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Tarkasteltaessa julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeiden epäonnis-
tumiseen johtavia yleisimpiä syitä sekä mediassakin raportoituja julkisen hallinnon 
tietojärjestelmien yhteentoimimattomuutta, yhteisenä nimittäjänä voitaneen pitää 
strategisen ulottuvuuden puutetta IT-palveluja kehitettäessä. Ilman strategista joh-
tamista sekä IT-palvelujen kehittäminen että itse IT-palvelut eivät kohtaa organi-
saation toimintaa ohjaavaa strategiaa eivätkä siten ole yhtenäiset sen kanssa.  

Organisaation strategia käsittää keinot ja toimenpiteet saavuttaa vision mu-
kainen tavoitetila. Strategisen johtamisen kautta kehittämishankkeelle asetetaan 
tavoitteet, jolla se saavuttaa tavoitetilan. Kun kokonaisarkkitehtuuri sekä sen kehit-
täminen ohjautuu strategisten tavoitteiden kautta, yksittäiset hankkeet saavat stra-
tegiaan pohjautuvat tavoitteet, reunaehdot ja periaatteet.  

Sekä organisaation strategia- että kokonaisarkkitehtuurityö on hierarkkista 
nykytilan analysoimista, toiminnan kehittämistä kohti tavoitetilaa ja kehittämisen 
seurauksena nykytilan päivittämistä. Julkisen hallinnon yhteiset strategia ja koko-
naisarkkitehtuuri ohjaavat hallinnonalojen ja siitä edelleen yksittäisten organisaati-
oiden strategiaa ja arkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuuriperustainen IT-palvelujen 
kehittäminen saa siten koko julkisen hallinnon kattavan strategisen ja yhtenäisen 
linjan. Organisaatiorajat ylittävä IT-palvelujen kehittäminen saa samat reunaehdot 
ja määritykset, jolloin organisaationvälinen tiedonsiirto sekä eri järjestelmienväli-
nen yhteentoimivuus tehostuvat.  

Tutkimus vastaa kysymykseen miten julkisen hallinnon IT-palveluiden kehit-
tämishankkeiden strategista johtamista voidaan parantaa kokonaisarkkitehtuuri-
työn avulla. Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena sekä kirjallisuuskatsaukse-
na. Tapaustutkimuksessa haastateltiin eri sairaanhoitopiirien tietohallintojen edus-
tajia laatien havaintojen avulla kuvaus nykytilasta, jossa IT-palveluja kehitetään. 
Haastatteluaineistosta nousi esiin strategisen, kokonaisvaltaisen näkemyksen puu-
te kehittämistyössä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin julkisen hallinnon tietohal-
linnon kehittämisen kohteita muodostaen tilan, johon julkisten organisaatioiden 
tulisi pyrkiä. Katsaus jatkui selvittämällä eri IT-hallinnan viitekehyksiä. Tutkimus-
tehtävään vastattiin esittämällä toimenpiteitä, joilla organisaatiot kykenevät saa-
vuttamaan julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteiden niille asetta-
mat IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen tavoitteet.  

Asiasanat: Strategia, strateginen johtaminen, IT-kehittämishanke, kokonaisarkki-
tehtuuri, FEAR-ohjausmalli, laadullinen tutkimus. 



ABSTRACT 
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The strategic management of IT-development: Case IT management units of health 
care districts 
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Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor(s): Heikkilä, Jukka; Heikkilä, Marikka 

In study of the major reasons of public sector's IT-development program failures 
and problems in interoperability of public IT systems reported by media, common 
element seems to be lack of strategic dimension. Without strategic management the 
organizational strategic initiatives are not aligned with development.  

Strategic process includes plans, decisions and actions to achieve goals de-
fined by organizations vision. By strategic management the IT-development gets 
the strategic initiatives to achieve the strategic goals. Strategy is one of the steering 
mechanisms in enterprise architecture. When enterprise architecture development 
includes strategic initiatives they follow into single IT-system development. The 
impact of enterprise architecture is that the public IT-development achieves effec-
tive and measurable strategic dimension.  

Both the strategy and enterprise architecture are about analyzing and defin-
ing the present state, developing actions to achieve aimed targets and finally up-
date the present state after development. In public sector both the strategy process 
and the enterprise architecture are hierarchical: the state administrations strategy 
and enterprise architecture guides the administrative branch strategy and architec-
ture and further gives guidance to the organizational strategies and architectures. 
The hierarchy ensures the alignment of architectures through public sector. In-
comes of enterprise architecture the IT-development through organizational 
boundaries are in align and based on same strategic objectives. Information transfer 
is defined with same requirements and standards. 

The aim of this study was to find how strategic management of public IT-
development can be improved with exploiting enterprise architecture. Study was 
conducted as a case study and a literary research. In case study representatives 
from health care districts IT management were interviewed. The aim was to con-
ceptualize the present state in strategic management of IT-development in health 
districts. The lack of strategic and comprehensive view in IT-development was one 
major finding and connective element of found problems. The literary research was 
to find out which are the state administrations targets in developing public IT 
management. Aside from that the literary research also was to find out different IT-
frameworks to help to achieve those goals. This study searched answers which ac-
tions are essential for IT management of health care districts to achieve the goals 
that the state administration has set in public IT-development  

 
Keywords: Strategy, strategic management, IT-development, enterprise architec-
ture, FEAR governance model, qualitative research. 
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1 JOHDANTO 

Media on viime aikoina kiinnittänyt paljon huomiota julkisen hallinnon tietojärjes-
telmäkehitykseen, sen tuloksiin tai järjestelmien yhteentoimimattomuuteen. Julki-
nen hallinto ei ole kyennyt saamaan yhtenäistä ja toimivaa ratkaisua kattamaan 
koko julkisen hallinnon tietojärjestelmäkentän sekä tietojärjestelmien keskenään 
yhteen sovittamisen. Ne ovat joko tehottomia, niitä ei osata hyödyntää tai ne eivät 
toimi yhteen toisten järjestelmien kanssa (ks. Korpimies, 2011; Puustinen, 2010). 
Vaikka Suomen tilanne tietoyhteiskuntana on verraten hyvä, palvelut ovat korkea-
laatuisia ja ne toimivat yksittäin verraten moitteettomasti. Ongelma on kuitenkin 
siinä, etteivät ne kohtaa toisiaan. Niistä puuttuu strateginen kytkentä. 

Suomessa julkisen hallinnon tietohallintoa koordinoiva valtiovarainministeriö 
(myöh. VM) on puuttunut voimakkaasti julkisen tietohallinnon ohjauksessa ilme-
neviin ongelmakohtiin. Se on käynnistänyt lukuisia hankkeita selvittämään julki-
sen hallinnon repaleisen tietohallintokentän yhtenäistämistä. VM:n toimesta asetet-
tujen julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteiden mukaan avain julki-
sen hallinnon tietohallinnon yhtenäistämiseen ja IT-palvelujen kehittämiseen on 
kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämisessä niin teknisen kuin strategisen ohjauksen 
ja johtamisen välineenä.  

Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaiskuva organisaation toimintaprosessien, 
tietojen ja tietojärjestelmien kokonaisuudesta ja niihin liittyvistä teknologiaratkai-
suista. Kokonaisarkkitehtuuri pohjaa organisaation toiminnan strategisiin tarpei-
siin, linjauksiin ja tavoitteisiin. Sen avulla hallitaan kokonaisuutta, ohjataan kehit-
tämistä, löydetään yhteisiä ja yhdensuuntaisia ratkaisuja, poistetaan päällekkäi-
syyksiä ja edistetään organisaatiotasoista ja organisaatioiden välistä yhteentoimi-
vuutta. 

VM:n asettaman FEAR-tutkimushankkeen yhteydessä tutkittiin Jyväskylän 
yliopistossa julkisen hallinnon IT-kehittämishankkeiden epäonnistumisia ja niihin 
johtavia syitä (ks. Malinen & Pyykkö, 2010). Tutkimustulosten mukaan (KUVIO 1) 
yleisimmät yksittäiset epäonnistumiseen johtavat tekijät ovat tavoitteiden epä-
realistisuus suhteessa resursseihin, heikko tai kokonaan puuttuva koordinointi, 
epäselvät roolit ja vastuunjako sekä puutteita valvonnassa ja siinä havaittuihin on-
gelmiin puuttumisessa (Malinen & Pyykkö, 2010, 179–181). Mainitut ongelmat viit-
taavat pääasiassa IT-kehittämishankkeiden puutteelliseen strategiseen johtamiseen.  
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KUVIO 1: IT-kehittämishankkeissa havaitut ongelmat (Malinen & Pyykkö, 2010, 262) 

Edellä mainittujen perusteiden mukaan on odotettavaa, että tämän tutkielman tut-
kimustuloksista tulisi olemaan konkreettista hyötyä julkisen hallinnon IT-
palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen suunnitteluun. Vaikka 
tutkimus viittaakin julkiseen hallintoon, tutkimuksen tuloksia voitaneen hyödyn-
tää myös kaupallisessa liiketoiminnassa.  

Tutkielman aihe on hyvin ajankohtainen. Suuri osa julkisen hallinnon IT-
palvelujen kehittämishankkeisiin liittyvästä materiaalista on julkaistu kuluvan 
vuoden aikana. Julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittäminen liittyy suoraan 
10.6.2011 tasavallan presidentin allekirjoittamaan lakiin julkisen hallinnon tietohal-
linnon ohjauksesta (myöh. tietohallintolaki). Tietohallintolaki astui voimaan vuo-
den 2011 syyskuussa. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu strategisen johtamisen liit-
tämisestä IT-palvelujen kehittämiseen. Tutkimuksessa sovelletaan strategisen joh-
tamisen sekä strategisen yhdensuuntaistamisen malleja, käytäntöjä ja teorioita ko-
konaisarkkitehtuuriperustaiseen IT-palvelujen kehittämiseen, jolloin niistä saadaan 
sovellettua kehittämishankkeiden strategisen johtamisen käytäntöjä. Tutkimukses-
sa hyödynnetään induktiivista logiikkaa, jonka päämääränä on kerätyn aineiston 
pohjalta laatia yleistettävissä olevia käytäntöjä. IT-palveluilla tarkoitetaan tässä 
tutkielmassa organisaation tietohallinnon tuottamien organisaation toimintaa edis-
täviä ja ylläpitäviä palveluja. IT:n kehittämisellä ja IT-kehittämishankkeilla tarkoi-
tetaan organisaation koko IT-toiminnon, sisältäen myös IT-palvelut, kehittämistä.  

Tutkielma suoritetaan tapaustutkimuksena ja kirjallisuuskatsauksena. Ta-
paustutkimuksen kohteena ovat suomalaisten sairaanhoitopiirien tietohallinnot. 
Tapaustutkimuksen avulla hankitaan tietoa kuinka sairaanhoitopiirien tietohallin-
toyksiköissä on huomioitu strateginen johtaminen ja miten se näkyy esimerkiksi 
kehittämisessä. Kirjallisuuskatsauksessa ensin tarkastellaan valtionhallinnon julki-
sen tietohallinnon kehittämiseksi asettamia ohjauksen kohteita. Tämän jälkeen 
haastatteluaineistossa havaittuihin ongelmiin laaditaan kirjallisuuskatsauksen 
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avulla konstruktiivinen näkemys kuinka strateginen johtaminen voidaan ottaa 
osaksi IT-palvelujen kehittämishankkeiden päivittäistä rutiinia. 

Tutkielman varsinainen tutkimusongelma kiteytyy kysymykseen: Miten julki-
sen hallinnon IT-palveluiden kehittämishankkeiden strategista johtamista voidaan parantaa 
kokonaisarkkitehtuurityön avulla? Tutkimusongelma voidaan jakaa seuraaviin osaon-
gelmiin: 

- Mikä on strategian merkitys sairaanhoitopiirien tietohallintojen IT-
palvelujen kehittämishankkeiden johtamisessa ja vaikuttaako strategia 
kehittämiskohteiden valintaan? 

- Mitkä ovat julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteiden 
strategiset vaikutukset IT-palvelujen kehittämiseen? 

- Kuinka kokonaisarkkitehtuurityön avulla voi edistää julkisen hallin-
non IT-palvelujen kehittämisen strategista johtamista ja strategista yh-
densuuntaisuutta? 

- Voiko FEAR-ohjausmallia, tietohallinnon johtamisen ISO 38500 stan-
dardia, mittaamisen ja arvioinnin työkaluja (BSC ja tulosprisma) hyö-
dyntää julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriperustaiseen IT-
palvelujen kehittämishankkeiden strategisen ohjaukseen? 

Tutkimuksen tuloksena käy ilmi, että kokonaisarkkitehtuurityö tuo IT-palvelujen 
kehittämiseen strategisen kytköksen. Julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämi-
sen kohteena kokonaisarkkitehtuurityö tuo yhdensuuntaisen strategia-ajattelun 
koko julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämiseen. Vaikka Julkisen tietohallinnon 
ohjauksen myötä yksittäisten organisaatioiden strateginen liikkumavara supistuu, 
kehittämisen ohjaus ajaa strategisen liikkumavaran tehokkaampaan hyödyntämi-
seen. Kokonaisarkkitehtuurityö ja kokonaisarkkitehtuuriperustainen IT-palvelujen 
kehittäminen kykenee vastaamaan julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen 
asettamiin vaatimuksiin. Sen avulla voidaan aidosti parantaa julkisen hallinnon 
tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä saada kehittämiseen strateginen ulottu-
vuus. Strategisen johtamisen ja kokonaisarkkitehtuurityön avulla julkisen hallin-
non IT-palvelujen kehittämishankkeet palvelevat sekä omaa organisaatiotaan että 
strategisesti koko julkista hallintoa edistäen tietojärjestelmien laatua, vaikuttavuut-
ta, tehokkuutta ja yhteentoimivuutta. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tutkielma on osa syksyllä 2010 Jyväskylän yliopistossa yhdessä sairaanhoitopiirien 
yksiköiden sekä niiden IT-palvelutuottajien ja IBM:n kanssa aloitettua terveyden-
hoitoalan IT-kehittämishankkeiden ohjaukseen tähtäävää TEAR tutkimushanketta 
(Enterprise Architecture Based Development Programme Management in Health Care 
Public-Private Partnerships). Hankkeen tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisia tapoja 
hallita julkisen hallinnon, erityisesti terveydenhoitoalan, IT-palvelujen kehittämis-
hankkeita arkkitehtuuriohjauksen avulla. TEAR tutkimushanke tuottaa kuluvana 
vuonna neljä pro gradu tutkielmaa, joista tämä tutkielma on yksi. Toinen tutkielma 
käsittelee julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeiden resurssiohjausta 
ja kolmas julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankeportfolion hallintaa. 
Neljäs tutkielma liittyy fuusion jälkeiseen IT-integraatioon kuntaliitoksessa. 

2.1 Tutkimusstrategia ja menetelmät sekä aihepiirin rajaus 

Lähestymistapa tutkimukseen on konstruktiivinen. Konstruktiivisuudella tässä 
tarkoitetaan kerätyn tiedon ja informaation tulkintaa jäsentäen niitä koettuihin ko-
kemuksiin perustuviin tietoihin. Konstruktivismille on usein tyypillistä, etteivät 
sen tulokset ole välttämättä objektiivisia (von Glasersfeld, 1984, 2-6). Tutkielmaa 
voitaneen luonnehtia myös pragmatistiseksi, jossa ongelman ratkaisu konkretisoi-
tuu tunnetuksi tiedoksi vasta siinä vaiheessa kun sitä sovelletaan käytäntöön.  

Tutkielman tutkimusmenetelmiä ovat kvalitatiivinen selittävä tapaustutki-
mus ja kirjallisuuskatsaus. Kvalitatiivinen tutkimus perustuu todellisen elämän 
kuvaamiseen, jossa pyritään olemassa olevien väittämien sijaan paljastamaan ja 
löytämään uusia tosiasioita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, 157). Hirsjärven, 
Remeksen ja Sajavaaran (1997, 165) mukaan kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluu 
mm. ihminen tiedon keruun instrumenttina ja induktiivista analyysia (teemahaas-
tattelut), tarkoituksenmukainen kohderyhmän valinta ja tapauskohtainen aineiston 
tulkinta. Selittävän tapaustutkimuksen pyrkimys on selittää tapausta ja vastata 
kysymykseen miksi se on sitä mitä se on (Eriksson & Koistinen, 2005, 12–13).  

Tutkielma aloitetaan laatimalla tapaustutkimus sairaanhoitopiirien tietohal-
lintoyksiköiden IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisesta johtamisesta. 
Tapaustutkimuksen avulla haetaan vastausta tutkimusongelman ensimmäiseen 
osaongelmaan, jossa selvitetään IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisen 
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johtamisen nykytila. Tapaustutkimus on toteutettu teemahaastatteluilla. Haastatel-
tavana on ollut viiden eri sairaanhoitopiirin IT-palvelujen kehittämiseen osallistu-
via tahoja. Haastateltujen valinnassa pyrittiin noudattamaan kolmen toimijan mal-
lia eli haastateltavina oli kehittämishankkeen tilaaja (sairaanhoitopiiri), tuottaja (sai-
raalan tai liikelaitoksen tietohallinto) ja toteuttaja (sairaala). Teemahaastattelut suoritet-
tiin yhdessä muiden TEAR-tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa, joten tutkielman 
liitteenä olevassa haastattelurungossa (ks. Liite 1) on kysymyksiä liittyen myös tut-
kimushankkeen muihin tutkielmiin. Teemahaastattelut on nauhoitettu ja kirjoitettu 
puhtaaksi myöhempää käsittelyä varten. Teemahaastatteluaineistoa ei sen luotta-
muksellisuuden vuoksi voida tutkielman liitteenä julkaista. 

Tutkielman toinen osio toteaa kirjallisuuskatsauksen avulla sairaanhoitopiiri-
en aseman julkisessa hallinnossa. Tämän lisäksi osiossa luodaan katsaus julkisen 
hallinnon tietohallintokenttää vaikuttavista muutospaineista ja tietohallinnon ohja-
ukseen liittyvistä vaatimuksista. Tutkielman kolmas osio jatkuu kirjallisuuskatsa-
uksena koskien strategista johtamista, strategista IT-palvelujen kehittämistä sekä 
kokonaisarkkitehtuuriperustaista IT-palvelujen kehittämistä. Kirjallisuuskatsaus 
laaditaan julkisen hallinnon näkökulmasta. Katsauksen yhteydessä pyritään löy-
tämään yhtymäkohtia niin strategian, liiketoiminnan ja IT:n yhdensuuntaisuuden 
kuin kokonaisarkkitehtuuriperustaisen IT-palvelujen kehittämisen välillä. Tutkiel-
man rakenne on kuvattu kuviossa (KUVIO 2). 

 
 

 
KUVIO 2: Tutkielman rakenne 

Tutkielman kolmannen osion viitekehys on kuvattuna alla (KUVIO 3). IT-
palvelujen kehittäminen noudattaa organisaation strategiaa. Kehittämisen työka-
luina toimivat mm. FEAR, tulosprisma ja julkisen hallinnon JHS-suositukset. Kehit-
täminen kiteytyy matkaan nykytilasta, jota kokonaisarkkitehtuurin nykytila kuvaa, 
kohti tavoitetilaa, jota kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila kuvaa. Kehittämistyön 
johtamista ohjaa ISO 38500 standardi ja kehittämistyön tuloksia mittaa tasapaino-
tettu mittaristo (BSC). Liiketoiminnan ja IT:n strategista yhdensuuntaisuutta valvoo 
SAM-malli. Koko prosessiin vaikuttaa julkisen hallinnon asettamat erityispiirteet. 
Tutkielmassa tarkasteltujen työkalujen valintaan vaikuttivat seuraavat seikat: 

- JHS. Julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittäminen perustuu annettui-
hin julkisen hallinnon tietohallinnon JHS-suosituksiin. 

- FEAR-ohjausmalli. FEAR on suunniteltu nimenomaan julkisen hallin-
non IT-palvelujen kehittämiseen. 

- ISO 38500 standardi. FEAR-ohjausmalli nojaa kehittämishankkeiden 
johtamisessa ISO 38500:n hallintamalliin. 
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- Tulosprisma. Tulosprisma on valtionhallinnon yleisesti käyttämä tulok-
sellisuuden ja vaikuttavuuden kriteeristö.   

- Tasapainotettu mittaristo ja tasapainoisen onnistumisen viitekehys. Tasa-
painotettu mittaristo on sekä kokonaisvaltaisesti toimintaa mittaava 
että erityisesti strategiaa konkretisoiva työkalu. Tasapainoisen onnis-
tumisen viitekehys on julkiseen hallintoon soveltuvaksi kehitetty 
muunnos tasapainotetusta mittaristosta.  

- SAM. SAM-mallin avulla voidaan kehittää organisaation toiminnan ja 
IT:n välistä strategista yhdensuuntaisuutta. 

 

 
KUVIO 3: Tutkielman kolmannen osion viitekehys 

Tutkimusaineiston analysoinnissa on tarkoituksena kohdeilmiön ymmärtäminen. 
Analysointi ja tulkitseminen etenevät vaiheittain kuvaamisen ja luokittelemisen 
kautta kohti yhdistämistä ja selitystä. (ks. Hirsjärvi ym., 1997, 218–220.). Teema-
haastattelulle tyypillisesti aineistoa ei ole kerätty tarkan sapluunan mukaan, vaan 
aineistonkeruu on tapahtunut vapaana keskusteluna ennalta annetun teeman ym-
pärillä (ks. Hirsjärvi ym., 1997, 204; Yin, 2011, 12). Tulkinnan rakentamisessa pyri-
tään selityksen avulla täsmentämään käsitteiden, ilmiöiden tai tapahtumien välisiä 
suhteita (Eriksson & Koistinen, 2005, 32–33).  

Tutkielmalle on asetettu rajauksia. Sen laajuus opinnäytetyönä pakottaa ra-
jaamaan useita teorioita ja näkökulmia tarkastelun ulkopuolelle vaikkakin joitain 
niistä on tutkielmassa sivuutettu. Tämän lisäksi käytetty tutkimusmenetelmä aset-
taa rajoituksia. Tapaustutkimuksen rajoituksena voidaan pitää sen yleistettävyyden 
heikkoutta esimerkiksi sen pienen otannan vuoksi. Tapaustutkimuksen nojalta ei 
myöskään voida laatia absoluuttisia syy-seuraus suhteita kohteen toiminnalle (Yin, 
2011, 18–28.). Alla olevassa luetelmassa on kokonaisuuksia, joita tässä tutkielmassa 
ei tarkastella:  

- liiketoiminnan strategia ja sen ilmiöt yleisesti, 
- strategisen johtamisen ja strategiaprosessin koulukuntaeroavaisuudet, 
- kokonaisarkkitehtuurityö ja sen ilmiöt yleisesti, 
- tietohallinnon johtaminen ja siihen liittyvät ilmiöt yleisesti, 
- henkilöstö- tai operatiivisen johtamisen vaikutukset IT-palvelujen ke-

hittämishankkeiden strategiseen johtamiseen, 
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- poliittisen ulottuvuuden vaikutukset julkisen hallinnon strategiseen 
johtamiseen yleisesti, 

- tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologiaintegraatiot, 
- IT-palvelujen kehittämishankkeiden laadun, muutoksen, riskien ja tie-

toturvan hallinta, 
- IT-palvelujen hankintamenettelyt sekä 
- ulkomaiset julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämisen menetelmät. 

2.2 Aiemmat tutkimukset aihepiiristä 

Liiketoiminnan strategian ympärille on muodostunut rikas, värikäs ja ristiriitainen 
tutkimuskenttä. Aihe on elänyt vuosien varrella 1950–60 luvun budjettisuunnitte-
lusta, kilpailukyvyn analysoinnin, strategisen innovoinnin ja käyttöönoton kautta 
strategiseen ajatteluun ja yksinkertaistamiseen. Liiketoiminnan strategiatutkimuk-
sen avainhenkilöitä ovat olleet alkuaikoina, kun 1950-luvulla aihealuetta alettiin 
laajemmin strategia-nimikkeellä tutkia, mm. Peter Drucker, Alfred Chandler Jr. ja 
Igor Ansoff. Myöhemmin sellaiset nimet kuin Michael Porter, Henry Mintzberg, 
Gary Hamel ja C.K. Prahalad sekä Robert Kaplan ja David Norton ovat ajatuksi-
neen inspiroineet lukuisia tutkijoita. 

Kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa liiketoiminnan ja IT:n strategi-
oiden yhdensuuntaistaminen on ollut tietohallinnon johtamisen kannalta merkittä-
vimpiä tutkimusaiheita. 1990-luvun puolivälin aikoihin ryhdyttiin tutkimaan stra-
tegista yhdensuuntaistamista jatkuvana prosessina (Yayla & Hu, 2009, 3–4). John A. 
Zachmanin (1997) kokonaisarkkitehtuuriajattelun myötä on ilmestynyt joukko ko-
konaisarkkitehtuurin kehittämismetodeja (Malinen & Pyykkö, 2010, 69). 2000-
luvulla kokonaisarkkitehtuuri on mielletty tietohallinnon strategian johtamisväli-
neeksi ja siinä Zachmanin ohella tunnetuimpia tutkijoita ovat mm. Peter D. Weill ja 
Jeanne W. Ross. 

VM on viime vuosina asettanut lukuisia julkisen hallinnon tietohallintoon, 
kokonaisarkkitehtuuriin, tietojärjestelmäkehitykseen ja niiden organisointiin liitty-
viä tutkimus- ja selvityshankkeita. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Valtiotason 
arkkitehtuurit (VALTASA) hanke, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhditta-
misohjelma SADe, Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma, Perustietovarantojen 
käytön kehittäminen (PERA) ja FEAR-tutkimushanke.  

Viimeaikaisista kotimaisista tutkimuksista, jotka liittyvät lähinnä tämän tut-
kielman aihepiiriin, on hyvä nostaa esiin muutama. Malisen ja Pyykön (2010) tut-
kimus julkisen hallinnon IT-kehittämishankkeiden epäonnistumisen syistä nosti 
esiin strategisen ulottuvuuden puutteen kehittämishankkeiden johtamisessa. Ala-
Nikula (2010) tutki kokonaisarkkitehtuurin soveltuvuutta IT-alan kehittämishank-
keiden ohjaukseen. Edellä mainitut liittyvät FEAR-tutkimushankkeeseen, jonka 
yhtenä tuloksena syntyi myös FEAR-ohjausmalli (ks. Heikkilä, Kella, Liimatainen 
& Seppänen, 2010). Lisäksi aiemmat VM:n asettamat tutkimukset liittyen julkisen 
hallinnon tietohallinnon toiminnan kehittämiseen kuten Kokonaisarkkitehtuuri-
mallit: Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti (ks. Pulkkinen, 
Valtonen, Heikkilä & Liimatainen, 2007) sekä korkeakoulujen kokonaisarkkiteh-
tuurimalli Kartturi -hanke (ks. Karjalainen, 2011). 
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2.3 Lyhenteet ja kirjainyhdistelmät 

Tutkielmassa esiintyy joukko lyhenteitä ja kirjainyhdistelmiä. Taulukossa 
(TAULUKKO 1) on esitetty keskeisimmät lyhenteet aakkosjärjestyksessä: 

TAULUKKO 1: Lyhenteet ja kirjainyhdistelmät 

Lyhenne Selite 

BAIT Business, Applictions, Information and Technology -näkökulmamalli 

BSC Balanced Scorecard 

Cobit Control Objectives for Information and related Technology 

DoDAF Department of Defence Architecture Framework 

EA Enterprise Architecture (kokonaisarkkitehtuuri) 

eVARE ICT-varautumisen kehittämishanke 

FEAF Federal Enterprise Architecture Framework 

FEAR Finnish Enterprise Architecture Research 

GEA Government Enterprise Architecture 

IAF Integrated Architecture Framework 

ICT Informaatio- ja kommunikaatioteknologia  

IT Informaatioteknologia 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

JHS Julkisen hallinnon suositukset 

JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 

KA Kokonaisarkkitehtuuri 

PESTE Political, Economical, Social, Technological and Environmental -analyysi 

RACI Responsible, Accountable, Consulted and Informed -vastuutus 

ROI Return of Investment 

SADe Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma 

SAM Strategic Alignment Model 

SHP Sairaanhoitopiiri 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threaths -analyysi 

TOGAF The Open Group Architecture Framework 

TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 

VALTASA Valtiontason arkkitehtuurit hanke 

VM Valtiovarainministeriö 
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3 SAIRAANHOITOPIIRIEN IT-PALVELUJEN KE-
HITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUS 

Tässä luvussa kuvataan ensin julkisen hallinnon toiminta-aluetta, jossa sairaanhoi-
topiirit toimivat. Tämän jälkeen puretaan teemahaastattelukierroksen havaintoja, 
jotta saadaan käsitys, mikä on sairaanhoitopiirien IT-palvelujen kehittämishank-
keiden strategisen johtamisen nykytila. Luvun lopuksi on katsaus niistä julkisen 
hallinnon toimenpiteistä ja vaatimuksista, jotka kohdistuvat julkisen tietohallinnon 
ja IT-palvelujen kehittämiseen. 

3.1 Sairaanhoitopiirit julkisen hallinnon osana 

Kunnat vastaavat kahdesta kolmanneksesta julkisista palveluista kun taas valtio 
vastaa yhdestä kolmanneksesta. Kuntien tärkeimmät tehtävät ovat peruspalvelui-
den (mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, opetus- ja sivistystoimi, ympäristö ja tekni-
nen infrastruktuuri) järjestäminen. Kuntayhtymien avulla kunnat tekevät keske-
nään yhteistyötä. Kuntayhtymiä ovat mm. lakisääteisesti kaikki kunnat kattavat 
sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja maakuntien liitot sekä erilaisia vapaaehtoi-
sia kuntayhtymiä. (Kunnat.net, 2011a.). 

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämän vuoksi jokaisen Suomen kunnan on kuuluttava 
johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (Kunnat.net, 2011b). Sairaanhoitopiire-
jä on Manner-Suomessa kaksikymmentä. Tämän lisäksi Ahvenanmaa muodostaa 
oman sairaanhoitopiirinsä. Sairaanhoitopiirin tärkein tehtävä on järjestää alueensa 
erityissairaanhoito. Se myös huolehtii alueensa terveydenhuollon erityispalvelujen 
kehittämisestä ja laadun valvonnasta, tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnas-
ta yhteistyössä paikallisten terveyskeskusten kanssa. (Kunnat.net, 2011b.). Manner-
Suomi on jaettu Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun yliopistollisten 
sairaaloiden mukaan viiteen erityistason sairaanhoitoa järjestävään erityisvastuu-
alueeseen. 

Eri sairaanhoitopiireissä tietohallinto ja tietohallintojärjestelyt on organisoitu 
usealla eri tavalla. Joissain sairaanhoitopiireissä sekä tietohallinto että tietotekniset 
palvelut on järjestetty sairaanhoitopiirin oman organisaation sisällä. Toisissa sai-
raanhoitopiireissä on perustettu liikelaitoksia vastaamaan sairaanhoitopiirin tieto-
hallinnosta. Joissain sairaanhoitopiireissä tietohallinnon koordinointi pidetään or-
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ganisaatiossa, mutta kaikki muut tietotekniset palvelut ostetaan ulkoiselta organi-
saatiolta. Alla olevaan taulukkoon (TAULUKKO 2) on koottu, kuinka suurimpien 
sairaanhoitopiirien tietohallinto on organisoitu (Lindén, 2010). 

TAULUKKO 2: Tietohallinnon organisointi suurissa sairaanhoitopiireissä (Lindén, 2010) 

Sairaanhoitopiiri Tietohallinnon organisointi 

Etelä-Pohjanmaan 
SHP 

Tietohallinto on omana yksikkönään sairaanhoitopiirin hallinnon tuki-
palvelujen alla. 

Etelä-Savon SHP Tietohallinto on omana yksikkönään sairaanhoitopiirin hallinnon tuki-
palvelujen alla. Tietoliikenne- ja järjestelmätukipalvelut on ulkoistettu. 

Helsingin ja Uu-
denmaan SHP 

Tietohallinto toimii tukipalveluna sairaanhoitopiirin konsernihallinnon 
alla. 

Keski-Suomen SHP Tietohallinnon muodostaa kunnallinen liikelaitos Medikes. 
Kymenlaakson SHP Tietohallinnon palvelut tuottaa Medi-IT Oy, jonka omistajia ovat Ky-

menlaakson SHP ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. 
Pohjois-Karjalan 
sairaanhoito- ja sosi-
aalipalvelujen kun-
tayhtymä 

Tietohallinnon palvelut tuottaa Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus 
Oy, joka on kuntayhtymän ja kuntien yhdessä omistama yhtiö. 

Pohjois-Pohjanmaan 
SHP 

Hallinto, talous, henkilöstöhallinto ja tietohallinto muodostavat oman 
hallintopalveluiden tulosalueen. 

Pohjois-Savon SHP IT-palvelut ja hankintapalvelut yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa 
ulkoistettu Istekki Oy:lle 

Satakunnan SHP Ulkoistettu Medbit Oy:lle, jonka enemmistöosakas on Varsinais-Suomen 
SHP. 

Varsinais-Suomen 
SHP 

Ulkoistettu Medbit Oy:lle, jonka enemmistöosakas on Varsinais-Suomen 
SHP. 

