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The Role of IT department has changed over years from a group of technically oriented per-
sons managing servers to the direction where it is mandatory to have cooperation between IT 
and business, as it is not possible to make successful business without information technology. 
For this purpose there are multiple different frameworks and best practice libraries which 
help companies to develop their processes and tie business processes to IT processes. 
 
The Finnish ICT Standard Forum has developed an ICT Standard for Management, whose pur-
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1 Johdanto

 

Tietohallinnon toiminta on muuttunut ATK-osaston ajoista suuntaan, jossa tietohallinnon toi-

minta on välttämätön osa liiketoimintaa ja ilman tietojärjestelmiä liiketoiminta ei menesty. 

Tietohallinnon työtä helpottamaan on kehitetty erilaisia parhaiden käytäntöjen kirjastoja, 

joiden avulla toimintaa voidaan kehittää jatkuvasti eteenpäin ja sitoa tietohallinnon proses-

seja liiketoiminnan prosesseihin saumattomammin. Tätä tarvetta varten on Suomessa kehi-

tetty Tietohallintomalli-viitekehys, mikä vastaa vaatimukseen ammattimaisemmasta tietohal-

lintojen johtamisesta ja syvemmästä yhteistyöstä liiketoiminnan kanssa (Huovinen, Kanto, 

Myyry & Malinen 2012, 8). 

 

Sofigate ja Tivia toteuttivat vuonna 2014 yritysten johdolle suunnatun, tietohallinnon toimin-

taa käsittelevän kyselyn. Teollisuudessa 38 %:lla vastanneista yrityksistä ei ollut lainkaan tie-

tohallintoa, 34 %:ia vastasi IT:n olevan tukitoiminto ja 10 % piti sitä yrityksen osaamisalueena. 

Samassa kyselyssä verrattiin liiketoiminnan ja ICT:n päätöksentekomalleja ja niiden yhte-

neväisyyttä. Vastanneissa teollisuuden yrityksistä 48 %:ssa oli erilaiset toimintamallit tietohal-

linnolla kuin muulla liiketoiminnalla. (Sofigate 2014, 8.) 

 

Suomalainen ICT Standard Forum on kehittänyt Tietohallintomallin, jonka tehtävänä on aut-

taa tietohallintoa kertomaan sen tehtäväkentästä riittävän selkeästi ja helposti ymmärrettä-

vissä olevassa muodossa yrityksen liiketoimintajohdolle. Tietohallintomalli lähtee liiketoimin-

takeskeisestä ajatuksesta, jossa toiminnan ytimessä on liiketoiminta, jolle tietohallinto tuot-

taa palveluita mitattavasti ja sovitusti. (Huovinen ym. 2014, 8.) 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kehityssuunnitelma Suomen Sokeri Oy:n tietohal-

linnon toiminnalle ja selkeyttää tietohallinnon tarjoamia palveluita liiketoiminnalle. Haastat-

telujen, analyysien, omien havaintojen ja kirjallisten lähteiden pohjalta tavoitteena on luoda 

yritykselle kattava kuva tietohallinnon nykytilasta. Samalla tavoitteena on muodostaa kuva ja 

tavoitetilan saavuttamiseksi vaadittavista toimenpiteistä. 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää missä tilassa Suomen Sokerin tietohallinto on alan par-

haisiin käytäntöihin verrattuna, mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet ja luoda näiden poh-

jalta yritykselle tietohallinto-opas toiminnan ohjaamiseen. Samalla tavoitteena on tietohallin-

non prosessien ja roolin selkeyttäminen. 

 

Tietohallinto-oppaan tavoitteena on toimia yrityksen tietohallinnon ohjenuorana ja määritte-

lijänä sen osalta, minkälaisia tehtäviä tietohallinto yrityksessä tekee ja millä periaatteilla. 
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Tietohallinnon työnkuvan selkeyttämisellä ja tehtävänkuvan virallistamisella pyritään tarjoa-

maan joustavampaa ja parempaa palvelua liiketoiminnalle myös tulevaisuudessa. 

 

Työstä rajattiin pois periaatteiden linjaukset ja ne toteutetaan erillisinä workshop-tyyppisinä 

tapahtumina opinnäytetyön valmistumisen aikana ja jälkeen. Opinnäytetyössä otetaan kantaa 

ainoastaan siihen mitä periaatteita yrityksessä tulisi olla ja mitä on kirjoitushetkellä valmiina. 

Jotta yritykseen saataisiin selkeä ja parhaiden käytäntöjen mukainen toimintamalli, valikoitui 

ICT Standard Forumin Tietohallintomalli tämän työn viitekehykseksi. Myös muita tietohallin-

non viitekehyksiä on huomioitu ja niihin on viitattu tekstissä, mutta selkeyden säilyttämisen 

vuoksi niitä ei ole sovellettu järjestelmällisesti. 

 

1.2 Opinnäytetyön menetelmät 

 

Opinnäytetyön toteuttamisen menetelmäksi valikoitui toimintatutkimuksen ja konstruktiivisen 

tutkimuksen yhdistelmä. Prosessin aikana pyrittiin muuttamaan toimintatapoja vastaamaan 

valitun viitekehyksen suosituksia. Lopuksi tavoitteena oli tuottaa organisaatiolle yhteenveto 

ja toimintamalli prosessissa opitun pohjalta konkreettisena dokumenttina. Prosessi alkoi tut-

kimuskohteen tunnistamisella, johon yhdessä toimeksiantajan kanssa valikoitui tietohallinnon 

toiminnan kehittäminen. Ojasalo, Moilanen & Ritalahti (2009, 24) kuvaavat tutkimuksellisen 

kehittämishankkeen tehtäväksi tuottaa uusia liiketoimintamalleja tai palveluita, toimintapro-

sessien kehittämisen, uudenlaisten menetelmien kehittämisen tai kokonaan uuden työkulttuu-

rin kehittämisen organisaatioon. Tässä työssä pyrittiin kehittämään sekä prosesseja, että ot-

tamaan käyttöön uusia toimintamalleja organisaation tietohallinnossa. 

 

Kuten Ojasalo ym.(2009, 67) kuvaavat, tulee konstruktiivisessa tutkimuksessa asettaa miele-

käs ongelma johon pyritään hakemaan ratkaisuja. Sovelsin itse tähän kolmea kysymyksen 

muotoon aseteltua ongelmaa joihin lisäsin kolme tavoitetta joilla kysymyksiin mahdollisesti 

voitaisiin vastata. 

 

Tutkimusta varten asetetut ongelmat joihin lähdettiin hakemaan vastauksia: 

1. Missä tilassa Suomen Sokerin tietohallinto on verrattuna tietohallintomallin viiteke-

hykseen?  

2. Mikä on tietohallinnon tehtävä Suomen Sokerilla? 

3. Miten tietohallinto voisi palvella paremmin liiketoimintaa Suomen Sokerilla? 

 

Työn tuotoksiksi ja tavoitteiksi asetin seuraavat: 

1. Luoda Suomen Sokerille tietohallinto-opas ja määritellä tietohallinnon toiminnan peri-

aatteet ICT Standard Forumin Tietohallintomallin pohjalta. 
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2. Löytää Tietohallintomallista ne osa-alueet Suomen Sokerille mitkä ovat oleellisia toi-

minnan kannalta. 

3. Selkeyttää IT:n palvelutarjoamaa ja saada tieto liiketoimintayksiköiden käyttöön. 

 

1.3 Opinnäytetyön prosessi 

 

Alustavan tilannekuvan saamiseksi yrityksen tietohallinnon toiminnalle suoritettiin kypsyys-

analyysi. Analyysin perusteella saatiin kuva millä osa-alueilla on heikkouksia ja missä vahvuuk-

sia. Opinnäytetyötä varten tehtiin yrityksessä myös haastatteluja eri toimintojen edustajille 

liiketoiminnan ja tietohallinnon alueilla. Haastattelut toteutettiin avoimina keskusteluhaas-

tatteluina, joissa keskustelun aihe noudatti löyhästi annettua teemaa kunkin haastateltavan 

vastuualueen mukaan. Ojasalo ym.(2009, 42) kuvaa kirjassaan avoimen haastattelun menetel-

mäksi, jolla voidaan saada tietoa ihmisten todellisesta tahtotilasta. Tavoitteena haastatte-

luilla oli selvittää miten tietohallinnon palvelut vastaavat liiketoiminnan eri osien tarpeisiin ja 

odotuksiin. Samalla pyrittiin selvittämään millainen mielikuva kullakin vastaajalla oli tietohal-

linnon tehtäväkentästä ja tarjolla olevista palveluista. Tietohallinnon edustajille suunnatut 

haastattelut kertoivat nykyisestä tavasta toimia sekä toiveista roolin ja tehtävien suhteen 

jotka tietohallinnon henkilöstö kokee itselleen tärkeiksi. 

 

Kehitysehdotusten ja toiminnan kehittämiseksi analyysien ja haastatteluiden perusteella saa-

tua tilannekuvaa verrattiin ICT Standard Forumin julkaisemaan Tietohallintomalliin. Tämän 

pohjalta tehtiin kehitysehdotukset kullekin osa-alueelle parhaiden käytäntöjen käyttöön saa-

miseksi organisaatiossa, nämä osa-alueet on kuvattu liitteessä 2. Ojasalon ym. (2009, 43) mu-

kaan benchmarking-menetelmässä verrataan kehittämisen kohteen nykytilaa ns. parhaaseen 

käytäntöön. He jatkavat, että näin löydetään eroavaisuudet ja kehittämisen kohteet, kun ver-

tailukohtana on ryhmän paras. 

 

2 Suomen Sokeri Oy 

 

Suomen Sokeri Oy on n. 180 henkeä työllistävä elintarviketeollisuuden yritys jolla on pakkaus- 

ja jalostustoimintaan keskittyvä tehdas Kirkkonummella, yrityksen vuotuinen liikevaihto on n. 

150 miljoonaa euroa. Suomen Sokerin emoyhtiö Sucros Oy:llä on sokeritehdas Säkylässä (Suo-

men Sokeri ja Nordic Sugar 2014). Suomen Sokeri ja Sucros ovat osa Saksalaista Nordzucker-

konsernia ja kaikkiaan konsernissa on n. 3300 työntekijää. Konserni toimii lähes koko Euroo-

passa ollen toiseksi suurin sokerin tuottaja Euroopan markkinoilla (Welcome to Nordzucker 

2014). Nordzucker AG:n suuri omistajaryhmä ovat viljelijät sekä näiden edustajajärjestöt 

(Welcome to Nordzucker 2014). Yritysrakenne on kuvattu kuvassa 1. 
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Kuva 1 - Suomen Sokeri Oy ja konsernirakenne 

 

Suomen Sokerin tietohallinto toimii Nordzucker AG:n IT:n alaisuudessa, joka ohjaa toimintaa 

ja linjaa ratkaisuja konsernitasolla. Paikallisen tietohallinnon toimintakenttä rajautuu tieto-

hallinnollisesti paikallisten prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen ja konserniratkaisu-

jen implementointiin. Toimintakenttä on kuitenkin laaja, sisältäen monenlaisia tehtäviä, ku-

ten: teknisten asiantuntijapalveluiden tarjoaminen paikalliselle organisaatiolle, lähitukipalve-

luiden tuottaminen, jatkuvuuden varmistaminen ja toiminnan kehittäminen. (Nordström 

2014.) 

 

Toimin itse kohdeyrityksessä kokopäiväisesti tietohallinnossa vastuualueena lähitukipalvelut 

ja Suomessa toimivien tehtaiden IT-tuesta vastaaminen. Historian saatossa työn kuva Suomen 

Sokerin IT-osastolla on muuttunut merkittävästi, eikä aiemmin käytetty malli, jossa asioita 

hoidetaan sitä mukaa kun niitä tulee, ole enää toimiva. Selkeitä vastuualueita ja omistajia so-

velluksilta ja ratkaisuilta puuttuu, minkä vuoksi liiketoimintasovelluksille ei pystytä tarjoa-

maan täyttä tukea ja kehittämiseen ei löydy vastuuhenkilöitä. Kuten liitteessä 1 kuvataan, on 

tietohallinnon toimintakenttä laaja, se sisältää monenlaisia tehtäviä ja vastuita, yhtenä sel-

keinä kokonaisuuksina toiminnan ylläpitämisen ja toimintatapojen kehittämisen. 

 

3 Hyvä tietohallintotapa 

 

Tietohallinnon tulee olla aktiivisesti tekemisissä sidosryhmiensä kanssa, erityisesti kun ky-

seessä on asia, joka kuuluu yrityksen tietohallintomallin piiriin. Kun yhteistyö liiketoiminnan 

kanssa on kunnossa, pystyy IT tukemaan yrityksen strategiaa ja liiketoimintoja omalta osal-

taan. (Huovinen ym. 2012, 30). Peter Weill ja Jeanne Ross kiteyttävät IT Governance in one 
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page (2004, 1) artikkelissaan tietohallintomallin viitekehykseksi, jossa on jaettu oikeudet ja 

vastuut, jotta IT saavuttaa sille asetut tavoitteet. He jatkavat, että tietohallintotavassa on 

kyse myös laajemmasta kokonaisuudesta jossa tietohallinnon tehtävä on auttaa organisaatiota 

saavuttamaan tavoitteensa. Vastaavasti IT Governancen alueina on COBITissa listattu arvon 

tuottaminen, riskien hallinta, resurssien hallinta, suorituskyvyn mittaaminen sekä IT:n strate-

ginen sijoittuminen organisaatiossa (Bernard 2102, 107). 

 

Lainsäädäntö velvoittaa yrityksiä hyvään hallintotapaan ja tietojen hyvään hallintaan. Kun yri-

tyksessä noudatetaan hyvää tietohallintotapaa, on tietohallinnon prosesseja mahdollista yh-

distää yrityksen muihin johtamisjärjestelmiin. Hyvän tietohallintotavan määritelmiin kuuluu: 

 Toiminnan organisointi 

 Vastuun jakaminen 

 Tiedottaminen toiminnasta 

 Tietoturvasta huolehtiminen 

 IT-projekteja hallitaan samoilla periaatteilla kuin yrityksen muita projekteja 

 Järjestelmien käyttäjät ovat saaneet riittävän koulutuksen niiden käyttämiseksi 

 Tietohallinnolla on riittävä ymmärrys liiketoiminnasta ja liiketoiminnalla IT:n toimin-

nasta 

(Laaksonen, Nevasalo & Tomula 2006, 123-124.) 

 

Computerworld-lehdessä julkaistussa artikkelissa Thornton May (2014) puhuu tiedon hallin-

nasta ja siitä, kuinka tietoa voi hyödyntää täysin vasta kun se on hallittua. Tiedon hallintaan 

pätee hänen mukaansa kolme sääntöä. Ensimmäisenä tulee huolehtia siitä, että toiminnot ja 

teknologiat jotka organisaatio ottaa käyttöön, maksimoivat tiedon arvon samalla kun ne mini-

moivat teknologioista aiheutuvat riskit. Toisena tiedon hallinnassa tulee tunnistaa sähköinen 

tieto jota tulee hallita ja kuvata miten hallinta toteutetaan. Kolmantena hän listaa proses-

sien, periaatteiden, standardien, ja työkalujen merkityksen kriittisen datan määrittelyssä ja 

hallitsemisessa. Artikkelissaan hän vaatii kaikkia tietohallinnosta vastaavia ottamaan asian 

pöydälle ja edistämään tiedon hallinnan järjestelmällisyyttä, eli tietohallintoa. 

 

Tietohallinnon organisoimiseen on tarjolla useita viitekehyksiä joita käytetään yrityksissä laa-

jasti ja joista löytyy runsaasti kirjallisuutta. Näistä voidaan yleisesti hyväksytyiksi ja toimiviksi 

todetuiksi mainita COBIT, joka on ISACAn (Information Systems Audit and Control Association) 

julkaisema viitekehys tietohallinnon prosessien kuvaamiseen, sekä ITIL, jossa keskitytään pal-

veluprosesseihin ja niiden liittämiseen yrityksen liiketoimintaprosesseihin. COBITin painopiste 

on enemmän riskien hallinnassa ja sen tarjoamaan rakennetta käytetään laajasti auditointien 

pohjana. Vastaavasti ITILissä pyritään toimittamaan oikeanlaisia palveluita sekä varmista-

maan, että palvelut saavuttavat tavoitteensa ja tuottavat organisaatiolle hyötyjä. (Bernard 

2012, 6-7.) 
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4 Tietohallintomallin soveltaminen yrityksessä 

 

Tietohallintomallin tai selkeästi kuvatun IT:n hallintorakenteen hyödyiksi voidaan laskea laa-

dullisesti IT-toimintojen parempi tuki liiketoimintatavoitteille, IT:n parempi integrointi yri-

tyksen liiketoimintaan sekä paremmat suhteet liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä. Määräl-

lisistä hyödyistä IT:hen sijoitetusta eurosta tulee takaisin enemmän kuin sijoitettu pääoma ja 

investoinnit pystytään kohdistamaan paremmin, ottaen samalla huomioon tuoton ja riskien 

tasapainotuksen. (Jordan & Silcock 2005, 26.) 

 

Tietohallintomallin käyttöönotossa suositellaan edettävän askeleittain siten, että ensin teh-

dään kypsyysanalyysi. Kypsyysanalyysin jälkeen analysoidaan kehityskohteet, suunnitellaan 

käyttöönotto ja tämän jälkeen otetaan käyttöön joko kokonaisuutena tai asteittain, suunni-

telman mukaan. Tietohallintomallin käyttöönotto sen laajuudesta riippuen kestää keskimäärin 

6-18 kuukautta. (Huovinen ym. 2012, 140 ja 144–145.) 

 

Tässä työssä pyrittiin luomaan kokonaiskuva yrityksen tietohallintomallista ja vertaamaan sitä 

ICT Standard Forumin Tietohallintomallin parhaisiin käytäntöihin. Yritykselle tehtiin kypsyys-

analyysi syvennetyllä kysymyspatterilla ja sen lisäksi haastattelin eri liiketoiminta-alueiden 

vastaavia henkilöitä odotuksista ja näkemyksistä tietohallinnon roolista ja toiminnasta. Näi-

den tietojen pohjalta rakennettiin kullekin Tietohallintomallin osa-alueelle oma kappale; joi-

hin on koottu teoria siitä miten asian tulisi olla, miten se kypsyysanalyysin ja haastatteluiden 

mukaan on, ja näiden pohjalta koostettiin suositukset Tietohallintomallin mukaan. Nämä ke-

hitysehdotukset on koottu omaksi listakseen, joka löytyy tämän dokumentin liitteestä 3.  

 

4.1 Kypsyysanalyysi 

 

Kypsyysanalyysi perustuu CMMI-portaikkoon jossa itsearviointina arvioidaan kunkin 27 osa-alu-

een kypsyysastetta organisaatiossa asteikolla 0-6. Asteikolla 0 tarkoittaa, että tehtävää ei ole 

tunnistettu ja sitä suoritetaan satunnaisesti, 6 tarkoittaa, että tehtävä on halittu mitattavasti 

ja mahdollisten poikkeamien syyt selvitetään. Yhteenvetona näistä saadaan luku, joka kuvaa 

organisaation kokonaiskypsyysastetta tietohallintomallin osa-alueilla. Mitä korkeampi luku on, 

sitä todennäköisempää on, että tietohallinto ja IT tuottavat liiketoiminnalle lisäarvoa (Huovi-

nen ym. 2012, 141-142.) 

 

Kun tuloksia analysoidaan, on työ aloitettava yhdessä liiketoiminnan kanssa ja selvitettävä 

missä kohdassa yhteistyö tuottaa hankaluuksia. Kun yhteistyön ongelmakohdat on löydetty, 
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pitää niille vielä löytää juurisyyt. Juurisyiden löytämisen tavoitteena on tunnistaa mitä tieto-

hallintomallin osa-alueita pitää parantaa, jotta ongelma-alueen taso saadaan nostettua vaadi-

tulle tasolle. (Huovinen ym. 2012, 142). 

 

Kehitystyönä kirjoitin kypsyysanalyysin tekemistä varten kullekin osa-alueelle kysymyksiä, joi-

den perusteella kypsyysarvioinnin tekeminen helpottuu hieman. Nämä kysymykset ovat doku-

mentin liitteenä 2 ja niitä on mahdollista hyödyntää tulevissa arvioinneissa yrityksen tilasta. 

Kysymyksien perusteella asiakkaan on helpompi arvioida yksittäistä osa-aluetta, kun aluetta 

avataan tarkentavilla kysymyksillä. 

 

Kypsyysanalyysi täytettiin yhdessä tietohallinnon ja liiketoiminnan edustajien kanssa, jotta 

saatiin hyvä kuva miten asiat hoidetaan yrityksessä. Kypsyysanalyysin tuloksena saatiin pis-

teitä 40, kun maksimipisteet analyysistä ovat 135. Kypsyysanalyysin luokittelun mukaan tämä 

johtaa arvosanaan ”Alkeellinen”. Tuloksen perusteella voidaan sanoa, että yrityksellä on pal-

jon kehitettävää toiminnassaan, mikäli se haluaa toimia tietohallintomallin mukaisesti. 

 

4.2 Haastatteluiden tulokset 

 

Haastatteluissa käytiin läpi organisaation eri edustajien kanssa tietohallinnon palveluita yri-

tyksessä ja kartoitettiin nykytilaa sekä tulevaisuuden tahtotilaa. ERP-järjestelmä nousi esille 

useammassa, erityisesti liiketoiminnan edustajan haastattelussa ja sen koettiin kangistavan 

paikallista toimintaa liikaa. ERP-järjestelmä tarjoaa konsernille tietoa perustiedon muodossa, 

mutta paikallisesti joudutaan käyttämään taulukkomuotoisia ratkaisuja, jotka korvaavat 

aiemmin käytössä olleita paikallisia työkaluja (Marjamäki 2014). 

 

Toisena, useasti toistuneena teemana nousi esille raportointiin tarkoitettujen työkalujen 

puute ja toivottiin tietohallinnon pystyvän tarjoamaan tähän ratkaisua. Raporttien tilaa ku-

vattiin heikoksi ihmisten lähdettyä organisaatiosta ja vastuiden siirryttyä uusille henkilöille. 

Tehtävän saaneella henkilöllä ei kuitenkaan ole aina aikaa paneutua raporttien rakenteeseen 

ja pieni virhe tietojen syöttämisessä aiheuttaa ison virheen ketjun loppupäähän (Toivanen 

2014). 

 

Moni haastateltava myös toivoi yksinkertaisempaa sovellusympäristöä jossa yhdellä työkalulla 

pystyisi tekemään useampia asioita ja valmiiksi käytössä olevia järjestelmiä tulisi käyttää mo-

nipuolisemmin. Kehityksen puute nousi esiin järjestelmien ja ratkaisujen omistajien puuttu-

essa, mutta perustyökalujen toimivuutta kehuttiin useamman kerran. (Nordström, Marjamäki, 

Roos, Toivanen, Sullström 2014.) 
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4.3 Liiketoimintayhteistyö 

 

Liiketoimintayhteistyössä tietohallinnon tärkeimmät tehtävät ovat yrityksen strategian 

toteuttaminen ICT-strategian keinoin, saada tietohallinnolle ja liiketoiminnalle yhteiset 

tavoitteet, auttaa liiketoimintaprosessien kehittämisessä sekä tehdä päätöksiä projekteista ja 

niiden käynnistämisestä. Näiden lisäksi tietohallinnon tulee tukea liiketoiminnan jatkuvuutta 

ja varmistaa, että perustieto, kuten muukin tärkeä tietopääoma on ajantasaista ja luotetta-

vaa. Tietohallintomallissa liiketoimintayhteistyö yhdistää neljä muuta osa-aluetta leikaten 

läpi jokaisesta yksittäisestä alueesta. Kun liiketoimintayhteistyö on tehokasta, voidaan 

yrityksen strategiaa tukea ICT:n keinoin. (Huovinen, Kanto, Myyry & Malinen 2012, 30-33.) 

 

Rakenteellisesti liiketoimintayhteistyössä on useita osapuolia ja sidosryhmiä; yrityksen 

hallitus ja johtoryhmä muodostavat ylimmän päättävän elimen ja heidän allaan toimii ICT-

ohjausryhmä, joka esittelee päätösehdotukset yrityksen päättävälle ryhmälle. Mikäli 

organisaation koko on suuren yrityksen kokoluokassa, voidaan ICT-ohjausryhmän alle perustaa 

vielä erillisiä, toimintokohtaisia ohjausryhmiä. Kuvassa 2 on kuvattu hallintomallien kerrokset 

ja niiden keskinäiset suhteet Tietohallintomallin mukaisesti. (Huovinen ym. 2012, 30-33.) 

