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Tilanne nyt

1. Paine IT:n liiketoiminta-arvon osoittamiseen 
riittävän luotettavilla mittaustuloksilla kasvaa 
jatkuvasti. MIKSI?

2. IT:n liiketoiminta-arvoa mitataan nykyisin vain 
poikkeuksellisesti. MITEN JA MIKSI? 

3. So What - MITÄ TEHDÄ? 



CxO Mentor Oy 2010

Miksi paine IT:n liiketoiminta-
arvon osoittamiseen kasvaa 
jatkuvasti?

CxO Mentor Oy 2010Kuva: D Sharon Pruitt
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IT:n liiketoiminta-arvon osoittamisen 
ajurit

• IT:n yhteys tuottavuuden 
lisäämiseen ja talouskasvuun

• IT:n läsnäolo kaikkialla sekä yhteys 
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen 
ja innovaatioihin

• IT-kustannusten hallinta
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• Suomen kaltaisissa kansantalouksissa IT on merkittävin 
yksittäinen tuottavuuden ja taloudellisen kasvun lähde
– ”Suomen talouden seuraava kasvupyrähdys toteutuu vain, jos 

tietotekniikan hyödyntäminen lavenee kaikkialle: teollisuuteen, 
kauppaan ja palvelusektorille”  (professori Matti Pohjola, 
teknologiateollisuus 2008)

• Väite on yleisesti hyväksytty (mm TT:n ja EK:n tuottavuustyöryhmä) 

samalla kun kysytään miten se muutetaan konkretiaksi yritystasolla

– Vastaukseni: Tietohallinnon johtaminen. IT:n tuottaman 

liiketoiminta-arvon ja IT:n suorituksen mittaaminen on osa sitä 

IT:n yhteys tuottavuuteen ja 
talouskasvuun
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Parempi asiakaspalvelu ja innovatiiviset 
toimintatavat korkealla johdon odotuksissa

© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg: IT-barometri 2010
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IT-barometrien tunnusluvut ja IT-indeksi

IT-indeksi 2010 2010 2009 2008

IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta nykyään 4,47 % 4,46 % 4,45 %

IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta kolmen vuoden kuluttua 4,94 % 4,49 % 4,84 %

IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus organisaation liikevaihtoon viime vuonna 3,66 % 8,19 % 4,27 %

IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannussäästöt osuutena liikevaihdosta 4,28 % 7,57 % 4,54 %

Organisaatiot, joiden mielestä IT-osaajien löytäminen niiden tarpeisiin on vaikeaa 44 % 47 % 52 %

Organisaatiot, joissa IT tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen 

kehittämisen 81 % 81 % 78 %

Organisaatiot, joissa IT:tä kehitetään strategisena voimavarana 63 % 77% 68 %

IT-indeksi 2010 (N=168; 2008=100) 95         123 100

© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg: IT-barometri 2010
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Miten ja miksi IT:n 
liiketoiminta-arvo jää 

osoittamatta ja 
mittaamatta? 

CxO Mentor Oy 2010
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Mittaustuloksia vai uskomuksia?

Kyselyn tulos antaa liian hyvän kuvan tilanteesta, joskin uskallus 
tunnustaa uskomusten vallitsevuus kasvanut

© Tietotekniikan Liitto ja Tomi Dahlberg 2010, IT-barometri 2010
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► IT:n johtamisvastuut määritelty epäselvästi 
koko yritystä koskien ja IT:n strategista 
vastuuta ei ole lainkaan

►Tietohallintojohtaja ei kuulu johtoryhmään 
ja keskusteluyhteys on satunnainen 
(”tietohallintoasiat”)

►Toimiva yhteys liiketoimintastrategian ja IT-
strategian väliltä puuttuu, lisäksi suunta on 
yksisuuntainen (IT toteuttaa)

►Tietohallinto on erillään liiketoiminnasta

►Tietohallinnon liiketoimintavaikutusten 
mittaamista ei tunneta edes ajatustasolla, 
siiloutuminen tyypillistä

Vain IT johtamiskyvykkäät organisaatiot 
ymmärtävät IT:n arvonmittauksen tarpeen

Heikosti IT-johtamiskyvykkäät yritykset (yli 80 %)

