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IT Governancea koskeva ymmärrys 
on vasta syntyvaiheessa 
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CxO:n liiketoimintakeskeinen tapa miettiä 
IT:n hallintatapaa 

IT:n 
hallintatavalla 
ja johtamisella 
tavoiteltavat 

hyödyt

IT:n hallinta-
tapa: kehittä-

misen, tuotan-
non ja riskien 
johtaminen

IT-päätöksiä
koskevien 
oikeuksien  
jakaminen

Delegointi 
alaspäin
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IT:lle, 

delegoinnin, 
mittaamisen ja 

seurannan 
kohteet

IT:n hallinta- ja 
johtamis-

toimintojen 
vastuutus

Vastuumatriisi
Tarkentavat 

mastuu-
matriisit
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Emme usko, että on olemassa yksi 
oikea tapa hallita (govern -> governance / 

hallintafunktio) ja johtaa (manage -> management 

/johtamisfunktio) tietoa ja tietotekniikan 
hyödyntämistä.

Tiedämme, että vaihtoehtoisia 
tapoja on useita.

Omalle organisaatiolle parhaiten 
sopivan tavan löytää hyödyntämällä 
käyttökelpoisia kehikoita.

Yksi totuus?
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IT:n hallintatavalla 
ja johtamisella 
tavoiteltavat 

hyödyt
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Minkä ongelmien ratkaisemista IT 
Governance lupaa?

• Niin kutsuttu IT-investointiparadoksi – miten IT 
saadaan lisäämään tuottavuutta ja arvoa 
(hallintatavan perustelu)

• Ylimmän johdon, yksikköjen johdon saaminen IT 
johdon rinnalle johtamaan tiedon ja tietotek-
niikan hyödyntämistä – näkyvät tavoitteet ja 
vastuujako (vastuukartta tai -matriisi)

• IT:n vaikutusten arviointi ja mittaus – tiedon ja 
tietotekniikan hyödyntämisen näkyvät tulokset 
sekä niiden seuranta (IT:n tuloskortti)  IT-kulujen

musta aukko
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Onko lupaukset lunastettu?

• Lisääkö IT merkittävästi tuottavuutta, tehokkuutta 
ja kasvua organisaatioissa?

• Toimiiko ylimmän johdon, yksiköiden johdon ja IT-
johdon yhteistyö tiedon ja tietotekniikan 
hyödyntämisen johtamisessa?

• Mitataanko tiedon ja tietotekniikan 
hyödyntämisen vaikutuksia (liike)toimintaan?

Suurimmassa osassa organisaatioita: 
EI, EI ja EI
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Onko olemassa parempi tapa? EI

Organisaatiot, jotka noudattavat hyvää tieto-
hallintatapaa saavat selvästi muita organisaa-
tioita enemmän liiketoimintahyötyä ja 
kilpailuetua IT:stä

– Nopeampi liikevaihdon kasvu

– Parempi kannattavuus

– Korkeampi IT-investointien tuotto

– Alhaisemmat IT-kulut

– Suurempi organisaation ja sen toimintojen ketteryys
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Tutkimukset sen todistavat

• 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=504): 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 ja HSE (2008+2009, n=27+17, haastattelut Suomi): Alle 
20 % yrityksistä saa merkittävää hyötyä IT:stä ja niillä on korkea IT-
johtamiskyvykkyys
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IT:n hallintatapa, IT-
palvelujen kehittämisen, 
niiden tuotannon ja IT-
riskien johtaminen
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IT:n hallinta- ja johtamistoimintojen
kehikko (ISO 38500:2011, luonnos)

Hallinta:
EDM

Evaluate,
Direct

Monitor

Johtaminen
PDCA

Plan
Deliver/Do
Compare

Act

Arvioi

Johda Seuraa

Liiketoiminnan kehittäminen, jossa IT:llä rooli

Liiketoiminnat, joissa IT:llä rooli
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Esimerkki: PDCA malli CobiTissa
Jokaisella IT-prosessilla on askeleet 1-6

6.

3.

4.

5.2.1.
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IT-päätöksiä koskevien 
oikeuksien  jakaminen
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IT on osa operatiivisen mallin toteuttamista

Strategia
Teollisuusala ja markkina-asema

Strategiset tavoitteet

Mitkä ovat tavoitteemme? 

Miten teemme rahaa?

Operatiivinen malli
Miten toimimme?

Miten kehitämme ja ylläpidämme
operatiivista malliamme?

Missä ja miten toimimme? 

Voimmeko tehdä
voittoa

liiketoiminta-

mallillamme?

Luoko operatiivinen
mallimme voittoa ja 

auttaako se 

kehittämään

toimintaamme?

