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Customer Relationship Management 14 200 000 osumaa 

Investor Relationship Management 10 900 osumaa 

Stakeholder Relationship Management 820 000 osumaa 

Business Relationship Management 212 000 osumaa 

 
Liiketoimintasuhteiden hallinta 1 300 osumaa 

Liiketoimintasuhteiden johtaminen 753 osumaa 

Relationship Management via Google 
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Business Relationship Management 

• Business Relationship Management eli 
liiketoimintasuhteiden hallinta on näyttää 
olevan vahvasti ”IT-termi” 
– Kuvattu ITILin (IT Infrastructure Library) 2011-

painoksessa uutena strategiavaiheen 
prosessina 

– On ollut käsitteenä olemassa jo aiemmin 
ITILissä 

• Kyse on toki käytännössä paljon 
vanhemmasta asiasta 

Lähde: https://www.wakaru.fi/etusivu/lue-lisaa/itil3/liiketoimintasuhteiden-hallinta 
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Business Relationship Management 

• Tarkoitus: 

– Kehittää palveluntuottajan ja asiakkaan 
välistä liiketoimintasuhdetta 

– Lisätä osapuolten tarpeiden ymmärrystä 

– Tunnistaa asiakkaan palvelutarpeet 

– Varmistaa, että palveluntuottaja kykenee 
täyttämään palvelutarpeet nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Lähde: https://www.wakaru.fi/etusivu/lue-lisaa/itil3/liiketoimintasuhteiden-hallinta 

https://www.wakaru.fi/etusivu/lue-lisaa/itil3/liiketoimintasuhteiden-hallinta
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Näkökulma tänään 

• Palveluyksikkö, joka voi olla 

– keskitetty sisäinen palveluyksikkö 

– asiakkaidensa omistama palveluyhtiö 

• IT-palvelut ja tietohallinto 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

IT:n rajapinnat 360° 

Kumppanit ja toimittajat 

Yritysjohto 

Käyttäjä-
asiakkaat 

Liike-
toiminta-
asiakkaat 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

IT:n rajapinnat 360° 

Yritysjohto 

Tietohallintojohtajan tai -
päällikön ja hänen 
esimiehensä välinen esimies-
johdettava -suhde 

IT-ohjausryhmä / IT Board 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

IT:n rajapinnat 360° 

Käyttäjä-
asiakkaat 

Service Desk 
• puhelintuki 
• itsepalvelu 
• sähköposti/ 

tekstiviestit 
• etätuki 
• tilaukset 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

IT:n rajapinnat 360° 

Kumppanit ja toimittajat 

Toimittajahallinta 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

IT:n rajapinnat 360° 

Liike-
toiminta-
asiakkaat 

Tästä on tarkoitus 
puhua tänään 
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Miksi liiketoimintarajapinta tarvitaan? 

• Service Desk ei pysty käytännössä 
palvelemaan kaikkia liiketoiminnan IT-
tarpeita 

• Tietohallintojohtajasta tai -päälliköstä 
tulee nopeasti pullonkaula 
– aika ei riitä? 

– toimialaosaaminen ei riitä? 

– varamiesjärjestelyt? 
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Onko tämä sittenkin vanha juttu? 

• On: lähes kaikissa organisaatioissa on 
tietojärjestelmien pääkäyttäjien ja 
tukihenkilöiden ja/tai kehittäjien välisiä 
suhteita 

• Toisaalta nämä eivät kuitenkaan riitä, koska 
– ne rajoittuvat yhteen tai muutamaan 

tietojärjestelmään 
– ne tukevat vain olemassa olevan tilanteen 

pysymistä tai pientä kehittämistä 
– ne eivät kykene kyseenalaistamaan olemassa 

olevia prosesseja, toimintoja tai järjestelmiä 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

Liiketoimintarajapinta: taistelijaparit 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

• Tarkoituksena on muodostaa 
taistelijapareja, joissa toinen edustaa IT-
puolta ja toinen liiketoimintapuolta. 

• Taistelijaparilla on yhteiset päämäärät 
• Taistelijapari on sotilastermi: 

• ”Taistelijapari on kahden sotilaan 
muodostama kokonaisuus. 
Taistelijaparin sotilaat tukevat 
toistensa taistelua tulellaan ja 
liikkeellään, ja 
haavoittumistilanteessa antavat 
ensiavun.” (Wikipedia) 

• Selvyyden vuoksi: taistelijapari ei taistele 
keskenään! 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

Roolit ja segmentointi 
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Taistelijaparin puoliskot 
• Liiketoimintaorientoitunut tietohallinto- 

tai IT-asiantuntija, ”avainasiakaspäällikkö” 
• IT-orientotunut liiketoiminnan 

asiantuntija, ”IT-ostaja” 
• Roolit voivat olla myös toisinpäin! 
Segmentointi 
• Jos järjestelmiä on vähän, taistelijaparit 

voivat olla järjestelmäkohtaisia 
• Jos liiketoiminnat poikkeavat toisistaan 

paljon, taistelijaparit voivat olla 
liiketoiminta- tai prosessikohtaisia 

• Maantieteellisesti suuressa yrityksessä voi 
olla alueellisia taistelijapareja. 
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Tietohallinnon 
sisäinen 
organisointi 

Askeleita oikeaan suuntaan… 
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• Business-IT Relationship Management -paketteja ei voi 
ostaa kaupasta, ne on kehitettävä itse 