►Toimitusjohtaja johtaa IT:n hyödyntämistä 
asettaen suunnan ja on muutoin vahvasti 
mukana

►Tietohallintojohtajalla on jatkuva pääsy 
strategiatyöhön (asemansa ja) päivittäisten 
keskustelujen kautta

►Toimiva yhteys liiketoimintastrategian ja IT-
strategian välillä on olemassa ja se on 
aidosti kaksisuuntainen

►Tietohallintoa ajatellaan ja johdetaan 
liiketoiminnan toteuttamisena

►Tietohallinnon liiketoimintavaikutuksia ei 
mitata, mutta suorituskykyä mitataan

IT-johtamiskyvykkäät yritykset (alle 20 %)

Tutkimme keväällä 2008 sekä keväällä 2009 tietohallinnon roolia yritysten strategiatyössä:

Lähteet: IT expert or business executive? The changing role of the CIO. 2008. Ernst & Young and Helsinki School of Economics ja  Quest for 
the strategic value of IT – How CEOs view IT. 2009. Ernst & Young and Helsinki School of Economics 
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Miksi liiketoiminta-arvo jää mittaamatta?

• Onko IT:n liiketoiminnalle tuottamaa 
arvoa mahdotonta mitata aikaviiveen ja 
väliin tulevien tekijöiden vuoksi?

• Onko puute sopivista mittareista?

• Onko puute sopivista mittausmenetel-
mistä ja -järjestelmistä?

EI, EI ja EI
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Mitä YRITYSTEN TUNNUSLUKUJA mitanneet 
tutkimukset kertovat IT:n liiketoiminnalle 
tuottamasta arvosta?

Yritykset, jotka noudattavat hyvää tietohallintatapaa saavat selvästi enemmän 
liiketoimintahyötyä IT:n käytöstä

– MIT (2004, n=256): Nk.” IT savvy” yrityksillä liiketoiminnan kasvu ja 
kannattavuus oli 20% korkeampi ja IT investointien tuottoaste 40 % suurempi 
kolmen vuoden aikana  

– Bain & Company (2006, n=503): parhaan 7%:n liikevaihto kasvoi 38% 
keskivertoa enemmän ja IT kulut olivat 6% keskivertoa alempia – ”IT enabled 
growth” 

– Keystone Strategy, Harvard Business School, Microsoft (2006, n=160 
teollisuusyritystä USA, Japani, EU): IT -johtamiseltaan paras 25 prosenttia 
kasvatti liikevaihtoaan noin 7 prosenttia enemmän kuin heikoin neljännes 
vuosina 2002–2005.

– Ernst & Young (2008, n=27, haastattelu Suomi): Alle 20 % yrityksistä saa 
merkittävää strategista ja liiketoiminnallista hyötyä IT:stä

Käytetään samoja mittareita, joilla liiketoimintaa mitataan!
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Aineeton 

Ei yksin rahassa
mittaaminen

Konkreettinen
raha/tehokkuus

Tuotot ja
kustannukset

Information Economics -mittarit, 
esimerkiksi tahmeus vaihtaa

IT:n tuloskortti (vastaava)

Kustannus-hyöty -analyysi

Investoinnin ROI-tuotto %
Investoinnin IRR-tuotto % 
Diskontatut kassavirrat
Takaisinmaksuaika
Tapahtuma/yksikkökustannus

IT:n arvontuoton ja tehokkuuden mittaamis-
menetelmiä on olemassa runsaasti 

MUISTA !!!

Laskelmien 
oltava 
uskottavia 
oletuksiltaan ja 
luvuiltaan –
etenkin tuotot

Laskelmien 
toteutuminen 
todennettava 

Abstraktioaste
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IT:n tuloskortti – esimerkki mittausjärjestelmästä, jolla yhteys 

liiketoiminnan missio-, visio- ja strategiamäärityksiin

Asiakasnäkökulma /Käyttäjän näkökulma:
Minkälaisena asiakkaat/käyttäjät kokevat IT-yksikön

palvelukyvyn? 