 

3.2 Teemahaastatteluiden havainnot 

Tutkielmaan liittyvä teemahaastattelukierros koski sairaanhoitopiirien tietohallin-
non organisointia. Haastattelut suoritettiin kevättalvesta 2011. Haastateltavina oli 
viiden taulukossa (TAULUKKO 2) olevan sairaanhoitopiirin IT-palvelujen kehit-
tämiseen osallistuvia tahoja. Haastateltavat edustivat joko organisaatioidensa tie-
tohallinnon johtoa tai sairaanhoitopiirin tietopalvelujen toimittajia, kuten esimer-
kiksi liikelaitoksia.  

Teemahaastattelut suoritettiin vapaana keskusteluna etukäteen lähetetyn 
teemahaastattelurungon (ks. Liite 1) pohjalta. Haastattelut toteutettiin ryhmäkes-
kusteluna ja niihin osallistui useampia haastattelijoita. Liitteen 1 haastattelurungos-
ta kohta 5 koski nimenomaan strategista johtamista, joten haastattelujen havainnot 
on pääasiassa johdettu niistä. Alla olevien kappaleiden haastatteluhavaintojen pää-
kohdat on jaoteltu teemahaastattelurungon pohjalta. 
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3.2.1 IT-strategia ja organisaatiotasoiset IT-päätökset 

Haastateltujen sairaanhoitopiirien IT:n organisointi voidaan jakaa karkeasti kol-
meen ryhmään: 1) sellaiset, jotka itse tuottivat IT-palvelut, 2) sellaiset, jotka tuotti-
vat ne omistamansa liikelaitoksen kautta ja 3) sellaiset, jotka ostivat IT-palvelut 
ulkoisilta kumppaneilta. Sama ryhmäjako pätee käytännössä kaikkiin Manner-
Suomen kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin. Kahden ensimmäisen ryhmän 
kohdalla IT-palvelujen organisointitavalla ei havaittu olevan mainittavaa yhteyttä 
IT-palvelujen strategiseen johtamiseen. Kolmannessa ryhmässä voitiin havaita, että 
mitä kauempana organisatorisesti IT-palvelujen tuottaminen sairaanhoitopiirin 
ydinprosesseista sijaitsee, sitä heikompi strateginen yhteys sillä siihen on. Jopa sii-
nä määrin, että IT-kehittämishankkeiden strateginen johtaminen on ostettu palve-
luna, jolloin kehittämishankkeen strategiset tavoitteet, jos niitä ylipäätään on, on 
vaarassa pohjautua palvelua myyvän organisaation strategiaan. Ongelma juontu-
nee siitä, ettei palvelua ostavalla organisaatiolla ole punaista lankaa, IT-strategiaa, 
jonka pohjalta IT-kehittämispalveluja hankitaan vaan organisaatio toimii lähinnä 
reaktiivisesti.   

Meillä oikeesti… Siinä on se, että se tapa miten me ollaan tää IT järjestetty. Peruste on, 
me tavallaan ostetaan X:ltä [organisaation nimi poistettu] kaikki. Periaatteesta mei-
dän strategiakin pitää ostaa X:ltä. Mä en koe sitä luontevana sen takia, et siellä ei ole 
kompetenssia sen tekemiseen. 

IT-strategia terminä vaikuttaa edelleen olevan vieras. Varsinaista IT-strategian ni-
mellä kulkevaa asiakirjaa ei kaikissa organisaatiossa ole laadittu, mutta strategiaan 
suoraan liittyviä asioita on pohdittu tai strategia on tekeillä. Haastatteluissa erottui 
kaksi organisaatiota, joissa strategista johtamista harjoitetaan tietoisella tasolla.  

Kyllä. Sen (IT-strategia) takia me katsotaan kriittisesti koko ajan omaa toimintaa, että 
mitä meidän on järkeä tehdä. 

Mun täytyy todeta tässä yhteydessä, et jos lähtee kattomaan x:n [organisaation nimi 
poistettu] tietohallintostrategiaa, oikein sillä nimellä. Niin ei meillä ole tällä hetkellä 
sellaista mitä me konkreettisesti toteutetaan. Meillä on konserninstrategia, me ollaan 
ihan tietoisesti häivytetty tämä strategia -termi tästä. Eli meillä on toimintasuunni-
telma, meillä on investointisuunnitelma, meillä on elinkaarikartta tietyistä teknologi-
oista ja itse asiassa näistä tärkein suunnan näyttäjä on se investointisuunnitelma si-
sältöineen. 

Muiden organisaatioiden kohdalla joko IT-strategia on laadinnan alla tai tietohal-
linnon kulttuuri ei ole edennyt sille tasolle, että siihen olisi voitu kunnolla paneu-
tua. Kuitenkin strategista johtamista on toteutettu, vaikkakaan ei muodollisesti. Tai 
IT-strategia on olemassa, mutta se on suhteellisen lattea asiakirja, joka ei sinällään 
ota kantaa mihinkään.  

Kun tässä on vähän viel sellainen tausta vielä, et meillähän ei esimerkiksi ole tälläistä 
ICT-strategiaa tällä hetkellä olemassa. ICT-strategian laadinta on edennyt ja nyt sinne 
toimenpideohjelmaan on yritetty rakentaa pidemmän tähtäimen (5 v) hahmotelmaa 
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siitä, miten strategisia tavoitteita toteutetaan. Tietyiltä osin siihen toimenpideohjel-
maan on rakennettu roadmappia ohjelmakokonaisuuksille. 

Sanotaanko et mä olen yrittänyt keskustella meillä strategisesta johtamisesta ja sitä 
pitäisi hiukan skarpata. Meillä on olemassa strategia, mut se on aika maailmaa sylei-
levä. 

Tietohallintopäälliköt eivät ole edustettuina organisaation johtoryhmässä. Tietojär-
jestelmiä koskevissa päätöksissä tietohallintopäälliköt toimivat kuitenkin aloitteen 
esittelijänä. Laajempien kokonaisuuksien päätökset tehdään johtoryhmätasolla, 
mutta yleensä käytössä on supistetumpi foorumi, jolla on valta tehdä päätöksiä. 

Mä vastaan niinku konsernin tietohallintostrategiasta, joka tietysti pitää sisällään 
myös niinku arkkitehtitoimintoja.  Nyt kun katotaan tätä organisaatiota, niin nor-
maalistihan tietohallintojohtajalla on apuna tämä oma pikku esikuntansa, jota kutsu-
taan eri nimilllä. Näin mekin toimitaan, mut mä toimin niin sanotusti lainakavereilla 
ja niiden käyntikorteissa ja palkkakuiteissa lukee x [organisaation nimi poistettu], 
mut sillon kun mä teen esimerkiksi arkkitehtuurityötä heidän kanssaan, niin me toi-
mitaan niinku ryhmänä. Tää sama periaate pätee kaikennäköisissä hankintojen val-
misteluissa ja teknologiavalinnoissa ja näin. Että tällaisessa ohjauksessa tietohallinto-
johtajan ja konsernijohdon täytyy tietysti tehdä paljon teknologialinjauksia, hankin-
tapäätöslinjauksia, toiminnallisuuslinjauksia. Ja näis kaikissa niinku valmistelevina 
asiantuntijoina me käytetään näitä x:n [organisaation nimi poistettu] ihmisiä. 

Päätöksentekoelin sijaitsee viime kädessä organisaation ylimmässä johdossa. Jois-
sain tapauksissa päätökset tekee organisaation tietohallintopäällikkö. Kehittämis-
hankkeet valmistellaan joko tarkoitusta varten perustetussa työryhmässä tai pro-
jektiryhmän kesken tarpeen mukaan. Valmistelu ei juuri toteuta erikseen valmiste-
luun suunniteltua prosessia vaan se tapahtuu useimmiten tapauskohtaisesti. On-
neksi kuitenkin poikkeuksia on.  

Meillä on tällainen kolmeportainen toimintamalli, eli meillä on tällainen sisältötyö-
ryhmä, jonka tehtävä on nimensä mukaisesti olla tuolla kentällä. Siinä on eri ammat-
tiryhmien edustajat ja niiden tehtävä on miettiä kentän kannalta mitä pitää kehittää, 
miten kenttä näkee tän suunnan. Ja se menee niin että se kokoontuu kerran kuussa. 
Sit meillä on tällainen ryhmä kuin tietojärjestelmätyöryhmä, jonka tehtävänä on sit-
ten päättää, kun tietohallinto tekee tämän äsken mainitun ryhmän pohjalta sellaisen 
yhteenvedon, että mitkä ovat ne kehityssuunnat ja tarpeet, mitkä kenttä näkee täällä 
olevan. Niin tietojärjestelmätyöryhmän tehtävänä on päättää, mitkä ovat siitä ne osa-
alueet, joita lähetään viemään eteenpäin. Esimerkiksi siellä päätetään siitä, että men-
näänkö kanta-palveluihin. Siitä on päätetty jo kolme vuotta sitten, että mikä on kan-
tapalveluiden askeltamisjakso, koska sehän vaatii pitkäaikaisen työn. Siellä päätetään, 
että mikä on hoitokertomuksen käyttöönotto, käyttöönoton suuntaviivat, milloin se 
lähtee mistä se lähtee. 

Sit sen jälkeen se lähtee päätöksentekomekanismiin, joka on konserninhallinnon oh-
jauksessa, jossa sitten on toiminnan edustaja, kliinikkojohto, arvioi sen meriitit, onko 
rahaa ja tehdäänkö tällainen. Valmistelulla tarkoitan oikeastaan kaikkea sitä juri-
dishallinnollista toimintaa, mikä tehdään ennen kuin tehdään joku päätös. Kun pu-
hutaan virallisesta, valituskelposesta viranhaltijan päätöksestä. 
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3.2.2 IT-palvelujen kehittämishankealoitteet, tavoitteet ja mittarit 

IT-palvelujen kehittämishankkeiden hankealoitteiden suhteen toimintamallit ovat 
sekalaiset. Toisissa organisaatioissa hankealoitteet tulevat hyvinkin selkeän ja 
muodollisen proseduurin kautta ja toisissa lähinnä tarpeen tullen. Proseduuriin on 
kuitenkin kiinnitetty huomiota ja niissäkin organisaatioissa, joissa sellaista ei tällä 
hetkellä ole käytössä, on sellainen suunnitteilla.  

Aloite tulee johtokunnasta. Siellä on se kliinisentyön johtaja, johtaja ylilääkäri, johtaja 
ylihoitaja, sairaanhoitopiirin johtaja eli toimitusjohtaja, multa. Tässä on se foorumi 

Yhtenäistä hankealoitteille oli se, että ne pääosin tulivat kentältä. Merkityksellistä 
on, missä vaiheessa aloite päätyy tietohallintoon. Eli tuleeko aloite suoraan kentältä 
tietohallintoon ja sieltä tietohallinnon esityksestä päätöksentekoon vai meneekö 
aloite ensin päätöksentekoon ja sitten vasta tietohallintoon. Jos tietohallinto voisi 
osallistua aloitteen mukaisen toiminnan kehittämiseen jo ennen päätöksentekoa, se 
kykenisi laatimaan omat toimenpidesuunnitelmat liittyen aloitteen tekemiseen ja 
aloitteeseen kytkeytyvien prosessien hallintaan. Aloitteiden priorisointi usein on 
kynnyskysymys, jolloin muodollinen proseduuri ja strategia antavat ryhtiä toimin-
nan kehittämisen suuntaamiseen.  

Aikasemminhan meillä ei ollut tätä tapaa ja sillonhan tehtiin sitä mitä eniten huutava 
osasi toivoa, eli joka piti eniten meteliä pääsi läpikin ja ei ollut tarpeeksi tätä proses-
sia joka olisi selvittänyt, että onko tää miten merkityksellinen ja mikä on tämän tuot-
tovaikutus, takaisinmaksuaika ja niin edelleen. 

Kun hankealoite on vastaanotettu, astuu proseduuri kuvioon. Käytyään muodolli-
sen päätöksentekoproseduurin, jossa aloite käsitellään kehittämishankkeena, läpi, 
asetetaan hankkeelle tavoitteet. Tavoiteasettelussa tulisi ottaa huomioon hankkeen 
vaikuttavuuteen, taloudellisuuteen ja toiminnallisuuteen vaikuttavat tekijät.  

Sit se lähtee päätöksentekomekanismiin, joka on konserninhallinnon ohjauksessa, 
jossa sitten on toiminnan edustaja, kliinikkojohto, arvioi sen meriitit, onko rahaa ja 
tehdäänkö tällainen. 

Sen (tavoitteen) asettaa ne työryhmät, jotka päättää sen, että se otetaan käyttöön. Elikä 
tietohallinnon johtoryhmä päättää mitä tällä pitää aikaansaada, se on lopulta pakko 
tietää kun tehdään se selvitystyö että voidaanko se toteuttaa. Tietohallinnon johto-
ryhmän tehtävänä on sitten lopulta esittää se, että onko tämä hankinta järkevä ja ta-
voitteista sen pitää lähteä. 

Joo eli meillä on erinäköistä projektin omistajuutta. Eli tässä on nää pystypalkit ja tää 
on tulosvastuullinen linjajohto. Sit niiden läpi menee tästä, tässä on nää tulosalueet, 
niin sen lisäks menee vielä konserninlaajuisesti hallinto, talous ja henkilöstö. Ja sitten 
tää palvelutuotanto on vielä kytketty tähän näin. Tässä on neljä johtavaa viranhaltijaa, 
että tossa on johtajaylilääkäri joka ohjaa sitten periaatteessa näiden kaikkien tulosvas-
tuullisten linjajohtajien organisaatiota. Konsernilla on talousjohtaja joka vastaa tästä 
taloudesta konsernin läpi, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja. Jos tehdään hankkeita, 
jotka ovat konsernin yhteisiä tietojärjestelmiä. Niin niiden omistajana on joko johta-
jaylilääkäri ydintoiminnan hankkeissa, konsernintalousjohtaja hallinnon- ja talous-
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hankkeissa, tai henkilöstöjohtaja näissä hankkeissa. Nää on myös ne viranhaltijat, 
jotka tekee päätöksen projektin käynnistämisestä. Tietohallintojohtaja toimii esitteli-
jänä kaikissa tälläisissä, et mä oon niin kuin se jonka pitää saada se tapahtuma val-
misteluun. 

3.2.3 Ydintoiminnan painopistealueet IT-palvelujen kehittämishankkeissa 

IT-palvelujen kehittämishankkeen tavoitteet eivät useinkaan tule organisaation 
ylimmältä johdolta, vaan ne johdetaan toiminnallisuuksista. Hankkeen strategiset 
tavoitteet eivät siksi ole tietoisesti määriteltyjä vaan ne asettuvat jos ovat asettuak-
seen. Kehittämishankkeen mittaamisen myönnettiin olevan haastavaa. Ongelma 
vaikuttaa kumpuavan strategian ja strategisen yhdensuuntaisuuden puutteesta.  

Tota kun sä lähdet kulttuurista jossa ei ole projektia edes olemassa. Tää ei oo millään 
tavalla väheksyvä vaan se on enemmän ollut sitä normaalityötä, et sieltä tulee niitä 
kehitysasioita. Niin siihen mittaamiseen asti on vielä hieman matkaa. 

Tietohallinnon tavoitteet eivät pohjaudu organisaation strategiaan. Tällöin myös-
kään organisaation ydintoiminnan ja tietohallinnon välillä ei ole jaettua ymmärrys-
tä organisaation kehittämisestä. 

Ne pitäis tulla siitä strategiasta. Mut kun sitä ICT-strategiaa ei ole ollut piirin histori-
assa kertaakaan. Niin ne on tuottajalle tullut sen investointisuunnitelman muodossa.  

Joo kyllä nyt ne kaikki hankkeet, uusissa on kyllä mukana. Ja sit tosiaan malleja kehi-
tellään ja vielä kun pääsis siihen vaiheeseen, et ensimmäinen ois viety tällaisen sap-
luunan lävitse ja tulis ne hyödytkin. Niin tulis tavallaan se feedback, et tässä on jär-
keekin. Et joku saattaa viel kokee sen vaikutusarvioinnin tai esiselvityksen tarpeet-
tomana, et palaa rahaa tarpeettomaan hommaan. 

Toisaalta muodollisen hankealoiteproseduurin omaavissa organisaatioissa organi-
saation ydintoiminta on voimakkaasti esillä kehittämishankkeen asettamisessa, 
tavoitteissa ja niiden määrittelyssä. 

Meillä on tavoitteena tällä hetkellä se, että meillä ei käynnisty yksikään tietojärjes-
telmähanketta johon ei ole liitetty sellaisia onnistumisen mittareita, jotka ei kumpuai-
si sieltä ydintoiminnasta.  Että lähtökohtana on se, että me haetaan aina jotain ydin-
toiminnan muutosta ja tota tietojärjestelmäprojekti on sen mahdollistaja. Tää on vai-
kea alue. Siellä ei ole onnistuttu pitämään linjaa kokonaisuudessaan, mut me tarkas-
tellaan sitä jatkuvasti.  

3.2.4 IT-palvelujen kehittämishankkeiden vaikuttavuus- ja taloudelliset tavoit-
teet sekä mittarit 

IT-palvelujen kehittämishankkeen strategisia tavoitteita huomattavasti suurempaa 
roolia näyttelevät hankkeen taloudelliset tavoitteet ja mittarit.  

Kun tuo tietojärjestelmätyöryhmä hyväksyy sen (kehittämishankkeen), niistä huomat-
tava osa on sellaisia, että ne menee meidän talousarvioasioihin, koska ne vaatii rahan 
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käytön valtuutusta. Eli ne menee sitten talousarvion käsittelyyn ja siellähän on oma 
prosessinsa, miten se homma toimii. Meillähän johtoryhmä ja hallitus vaatii aina, että 
pitää tuoda heille selvitys siitä, että kuinka tämä onnistui, mitä me sitten saavutettiin. 
Eli jos ei saavutettu mitä piti, niin pitää hyvin tarkkaan selvittää mistä tämä johtui. 
Pitäähän se jo meidän itellemmekin selvittää, että miksi me epäonnistuttiin. 

Strategisesti edistyneemmissä organisaatioissa hyödynnetään hallinnon viiteke-
hyksiä niin ohjaus- seuranta- kuin mittausjärjestelmänä. 

Me käytämme ITIL:n prosessimallia tapahtumanhallinnassa ja näissä ja me ollaan sen 
mukaan määritelty ne mittarit ja myöskin nämä seurantatavat. Me ollaan tällä hetkel-
lä todennäköisesti ainoa sairaanhoitopiiri, jossa tietohallintosuunnittelijoilla on laa-
tuvelvoite, eli kriittisyyden mukaan tietty aikaraja, missä hänen pitää tehdä se tehtä-
vä tuonne kentälle valmiiksi. Me seurataan sitä kerran kuussa omilla raporteilla, että 
kuinka tässä on onnistuttu. 

Balance Score Cardia (tasapainotettu mittaristo) on niin kuin kokeiltu ja tota sanotaan 
näin, että tällä hetkellä se tehdään kunnallisen sairaanhoitopiirin ja omistajakuntien 
yhteisen suunnitteluprosessin kautta. Eli tää on niin kuin se, sehän on iteratiivinen 
malli. Sama kysymys yksittäisiin järjestelmiin tai hankkeisiin liittyen. Me lasketaan 
kaikille tietojärjestelmäprojekteille ROI:t ja se on osa tätä investointiprosessia. Mut, 
että sitten kun mennään siihen, että niiltä osin esimerkiksi kliinisen hyvän tuloksen 
auttamiseksi tietojärjestelmä on se aiheuttava tekijä. No sanotaan näin, että siinä mit-
tarin määrityksessä tukeudutaan tietysti olemassa oleviin konserninstrategia tavoit-
teisiin. Ja jos me pystytään kytkemään joku tuollainen hanke siihen, että jotain näitä 
konserninstrategiatavoitteita yhdistetään, niin totta kai niitä pyritään mittaamaan. Ja 
just täs hankkeen asettamisessa usein, ei niinkään tutkimukseen vaan omiin koke-
muksiin perustuen, on se, että me ei pystytä mieltämään sitä siin määrittely- tai 
käynnistys- ja valmisteluvaiheessa, kuinka paljon itse asiassa ajattelutyötä se vaatii. 
Siinä vaiheessa, et pystytään ihan oikeesti määrittelemään se lopputulema. Tavotteet. 
Mittarit. 

3.2.5 Loppukäyttäjien huomioiminen ja muutoksen hallinta 

Jännä juttu, et meillä on… mä en havaitse tämmöisiä niin kuin oppikirjojen malleja 
meillä käytössä. Ikinä ees olla sanottu sellaista sanaa kuin muutoshallinta. 

Pääosa kehittämisen aloitteista tulee kentältä. Aloitteiden käsittelyssä on mukana 
sekä kehittämistyötä suunnittelevaa ja toteuttavaa henkilöstöä että myös operatii-
vista henkilökuntaa.  

Sisältötyöryhmän tehtävä on sitten suunnitella meidän kanssa se toiminnallisuus. Se 
suunnittelee kaiken siellä, se suunnittelee toiminnallisuuden ohjeet ja toimintamallit. 
Ryhmä käy sen läpi ja miettii ne ratkaisut, että miten tää vaikuttaa kunkin työnteki-
jän toimintaan. 

Operatiivisen henkilökunnan kouluttaminen on haastava pullonkaula. Se on aikaa 
ja taloudellisia resursseja vaativaa toimintaa, joka täytyy toteuttaa. Samoin järjes-
telmämuutokset, jotka aiheuttavat muutoksia myös operatiivisessa toimessa on 
usein hankala etukäteen arvioida. 
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Koulutustilat muodostavat joskus myös pullonkaulan, toisin sanoen isoille massoille 
ei pystytä järjestämään ainakaan omissa tiloissa samanaikaisia koulutuksia.  Uusissa 
projekteissa yritetään paremmin miettiä sitä, millaisia riippuvuuksia eri projektien 
välillä on - myös käyttäjien kannalta. Käyttöönottoprojekteissa yritetään miettiä sitä, 
milloin mitäkin voidaan ottaa käyttöön rasittamatta liikaa tulevia käyttäjiä. Samoille 
ihmisille ei voida asettaa liikaa paineita usean uuden järjestelmän koulutuksiin ja 
omaksumiseen samanaikaisesti ja käyttöönottojen väliin täytyy jäädä riittävästi aikaa. 
lisäksi yksi projektien haaste on se, että nälkä, tietoisuus, osaaminen ja tarve kasvaa 
syödessä. Eli lopputulos on laajempi kuin mitä alun perin lähdettiin tekemään. Tarvi-
taan muutosten hallintaa. 

Me nähdään se hyvin keskeisenä osana tätä muutosprosessia, että se tiedotus tavoit-
taa ne järjestelmänkäyttäjät.  Sellaisia järjestelmämuutoksia jotka koskee kliinisiä jär-
jestelmiä ja jotka vaikuttaa sen käyttäjän käyttäytymiseen, eihän sellaisia muutoksia 
voida viedä tuotantoon, ennen kuin ollaan koulutettu  ja tsekattu et kaikki tietää että 
tää muutos on tapahtumassa.   

Organisoitu muutoksen hallinta on merkittävässä osassa silloin kun toimitaan 
näinkin monisäikeisessä ja moniulotteisessa ympäristössä kuin sairaanhoitopiirit. 
Kyseessä on toimintaympäristö, jossa operoidaan hektisessä, vaativissa, nopeutta ja 
taitoa vaativissa olosuhteissa. Tällöin toimivat tietojärjestelmäratkaisut ovat, ei pel-
kästään menestyksekkään vaan yleensäkin toiminnan elinehto. 

Mut se et miten se kytkeytyis siihen, vois sanoo integraatioarkkitehtuuriin, et vaikka 
mitkä teknologiat meillä kytkee nää kaikki järjestelmät yhteen. Et kerran toisensa jäl-
keen me törmätään siihen, että… sanotaan nyt leikkaussalijärjestelmä, en tiiä tarvisit-
teko, mutta leikkaussalijärjestelmä on ollut yksi keskeinen haaste ollut pitkään. Leik-
kaussalin toiminnanohjausjärjestelmät integroituu huonosti mihinkään muuhun toi-
minnanohjausjärjestelmiin. Ja sit se tiedonvaluttaminen sieltä niin, että raportointi, ti-
laseuranta, potilastiedot ja muut liittyis automaattisesti, niin se on melkoista nokka-
pokkaa jo pelkästään niiden toimittajien kanssa, saati sitten käyttäjien kanssa. Että 
pahimmillaan voisi kuvata näin, että kun se käyttäjien vaatimus on kirjattu, doku-
mentoitu hyvin selkeästi. Että se koko integraatioarkkitehtuuri on kuvattu ja sit sä 
lähdet tekemään sitä, se on hyväksytty. Se ostetaan toimittajilta, tuodaan käyttöön ja 
sit kliinikot totee, että eihän tää toimi lainkaan. Niin voitko sä siinä vaiheessa sanoa, 
että mutkun tää on sitä mitä sä tilasit? Ainakin jos sulla ei ole hyvin yksiselitteistä 
dokumentaatiota mistä käy ilmi, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet mistä 
puhutaan. Niin se on vaikeeta. Ja nythän mä kuvasin ihan sellaisen lapsellisen, al-
keellisen mokan. En nyt sano, että meille olis käynyt näin, mutta sanotaanko näin, et-
tä ympäristö on hyvin altis sellaiselle. 

3.2.6 Kokonaisarkkitehtuurinmukaisuuden hallinta 

Kokonaisarkkitehtuuri vaikutti olevan kaukainen olotila, jonne päästään kun ehdi-
tään. Kaikkialla selkeästi myönnettiin kokonaisarkkitehtuuriajattelun hyödyt ja 
kaikkialla siihen pyritään tai se on työn alla. Kokonaisarkkitehtuuri miellettiin 
merkittäväksi suunnittelun työvälineeksi. Siitä toivotaan neuvotteluihin ymmärret-
tävää ja kokonaisvaltaista kuvausta, jonka avulla on helpompi perustella kehittä-
mishankkeen tarpeellisuutta sekä sen vaikuttavuutta. 
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Ja mä tarvin sellasen tahon, joka pystyy tekemään sen suunnitelman, jolla niitä pai-
mennetaan pitkäaikaiseen suunnitteluun perustuen. Ja tää on se kohta, mitä mä itse 
kutsun niinkun arkkitehtuuriks. Ainakin arkkitehtuurikeskeiseksi elementiksi. 

Yksi asia mikä meil on niin on tää, arkkitehtuurityöryhmä, jonka toiminta on ollut 
vaihtelevaa. Mutta välillä ollaan istuttu ja ollaan me niitä arkkitehtuuriperiaatteita 
kirjattu ylös ja sitten me ollaan vähän yritetty kartottaa mitä meillä täällä on. 

Jälleen kerran löytyi kuitenkin poikkeuksia, joissa kokonaisarkkitehtuuri näyttelee 
suurta roolia IT-toiminnan johtamisessa. Se on suunnitteluväline, jonka avulla IT-
toiminnon tulevaisuutta pohditaan. 

Mehän tehdäänkin niin, että me katotaan kerran vuodessa se kokonaisarkkitehtuuri 
miten tää menee seuraavana vuonna ja seuraavana kolmena vuonna. 

3.2.7 Yhteenveto haastatteluhavainnoista 

Teemahaastatteluiden havainnoista voitaneen tulkita strategisen johtamisen puut-
teen vaikuttavan moneen eri tekijään: 

- IT:n rooli päätöksenteossa on heikko, 
- tavoiteasetanta ontuu strategisten vaatimusten puutteen vuoksi, 
- taloudelliset ja vaikuttavuuteen perustuvia mittareita ei liiemmin ole, 
- muutoksenhallintaan ei ole kiinnitetty huomiota sekä 
- kokonaisarkkitehtuurikuvaukset puuttuvat. 

IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen yhteys esimerkiksi 
hankkeen tavoitteellisuuteen ja vaikuttavuuteen havainnollistuu, kun haastattelu-
havainnot on linkitetty haastateltaviin organisaatioihin. Alla olevaan taulukkoon 
(TAULUKKO 3) on koottu haastattelukierroksen havainnot liitettyinä kuhunkin 
haastateltuun organisaatioon. Haastatellut organisaatiot on anonymiteetin säilyt-
tämiseksi nimetty A:sta E:hen. Organisaatiot A ja B olivat strategisen johtamisen 
kannalta niin samalla tasolla, että ne on taulukossa yhdistetty yhdeksi sarakkeeksi. 
Haastatteluhavaintoja avataan ja tarkastellaan laajemmin kappaleessa 6.1 Teema-
haastatteluhavaintojen pohdinta. 

TAULUKKO 3: Teemahaastatteluhavaintojen yhteenveto 

 Organisaatiot A 
ja B 

Organisaatio C Organisaatio D Organisaatio E 

IT-strategia Ei ole Tekeillä Strategia-ajattelu Kyllä 
Organisaa-
tiotasoiset IT-
päätökset 

Johtoryhmä hy-
väksyy, tietohal-
linto korkeintaan 
esittää 

Tietohallinto 
esittää, johto-
ryhmä hyväksyy 

Tietohallinto 
yhdessä kliinisen 
johdon kanssa 

Tietohallinto 
esittää, johto-
ryhmä hyväksyy 

Kehittämis-
hankealoitteet 

Kenttä Johtokunta ja 
johtavat lääkärit 

Ohjattu aloitejär-
jestelmä 

Ohjattu aloitejär-
jestelmä 

Tavoitteet ja 
mittarit 

Ei ole suunnitel-
mallista tavoi-
teasetantatapaa 

Tietohallinto 
asettaa tavoitteet 

Tietohallinto 
asettaa tavoitteet 

Hanketyöryhmä 
asettaa tavoitteet 
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 Organisaatiot A 
ja B 

Organisaatio C Organisaatio D Organisaatio E 

Ydintoiminnan 
painopistealu-
eet ja strategi-
nen yhden-
suuntaisuus 

Ei strategista 
näkökulmaa 

Investointi- ja 
resurssisuunni-
telmien mukaan 

Kehittämishank-
keet nojautuvat 
organisaation 
strategiaan 

Kehittämishank-
keet nojautuvat 
organisaation 
strategiaan 

Vaikuttavuus 
ja taloudelliset 
tavoitteet sekä 
mittarit 

Yksittäisen hank-
keen vaikutta-
vuus ja tavoitteel-
lisuus on hanka-
lasti mitattavissa 

Liittyy investoin-
tiprosessiin joka 
sisältää talouden 
tunnusluvut 

Liittyy investoin-
tiprosessiin joka 
sisältää talouden 
tunnusluvut 

Mittarit muodos-
tuvat pääasiassa 
ITIL:n palvelu-
prosessien mu-
kaan. 

Loppukäyttäji-
en huomioimi-
nen ja muutok-
sen hallinta 

Loppukäyttäjien 
huomioiminen 
liittyy hankealoit-
teeseen ja muu-
toksen hallinta on 
henkilöstöhallin-
non tehtäviä 

Loppukäyttäjien 
huomioiminen ja 
muutoksen hal-
linta on hanke-
työryhmän kes-
keisimpiä tehtä-
viä 

Loppukäyttäjiin 
ja muutoksen 
hallintaan kiinni-
tetään erityisesti 
huomiota 

Loppukäyttäjien 
huomioiminen ja 
muutoksen hal-
linta on hanke-
työryhmän kes-
keisimpiä tehtä-
viä 

Kokonaisarkki-
tehtuurinmu-
kaisuuden hal-
linta 

Kokonaisarkki-
tehtuuria ei ole 
erityisemmin 
mietitty 

Kokonaisarkki-
tehtuuri on työn 
alla 

Kokonaisarkki-
tehtuuri sisältää 
useita eri arkki-
tehtuureja, jos-
kaan niitä ei 
niillä nimillä 
kutsuta 

Kokonaisarkki-
tehtuuri liittyy 
strategiaan 

 
 

Teemahaastatteluissa selviteltiin myös, miten laajasti erilaiset IT:n prosesseihin ja 
kehittämiseen liittyvät viitekehykset, kuten esimerkiksi ITIL, Cobit tai FEAR-
ohjausmalli, ovat käytössä. Tämänkaltaiset toimintaa tai kehittämistä ohjaavat vii-
tekehykset pakottavat tietohallinnon lähestymään toimintaansa myös strategisesta 
näkökulmasta. Organisaatioissa D ja E hyödynnettiin ITIL prosessikehystä, jolloin 
sekä yhteydet strategiaan että kokonaisarkkitehtuurinmukaisuus olivat ajan tasalla. 
FEAR-ohjausmallin hyödyntämistä oli niin ikään pohdittu, mutta missään organi-
saatiossa sitä ei ollut otettu käytäntöön. 

3.3 Julkisen hallinnon tietohallinnon järjestäminen 

Tässä kappaleessa otetaan katsaus niihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joita valti-
onhallinto on julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukselle mm. tietohallintolain 
muodossa asettanut.  

3.3.1 Julkisen hallinnon tietohallinnon yhtenäistäminen 

Julkisen hallinnon IT-toiminnot käsittävät Suomessa noin neljänneksen koko maan 
IT-markkinoista. Ne vaativat yhteentoimivuutta niin valtion ja kuntien sisällä kuin 
niiden välillä. Tähän asti julkisen hallinnon eri hallinnolliset yksiköt ovat saaneet 
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kehittää tietohallintoaan ja omia IT-ratkaisujaan, jonka seurauksena erilaisia ratkai-
suja on valtavasti, mutta ne eivät toimi keskenään yhteen (VM, 2010a).  