Prosessit
Ydin- ja tukiprosessit

Toiminnot

Tietotekniikalla mahdollistus ja tuki – Tiedon tuonti

Tieto, informaatio
Kriittinen tieto
Transaktiotieto

Tietojärjestelmät
ERP, CRM, …
HR, Office, …

IT-infrastruktuuri
Verkot
Laitteet

Luommeko arvoa – teemmekö oikeita asioita?

Onnistummeko – teemmekö asiat oikein?

Liiketoimintamallit
Miten hankimme tuloja?

Mikä osa tuloista jää yritykseen ja 
muodostaa voittojen perustan?
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IT-päätöksenteko-oikeuksien jako liiketoiminnan 
päätösvaltuuksien jakotapaa noudattaen

IT-periaatteet IT-arkkitehtuuri IT-infrastruktuuri & 

strategialinjaukset

Liiketoiminnan 

sovellustarpeet

IT-investoinnit

Governance-

arkkityyppi

Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä

Business-monarkia

IT-monarkia

Federalistinen

Liiketoiminta-IT -

duopoli

Feodaalinen 

(hajautettu)

Keskitetyt päätöksenteon mallit soveltuvat kannattavuutta korostaviin yrityksiin 
ja hajautetummat mallit nopeaa kasvua korostaviin yrityksiin

Lähde: Weill & Ross, 2004
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Hallintamatriisin soveltaminen käytäntöön

IT-periaatteet IT-arkkitehtuuri IT-infrastruktuuri & 

strategialinjaukset

Liiketoiminnan 

sovellustarpeet

IT-investoinnit

Oranisaatioyksikkö Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä

Hallitus

Toimitusjohtaja, 

johtoryhmä

IT-johtoryhmä

Yksiköiden ja IT -

funktion 

johtoryhmät

Toimittajien kanssa 

olevat 

yhteistyöelimet
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Delegointi alaspäin – entä kun 
nämä kaksi kehikkoa pistetään 

yhteen?
CxO Mentor Oy 2010
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Esimerkki 1: Arkkitehtuurityö auttaa IT:n moni-
muotoisuuden ja kompleksisuuden hallitsemisessa

Arkkitehtuurin tasot:

• Yritysarkkitehtuuri

• Prosessiarkkitehtuuri

• Tietoarkkitehtuuri

• Sovellusarkkitehtuuri

• Infrastruktuuriarkkitehtuuri
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Yritysarkkitehtuuri Prosessiarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Sovellus-

arkkitehtuuri

IT-infrastruktuuri-

arkkitehtuuri

Organisaatioyksikkö Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä

IT johtoryhmä

IT-johtaja, IT-yksikän

johtoryhmä (tms)

Pääarkkitehti, 

arkkitehdit

Liiketoiminnan 

arkkitehdit

Toimittajien 

arkkitehdit

Hallintafunktio-johtamisfunktio -mallin ja 
hallintamatriisin soveltaminen arkkitehtuuriin

Hallintafunktion vastaava:

Johtamisfunktion vastaavat: kehittäminen, tuotanto, riskienhallinta
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Esimerkki 2: Master Datan / 
Kriittisen liiketoimintatiedon 
johtaminen

Master Datan johtamista arvioitaessa 
todetaan lähes poikkeuksetta:

 Kukaan ei omista Master Dataa, ei edes 
kriittisiä tietoja

 On epäselvää, kuka vastaa 
kehittämisprosessista ja kuka 
ylläpitoprosessista
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Asiakastieto Tuote/nimiketieto Toimittajatieto Dokumenttitieto Laskennan avaimet

Organisaatioyksikkö Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä

Toimitusjohtaja ja 

johtoryhmä

Liiketoimintayksikön 

johtaja, johtoryhmä

IT-johtaja, 

johtoryhmä

IT-johtoryhmä, 

MDM-johtoryhmä

tms

Toimittajien 

vastaavat

Hallintafunktio-johtamisfunktio -mallin ja hallinta-
matriisin soveltaminen kriittiseen LT-tietoon

Hallintafunktion vastaava:

Johtamisfunktion vastaava; Concept owner, kehitysprosessin, ylläpitoprosessin 

omistaja
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Concept owner

asiakastieto

Kehitysprosessin 

omistaja asiakastieto

Ylläpitoprosessin 

omistaja asiakastieto

Organisaatioyksikkö Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä Valmis-

telija

Päättäjä

Toimitusjohtaja ja 

johtoryhmä

Liiketoimintayksikön 

johtaja, johtoryhmä

IT-johtaja, 

johtoryhmä

IT-johtoryhmä, MDM 

johtoryhmä tms

Toimittajien 

vastaavat

Hallintafunktio-johtamisfunktio mallin ja hallinta-
matriisin soveltaminen asiakas master tietoon