Missio: 

– Olla ensisijainen IT-ratkaisujen toimittaja

Strategia: 

– Olla ensisijainen sovellustoimittaja

– Olla ensisijainen toteuttaja 

– Kumppanuus käyttäjien kanssa

– Saavuttaa käyttäjätyytyväisyys

Sisäiset prosessit / Toiminnallinen tehokkuus:
Kuinka tehokkaita ja tuottavia IT-prosessit ovat ?

Missio: 

– Tuottaa tehokkaita ja tuottavia IT-sovelluksia ja -

palveluja 

Strategia:

– IT-henkilöstön johtaminen 

– Tehokas ohjelmistotuotanto

– Tehokas toiminta

– Tehokas ongelmanratkaisu

– Riittävä käyttäjäkoulutus

Lähde: Van Grembergen

Talouden näkökulma / Liiketoiminta-arvo: 
Millaisena liiketoimintajohto näkee IT-yksikön tuloksen?

Missio: 

Saavuttaa IT-investoinneille haluttu tuotto

Strategia:

Kontrolloida IT-kuluja

Seurata IT-projektien liiketoiminta-arvoa

Seurata IT-yksikön tuottamaa liiketoiminta-arvoa

Mahdollistaa uusia edellytyksiä liiketoiminnalle 

Oppiminen ja innovatiivisuus / Tulevaisuuden 

näkökulma: 
Kuinka hyvin IT-toimintaa vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ?

Missio: 

– Kehittää liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia 

vastata tulevaisuuden haasteisiin

Strategia:

– IT-henkilöstön riittävä koulutus ja 

– IT-henkilöstön riittävä osaaminen

– Tutkia uusia/nousevia teknolgisia mahdollisuuksia

– Sovellusportfolion ikä
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Parannamme tietoteknisen 
henkilöstön kyvykkyyksiä

(tulevaisuuden ja 
uusiutumisen näkökulma)

Tuloskortin kausaalisuhteiden hyödyntäminen

JOS

Tuloskortin mittareiden kausaalisuhteiden hyödyntäminen 

kasvattaa sen käytöstä saatavia hyötyjä

NIIN

NIIN NIIN

Tämä johtaa käyttäjien
odotusten ja tarpeiden

parempaan toteutumiseen

(tuottavuus ja tehokkuus)

(käyttäjän näkökulma) (arvo liiketoiminnalle)

Tämä lisää palvelujen 
kehittämisen ja tuottamisen 
tuottavuutta ja tehokkuutta

(tuottavuus ja tehokkuus)

Tämä johtaa käyttäjien 
odotusten ja tarpeiden 

parempaan toteutumiseen

(käyttäjän näkökulma)

Tämä lisää liiketoiminnan 
tietotekniikan käytöstä 

saamaa hyötyä

(arvo liiketoiminnalle)
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Jos mittareita ja 
mittausjärjestelmiä on 
olemassa, miksei niitä 

käytetä?

CxO Mentor Oy 2010
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ITIL-MITTARITUTKIMUKSEN TULOKSIA (1):

Pitkä matka liiketoiminta-arvon mittaamiseen

ITIL-prosessien kypsyystasot ja niitä heijastavat mittarit eivät 

vielä mahdollista IT:n liiketoiminnalle tuottaman hyödyn 

arvioimista

• Jotta ITILin mittareita voidaan käyttää liiketoiminnan johtamisen apuna tulee 

prosessien kypsyystason olla riittävä – toteutuu vain harvoissa yrityksissä 

lähinnä joillakin IT-palveluntarjoajilla

– Havainto koskee sekä päivittäisen liiketoiminnan johtamista että koko liiketoiminnan 
(tai liiketoimintayksikön) johtamista

– IT-palveluntarjoajilla paremmat valmiudet liiketoiminnan johtamiseen

• Mittaaminen ja mittarit painottuvat jokapäiväisen, operatiivisen IT:n tekniseen 

toimivuuteen ilman selkeää yhteyttä tai ilman mitään yhteyttä liiketoimintaan 

ja liiketoiminnan prosesseihin

– Poikkeus: IT-palveluntarjoajille IT-palvelujen tuotanto- ja tuotantoprosessien hallinta 

ovat osa liiketoiminnan toteuttamista
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ITIL-MITTARITUTKIMUKSEN TULOKSIA (2): 

