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Tietohallinnon organisointi on 
yllättävän vähän tutkittu alue
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Emme usko, että on olemassa jokin 
yksi ja oikea tapa organisoida tieto-
hallinto.

Tiedämme, että vaihtoehtoisia 
tapoja on useita.

Oikean tavan etsiminen kannattaa 
aloittaa ymmärtämällä liike-
toiminnan tarpeet, yrityksen 
johtamistapa ja sen toiminnan 
erityispiirteet.

One Truth?
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CxO:n liiketoimintalähtöinen tapa miettiä
IT:n organisointia

Yritysstrategia, 
-rakenne ja

johtamistyyli

Liike-
toimintojen

luonne ja
tarpeet

Tieto-
hallinnossa

maksimoitavat
kilpailuedut

Nykytilan ja
tavoitetilan
välinen ero

Keskitys, 
hajautus vai

hybridi?

Tieto-
hallinnolta
odotettu

palvelutyyli

Tietohallinnon
sisäinen

organisointi

Organisoinnin
kehitys-
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YRITYSSTRATEGIA, -
RAKENNE JA
JOHTAMISTYYLI
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Yritysstrategia ja yrityksen rakenne

Taloudellinen ohjaus Strateginen ohjaus Strateginen suunnittelu
Konsernihallinto asettaa tavoitteita ja 

valvoo investointeja. Liiketoiminnat 
sovittavat strategiansa tavoitteisiin. 

Konsernissa on vähän yhteisiä 

resursseja. 

Konsernihallinto koordinoi strategista 

suunnittelua; liiketoiminta kehittää 
strategian ja toimeenpanee sen. 

Konsernissa on joitakin yhteisiä 

resursseja.

Konsernihallinto suunnittelee ja 

koordinoi; liiketoiminta toimeenpanee. 
Konsernissa on paljon yhteisiä 

resursseja. 

Investointi-

yhtiö

Holding-yhtiö Konglo-

meraatti

Yhtenäinen 

konserni

Synerginen 

yhtiö

Integraatti

Liiketoimintojen 

välillä ei siteitä. 
Tytäryhtiöiden 

omistus voi olla 

vain osittainen.

Liiketoiminnot 

itsenäisiä. 
Tytäryhtiöillä sama 

omistaja.

Liiketoiminnot 

erillisiä mutta 
ansaintalogiikka 

on sama.

Liiketoiminnot 

erillisiä mutta 
johtamistapa ja 

arvot yhteisiä.

Liiketoiminnoilla on 

merkittäviä 
yhteisiä 

resursseja.

Liiketoiminnot ovat 

teknisesti ja 
logistisesti 

toisistaan riippuvia.

Hajanainen Hybridi (federatiivinen) Keskitetty

Ei yhteisiä sisäisiä palveluja. Jotkin sisäiset palvelut on keskitetty. Paljon keskitettyjä sisäisiä palveluja.

Lähde: Goold & Campbell: “Strategies and styles: The Role of the Centre in Managing Diversified Corporations”. Oxford, 1987 &
Vesa Tiirikainen 1999 via Sara Jahkonen 2008 & Reino Myllymäki 2008

”normaali” yrityksen orgaaninen kehitys

yritysostojen yritystä hajauttava vaikutus
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Paljon

Keskitetty
Hybridi

(federatiivinen)

Vähän

Emoyhtiöjohtoinen Hajanainen

Keskitetty Paikallinen

Liiketoiminnan päätöksenteon painotus

Synergia vs paikallinen päätöksenteko

Lähde: John Mahoney: “Selecting the Position and Structure of the IT Organization”. Symposium presentation in 
Gartner Symposium/ITxpo Cannes, 2007.

Orgaaninen kehitys 
synergisten 
kehitysprojektien avulla

Yritys-
kauppojen vaikutus
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Johtamismallien yhteenveto

Organisointitapa Edut Haitat

Keskitetty Mittakaavaedut, tehokkuus, kustannusten 
näkyvyys ja hallinta. Yritysten yhteisten 
järjestelmien kehittäminen ja integrointi 
helpompaa.

