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IT-kulujen kaksi puolta

1. Hyödynnämmekö tietotekniikkaa 
liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti ja 
tehokkaasti – ovatko IT-kulut perusteltuja ja 
oikein mitoitettuja? 

2. Mikä yhteys tietotekniikan hyödyntämisellä on 
tuottavuuden, kannattavuuden ja liikevaihdon 
kasvuun – tuottavatko IT-kulut tehokkuutta, 
tuottavuutta ja liikevaihdon kasvua?
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Miten voimme hallita

IT-kustannuksia
tarkoituksen-

mukaisemmin ja 
tehokkaammin? 

CxO Mentor Oy 2010



CxO Mentor Oy 2010

Osaammeko hyödyntää IT:tä tarkoituksen-
mukaisesti ja tehokkaasti?
Emme kovin hyvin

Kylmien faktojen kertomaa:

• 20 % IT-kuluista hukataan1

• 40 %:lla IT-kuluista ei ole yhteyttä liiketoimintaan 
tietohallintojohtajien mielestä2

• 35-45 % IT-projekteista onnistuu suunnitellusti3

• 15-25 % IT-projekteista epäonnistuu kokonaan1,2,3

Lähteet: 1) Gartner Group 2002, 2) IBM 2004, 3) The Standish Group 2003-2009 & TTL:n IT-
barometri 2008-2010
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Entä uusissa hyödyntämiskohteissa?
Emme oikein sielläkään

• Esimerkki (1):
– 60 % suomalaisista yrityksistä tavoittelee verkkoliiketoiminnan 

ja sähköisen asioinnin voimakasta lisäämistä

– Vain kolmanneksella on strategia miten se tehdään

– Verkkoliiketoiminta ei näy investointikohteena

• Esimerkki (2):
– Sosiaalisen median hyödyntämistä halutaan kovasti

– Vain 16% suomalaisyrityksistä on strategia sosiaalisen median 
hyödyntämiseksi eikä tilanne ole muuttunut vuodessa lainkaan

– Vain 12 % kokee sosiaalista mediaa osattavan hyödyntää 
yrityksissä

– Sosiaalisen median ohjeet ovat enemmän rajoittavia kuin 
ohjaavia

Lähde: TTL:n IT-barometri 2010
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Miksi IT:n hyödyt ja tehokkuus häviävät? 

IT-infrastruktuurin hyödyt
(luotettava IT-infra)

Liiketoimintasovellusten 
hyödyt (käyttö-

kelpoiset sovellukset)

Liiketoiminnan 
toiminnallinen tehokkuus

(käyttökelpoiset tiedot)

Liiketoiminnan 
tuloksellinen tehokkuus

(tehokkaat prosessit)

Toimistojärjestelmien, 
työasemien, mobiili-

laitteiden tehoton käyttö 
Infrastruktuuritiedon ja 
osaamisen vuodot, 

työn  ja pääoman 

tehoton käyttö

Prosessien kehittämisen, 
vaiheiden integroinnin ja 

organisoinnin puutteet

Integrointiongelmat, 

sovellusosaamispuutteet,  

kasvun ongelmat, jäykkyys

Ongelmat sidosryhmien 
reaktioissa, kasvussa, 

ketteryydessä ja

kannattavuudessa

Kriittisen liiketoimintatiedon 
(MD) ja tapahtumatiedon 

hajanaisuus, tietovirtakatkot

Päällekkäiset, erilaisilla 
tekniikoilla toteutetut ja eri 

aikoina hankitut, kalliiksi 

tulevat järjestelmät

Virheelliset tiedot päivittäis-
johtamisesta johdon 

raportointiin, tehottomuus
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Miten lisätä IT-kustannustehokkuutta?

1) Käyttäjät eivät osaa käyttää tietojärjestelmiä ja 
tietotekniikkaa → tarjoa käyttökoulutusta etenkin 
työtehtävien hoitamisen yhteydessä

2) Tiedot ovat epäyhtenäisiä → paranna 
tapahtumatietojen ja kriittisen liiketoiminta-tiedon 
hallinta nykyjärjestelmissä

3) Epäyhtenäinen arkkitehtuuri → kehitä yritys- ja IT-
arkkitehtuuria käytännönläheisesti

4) Heikko johtaminen on JUURISYY → Paranna ylimmän 
ja liiketoimintajohdon IT:n johtamiskyvykkyyttä
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Onko mahdollista saada enemmän 
hyötyjä alemmilla kustannuksilla?
ON!