Haasteena mittaamisen tavoitteellisuuden lisäys

Vain harvassa organisaatiossa mittareiden käyttö perustuu selkeään 
ja tavoitteelliseen suunnitteluun ja sitä tukevaan toimintojen 
systemaattiseen kehittämiseen
• Käytössä olevien mittareiden kokonaismäärä on suuri nousten eniten käytettyjen ITIL-

prosessien osalta jopa 20-30 mittariin

• Käyttökelpoisuudeltaan heikoksi arvioituja mittareita on käytössä runsaasti
– Kyselyssä tarjotusta 105 mittarista 9 arvioitiin käyttökelpoisuudeltaan keskimäärin 4:ksi tai 

paremmaksi (4= kokemuksemme mittarin käyttökelpoisuudesta on hyvä) –
käyttäjätyytyväisyys

– Palveluntarjoajat kokivat useimmat mittarit käyttäjäyrityksiä käyttökelpoisemmiksi ja hyvien 
mittarien määrä oli jonkin verran suurempi

– Erot palvelutarjoajien ja käyttäjäyritysten mittareiden käyttökelpoisuusarvioiden välillä eivät 
kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.
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IT käynnistyy operativisesta mallista - niin myös
tuotetun arvon mittaaminen

Strategia
Teollisuusala ja markkina-asema

Strategiset tavoitteet

Liiketoimintamalli
Miten hankimme tuloja?

Mikä osa tuloista jää yritykseen ja 
muodostaa voittojen perustan?

Mitkä ovat tavoitteemme? 

Miten teemme rahaa?

Operatiivinen malli
Miten toimimme?

Miten kehitämme ja ylläpidämme
operatiivista malliamme?

Missä ja miten toimimme? 

Voimmeko tehdä
voittoa liiketoi-
mintamallillam-
me?

Luoko operatiivinen
mallimme voittoa ja 
auttaakose kehittämään
toimintaamme?

Prosessit
Ydin- ja tukiprosessit

Toiminnot

Tietotekniikalla mahdollistaminen ja tukeminen

Tieto, informaatio
Kriittinen tieto (MD)
Transaktiotieto

Tietojärjestelmät
ERP, CRM, …
HR, Office, …

IT-infrastruktuuri
Verkot, ...
Laitteet, ...

Luommekoarvoa – teemmekö oikeita asioita?
Onnistummeko – teemmekö asiat oikein?
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Arvontuotolle keskeisiä kysymyksiä

• Onko tärkeimmillä prosesseilla, funktioilla, 
tuotetuilla palveluilla … liiketoimintamittarit?

• Onko  niiden tukena käytettävillä 
tärkeimmillä tiedoilla omistajat ja mittarit?

• Onko niiden tukena käytettävillä 
keskeisimmillä sovelluksilla omistajat ja 
mittarit?

• Onko niiden tukena käytettävällä IT-
infrastruktuurilla omistajat ja mittarit? 
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So What? 

Miten tästä eteenpäin?

Kuva: Lvklock @ Wikimedia Commons CxO Mentor Oy 2010
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Askeleet eteenpäin

1. Päätä aloittaa  - johda

2. Tunnista mitä olet mittaamassa ja 
mihin mittareita käytetään –
mittareita ja menetelmiä on

3. Tarkista mitä jo on ja  hyödynnä 
niitä samalla kun kehität arvon 
mittaamista
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Mittaamiseen - ja arvioinnin -
kehittämisaskeleet

Vaiheet kysymysmuodossa:

1. Mitä aiot mitata (palvelu, prosessi, henkilö/tiimi, hanke, …; liiketoiminta-arvo -
suorituslaatu;  päästä päähän, prosessin vaihe, toistuva suoritus, … )?