Asiakastiedon hallintafunktiosta vastaava:

Asiakastiedon johtamisfunktiosta vastaava:
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CxO:n liiketoimintakeskeinen tapa miettiä 
IT:n hallintatapaa 

IT:n 
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On olemassa useampia
totuuksia 

–
jottei totuus unohtuisi
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Strategia

Hankinta Vastuutus Suoritus

Toimintaympäristön seuranta

Lakien ja normien
noudattaminen

Inhimmillinen
käyttäytyminen

Tavoitteet

IT:n tehokas käyttö

IT:n arvoa tuova käyttö

IT:n hyväksyttävä käyttö

Arvon tuotto

Hallitut riskit

TuloksetPeriaatteet

IT Governance – laajempi näkökulma:
ITG-periaatteet, -tavoitteet ja -tulokset
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Emme voi muuttaa kaikkea, jonka kohtaamme. Mutta emme voi muuttaa mitään ennen kuin olemme kohdanneet sen.

-James Baldwin
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Keskustelua 1: kriittinen LT-tieto

• Parantaako Master Data Management ulkoisen 
kilpailijatiedon hallintaa?
– Lähtökohtaisesti ei

– MDM edellyttää tietoon liittyvien vastuiden 
määrittämistä, mikä parantaa myös kilpailijatiedon 
hallinnan valmiuksia

• Kommentti: jos omat tiedot on kunnossa, on 
helpompi laittaa ulkoisten tiedon hallinta 
kuntoon
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Keskustelua 2

• Kommentti: esitettyjen kahden matriisin lisäksi 
tarvittaisiin matriisi strategisten asioiden 
johtamiseen

• Kommentti: suomen johtaminen –sana johtaa 
sen unohtamiseen, että on kysymys kahdesta 
osittain erillisestä asiasta:
– Management (junailu)

– Leadership
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Keskustelua 3: ISO/EN 38500

• ISO/EN 38500:n kuva aiheutti paljon keskustelua:
– Yläosassa (kolmio): tehdään oikeita asioita

– Alaosassa (nelikulmio): tehdään asiat oikein

– Alaosasta puuttuu kolmas osuus: riskien hallinta

– ISO 38,5 k perustuu organisaatioteoriaan, jolloin 
olennaista on sekä puitteiden luonti että prosessit

– Mielenkiintoinen puute on, että yhteistoimintameka-
nismit puuttuu

– Kehittämisfunktio sisältyy yläkolmion johtamiseen (ja 
arviointiin)

Katso kalvo 11
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Keskustelua 4: ISO/EN 38500

• ISO 38,5 k painottaa operointia

– Pitkän aikavälin valmiuksien kehittäminen 
puuttuu

– IT-palvelujen kehittäminen sisältyy 
(tuotannon ohella) kuitenkin

– EDM vs. PDCA: EDM:stä puuttuu oma 
tekeminen (Do)

Katso kalvo 11
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Keskustelua 5: operatiivinen malli/IT

• Kommentti: vaikea saada johtajat kiinnostumaan 
IT:n johtamisesta:
– Miten toiminnan muutokset pitää esittää 

liiketoiminnalle?

– Miten liiketoiminnan ”pitkäaikaissäästämisen tarve” 
saadaan muutettua

• Mallin ongelma on liiketoimintamallin 
muuttamisessa operatiiviseksi malliksi.

Katso kalvo 14
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Keskustelua 6: operatiivinen malli/IT

• Kommentti: yrityksiltä puuttuu liiketoiminta- ja 
operatiiviset mallit: on vain strategia ja 
tekeminen

• Asiaa on mietitty jo 1960-luvulta:
– Teknologia kehittyy nopeasti, ala ei

• Tietohallinto kokee, että sillä on liikaa vastuuta 
liiketoiminnan toteuttamisesta

• On kuitenkin havaittu, että ne, jotka oivaltavat 
operatiivisen mallin yhteyden strategiaan ja 
tekemiseen, menestyvät paremminKatso kalvo 14
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Keskustelua 7: operatiivinen malli/IT

• Onko IT ”vain” osa operatiivista mallia?
– Ei

– IT tulee vahvasti mukaan operatiivisessa mallissa

– IT tuo tietoa prosesseihin

• Kommentti: prosessien kehittäjät olivat 
miettineet pitkään prosesseja. Lopputulema oli, 
että niitä ei voida toteuttaa nykyjärjestelmillä → 
ei voida tehdä prosessien ja tietojärjestelmän 
kehittämistä erikseen
– IT on osa liiketoiminnan kehittämistä ja toteuttamista.Katso kalvo 14