– Päällekkäisten järjestelmien ja palveluiden 
alasajo

– Olemassa olevien palveluiden ja kehitys-
salkun arviointi liiketoimintahyötyjen 
näkökulmasta

– Niin kutsutun liiketoiminnan ja IT:n yhteen 
linjaamisen ansan välttäminen
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Liiketoiminnan ja IT:n ”yhteen linjaamisen 
ansan” välttäminen

Lähde: Sphilberg ym., MIT Sloan Management Review, 2007, Perustuu 504 vastaukseen 452 yrityksestä (Bain 
& Co). Mukaeltu Tomi Dahlberg & Reino Myllymäki

syvällinen

vähäinen

tehoton tehokas

IT-kustann.

+15 %

-14 %

Liikevaihto

” Ansa ” … 11 % IT-kustann.

-6 %

+35 %

Liikevaihto

” Kasvua IT:llä ” … 7 %

IT-kustann.

±0 %

-2 %

Liikevaihto

” Tullaan toimeen ” … 74 %

IT-kustann.

-15 %

+ 11 %

Liikevaihto

” Öljytty IT ” … 8 %

1

2

tietohallinnon tehokkuus

(arkkitehtuuriohjaus)

Liike-

toiminnan

ja tieto-

hallinnon 

yhteen 

linjaaminen
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Miksi IT-kuluista
leikkaaminen voi 

johtaa ojasta 
allikkoon? 
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Brynjolfssonin (2005) Pohjolan (2008) kaltaiset tunnetut 
taloustieteilijät ovat osoittaneet, että IT on kansantalouksien 
”uusi sähkö”

IT on tuottavuuden ja talouskasvun tärkein 
lähde sekä kansantaloudessa että 
yksittäisessä yrityksessä

IT-varanto (suhteessatoimialankeskiarvoon)

Tuottavuus
(suhteessa
toimialan

keskiarvoon)

Lähde: Brynjolfsson 2005
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IT:n vaikutus liikevaihdon kasvuun ja 
tehokkuuteen Suomessa 

Lähde: Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010
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Mitä suomalainen aineisto kertoo?

Laman aikana IT:n liikevaihtoa kasvattavan  vaikutuksen ja 
BKT:n kasvun ero kasvoi

– Vastaajat arvioivat vuonna 2009 IT:n kasvattaneen liikevaihtoa 
8,2 % edellisen vuoden aikana ja BKT kasvoi tuona aikana noin 
3,5 % eron ollessa siten noin 5,5 %

– Vastaajat arvioivat vuonna 2010 IT:n kasvattaneen liikevaihtoa 
3,7 % edellisen vuoden aikana ja BKT pieneni 7,8 % tuona 
aikana eron ollessa siten noin 11%.
• Puolet vastaajista toisaalta arvioi 2010, ettei IT ollut kasvattanut 

liikevaihtoa lainkaan

– Ero kustannustehokkuudessa liikkui samaan suuntaan
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Liiketoiminnalle aiheutuvat riskit IT-
kustannuksista säästettäessä 1

Koska IT on nykyisin kaikkialla ja koska se on keskeisin 
tuottavuuden ja talouskasvun lähde, riskinä on tuottavuus- ja 
kasvupotentiaalin leikkaaminen

– IT:n vaikutus pää- ja tukiprosessien ja  tehokkuuteen

– IT:n vaikutus  tuotteisiin ja palveluihin IT-komponenttien kautta

– IT:n vaikutus ohjaukseen operatiivisesta ohjauksesta johdon 
raportointiin

– IT:n vaikutus henkilö- ja ryhmäkohtaiseen tuottavuuteen, 
innovaatioihin, sidosryhmäsuhteiden ja verkostojen hoitoon 
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Liiketoiminnalle aiheutuvat riskit IT-
kustannuksista säästettäessä 2

• Pitkäaikainen kustannusten minimointi saattaa ajaa 
yrityksen tilanteeseen, jossa IT-investointitarve ylittää 
yrityksen rahoituksellisen investointikyvyn

• Osa yrityksistä on heikosti tietoisia IT:n ja liiketoiminnan 
yhteydestä

• Kustannuksista säästäminen kohdistuu kehittämiseen, ellei 
olemassa olevien IT-palvelujen kustannuksiin kajota   
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Onko IT-kustannusten hallinta ja liike-
toimintavaikutusten ymmärrys tärkeää?
-ON, koska niin on mahdollista…

• …kuulua siihen joukkoon 
organisaatioita, jotka hyötyvät 
tietotekniikasta käytöstä kilpailuetua 
tuottavalla tavalla

• … kasvattaa tuottavuutta ja 
liikevaihtoa kohdistamalla 
kustannukset oikein

CxO Mentor Oy 2010
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Kiitos!