2. Mitä haluat saavuttaa mittaamisella (mittaamisen tavoitteet)?

3. Keitä mittaaminen koskee ja mitä odotat asianosaisten tekevän mittaustulosten 
perusteella?

4. Mihin mittaaminen kohdistuu (toteutunut suoritus (KPI), toteutuva tulos, (KGI))?

5. Millaisia ovat sopivat mittarit ja mittausmenetelmät? 

6. Mistä tieto saadaan luotettaviin ja harhattomiin mittareihin?

7. Milloin mittaaminen toteutetaan ja miten mittaustulokset raportoidaan?

8. Mitä toimenpiteitä raportoiduista mittaustuloksista tulee seurata

9. Miten raportoidun mittaustiedon käyttöä ja kehittävien toimenpiteiden 
toteuttamista seurataan ja valvotaan?
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CxO Toolboxissa mm. 

• Mittaamisen kehittäminen
• Strategisten tavoitteiden, vahvuuksien ja 

liiketoiminnan ajureiden yhdistämiseen 
perustuva arvon mittaaminen

• Tuloskortti - IT tuloskortti
• Indekseihin (perceived and measured) 

perustuva mittaaminen
• Investointien arvonmääritys
• ITIL- ja CobiT-mittarit
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Kiitos!

CxO Mentor Oy 2010
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Keskustelua 1

• Jos IT on kaikkialla, niin eikö kaikki 
vaikuta IT:hen

– Eroja on yritysten välillä

– Suoritus on aina mitattavissa

– Ongelma on, miten mitata sitä miten IT 
auttaa saavuttamaan hyötyjä 
yritystasolla.
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Keskustelua 2

• Mitä muuta yrityksissä mitataan?
– Hyvä kysymys
– Pitäisi luopua erillisistä IT-mittareista pl. jotkin 

tekniset palvelut
– Pitäisi mitata palveluja ja prosesseja
– Esimerkiksi kun tutkittiin, mitä tietoa käytettiin 

oikeasti, raportointia voitiin vähentää muutamaan 
sivuun

– Kaikki tukifunktiot – talous, HR, riskienhallinta -
periaatteessa miettivät samaa asiaa; miten mitata 
toimintaa
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Keskustelua 3

• Johdolle suunnatut mittaristot, jossa 
on yleisnäkymä, ovat tulleet (taas) 
muotiin
– ”Mittareiden ylijäämätuotanto-paradoksi”
– Erilliset IT-mittarit aivan hyödyttömiä 

johdon mittaristossa
– Tärkeää olisi prosessien toiminta
– IT:n häiriöt esimerkiksi pitäisi kuvata 

todellisina liiketoimintavaikutuksina
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Keskustelua 4

• Web-pohjainen asiakaspalvelu-kanava 
voidaan korvata puhelinpalvelulla. IT:n
hyödyt, miten mitataan?
– IT:n vaikutuksista esimerkiksi 

varastonhallinnan toimivuuteen ovat 
vaikkapa hävikki, varaston kiertonopeus, 
joita verrataan toimialan yleistasoon

– Kun siirrytään tuettavan prosessin tai 
funktion näkökulmaan, IT vs. liiketoiminta-
problematiikka häviää.
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Keskustelua 5

• Miksi IT:n tuomat hyödyt ovat 
tutkimuksissa romahtaneet?
– Vuoden 2009 tutkimus tehtiin vuoden 2008 

lopussa, jolloin yritykset varautuivat lamaan 
sekä IT-kuluja leikkaamalla että pyrkimällä 
luomaan uutta liiketoimintaa

– Vuoden 2010 tutkimuksen yhteydessä 
leikkaukset ovat toteutuneet, mutta uutta 
liiketoimintaa ei ole syntynyt ja uuden 
liiketoiminnan kiinnostavuus on vähentynyt
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Keskustelua 6

• Tutkimustuloksista…
– Yritysjohto on todella tyytymättömiä IT:hen, 

kolmannes antoi eräässä tutkimuksessa 
kouluarvosanan 4 (asteikolla 4-10). Osittain 
tyytymättömyys johtuu siitä, että palveluja on 
heikennetty resursseja vähentämällä, enimmäkseen 
tyytymättömyys kohdistuu tietohallintojohtoon

– HR-johtajat(kaan) eivät ole johtoryhmässä, koska HR-
asiat eivät ole kunnossa. Myös johtoryhmiin kuuluvien 
tietohallintojohtajien määrä on vähentynyt.