 

 

Kuva 2 – ICT hallintomalli (Huovinen ym. 2012, 34) 

 

4.3.1 Liiketoimintayhteistyön painopisteet 
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Painopiste liiketoimintayhteistyössä vaihtelee suuresti yrityksen koosta riippuen, pienissä yri-

tyksissä keskitytään ylläpitoon ja perusasioihin, kun isommissa painopiste sijoittuu liiketoimin-

nan yhteistyön johtamiseen ja mittaamisen parantamiseen. Keskisuuressa yrityksessä paino-

piste sijoittuu kehitysprojekteihin ja niiden hallintaan, jolloin projektisalkun hallinta tulee 

saattaa liiketoiminta-alueittain kuntoon. Palvelutoimittajien kanssa tulee neuvotella liiketoi-

minnan vaatimusten mukaiset palvelutasot ja varmistua palveluiden skaalautuvuudesta liike-

toiminnan mukana. Keskisuuren kokoluokan yrityksen tulee myös dokumentoida ja koota yh-

teen parhaat käytännöt ja omat ICT-säännöksensä, näillä luodaan perusta tulevaisuuden tar-

peita ja prosessien kehittämistä varten. (Huovinen ym. 2012, 51-52.) 

 

4.3.2 Liiketoiminnan kehittäminen 

 

Tietohallinnon tulee aktiivisesti olla vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ja näin mahdol-

listaa liiketoiminnan kehittäminen. Riippuen tietohallinnon kyvystä olla valitsemassa oikeita 

palveluita ja ratkaisuja, voi se olla kehittämisen mahdollistaja tai estäjä. Mitä suurempi IT-

projekti organisaatiossa on meneillään, sitä herkemmin IT:stä tulee pullonkaula muulle liike-

toiminnalle. Maailman muuttuminen on johtanut tilanteeseen jossa tietohallintojohtajan tu-

lee olla ulospäinsuuntautunut ja liiketoimintaorientoitunut samalla kun hän kommunikoi suju-

vasti kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Tietohallintomalli-kirjassa esitetään kuvan 3 mukainen 

malli, jossa näkyvät tietohallinnon sidosryhmät ja tietohallintoon vaikuttavat voimat. (Huovi-

nen ym. 2012, 63.) 

 

 

Kuva 3 - Tietohallintoon kohdistuvat odotukset (Huovinen ym. 2012, 64) 
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Tietohallinnon rooli on poikkeava muista liiketoiminnan tukitoiminnoista, koska tietohallinto 

toimii riippumattomana liiketoimintarajoista, ja se pystyy näkemään yrityksen kokonaisuuden 

sekä katsomaan asioita kokonaisarkkitehtuurin kautta. Tietohallinnon käyttäminen liiketoi-

minnan kehittämisessä antaa monia etuja ja tarjoaa kustannussäästöjä teknologioiden avulla. 

Tietohallinnon avulla voidaan ottaa käyttöön parhaiden käytäntöjen malleja, kunhan eri si-

dosryhmien välinen kommunikaatio on kunnossa. (Huovinen ym. 2012, 37-38.) 

 

Onnistuneen mallin luomiseksi omistajuudet yrityksessä pitää olla kunnossa ja selkeästi määri-

telty siten, että jokaisella liiketoiminnan osa-alueella on omistaja aina liiketoimintapalve-

luista tietoon saakka. Näitä prosesseja ja toimintamalleja voidaan kehittää oman kehitysyksi-

kön voimin tai jos yrityksen tietohallinto on yrityksessä johtamistoiminto, voidaan sitä käyttää 

kehittämistyön veturina. Tietohallinnon johtamisvoima organisaatiossa pitää olla selkeä, jotta 

muutoshanke pystytään viemään tietohallinnon voimin läpi. (Huovinen ym. 2012, 37–38.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan yrityksessä ei ole prosesseilla selkeitä omistajia, minkä vuoksi asioi-

den hoitaminen vaikeutuu ajoittain ja se heijastuu myös tietohallinnon toimintaan. Prosessien 

kehittäminen on jokaisen yksikön omalla vastuulla ja sitä ei ole koordinoitu keskitetysti tai 

minkään kuvatun prosessimallin mukaan. Tietohallinto pyrkii kehittämään omia prosessejaan 

tarpeiden mukaan, mutta toimintatapaa ei ole dokumentoitu. Kokonaisuus tietoteknisestä 

ympäristöstä on tietohallinnon hallinnassa, mutta käsitettä kokonaisarkkitehtuuri ei yrityk-

sessä ole tunnistettu. Analyysin tuloksista ilmeni myös, että tietohallintoa käytetään liiketoi-

mintaprosessien kehittämisen apuna, mutta hyvin usein teknisessä mielessä ja teknologioiden 

kautta. Tallaisissa tapauksissa tietohallinto pystyy myös tukemaan ja tuottamaan liiketoimin-

nalle uusia tapoja tehdä asioita jo käytössä olevilla työkaluilla. (Nordström & ym. 2014.) 

 

Ottaen huomioon yrityksen nykytilan ja tietohallintomallin suosittelemat toimet parhaiden 

käytäntöjen käyttöönottamiseksi, suosituksena yritykselle on tiedon, järjestelmien ja palve-

luiden omistajien määrittely ja dokumentointi. Tällä mahdollistetaan tiedon hallinta ja tehok-

kaammat prosessit joita voidaan tarvittaessa kehittää. Toimintatapojen kehittämiseksi suosi-

teltavaa on myös määritellä tapa miten toimintaprosesseja voidaan kehittää, miten uudet 

ideat kirjataan ja miten ne voidaan ottaa käyttöön. Kommunikaation parantamiseksi sidosryh-

mille, on suositeltavaa luoda säännölliset palaverikäytännöt kaikkien palvelutoimittajien 

kanssa, mukaan lukien konsernin sisäiset palvelut. Oman henkilöstön informointi säännöllisesti 

tietohallinnon projekteista ja muutoksista on tärkeää.  

 

Kokonaisuuden hallitsemiseksi olisi myös suositeltavaa ottaa käyttöön kokonaisarkkitehtuuri-

termi ja hallita tietohallinnon palveluita ja järjestelmiä sen pohjalta. Mikäli yrityksessä on 
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suunnitelmia ottaa käyttöön järjestelmällinen liiketoimintaprosessien kehittäminen, voi tieto-

hallintoa hyödyntää apuna selvittämässä prosessien kulkua ja tietoteknisten järjestelmien tar-

joamia mahdollisuuksia.  

 

4.3.3 Tavoitteet, mittarit ja viestintä 

 

Tietohallinnon kehittymisen kannalta on tärkeää, että sitä johdetaan tavoitteellisesti ja mi-

tattavasti. Yleisimmin tietohallinnon toimivuutta mitataan asiakastyytyväisyyden, palveluiden 

toimivuuden, kustannustehokkuuden ja kehitystavoitteiden toteutumisen osalta. Tietohallin-

non johtaminen on samankaltaista kuin liiketoiminnan johtaminen, sillä pitää olla selkeät ta-

voitteet joita seurataan. (Huovinen ym. 2012, 64.) 

 

Tietohallinnon tulee viestiä saavutuksistaan ja projektien etenemisestä aktiivisesti kaikille si-

dosryhmilleen ja tarjota näille vuorovaikutusmahdollisuus projekteissa. Oikea-aikainen ja oi-

kealle kohteelle suunnattu viestintä mahdollistaa onnistuneen yhteistyön tietohallinnon ja lii-

ketoiminnan välillä. Viestintää tukemaan voidaan edistyneemmissä organisaatioissa rakentaa 

viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tavat viestiä ja kommunikoida sidosryhmien kanssa. 

Viestinnän apuna voidaan käyttää tietohallinnonjohtamisjärjestelmää, josta löytyvät ajanta-

saiset mittarit ja toimintakertomukset. Järjestelmän avulla voidaan kommunikoida tietohal-

linnon tilannekuva liiketoimintajohdolle helposti ja ymmärrettävästi. (Huovinen ym. 2012, 

40.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan tavoitteiden osalta yrityksen tietohallintoa mitataan järjestelmälli-

sesti ainoastaan kustannusten ja projektien onnistumisen osalta vuositasolla. Tietohallinnolle 

määritellään vuosittain tavoitteet tulevien tapahtumien mukaan, tavoitteet ovat irrallisia ja 

yleiseen työnkulkuun liittyviä. Tietohallinnon tavoitteita ei ole sidottu yrityksen muihin ta-

voitteisiin. Tietohallinto viestii sidosryhmille projektien päättymisestä, mutta esimerkiksi vuo-

sikertomusta ei ole ollut tapana tehdä, mistä selviäisi vuoden avainluvut ja mittarit. Tietohal-

linto ei ole tehnyt viestintäsuunnitelmaa missä olisi määritelty mitä viestitään, koska ja ke-

nelle. Tietohallinnon kustannukset ovat samalla listalla muiden yrityksen kiinteiden kustan-

nusten kanssa ja talousosasto seuraa niiden suhdetta muihin liiketoiminnan kuluihin. (Nord-

ström ym. 2014). 

 

Suosituksena tietohallintomallin mukaisesti yrityksessä tulee ottaa käyttöön mitattavat avain-

luvut tietohallinnon toiminnalle joita pystytään vertaamaan vuositasolla ja katsomaan kehi-

tyksen suuntaa. Tietohallinnon tavoitteet tulee myös yhdistää liiketoiminnan tavoitteisiin ja 

liiketoimintastrategian mukaisesti. Tietohallinnon hyötyjen arvioimiseksi on suositeltavaa 

koostaa tietohallinnon toiminnasta vuosikertomus, jossa käydään läpi vuoden saavutukset ja 



 18 

mittareiden toteutuminen. Yleisesti tietohallinnon toiminnasta viestimiseen suositellaan teh-

täväksi viestintäsuunnitelma, missä kuvataan vähintään vuositasolla koska ja minkälaisia asi-

oita sidosryhmille viestitään. Tarvittaessa suunnitelmaa voi tarkentaa koskemaan eri tapahtu-

mia sekä ajankohtia, ja siinä voidaan myös kuvata viestinnässä käytettäviä kanavia. 

 

4.3.4 Ekosysteemien hallinta 

 

Ekosysteemit ovat toimittajien muodostamia kokonaisuuksia tai verkostoja jotka tarjoavat 

toisiaan tukevia kokonaisuuksia ja muodostavat näin ekosysteemin. Tietohallinnon tehtävä on 

tunnistaa ja löytää yrityksen liiketoimintaa parhaiten tukevat ekosysteemit, ja hyödyntää 

näitä ratkaisuissaan. Valitsemalla toisiaan tukevia ekosysteemejä, muodostuu tehokas yhteis-

työverkosto, joka tarjoaa synergiaetuja ja tehostaa yrityksen toimintaa. Tietohallinnon on 

tärkeää huomioida missä vaiheessa elinkaarta mikäkin ekosysteemi on, taantuva ekosysteemi 

ei tuota uutta liiketoiminnalle, joten sellaisen painopistettä tulisi vähentää kokonaisratkai-

suissa ja vastaavasti elinvoimaisten, kehittyvien ekosysteemien painopistettä tulisi lisätä. 

Ekosysteemien valinnassa on hyvä huomioida myös toimittajat ja tarkentaa itselle, mikä kun-

kin toimittajan rooli on minkäkin ekosysteemin toiminnassa. (Huovinen ym. 2012, 41.) 

 

Kypsyysanalyysissä selvisi, että yrityksellä on paljon toimittajia joita ei ole valittu tai lajiteltu 

ekosysteemiajattelun pohjalta, mutta jokaisella toimittajalla on kuitenkin selkeä rooli palve-

lun tai ratkaisun toimittajana. Käytännössä yrityksen tietohallinnolla on kahdenlaisia toimitta-

jia, laitetoimittajia sekä palvelutoimittajia. Yrityksen laitteiden ja ympäristöjen käyttäjähal-

linta on pyritty toteuttamaan siten, että järjestelmät ovat keskenään yhteensopivia ja mah-

dollistavat yhden tunnuksen kirjautumisen useampiin järjestelmiin. Irrallisia pilvipalveluita on 

kuitenkin jonkin verran käytössä, joilla ei ole yhteyttä yrityksen muihin tietojärjestelmiin. 

(Nordström ym. 2014.) 

 

Suosituksena yrityksen palvelu- ja laitetoimittajien määrän tulee olla hallittu ja jokaisella toi-

mittajalla tulee olla selkeä rooli ekosysteemien näkökulmasta ja palvella kokonaisinfrastruk-

tuuria. Näin käytössä olevia ekosysteemeitä pystytään hallitsemaan ja synergiaedut pystytään 

saavuttamaan. Strategia monitoimittajaympäristön ja keskittämisen välillä pitää kuvata selke-

ästi laitteistojen osalta. Palveluiden ja järjestelmien tukipalveluiden saatavuudesta tulee var-

mistua koko ratkaisun elinkaaren ajalle. 

 

4.3.5 Konseptien kehittäminen 

 

Hankintatoimen ja tietohallinnon tulee yhdessä tutkia uusia toimintatapoja liiketoiminnan 

tarpeisiin ja etsiä näitä tukevia tietoteknisiä ratkaisuja. Tällaiseen konseptin kehittämiseen 
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voi ajaa liiketoiminnan uudistuvat tarpeet ja muutokset liiketoimintakentässä, tai vaihtoeh-

toisesti tietotekniikan kehitys voi tuoda jotain sellaista mukanaan, jonka vuoksi on tarpeel-

lista miettiä uudenlaisia tapoja toimia. Riskinä konseptien kehittämättä jättämisessä ovat 

kertaluontoiset, yhteen ongelmaan vastaavat ratkaisut jotka hidastavat liiketoiminnan uudis-

tumista. (Huovinen ym. 2012, 41–42.) 

 

Yrityksessä käytetään tietohallintoa hyödyksi uusien ratkaisujen etsimisessä, mutta joissain 

tapauksissa ratkaisu on mietitty jo lähes valmiiksi toimittajan kanssa ennen tietohallinnon 

mukaan ottamista. Hankinta on isommissa projekteissa mukana etsimässä ratkaisua, mutta 

tietohallinto on usein valmistellut jo teknistä puolta paljon. Kun liiketoiminta tarvitsee uuden 

ratkaisun, pyritään sellainen löytämään olemassa olevista ja käyttöiältään elinkaaren alku-

puoliskolla olevista järjestelmistä. Tietohallinto pyrkii tuomaan uusia vaihtoehtoja liiketoi-

minnalle järjestelmien kouluttamisella ja vaihtoehdoista informoimisella. Yhteistyö tietohal-

linnon ja liiketoiminnan välillä on käytössä isommissa projekteissa, mutta säännöllistä uusien 

liiketoiminnalle soveltuvien ratkaisujen etsimistä ei ole. (Nordström ym. 2014.)  

 

Suosituksena yritykselle liiketoimintayhteistyön parantamiseksi ja selkeämmäksi konseptien 

kehittämiseksi tulisi tietohallinnon palveluista luoda palvelukatalogi, josta selviävät liiketoi-

minnalle tarjolla olevat palvelut. Tietohallinnon ja liiketoiminnan tulisi pitää yhteisiä kehitys-

palavereita joissa käytäisiin läpi järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia työn tekemisen te-

hostamiseksi niiden avulla. Kun yritykseen hankitaan uusia ratkaisuja, tulee niiden olla lin-

jassa muiden ratkaisujen ja järjestelmien kanssa, joille pystytään järjestämään tukea koh-

tuullisilla kustannuksilla ja joita voidaan myös kehittää. Tietohallinnon ja hankintatoimen tu-

lee kehittää yhteistyötään ja keskustella kehitettävistä ratkaisuista joilla voidaan tehostaa 

toimintaa ja saada säästöjä. 

 

4.3.6 Prosessien kehittäminen 

 

Mitä tehokkaampia yrityksen prosessit ovat, sitä vähemmän ne kuluttavat yrityksen resurs-

seja, tarjoavat ennustettavuutta ja ovat täsmällisiä. Prosesseja kehittämällä saadaan laaduk-

kaampia tuotoksia ja tehokkaampaa toimintaa. Koska tietojärjestelmien rooli on kasvanut yhä 

keskeisemmäksi osaksi liiketoimintaa lähes alasta riippumatta, on tärkeää hakea prosesseihin 

tehokuutta hyödyntämällä ja kehittämällä yrityksen tietojärjestelmiä. Kun organisaatiomalli 

on funktionaalinen, on organisaation tehtävä keskittyä sisäisten prosessien tehokkuuteen. Kun 

prosesseja kehitetään jatkuvasti, saadaan vähennettyä turhia prosessin vaiheita ja poistettua 

hukattua aikaa. (Huovinen ym. 2012, 42.) 
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Riippuen yrityksen liiketoimintamallista, sisältyy niihin erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Mi-

käli organisaatio on funktionaalinen, on funktioiden prosessien integrointi ja tiedon keräämi-

nen monimutkaista. Jos kyseessä on matriisiorganisaatio, tulee haaste tietojen yhtenäistämi-

sessä, kun järjestelmiä pyritään integroimaan toisiinsa. Prosessijohdetussa organisaatiossa 

haasteeksi muodostuu useampien osapuolten järjestelmien ja palveluiden integrointi. Enem-

män kunkin toimintamallin haasteista ja mahdollisuuksista on kuvattu kuvassa 4. 

 

Kuva 4 - Toimintamallin vaikutus integrointiin ja järjestelmiin (Huovinen ym. 2012, 43) 

 

Analyysissä selvisi, että yrityksessä hyödynnetään lähes kaikissa prosesseissa tietojärjestelmiä 

jossain muodossa, mikä asettaa myös vaatimuksia järjestelmille. Prosessien kehittämiselle ei 

kuitenkaan ole yrityksessä kuvattu selkeää mallia, vaan jokainen osasto ja toiminto kehittävät 

omia prosessejaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Joitain prosesseja kehitetään yhdessä asi-

akkaiden ja toimittajien kanssa, mutta tietohallinto ja järjestelmät eivät aina ole mukana 

näissä. Kehitettäviä prosesseja kehitetään oman työn ohessa ja huomaamatta, eli toimintata-

paa kehitetään johonkin suuntaan, mutta sitä ei dokumentoida kunnolla ja siten, että se olisi 

vielä jatkokehityskelpoinen. Yrityksessä ei ole käytössä yhteisiä prosessien kehittämisen oh-

jeita tai periaatteita, mikä mahdollistaa hyvin erityyppisten prosessien luomisen. (Nordström 

ym. 2014.) 

 

Kun yrityksessä kehitetään liiketoiminnan prosesseja, on suositeltavaa ottaa tietohallinto mu-

kaan konsultoivassa roolissa kertomaan järjestelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Yrityksen 

prosesseja tulisi kehittää sekä yhdessä asiakkaiden kanssa, että myös toimittajien kanssa, 

jotta prosessit saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Prosessien kehittämiselle tu-

lee luoda pelisäännöt joiden mukaan niitä voidaan kehittää ja ottaa tarvittavat näkökulmat 

huomioon. Tärkeimmillä prosesseilla tulee olla selkeä omistaja, tavoitteet ja mittarit, omista-

jan tehtäviin kuuluu prosessin arviointi ja kehittäminen. 
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4.3.7 Projektisalkun hallinta 

 

Projektitoimiston tehtäviin kuuluu projektisalkun hallinnointi, projektien keskinäisten riippu-

vuuksien hallinta ja uusien projektien arviointi. Projektisalkun hallinnointi voi olla yrityksessä 

keskitetty toiminto, jossa arvioidaan kaikkia projekteja samoilla periaatteilla. Tietohallinnon 

projekteissa on tällaisessa tapauksessa käytössä samat periaatteet salkun hallinnalle kuin 

missä tahansa muussa liiketoimintayksikössä. Projektisalkun hallinta on tärkeää projektien 

keskinäisen priorisoinnin varmistamiseksi, tavoitettaan saavuttamattomien projektien lopet-

tamiseksi ja uusien projektien käynnistämiseksi. Salkun sisältöä tulee arvioida säännöllisesti 

ja jokaisella salkun hankkeella tai projektilla tulee olla liiketoiminnallinen peruste ja oikeutus 

projektien yleisten periaatteiden mukaisesti. Projektisalkun luokitteluun on Tietohallintomal-

lin mukaan neljä keskeistä menettelyä: 

 Projektisalkun sisältö on luokiteltu yhteisten periaatteiden mukaisesti 

 Projekteja ohjataan yhteisellä vaiheistusmallilla 

 Projekteja katselmoidaan säännöllisesti projektisalkku-, hanke- ja projektitasolla 

 Projekteja evaluoidaan yhteisillä käytännöillä  

(Huovinen ym. 2012, 46.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan yrityksessä on käytössä malli investointiprojekteille, mutta pienet ja 

vähemmän tärkeät projektit hoidetaan vaihtelevilla menetelmillä. Analyysissä tuli esille 

myös, että projekteja saatetaan tehdä ilman business casea tarveharkinnan perusteella jos 

kyseessä on pieni projekti. Mikäli projekti vaatii tietohallinnon ulkopuolisia resursseja tai sen 

hinta kasvaa, lasketaan sille business case ja lupa toteutukseen johtoryhmältä. Käynnissä ole-

vat projektit ovat projektiryhmien ja projektitoimiston seurannassa yleisellä tasolla, joissa 

niiden olemassaolon tarpeellisuutta seurataan. Yhteistä käytäntöä projektien seuraamiselle ei 

kuitenkaan ole yrityksessä käytössä. Yrityksen projektisalkussa kulkevat myös ICT:n investoin-

tiprojektit ja niitä arvioidaan samoilla mittareilla kuin muitakin projekteja. Yrityksessä ICT-

kehitysprojektien määrä on verrattain vähäinen ja ne kulkevat yleensä kuluina kokonsa 

vuoksi. (Nordström ym. 2014.) 

 

Silloin kun kyseessä on pienehkö projekti, joka ei täytä yrityksen investointiprojektin määri-

telmiä, suositellaan käytettäväksi kevyempää mallia, mutta kuitenkin rakennetta, mikä on 

hallittavissa. Mikäli projektin arvioitu kustannus ylittää 10 000€ rajan, tulee sille laskea busi-

ness case ja vertailla toteutusvaihtoehtoja. Projektitoimiston tulee seurata projektien koko-

naistilannetta ja ylläpitää projektisalkkua projektien päällekkäisyyksien ja riippuvuuksien hal-

litsemiseksi. 

 

4.3.8 Perustiedon hallinta 
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Perustieto, eli masterdata on yrityksen liiketoiminnan eri toiminnoille yhteistä tietoa ja muo-

doltaan vakioitua, eri järjestelmien välillä samanmuotoista tietoa. Perustiedon rakenne on 

hyvin tarkkaan määritelty ja siihen liittyvät metatiedot ovat vakiomuotoisia. Perustietoon liit-

tyy myös käsite tapahtumatieto, eli transaktio, joka kuvaa yrityksen myynti- ja ostotapahtu-

mia. Kuvassa 4 on kuvattu yrityksen keskeisimpien tietojen rakenne ja suhteet. Kun tietora-

kenne on yhtenäinen prosessien ja järjestelmien välillä, on siitä mahdollista koostaa raport-

teja koko organisaation laajuudella. Perustiedon pitää olla: oikeaa, ajantasaista, suojattua ja 

saatavilla, näiden lisäksi tiedolla tulee olla omistaja. Näistä neljästä perustehtävästä tietohal-

linnon tulee yhdessä liiketoiminnan kanssa varmistua. Kun perustietoa yhdenmukaistetaan, on 

hyvä pitää mielessä seuraava: mitä enemmän tietoja yhtenäistetään, sitä jäykemmäksi liike-

toiminta muodostuu ja innovatiivisuus vähenee. (Huovinen ym. 2012, 47-49.) 

 

 

Kuva 5 - Yrityksen keskeisimmät tiedot (Huovinen ym. 2012, 48) 

 

Perustiedot menettävät helposti luotettavuutensa, kun tieto rapautuu, minkä vuoksi niiden 

ylläpitoon on kiinnitettävä huomiota. Kun tiedot on tarpeen laittaa järjestykseen, on Tieto-

hallintomallin mukaan projektia lähestyttävä seuraavilla askelilla: 

1. Päätetään toimintamalli 

2. Valitaan perustiedot jotka yhtenäistetään 

3. Nimetään tiedolle omistajat 

4. Päätetään mikä järjestelmä omistaa minkäkin perustiedon, tarvittaessa raken-

netaan erillinen perustiedon hallintajärjestelmä 

5. Toteutetaan tiedon kunnostus yhdessä jonkin muun liiketoiminnan projektin yh-

teydessä jossa tietoja tarvitaan 

6. Jos yrityksen liiketoiminnassa on merkittäviä muutoksia, käydään prosessi läpi 

uudelleen 
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(Huovinen ym. 2012, 49.) 