• Kehityspolku 
1. Taistelijaparitoiminta lähtee liikkeelle esimerkiksi 

liiketoimintajärjestelmien ylläpidosta ja 
pienkehittämisestä 

2. Taistelijaparista tulee vuorovaikutuksen kautta 
nopeasti tärkeä tiedotuskanava IT:n ja 
liiketoimintajohdon välille 

3. Mikäli osaaminen riittää, kanavan kautta alkaa 
kulkea myös suuremmat kehittämisasiat… 

4. …ja strategia-asiat… 
5. …ja lopulta kattaa kaikki ko. segmentin 

tietohallinto- ja IT-palveluasiat. 
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Tietohallinnon 
sisäinen 
organisointi 

Monta tasoa? 
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• Esimerkki kolmitasoisesta Business Relationship 
Managementistä: 
• IT-päätöksenteko, strategiat ja arkkitehtuurit: 

CIO - Liiketoimintajohtaja 
• Liiketoiminnan kehitysprojektit: 

liiketoimintakohtainen IT-kehityspäällikkö - 
liiketoiminnan kehityspäällikkö 

• Jatkuvat IT-palvelut: 
aluekohtainen IT-palvelupäällikkö - aluekohtainen 
liiketoiminnan avainhenkilö 
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Tekijöitä ja osaajia rajapintaan… 

3 3 

• Kun pelkät Relationship Managerit eivät riitä, on 
rajapintaan tuotava lisää resursseja. Muutama 
esimerkki organisoinnista: 
• Yhden liiketoiminta-asiakkaan RM-osasto 

tietohallinnossa koostuu kehitys- ja 
tukipalvelutiimistä, asiakkaalla vielä oma 
kehitystiiminsä 

• Liiketoiminta-asiakkaan ja tietohallinnon RM-
osastot on yhdistetty 

• RM-osasto allokoi tietohallinnon yhteisistä 
Competence Centeristä tekijöitä ja osaajia 
liiketoiminta-asiakkaan käyttöön tarpeen mukaan 
• Esimerkiksi projektipäälliköt 
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Tietohallinnon 
sisäinen 
organisointi 

Onnistumisen edellytykset 
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• Keskinäinen luottamus sekä taistelijaparin puoliskojen 
että IT- ja liiketoimintajohdon välillä 
• Paradoksi: tie strategisiin tehtäviin käy 

operatiivisten tehtävien hyvän hoitamisen kautta 
• Keskinäinen arvostus 

• Kumpikaan osapuoli ei yritä vetää mattoa toisen 
alta 

• Sopivat henkilöt molemmilla puolilla 
• Juhlapuheista on päästävä käytännön yhteistoimintaan 
• Luottamus tarvitsee tuekseen todisteita. Sopivasti 

laaditut tasapainotetut IT-mittarit voivat olla hyödyllisiä 
tässä roolissa. 

• Onnistumiset ruokkivat keskinäistä luottamusta, 
kunnioitusta ja yhteistoimintaa. 
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Tietohallinnon 
sisäinen 

organisointi 

Roolit ja segmentointi 
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• Relationship Management -rooli tai -
yksikkö on liiketoiminta-asiakkaansa 
edunvalvoja tietohallinnossa 

• Vastaavasti roolin vastinpari on 
tietohallinnon ”puolestapuhuja” 
liiketoiminnassa 

• Käytännön työtehtävät 
• Liiketoiminnan tarpeiden käsittelyä 
• Suunnittelua 
• Junailua 
• IT-ideoiden viemistä liiketoimintaan 
• Viestintää 
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Työkaluja 
• IT-strategiatyö 

– Liiketoimintalähtöinen strategiatyö trendeistä liiketoiminnan IT-
hyödyntämisstrategian kautta yrityksen IT-strategiaksi 

• Kokonaisarkkitehtuurityö 
– Liiketoiminta-arkkitehtuuri toimii oivana välineenä sovitettaessa 

järjestelmäkokonaisuutta strategiaan 
– Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa valintoja, jotka ovat toki 

reunaehtoja mutta joista voidaan keskustella ja tehdä 
poikkeuksia 

• Projektisalkut 
– Mitä projekteja viedään läpi, mihin resurssit riittävät 

• Business Case 
– Kustannukset ja hyödyt 

• Palveluluettelo 
– Mistä liiketoiminta maksaa ja mikä on palvelulupaus? 

• IT-mittaristot 
– Miten IT-palvelut onnistuvat 

• Viestintä 
– Jatkuva viestintä, projektiviestintä, kriisiviestintä 
– Intranet,… 
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Yhteenveto 

• Vaikka Business Relationship Manager/Management ovat 
ITILin uusimman version termejä, kysymyksessä on ”vanha 
asia” 

• Relationship Managementin järjestäminen tehostaa 
liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoimintaa 
– pullonkauloja poistamalla 
– erikoistumalla tiettyyn liiketoiminta-asiakkaaseen 
– taistelijapari-toiminnalla 

• Onnistuakseen toiminnan pitää olla molemmin puolin 
hyväksytty ja vastuutettu 
– yhteiset tavoitteet 
– sopivat henkilöt 
– keskinäinen kunnioitus ja luottamus 
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CxO Mentor Oy 
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info@cxomentor.fi 

p. 044 346 9599   

Kiitos! 