Jäykkyys, liiketoiminnan ja palvelun etäisyys, 
paikallisten tarpeiden huomioon ottamisen 
vaikeudet.

Hybridi (federatiivinen) Yhdistää keskitetyn ja hajautetun mallin hyvät 
puolet. Helpottaa yritys- ja paikallistason 
tarpeiden huomioon ottamista.

Keskitettyä tehottomampi: monenkertaiset 
järjestelmät, koordinointi ja yleiskulut. Vaatii 
vahvaa hallintoa!

Hajautettu Paikallisten tarpeiden huomioon ottaminen ja 
tunteminen, kehityksen nopeus.

Sama asia ratkaistu moneen kertaan → 
korkeat kustannukset. Asiantuntemuksen 
hallinta. Arkkitehtuurin pirstaloituminen.

Lähde: Chuck Tucker: “The New Shape of IS”. Gartner briefings, 2004.
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Vallan kolmijako

• Perustuu Charles-Louis de Secondat de Montesquieun kirjaan ”Lakien 
henki” vuodelta 1748.

• Montesquieun kolmijako-opin mukaan valta jakaantui:
• Lainsäädäntövaltaan
• Toimeenpanovaltaan
• Tuomiovaltaan

• Kolmijako sovellettuna yrityksiin jakaa kokonaisuuden:
• Linjaamistoimintoon (vs. lainsäädäntövalta)
• Palveluihin (vs. toimeenpanovalta)
• Tarkastustoimeen (vs. tuomiovalta)

• Montesquieun kolmijako-opin mukaan vallan elementit tulisi hajottaa:
• Palvelujen tulee nauttia linjaamistoiminnon luottamusta (vs. parlamentarismi)
• Muutoin liian läheiset kytkennät johtavat väärinkäytöksiin ja kriiseihin.
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Tietohallinnon organisoinnin perusta

Tietohallinto

IT-palvelut

Kehityspalvelut Jatkuvat palvelut

Hankinnat – Kokonaisarkkitehtuuri – Tietoturva – Talous – Tarkastus

Help Desk

Data Center

Network Mgmt

Workstation delivery

Software delivery

Identity Mgmt

PMO

Relationship Mgmt

Project Manager Pool

ERP CC

EAI CC

BI CC
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LIIKETOIMINTOJEN
LUONNE JA TARPEET

CxO Mentor Oy 2010



CxO Mentor Oy 2010

Liiketoiminnat ovat erilaisia

Atomeja Bittejä

Ladunaukaisija

Perässähiihtäjä

Otetaan riskejä

Vältetään riskejä

Kilpaillaan hinnallaMarginaali!

Tutkitaan ja kehitetään

Laatu Ominaisuudet

Matalat IT-kustannukset

Taktinen IT

Korkeat IT-kustannukset

Strateginen IT
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Liiketoiminnan odottama palvelutyyli

Tuotekehittäjä

Hintakilpailija

Raaka-aine
Energia

PankkiTavara MediaVakuutusPalvelu

IT = palvelu
IT arvaa liiketoiminnan tarpeet

Palvelua saa rahalla
Luotettavuus on arvo

IT = säästökeino tai -kohde
Kokonaiskustannukset alas
Yksikkökustannukset alas
Ennustettavuus on arvo

IT = kilpailukeino
IT on osa tuotetta

Hyödyt tärkeämpiä kuin raha
Uusin teknologia on arvo

IT = liiketoiminta
Saumaton yhteistyö

IT:llä tehoa prosesseihin
Prosessit ovat arvo
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TIETOHALLINNOSSA
MAKSIMOITAVAT
KILPAILUEDUT
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Tietohallinnon rajapinnat

Tietohallinnon
sisäinen

organisointi

Kumppani-
rajapintta

Yritysjohto-
rajapinta

Käyttäjä-
rajapinta

Liike-
toiminta-
rajapinta

Käyttäjärajapinnan 
best practice –

ratkaisu on Service 
Desk, joka toimii 
”yhden luukun” –

periaatteella 
asiakkaiden suuntaan.

Liiketoimintojen IT-asioita
hoitaa liiketoimintaan ja sen 

järjestelmiin perehtyneet 
henkilöt.  Rajapinnan 

hoitamisen merkitys kasvaa, 
jos liiketoiminnot poikkeavat 

toisistaan.

Kumppanirajapinnan hoito ja IT-
hankintatoimi kannattaa 

keskittää, tilaaminen voidaan 
hajauttaa.

Yritysjohtorajapinnan tärkein 
lenkki on tietohallinnon 

johtajan ja hänen 
esimiehensä välinen 

yhteistyö.
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Tietohallinnon sisäinen organisointi

Maksimoitava kilpailuetu Ensisijainen rakenne

IT-omaisuuden
ja –osaamisen mittakaavaedut

Teknologiapohjaiset siilot

Yhteistyö liiketoiminnan 
kanssa

Liiketoimintayksiköt

Palvelun laatu ja tehokkuus IT-palvelut

Liiketoimintatieto,
-prosessit ja -verkostot

Liiketoimintaprosessit tai –tieto

Mukailtu lähteestä: John Mahoney: “Selecting the Position and Structure of the IT Organization”. 
Symposium presentation in Gartner Symposium/ITxpo Cannes, 2007.
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Tietohallinnon 
palveluyksikön

johto

Tietoliikenne- ja 
konesali-
palvelut

Työasema-
palvelut

Tietojärjes-
telmien kehitys 

ja integrointi

Tietojärjes-
telmien tuki-

palvelut

Teknologiapohjaiset siilot = Muinaisjäänne
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Soveltuvuus:
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Tietohallinnon 
palveluyksikön

johto

Tietoliikenne- ja 
konesali-
palvelut

Työasema-
palvelut

Tietojärjes-
telmien kehitys 

ja integrointi

Tietojärjes-
telmien tuki-

palvelut

Teknologiapohjaiset siilot + yhteistyö 
liiketoiminnan kanssa = Linjattu tietohallinto  

Liiketoiminnan 1 palvelujen koordinointi

Liiketoiminnan 2 palvelujen koordinointi

Liiketoiminnan 3 palvelujen koordinointi

 - -

M
P

T
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Tietohallinnon 
palveluyksikön

johto

Palvelut 
käyttäjille

Palvelut 
toimipisteille

Keskitetyt 
palvelut

Palvelut
liike-

toiminnoille
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Palvelulähtöisyys

Soveltuvuus:
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Tietohallinnon 
palveluyksikön

johto

Palvelut 
käyttäjille

Palvelut 
toimipisteille

Keskitetyt 
palvelut

Palvelut
liike-

toiminnoille

   

M
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T
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Palvelujen laatu + liiketoimintalähtöisyys = 
Kytketty tietohallinto

Liiketoiminnan 1 palvelujen koordinointi

Liiketoiminnan 2 palvelujen koordinointi

Liiketoiminnan 3 palvelujen koordinointi

Soveltuvuus:
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Tietohallinnon 
palveluyksikön

johto

Yhteiset master 
data- palvelut

BI- ja 
tietovarasto-

palvelut

Palvelut 
yhteisille 

prosesseille

Palvelut liike-
toiminnan 

prosesseille

Liiketoimintatieto + yhteistoiminta liiketoiminnan 
kanssa = Kattava tietohallinto

  

M
P

T
Y

Liiketoiminnan 1 palvelujen koordinointi

Liiketoiminnan 2 palvelujen koordinointi

Liiketoiminnan 3 palvelujen koordinointi

Soveltuvuus:
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Kiitos!
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Apu haasteisiisi löytyy täältä:

Leading Mentor Tomi Dahlberg, p. 050 550 5718

Leading Mentor Reino Myllymäki, p. 044 306 3954

Leading Mentor Börje Uimonen, p. 050 357 6083

Leading Mentor Mikko Paalasmaa, p. 050 502 6418

Managing Mentor Toni Hinkka, p.  044 306 3949

Url: www.cxomentor.fi Y-tunnus: 2315788-7
S-posti: etu.suku@cxomentor.fi Osoite: Perintötie 2d, 01510 Vantaa

CxO Mentor Oy

CxO Mentor Oy 2010

Emme voi muuttaa kaikkea, jonka kohtaamme. Mutta emme voi muuttaa mitään ennen kuin olemme kohdanneet sen.

-James Baldwin
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Keskustelua 1

• Mihin prosessien kehittäminen kuuluu 
organisoinnissa?
– Se riippuu, siitä millainen yritys on

– Monitoimialayrityksessä prosessien kehittäminen on 
todennäköisesti liiketoimintojen puolella, jolloin 
prosessien kehittämistä tehdään liiketoiminnan ja 
tietohallinnon rajapinnassa IT-palvelujen puolella 
kehityspalveluissa

– Prosessiarkkitehtuuri on osa yritysarkkitehtuuria ja sitä 
kautta kokonaisarkkitehtuurin osa, jolloin yhden 
toimialan yrityksessä prosessien kehittämisvastuuta 
voi olla tietohallinnon puolella.
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Keskustelua 2

• Mitä tietohallinnossa on helppo, mitä vaikea keskittää?
– Tietysti varsinainen tietohallinto, ”The Office of CIO”, on keskitettävä

– IT-palveluiden osalta jatkuvat palvelut, konesalista ja help deskistä
alkaen

– Kehityspalvelujen osalta PMO on syytä keskittää

• Entä mikä osuus on ulkoistettavissa?
– Kypsintä ulkoistettavaa on ollut 1980-luvulta alkaen konesalit, 

helpdesk ja työasemapalvelut jatkuvien palveluiden puolelta ja 
kehityspalvelujen puolelta ohjelmointi.

• Missä organisoidaan vielä teknologisiin siiloihin perustuen?
– 1990-luvulla se oli yleisin organisointitapa

– Ja edelleen siellä missä IT = kustannus.
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Keskustelua 3

• Talouden alamäessä moni yritys siirtyi IT=säästökohde -
nurkkaan
– Totta, lamaan mentäessä yritysten riskinottokyky huononee ja aletaan 

säästämään. IT=säästökohde tai –keino –vaihtoehto on muutenkin se 
perusvaihtoehto, johon palataan, kun liiketoiminnassa menee 
huonosti.

– Gartner havaitsi jo ennen lamaa, että yritykset olivat – toimialasta 
riippumatta - palkkaamassa tietohallintojohtajia retail-businessa, 
jossa on IT:ssäkin tiukempi kustannuskuri.

– Kannattaa myös muistaa, että nelikenttämallissa on kysymys vain 
liiketoiminnan palveluodotusta kategorisoivasta mallista. IT ei muutu 
yhtään sen strategisemmaksi, vaikka sen suhteellinen osuus 
nouseekin liikevaihdon puolittumisen seurauksena tai sillä on 
valmiiksi korkea kustannustaso holtittoman hoidon seurauksena. 
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Keskustelua 4

• Mihin demand-supply –ajattelussa demand-puoli kuuluu?
– Riippuu yrityksestä.

– Perimmältään se on osa liiketoiminnan ja tietohallinnon 
vuoropuhelua relationship management –rajapinnassa; liiketoiminnan 
tarve on tietenkin se perustavaa laatua oleva demand, jonka 
asettamisen vastuu on liiketoiminnalla.

– Relationship management voi kuitenkin kuulua myös tietohallinnon 
tehtäviin, joka muutenkin on suurelta osin kehittää 
linjaamistoiminnon ja kokonaisarkkitehtuurin kautta demand-puolta.

– Yksinkertaistettuna (tätä ei käyty läpi keskustelussa)
• Demand = liiketoiminnan yksilölliset vaatimukset (relationship management –asiaa) ja 

yhteiset vaatimukset (tietohallintoasiaa)

• Supply = IT-palvelut = jatkuvat palvelut + kehityspalvelut
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Keskustelua 5

• Missä on päätöksentekovalta esim. kehityskohteita 
priorisoitaessa?
– Projektisalkkua hallitaan projektitoimistossa (PMO)

– Käytännössä priorisointipäätökset viedään tietohallinnon 
johtokunnalle (IT Board) tai yrityksen johtoryhmälle.

– Liiketoiminnan palveluodotuksesta riippuu, miten kehityskohteita 
priorisoidaan: yrityksissä, joissa IT=säästökohde tai –keino, budjetti on 
kiinteä, jolloin oikeasti kehityskohteet on laitettava 
tärkeysjärjestykseen, jotta kustannukset saadaan pidettyä aisoissa.

– Yrityksissä, joissa IT = palvelu, voidaan päättää esim. että kaikki kolma
projektia on vietävä läpi samaan aikaan, jolloin tietohallinto hankkii 
tarvittavat resurssit ja ”se maksaa, minkä maksaa”.
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Keskustelua 6

• Paljon riippuu siitä, missä kehitysrahat ovat
– Totta. Ja kyllähän ne periaatteessa liiketoiminnalla pitäisi olla. (Ja 

yhteisten prosessien osalta ao. keskitetyllä palveluyksiköllä, kuten 
taloushallinnolla).

• Jos CIO raportoi CFO:lle tietohallinto on vasemmassa 
alakulmassa (IT=säästökohde tai –keino).
– Olen eri mieltä. 

– CFO:t ovat toki usein kustannus- ja säästämisorientoituneita

– Mutta CIO:n kuulumisen yrityksen johtoryhmään määrää ensisijaisesti 
yrityksen muut ominaisuudet.

– Hypoteesini on seuraavalla kalvolla.
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CIO on johtoryhmässä

CIO  ei ole johtoryhmässä

Reinon hypoteesi

Tuotekehittäjä

Hintakilpailija

Raaka-aine
Energia

PankkiTavara MediaVakuutusPalvelu

Johtoryhmän työlistan 
täyttävät liike-

toiminnan riski-

projektit, ei IT-asiat.

Koska liiketoimintaa ei 
ole ilman IT:tä, ei ole 

mieltä jättää CIO:ta

johtoryhmän 

ulopuolelle
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Keskustelua 7

• IT-ihmiset liiketoiminnassa kuuluvat tietohallintoon…
– Pitää paikkaansa. IT-johtamismalli / IT Governance Model määrittää 

laajasti käsitellyn tietohallinnon osien roolit.

• Jos on pyrkimys pitää IT ketteränä, mikään ei ole irrallista…
– Kaikki IT:n tekeminen kohdistuu suoraan tai epäsuoraan 

liiketoimintaan, joten tietohallinnolla ei ole mitään ”ikiomaa”.

– Organisaatiot ovat itse asiassa kuvauksia nokkimisjärjestyksestä 
eivätkä kuvauksia toimintatavoista. Parhaimmillaan toki organisointi 
tukee tehokasta toimintaa eikä estä sitä.

– Loppupelissä IT:n organisoinnin määrää se, millaisia henkilöitä on 
käytettävissä.
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Keskustelua 8

• Monesti IT = black box
– Johtoryhmä hyväksyy IT:n keskittämisen ja kun sitä aletaan 

toimeenpanna, samat johtajat valittavat vaikka ovat olleet asiaa 
päättämässä … tätä skitsofreniaa en jaksa olla ihmettelemässä

– Monesti IT:n organisointi on tietohallintopäällikön tai –johtajan oma 
asia.

– Parhaimmillaan asiat ovat silloin kun IT ei näy eikä tietohallinto-
päällikön puhelin ei soi

• Tätä organisointia ei voi suoraan soveltaa muihin 
palveluihin

• Tietohallinto in english?
– Information management, IT management,…