 

Analyysissä ilmeni, että yrityksen perustieto on konsernihallittua tietoa johon ei paikallisesti 

pystytä vaikuttamaan suoraan. Täten perustiedon rakenteen ja oikeellisuuden valvonta on 

konserni IT:n tehtävä. Samoin omistajuudet henkilöinä ja järjestelminä ovat konserni IT:n 

hallinnassa ja jäävät tämän selvityksen ulkopuolelle. (Nordström ym. 2014.) 

 

Koska aihealue on analyysin ja haastatteluiden perusteella paikallisen tietohallinnon toiminta-

kentän ulkopuolella, ei tähän aiheeseen anneta erillisiä toiminta- tai kehitysehdotuksia. 

 

4.3.9 Jatkuvuuden hallinta 

 

Liiketoiminnan palveluiden luotettavuus ja saatavuus ovat avaintekijöitä menestyksekkäässä 

liiketoiminnassa. Palveluiden jatkuvuus ja saatavuuden varmistaminen ovat liiketoimintakriit-

tisiä tekijöitä, joista tulee varmistua. Mitä paremmin häiriötilanteeseen on valmistauduttu, 

sitä paremmin siitä voidaan selvitä ja parhaimmillaan palvelun asiakkaat eivät huomaa vikati-

lannetta lainkaan, vaan liiketoiminta jatkuu normaalisti. Palveluissa lähdetään palvelutaso-

mallista jossa kullekin palvelulle määritellään vaadittu palvelutaso liiketoiminnallisen tärkey-

den mukaan. Palveluun tehtävät muutokset on hallittava tehokkaasti ja selkeällä prosessilla, 

jotta päivittäisessä käytössä olevat palvelut eivät katkea tai aiheuta häiriöitä jatkuvuuteen. 

Jokainen muutos on testattava myös huolellisesti ennen tuotantoon siirtämistä häiriöiden 

välttämiseksi. Palvelutuotannon häiriöiden seurantaan ja jatkuvaan kehitykseen on kiinnitet-

tävä huomiota, jotta tarvittavat muutokset pystytään tekemään ajallaan ja tarvittaessa. 

(Huovinen ym. 2012, 50.) 

 

Nordström ym. (2014) kertoivat kypsyysanalyysia tehdessä, että yrityksen solmiessa sopimuk-

sia konsernin ulkopuolisten toimittajien kanssa, on palveluiden palvelutaso kuvattu sopimuk-

sessa, mutta sisäisten toimittajien kanssa palvelutasosopimukset puuttuvat osittain. Liiketoi-

mintakriittiset järjestelmät ovat analyysin mukaan kahdennettu pääsääntöisesti tai niille on 

olemassa varatoimintasuunnitelma virhetilanteen sattuessa. Muutokset myös dokumentoi-

daan, kun järjestelmiin tehdään muutoksia ja muutoksille luodaan testaussuunnitelma ennen 

käyttöönottoa. Järjestelmien kehitysehdotuksia ei kerätä tällä hetkellä mihinkään koordinoi-

tuun listaan tai järjestelmään, vaan ne jäävät ylläpitäjien varaan odottamaan toteutusta. Yri-

tyksen sisäisille asiakkaille, eli loppukäyttäjille ja osastoille ei ole tarjolla palvelukatalogia 

erikseen. 

 

Suosituksena yritykselle kaikkien palvelutoimittajien kanssa tulisi sopia palvelutasoista, myös 

sisäisten, palvelutasot tulee myös listata ja luetteloida jatkuvuuden hallinnan varmista-

miseksi. Kriittiset palveluelementit ja järjestelmät tulee kahdentaa ja varmistaa prosessin 
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toimivuus vähintään kerran vuodessa katselmoinnilla sekä tarvittaessa testauksella. Palvelu-

toimittajien kanssa tulee käydä läpi palvelutasojen toteutumat ja seurata kehitystä aktiivi-

sesti. Palvelun jatkuvan parantamisen ja kehittämisen mahdollistamiseksi ideat ja kehityseh-

dotukset tulee kerätä ja käydä läpi järjestelmällisesti. Kehitysehdotusten käsittelylle tulee 

kuvata prosessi jossa varmistetaan niiden järjestelmällinen läpikäynti, jotta tuotantoon ei 

päädy testaamattomia palveluita mitkä saattavat vaarantaa jatkuvuuden. 

 

4.4 Strategia ja hallinto 

 

Jotta tietohallinto pystyy tukemaan liiketoimintaa, on tärkeää, että johtamisen suunta ja 

tapa toimia tukee yritystä muutoksessa. Jos suuntaa ei ole määritetty, on mahdollista, että 

tietohallinto estää enemmän kuin tukee liiketoimintaa. Ydintavoitteina strategian ja hallinnon 

alueella on varmistaa, että tietohallinnon toiminta tukee yrityksen muita tavoitteita, tarjota 

yhteisesti sovitut toimintamallit ja kokonaisarkkitehtuurin, hallita IT-kustannuksia tasapuoli-

sesti ja läpinäkyvästi ja varmistaa, että kustannukset kohdistuvat oikein. Tämän lisäksi tieto-

hallinnon tulee hallita riskejä kaikilla tietohallintomallin osa-alueilla. (Huovinen ym. 2012, 

58.) 

 

Roolit strategian ja hallinnon alueella on jaettu neljään osaan: tietohallintojohtaja, pääarkki-

tehti, laatu- ja tietoturvavastaava sekä ICT-kontrolleri. Näistä tietohallintojohtaja organisoi 

toimintaa ja toimii ihmisten johtajana. Pääarkkitehdin tehtävä on hallita kokonaisuutta jota 

ohjaa yrityksen strategia sekä prosessit ja johon kuuluvat tietopääoma ja tietotekniikka. Pää-

yhteistyökumppanina pääarkkitehdilla on liiketoiminnan edustajat. Laatu- ja tietoturvavas-

taavan tehtäviin kuuluu varmistaa tietoturvan ohjeistuksen ajantasaisuus sekä pitää huolta 

myös laadunvarmistuksen ja riskienhallinnan dokumentoinnista ja noudattamisesta yhdessä 

liiketoiminnan kanssa. ICT-kontrolleri vastaa talouteen liittyvästä osa-alueesta, sisäisestä las-

kutuksesta, budjetoinnista ja hinnoittelusta oikean kustannustason varmistamiseksi. (Huovi-

nen ym. 2012, 59.) 

 

4.4.1 Strategian ja hallinnon painopistealueet 

 

Yleisesti tietohallintoon kohdistuu jatkuvasti enemmän painetta liiketoimintaa tukevana ja 

prosesseja kehittävän osana, jonka pitää kyetä noudattamaan yrityksen strategiaa ja tuotta-

maan lisäarvoa liiketoiminnalle. Asiakasyritys sijoittuu keskisuurten yritysten kokoluokkaan, 

jolloin useiden toimipisteiden mallissa ICT-strategia, hallintomalli ja raportoinnin kehittämi-

nen ovat selkeitä painopistealueita. Arkkitehtuurin pitää myös olla joustava ja tarjota liike-

toiminnan muutoksille tukea, jonka lisäksi oikeisiin teknologiavalintoihin ja laadunvarmistami-

seen tulee kiinnittää huomiota. (Huovinen ym. 2012, 73.) 
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4.4.2 Strategia, hallinto- ja toimintamallit 

 

Tietohallinnon tehtävä on tukea liiketoimintaa myös strategian osalta, jolloin on tärkeää, että 

organisaation ICT-strategia tarjoaa suunnan tietohallinnon johtamiselle. Näin tietohallinto voi 

priorisoida tekemisensä strategian kautta eri liiketoimintayksiköiden tarpeiden välillä. Hallin-

tamalli tarjoaa kehyksen raportointisuhteiden määrittelylle, kuvaa velvollisuudet ja vastuut, 

sekä määrittelee viestintä- ja raportointikäytännöt IT:n ja sidosryhmien kesken. (Huovinen 

ym. 2012, 65.) 

 

Toimintaa ohjaavat politiikat kuuluvat toimintamallien piiriin, näitä ovat mm. 

tietoturvapolitiikka, tulostuspolitiikka, työasemapolitiikka, puhelinpolitiikka sekä 

perusarkkitehtuurin suunnittelu ja ylläpito. Myös ohjeistuksen luominen 

menetelmäkuvauksineen ja parhaine käytäntöineen kuuluu tietohallinnon tehtäviin. 

(Huovinen ym. 2012, 65.) 

 

Kypsyysanalyysin tulokset osoittivat, että pääsääntöisesti yrityksen vastuunjako on tietohallin-

nossa kuvattu tehtävien ja velvollisuuksien osalta, mutta vastuita ei ole listattu erikseen. Ra-

portointi- ja viestintämalleja ei ole kuvattu erikseen yrityksen yksinkertaisen rakenteen 

vuoksi ja ne noudattelevat organisaatiorakennetta hierarkisesti. Politiikkojen osalta yrityk-

sessä on joitain politiikkoja määritelty, mutta työasemia ja tietoturvaa koskevia politiikkoja 

on koostamatta ja julkaisematta. Olemassa olevat politiikat ovat kuitenkin koko henkilöstön 

saatavilla useampaa kanavaa pitkin ja ne käydään läpi vähintään vuosittain. Ohjeistus kuiten-

kin projektien ja palveluiden johtamiselle puuttuu tai sitä ei ole dokumentoitu selkeästi. 

 

Strategian ja hallinto- ja toimintamallien alueella yrityksen tulee määritellä ICT-strategia, 

jotta voidaan varmistua yleisten periaatteiden oikeansuuntaisuudesta. Tietohallinnon vastuut 

tulee listata selkeästi velvollisuuksien ja tehtävien lisäksi. Yrityksessä tulee luoda politiikat 

tai selkeät ohjeistukset kattamaan tietoturvan, hankinnan, työasemat, puhelimet sekä tulos-

timet. Periaatteet ja ohjeet joilla palveluita ja projekteja johdetaan, tulee myös kirjata sel-

keästi ja saattaa kaikkien asianomaisten saataville. 

 

4.4.3 Organisointi ja kyvykkyyksien johtaminen 

 

Tietohallinnon tehtävänä on järjestyä ja organisoitua siten, että se pystyy tarjoamaan 

liiketoiminnalle parhaan mahdollisen tuen ja toimimaan yrityksen strategian mukaisesti. 

Riippuen organisaation toimialasta ja toimintatavoista, voi tietohallinto kuulua asemaltaan 

johonkin seuraavista: kilpailukeino, säästökohde, palveluntuottaja tai olla osa liiketoimintaa. 

Osia tietohallinnosta voidaan ulkoistaa tarpeen mukaan riippuen siitä, miten järkevää ja 
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perusteltua tiettyjen tehtävien ulkoistaminen on, esim. Servicedesk ja ensimmäisen tason 

tuki joiden tehtävänä on reitittää työpyyntöjä. (Huovinen ym. 2012, 66.) 

 

Tietohallinnon perustehtävien tuottamiseksi on tärkeää luoda määrittely siitä, minkälaisia 

rooleja tehtävän suorittamiseksi organisaatiossa on oltava. Näitä kuvataan kyvykkyyksinä, 

tehtäväkuvauksina ja vastuina, joiden pohjalta henkilöstö sijoitetaan tehtäviin ja rooleihin 

osaamisensa mukaan. (Huovinen ym. 2012, 66.) 

 

Kypsyysanalyysin ja haastattelujen perusteella yrityksessä tietohallinnolle on määritelty sel-

keä rooli ja vastuualue tällä hetkellä. Myös työnkuvat jokaiselle työntekijälle on määritelty ja 

kuvattu. Osaamisen kehittämiseen yrityksessä panostetaan sekä taloudellisesti, että mahdolli-

suutena yhdistää opiskelu ja työ ajallisesti. Henkilöstölle on tehty koulutussuunnitelma 1-5 

vuoden ajanjaksolle, missä on pyritty huomioimaan työn tuomat vaatimukset sekä henkilön 

omat toiveet. Kouluttautuminen perustuu hyvin pitkälti esille tulleisiin tarpeisiin joihin yrityk-

sessä tarvitaan enemmän osaamista, mutta sitä ei ole etukäteen suunniteltu. Tarvittavat 

osaamistaidot ja kyvykkyydet tietohallinnossa on kuvattu tehtävänkuvien kautta ja niistä ei 

ole olemassa erillistä listausta mistä löytyisi organisaation tietohallinnossa tarvittavat kyvyk-

kyydet. (Nordström ym. 2014) 

 

Suosituksena yritykselle: 

 Tietohallinnon roolia suositellaan tarkasteltavaksi yhdessä liiketoiminnan kanssa tilan-

teen tai tarpeen muuttuessa 

 Tehtävänkuvat ja niihin liittyvät osaamisvaatimukset on hyvä tarkastaa vuosittain tai 

vähintään kerran 2:ssa vuodessa 

 Liiketoiminnan vaatimuksia tietohallinnon osaamiselle on kuunneltava ja tarjottava 

liiketoiminnan vaatimaa osaamista sekä vahvistettava sitä 

 

4.4.4 Arkkitehtuuri ja rakennemuutosten hallinta 

 

Kokonaisarkkitehtuuri(Enterprise Architecture, EA) kuvaa miten organisaation osat liittyvät 

toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden jossa yhdistyvät ihmiset, organisaatioyksiköt, 

prosessit, tiedot sekä tietojärjestelmät. Kuvaamalla kokonaisarkkitehtuuri, on mahdollista 

yksinkertaistaa toimintaa ja muodostaa muutostilanteeseen mukautuvampi organisaatio. Tällä 

kuvauksella voi olla mahdollista myös yksinkertaistaa liiketoiminnan ja tietojärjestelmien 

prosesseja, sekä saavuttaa näin parempi kustannustehokkuus. (Huovinen ym. 2012, 68.) 

 

Kokonaisarkkitehtuuria voidaan käyttää myös tavoitetilan saavuttamiseen kuvaamalla nyky-

tila, tavoitetila sekä ideaalitila ja näiden tietojen pohjalta luoda kehityspolku nykytilasta ta-
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voitetilaan (Itälä, Hiekkanen & Korhonen 2009, 2). Kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on hal-

lita tietojärjestelmien muodostaman kokonaisuuden kustannuksia ja monimutkaisuutta, pa-

rantaa tietojärjestelmiä organisaation tuen näkökulmasta sekä analysoida muutosten vaiku-

tusta organisaation kannattavuuteen (Itälä & ym. 2009, 2). 

 

Kuvassa 6 on kuvattu kokonaisarkkitehtuuri norsuna, jolla on ohjastaja. Kokonaisarkkitehtuuri 

on jaettu viiteen osa-alueeseen: norsun ohjastamiseen tarvitaan hallintamalli, joka kertoo 

suunnan ja määrittelee kokonaisuuden. Kokonaisuus seisoo periaatetason päällä, josta 

löytyvät linjaukset, politiikat, kokonaisarkkitehtuuria koskevat periaatteet sekä ulkopuoliset 

ohjaavat tekijät. Tietoarkkitehtuuri on eteenpäin vievä voima, jonka päälle kokonaisuus on 

rakennettu, täältä löytyvät käsitteet, tievarastot- ja virrat, perustieto sekä yrityksen 

metatieto. Järjestelmäarkkitehtuuri on runko, johon kokonaisuus on sitoutunut, täältä löytyy 

järjestelmäsalkku, jossa on järjestelmäkartta, joka kuvaa järjestelmien väliset suhteet ja 

liittymät sekä dokumentointi järjestelmien vastuista ja rajauksista. Teknologia-arkkitehtuuri 

edellä norsu ei näkisi minne mennä, joten se seuraa muita osa-alueita määrittäen standardit, 

tarjoten kehitys- ja seurantatyökaluja sekä muodostaen teknologialinjauksia. (Huovinen ym. 

2012, 68.) 

 

 

Kuva 6 – Kokonaisarkkitehtuuri (Huovinen ym. 2012, 69) 

 

Kypsyysanalyysissä pyrittiin selvittämään yrityksen tilaa kokonaisarkkitehtuurin suhteen ja 

haastatteluiden perusteella selvisi, että yrityksessä ei ole otettu käyttöön käsitettä kokonais-

arkkitehtuuri. Pääsääntöisesti yrityksen tietoarkkitehtuurin rakenne tulee konsernista, joten 

sitä ei ole erikseen määritelty paikallisen tietohallinnon toimesta. Järjestelmiin liittyvä arkki-

tehtuuri on dokumentoimaton ja sitä ei hallita kokonaisuutena, samalla myös teknologia-ark-

kitehtuuri on määrittelemättä. (Nordström ym. 2014.) 
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Kokonaisarkkitehtuuri-käsitettä suositellaan käytettäväksi ja vähintään siihen liittyvien osa-

alueiden tulisi olla dokumentoituja. 

 

4.4.5 Tietoturva, riskienhallinta ja laadunvarmistus 

 

Tietoturva koostuu kokonaisuudesta josta tekniikka kattaa vain pienen osan, loppu muodostuu 

ihmisten toiminnasta. Tietoturvan tulee olla osa yrityksen muuta riskienhallintaa ja toiminta-

prosesseja. Ihmisten sitoutuminen tieturvaan tulee varmistaa ja huolehtia, että ihmiset opas-

tetaan käyttämään hyväksyttyjä tietoturvakäytäntöjä joissa on määritelty tietoturvaan liitty-

vät vastuut, tavoitteet, linjaukset, menettelytavat sekä prosessit. (Huovinen ym. 2012, 70.) 

 

Tietoturvan tavoitteena on suojata liiketoiminnan aineetonta pääomaa suojaamalla tiedot, 

tietojärjestelmät sekä tietoliikenne ulkopuolisilta uhilta. Tietoturva on osa yrityksen riskejä 

jota tulee käsitellä samoin kuin muita liiketoimintaan kohdistuvia riskejä ja määrittää hyväk-

sytty riskitaso sekä riskinkantokyky. Yrityksen liiketoimintajohto määrittelee riskienhallinta-

politiikan missä kerrotaan sovellettavat menetelmät, vastuut sekä raportointikäytännöt. 

(Huovinen ym. 2012, 70.) 

 

Laadunvarmistuksella pyritään varmistamaan, että tietohallinnon tuottamat palvelut noudat-

tavat parhaita käytäntöjä ja, että tietohallinnon oma toiminta ja prosessit ovat dokumentoi-

tuja ja, että niitä noudatetaan. Palveluiden ja projektien laatua tulee mitata ja kehittää ku-

ten mitä tahansa muutakin tietohallinnon palvelua laadun parantamiseksi. (Huovinen ym. 

2012, 70-71.) 

 

Kypsyysanalyysin tuloksissa ilmeni, että tietohallinnon mukaan ottaminen prosessien suunnit-

teluun tuo myös tietoturvan huomioimisen ja yrityksen tietoturvapolitiikat ovat kaikkien käyt-

täjien saatavilla. Yrityksen henkilöstöä myös informoidaan tietoturvapolitiikoista sekä ohjeis-

tetaan niiden noudattamisessa. Riskien kartoittamista ei tehdä järjestelmällisesti, vaan tieto-

turvariskeihin puututaan tapauskohtaisesti ja tapauksen vaatimilla keinoilla. Tietohallinnon 

prosessit ovat osittain kuvattuja, mutta myös puutteita prosessien kuvauksissa esiintyy. Tieto-

hallinnon toimintaa ei mitata laadun osalta, ainoastaan taloudelliset mittarit ovat käytössä 

koko tietohallinnon osalta. (Nordström ym. 2014.) 

 

Tietoturvan osalta yrityksen tietoturvariskit tulee ottaa mukaan yleiseen riskienhallintaan. Jo-

kaisen työntekijän tulisi olla tietoinen yrityksen tietoturvaohjeista ja politiikoista; niiden saa-

tavuudesta ja helposta löydettävyydestä tulee varmistua. Tietohallinnon kaikki prosessit tulee 

kuvata ja saattaa jatkuvan kehittämisen mallin piiriin. Tietoon liittyvät oikeudet ja prosessit 
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tulee tarkastaa vuosittain ja varmistaa, että vain henkilöillä joiden työnkuvaan tieto kuuluu, 

on pääsy järjestelmään. 

 

4.4.6 Taloussuunnittelu ja –seuranta 

 

Tietohallinnon kulujen ennustettavuuden vuoksi aktiivinen seuraaminen on tärkeää, tämä 

mahdollistaa liiketoiminnalle paremman tuen päätösten tekemiseen ja toiminnan ohjaamisen. 

Suunnittelun ja seurannan avulla toiminta saadaan ohjattua liiketoiminnan tarpeisiin ja pysty-

tään arvioimaan projektien ja investointien kannattavuutta. Suunnittelu ja seuranta mahdol-

listavat myös palveluiden sisäisen hinnoittelun oikeellisuuden, laskutuksen, sekä kustannusten 

seurannan näiden allokoimiseksi eri toimintojen välillä. (Huovinen ym. 2012, 71.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan tietohallinnon budjetin seuraaminen on kuukausittainen toimenpide 

jolla pyritään ennustamaan tulevia kuluja. Analyysissä selvisi, että yrityksessä viedään vähän 

ICT-projekteja vuositasolla läpi ja niiden taloudellista kannattavuutta seurataan huonosti. Ko-

konaiskuluja verrataan muun liiketoiminnan kuluihin controllerien toimesta kuukausi- ja vuo-

sitasolla. Liiketoiminta kantaa allokoituina kuluina osuuden yrityskohtaisesti tietohallinnon 

kuluista käyttäjämäärän mukaan ja kulurakenne pystytään purkamaan siten, että se voidaan 

raportoida liiketoimintayksiköille yksityiskohtaisesti. (Nordström ym. 2014.) 

 

Tietohallinnon budjetti tulee suunnitella parhaan tiedon mukaan tulevan vuoden kustannuk-

siin perustuen jotka ovat etukäteen tiedossa. Kuluja tulee seurata aktiivisesti talouden hallit-

semiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi. Investointien kannattavuutta on suositeltavaa seurata ja 

raportoida toteutuneiden liiketoimintahyötyjen suuruus. Läpinäkyvän toiminnan varmista-

miseksi ja vertailun mahdollistamiseksi tietohallinnon palvelut tulisi hinnoitella. Tietohallin-

non kustannukset on suositeltavaa allokoida liiketoimintayksiköille kustannustietoisuuden le-

vittämiseksi. 

 

4.5 Hankintatoimi ja toimittajien valinta 

 

Tietohallinnon tukena palveluiden ja ratkaisujen hankinnassa on hankintatoimi, joka on orga-

nisaatiossa usein yrityksen yhteinen, ei ainoastaan tietohallinnon käytössä oleva toiminto. 

Hankintatoimi on avainroolissa, kun tietohallinnon palvelutasoa muodostetaan ja ylläpide-

tään, koska virheiden korjaaminen jälkeenpäin on hankalaa, on tärkeää, että neuvotteluvai-

heessa on käytetty asiantuntijoita oikeanlaiseen lopputulokseen pääsemiseksi. Hankintatoi-

men tehtäviin kuuluu luoda pelisäännöt ja periaatteet hankinnoille ja toimii tukena ja asian-

tuntijana suuremmissa hankin-noissa, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos sekä myy-

jän, että asiakkaan kannalta. (Huovinen ym. 2012, 78-79.) 
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Hankinnasta vastaava henkilö voi olla hankintapäällikkö, tietohallintojohtaja, kategoriapääl-

likkö, IT-päällikkö tai palvelupäällikkö, riippuen siitä miten hankintaprosessi ja roolit on yri-

tyksessä määritelty. Hankinnasta vastaavan tehtäviin kuuluu varmistaa kilpailutuksen ja neu-

votteluiden ammattimaisuus, hankintaprosessin suunnittelu, ohjaus ja fasilitointi sekä sopi-

musten katselmointi. Päätöksentekovastuu hankinnasta on kuitenkin aina liiketoiminnalla nor-

maalin vastuunjakotaulukon mukaisesti. (Huovinen ym. 2012, 80.) 

 

Kuten strategian ja hallinnon osa-alueella, myös hankintatoimeen liittyy neljä roolia: Hankin-

nasta vastaava, palvelupäällikkö, toimittajayhteys-henkilö sekä lakimies. Riippuen organisaa-

tion rakenteesta, voi osa näistä rooleista olla yhdellä henkilöllä. Palvelupäällikön tehtäviin 

kuuluu yhdessä hankinnasta vastaavan kanssa tarkastella hinnoittelua, palvelutasojen toteutu-

mista, tulevaisuuden suunnitelmia sekä mahdollisia riskitekijöitä. Palvelupäällikön tehtäviin 

voi kuulua myös toimittajayhteistyö riippuen hankinnan laajuudesta. Lakimiehen tehtäviin 

kuuluu varmistaa sopimusten sisällön ja hankintaperiaatteiden edullisuus yritykselle ja osallis-

tua tarpeen mukaan neuvotteluihin toimittajien kanssa. Yleisesti tämän tyyppinen palvelu os-

tetaan ICT-alalla yrityksen ulkopuolelta sen vaatiman erityisosaamisen vuoksi. (Huovinen ym. 

