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Strategiajohtaminen
digitaalisuuden ja digin
turvaamisen perustana 

• Mistä strategiatyössä on kyse ja 
mitkä ovat osapuolten roolit?

• Millainen on toimiva strategia 
digitalisaation aikakaudella?

• Mikä vaikuttaa digitalisaation ja 
digin turvaamisen onnistumiseen?
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1. Liiketoimintastrategia luo pohjan digitalisaatiolle ja 
kyberturvallisuudelle ja molemmat ovat osa nykyaikaista 
liiketoimintastrategiaa

2. Ne kuuluvat yrityksen johdon, hallituksen ja operatiivisen 
johdon, vastuulle ja toimivat parhaiten, kun muut 
sidosryhmät ovat mukana valmistelusta toteutukseen

3. Liiketoimintastrategian, sen osana digitalisaation ja 
kyberturvallisuuden tulee näkyä jatkuvasti johdon 
toimielimien työssä - niiden elintavan osana agendoista 
katsauksiin ja tarkistusraportteihin

Esityksen viestit
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Liiketoimintastrategia on yritystä rahoittavien sijoittajien ja 
toimivan johdon välinen sopimus siitä:

• Missä liiketoiminnassa olemme, mikä on kilpailuasemamme, mikä kokonaiskuva 
meillä on liiketoiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä?  

• