittyvä organisaatioyksikkö. Henkilömäärältään pienessä tietohallinnossa tämä ei ole mahdol-

lista, mutta olennaista onkin, että vastuu kunkin rajapinnan osalta on määritelty ja tehtävät 

pyritään hoitamaan resurssien sallimissa rajoissa niin hyvin kuin voidaan. Tietohallinnon 

kannattaa pohtia ja tunnistaa omat rajapintansa konkreettisesti sekä miettiä kuinka rajapintoja 

tulisi kehittää. Kehittämiskohteet tulee priorisoida organisaation strategia ja tarpeet huomioi-

den sekä viedä tärkeysjärjestyksessä toteutukseen. (Myllymäki 2015, 7) 

 

Kuva 2. Tietohallinnon rajapinnat (Myllymäki 2015, 1-5) 

Usein tietohallintoa ja sen kustannuksia käsitellään yrityksissä vain yhtenä kustannuspaikka-

na. Tietohallinnon kulut kerätään kyseiselle kustannuspaikalle, eikä niitä jaeta eri palveluille. 

Tällöin tietohallinto koetaan usein kalliina nähtäessä ainoastaan kokonaiskustannukset, mutta 
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toisaalta tietohallinnon palveluita pidetään ilmaisina, kun palveluille ja tietojärjestelmille ei ole 

erikseen laskettu niiden kustannuksia. Vääränlaisen tarkastelun myötä ei ymmärretä, että tie-

tohallinnon kulut eivät synny itsestään, vaan liiketoiminnan vaikutuksesta, sen erilaisten vaa-

timusten, tarpeiden ja toiveiden toteuttamisesta. Tehokkaasti hoidetulla tietohallinnolla on 

merkitystä myös liiketoimintaan täsmällisesti hoidettujen projektien ja toimivan sekä luotet-

tavan it-infran kautta. (Myllymäki, Hinkka, Dahlberg & Uimonen 2010, 256-259)  

Tietohallinnon arvoa liiketoiminnalle voi parantaa useilla eri keinoilla lähtien tietohallinnon 

omien perustehtävien ja asiakkaiden tunnistamisesta. Tietohallinnon palvelut tulee luetteloida 

ja tuotteistaa sekä määritellä niille hinta oikeiden kustannusten perusteella. Palveluista veloi-

tetaan asiakkailta ja tietohallintoa johdetaan kuten palveluyritystä, asiakasrajapinnassa käyte-

tään asiakaspalvelupäälliköitä suhteiden hoitamiseen ja tiedonvälitykseen. Resursointi teh-

dään liiketoimintojen tarpeiden täyttämisen vaatimalla tavalla. Tietohallinnon toimintaa on 

syytä mitata ja mittareiden sekä liiketoimintojen muuttuvien vaatimusten mukaisesti kehittää. 

Tietohallintostrategia laaditaan yrityksen strategian kanssa yhteensopivasti ja siinä huomioi-

daan liiketoimintojen strategiat ja tietotekniikan trendit. Toimiva yhteistyö ei kuitenkaan ole 

yksipuolisesti tietohallinnon asia, vaan yrityksen johdon on myös asetettava tietohallinnolle 

tavoitteita ja aktiivisesti seurattava sekä mitattava niiden saavuttamista – kuten myös liike-

toimintojen tavoitteita seurataan. Liiketoiminnoilta toimiva yhteistyö edellyttää kykyä ja tah-

toa kertoa selkeästi omat tavoitteensa ja rajoitteensa tietotekniikan ja tietohallinnon palvelui-

den hyödyntämiseen liittyen. Liiketoimintojen tulee antaa tietohallinnolle sopivat valtuuden 

toimintaan sekä niiden on ymmärrettävä, että liiketoimintojen tietojärjestelmäprojektit ovat 

yhteistyöprojekteja tietohallinnon kanssa. Kaikkien osapuolten - johdon, tietohallinnon ja 

liiketoimintojen - tulee edistää yhteistyötä kaikin mahdollisin tavoin. (Myllymäki ym. 2010, 

262-264) 

Tietohallinto on monipuolinen organisaation tukitoiminto, jonka eri osa-alueet ulottuvat ny-

kypäivänä organisaation kaikkiin osiin vähintään infrastruktuurin ja kommunikaatiovälinei-

den osalta. Organisaatioissa olisi syytä keskustella liiketoiminnan ja tietohallinnon kesken 

tietohallinnon roolista organisaatiossa, koska tämä vaikuttaa suoraan tietohallinnon johtami-

seen, suunnitteluun ja tietohallinnon tärkeimmän johtamisen työkalun, tietohallintostrategi-

an, laatimiseen. 
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3  STRATEGIAPROSESSI 

Kaikissa yrityksissä on strategia. Pienemmissä se saattaa olla yrittäjän itsekseen miettimä pol-

ku toiminnan kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi toiveikasta tavoitetta, visiota, kohden. 

Isommissa yrityksissä yrityksen johto suunnittelee ja hioo strategiaa pitkään ja harkiten. Mo-

lemmissa tapauksissa strategia on tärkeä johtamisen ja toiminnan suunnittelun työkalu. Yri-

tyksen visio ja strategia lanseerataan yleensä aina johdon työstämisen jälkeen henkilökunnal-

le, jotta koko organisaatio tietäisi mitä tavoitellaan ja miten siihen on tarkoitus päästä. Mistä 

tässä kaikessa on perimmältään kyse, mikä on oikeasti strategian merkitys yritykselle ja miten 

strategia laaditaan? Millaisia vaiheita strategian luomiseen sisältyy ja millaisia työkaluja laadin-

nan apuna voidaan hyödyntää? Miksi strategian jalkautus usein epäonnistuu? Miksi yritysjoh-

dolla on selkeä päämäärä ja tavoitteet, mutta henkilökunta ei tunnu ymmärtävän mistä koko 

strategiassa oikein on kyse? 

Yritysmaailmassa vallitsee kilpailu ja kunkin toimijan tavoitteena on olla kilpailukykyisin sekä 

halutuin kumppani markkinoilla, tästähän riippuu suoraan yritykseen tulevat rahavirrat ja sen 

tuloksellisuus ja sitä myötä edelleen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Toisaalta yritys-

ten täytyy kilpailukykynsä kehittämisen lisäksi kehittää myös sisäistä tehokkuuttaan, jotta tu-

losta pystytään parantamaan myös kuluja pienentämällä. Yritysten ydinhaasteina ovat lisäar-

von tuottaminen asiakkaalle niin, että tämä on valmis maksamaan siitä riittävästi, toimiminen 

kannattavasti sekä omistajien määrittämän perustehtävän edistäminen. Julkisyhteisöillä ydin-

haasteet poikkeavat hieman kaupallisista yrityksistä. Tärkein ydinhaaste on kyky toteuttaa 

yhteiskunnan määrittämää perustehtävää. Toisena on kyky tuottaa asiakkaille lisäarvoa, jonka 

tuottamiskustannukset voidaan rahoittaa julkisista budjeteista. Luonnollisesti myös julkisyh-

teisöillä kolmas ydinhaaste on tehokkuus. Kun yritys lähtee hakemaan näihin haasteisiin vas-

tauksia, suunnittelemaan toimintaa, tekemään päätöksiä suunnitelmien pohjalta sekä toi-

meenpanemana niitä, se käsittelee strategiaprosessin kannalta keskeistä sisältöä. (Lindroos & 

Lohivesi 2004, 20-24) 

Kamensky tarkastelee strategian käsitettä kolmen eri määritelmän kautta; 

- ”Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen 

valinta muuttuvassa maailmassa.” 

- ”Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöä.” 
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- ”Strategian avulla yritys hallitsee tietoisesti ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden vä-

lisiä vuorovaikutussuhteita siten, että yritykselle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus-, ja 

kehittämistavoitteet pystytään saavuttamaan.” 

Nämä kolme määritelmää kuvaavat kiteytetysti strategian tehtävää ja merkitystä yrityksen 

suunnittelun ja johtamisen välineenä. (Kamensky 2008, 19)  

Yrityksillä on aina jokin olemassaolon perusta ja tavoitteet, joihin se pyrkii. Tavoitteet voivat 

olla määrällisiä tai laadullisia, mutta ne ovat selkeästi määriteltyjä. Strategia on dokumentti, 

jossa on suunniteltu polku noihin asetettuihin tavoitteisiin. Se on johtamisen apuväline, jossa 

huomioidaan sekä ulkoiset että sisäiset tekijät ja siinä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi inves-

tointeihin ja henkilöresurssien sekä –kyvykkyyksien hankintaan. Strategia on toimintaohjeisto 

yritykselle ja sen henkilökunnalle toimimisesta yrityksen toiminta-ajatuksen mukaisesti tavoit-

teisiin pääsemiseksi. Strategian tulisi olla julkinen, jotta kaikki tietävät yrityksen päämäärän ja 

heihin itseensä ja heidän tehtäviinsä kohdistuvat odotukset (Lindroos & Lohivesi 2004, 29) 

Strategiassa voidaan karkeasti ryhmitellen keskittyä joko tehokkuuden parantamiseen tai uu-

den tekemiseen. Tehokkuutta tavoitellaan pyrkimällä tekemään jotain paremmin tai tehok-

kaammin ja samalla tyydyttämään asiakkaiden tarpeet optimoimalla toiminta markkina- ja 

kilpailutilanteeseen, teknologiseen kehitykseen ja omiin kykyihin nähden. Uuden tekemisessä 

yritys ei optimoi toimintaansa edellä mainittujen seikkojen mukaan, vaan pyrkii pitkäjännit-

teiseen kehittämiseen, kokeiluun ja oppimiseen. (Vuorinen 2013, 27-28) 

Kaiken strategiatyöskentelyn, siihen liittyvän pohdiskelun ja valintojen taustalla on kuitenkin 

yrityksen visio. Hyvä visio innostaa henkilökuntaa toimimaan yhdessä sitä tavoitellen ja sii-

hen pääsemistä tai lähentymistä voidaan mitata (Lindroos & Lohivesi 2004, 26). Kun visio ja 

strategia muotoillaan selkeästi, saadaan tulevaisuuskuvasta sellainen, että se houkuttelee ja 

antaa henkilökunnan panokselle arvostusta sekä luo varmuutta jatkuvuudesta ja yrityksen 

tulevaisuudesta (Eden & Ackermann 1998, 15). 

Strategioita on hierarkkisesti tunnistettavissa kolme eri tyyppiä. Ylimpänä strategiana on 

portfoliostrategia, joka vastaa organisaation ylintä tasoa, esimerkiksi konsernin emoyhtiötä 

tai suuressa yrityksessä ylintä johtoa, joka ohjaa itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Keskimmäi-

nen taso on liiketoimintastrategia, joka määritellään liiketoimintayksikön tarpeiden, kysyn-

nän, asiakkaiden, tuotteiden, ydinosaamisen ja kilpailuetujen pohjalta. Alimpana on toiminto-
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strategia, joka koskee liiketoimintayksikön osia, kuten esimerkiksi markkinointia tai tietohal-

lintoa. (Karlöf 2004, 11) 

Yritysten toimintatavat, toiminta-alueet ja tavoitteet ovat hyvinkin erilaisia toisiinsa nähden. 

Tästä johtuen yksi ja sama strategiamalli samanlaisella sisällöllä ei voi toimia kaikille tehok-

kaasti. Niinpä malleja on olemassa useita eri näkökulmista, esimerkiksi tuotantolähtöisen, 

tuotekehityslähtöisen, asiakaspalvelulähtöisen ja julkishallinnollisen toimintatavan tarpeisiin. 

(Lindroos & Lohivesi 2004, 61)  

Ala-Mutka (2008, 263) taas on tunnistanut asiakaslähtöisen, resurssilähtöisen, osaamislähtöi-

sen, tuote/brändilähtöisen ja elinkaari/arvoketjulähtöisen strategiamallin. Seuraavassa kappa-

leessa kuvataan kunkin toimintatavan ydinominaisuudet. 

Tuotantolähtöiselle toimintatavalle on tyypillistä paljon pääomia sitova ja investointeja vaati-

va toiminta. Kustannukset ovat korkeat ja tuotanto on massatuotantoa hyvin samankaltaisilla 

tuotteilla asiakkuudesta riippumatta. Itsepalvelu on kehittyvä alue. Tuotekehityslähtöisessä 

toimintatavassa tuotteiden uudistuminen on nopeaa, uusia tuotteita tuodaan jatkuvasti mark-

kinoille, vanhat tuotteet korvautuvat uusilla, teknologia ohjaa yrityksen toimintaa ja tuoteke-

hitystä. Tuotteilla saadaan jatkuvasti uusia asiakkuuksia niin, että pääosa tuottojen kasvusta 

tulee heiltä. Asiakaspalvelulähtöisessä toimintatavassa asiakas on keskiössä, asiakkaiden tar-

peet – nykyiset ja tulevat – tunnetaan hyvin ja asiakkaille voidaan myös synnyttää uusia tar-

peita. Asiakkaille luodaan lisäarvoa erilaisilla lisäpalveluilla, tärkeimpien asiakkaiden kanssa 

on yhteistyötä ja asiakasuskollisuus on korkea. Julkishallinnollinen toimintatapa on omanlais-

taan jo siinä, että julkishallinnon organisaatioiden on toimittava tehokkaasti, mutta niiden ei 

tarvitse tuottaa tulosta, kuten yritysten. (Lindroos & Lohivesi 2004, 62-64, 139)  

Asiakaslähtöisen toimintatavan tärkeimpiä perusrakenneosia ovat asiakasläheisyys ja asia-

kasosaaminen, asiakas halutaan tuntea syvällisesti tarpeiden ja toimintatapojen suhteen ja si-

touttaa yritykseen pitkäjänteisesti. Resurssilähtöisessä toimintatavassa keskitytään nimen-

omaan resurssien ja niiden käyttöasteen optimointiin. Ydinkyvykkyydet, ideoiden ja keksin-

töjen kaupallistaminen sekä innovaatioprosessin hallinta ovat osaamislähtöisen toimintatavan 

tärkeimmät painotukset kehittämisen ja kaupallistamisen nopeuden ja luovuuden lisäksi. 

Tuote- ja brändilähtöisen toimintatavan nimikin jo kertoo ytimen, tuote ja siihen liitettävät 

mielikuvat eli brändi. Brändiä pyritään laajentamaan uusille alueille, jopa oman osaamisen 

ulkopuolelle yhteistyön avulla. Kun toimintatapa suunnitellaan arvoketjun, prosessin ja elin-
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kaaren näkökulmasta, korostuu siinä tekemisen koordinaatio sekä tuotteiden ja palvelujen 

paketointi ja verkostojen hallinta. (Ala-Mutka 2008, 211-226) 

Strategiaprosessin aikana selvitetään yritykseen, kilpailutilanteeseen, markkinoihin, resurssei-

hin yms. liittyviä tietoja, näiden pohjalta tehdään strategisia linjauksia ja määritellään myös 

seuranta ja mahdollinen mittaus. Toisissa yrityksissä tämä työ tehdään määrävälein, toisissa 

on päästy jatkuvaan seurantaan. Tämä kokonaisuus on jaoteltu eri tavoin eri tutkijoiden nä-

kemyksissä. Osa näkee selvitystyön yhtenä osana, toiset pilkkovat tuon selvitysvaiheen erilli-

siksi vaiheiksi. Esimerkiksi Karlöf (2004, 33) erottelee tietojen keruun kolmeen eri osaan; 

edellytyksiin menneisyyden ja nykytilan perusteella, tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin sekä 

tietoperustan ja oletusten miettimiseen. Vuorinen (2013, 41) ja Lindroos & Lohivesi (2004, 

31) taas yhdistävät nuo osiot yhdeksi strategisten tietojen keruuksi ja niiden analysoinniksi.  

Aloittelevalla yrityksellä tilanne voi olla vielä sellainen, ettei johto pysty vastaamaan strategia-

prosessin aikana nouseviin kysymyksiin. Tällöin strategiaprosessia voi yksinkertaistaa pohti-

malla vastauksia muutamaan kysymykseen, joiden vastauksina määritellään vain kuka on 

asiakas, mikä on hänen ongelmansa ja kuinka yritys aikoo ratkaista ongelman. (Vuorinen 

2013, 45) 

Klassisemmassa mallissa prosessiin sisältyy viisi eri vaihetta; tietojen keruu ja analysointi, 

strategian määrittely, strategisten projektien suunnittelu, strategian toteutus sekä viimeisenä 

strategian seuranta, arviointi ja päivitys. Tietojen keruun ja analysoinnin aikana tutkitaan yri-

tyksen toimintaympäristöä, markkinoita, kilpailijoita, sidosryhmiä ja yrityksen omaa toimin-

taa. (Lindroos & Lohivesi 2004, 43-46) 

Toimintaympäristöstä muodostuneen kuvan pohjalta mietitään organisaation perustehtävä, 

missio, sekä näkemys mihin yritys lähivuosina tähtää, visio. Strategia -dokumentti sisältää 

yksinkertaistettuna selkeät toimenpiteet, kehityskohteet sekä resurssitarpeet, jotta tuohon 

asetettuun visioon voitaisiin päästä. Strategian muodostamisen jälkeen aikataulutetaan tär-

keimmät kehitysprojektit koko strategiajaksolle. (Lindroos & Lohivesi 2004, 43-46) 

Strategia jalkautetaan yrityksessä vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla, joissa on määritelty 

toimenpiteet ja keinot suunnitelmavuodelle. (Lindroos & Lohivesi 2004, 47) Jotta jalkautta-

minen onnistuisi, on toimintasuunnitelmissa huomioitava huolella organisaatiokulttuuri, val-

litsevat arvot ja toimintatavat. Näitä on vaikea muuttaa ja siksi jalkauttamisessa on huolehdit-

tava strategian ja sen toimenpiteiden sopivuudesta yrityksen nykytilaan. (Aaker 1998, 293) 



13 

Strategian toteuttamista ja sen onnistumista on syytä seurata erilaisin kuhunkin toimenpitee-

seen sopivin mittarein. (Karlöf 2004, 101) 

Strategiatyöskentelyyn on paljon erilaisia työkaluja ja niiden sovelluksia. Näistä kunkin yrityk-

sen tulee valita omaan toimintaansa sopivimmat ja strategiavalintoja parhaiten tukevat väli-

neet. Todennäköisyys tavoitteiden määrittelyn onnistumiseen ja sen myötä toimintasuunni-

telmien luomisen ja niiden toteuttamiseen ovat suuremmat ja yrityksellä on selkeämpi suunta 

kohti visiota. Osa työkaluista auttaa tietojen keruussa ja analysoinnissa, osa taas määrittele-

mään tavoitteita ja niiden saavuttamiseen liittyviä mittareita.  

Vuorisen (2013) mallissa työkalut voidaan jakaa nelikenttään, jossa toisena akselina ovat stra-

tegian tavoitteet; tehokkuus tai uuden luominen. Toiseksi akseliksi hän on valinnut strategia-

työn painopisteet; keskittymisen omaan organisaatioon tai ulkoisen ympäristön tarkastelun.  

Organisaatio, joka keskittyy uuden luomiseen ja omaan organisaatioon, tarvitsee työkaluja 

resurssien kehittämiseen, sellaisia ovat mm. benchmarking ja VRIO-malli. Mikäli organisaa-

tio keskittyy oman organisaationsa lisäksi ulkoiseen ympäristöön, sopivia ovat työkalut uu-

den luomiseen, esimerkiksi sinisen meren strategia ja skenaariotyöskentely. Tehokkuutta ta-

voittelevissa organisaatioissa omaan organisaation keskittyvä tarvitsee työkaluja tehokkuuden 

parantamiseen, näitä ovat BSC ja SWOT-analyysi. Tehokkuutta tavoitteleva ja ulkoiseen ym-

päristöön keskittyvä tarvitsee työkaluja asemointiin, esimerkkinä näistä PESTEL-analyysi ja 

BCG-matriisi. Tästä ohjaavasta jaottelusta huolimatta työkaluja on syytä käyttää monipuoli-

sesti, mutta vain viitekehyksinä organisaation omalle pohdiskelulle ja harkinnalle. (Vuorinen 

2013, 33-35) 

Suuntaviivojen, mission ja vision osalta työskentely tapahtuu yleensä yrityksen tai organisaa-

tion johtotasolla. Tyypillistä on, että henkilökunta ei laajalti osallistu työhön ja kun visio heil-

le julkistetaan, se ei kerro oikeastaan mitään. Henkilökuntaa tulisi pyrkiä ottamaan mukaan 

joko työskentelyyn tai sen valmisteluun, esimerkiksi haastattelemalla heitä heidän osaamis-

alueistaan ja näkemyksistään. (Karlöf 2004, 127-128) 

Myös Lindroos & Lohivesi (2004) korostaa laajemman osallistujaryhmän käyttämistä. Hei-

dän mallissaan työstön alla olevaa strategiaa voidaan testata palautekierroksin, jolloin laajem-

pi henkilökunnan edustus voi kommentoida strategialuonnosta. Osallistumisella pystytään 

myös sitouttamaan henkilökuntaa paremmin strategian toteutukseen. Varsinkin suurissa or-

ganisaatioissa voidaan strategiatyötä tehdä osittain yhtä aikaa eri tasoille, kunhan vain ensin 
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ylimmältä tasolta on tehty ne valinnat ja linjaukset, jotka ohjaavat alemman tason strategioita. 

(Lindroos&Lohivesi 2004, 49-50) 

Strategian jalkauttamiseen ja toteuttamiseen liittyy haasteita. Yksi olennaisimmista on strate-

gian kommunikointi henkilökunnalle. Tämä jää usein vähälle huomiolle, koska laadintaan 

osallistuneet ja strategiaa muulle henkilökunnalle esittelevät henkilöt eivät aina muista tai 

ymmärrä, ettei henkilökunnalla ole samaa taustatietämystä ja tuntemusta strategian osalta 

kuin heillä itsellään. Kommunikoinnissa on huomioitava viestinnän sisältö, viestinnän väli-

neet, aika, paikka sekä kieli. Näistä osista kootaan eri tilanteisiin sopiva kommunikointitapa, 

esimerkiksi henkilöstön informaatiotilaisuudessa esitellään PowerPoint-esitys, jossa on stra-

tegian keskeiset osat. Tällainen materiaali ei kuitenkaan toimi itsekseen luettavana, vaan vaatii 

aina sen sisältöä avaavan henkilön esittelijäkseen. Tämän takia on tuotettava myös tiivistet-

tyä, yksinkertaista ja selkeää materiaalia luettavaksi yleisen esittelyn jälkeen. Kaksisuuntainen 

kommunikointi on tärkeää ja siksi strategiaa tulisi käsitellä myös eri organisaatioyksiköiden 

sisällä, sekä jopa kahdenkeskisissä keskusteluissa, jotta kaikki kysymykset tulisivat esitettyä ja 

niihin vastattua. Käytettävään termistön ja kieleen on myös kiinnitettävä huomiota, jotta 

viestinnän sisältö tulee varmasti ymmärrettyä oikein. Mikäli yrityksessä on käytössä sähköisiä 

välineitä kommunikaatioon, kuten keskustelupalstoja tai vastaavia, on hyvä luoda sinne kes-

kustelunavaus koskien strategiaa. Kysymysten esittäminen on helpompaa ja samalla koko 

henkilökunta saa vastauksia niihin. Sähköiset kanavat ovat hyviä varsinkin silloin, jos organi-

saatiolla on toimipisteitä useilla eri paikkakunnilla. (Lindroos & Lohivesi 2004, 160-164) 

Karlöf (2004) on tunnistanut myös strategian jalkauttamisen ongelmia, joista suurin osa liit-

tyy viestintään. Henkilöstö ei voi toteuttaa asioita, joista he eivät ole tietoisia tai joita he eivät 

ymmärrä. Henkilöstö tulisi myös ottaa mukaan strategiatyöskentelyyn, sillä he eivät sitoudu 

sellaiseen strategiaan, joka tuntuu heistä vieraalta. Kun strategiaprosessin liittyminen johta-

miseen ja tulevaisuuden suunnitteluun sekä operatiiviseen toimintaa ymmärretään paremmin, 

henkilöstö toteuttaa sitä myös tehokkaammin. (Karlöf 2004, 112-113)  

Tärkeimpiä tilanteita, joissa viestinnän täytyy toimia mutkattomasti, ovat muutostilanteet. 

Tällöin ihmiset ovat epävarmoja, koska vanhat ja tutut toimintatavat muuttuvat ja joudutaan 

siirtymään pois omalta mukavuusalueelta. Muutosviestinnän tulisi perustella muutoksen syitä 

ja kertoa koko muutosmatkan ajan, mihin ollaan menossa ja kuinka matka sujuu. Epävarmat 

ihmiset odottavat avointa tiedottamista ja myös vaikutusmahdollisuuksia muutokseen osallis-

tumalla keskusteluun. (Juholin 2009, 320–322) 
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Strategiaviestintä jakaantuu kolmeen osa-alueeseen. Strategiaprosessista viestittäessä kerro-

taan laatimisen ja toimeenpanon käytännöistä, prosesseista ja järjestelmistä. Viestinnässä ava-

taan myös edellä mainittuihin liittyviä rooleja, vastuita ja aikatauluja. Strategian sisällöstä vies-

tittäessä pyritään johdonmukaisesti tiedottamaan strategian sisällöstä sekä luomaan yhteis-

ymmärrystä strategiasta. Strategiaa tukevan viestinnän tarkoitus on auttaa ja tukea henkilöstä 

työtehtävissä sekä kehitettäessä arkista toimintaa strategian mukaiseksi. (Hämäläinen & Mau-

la 2004, 28) 

Strategiasta viestiminen on tärkeää tehokkuudenkin takia. Kun henkilöstö ymmärtää organi-

saation tavoitteet, he pystyvät ideoimaan uusia toimintatapoja. Henkilöstö sitoutuu parem-

min ja sen myötä organisaatioon saadaan myönteisempi ilmapiiri. Eettisessä mielessä henki-

löstöllä on oikeuskin tietää omaan työhönsä vaikuttavan strategian päälinjat. Nämä tunties-

saan he voivat toteuttaa strategiaa aktiivisesti. Oman työn merkityksen ymmärtäminen stra-

tegian toteutumiseen nähden parantaa henkilöstön motivaatiota ja myös oman työn arvos-

tamista. (Hämäläinen & Maula 2004, 31-34) 

Seija Mäenpää (2009) on tutkinut strategian käytäntöön viemistä ja myös hänen tutkimukses-

saan nousee esille johdon ja henkilöstön välinen vuoropuhelu sekä koko strategiaprosessin 

ymmärrettäväksi tekeminen henkilöstölle. Strategiaprosessin vaiheiden ja käytäntöjen ku-

vaamisen kautta henkilöstö ymmärtää paremmin, kuinka he osallistuvat strategiaprosessiin 

strategiaa käsittelevien tilaisuuksienkin kautta. (Mäenpää 2009, 30) 

Henkilöstön ottamisella mukaan strategiatyöhön saadaan se sitoutettua paremmin työhönsä, 

työyhteisöönsä ja työyhteisön tavoitteisiin, koska henkilöstö kokee osallistuvansa koko työ-

yhteisön kehittämiseen. Avoin viestintä johdolta henkilöstölle luo luottamusta, asioista tulee 

kertoa ja niistä tulee keskustella. (Mäenpää 2009, 41-42) 

Ei riitä, että organisaatio toteuttaa strategiaa toimintasuunnitelmin. Toteutumista pitää seura-

ta ja varmistaa eteneminen oikeaan suuntaa mittaamalla valittuja kohteita. Vanha, moniin 

kirjoihin kirjoitettu ohjehan on; ”Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa”. Riippuen valituista 

työkaluista, on strategiaa, tavoitteita ja toimintasuunnitelmia luotaessa voitu kirjata mittarit 

strategiadokumenttiin. Muutoin nuo seurantakohteet ja mittarit tulee määritellä erikseen. 

Tunnetuin suorituskyvyn johtamiseen tarkoitettua työkalu lienee Balanced Scorecard (BSC).  

Balanced Scorecard on suuren suosion saavuttanut johtamisjärjestelmä, jonka ovat kehittä-

neet yhdysvaltalaisen Harvard Business Schoolin professori Robert Kaplan ja liikkeenjohdon 
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konsultti David Norton 90-luvun puolivälissä. Järjestelmä perustuu yrityksen oletettujen syy-

seuraussuhteiden mallintamiseen. Tärkein apuväline mallintamiseen on strategiakartta, jossa 

kuvataan tärkeimmät strategian mukaiseen toimintaan ohjaavat tavoitteet kahden tärkeim-

män päämäärän, kasvun ja kannattavuuden, suhteen. (Lindroos & Lohivesi 2004, 179-181) 

BSC on mission ja strategian muuntamista tavoitteiksi ja mittareiksi. Nämä jaotellaan neljään 

osaan eri näkökulmien mukaan; taloudellisen, asiakkuuden, sisäisten liiketoimintaprosessien 

sekä oppimisen ja kasvun näkökulmiin. BSC antaa viitekehyksen ja viestintävälineen mission 

sekä strategian viestimiseen läpi organisaation kaikille ymmärrettävällä tavalla. Järjestelmän 

tarkoitus on nimenomaan ohjata ja kannustaa yritystä sekä sen henkilökuntaa ymmärrettävi-

en tavoitteiden ja mittareiden avulla pääsemään tavoitteisiin, sen tarkoitus ei ole olla valvon-

tamenetelmä. (Kaplan & Norton 1996, 25) 

Taloudellisen näkökulman mittareiden tulee johtaa taloudellisen kannattavuuden paranemi-

seen. Mittareiden määrittely lähtee strategian mukaisista pitkän tähtäimen taloudellisista ta-

voitteista, joihin linkitetään toimenpiteet talousprosesseja, asiakkaita, toimintaprosesseja, 

työntekijöitä ja järjestelmiä koskien. Kullakin toimenpiteellä ja niiden mittareilla saavutetaan 

pitkän tähtäimen tavoitetta. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat tuottavuuden parantaminen, liike-

vaihdon kasvattaminen, kustannusten vähentäminen, resurssien parempi käyttöaste ja riskien 

pienentäminen. (Kaplan & Norton 1996, 47) 

Asiakasnäkökulmassa yritys määrittelee kilpailun kannalta itselleen tärkeät asiakkuudet ja 

asiakassegmentit. Tyypillisiä mittareita ovat asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, asiakas-

pysyvyys, uusasiakashankinta ja asiakaskannattavuus näillä halutuilla asiakassegmenteillä ja 

asiakkuuksilla. (Kaplan & Norton 1996, 63) 

Sisäisten toimintaprosessien näkökulmassa yritysjohto tunnistaa prosessit, jotka ovat tär-

keimpiä ja kriittisimpiä asiakkaisiin ja sidosryhmiin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Yleensä nämä mittarit mietitään vasta kun taloudelliset ja asiakkuusmittarit on määritelty. 

Usein yritysjohdot haluavat keskittyä olemassa olevien prosessien tehostamiseen, mutta Kap-

lan ja Norton suosittelevat koko arvoketjun määrittelemistä asiakastarpeista tuotannon ja 

toimituksen kautta jälkimyyntiin asti. (Kaplan & Norton 1996, 92) 

Neljännessä näkökulmassa keskitytään oppimisen ja kasvun tavoitteisiin ja mittareihin. Kol-

men muun näkökulman tavoitteet antavat suunnan kehittymiselle ja kasvulle. Oppimisen ja 
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kasvun tavoitteet antavat pohjaa ja mahdollistavat kolmen muun näkökulman tavoitteiden 

saavuttamisen. (Kaplan & Norton 1996, 126) 

BSC on parhaimmillaan vakiintuneissa, hitaasti muuttuvissa yrityksissä, sillä mittariston laa-

dinta vaatii aikaa ja järjestelmä itsessään ei ole erityisen joustava. Muuttuvassa yrityksessä 

mittareita tulee riittävän usein päivittää. BSC:n onnistunut käyttäminen vaatii ymmärrystä 

organisaation eri toimintojen liittymisestä toisiinsa ja strategian toteuttamiseen. Järjestelmää 

on uusittu 2000-luvulla. (Lindroos & Lohivesi 2004, 179-180) 

Kun strategian tuloksia tarkastellaan ja mitataan, ei siinäkään kohtaa auta unohtaa viestintää. 

Ovatpa tulokset sitten määrällisiä tai laadullisia, ne pitäisi kertoa henkilöstölle avaten, missä 

on onnistuttu hyvin ja missä huonommin, onko visiota lähennytty tai jopa saavutettu, jolloin 

se pitäisi asemoida uudelleen. (Airo 2011, 83) 
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4  TIETOHALLINTOSTRATEGIAN MUODOSTAMISEN VIITEKEHYS 

Tietohallinnolle on olemassa useita erilaisia viitekehyksiä, joiden fokus on hieman eri asiois-

sa. COBIT ja ITIL ovat keskeisimpiä tietohallinnollisen toiminnan kehittämiseen ja johtami-

seen liittyviä viitekehyksiä. Tietohallintomalli on noussut kolmanneksi viitekehykseksi näiden 

kahden rinnalle ja usein tietohallinto-organisaatiot valitsevat näistä yhden tai näiden kombi-

naation toimintansa kehittämiseksi. 

Laadun hallintaan ja parantamiseen liittyviä viitekehyksiä ovat TQM, CMMI, Six Sigma ja 

BSC, kun taas Prince 2 ja PMBok keskittyvät projektien kehitysohjelmien ja projektisalkun 

hallintaan. ISO 20000 -standardi antaa viitekehyksen arvioida ja kehittää omaa toimintaa jopa 

sertifiointiin asti. Standardin ohjeistuksien mukaisen toiminnan voi katsoa olevan toteutetta-

vissa täysin ITIL:n prosesseilla. 

Näistä viitekehyksistä esittelen tässä opinnäytetyössä tarkemmin kohdeorganisaatiossa jo 

käytössä olevia, sillä tietohallintostrategian kannalta ne ovat näin ollen olennaisimmat. ITIL:a 

pyritään soveltamaan sekä sisäisessä että varsinkin ulkoisessa IT-palvelujen tuottamisessa. 

Tietohallinto on myös arvioinut omaa kypsyyttään ja kehitystarpeitaan Tietohallintomallin 

kypsyysanalyysillä, joten se on toinen tarkemmin tarkasteltava viitekehys. 

4.1  ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on maailmalla käytetyin it-

palvelunhallinnan viitekehys, jonka kehitti alkujaan Iso-Britannian valtionhallinnon Central 

Computer and Telecommunications Agency (CCTA, myöhemmin OGC) hallituksen toi-

meksiannosta. ITIL käsittelee it-palvelunhallintaa ja it-palveluiden elinkaarta käytännönlähei-

sesti, ilman turhaa sanahelinää. ITIL:stä on ilmestynyt jo kolme päivitystä, V2 vuosina 2000-

2002, V3 vuonna 2007 ja V3 edition 2011 vuonna 2011. (Arraj 2013, 3; Hotti, Hyvönen, 

Miettinen.& Torkkeli 2010, 13) 

ITIL sisältää kaksi komponenttia; The ITIL Core ja The ITIL Complementary Guidance. 

Jälkimmäinen on ensimmäistä täydentävä julkaisukokoelma, joka sisältää erityistä ohjeistusta 

koskien toimialoja, organisaatiotyyppejä, operointimalleja ja teknologia-arkkitehtuureja. En-
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simmäinen komponentti on tutumpi ja se koostuu viidestä kirjasta, joissa kussakin käsitellään 

yhtä it-palvelun elinkaaren osaa. (ITIL 2007, 7) 

 

Kuva 3. Palvelun elinkaari (ITIL 2007, 8) 

Palvelustrategia (Service Strategy) on kaiken perusta ja se ohjaa muita elinkaaren vaiheita. 

Palvelustrategia kattaa sekä sisäisten että ulkoisten markkinoiden kehittämisen, palveluomai-

suuden hallinnan, palvelukatalogin ja strategian implementoinnin koko palvelun elinkaaren 

ajan. Myös palvelunhallinnan taloushallinto, palveluportfolion hallinta, organisaation kehit-

täminen ja strategiset riskit ovat palvelustrategian olennaisia osa-alueita. (ITIL 2007, 8) 

Palvelusuunnittelu (Service Design) ohjeistaa palveluiden ja palvelunhallintaprosessien suun-

nittelussa ja kehittämisessä. Se ei koske vain uusien palveluiden suunnittelua, vaan myös 

olemassa olevien palveluiden kehittämisen ja muuttamisen, jotta ne tuottaisivat enemmän 

arvoa asiakkaille. Palvelusuunnittelu sisältää tärkeimmät periaatteet ja toimintatavat sekä stra-

tegisten tavoitteiden muuntamisen palveluportfolioiksi ja palveluomaisuudeksi. Palvelusuun-

nittelussa otetaan kantaa palvelutasoihin, palveluiden jatkuvuuteen sekä siihen, että palvelut 

vastaavat standardeissa ja säädöksissä määriteltyihin vaatimuksiin. (ITIL 2007, 9) 

Palvelutransitio (Service Transition) ohjaa palveluiden siirtämistä suunnittelusta tuotantoon 

niin, että palvelusuunnittelussa palvelussa huomioidut palvelustrategian vaatimukset toteutu-



20 

vat tehokkaasti myös palvelutuotannossa. Samalla palvelutransitiossa huomioidaan tuotan-

toon siirron riskejä ja mahdollista siirron epäonnistumista. (ITIL 2007, 9) 

Palvelutuotanto (Service Operation) sisältää käytäntöjä palvelutuotannon johtamiseen ja oh-

jeistusta kuinka palveluiden toimittamisen sekä palveluiden tuen osalta voidaan saavuttaa 

vaikuttavuutta ja tehokkuutta niin, että sekä asiakas että palvelutuottaja saavat palvelusta lisä-

arvoa. Osiossa on prosessimalleja, toimintatapoja ja työkaluja sekä ennakoivaan että jälkikä-

teen tehtäviin toimenpiteisiin. Elinkaaren osa tarjoaa tietämystä sekä johtajille että toteuttajil-

le päätöksenteon tueksi. (ITIL 2007, 9) 

Jatkuva palvelun kehittäminen (Continual Service Improvement) ulottuu palvelustrategian 

tavoin kaikkiin muihin palvelunhallinnan elinkaaren vaiheisiin. Ohjeistusta annetaan arvon-

tuottamiseen ja sen kehittämiseen laadunhallinnan, muutoksenhallinnan ja valmiuksien kehit-

tämisen keinoin. ISO 20000 –standardista tuttu kehittämisen ympyrämalli Plan-Do-Check-

Act on yksi keskeisiä jatkuvan palvelun kehittämisen työkaluja. (ITIL 2007, 9) 

Kuten edellä olevista lyhyistä tiivistelmistä koskien kutakin it-palvelun elinkaaren vaihetta ja 

siihen liittyvää kirjaa voi päätellä, ITIL on valtava kokoelma hyviä käytäntöjä, toimintatapoja, 

prosessimalleja, organisoitumismalleja sekä mittareita it-palvelujen toimittamiseksi laaduk-

kaasti ja mitattavasti. Mikäli yritys haluaisi tavoitella ISO 20000 –sertifiointia, ITIL antaa vä-

lineet tuon sertifioinnin saavuttamiseksi. Varsinkin isommille yrityksille ITIL on hyödynnet-

tävissä it-palvelujohtamisen välineenä aika suoraan. Pienempien yritysten on syytä tutkia, mi-

tä osia ja työkaluja kannattaa ottaa käyttöön ja missä mittakaavassa. Aina ne myös kannattaa 

sovittaa yrityksen omaan toimintatapaan – kuitenkaan alkuperäistä perusideaa tuhoamatta. 

4.2  Tietohallintomalli 

ICT Standard Forum on kansainvälinen yhteisö, jonka yhteistyön ja kehittämisen tuloksena 

on syntynyt Tietohallintomalli. Tämän tietohallinnon johtamisen ja kehittämisen viitekehyk-

sen työkaluineen, julkaisuineen ja artikkeleineen saa käyttöönsä rekisteröitymällä ICT Stan-

dard Forumin jäseneksi. Tällöin pääsee myös mukaan kommentoimaan ja kehittämään Tie-

tohallintomallista seuraavia versioita. (ICT Standard Forum n.d.a) 
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Itse Tietohallintomalli on syntynyt yhteisön huomaamasta tarpeesta saada tietohallinnon joh-

tamisesta määrämuotoisempaa. Mallissa kuvataan tietohallinnon toiminnot kaaviokuvassa 

havainnollisesti ja siinä myös näkyy Tietohallinnon tärkeä johtoajatus, liiketoimintayhteistyö. 

Tietohallintoa tulee johtaa niin, että se palvelee parhaalla tavalla liiketoiminnan tarpeita. Mal-

lin käyttäjiä voivat olla tietohallintojohtajien lisäksi liiketoimintajohtajat, talousjohtajat ja toi-

mitusjohtajat. Tietohallintomalli on kehitetty ajatellen enemmänkin suurehkojen yritysten 

tarpeita, mutta koska tietohallinnon johtaminen ei suuresti poikkea yrityskoosta toiseen, toi-

mii malli myös pienissä yrityksissä soveltaen sitä sopivalla tavalla. Mallia rakennettaessa on 

huomioitu kansainvälisten ICT-standardien ja ICT-johtamismallien sisältöjä ja periaatteita. 

(ICT Standard Forum n.d.b; ICT Standard Forum n.d.c) 

 

Kuva 4. Tietohallintomalli (ICT Standard Forum n.d.c) 

 

Tietohallintomalli koostuu neljästä ICT:n osa-alueesta ja yhdestä niiden poikki kulkevasta 

liiketoimintayhteistyön osa-alueesta, kaikkiin osa-alueisiin sisältyy useita eri tehtäväkokonai-

suuksia. Vaakasuunnassa olevien osa-alueiden osalta niiden vaatima resurssimäärä kasvaa 
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ylhäältä alaspäin, samoin myös niiden merkitys pidemmän aikavälin suunnittelusta kohti päi-

vittäistä tekemistä. Liiketoimintayhteistyö –osa-alueen tehtävä on kuvata keinoja yhteistyön 

varmistamiseksi liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä sekä myös ohjata muita osa-alueita. 

(ICT Standard Forum n.d.c) 

Osa-alueiden tavoitteet on kuvattu Tietohallintomallissa seuraavasti: 

Osa-alue Tavoite 

Liiketoimintayhteistyö Liiketoiminnan ja tietohallinnon läheinen 

yhteistyö toisiaan arvostaen. 

Strategia ja hallinto Tietohallinto tukee yrityksen tavoitteiden 

saavuttamista ja toiminnan kehittämistä. 

Hankinnat ja toimittajayhteistyö   Yrityksen toimintaa kustannustehokkaasti 

tukevien ratkaisuiden ja palveluiden hankin-

ta. 

Projektien johtaminen Liiketoiminnallisin perustein ohjatut projek-

tit, jotka saavuttavat päämääränsä pysyen 

aikataulussa ja budjetissa. 

Palveluiden johtaminen Tietohallinnon tarjoamat palvelut vastaavat 

liiketoiminnan tarpeita ja toimivat häiriöttö-

mästi. 

 

Taulukko 1. Tietohallintomallin osa-alueiden tavoitteet. (ICT Standard Forum n.d.c) 

Tietohallintomalli sisältää työkaluja joko kutakin osa-aluetta koskien tai kohdennettuja työka-

luja kuhunkin tehtäväkokonaisuuteen. Työkaluissa on mallidokumentteja, dokumenttipohjia, 

ohjeita sekä ohjelmistotyökaluja ja ne on jaoteltu pakollisiin, tarpeellisiin ja käyttökelpoisiin. 

Pakollisilla ICT Standard Forum tarkoittaa niitä työkaluja, joiden Tietohallintomalli edellyttää 

olevan käytössä. Tarpeellisiksi luokiteltujen työkalujen käyttäminen on suotavaa Tietohallin-

tomallin käyttämisessä ja käyttökelpoisten työkalujen käyttäminen on vapaaehtoista. (ICT 

Standard Forum n.d.d) 
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4.3  Muiden organisaatioiden tietohallintostrategiat 

Tutkin ainoastaan julkisia, organisaatioiden sivustoilta löytyviä tietohallintostrategioita. Tut-

kimani dokumentit on laadittu paljon suuremmille yrityksille, mutta en koe sen olevan kui-

tenkaan este aineiston hyödyntämiselle, sillä tietohallinnon johtamisen perusperiaatteet ovat 

kuitenkin samat riippumatta tietohallinnon koosta tai sen hoitamismallista. Koen saavani 

tutkimistani dokumenteista jonkinlaisen yleiskuvan siitä, millaisia asioita on kyseisissä organi-

saatioissa nähty tarpeelliseksi nostaa tietohallintostrategiadokumenttiin. Tutkimani tietohal-

lintostrategiat olivat 

 Kauniaisten kaupungin tietohallintostrategia 2012 – 2015 

 Kuusamon kaupungin tietohallintostrategia 2012 

 Työ- ja elinkeinoministeriön tietohallintostrategia 2012 

 Puolustusministeriön tietohallintostrategia 2007 

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) tietohallintostrategia 2013 – 2018 

 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän (KPSHP) tie-

tohallintostrategia 2012 – 2015 

 Maanmittaushallituksen tietohallintostrategia 2012 – 2016 

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin tietohallintostrategiaa lukuun ottamatta muut dokumentit 

on laadittu sisällysluettelollisiksi dokumenteiksi, kun taas Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

dokumentti on enemmän esitysmuotoinen. Senkin sisältö on kuitenkin selkeästi jaoteltu. 

Tietohallintostrategioiden rakenne vaihtelee ymmärrettävästi, mutta tietyt osa-alueet oli löy-

dettävissä kaikista. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin dokumentti oli muita suppeampi, to-

dennäköisesti muotonsa vuoksi. Näin ollen siinä ei myöskään sisältö ollut yhtä laaja kuin 

muissa dokumenteissa, mutta olennaisimmat asiat on siinäkin lueteltu; visio, strategiset pää-

määrät, kriittiset menestystekijät ja niihin liittyvät strategiset tavoitteet sekä toimenpiteet 

edellä mainittujen saavuttamiseksi. Muodostaan johtuen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

tietohallintostrategiadokumentti on toisaalta selkeä ja havainnollinen, mutta se poikkesi mui-

den rakenteesta niin paljon, että en käsittele sitä seuraavassa yhteenvedossa. 
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Yhteenvetoon käyttämäni tietohallintostrategiat olivat pääasiassa tekstimuotoisia dokument-

teja, joihin oli liitetty kaavioita, kuvia ja taulukoita tarpeen mukaan selventämään käsiteltyjä 

asioita. Puolustusministeriön ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirin tietohallintostra-

tegioiden alussa oli koko dokumentista lyhyt tiivistelmä, jossa kerrottiin tietohallintostrategi-

an tärkeimmät tavoitteet ja menetelmät niiden saavuttamiseksi. Kauniaisten kaupungin, Kes-

ki-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirin ja Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategioiden 

alkuosassa oli kuvattu strategiaa ohjaavia tekijöitä, esimerkiksi lakeja ja muiden organisaation 

osien linjauksia, jotka koskevat myös tietohallintoa. Kaikissa dokumenteissa on tietohallin-

non tehtävien, nykytilan ja toimintaympäristön kuvaus jossain laajuudessa. Kuusamon kau-

pungin SWOT-analyysi -taulukko on havainnollinen kooste nykytilasta (Kuusamon kaupun-

gin 2012, 8). Myös Työ- ja elinkeinoministeriö oli käyttänyt kaaviokuvaa niin, että samasta 

kuvasta on nähtävissä tietohallinnon muutoshistoria, nykytilanne ja tavoitetila tulevina vuo-

sina (Työ- ja elinkeinoministeriön 2012, 3-4).  Visio on selkeästi kuvattu Työ- ja elinkeino-

ministeriön, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirin ja Maanmittauslaitoksen dokumen-

teissa. Maanmittauslaitos on käyttänyt havainnollistamiseen onnistuneesti strategiapuuta, 

jonka juurina ovat henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen, runkona tuotokset ja 

laadun hallinta, oksina toiminnallinen tehokkuus ja hedelminä vaikuttavuus (Lisitsin 2012, 3).  

 

Kuva 5. Strategiapuu (Lisitsin 2012, 3) 
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Toiminta-ajatus on kuvattu ainoastaan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirin ja 

Maanmittauslaitoksen dokumenteissa. Työ- ja elinkeinoministerin dokumentissa on myös 

kerrottu dokumentille oleva rajaus sen kohdistuessa vain tiettyyn kehitysvaiheeseen (Työ- ja 

elinkeinoministeriön 2012, 5). Tavoitteiden määrittely on dokumenteissa toteutettu eri ta-

voin. Kauniaisten kaupungin tietohallintostrategiassa on esitelty painopistealueet ja tämän 

jälkeen avattu erikseen tavoitteet eri toimialueiden osalta (Kauniaisten kaupungin 2012, 4-

22). Työ- ja elinkeinoministeriö kuvaa pääteemat, luetteloi muutosajurit ja esittää näiden 

pohjalta luodut linjaukset periaatteineen ja toimenpiteineen erillisinä taulukkoina (Työ- ja 

elinkeinoministeriön 2012, 7-18). Puolustusministeriö on kartoittanut toimialan tulevaisuu-

den haasteet ja tietohallintostrategian johtopäätöksillä ja linjauksilla vastataan näihin haastei-

siin (Puolustusministeriön 2007, 7-8). Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiiri on määri-

tellyt strategiset painoalueet ja linjaukset sekä kuntayhtymän että ATK-toiminnan näkökul-

masta (Pikkarainen 2012, 10). Maanmittauslaitos on kuvannut tavoitetilan vuodelle 2016 ja 

määritellyt sen edellyttämät linjaukset osa-alueittain (Lisitsin 2012, 10-15). Organisoituminen 

ja vastuunjako on kuvattu muiden paitsi Maanmittauslaitoksen dokumentissa. Kuvaustaso 

vaihtelee sanallisesta kuvauksesta laajaan taulukkoon.  Työ- ja elinkeinoministeriö on kuvan-

nut vastuunjaon RACI-taulukolla, jossa määritellään kunkin toiminnon osalta eri organisaa-

tio-osien roolit (Työ- ja elinkeinoministeriön 2012, 18). Toteutuksen osalta on kuvattu joko 

selkeitä toimenpiteitä tai on käytetty erillistä toimintasuunnitelmaa, kaikilta suunnitellut toi-

menpiteet löytyvät jossain muodossa. Hyvänä pidän graafisia esitystapoja toteutussuunnitel-

mista sekä Puolustusministeriön että Maanmittauslaitoksen dokumenteissa, näistä käy ilmi, 

minkä vuosien aikana mitäkin toimenpiteitä aiotaan suorittaa.  Strategian ylläpitoon ja seu-

rantaan on ottanut dokumenteissaan kantaa Puolustusministeriö, Kauniaisten kaupunki ja 

Kuusamon kaupunki. 
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Kuva 6. Puolustusministeriön tietohallintostrategian etenemiskartta. (Puolustusministeriön 

2007, 9) 

Dokumentit, joihin oli sisällytetty asioita yhteen koostavia taulukoita tai kaavioita, olivat sel-

keästi paremmin hahmotettavia. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin esitysmuotoinen doku-

mentti oli tiivis ja selkeä taulukoineen, vaikka siinä ei niin laajasti asioista kerrottukaan kuin 

muissa dokumenteissa. Nämä tietohallintostrategiat luettuani ja tutkittuani näkisin järkevänä 

yhdistää tekstiä ja sitä tukevia taulukoita tai kaavioita, joita voi myös hyödyntää päivittäisinä 

työvälineinä. 

4.4  Aiemmat tutkimukset 

Antti Heiska (2012) on tutkinut tietohallintostrategioita ja niiden laatimista yleisellä tasolla. 

Hän valitsi kolme julkista tietohallintostrategiaa ja vertaili niitä. Kaikki kolme strategiaa olivat 

hyvin erilaisia laajuudeltaan, eikä niissä tarkennettu, millaisella lähestymistavalla niitä on laa-

dittu. Heiskan arvion mukaan toiminto- ja organisaatiomuutoskeskeiset lähestymistavat ku-

vaisivat parhaiten kaikki kolmea tietohallintostrategiaa, koska sekä organisaation toiminnot 
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että organisaation ja sen työntekijöiden tarpeet on huomioitu. Liiketoiminnallista näkökul-

maa Heiska ei strategioista tunnista. (Heiska 2012, 45) 

Rakenteellisesti Heiskan tutkimissa strategioissa on kaksi mallia. Toisessa selvitetään taustat 

ja lähtökohdat sekä tietohallinnon nykytila ja tämän jälkeen kerrotaan strategian tavoitetila 

sekä siihen pääsemiseen liittyvät toimenpiteet. Toisessa mallissa kerrotaan tietohallinnosta 

yleisesti, sen toimijoista ja vastuista, ja tämän jälkeen esitellään strategian keskeiset tavoitteet. 

Heiskan yhteenvetona onkin, että pääsääntöisesti julkiset tietohallintostrategiat esittelevät 

johdannon ja nykytilan, tietyn vuoden tavoitetilan sekä strategiset linjaukset, joilla tavoitetila 

pyritään saavuttamaan. Tietohallintostrategioissa ei käsitellä resursseja, toimintapolitiikkaa, 

hyötytavoitteita, eikä kovin hyvin myöskään työhön osallistuneita tahoja. (Heiska 2012, 45-

46) 

Maarit Säilynoja (2010) on oman tutkimuksensa avulla luonut strategiatyökalun tietohallinto-

strategiatyöskentelyn avuksi. Työkalu käsittää neljä osiota; analysoinnin, strategian muodos-

tamisen analyysin perusteella, strategian tavoitteille asetettavat mittarit sekä tavoitteet ja visi-

on konkretisoivan toimintasuunnitelman. Mittaamisen kautta prosessi palaa takaisin alkuun. 

Analysointi ja sen pohjaksi tehtävä tiedonkeruu tehdään kuudesta eri näkökulmasta. Liike-

toimintanäkökulma perustuu liiketoimintastrategiaan ja käyttäjänäkökulmaan tietoa kerätään 

käyttäjiltä tyytyväisyyskyselyllä. Tulevaisuus ja oppiminen –osion pohjaksi IT-tiimi kerää tie-

toa teknologioista, palveluista ja ratkaisuista. Palvelut ja resurssit –osioissa IT-palvelut luoki-

tellaan palvelukatalogiksi. Prosessien arviointi tehdään COBITin tietohallinnon prosessiviite-

kehyksen kypsyysmallin mukaan ja infrastruktuurin osalta tutkitaan sovelluksia, laitteita ja 

tietoliikenneverkkoja. Strategian muodostamisessa määritellään visio, missio ja tavoitteet sekä 

strategiset linjaukset. Toimintasuunnitelma laaditaan strategian tavoitteiden pohjalta. Toimin-

tasuunnitelma tehdään kolmelle vuodelle ja aikajanatarkkuus on tarkin ensimmäiselle vuodel-

le ja epätarkin kolmannelle vuodelle, koska toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain. 

Mittareissa on määritelty kullekin tavoitteelle yksi mittari, joille on täsmennetty tiedonkeruun 

tapa ja mittariarvon laskenta. Mittarien tavoitteet asetetaan vasta kun ensimmäiset mittaukset 

on tehty. (Säilynoja 2010, 52-57) 
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Kuva 7. Strategiatyökalun rakenne. (Säilynoja 2010, 52) 

Ongelmaksi Säilynoja näkee kuitenkin sen, että vaikka työkalu ohjaakin IT-strategiaprosessia, 

pitäisi jonkun henkilön ottaa vastuu sen käyttämisestä ja strategiatyön johtamisesta. Tutki-

muksessa läpi käyty prosessi tuli toteutettua tutkimuksen tekijän toimesta. Hänen näkemyk-

sensä on, että strategiaa pitäisi myös tarkastella määräajoin palavereissa toimeenpanosuunni-

telman ja mittareiden avulla. IT-strategian isompi tarkastelu olisi syytä ajoittaa budjetointia 

edeltäväksi, jotta mahdolliset strategiset panostukset pystytään huomioimaan budjetissa. Li-

säksi Säilynoja näkisi hyväksi IT- ja liiketoimintastrategiaprosessien lähentämisen, kenties 

yhdistämisenkin. (Säilynoja 2010, 64-65) 

Aho (2011) on väitöskirjassaan suorituskyvyn johtamisesta tutkimansa kirjallisuuden pohjalta 

todennut, että liiketoimintastrategian ja IT-strategian yhteenlinjaamisesta tai sovittamisesta 

toisiinsa on puhuttu jo pitkään ja se on ollut tietohallintojohtajien tärkeimpien asioiden listan 

kärjessä. Strategisella yhteensovittamisella on positiivisia vaikutuksia IT:n tehokkuuteen ja 

sen kautta parempaan liiketoiminnan tuottavuuteen. IT:n ja liiketoiminnan linjaaminen tai 

sen puuttuminen vaikuttaa organisaation menestykseen ja kilpailukykyyn. Liian tiukkaa sovit-

tamista tulisi kuitenkin välttää, ettei strategia muutu liian joustamattomaksi. Suorituskyvyn 

johtamisen tavoitteena on organisoinnin näkökulmasta yksikkö, josta löytyy sekä it- että liike-

toimintaosaajia, tällöin yhteensovittaminen tehostuu. Suorituskyvyn johtaminen riippuu 

voimakkaasti tietotekniikasta ja siitä kuinka hyvin se tukee tai mahdollistaa johtamista. (Aho 

2011, 62-64) 
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4.5  Muut mallit 

Business System Planning (BSP) on IBM:n kehittelemä ja asiakkailleen tarjoama tietojenkä-

sittelyn selvitysmenetelmä ja aivan alun perin se oli suunnattu suurille organisaatioille. 

BSP:ssä määritellään liiketoimintaprosessit toiminnallisine piirteineen sekä kuvataan niihin 

tarvittavat resurssit. Prosessien kuvaamisen jälkeen jatketaan yrityksen tietomallin kuvaami-

seen ja edelleen yhdistetään nämä kuvaamalla mistä prosesseista mikäkin tieto syntyy sekä 

mitä tietoja käytetään eri prosesseissa. Tämän tutkimuksen jälkeen haastatellaan johdon 

edustajia mallin tarkastamiseksi ja toisaalta myös tietotarpeiden selvittämiseksi. Edellisten 

vaiheiden pohjalta saadaan muodostettua ja priorisoitua kehittämistoimenpiteiden luettelo. 

BSP on täsmällinen ja kattava, mutta myös erittäin raskas menetelmä. Suurin ongelma kui-

tenkin on tulevaisuuden tarkastelemattomuus sekä IT-keskeisyys termien ja käsitteiden osal-

ta, jonka takia liiketoiminnat vierastavat tätä menetelmää. (Tiirikainen 2008, 52-57) 

Nolanin vaihemallin ajatus on, että organisaatio kehittyy IT:n käytössä ja hyödyntämisessä 

vaiheittain. Mallin vaihemäärä on vaihdellut alkuperäisestä neljästä portaasta vuoden 1979 

kuusiportaisen mallin kautta takaisin neliportaiseksi 90-luvulle tultaessa. Vaiheet sovelletaan 

peräkkäin IT:n suurten kehitysportaiden sisällä, näitä kehitysportaita ovat sovellukset, inhi-

milliset ja tekniset resurssit, johtaminen sekä käyttäjien tietoisuus. Organisaatio asemoidaan 

tässä mallissa ja kunkin alueen kehittäminen suunnitellaan portaikolla. Mallin olennainen tar-

kastelun kohde on IT-kustannukset ja ajatus, että kustannukset lisääntyvät sitä enemmän, 

mitä edistyneempään vaiheeseen organisaatio pääsee. Nolanin mallissa strateginen suunnitte-

lu tulee esille vasta kuudennessa vaiheessa, joten strategisesta näkökulmasta malli ei ole kovin 

käytännöllinen. (Tiirikainen 2008, 60-61) 

Tietojenkäsittelyn kokonaistutkimus (METO) on menetelmänä luotu 70-luvun lopulla ja jul-

kaistu käsikirjana 80-luvun alkupuolella. Tutkimus suoritetaan neljänä eri päävaiheena, joita 

ovat kartoitus, analyysi, kehittämisstrategian luonti ja yhteenveto. Ensimmäisessä vaiheessa 

tehdään kartoitukset toiminnasta, tietojenkäsittelyn palveluista, tietojenkäsittelystä, it-

toiminnasta ja kehitysnäkymistä sekä kootaan kehittämistarpeet. Nämä analysoidaan ja siirry-

tään toiseen vaiheeseen, kehittämisstrategian luontiin, jossa luodaan kokonaisarkkitehtuuri, 

suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, arvioidaan resurssit, kustannukset ja vaikutukset sekä 

arvioidaan ja priorisoidaan toimenpiteitä. Tämän jälkeen tapahtuu lopullinen kehittämis-

suunnittelu ja organisointi. Menetelmä toimii hyvin organisaatioissa, joissa ei ole tehty aiem-



30 

min vastaavia selvityksiä. Se on raskas, mutta tuottaa hyvän yhteenvedon. Puutteena mene-

telmässä on hyvin vähäiset kytkennät yrityksen johtoon ja liiketoimintastrategiaan. (Tiirikai-

nen 2008, 69-72) 

Hajela (2009) on laatinut tietohallintostrategiamallin lomakkeen, jota hän suosittelee tietohal-

lintostrategian työstämisen aloittamiseksi. Lomakkeen täyttämiseksi täytyy pohtia nykytilaa, 

tehdä liiketoiminta-analyysi ja tietohallintostrategia-analyysi sekä analysoida toimintaympäris-

tön trendejä ja tietohallinnon nykyisiä valmiuksia. Lomakkeessa on avustavia kysymyksiä, 

joihin vastaamalla pääsee liikkeelle kunkin kohdan määrittelyssä. (Hajela 2009) Lomake on 

hyvin monipuolinen ja oiva apuväline, jos ei ole kokemusta tietohallintostrategian laadinnas-

ta. Sen avulla pääsee alkuun, siinä huomioidaan liiketoiminnan merkitys ja vaatimukset tieto-

hallinnolle.  

4.6  Liiketoiminnan huomioiminen tietohallintostrategiassa 

Tärkein ohjaava tekijä tietohallintostrategialle on liiketoimintastrategia. On tunnistettu neljä 

eri aluetta, joiden kautta erillisen tietohallintostrategian tärkeys voidaan todentaa; talous, joh-

taminen, liiketoiminta ja tekniikka. Tietohallinnon kulut ovat suuret ja tietohallintostrategian 

avulla voidaan varmistaa kustannustehokkuus. Tietohallinto koetaan myös tärkeäksi resurs-

siksi, jonka hoitamiseksi ei riitä pelkästään operatiivisen tason toiminta, vaan sitä pitää johtaa 

ylempää organisaatiosta. Kilpailun lisääntyminen ja ydinprosessien kehittäminen sekä uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien luominen on tehnyt tietohallinnosta tärkeän tekijän kilpai-

luedun muodostamisessa, nimenomaan tietohallintostrategian ja liiketoimintastrategian toi-

siinsa sitoutumisen kautta. Tietotekniikka monimutkaistuu ja valintamahdollisuudet kasvavat 

koko ajan. Tietohallintostrategian avulla voidaan määritellä tekniikkaan liittyvät prioriteetit ja 

siihen liittyvien muutosten suunnittelu ja hallinta. (Currie 1995, 184) 

Tiirikainen (2008) on todennut, että tietotekniikka on huomioitava liiketoimintastrategian 

laatimisessa, jotta tietotekniikan antamat mahdollisuudet tulevat huomioitua toimintamallien 

kehittämisessä. Mikäli tietotekniikka ohitetaan liian kevyesti, voi tuloksena olla väärät tekni-

set ratkaisut. (Tiirikainen 2008, 23 -24) 

Yksi suurimmista ongelmista IT:n ja liiketoiminnan välillä on yhteisen kielen puuttuminen. 

Liiketoiminnassa on tietty mielikuva IT-toiminnasta ja sen henkilöstöstä, jonka koetaan ole-
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van teknisesti orientoituneita ”nörttejä”. IT:n puolella taas koetaan, ettei liiketoiminta ole 

kiinnostunut tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen ja että 

liiketoiminnan vaatimukset ovat kovin ylimalkaisia. Yhteisen kielen ja ymmärryksen puuttu-

minen aiheuttaa sen, että mikäli liiketoimintahyötyjä ei näy, liiketoiminta vaatii IT-

kustannusten alentamista ja jopa tarkoituksella ulkoistaa IT:n. Ulkoistus harvoin alentaa kus-

tannuksia merkittävästi, mutta se voi huonontaa keskusteluyhteyttä ja uusien tietotekniikan 

mahdollistamien liiketoimintamallien löytämistä. (Tiirikainen 2008, 32-34) 

Hannula (2013a) on määritellyt IT:n ja liiketoiminnan yhteisen kielen elementit seuraavanlai-

sen kaavion avulla: 

 

Kuva 8. Liiketoiminnan ja IT:n yhteisen kielen elementit (Hannula 2013a, 5) 

Sopimus IT:n strategisesta asemasta liiketoiminnassa on ensimmäinen ja tärkein yhteinen 

sopimisen aihe liiketoiminnan ja IT:n välillä. Se ratkaisee, mistä asioista puhutaan yhdessä ja 

mitä liiketoiminta voi ja mitä sen kannattaa vaatia IT:ltä. Strategisen aseman määrittämisen 

avulla liiketoiminta ymmärtää, mitä varten IT-toiminta on yrityksessä. Strateginen asema 

myös määrittää, kuinka IT:tä tulee johtaa. Tämän jälkeen tarvitaan tulevaisuuteen katsova 

ohjaus, jolloin ei anneta ainoastaan palautetta tapahtuneesta, vaan suunnitellaan, mitä tulevai-

suudessa tapahtuu. Minimivaatimuksena yhteiselle kielelle on kaavion keskiosaan sijoittuvien 

asioiden määritteleminen. Yhdessä on sovittava myös IT:n päätehtävistä sekä kustannusten 

ja ajankäytön jakamisesta IT:ssä näiden päätehtävien välillä. Toiseksi tarvitaan liiketoiminta-

strategiaan linkittyvät, liiketoiminnan ymmärrettävissä olevat mittarit, joilla IT:n toimintaa 

mitataan. Mittarit on syytä aina suhteuttaa liiketoiminnan kokoon ja niistä tarvitaan myös 
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trendejä, kuinka tulokset ovat ajan kuluessa kehittyneet. Kolmanneksi tarvitaan projektin oh-

jausmalli. Ohjausmallin yksi olennainen elementti on projektista tehtävä charter, jossa kerro-

taan olennaisimmat asiat projektista niin, että liiketoiminta ymmärtää projektin tarkoituksen. 

Näistä asioista keskusteleminen liiketoiminnan ja IT:n kesken parantaa yhteisymmärrystä ja 

luo yhteistä kieltä. (Hannula 2013b) 

Tiirikaisen (2008) näkemyksessä keskustelun muuttaminen tapahtuu siirtämällä päätösten 

tekemistä liiketoimintajohdolle. Keskeiset kuusi päätöstä koskien IT:n strategioita ja niiden 

toimeenpanoa ovat hänen mukaansa IT:aan käytettävän rahan määrä, mihin liiketoiminta-

prosesseihin nuo rahat kohdistetaan, IT-kyvykkyyksien jakaantuminen yrityksessä keskitetyk-

si yksiköksi tai liiketoimintoihin, IT-palveluiden tason laatu, tietoturva- ja tietosuojariskien 

hyväksyttävän tason määrittely sekä vastuuhenkilöiden määritteleminen liiketoiminnoista IT-

hankkeille. Päätösten siirtäminen liiketoiminnalle avaa luonnollisesti keskustelun IT:n suun-

taan, koska päätösten tekemiseksi tarvitaan tietoa sisällöistä ja toimeenpanon yksityiskohdis-

ta. (Tiirikainen 2008, 36-37) 

Hajela (2008) toteaa, että liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteisen linjan saavuttaminen on 

mahdotonta, koska liiketoiminta toisaalla ja tietotekniikka toisaalla muuttuu koko ajan. Muu-

tosten seuraaminen ja niiden vaikutusten ymmärtäminen ottaa aikansa. Kun vaikutukset on 

ymmärretty ja muutoksia aletaan sovittaa yhteen, on jo tapahtunut lisää muutoksia kummal-

lakin puolella. Ensimmäisten muutosten yhteensovittamisen jälkeen ollaan jälleen tilanteessa, 

jossa liiketoiminnan tarpeet ja tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet eivät kohtaa täysin. 

Kuitenkin voidaan tavoitella tilannetta, jossa mahdollisimman hyvin pysytään molempien 

muutosten mukana ja Hajela esitteleekin oman 7-vaiheisen tietohallintostrategiaprosessinsa. 

(Hajela 2008) 
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Kuva 9. Tietohallintostrategiaprosessi (Hajela 2008) 

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ne liiketoimintojen tarpeet, joiden toteuttamiseen tar-

vitaan tietohallinnon tukea, esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun aiheuttama järjestelmä-

tarve. Tarpeita on syytä tarkastella määräajoittain, koska liiketoiminta muuttuu jatkuvasti ja 

liiketoiminnan tarpeet sen mukana. Toisessa vaiheessa tunnistetaan tietohallinnon valmiudet, 

jotka tarvitaan vastaamaan liiketoiminnan vaateita. Valmiudet muodostuvat strategiasta, pro-

sesseista, infrastruktuurista ja organisaatiosta ja näiden kehittämistä varten määritellään visio, 

jossa on suuntaviivat kehitykselle. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan tietohallinnon valmiuk-

sien nykytilaa vision mukaisten valmiustavoitteiden perusteella. Arviointi tehdään kolmen eri 

ulottuvuuden osalta; investointien, omaisuuden ja organisaation. Neljäs vaihe jatkuu sujuvasti 

kolmannesta, siinä tunnistetaan nykytilan ja vision mukaisesti halutun tavoitetilan väliset erot. 

Arviointi tehdään jälleen edellä mainittujen kolmen eri ulottuvuuden osalta, jotta voidaan 

tarkasti määritellä, mikä tai mitkä asiat aiheuttavat eroja. Kun aiheuttajat tunnistetaan, voi-

daan määritellä korjaavat toimenpiteet, joilla eroja voidaan pienentää tai poistaa. Viidennessä 

vaiheessa tehdään priorisointi neljännen vaiheen tuottamalle korjaavien toimenpiteiden luet-

telolle. Korjaavissa toimenpiteissä on sekä helpompia että vaikeita, ja joillakin toimenpiteillä 

voi olla isompi vaikutus kerralla. Siksi kaikkia toimenpiteitä ei lähdetä toteuttaman heti, vaan 

ne priorisoidaan toteutusta varten. Kuudennessa vaiheessa suunnitellaan tarkemmin korjaus-

toimenpiteiden toteutus, niiden järjestys ja aikataulu. Tämä on tärkeimpiä vaiheita, jotta 

muutosten läpivienti onnistuisi halutulla tavalla. Yksi tärkeä osavaihe toimenpiteiden aikatau-

lun suunnittelussa on myös riskien analysointi. Vaiheen tuotoksena on yleensä road map, 

konkreettisesti aikajanalle kuvattu suunnitelma etappeineen. Seitsemännessä vaiheessa luo-

daan suunnitelma muutosten toteuttamisesta ja määritellään muun muassa vaiheet, tuotokset, 
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vastuut sekä aikataulu muutoksille. Täytyy kuitenkin muistaa, että suunnitelma ei voi olla eh-

doton. Suunnitelmaa on muokattava toteutuksen aikana, koska aina nousee esiin uusia asioi-

ta, jotka vaikuttavat etenemiseen siitä eteenpäin. Hajela kirjoittaa 7–vaiheisesta strategiapro-

sessista, mutta tunnistaa itse vielä kahdeksannen vaiheen, jossa varmistetaan, että suunnitel-

lut toimenpiteet vastaavat edelleen liiketoiminnan tarpeita. Mikäli toimenpidesuunnitelmat 

eivät vastaa tarpeita, muuttuneet tarpeet huomioidaan ja suunnitelmia muokataan tarpeiden 

mukaan. Tarve on voinut myös mennä ohi ja tällöin on aivan turhaa ja kallista toteuttaa 

muutosta. (Hajela 2008) 

Myllymäki (2012a) tunnistaa tietohallintostrategian laadinnasta neljä erillistä osiota. Trendityö 

määrittelee tietotekniikan kehityssuunnan, usein ulkoisten tekijöiden avulla. Varsinainen stra-

tegiatyö, jossa tietohallintostrategian ja sen linjausten johtaminen liiketoimintastrategiasta 

tehdään, jakaantuu liiketoiminnan tietotekniikan hyödyntämisstrategiatyöhön, tietohallinto-

strategiatyöhön sekä täydentävien suunnitelmien laadintaan. Strategiatyötä tukevaa trendityö-

tä tehdään vuosittain, kun taas tietohallintostrategiat laaditaan yleensä pidemmälle aikavälille, 

tyypillisesti 3 - 5 vuodeksi. Tietohallintostrategiatkin kuitenkin tarkistetaan vähintään strate-

giakauden puolivälissä tai vuosittain. (Myllymäki 2012a, 12-13) 

 

Kuva 10. Liiketoimintalähtöisen tietohallintostrategian laadintaprosessi. (Myllymäki 2012a, 

13) 



35 

Trendityö voi organisaatiossa olla keskitettyä esimerkiksi kehitysosastolle, mutta Myllymäki 

(2012b) suosittelee tietohallinnolle siihen osallistumista. Osallistumalla tietohallinto pystyy 

osoittamaan ymmärtämyksensä sekä tietotekniikan että liiketoimintojen osalta. Trendityöllä 

kerätään materiaalia, jonka avulla voidaan hahmottaa yrityksen ja tietotekniikan kehityssuun-

tia. Materiaalia tulee kuitenkin työstää ja karsia siitä epäolennaiset asiat pois sekä analysoida 

mistä suuntauksista on tulossa keskeisiä. Liiketoiminnan trendien hahmottelussa syntynyt 

materiaali kannattaa ehdottomasti toimittaa myös liiketoiminnan käyttöön. Liiketoiminnan 

trendejä tutkittaessa materiaalia kannattaa kerätä muun muassa liiketoiminnan kilpailijoista, 

liiketoiminnan kanssa samantapaisista kokonaisuuksista, tutkimuslaitoksista, internetistä, se-

minaareista, kirjallisuudesta ja vaikuttajien mielipiteistä. IT-trendien tutkimiseen materiaalia 

voidaan kerätä vastaavista lähteistä kuin liiketoiminnan trendeissäkin ja työ kannattaa jakaa 

osiin, esimerkiksi eri laiteryhmittäin, ohjelmistoittain tai järjestelmittäin. Sekä liiketoiminnan 

trendit että IT:n trendit kerätään yhteen ja koostetaan IT:n kehityssuunnaksi. Tätä doku-

menttia hyödynnetään sekä tietohallintostrategioiden että linjausten ja politiikkojen laadin-

nassa. Laadittu dokumentti kannattaisi päivittää vuosittain. (Myllymäki 2012b, 1-4) 

Liiketoiminta laatii oman liiketoimintakohtaisen tietotekniikan hyödyntämisstrategiansa. Tä-

män työskentelyn kautta liiketoiminta saadaan ottamaan osaa tietohallintostrategiatyöhön, 

koska tuotokseksi tavoitellaan selkeitä suuntaviivoja sekä toimenpiteiden määrittelemistä tie-

tojärjestelmille ja yhteistyölle liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä. Liiketoiminnan tulee 

keskittyä työssä toimintaansa vaikuttaviin asioihin; käytössään oleviin tietojärjestelmiin, mah-

dolliseen tietohallintorajapinnassa työskentelevään henkilöstöönsä sekä vain liiketoimintaa 

varten oleviin tietohallinnon palveluihin. Työskentelyssä on huomioitava omat asiakkaat, kil-

pailija ja toimittajat. Pohjatietoina työskentelyssä käytetään trendityöstä saatuja tietoja, liike-

toimintastrategiaa ja liiketoiminnasta esiin nousseita tarpeita tietojärjestelmille, IT-infralle ja 

IT-palveluille. Tuotoksessa on tietotekniikan hyödyntämisen nykytila liiketoiminnassa ja mitä 

kehitystoimenpiteitä on jo menossa. Dokumenttiin kuvataan trendeistä havaitut, erityisesti 

kyseistä liiketoimintaa koskevat trendit sekä liiketoiminnan esiin nousseet tarpeet. Liiketoi-

minta myös suunnittelee, miten se aikoo seuraavina vuosina hyödyntää tietotekniikkaa ja 

missä sekä mitkä ovat hyödyntämisen keskeiset painopistealueet. Lisäksi kuvataan, miten 

kaikki tämä aiotaan toteuttaa käytännössä. (Myllymäki 2012c, 1-4) 

Liiketoiminnoilta saatujen tavoitteiden ja IT-kehityssuunnan avulla voidaan määritellä tieto-

hallinnolle tavoitetila, joka kannattaa jäsennellä toimintaan sopivalla tavalla. Lisäksi on tun-

nistettava nykytila ainakin sillä tasolla, että voidaan arvioida tavoitetilan ja nykytilan välistä 
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eroa. Tämän jälkeen tunnistetaan keinot, joiden avulla erot voidaan poistettua ja tavoitetila 

saavuttaa. Keinot muunnetaan projekteiksi, projektit priorisoidaan sekä tunnistetaan niiden 

väliset riippuvuudet ja niihin vaadittavat resurssit. Aikataulutetuista projekteista syntyy road 

map, jota vuosittain tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Valmis tietohallintostrategia 

jalkautetaan ja sen toteutumista seurataan. Tietohallintostrategian jalkautuksen yhteydessä on 

viestinnällä suuri merkitys, joten jalkautuksen tueksi kannattaa laatia viestintäsuunnitelma. 

(Myllymäki 2012d, 2-6)  

Myllymäki (2012d) esittelee NET/K –mallin nykytilan ja tavoitetilan sekä niiden erojen käsit-

telyyn. Mallissa tunnistetaan nykytilasta tavoitetilaan pääsemiseen tiellä olevat tai merkittäväs-

ti etenemistä haittaavat esteet. Esteet voivat olla monenlaisia, ne voivat liittyä organisaatioon, 

tekniikkaan, talouteen, johtamiseen tai organisaatiokulttuuriin. Esteiden tunnistamisen jäl-

keen suunnitellaan keinot, joilla esteet voidaan poistaa tai minimoida. (Myllymäki 2012d, 4) 

 

Kuva 11. NET/K –malli (Myllymäki 2012d, 4) 

Tietohallintostrategiaa täydentäviä linjauksia ja politiikkoja ovat esimerkiksi tietohallinnon 

johtamisen linjaukset, tietoarkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehtuuri ja tietoturvapolitiikka. Täy-

dentäviin dokumentteihin kuuluu myös palvelustrategia, joka on tietohallintoyksikön liike-

toimintastrategia. Palvelustrategian lähtökohtana ovat tietohallinnon asiakkaat ja heidän tar-

peensa. Palvelustrategian laatimista sekä ohjaa että rajoittaa tietohallintostrategia ja muut lin-

jaukset. (Myllymäki 2012e, 3-4) 

Yksi tärkeä osio koostettavaksi heti tietohallintostrategian alkuun on yhteenveto organisaati-

on johdolle. Tähän koostetaan mahdollisimman selkeästi tietohallintostrategian sisältö, oleel-

lisinta on kertoa mitä tietohallinto aikoo tehdä strategian aikajänteellä ja miksi. Kooste pitää 

olla korkeintaan yhden A4 –arkin mittainen. Toimiva malli tietohallintostrategian esittämi-
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seen on myös kuva, kunhan siinä on kerrottu IT:n periaatteet ja organisaatiostrategian to-

teuttamisen auttamiseksi tai mahdollistamiseksi tehtävät valinnat. (Ylinen 2015, 1-2) Hyvä 

yhdistelmä voisi olla kuva ja sen lisäksi lyhyt kooste sisällöstä tekstinä. Alla on kuvattu Ylisen 

malli tietohallintostrategian esittämiseksi kuvan avulla. 

 

Kuva 12. Tietohallintostrategia yhdellä kuvalla (Ylinen 2015, 2) 

Liiketoiminta-arkkitehtuuriosassa kuvatut tavoitteet ovat yrityksen keskeiset tavoitteet. Osas-

sa kuvataan myös liiketoiminnat sekä prosesseihin liittyvät tärkeimmät periaatteet ja menes-

tystekijät. Tietoarkkitehtuuri-, järjestelmä- ja teknologianäkökulmille määritellään myös peri-

aatteet ja näiden pohjalta tehtävät keskeiset valinnat. Organisaation yhteiset toiminnot, jotka 

tarvitaan tietohallintostrategian toteuttamiseksi ja eri osioiden välisestä integraatiosta huoleh-

timiseksi, on myös kuvattava. Liiketoimintanäkökulmasta vastaava taho, yleensä johtoryhmä, 

merkitään erikseen kyseiseen osioon. (Ylinen 2015, 1-4) 
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5  KAISANET OY:N TIETOHALLINTOSTRATEGIA 

Tietohallintoon liittyviä viitekehyksiä on olemassa paljon, mutta suuri osa niistä keskittyy tie-

tohallinnon päivittäisen toiminnan hoitamiseen sekä tietohallinnon kehittämiseen. Tietohal-

lintostrategian tavoite usein on kehittäminen, mutta esimerkiksi ITIL:n palvelustrategian ydin 

on voimakkaasti nimenomaan palvelu ja sen elinkaari. Kehityksessä huomioidaan kyllä liike-

toiminnat ja niiden vaatimukset, mutta koen silti, että ITIL on enemmänkin työkalu jatku-

vaan yksittäisten palvelujen elinkaaren hallintaan, kuin varsinaisesti laajemman tietohallinto-

strategian laatimismalli. Jos tietohallintostrategiassa todetaan tärkeäksi kehityskohteeksi esi-

merkiksi tukikanavien kehittäminen ja helpdesk, tarjoaa ITIL tähän valmiita prosessi- ja or-

ganisoitumismalleja, työkaluja sekä ohjeistuksia. Kaisanetin tietohallintostrategiarungon laa-

timisessa en näe saatavan ITIL:stä riittävästi hyötyä. 

Tietohallintomallissa on kuvattu tietohallinnon hoitamat tärkeimmät osa-alueet, tehtäväko-

konaisuudet sekä liitäntäpisteet liiketoimintoihin. Yhtenä osa-alueena mallissa on strategia ja 

hallinto, jonka tehtäväkokonaisuuksissa kuvataan tietohallinnon johtamisen ja strategian kes-

keiset asiat sekä annetaan työkaluja näiden toteuttamiseksi. Kaikissa yrityksissä tietohallin-

noilla ei ole samanlaiset roolit ja tietohallinnon vastuulle kuuluvien tehtäväkokonaisuuksien 

määrä ja sisältö voivat vaihdella. Tietohallintomallin ja sen työkalujen avulla kukin tietohallin-

to voi määritellä omat tehtävänsä ja arvioida oman kypsyysasteensa näiden tehtävien suorit-

tamisessa sekä johtaa näistä kehittämistarpeita. Tietohallintomalli toimii minusta hyvin tieto-

hallintostrategian pohjatyöhön myös Kaisanetissä; nykytilan arviointiin ja tärkeimpien tieto-

hallinnon kehittämiskohteiden tunnistamiseen nimenomaan sen omista lähtökohdista arvioi-

den. Tietohallintomalli tarjoaa myös välineitä ja työkaluja liiketoimintojen kanssa kommuni-

kointiin ja niiden tarpeiden selvittelyyn, jotta tarpeet voidaan huomioida tietohallinnon kehit-

tämisessä ja päivittäisessä toiminnassa. 

Sekä muiden yritysten tietohallintostrategioista että Heiskan tutkimuksesta saa hyvän kuvan, 

kuinka yleensä ottaen tietohallintostrategian sisältö painotetaan ja mitkä asiat kaikki laatijat 

ovat nähneet olennaisiksi asioiksi nostaa dokumenttiin mukaan. Kuitenkin sekä itse tutkima-

ni että Heiskan tutkimat tietohallintostrategiat olivat julkisten organisaatioiden suunnitelmia 

ja näissä organisaatioissa muutokset ovat yleensä hitaampia kuin opinnäytetyöni kohdeor-

ganisaatiossa Kaisanetissä. Työskentelyyn ja dokumenttiin itseensä tulee saada nopeasti 

muuttuvan ympäristön ketteryyttä. Säilynojan laatima tietohallintostrategiatyökalu sisältää 
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pitkälti tarvittavat vaiheet ja sisällöt, ja se toimii myös hyvänä mallina tietohallintostrategian 

laadinnalle ja sisällölle. 

Lyhyesti esitellyt ja mainitut menetelmät BSP, Nolanin vaihemalli ja METO ovat myös tur-

han raskaita menetelmiä. Niiden avulla voisi ehkä tehdä ensimmäisen strategiatyöstön, mutta 

päivittäminen pitää olla Kaisanetissä ketterämpää ja nopeasti muuttuvan ympäristön huo-

mioivaa. Hajelan lomakepohjan avulla pääsee kyllä liikkeelle strategian työstössä, mutta tuek-

si on oltava muutakin dokumentaatiota, esimerkiksi tietohallintomallista. 

Kaisanetissä tietohallintostrategian laatimiseen on aiemmin osallistunut käytännössä vain yksi 

ihminen, tietohallintojohtaja. Dokumentti on kuitenkin käyty läpi ja kommentoitu tietohal-

lintohenkilöstön toimesta, samoin dokumentti tarkastellaan kerran vuodessa tietohallinto-

henkilöstön toimesta. Systemaattista prosessia ja määritelmää, kuinka tietohallintostrategiaa 

työstetään ja ketä työskentelyyn osallistuu, ei ole ollut laadittuna. Tietohallintostrategiaa ei ole 

myöskään käyty läpi sisäisten toimittajien tai henkilökunnan kanssa, strategian jalkauttaminen 

on puuttunut. Tässä opinnäytetyössä luotavassa tietohallintostrategiarungossa havaitut puut-

teet pyritään huomioimaan niin, että jatkossa tietohallintostrategian työstämiseen osallistuu 

henkilöitä kattavasti ja tietohallintostrategian sisällöstä sekä vaikutuksista informoidaan tar-

peellisia tahoja riittävästi ja sopivin välinein. 

5.1  Kaisanet Oy:n vaatimukset tietohallintostrategialle 

Tietohallinto on organisaation tukiyksikkö ja sen toiminnan tulee edesauttaa muun organi-

saation toimintaa. Näin ollen myös tietohallintostrategiassa on huomioitava muun organisaa-

tion tarpeet tietohallinnon toiminnalle. Organisaation lisäksi on huomioitava, mitä vaatimuk-

sia toimiala ja toimintaympäristö tietohallinnolle asettavat. Kaisanetin organisaatiosta on 

tunnistettavissa selkeästi neljä eri tahoa, joiden vaatimukset on strategiaa laadittaessa huomi-

oitava; johto, liiketoiminnat, yksiköt ja tietohallinto itse.  

5.1.1  Kaisanet Oy:n toimintaympäristö 

Kaisanet Oy on itsessään nuori yritys, se aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Kaisanetin 

omistajat ovat kuitenkin vanhoja yrityksiä, molemmat yli 100 vuotta vanhoja puhelinyhtiöitä. 
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Kaisanetin toimialue on luonnollisesti omistajayhtiöiden entiset toimialueet eli pääasiallisena 

toimialueena on Kainuu ja Ylä-Savo. Lisäksi Kaisanetillä on asiakkaita Koillismaalla ja Poh-

jois-Karjalassa. Henkilökuntaa Kaisanetissä on 100 henkilöä, joista noin kolmasosa työsken-

telee Iisalmen toimipisteessä ja loput työskentelevät Kajaanin toimipisteessä. (Wikipedia 

2015) Laaja toimialue vaatii myös matkustamista ja asennustöitä koko alueella, joten liikku-

van työn ratkaisut ovat tärkeitä. 

Kaisanet on Finnet-liitto ry:n jäsen. Edunvalvonnan lisäksi Finnet-liiton tarkoituksena on 

myös edistää jäsenyhtiöidensä kehitys- ja yhteistoimintaa. Finnet-liiton organisoimana toimii 

useita eri kehitysryhmiä, joissa on edustajat eri jäsenyhtiöistä. Finnet-liitto tarjoa jäsenpalve-

luina myös sisäistä ja ulkoista tiedotusta, sopimus- ja neuvontapalveluita sekä ajantasaisen 

tiedon koostamista ja jakamista jäsenyhtiöiden käyttöön. Lisäksi liitto tekee erilaisia tilastoja 

sekä sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyötä. Jäsenyhtiöiden henkilökuntien jäsenillä on pääsy 

Finnet-liiton extranetiin, josta löytyy paljon ajantasaista tietoa. Finnet-liitto ry:n jäsenillä on 

myös mahdollisuus käyttää ryhmälle yhteistä graafista ilmettä ja markkinointimateriaalia. 

(Finnet-liitto 2013) 

Kaisanet tarjoaa asiakkailleen palveluja neljän eri liiketoiminnan alueelta. Kuluttajapalvelut-

liiketoiminta tarjoaa henkilöasiakkaille puhepalveluita, laajakaistapalveluita, tv–palveluita sekä 

erillisen tukipalvelun asiakkailleen. Laajakaistapalvelu sisältää myös sähköpostipalvelut. Li-

säksi molemmilla toimipaikkakunnilla on myymälät, joista asiakkaat voivat ostaa laitteita ja 

käydä paikan päällä hoitamassa sopimusasioitaan. Myymälät palvelevat myös yritysasiakkaita, 

joille tarjotaan palveluita yrityspalvelut-liiketoiminnasta. Tarjoomassa ovat tietoliikenneyh-

teydet, viestintäratkaisut, turvapalvelut ja laitteet. IT-palvelut-liiketoiminta kattaa yritysten 

tietoteknisten ympäristöjen tuki- ja ylläpitopalvelut sekä palvelin- ja tallennuspalvelut. Verk-

kopalvelut-liiketoiminnan palvelut on suunnattu pääasiallisesti muille operaattoreille. Kai-

sanetin henkilöstö on sijoitettu yksiköihin, jotka ovat myynti, asiakaspalvelu, asiakastoimituk-

set ja hd, it-tuotanto, verkkotuotanto sekä liiketoiminnan tuki. Taloushallinnon palvelut oste-

taan konsernin emoyhtiöltä, Kainuun Puhelinosuuskunnalta. Yksiköt toteuttavat liiketoimin-

not yhdessä. Tietohallinto kuuluu liiketoiminnan tuki -yksikköön. 

Kaisanetin toiminta on hyvin voimakkaasti ohjattua ja säänneltyä lainsäädännöllä ja Viestin-

täviraston määräyksillä. Erillisten lakien määrä väheni vuoden 2015 alussa hieman, kun osa 

niistä yhdistyi uudeksi tietoyhteiskuntakaareksi. Kuitenkaan lakipykäliä ei tässä yhdistämises-

sä ole vähennetty nimeksikään. Viestintäpalveluiden tarjoaminen asettaa myös tietoturvalle 
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omat vaatimuksensa. Henkilökunnan täytyy olla tietoinen oikeuksistaan, vastuistaan ja vel-

vollisuuksistaan. 

Muutama vuosikymmen sitten omistajayritysten toiminta oli melko varmaa lankapuhelinten 

ollessa vielä laajalti käytössä. Jokaisella operaattorilla oli oma toimialueensa, jossa se oli vahva 

toimija ilman suurempaa kilpailua. Ajat muuttuvat ja nyt Kaisanetin liiketoiminta ei ole mo-

nopoliasemassa, vaan samoja palveluita voivat tarjota muutkin operaattorit ja toimijat samalla 

alueella. Palvelut täytyy tuottaa asiakkaalle hyvällä hinta-laatu –suhteella ja lisäksi on tarjotta-

va tukipalveluita, jotka asiakas kokee tärkeiksi. Positiivinen erottuminen kilpailijoista on tär-

keää. 

Kaisanetin tietohallinto on toteutettu tilaaja – toimittaja –periaatteella, jossa tietohallinto tilaa 

palveluita ja toimittajana on pääasiassa oman yrityksen it-palveluita asiakkaillekin toimittavat 

organisaatioyksiköt. Lisäksi käytetään muutamia muita ulkoisia toimittajia erikoisempien pal-

veluiden toimittamiseen. Tietohallinnon tehtävä on määritellä palvelut ja sopia toimittajan 

kanssa palvelusisällöistä ja niiden toimitustavoista sekä mitata palvelun tasoa ja raportoida 

siitä muulle organisaatiolle. Sisäisen toimittajan kanssa pidetään kuukausittain seurantapala-

veri, jossa käydään läpi edellisen kuukauden mittarit ja niiden toteutuminen sekä mahdolliset 

korjaavat toimenpiteet. Myös kehitystä ja tulevia järjestelmä-, tekniikka- tai ohjelmistomuu-

toksia käsitellään tuossa palaverissa. Kaisanetin tietohallinnossa työskentelee kolme henkilöä. 

5.1.2  Johdon vaatimukset (yritysstrategia) 

Johto linjaa yrityksen ja liiketoimintojen suunnan yritysstrategiassa. Tietohallinnon tehtävä 

on tukea näitä linjauksia ja tavoitteita mahdollisimman hyvin. Yritysstrategia voi sisältää ta-

voitteita suoraan tietohallinnollekin, kuten esimerkiksi Kaisanetin aloitusvaiheessa tietojärjes-

telmien haltuunoton ja niiden määrän järkeistämisen. Jotta tietohallintostrategiassa voidaan 

mahdollisimman hyvin määritellä tukitoimenpiteet ja tavoitteet, tulee yritysstrategian olla 

johdettu riittävän konkreettisiksi toimenpiteiksi liiketoimintojen osalta. Perusolettamus tieto-

hallinnon toiminnalle on, että tietohallinto toteuttaa Kaisanetin tietohallintopalvelut mahdol-

lisimman kustannustehokkaasti ja häiriöttömästi. 
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5.1.3  Liiketoimintojen vaatimukset 

Kaisanetin liiketoiminnat tuottavat hyvinkin erilaisia palveluita ja tästä johtuen eri liiketoi-

mintojen vaatimukset tietohallinnolle vaihtelevat paljon. Esimerkiksi verkkopalvelut –

liiketoiminta on hyvin stabiilia ja suurin vaatimus on järjestelmä, jolla hallitaan vuokrasopi-

mukset ja niiden laskutus muutamalla eri variaatiolla. Toisesta ääripäästä löytyy IT-

palveluiden ja yrityspalveluiden räätälöidyt sekä koko ajan kehittyvät ja muuttuvat palvelut. 

Asiakkuuksien, kontaktien, sopimusten ja palveluiden hallintaan ja laskutukseen tarvitaan 

joustavuutta ja monipuolisia järjestelmiä. Liiketoiminnan tarpeet voivat tulla nopeastikin ja 

ratkaisu pitää löytyä myös nopeasti. Kuitenkin järjestelmien pitäisi pystyä integroitumaan toi-

siinsa, jottei käyttäjien tarvitsisi käyttää useita eri järjestelmiä ja pahimmassa tilanteessa vielä 

taltioida samoja tietoja useaan eri paikkaan. Tietojärjestelmät ja tietohallinto ei saa olla liike-

toiminnan este vaan sen mahdollistaja. Tietohallintostrategiassa tulee huomioida liiketoimin-

tojen vaatimuksista muodostuvat kehitystarpeet ja mahdolliset uudet järjestelmähankkeet. 

5.1.4  Yksiköiden vaatimukset 

Yksiköt toteuttavat liiketoimintojen palveluita ja käytännössä liiketoimintojen vaatimukset 

konkretisoituvat yksiköissä ja niihin kuuluvien henkilöiden töissä. Lisäksi yksiköiden vaati-

muksena on, että it-infra on toiminnaltaan varma, työkalut ovat riittävät, toimivat ja tarpei-

siin sopivat sekä järjestelmät ovat käytettävissä silloin kun niitä tarvitaan. Henkilöstön pitää 

pystyä työskentelemään myös työmatkoilta ja kotoa käsin sujuvasti, mutta tietoturvallisesti. 

Osa henkilöistä tekee työtään maastossa ja eri puolilla toimialuetta, joten etätyön täytyy olla 

mahdollista erilaisia tietoliikenneyhteyksiä käyttäen. Henkilöstölle pitää tarjota riittävästi 

opastusta ja koulutusta järjestelmien käyttöön, jotta niiden käyttö oikeasti avustaa työntekoa, 

eikä hidasta sitä. Tietohallintostrategiassa täytyy huomioida tietohallinnon palveluiden jatku-

vuuden ja toimivuuden varmistaminen sekä henkilökunnan järjestelmäosaamisen kehittämi-

nen. 
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5.1.5  Tietohallinnon vaatimukset 

Tietohallinnolle tietohallintostrategia on tärkeä työkalu tulevaisuuden suunnitteluun. Kun 

tietohallintostrategia laaditaan huolella huomioiden nykytila ja sen vaatimat asiat sekä muiden 

organisaation osien vaatimat asiat, voidaan tietohallintostrategian pohjalta laatia toiminta-

suunnitelmat lyhyelle ja pidemmälle aikajänteelle. Budjetointi voidaan tehdä mahdollisimman 

tarkasti huomioiden erilaiset projektit ja hankkeet sekä myös resurssisuunnittelu voidaan 

tehdä tehokkaammin. Tietohallinnon kannalta strategiaan on ehdottomasti saatava johdettua 

liiketoimintastrategian tavoitteet, jotta tietohallinto toimisi muuta organisaatiota tukien. Tie-

tohallintostrategian kautta tietohallinto voi myös perustella toimintansa organisaatiolle, aina 

eivät kaikki tietohallinnon päätökset, projektit ja toimenpiteet välttämättä tunnu muista or-

ganisaation osista järkeviltä tai perustelluilta. Tietohallintostrategia, ja kuinka se tukee liike-

toimintastrategiaa, tulee avata ja viestiä muulle organisaatiolle perusteellisesti, jolloin toimen-

piteet ymmärretään paremmin. Tietohallinnon jatkuvan toiminnan kannalta tietohallintostra-

tegiassa täytyy huomioida tekninen kehitys ja tietojärjestelmien yhteensopivuus kustannuste-

hokkuuden säilyttämiseksi sekä suurten, monen ohjelmistosukupolven yli tehtävien kalliiden 

päivitysten välttämiseksi. 

5.2  Kaisanetin tietohallintostrategian koostaminen 

Tietohallintostrategian rakenne ja sisältö muotoutuu täysin kohdeorganisaation koon ja liike-

toimintojen sekä tietohallinnon hoitamisen mallin mukaisesti. Yhtä oikeaa, kaikille käypää 

tietohallintostrategiamallia ei siis voisi sanoa olevan olemassakaan. Tässä kappaleessa kokoan 

nyt yhteen teoriasta ja muiden organisaatioiden tietohallintostrategioista oppimiani asioita ja 

muodostan niistä Kaisanet Oy:lle mielestäni toimivan tietohallintostrategian rungon.  

Näen ketteryyden olennaisen tärkeänä Kaisanetin tietohallintostrategialle, koska osassa sen 

liiketoimintoja asiakastarpeet voivat asettaa vaatimuksia liiketoiminnoille nopeallakin tahdilla. 

Tällöin myös tietohallinnon täytyy olla valmiina muuntamaan strategiaansa ja toimintasuun-

nitelmaansa niin, että liiketoimintojen vaatimuksiin voidaan vastata. Kaisanetin tietohallinto-

strategian ajanjakson pituutena kolme vuotta olisi toimiva juuri tuon liiketoimintojen muun-

tumisen nopeuden takia. Aluksi on syytä toteuttaa tietohallintostrategia tuolle ajanjaksolle 

mittavampanakin työnä, mutta tämän jälkeen tietohallintostrategialle voisi tehdä tarkastelun 
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vähintään kerran vuodessa, mielellään puolivuosittain. Vuorisen joustavan ja jatkuvan strate-

gisen johtamisen mallissa toimeenpanon ja sen seurannan aikana voidaan havaita tarve muut-

taa strategiaa tai tehdä lisäanalyysiä (Vuorinen 2013, 42-43). Tällainen strategian johtamismal-

li toimisi minusta Kaisanetin tietohallinnon osalta hyvin. 

Strategiaprosessi yksinkertaistettuna sisältää monitahoista selvitystyötä. Selvitysten pohjalta 

laaditaan linjauksia, strategia ja toimintasuunnitelma sekä huolehditaan näiden toteutuksen 

seuranta ja mahdollinen mittaaminen. Säilynoja on mielestäni kiteyttänyt tarvittavat vaiheet 

laatimaansa strategiatyökaluun hyvin (Säilynoja 2010, 52). Myllymäki taas on keskittynyt ana-

lysointivaiheessa trendityöhön (Myllymäki 2012a, 13). Kaisanetin osalta määrittelisin nuo 

analysoitavat osa-alueet liiketoiminnan tarpeiden analysoinniksi, käyttäjien tarpeiden ana-

lysoinniksi, trendien analysoinniksi, tietohallinnon nykytilan analysoinniksi sekä nykyisen IT-

infrastruktuurin analysoinniksi. 

Liiketoiminnan tarpeiden selvittäminen on hankalaa monestakin syystä, suurimmaksi syyksi 

on usean asiaa enemmän tutkineen henkilön toimesta tunnistettu yhteisen kielen puuttumi-

nen. Hannula kuvaa toimenpiteet ja määriteltävät asiat, joista yhdessä keskusteleminen ja 

päättäminen parantavat IT:n ja liiketoiminnan välistä yhteisymmärrystä sekä luovat yhteistä 

kieltä (Hannula 2013b). Hannulan kuvaamat asiat on syytä käsitellä Kaisanetissä jollain tasol-

la, jotta molemmille osapuolille syntyy selkeä kuva IT:n roolista ja sen perustehtäviensä hoi-

tamiseen kuluvasta ajasta. Projektien toteuttaminen tapahtuu perustehtäviltä jäävällä ajalla tai 

ulkoistaen niiden toteuttaminen.  

Liiketoimintojen tarpeiden selvittämiseksi tarvitaan yhteisen kielen löytymisen jälkeen jatku-

vaa keskustelua. Tietohallintomallissa esitellään organisaation työryhmä, ICT-johtoryhmä, 

johon kuuluu edustus kaikista liiketoiminnoista. Ryhmän puheenjohtaja on johtoryhmässä 

oleva ICT-asioista vastaava henkilö ja esittelijä tietohallintojohtaja. Kyseinen ryhmä vastaa 

kaikista liiketoimintayhteistyöhön liittyvistä ICT-asioista ja valmistelee sekä esittelee tarvitta-

essa päätösehdotuksia muille päättäville ryhmille. Monissa asioissa kyseinen ryhmä myös 

päättää asioista. (ICT Standard Forum 2012) Keskustelumalli on hyvä, mutta muuten noin 

iso organisoituminen ei toimi tarpeeksi ketterästi Kaisanetin kokoisessa yrityksessä. Näkisin, 

että liiketoimintojen edustajien kanssa määrävälein käytävät keskustelut liiketoimintojen tule-

vaisuusnäkymistä, hankkeista ja toiveista sekä vaatimuksista tietohallintoa kohtaan antaisivat 

riittävästi tietoa, jotta tietohallinto voi huomioida ne tietohallintostrategiassa liiketoiminta-

strategiasta saatujen strategisten tavoitteiden lisäksi. Yksi keskustelu on syytä aikatauluttaa 
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lähelle tietohallintostrategian päivitystä ja huomioida liiketoiminnan kommentit strategiaa 

varten erikseen. Liiketoimintastrategian kautta saadaan myös koko yrityksen tarpeet tietohal-

lintostrategiaa varten. Myllymäen kuvaamassa liiketoimintalähtöisessä tietohallintostrategia-

prosessissa liiketoiminnat tekevät myös tietotekniikan hyödyntämisstrategiatyötä ja pohtivat 

nykyistä tietotekniikan hyödyntämistään ja kuinka sitä aiotaan muuttaa tai kehittää (Myllymä-

ki 2012a, 13). Vaikka tästä ei Kaisanetissä muodostettaisikaan erillistä dokumenttia, niin tuo 

pohdinta olisi hyvä tehdä ja tuoda tietohallinnon tietoon esimerkiksi noissa edellä mainituissa 

keskusteluissa. Tällöin tietohallinto voi huomioida kehitys- tai muutostarpeet omassa strate-

giassaan ja toiminnan suunnittelussa. 

Kaisanetin tietohallinto lähettää vuosittain vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikille päättäjä-

roolissa oleville henkilöille kyselyn tietohallinnon palveluista sekä seuraavan vuoden kehittä-

misestä. Kyselyssä pyydetään palautetta tietohallinnon kyvystä tukea yksiköitä ja liiketoimin-

toja niiden toiminnassa. Kyselyssä pyydetään myös kommentteja seuraavaksi vuodeksi suun-

nitelluista kehittämiskohteista. Tietohallinto on tehnyt esivalinnan kehityskohteiksi Tietohal-

lintomallin analyysin pohjalta. Valinnassa otetaan pääsääntöisesti yksi kehityskohde kultakin 

osa-alueelta sen mukaan, mikä kohta vaatii eniten parantamista ja minkä parantamisella koe-

taan olevan laajimmat positiiviset vaikutukset. Sekä liiketoimintojen vastaavilla että yksiköi-

den vetäjillä on myös mahdollisuus esittää vaatimuksia tietohallinnolle ja näitä voidaan hyö-

dyntää tietohallintostrategian muodostamisessa. 

Hankalinta on käytännössä selvittää käyttäjien perusvaatimusten lisäksi olevat tarpeet. Hyvin 

harvoin käyttäjät ottavat yhteyttä ilmaistakseen toiveitaan tietohallinnolle. Kaisanetissä on 

käytössä kaksi erilaista asiakastyytyväisyyskyselyä. Toinen lähetetään käyttäjälle hänen teke-

mänsä häiriöilmoituksen tai palvelupyynnön käsittelyn jälkeen. Jokaisesta häiriöilmoituksesta 

tai palvelupyynnöstä ei lähde kyselyä, sillä järjestelmä huolehtii, että välillä pitää olla 15 vuo-

rokautta ennen kuin uusi kysely lähtee. Näillä kyselyillä mitataan jatkuvasti käyttäjien tyyty-

väisyyttä palveluihin, arvoja tarkastellaan kuukausittain ja korjaavia toimenpiteitä tehdään 

pitkin vuotta. Toinen asiakastyytyväisyyskysely on laajempi ja lähetetään käyttäjille marras-

kuussa. Siinä kysytään tarkemmin käyttäjien tyytyväisyyttä eri tavoin annettuihin palveluihin 

ja eri järjestelmiin. Käyttäjiltä pyydetään myös vapaamuotoista palautetta sekä kysytään toi-

veita ja ehdotuksia tietohallinnon palveluihin ja niiden kehittämiseen. Jonkun verran näitä 

vastauksina saadaankin ja ne pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi käyttäjät 

voivat tehdä milloin vain kehitysehdotuksia tai reklamaatioita helpdesk-järjestelmän kautta 

erillisellä ilmoituksella. Nämä käsitellään aina hetimmiten ja vastataan käyttäjälle, kuinka asian 
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kanssa voidaan edetä. Yleensä ehdotukset tai vaatimukset kirjataan vaatimustenhallintatau-

lukkoon sekä reklamaatiot omaan reklamaatiotaulukkoon. Molemmat taulukot käsitellään 

uusien tapausten osalta kuukausittain ja päätetään, lähdetäänkö niitä toteuttamaan. Nuo tau-

lukot toimivat tällä hetkellä käyttäjien tarpeiden lähteenä tietohallinnon suunnittelussa. Tau-

lukoissa on myös seuranta kunkin kohteen toteutuksen etenemisen osalta. Tätä osa-aluetta 

voisi kehittää kuitenkin lisää. 

IT:n trendityötä voisi Kaisanetissä tehdä yhdessä sisäisten IT-toimittajien kanssa ja liiketoi-

minnan trendejä pohtia liiketoiminnan kanssa käytävissä keskusteluissa. Tietohallinto voi 

työstää kootut materiaalit IT:n kehityssuunniksi Myllymäen mallin mukaan (Myllymäki 

2012a, 13). Trendityö on uudenlaista toimintaa systemaattisena Kaisanetin tietohallinnossa, 

mutta koen, että sen kautta saataisiin paljon hyötyä sekä liiketoimintayhteistyöhön että budje-

tointiin ja toiminnan suunnitteluun. 

Tietohallinnon nykytilan analysoinnissa käydään läpi tietohallinnon palvelut, resurssit ja pro-

sessit. Tietohallintomallin työkaluissa on kypsyysanalyysityökalu, jota hyödynnetään näissä 

arvioinneissa käytettäviltä osin. Arvioitavina työkalussa ovat kaikki tietohallintomallin tehtä-

väkokonaisuudet (Kuva 2), mutta ensin on tietohallintohenkilöstön syytä arvioida, mitkä teh-

täväkokonaisuudet edes ovat relevantteja Kaisanetin toiminnan osalta ja mille tasolle niissä 

pyritään. Arviointiasteikko on nollasta viiteen, jossa nolla tarkoittaa tehtävän olevan tunnis-

tamaton ja viisi tarkoittaa tehtävän olevan mitattavasti hallittu (ICT Standard Forum 2013). 

Työkalun avulla on helppo hahmottaa, millä osa-alueilla on kehittämistä ja mitkä jo hallitaan 

riittävällä tasolla.  

Tietohallinnon palveluiden nykytilan arvioinnissa voidaan käyttää apuna liiketoiminnoilta, 

yksiköiltä ja käyttäjiltä saatua palautetta, samoin prosessien toimintaa voidaan arvioida pa-

lautteen perusteella. Lisäksi pitää tunnistaa ja listata järjestelmät ja palvelut, jotka vaativat tie-

tohallinnon henkilöstöltä tietyn tasoista osaamista sekä arvioida, onko tietohallinnon henki-

löstöllä osaaminen riittävällä tasolla myös tuuraustilanteet huomioiden.  

IT-infrastruktuurin tarkastelu vaatii keskustelua useamman sisäisen IT-toimittajan henkilön 

kanssa. Laitekanta ja sen tason riittävyys voidaan tarkistaa laitetietokannasta ja verrata van-

himman laitteen kapasiteetin riittävyyttä nykypäivän vaatimuksiin. Tietoliikenneverkon, pa-

lomuuriratkaisujen, sisäisen verkon ja sen aktiivilaitteiden osalta täytyy käydä keskustelu tar-

peista ja havainnoista sekä arvioida keskustelun pohjalta, onko nykyinen tilanne riittävä. Mi-



47 

käli ei ole, pohditaan tarvittavat toimenpiteet ja millä aikajänteellä nuo toimenpiteet on toteu-

tettava riittävän toimintakyvyn varmistamiseksi sekä käyttökatkojen välttämiseksi. 

Edellä kuvatun selvitystyön avulla saadaan selville sekä tietohallinnon ja sen palveluiden ny-

kytila että tietohallinnon asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset tietohallinnolle sovitulla aikajän-

teellä. Sekä nykytila että tavoitetila on syytä kuvata riittävällä tarkkuudella jokaisen kehitys-

kohteen osalta, jotta voidaan selkeästi havaita näiden erot ja tunnistaa erojen aiheuttajat. 

Näiden pohjalta päästään suunnittelemaan toimenpiteitä erojen poistamiseksi tai pienentämi-

seksi. Toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi listataan ja priorisoidaan. Priorisoinnin yhtenä 

osatekijänä on toimenpiteiden vaikuttavuus muihin toimenpiteisiin, yksittäisen toimenpiteen 

suorittaminen voi jo poistaa tai muuttaa muita toimenpiteitä tai niiden prioriteettiä. Toimen-

piteet aikataulutetaan ja niistä laaditaan konkreettinen kuvaus aikajanalle. 

5.2.1  Kaisanet Oy:n tietohallintostrategiarunko 

Edellä on käyty läpi tietohallintostrategian kokoamista ja tapoja sekä liiketoiminnan näkö-

kulman huomioimisen tärkeyttä. Kaiken tämän pohjalta koostan seuraavaksi tietohallinto-

strategiarungon, jossa esitellään tietohallintostrategian sisällysluettelo ja kustakin kohdasta 

avataan sisältöä. Kerron, mitä otsikoiden alle pitäisi tuottaa, keiden pitäisi osallistua sisällön 

tuottamiseen ja mikä voisi olla hyvä formaatti asian esittämiseen. 

Tietohallintostrategian runko sisällysluettelon muodossa: 

 Yleistä dokumentista 

Tähän dokumentin osaan kuvataan tietohallintostrategian tarkoitus ja mille aikajaksolle 

se on suunniteltu. Otsakkeen alle voidaan kuvata myös lyhyesti dokumentin koostamis-

tapa sekä siihen osallistuneet henkilöt. Osion on tarkoitus avata dokumentin merkitystä 

henkilöille, joille asia ei ole entuudestaan tuttu, esimerkiksi organisaation muu henkilös-

tö. Tämän määrittelyyn tarvitaan ainoastaan tietohallintostrategiasta kokonaisuutena vas-

taava henkilö. 

 Johdon yhteenveto, tekstinä ja/tai kuvana 
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Johdon yhteenvedon haluaisin esitettävän kuvana, Ylinen (2015) on tästä laatinut hyvän 

mallin. Kuvan oheen on syytä lisätä lyhyt sanallinen kuvaus kustakin kuvassa esitetystä 

periaatteesta ja niihin liittyvistä valinnoista sekä tarvittavista yhteistoiminnoista tehtävi-

neen. Näin saadaan tietohallintostrategia kuvattua selkeästi ja lyhyesti. Tämän kuvauksen 

voi tehdä tietohallintostrategiasta vastaava henkilö yksinään. Kuvaus on kuitenkin syytä 

käydä läpi tietohallinto-organisaation kanssa ja varmistaa, että näkemys on kaikilla sama 

ja kuvaus on ymmärrettävissä kaikkien mielestä samoin.  

 Tietohallinnon visio ja missio 

Tietohallinnon visio ja missio riippuvat hyvin paljon siitä, mihin rooliin liiketoiminta ha-

luaa tietohallinnon asettaa. Tätä kohtaa määriteltäessä pitää keskustelut liiketoimintojen 

kanssa olla käytyinä roolitusten, vaatimusten ja odotusten osalta. Vision ja mission mää-

rittelyssä olisi hyvä olla mukana koko tietohallinnon henkilökunnan, koska yksikkö on 

niin pieni. Visio ja missio kuvataan dokumenttiin lyhyillä, ytimekkäillä ja selkeillä lauseil-

la. 

 Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät 

Tietohallinnon strategisten tavoitteiden tarkoitus on sekä ohjata tietohallinnon toimintaa 

kohti visiota että tukea liiketoimintaa sen omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän ta-

kia avoin keskustelu liiketoimintojen ja tietohallinnon välillä on tarpeen; tietohallinnon 

on tiedettävä, mitä liiketoiminta siltä odottaa. Liiketoimintoja koskevien strategisten ta-

voitteiden määrittely tietohallinnolle on tämän takia syytä tehdä yhteistyössä liiketoimin-

tojen kanssa osana yrityksen strategiatyötä. Tietohallinnon omaan liiketoiminnan tuke-

mista parantavaan kehittymiseen liittyvät strategiset tavoitteet tietohallintoyksikkö voi 

määritellä ilman liiketoimintoja. Kuitenkin siinäkin on syytä olla läsnä koko tietohallin-

non henkilöstö. 

Tietohallinnon henkilöstö pohtii strategisten päämäärien pohjalta kriittiset menestysteki-

jät tietohallinnolle. Näissä asioissa onnistuminen on ehdottoman tärkeää, jotta tavoittei-

siin voidaan päästä. Kriittisille menestystekijöille voi tehdä myös riskianalyysin siitä nä-

kökulmasta, mitkä seikat voivat uhata menestystekijöitä ja mitkä vaikutukset menestys-

tekijöissä epäonnistumisella on. Näin riskeihin voidaan varautua, niitä voidaan pienentää 

tai poistaa ja näin varmistaa tavoitteisiin pääsemistä. 
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Dokumenttiin nämä kuvataan tekstinä, listamuodossa tai taulukkomuodossa, riippuen 

nostetaanko riskit ja niiden käsittely näkyviin dokumenttiin. 

 Tietohallinnon toimintaympäristö ja nykytila 

Dokumenttiin on hyvä kuvata tietohallinnon toimintaympäristö; tietohallinnon tär-

keimmät sisäiset toimittajat ja heidän roolinsa sekä tietohallinnon sisäiset asiakkaat eritel-

tyinä. Myös tärkeimmät ulkoiset toimijat on syytä kuvata. Myllymäen laatima kuvaus 

(Kuva 2 sivulla 8) tietohallinnon rajapinnoista toimii tähän apuvälineenä. Tietohallinnon 

nykytila toimii osaltaan perusteluna ja selventävänä asiana suunnitelluille toimenpiteille. 

Nykytilasta on syytä kuvata organisaatio ja sen vastuut. Nykytilan kuvaamisessa voidaan 

käyttää myös SWOT-analyysitaulukkoa. Mikäli tietohallinnon nykytilasta tehdään 

SWOT-analyysi, sen pohjalta kannattaa tehdä myös riskianalyysi ja nostaa strategiaan 

vaikuttavat kohdat tietohallintostrategiadokumenttiin näkyville, koska näihin kohdistuu 

toimenpiteitä strategiassa. Esimerkiksi, jos SWOT-analyysissä todetaan ERP-

järjestelmän olevan heikkous uuden liiketoiminnan toteuttamiselle, ERP-järjestelmään 

varmastikin kohdistetaan kehitys- tai muutostoimenpiteitä. Riskianalyysin avulla voidaan 

arvioida, miten suuret vaikutukset uhkilla toteutuessaan on sekä myös mikä vaikutus oli-

si vahvuuksien heikkenemisellä tai poistumisella. Näin voidaan tarvittaessa varautua näi-

hinkin skenaarioihin ja minimoida niiden vaikutukset.  

 Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja niiden aikataulu 

Strategiset tavoitteet ja niiden aikataulutus on syytä konkretisoida asettamalla ne aika-

janalle. Yksinkertaisin ja selkein tapa lienee listata tavoitteet allekkain ja piirtää niiden 

viereen jana, joka kuvaa toteutuksen suunniteltua ajoitusta ja kestoa. Janojen alapuolella 

on merkittynä vuodet, tarvittaessa myös vuosineljännekset tai kuukaudet. Tässä mallissa 

on helppo jo aikatauluttaessa katsoa, että toteutus on järkevässä järjestyksessä ja toisaalta 

resurssit riittävät toteutuksiin. Yhtä aikaa toteutettavia asioita pitää olla hallittavassa 

määrin. Puolustusministeriön etenemiskartta (kuva 6 sivulla 27) on lisäksi jaoteltu osa-

alueittain. Kuvasta näkee helposti, mitä kunkin osa-alueen kehittämiseksi aiotaan tehdä 

ja millä aikataululla. Janoille on merkitty myös välitarkastelupisteitä tai mahdollisia vä-

lietappeja, joissa jotain osia saadaan jo valmiiksi. Puolustusministeriön kartan mukaisesti 

myös strategiaan liittyvät tarkastelupisteet on syytä merkitä kuvaan. Tämä kuva toimii 

hyvin seinätauluna tietohallinnossa kokonaiskuvan hahmottamisen apuvälineeksi.  
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Aikataulutukseen on syytä osallistua tietohallinnon lisäksi myös sisäisten toimittajien 

edustajat. Kaisanetin tietohallinto ei kykene yksin toteuttamaan laajempia hankkeita ja 

niihin tarvitaan lähes aina sisäisen toimittajan tukea ja aikataulutus on syytä tehdä niin, 

että heilläkin on mahdollista tehdä työvaraukset aikataulutuksen mukaisesti. Ulkopuolis-

ten toimittajien kanssa sopiminen on helpompaa, kunhan suunnittelu aloitetaan ajoissa. 

 Tietohallintostrategian toteutumisen seuranta ja mittaaminen 

Tietohallintostrategiadokumenttiin kuvataan, kuinka strategian toteutumista tullaan seu-

raamaan ja mittaamaan. Määritellyille mittareille pitää tarvittaessa tehdä alkumittaus en-

nen strategian toimeenpanon aloittamista ja mitatut arvot kirjataan strategiadokument-

tiin. Usein mittarit kuitenkin ovat esimerkiksi aikataulun tai kustannusten paikkansapitä-

vyyden arviointia, joten alkumittausta ei niissä tapauksissa tehdä. Strategian välitarkaste-

lujen ja toimintasuunnitelman päivitysten osalta on syytä määritellä mittarit, että nämä 

varmasti tehdään aikataulutetusti. Mittarit voidaan kuvata tekstinä tai taulukkomuotoon 

riippuen mittarin luonteesta. Mittareiden määrittelyyn osallistuu koko tietohallinnon 

henkilöstö. 

 Tietohallintostrategian viestintäsuunnitelma 

Kuten aiemmin käsitellyistä tutkimuksista kävi ilmi, viestintä strategiasta epäonnistuu 

useimmissa tapauksissa. Viestintä on huomioitava myös tietohallintostrategian osalta, 

sillä tietohallinnon toimenpiteet vaikuttavat usein koko henkilöstöön esimerkiksi tek-

niikkavalintojen kautta it-infrastruktuurin osalta tai järjestelmämuutoksin, jotka näkyvät 

käyttäjien päivittäisessä työssä. Kun henkilöstölle kerrotaan, mitä tietohallinto aikoo 

tehdä ja minkä takia, on henkilöstön helpompi ymmärtää muutos. Viestintäsuunnitel-

massa on hyvä kertoa, mitä asioita viestitään, millä aikataululla, mille kohderyhmille ja 

millä välineillä viestintä tapahtuu.  Selkein tapa luoda viestintäsuunnitelma on matriisi, 

jossa listataan allekkain asiat, joista viestitään. Vaaka-akselille merkitään kohderyhmät, 

joille viestintää voidaan tehdä. Asian ja kohderyhmän risteyskohtaan merkitään koodilla, 

millä välineellä viestintä tehdään, tarvittaessa välineitä voi olla useita, tai välineet voivat 

olla erilaiset eri kohderyhmille. Esimerkiksi tietohallintostrategian tarkastelun yhteydessä 

tehty muutos tietohallintostrategiaan voidaan ilmoittaa henkilökunnalle yrityksen in-

tranetissä, mutta johtoryhmälle siitä lähetetään tarkempi sähköposti, jossa on kuvattu 

muutokseen johtaneet asiat ja miten muutos tulee vaikuttamaan tavoitteeseen pääsyyn. 
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Viestintäsuunnitelmaa laadittaessa on hyvä olla mukana yksittäinen henkilöstön jäsen 

kommentoimassa sitä, mitkä asiat henkilöstön kannalta ovat tärkeitä saada tietoon ja 

missä laajuudessa niistä olisi syytä kertoa. Johdon mielipiteet ja tarpeet tiedottamisen 

osalta on myös hyvä huomioida ja kirjata ylös. 

Tietohallintostrategian tärkein liite on toimintasuunnitelma, joka laaditaan yleensä vuo-

deksi eteenpäin. Siinä on kuvattu tarkemmin, kuinka strategiassa kuvattuja asioita vie-

dään eteenpäin, kenen toimesta ja miten toteutumista voidaan tarkastella ja mitata. Tar-

kempiin toteutussuunnitelmiin määritellään välitavoitteita, joiden avulla voidaan etene-

mistä todentaa ja esimerkiksi verrata suunniteltuun aikatauluun. Toimintasuunnitelman 

laadinnassa on hyvä olla läsnä koko tietohallinnon henkilöstön. Myös sisäisten toimitta-

jien edustajien kanssa on hyvä keskustella ja suunnitella yhdessä niitä kokonaisuuksia, 

missä tietohallinnon ulkopuolisilla toimijoilla on merkittävä rooli. Toimintasuunnitelma 

on tekstimuotoinen dokumentti, mutta sen lisäksi voidaan laatia aikajana toimintasuun-

nitelman aikajänteelle ja merkitä siihen suunnitellut asiat. Tämä kaavio toimii hyvin päi-

vittäisenä työkaluna tietohallinnon henkilöstölle auttaen hahmottamaan resurssitarpeet 

ja meneillään olevat asiat kokonaisuutena. Kun yleensä aikajänne on vuosi, voidaan kaa-

viosta käyttää myös nimeä vuosikello. 

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon olen vielä koostanut rungon osiot ja niiden työstämi-

seen tarvittavat henkilöt sekä muut huomioitavat seikat. 
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Osion nimi Laatijat Tarkaste-
lee/Kommentoi 

Tarkoitus 

Yleistä Tietohallintostrategiasta 
vastaava henkilö 

 Dokumentin yleiskuvaus 

Johdon tiivistelmä Tietohallintostrategiasta 
vastaava henkilö 

Tietohallintohen-
kilöstö 

Koostaa valmiin tietohal-
lintostrategian ja toiminta-
suunnitelman helposti 
ymmärrettävään muotoon 

Visio ja missio Tietohallintohenkilöstö  Tietohallinnon toiminta-
ajatus ja tavoitetila 

Strategiset tavoit-
teet ja kriittiset me-
nestystekijät 

Tietohallintohenkilöstö  Tietohallinnon strategiset 
tavoitteet johdetaan yritys-
strategiasta 

Toimintaympäristö 
ja nykytila 

Tietohallintohenkilöstö Useita eri kom-
mentoijia ja tar-
kastelijoita 

Kuvataan tietohallinnon eri 
osa-alueiden nykytila 

Strategiset tavoit-
teet ja aikataulu 

Tietohallintohenkilöstö Keskustellaan ja 
käydään läpi si-
säisten toimittaji-
en kanssa huomi-
oiden resurssiva-
raukset 

Kuvataan tavoitteet osa-
alueittain ja aikataulutetaan 
ne aikajanalle 

Tietohallintostrate-
gian toteutumisen 
seuranta ja mittaa-
minen 

Tietohallintohenkilöstö  Määritellään sekä seuranta-
aikataulu, että tarvittavat 
mittarit ja niiden tavoitear-
vot 

Viestintäsuunni-
telma 

Tietohallintohenkilöstö Kysytään kom-
mentit tarpeista ja 
toiveista viestin-
nän osalta henki-
lökunnan ja joh-
don edustajilta 

Määritellään mitä, kenelle, 
milloin ja millä välineillä 
viestitään strategiasta orga-
nisaation sisällä ja toimitta-
jille 

Toimintasuunni-
telma 

Tietohallintohenkilöstö Käydään erikseen 
läpi sisäisten toi-
mittajien kanssa 

Strategian tavoitteista ja 
aikataulusta laadittu toimin-
tasuunnitelma määritellylle 
ajanjaksolle auttamaan töi-
den suunnittelussa 

 

Taulukko 2. Kaisanetin tietohallintostrategiarungon osiot. 
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5.2.2  Jalkauttaminen ja seuranta 

Kuten liiketoimintastrategia, myös tietohallintostrategia täytyy viestiä koko henkilökunnalle. 

Yksi suurimmista haasteista strategian jalkauttamisessa ja toteuttamisessa on viestintä oikealla 

sisällöllä, sopivilla välineillä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja toimivalla kielellä aina kul-

loisellekin kohderyhmälle, huomioiden lisäksi mahdollisuus keskusteluun sekä itsenäiseen 

tutustumisen materiaaliin jälkeenpäin (Lindroos & Lohivesi 2004, 160-164). Tätä varten stra-

tegiassa on laadittu viestintäsuunnitelma, jossa pyritään varautumaan edellä mainittujen asi-

oiden toteuttamiseen riittävällä tasolla. Kun liiketoimintastrategian toimenpiteistä viestitään 

henkilökunnalle, tulee selittää kuinka strategia vaikuttaa henkilöstön arkeen ja mitä näillä 

muutoksilla saavutetaan (Hämäläinen & Maula 2004, 28).  

Tietohallintostrategian osalta on selitettävä tietohallinnon toteuttamien toimenpiteiden aihe-

uttamat muutokset henkilöstön arkeen ja tämän jälkeen kerrottava, kuinka ne toteuttavat tie-

tohallintostrategiaa ja edelleen avattava, kuinka kyseinen tietohallintostrategian kohta tukee 

liiketoimintastrategian toteutumista. Henkilöstölle on selvitettävä koko ketju, jolloin yksittäi-

nen kenties turhaltakin vaikuttava toimenpide saa ihan erilaisen painoarvon ja henkilöstö 

ymmärtää muutoksen tarpeen paremmin. Kerran tapahtuvan laajemman informoinnin lisäksi 

henkilöstölle viestitään aina, kun toimintasuunnitelman mukaisia uusia toimenpiteitä aloite-

taan sekä mielellään myös tehtyjen toimenpiteiden päättymisestä ja niiden onnistumisastees-

ta. 

Toimintasuunnitelma on käytävä tarkemmin läpi sisäisten toimittajien kanssa, koska heillä on 

keskeinen rooli Kaisanetin palveluiden toimittamisessa. Läpikäynnillä varmistetaan, että toi-

mittajat varaavat riittävät resurssit toimintasuunnitelmassa olevien kehitystoimenpiteiden to-

teuttamiseen. Toimintasuunnitelmaan täytyy palata pitkin vuotta toimittajien kanssa aina, kun 

uusi kehitystoimenpide on siirtymässä toteutukseen, jotta voidaan vahvistaa suunnitellut ai-

kataulut tai tehdä muutoksia tarvittaessa sekä aikatauluihin että muutoksen toteuttamista-

paan. 

Johdolle viestintä tapahtuu johdon tiivistelmän tai mahdollisen kuvan avulla. Tietohallinnos-

ta vastaava johtaja esittelee tietohallintostrategian perusteineen ja erityisesti liiketoimintalinki-

tyksineen johtoryhmälle. Johdolle tietohallintostrategia esitellään kerran ja siihen palataan 

kesken vuotta vain, jos strategiaa joudutaan muuttamaan. Muutoin johto saa samaa infor-

maatiota kuin koko muu henkilöstö toimintasuunnitelman etenemisestä ja onnistumisesta. 
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Tietohallinto itse seuraa toimintasuunnitelman toteutumista päivittäisten työkalujen avulla 

sekä määrävälein erikseen tehtävässä tarkastelussa. Toimintasuunnitelman toteutumista on 

syytä tarkastella vähintään neljännesvuosittain, tietohallintostrategiaa puolivuosittain. Noissa 

strategian tarkastelupisteissä on hyvä tarkistaa myös liiketoimintojen muutosten ja mahdollis-

ten liiketoimintastrategian muutosten vaikutukset tietohallintostrategiaan tai toimintasuunni-

telmaan ja tarvittaessa tehdä nämä muutokset kyseisiin dokumentteihin. Tällöin muutokset 

täytyy viestiä edelle mainituille ryhmille. Kuten muitakaan strategioita, ei tietohallintostrategi-

aakaan  pidä lähteä muuttamaan kevyin perustein. Tarvittaessa muutokset pitää kuitenkin 

kyetä ketterästi tekemään, jotta tietohallinnon olennainen liiketoimintaa tukeva rooli toteutuu 

oikein. 

Tietohallintostrategiassa ja toimintasuunnitelmassa on myös kuvattu mittareita, joilla tieto-

hallintostrategian toteutumista mitataan ja näille mittareille on asetettu myös mittausajan-

kohdat. Nämä ajankohdat on hyvä merkitä tietohallinnon vuosisuunnitelmaan. Tällöin mit-

taaminen varmasti muistetaan tehdä ja mittaustulokset analysoida sekä raportoida sovitusti 

eteenpäin esimerkiksi johtoryhmälle tai koko henkilöstölle.  
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6  POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkittuani strategiaprosessia sekä kotimaisista että ulkomaisista lähteistä voin vain todeta, 

että tapoja työstää strategiaa on monia. Strategiaprosessista pyrin koostamaan teoriaosassa 

vain yleisperiaatteet, mutta työkalujen runsaus ja soveltamisen mahdollisuudet jo varioivat 

strategiamalleja paljon. Lisäksi kunkin yrityksen koko, organisaatiokulttuuri ja varsinkin joh-

tamiskulttuuri ohjaavat strategiatyötä paljon. Johtoryhmä ei välttämättä halua lähteä opiske-

lemaan uutta työkalua tai toimintatapaa – vaikka se olisi ehkä järkevää – vaan strategiatyö 

tehdään tutulla ja turvallisella välineellä. Tällöin voi jäädä olennaisia asioita huomaamatta, 

uudella työkalulla ne olisivat voineet tulla esille. 

Koko prosessi tyypillisesti toteutettuna lineaarisena, monivaiheisena työnä vaikuttaa raskaal-

ta. Toki yrityksen täytyy ensimmäistä strategiaansa luodessaan käydä prosessin vaiheet huo-

lella läpi toimintaympäristöanalyyseineen ja omien vahvuuksien ja heikkouksien tutkimisi-

neen. Tero Vuorinen toi kuitenkin tähän uusia ajatuksia eri kehitysvaiheissa olevien yritysten 

näkökulmalla, sekä joustavalla jatkuvan strategisen johtamisen prosessilla. Jatkuva strateginen 

johtaminen keventää strategiatyötä ja tekee siitä ajantasaisemman. 

Vuorisen mukaan modernissa joustavassa ja jatkuvassa strategisessa johtamisessa olisi syytä 

jakaa strategiaprosessi viiden sijasta kolmeen osaan ja joustavasti käyttää näitä moduuleja 

strategian tarkasteluun ja muokkaukseen. Nämä kolme osaa ovat strategisen aseman analyysi, 

strateginen valinta ja strategian toimeenpano. Jatkuvassa johtamisessa voi käydä niin, että 

toimeenpanon ja seurannan yhteydessä huomataan tarve muuttaa strategiaa ja palataankin 

strategiseen valintaan ilman syvempää analyysiä, tosin analyysiinkin voidaan tarvittaessa pala-

ta. 

Yleensä strategia ja toimintasuunnitelmat tavoitteineen tehdään johtoryhmätasolla, voisi 

melkein sanoa ”virkatyönä”. Samoin toimintostrategiat tuotetaan usein kyseisen toiminnon 

omistajan tai johtajan toimesta. Hän usein osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn, on osallistu-

nut liiketoimintastrategiatyöhön ja tuntee sieltä tulevat linjaukset hyvin. Kuitenkin omien 

alaisten kuuntelemisella ja strategiatyöhön mukaan ottamisella myös toimintostrategiasta tuli-

si paremmin työtä ohjaava, eikä vain kerran vuoteen uudelleen kirjoitettava dokumentti. Vä-

hintään mittareiden määrittelyssä tulisi ottaa mukaan myös henkilökuntaa, joka osallistuu 

noiden mittareiden tavoitteluun. Operatiivinen henkilöstö on myös erittäin oivaltava apu-
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joukko välitavoitteiden määrittelyssä, koska heillä on konkreettisempi näkökulma toimintaan 

sekä asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Mitä avoimemmin ja aikaisemmin henkilökuntaa voi-

daan ottaa työskentelyyn mukaan, sitä paremmin heidät saadaan sitoutettua toteutukseen ja 

vision tavoitteluun. 

Strategia pitäisi avata toimintasuunnitelman ja mittareiden sekä välitavoitteiden kautta ni-

menomaan välineeksi vision saavuttamiseksi. Tavoitteet pitää perustella; miksi uuteen strate-

giaan on valittu juuri ne tavoitteet, mitkä siihen on kirjattu. Tämän jälkeen välitavoitteet, joi-

den kautta tavoitteisiin pyritään, pitää konkretisoida ja kussakin organisaation osassa tulee 

pohtia tavoitetta ja mitä oma organisaation osa voi tehdä välitavoitteen saavuttamiseksi. Ku-

kin organisaation osan henkilö tämän jälkeen pohtii, mitä itse yksilönä voi tehdä edistääkseen 

oman organisaation osan tavoitteita. Kun koko rakenne on käyty ylhäältä alas yksilötasolle ja 

jokainen henkilöstön jäsen ymmärtää oman tekemisensä merkityksen koko yrityksen tavoit-

teelle, on vasta mahdollista, että henkilökunta voi sitoutua tavoitteisiin. Näin mittareista tulee 

haasteita, joita yhdessä yritetään tavoitella. Jos tähän liitetään vielä palkitsemisjärjestelmä, niin 

yritys on oikealla tiellä. Balanced Scorecard on minusta hyvinkin monipuolinen työkalu mit-

taamisen ja palkitsemisen pohjaksi, erityisesti jos siihen liitetään strategiakartat. Tällöin ko-

konaiskuva ja riippuvuudet voidaan helpommin avata henkilökunnalle. 

Strategian huono jalkauttaminen aiheuttaa myös jatko-ongelman, alastrategioiden laadinta 

vaikeutuu. Alastrategian tulee tukea liiketoimintastrategiaa. Parhaiten se tapahtuu, kun tiede-

tään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Tällöin alastrategiaa laadittaessa 

voidaan miettiä, kuinka oma yksikkö pystyy parhaiten tukemaan toimenpiteitä. Millä omilla 

toimenpiteillä voidaan helpottaa tekemistä kussakin muussa organisaatioyksikössä tavoitteen 

kannalta ja mitä voidaan tehdä esteille ja ongelmille, jotta toiminta olisi sujuvaa.  

Kokonaisuutena tarkastellen strategiatyöskentely on mittavaa ja tärkeää toimintaa. Sen tulee 

olla jatkuvaa työskentelyä ja tuloksen tulee olla koko ajan käytössä oleva johtamisen työkalu. 

Tähän ei luonnollisesti riitä varsinainen strategiadokumentti, vaan avuksi tarvitaan välitavoit-

teita ja mittareita, joilla voidaan todentaa, onko välitavoitteet saavutettu. Merkitys korostuu 

sitä enemmän, mitä paremmin strategia saadaan jalkautetuksi ja tutuksi koko henkilökunnal-

le. Vaikka strategia on elintärkeä yrityksen tulevaisuuden suunnan ohjaaja, siltä pitää poistaa 

massiivisen mörön rooli ja siitä pitää tulla jokaisen henkilökunnan työtä ohjaava ohjenuora. 