VM asetti kesällä 2009 hankkeen selvittämään julkisen hallinnon tietohallin-
non ohjausta ja yhteentoimivuutta. Hankkeen IT-palvelujen kehittämiseen tähtää-
vät tavoitteet olivat parantaa valtion IT-toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta, 
tehostaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja poistaa niiden välisiä päällekkäisyyk-
siä sekä vahvistaa asiakasnäkökulmaa. Hankkeen strategiset tavoitteet olivat vah-
vistaa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta strategian, informaatio-ohjauksen, 
hanke- ja hankintaohjauksen sekä normiohjauksen keinoin. (VM, 2010b, 3.). 

Hankkeen pohjalta hallitus hyväksyi 4.11.2010 lakiesityksen julkisen hallin-
non tietohallinnon ohjauksesta (tietohallintolaki), jonka mukaan VM:n tehtäväksi 
tulee huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Lakiesityk-
sen mukaan valtioneuvosto voisi asetuksellaan säätää julkisen hallinnon tietohal-
linnon neuvottelukunnan käsittelemien julkisen hallinnon tietohallinnon standar-
dien sisältämisestä tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureissa. Näistä stan-
dardeista päättäisi VM. Kyseisellä valmistelulla voitaisiin varmistaa annettavien 
standardisäännösten laatu sekä vaikuttavuus. (VM, 2010a.).  

Syyskuun 2011 alusta voimaan astunut tietohallintolaki edellyttää julkisen 
hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä 
palveluita. Lisäksi laki edellyttää julkisen hallinnon järjestelmien vastaavan yhteen-
toimivuuden kuvauksia ja määrityksiä. (VM, 2011c.). 

3.3.2 Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaaminen 

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaaminen perustuu sen strategiaan. Strategiat 
laaditaan hierarkkiseen kokonaisuuteen. Organisaation (sairaanhoitopiiri) strategi-
an lähtökohtana on hallinnonalan (STM) strategia, joka pohjautuu puolestaan val-
tionhallinnon strategiaan. Säännöllisesti, vähintään neljän vuoden välein uudistet-
tavaa strategiaa valmistelee VM yhdessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvot-
telukunnan (myöh. JUHTA) kanssa (VM, 2010b, 17).  

JUHTA:n yksi päätehtävistä on antaa JHS-suosituksia koskien julkisen hallin-
non tietohallinnon toimintaa ja kehittämistä. JHS-suosituksiin perustuvan JHS-
menetelmän painopistealueet ovat: tietojärjestelmien yhteentoimivuus, yhteisten 
tietovarantojen hyödyntäminen, asiointikäyttöliittymät, tietojen käsittelyyn liittyvä 
tietoturva ja -suoja sekä palvelujen kehittämistä tukevat hyvät käytännöt. (JUHTA, 
2006.). Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on, että JHS-menetelmä asettaa julkisen hal-
linnon tietohallinnon toiminnalle standardit (VM, 2010b, 19).  

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisessa hyödynnetään VM:n konser-
niohjausta selvittäneen raportin (VM, 2010b) mukaan seuraavia ohjaamisen keinoja: 
ohjausmenetelmät, kokonaisarkkitehtuuri, julkisen hallinnon tietohallintostrategia, 
ohjausorganisaatiot sekä JHS-menetelmän kehittäminen (VM, 2010b, 14–20).  

Ohjausmenetelmät liittyvät taloudelliseen ja informaatiolla ohjaamiseen, lain-
säädäntöön ja rakenteisiin. Taloudellinen ohjaus kohdistuu useimmiten resurssien 
myöntämistä tai käyttöä koskevaan ohjaukseen. Informaatiolla ohjauksessa keskei-
sessä roolissa ovat periaatepäätökset, ohjeet ja oppaat sekä yhteiset kehittämis-
hankkeet. Lainsäädännön tai muun normatiivisen ohjauksen käyttö on vahvaa oh-
jaamista ja se edellyttää nimenomaista toimivaltaa liittyen ohjattavaan asiaan. Ra-
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kenteiden avulla ohjaaminen tarkoittaa käytännössä erilaisten palveluja tuottavien 
yksiköiden, toimiryhmien tai neuvottelukuntien perustamista, jolloin rakenteiden 
kautta pyritään esimerkiksi toiminnan keskittämiseen (VM 2010b, 14–17). 

Kokonaisarkkitehtuuri on keskeinen julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaa-
miskeino (VM, 2010b, 15). Kokonaisarkkitehtuuri, strategisena ohjauksen työväli-
neenä, organisoi organisaation prosessit ja IT-infrastruktuurin heijastaen organisaa-
tion strategian, tietojärjestelmäintegraatiot ja standardoinnin yhtenäiseksi organi-
saation toimintamalliksi (Ross, Weill & Robertson, 2009, 9). Kokonaisarkkitehtuu-
rin avulla pyritään yhtenäistämään julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistä 
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Se tukee säännöllisin väliajoin tehtävää 
julkisen hallinnon tietohallintostrategian uusimista. Vastavuoroisesti julkisen hal-
linnon strategiset tavoitteet tukevat kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä. (VM, 
2010b, 15.). 

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteet, tavoitteet ja tavoittee-
seen liittyvät tehtävät julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaus ja yhteentoimivuus -
hankkeen (VM, 2010b) mukaan ovat taulukossa (TAULUKKO 4). 

TAULUKKO 4: Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteet (VM, 2010b, 21–43) 

Kohde Tavoitteet Toimenpiteet 

Kokonaisarkki-
tehtuuri 

- Vahva lakisääteinen hallintamalli. 
- Väljä, mutta sitova arkkitehtuuri 
koko julkiselle hallinnolle. 

- Yhteisesti hyväksytty arkki-
tehtuurimenetelmä (JHS). 
- Organisaatioiden sovittami-
nen yhteisen arkkitehtuurin 
kanssa.  
- Arkkitehtuuriosaamisen vah-
vistaminen. 

Yhteentoimivuus - Järjestelmien välisen tiedon vaihdon 
mahdollistaminen (integrointi). 

- Tiedon tason (semanttisuu-
den) yhteentoimivuuden kehit-
täminen. 
- Laaditaan metadata-, tiedon 
rakenne-, rajapinta- ja viestiku-
vaukset. 

Yhteiset palvelut - Yhteisten sähköisten palvelujen yh-
teiskäytön kehittäminen. 
- Tietoyhteiskunnalle keskeisten palve-
lujen keskittäminen. 

- Yhteisten palvelujen kehittä-
minen keskitetysti. 
- Yhteisten palvelujen käyttöön 
velvoittaminen. 

Tietovarantojen 
käyttö 

- Tietovarantojen käytön tehostaminen. 
- Tietovarantojen saatavuuden edistä-
minen. 
- Tietovarantojen käytön ja saatavuu-
den yhtenäistäminen. 

- Organisaatiokohtaisten tieto-
varantojen avaamisen kartoit-
taminen. 

Tietoturva - Tietoturvallisuutta kehittämällä pa-
rantaa julkisen hallinnon toimintojen 
luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, 
riskienhallintaa sekä varautumista. 
- Edistää tietoturvallisuuden saatta-
mista kiinteäksi osaksi hallinnon toi-
mintaa. 

- Informaatio-ohjaus kattamaan 
koko julkisen hallinnon. 
- Sitovan sääntelyn laajentami-
sen koskemaan koko julkista 
hallintoa arvioiminen. 
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Kohde Tavoitteet Toimenpiteet 

Varautuminen - Julkisen hallinnon yhtenäisen ja 
koordinoidun varautumisen mahdol-
listaminen. 
- Asettaa tietohallinnon varautumisen 
osaksi julkisen hallinnon kokonaiske-
hittämistä sekä yhteiskunnalle merkit-
tävien toimintojen strategiaa. 

- Ohjausvastuun antaminen 
VM:lle. 
- Lainsäädännöllisten tarpeiden 
kartoittaminen. 
- IT-varautumisen kehittämis-
hankkeen (eVARE) laajentami-
nen koskemaan koko julkista 
sektoria. 

Tietojärjestelmä-
hankkeiden ohja-
us 

- Tietojärjestelmien elinkaarisuunni-
telmien laatiminen 
IT-hankesalkun ylläpito. 

- IT-kehityshankkeiden arvioi-
minen. 

Osaaminen - Osaamisen kehittäminen vastaamaan 
tämän päivän tietohallinto-osaamista. 

- Henkilöstöpolitiikassa tieto-
hallinto-osaamisen muutoksen 
huomioiminen. 
- Osaamisen kehittäminen. 

Sähköisten palve-
lujen laatu 

- Käyttäjäkeskeisen suunnittelun pa-
rantaminen sähköisen asioinnin palve-
lukokonaisuuksissa. 

- SADe-ohjelman esille tuomien 
kehittämiskohteiden kartoitta-
minen. 

Hankintojen ohja-
us 

- Yhteisten palvelujen tai palvelukom-
ponenttien hankintaan yhteinen linja 
hankinta-  ja palvelusopimusten luo-
minen tilaaja/tuottaja-mallin kehittä-
minen. 

- Hankinta mukaan yhdeksi 
konserniohjauksen välineeksi. 
- Keskitettyjen hankintamuoto-
jen tehostaminen. 

 
 

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteiden kehittämisen tietohallinnol-
liset vaikutukset näkyvät olemassa olevan tiedon paremmassa ja tehokkaammassa 
hyödyntämisestä kokonaisarkkitehtuurin avulla. Lisäksi vaikutukset näkyvät myös 
IT-palvelujen kehittämishankkeiden laadussa, sekä aikataulujen että budjettien 
pitävyydessä johtuen paremmasta koordinoinnista, joka ehkäisee väärien ja pääl-
lekkäisten asioiden tekemistä.  (VM, 2010b, 44.). 

3.4 Yhteenveto luvusta 

Tässä luvussa käytiin läpi sairaanhoitopiirien toimintakenttää julkisessa hallinnos-
sa. Luvussa haettiin sairaanhoitopiirien IT-palvelujen kehittämishankkeiden stra-
tegisen johtamisen nykytilaa purkamalla teemahaastattelukierroksen havaintoja. 
Luvun lopuksi todettiin julkisen hallinnon tietohallinnon elävän murroskautta ja 
siihen kohdistuvien kehittämispaineiden ulottuvan myös sairaanhoitopiirien tieto-
hallintoyksikköjen toimintaan.  
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4 STRATEGIA IT-JOHTAMISESSA 

Tässä luvussa pohjustetaan strategian olemusta ja strategista johtamista. Strategian 
olemusta käsitellään lähinnä eri teorioiden kautta, miten eri tutkijat strategian nä-
kevät. Strategisesta johtamisesta mainitaan mm. mistä eri tutkijat kokevat strategi-
sen johtamisen muodostuvan. Kappaleen lopuksi todetaan erityispiirteitä, joita 
esiintyy nimenomaan strategisessa johtamisessa julkisessa hallinnossa. Strategises-
ta johtamisesta siirrytään askel kohti IT:tä ja käsitellään IT:n strategista johtamista. 
Luvun lopettaa liiketoiminnan ja IT:n strateginen yhdensuuntaisuus. 

4.1 Strategiasta ja strategisesta johtamisesta 

Organisaation toiminnan filosofia tai olemassaolon oikeutus vaatii vastaukset ky-
symyksiin mikä se on?, miksi se on? ja mitä se aikoo olemisellaan tehdä? Näihin 
kysymyksiin vastaa missio, visio ja strategia. Ennen tutustumista strategiaan, käy-
dään nopeasti läpi kaksi muuta termiä. 

4.1.1 Missio ja visio 

Missio pyrkii vastaamaan, miksi organisaatio on olemassa. Mission avulla organi-
saatio haluaa ilmaista päämääränsä, mikä on sille olennaisinta ja minkälaisen ku-
van itsestään se haluaa välittää ympäristöönsä. (Frietag & Schmidt, 2005, 55.). 
Määttä ja Ojala (2005, 55) käyttää missiosta nimitystä toiminta-ajatus. Heidän mu-
kaan toiminta-ajatuksen tulisi perustua aitoon, yhteiseen ja perusteltuun näkemyk-
seen organisaation olemassaolosta. Toiminta-ajatus lupaa sen, mitä organisaatio 
takaa asiakkailleen, sidosryhmilleen ja omistajilleen. Toiminta-ajatuksen tulisi il-
maista organisaation olemassaolon oikeutuksen ja yhteisen näkemyksen organisaa-
tion hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta, organisaation aseman suhteessa muihin, 
organisaation tehtäväalueen ja roolit, joissa se tehtäväalueellaan toimii sekä strate-
giset vastuut lisäarvona tai hyötynä asiakkaille, sidosryhmille sekä omistajille. 
(Määttä & Ojala, 2005, 55.). 

Visio puolestaan pyrkii ilmaisemaan potentiaalit, joilla strateginen päämäärä 
saavutetaan. Se on organisaation strateginen tahtotila (Kamensky, 2008, 83). Mitkä 
ovat ne organisaation jo olemassa olevat tai edelleen kehitettävät keinot ja välineet, 
jolla päämäärä saavutetaan (Frietag & Schmidt, 2005, 57) sekä mihin suuntaan stra-
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tegiaa laaditaan. Visio on myös aikaan sidottu. Se on tavoitteellinen ja emotionaali-
sesti vetoava käsitys siitä, mihin organisaatio on menossa ja miltä se tulevaisuudes-
sa halutaan näyttävän. Kamenskyn (2008, 83–89) mukaan hyvä visio on selkeä ja 
yksinkertainen, uskottava ja johdonmukainen sekä vaikuttava ja voimakas. Määtän 
ja Ojalan (2005, 56–57) mukaan visio on näkyvästi parempi kuin nykytila, haasta-
van vaikea, mutta ei mahdoton saavuttaa, sisällöltään vetoava, ainutkertainen, il-
maisultaan ymmärrettävä ja viestittävissä sekä se tarjoaa selkeän suunnan muuttu-
vassa toimintaympäristössä. 

4.1.2 Mitä on strategia? 

Jotta strategista johtamisvälinettä voidaan ymmärtää ja siten hyödyntää, on syytä 
hieman avata strategiaa. Mitä on strategia? Alun perin sodankäyntiin liitetty termi 
(kreik. strategos), voisi tarkoittaa suunnitelmaa, jolla asetettu tavoite saavutetaan. 
Mutta kysymykseen vaikuttaa olevan aivan yhtä monta vastausta ja määritelmää, 
kuin on asian pohtijaa.  

Kamenskyn mukaan (2008, 16) erilaisia strategian määritelmiä ja näkökulmia 
yhdistävänä tekijänä on aina ollut yksi tekijä: kilpailu. Kamensky itse määrittää 
strategian organisaation tietoiseksi keskeisten tavoitteiden ja suuntaviivojen valin-
naksi muuttuvassa maailmassa. 

Mintzberg (1994, 23–32) määrittää strategian viiden P:n mukaan: 1) strategia 
on tarkoituksellinen suunnitelma (Plan) organisaation matkasta nykyhetken pai-
kasta A tulevaisuuteen paikkaan B, 2) strategia on toimintatapa (Pattern), joka ker-
too organisaation tavan toimia erilaisissa tilanteissa, 3) strategia on asema (Position), 
jossa organisaatio on suhteessa ympäristöönsä, 4) strategia on näkökulma ja visio 
(Perspective) sekä 5) strategia on juoni (Ploy), jonka avulla hämätään kilpailijoita. 

Porterin mukaan strategia perustuu asemointiin. Kuinka organisaatio, sen osa, 
sen tuote tai palvelu erottuu edukseen kilpailussa. Organisaation tulee hankkia 
itselleen kilpailijoihin nähden sellainen asema, jossa se kykenee operoimaan tehok-
kaammin ja paremmin. (Porter, 1996.). Porterin mukaan strategia perustetaan kes-
tävään tuottavuuteen. Kestävä taloudellinen arvo saavutetaan, kun asiakkaat ovat 
valmiit maksamaan tuotteesta suuremman hinnan kuin sen valmistuskustannukset. 
Tämä usein tarkoittaa jonkin asian tekemistä erilailla, paremmin, kuin kilpailijat, 
esimerkiksi organisaatio operoi eri tavalla kuin kilpailijansa, ja tästä eroavaisuudes-
ta saadaan muodostettua strateginen etu kilpailijoihin nähden. (Porter, 2001, 71.).  

Määttä ja Ojala (2005) näkevät strategian suunnan valintana, sen pelisääntöi-
nä, tapahtumina ja päätöksinä. Toisaalta heidän mukaan strategiaa voidaan tarkas-
tella menettelytapana resurssiohjauksen sekä pitkän ja lyhyen aikavälin uhkien ja 
mahdollisuuksien kartoittamisena. Strategian ominaispiirteinä mainitaan organi-
saation menestyminen pitkällä aikavälillä, toimintojen suuntaaminen ja sovittami-
nen toimintaympäristöön ja resursseihin, resurssien kehittäminen ja kohdentami-
nen sekä vastaaminen omistajiensa asettamiin odotuksiin. (Määttä & Ojala, 2005, 
41.). Määttä ja Ojala jakavat näkemykset strategiasta sen laatimisen ja toteuttamisen 
välisen suhteen mukaan kahteen luokkaan: aiotut ja tilanteen mukaan syntyvät 
strategiat. Aiottu, suunniteltu strategia pitää sisällään ennakolta aiotun asioiden 
toteutumisen. Suunnittelupainotteinen näkemys erottaa strategian suunnittelun ja 
toteutuksen toisistaan. Siinä korostuu analyysien ja strategian suunnittelumallien 
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merkitys. Tilanteen mukaan syntyneet strategiat muodostuvat organisaatiossa syn-
tyneen toiminta- ja käyttäytymismallin mukaan. (Määttä & Ojala, 2005, 41–42.). 

Kaplanin ja Nortonin mukaan strategia on hypoteesi, joka vastaa kysymyk-
seen kuinka organisaatio etenee nykyisestä tilasta tavoittelemaansa epävarmaan 
tulevaisuuden tilaan. Eteneminen edellyttää kaikkein tärkeimpien toimintojen tun-
nistamista. Jotta strategialla olisi edellytykset onnistua, on jokaisen organisaation 
jäsenen ymmärrettävä nämä toiminnot. Samoin toimintoja on kyettävä jatkuvasti 
testaamaan ja päivittämään sekä organisaation resurssit on kyettävä mukautta-
maan toimintoihin. (Kaplan & Norton, 2001, 75–77.). 

Whittington tutkiessaan eri strategiamäärittelyjä (2001, 11–40) löysi neljä nä-
kökulmaa, jolla strategiaa voidaan lähestyä: klassinen, evolutionaalinen, prosessu-
aalinen ja systeeminen näkökulma. Klassisessa näkökulmassa rationaalisin keinoin 
saavutetaan strategian tavoite eli kannattavuus. Strategia laaditaan huolellisesti 
tiukan proseduurin mukaan hyödyntäen tarkkoja analyyseja. Johtajien valmius 
strategian rationaaliseen toteuttamiseen on näkökulmassa erityisen tärkeää. Suun-
niteltujen strategioiden tavoite on aina voiton maksimointi. Evolutionaalisen näkö-
kulman mukaan kilpailu karsii heikot strategiat. Näkökulmassa korostuu ympäris-
tön merkitys, joka sanelee tekijät, joiden mukaan organisaation on menestyäkseen 
kyettävä luovimaan. Selviytymisen avaimena on organisaation kyky luoda kannat-
tavuutta ja tehokkuutta suhteessa kilpailijoihin. Prosessuaalisen näkökulman mu-
kaan johdolla ei ole tarvetta kontrolloida strategiaa, vaan se syntyy ja kasvaa kun 
on syntyäkseen ja kasvaakseen. Näkökulma suhtautuu strategiaan organisaation 
johdon oppimisprosessina, jossa johdon on kyettävä löytämään muuttuvissa tilan-
teissa aina ne olennaiset strategiset menestystekijät. Prosessuaalinen näkökulma 
korostaa tiedon merkitystä organisaation toiminnassa. Systeeminen näkökulma 
puolestaan korostaa sosiaalisia suhteita, joissa strategian toteuttaminen tapahtuu. 
Systeemisessä näkökulmassa strategiset tavoitteet eivät välttämättä aina johda voi-
ton maksimointiin, vaan esimerkiksi yhteiskunnallinen vastuu näkyy usein sys-
teemisen näkökulman strategioissa. (Whittington, 2001, 11–40.). 

Whittingtonin löytämät neljä näkökulmaa voidaan jakaa sekä tulostavoittei-
den että strategiaprosessin perusteella. Klassinen ja evolutionaalinen näkökulma 
pyrkivät maksimoimaan tuottoa, kun taas systeeminen ja prosessuaalinen näkö-
kulma näkevät muitakin kannustimia strategialle. Toisesta perspektiivistä katsot-
tuna klassinen ja systeeminen näkökulma perustuvat tarkoitukselliseen, suunnitel-
tuun strategiaprosessiin, kun taas evolutionaalisen ja prosessuaalisen näkökulman 
mukaan strategia nousee suunnittelemattomasti esiin. (Whittington, 2001, 11–40.). 

Avainsanat strategian olemuksessa näyttäisivät olevan kilpailu ja ympäristö. 
Ympäristössä tapahtuvat muutokset ovat voimakkain strategiaan vaikuttavista 
tekijöistä (Ansoff, 1979, 11). Tämä ei tarkoita sitä, että strategian tulisi sopeutua 
ympäristöön, vaan strategialla voidaan myös sopeuttaa ympäristöä (Kamensky, 
2008, 20). Mintzberg (1987, 73) toteaa että strategian hallinta on tasapainon hallin-
taa. Koska muutos vaikuttaa ainoalta pysyvältä asialta, on strategin hallittava tasa-
painoa, jota ympäristön muutokset organisaatiossa heiluttaa. 

Ponnin strategiselle ajattelulle, suunnittelulle ja johtamiselle löytyy yritys-
maailman peruskysymyksestä. Tarve tuottaa hyötyä jollekin organisaation ulko-
puoliselle taholle. Tuo ulkopuolinen taho voi olla omistaja, asiakas, sidosryhmä tai 
julkisen sektorin kyseessä ollessa kansalainen tai yhteiskunta. (Lindroos & Lohivesi, 
2010, 20; Määttä & Ojala, 2005, 28.). Strategia on siis suunnan asettamista, voimava-
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rojen keskittämistä, organisaation määrittämistä sekä johdonmukaisuuden tuotta-
mista (Rannisto, 2005, 68–69). 

Strategian suunnittelu muodostuu analyyseistä, määrittelystä, seurannasta, 
arvioimisesta ja uudelleen suunnittelusta. Strategian suunnittelua varten kerätään 
tietoa mm. omista sisäisistä toiminnoista, toimintaympäristöstä, sidosryhmistä sekä 
näiden kaikkien muutoksista (Lindroos & Lohivesi, 2010, 30). Tietoa analysoimalla 
saadaan käsitys organisaation tilasta ja suhteesta ympäristöön. Siten luodaan pe-
rustus koko strategiatyölle ja sen toimeenpanolle. (Kamensky, 2008, 120.).  

Strategiset analyysit jakautuvat kahteen pääryhmään: ympäristöanalyysit, 
joissa analysoidaan organisaation ulkoisia toimialueita kuten suhdetta ja sijoittu-
mista sitä ympäröivään ympäristöön sekä sisäisen tehokkuuden analyysit, joilla 
analysoidaan organisaation sisäisiä toimialueita kuten resursseja, ohjaus- ja palkit-
semisjärjestelmiä, kyvykkyyksiä ja muutosvalmiutta sekä tuotannon ja talouden 
tilaa (Kamensky, 2008, 138–216). Kahden pääryhmän lisäksi Kamensky (2008, 121–
123) nimeää kolmannen pääryhmän, synteesianalyysit. Niissä analysointitekniikan 
avulla saatetaan yhdistää molempiin aiempaan pääryhmään kuuluvia tekijöitä sa-
maan analyysiin kuten esimerkiksi toimialan menestystekijät, portfolioanalyysit ja 
analyysikartat.  

Strategian määrittelyn tehtävä on kiteyttää organisaation perustehtävä, mis-
sio, realistiseksi näkemykseksi, visio, tulevan toiminnan organisoimiseksi (Lind-
roos & Lohivesi, 2010, 41). Tavoiteasetannan piiriin liittyy itse organisaation tai sen 
toimintojen lisäksi organisaation sidosryhmiä, asiakkaita ja omistajia. Jokaisella 
sidosryhmällä on omat intressinsä organisaation toimintaa kohtaan. Tavoitteet tuli-
si laatia siten, että ne ovat yhdensuuntaiset sekä muiden tavoitteiden kanssa että 
organisaation toiminnan kanssa. (Kamensky, 2008, 217–221.). Strategisten tavoittei-
den asettamiseen liittyy Kamenskyn mukaan (2008, 217) kolme keskeistä kysymys-
tä: 1) miten tavoitteet saadaan toimimaan ohjaavana tekijänä? 2) miten löydetään 
oikeat tavoitteet? ja 3) mille tasolle tavoitteet tulee asettaa? 

4.1.3 Entä strateginen johtaminen? 

Strategian olemuksesta tulkittuna strateginen johtaminen perustuu ennakointiin, 
suunnitteluun ja suunnitellun täytäntöönpanoon. Strateginen johtaminen kuitenkin 
käsitteenä on yhtä lailla eri tulkintoja täynnä kuin itse strategiakin. Se on kehittynyt 
strategia-ajattelun kypsymisen myötä. Strategisen johtamisen perusajatus on, että 
se viestittää kokonaisvaltaisesti organisaation ylimmälle johdolle organisaation eri 
yksiköiden toiminnasta strategian toteuttamisesta (Määttä, 2000, 136).  

Kaplanin ja Nortonin (2001, 7) mukaan onnistunut strategiakeskeinen organi-
saation johtaminen koostuu kolmesta elementistä: strategia, infrastruktuuri ja or-
ganisaatio. Strategian tulee olla kuvattu, kommunikoitu, ymmärretty ja sisäistetty. 
Infrastruktuurissa organisaation rakenteet, prosessit, järjestelmät ja teknologiat 
ovat yhdensuuntaiset strategisten päämäärien kanssa. Organisaatio toimii kilpaili-
joista erottuvalla ja organisatoriset rajat ylittävällä tavalla. Organisaation strategi-
sen johdon tulee varmistaa, että edellä mainitut strategiakeskeisen johtamisen ele-
mentit toteutuvat. Strategisessa johtamisessa ilmentyy organisaation mukauttami-
nen strategiaan sekä eri näkökulmien ja tehtävien kokonaisnäkemys, yhdistelemi-
nen ja tulosten jatkuva seuranta ja arviointi (Kaplan & Norton, 2001, 13). 
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Strategian toteuttaminen kuuluu jokaiselle organisaation työntekijälle (Ran-
nisto, 2005, 72). Esimiesten tehtävä on sekä itse ymmärtää strategia että ohjata alai-
set strategian alaiseen toimintaan. Koska strategian toteuttamiseen osallistuvat 
kaikki organisaation jäsenet, strategiaprosessin on kyettävä luomaan kaikille yhtei-
nen ymmärrys strategian sisällöstä ja tavoitteista (Rannisto, 2005, 72–73). Näin or-
ganisaation jäsenet osaavat myös itsenäisesti toimia strategian tavoitteiden mukai-
sesti. Oleellista strategisessa johtamisessa on, että koko henkilöstö mieltää strategi-
an omakseen, osallistuu sen toteuttamiseen sekä hahmottaa oman toimintansa osa-
na koko organisaation toimintaa ja strategiaa (Kaplan & Norton, 2001, 233–234).  

Strateginen johtaminen pohjautuu strategiseen suunnitteluun. Strategisen 
johtamisen erottaa strategisesta suunnittelusta sen inhimillisten tekijöiden sekä 
epärationaalisten ja pehmeiden arvojen huomioiminen (Kankkunen, Matilainen & 
Lehtinen, 2005, 77). Näsi ja Aunola (2005, 16–21) ovat laatineet kuusikohtaisen lis-
tan ehdoista, joita strateginen johtaminen tulee noudattaa:  

1. strateginen johtaminen on tietoinen, tiedostettu asia, 
2. strategisen johtamisen avulla hahmotetaan koko organisaation ja sen 

osien strategiaa, sekä toteutetaan ja arvioidaan sitä, 
3. strategista johtamista toteuttavat nimetyt henkilöt sille määrätyn aika-

taulun puitteissa, 
4. strateginen johtaminen kattaa strategiset analyysit, strategian luonnos-

telun sekä strategisen päätöksenteon, 
5. strategiseen johtamiseen kuuluu toimintoja, jotka sisältävät viestinnän, 

toimeenpanon, motivoinnin ja valvonnan mekanismeja sekä 
6. strateginen johtaminen edellyttää dokumentointia. 

Oivan (2007, 63–64) mukaan strateginen johtaminen edellyttää oppimisen ja uudis-
tumisen johtamista, jossa samanaikaisesti johdetaan sekä asioita että ihmisiä ja ai-
neettomia sekä aineellisia pääomatekijöitä. Oivan mukaan strategiakeskeisen orga-
nisaation johtamisen ydinperiaatteet ovat  

- strategisen ja operatiivisen johtamisen oppimisen kehän muotoutumi-
nen, 

- strategian kuvaaminen, viestiminen ja ymmärtäminen siten, että se on 
jokaisen sisäistettävissä ja toimittavissa sen mukaisesti, 

- oppimiseen ja uudistumiseen ajaminen ja johtaminen siten, että se vas-
taa toimintaympäristön kehitysvauhtia, 

- strategian kanssa yhdensuuntaiset organisaation rakenteet, prosessit, 
järjestelmät ja teknologiat, 

- sisäisten prosessien arvontuottokyky,  
- asioiden, ihmisten ja prosessien johtamisen integrointi sekä 
- strategisen valmiuden mittaaminen (Oiva, 2007, 63–64). 

Strategia elää prosessina, jossa limittyvät sen suunnittelu, strategiset analyysit ja 
strateginen johtaminen. Strategiaprosessi voidaan yksinkertaisuudessaan määrittää 
prosessiksi, jossa organisaation strategia laaditaan, toteutetaan ja arvioidaan. Näsi 
ja Aunola (2005, 18–42) näkevät strategiaprosessin tapahtumaketjuna, jonka avulla 
strategiatyöhön osallistuvat tahot sidotaan strategiaan ja jossa silloin strategian 
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laatiminen ja toteuttaminen integroituvat keskenään. Strategiaprosessin yhteydessä 
tulee miettiä, miten strategiaa voidaan toteuttaa käytäntöön ja sen on tähdättävä 
koko organisaation toiminnan yhdensuuntaiseen kehittämiseen, osaamisen vahvis-
tamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Strategiaprosessi perustuu osallistumiseen ja 
vuorovaikutukseen ja sen läpivienti edellyttää jatkuvaa kanssakäymistä ja viestin-
tää. (Määttä & Ojala, 2005, 45–49.). 

Strategisen johtamisen epäonnistuminen tai strategian toteutumattomuus voi 
johtua lukuisista eri tekijöistä, yhdessä tai erikseen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. 
strategian huono ymmärrettävyys tai epäonnistunut jalkauttaminen organisaation 
jokapäiväiseen toimintaan, strategian jääminen budjetoinnin jalkoihin, koska sitä ei 
ole kytketty vuosittaiseen talouden suunnitteluun, johtamisjärjestelmien kykene-
mättömyys tukea strategian vaatimaa vuorovaikutuksellisuutta, osastrategioiden 
irrallisuus tai strategian riittämätön seuranta (Määttä & Ojala, 2005, 44–45). 

Strategiaprosessi sisältää myös strategisten projektien läpiviemistä. Strategi-
silla projekteilla Lindroos ja Lohivesi (2010, 45) tarkoittavat strategiaa eteenpäin 
vieviä projekteja eli organisaation strategista kehittämistä. Strateginen kehittämi-
nen tuo organisaation kyvykkyyttä lähemmäs visiota (KUVIO 4). Strategia ohjaa 
kehittämistä, jolloin organisaation senhetkinen kyvykkyyden ja vision välinen kui-
lu kehittämishankkeiden myötä supistuu. (Hemilä, 2004, 5–6.). 

 

 
KUVIO 4: Kyvykkyyden ja vision välinen kuilu (mukaillen Hemilä, 2004, 6) 

Strategisessa johtamisessa tärkeiden syy-seuraus -suhteiden selvittämiseen Kaplan 
ja Norton kehittivät tasapainotetun mittariston. Se on työkalu, jonka avulla organi-
saation johto voi luoda mittareita sen strategiasta, tavoitteista ja visioista. Se auttaa 
organisaatiota pitkän aikavälin suunnittelussa. Se tarjoaa tunnuslukuja esimerkiksi 
vuosittaisille budjettisuunnitelmille. Seuranta- ja raportointijärjestelmänä se mah-
dollistaa strategian toteutumisen arvioinnin, strategian päivittämisen ja oppimisen. 
Arvioinnin pohjalta voidaan pohtia strategian tai sen osa-alueen onnistumista ja 
ajankohtaisuutta. Tasapainotettu mittaristo mahdollistaa arvioinnin hyödyntäen eri 
näkökulmia, yhdessä tai erikseen. (Määttä & Ojala, 2005, 25.). 

Tasapainotettu mittaristo luo kehikon, jonka avulla organisaation toiminta ja 
strategia ovat yhdenmukaisia ja sen avulla voidaan seurata toimintaa, että se toimii 
annetun strategian mukaisesti. Tasapainotettu mittaristo tarjoaa puitteet kuvata, 
kommunikoida ja hallita strategiaa johdonmukaisella ja selkeällä tavalla (Verweire 
& van den Berghe, 2004, 37). Se pohjautuu organisaation strategiaan ja visioon. Pe-
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rusajatuksena on, että jokaisen näkökulman tavoitteet ja mittarit toimivat linkkinä 
organisaation strategian ja operatiivisen toiminnan välillä. Tasapainotetussa mitta-
ristossa vision ja strategian merkitys korostaa sen luonnetta, ei ainoastaan mittaris-
tona, vaan johtamisen välineenä.  