2012, 80-81.) 

 

 
Kuva 7 – Hankintatoimen osa-alueet (Huovinen ym. 2012, 87) 
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4.5.1 Hankintatoimen painopistealueet 

 

Yrityksessä, jonka liikevaihto on suuruusluokaltaan 100 M€ ja jonka toiminta on jakaantunut 

useamman toimipisteen välille, johdetaan toimittajahallintaa keskitetysti, sopimusten muo-

toilu on keskenään yhtenäistä ja toimittajastrategian luominen voi auttaa parempien päätös-

ten tekemiseen. Tällaisen yrityksen kokoluokka on usein liian pieni suurille toimijoille, mutta 

kuitenkin liian suuri pienille toimijoille, jotka eivät pysty vastaamaan yrityksen tarpeisiin. 

Hankinnoissa kannattaa pohtia, voidaanko niitä keskittää muutamalle valitulle toimittajalle, 

oman asiakkuuden koon kasvattamiseksi. (Huovinen ym. 2012, 89.) 

 

4.5.2 Hankinta- ja toimittajastrategia 

 

Toimittajastrategian päätavoitteena on luoda tehokkuutta itse prosessiin ja kustannustehok-

kuuteen sekä pyrkimys vahvaan neuvotteluasemaan. Strategian tavoitteena on pitää toimitta-

jariippuvuus kohtuullisena siten, että toimittajat ovat hallittavissa ja tarvittaessa korvatta-

vissa mikäli ongelmia ilmenee. Riskien hallinta ja eliminointi riippumatta hankinnan laajuu-

desta valitsemalla luotettavia ja vakavaraisia toimittajia on lähtökohta jokaiselle hankinnalle, 

oli sitten kyse järjestelmästä, palvelusta tai palvelukokonaisuudesta. Hankittavan ratkaisun 

tai palvelun elinkaareen ja jatkuvuuteen on myös kiinnitettävä huomioita toimittajaa arvioi-

taessa. (Huovinen ym. 2012, 84-85.) 

 

Analyysin mukaan yrityksellä ei tällä hetkellä ole käytössä mallia jolla hallittaisiin toimittaja-

riippuvuutta. Yrityksessä pyritään vähentämään toimittajien määrää orgaanisesti ja hallitse-

maan toimittajia kuvaamalla tarvittavat palvelut paremmin. Hankintatoimi selvittää toimitta-

jien taloudellista vakautta ja luotettavuutta silloin kun hankinta menee virallisen prosessin 

mukaisesti, joissain tapauksissa hankintoja kuitenkin tehdään ohi virallisen prosessin, jolloin 

toimittajien vakaus ja luotettavuus joudutaan tarkistamaan jälkikäteen. Uusille järjestelmille 

ei aina tehdä elinkaarisuunnitelmaa järjestelmällisesti riippuen palvelun laajuudesta, myös 

olemassa oleville järjestelmille tehdään suunnitelmia tarpeen mukaan, mutta ei järjestelmäl-

lisesti. Uuden hankinnan tarve yleensä nousee liiketoiminnalta ja se evaluoidaan ennen han-

kintapäätöksen tekemistä, prosessia ei ole kuitenkaan kuvattu kirjallisesti. Jonkin verran 

päällekkäisyyksiä ratkaisuissa on olemassa jolloin samaan liiketoimintatarpeeseen vastataan 

useammalla eri järjestelmällä. (Nordström ym. 2014.) 

 

Tietohallintomallin mukaisesti suositeltavaa on käyttää kaikissa hankinnoissa yrityksen yh-

teistä hankintatoimea apuna. Varmistaa että yhtä liiketoiminnan tarvetta kohde on tarjolla 

yksi palvelu selkeyden ja tehokkuuden varmistamiseksi, tätä varten liiketoimintatarpeet tulee 

olla selkeästi dokumentoituna. Palveluiden ja ratkaisujen hankkimisen prosessi tulee selkeyt-

tää ja kuvata. 
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4.5.3 Tarvemäärittely, kilpailutus ja evaluointi 

 

Jokaisen suuremman hankkeen takana pitää olla business case, liiketoimintatarve sekä vaati-

musmäärittely. Kun liiketoiminta on määritellyt tarpeet, tietohallinto luo tämän pohjalta 

määrämuotoisen dokumentoinnin, jonka jälkeen liiketoiminta antaa hankintatoimelle tehtä-

väksi määrittelyyn soveltuvan palvelun tai ratkaisun etsimisen ja kilpailuttamisen. Hankinta-

toimi tekee myös tarjouspyynnöt ja dokumentoi avoimet asiat sekä palaverien puitteissa käy-

dyt keskustelut, jotta niitä voidaan hyödyntää lopullisissa neuvotteluissa sekä sopimusvai-

heessa. (Huovinen ym. 2012, 85.)  

 

Kypsyysanalyysin mukaan järjestelmien ja ratkaisujen hankkimiselle ei ole selkeää kuvattua 

prosessia. Liiketoiminta esittää pyynnöt tietohallinnolle, mutta projektien omistajuuskysy-

myksiin liittyy epäselvyyksiä, jolloin projektit eivät etene. Mikäli liiketoiminnalta tulee pyyntö 

projektin kanssa etenemiseen, tehdään hankinnan kanssa uusien ratkaisujen hankinnassa ja 

kilpailuttamisessa. Mikäli kyseessä on pieni muutos palveluun tai järjestelmään, saattaa tieto-

hallinto tehdä muutoksen itsenäisesti. Muutoksiin ja neuvotteluihin liittyvät muistiot ja pöytä-

kirjat tallennetaan yrityksessä dokumentinhallintajärjestelmään jossa niihin voidaan palata 

tarvittaessa myöhemmin. (Nordström ym. 2014.) 

 

Kun yrityksessä nousee esille tarve palvelun tai järjestelmän hankkimisesta, tulee liiketoimin-

tatarve ja vaatimukset ratkaisulle kirjata ennen tarjousten pyytämistä. Business case tulee 

määritellä jokaiselle hankittavalle ratkaisulle, josta selviää palvelun hankkimisen kustannuk-

set, sen tuottamat säästöt ja hyödyt käyttäjille sekä määriteltyyn ajanjaksoon liittyvät kus-

tannukset. Liiketoiminnan tulee tehdä tarvemäärittely hankittavalle ratkaisulle, jonka tieto-

hallinto muuttaa määrämuotoiseksi määrittelydokumentiksi. Hankintatoimi tulee ottaa mu-

kaan, kun ratkaisusta aletaan keskustelemaan toimittajien kanssa. Hankintatoimen tehtävä on 

tehdä tarjouspyynnöt ja hallita kilpailutusprosessi. Kaikki kilpailutuksen aikana käydyt keskus-

telut ja kehitysideat tulee dokumentoida ja arkistoida myöhempää käyttöä varten. 

 

4.5.4 Neuvottelu, sopimukset ja päätöksenteko 

 

Neuvotteluista suurimman hyödyn saamiseksi on tärkeää määritellä selkeä neuvottelustrategia 

ja roolit jokaiselle neuvotteluun osallistuvalle. Hankintatoimen tehtävä on yhdessä liiketoi-

minnan kanssa määritellä neuvotteluille tavoite ja neuvottelustrategia sekä jakaa roolit ja nii-

hin liittyvät tehtävät osallistujien kesken. Neuvotteluissa mukana on hankinnasta vastaava, 

liiketoiminnan tarpeiden edustajia sekä sopimusjuridiikan asiantuntija, lakimies. Mikäli han-

kinta aiheuttaa henkilösiirtoja tai muutoksia, on henkilöstöhallinnon edustaja oltava myös 
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mukana neuvotteluissa. Neuvotteluprosessissa pyritään lopputulokseen ja sopimukseen, joka 

tyydyttää molempia osapuolia. (Huovinen ym. 2012, 85-86.) 

 

Sopimusta tehtäessä on huomioitava riskit ja vastuut sekä malli miten toimittajayhteistyötä 

hoidetaan. Sopimuksen teosta vastaa yleensä tietohallinto, mutta hankintapäätöksen tekee 

liiketoiminnan asianomistaja. Sopimusta tehtäessä on määriteltävä palvelutasot, niiden alitta-

misesta johtuvat sanktiot sekä purkuperusteet. Sopimusta tehtäessä on hyvä käyttää yrityksen 

omia sopimusmalleja palvelutasojen ja hinnoittelun kuvaamiseen, näin saadaan toimittaja si-

toutumaan asiakkaan tarpeiden toteuttamiseen. Sopimukseen liittyvästä dokumentaatiosta 

tulee myös löytyä kuvattuna miten sopimus päätetään ja mitkä ovat jatkosuunnitelmat tämän 

jälkeen. Hankintatoimen vastuulla on sopimusneuvotteluiden arviointi sekä mahdollinen uu-

sien ehtojen kouluttaminen yrityksen organisaatiolle. (Huovinen ym. 2012, 85-86.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan yrityksessä luodaan tavoite keskusteluille toimittajien kanssa, mutta 

sitä ei kirjata järjestelmällisesti ylös, itse neuvottelussa jokaisella osallistujalla on oman 

työnkuvansa mukainen rooli, mutta erillisiä neuvottelurooleja ei ole jaettu. Sopimusta teh-

dessä palvelutasot määräytyvät yleensä toimittajan ehtojen mukaisesti, yrityksessä ei ole 

määritelty oman mallin mukaisia palvelutasoja. Yhteydenpitoon uusien toimittajien kanssa 

pyritään luomaan malli säännöllisistä tapaamisista ja muista yhteydenpitoon liittyvistä asi-

oista, mutta vanhojen toimittajien kanssa on mahdollista, että yhteistyötä ei ole kehitetty 

pitkään aikaan. Päätöksenteossa ratkaisujen hankinnalle on vaihtelevia käytäntöjä ja proses-

sin kuvaus puuttuu. Sopimuksen tekemistä varten yrityksellä on oma sopimuspohja jota käyte-

tään joissain tapauksissa, mutta usein sopimus tehdään toimittajan sopimuspohjalla mihin 

tehdään asiakkaan vaatimat muutokset. (Nordström ym. 2014.) 

 

Kun hankinnassa on päästy siihen saakka, että päätös hankinnan käynnistämiselle on tehty, 

tulee neuvotteluihin lähdettäessä määritellä neuvottelustrategia ja tavoitteet neuvotteluille. 

Roolit neuvotteluissa tulee selkeyttää ja määritellä kuka edustaa mitäkin tahoa ja tarvetta 

neuvotteluissa. Tehtävien sopimusten tulisi olla tehty yrityksen oman sopimuspohjan mukai-

sesti, jolloin toimittajat sitoutuvat yrityksen tapoihin, eikä asiakkaan tarvitse hallita erikseen 

monen toimittajan erimuotoisia sopimuksia. Sopimuksissa tulee määritellä palvelutasot selke-

ästi ja niiden alittamisesta aiheutuvat hyvitykset ja sopimuksen purkuperusteet. Sopimuksesta 

tulee tehdä myös sopimuksen päättämissuunnitelma hallitun lopettamisen varmistamiseksi.  

 

4.5.5 Toimittaja- ja sopimushallinta sekä arvioinnit 

 

Toimittajien hallinta kuuluu hankintatoimen tehtäviin, toimittajien tulisi olla listattuna kah-

teen ryhmään: avaintoimittajiin ja muihin toimittajiin. Hankintatoimen tehtäviin kuuluu myös 
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ylläpitää ICT-sopimusarkistoa josta löytyvät sopimukset, sopimusten sähköiset versiot liittei-

neen, sähköiset kopiot allekirjoitetuista sopimuksista sekä tieto alkuperäisten sopimusten si-

jaintipaikasta. Kun sopimus on tarpeen päivittää tai tarvittaessa kilpailuttaa, on hankintatoi-

men tehtävä käynnistää ja toteuttaa prosessi. Mikäli sopimuksen päättyminen vaikuttaa liike-

toimintaan, on hankintatoimen tehtävä informoida liiketoimintaa sopimuksen päättymisen lä-

hestymisestä, joka antaa luvan sopimuksen kilpailuttamiseen tai päivittämiseen nykyisen toi-

mittajan kanssa. (Huovinen ym. 2012, 86-87.) 

 

Hankintatoimen tehtävä on ylläpitää suhteita toimittajien kanssa ja kehittää suhteita tulok-

sellisesti. Yhteistyön toiminta toimittajan kanssa tulee varmistaa kaikilla toiminnan tasoilla ja 

käydä tapaamisissa läpi nykytila, tulevaisuuden palvelukehityksen suunta ja keskustella uu-

sista sovellutusmahdollisuuksista. Hankintatoimen tehtäviin kuuluu myös tarkkailla, että toi-

mitettu palvelu on vähintään markkinoilla olevien muiden ratkaisujen tasolla kustannuksiltaan 

ja laadultaan. Tarvittaessa hankintatoimi toteuttaa markkina-analyysin vertailutiedon koosta-

miseksi. (Huovinen ym. 2012, 86-87.) 

 

Analyysin mukaan yrityksen toimittajat ovat löydettävissä ja listattavissa, mutta näitä ei ole 

kategorioitu tärkeyden mukaan. Yrityksen sopimukset on arkistoitu useampaan järjestelmään 

ja keskitetty sopimusarkisto ei ole käytössä, tämä aiheuttaa satunnaisesti sopimusten hake-

mista ja alkuperäisten katoamista. Toimittajatapaamisille on olemassa aiheeseen liittyvät va-

kio-otsikot joiden mukaan keskusteluita käydään, mutta näitä ei ole kirjattu ylös ja ne vaihte-

levat toimittajittain. Hankintatoimi yhdessä tietohallinnon kanssa pyrkii seuraamaan sopimus-

ten päättymisten ajankohtia, mutta osan sopimuksista tiedot ovat ajoittain hukassa jolloin vii-

meisiä irtisanomispäiviä ei huomata ajoissa ja sopimuskautta joudutaan jatkamaan. (Nord-

ström ym. 2014.) 

 

Yrityksen toimittajat tulee listata avaintoimittajiin ja muihin toimittajiin. Yrityksen ICT-sopi-

musarkisto tulee olla hankintatoimen hallussa ja ylläpidossa. Arkistossa tulee olla sopimukset 

ja liitteet sähköisinä, kopiot allekirjoitetuista sopimuksista sekä merkintä allekirjoitettujen 

sopimusten arkistointipaikasta. Hankintatoimen tulee tarkkailla sopimusten päättymisajan-

kohtia ja informoida liiketoimintaa lähestyvästä sopimuksen päättymisestä. Hankintatoimen 

tehtävä on varmistaa, että sopimuksen velvoitteet täyttyvät ja tarvittaessa keskustella toi-

mittajan kanssa näistä. Toimittajien kanssa tulee sopia säännölliset tapaamiset joissa käydään 

läpi toteutuneet palvelutasot ja vähintään yleinen tilannekatsaus. Käytössä olevien palvelui-

den hinta- ja laatutasoa tulee verrata markkinoilla oleviin muihin ratkaisuihin ja varmistaa, 

että tasot ovat vähintään kilpailevien ratkaisujen tasolla 

 

4.6 Projektien johtaminen 
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Jokaisella käynnistettävällä projektilla tulee olla liiketoiminnallinen tarve ja sen pitää kehit-

tää tai luoda uusia toimintamalleja, järjestelmiä tai palveluita jotka tukevat liiketoiminta-

strategiaa. Projektilla tulee olla selkeästi määritelty tavoite, aikataulu, mittarit sekä bud-

jetti. Myös muita elementtejä projektin edetessä tulee hallita, kuten rajaukset, tuotokset, 

resursointi, riskit, viestintä ja hankinnat. Käsitteenä hanke tarkoittaa useiden erillisten pro-

jektien kokonaisuutta jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat kehityskokonaisuuden. Silloin 

kun projekteja johdetaan hankkeena, on mahdollista saada synergiaetuja ja parempaa joh-

dettavuutta verrattuna erillisinä projekteina hallitsemiseen. Tietohallintomallissa listataan 

projektille kolme tärkeintä johtamisen tavoitetta: 

• Jokaisella projektilla on liiketoiminnallinen peruste 

• Projekteja johdetaan siten, että ne saavuttavat tavoitteensa 

• Projektin tuotokset siirretään tuotantoon ja jalkautetaan hallitusti 

(Huovinen ym. 2012, 94-95.) 

 

Projektien johtamista varten organisaatiosta löytyy erilaisia rooleja. Projektin omistaja on ti-

laava osapuoli, joka kantaa liiketoiminnallisen vastuun projektin onnistumisesta ja toimii pro-

jektin ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektipäällikön tehtävä on varmistaa, että projekti 

etenee sovitulla tavalla sekä aikataulun, että budjetin osalta ja, että se tuottaa määritellyt 

tuotokset ajallaan. Projektipäällikön vastuulle kuuluu myös projektin etenemisestä viestimi-

nen sekä raportointi ohjausryhmälle. Mikäli projekti tarvitsee päätöksiä, käy projektipäällikkö 

tällaiset tarpeet projektin ohjausryhmän kanssa läpi. Näiden johtamisryhmien lisäksi projek-

tilla on muita sidosryhmiä, kuten käyttäjien edustaja, teknisiä asiantuntijoita sekä koulutuk-

sesta ja laadusta vastaavat henkilöt. (Huovinen ym. 2012, 96-97.) 

 

Projektia ohjaa ohjausryhmä jossa ovat edustettuina: tietohallinto, liiketoiminta sekä toimit-

taja ja tarvittaessa muista sidosryhmistä edustaja. Ohjausryhmän tehtävä on tehdä projektiin 

liittyviä päätöksiä ja ohjata projektia siten, että se voi saavuttaa tavoitteensa. Samoin kuin 

projektipäälliköllä, tulee ohjausryhmällä olla riittävät valtuudet tehdä projektiin liittyviä pää-

töksiä liittyen aikatauluihin, budjettiin tai projektin rajauksiin. Jos projekti on laaja ja vai-

kuttaa useisiin liiketoimintayksiköihin, on tärkeää ottaa näistä ryhmistä mukaan edustaja, 

joka vastaa henkilöstön kouluttamisesta. (Huovinen ym. 2012, 96.) 

 

Mikäli organisaation on suuri ja siellä on jatkuvasti projekteja käynnissä, perustetaan tätä 

varten yleensä projektitoimisto eli Project management Office(PMO). Projektitoimiston tehtä-

vänä on kehittää projektikäytäntöjä sekä ylläpitää yrityksen projektisalkkua josta selviävät 

projektien keskinäiset riippuvuudet. Projektitoimiston tehtäviin voi kuulua myös projektien 

arvioinnit ennen käynnistämistä, niiden auditoinnit projektien ollessa käynnissä ja projekti-

päälliköiden avustaminen projektien johtamisessa. (Huovinen ym. 2012, 97.) 
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Mikäli organisaatiossa ei ole projektitoimistoa, joka pitää kokonaisuutta hallussa, on vaarana, 

että organisaation projektit kulkevat väärä fokus edellä. Kuten kuvassa 7 kuvataan, on pro-

jektitoimistolla kriittinen rooli yrityksen projektisalkun hallinnassa. Mikäli projektia lähdetään 

viemään IT edellä, on vaarana, että ratkaisun käyttöönotto jää vaiheeseen ja projektin tii-

mellyksessä liiketoiminnan etu unohtuu. Mikäli toimittaja pääsee ottamaan yliotteen ja oh-

jaamaan projektia, on vaarana, että kustannustaso kasvaa, sopimus ei ole asiakkaalle edulli-

nen ja päädytään vahvasti asiakkaalle räätälöityyn ratkaisuun. Joissain tapauksissa projektilta 

jää koordinointi puuttumaan, jolloin projektin aikana tulee odottamattomia yllätyksiä, odo-

tukset eivät ole tasapainossa eivätkä projektin tuotokset istu yrityksen kokonaisarkkitehtuu-

riin. (Huovinen ym. 2012, 99). Myös Laudon & ym. (2010, 549) listaavat projektin huonon joh-

tamisen seurauksiksi projektin kustannusten ylittymisen, aikatavoitteiden ylittymisen, suunni-

teltua alemman suorituskyvyn tuotoksille sekä suunniteltujen taloudellisten hyötyjen menet-

tämisen. 
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Kuva 8 – Projektien johtamisen tasapaino ja mahdolliset vääristymät (Huovinen ym. 2012, 99) 

 

4.6.1 Projektien johtamisen painopisteet 

 

100M€ liikevaihdolla toimivalla yrityksellä painopiste projektien osalta on yhtenäisen projekti-

kulttuurin kehittämisessä, koska projekteja on jatkuvasti käynnissä eri organisaation osissa. 

Projekteista tulee myös moni-mutkaisempia ja niihin liittyy enemmän sidosryhmiä, tällöin on 

tärkeää, että projektit valmistellaan huolellisesti, business caset rakennetaan ajatuksella ja 

projekteja priorisoidaan kulloisenkin tilanteen mukaan. (Huovinen ym. 2012, 112.) 
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4.6.2 Valmistelu ja business case 

 

Projektin valmistelu on vähintään yhtä tärkeä vaihe kuin itse projektin läpivienti. Ennen pro-

jektia on tiedettävä mitä halutaan, määrittelemällä projektin tavoite ja tekemällä vaatimus-

määrittely, joka on yksi projektin olennaisimmista asioista. Vaatimusmäärittelyn tekee liike-

toimintayksikkö, ei projektin toimittava osapuoli. Esiselvitysvaiheen tehtäviin kuuluu riippu-

vuuksien ja tietoteknisten vaatimusten selvittäminen sekä sidosryhmien kuvaaminen. Esiselvi-

tysvaiheen jälkeen luodaan business case-dokumentaatio yhteisillä kriteereillä. Dokumentoin-

nilla varmistetaan projektin toteuttamisen edellytykset ja tuetaan päätöksentekoa projektin 

toteuttamisesta, siirtämisestä tai toteuttamatta jättämisestä. Kun nämä vaiheet on saatu 

tehtyä ja toteuttamisedellytykset projektille löytyvät edelleen, siirrytään projektin valmiste-

luun. Valmisteluvaiheessa kuvataan nykyinen- ja tavoitetila, luodaan ja tarkennetaan vaati-

musmäärittelyä ja yhdistetään luodut tuotokset projektiehdotukseksi. (Huovinen ym. 2012, 

103-104.) 

 

Projektiehdotuksen pohjalta voidaan tehdä päätös projektin käynnistämisestä, tähän vaikut-

tavat merkittävästi projektista odotettavissa olevat hyödyt, investoinnin suuruus ja tulevat 

käyttökustannukset, vaikutukset organisaation muihin projekteihin ja resurssien saatavuus 

projektiin. Projektin pitää sopia yrityksen liiketoimintastrategiaan vähintään ICT-strategian 

kautta ja sen laajuuden pitää olla hallittavissa määrittelyssä kuvattujen rajausten mukaisesti. 

(Huovinen ym. 2012, 103-104.) 

 

Kuva 9 – Projektin käynnistämisen vaiheet (ICT Standard Forum 2012, 104) 
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Kypsyysanalyysi osoitti, että yrityksessä projektin määritelmä täyttyy vasta kun hankittavan 

ratkaisun kustannus tai tarpeellisuus kasvaa riittävästi. Silloin projektille luodaan dokumen-

taatio josta löytyvät tavoitteet ja sille asetetut vaatimukset. Business case ei ole automaatti-

nen jokaiselle projektille, joissain tapauksissa projektit saatetaan viedä läpi ilman business 

casen laskemista. Projektien käynnistämisen prosessikuvaus puuttuu ICT-projekteilta, mutta 

tarvittaessa niitä voidaan viedä yrityksen yhteiselle projektiryhmälle, jonka kautta projektit 

päätyvät hyväksymisprosessiin. Yrityksessä on myös käytettävissä määrämuotoinen pohja jo-

hon projektin tiedot pystytään täyttämään ja käynnistämään. (Nordström ym. 2014.) 

 

Yrityksessä projektien aloittamisen prosessi tulee kuvata selkeästi ja luoda yhteinen toiminta-

tapa koko henkilöstön käyttöön. Jokaisesta aloitettavista projektista tulee tehdä määrittely-

dokumentit ja asettaa projektille selkeät tavoitteet. Business case tulisi laskea jokaisesta 

suunniteltavasta projektista, jotta voidaan varmistua taloudellisesta ja liiketoiminnallisesta 

perusteesta ja projektin suunnittelussa tulee selvittää myös riippuvuudet muihin projekteihin. 