Jokaisen pitää pystyä arvioimaan päivittäistä työtään siinä valossa, että auttaako tämä minua, 

tiimiäni, yksikköäni ja yritystämme saavuttamaan strategiassa asetetut tavoitteet. Jos strategi-
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aa ei saada viestittyä selvästi läpi organisaation kaikille ymmärrettävässä muodossa ja jal-

kautettua jokapäiväiseen työskentelyyn joka organisaatiotasolle, se jää helposti johtoryhmän 

virkatyönään tekemäksi dokumentiksi, joka ei oikeasti aja organisaatiota parempiin suorituk-

siin ja saavuttamaan tavoitteitaan. Yrityksen johtoa tulisi kouluttaa. Ei vain strategiatyöhön, 

vaan enemmänkin viestintään, erityisesti muutosviestintään, jota strategiankin viestiminen 

on. Johdon pitäisi osata laskeutua operatiiviselle tasolle ja kommunikoida sillä kielellä, mitä 

sillä tasolla puhutaan. Epäonnistunut viestintä vain leventää kuilua johdon ja henkilöstön 

välillä, eikä yritys saavuta sille asetettuja tavoitteita. 

Kaikki edellä kuvaamani koskettaa sekä liiketoiminta- tai yritysstrategiaa, että alastrategioita. 

Alastrategioissa, jollainen tietohallintostrategiakin on, on lisäksi huomioitava ylätason strate-

gian sille asettamat raamit. Olennaista tietohallintostrategiankin kannalta on selvittää tietohal-

linnon rooli yrityksessä. Missään tutkimassani tietohallintostrategiassa tai tutkimuksessa tätä 

ei nostettu esille. Syy voi olla se, että rooli on ollut selkeä ja huomioitu, mutta todennäköi-

sempänä pidän sitä, että tietohallinnolla on yrityksissä ennalta oletettu rooli. Roolia ja siihen 

liittyviä vastuita ja valtuuksia ei ole keskusteltu muun organisaation ja liiketoimintojen kans-

sa. Tällä tavalla roolin sekä sen tehtävien käsitys tietohallinnon henkilöstön ja muun organi-

saation välillä eroaa toisistaan. Roolin selvittäminen ei ole tärkeää pelkästään tietohallinto-

strategian kannalta, vaan jo tietohallinnon perustoiminnan kannalta, jotta tietohallinto palve-

lee parhaimmalla tavalla organisaatiota ja liiketoimintoja niiden odottamassa roolissa. Mylly-

mäki esittelee tietohallintostrategiamallissaan oivallisen toimintatavan, jossa liiketoiminnot 

laativat tietotekniikan hyödyntämisstrategiansa. Siinä liiketoiminta ottaa kantaa, kuinka aikoo 

tietotekniikkaa toiminnassaan hyödyntää. Tämä on nimenomaan oikea lähestymistapa, ei tie-

tohallinto tai mikään muukaan organisaation osa voi määrätä liiketoimintoja käyttämään tie-

totekniikkaa jollain muulla tavoin, kuin varsinainen tunnistettu tarve on. Tietohallinto voi 

toki tukea uusissa toimintatavoissa, mutta niidenkin käyttöönotto pitää lähteä liiketoimin-

noista itsestään liikkeelle.  

Tietohallinto on palveluyksikkö, jonka tulee huolehtia asiakkaistaan, kuten muutkin palvelu-

yritykset tekevät. Siksi tietohallinnon organisoitumisessa on tärkeä tunnistaa tietohallinnon 

rajapinnat sekä vastuuttaa rajapintojen asiakaspalvelusta huolehtivat henkilöt tehtävään. Nä-

mä rajapinnat ja niiden takana olevat asiakkuudet on myös syytä huomioida tietohallintostra-

tegiassa ja sen viestinnässä tarpeellisilta osilta.  
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Tutkimani tietohallintostrategiat olivat kaikki julkisten organisaatioiden tietohallintojen laa-

timia. Useimmat yksityiset organisaatiot eivät halua julkistaa tietohallintostrategiaansa inter-

netissä tai luovuttaa sitä muutoin ulkopuolisille. Tämä pelkästään julkisten organisaatioiden 

dokumenttien käsitteleminen aiheuttaa tutkimukseen yksipuolisen näkemyksen muiden or-

ganisaatioiden tietohallintostrategioiden sisällöstä. Suurin ero julkisissa organisaatioissa yksi-

tyisiin organisaatioihin on niiden ketteryydessä. Julkisilla organisaatioilla on tiukemmat bud-

jetit ja niiden seurannat kuin yksityisillä organisaatioilla. Toteutettavat projektit ovat myös 

suurempia ja raskaita ja kestävät pidempään kuin vastaavat yksityisten organisaatioiden to-

teuttamana. Näistä syistä johtuen tietohallintostrategiatkin on laadittu pidemmälle aikajän-

teelle kuin yksityisissä organisaatioissa. Pelkästään tietohallintostrategioiden pohjalta on 

mahdotonta sanoa, kuinka hyvin julkisissa organisaatioissa toimii strategian päivitys ja toi-

mintasuunnitelman muutos, jos organisaatio tai sen liiketoiminnat muuttuvat niin, että sillä 

on vaikutusta tietohallintostrategiaan asti. 

Säilynojan (2010) laatima tietohallintostrategiatyökalu pitää sisällään olennaisimmat asiat, mi-

tä tietohallintostrategiassa tuleekin huomioida. Suunnittelun aikajänne, kolme vuotta, on 

toimiva ketteryydenkin kannalta ja toimintasuunnitelman osalta aika huomioidaan suunnitte-

lun tarkkuudessa. Ensimmäisen vuoden suunnitelma on tarkimmalla tasolla ja tarkkuus las-

kee toisen ja edelleen kolmannen vuoden osalta. Hän myös ohjeistaa määrittelemään yhden 

mittarin kullekin tavoitteelle. Tämä on hyvä alku ja periaate, sillä usein organisaatiot vaikut-

tavat kompastuvan turhan moniin ja vaikeaselkoisiin mittareihin. Säilynoja nostaa esille myös 

muiden tietohallintostrategioiden mukaisesti tietohallintostrategian tarkastelun määrävälein ja 

mainitsee tarpeen isommalle tarkastelulle ennen budjetointia, jotta seuraavan vuoden toimin-

tasuunnitelman mukaiset toimenpiteet voidaan tarpeen mukaan budjetoida. Myös Hajelan 

mallissa on toimintasuunnitelman toteutuksessa vaihe, jossa tarkistetaan liiketoimintojen ny-

kytila ja onko sieltä tulleet tarpeet ja vaatimukset säilyneet ennallaan, vai ovatko ne muuttu-

neet. Mahdolliset muutokset aiheuttavat muutoksen myös toimintasuunnitelmaan ja tietohal-

linnon muutosten toteuttamiseen. Mielestäni tietohallintostrategia on hyvä tarkastella koko-

naisuutena vähintään puolivuosittain ja toimintasuunnitelma vähintään neljännesvuosittain. 

Strategian toteutus on joustavaa ja liiketoimintoja palvelevaa. 

Kaisanet asettaa tietohallintostrategian laadintaan nykytilanteessa paljonkin haasteita. Suu-

rimpana haasteena on tietohallinnon irrallinen rooli ja aidon vuoropuhelun puuttuminen tie-

tohallinnon ja liiketoimintojen väliltä. Kuitenkin Kaisanetin toimintakenttä muuttuu nopeasti 

ja myös liiketoiminnoilla on paineita muuttua. Lisäksi voi syntyä aivan uusia liiketoimintoja, 
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jotka pitäisi pystyä ketterästi huomioimaan myös tietohallinnon toiminnan suunnitellussa. 

Laatimani tietohallintostrategiarunko ja nimenomaan sen eri osioihin osallistuvat tahot pyr-

kivät käynnistämään tuon aidon vuoropuhelun. Tietohallintostrategiatyö on lisäksi tähän asti 

ollut hyvin keskitettyä, eikä valmista tuotosta ole viestitty tai jalkautettu henkilökunnalle sel-

keästi ja perustellen. Viestinnän ja jalkauttamisen merkitys on muistettava myös tämän opin-

näytetyön tuotoksen käyttöönotossa. Tuloksena on kenties parempi ja palvelevampi doku-

mentti, mutta henkilöstö ei edelleenkään ymmärrä ilman perusteellista viestintää, millä perus-

tein tietohallinto toimii, kuten se toimii 

Laatimani tietohallintostrategiarunko ei sisällöllisesti tuo suuresti mitään uutta, erilaisuus ai-

empiin malleihin on enemmän työkaluissa ja osallistujissa. Sisällöllisesti lähinnä nykytilaan 

liittyvä riskianalyysi on erilaista muihin malleihin. Kaisanetissä on pieni tietohallinto ja vain 

yhdenkin henkilön pidempi poissaolo voi aiheuttaa ongelmia helposti. Riskianalyysin avulla 

voidaan varmistaa, että olennaisimmat vahvuudet voidaan säilyttää ja myös pahimmat uhkat 

voidaan minimoida esimerkiksi kouluttautumalla tai muulla vastaavalla tavalla. Kaksi tärkein-

tä asiaa tietohallintostrategiaan liittyen ovat mallissani laatimiseen osallistuvien henkilöiden 

määrän lisääminen sekä tietohallintostrategian jalkauttaminen ja siitä viestintä. Laadintaan 

otetaan mukaan kaikki ne, joilla on olennaista sanottavaa ja kommentoitavaa asioihin. Tällöin 

dokumentti ei ole tietohallinnon yksipuolinen kuva ja suunnitelma asioista, vaan siinä on 

huomioitu asioiden nykytilanne ja myös jatkon osalta niihin kohdistuvat odotukset ja vaati-

mukset oikealla tavalla. Jalkauttamisen merkitys on tavallista suurempi silloin kun tietohallin-

non rooli on epäselvä. Tällöin henkilöstölläkin voi olla moninainen kuva tietohallinnon tar-

koituksesta ja tekemisistä. Tietohallintostrategian huolellisen viestimisen kautta selkiintyy 

tietohallinnon rooli ja tarkoitus organisaation toiminnan tukemiseksi valitussa roolissa. Kun 

lisäksi avataan tietohallintostrategia, miten se liittyy liiketoimintastrategiaan sekä toiminta-

suunnitelman näistä johdetut toimenpiteet perusteluineen, saadaan henkilöstö ymmärtämään 

tietohallinnon toiminnan taustat ja tavoitteet liiketoimintojen ja myös koko henkilöstön työn 

tukemiseksi. Yksi sisällöllinen uusi asia on tietohallintostrategian viestintäsuunnitelma, jonka 

avulla tarkoitukseni on varmistaa edellä kuvattua jalkautusta.  

Tutkimuskysymyksiin sain opinnäytetyöprosessin aikana vastaukset. Tietohallintostrategiassa 

voidaan huomioida yrityksen toimiminen nopeasti muuttuvalla ICT-toimialalla nimenomaan 

ylläpitämällä avointa ja tiivistä keskustelua liiketoimintojen kanssa koko ajan. Tällöin tietohal-

lintostrategiaan kirjataan oikeat strategiset tavoitteet ja priorisoidaan ne oikein. Tiiviin kes-

kustelun avulla myös havaitaan tarpeiden muuttuminen ajoissa ja tietohallintostrategiaa ja sen 
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pohjalta laadittua toimintasuunnitelmaa voidaan muokata ajoissa ja uusia tarpeita vastaaviksi. 

Kysymyksissä pohdin, mitä osa-alueita hyvässä tietohallintostrategiassa on ja tähänkin sain 

aikaan hyvän kokonaisuuden, kun vertaa muiden organisaatioiden tietohallintostrategioista 

tehtyyn yhteenvetoon sekä huomioi strategiossa havaitut ongelmat, nimenomaan viestinnän 

osalta. Aloittaessani työtä ajattelin, että ITIL toimisi tietohallintostrategian suunnittelussa 

apuna, mutta kuten tässä opinnäytetyössä käy ilmi, ITIL on enemmänkin käytännön toteu-

tusta ohjaava ohjeisto. Näin ollen ITIL:a en koe voivan hyödyntää Kaisanet Oy:n tietohallin-

tostrategian määrittelemisessä. Toimintasuunnitelmassa joidenkin tavoitteiden toteuttamisen 

välineiden osalta sitä kuitenkin voidaan hyödyntää. Kolmas tutkimuskysymys koski suunnit-

telun apuvälineitä ja suunnitteluun mukaan otettavaa henkilöstöä. Tähänkin sain työn aikana 

vastauksen ja kirjasin tähän raporttiin. Suunnittelun välineitä on valittavissa paljon, mutta 

jotta tietohallintostrategiaprosessi säilyy mahdollisimman kevyenä, kannattaa niitä käyttää 

harkiten ja valita kuhunkin tilanteeseen sopivin. Tämän takia en määritellyt työkaluja tarkasti 

tietohallintostrategiarungon eri osa-alueille. Henkilöstön mukaan ottaminen on tärkeää myös 

onnistuneen jalkauttamisen takia ja tämän takia laatimassani rungossa eri osa-alueiden laadin-

taan on pyritty ottamaan mukaan aina niitä henkilöitä, joiden työhön osa-alue vaikuttaa suo-

rimmin. 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa tietohallintostrategiarunko Kaisanetille sekä kuvaus, 

kuinka tietohallintostrategiaan kootaan rungossa kuvattuja asioita. Tietohallintostrategian 

laatimisen ja varsinkin päivittämisen tulisi olla ketterää ja siinä tulisi myös ottaa huomioon 

liiketoimintojen nopeat muutokset. Lisäksi tietohallintostrategian jalkauttaminen organisaati-

on ymmärrettävästi olisi tärkeää. Tämän tavoitteen mielestäni onnistuin täyttämään hyvin. 

Keräsin runkoon eri malleista ja tietohallintostrategioista ne osiot, jotka mielestäni tukevat 

tietohallintostrategian tarkoitusta tietohallinnon toiminnan suunnittelun tukena. Määrittelin 

henkilöt tai tahot, joiden on hyvä osallistua kunkin osion sisällön laadintaan, sekä mihin 

muotoon osio pitäisi laatia. Otin huomioon muuttuvan ympäristön ja määrittelin liiketoi-

minnan kanssa yhdessä tehtäväksi tiettyjä määrittelyitä. Tietohallintostrategiaa ja toiminta-

suunnitelmaa tarkastellaan useamman kerran vuodessa, jolloin tarkistetaan myös liiketoimin-

tojen tilanteet ja mahdollisesti muuttuneet tarpeet. Tämä tietohallintostrategian takia määrä-

ajoin tehtävä keskustelu toivottavasti kehittää myös spontaanin kommunikointitavan tieto-

hallinnon ja liiketoimintojen välille. Opinnäytteessäni kiinnitän myös erityishuomiota strate-

gian jalkautukseen, joka hyvin usein epäonnistuu organisaatioissa. Opinnäytetyön tuloksena 

saatu tietohallintostrategiarunko on mielestäni käyttöön otettavissa organisaatiossa. Toimi-
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vuudesta ei voi sanoa mitään, ennen kuin tuotos on kokeiltu, mutta teoriassa runko ja siihen 

liittyvät ohjeistukset vaikuttavat toimivilta. Työnantajan osalta tärkein tavoite toteutuu myös, 

näin laaditun tietohallintostrategian pohjalta tehty toimintasuunnitelma ohjaa tietohallinnon 

toimintaa paremmin liiketoimintoja tukevaksi ja myös tehostaa tietohallinnon työskentelyä. 

Oppimisprojektinakin opinnäytetyöni onnistui. Tutkimalla lähteitä sekä strategiaprosessista 

että tietohallintostrategioista opin hyvin paljon strategiatyöstä ja kuinka monella eri tavalla 

sitä voidaan tehdä organisaatioista riippuen. Strategiatyöhön on saatavilla todella monipuoli-

sesti erilaisia työkaluja, niitä ei välttämättä vain osata etsiä, kokeilla tai käyttää. Yksi olennai-

nen asia, jonka opin, oli viestinnän tärkeys strategiatyössäkin ja sen halusin omaan tuotok-

seeni huomioida erityisesti.  

Kehittämismenetelmänä oli konstruktiivinen tutkimusmenetelmä, joka mielestäni on toimek-

siantoon sopivin. Teoriaa tutkitaan laajalti, samoin aiempia käytännön toteutuksia ja näiden 

pohjalta muodostetaan uusi ratkaisu. Laadulliseen tutkimukseen valitsin mahdollisimman 

monipuolisesti julkisesti saatavilla olevia tietohallintostrategioita, jotta niistä tehtävä yhteen-

veto olisi hyväksyttävä yleisten linjausten tekemiseksi. Tutkimuksen luotettavuus olisi paran-

tunut, jos tutkittavaksi olisi saatu myös tietohallintostrategioita, joita ei ole julkaistu. Kuiten-

kin julkisista dokumenteista tehdyt huomiot tietohallintostrategioiden rakenteesta olivat niin 

yhtenevät toisiinsa nähden, että uskon tulosten pysyvän samanlaisina, vaikka mukana olisi 

julkaisemattomia tietohallintostrategioita. Kaisanetille laadittu tietohallintostrategia ja sen 

runko mukailee paljon tutkittuja kohteita, mutta siitä löytyy myös uusia ominaisuuksia. 

Tutkimus ja sen tuotos tehtiin yleisellä tasolla, jolloin tulokset ovat siirrettävissä. Tietohallin-

tostrategiarunko sekä ohjeistus on käytettävissä myös muissa vastaavissa yrityksissä, joissa 

tietohallinnon ja sen toiminnan tulee mukautua nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäris-

töön ja sen vaatimuksiin. Kunkin organisaation tulee kuitenkin valita omaan toimintaansa 

parhaiten soveltuvat työkalut kunkin osion laatimiseksi. 

Työhön on käytetty vain julkisia lähteitä sekä omaa tietämystäni kohdeorganisaation raken-

teesta. Jälkimmäisen käytöstä olen keskustellut esimieheni kanssa. Työssäni ei oteta kantaa 

yksittäisiin tunnistettaviin henkilöihin tai henkilöryhmiin niin, että työn sisältö voisi heitä 

loukata. Työ on tehty hyviä tieteellisiä käytäntöjä kunnioittaen parhaan taitoni mukaan. 

Jatkotutkimuksen aiheeksi voisin nostaa tietohallinnon organisoitumisen vaikutukset liike-

toimintayhteistyön onnistumiseen. Kaisanetin nykymallissahan tietohallinto on oma organi-
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saatio, joka ostaa palveluita sisäisiltä tai ulkoisilta toimijoilta asiakkailleen. Olisi hyvä tutkia 

erilaisia toimintamalleja, esimerkiksi sellaista, jossa tietohallinnossa olisi vain tietohallintojoh-

taja ja muut tietohallintoasioita hoitavat henkilöt olisivatkin osa liiketoimintoja. Tietohallin-

tojohtaja koordinoisi toimintaa näiden henkilöiden avulla. Liiketoimintatuntemus ja keskus-

teluyhteyden toimivuus on äkkiä ajatellen tuollaisessa mallissa parempi. Tietohallinnon mit-

taaminen on toinen kohde, jota voisi tutkia. Mainitsen monta kertaa tietohallinnon ja tieto-

hallintostrategian mittaamisen, mutta en itsekään nosta esille selkeästi mittareita, joilla mit-

taaminen toteutetaan. Tietohallinnon toiminta on moninaista ja lukuarvoina voidaan mitata 

lähinnä palveluiden saatavuutta ja sovittujen toimitusaikojen pitävyyttä. Olisi tärkeää selvittää 

myös, kuinka voidaan toteuttaa parhaimmalla tavalla muu tietohallinnon toiminnan mittaa-

minen. 
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