Tasapainotettu mittaristo sisältää neljä näkökulmaa: taloudellinen, asiakas-, 
sisäisten prosessien sekä oppimisen näkökulmat. Taloudellinen näkökulma syven-
tyy siihen miten organisaatio voi kehittää ja mitata itseään, jotta se menestyisi ta-
loudellisesti (Kaplan & Norton, 1996, 47–62). Asiakasnäkökulmassa syvennytään 
organisaation asiakkaisiin, asiakkuuksiin, niiden tarpeisiin sekä markkinaosuuk-
siin ja markkinasegmentteihin. Se mittaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, asia-
kasuskollisuutta ja toimitusketjua (Kaplan & Norton, 1996, 63–91). Sisäisten proses-
sien näkökulma mittaa organisaation sisäisten prosessien tehokkuutta ja toimivuut-
ta niiden koko elinkaaren ajan sekä tarjoaa kehyksen, jonka avulla prosesseja voi-
daan edelleen kehittää (Kaplan & Norton, 1996, 92–125). Oppimisen näkökulma 
puolestaan kuvaa, miten organisaatio kykenee oppimaan ja kasvamaan. Se antaa 
kehyksen organisaation osaamisen ja toimintatapojen kehittämiselle. Oppimisen 
näkökulma painottuu kolmeen perusasiaan: henkilöstöön, järjestelmiin ja toiminta-
tapoihin (Kaplan & Norton, 1996, 126–146). 

4.1.4 Julkisen hallinnon strategisen johtamisen erityispiirteet 

Julkisen hallinnon toiminnan luonne poikkeaa yrityssektorin vastaavasta. Siinä 
missä yritysten perusajatuksena on ansaintataloudellinen kannattavan liiketoimin-
nan harjoittaminen, julkinen hallinto on perusajatukseltaan toimeksiantotaloudelli-
nen, pyrkien turvaamaan kaikille yhteiskunnan kansalaisille yhtäläiset peruspalve-
lut. Yritysten tuloksellisuuden mittareina toimivat usein taloudellinen menestymi-
nen ja pääoman tuottaminen. Julkisen organisaation tuloksellisuus mitataan sen 
vaikuttavuudella, taloudellisuudella ja tuottavuudella.  

Mälkiä (2008, 21–24) nimesi viisi keskeistä strategisen johtamisen erityispiir-
rettä julkisessa hallinnossa: 1) organisaatioiden erilainen mandaatti, 2) asiakkaan 
valinta, 3) rahoitusjärjestelyt, 4) ulkoisen kilpailun puute sekä 5) yhteys politiik-
kaan, kansalaisiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  Organisaatioiden erilainen 
mandaatti perustuu julkisen hallinnon organisaation suhteellisen rajattuun tehtä-
väkenttään, jolloin se ei voi kohdistaa toimintaansa vallalla olevien trendien mu-
kaan. Näin ollen esimerkiksi Porterin (ks. Porter, 1996) asemointiin perustuva stra-
tegian painottaminen ei ole olennaista. Julkinen organisaatio ei myöskään voi lii-
emmin segmentoida asiakaskuntaansa vaan julkista hallintoa ohjaa palveluiden 
kattavuuden vaatimus, jolloin palveluita tulee tuottaa tasa-arvoisesti kaikille ja 
kaikkialla. (Mälkiä, 2008, 21.). 

Julkisen hallinnon organisaatiot rahoittavat palvelunsa yleensä budjettivaroin. 
Asiakkaat eivät juuri maksa suoraan julkisen organisaation palveluista. Tästä joh-
tuen palveluiden ja rahoituksen välinen linkki on usein heikko ja se saattaa vaikut-
taa julkisen hallinnon tarpeeseen ja tahtoon palveluiden määrän ja laadun paran-
tamiseksi. Julkisen hallinnon organisaatiot eivät myöskään ole kilpailuasemassa. 
Tarkkaan rajatusta toiminta-alueesta johtuen ne ovat usein monopoliasemassa teh-
tävässään. Näin ollen kilpailuun liittyvää strategista johtamista ei välttämättä ole 
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mielletty tarpeelliseksi aiheuttaen herkkyyden puutteen markkinasignaalien tul-
kinnassa. (Mälkiä, 2008, 22.). 

Julkisen organisaation palvelukyky perustuu sen kykyyn hyödyntää sille ase-
tettuja resursseja. Siihen puolestaan pohjautuu julkisen organisaation kilpailukyky. 
Koska julkisella organisaatiolla ei sinänsä kilpailua ole, on todellisen kilpailukyvyn 
määrittäminen hankalaa. Kuitenkin kilpailukykyinen julkinen organisaatio on kan-
santaloudellisesti tärkeää. (Määttä & Ojala, 2005, 27–35.). 

Kilpailukyvyn lisäksi Määttä ja Ojala nostavat esiin strategisen liikkumavaran 
(KUVIO 5). Sen perustana on organisaation toimintaa ohjaava toiminta-ajatus ja se 
koostuu julkisen organisaation perustehtävän, osaamisen, sille myönnettyjen re-
surssien sekä sille annetun vastuun keskinäisistä suhteista (Määttä & Ojala, 2005, 
35–37). Strategisen liikkumavaran hyödyntäminen edellyttää organisaation johdon 
ja henkilöstön aktiivisuutta (Määttä & Ojala, 2005, 52).  

 
 

 
KUVIO 5: Strateginen liikkumavara (Määttä & Ojala, 2005, 36) 

Määttä ja Ojala jakavat julkisen hallinnon organisaatiot kolmeen kategoriaan suh-
teessa strategisen liikkumavaran hyödyntämisen ja tulevaisuuteen suhtautumisen 
kanssa: tulevaisuuteen ajautujat, tulevaisuuteen sopeutujat ja tulevaisuuden tekijät. 
Tulevaisuuteen ajautujien suhtautuminen tulevaisuuteen on passiivista, jolloin 
väistämättömään voi reagoida ainoastaan sopeutumalla. Strategisen liikkumavaran 
tarve on vähäinen, koska strategialle tai tulevaisuuteen varautumiselle ei nähdä 
perusteita. Tulevaisuus tulee joka tapauksessa ja toimintatapa on reaktiivinen. Tu-
levaisuuteen sopeutujien suhtautuminen tulevaisuuteen on ajautujien tapaan suh-
tautumista väistämättömään, mutta tulevaisuus on ennakoitavissa. Toimintatapa 
on aktiivinen ja siihen liittyy tulevaisuuden ennakointi. Ennakointi perustuu siihen 
lähtökohtaan, että mullistavia muutoksia toimintatapoihin ei ole odotettavissa. 
Strategisen liikkumavaran tunnistamista ja hyödyntämistä tarvitaan, mutta ongel-
maksi usein koituu strategioiden keskeneräisyys. Tulevaisuuden tekijät puolestaan 
suhtautuvat tulevaisuuteen siten, että siihen voi omilla teoillaan vaikuttaa. Toimin-
tatapa on proaktiivinen, tulevaisuus voidaan tehdä. Strategisen liikkumavaran 
hyödyntämisen tarve on suuri ja strategia on välttämätön osa tulevaisuuden teke-
mistä. (Määttä & Ojala, 2005, 37–39.). 

Julkisia organisaatioita ohjaa myös poliittinen ja yhteiskunnallinen ympäristö. 
Politiikka usein antaa raamit julkisen organisaation toiminnalle, jota virkamiehet 
johtavat. Poliittisen ja virkamiesjohdon välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön 
merkitys korostuu. (Määttä & Ojala, 2005, 36.). Tällöin toiminta-ajatuksen merkitys 
perinteisessä julkisen hallinnon ajattelussa nousee esiin. Perinteisesti oman toimin-
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tansa oikeutusta ei ole julkisella sektorilla erityisemmin pohdittu, koska on aina 
voitu vedota toiminnan lakisääteisyyteen.  Hyvin laadittu ja rakenteellisesti toimi-
va toiminta-ajatus kuvastaa kuinka hyvin organisaation johto kykenee jäsentynee-
seen vastuunottoon omalla tehtäväalueellaan. Toisin sanoen, kuinka hyvin organi-
saation johto kykenee hyödyntämään strategista liikkumavaraansa. (Määttä & Oja-
la, 2005, 55.). 

Julkisen hallinnon erityispiirteitä kuvattaessa nousi taloudellisen ajattelun si-
jaan esiin vaikuttavuus. Juuri vaikuttavuus on saanut Määtän ja Ojalan kehittä-
mään julkiselle hallinnolle suunnatun tasapainotetun mittariston, jota he itse nimit-
tävät tasapainoisen onnistumisen viitekehykseksi (KUVIO 6). Kun Kaplanin ja Nor-
tonin tasapainotettu mittaristo korostaa taloudellista näkökulmaa, Määttä ja Ojala 
on korvannut sen vaikuttavuuden näkökulmalla (Määttä & Ojala, 2005, 53).  

Tasapainoisen onnistumisen viitekehys poikkeaa Kaplanin ja Nortonin tasa-
painotetusta mittaristosta lähinnä strategisilta lähtökohdiltaan. Tasapainoinen on-
nistuminen pohjautuu strategian ja vision sijasta organisaation strategiasta johdet-
tuun toiminta-ajatukseen ja visioon. Siinä kristallisoituu organisaation yhteinen 
käsitys strategian laadinnan tarkoitusperistä, tulevaisuuteen suhtautumisesta, toi-
mialan strategisesta kehitystilanteesta sekä julkiselle hallinnolle tyypillisen poliitti-
sen ja ammatillisen johdon keskinäisestä työn ja vastuunjaosta. Näkökulmat perus-
tuvat toimeksiantotaloudelliseen käsitteistöön, julkisen hallinnon käsitykseen laa-
dun ja henkilöstön työkyvystä kilpailutekijänä. Tasapainoisen onnistumisen viite-
kehys painottaa kriittisiä menestystekijöitä ja niiden arviointikriteerejä. (Määttä & 
Ojala, 2005, 51–54.).  

 
 

 
KUVIO 6: Tasapainoisen onnistumisen viitekehys (Määttä & Ojala, 2005, 53) 

Vaikuttavuuden näkökulma perustuu organisaation yhteiskunnalliseen vastuuseen 
ja sen saavuttamiseen. Vaikuttavuutta tasapainoisen onnistumisen viitekehyksessä 
on kahta lajia riippuen kuinka välillistä organisaation yhteiskunnallinen tehtävä on 
kansalaisiin nähden. Joillain organisaatioilla yhteiskunnallinen vaikuttavuus on 
suoraa, jolloin niiden yhteiskunnallinen tehtävä kohdistuu suoraan kansalaisiin 
(esimerkiksi sairaala). Toisilla yhteiskunnallinen vaikuttavuus on välillistä, jolloin 
toinen organisaatio toimii pääasiallisena asiakkaana (esimerkiksi sairaalan tietohal-
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lintoa organisoiva liikelaitos). Vaikuttavuus perustuu organisaation toiminta-
ajatuksen strategisiin vastuisiin. (Määttä & Ojala, 2005, 59–60.). 

 Resurssien ja talouden näkökulma toimii laskentatoimen tunnuslukuja hyö-
dyntäen uskottavana osoittimena organisaation kyvystä toimia taloudellisesti, tu-
loksellisesti ja kustannustehokkaasti sille määrätyissä tehtävissä. Prosessit ja raken-
teet -näkökulma kuvastaa kaikkia niitä organisaation hallussa olevia prosesseja ja 
rakenteita, joiden menestyksellisyys on ratkaisevassa osassa vaikuttavuuden saa-
vuttamiseksi. Uudistumisen ja työkyvyn näkökulma liittyy kaikkiin niihin henki-
löstön osaamiseen, työn kehittämiseen, työympäristöön, työ- ja toimintakykyyn 
liittyviin elementteihin, joilla on olennainen vaikutus vaikuttavuuden saavuttami-
seen. (Määttä & Ojala, 2005, 59–61.). 

Määtän ja Ojalan lisäksi ainakin Lumijärvi ja Jylhäsaari (ks. Lumijärvi & Jyl-
häsaari, 2000) sekä Niven (ks. Niven, 2003) ovat julkaisseet omat versiot julkiselle 
hallinnolle soveltuvasta tasapainotetusta mittaristosta. Lumijärven ja Jylhäsaaren 
tuloskuntomittarissa näkökulmat ovat: 1) palvelun vaikuttavuus, riittävyys ja koh-
dentuvuus, 2) asiakkaiden tyytyväisyys, palvelun laatu ja saatavuus, 3) prosessien 
hallittavuus, suunnitelmallisuus ja tehokkuus sekä 4) henkilöstön osaaminen, in-
novatiivisuus ja viihtyvyys. Lumijärven ja Jylhäsaaren mallin keskipisteenä on, 
kuten Määtän ja Ojalan mallissa, visio ja strategia. (Lumijärvi & Jylhäsaari, 2000, 
232.). Nivenin tasapainotetun mittariston mallissa näkökulmat ovat: 1) asiakas, 2) 
talous, 3) sisäiset toimintaprosessit sekä 4) henkilöstön oppiminen ja kasvu. Nive-
nin mallin keskipisteenä on strategia, mutta mallia ohjaa missio. (Niven, 2003, 31–
32.). 

4.2 Strateginen IT-johtaminen 

Strateginen IT-johtaminen perustuu käsitteeseen tietohallintatapa, jolla tarkoitetaan 
organisaation hallintatapojen liittämistä tietotekniikan ja tiedon johtamiseen. ISO 
38500 standardi tarjoaa kahden funktion, hallinnan ja johtamisen, tietohallintatavan 
mallin. Se poikkeaa toimintafilosofialtaan IT-hallinnan prosessi- ja hallintakehikois-
ta esimerkiksi ITIL:stä tai Cobit:sta siinä, että hallintafunktiosta vastuussa olevien 
henkilöiden tehtäviin ei varsinaisesti kuulu toteuttamisfunktion tehtäviä.  

ISO 38500 standardi on tiedon hallinnan viitekehys.  Se sisältää kuusi periaa-
tetta, jotka auttavat hyvän tietohallintatavan ylläpitämisessä sekä päätöksenteossa. 
Periaatteet ovat: 

- Vastuu (responsibility). Henkilöstö ymmärtää ja hyväksyy vastuunsa 
sekä IT:stä palveluntuottajana että liiketoiminnan vaatimuksista IT:tä 
kohtaan. Niin ikään henkilöstölle, jolla on vastuu em. asioista, anne-
taan myös valta toteuttaa niitä. (ISO/IEC, 2008, 6.). Tähän liittyy myös 
organisaationlaajuinen strateginen ymmärrys (ks. Oiva, 2007, 63–64), 
jolloin henkilöstö ymmärtää, mikä on IT:n strateginen rooli toiminnan 
kehittämisessä ja ymmärtää, mikä vastuu siihen liittyy. 

- Strategia (strategy). Organisaation strategia huomioidaan IT:n nykyi-
sissä ja tulevaisuuden kyvykkyyksissä. IT:n strategisten suunnitelmien 
tulee tukea organisaation nykyisiä ja tulevia strategisia suunnitelmia. 
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(ISO/IEC, 2008, 6.). Tähän liittyy IT:n ja liiketoiminnan välinen vuoro-
vaikutus ja jatkuva kanssakäyminen (Tarafdar ja Qrunfleh, 2009, 342) 
sekä IT:n ja liiketoiminnan strateginen yhdensuuntaisuus.  

- Hankinta (acquisition). IT-hankintojen tulee olla päätöksissään lä-
pinäkyviä ja perustua todelliseen tarpeeseen. Hankinnoissa tulee, mm. 
analyysein (ks. Näsi ja Aunola, 2005, 16–21; Kamensky, 2008, 138–216), 
huomioida hankinnan niin pitkän kuin lyhyen aikavälin hyödyt, mah-
dollisuudet, riskit sekä taloudelliset tunnusluvut. (ISO/IEC, 2008, 6.). 

- Suorituskyky (performance). IT:n tulee tukea organisaatiota ja tarjota 
palveluja sillä tasolla, joka vastaa liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia 
vaatimuksia (ISO/IEC, 2008, 6). IT:n tulee olla perillä koko organisaa-
tion toiminnasta, jotta se kykenee tukemaan liiketoimintaa tehokkaasti 
(Rockart, Earl ja Ross, 1996, 43). 

- Säännönmukaisuus (conformance). IT noudattaa vallalla olevaa lain-
säädäntöä sekä säännöksiä. Se määrittää, asettaa ja panee täytäntöön 
organisaation IT:tä koskevat pelisäännöt ja toimintatavat. (ISO/IEC, 
2008, 6.). 

- Ihmisten toiminta (human behaviour). IT:n pelisäännöt, toimintatavat ja 
päätökset osoittavat kunnioitusta ihmistä ja ihmisen tarpeita kohtaan 
niin nykyisessä kuin tulevassa toiminnassa (ISO/IEC, 2008, 6). 

ISO 38500 standardin hallintamalli (KUVIO 7) sisältää kolme päätehtävää: 1) arvi-
oida nykyistä ja tulevaa IT-toimintoa (arvioi), 2) valmistella ja implementoida 
suunnitelmia ja toimintatapoja, jotta IT kykenee vastaamaan liiketoiminnan tarpei-
siin (johda) sekä 3) seurata ja valvoa toimintatapojen säännönmukaisuutta ja suori-
tuksen tasoa suhteessa suunnitelmiin (seuraa). 

 
 

 
KUVIO 7: ISO 38500 tietohallintamalli (mukaillen ISO/IEC, 2008, 7) 

Seurantatehtävä 

Seurantatehtävässä IT-johdon tulee jatkuvasti tarkoituksenmukaisen seuranta- ja 
mittausjärjestelmän avulla seurata IT-toimintojen suoriutumista, jotta ne parhaalla 
tavalla tukevat organisaation liiketoimintaa (ISO/IEC, 2008, 8).  

Tasapainotettu mittaristo on hyvä työkalu myös IT-hallinnon seurantaan. 
Van Grembergenin (2000) liiketoiminnan tasapainotetun mittariston rinnalle kehit-
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tämä tietohallinnon tasapainotettu mittaristo muodostaa yhtenevän kokonaisuu-
den liiketoiminnan tasapainotetun mittariston kanssa. Tietohallinnon tasapainotet-
tu mittariston näkökulmat ovat: arvontuotanto yritykselle, asiakassuuntautunei-
suus (käyttäjäsuuntautuneisuus), operatiivinen ylivoimaisuus ja tulevaisuuden 
huomioiminen. Tietohallinnon johtamisen tasapainotetun mittariston näkökulmat 
puolestaan ovat arvontuotanto yritykselle, sidosryhmät, operatiivinen ylivoimai-
suus sekä tulevaisuuden huomioiminen. (Van Grembergen, 2000.).  

Van Grembergen, De Haes ja Van Brempt (2008, 14–15) linkittivät liiketoimin-
ta- ja IT-tavoitteita tasapainotettuun mittaristoon ja tietohallinnon tasapainotettuun 
mittaristoon. Joitain hallinnon ja terveydenhuollon sektoriin liittyviä linkityksiä on 
koottu alla olevaan taulukkoon (TAULUKKO 5). 

TAULUKKO 5: Liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet linkitettynä tasapainotettuun mittaristoon (Van 
Grembergen ym., 2008, 14–15) 

Liiketoiminnan tavoite Näkökulma 

Laillisuuden ja säännönmukaisuuden varmistaminen Taloudellinen 
Taloudellisen läpinäkyvyyden kehittäminen Taloudellinen 
Palvelun jatkuvuuden ja saatavuuden varmistaminen Asiakas 
Kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Asiakas 
Liiketoimintaprosessien toiminnallisuuden ylläpitäminen ja 
kehittäminen 

Sisäinen 

Operatiivisen tuottavuuden parantaminen ja ylläpitäminen Sisäinen 
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön hankinta, ylläpitäminen 
ja kehittäminen 

Oppiminen ja kasvu 

IT:n tavoite Näkökulma 

Liiketoiminnan ja IT:n strategian yhdensuuntaisuus Arvontuotanto yritykselle 
Laillisuuden ja säännönmukaisuuden varmistaminen Arvontuotanto yritykselle 
IT:n kustannusten, hyötyjen ja riskien läpinäkyvyyden tarjoa-
minen 

Arvontuotanto yritykselle 

IT-palvelujen luotettavuus ja turvallisuus Käyttäjäsuuntautuneisuus 
Palvelutarjonnan ja -tason yhdenmukaisuus liiketoiminnan 
vaatimusten kanssa 

Käyttäjäsuuntautuneisuus 

Järjestelmien ja palveluiden integrointi liiketoiminnan prosessi-
en kanssa 

Operatiivinen ylivoimaisuus 

IT-infrastruktuurin, resurssien ja kyvykkyyksien optimointi Operatiivinen ylivoimaisuus 
IT-osaamisen hankinta, ylläpito ja kehittäminen Tulevaisuuden huomioimi-

nen 
IT:n kehittämisen ja muutosvalmiuden varmistaminen Tulevaisuuden huomioimi-

nen 

 

Arviointitehtävä 

Arviointitehtävässä IT-johdon tulee tutkia ja arvioida IT:n nykyistä ja tulevaa käyt-
töä. Arviointi tehdään strategisesta näkökulmasta. Siinä huomioidaan organisaati-
on sisäiset ja ulkoiset muutoksentekijät, kuten liiketoiminnalliset, teknologiset, ta-
loudelliset, poliittiset ja trendeihin liittyvät seikat. (ISO/IEC, 2008, 7.).  

Valtionhallinnossa tuloksellisuutta mitataan tulosprisman avulla (Etelälahti, 
2005, 11). Se on johdettu eri liiketoiminnan malleista, kuten tasapainotettu mittaris-
to ja sen pyrkimyksenä on ohjata parempaan tulosohjaukseen.  Tulosprisma koos-
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tuu kolmesta osa-alueesta: 1) vaikuttavuus, 2) tehokkuus, taloudellisuus ja tuotta-
vuus sekä 3) osaaminen. Yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tulosprisman yhtey-
dessä tarkoitetaan toiminnan laaja-alaisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia. Tehokkuu-
della tarkoitetaan toiminnan taloudellisuutta kustannusten suhteen, tuottavuutta 
tuotannontekijöiden suhteen sekä kannattavuutta ja kustannusvastaavuutta. Tuo-
tokset ja palvelunhallinta sisältää palvelukyvyn, toiminnan laadun asiakasvaikut-
tavuuden ja -tyytyväisyyden sekä määritellyn laatukriteeristön suhteen. Henkisten 
voimavarojen hallinta ja kehittäminen sisältää henkilöstöön, sen osaamiseen ja ke-
hittämiseen sekä henkilöstöresursseihin liittyviä tietoja. (Etelälahti, 2005, 11–13.). 

Tietojärjestelmähankkeiden ja toiminnan kehittämishankkeiden, jotka sisältä-
vä tietojärjestelmien kehittämistä, onnistumista arvioidaan samoin käsittein kuin 
tuloksellisuutta. Arviointiin käytettävä arviointikehikko koostuu tulosprismasta. 
Arvioitavia osa-alueita on perinteisen tulosprisman kolmen osa-alueen lisäksi 4) 
yhteentoimivuus ja 5) toteutettavuus. Arviointi tehdään kahdelta rintamalta, it-
searviointina ja ulkopuolisena arviointina, kehittämishankkeen esiselvitysvaiheen 
jälkeen kehittämishankkeita varten laaditun arviointikehikkoa hyödyntäen (VM, 
2011a, 1). 

Vaikuttavuuden arvioinnissa kuvataan kehittämishankkeen myötä toteutu-
vaa palvelujen laadun parantumista, hallinnollisen taakan vähenemistä, ei-
toivottujen vaikutusten mahdollisuutta sekä hankkeen hyötyjen realisoitumista. 
Arviointi tapahtuu vaikuttavuustavoitteiden ja asiakashyödyn arvioimisena sekä 
hyötyjen ja niiden epävarmuustekijöiden sekä realisointitoimenpiteiden tunnista-
misena. Tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa kuvataan 
kehittämishankkeen myötä toteutuvaa prosessien tehostumista, taloudellisia hyö-
tyjä, kustannuksia, hyötyjen realisoitumista sekä hankkeen rahoitus. Arviointi ta-
pahtuu arvioimalla hankkeen hyötypotentiaali, hyötyjen realisointitoimenpiteet 
sekä hankkeen investointien perustelu ja rahoitusmalli. Osaamisen arvioinnissa 
kuvataan kehittämishankkeen aikana ja sen jälkeen tarvittava osaaminen. Se arvi-
oidaan tunnistamalla osaamistarpeet ja osaamisen kehittämissuunnitelma. Yhteen-
toimivuutta arvioidaan kuvaamalla yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet sekä arvioi-
malla kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämistä sekä riippuvuuksia ja yhteiskäyttöä 
muiden kehittämishankkeiden kanssa. Myös arkkitehtuurikuvaukset arvioidaan. 
Toteutettavuuden arvioinnissa kuvataan lainsäädännön vaikutukset kehittämis-
hankkeelle, kehittämishankkeen suunnittelu, aikataulu, ohjaus, riskit ja tietoturva-
toimenpiteet sekä ratkaisuvaihtoehdot, tavoitetila ja tavoitetilan aiheuttamat muu-
tokset. Kuvauksia arvioidaan arvioimalla kohdealueen rajaus, hankkeen kokonais-
suunnitelma, ratkaisuvaihtoehdot, muutoksen hallinta, tavoitteisiin vastaaminen 
sekä riskit ja tietoturva (VM, 2011b, 5–13.).  

Johtamistehtävä 

Johtamistehtävässä IT-johdon tulee ottaa vastuu IT-toimintojen suunnittelusta ja 
kehittämisestä sekä johtaa toimintotapoja. Kehittämisen ja kehittämisprojektien 
tulee vastata suunniteltua IT:n kehityssuuntaa ja ne tulee olla hyvin valmisteltuja ja 
johdettuja. IT-johdon tulee ylläpitää hyvän hallintatavan kulttuuria ja periaatteita. 
(ISO/IEC, 2008, 7–8.).  

Johtamistehtävässä strategian ja strategisten tavoitteiden ohjaamiseksi sekä 
IT:n kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi voidaan hyödyntää kokonaisarkkitehtuuri-
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työtä. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sekä yksittäisten 
IT-palvelujen kehittämishankkeiden ohjaamiseen voidaan hyödyntää apuvälineenä 
FEAR-ohjausmallia. Sekä kokonaisarkkitehtuurista, sen kehittämisestä että FEAR-
ohjausmallista on lisää luvussa 5.  

Strateginen kehittäminen pohjautuu organisaation liiketoimintastrategiaan. 
Linkkinä strategian ja liiketoimintaprosessien välillä on hyödynnetty liiketoimin-
tamallia (KUVIO 8) (ks. Osterwalder & Pigneur, 2002; Heikkilä & Heikkilä, 2006). 
Liiketoimintamalli on arkkitehtuurimainen taso organisaation strategian ja liike-
toimintaprosessien välissä (Heikkilä & Heikkilä, 2006, 5). Ross, Weill ja Robertson 
(2006, 8–10) laajensivat polkua strategiasta IT:n kehittämiseen tuomalla käsitteen 
operatiivinen toimintamalli. Operatiivinen toimintamalli johdetaan organisaation 
liiketoimintamallista. Kun liiketoimintamalli sisältäen mm. organisaation tuotteet 
ja palvelut, asiakkaat, markkinat jne. vastaa kysymyksiin miksi? ja mitä? operatiivi-
sen toimintamallin on tarkoitus vastata kysymykseen miten? Sekä liiketoiminta-
malli että operatiivinen toimintamalli linkittyvät suoraan kokonaisarkkitehtuuriin 
sijoittuen niin kokonaisarkkitehtuurin kuin liiketoimintastrategian rinnalle (Pulk-
kinen, Valtonen, Heikkilä & Liimatainen, 2007, 13).  

 
 

 
KUVIO 8: Polku strategiasta prosesseiksi (mukaillen Osterwalder & Pigneur, 2002, 2; Heikkilä, 
Tyrväinen & Heikkilä, 2010, 3) 

Yhteenvetona ISO 38500 standardin hallintafunktion kolmesta tehtävästä suhteessa 
standardin periaatteisiin on koottu taulukko (TAULUKKO 6). Taulukossa on va-
semmassa sarakkeessa standardin periaatteet ja muissa sarakkeissa, miten periaat-
teet kohtaavat standardin päätehtävissä. 
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TAULUKKO 6: ISO 38500 standardin tehtävät suhteessa periaatteisiin (ISO/ICE, 2008, 9–15) 

Periaate Seuraa Arvioi Johda 

Vastuu - hallintamekanismien 
tarkoituksenmukaista 
laadintaa ja käyttöönottoa 
sekä 
- päätöksentekoon liitty-
vän vastuun ymmärtä-
mistä. 

- IT:n kykyä tukea organi-
saation nykyisiä ja tulevia 
tarpeita, 
- kokonaisvaltaisesti tehok-
kaiden ja hyväksyttävien 
IT-toimintojen mahdolli-
suuksia, 
- päätöksentekijöiden päte-
vyyttä sekä 
- organisaation liiketoimin-
nan tavoitteita ja prosesse-
ja. 

- IT:lle asetettujen suunni-
telmien ja tavoitteiden 
täyttymistä sekä 
- IT:n tulosten osoittamis-
ta. 

Strate-
gia 

- IT:n toimintaa ja sille 
asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista sekä 
- IT:lle allokoitujen re-
surssien riittävyyttä. 

- IT:n ja liiketoiminnan 
prosessien kehittämistä, 
jotta IT kykenee parhaim-
malla tavalla tukea niitä, 
- IT:n toimintojen yhden-
suuntaisuutta liiketoimin-
nan kanssa sekä 
- toimintaan liittyviä riske-
jä. 

- varmistaen, että IT:n 
kehittämishankkeet tuke-
vat organisaation toimin-
taa sekä 
- innovaatiotoimintaa, 
jossa IT:n innovatiivinen 
käyttö voi entisestään 
tehostaa toimintaa ja pro-
sesseja. 

Han-
kinta 

- investointien määritys-
tenmukaisuutta sekä että 
- toimittajat jakavat sa-
man ymmärryksen orga-
nisaation hankintapolitii-
kasta. 

- IT:n tuottamisen mahdol-
lisuuksia ottaen huomioon 
investointeihin liittyvät 
vaatimukset, riskien tasa-
paino ja kustannustehok-
kuus. 

- IT investointien tarkoi-
tuksen-, vaatimusten- ja 
määritystenmukaisuutta 
sekä dokumentointia ja 
- huolehtien, että hankin-
taan liittyvät menettelyt 
tukevat liiketoiminnan 
tarpeita. 

Suori-
tusky-
ky 

- määrää tai laajuutta, 
jolla IT tukee liiketoimin-
taa,  
- IT:n resursointia sekä 
- IT:n toimintojen, tiedon 
ja järjestelmien käsittelyä. 

- IT:n kyvykkyyttä tukea 
liiketoimintaa, sen proses-
seja, 
- riskejä, jotka liittyvät IT:n 
avulla liiketoiminnan te-
hostamiseen, tietoon, tie-
don yhtenäistämiseen, sitä 
hyödyntäviin järjestelmiin 
ja prosesseihin sekä 
- IT-toiminnan tehokkuutta 
ja suoriutumista. 

- IT:n resurssien käyttöä, 
jotta se kykenee tuke-
maan liiketoimintaa sekä  
- varmistaen, että liike-
toiminnan vaatima tiedon 
käsittely tapahtuu oikein, 
turvallisesti ja ajantasai-
sesti. 

Sään-
nön-
mukai-
suus 

- raportoinnin ja audi-
toinnin avulla että IT toi-
mii noudattaen sille ase-
tettuja säännönmukai-
suuden periaatteita, 
- IT-toimintoja, tiedon 
käsittelyä varmistaen, että 
esimerkiksi yksilön ja 
tiedon suojaa tai strategis-
ta tiedon hallintaa koh-
taan olevat velvoitteet 
täyttyvät. 

- kuinka IT tyydyttää mm. 
lainsäädännön, säädöksien, 
toimintapolitiikan ja stan-
dardien asettamia vaati-
muksia. 

- varmistaen, että päivit-
täiset toiminnot noudat-
tavat lain, säädösten, 
toimintapolitiikan ja 
standardien vaatimuksia, 
- asettaen IT:tä koskevat 
toimintatavat, päivittäen 
niitä jatkuvasti sekä var-
mistaen, että niitä myös 
noudatetaan sekä 
- varmistaen, että IT-
toiminta on eettisesti 
kestävää. 
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Periaate Seuraa Arvioi Johda 

Ihmis-
ten 
toimin-
ta 

- yksilöllisyyden ja inhi-
millisyyden huomioimista 
IT-toiminnoissa.  

- yksilön tarpeiden ja inhi-
millisyyden tunnistamista 
ja huomioimista IT-
toiminnoissa.  

- varmistaen, että IT-
toiminnot ovat yhden-
mukaiset yksilön ja inhi-
millisyyden tarpeiden 
kanssa,  
- huolehtien, että ongel-
miin, huoliin ja riskeihin 
liittyvistä seikoista voi 
kuka ja milloin tahansa 
keskustella sekä 
- varmistaen, että esiin 
nostetut seikat käsitellään 
olemassa olevien käsitte-
lyperiaatteiden mukaan 
asialle relevantissa yh-
teydessä. 