 

4.6.3 Suunnittelu, organisointi ja käynnistys 

 

Kun projektiehdotukselle on saatu hyväksyntä ja sen kanssa voidaan edetä, lähdetään ehdo-

tuksesta tekemään suunnitelmaa. Projektille määritellään johtamismalli, valitaan projekti-

päällikkö ja muodostetaan projektiryhmä, jossa on projektin onnistumisen kannalta tarvitta-

vat resurssit. Loppu- ja välituotosten suunnittelu on tärkeä vaihe johon on käytettävä riittä-

västi aikaa. Tässä yhteydessä määritellään myös projektin tehtävät ja tarkistuspisteet joissa 

varmistetaan, että projekti on menossa haluttuun suuntaan. Projekti vaiheistetaan pienem-

piin osiin, esim. vesiputousmallin tai vaihtoehtoisesti jonkin ketterän menetelmän mukaisesti, 

riippuen projektin lopputuloksen selkeydestä suunnitteluvaiheessa. Kun suunnitelma on val-

mis, kustannusarvio, projektin arvioinnissa käytettävät mittarit, kommunikointisuunnitelma ja 

tarvittavien muutosten määrä tarkentuvat. Testaaminen on hyvä ottaa projektin suunnittelu-

vaiheessa huomioon ja luoda yhdessä liiketoiminnan kanssa hyväksymistestien runko, näin saa-

daan paras mahdollinen arvio saavutetuista liiketoimintahyödyistä. (Huovinen ym. 2012, 104-

105.) 

 

Projekteja voi olla organisaatiossa hyvin paljon erilaisia ja erikokoisia, jos sovelluksia kehite-

tään ominaisuuksiensa osalta, ovat vaiheet samat kuin laajemmassa projektissa, mutta mallia 

voidaan keventää huomattavasti ja tuoda sitä kautta projektiin tehokkuutta. Jos projektin 

tehtävät toteutetaan peräkkäisessä järjestyksessä, puhutaan silloin niin sanotusta vesiputous-

mallista, jossa päästään etenemään, kun edellinen vaihe on valmis. Erityisesti sovelluskehi-

tyksessä käytetään ketteriä menetelmiä ja sprinttejä joissa tehdään 2-4 viikon aikana yksi ko-
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konaisuus valmiiksi. Sprinttien tuotokset voidaan viedä suoraan tuotantoon, kun ne on tes-

tattu tai jos kyse on kokonaisprojektin osasta, tuotos voidaan ottaa käyttöön samalla kun var-

sinainen projektin tuotos. (Huovinen ym. 2012, 110.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan yrityksessä tehdään vaihtelevasti projektisuunnitelmia ja ehdotuk-

sia, ehdotusvaihe saattaa jäädä joistain projekteista puuttumaan ja siirtyä suunnitelman ta-

solle jossa toteuttaminen on jo melko varmaa. Projektien tarkistuspisteiden periaatteita ei 

ole määritelty erikseen, vaan ne valitaan projektikohtaisesti, myös testaussuunnitelma saat-

taa joissain tapauksissa olla tekemättä ja testaaminen tehdään lopullisen tuotoksen valmistu-

essa tuotoksen ominaisuuksien ehdoilla. Projektin toteutusmallia ei ole etukäteen kaikissa ta-

pauksissa erikseen määritetty, vaan ne muotoutuvat projektin tavoitteen ja toteutuksen mu-

kaan. (Nordström ym. 2014.) 

 

Projektien hyväksymisketjun ja työmäärän optimoinnin vuoksi projekteista tulee tehdä ehdo-

tus ennen suunnitelmaa ja laskea business case kannattavuuden ja tarpeellisuuden arvioi-

miseksi. Projektin tarkistuspisteiden sijoittamiselle tulee luoda yhteiset ohjeet. Testaussuun-

nitelman ensimmäinen versio tulisi tehdä suunnitteluvaiheessa valmiiksi ja tarkentaa sitä pro-

jektin edetessä, myös projektin väli- ja lopputuotokset tulee määritellä suunnitteluvaiheessa. 

Projektit tulee vaiheistaa ja määritellä tarkastuspisteet joiden kohdalla projektin ohjaus-

ryhmä antaa projektille käynnistys- ja jatkoluvan. Projektille tulee suunnitteluvaiheessa aset-

taa mittarit ja luoda kommunikointisuunnitelma. 

 

4.6.4 Toteutus, testaus ja ohjaus 

 

Projektin ohjaamisen perustehtävä on varmistaa kustannusten, aikataulun ja laajuuden pysy-

minen ennalta sovituissa raameissa sekä varmistaa, että asetettuihin tavoitteisiin päästään. 

Projektia ohjaa ohjausryhmä jolle projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä. Projek-

tin ohjausryhmän tehtävä on seurata riskien toteutumista ja arvioida ovatko projektiin liitty-

vät riskit muuttuneet tai onko niitä tullut lisää. Ohjausryhmä myös arvioi projektin tilannetta 

ja olemassaolon perusteita muun liiketoiminnan näkökulmasta mikäli liiketoimintaympäris-

tössä on tapahtunut projektiin vaikuttavia muutoksia. Projektin tuotosten laadun testaaminen 

on projektissa jatkuva prosessi jota pitää toteuttaa kaikissa prosessin vaiheissa ja varmistaa, 

että projektin tuotoksia ei tarvitse korjata, kun kaikki projektin tehtävät on tehty. Projektin 

määrittelyn ja testauksen pitää olla projektin aikana huolellista toteutettu, sillä projektiin 

tehtävät muutokset maksavat organisaatiolle. Tietohallintomalli käyttää taulukossa 1 kuvat-

tua laskentakaavaa, jossa kustannus kasvaa 10 kertaiseksi riippuen vaiheesta jossa se teh-

dään. Mikäli muutos tehdään suunnitteluvaiheessa, on sen toteuttaminen huomattavasti hel-

pompaa kuin muutoksen tekeminen valmiiseen lopputulokseen. (Huovinen ym. 2012, 105-

106.) 
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Muutoksen toteuttamisen 

vaihe 

Hintakerroin Esimerkki, raportoin-timah-

dollisuus 

Määrittelyvaihe x 1 1000€ 

Toteutusvaihe x 10 10 000€ 

Tuotantovaihe x 100 100 000€ 

Taulukko 1 - projektin muutosten hinnan kertautuminen (Huovinen ym. 2012, 106) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan kaikille käynnistettäville projekteille määritellään myös ohjaus-

ryhmä. Kehitysprojekteissa tehdään laadunvarmistusta myös projektin aikana, mutta pienissä 

projekteissa laatua tarkkaillaan vasta tuotosten valmistuttua kokonaisuudessaan. Projekteille 

määritellään suunnitteluvaiheessa kommunikaatiosuunnitelma, jonka mukaan sidosryhmille 

viestitään projektin etenemisestä ja aikataulusta. 

 

Projektissa tulee varmistua siitä, että kustannukset, aikataulu ja laajuus pysyvät hallinnassa 

koko projektin ajan ja, että projektin tavoitteet saavutetaan. Projektin ohjausryhmän tulee 

arvioida projektin olemassaolon perusteita koko projektin ajan. Laadunvarmistus tulee sitoa 

mukaan kaikkiin projektin vaiheisiin ja seurata sen toteutumista aktiivisesti. Projektin loppu-

tuotokselle on tehtävä hyväksymistestaus liiketoiminnan toimesta ennen luovutusta jatkuvan 

palvelun piiriin. 

 

4.6.5 Koulutus ja tuotantoon siirto 

 

Projektin loppuvaiheessa tullaan käyttöönottovaiheeseen johon kuuluvat koulutus ja tuotok-

sen tuotantoon siirtäminen. Tätä vaihetta on valmisteltu projektin alusta lähtien ottamalla 

kaikki sidosryhmät mukaan projektiin ja sen suunnitteluun. Tämä vaihe on projektin onnistu-

misen kannalta kriittinen vaihe ja sen toteuttamiseen on kolme erilaista tapaa: ratkaisu ote-

taan käyttöön yhdellä kertaa koko organisaatioon, ratkaisusta otetaan osa kerrallaan käyttöön 

tai vaihtoehtoisesti otetaan koko ratkaisu käyttöön organisaation osa kerrallaan.  

Näistä vaihtoehdoista valitaan projektin tuotosten ja käyttäjäryhmän mukaisesti parhaiten or-

ganisaatioon soveltuva vaihtoehto. Kun ratkaisua otetaan käyttöön, on tärkeää huolehtia 

käyttäjäkoulutuksesta ja varmistaa mahdollisiin tehtäviin liittyvien muutosten johtamisen on-

nistuminen. Esimiesten ja prosessien omistajien tulee varmistaa omien käyttäjäryhmiensä 

kouluttamisen varmistamisesta ja tuotosten jalkauttamisesta päivittäiseen toimintaan. Tässä 

vaiheessa ratkaisu siirtyy ylläpitoon ja kehitykseen mikäli itse projektissa ei ole määritelty ke-

hittämistehtäviä tuotoksille. (Huovinen ym. 2012, 106-107.) 
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Kypsyysanalyysin mukaan projektin suunnitteluvaiheessa sidosryhmät kartoitetaan ja aloite-

taan projektin suunnittelu kaikkien sidosryhmien kanssa. Tuotosten käyttöönotossa ei huomi-

oida tarkasti jokaisen koulutettavan ryhmän tarpeita erikseen, vaan koulutus järjestetään 

etukäteen päätetyssä muodossa. Analyysissä selvisi, että projektin tuotokset saattavat jois-

sain tapauksissa jäädä ilman omistajaa ja tätä ei välttämättä oteta projektin valmistumisvai-

heessa huomioon, vaan omistajat etsitään projektin jo päätyttyä. (Nordström ym. 2014.) 

 

Suositukset yritykselle sisältävät projektin tuotosten siirtämisen liiketoiminnalle ja omistajien 

määrittämisen tuotoksille, tämä tulee dokumentoida ja jakaa vastuut selkeästi. Käytön ja uu-

sien toimintatapojen koulutus pitää huomioida ja järjestää osallistavaa koulutusta kaikille 

käyttäjäryhmille sekä tarpeen mukaan erillisille ryhmille käyttökoulutusta. Projektin muutos-

johtamisen vastuu pitää antaa projektin omistajalle, joka jakaa käytännöt ja tiedotuksen pro-

sessien omistajille ja esimiehille. 

 

4.6.6 Päättäminen ja arviointi 

 

Projektin tehtävien valmistuttua, tai mikäli projekti on muilla perusteilla päätetty, on projek-

tipäällikön tehtävä päättää projekti virallisesti. Tässä vaiheessa arvioidaan projektin onnistu-

mista, hyväksytään projektin tuotokset ja kirjataan ylös projektin aikana tulleet kehitysideat 

jatkojalostamista varten. Mahdolliset takuuajat ja vastuukysymykset kirjataan luovutuspöytä-

kirjaan. Projektin sidosryhmille on hyvä tehdä palautekysely laadun parantamiseksi ja kirjata 

ylös opitut asiat sekä kehitysehdotukset. Kun projektin tuotokset ovat olleet käytössä jonkin 

aikaa, mitataan projektista saadut hyödyt suunnitteluvaiheessa määritetyillä mittareilla ja 

lasketaan investoinnin kannattavuus. (Huovinen ym. 2012, 108.) 

 

Kypsyysanalyysissä selvisi, että yrityksessä toteuttavissa projekteissa projektien päättäminen 

saattaa jäädä avoimeksi ja projektit roikkumaan päättämättöminä, mikä aiheuttaa projekti-

salkkuun sekavuutta projektien tilasta. Yrityksessä ei ole ollut käytössä projektin päättämisen 

yhteydessä järjestelmällistä palautekyselyä projektin tuotosten käyttäjille tai sidosryhmille. 

Myös projektien jälkiseuraaminen ja hyötyjen realisoinnin arviointi on asia, jota ei järjestel-

mällisesti toteuteta haastattelun perusteella. Avoimet asiat projektin päättymisen jälkeen lis-

tataan ylös, mutta niitä ei aina kirjata kehitysehdotuksiksi. (Nordström ym. 2014.) 

 

Yrityksen projekteja tulee arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa lopettaa ja dokumentoida ne 

virallisesti. Projektin päättämisen yhteydessä tulee tehdä arvio projektin tavoitteiden onnis-

tumisesta ja kirjata ylös avoimet asiat kehitysehdotusten luomista varten. Kaikille sidosryh-

mille tulee tehdä projektista kysely jossa mitataan projektin onnistumista kaikkien osapuolten 

kannalta. Hyötyjen realisoitumiselle tulee asettaa mittauspiste projektin jälkeiseen aikaan 

jossa arvioidaan projektista saadut liiketoimintahyödyt. 
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4.7 Palveluiden johtaminen 

 

Tietohallinnon tehtävistä tärkein on liiketoiminnan tukeminen ja palveluiden tuottaminen lii-

ketoiminnan käyttöön. Peruspalveluiden tuottaminen kuluttaa suuren osan tietohallinnon bud-

jetista, hieman yrityksestä riippuen, yleensä n. 60–80 %. Palveluiden odotetaan olevan saata-

villa koko ajan häiriöttömästi ja tietohallinnon tehtävä on varmistaa tämän palvelu-lupauksen 

toteutuminen. Tietohallinnon tehtäviin kuuluu myös kehittää palveluitaan kustannustehok-

kaammiksi. Yrityksessä tulisi olla määriteltynä palvelustrategia, joka sisältää palveluportfo-

lion. Palveluluettelossa suunnitellaan ja kuvataan tarjottavat palvelut sekä annetaan palvelu-

lupaus. Palvelut otetaan käyttöön ja varmistetaan, että tarvittavat resurssit ja kyvykkyydet 

ovat palvelun käytössä. Kun palvelu on siirretty tuotantoon, pyritään varmistamaan palvelun 

laatu palveluasenteella ja kehittämään palvelua palautteen ja mittaamisen perusteella. (Huo-

vinen ym. 2012, 118–119.) 

 

Jokainen organisaatio määrittelee mitä rooleja ja vastuita sen palveluiden tuottamisessa tar-

vitaan, tietohallintomalli kuvaa neljä roolia joita palveluiden kehittämiseen ja toimittamiseen 

on suositeltavaa määritellä. Palvelupäällikön tehtäviin kuuluu palvelutasojen hallinta, vastaa-

minen ICT-palveluiden toimittamisesta sekä palveluiden kehittäminen. Palvelun omistajan 

suurin vastuu on varmistaa, että palvelu vastaa liiketoiminta-tarpeita ja hänen tulee vaatia 

näitä toimittavalta osapuolelta sekä olla mukana määrittelemässä muutoksia ja hyväksyä ne 

käyttöön. Palvelun prosesseilla voi olla omistaja, hänen tehtävänsä ovat samankaltaisia kuin 

palvelun omistajalla. Palvelulle on tarvittaessa määriteltävä ohjausryhmä, joka huolehtii 

siitä, että palvelu täyttää asetetut vaatimukset ja tuottaa sen liiketoimintahyödyn jota varten 

palvelua tuotetaan. (Huovinen ym. 2012, 120-121.) 

 

4.7.1 Palveluiden johtamisen painopisteet 

 

Palveluiden johtaminen on ollut aktiivisen kehittämisen kohteena maailman muuttuessa 

enemmän liiketoimintavetoiseksi sen sijaan, että tietohallinto olisi organisaation ainoa palve-

lutoimittaja. Kun organisaatioissa lisääntyvät myös sisäisten palveluiden toimittajat, syventyy 

myös liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö. Palveluiden johtamiselle aiheuttavat haas-

teita organisaatiossa tapahtuvat muutokset henkilöstössä ja muut organisaatiomuutokset, näi-

den muutosten lisäksi yritykset kamppailevat jatkuvasti kustannuspaineiden alla ja ympäröivä 

liiketoimintaympäristö muuttuu. Keskisuuren yrityksen tulisi jalkauttaa palveluiden johtami-

sen toimintamalli josta selviävät roolit, vastuut ja prosessit joiden mukaan toimitaan riippu-

matta liiketoiminnan osa-alueesta. Mikäli palveluita on ulkoistettu, toimittajahallinnan tulee 

olla selkeää ja yhdenmukaistettua, poikkeamien hallinta tulee olla kontrolloitua sekä palvelu-

tasot pitää olla toimittajan kanssa selkeästi määritelty. (Huovinen ym. 2012, 131-132.) 
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4.7.2 Palvelustrategia 

 

Palvelustrategia kuuluu ICT-strategian alle ja koostuu prosesseista. IT-palvelujen strategian, 

palveluportfolion, IT-palveluiden talouden, kysynnän ja liiketoimintasuhteiden hallinta ovat 

sellaisia prosesseja jotka tulee suunnitella palvelustrategian yhteydessä, osa näistä kuitenkin 

kuuluu myös ICT-strategian alle ja siellä linjausten on oltava sellaiset, että palvelustrategia ei 

ole riippuvainen ICT-strategiasta. (Huovinen ym. 2012, 125.) 

 

ITILin määrittelyn mukaan palvelustrategian tehtävä on saada palveluntuottaja pohtimaan 

miksi jotain asiaa tehdään, ennemmin kuin miettimään miten asia toteutetaan tai ratkais-

taan. Palvelustrategiassa tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitä palveluita tarjotaan ja kenelle? 

 Miten tarjottu palvelu eroaa kilpailevista ratkaisuvaihtoehdoista? 

 Miten palvelulla voidaan luoda lisäarvoa asiakkaalle? 

 Miten palvelun laatu määritellään? 

 Miten organisaation resurssit jaetaan tehokkaasti tarjottavien palveluiden kesken? 

(OGC 2007, 31.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan yrityksessä ei ole käytössä ICT-strategiaa, minkä vuoksi myös palve-

lustrategia puuttuu. Tarjottavien palveluiden kohderyhmää ei ole myöskään mietitty erik-

seen, vaan palveluiden määrä on muotoutunut organisaation esille tulleiden tarpeiden mukaa 

ja muotoutunut ajan myötä. Vertailua tarjottavien palveluiden kesken ei järjestelmällisesti 

tehdä, mutta ajoittain tarjolla olevia palveluita ja ratkaisuja verrataan markkinoilla tarjolla 

oleviin.  

 

Suosituksena yritykselle ICT-strategia ja sitä kautta palvelustrategia tulisi luoda ja ottaa käyt-

töön. Palvelustrategian luomisessa tulee ottaa huomioon kohderyhmä jolle palveluita tuote-

taan. Tarjottavien palveluiden laadun vertailua kilpaileviin vaihtoihin tulee tehdä ja sitä 

kautta varmistua parhaan mahdollisen palvelun tarjoamisesta asiakkaille. 

 

4.7.3 Palveluiden suunnittelu 

 

Palveluiden oikeellisuuden varmistamiseksi ja tietohallinnon muutoskyvyn varmistamiseksi 

palvelut on suunniteltava siten, että ne ovat hallittavia, turvallisia, sekä kustannustehokkaita. 

Palvelustrategiassa on määritelty periaatteet joiden mukaan palveluita voidaan tuottaa. Pal-

velustrategian pohjalta voidaan luoda palveluvalikoima vastaamaan liiketoiminnan määritte-

lyitä ja vaatimuksia. Suunnittelu koostuu useasta prosessista jotka yhdessä muodostavat pal-

velusuunnittelun osakokonaisuuden, näitä ovat seuraavat: 
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 Suunnittelun koordinointi 

 Palveluluettelon hallinta 

 Palvelutasojen hallinta 

 Saatavuuden hallinta 

 Kapasiteetin hallinta 

 IT-palveluiden jatkuvuuden hallinta 

 Tietoturvan hallinta 

 Toimittajien hallinta 

(Huovinen ym. 2012, 125-126.) 

 

ITILin mukaan palveluiden suunnittelun apuna voidaan käyttää palvelukatalogia. Palvelukata-

logi on tietokanta tai kattava listaus johon on koottu kaikki tarjottavat palvelut. Se on myös 

osa asiakkaan suuntaan näkyvää palveluiden portfoliota, johon on koottu tietoja kattavasti 

palvelusta ja tuetuista tuotteista. Sieltä löytyvät myös listaukset palveluun liittyvistä periaat-

teista ja säännöistä, kuvaukset tilaamiseen ja pyyntöihin liittyvistä prosesseista, toimitus- ja 

tilausehdot, kuvaukset aloituspisteistä sekä eskalointiprosessista ja tietoa hinnoittelusta sekä 

mahdollisista hyvityskäytännöistä. (OGC 2007, 33.) 

 

Kypsyysanalyysin vastauksista ilmeni, että organisaation tietohallinnon resurssit palveluiden 

tuottamiseen on mitoitettu sisään tulevien työpyyntöjen ja projektien määrän mukaan, mutta 

palveluiden hallittavuudesta, turvallisuudesta ja kustannustehokkuudesta ei ole tehty järjes-

telmällistä kuvausta. Tarjottavista palveluista ei ole yrityksessä tarjolla palvelukatalogia mi-

hin olisi koottu tarjolla olevia palveluita ja niiden palvelutasoja. Palveluilta puuttuu kuvauk-

sia ja dokumentaatiota myös. (Nordström ym. 2014.) 

 

Yritykselle suositellaan tarjottavista palveluista muodostettavaa palvelukatalogia josta ilme-

nevät tarjottavat palvelut ja niiden palvelutasot. Palveluiden suunnittelussa tulee ottaa huo-

mioon palvelun turvallisuus, hallittavuus ja kustannustehokkuus sekä dokumentoida nämä. 

 

4.7.4 Palveluiden käyttöönotto 

 

Kuten projektien, niin myös palveluiden käyttöönoton pitää olla hallittua ja tapahtua liiketoi-

minnan sujuvuutta vaarantamatta tiedottamalla ja koulutusta tarjoamalla. Kun palvelua ol-

laan ottamassa käyttöön, on tärkeää pitää siirtymäaikana avoinna mahdollisuus palata van-

haan malliin, mikäli käyttöön otettavassa palvelussa ilmenee sellaisia virheitä jotka vaikutta-

vat liiketoimintaan haitallisesti. Kun palveluita otetaan käyttöön ja automatisoidaan tehok-

kaammiksi, tietohallinto lunastaa samalla palvelulupaustaan. Palveluiden käyttöönotto koos-

tuu useista prosesseista, Tietohallintomallin mukaan seuraavista: 

 Muutoksenhallinta 
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 Muutoksen evaluointi 

 Käyttöönoton suunnittelu ja tuki 

 Jakelun- ja käyttöönoton hallinta 

 Palvelun validointi ja testaus 

 Palveluomaisuuden- ja konfiguraation hallinta 

 Tietämyksen hallinta 

(Huovinen ym. 2012, 126-127.) 

 

Kypsyysanalyysissä ilmeni, että yrityksessä otetaan satunnaisesti uusia palveluita käyttöön, 

mutta niiden käyttöönotolle ei ole olemassa selkeää ja kuvattua prosessia, myöskään mahdol-

lisuutta vanhaan palveluun palaamiseksi ei ole huomioitu palveluiden käyttöönotossa. (Nord-

ström ym. 2014.) 

 

Suosituksena uusien palveluiden käyttöönotolle tulee kuvata prosessi jossa otetaan huomioon 

muutoksenhallinta, käyttöönoton suunnittelu ja tuki, jakelun- ja käyttöönoton hallinta, palve-

lun validointi ja testaus, palveluomaisuuden- ja konfiguraation hallinta sekä tietämyksenhal-

linta. Uusien palveluiden käyttöönotossa tulee jättää auki mahdollisuus palata tarvittaessa 

myös vanhaan palvelumalliin, mikäli uuden ratkaisun kanssa ilmenee ongelmia. 

 

4.7.5 Palvelutuotanto 

 

Palvelun suunnittelun ja käyttöönoton jälkeen siirrytään palvelun elinkaaressa palvelutuotan-

toon. Suunnitteluvaiheessa palvelulle on määritetty liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä 

palvelutasot(SLA, Service Level Agreement) joiden mukaan palvelua tuotetaan. Palvelut voi-

daan jakaa Tietohallintomallin mukaan karkeasti kahteen ryhmään: perustietotekniikan palve-

luihin ja sovelluspalveluihin. Mikäli palvelut on ulkoistettu, tarjoaa malli mahdollisuuden kus-

tannustehokkuuteen ja riskien hallintaan. Tietohallinnon tulee kuitenkin silloin olla ajan ta-

salla dokumentointivaatimusten, osaamisen ja tiedottamisen osa-alueilla. (Huovinen ym. 

2012, 127.) 