– On paradoksi, että operatiiviset asiat kuntoon 
laittamalla pääsee mukaan strategisten asioiden 
suunnitteluun. Mutta niin se on.
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Asiantuntijamme KTT Tomi Dahlberg ja DI Reino Myllymäki ovat molemmat kokeneita
tietohallintojohtajia ja pidettyjä luennoitsijoita. Tomi toimii lisäksi professorina Aalto-
yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja Reino puheenjohtajana IT Forumissa ja päätoimittajana
Tietohallinnon Johtamisen Käsikirjassa.

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:

8.9. Palveluyksikön 360° -

palautteen kerääminen ja viestintä/

Reino Myllymäki

22.9. Menestyksekkään IT:n

hyödyntämisen vaatimien 
kyvykkyyksien kehittäminen/

Tomi Dahlberg
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Ajankohta Aihe Luennoitsija

25.8. IT:n liiketoiminta-arvon mittaaminen Tomi Dahlberg

8.9. Palveluyksikön 360° -palautteen kerääminen ja viestintä Reino Myllymäki

22.9. Menestyksekkään IT:n hyödyntämisen vaatimien kyvykkyyksien kehittäminen Tomi Dahlberg

6.10. Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen organisointi Reino Myllymäki

20.10. IT Governancen ja IT:n johtamisen suhde Tomi Dahlberg

3.11. Asiakaspalautteen perusteella valittava aihe ja puhuja aiheen mukaan NN

17.11. Liiketoimintalähtöinen IT-strategiatyö Reino Myllymäki

1.12. Innovaatiotoiminta ja jatkuva kehittäminen
Tomi
Dahlberg

15.12 Asiakaspalautteen perusteella valittava aihe ja puhuja aiheen mukaan NN

22.12.
Jouluspecial lounasaikaan:
kaksi puhujaa, kaksi ajankohtaista aihetta

Tomi & Reino

CxO Academyn syksy 2010
Luennot keskiviikkoisin klo 8:30-9:30

Muutokset mahdollisia www.cxomentor.fi/academy CxO Mentor Oy

http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
http://www.cxomentor.fi/academy
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Työnimellä 
”Tietojärjestelmäprojektin 
sudenkuopat” kulkenut 
kirjaprojekti on loppusuoralla 
… julkistetaan 7.10.2010 
Onnistunut ERP-projekti –
tapahtumassa!
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Tiedämme, miten saadaan aikaan

Onnistunut ERP-projekti
Miksi jotkut projektit onnistuvat, toiset ei? Miten vältät 
harhapolut? Oikotiet, onko niitä? Miten saat valmista 
ajoissa? Olet tervetullut kuuntelemaan ja osallistumaan 
keskusteluun!

Veloitukseton ajankohtaisseminaari 
7.10.2010 klo 9-12 Finlandiatalon 
Terassisalissa
Osoite: Mannerheimintie 13, 00100 HELSINKI

Yhteistyössä:

CxO Academy

SOLTEQ

ProjectTOP.fi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

www.onnistunut-erp-projekti.fi

KUTSU
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IT GOVERNANCE FORUM 14.9.
IT:n kyvykkyyksien hallinta ja kehittäminen -
IT Goverance Forumin aamiaisseminaari 14.9.

IT Governance Forum -aamiaisseminaari 
pidetään Ernst & Youngilla 14.9. Alustajina 
Helena Åhman Hunting Minds Oy:stä, Marko 
Mäki-Ullakko Neste Oil Oyj:ltä ja Ville Storm
Ernst & Youngilta.

Lisätietoja: pertti.jarvenpaa(at)igp.fi
tai 
jorma.hanninen(at)igp.fi.

Yhteistyökumppanin tilaisuus
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Täytä palautelomake!

Kaikkien palautelomakkeen 
palauttaneiden kesken 
arvomme pullon mainiota…

…The Mentors Shiraz -
punaviiniä kahdesti 
syyskauden 2010 aikana!