 

4.3 Strateginen yhdensuuntaisuus 

Strategisessa IT-johtamisessa käsitellään paljon strategioiden yhdensuuntaisuutta. 
Vaikka kirjallisuudessa yhdensuuntaisuuteen viitataan pääasiassa organisaation 
liiketoimintastrategian ja IT-strategian yhdensuuntaisuuteen, yhdensuuntaisuuden 
periaate koskee kaikkia organisaation yksiköitä niiden operatiivisuudesta riippu-
matta. Joka tapauksessa strateginen johtaminen edellyttää koko organisaatiolta 
samansuuntaista ajattelutapaa, pyrkimystä kehittää organisaatiota. 

Organisaatiot saattavat muodostua useastakin eri yksiköstä, joilla jokaisella 
on oma strategiansa, niiden integroiminen organisaation strategiaan on haaste. On 
tärkeää, että strategisen johdon myötä laaditaan tietyt strategiset liittymäkohdat ja 
suuntaviivat, joiden kautta yksikkökohtaiset strategiat linkittyvät niin organisaati-
on strategiaan, tavoitteisiin ja päämääriin kuin muiden yksikköjen strategioiden, 
tavoitteiden ja päämäärien kanssa. (Kaplan & Norton, 2001, 8–9.). Strategisella yh-
densuuntaisuudella tarkoitetaan organisaation eri yksiköiden strategian yhden-
suuntaisuutta koko organisaation strategiaan nähden.  

Tarafdar ja Qrunfleh (2009, 342) näkevät yhdensuuntaisuuden tapahtuvan 
kahdella eri rintamalla: strategisena, pitkän aikavälin toimena ja taktisena lyhyen 
aikavälin toimena. Strategisen yhdensuuntaisuuden pääteemana Tarafdar ja Qrun-
fleh pitävät IT:n ja liiketoiminnan strategioiden suunnittelua siten, että ne parhai-
ten tukevat toisiaan. Tämä vaatii IT:n ja liiketoiminnan suunnittelun yhteistä linja-
usta, jossa korostuu ylimmän johdon jatkuvan kanssakäymisen merkitys. Toisena 
merkittävänä seikkana kohti strategista yhdensuuntaisuutta Tarafdar ja Qrunfleh 
poimivat IT:n strategisten mahdollisuuksien, nousevien tuotantoa ja palveluita 
edistävien teknologioiden tutkimisen ja hyödyntämisen. Kolmas tekijä strategisen 
linjauksen muodostamisessa on tietohallintopäällikön ennakoiva vaikutus organi-
saation strategiseen suunnitteluun jolloin tietohallintopäällikön suhteet muihin 
ylimmän johdon jäseniin korostuvat. (Tarafdar & Qrunfleh, 2009, 342.). 
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Liiketoiminnan perustarve IT:tä kohtaan on se, että IT pystyy tyydyttämään 
liiketoiminnan sitä kohtaan osoittamat tarpeet. Toisin sanoen liiketoiminta toimii 
asiakkaan ja IT tuottajan rooleissa muodostaen tarpeiden ketjun. Organisaation 
strategia määrittelee liiketoiminnan tavoitteet. Liiketoiminta puolestaan asettaa 
IT:lle liiketoiminnan tavoitteet, joiden pohjalta IT määrittelee omat tavoitteensa. 
Jotta IT kykenee saavuttamaan tavoitteensa, on se määriteltävä resurssit ja kyvyk-
kyydet eli tarvittava kokonaisarkkitehtuuri. Kun IT:n tavoitteet on asetettu, niiden 
saavuttamista seurataan tarkoituksenmukaisin mittarein. (ITGI, 2007, 11–12.). Näin 
myös asetetut mittarit pohjautuvat organisaation strategian asettamista liiketoi-
minnan tavoitteista, jolloin IT ja liiketoiminta toimivat yhdensuuntaisesti. Ja siten 
liiketoiminta kykenee ymmärtämään ja arvioimaan IT:n suoriutumista, jolloin IT:n 
kyky ja mahdollisuus osallistua koko organisaation kehittämiseen vahvistuvat. 

Strategisen yhdensuuntaisuuden merkitys korostuu muuttuvassa toimin-
taympäristössä. Rockart, Earl ja Ross (1996, 43) näkivät muutoksen olevan ainoa 
pysyvä asia modernissa liiketoiminnassa. He jakoivat muutoksen kahteen pääkate-
goriaan: liiketoiminnallinen muutos ja teknologinen muutos. Lopputuloksena he 
näkivät, että ainoa keino menestyä muutoksessa on luoda liiketoiminnalle ja tieto-
hallinnolle yhdensuuntainen strateginen linjaus. 

Vaatimukset menestyksekkäälle liiketoiminnalle ovat kasvaneet rajusti. Enää 
ei riitä, että tuote valmistetaan ja toimitetaan asiakkaalle ajallaan vaan tänä päivänä 
menestyäkseen organisaatioiden tulee esimerkiksi suunnitella ja tehostaa esimer-
kiksi asiakkuuksia, arvo- ja tuotantoketjuja sekä omaa että sidosryhmiensä, kuten 
alihankkijoidensa, toimintaa. Rockartin ym. mukaan organisaatioiden tietohallin-
topäälliköt kokivat organisaatioiden liiketoimintaympäristön olevan jatkuvassa 
turbulenssissa, jolloin tilanteen hallitsemiseksi liiketoiminnan prosesseja on kyettä-
vä hallinnoimaan paremmin. (Rockart ym., 1996, 43–46.). Strategisen liikkumava-
ran hyödyntämisen tarve kasvaa.  

Rockart ym. tunnistivat liiketoiminnallisia muutoksentekijöitä, joiden kehit-
täminen nostaa organisaation vastaamaan muuttuvien markkinoiden asettamia 
vaatimuksia. Näitä muutoksentekijöitä ovat: operatiivisten prosessien uudistami-
nen, tukiprosessien uudistaminen, tietovirtojen uudelleenjärjestely sekä viestintä- 
ja verkostoitumisprosessien uudistaminen. Vaikka ponnin muutoksille on lähtöisin 
tuotannosta, niiden vaikutukset heijastuvat koko organisaatioon, erityisesti tieto-
hallintoon. Tämän vuoksi on tärkeää, että tietohallinnon johto on tietoinen koko 
organisaation toiminnasta, jotta IT kykenee tuottamaan tarvittavat palvelut toi-
minnan tehostamiseksi. (Rockart ym., 1996, 43–46.). 

Teknologia on kokenut liiketoimintaakin merkittävämmän muutoksen. IT:n 
tulee vastata sekä organisaation sisällä käyttäjien ja prosessien tarpeisiin että orga-
nisaation ulkopuolella sidosryhmien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Teknologian kehi-
tys muuttaa työn sisältöä ja rakenteita toimialasta riippumatta. Uudet toimintata-
vat johtavat uusiin toimintamalleihin ja niiden uudenlaiseen kehittämiseen. Tun-
nistettiin hajautettu tietotekninen ympäristö, uudet kehittämismetodologiat, tekno-
logian hyödyntäminen, kokonaan uusi IT-toimiala sekä ulkopuolisten toimittajien 
saavutettavuus sellaisiksi teknologisiksi muutoksentekijöiksi, joihin huomiota 
kiinnittämällä organisaatio voi menestyä. (Rockart ym., 1996, 45–46.). Koska sekä 
IT-järjestelmät että niiden kehittämismetodologiat kehittyvät ja muuttuvat jatku-
vasti, on tietohallinnon tasapainoteltava jatkuvasta kehittämisestä aiheutuvien ku-
lujen sekä ulkoisten IT-hankintojen välillä. IT-toimialan toimijat ovat lisääntyneet, 
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jolloin organisaatiolla saattaa olla jopa kymmeniä eri toimittajia, joiden kanssa se 
on tekemisissä. Ulkoistamisen ollessa vaihtoehto, organisaation ulkopuolisten toi-
mittajien saavutettavuus ja yhteistyö saa lisää ulottuvuutta. (Rockart ym., 1996, 46.).  

Luftman, Papp ja Brier (1999, 4) määrittelevät strategiselle yhdensuuntaisuu-
delle kuusi tekijää, jotka mahdollistavat strategisen yhdensuuntaisuuden sekä kuu-
si tekijää, jotka puolestaan estävät sen (TAULUKKO 7). 

TAULUKKO 7: Strategisen yhdensuuntaisuuden mahdollistajat (Luftman ym., 1999, 4) 

Mahdollistajat Estäjät 

Ylimmän johdon tuki IT:lle IT:n ja liiketoiminnan etäiset suhteet 
IT osallistuu strategian kehittämiseen IT ei kykene priorisoimaan 
IT ymmärtää liiketoimintaa IT epäonnistuu sitoumuksissaan 
Liiketoiminnan ja IT:n kumppanuus IT ei ymmärrä liiketoimintaa 
IT:n projektit oikein priorisoituja Ylin johto ei tue IT:tä 
IT osoittaa johtajuutta IT ei osoita johtajuutta 

 
ITGI (The IT Governance Institute) tutki strategisen yhdensuuntaisuuden puutteen 
aiheuttamia haittoja liiketoiminnalle. Merkittävimmät haitat olivat liiketoiminnan 
kyvyttömyys saavuttaa täyttä potentiaaliaan, prosessien kustannustehokkuuden 
heikkeneminen sekä IT-resurssien väärä tai tehoton kohdistaminen (ITGI, 2005, 9).  

Henderson ja Venkatraman (1999, 474–476) kehittivät strategisen yhdensuun-
taisuuden SAM-mallin, jossa liiketoimintastrategia sekä IT-strategia yhdenmukais-
tetaan (KUVIO 9). Strategisen yhdensuuntaisuuden malli jakautuu neljään kent-
tään, jossa vasemmanpuoleiset kentät kuvaavat liiketoiminnan alueita ja oikean-
puoleiset puolestaan IT:n alueita. Pystysuunnassa kentät jakautuvat yläpuolella 
oleviin ulkoisiin toimialueisiin ja alapuolella sisäisiin toimialueisiin.  

 

 
KUVIO 9: SAM-malli (mukaillen Henderson & Venkatraman, 1999, 476) 
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Ulkoisilla toimialueilla tarkoitetaan organisaation ulkoista asemaa, esimerkiksi kil-
pailutilannetta ja asemaa siinä. Ulkoiset toimialueet sisältävät mm. organisaation 
liiketoimintaympäristön, markkinat, tuotteet sekä niitä tekijöitä, joilla organisaatio 
erottuu kilpailijoistaan. Sisäiset toimialueet puolestaan käsittävät mm. organisaati-
on sisäisen johtamisen, keskeisten liiketoimintaprosessien suunnittelun sekä henki-
löstön ja yksiköiden osaamisen ja kyvykkyyksien hankkimisen ja kehittämisen. 
Sisäiset toimialueet sisältävät organisaation rakenteen ja sen suhteet muihin sidos-
ryhmiin, kriittiset liiketoimintaprosessit jne. (Henderson & Venkatraman, 1999, 
474–476.). 

Strategisen yhdensuuntaisuuden saavuttamiseksi on otettava huomioon kak-
si merkittävää rakennuspalikkaa: strateginen ja toiminnallinen integraatio. Strate-
gisella integraatiolla tarkoitetaan ulkoisten ja sisäisten toimialueiden saattamista 
keskenään linjaan. Toiminnallisella integraatiolla tarkoitetaan liiketoiminnan ja 
IT:n strategioiden integraatiota. 

Strategisessa integraatiossa liiketoiminta ja IT linkittyvät. Tällöin IT:n kyvyk-
kyys sekä mahdollistaa liiketoimintastrategian että tukee sitä saavuttaakseen stra-
tegisen kilpailuedun. Strategisessa integraatiossa ulkoisilla toimialueilla kohtaavat 
liiketoiminnan ja IT:n kentät, liiketoiminnan ja IT:n kompetenssit sekä liiketoimin-
nan ja IT:n hallinta. Sisäisillä toimialueilla operationaalisessa integraatiossa koh-
taavat kokonaisarkkitehtuuri ja IT-arkkitehtuuri, liiketoiminnan ja IT:n prosessit 
sekä liiketoiminnan ja IT:n osaamiset. Toiminnallisessa integraatiossa organisaation 
infrastruktuuri ja prosessit yhdentyvät jolloin IT:n kyvykkyydet vastata liiketoi-
minnallisiin ja operatiivisiin vaatimuksiin korostuu. (Henderson & Venkatraman, 
1999, 476–477.). 

Strategisen yhdensuuntaisuuden mallin neljä kenttää (liiketoimintastrategia, 
IT-strategia, organisationaalinen infrastruktuuri ja prosessit sekä IT-infrastruktuuri 
ja prosessit) sisältävät jokainen kolme komponenttia, jotka kattavat organisaation 
sekä sisäiset että ulkoiset toimialueet (TAULUKKO 8).  

TAULUKKO 8: SAM-mallin komponentit (Luftman ym., 1999, 5) 

Liiketoimintastrategia 

Liiketoiminnan kent-
tä 

Sisältää markkinat, tuotteet, palvelut, asiakasryhmät ja alueet, joissa 
organisaatio toimii. Sisältää myös sekä todelliset että potentiaaliset 
kilpailijat ja alihankkijat. 

Liiketoiminnan kom-
petenssit 

Sisältää ne kriittiset menestystekijät ja ydinosaamiset, jotka muodos-
tavat organisaation kilpailukyvyn. Sisältää brändin, tutkimus- ja kehi-
tystyön, kustannus- ja hinnoittelupolitiikan sekä myynti- ja jakelu-
kanavat. 

Liiketoiminnan joh-
taminen 

Kuinka organisaatio toimii sidosryhmien kanssa. Minkälaiset suhteet 
sillä on sijoittajiin, osakkaisiin ja organisaation hallitukseen.  

IT-strategia 

Teknologiakenttä Tärkeät tietojärjestelmät ja teknologiat. 
IT-kompetenssit IT-osaaminen, joka on tarjoavat pääsyn tietoon, joka on organisaation 

strategian luomisen tai saavuttamisen kannalta tärkeää. 
IT-johtaminen Kuinka IT-palvelut, -resurssit, -riskit ja -vastuut on jakautunut kump-

paneiden, IT-johdon ja palveluntarjoajien kesken. Projektien ja hank-
keiden valinta ja priorisointi. 
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Organisationaalinen infrastruktuuri ja prosessit 

Hallinnollinen infra-
struktuuri 

Tapa, jolla organisaatio organisoi liiketoimintansa. Tapahtuuko orga-
nisointi esimerkiksi keskitettynä, hajautettuna, matriisina, horisontaa-
lisena vai vertikaalisena. 

Prosessit Kuinka organisaation prosessit toimivat. Erityisesti kuinka organisaa-
tion toiminnot tuottavat arvoa ja kuinka prosesseja voi kehittää 

Taidot Henkilöstöhallinnon toimet: rekrytointi, irtisanomiset, motivointi, 
koulutus ja kulttuuri. 

IT-infrastruktuuri ja prosessit 

IT-infrastruktuuri Sisältää teknologiavalinnat, -prioriteetit ja -käytänteet, jotka integroi-
tuvat sovellusten, tietoliikenteen, tiedon hallinnan ja laitteiden kanssa 
yhteiseksi alustaksi. 

Prosessit Ne toiminnot, jotka kehittävät ja ylläpitävät sovelluksia ja hallinnoivat 
IT-infrastruktuuria. 

Taidot IT-henkilöstön hallinnon toimet: rekrytointi, irtisanomiset, motivointi, 
koulutus ja kulttuuri. 

 
 
Strategisen yhdensuuntaisuuden mallia voidaan tarkastella neljästä perspektiivistä 
(KUVIO 10), jossa ensimmäisessä kahdessa perspektiivissä liiketoiminnan strategia 
toimii strategisen yhdensuuntaisuuden ajureina ja jälkimmäisissä kahdessa IT-
strategia toimii strategisen yhdensuuntaisuuden mahdollistajana.  

 

 
KUVIO 10: SAM-mallin perspektiivit (mukaillen Henderson & Venkatraman, 1999, 477–480) 

Ensimmäisen perspektiivin (1) mukaan liiketoiminnan strategia toimii sekä or-
ganisationaalisen että IT:n infrastruktuurin ja prosessien ajurina. Tällöin liiketoi-
minnan strategia toimii sekä ylimmän johdon strategian muodostajana että IT-
johtamisen toimeenpanijana. Toisen perspektiivin (2), jonka veturina toimii tekno-
logia, mukaan liiketoiminnan strategia on edelleen lähtökohta, jossa se toimii 
ylimmän johdon strategian teknologisena visioijana, mutta IT-johto toimii sen toi-
meenpanevana arkkitehtina. (Henderson & Venkatraman, 1999, 477–478.). 

Kolmas perspektiivi (3) on IT-vetoinen, jossa pyritään IT:n vaikutuksella 
luomaan uusia tuotteita ja palveluita sekä kehittämään uusia yhteyksiä sidosryh-
miin. Tällöin ylin johto muodostaa liiketoiminnan vision ja IT toimii sen katalyytti-
na. Neljäs perspektiivi (4) on niin ikään IT-vetoinen, jolloin ylin johto priorisoi stra-
tegian, mutta IT toimii toimeenpanevana johtajana. Perspektiivi vaatii IT-strategian 
ulkoisten ulottuvuuksien tuntemista, koska se toimii organisaation strategian toi-
meenpanijana tarjoten niin mahdollisuudet kuin välineet organisaation sisäisten 
sekä ulkoiset tarpeiden ja jäsenten vaatimusten täyttämiseksi. (Henderson & Ven-
katraman, 1999, 478–480.). 
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Edellä mainittujen perspektiivien lisäksi on kehitetty infrastruktuurivetoisia 
perspektiivejä, joissa veturina toimivat joko organisationaaliset tai IT:n infrastruk-
tuuri ja prosessit (ks. Coleman & Papp, 2006, 242–250). Coleman ja Papp nimesivät 
myös yhdistettyjä perspektiivejä, joissa esimerkiksi IT-strategia toimii ankkurina ja 
sekä liiketoimintastrategian että IT-infrastruktuurin kautta pyritään kehittämään 
organisaation sisäisiä ja ulkoisia prosesseja (Coleman & Papp, 2006, 246–247). 

Perspektiivin, jolla strateginen yhdensuuntaisuus luodaan, valinnassa on kui-
tenkin syytä olla tarkkana. Väärä perspektiivivalinta saattaa johtaa organisaation 
yhdensuuntaisuuden ansaan. Yhdensuuntaisuuden ansassa strateginen integraatio 
on olemassa, mutta toiminnallinen integraatio syystä tai toisesta ei ole ajan tasalla 
(Shpilberg, Berez, Puryear & Shah, 2007, 51–52). Esimerkiksi organisaatio, jossa 
ymmärretään, että IT:llä on merkittävä rooli organisaation liiketoiminnan edistämi-
sessä, on liiaksi tottunut siihen, että IT toteuttaa kaikki niin liiketoiminnan kuin 
operatiivisen toiminnan vaateet. Ajan kuluessa organisaatiolle on kertynyt moni-
mutkainen ja -tasoinen IT-arkkitehtuuri, jonka ylläpitäminen on miltei ylivoimaista 
ja kehittäminen lähes mahdotonta. IT-projektien aikataulut pettävät ja ne usein 
epäonnistuvat kokonaan. Kyseessä on yhdensuuntaisuuden ansa, jossa strateginen 
integraatio toimii, mutta toiminnallinen integraatio ei ole samassa tahdissa. Yhden-
suuntaisuuden ansa voisi olla purettavissa muuttamalla lähestymistä strategiseen 
yhdensuuntaisuuteen valitsemalla perspektiivikseen palvelutason (4), jolloin toi-
minnan veturina toimii IT-strategia. 

Shpilbergin ym. (2007) mukaan avainsana yhdensuuntaisuuden ansan pur-
kamisessa on IT:n tehokkuus – jopa strategisen yhdensuuntaisuuden kustannuksel-
la. He tunnistivat kolme kriittistä periaatetta, jolla organisaatioiden IT-tehokkuutta 
voidaan nostaa: 1) yksinkertaisuuteen pyrkiminen tarkoittaen turhien monimut-
kaisten ja -tasoisten rakenteiden ja järjestelmien välttämistä, standardien luomista 
ja niistä kiinni pitämistä, 2) sisäisen ja ulkoisen osaamisen oikea hyödyntäminen 
tarkoittaen esimerkiksi ulkoistuspäätösten järkevyyttä ja oikea-aikaisuutta sekä 3) 
oikea vastuuttaminen, jolloin esimerkiksi operatiivinen johto on IT:n kanssa yhtä 
lailla vastuussa operatiiviseen kehittämiseen liittyvästä IT-hankkeesta. (Shpilberg 
ym., 2007, 54–56.). 

4.4 Yhteenveto luvusta 

Tässä luvussa avattiin strategiaan ja strategiseen johtamiseen liittyviä käsitteitä ja 
määritelmiä. Tämän jälkeen todettiin julkisen hallinnon strategiatyön erityispiirtei-
tä. IT-toimintojen strategisen johtamisen kautta selviteltiin IT:n ja liiketoiminnan 
strategista yhdensuuntaisuutta. 

Luvussa avattiin käsitteet missio, visio ja strategia. Mission tehtäväksi mainit-
tiin perustella organisaation olemassaolo. Vision todettiin olevan aikaan sidottu 
tahtotila, johon organisaatio ponnistuksillaan tähtää. Strategian puolestaan havait-
tiin olevan moniulotteinen ja -käsitteinen joukko analyyseja, keinoja, suunnitelmia 
ja toimia, jolla organisaatio kurottaa nykytilastaan kohti vision mukaista tavoiteti-
laa. Strateginen johtaminen tuo strategian käytäntöön seuraten, arvioiden ja johta-
en strategian toteutumista. Julkisen hallinnon todettiin asettavan erityisvaateita 
strategiselle johtamiselle mm. erilaisen toimintaympäristön muodossa.  
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Strategisen IT-johtamisen myötä esiteltiin hyvän hallintatavan ISO 38500 
standardi. Standardi jakaa tietohallinnon hallinnan kahteen funktioon: hallinta-
funktioon, joka seuraa, arvioi ja johtaa tietohallintoa liiketoiminnan vaatimusten ja 
tarpeiden mukaan sekä johtamisfunktioon, joka huolehtii IT-toimintojen ja proses-
sien johtamisesta. Todettiin, että standardin avulla sekä IT:n prosessit, resurssit ja 
toiminnot tukevat koko organisaation strategiaa. Lopuksi käytiin läpi strategisen 
yhdensuuntaisuuden ja strategisen yhdensuuntaisuuden ansan merkitystä organi-
saation johtamiselle sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiselle.  

Luvussa esiteltiin strategisen johtamisen työkaluja: tasapainoinen mittaristo 
eri variaatioineen, ISO 38500 standardi, tulosprisma ja strategisen yhdensuuntai-
suuden SAM-malli. 
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5 KOKONAISARKKITEHTUURIPERUSTAINEN IT-
PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 

Julkinen hallinto on nostanut kokonaisarkkitehtuurin merkittäväksi julkisen hal-
linnon tietohallinnon ohjaamisen keinoksi (VM, 2010b). Kokonaisarkkitehtuuripe-
rustainen IT-palvelujen kehittäminen on organisaation kehittämistoimintaa ja ke-
hittämisen prosessia, jota ohjataan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja johta-
misprosessin avulla (JUHTA, 2011a, 2). Vaikka kokonaisarkkitehtuuri on käsitteenä 
moniselitteinen sisältäen ulottuvuuksia niin tietoliikenteeseen ja laitteistoon kuin 
liiketoimintaan ja prosessien hallintaan, se toimii erinomaisesti myös strategisen 
IT-palvelujen kehittämisen työkaluna.  

Tässä luvussa tutustutaan ensin kokonaisarkkitehtuuriin käsitteenä. Tämän 
jälkeen käydään läpi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakennetta ja sen 
kehittämistä. Sitten tarkastellaan kokonaisarkkitehtuuriperustaista IT-palvelujen 
kehittämistä strategisen johtamisen näkökulmasta. Lopuksi tutustutaan FEAR-
ohjausmalliin, joka on kehitetty julkisen hallinnon IT-kehittämishankkeiden ohja-
ukseen. 

5.1 Kokonaisarkkitehtuuri 

Yksi tunnetuimmista kokonaisarkkitehtuurin tutkijoista ja kehittäjistä John A. 
Zachman löysi paljon samankaltaisuuksia lentokoneteollisuuden ja informaatio-
teknologian prosesseissa. Mutta siinä missä lentokoneteollisuus kykeni hallitusti 
toteuttamaan valtavia kompleksisia kokonaisuuksia, informaatioteknologia kamp-
paili suunnittelemattomien, käsistä karkaavien infrastruktuurikokonaisuuksien 
parissa. Zachman löysi kolme merkittävää tekijää lentokoneteollisuuden eduksi: 1) 
strateginen yhteys tuotannon ja liiketoiminnan välillä, 2) arkkitehtuurinen koko-
naisuus ja 3) elinkaaren hallinta. (Zachman, 1997, 45–46.). 

Strateginen yhteys konkretisoituu siinä vaiheessa, kun organisaatiossa suun-
nitellaan valtavia monimutkaisia tuotteita. Silloin kun tuote on valmis markkinoille, 
sen tulee vastata markkinoiden tarpeita. Zachman totesi IT-maailmassa, ilman stra-
tegista yhteyttä, valtavien monimutkaisten tuotteiden markkinoille tullessaan vas-
taavan niitä tarpeita, jotka olivat silloin, kun tuotetta alettiin vasta suunnitella. Stra-
teginen kokonaiskuva puuttui informaatioteknologiasta. Samaan aikaan kun lento-
koneteollisuus kykeni arkkitehtuurin avulla rakentamaan pienistä komponenteista 
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ja osakokonaisuuksista toimivan lentokoneen, tietojärjestelmäteollisuus ilman ark-
kitehtuuria ei kyennyt saamaan komponenteista ja osakokonaisuuksista toisten 
kokonaisuuksien kanssa yhteentoimivaa kokonaisuutta. Yhtä lailla lentokoneteolli-
suus kykeni määrittämään tarkkaan tuotteidensa elinkaaren. (Zachman, 1997, 45–
46.). Näiden havaintojen pohjalta Zachman kehitti IT:lle arkkitehtuuriseen ajatte-
luun pohjautuvan kehittämismekanismin, kokonaisarkkitehtuurin. 

Kokonaisarkkitehtuuri on tänä päivänä keskeinen IT-palvelujen strategisen 
kehittämisen ohjausväline, jonka suunnittelua strategia ohjaa. Kokonaisarkkiteh-
tuuri auttaa näkemään teknologiaan ja prosesseihin liittyvän kokonaisuuden ja 
opastaa IT:n kehittämishankkeiden valinnassa sekä yksittäisen hankkeen suunnit-
telussa. (VM, 2011d, 6.). Kokonaisarkkitehtuurin avulla koko kehittämisen paletti 
strategioineen, toiminnan ja talouden suunnitteluineen, hankehallintoineen, tiedon, 
toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisineen sekä prosessisalkun hallintoineen 
pysyy hallinnassa ja ymmärrettävänä kokonaisuutena. 

Kokonaisarkkitehtuuri on myös koko organisaation sekä strategisen että ope-
ratiivisen johtamisen väline, joka pitää sisällään liiketoiminnan, informaation, jär-
jestelmien ja teknologian strategiset suhteet sekä niiden vaikutukset liiketoiminnan 
toimintoihin. Se sijoittuu organisaation strategian ja liiketoimintamallin rinnalle, 
jolloin teknologian mahdollisuudet liiketoiminnan edistämiseksi tulee otetuksi 
huomioon. (Pulkkinen, Valtonen, Heikkilä & Liimatainen, 2007, 13–16.). Siihen 
määritellään organisaation toiminta-ajatus, informaatio ja teknologia sekä uuden 
teknologian implementointiprosessit, jotka ovat tarpeen organisaation toiminta-
ajatuksen suorittamiseen (CIO Council, 2001, 5). Kokonaisarkkitehtuurissa on or-
ganisaation toiminta ja sen riippuvuudet, niin operatiivisessa kuin strategisessa 
mielessä, kuvattu. Näin ollen jokainen kokonaisarkkitehtuurin osa-alue palvelee 
organisaation strategiaa. (Parker & Brooks, 2008, 47–48.). 

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa sekä organisaation yksittäisten toimintojen 
mahdollisuuksia että niiden kollektiivista yhteentoimivuutta. Se asettaa luonnolli-
set rajapinnat kuinka organisaation infrastruktuuria voidaan manipuloida toteut-
tamaan organisaation strategiaa ja liiketoiminnan vaatimuksia. (Parker & Brooks, 
2008, 50–51.). Organisaation koon ja iän kasvaessa kokonaisarkkitehtuurin merkitys 
organisaation strategiaprosessissa konkretisoituu, koska organisaatioon sekä sen 
laajetessa että vanhentuessa muodostuu laajoja ja monimutkaisia organisointimal-
leja ja järjestelmäratkaisuja. Ilman kokonaisarkkitehtuuria näiden hahmottaminen 
ja yhden suuntainen kehittäminen on vaikeaa. (JUHTA, 2011a, 7.). 

Kokonaisarkkitehtuurityön kautta organisaatio saa merkittäviä hyötyjä mm. 
organisaation kehittämisprosessin, organisaatio- ja päätöksentekorakenteen jäsen-
tymisen, yhdensuuntaisen strategisen johtamisen sekä muutoksen ja riskien hallin-
nan muodossa (TAULUKKO 9). 

TAULUKKO 9: Kokonaisarkkitehtuurin keskeisimmät hyödyt (CIO Council, 2001, 5-6; JUHTA, 
2011c, 1-2) 

Hyödyn kohde Hyödyt 

Organisaatiorakenne 
ja päätöksenteko 

- Vakioi organisaatiorakenteita ja poistaa päällekkäisiä rakenteita 
- Havainnollistaa organisaation koko kuvan, jolloin sen johtaminen ja 
päätöksenteko helpottuu. 

Yhdensuuntaisuus - Varmistaa, että organisaation toiminnot ovat samansuuntaiset sen 
strategian kanssa sekä liiketoiminnan periaatteet ovat yhdenmukaisia. 
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Hyödyn kohde Hyödyt 

Integraatio - Varmistaa koko organisaation kattaen, että tieto ja sen käyttö on 
muuttumatonta, tiedon kulku ja käyttöliittymät ovat standardoituja 
sekä järjestelmät ja prosessit ovat liitettäviä ja yhteensopivia. 
- Helpottaa uusien järjestelmien integrointia. 
- Toimii siltana liiketoiminnan ja teknologian välillä. 

Muutos - Sisältää menetelmän muutosten vaikutusten analysointiin. 
Konvergenssi - Tietojärjestelmät tukevat organisaation yhteisiä tavoitteita ja mittarei-

ta sekä edistävät eri yksiköiden välistä yhteistyötä.  
- Mahdollistaa tietojärjestelmien kokonaisvaltaisemman hyödyntämi-
sen koko organisaation mittakaavassa sekä poistaa mahdollisia pääl-
lekkäisyyksiä. 

Prosessit - Tehostaa prosessien sujuvuutta vähentämällä tietojärjestelmien 
kompleksisuutta. 
- Poistaa päällekkäisyyksiä prosesseissa. 

Riskienhallinta - Vakioidut kehittämismenetelmät laskevat riskejä 
- Organisaation läpinäkyvyys helpottaa sen suunnittelua 

 

5.1.1 Viitekehys ja näkökulmat 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on kokonaisuus, joka sisältää kokonaisarkkiteh-
tuurin viitekehyksen, suunnitteluprosessin ja siihen liittyvät tehtävät. Kokonais-
arkkitehtuurin jäsennysmallia kutsutaan kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseksi. 
Viitekehykset on kehitetty tukemaan organisaatioita kokonaisarkkitehtuurin to-
teuttamisessa (Malinen & Pyykkö, 2010, 69). Se koostuu näkökulmista ja käsitteelli-
sistä tasoista. Viitekehyksen tarkoitus on helpottaa arkkitehtuurin kokonaiskuvan 
hahmottamista ja siten se nostaa esiin tietyn kokonaisarkkitehtuurin osa-alueen 
kehittämisessä huomioitavia kysymyksiä (JUHTA, 2011a, 10). Viitekehys määrittää, 
mitkä asiat kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta tulee ottaa huomioon organisaa-
tion toimintaa kehitettäessä. Tunnetuimpia kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä 
ovat mm. TOGAF, IAF, DoDAF, GEA, FEAF sekä Zachmanin viitekehys (Malinen 
& Pyykkö, 2010, 69). 

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriviitekehys perustuu JUHTA:n suosituksen 
(JHS 179) mukaiseen TOGAF viitekehykseen pohjautuvaan kehykseen. JHS 179:n 
viitekehyksessä arkkitehtuuria ohjaa periaatetaso, joka sisältää mm. strategian, val-
litsevan lainsäädännön, periaatteiden ja linjausten asettamat rajoitukset ja reuna-
ehdot sekä esimerkiksi sidosryhmien asettamat tarpeet (JUHTA, 2011c, 3-5). Periaa-
tetaso puolestaan ohjaa kokonaisarkkitehtuuria koskevia päätöksiä.  