 

Perustietotekniikka Sovelluspalvelut 

Verkkopalvelut 

Palvelinpalvelut 

Työasemapalvelut 

Servicedeskpalvelut 

Toiminnanohjausjärjestelmät 

Taloushallinnon järjestelmät 

Muut liiketoiminnan prosesseja 

tukevat järjestelmät 

Taulukko 2 - Palveluiden osa-alueet (ICT Standard Forum 2012, 127) 
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Kypsyysanalyysin mukaan kaikista tarjottavista palveluista ei ole olemassa liiketoiminnan pal-

velutasosopimuksia, mutta palvelutuotannon prosesseista suurimmalla osalla on palvelutaso-

määritykset. Sen suhteen mikä palvelu on sovelluspalvelu, ja mikä perustietotekniikkaa ei ole 

tehty selkeää erottelua, vaan kaikkia palveluita käsitellään saman sapluunan mukaan. (Nord-

ström ym. 2014.) 

 

Tietohallintomallin parhaiden käytäntöjen mukaisesti kaikille tarjottaville palveluille tulee 

tehdä palvelutasosopimus tietohallinnon ja liiketoiminnan välillä. Tarjottavat palvelut tulisi 

jakaa perustietotekniikkapalveluihin ja sovelluspalveluihin, mikä tuo tehokkuutta toimintaan 

jos toimintoja on ulkoistettu. 

 

4.7.6 Palvelun jatkuva kehittäminen 

 

Liiketoiminta, sen edellytykset ja liiketoimintaympäristöt muuttuvat muun maailman mukana, 

mikä asettaa palveluille haasteeksi mukana kehittymisen. Tähän tarpeeseen pyritään vastaa-

maan palveluiden jatkuvalla kehittämisellä, jolla saadaan toiminta kustannustehokkaam-

maksi, jousta-vammaksi ja laadukkaammaksi. Samalla kun palvelua tuotetaan, arvioidaan sitä 

kehittämisen näkökulmasta ja kirjataan kehitysehdotuksia ylös. Näitä ideoita viedään liiketoi-

minnalle, mikä arvioi niiden hyötyjä, jos ideasta on odotettavissa hyötyjä, viedään se tuotan-

toon suunnittelu- ja käyttöönottoprosessien mukaisesti. Kehittämisessä tietohallinnon tulee 

varautua myös sellaisiin muutoksiin jotka eivät koske omaa toimintaan, vaan jotain muuta toi-

mintaympäristöä tietohallinnon ulkopuolella. Palvelustrategia ohjaa aina palveluiden kehittä-

mistä määrittäen keskeiset periaatteet ja tavoitteet palveluille. (Huovinen ym. 2012, 128.) 

 

Toiminnan kehittämiseksi järjestelmällisesti, on toimintaa mitattava. Käyttämällä palvelun-

hallintajärjestelmää, on tietohallinnon mahdollista seurata mittareilla prosessia ja varmistaa 

palvelutasojen toteutuminen sovitusti sekä raportoida tästä asiakkaalle. Palvelunhallintajär-

jestelmää voidaan käyttää kaikkiin tietohallinnon tuottamiin palveluihin palvelu-pyyntöjen 

käsittelystä muutoksenhallintaan. Palveluprosessia voidaan automatisoida palveluaikojen pi-

dentämiseksi ja palvelunhallintajärjestelmä on mahdollista ulottaa kattamaan myös muut or-

ganisaation palvelut, kuten HR-, kiinteistö- ja talouspalvelut. (Huovinen ym. 2012, 128-129.) 

 

Kypsyysanalyysin mukaan palveluita ei katselmoida järjestelmällisesti toiminnan kehittä-

miseksi. Osasta palveluprosesseja on yrityksessä olemassa kuvaukset, mutta on myös tunnista-

mattomia prosesseja joita toteutetaan ilman kuvausta ja suunnitelmaa. Ideoiden keräämistä 

varten yrityksessä on aloitekanta, mutta erillistä tietohallinnon toiminnan kehittämistä varten 

ei ole olemassa rekisteriä. Palveluiden kehittäminen tapahtuu palvelutuotannon aikana, 

mutta sitä ei automaattisesti dokumentoida ja kuvata. (Nordström ym. 2014.) 
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Palveluiden tuottamisessa tulee olla mukana jatkuvan kehittämisen näkökulma, jossa niitä 

katselmoidaan ja etsitään tapoja automatisoida tuotantoa. Palveluprosessit tulee kuvata sel-

keästi, niiden kehittämiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Kaikki kehitysehdotukset ja ideat 

tulee kerätä järjestelmällisesti, ja käydä läpi yhdessä liiketoiminnan kanssa. 

 

5 Suositukset 

 

Kypsyysanalyysin ja haastatteluiden pohjalta kehityskohteita ja tehtäviä listattiin 103 kappa-

letta. Näiden priorisointi on kuitenkin tärkeää, jotta työ voidaan toteuttaa ja varmistua, että 

se palvelee organisaatiota. Jokaista tehtävää lähestyttiin kahdella mittarilla, sen toteuttami-

seen vaadittavan ajan perusteella nopeiden voittojen tuottamiseksi ja tehtävän priorisoimi-

sella. Asteikkona oli käytössä 1-5, sen mukaan mitkä asiat tietohallinto ja liiketoiminta koke-

vat haasteellisiksi. Tämä luokittelu on listattu liitteessä 4 kuvauksineen. Monet tehtävälistalle 

laitetut asiat tulevat dokumentoiduiksi ja katselmoiduiksi tietohallinto-oppaassa, joka yrityk-

selle luodaan, mutta myös erillisiä tehtäviä jää hoidettavaksi esimerkiksi politiikkojen muo-

dossa. Näiden suositusten pohjalta jää yrityksen päätettäväksi missä järjestyksessä ne toteu-

tetaan, mutta tärkeimmät asiat on kirjattu tähän kappaleeseen tarkennettuine ehdotuksi-

neen. Jakauma osa-alueiden mukaan löytyy kuvasta 10 

 

 

Kuva 10 - Kehitystehtävien jakautuminen alueittain 

 

Tietohallinto-opas 

 

Liiketoimintayhteistyö; 
24

Strategia ja hallinto; 
17

Hankintatoimi ja 
toimittajien valinta; 

22

Projektien 
johtaminen; 21

Palveluiden 
johtaminen; 12
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Tietohallinto-oppaan luonnilla jonne yleiset periaatteet kootaan, on mahdollista, kuten edellä 

todettu, hoitaa useampi osa-alue kuntoon. Toimittajahallinta ja tietohallinnon yhteistyö han-

kinnan kanssa ovat asioita, joiden parantamisella yrityksen on mahdollista saada parempia so-

pimuksia ja hallita toimittajia, sekä riippuvuuksia toimittajista. Tämän lisäksi paremmalla so-

pimusten hallinnalla pystytään pitämään sopimusten päättymisistä ajantasainen tieto, ja 

aloittamaan prosessi sopimusten uudistamiseksi ajoissa. Palvelu- ja järjestelmäkatalogien luo-

misella ja tarkemmalla luokittelulla sekä tietojen täyttämisellä yrityksellä on käytössään kat-

tava valikoima työkaluja toiminnan kehittämiseen ja tieto kokonaisarkkitehtuurin komponen-

teista. 

 

Mittareiden käyttöönotto 

 

Tietohallinnon toiminnan mittaamiseen suositellaan mittareiden käyttöönottoa, analyysin ja 

haastatteluiden perusteella seuraavat mittarit olisi toteutettavissa ja vertailtavissa eri vuo-

sien kesken:  

 Budjetoinnin onnistuminen 

 Toimitettujen palveluiden palvelutasojen toteutuminen 

 Tietojärjestelmien saatavuus, eli käyttöaika 

 Verkkoyhteyksien saatavuus, eli käyttöaika 

 Käyttäjätyytyväisyys 

Mittareiden määrittelyyn tarkemmin voi käyttää esimerkiksi Balanced Scorecardia(BSC) tai 

suomenkielisellä termillä tuloskorttia, joka on moniulotteinen ja tasapainotettu mittaamisen 

järjestelmä. BSC on tarkoitettu koko organisaation mittariksi ja usein sen käyttöönotto muo-

dostuu osaksi yrityksen ohjausjärjestelmää. (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 23.) 

 

ICT-strategia 

 

Toiminnan suunnan määrittämiseksi ja yleisten linjausten tekemiseksi yrityksessä olisi suosi-

teltavaa ottaa käyttöön ICT-strategia määriteltynä ja kuvattuna. ICT-strategia voi olla hyvin 

yksinkertainen dokumentaatio yleisistä periaatteista ja tavoitteista, mutta sen avulla olisi 

mahdollista kirkastaa toiminnan fokusta ja luoda selkeyttä tuotettaviin palveluihin. ICT-stra-

tegiassa voidaan kuvata aluksi jo olemassa olevat periaatteet asioiden tekemiselle ja katsel-

moida se vuosittain mahdollisten muutostarpeiden varalta. 

 

Kokonaisarkkitehtuuri 

 

ICT-strategiaan ja olemassa oleviin ratkaisuihin perustuen yrityksessä olisi hyvä kuvata koko-

naisarkkitehtuuri ja miettiä sen pohjalta halutut ratkaisut ja tavat tehdä asioita. Ensimmäi-
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sessä vaiheessa kokonaisarkkitehtuuri on suositeltavaa kuvata ja tulevaisuudessa kehittää toi-

mintaa sen pohjalta. Osa kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen tarvittavasta tiedosta on ole-

massa jo valmiiksi dokumentoituna, mutta kokonaisuuden hallitsemiseksi on suositeltavaa 

koota tieto esimerkiksi tietohallinto-oppaaseen omana kokonaisuutenaan ja tarvittaessa lin-

kittää tieto erillisiin dokumentteihin. 

 

6 Tietohallinto-opas 

 

Tietohallinnon kypsyysanalyysissä esille tulleiden asioiden pohjalta kirjoitin yritykselle tieto-

hallinto-oppaan johon on koottu ICT Standard Forumin julkaiseman Tietohallintomallin osa-

alueet. Oppaan ensimmäinen versio rakentuu tärkeimpien otsikoiden ympärille ja useimmiten 

toistuneet kehitysehdotukset muodostavat oman kokonaisuutensa alakappaleineen.  

 

Tietohallinto-oppaassa pyritään vastaamaan haastatteluissa esille tulleisiin kysymyksiin ja asi-

oihin siltä osin kuin niihin oli vastauksia saatavissa. Samalla oppaassa on otettu esille analyy-

sin puutteelliset alueet siten, että erityisesti kypsyysanalyysissä arvosanan 1, eli käytössä ole-

vat, mutta dokumentoimattomat osa-alueet saadaan dokumentoiduiksi ja pystytään nosta-

maan mitattaviksi asioiksi. Oppaan tarkoituksena on toimia yrityksen ohjenuorana ja doku-

menttina, jonka yrityksen johtoryhmä on hyväksynyt tietohallinnon toiminnan periaatteeksi. 

Sitä on tarpeellista tarkastella vähintään vuosittain ja sellaisissa tapauksissa, että jokin osa-

alue on jäänyt täysin sen ulkopuolelle. Nimensä mukaisesti kyseessä on opas, ei käsiä sitova 

dokumentti ja sitä tulisi kehittää sen mukaan. 

 

Oppaassa viitataan moneen dokumenttiin jotka eivät ole itse oppaan osia, vaan erillisiä päivi-

tettäviä dokumentteja, kuten politiikkoja ja standardeja. Laajimpana kokonaisuutena johon 

tietohallinto-oppaassa otetaan kantaa, on kokonaisarkkitehtuuri, mikä nousi esille lähes jokai-

sessa Tietohallintomallin osa-alueessa. Kokonaisarkkitehtuuria ei saatu kuvattua tämän pro-

jektin puitteissa täysin ehyeksi, vaan siitä jää vielä organisaatiolle itselleen kehitettävää jat-

kossa. Oppaaseen saatiin sisällytettyä myös ajatus ICT-strategiasta, joka yrityksen toiminnalta 

haastatteluiden ja analyysien perusteella puuttui, vaikka ajatus sen sisällöstä oli selkeästi 

olemassa. 

 

7 Pohdinta 

 

Keskustelut samankaltaisissa tehtävissä toimivien kollegoiden kanssa ovat tuoneet esille tar-

peen tietohallinnon toiminnan järjestelmälliselle kehittämiselle yrityksissä. Järjestelmällinen 

tietohallinnon kehittäminen on tärkeää sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä aina 

konsernitasolle asti. Valitettavan usein tietohallintoa ei kehitetä samassa tahdissa kuin yrityk-

sen liiketoimintaa ja kokonaisuus ei olekaan kokonaisuus, vaan suuri määrä erillisiä ratkaisuja. 
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Usein tämä johtuu kokonaisarkkitehtuurin käytön puutteesta eikä asioita ei ole mietitty yri-

tyksen johdosta alkaen. Uskon, että tulevaisuudessa ICT Standard Forumin Tietohallintomallin 

kaltainen, riittävän yksinkertainen ja helposti lähestyttävä tietohallinnon toimintamallien jä-

sentäminen on välttämätöntä yrityksissä, jotka haluavat pitää tietotekniset ratkaisunsa hallit-

tuina muuttuvissa liiketoimintatilanteissa. 

 

Tässä työssä kypsyysanalyysin tuloksia pystyttiin vertaamaan prosessin alku- ja loppuvaiheiden 

välillä tekemällä kypsyysanalyysi uudelleen. Tulokset paranivat jonkin verran dokumentoitu-

jen asioiden välillä, mutta yrityksen tietohallinnolle jää edelleen useita osa-alueita kehitettä-

väksi tulevaisuudessa mm. politiikkojen muodossa. Selkeät askeleet tietohallinnon toiminnan 

kehittämiselle on kuitenkin mahdollista luoda, ja työtä voidaan mitata tekemällä kypsyysana-

lyysi uudelleen ja vertaamalla tuloksia edellisiin. Yrityksen tulee myös tulevaisuudessa valita, 

kuinka pitkälle tietohallinnon toimintamalleja halutaan kehittää ja mikä on taso, jolla niitä 

pystytään ja halutaan hallita. 

 

Työn alussa asetettiin kolme tutkimusongelmaa, joilla pyrittiin selvittämään nykytilaa, ydin-

tehtävää ja miten tietohallinto voisi palvella paremmin liiketoimintaa. Tavoitteena työlle oli 

luoda tietohallinto-opas, jossa määritellään tietohallinnon toiminnan periaatteet, ja löyde-

tään tietohallintomallista sellaiset osa-alueet, jotka ovat tärkeimpiä toiminnan kannalta. Sa-

malla tavoitteena oli selkeyttää tietohallinnon toimintaa ja tarjota palveluista tietoa koko 

yrityksen henkilöstölle. 

 

Tietohallinnon nykytilasta saatiin hyvä kuva runsaan sadan tarkentavan kysymyksen avulla(kts. 

liite 3). Kysymysten tuloksista tuotettiin kypsyysanalyysi yrityksen tietohallinnon nykytilasta. 

Samalla pystyttiin tekemään kehityssuunnitelma toiminnan parantamiseksi konkreettisina toi-

menpide-ehdotuksina. Tietohallinnon ydintehtävä varmasti selkeytyy tämän dokumentin ja 

keskusteluiden pohjalta myös jatkossa. Tapoja palvella liiketoiminnan tarpeita nousi keskus-

teluissa esille ja tietohallinto-oppaaseen kuvattiin prosessi, miten liiketoiminnan tarpeet ote-

taan jatkossa järjestelmällisesti huomioon. Uskon, että liiketoimintayhteistyön osa-alueen 

toimintaa saadaan tulevaisuudessa kohdistettua oikeanlaiseen tekemiseen, jolloin tietohal-

linto pystyy tuottamaan liiketoiminnalle lisäarvoa. 

 

Tavoitteet työlle täyttyivät hyvin. Analyysien ja parhaiden käytäntöjen pohjalta luotu, varsin 

yleisselkoinen tietohallinto-oppaan ensimmäinen versio odottaa yrityksen johtoryhmän hyväk-

syntää ja käyttöönottoa. Siinä on kuvattu tietohallinnon toiminnan periaatteet, toiminnan 

tarkoitus sekä monia muita aiemmin dokumentoimattomia asioita. Tietohallinto-opas kokonai-

suudessaan julkaistaan koko henkilöstön käyttöön ja se pyrkii mahdollistamaan helpomman 

yhteistyön liiketoiminnan ja tietohallinnon välille, kun pelisääntöjä on selkeytetty. 
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Työssä on ollut mielenkiintoista perehtyä Tietohallintomallin ja muiden standardien maail-

maan ja lisätä omaa tietämystä tietohallinnon osa-alueista. Alkuvaiheessa työn hahmottumi-

nen ja käytettävät viitekehykset olivat hieman avoimia, mutta Tietohallintomallin tarjoama 

kokonaiskuva ja käytännönläheinen lähestyminen aiheeseen soveltuivat kohdeyritykseen sopi-

vasti. Kypsyysanalyysin tekemisen pohjalta sain jonkinlaisen kuvan, missä yritys on tietohallin-

tomallin ihannemalliin suhteutettuna, mutta analyysi jäi kuitenkin hieman pintapuoliseksi. Ti-

lannekuva parani huomattavasti, kun jokainen aihealue purettiin tarkentaviksi kysymyksiksi, 

ja käytiin vastaukset läpi yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa. Avoimista haastatteluista saa-

tiin paljon taustatietoa nykytilasta, toiveista sekä tavoitteista joita haastateltavilla oli asetet-

tuna heidän mielessään tietohallinnolle. 
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Liite 1 Keskeiset käsitteet 

 

IT, ICT, Informaatioteknologia tai tietotekniikka, pitää sisällään sovellukset, tekniikat ja 

teknologiat, kuten viestintäteknologian. 

 

IT Infrastruktuuri, kokoelma fyysisiä laitteita ja sovelluksia jotka vaaditaan liiketoiminnan 

mahdollistamiseksi. Sisältää myös palvelut ja niiden hallinnan joihin tarvitaan sekä ihmisiä, 

että tekniikkaa(Laudon & Laudon 2010, 191). 

 

Omistaja, henkilö, joka on vastuussa järjestelmästä, prosessista, palvelusta tai tiedosta 

 

Projektisalkku, kokoelma projekteja joista tietohallinto tai jokin muu taho on vastuussa. Pro-

jektisalkun sisältö koostuu yksittäisistä projekteista. 

 

Hanke, kokoelma projekteja jotka liittyvät toisiinsa. 

 

Metatieto, määrittävä tieto jota käytetään osana toista tietoa.  

 

Perustieto, myös masterdata, on yrityksen liiketoiminnan eri toiminnoille yhteistä, muodol-

taan vakioitua, eri järjestelmien välillä samanmuotoista tietoa.  

 

Politiikka (policy), periaatteet ja toimintatavan kuvaus, jolla yrityksen tietohallinnon kutakin 

osa-aluetta hallitaan. esim. tietoturvapolitiikka. 

 

Tietohallinto, useiden eri osa-alueiden osaajaorganisaatio, tehtävänä on liiketoiminta- ja 

prosessiosaamisen hyödyntäminen. Tehtäviin kuuluu myös teknologioiden käytön, soveltami-

sen ja käyttöönoton hallitseminen. Toiminta-alue koostuu useista eri osa-alueista, mm. tuki-

tehtävät, budjetoinnin hallinta ja kehitystyö (Vuoria 2014). 

 

Tietohallintomalli, ICT Standard Forumin kehittämä viitekehys tietohallinnon organisointiin 

liiketoimintalähtöisesti. 

 

Vastuunjakotaulukko, organisaation sisäinen kuvaus vastuiden jakaantumisesta päätöksente-

ossa. 
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Liite 2 Tietohallintomallin osa-alueet 
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Liite 3 Kypsyysanalyysin tarkentavat kysymykset 

 

Liiketoimintayhteis-
työ      

Liiketoiminnan ke-
hittäminen  

Onko yrityksessä 
selkeät omistajuu-
det tiedolla, jär-
jestelmillä, pro-
sesseilla, palve-
luilla ja tuotteilla?  

Kehitetäänkö yri-
tyksessä liiketoi-
mintaa, toiminta-
prosesseja ja toi-
mintamalleja jär-
jestelmällisesti? 

Kommunikoiko tie-
tohallinto kaikkien 
sidosryhmiensä 
kanssa? 

Onko yrityksessä 
käytössä käsite 
kokonaisarkkiteh-
tuuri? 

Tekeekö tietohallinto 
yhteistyötä liiketoi-
minnan kanssa pro-
sessien ja toiminta-
mallien kehittä-
miseksi? 

Yrityksen toiminta-
tapa      

Tavoitteet, mittarit 
ja viestintä 

Mitataanko tieto-
hallinnon toimi-
vuutta ja hyötyjä 
liiketoiminnalle 
järjestelmällisesti? 

Onko tietohallin-
nolle asetettu sel-
keät ja saavutet-
tavat tavoitteet? 

Viestiikö tietohal-
linto sidosryhmil-
leen saavutuksis-
taan ja projektien 
etenemisestä esim. 
toimintakertomuk-
sen muodossa? 

Onko tietohallin-
nolle olemassa 
viestintäsuunni-
telma? 

Mitataanko Tietohal-
linnon kustannuksia 
suhteessa muihin lii-
ketoiminnan kuluihin 
ja raportoidaanko ke-
hityskustannusten 
tuomat liiketoiminta-
hyödyt liiketoiminta-
johdolle? 

Yrityksen toiminta-
tapa      

Ekosysteemien hal-
linta 

Onko yrityksen jo-
kaisella laite- ja 
palvelutoimitta-
jalla selkeä rooli 
ekosysteemeitä 
ajatellessa? 

Ovatko yrityksen 
käyttöjärjestel-
mät keskenään 
yhteensopivia 
laitteistoriippu-
mattomasti? 

Onko palvelu-, oh-
jelmisto- ja laitteis-
tokanta on hallittu 
siten, että strategia 
monitoimittajaym-
päristön ja keskit-
tämisen välillä on 
selkeä? 

Onko yrityksen 
kaikkiin järjestel-
miin ja ratkaisui-
hin saatavilla tu-
kipalveluita va-
pailta markki-
noilta?  

Yrityksen toiminta-
tapa      

Konseptien kehittä-
minen 

Tutkitaanko yri-
tyksessä uusia toi-
mintatapoja ja 
huomioidaanko 
näissä tietohallin-
non tarjoamat rat-
kaisut? 

Kun uutta toimin-
tatapaa kehite-
tään, onko se osa 
olemassaolevaa 
konseptia vai eril-
linen ja irrallinen 
ratkaisu? 

Tuoko tietohallinto 
esiin erilaisia toi-
minta- ja toteutus-
vaihtoehtoja joita 
liiketoiminta voisi 
hyödyntää toimin-
nassaan? 

Tutkitaanko 
markkinoilla ole-
via tietoteknisiä 
vaihtoehtoja yh-
dessä hankinta-
toimen kanssa?   

Yrityksen toiminta-
tapa      

Prosessien kehittä-
minen 

Hyödynnetäänkö 
yrityksen toimin-
taprosesseissa tie-
tojärjestelmiä?  

Pyritäänkö ja kan-
nustetaanko yri-
tyksessä proses-
sien kehittämi-
seen? 

Kehitetäänkö yri-
tyksen prosesseja 
yhdessä asiakkai-
den ja muiden ul-
koisten toimijoiden 
kanssa? 

Onko yrityksessä 
määritelty yhtei-
set prosessien ke-
hittämisen peri-
aatteet?   

Yrityksen toiminta-
tapa      

Projektisalkun hal-
linta 

Onko yrityksen 
ICT-projektit luoki-
teltu siten,  että 
niitä voidaan ver-
tailla keskenään? 

Onko yrityksen jo-
kaisella käynnissä 
olevalla ICT-pro-
jektilla liiketoi-
minnallinen oi-
keutus? 

Arvioidaanko käyn-
nissä olevia ICT-
projekteja säännöl-
lisesti tai onko yri-
tyksessä käytössä 
yhteinen tilanne-
katsauskäytäntö? 

Onko yrityksessä 
käytössä projekti-
salkku jolla seura-
taan ICT- projek-
tien keskinäistä 
arvotusta, riippu-
vuutta, suunnitte-
lua ja valvontaa?   

Yrityksen toiminta-
tapa      
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Perustiedon hallinta 

Onko yrityksen 
perustieto(mas-
terdata) määri-
tetty ja kuvattu? 

Onko yrityksen 
perustiedon ra-
kenteen oikeelli-
suus, ajantasai-
suus ja elinkaaren 
hallinta, käyttö-
valtuudet ja tieto-
suoja sekä käytet-
tävyys myös häi-
riötilanteissa 
varmistettu ja do-
kumentoitu? 