CxO Mentor Oy 2010
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Asiantuntijamme KTT Tomi Dahlberg ja DI Reino Myllymäki ovat molemmat kokeneita
tietohallintojohtajia ja pidettyjä luennoitsijoita. Tomi toimii lisäksi professorina Helsingin
Kauppakorkeakoulussa ja Reino puheenjohtajana IT Forumissa ja päätoimittajana Tietohallinnon
JohtamisenKäsikirjassa.

KTT Tomi Dahlberg
Leading Mentor
CxO Mentor Oy

DI Reino Myllymäki
Leading Mentor
CxO Mentor Oy

CxO Academy
CxO Mentor Oy tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä kuulemaan Tietoviikko-lehden 100
suomalaisen tivi-vaikuttajan joukkoon valitsemia asiantuntijoitamme ajankohtaisten aiheiden
yhteydessä. Aamiaistilaisuutemme järjestetään joka toinen keskiviikko klo 8:00-9:30
toimitiloissamme Aviapoliksessa.

Seuraavaksi:

2.6. Reino Myllymäki:

Miten hallita IT:n ulkoistamisen
vaihtoehdot ja välttää 
ulkoistamisen ansat?

16.6. Reino Myllymäki:

Liiketoiminnan ja tietohallinnon 
yhteispeli
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Keskustelua
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Kysymyksiä ja keskustelua 1

• Onko (liiketoiminnan ja IT:n yhteenlinjaamisen
ansaan liittyneessä) tutkimuksessa huomioitu 
yritysten toimialoja? (Ei)

• Onko ”Kasvua IT:llä” –yritykset IT-yrityksiä? (Ei)

• Mikä erottaa “Kasvua IT:llä” ja “Öljytty IT” –
yrityksiä toisistaan?
– Ainakin se, että “Kasvua IT:llä” -yrityksissä on 

kiinnitetty huomiota sekä liiketoiminta-IT -yhteispeliin 
että tietohallinnon tehokkuuteen, “Öljytty IT” –
yrityksissä vain tehokkuuteen

– CxO:n käytettävissä on nyt tuoretta tutkimus-
materiaalia ja pääsemme syvällisemmin kiinni asiaan.
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Kysymyksiä ja keskustelua 2

• Mitä on tapahtunut tehokkuushäviölle vuosina 
2000-2010, ongelmahan on sama nyt kuin 
silloin?
– Mobiililaitteiden lisääntyminen

– Ulkoistusasteen kasvu
• Kommentti: ulkoistaminen on ratkaisu, ei ongelma

• Kommentti: ulkoistussopimukset ottavat harvoin huomioon liiketoiminnan 
muutokset

• Miljardiyrityksissä prosenttipohjainen säästö IT-kuluissa ei 
näy aina edes pilkun takana.

• Säästettäessä ei huomata, mikä olisi IT-kustannusten
lisäyksellä saavutettava hyöty

• IT:stä maksetaan liikaa huonojen sopimusten takia



CxO Mentor Oy 2010

Kysymyksiä ja keskustelua 3

• IT-henkilökunnan hankintaosaamisessa on 
puutteita

• Yritykset siiloutuvat, jolloin päätöksenteko 
menee vaikeaksi: liiketoiminnan tehdessä IT-
päätöksiä kaikki vaikutukset eivät tule otetuksi 
huomioon

• Liiketoiminnalle IT-hankintapäätökset ovat usein 
ainutkertaisia. Jos välit liiketoiminnan ja IT:n
kesken ovat huonot, IT:n kannanotot koetaan 
liiketoiminnassa vastustukseksi
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Kysymyksiä ja keskustelua 4

• Kehittäjäporukka ”nakkaa” järjestelmiin 
liittyvät ylläpidolle, mistä helposti seuraa 
ongelmia

• Liiketoiminta haluaa usein nopeasti liikkeelle, 
minkä takia sopimuksia ei ehditä 
neuvottelemaan kunnolla

• Liiketoiminta ei ymmärrä, mitä IT:n ostaminen 
tarkoittaa
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Kysymyksiä ja keskustelua 5

• Hyvänä keskustelunavaajana liiketoiminnan ja 
tietohallinnon välillä voi olla jonkin neutraalin 
alueen (tietohallinto ei ole vastuussa 
järjestelmähankintapäätöksistä, esim. 
tuotesuunnittelu) järjestelmäluettelo

• Arkkitehtuuriasiat eivät usein kiinnosta 
liiketoimintajohtoa – valitettavasti

• Yrityskauppojen lopputulos menee ansaan vain 
jos johdetaan sinne: yritetään saada IT:llä
aikaan, jotain mitä sillä ei voi saada

• On käynyt niinkin, että liiketoimintaa ei ole 
voitu myydä, koska sitä ei voitu erottaa 
emosta.