Kokonaisarkkitehtuuri jakautuu näkökulmiin. Näkökulmat ovat tasoja, jolla 
arkkitehtuuria tarkastellaan. Näkökulmat ja niiden määrä saattavat tapaus- ja ark-
kitehtuurimallikohtaisesti vaihdella, mutta yleisimmin käytetään ns. BAIT-mallia 
jossa liiketoiminta (Business), tietojärjestelmät (Applications), tieto (Information) ja 
teknologia (Technology) muodostavat omat arkkitehtuuriset näkökulmat ja joista 
yhdessä muodostuu organisaation kokonaisarkkitehtuuri (Pulkkinen & Hirvonen, 
2005, 5). Näiden lisäksi voi olla joitain tarkentavia näkökulmia, kuten esimerkiksi 
tuotteet (ks. Pereira & Sousa, 2004) tai sovellukset (ks. Winter & Fischer, 2007, 3). 
JHS 179:n arkkitehtuuriviitekehyksessä sovelletaan BAIT-mallia, jossa BAIT-mallin 
liiketoiminta-arkkitehtuurin näkökulma on korvautunut paremmin julkisen hallin-
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non toimintakulttuuriin soveltuvaksi toiminta-arkkitehtuurin näkökulmaksi (JUH-
TA, 2011b, 11). 

Kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksessä (KUVIO 11) ylinnä on periaatetaso 
(millä ehdoilla?), joka kuvaa arkkitehtuurille sille asetetut vaatimukset, ohjeistukset, 
rajaukset ja reunaehdot. Tämän jälkeen on yleensä ainakin kolme käsitetasoa: käsit-
teellinen (mitä?), looginen (miten?) ja fyysinen (millä?). Käsitetasoja voi olla myös 
enemmän, esimerkiksi Zachmanin viitekehyksessä niitä on kuusi: mitä?, miten?, 
millä?, kuka/mikä?, milloin? ja miksi? (ks. Zachman, 1997, 3-4).  

 
 

 
KUVIO 11: Kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen jäsentyminen (mukaillen VM, 2011b, 5; Karja-
lainen, 2011, 10) 

Käsitteellinen taso määrittää eri näkökulmien keskeiset kohteet, joita tarkennetaan 
loogisilla ja fyysisillä käsitetasoilla. Loogisella tasolla kuvataan käsitteellisen tason 
pohjalta ne periaatteet, joiden mukaan eri kohteiden riippuvuudet ja jäsennykset 
laaditaan. Fyysisen tason kuvaukset kokoavat millä toiminnot toteutetaan eli siinä 
on kuvattuna mm. käytettävät järjestelmät, tietokannat ja -varastot. (Karjalainen, 
2011, 32–83.).  

Toiminta-arkkitehtuurin näkökulma 

Toiminta-arkkitehtuurin näkökulmassa kuvataan organisaation toiminnallinen 
ympäristö ja rakenne (sidosryhmät, sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet, strate-
giat, palvelut ja prosessit). Toiminta-arkkitehtuuri ohjaa kokonaisarkkitehtuurin 
suunnittelua. Sen tavoitteena on varmistaa, että organisaation rakenteiden hahmot-
tamisessa ja kehittämisen suunnittelemisessa huomioidaan kysymykset: mitä ja 
miten tehdään. (JUHTA, 2011a, 2; VM, 2011e, 12.). Toiminta-arkkitehtuurin tavoit-
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teena on suunnitella asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin liittyvää palveluntar-
jontaa sekä optimoida palvelun tuottamiseen tarvittavia toiminnan rakenteita 
(JUHTA, 2011b, 10). 

Toiminta-arkkitehtuurin näkökulman saavuttamat hyödyt konkretisoituvat 
sen yhteydessä tehtyihin kuvauksiin. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kuvaus 
havainnollistaa mm. asiakkaiden vaatimuksia, sidosryhmävaikutuksia ja niiden 
erityistarpeita. Palveluiden kuvaus havainnollistaa mm. kehittämishankkeiden 
syyt ja motivaatiot. Prosessien kuvaus mm. johdonmukaistaa hallintoa, johtamista 
ja päätöksentekoa, kehittää toimintamalleja sekä mahdollistaa systemaattisen toi-
minnan mittaamisen. Organisaatiorakenteiden kuvaus jäsentää organisaation hal-
linnon, johtamisen sekä sisäisten ohjaus- ja johtamismallien hahmottamista. (JUH-
TA, 2011c, 4-5.).  

Tietoarkkitehtuurin näkökulma 

Organisaation toiminnassa ja johtamisessa tarvittavat tiedot, tietovarannot, tieto-
virrat, päätietoryhmät ja käsitemallit jäsentyvät kuvauksina tietoarkkitehtuurin 
näkökulmassa. Tiedon suhdetta sidosryhmiin, prosesseihin ja tietojärjestelmiin se-
kä integraatioratkaisut mallinnetaan erilaisten matriisien avulla. (JUHTA, 2011a, 2.). 
Tietoarkkitehtuurin tavoitteena on luoda organisaatiotasoinen yhtenäinen näkemys 
organisaation tietopääomasta (JUHTA, 2011b, 10). 

Tietoarkkitehtuurin näkökulman saavuttamat hyödyt konkretisoituvat sen 
yhteydessä tehtyihin kuvauksiin. Käsitemallin kuvaus yhtenäistää organisaation 
käsitesanastoa ja terminologiaa. Päätietoryhmien kuvaus sekä eliminoi tietojen 
(esimerkiksi asiakastietojen) päällekkäisyydet että harmonisoi tietojen laadukkuut-
ta ja hallintaa. Tietovirtojen kuvausten avulla voidaan jäsentää tiedonhallinnan 
tarpeet, toiminnassa tarvittavat tietovarannot, tiedon tietolähteet sekä tiedon luo-
vutuskäytännöt. Tietovirtojen kuvaukset myös määrittävät tiedon käyttöoikeudet 
sekä riippuvuudet eri käyttäjien ja tietojärjestelmien välillä. Tietovarantojen kuvaus 
kuvaa tietojen säilytyspaikat, rationalisoi tietohuoltoa ja mahdollistaa kattavan ko-
konaiskuvan organisaation toiminnassa tarvittavasta tiedosta. (JUHTA, 2011c, 5-6.). 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulma 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on rakenteellista suunnittelua, järjestelmien ja järjes-
telmäkokonaisuuksien elinkaarien suunnittelua sekä näiden kustannustehokkuu-
den optimointia. Sen tavoitteena on kyky luoda sellainen tietojärjestelmäkokonai-
suus, joka parhaiten tukee organisaation tavoitteita. (JUHTA, 2011b, 10.). Tietojär-
jestelmäarkkitehtuurin näkökulma sisältää tietojärjestelmäpalvelujen jäsennyksen 
ja kuvauksen sekä erilaisia järjestelmien ja prosessien, tietojen tai tietovarantojen 
välisiä riippuvuuskuvauksia. Se kohdistaa tietojärjestelmäpalvelut ja niiden kom-
ponentit loogisiin ja fyysisiin hallittaviin kokonaisuuksiin. (JUHTA, 2011a, 3.).  

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulman saavuttamat hyödyt konkretisoi-
tuvat sen yhteydessä tehtyihin jäsennyksiin ja kuvauksiin. Loogiset järjestelmäku-
vaukset havainnollistavat järjestelmien riippuvuudet ja liitännät palveluympäris-
tön arkkitehtuuriin. Tietojärjestelmäpalvelukuvaukset nostavat esiin keskeisimmät 
tietojärjestelmäpalvelut ja sen avulla niissä olevat päällekkäisyydet on helppo ha-
vaita. Tietojärjestelmäsalkun kuvaukset toimivat organisaation toiminnan koko-
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naiskehittämisen tukena, jolloin sen avulla voidaan tunnistaa keskeisimpiä järjes-
telmiin liittyviä investointi- ja kehittämiskohteita. Tietojärjestelmäkartta puolestaan 
auttaa ymmärtämään tietojärjestelmiin liittyvän kokonaisuuden niihin kuuluvine 
riippuvuuksineen. (JUHTA, 2011a, 6.). 

Teknologia-arkkitehtuurin näkökulma 

Tietojärjestelmät toimiakseen tarvitsevat teknisen infrastruktuurin palvelimineen, 
tietoliikenneyhteyksineen ja laitetiloineen. Teknologia-arkkitehtuurin näkökulma 
sisältää kuvaukset näistä. Siihen sisältyy edellä mainittujen lisäksi teknologiakom-
ponentit, valvonta- ja hallinta-arkkitehtuuri, teknologiasalkku sekä sijoitus- ja tieto-
liikennekaaviot. (JUHTA, 2011a, 3.).  

Teknologia-arkkitehtuurin näkökulman saavuttamat hyödyt konkretisoituvat 
sen yhteydessä tehtyihin kuvauksiin. Teknologiapalveluiden kuvaukset varmista-
vat turvallisen käyttöympäristön valituille teknologiaratkaisuille. Teknologiakom-
ponenttien kuvausten avulla tunnistetaan niiden tarpeet ja ratkaisutavat liittyen 
järjestelmän tai teknologiaratkaisun suorituskykyyn, skaalautuvuuteen ja jatku-
vuuteen. Integraatioratkaisujen kuvaukset ja rajapintakuvaukset kokoavat liittymä-
teknologiat ja erilaiset rajapinnat. Sijoituskaaviokuvaukset kuvaavat yksittäisten 
laitteiden, palvelimien, sovellusten ja tietovarantojen fyysiset sijoittelut ja sen avul-
la voidaan kehittää esimerkiksi jatkuvuuden, riskien ja toipumisen hallintaa. Tieto-
liikennekaaviokuvaukset puolestaan tukevat esimerkiksi tietojärjestelmien suori-
tuskykyjen arvioimista. (JUHTA, 2011c, 7-8.). 

5.1.2 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelmakokonaisuus koko julki-
sen hallinnon muodostaman kokonaisuuden ja sen osien välisistä suhteista. Julki-
sen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sisältää julkisen hallinnon kokonais-
arkkitehtuurisuunnittelu- ja kuvausmenetelmät (JHS 179), yhteisen hallintamallin, 
kypsyystasomallin, kohdealuejaon, yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset 
(nykytilan kuvaukset) sekä kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen (tavoitetilan ku-
vaukset) yhteisen toteutussuunnitelman ja kehittämispolun (VM, 2011f, 10). 

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin yhteinen hallintamalli on kuvaus 
kokonaisarkkitehtuurin hallinnan organisoinnista sekä sen rooleista. Kypsyys-
tasomalli on viisiportainen viitekehys organisaation arkkitehtuurikyvykkyyden 
kypsyystason arvioimiseen. Kohdealuejako puolestaan on rakenne, jolla kokonais-
arkkitehtuuria suunnitellaan, kehitetään ja ylläpidetään kohdealuekohtaisesti. Se 
on ikään kuin koko kokonaisarkkitehtuurin hallinnonalakohtainen ala-
arkkitehtuuri. Julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset ku-
vaavat ne yleiset periaatteet ja yhteisesti hyödynnettävät arkkitehtuurin elementit, 
joita käytetään tukemaan organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista sekä ohjaa-
vat toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. Kehittämisen yh-
teinen toteutussuunnitelma käsittää arkkitehtuurin pitkäjänteisen kehittämispolun 
kohti sen tavoitetilaa ja tulevaisuuden kehittämistoimia. (VM, 2011d, 9–10.). 

Läpileikkaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenteesta (KUVIO 
12) antaa käsityksen sen hierarkkisuudesta. Siinä kuvastuu kuinka yhteinen koko-
naisarkkitehtuuri ohjaa niin kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemista ja kehittämis-
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tä sekä eri näkökulmien toimintoja kuin hierarkiassa alemman tasojen kohdealuei-
den arkkitehtuureja.  

 
 

 
KUVIO 12: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne (VM, 2011g, 5) 

VM:n asettama Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen (VALTASA) mukaan valtion-
hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu yhdestä valtion yhteisestä konserniarkki-
tehtuurista ja kohdealueiden arkkitehtuureista. Kohdealueet muodostuvat pitkälti 
ministeriöiden mukaan. Kohdealueita ovat mm. terveys- ja hyvinvointi, oikeus- ja 
demokratia, opetus, tiede ja kulttuuri sekä liikenne ja viestintä. Konserniarkkiteh-
tuuri sisältää kokonaisarkkitehtuuria kehittäviä toimintoja, yhteisiä tietovarantoja 
sekä yhteiset ICT-palvelut. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintomalli 
toimii ylätasolla kaikkien julkisen toiminnan yhteisenä ohjaavana hallintomallina. 
Kuten julkisen hallinnon strategiat, se polveutuu arkkitehtuurina hierarkkisesti 
ensin valtionhallintoon, sieltä hallinnonalaan ja lopulta virasto- tai laitoskohtaiseksi 
arkkitehtuuriksi. Jokainen taso sisältää ylemmän tason arkkitehtuurilinjaukset. 
(Pulkkinen ym., 2007, 4–5.). 

5.1.3 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, hallinta ja toteutus tapah-
tuvat prosessimaisena toimintona, jossa kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on 
ohjeistettu JHS suosituksessa 179. Julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittäminen 
kohti hankintaa on ohjeistettu JHS suosituksissa kehittämiskohteiden tunnistami-
nen (JHS 171), esiselvitys (JHS 172) ja vaatimusmäärittely (JHS 173). Kehittämis-
kohteiden tunnistaminen -suosituksessa käsitellään kokonaisarkkitehtuurin suun-
nittelun yhteydessä havaittujen kehittämiskokonaisuuksien tunnistamista ja ku-
vaamista. Esiselvitys -suositus tarjoaa suositukset kehittämiskohteen tietoteknisen 
ratkaisun esiselvitysvaiheen toteuttamiseen. Vaatimusmäärittely -suositus opastaa 
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arkkitehtuuriohjatun toiminnan kehittämistä vaatimusten määrittelyn ja niiden 
priorisoinnin suhteen. (JUHTA, 2011b, 4.). 

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja toteuttamisen 
(KUVIO 13) kannalta merkittävimmät organisaation johtamisen elementit ovat or-
ganisaation strategiaprosessi (strategia), arkkitehtuuriperiaatteet (periaatteet), toi-
minta- ja taloussuunnittelu (budjetti), arkkitehtuurin hallintamalli (hallinta) sekä 
organisaation johtamisprosessi (johtaminen). Strategiaprosessi yhdessä kokonais-
arkkitehtuurin nykytilan analysoinnin kanssa luo pohjan strategisen tavoitetilan 
suunnittelulle. Yhdessä kokonaisarkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvausten 
kanssa luodaan toimenpidesuunnitelma kehittämishankkeiden toteuttamiseksi. 
Toimenpidesuunnitelman pohjalta laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka 
perusteella kehittämishanke saadaan käynnistettyä. (JUHTA, 2011b, 4-5.).  

 
 

 
KUVIO 13: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, hallinta ja toteutus (mukaillen JUHTA, 2011b, 
4) 

Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analyysin sekä tavoitetilan suunnittelun tulok-
sena syntyvät kuvaukset muodostavat toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpano-
suunnitelma käytetään toiminnan ja talouden suunnittelussa (TTS), jonka jälkeen 
muodostetaan toimeenpanosuunnitelman mukaiset kehittämishankkeet. Kehittä-
mishankkeiden tulosten perusteella kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset 
päivitetään. 

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi koostuu neljästä vaiheesta: val-
mistelu, nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelu ja toimeenpanon suunnitte-
lu (JUHTA 2011b, 11–12). Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun valmisteluvaihees-
sa määritetään ja rajataan kehittämistarpeen mukaiset kokonaisarkkitehtuurin ke-
hittämisalueet, tunnistetaan ja kootaan ohjaava tieto, määritellään ylätason toimin-
talähtöinen tavoitetila sekä organisoidaan arkkitehtuurin suunnittelu. Valmistelu-
vaiheen tarkoituksena on hahmottaa organisaation toiminnan tavoitetila, tunnistaa 
kehittämisessä hyödynnettävät jo olemassa olevat sisällöt sekä kehittämistyötä oh-
jaava tieto, analysoida kehittämistarpeet ja niiden vaikutukset sekä tunnistaa, mää-
rittää ja perustella kehittämistyön tavoitteet ja tavoitetila (JUHTA, 2011b, 12–15.). 
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Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointivaiheessa analysoidaan nykyti-
lan kuvaukset sekä kuvataan sen arkkitehtuuri (JUHTA, 2011b, 15). Kokonaisarkki-
tehtuurin nykytilasta pyritään kuvaamaan sitä ohjaavat arkkitehtuuriperiaatteet, 
sitä hyödyntävät asiakkaat ja sidosryhmät sekä siinä olevat palvelut, prosessit ja 
tietojärjestelmät, niiden väliset suhteet ja integraatioratkaisut.  

Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnitteluvaiheessa kootaan kehittä-
misalueen suunnittelussa käytettävät kuvaustavat sekä analysoidaan ja huomioi-
daan arkkitehtuurin ja kuvausten kohde- ja sidosryhmät sekä niihin vaikuttavat 
tekijät. Tällaisia ovat mm. ylemmän tason arkkitehtuurivaatimukset ja periaatteet, 
sidosryhmien tarpeet, budjetti, aika- ja henkilöresurssit sekä aiemmissa vaiheissa 
määritellyt rajaukset ja erityistapaukset. Vaiheessa vielä kuvataan tavoitetilan ark-
kitehtuuri ja analysoidaan siinä esiintyvät puutteet sekä kehitetään tarvittaessa 
toiminnan tavoitetilaa. (JUHTA, 2011b, 16–18.). 

Toimeenpanon suunnitteluvaihe koostuu kehittämistarpeiden tunnistamises-
ta, kustannus- ja hyötyanalyyseista, riskianalyysista ja riskienhallintasuunnitelmas-
ta sekä kehitystarpeiden priorisoinnista. Näiden lisäksi vaiheeseen kuuluu toi-
meenpanosuunnitelman laatiminen, katselmointi, esittely sidosryhmille sekä linkit-
täminen organisaation toiminta- ja taloussuunnitteluun. (JUHTA, 2011b, 18–20.).  

JUHTA:n JHS-suositus 179 prosessoi kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen 
kokonaisvaltaiseksi organisaation kehittämisprosessiksi, jossa hankehallinta, kehit-
täminen sekä jatkuva toiminnan parantaminen muodostaa yhdessä nykytila- ja 
tavoitetilakuvausten kanssa kehittämisen syklin (KUVIO 14).  

 
 

 
KUVIO 14: Arkkitehtuuriohjaus organisaation kehittämisen syklinä (JUHTA, 2011c, 2) 

Arkkitehtuurin johtaminen saa arkkitehtuurin hallintamallilta reunaehdot (mm. 
suunnittelu- ja arviointimenetelmien valvonta sekä ohjaaminen ja kehittäminen) ja 
organisaation johtamisprosessilta linjaukset, mittarit ja periaatteet, joiden mukaan 
arkkitehtuuria johdetaan (JUHTA, 2011c, 5).  

Nykytilassa kehittämistarpeiden ja arkkitehtuurivaatimusten hallinnan syöt-
teenä toimivat strategia ja sen tavoitteet, kehittämistarpeet ja niiden tavoitteet sekä 
linjaukset ja periaatteet. Vaiheen tuloksena syntyvät priorisoidut ja rajatut kehittä-
mistarpeet sekä arkkitehtuurivaatimukset. Näistä tuotetaan kokonaisuuden tavoit-
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teellinen ratkaisumalli tai -suunnitelma. Ratkaisumalli tai -suunnitelma sisältää 
toimeenpanosuunnitelman. Tavoitetilassa hankehallinnan sekä kehittämisen ja 
muutosten toteutuksen jälkeen muutokset dokumentoidaan sisältäen toimintata-
paan liittyvät toimintajärjestelmä- ja toimintaohjeiston, ratkaisujen hallintaan liitty-
vät dokumentaatiot ja suunnitelmat sekä arkkitehtuurikuvaukset ja dokumen-
toidut muutokset arkkitehtuurikuvauksiin. Uuden toimintatavan käyttöönottovai-
heessa seurataan ja mitataan ratkaisun vaikutuksia ja laaditaan niiden perusteella 
arviointi uudelle kehittämissyklille. Samalla myös arvioidaan ratkaisun saavutta-
mat hyödyt ja vaikutukset ottaen huomioon muuttuneen toimintaympäristön sekä 
sisäiset ja ulkoiset tulostavoitteet. Toiminnan jatkuva parantaminen sisältää sekä 
strategisen että laadunhallinnallisen kehittämisen. (JUHTA, 2011c, 3–5.). 

Ross ym. (2008, 8–10) mukaan (KUVIO 15) organisaation operatiivinen toi-
mintamalli määrittää kokonaisarkkitehtuurin integrointi- ja standardointitarpeet. 
Nykytilan kokonaisarkkitehtuuri puolestaan antaa strategisen muutoksen rajat 
hankealoitteille, jotka pohjautuvat toiminnallisen perustan asettamiin kehittämis-
vaateisiin. Rajat pohjautuvat esimerkiksi liiketoiminnan ja IT:n ydinkyvykkyyksien 
kautta. Strategiset hankealoitteet määrittävät kehittämisen tavoitteet ja mittarit, 
joita toteutusympäristössä toteutetaan hankealoitteiden strategisten määritysten 
mukaan.  

 
 

 
KUVIO 15: Strategisen toteutuksen perusta (mukaillen Ross ym., 2006, 10) 

5.2 FEAR-ohjausmalli 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä toimii JHS 179 -suosituksen mukaan keskeisenä 
IT-kehittämishankkeiden ohjaavana tekijänä. Koska kokonaisarkkitehtuuri on 
myös strategisen johtamisen väline, on myös luonnollista, että organisaation kehit-
täminen juontuu kokonaisarkkitehtuurista. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ei 
kuitenkaan yksinään ole riittävä kehittämistyön ohjaamiseksi, vaan ongelmia esiin-
tyy esimerkiksi kehittämistyön valmistelussa, kehittämishankkeen tavoiteasetan-
nassa sekä kokonaisarkkitehtuuriajattelun konkretisoimisessa johtamisen välineenä 
(Seppänen, 2009, 23–28).  
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FEAR-tutkimushankkeessa päädyttiin suunnittelemaan julkisen hallinnon 
kehittämiseen soveltuvaa ohjausmallia, joka soveltuu sekä yksittäisten kehittämis-
hankkeiden että suurempien kokonaisuuksien hallintaan. Ohjausmalli huomioi 
kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen jatkuvana prosessina. Kokonaisarkkitehtuuri-
työn kautta kumuloituva tietämys heijastuu tuleviin kehittämishankkeisiin, jolloin 
niiden vaikuttavuuden arviointi, yhteentoimivuus sekä koordinointi ja hallinta 
parantuvat. (Heikkilä, Kella, Liimatainen & Seppänen, 2010, 6–7.).  

FEAR-ohjausmallia kehitettäessä tavoitteena oli luoda sellainen viitekehys, 
joka ohjaa kehittämishankkeiden tavoitteellista ja yhteentoimivuusohjelman mu-
kaista johtamista. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen FEAR-ohjausmalli antaa 
eväät mm. laadunvarmistuksen, tavoiteasetannan, kyvykkyyksien ja infrastruktuu-
rin sekä vaikuttavuuden suhteen (Heikkilä ym., 2010, 6). FEAR-ohjausmalli ohjaa 
IT-kehittämishankkeita nojaten JHS-suosituksiin.  

FEAR-ohjausmalli (KUVIO 16) on suunniteltu kattamaan kehittämishankkeen 
kaikki vaiheet hankealoitteesta toteutettavan hankkeen päättymiseen asti. Siinä 
painottuu johdon ja suunnittelun merkitys kehittämishankkeiden ohjauksessa. 
(Heikkilä ym., 2010, 8.). FEAR-ohjausmalli noudattaa kokonaisarkkitehtuurin suh-
teen JHS-suositusten mukaista kokonaisarkkitehtuurin asteittaista kehittämisme-
nettelyä. Sen olennaisimmat tavoitteet on auttaa kehittämishankkeiden hallintaa 
tavoiteasetannan, resurssien suunnitelmallisen kehittämisen ja toiminnallisen laa-
dunvarmistuksen suhteen (Malinen & Pyykkö, 2010, 209). FEAR-ohjausmalli ottaa 
myös kantaa julkiselle hallinnolle merkittävään vaikuttavuuden arviointiin usean 
eri sidosryhmän toimesta (Heikkilä ym., 2010, 11). 

 
 

 
KUVIO 16: FEAR-ohjausmalli (Heikkilä ym., 2010, 8) 

Koska julkisen hallinnon kehittämishankkeet koskettavat laajaa sidosryhmien 
joukkoa, on eri näkökulmien huomioiminen erilaisina kehittämishankkeen rooleina 
välttämätöntä. FEAR-ohjausmallissa suositellaan RACI-menettelyä, jossa kehittä-
mishankkeen asianosaiset jaetaan ja roolitetaan neljän pääroolin: velvolliset (Res-
ponsible), vastuutetut (Accountable), kuultavat (Consulted) ja informoitavat (Informed) 
mukaan (Heikkilä ym., 2010, 10). 

FEAR-ohjausmalli jakaantuu yhdeksään vaiheeseen: hankealoite, vaikutta-
vuuden arviointi, toteuttamismahdollisuudet, kokonaisarkkitehtuurin mukaisuu-
den arviointi ja hankkeen julkistus, liiketoimintamallinnus, toimintamallien valinta, 
kilpailutuksen valmistelu, hankinta sekä hankehallinta. Kehittämiseen tähtäävä 
hankealoite voi tulla hallitusohjelmasta, julkisen hallinnon organisaatiolta tai kan-
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salaisilta. Hankealoite sisältää kehittämishankkeelle asetettavat tavoitteet, sekä ke-
hittämisen aiheuttamat hyödyt ja niiden saajat. (Heikkilä ym., 2010, 10.). 

Hankkeen vaikuttavuutta arvioivat useat eri sidosryhmät, jolloin hankkeen 
realistisuus ja hankkeen tulosten vaikutukset arvioidaan. Heikkilän ym. mukaan 
julkisen hallinnon kehittämishankkeiden myötä syntyvien palvelujen laatu tai vai-
kuttavuus on kärsinyt, koska laadukkaan vaikutusten arvioinnin sijaan kehittämi-
sessä on huomioitu liiaksi tuotantokustannusten minimointia. (Heikkilä ym., 2010, 
10–12.). Kuitenkin laatu on tärkein tekijä yksittäisen IT-palvelun vaikutuksista or-
ganisaation kehittämiseen ja päätöksentekoon (DeLone & McLean, 1992). Vaikutta-
vuuden arvioinnin perusteella hankkeen omistaja ja toteuttaja voi varmistaa hank-
keen tavoiteltujen hyötyjen saavuttamisen. Vaiheen tulostietoja ovat vaikutukset 
kansalaisiin ja yrityksiin, tavoitellut välilliset ja välittömät hyödyt, lisätuotot ja kus-
tannussäästöt, kasvu- ja työllisyysvaikutukset investointitarpeen, vuotuisten käyt-
tökustannusten arviointi sekä alustavat osaamis-, resurssi- ja infrastruktuuritarve-
laskelmat. (Heikkilä ym., 2010, 10–12.). 

Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin kanssa samaan aikaan arvioidaan 
hankkeen toteuttamismahdollisuudet. Toteuttamismahdollisuuksiin vaikuttaa or-
ganisaation prosessien, sääntöjen, säännöksien ja tietojärjestelmien kypsyys suh-
teessa kehittämishankkeeseen sekä organisaation kyky toteuttaa kehittämishanke. 
Vaiheen tulostietoja ovat toteuttamismahdollisuuksien analyysit hyödyntäen esi-
merkiksi tulosprismaa ja tasapainotettua mittaristoa analysoiden arkkitehtuuriky-
vykkyyden kypsyystasoa ja JHS-suositusten mukaisuutta, kokonaisarkkitehtuurin 
kypsyysarvio sekä osaamis-, resurssi- ja infrastruktuuritarvelaskelmat. (Heikkilä 
ym., 2010, 12–13.). 

Kokonaisarkkitehtuurin mukaisuuden arviointi ottaa huomioon kokonais-
arkkitehtuurissa määritellyt yhteentoimivuusmääritykset. Tässä vaiheessa on hyvä 
tehdä yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden sekä julkisen hallinnon kokonais-
arkkitehtuurin kehittämistyön kanssa, jotta suunnitellun kehittämishankkeen yh-
teentoimivuus arkkitehtuurin sisällä varmistetaan. Kehittämishanke tulee julkistaa, 
jotta viimeistään tässä vaiheessa hankkeen kaikki sidosryhmät ovat hankkeesta 
perillä. Vaiheen tulostietoja ovat tavoitekohtainen kokonaisarkkitehtuurin tiekartta 
sekä liittymät julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin. (Heikkilä ym., 2010, 13–
14.). 

Liiketoimintamallinnus ideoi sekä hankkeen tavoitteiden ja suorituskykymit-
tarien asettamia vaatimuksia että hankkeen myötä syntyviä palvelu- ja toiminta-
malleja, innovaatioita ja teknologiaratkaisuja. Vaiheen tavoitteena on luoda asia-
kassegmenttikohtaiset, vaihtoehtoiset liiketoimintamallit. Vaiheen tulostietoja ovat 
liiketoimintamallinnuksen menetelmissä käytetyt kuvaukset (palvelulupaus, tuo-
tanto-organisaatio, teknisten alustojen yhteentoimivuus, rahoitus- ja ansaintamallit 
sekä asiakkuudenhallinta) ja vaihtoehtoiset liiketoimintamallit. (Heikkilä ym., 2010, 
14–15.). 

Toimintamallien valinnan yhteydessä laaditaan ja verrataan analyyseja eri 
toiminta- ja toteuttamistapojen kesken. Analyyseissa otetaan huomioon eri toimin-
tamalleja rajoittavat tekijät, kuten lainsäädäntö, kustannus- ja vaikuttavuustekijät 
sekä arkkitehtuurin ja strategian asettamat rajoitukset. Kehittämishankkeen tavoi-
teasetannan realistisuus varmistetaan viimeistään tässä vaiheessa.  Toimintamalli-
en valinnan tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisin sekä julkisen hallinnon 
kannalta toteuttamiskelpoisin ja arkkitehtuurin mukaisin vaihtoehto. Vaiheen tu-
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lostietoja ovat tavoiteaikataulu, vaikuttavuuslaskelman, investointi- ja hankelas-
kelman, resurssi- ja infrastruktuurilaskelman päivitys, kyvykkyyksien kehittämis-
suunnitelma sekä vaihtoehtoiset liiketoimintamallit. (Heikkilä ym., 2010, 15–16.). 

Edeltävien vaiheiden tulosten perusteella voidaan tehdä päätös kehittämis-
hankkeen toteuttamisesta. Kilpailutuksen valmistelun yhteydessä syntyy hankinta-
lain mukainen tarjouspyyntö, joka noudattaa myös hankintaan liittyviä JHS-
suosituksia (JHS 165, JHS 166 ja JHS 167). Vaiheen tulostietona syntyy tarjouspyyn-
tö soveltaen edellisten vaiheiden tulostietoja ja JHS-suosituksia. Kun tarjouspyyntö 
on jätetty, kehittämishanke etenee soveltaen lakia julkisista hankinnoista. (Heikkilä 
ym., 2010, 16.). 

5.3 Yhteenveto luvusta 

Tässä luvussa avattiin kokonaisarkkitehtuuria käsitteenä ja viitekehyksenä. Koko-
naisarkkitehtuurin todettiin olevan strategisen johtamisen väline, koska siihen on 
integroituna organisaation mm. strategia, prosessit, niissä hyödynnettävä tieto ja 
niiden hyödyntämä teknologia. Kokonaisarkkitehtuurin rakenteen ja toimintojen 
kuvaamisessa hyödynnettiin JHS 179 -suositukseen perustuvaa kokonaisarkkiteh-
tuurin viitekehystä.  

Kokonaisarkkitehtuurin todettiin olevan tehokas ja havainnollistava kehittä-
misen työkalu. Arkkitehtuuri kuvauksineen antaa käsityksen organisaation nykyti-
lasta ja tavoitetilasta, jolloin organisaation kehittäminen kohti tavoitetilaa on konk-
reettisesti kuvattu. Koska teemaympäristönä on julkinen hallinto, kokonaisarkki-
tehtuurin kehittämistä kuvattiin JHS suosituksia hyödyntäen.  

Luvun lopuksi tutustuttiin julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämisen työ-
kaluksi kehitettyä FEAR-ohjausmalliin. Todettiin sen olevan tiiviissä yhteydessä 
kokonaisarkkitehtuuriin ja sitä kautta strategiaan ja strategiseen johtamiseen. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN POHDINTA 

Tässä luvussa käydään läpi keskeisimmät teemahaastattelujen havainnot ja pohdi-
taan vastauksia tutkimustehtävään. Teemahaastatteluhavaintojen kautta tarkastel-
laan sairaanhoitopiirien tietohallintojen IT-palvelujen kehittämishankkeiden stra-
tegisen johtamisen nykytilaa ja laaditaan niistä johtopäätöksiä. Samalla pohditaan, 
mitkä voisivat olla ne keinot, jolla sairaanhoitopiirien tietohallintojen IT-palvelujen 
kehittämishankkeet saataisiin strategisen johtamisen kannalta vastaamaan uusien 
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen kohteiden asettamiin vaatimuksiin.  

Teemahaastatteluhavaintojen jälkeen pohditaan vastauksia tutkimustehtä-
vään. Vastaukset on jaettu tutkimustehtävän osaongelmien mukaan. Vastauksissa 
on pohdittu osaongelmaa sivuten myös teemahaastattelujen havaintoja ja julkisen 
hallinnon tietohallinnon ohjauksen kohteita. Luvun päättävään yhteenvetoon lu-
vusta on sisällytetty lyhyt luetelma toimenpiteistä, joilla sairaanhoitopiirien IT-
palvelujen kehittämishankkeiden johtaminen saa strategisen ulottuvuuden ja joilla 
sairaanhoitopiirien tietohallinto kykenee saavuttamaan julkisen hallinnon tietohal-
linnon ohjaamiseen asetettuja tavoitteita. 