Onko perustiedolla 
omistaja sekä liike-
toiminnan, että tie-
tohallinnon puo-
lella? 

Onko kullekin pe-
rustiedolle määri-
tetty omistava 
järjestelmä?   

       

Jatkuvuuden hal-
linta Onko yrityksen os-

tamille palveluille 
määritelty palve-
lutasot? 

Onko yrityksen 
kriittiset järjestel-
mät kahdennettu 
siten, että virheti-
lanteessa katko 
minimoidaan tai 
pystytään poista-
maan kokonaan? 

Onko yrityksen jär-
jestelmien kehittä-
misehdotukset ke-
rätty ja käsitelty 
järjestelmällisesti, 
jotta tuotantoon ei 
pääse testaamat-
tomia ratkaisuja ? 

Onko yrityksessä 
käytössä palvelu-
luettelo?   

       

Strategia ja hallinto 
     

Strategia, hallinto- 
ja  

toimintamallit 

Onko tietohallin-
nolle määritetty 
hallintomalli missä 
kuvataan vastuut, 
velvollisuudet, 
päätöksenteko-
mallin sekä rapor-
tointi- ja viestintä-
käytännöt? 

Onko yrityksessä 
määritetty tieto-
turva-, hankinta-, 
työasema-, puhe-
lin- ja tulostinpoli-
tiikat? 

Ovatko yrityksen 
politiikat ja hallin-
tomalli kenen ta-
hansa yrityksen 
henkilön saata-
vissa?  

Ylläpidetäänkö 
yrityksen politiik-
koja järjestelmäl-
lisesti? 

Onko projekteille ja 
palveluille luotu johta-
misen menetelmäku-
vaukset ja ohjeet? 

Yrityksen toiminta-
tapa      

Organisointi ja ky-
vykkyyksien  
johtaminen 

Onko yrityksen 
tietohallinnon 
rooli selkeä ja sel-
keästi määritelty 
liiketoimintatar-
peiden mukaan? 

Onko yrityksen 
tietohallinnon 
henkilöstöllä sel-
keät tehtäväku-
vaukset ja vas-
tuut? 

Kehitetäänkö yri-
tyksen kyvykkyyk-
siä järjestelmälli-
sesti ja liiketoimin-
taa tukevasti? 

Onko organisaa-
tiossa tarvittavat 
kyvykkyydet ku-
vattu selkeästi?   

Yrityksen toiminta-
tapa      

Arkkitehtuuri ja ra-
kennemuutosten 

hallinta Onko yrityksen 
kokonaisarkkiteh-
tuuri kuvattu ja 
dokumentoitu? 

Onko yrityksessä 
määritetty tieto-
arkkitehtuuri? 
(Käsitteet, tieto-
varastot, master-
data, metadata) 

Onko yrityksessä 
määritetty järjes-
telmäarkkiteh-
tuuri? (Järjestel-
mäsalkku, Järjes-
telmien väliset liit-
tymät, Järjestel-
mien vastuut ja ra-
jaukset) 

Onko yrityksessä 
määritetty tekno-
logia-arkkiteh-
tuuri? (Standar-
dit, kehitys- ja 
seurantatyökalut, 
teknologialinjauk-
set)   

Yrityksen toiminta-
tapa      

Tietoturva,  riskien-
hallinta ja  laadun-

varmistus 

Onko yrityksessä 
huomioitu tieto-
turva toimintapro-
sessien suunnitte-
lussa? 

Onko kaikille 
työntekijöille ker-
rottu yrityksen 
tietoturvapolitii-
kan pääpiirteet? 

Onko tietohallin-
non riskit listattu 
samaan riskijärjes-
telmään kuin missä 
ovat yrityksen 
muut riskit? 

Ovatko yrityksen 
tietohallinnon 
prosessit ku-
vattu? 

Varmistetaanko tieto-
hallinnon toiminnan 
laatu järjestelmälli-
sesti? 

Yrityksen toiminta-
tapa      

Taloussuunnittelu  
ja -seuranta 

Ohjataanko ja 
seurataanko yri-
tyksen tietohallin-
non taloutta aktii-
visesti? 

Seurataanko yri-
tyksen ICT-projek-
tien kannatta-
vuutta ja koko-
naiskulujen kehi-
tystä? 

Allokoidaanko tie-
tohallinnon kus-
tannuksia liiketoi-
mintayksiköille? 

Onko yrityksen 
tietohallintopal-
veluiden kulura-
kenne tiedossa ja   
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raportoitavissa lii-
ketoimintayksi-
köille? 

Yrityksen toiminta-
tapa      

Hankinnat ja toimit-
tajayhteistyö 

     

Hankinta- ja toimit-
tajastrategia 

Onko yrityksellä 
malli toimittaja-
riippuvuuksien 
hallitsemiseksi? 

Selvitetäänkö jo-
kaisen toimittajan 
taloudellinen va-
kaus ja luotetta-
vuus ennen han-
kintaa? 

Tehdäänkö toimit-
tajan toimittamalle 
palvelulle  elinkaa-
risuunnitelma han-
kintavaiheessa? 

Onko liiketoimin-
tatarve määri-
tetty yrityksessä 
kaikille hankitta-
ville ratkaisuille?   

Yrityksen toiminta-
tapa      

Tarvemäärittely, kil-
pailutus ja evalu-
ointi 

Tehdäänkö jokai-
selle hankittavalle 
ratkaisulle busi-
ness case ja tar-
vemäärittely pe-
rustuen liiketoi-
mintatarpeisiin? 

Lasketaanko han-
kinnalle takaisin-
maksuaika ja 
omistamisen ko-
konaiskustannuk-
set(TCO) ennen 
hankintaa? 

Onko tietojärjestel-
mien tai ratkaisu-
jen hankkimiseksi 
olemassa prosessi 
jolla liiketoiminta 
tekee määrittelyn 
ja tietohallinto 
muuttaa sen mää-
rämuotoiseksi? 

Tehdäänkö yrityk-
sen järjestelmä- 
ja ratkaisuhankin-
nat yhdessä yri-
tyksen yhteisen 
hankintatoimen 
kanssa järjestel-
mällisesti? 

Dokumentoidaanko 
hankintaprosessiin ai-
kana käydyt keskuste-
lut ja avoimet asiat, 
jotta ne voidaan 
käydä toimittajien 
kanssa läpi neuvotte-
luissa?  

Yrityksen toiminta-
tapa      

Neuvottelu, sopi-
mukset ja päätök-
senteko 

Määritelläänkö 
yrityksessä neu-
vottelustrategia ja 
neuvotteluiden ta-
voite sekä jokai-
selle neuvottelui-
hin osallistuvalle 
henkilön rooli 
neuvottelussa? 

Määritelläänkö 
sopimuksissa pal-
velutasot ja nii-
den alittamisesta 
johtuvat sanktiot, 
sekä sopimuksen 
purkuperusteet? 

Luodaanko toimit-
tajayhteistyölle 
malli sopimusta 
tehtäessä ja määri-
tellään selkeästi 
miten toimittajayh-
teistyö hoidetaan? 

Tekeekö liiketoi-
minnan edustaja 
järjestelmien tai 
palvelun hankin-
tapäätöksen ? 

Käytetäänkö sopimus-
ten tekemiseen yrityk-
sen omia sopimus-
pohjia hinnoittelun ja 
palvelutasojen kuvaa-
miseen? 

Yrityksen toiminta-
tapa      

Toimittajasuhteet, 
sopimushallinta ja 
markkina-analyysit 

Ovatko yrityksen 
toimittajat listattu 
selkeästi ja jaettu 
kategorioihin liike-
toimintatärkeyden 
mukaan? 

Ylläpidetäänkö 
yrityksessä sopi-
musarkistoa josta 
löytyvät kaikkien 
ICT-ratkaisujen ja 
palveluiden sopi-
mukset? 

Onko toimittajata-
paamisille palvelu-
kauden aikana sel-
keä lista mitä asi-
oita vähintään tu-
lee tarkastella? 

Seuraako yrityk-
sen hankintatoimi 
sopimusten päät-
tymistä ja irtisa-
nomisaikoja sekä 
palveluiden hinta-
tasoa markkinoi-
hin järjestelmälli-
sesti?   

Yrityksen toiminta-
tapa           

Projektien johtami-
nen      

Valmistelu ja busi-
ness case 

Tehdäänkö pro-
jekteista doku-
mentaatio ennen 
aloitusta mistä 
selviävät projektin 
tavoite ja sille ase-
tut vaatimukset? 

Luodaanko pro-
jekteista järjestel-
mällisesti busi-
ness case ennen 
aloittamista? 

Onko yrityksen 
projektien käynnis-
tämiselle olemassa 
kuvattu prosessi ja 
onko se kaikkien 
työntekijöiden käy-
tettävissä? 

Onko yrityksessä 
käytössä projek-
tin valmisteluun 
määrämuotoinen 
pohja, jolla kai-
kista projekteista 
saadaan kaikki 
tarvittavat tie-
dot?   

       

Suunnittelu, organi-
sointi ja käynnistys 

Muutetaanko yri-
tyksen projektieh-
dotukset suunni-

Onko yrityksen 
projekteille ole-
massa ohjeistus 

Tehdäänkö ICT-
projekteille tes-
taussuunnitelman 
runko projektin 

Määritelläänkö 
projekteille to-
teutusmalli(vesi-
putous, ketterät   
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telmiksi vasta pro-
jektin hyväksymi-
sen jälkeen? 

mihin kohtiin pro-
jektin tarkistus-
piste tulisi aset-
taa? 

suunnitteluvai-
heessa? 

menetelmät 
yms.) suunnitte-
luvaiheessa? 

       

Toteutus, testaus ja 
ohjaus 

Onko projekteille 
määritelty järjes-
telmällisesti oh-
jausryhmä, joka 
seuraa projektin 
etenemistä? 

Tehdäänkö pro-
jekteissa laadun-
varmistusta jär-
jestelmällisesti 
projektin toteu-
tuksen aikana, 
esim. testaamisen 
muodossa? 

Onko projekteille 
määritelty kommu-
nikaatiosuunni-
telma minkä mu-
kaan sidosryhmille 
tiedotetaan projek-
tin etenemisestä ja 
vaikutuksista?     

       

koulutus ja käyt-
töönotto 

Otetaanko kaikki 
projektin tuotok-
sen sidosryhmät 
mukaan jo suun-
nitteluvaiheessa 
kaikkien vaatimus-
ten saavutta-
miseksi? 

Huomioidaanko 
uusien ratkaisu-
jen käyttöönotto-
koulutuksessa 
kunkin ryhmän 
oppimistarpeet? 
Luokkakoulutus 
vs. workshop 

Määritelläänkö 
projektin tuotok-
sille prosessin 
omistajat järjestel-
mällisesti?     

       

Päätös ja hyötyjen 
realisointi 

Päätetäänkö yri-
tyksen projektit 
virallisesti projek-
tipäällikön toi-
mesta? 

Tehdäänkö pro-
jekteista palaute-
kysely projektin 
sidosryhmille ja 
kirjataanko ne 
ylös järjestelmälli-
sesti? 

Mitataanko projek-
tin hyötyjä projek-
tin valmistumisen 
jälkeen ja varmis-
tetaan, että suun-
nitteluvaiheessa 
määritellyt hyödyt 
on saavutettu? 

Tehdäänkö pro-
jektin päättymi-
sen jälkeen kehi-
tysehdotukset 
opittujen koke-
musten pohjalta?   

       

Palveluiden johta-
minen      

Palvelustrategia 
Onko yritykselle 
määritelty palve-
lustrategia osana 
ICT-strategiaa? 

Onko tarjottavista 
palveluista kir-
jattu ylös mitä 
palveluita tarjo-
taan ja kenelle? 

Onko tarjolla ole-
via palveluita ver-
rattu kilpaileviin 
vaihtoehtoihin ja 
varmistuttu siitä, 
että asiakas saa 
parhaan mahdolli-
sen palvelun?     

       

Palveluiden suun-
nittelu 

Onko palveluiden 
suunnittelussa 
varmistettu, että 
tarjottavat palve-
lut ovat hallittavia, 
turvallisia sekä 
kustannustehok-
kaita? 

Onko yrityksellä 
olemassa palvelu-
katalogi johon on 
listattu tarjolla 
olevat palvelut ja 
niiden yksityis-
kohtaiset tiedot? 

Onko jokaista tar-
jolla olevaa palve-
lua varten ole-
massa kuvaus mi-
ten palvelua tuote-
taan ja mitä pro-
sesseja siihen liit-
tyy? 

Onko organisaa-
tion resurssit mi-
toitettu tarjotta-
vien palveluiden 
mukaan?   

       

Palveluiden käyt-
töönotto 

Onko uusien pal-
veluiden käyt-
töönotolle ole-
massa kuvattu 
prosessi ja kom-
munikaatiosuun-
nitelma? 

Otetaanko palve-
luiden käyttöön-
oton yhteydessä 
huomioon mah-
dollisuus palata 
vanhaan ratkai-
suun, mikäli on-
gelmia ilmenee 
uuden ratkaisun 
kanssa?       
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Palvelutuotanto 
Onko liiketoimin-
nalle tarjottavista 
palveluista ole-
massa palveluta-
sosopimuk-
set(SLA)? 

Onko yrityksen 
palvelutoimittajat 
jaettu ryhmiin pe-
rustietotekniikan 
ja sovelluspalve-
luiden välillä? 

Onko tuotetuissa 
palveluissa otettu 
huomioon ja ku-
vattu herätteiden-
hallinta, häi-
riönhallinta, ongel-
manhallinta, palve-
lynpyyntöihin liitty-
vät prosessit sekä 
pääsynhallinta?     

       

Palvelun jatkuva ke-
hittäminen 

Katselmoidaanko 
tuotettuja palve-
luita järjestelmälli-
sesti palvelun ke-
hittämisen näkö-
kulmasta? 

Onko palvelupro-
sessit kuvattu lä-
pinäkyvästi niin, 
että niitä voidaan 
kehittää ehdotus-
ten pohjalta? 

Onko yrityksessä 
olemassa järjes-
telmä tai rekisteri 
mihin palvelun ke-
hittämisideat voi-
daan kerätä arvi-
ointia varten? 

Pyritäänkö tarjot-
tuja palveluita ke-
hittämään järjes-
telmällisesti kai-
kissa palvelutuo-
tannon vaiheissa?   
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Liite 4 Tietohallintomallin mukaiset kehitystehtävät yrityksessä 

# Alue Tarkenne Otsikko Kuvaus Priori-

teetti 

1 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Jatkuvuuden hallinta Palvelutasojen 

sopiminen kaik-

kien toimitta-

jien kanssa 

Palvelutasot 

tulisi sopia 

kaikkien pal-

velutoimit-

tajien 

kanssa, myös 

sisäisten. Ne 

tulisi myös 

luetteloida 

paremman 

jatkuvuuden 

hallinnan 

varmista-

miseksi 

5 

2 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Liiketoiminnan kehit-

täminen 

Omistajuudet Tiedolle 

omistajat 

3 

3 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Tavoitteet, mittarit ja 

viestintä 

KPI:t käyttöön Tietohallin-

nolle käyt-

töön 3-4 

avainlu-

kua(KPI) 

joita voi-

daan verrata 

vuosien vä-

lillä 

5 

4 Liiketoimin-

tayhteistyö 

konseptien kehittämi-

nen  

Palvelukatalogi Tietohallin-

non tulisi 

tehdä palve-

lukatalogi 

josta selviää 

liiketoimin-

nalle tarjolla 

olevat palve-

lut 

3 
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5 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Ekosysteemit Tukipalveluiden 

varmistaminen 

Kaikkiin käy-

tössä oleviin 

järjestelmiin 

ja ratkaisui-

hin on saata-

vissa tuki-

palveluita 

5 

6 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Liiketoiminnan kehit-

täminen 

Omistajuudet Palveluille 

omistajat 

3 

7 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Ekosysteemit ekosysteemien 

hyödyntäminen 

Käyttöjär-

jestelmätek-

nologioissa 

pyritään yh-

denmukai-

suuteen, do-

kumentointi 

ja ohjeet 

5 

8 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Liiketoiminnan kehit-

täminen 

Kokonaisarkki-

tehtuuri  

Kokonaisark-

kitehtuuri-

käsite käyt-

töön ja asi-

oiden miet-

timinen sen 

kautta 

3 

9 Liiketoimin-

tayhteistyö 

konseptien kehittämi-

nen  

Hankittavat rat-

kaisut hankit-

tava kokonais-

arkkitehtuurin 

ehdoilla 

Kaikissa han-

kittavissa 

ratkaisuissa 

tulisi pysyä 

linjassa mui-

den ratkai-

sujen ja jär-

jestelmien 

kanssa, 

joille pysty-

tään järjes-

tämään tu-

kea kohtuul-

lisilla kus-

tannuksilla 

5 
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ja joita voi-

daan myös 

kehittää 

10 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Jatkuvuuden hallinta Kehitysehdotus-

ten järjestel-

mällinen läpi-

käynti 

Kehitysehdo-

tusten käsit-

telylle tulisi 

kuvata pro-

sessi jossa 

varmistetaan 

niiden jär-

jestelmäl-li-

nen läpi-

käynti, jotta 

tuotantoon 

ei päädy tes-

taamattomia 

palveluita 

mitkä saat-

tavat vaa-

rantaa jat-

kuvuuden 

3 

11 Liiketoimin-

tayhteistyö 

konseptien kehittämi-

nen  

Kehittämistä yh-

dessä hankinnan 

kanssa 

Tietohallin-

non ja han-

kinnan pi-

täisi yhdessä 

keskustella 

kehitettä-

vistä ratkai-

suista joilla 

voidaan te-

hostaa toi-

mintaa ja 

saada sääs-

töjä 

5 
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12 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Ekosysteemit Toimittajien 

luokittelu 

Palvelu- ja 

laitetoimit-

tajien määrä 

on hallittu ja 

jokaisella 

toimittajalla 

on selkeä 

rooli 

3 

13 Liiketoimin-

tayhteistyö 

projektisalkun hallinta Business casen 

laskeminen 

>10K€ projek-

teille 

Mikäli pro-

jektin kus-

tannus ylit-

tää 10 000€, 

on sille suo-

siteltavaa 

laskea busi-

ness case ja 

vertailla 

vaihtoehtoja 

toteutuk-

selle, ohjeis-

tus 

5 

14 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Prosessien kehittämi-

nen  

Prosessien kehit-

täminen yhdessä 

ulkoisten toimi-

joiden kanssa 

Prosesseja 

olisi hyvä 

kehittää 

sekä toimit-

tajien, että 

asiakkaiden 

kanssa, jotta 

saadaan pro-

sessit mah-

dollisimman 

tehokkaiksi 

3 

15 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Tavoitteet, mittarit ja 

viestintä 

Tavoitteet yh-

teen liiketoimin-

nan tavoitteiden 

kanssa 

Tietohallin-

non tavoit-

teet olisi 

suositelta-

vaa yhdistää 

4 
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liiketoimin-

nan tavoit-

teisiin 

16 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Liiketoiminnan kehit-

täminen 

Kommunikaatio-

suunnitelma 

Kommuni-

kaatiosuun-

nitelma kai-

kille sidos-

ryhmille, 

palvelutoi-

mittajien 

kanssa sään-

nölliset pa-

laverit ker-

ran tai 2 

vuodessa, 

myös sisäiset 

toimittajat 

T&I ja Infra. 

Omalle hen-

kilöstölle vä-

hintään ker-

ran kuukau-

dessa tietoa 

tietohallin-

nosta. 

3 

17 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Jatkuvuuden hallinta Kriittisten pal-

veluelementtien 

tunnistaminen 

ja kahdentami-

nen 

Kriittiset 

palve-

luelementit 

ja järjestel-

mät tulisi 

kahdentaa ja 

varmistaa 

prosessin 

toimivuus 

4 

18 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Prosessien kehittämi-

nen  

Tietohallinnon 

ja liikeoiminnan 

yhteistyö pro-

sessien kehittä-

misessä 

Kun proses-

seja kehite-

tään, tieto-

hallinnon 

olisi hyvä 

3 
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olla mukana 

konsultoi-

vassa roo-

lissa kerto-

massa jär-

jestelmien 

mahdolli-

suuksista 

19 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Tavoitteet, mittarit ja 

viestintä 

Vuosikertomus Tietohallin-

non olisi 

suositelta-

vaa tehdä 

liiketoimin-

nalle vuosi-

kertomus 

saavutuksis-

taan ja mit-

tareiden to-

teutumisesta 

4 

20 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Liiketoiminnan kehit-

täminen 

Omistajuudet Järjestel-

mille omis-

tajat 

3 

21 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Tavoitteet, mittarit ja 

viestintä 

Viestintäsuunni-

telma 

Viestintä-

suunnitelma 

jossa kuva-

taan ainakin 

vuositasolla, 

koska viesti-

tään ja mi-

ten viesti-

tään olisi 

suositelta-

vaa tehdä. 

Tarvittaessa 

suunnitel-

maa voi tar-

kentaa kos-

kemaan eri 

ta-pahtumia 

4 
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ja ajankoh-

tia. Siinä 

voidaan ku-

vata myös 

mitä kanavia 

viestinnässä 

käytetään. 