6.1 Teemahaastatteluhavaintojen pohdinta 

Tässä kappaleessa pohditaan teemahaastattelukierroksella tehtyjä havaintoja. Poh-
dinnassa ei analysoida havaintoja organisaatiokohtaisesti, vaan pyritään löytämään 
yhteyksiä organisaation strategisen kypsyyden ja IT-palvelujen kehittämishankkei-
den johtamisen välillä. Pohdinnassa on hyödynnetty teemahaastatteluhavaintojen 
yhteenvetoa (TAULUKKO 3). 

Havainnot haastattelukierrokselta vaikuttivat olevan myös samansuuntaisia 
Malisen ja Pyykön (2010) havaintojen yleisimmistä IT-kehittämishankkeissa esiin-
tyvistä ongelmista (KUVIO 1) kanssa. Malisen ja Pyykön tutkimuksen mukaan 
yleisimmin esiintyviä ongelmia olivat mm. tavoitteiden epärealistisuus suhteessa 
resursseihin, heikko tai kokonaan puuttuva koordinointi, puutteita valvonnassa ja 
siinä havaittuihin ongelmiin puuttumisessa, epäselvyydet toimijoiden rooleista ja 
vastuista, muutoksenhallinnan puutteellisuus sekä puutteellinen kustannusten 
suunnittelu. Haastattelukierroksella esiintyneistä havainnoista voi poimia selkeän 
syy-seuraus -suhteen ongelmista, joiden oireita Malisen ja Pyykön havainnot ovat 
(TAULUKKO 10).  
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TAULUKKO 10: Yhtymäkohdat Malisen ja Pyykön havaintoihin 

Teemahaastatteluiden ha-
vainnot 

Malisen ja Pyykön 
havainnot 

Oletettava seuraus 

IT-strategian puute, organi-
saation ydintoiminnan pai-
nopistealueiden läpinäky-
mättömyys sekä kokonais-
arkkitehtuurin puute. 

Heikko tai kokonaan 
puuttuva koordinointi. 

Ilman strategista ohjausta kehittämis-
hankkeiden oikein suuntaaminen on 
hankalaa tai hanke toteutetaan ainoas-
taan jotain tiettyä ongelmaa paikkaa-
maan ilman käsitystä kokonaisuudes-
ta, joka löytyisi kokonaisarkkitehtuu-
rista. Näin ollen hanketta on myös 
hankala koordinoida. 

Kehittämishankkeiden ta-
voitteiden ja mittareiden 
puutteellinen asettaminen. 

Puutteita valvonnassa 
ja siinä havaittuihin 
ongelmiin puuttumi-
sessa. 

Mittausmekanismin puute johtaa val-
vonnan puutteeseen. Tällöin myös-
kään valvonnassa esiintyviin ongel-
miin ei kyetä puuttumaan. 

Kehittämishankkeen vaikut-
tavuus ja taloudelliset ta-
voitteet. 

Puutteellinen kustan-
nusten suunnittelu. 

Taloudellisten tavoitteiden asettami-
nen antaa kehittämishankkeelle raa-
mit, joiden mukaan sen on operoitava. 
Jos taloudelliset kustannukset nouse-
vat, voi hankkeen ohjausryhmä päät-
tää hankkeen jatkosta. 

Loppukäyttäjien huomioi-
minen ja muutoksenhallinta. 

Muutoksenhallinnan 
puutteellisuus. 

Ilman muutoksenhallinnan läpivie-
mistä kehittämishankkeen tulokset 
jäävät joko hyödyntämättä tai ne koh-
taavat vastarintaa. 

 
 

Haastattelukierroksen organisaatiokohtaiset havainnot muodostavat suoran yh-
teyden strategian ja toiminnan välisen etäisyyden ja IT-palvelujen kehittämishank-
keiden tavoitteellisuuden ja mittaamisen välillä. Mitä suurempi tämä etäisyys on, 
sitä haastavampaa IT-palvelujen kehittämishankkeiden tavoitteellinen ja mitatta-
vissa oleva vaikutuksellisuus on saavuttaa. Samalla strateginen yhdensuuntaisuus 
ei ole saavutettavissa. 

Kokonaisarkkitehtuurityön hyödyntäminen oli havaintojen perusteella orga-
nisaatiokohtaista. Yhdessä organisaatiossa kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 
on jatkuvaa, yhdessä se on työn alla ja yhdessä organisaatiossa arkkitehtuurinhal-
linta on osa tietohallinnon prosesseja. Näissä organisaatioissa kokonaisarkkiteh-
tuurityö vaikuttaa IT-palvelujen kehittämiseen ja kehittämisen suunnitteluun. Lo-
puissa organisaatioissa kokonaisarkkitehtuurityö käsitettiin kaukaisena tavoitteena, 
johon tänä päivänä ei ole edellytyksiä.  

Merkille pantavaa havainnoissa on sekä strategian että kokonaisarkkitehtuu-
rityön yhteys. Haastattelujen yhteenvetotaulukon organisaatiot D ja E, joissa stra-
tegia ohjaa päätöksentekoa, myös kokonaisarkkitehtuuriin on kiinnitetty huomiota. 
Organisaatioissa, joissa näin ei tapahdu, IT-palvelujen kehittämishankkeiden joh-
tamiseen liittyvät vaikeudet kumuloituvat myös muihin kehittämisen elementtei-
hin, kuten esimerkiksi muutoksenhallinta, tavoiteasetanta ja mitattavuus. Suoraa 
syy-yhteyttä tästä ei voida johtaa, mutta ottaen huomioon kokonaisarkkitehtuurin 
näkökulmat ja niiden sisällöt, voidaan aiheellisesti niin tulkita. 

Kokonaisarkkitehtuuri voisi toimia ratkaisuna edellä mainittuihin strategian 
toimeenpanoon ja tavoitteellisuuteen liittyviin ongelmiin. Kokonaisarkkitehtuuri-
työ antaisi merkittävän ohjaavan sysäyksen sekä kehittämishankkeisiin liittyvään 
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strategiatyöhön että kehittämishankkeiden kokonaisvaltaiseen hallintaan. IT-
strategiaan, joka on yhdensuuntaisesti kytkettynä koko sairaanhoitopiirin strategi-
aan, sidottu kokonaisarkkitehtuurityö sisältäisi sekä nykytilan että tavoitetilan ana-
lysoinnin. Tällöin saataisiin koko organisaation toimintaa kehitettyä siten, että ko-
konaisarkkitehtuurin kaikki näkökulmat olisivat synkronisesti kehittämistyössä 
mukana. Samalla yksittäiset kehittämishankkeet palvelisivat tehokkaammin toisi-
aan esimerkiksi yhteisten rajapintojen tai tietovarantojen osalta. 

Kun sairaanhoitopiirin kokonaisarkkitehtuuri olisi laadittu JHS-suositusten 
mukaan ja se polveutuisi ylemmän tason kokonaisarkkitehtuurista, voitaisiin olet-
taa, että eri sairaanhoitopiirien kokonaisarkkitehtuurit olisivat keskenään yhteen-
sopivia. Tällöin niin keskinäisen osaamisen kuin tietoteknisten ratkaisujen jakami-
nen voisi olla hedelmällisempää. Keskenään yhteensopivat kokonaisarkkitehtuurit 
mahdollistaisivat myös sairaanhoitopiirien IT-palvelujen ja tietohallintojen toimin-
nan yhteisen auditointimenetelmän kehittämisen. 

Teemahaastatteluissa havaitut IT-strategian puutteet heijastuvat suoraan 
muihin havaintoihin. Ilman toimivaa strategiaa on vaikea asettaa toiminnan kehit-
tämiselle strategiseksi luokiteltavia tavoitteita. Ilman todellisia strategiaan pohjau-
tuvia tavoitteita kehittämishankkeet saattavat palvella ainoastaan yksittäistä kehit-
tämistarvetta ilman, että se millään lailla kiinnittyy kokonaisuuden kehittämiseen. 
Tällöin on vaarana, että organisaation prosessit hyödyntävät yksittäisiä, toistensa 
kanssa yhteensopimattomia, toimintoja.   

Organisaatiotasoisten IT:n kehittämistä koskevat päätökset viittaavat tietohal-
linnon rooliin organisaation päätöksenteossa. Kun organisaation tietohallintoyksi-
köt toimisivat johtoryhmässä, ne kykenisivät tehokkaammin toteuttamaan sekä 
omaa strategiaansa että tukemaan organisaation yhteistä strategiaa. Vaikka ylin 
päätäntävalta olisi johtoryhmällä, tietohallintoyksiköt voisivat omalla esityksellään 
tuoda proaktiivisen näkemyksen kuinka organisaation IT-kenttää tulisi kehittää. 
Ohjatulla aloitejärjestelmällä voitaisiin priorisoida kehittämiskohteet sekä varmis-
taa kohteiden strategianmukaisuus jo ennen aloitteen johtoryhmään viemistä. Stra-
tegian mukaisesti organisoidut toimintamallit huomioisivat tehokkaammin muu-
toksenhallinnan, tavoiteasetannan ja kehittämisen mittaamisen, kuten haastattelu-
jen yhteenvetotaulukosta voidaan havaita. 

Johtopäätöksenä teemahaastatteluiden havainnoista voitaneen pitää myös si-
tä, että osa haastatelluista organisaatioista on liian yksin omien IT-palvelujensa 
kehittämisessä. Oman strategiatyön tasosta johtuen kehittämistyö ei saa tukea 
ylemmän tason strategiasta tai sen kosketuspinta on liian ohut. Toisaalta organisaa-
tioidenvälinen tiedon ja osaamisen siirto ei ole tehokasta ja sitä kautta organisaatiot 
eivät saa tukea toisiltaan. Seikka, joka vaikuttaa erikoiselta, koska organisaatiot 
toimivat samojen asioiden parissa, mutta eivät ole kilpailijoita keskenään. 

6.2 Vastaukset tutkimustehtävään 

Tässä kappaleessa haetaan vastauksia tutkielman tutkimustehtävään. Vastaukset 
on jaoteltu tutkimusongelman osaongelmien mukaan. Tutkimustehtävän ensim-
mäinen osaongelma liittyy suoraan teemahaastatteluun. Vaikka muita tutkimus-
tehtävän osaongelmia tarkastellaan lähinnä kirjallisuuskatsauksen pohjalta, vasta-
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uksiin on linkitetty teemahaastatteluissa osaongelmaan liittyvä havainto, johon 
osaongelman vastauksella voidaan löytää ratkaisu.   

 
- Mikä on strategian merkitys sairaanhoitopiirien tietohallintojen IT-palvelujen ke-

hittämishankkeiden johtamisessa ja vaikuttaako strategia kehittämiskohteiden valin-
taan? 

 
Teemahaastatteluhavaintojen perusteella voidaan todeta, että osassa organisaatiois-
ta organisaation tai sairaanhoitopiirin strategia ei näyttele merkittävää roolia IT-
palvelujen kehittämisessä eikä kehittämiskohteiden valinnassa. Kehittämisen ko-
konaisvaltainen tavoitteellisuus ei hahmotu ja hankkeiden vaikuttavuus on hanka-
lasti mitattavissa. Strategisen johtamisen myötä kehittämishankkeet saavuttaisivat 
laajemman tarttumapinnan koko sairaanhoitopiirin prosesseihin. Tällöin strategi-
sesti yhdensuuntaiselle kehittämiselle, niin organisaation sisäisesti kuin organisaa-
tioiden välisesti, olisi paremmat edellytykset. 

Yksittäisten IT-palvelujen kehittämishankkeiden johtamisen suhteen ilmeni, 
että kehittämishankkeiden proseduraaliselle ohjaukselle on tarvetta. Osassa orga-
nisaatioissa IT-strategia on laadittu organisaation strategiaan nojaten tai tietohal-
linnon ohjaaminen perustuu suoraan organisaation strategiaan. Tällöin strateginen 
johtaminen heijastuu IT-palvelujen kehittämishankkeisiin ja niiden tavoitteisiin ja 
mittareihin.  

IT-palvelujen kehittämiskohteiden valinnassa kokonaisarkkitehtuuri yhdessä 
organisaation strategian kanssa edistäisivät prosessien kehittämistä IT-palvelujen 
myötä koko organisaation mittakaavassa. Kokonaisarkkitehtuurin kautta koordi-
noitu IT-palvelujen kehittäminen edesauttaisi tarkoituksenmukaisuutta sekä yh-
teisymmärrystä ja yhdensuuntaisuutta niin organisaation strategian kuin operatii-
visten prosessien ja IT-palvelujen välille. 

Teemahaastatteluhavaintojen nojalla voitaneen todeta, että strategian merki-
tys sairaanhoitopiirien tietohallintojen IT-palvelujen kehittämishankkeiden johta-
misessa ja kehittämiskohteiden valinnassa on hyvin vaihtelevaa. Viidestä haastatel-
lusta organisaatiosta kaksi toimi olemassa olevan IT-strategian mukaan, yhdessä 
sellainen on rakenteilla ja lopuissa kahdessa strateginen merkitys on hyvin ohut. 
Haastatteluhavaintoja (TAULUKKO 3) tarkastelemalla voitaneen tulkita johtopää-
tös, jossa strategisen kytköksen ja strategisen johtamisen merkitys kehittämishank-
keen vaikuttavuuteen sekä tavoitteellisuuteen on suuri ja sen puute kumuloituu 
vaikeuksina kehittämishankkeen operatiiviseen johtamiseen.  

 
- Mitkä ovat julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteiden strategiset vai-

kutukset IT-palvelujen kehittämiseen? 
 

Luvussa 3 käytiin läpi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteita ja kei-
noja (TAULUKKO 4). Nämä olivat kokonaisarkkitehtuuri, yhteentoimivuus, yhtei-
set palvelut, tietovarantojen käyttö, tietoturva, varautuminen, tietojärjestelmä-
hankkeiden ohjaaminen, osaaminen, sähköisten palvelujen laatu sekä hankintojen 
ohjaus. Vaikka kokonaisarkkitehtuuri onkin yhtenä muiden ohjaamisen kohteiden 
joukossa, sen tehokkaalla hyödyntämisellä voitaisiin löytää ratkaisu valtaosaan 
muista ohjaamisen kohteista (KUVIO 17).  
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Kuviossa on taustalla kuvaus kuinka julkisen hallinnon yhteinen kokonais-
arkkitehtuuri laskeutuu kohti terveyskeskuksen yksittäistä prosessia. Julkisen hal-
linnon tietohallinnon ohjaamisen kohteet on liitetty kuvioon numeroin (1–10). Ko-
konaisarkkitehtuurin välittömät vaikutukset julkisen hallinnon tietohallinnon oh-
jaamisen kohteeseen on numeroitu punaisella (1–6). Ohjaamisen kohteet, joihin 
kokonaisarkkitehtuurilla on välillinen vaikutus, on numeroitu valkoisella (7–10). 
Samalla on pohdittu, miten strategia ilmenee ohjaamisen kohteissa. 

 
 

 
KUVIO 17: Kokonaisarkkitehtuuri ja julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteet 

1) Kokonaisarkkitehtuuri. JHS-suositukseen perustuva kokonaisarkkitehtuurin kehit-
täminen sekä julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri antavat rungon 
hallinnonalaisiin kokonaisarkkitehtuureihin ja sitä kautta yksittäisten organisaati-
oiden kokonaisarkkitehtuureihin ja niiden kehittämiseen. Kokonaisarkkitehtuurin 
kautta strategia ilmenee julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeissa 
kahden ulottuvuuden kautta.  Julkisen palvelun kokonaisarkkitehtuurityö on hie-
rarkkista, jossa valtion yleinen kokonaisarkkitehtuuri toimii ohjenuorana alemmas 
hallinnonalan kokonaisarkkitehtuuriin ja siitä eteenpäin vielä yksittäisten organi-
saatioiden kokonaisarkkitehtuureihin. Koska kokonaisarkkitehtuurityö pohjautuu 
strategiaan, saadaan kokonaisarkkitehtuurityön kautta vertikaalinen strateginen 
ulottuvuus IT-palvelujen kehittämishankkeille. Horisontaalinen strateginen ulottu-
vuus muodostuu kun yksittäisen organisaation visio ja strategia ohjaavat yhdessä 
toiminnan ja talouden suunnittelun kanssa arkkitehtuurin kehittämistä. Arkkiteh-
tuurilla puolestaan ohjataan hankesalkkua ja kehittämishankkeiden suunnittelua. 
Kokonaisarkkitehtuuri toimii vaikuttajana myös strategian kehittämisessä. Sen ny-
kytilan kuvaukset antavat kattavan perspektiivin organisaation nykytilasta proses-
seineen, informaatioineen, järjestelmineen ja teknologioineen. Näitä kuvauksia 
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voidaan hyödyntää yhdessä strategisten analyysien kanssa suunnitellessa tulevaa 
strategiaa. 

2) Yhteentoimivuus. Tiedon taso pysyy hierarkkisessa kokonaisarkkitehtuuris-
sa semanttisena. Kun käytössä on yhteiset metadata-, tiedon rakenne-, rajapinta- ja 
viestikuvaukset. Yhteentoimivuuden ohjauksen kautta varmistetaan tiedon raken-
teen, rajapintojen, metatietojen ja sähköisten viestien yhteentoimivuus. Sen avulla 
voidaan varmistaa, että strategisesti merkittävä informaatio säilyy muuttumatto-
mana ja sen sisältöä tulkitaan ja hyödynnetään samoin kaikissa sitä käyttävissä or-
ganisaatioissa. Yhteentoimivan tiedon kautta organisaatioiden sekä strateginen 
kehittäminen että IT-palvelujen kehittäminen pohjautuu samaan tai samankaltai-
seen vertailtavissa olevaan informaatioon, jolloin strategian toteutuminen ja toi-
minta-analyysit saavat organisaatioiden kesken yhdenmukaisen suunnan. 

3) Yhteiset palvelut. Keskitetty yhteisten palvelujen käyttäminen sekä edesaut-
taa tiedon oikeellisuutta ja yhteneväisyyttä että säästää kustannuksissa. Yhteiset 
palvelut mahdollistavat helpomman, turvallisemman ja kustannustehokkaamman 
toiminnan kehittämisen. Ne parantavat palvelujen laatua ja saatavuutta ja samalla 
ne ohjaavat IT-palvelujen kehittämishankkeita noudattamaan palveluun liittyviä 
yhteisiä reunaehtoja. Strategisena työkaluna yhteiset palvelut sekä oikovat IT-
palvelujen kehittämisen prosesseja että edesauttavat yhteneväisen mittariston laa-
timista. Yhteisten palvelujen laaja hyödyntäminen ohjaa automaattisesti tietohallin-
toa sitoutumaan yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja käytänteisiin. 

4) Tietovarantojen käyttö. Organisaatiokohtaisten tietovarantojen avaaminen 
yhteiskäyttöön mahdollistaa sekä ylimääräisen byrokratian ehkäisemisen että yk-
sittäisten prosessien nopeutumisen ja tehostumisen. Erityisesti perusrekisterit ovat 
tietovarantoja, joita käytetään laajalti eri sektoreiden kesken ja ne muodostavat tie-
toyhteiskunnan tiedon perusrakenteen. IT-palvelujen kehittämisessä yhteisten tie-
tovarantojen käyttö yhdensuuntaistaa eri organisaatioiden informaation hyödyn-
tämistä. Tietovarantojen yhteiskäyttöön liittyvät samat strategiset edut kuin yh-
teentoimivuuteen ja yhteisiin palveluihin.  

5) Tietojärjestelmähankkeiden ohjaus. Kokonaisarkkitehtuuriperustainen tietojär-
jestelmähankkeiden ohjaus esimerkiksi FEAR-ohjausmallia hyödyntäen huomioi 
sekä strategiset että yhteentoimivuuden vaateet tietojärjestelmiä kehitettäessä. Or-
ganisaatioiden hankesalkkua ohjataan strategian ja vision kautta. Kokonaisarkki-
tehtuuri määrittää IT-palvelujen kehittämishankkeelle sen liiketoiminnalliset, tie-
dolliset, tietojärjestelmälliset ja teknologiset vaatimukset, raja-arvot sekä toiminta- 
ja arviointisuositukset. Kokonaisarkkitehtuurin ja tietohallinnon johtamiskäytän-
teiden (esim. ISO 38500 standardi) kautta tietojärjestelmähankkeiden ohjaus saa 
strategisen ulottuvuuden. 

6) Hankintojen ohjaus. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteena 
hankintojen ohjaus kohdistuu nimenomaan yksityiseltä sektorilta tehtyihin hankin-
toihin. Hankintojen ohjauksen myötä pyritään sekä yhtenäistämään hankintaa että 
poistamaan päällekkäisiä hankintoja. Kokonaisarkkitehtuurin, yhteisten palvelui-
den ja tietovarantojen avulla voidaan sekä laatia hankinnalle oikeat määritykset 
että eliminoida päällekkäisyydet, jotta hankinnan vaikutukset edistäisivät strategi-
an toteutumista. 

7) Sähköisten palvelujen laatu. Yhteisten tietovarantojen hyödyntäminen säh-
köisissä palveluissa mahdollistaa sähköisten palvelujen laadun ja monikäyttöisyy-
den parantamisen. Laatu on strateginen määre, johon voidaan mitata niin asiakas- 
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ja käyttäjätyytyväisyyttä kuin tiedon oikeellisuutta. IT-palvelun ja siinä olevan in-
formaation laadulla on suora yhteys palvelun käyttöön, sen käyttäjätyytyväisyy-
teen ja sitä kautta palvelun vaikuttavuuteen (DeLone & McLean, 1992, 87). 

8) Tietoturva. Strategisesti merkittävän tietoturvan kehittäminen on sekä kes-
kitetysti että organisaatiokohtaisesti tapahtuvaa toimintaa. Periaatteessa jokainen 
organisaatio vastaa omasta tietoturvastaan, mutta keskitetyillä ohjeistuksilla ja 
säännöksillä helpotetaan ja yhtenäistetään tietoturvakäytäntöjä. Informaatio-
ohjauksen kautta määriteltävä koko julkisen hallinnon kattava tietoturvallisuus-
mekanismi vähentää riskejä, sitoo kaikki organisaatiot samoihin turvamäärityksiin 
sekä edesauttaa kokonaisvaltaisen tiedon turvallisuuden kehittämistä.  

9) Varautuminen. Osana julkisen hallinnon kokonaiskehittämistä varautumi-
nen tukee myös yksittäisten organisaatioiden strategiasuunnittelua. Varautuminen 
on yksi strategisesti merkittävimmistä julkisen tietohallinnon ohjauksen kohteista. 
Riskien hallintaan pohjautuva varautuminen analyyseineen luo pohjan strategiselle 
suunnittelulle. Varautumisen merkitys korostuu kun palveluiden, prosessien, tuo-
tantoketjujen, tietojen ja järjestelmien yhteiskäyttö ja automatisoituminen lisääntyy. 
Riskien, häiriötilanteiden sekä erityistilanteiden hallinta sisältää valmiuden, jatku-
vuuden sekä toipumisen suunnittelun.  

10) Osaaminen. Hyvä ja läpinäkyvä hallintotapa osana päivittäistä tietohallin-
non toimintaa mahdollistaa henkilöstön sekä strategisen ymmärryksen kasvamisen 
että tietoteknisen osaamisen kehittymisen. Muutoksen hallinta on myös hyvä ottaa 
osaksi osaamisen kehittämistä. Osaamisen kehittäminen on strategisen johtamisen 
tärkeimpiä kohteita. Osaamisen kehittymisen kautta sekä organisaation toiminnal-
linen kyvykkyys että organisaation toimintaan vaikuttavien järjestelmien hyödyn-
tämiskyvykkyys kehittyy, jolloin organisaation prosessit tehostuvat sekä kokonais-
kyvykkyys kasvaa. Julkisen hallinnon kehittämisen kohteena osaaminen sisältää 
myös yleisesti käytetyn osaamisen, kuten hyvien projektipäälliköiden koordinoitua 
jakamista. 

Uuden tietohallintolain myötä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen 
kohteet ohjaavat IT-palvelujen kehittämishankkeita ottamaan paremmin organisaa-
tion strategian huomioon. Julkisen hallinnon kehittämisen kohteet ja keinot vaati-
vat organisaation strategialta konkreettisuutta, jotta niistä saadaan realisoitua toi-
vottu hyöty. Tehokas työkalu julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen keino-
jen saattamiseen käytännön tasolle on ISO 38500 viitekehys. Sen kautta voitaisiin 
tarkastella strategisen johtamisen ydinkysymyksiä liittyen vastuunjakoon, suori-
tuskyvyn hallintaan, toiminnan säännönmukaisuuteen ja johtamiseen liittyvään 
inhimilliseen näkökulmaan.  

Julkinen hallinto nostaessaan mm. kokonaisarkkitehtuurin, yhteentoimivuu-
den, osaamisen kehittämisen sekä varautumisen tärkeimmiksi tietohallinnon kehit-
tämisen kohteikseen osoittaa, että vaatimus organisaatiotasoiselle strategiselle joh-
tamiselle kasvaa. Julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen keinoissa koko-
naisarkkitehtuurin merkitys kokoavana tekijänä on kiistaton. 

Kuten teemahaastatteluhavainnoista ilmeni, IT-palvelujen strategisen johta-
misen taso vaihteli kohdeorganisaatioissa paljon. Eri organisaatiot eivät ole niin 
strategisen johtamisen kuin operatiivisen kyvykkyyden suhteen samalla tasolla. 
Yhteisten tietovarantojen tai palvelujen samankaltainen ja -arvoinen hyödyntämi-
nen voi osoittautua hyvin haasteelliseksi. Jotta julkisen hallinnon ja sen tietohallin-
non toiminnan kehittäminen on ylipäätään mahdollista, olisi organisaatioiden väli-
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sen yhteistyön, tiedonvaihdon ja parhaiden käytänteiden omaksumisen oltava te-
hokasta ja saumatonta. Vaikka yhteistyön kehittäminen on yksi julkisen hallinnon 
tietohallinnon kehittämisen teemoista, sen toteuttaminen vaatii valtionhallinnolta 
rautaista otetta. Ensimmäinen askel on otettu tietohallintolain ja julkisen hallinnon 
tietohallinnon kehittämisen kohteiden myötä. 

Kokonaisarkkitehtuurin avulla valtionhallinto voi sekä ohjata että rajata tie-
tohallinnon toimintaa. Hierarkkisena kokonaisuutena julkisen hallinnon yhteisen 
kokonaisarkkitehtuurin kautta voidaan jopa rajata joitain ei-toivottuja aineksia 
alempien tasojen arkkitehtuureista pois. Toisin sanoen julkisen hallinnon koko-
naisarkkitehtuuri väärin käytettynä saattaa myös tukahduttaa innovatiivisen kehit-
tämistoiminnan.  

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteet vaikuttavat varmistavan 
vankan rakenteen julkisen hallinnon tietohallinnon käyttöön tietoyhteiskunnan 
ylläpitämiseksi. Julkisilla organisaatioilla on tähän saakka ollut hallinnonalakohtai-
sesti IT-palvelujen kehittämisen suhteen suurehko strateginen liikkumavara.  Yl-
häältä käsin ohjattu kokonaisarkkitehtuuri saattaa aiheuttaa sen supistumisen ja 
lisätä IT:n kehittämiseen kohdistuvia byrokraattisia paineita. Mutta toisaalta sen 
tarjoama ohjaus ja tuki toimintojen yhdensuuntaisuuteen ja eri järjestelmien yh-
teensovittamiseen on kiistämätön. 

Vaikka julkinen tietohallinnon ohjaus tietohallintolain myötä sai lainvoiman, 
se ei anna perustetta unohtaa organisaatiokohtaista strategiatyötä. Edelleen organi-
saation toiminta-ajatus strategian ohella ohjaa koko tietohallinnon kehittämistä ja 
sitä kautta mahdollistaa strategisen liikkumavaran hyödyntämisen. Julkisen ohja-
uksen myötä supistunut tietohallintojen strateginen liikkumavara on hyödynnettä-
vä tehokkaammin. Tällöin tietohallinnon strategisen johtamisen merkitys korostuu. 

Kun tarkastellaan julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteita 
teemahaastatteluhavaintojen kautta, voidaan todeta kehittämisen ohjauksen osu-
van juuri niihin strategisen johtamisen puutteisiin, joista teemahaastatteluhavainto-
jen mukaan sairaanhoitopiirien tietohallinnot kärsivät. Kokonaisarkkitehtuurin 
avulla organisaatiot joutuisivat huomioimaan strategian kehittämishankealoit-
teidensa tavoiteasetannassa. Strategisesti johdettu kehittämishanke kävisi läpi sille 
määritellyt tavoitteelliset, teknologiset sekä resursseihin ja vaikuttavuuteen perus-
tuvat analyysit. Kokonaisarkkitehtuurin myötä hankealoite linkittyisi suunnitellus-
ti niin prosesseihin, tietoon ja teknologiaan. Tällöin saavutettaisiin yhteentoimi-
vuus, voitaisiin hyödyntää yhteisiä palveluja ja tietovarantoja tehokkaammin, tieto-
turvan ja varautumisen hallinta olisi ohjattua, osaamisen jakaminen yhteisen kielen 
myötä parantuisi sekä hankkeiden ja hankintojen ohjaus olisi yhteneväistä muun 
julkisen sektorin kanssa. 

 
- Kuinka kokonaisarkkitehtuurityön avulla voi edistää julkisen hallinnon IT-

palvelujen kehittämisen strategista johtamista ja strategista yhdensuuntaisuutta? 
 

Organisaation liiketoiminnan strategia kohdistuu kokonaisarkkitehtuurissa en-
simmäisenä liiketoiminta-arkkitehtuurin näkökulmaan muodostaen linkin strategi-
an ja teknologian välille. Liiketoiminta-arkkitehtuuri sisältää ne organisaation stra-
tegiset elementit, jotka ohjaavat muiden arkkitehtuurinäkökulmien strategisia lin-
jauksia. Liiketoimintamalli yhdessä operatiivisen toimintamallin kanssa muodos-
tavat kokonaisarkkitehtuurin liiketoiminta-arkkitehtuurin näkökulman. Liiketoi-
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mintamallin kautta Rockartin ym. havaitsemat liiketoiminnalliset muutoksentekijät 
yhdistyvät kokonaisarkkitehtuuriin, jossa huomioidaan teknologiset muutoksente-
kijät. 

Jotta IT-palvelujen kehittämiseen, tai organisaation kehittämiseen ylipäätään, 
saataisiin strateginen ulottuvuus, on organisaation toiminnallinen perusta oltava 
kunnossa. Organisaation tulisi hallita kolme ydinasiaa, jotka muodostavat sen toi-
minnallisen perustan: operatiivinen toimintamalli, kokonaisarkkitehtuuri ja toteu-
tusympäristö. Operatiivinen toimintamalli yhdessä kokonaisarkkitehtuurin ja to-
teutusympäristön kanssa muodostavat organisaation toiminnallisen perustan. Lii-
ketoimintamallin pohjalta määritettäisiin strategisen hankealoitteen tavoitteet ja 
avainmittarit, jotka toteutusympäristössä konkretisoituisivat IT-palvelujen kehit-
tämishankkeen hyödyiksi ja panoksiksi.  

Kokonaisarkkitehtuuriperustaisessa organisaation kehittämisessä on siis ky-
symys normaalista kehittämistoiminnasta, jota ohjataan kokonaisarkkitehtuurin 
suunnittelun ja johtamisprosessin avulla. Strateginen, tavoitteellinen kehittäminen 
perustuu organisaation ja sen toimintaympäristön perusteella tehtyihin tietoisiin 
valintoihin organisaation tavoite- ja tahtotilassa. Kokonaisarkkitehtuuri muodos-
taisi loogisen kehittämispolun organisaation toiminta-ajatuksesta ja strategiasta 
sekä niiden reunaehdoista toiminnan kehittämisen toteutukseen. Se toimisi strate-
gisen toimintaympäristön kuvaajana sisältäen mm. sidosryhmät, toiminnan reuna-
ehdot, tietoturvaperiaatteet, toiminnan tavoitteellisuuden jäsentämisen sekä yhtei-
sen käsitteistön. Se määrittäisi arkkitehtuuriset vaatimukset ja rajoitukset toimin-
nan kehittämiselle. 

Koska kokonaisarkkitehtuurityö on jatkuvan kehittämisen prosessi, jota ohjaa 
organisaation strategia, siihen on implementoitu taktinen vuosisuunnittelukierto, 
toiminnan, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden mittarit sekä prosessi- ja hankesal-
kut. Kokonaisarkkitehtuurin kautta organisaation strategia ja toiminta-ajatus koh-
taisivat jokaisen prosessin ja tietojärjestelmän jokaisen toiminnon. Tällöin, kun or-
ganisaation strategia konkretisoituisi prosessien vaiheisiin, voitaisiin saavuttaa lä-
pinäkyvä strateginen ja taktinen IT-palvelujen kehittämishankkeiden johtaminen. 

 Julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisessä strategiatyön merkityksen 
kasvaessa on organisaatioiden entistä tarkemmin huomioitava strateginen yhden-
suuntaisuus. Strategista yhdensuuntaisuutta vaaditaan niin valtionhallinnon yhtei-
sen kokonaisarkkitehtuurin suuntaan sekä organisaation liiketoiminnallisten ja 
operatiivisten prosessien suhteen. Jos yhdensuuntaisuus ei ole tasapainossa, on 
yhdensuuntaisuuden ansa vaarana. Kokonaisarkkitehtuuri edistäisi liiketoiminnan 
ja tietohallinnon yhdensuuntaisuutta. Siinä liiketoiminnan ja tietohallinnon toi-
minnot olisi koottu ja integroitu yhteen viitekehykseen tarjoten mahdollisuuden 
kuvata miten eri organisaation osat liittyvät ja toimivat keskenään. Lisäksi koko-
naisarkkitehtuuri nykytila- ja tavoitetilakuvauksineen mahdollistaisi läpi organi-
saation ulottuvan strategisen ja operatiivisen suunnittelun yhdessä viitekehyksessä.  

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa IT:n kyvykkyyttä sekä tukea liiketoimintaa, 
vastata sen tarpeisiin että luoda potentiaali liiketoiminnan kehittämiselle. Siinä 
kohtaa strategisen yhdensuuntaisuuden SAM-mallin kaikki neljä kenttää: liiketoi-
mintastrategia, IT-strategia, organisationaalinen infrastruktuuri ja prosessit sekä 
IT-infrastruktuuri ja prosessit. Kokonaisarkkitehtuurin liiketoiminta-arkkitehtuurin 
näkökulma kuvaa lähinnä SAM-mallin ulkoisia toimialueita ja tieto-, tietojärjestel-
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mä- sekä teknologia-arkkitehtuuri sisäisiä toimialueita. SAM-mallin eri perspek-
tiivit kuvaavat, miten organisaatiota strategisesti johdetaan. 

Strateginen toimeenpano -perspektiivissä liiketoiminnan strategia ohjaa koko-
naisarkkitehtuuria. Tällöin liiketoiminta-arkkitehtuuri on ydin, jonka mukaan tieto-, 
tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit organisoidaan. IT:llä ei välttämättä ole 
omaa strategiaa vaan IT on selkeästi liiketoiminnan tukipalvelu. Perspektiivin stra-
teginen integraatio tapahtuu organisationaalisen infrastruktuurin ja prosessien se-
kä IT:n infrastruktuurin ja prosessien välillä. Näin liiketoiminnan vaatimukset ja 
tarpeet suuntautuvat organisationaaliseen infrastruktuuriin, jonka perusteella IT-
infrastruktuuri ja IT:n prosessit rakentuvat. Toiminnan kehittäminen tapahtuu lii-
ketoiminnan strategian vaatimin reunaehdoin, jossa esimerkiksi liiketoiminnan 
kriittiset menestystekijät asettavat jollekin liiketoiminnan prosessille kehittämis-
painetta. Tällöin prosessin hyödyntämää tietojärjestelmää kehitetään ja IT:n proses-
sien mukaisen kehittämistyön aiheuttamat muutokset lisätään ja dokumentoidaan 
IT:n infrastruktuuriin.  

Teknologian muutos -perspektiivi on myös liiketoimintakeskeinen, jossa strate-
ginen integraatio tapahtuu jo liiketoiminnan ja IT:n strategioiden välillä. IT-
strategia johdetaan liiketoiminnan strategiasta ja edelleen IT-strategia ohjaa IT:n 
prosesseja sekä tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureja. IT mahdollis-
taa liiketoiminnan prosessien kehittämisen ja ohjaa sitä. IT:n prosesseille asetetaan 
myös liiketoiminnan mittaristoja ja liiketoiminta valvoo niiden toiminnan tehok-
kuutta esimerkiksi taloudellisin tunnusluvuin. Operatiivisen toiminnan tietojärjes-
telmät niin ikään kehittyvät IT-strategian kautta, jolloin esimerkiksi voidaan suosia 
järjestelmiä, jotka ulottuvat poikki organisaation. Toiminnan kehittäminen lähtee 
liiketoiminnan strategiasta, mutta tietoteknisesti se tapahtuu IT:n strategian mu-
kaan, jolloin IT toimittaa liiketoiminnalle sen kehittämisen vaatimat arkkitehtuu-
rinmukaiset työkalut. 

Kilpailukykyperspektiivin mukaan IT-strategian tehtävä on turvata liiketoiminta 
sekä ohjata organisaation vision mukaan liiketoiminnan prosesseja. Tärkeänä ark-
kitehtuurisena osa-alueena toimii tietoarkkitehtuuri, jonka organisointi mahdollis-
taa liiketoiminnassa tarvittavan informaation tehokkaan hyödyntämisen. Prosessit 
sekä organisationaalinen infrastruktuuri organisoidaan IT:n kriteerien ja reunaeh-
tojen mukaan. IT-infrastruktuuri noudattaa organisationaalisen infrastruktuurin 
muotoa. Strateginen integraatio tapahtuu liiketoiminnan ja IT:n strategioiden välil-
lä, mutta tällä kertaa IT on ennakoivassa asemassa. Liiketoiminnan hallinnointi 
nojaa IT:n kehitykseen, jolloin liiketoiminta hyödyntää strategiassaan ja prosesseis-
saan informaatioteknologian kehitystä.  

Palvelutasoperspektiivissä IT toimii pääasiallisena strategian toimeenpanijana, 
jolloin IT mahdollistaa infrastruktuurin kautta prosessien toimeenpanemisen. Ku-
ten kilpailukykyperspektiivissä IT:n kehittyminen ohjaa organisaation kehittymistä. 
Palvelutasoperspektiivissä kehittyminen heijastuu suoraan infrastruktuuriin ja 
prosesseihin, missä perspektiivin strateginen integraatiokin sijaitsee. Tällöin liike-
toiminnan strategia ei toimi johtavassa asemassa vaan strateginen ohjaus tapahtuu 
IT:n toimesta. Liiketoiminnan kehittäminen etenee IT:n ehdoin. 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että kokonaisarkkitehtuuri kokoaisi organi-
saation strategian ja toiminnassa hyödynnettävät IT-palvelut yhteen viitekehyk-
seen. Tällöin kokonaisarkkitehtuurityö sekä edistäisi että yhdenmukaistaisi IT-
palvelujen kehittämistä ja sen strategista johtamista. Strategisen yhdensuuntaisuu-
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den saavuttamiseksi kokonaisarkkitehtuuri olisi selkeä ja tarkoituksenmukainen 
työkalu. 

 
- Voiko FEAR-ohjausmallia, tietohallinnon johtamisen ISO 38500 standardia, mit-

taamisen ja arvioinnin työkaluja (BSC ja tulosprisma) hyödyntää julkisen hallin-
non kokonaisarkkitehtuuriperustaiseen IT-palvelujen kehittämishankkeiden strate-
gisen ohjaukseen? 

 
IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen työkaluna FEAR-
ohjausmalli on tiukasti sidoksissa organisaation kokonaisarkkitehtuurityöhön. Oh-
jausmallin avulla kehittämishankkeet sekä saisivat prosessimaisen vaiheistetun 
ohjausmenetelmän että strategisen näkökulman. Se toimisi myös linkkinä koko-
naisarkkitehtuurin ja kehittämishankesalkun välillä. FEAR-ohjausmalli ohjaisi ke-
hittämishankkeita ISO 38500 standardin kautta vastuuttamalla ja valtuuttamalla, 
johdonmukaistamalla strategiat, perustelemalla läpinäkyvästi hankintapäätökset, 
huolehtimalla IT-järjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta, lainmukaisuudesta ja 
käytön toimintatavoista. ISO 38500 huomioi olemassa olevat toimintatavat, politii-
kat, käytänteet ja käyttäytymismallit. FEAR-ohjausmalli myös laajentaisi määrä-
muotoisen ja suunnitelmallisen muutoksenhallinnan tavoitteiden ja hankeportfoli-
on hallintaan. 

FEAR-ohjausmalli nojaa liiketoiminnan strategiaan useampaa kautta. Ohja-
usmallin kiintein kytkös on kokonaisarkkitehtuuriin, jolla puolestaan on suora joh-
dannaissuhde liiketoiminnan strategiaan. Toinen vahva kytkös liiketoiminnan stra-
tegiaan on FEAR-ohjausmallissa suoritettava IT-palvelujen kehittämishankkeen 
liiketoimintamallinnus, jossa käsitellään mm. palvelutasovaatimuksia, teknisten 
alustojen yhteentoimivuutta, rahoitus- ja ansaintamalleja sekä asiakkuudenhallin-
taa. Organisaation toimintaa kehitettäessä FEAR-ohjausmalli tarjoaisi IT-palvelujen 
kehittämishankkeelle kokonaisarkkitehtuurinmukaisuuden arvioinnin ja liiketoi-
mintamallinnuksen sekä hankehallinnan yhteydessä vahvat sidonnaisuudet julki-
sen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteisiin. 

IT-palvelujen kehittämishankkeiden strateginen johtaminen konkretisoituisi 
FEAR-ohjausmallissa useaan vaiheeseen. Kehittämishanke ei etene hankealoitteesta 
ellei siihen ole määritelty hankkeen tavoitteet sekä hankkeesta hyötyvät tahot. 
Hankkeen tavoiteasetanta pohjautuisi organisaation strategiaprosessissa vision ja 
kyvykkyyden välisen kuilun täyttämiseen.  

Hankkeen vaikuttavuuden arviointi, johon osallistuisi hankkeen eri sidos-
ryhmät, arvioisi sekä hankkeen tavoitteiden realistisuuden että tulosten vaikutuk-
set. Tulosprisma toimisi kokonaisvaltaisesti kehittämisen prosessin – nykytila, ke-
hittäminen ja tavoitetila – arvioijana, jolloin koko kehittämisen kaari huomioituisi. 

Kehittämishankkeiden ohjaamisen ja vaikuttavuuden sekä kustannusvaikut-
tavuuden arvioinnin lisäksi, jotta hankkeelle saataisiin kokonaisvaltainen mittaus-
mekanismi laadittua, olisi hyvä tarkastella tasapainotettua mittaristoa ja sen variaa-
tioita Määtän ja Ojalan tasapainoisen onnistumisen viitekehystä sekä Van Grem-
bergenin tietohallinnon tasapainotettua mittaristoa. Vaikuttavuuden lisäksi kehit-
tämistä tulisi tarkastella prosessien ja rakenteiden, resurssien ja talouden sekä uu-
distumisen ja työkyvyn kautta. Implementoimalla sekä tulosprisma että tasapai-
noisen onnistumisen viitekehys kokonaisarkkitehtuuriin, saataisiin koko kehittä-
misen prosessia tarkasteltua. Hankkeen vaikuttavuuden arviointi arvioisi kehittä-
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mishankkeen edesauttamaa organisaation kyvykkyyden kehittymistä kohti organi-
saation vision asettamaa tavoitetilaa. 

ISO 38500 standardin mukaan IT-hallinta jakaantuu kahteen funktioon: hal-
linta- ja johtamisfunktiot. Hallintafunktio seuraa, arvioi ja ohjaa tietohallinnon toi-
mintaa liiketoiminnan vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Kokonaisarkkitehtuuria 
voidaan tarkastella organisaation hallinnan eräänlaisena alustana (KUVIO 18). 
Alustan ylemmät tasot, organisaation missio ja strategia sekä liiketoiminta-
arkkitehtuuri, muodostavat organisaation hallintafunktion. Alemmat tasot, jotka 
muodostuvat kokonaisarkkitehtuurin tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-
arkkitehtuurin näkökulmista, muodostavat IT-hallinnan funktion. 

 

 
KUVIO 18: Organisaation ja IT:n hallintafunktiot (mukaillen Perko, 2008, 56) 

Organisaation hallintafunktio tuo liiketoiminnan asettamat tavoitteet, tarpeet ja 
vaatimukset IT-hallintafunktioon, joka puolestaan antaa tietohallinnon palvelut ja 
kyvykkyydet organisaation hallintafunktion käyttöön. (Perko, 2008, 55–56.). Karri-
koidusti voidaan todeta, että tietohallinnon johtamisessa organisaation hallinta-
funktio muodostaa ISO 38500 standardin hallintafunktion ja IT-hallintafunktio ISO 
38500 standardin johtamisfunktion. 

Kun kokonaisarkkitehtuuriperustaista IT-palvelujen kehittämistä, joka nou-
dattaa ISO 38500 standardin hyvää hallintatapaa, tarkastellaan Näsin ja Aunolan 
strategisen johtamisen ehtojen kautta (ks. Näsi & Aunola, 2005, 16–21) voitaneen 
todeta, että kokonaisarkkitehtuuri auttaisi sekä hahmottamaan että laatimaan ym-
märrettävissä olevat mittarit koko organisaation strategian toteuttamiseksi. Koko-
naisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset sekä toimenpidesuunnitelmat tavoitetilan 
saavuttamiseksi pohjautuisivat strategisiin analyyseihin ja perustuisivat strategi-
seen päätöksentekoon. ISO 38500 standardi huomioisi myös viestintään, toimeen-
panoon, motivointiin ja valvontaan liittyvät mekanismit. 

Yhteenvetona vastauksesta osaongelmaan voitaneen todeta, että kokonais-
arkkitehtuuri on niin laaja kokonaisuus, että sen hallinnassa, johtamisessa ja kehit-
tämisessä on hyvä hyödyntää erilaisia viitekehyksiä. Teemahaastatteluhavaintojen 
yhteydessä kävi ilmi, että juuri strategian puuttuminen tai sen hankala jalkautta-
minen IT-palvelujen kehittämishankkeiden läpiviemisessä on pullonkaula hank-
keen tavoitteita, vaikuttavuutta ja tuottavuutta määriteltäessä. FEAR-ohjausmalli 
on suunniteltu julkisen hallinnon JHS-suositusten mukaiseen kokonaisarkkitehtuu-
rin kehittämiseen, joten se soveltuisi hyvin IT-palvelujen kehittämishankkeen oh-
jaavaksi viitekehykseksi. FEAR johtaisi ohjausmallin mukaista kehittämistyötä ISO 
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38500 standardin mukaan. Kehittämishankkeen strategisessa johtamisessa kehittä-
mistyön vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta olisi hyvä hyödyntää mit-
taamisen ja arvioinnin työkaluja, kuten tulosprisma ja tasapainotettu mittaristo. 
Niiden avulla tietohallinto saisi arvioitua, kuinka kehittämistyön strategiset paino-
pisteet realisoituvat kehittämishankkeessa. 

6.3 Yhteenveto pohdinnasta 

Strategisessa johtamisessa pyritään eri kehittämishankkeiden avulla kuromaan or-
ganisaation nykytilan ja vision välistä kuilua. IT-palvelujen kehittämishankkeissa 
kehittämiseen kohdistuu tietohallinnon kyky edesauttaa organisaation liiketoimin-
nallista tai operatiivista toimintaa. Tällöin strategiakytköksen merkitys on suuri, 
jotta kehittämistyö suuntautuu liiketoiminnan kannalta oleellisiin asioihin. Samalla 
kehittämistyö sisältää strategiselle johtamiselle asetetut vaateet, kuten esimerkiksi 
oppimiseen, viestimiseen, muutoksenhallintaan ja prosessien arvontuottokykyyn 
liittyvät seikat.  

IT-palvelujen kehittämisen strategisessa johtamisessa tärkeäksi muodostuu 
IT-toimintojen organisointi. Selkeä, sekä liiketoimintaa tukeva että sen tarpeisiin 
vastaava, johtamistapa on ymmärrettävä tavoitteissaan ja läpinäkyvä käytänteis-
sään. Tällä tarkoitetaan, että johtaminen perustuu strategiaan, joka on sekä ymmär-
retty että sisäistetty. Tietohallinnon organisointi ISO 38500 standardin mukaan to-
teuttaa strategista johtamista kolmen tehtävänsä, seuraa, arvioi ja johda, kautta.  

Teemahaastatteluhavaintojen perusteella voitiin todeta, ettei tietohallinnolla 
ole kovinkaan suurta roolia sairaanhoitopiirin strategisessa päätöksenteossa. SAM-
mallin perspektiiveistä sairaanhoitopiirien toimintamalli vaikuttaa olevan lähim-
pänä strateginen toimeenpano -perspektiiviä, jossa tietohallinnolla ei ole omaa stra-
tegiaa vaan se on selkeästi liiketoiminnan tukipalvelu. Strateginen integraatio ta-
pahtuu, jos on tapahtuakseen, organisationaalisen ja IT:n infrastruktuurin ja pro-
sessien välillä. Toisessa liiketoimintakeskeisessä perspektiivissä, teknologian muu-
tos -perspektiivissä, strateginen integraatio tapahtuisi jo liiketoiminnan ja IT:n stra-
tegian välillä. Tällöin tietohallinnon rooli päätöksenteossa olisi merkittävästi suu-
rempi. Tietohallinto kykenisi esittämään oman näkemyksensä ja ratkaisuehdotuk-
sensa IT-palvelujen kehittämishankkeesta jo ennen päätöksentekovaihetta.  

Tietohallintolain myötä julkinen hallinto on saanut yhteisen suunnan, johon 
koko julkista tietohallintokenttää on kehitettävä. Merkittävin yksittäinen elementti 
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksessa on kokonaisarkkitehtuuri. Kokonais-
arkkitehtuuri asettaa standardit julkisen tietohallinnon kehittämiseen. Tällöin eri 
julkiset toimijat kykenisivät omalla kehittämistyöllään sekä hyödyntämään että 
palvelemaan myös muuta julkista kehittämistyötä. 

Tietohallinnon roolilla päätöksentekomekanismissa on kokonaisarkkitehtuu-
rinmukaisessa IT-palvelujen kehittämisessä vieläkin suurempi vaikutus. Tietohal-
linnolla on selkein käsitys kokonaisarkkitehtuurin eri näkökulmista kokonaisuute-
na, jolloin se kykenisi jo hankealoitevaiheessa analysoimaan kehittämisen vaiku-
tukset niin kehittämisen prosesseihin, tietoon ja informaatioon, eri järjestelmiin ja 
rajapintoihin. Lisäksi sillä olisi parhain käsitys kehittämisen teknologisista vaati-
muksista ja tarpeista.  
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Itse kehittämishankkeen strategisessa ohjauksessa kaikista merkityksellisin 
asia on kehittämisen suhde ympäristöönsä. Miten se vaikuttaa esimerkiksi olemas-
sa oleviin prosesseihin ja toimintatapoihin, minkälaisia kytköksiä sillä on muihin 
kehittämishankkeisiin tai teknologioihin ja miten se voi sekä palvella että hyödyn-
tää niitä. Kokonaisarkkitehtuurin avulla johto voisi hahmottaa yksittäisen kehittä-
mishankkeen vaikutukset tavoitetilan kuvauksiin. Se kuvaisi kehittämishankkeelle 
sen rajapinnat, jolloin sen niin toiminnalliset kuin teknologiset vaikutukset ympä-
ristöön olisi mahdollista analysoida.  

FEAR-ohjausmalli käsittää kehittämishankkeen kaikki vaiheet hankealoittees-
ta hankkeen päättymiseen asti sekä ISO 38500 standardiin perustuvan kehittämis-
hankkeen johtamisen. Ohjausmallin mukaan hanke ei edes etene ennen kuin stra-
tegisen johtamisen kannalta merkittävät tavoiteasetannat ja vaikuttavuusanalyysit 
on suoritettu. FEAR:ssa hankkeelle laaditaan myös kokonaisarkkitehtuurinmukai-
suuden arviointi.  

Tämän pohdinnan lopputuloksena voidaan esittää luetelma tutkielmassa 
esiin tulleista toimenpiteistä, joilla sairaanhoitopiirien IT-palvelujen kehittämis-
hankkeiden johtaminen saisi strategisen ulottuvuuden ja joilla kyettäisiin toteutta-
maan julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamiseen asetettuja tavoitteita: 

- IT-strategian laadinta. Sairaanhoitopiirin strategiaan pohjautuva ja sen 
kanssa yhdensuuntainen IT-strategia mahdollistaisi tavoitteellisen, 
vaikutuksellisen ja mitattavissa olevan sekä tietohallinnon että IT-
palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen.  

- Strateginen yhdensuuntaisuus. Liiketoiminnan ja IT:n välinen strategi-
nen integraatio olisi hyvä sijaita jo liiketoiminnan ja IT:n strategian 
välillä. Tällöin kehittämishankealoite ohjautuisi tietohallinnon kautta 
päätöksentekoon sekä mahdollistaen kehittämiskohteen ja kehittämi-
sen tavoitetilan strategisen yhdensuuntaisuuden että vahvistaen tie-
tohallinnon kykyä tukea liiketoimintaa. 

- Tietohallinnon organisointi ja rooli päätöksenteossa. Hyvän tietohallinto-
tavan ja strategisen liikkumavaran hyödyntäminen mahdollistaisi 
proaktiivisen lähestymistavan kehittämisprosessiin. Tietohallinnon 
olisi hyvä olla mukana jo siinä vaiheessa kun kehittämishankealoitet-
ta valmistellaan päätöksentekoa varten. Tietohallinnon organisoinnin 
kautta IT-palvelujen kehittämistyö tulee vastuutettua ja valtuutettua. 

- Kokonaisarkkitehtuurityö. Kokonaisarkkitehtuuri edesauttaisi organi-
saation toiminnan hahmottamista, strategista yhdensuuntaisuutta, 
toimintojen ja prosessien jäsentämistä sekä IT-palvelujen kehittämi-
sen ohjausta. Lisäksi hierarkkinen julkisen hallinnon kokonaisarkki-
tehtuuri edistäisi palvelujen yhteensopivuutta ja yhteisten julkisten 
palvelujen ja tietovarantojen hyödyntämistä. 

- Ohjattu hankealoitemekanismi. Ohjatun hankealoitemekanismin avulla 
voitaisiin tarkastella kehittämishankealoitetta strategisin, tuotannolli-
sin ja taloudellisin kriteerein jo aloitevaiheessa. Mekanismin tulisi 
huomioida aloitteeseen liittyvät eri osapuolet ja sidosryhmät. Sen 
avulla hankealoitteet voitaisiin priorisoida. Samalla se mahdollistaisi 
laadukkaamman ja vuorovaikutuksellisemman aloitekeskustelun si-
dosryhmien kanssa. 
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- Ohjausmallin hyödyntäminen. FEAR-ohjausmalli kokoaisi edellä maini-
tut toimenpiteet yksittäiseen kehittämishankkeeseen. Se vaatisi otta-
maan huomioon strategiset tavoitteellisuudet, hankkeen organisoin-
nin, kokonaisarkkitehtuurinmukaisuuden ja hankkeen liiketoimin-
nalliset vaikutukset. 

- Yhteistyö. Yhteistyön kehittäminen muiden sairaanhoitopiirien ja jul-
kisten toimijoiden välillä mahdollistaisi niin osaamisen kuin tietojär-
jestelmä- ja tietovarantoratkaisujen tehokkaamman hyödyntämisen. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa ilmeni, että julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeiden 
strategiselle johtamiselle on selkeästi tarvetta. Kun kehittämisen johtaminen nojau-
tuu – suoraan tai välillisesti – organisaation strategiaan, saadaan yhdensuuntainen, 
mitattavissa oleva ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus aikaiseksi. Julkisen hal-
linnon tietohallinnon ohjauksen kohteena kokonaisarkkitehtuuri yhtenäistävänä ja 
kokoavana elementtinä vaikuttaa olevan johdonmukainen ja oikea ratkaisu. 

Malisen ja Pyykön (2010) tutkimat suurimmat IT-kehittämishankkeiden epä-
onnistumisen syyt antoivat sekä alkusysäyksen itse tutkielmalle että pohjustivat 
näkemystä strategisen johtamisen puuttumisen aiheuttamasta merkityksestä kehit-
tämishankkeiden epäonnistumiseen johtavana tekijänä. Tutkielmassa haastatteluin 
esiin nousseet havainnot vahvistivat tätä näkemystä. 

Kokonaisarkkitehtuurityö luo kattavan läpileikkauksen organisaation liike-
toiminnallisista ja tietohallinnollisista toiminnallisuuksista niin nykytilassa kuin 
tavoitellussa tilassa. Organisaation strategian suunnittelussa kokonaisarkkitehtuuri 
on merkittävä työkalu. IT-palveluiden kehittämiseen kokonaisarkkitehtuuri, joka 
sisältää strategiset vaatimukset, antaa hyvän pohjan ja suunnan, jota kohti kehittä-
minen osoitetaan. Kokonaisarkkitehtuuri sisällyttää IT-palvelujen kehittämiseen 
strategisen johtamisen. 

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimi strategisen johtamisen liittä-
minen IT-palvelujen kehittämishankkeisiin. Vaikka pohjalla oli strategia ja strate-
ginen johtaminen, viitekehyksessä huomioitiin sekä IT:n strateginen johtaminen 
että julkisen hallinnon strategisen johtamisen erityispiirteet. Toinen merkittävä 
elementti tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä oli julkisen hallinnon tietohal-
linnon ohjaamisen kohteet ja keinot. Nämä tietohallintolailla maustettuna tekivät 
tutkielman sekä ajankohtaiseksi että korostivat kokonaisarkkitehtuurityön, yhtenä 
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen kohteena, merkitystä tutkielman tut-
kimustulosten analysoinnissa.  

IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen tilaa kartoitettiin 
teemahaastatteluilla. Haastatteluiden kohteina olivat eri sairaanhoitopiirien tieto-
hallintoyksiköiden henkilöstöä. Haastattelut toteutettiin vapaana keskusteluna en-
nalta laaditun teemarungon pohjalta. Ne litteroitiin ja tarkastettiin haastateltavien 
toimesta. Toistuvia teemoja kuvailtiin ja selitettiin tutkimuksen teoreettisen viite-
kehyksen avulla. 

IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategista johtamista lähestyttiin niin 
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamisen keinojen, haastateltavien organisaati-
oiden kuin kokonaisarkkitehtuurityön ja strategisen yhteensovittamisen kautta. 
Teemahaastatteluissa toistuvat teemat ja niissä tehdyt havainnot liittyivät pääasias-
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sa IT-palvelujen kehittämisessä, joko yksittäisinä hankkeina tai kokonaisuudessa, 
liittyviin toimintamalleihin ja prosesseihin tai niiden puutteeseen. Haastatteluha-
vainnoissa esiin nousseista strategisen johtamisen puutteista johtuen kehittämis-
hankkeiden tavoitteellisuus ja vaikuttavuus sekä niiden mitattavuus olivat vaikeas-
ti määritettävissä.  

Tutkimuksen varsinainen tulos löytyy keinoista ja työkaluista, joilla julkiset 
organisaatiot voivat kehittää tietohallinnon ja IT-palvelujen kehittämistä, jotta se 
voisivat saavuttaa julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteissa asetet-
tuja tavoitteita. Julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteet ja keinot 
vaikuttavat kestäviltä ja strategisesti yhtenäisiltä niin strategisen johtamisen kuin 
IT-palvelujen kehittämisen kannalta. Erilaiset työkalut ja standardit, kuten ISO 
38500 ja FEAR-ohjausmalli antavat yksittäiselle organisaatiolle sekä julkisen hallin-
non kehittämisen että valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kanssa 
strategisesti yhdensuuntaisen mallin toimia ja johtaa toimintaa.  

Tutkimustulokset eivät sinällään tarjoa valmista ratkaisua. Tutkimuksen suu-
rin ongelma on sen konstruktivistisen lähestymistavan aiheuttama aineiston käsit-
tely. Vaikka lähestymistapa mahdollisti tulkinnan ja jäsentelyn kautta tutkimusky-
symyksiin vastaamisen, niiden yleistettävyys ja tutkimuksen toistettavuus on ase-
tettava kyseenalaiseksi. Kuitenkin laajalti raportoidut ongelmat (ks. Korpimies, 
2011; Puustinen, 2010) julkisen hallinnon tietojärjestelmien ongelmista sekä mm. 
Malisen ja Pyykön (2010) tutkimus viittaavat nimenomaan strategisen ulottuvuu-
den puuttumiseen IT-palveluiden kehittämistyössä. Näistä sekä tämän tutkielman 
tutkimustuloksista voitaneen päätellä, että ongelma on yleinen. 

Tutkielma tarjoaa paljon aiheita jatkotutkimukselle. Oheisessa luetelmassa on 
lista potentiaalisista jatkotutkimusaiheista. Tässä on niistä mainittuna muutama: 

- julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeiden onnistumisen 
mittariston kehittäminen, 

- julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeiden laadun, riskien 
tai muutoksen hallinnan toteutumisen tutkiminen, 

- organisaatiostrategian jalkauttaminen JHS-suositusten mukaiseen ko-
konaisarkkitehtuurin kehittämiseen, 

- FEAR-ohjausmallin yhteiskäyttö tietohallinnon prosessikehysten tai 
laadunhallintajärjestelmien kanssa sekä 

- kokonaisarkkitehtuurityön vaikutukset organisaation operatiivisiin 
prosesseihin ja toiminnallisuuksiin. 
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LIITE 1 TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO 

Haastattelun teemana on kokonaisuuden hallinta ja arkkitehtuurimenetelmien 
käyttö siinä työssä: 

- Resurssiohjauksesta kehittämishankkeissa 
- Kuinka paljon omia ja vieraita hlötyövuosia kehittämishankkeissa? 
- Kuormitusaste 
- Muutostenhallinnasta ja IT-portfoliosta 
- Kuinka suuri hanke-/projektiportfolio 
- Kuinka paljon sovelluksia ja muutospyyntöjä sovelluskantaan 
- Onko käytössä jokin kokonaisarkkitehtuurimenetelmä? Mihin sitä käytetään? 

 
1. Kokonaisuudenhallinnan organisoinnista  

- Kuka vastaa (tai pitäisi vastata) mistäkin? 
- Mitkä roolit osallistuvat (tai pitäisi osallistua) kokonaisuudenhallintaan? 

2. Resurssiohjauksesta 
- Kuka arvioi (tai pitäisi arvioida) toteuttamiskelpoisuuden ja miten? 
- Mitä resurssiohjauksen keinoja on käytössä? 
- Kuka arvioi (tai pitäisi arvioida) toteuttamiskelpoisuuden arvion realisti-

suuden ja miten? (Saadaanko resurssit käyttöön, ovatko arviot laadusta & 
määrästä pitäneet paikkansa, …) 

- Minkälaisia mittareita käytetään tarvittavien voimavarojen mittaamiseksi ja 
miten mittaamista suoritetaan? 

- Kokemuksia toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin luotettavuudesta? 
- Strategian ja resurssiohjauksen yhteys? 

3. Tavoiteasetannasta  
- Mistä tavoitteet tulevat ja missä muodossa (mistä pitäisi tulla)? 
- Mistä muutospyynnöt tulevat ja kuka ne käsittelee ja kenen pitäisi käsitellä? 

4. Arkkitehtuurista muutoksenhallinnassa  
- Arkkitehtuurin määrittely: 

- Onko organisaatiossa käytössä kokonaisarkkitehtuurin viitekehys? 
- Miten kokonaisarkkitehtuuria organisaatiossa toteutetaan? 

- Portfolionhallinta: 
- Onko organisaation käytössä jonkin portfolionhallintamalli? 
- Kuka vastaa portfoliosta? 
- Kuka päättää portfolioon valittavat hankkeet? 
- Kuka vastaa hankkeiden priorisoinnista? 
- Minkälaisilla mittareilla ja miten (kuka?) hankkeiden onnistumista 

mitataan? 
- Muutoksenhallinta: 

- Onko organisaatiossa käytössä dokumentoitu muutoksenhallinta-
malli? 

- Onko yhtenäinen käytäntö kuinka projektiin tulevat muutokset käsi-
tellään? 



 

- Onko yhtenäinen käytäntö kuinka hankkeisiin tuleva muutokset kä-
sitellään? 

- Miten muutokset esitellään ja käsitellään? 
- Kuka vastaa muutoksista? 
- Onko muutoksenhallintaryhmä sama kuin portfoliohallintaryhmä? 
- Minkälaisilla mittareilla ja miten (kuka?) muutosten onnistumista 

mitataan? 
- Portfolionhallinnan ja muutoksenhallinnan suhde arkkitehtuuriajatteluun: 

- Ohjaako arkkitehtuuri organisaatiossa portfolionhallintaa? 
- Onko arkkitehtuurimallissa otettu kantaa portfolionhallintaan tai 

muutostenhallintaa? 
- Arkkitehtuurityön/projektiportfolion ohi menevät hankkeet: 

- Ovatko hankkeet laajoja vai yksittäisiä projekteja? 
- Kuka tekee päätöksen hankkeista/projektit? 
- Mitkä ovat yleisimmät perusteet hankkeille/projektit? 
- Miten muutostenhallinta näissä hankkeissa/projekteissa on järjestet-

ty 
5. Strategisesta johtamisesta 

- Onko organisaatiolla erillistä IT-strategiaa? 
- Missä organisaatiotasoiset IT-päätökset tehdään? 
- Minkä proseduurin mukaan kehittämishankealoitteet tulevat? 

- Kuka/mikä asettaa kehittämishankkeen tavoitteet? 
- Kuka/mikä vastaa kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamisesta 

ja miten se arvioidaan? 
- Kuka/mikä määrittää kehittämishankkeen kriittiset menestystekijät 

ja avainmittarit? 
- Kuka/mikä määrittää hankkeen taloudelliset tavoitteet sekä rahoi-

tus- ja ansaintamallin? 
- Miten organisaation painopistealueet näkyvät kehittämishankkeissa? 

- Kuinka varmistetaan että kehityshanke tukee organisaation ydintoi-
mintaa? Mitataanko sitä? 

- Miten loppukäyttäjien toiveet/kokemukset/mielipiteet otetaan huomioon 
kehityshankkeissa? 

- Miten kehityshankkeen aiheuttamat muutokset linjaprosesseissa otetaan 
huomioon, kuinka niihin varaudutaan ja kuka/mikä vastaa muutoksen joh-
tamisesta? 

- Kuka/mikä määrittää kehityshankkeen vastuut ja vastaa, että ne on määri-
tetty? 