22 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Jatkuvuuden hallinta Kehitysehdotus-

ten kerääminen 

Kehitysehdo-

tuksille tulisi 

perustaa 

jonkinlainen 

tietokanta 

tai lista jo-

hon ideat ja 

ehdotuk-set 

kerätään 

3 

23 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Ekosysteemit Strategia keskit-

täminen vs. mo-

nitoimittaja 

Laitteisto-

kanta on 

hallittu si-

ten, että 

strategia 

monitoimit-

tajaympäris-

tön ja kes-

kittämisen 

välillä on 

selkeä, do-

kumentointi 

4 

24 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Liiketoiminnan kehit-

täminen 

Tietohallinnon 

ja liikeoiminnan 

yhteistyö pro-

sessien kehittä-

misessä 

Tietohallinto 

voisi olla pa-

remmin lii-

ketoiminnan 

apuna pro-

sessien mää-

rittelemi-

sessä ja ku-

vaamisessa, 

2 
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jotta kehi-

tystyötä voi-

daan tehdä 

25 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Jatkuvuuden hallinta Palvelutasojen 

seuraaminen yh-

dessä toimitta-

jan kanssa 

Palveluta-

soja tulisi 

seurata ja 

käydä läpi 

yhdessä pal-

velutoimit-

tajien 

kanssa 

4 

26 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Prosessien kehittämi-

nen  

Prosessien kehit-

tämisen peli-

säännöt 

Yritykselle 

olisi suosi-

teltavaa 

luoda yhtei-

set pelisään-

nöt proses-

sien kehittä-

miselle 

2 

27 Liiketoimin-

tayhteistyö 

projektisalkun hallinta Kaikille projek-

tin kaltaisille to-

teutuksille sel-

keä malli 

Pienille pro-

jekteille 

määritellään 

vähimmäis-

vaatimukset 

joilla ne to-

teutetaan, 

malli voi olla 

kevyempi 

kuin inves-

tointiprojek-

tissa 

4 

28 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Liiketoiminnan kehit-

täminen 

Liiketoiminnan 

prosessien kehi-

tys 

Malli toimin-

taprosessien 

kehittä-

miseksi otet-

tava käyt-

töön, ideat 

2 
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ylös ja kehi-

tykseen 

29 Liiketoimin-

tayhteistyö 

konseptien kehittämi-

nen  

Säännölliset ta-

paamiset liike-

toimintayksiköi-

den kanssa toi-

minnan kehittä-

misen merkeissä 

Liiketoimin-

nan kanssa 

tulisi pitää 

yhdessä pa-

lavereja 

joissa käsi-

teltäisiin 

järjestel-

mien tarjo-

amia mah-

dollisuuksia 

työn tekemi-

sen tehosta-

miseksi 

4 

30 Liiketoimin-

tayhteistyö 

Prosessien kehittämi-

nen  

Prosesseille 

omistajat 

Yrityksen 

tärkeimmille 

prosesseille 

tulee nimetä 

tavoitteet, 

mittarit ja 

omistajat 

2 

31 Liiketoimin-

tayhteistyö 

projektisalkun hallinta Projektisalkun 

ylläpito PMO:lle 

PMO:n tulisi 

ylläpitää 

projektisalk-

kua jossa nä-

kyy yrityk-

sessä me-

neillään ole-

vat projektit 

ja niiden 

päällekkäi-

syydet ja 

riippuvuudet 

toisistaan 

2 
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32 Palveluiden 

johtaminen 

Palveluiden suunnit-

telu 

Palvelukatalogin 

luominen 

Palveluista 

tulee muo-

dostaa pal-

velukatalogi 

josta ilme-

nevät tarjot-

tavat palve-

lut ja niiden 

palvelutasot 

5 

33 Palveluiden 

johtaminen 

Palveluiden suunnit-

telu 

Palvelun suun-

nittelun periaat-

teet 

Palveluiden 

suunnitte-

lussa tulee 

ottaa huomi-

oon palvelun 

turvallisuus, 

hallittavuus 

ja kus-tan-

nustehok-

kuus sekä 

dokumen-

toida nämä 

4 

34 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelun jatkuva ke-

hittäminen 

Kehitysehdotus-

ten järjestel-

mällinen kerää-

minen ja läpi-

käynti 

Kehitysehdo-

tukset ja 

ideat tulisi 

kerätä jär-

jestelmälli-

sesti ja 

käydä läpi 

yhdessä lii-

ketoi-min-

nan kanssa 

4 

35 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelustrategia ICT Strategian 

määrittely 

ICT-strategia 

ja sitä 

kautta pal-

velustrategia 

tulisi luoda 

ja ottaa 

käyttöön 

4 
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36 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelutuotanto Palveluiden luo-

kittelu 

Tarjottavat 

palvelut tu-

lisi jakaa pe-

rustietotek-

niikkapalve-

luihin ja so-

velluspalve-

luihin, mikä 

tuo tehok-

kuutta toi-

mintaan jos 

toimintoja 

on ulkois-

tettu 

4 

37 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelun jatkuva ke-

hittäminen 

Palveluiden jat-

kuvan kehittä-

misen malli 

käyttöön 

Palveluiden 

tuottami-

sessa tulee 

olla mukana 

jatkuvan ke-

hittämisen 

näkökulma, 

jossa niitä 

katselmoi-

daan ja etsi-

tään tapoja 

automati-

soida tuo-

tantoa 

3 

38 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelustrategia Palvelustrate-

gian määrittely 

Palvelustra-

tegiassa tu-

lee ottaa 

huomioon 

kohderyhmä 

jolle palve-

luita tuote-

taan 

3 
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39 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelun jatkuva ke-

hittäminen 

Palveluproses-

sien dokumen-

tointi 

Palvelupro-

sessit tulee 

kuvata sel-

keästi niiden 

kehittä-

miseksi ja 

läpinäkyvyy-

den lisää-

miseksi 

3 

40 Palveluiden 

johtaminen 

Palveluiden käyttöön-

otto 

Palveluiden 

käyttöönoton 

prosessin mää-

rittely 

Uusien pal-

veluiden 

käyttöön-

otolle tulee 

kuvata pro-

sessi jossa 

otetaan huo-

mioon muu-

tok-senhal-

linta, käyt-

töönoton 

suunnittelu 

ja tuki, ja-

kelun- ja 

käyttöön-

oton hal-

linta, palve-

lun vali-

dointi ja tes-

taus, palve-

luomaisuu-

den- ja kon-

figuraation 

hallinta sekä 

tietämyksen-

hal-linta 

2 
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41 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelustrategia Tarjottavien 

palveluiden laa-

tua mitattava 

Tarjottavien 

palveluiden 

laadun ver-

tailua kilpai-

leviin vaih-

toihin tulee 

tehdä ja sitä 

kautta var-

mistua par-

haan mah-

dollisen pal-

velun tarjoa-

misesta asi-

akkaille 

2 

42 Palveluiden 

johtaminen 

Palveluiden käyttöön-

otto 

Palveluiden 

käyttöönoton 

peruuttamisen 

mahdollistami-

nen 

Palveluiden 

käyttöön-

otossa tulee 

jättää auki 

mahdollisuus 

palata tar-

vittaessa 

myös van-

haan palve-

lumalliin, 

mikäli uuden 

ratkaisun 

kanssa ilme-

nee ongel-

mia 

2 

43 Palveluiden 

johtaminen 

Palvelutuotanto Palvelutasosopi-

muksen toimi-

tettaville palve-

luille 

Kaikille tar-

jottaville 

palveluille 

tulisi tehdä 

palveluta-

sosopimus 

tietohallin-

non ja liike-

toi-minnan 

välillä 

2 
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44 Projektien 

johtaminen 

Valmistelu ja business 

case 

Projektin mää-

rittelydoku-

mentti ja tavoit-

teet 

Aloitetta-

vista projek-

teista tulee 

tehdä mää-

rittelydoku-

mentit ja 

asettaa pro-

jektille sel-

keät tavoit-

teet 

4 

45 Projektien 

johtaminen 

Toteutus, testaus ja 

ohjaus 

Projektin seu-

raaminen ja val-

vominen 

Projektissa 

tulee var-

mistua siitä, 

että kustan-

nukset, aika-

taulu ja laa-

juus pysyvät 

hallinnassa 

koko projek-

tin ajan ja, 

että projek-

tin tavoit-

teet saavu-

tetaan 

4 

46 Projektien 

johtaminen 

Toteutus, testaus ja 

ohjaus 

Lopputuotosten 

testaus ja hy-

väksyminen 

Projektin 

lopputuotok-

selle on teh-

tävä hyväk-

symistestaus 

liiketoimin-

nan toimesta 

4 

47 Projektien 

johtaminen 

Koulutus ja tuotan-

toon siirto 

Projektin loppu-

tuotosten siirtä-

minen liiketoi-

minnan vas-

tuulle 

Projektin 

tuotosten 

siirto liike-

toiminnalle 

ja omista-

jien määrit-

täminen tuo-

toksille pitää 

4 
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do-kumen-

toida ja vas-

tuuttaa sel-

keästi 

48 Projektien 

johtaminen 

Päättäminen ja arvi-

ointi 

Projektin arvi-

ointi ja kehitys-

ehdotusten kir-

jaaminen ylös 

Projektin 

päättämisen 

yhteydessä 

tulee tehdä 

arvio projek-

tin tavoittei-

den onnistu-

misesta ja 

kirjata ylös 

avoimet 

asiat kehi-

tysehdotus-

ten luomista 

varten 

4 

49 Projektien 

johtaminen 

Suunnittelu, organi-

sointi ja käynnistys 

Väli- ja loppu-

tuotosten mää-

rittely 

Projektin 

väli- ja lop-

putuotokset 

tulee määri-

tellä suun-

nitteluvai-

heessa 

3 

50 Projektien 

johtaminen 

Suunnittelu, organi-

sointi ja käynnistys 

Projektien vai-

heistus ja tar-

kastuspisteet 

ohjausryhmän 

kautta 

Projektit tu-

lisi vaiheis-

taa ja määri-

tellä tarkas-

tuspisteet 

joiden koh-

dalla projek-

tin ohjaus-

ryhmä antaa 

projektille 

käynnistyslu-

van 

3 
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51 Projektien 

johtaminen 

Toteutus, testaus ja 

ohjaus 

Projektin ole-

massaolon pe-

rusteiden arvi-

ointi 

Projektin 

ohjausryh-

män tulee 

arvioida pro-

jektin ole-

massaolon 

perusteita 

koko projek-

tin ajan 

3 

52 Projektien 

johtaminen 

Toteutus, testaus ja 

ohjaus 

Projektin vaihei-

den laadunvar-

mistus 

Laadunvar-

mistus tulee 

sitoa mu-

kaan kaikkiin 

projektin 

vaiheisiin ja 

seurata sen 

toteutumista 

aktiivisesti 

3 

53 Projektien 

johtaminen 

Päättäminen ja arvi-

ointi 

Projektien arvi-

ointi ja tarvitta-

essa lopetus 

Projekteja 

tulee arvi-

oida sään-

nöllisesti ja 

tarvittaessa 

lopettaa ne 

virallisesti 

3 

54 Projektien 

johtaminen 

Päättäminen ja arvi-

ointi 

Projektin liike-

toimintahyöty-

jen mittaami-

selle lähtöpiste 

ja arviointipiste 

projektin jälkei-

seen aikaan. 

Hyötyjen 

realisoitumi-

selle tulee 

asettaa mit-

tauspiste 

projektin 

jälkeiseen 

aikaan jossa 

arvioidaan 

projektista 

saadut liike-

toiminta-

hyödyt 

3 
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55 Projektien 

johtaminen 

Valmistelu ja business 

case 

Business casen 

laskeminen pro-

jekteille 

Business 

case tulee 

laskea jokai-

sesta suunni-

teltavasta 

projektista, 

jotta voi-

daan varmis-

tua taloudel-

lisesta ja lii-

ketoiminnal-

lisesta pe-

rusteesta 

3 

56 Projektien 

johtaminen 

Suunnittelu, organi-

sointi ja käynnistys 

Projektiehdo-

tuksen tekemi-

nen 

Projekteista 

tulisi tehdä 

ehdotus en-

nen suunni-

telmaa ja 

laskea busi-

ness case 

kannatta-

vuu-den ja 

tarpeellisuu-

den arvioi-

miseksi 

3 

57 Projektien 

johtaminen 

Suunnittelu, organi-

sointi ja käynnistys 

Testaussuunni-

telman hahmot-

telu suunnittelu-

vaiheessa 

Testaussuun-

nitelman en-

simmäinen 

versio tulisi 

tehdä suun-

nitteluvai-

heessa val-

miiksi ja tar-

kentaa sitä 

projektin 

edetessä 

3 



 82 
 Liite 4 

58 Projektien 

johtaminen 

Suunnittelu, organi-

sointi ja käynnistys 

Projektin mitta-

rit ja kommuni-

kaatiosuunnitel-

man luonti 

Projektille 

tulee suun-

nitteluvai-

heessa aset-

taa mittarit 

ja luoda 

kommuni-

kointisuunni-

telma 

3 

59 Projektien 

johtaminen 

Koulutus ja tuotan-

toon siirto 

Koulutuksen jär-

jestäminen 

Käytön ja 

uusien toi-

mintatapo-

jen koulutus 

pitää huomi-

oida ja jär-

jestää osal-

listavaa kou-

lutusta kai-

kille käyttä-

järyhmille 

sekä tarpeen 

mukaan eril-

lisille ryh-

mille käyttö-

koulutusta. 

3 

60 Projektien 

johtaminen 

Koulutus ja tuotan-

toon siirto 

Muutosjohtami-

sen vastuuttami-

nen 

Projektin 

muutosjoh-

taminen pi-

tää vastuut-

taa projek-

tin omista-

jalle, joka 

jakaa käy-

tännöt ja 

tiedotuksen 

prosessien 

omistajille 

ja esimie-

hille. 

3 
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61 Projektien 

johtaminen 

Päättäminen ja arvi-

ointi 

Kysely projektin 

sidosryhmille 

Kaikille si-

dosryhmille 

tulee tehdä 

projektista 

kysely jossa 

mitataan 

projektin 

onnistumista 

kaikkien osa-

puolten kan-

nalta 

3 

62 Projektien 

johtaminen 

Valmistelu ja business 

case 

Riippuvuuksien 

selvittäminen 

Projektin 

suunnitte-

lussa tulee 

selvittää 

myös riippu-

vuudet mui-

hin projek-

teihin 

3 

63 Projektien 

johtaminen 

Valmistelu ja business 

case 

Projektien aloit-

tamisen kuvaa-

minen 

Projektien 

aloittamisen 

prosessi tu-

lisi kuvata 

selkeästi ja 

saada koko 

henkilöstön 

käyttöön 

2 

64 Projektien 

johtaminen 

Suunnittelu, organi-

sointi ja käynnistys 

Projektin tarkis-

tuspisteiden si-

joittamisen oh-

jeet 

Tarkistuspis-

teiden sijoit-

tamiselle pi-

täisi olla yh-

teiset ohjeet 

2 

65 Strategia ja 

hallinto 

Strategia, hallinto- ja 

toimintamallit 

Politiikkojen 

luonti 

Politiikkojen 

tulisi kattaa 

seuraavat: 

tietoturva-, 

hankinta-, 

työasema-, 

puhelin- ja 

5 
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tulos-tinpoli-

tiikat 

66 Strategia ja 

hallinto 

Strategia, hallinto- ja 

toimintamallit 

ICT Strategian 

määrittely 

ICT strategia 

olisi suosi-

teltavaa 

määritellä 

yleisten oh-

jenuorien 

varmista-

miseksi 

5 

67 Strategia ja 

hallinto 

Tietoturva, riskienhal-

linta ja laadunvarmis-

tus 

Tietoturvaris-

kien kartoitus ja 

hallinta 

Yrityksen 

tietoturva-

riskit tulisi 

ottaa mu-

kaan ylei-

seen riskien-

hallintaan 

5 

68 Strategia ja 

hallinto 

Tietoturva, riskienhal-

linta ja laadunvarmis-

tus 

Käyttäjäoikeuk-

sien tarkistami-

nen säännölli-

sesti 

Tietoon liit-

tyvät oikeu-

det ja pro-

sessit tulisi 

tarkastaa 

vuosittain 

4 

69 Strategia ja 

hallinto 

Arkkitehtuuri ja ra-

kennemuutosten hal-

linta 

Kokonaisarkki-

tehtuuri  

Kokonaisark-

kitehtuuri-

käsitettä 

suositellaan 

käytettä-

väksi ja vä-

hintään sii-

hen liitty-

vien osa-alu-

eiden tulisi 

olla doku-

mentoituja 

4 
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70 Strategia ja 

hallinto 

Taloussuunnittelu ja -

seuranta 

Kulujen seu-

ranta ja rapor-

tointi 

Kuluja tulee 

seurata ak-

tiivisesti ta-

louden hal-

litsemiseksi 

ja toiminnan 

ohjaamiseksi 

4 

71 Strategia ja 

hallinto 

Organisointi ja kyvyk-

kyyksien johtaminen 

Tietohallinnon 

roolin tarkastelu 

vuosittaiseksi 

toimenpiteeksi 

Tietohallin-

non roolia 

suositellaan 

tarkastelta-

vaksi yh-

dessä liike-

toiminnan 

kanssa tilan-

teen tai tar-

peen muut-

tuessa 

4 

72 Strategia ja 

hallinto 

Taloussuunnittelu ja -

seuranta 

Budjetointioh-

jeistus 

Budjetti tu-

lisi suunni-

tella par-

haan tiedon 

mukaan tu-

levan vuo-

den kustan-

nuksiin pe-

rustuen 

4 

73 Strategia ja 

hallinto 

Tietoturva, riskienhal-

linta ja laadunvarmis-

tus 

Tietoturvaoh-

jeistuksen sel-

keytys ja jakelu 

Jokaisen 

työntekijän 

tulisi olla 

tietoinen 

yrityksen 

tietoturva-

ohjeista ja 

politiikoista 

4 

74 Strategia ja 

hallinto 

Taloussuunnittelu ja -

seuranta 

Tietohallinnon 

kustannusten al-

lokointi 

Tietohallin-

non kustan-

nukset tulisi 

3 
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allokoida lii-

ketoimin-

nalle 

75 Strategia ja 

hallinto 

Tietoturva, riskienhal-

linta ja laadunvarmis-

tus 

Tietohallinnon 

prosessien ku-

vaus 

Tietohallin-

non kaikki 

prosessit tu-

lisi kuvata ja 

saattaa jat-

kuvan kehit-

tämisen pii-

riin 

3 

76 Strategia ja 

hallinto 

Taloussuunnittelu ja -

seuranta 

Projektien hyö-

tyjen toteutumi-

sen mittaaminen 

Investointien 

kannatta-

vuutta tulisi 

seurata ja 

tuloksista 

raportoida  

3 

77 Strategia ja 

hallinto 

Strategia, hallinto- ja 

toimintamallit 

Palveluiden ja 

projektien joh-

tamisen periaat-

teet 

Ohjeistus tai 

periaatteet 

palveluiden 

ja projektien 

johtamiselle 

tulisi kirjata 

selkeästi 

3 

78 Strategia ja 

hallinto 

Organisointi ja kyvyk-

kyyksien johtaminen 

Liiketoiminnan 

vaatimukset tie-

tohallinnolle  

Liiketoimin-

nan vaati-

muksia tie-

tohallinnon 

osaamiselle 

on kuunnel-

tava ja tar-

jottava liike-

toiminnan 

vaatimaa 

osaamista 

sekä vahvis-

tettava sitä 

3 
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79 Strategia ja 

hallinto 

Strategia, hallinto- ja 

toimintamallit 

Tietohallinnon 

vastuiden mää-

rittely 

Tietohallin-

non vastuut 

tulisi myös 

listata vel-

vollisuuksien 

ja tehtävien 

lisäksi 

3 

80 Strategia ja 

hallinto 

Organisointi ja kyvyk-

kyyksien johtaminen 

Tehtävien ja 

roolien tarkasta-

minen vuosittain 

Tehtävänku-

vat ja niihin 

liittyvät 

osaamisvaa-

timukset on 

hyvä tarkas-

taa vuosit-

tain tai vä-

hintään ker-

ran 2:ssa 

vuodessa 

3 

81 Strategia ja 

hallinto 

Taloussuunnittelu ja -

seuranta 

Palveluiden hin-

noittelu ja luet-

telointi 

Palvelut tu-

lisi hinnoi-

tella lä-

pinäkyvyy-

den varmis-

tamiseksi 

3 

82 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Toimittaja- ja sopi-

mushallinta sekä arvi-

oinnit 

Sopimusten 

päättymisen 

seuranta 

Hankintatoi-

men tulee 

tarkkailla so-

pimusten 

päättymis-

ajankohtia 

ja infor-

moida liike-

toimin-taa 

lähestyvästä 

päättymi-

sestä 

5 

83 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Toimittaja- ja sopi-

mushallinta sekä arvi-

oinnit 

Sopimusarkiston 

ylläpito 

Yrityksen 

ICT-sopimus-

arkisto tulisi 

5 
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olla hankin-

tatoimen 

hallussa ja 

ylläpidossa 

84 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Toimittaja- ja sopi-

mushallinta sekä arvi-

oinnit 

Sähköiset sopi-

mukset ja pape-

risopimusten si-

jaintitieto 

Arkistossa 

tulee olla 

sopimukset 

ja sopimus-

liitteiden 

sähköiset 

versiot, säh-

köiset kopiot 

allekirjoite-

tuista sopi-

muksista 

sekä viit-

taukset alle-

kirjoitettu-

jen sopimus-

ten arkis-

tointipaik-

koihin. 

5 

85 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Hankinta- ja toimitta-

jastrategia 

Hankinta mu-

kana kaikissa 

hankinnoissa en-

nen päätöksiä 

Kaikissa han-

kinnoissa tu-

lisi käyttää 

yrityksen yh-

teistä han-

kintatoimea 

apuna 

5 

86 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Hankinta- ja toimitta-

jastrategia 

Hankintaprosessi 

kuvattava 

Palveluiden 

ja ratkaisu-

jen hankki-

misen pro-

sessi tulisi 

selkeyttää ja 

kuvata 

4 
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87 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Tarvemäärittely, kil-

pailutus ja evaluointi 

Liiketoiminta-

tarve ja vaati-

musmäärittely 

Liiketoimin-

tatarve ja 

vaatimukset 

ratkaisulle 

tulee kirjata 

ennen tar-

jousten pyy-

tämistä. Do-

kumentointi 

ja ohjeistus 

4 

88 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Tarvemäärittely, kil-

pailutus ja evaluointi 

Hankintatoimi 

tekee tarjous-

pyynnön 

Hankintatoi-

men tehtävä 

on tehdä 

tarjouspyyn-

nöt ja hallita 

kilpailutus-

prosessi 

4 

89 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Tarvemäärittely, kil-

pailutus ja evaluointi 

Hankintaan liit-

tyvät keskuste-

lut dokumentoi-

daan 

Kaikki kilpai-

lutuksen ai-

kana käydyt 

keskustelut 

ja kehitys-

ideat tulee 

dokumen-

toida ja ar-

kistoida 

myöhempää 

käyttöä var-

ten 

4 

90 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Toimittaja- ja sopi-

mushallinta sekä arvi-

oinnit 

Sopimusten vel-

voitteiden seu-

ranta 

Hankintatoi-

men tehtävä 

on varmis-

taa, että so-

pimuksen 

velvoitteet 

täyttyvät 

4 
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91 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Tarvemäärittely, kil-

pailutus ja evaluointi 

Liiketoiminnalta 

aina alustava 

tarvemäärittely 

Liiketoimin-

nan tulee 

tehdä tar-

vemäärit-

tely, jonka 

tietohallinto 

muuttaa 

määrämuo-

toiseksi 

määrittely-

dokumen-

tiksi 

4 

92 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Tarvemäärittely, kil-

pailutus ja evaluointi 

Hankinta mu-

kana kaikissa 

hankinnoissa en-

nen keskusteluja 

toimittajan 

kanssa 

Hankinta-

toimi tulee 

ottaa mu-

kaan, kun 

ratkaisusta 

aletaan kes-

kustelemaan 

toimittajien 

kanssa 

4 

93 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Toimittaja- ja sopi-

mushallinta sekä arvi-

oinnit 

Toimittajata-

paamisten sään-

nöllisyys 

Toimittajien 

kanssa tulee 

sopia sään-

nölliset ta-

paamiset 

4 

94 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Hankinta- ja toimitta-

jastrategia 

Liiketoiminnan 

tarpeiden listaus 

ja vastaavan 

ratkaisun var-

mistaminen 

Yhtä liiketoi-

minnan tar-

vetta kohde 

on tarjolla 

yksi palvelu 

selkeyden ja 

tehokkuuden 

varmista-

miseksi, tätä 

varten liike-

toimintatar-

peet tulee 

3 
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olla doku-

mentoituna. 

95 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Tarvemäärittely, kil-

pailutus ja evaluointi 

Business casen 

laskeminen han-

kinnalle ja vaih-

toehtojen ver-

tailu 

Business 

case tulee 

määritellä 

jokaiselle 

hankitta-

valle ratkai-

sulle josta 

selviää pal-

velun hank-

kimisen kus-

tannukset, 

sen tuotta-

mat säästöt 

ja hyödyt 

käyttäjille 

sekä määri-

teltyyn ajan-

jaksoon liit-

tyvät kus-

tannukset 

3 

96 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Neuvottelu, sopimuk-

set ja päätöksenteko 

Sopimuksen si-

sällön koulutta-

minen 

Hankinta-

toimi on vas-

tuussa sopi-

muksen si-

sällön kou-

luttamisesta 

henkilöstölle 

ja neuvotte-

lutulosten 

arvioinnista 

3 
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97 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Neuvottelu, sopimuk-

set ja päätöksenteko 

Palvelutasojen 

määrittely sopi-

musvaiheessa 

Sopimuksissa 

tulee määri-

tellä palve-

lutasot sel-

keästi ja nii-

den alittami-

sesta aiheu-

tuvat hyvi-

tykset ja so-

pimuksen 

purkuperus-

teet 

3 

98 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

 Sopimuksen 

päättämissuun-

nitelma 

Sopimuk-

sesta tulisi 

tehdä sopi-

muksen 

päättämis-

suunnitelma 

hallitun lo-

pettamisen 

varmista-

miseksi 

3 

99 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Toimittaja- ja sopi-

mushallinta sekä arvi-

oinnit 

Toimittajien 

luokittelu 

Toimittajat 

tulisi listata 

avaintoimit-

tajiin ja 

muihin toi-

mittajiin 

3 

100 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Toimittaja- ja sopi-

mushallinta sekä arvi-

oinnit 

Olemassa ole-

vien ratkaisujen 

ja palveluiden 

vertailu markki-

naan 

Käytössä 

olevien pal-

veluiden 

hinta- ja 

laatutasoa 

tulee ver-

rata markki-

noilla oleviin 

muihin rat-

kaisuihin ja 

varmistaa, 

2 
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että tasot 

ovat vähin-

tään kilpai-

levien rat-

kaisujen ta-

solla 

101 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Neuvottelu, sopimuk-

set ja päätöksenteko 

Neuvottelustra-

tegia 

Neuvottelui-

hin lähdettä-

essä tulisi 

määritellä 

neuvottelu-

strategia ja 

tavoitteet 

neuvotte-

luille 

2 

102 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Neuvottelu, sopimuk-

set ja päätöksenteko 

Roolitus neuvot-

teluissa 

Roolit neu-

votteluissa 

tulisi selkiyt-

tää ja määri-

tellä kuka 

edustaa mi-

täkin tahoa 

ja tarvetta 

2 

103 Hankintatoimi 

ja toimitta-

jien valinta 

Neuvottelu, sopimuk-

set ja päätöksenteko 

Oman sopimus-

pohjan käyttä-

minen 

Tehtävien 

sopimusten 

tulisi olla 

tehty yrityk-

sen oman so-

pimuspohjan 

mukaisesti, 

jolloin toi-

mittajat si-

toutuvat yri-

tyksen tapoi-

hin 

2 

 


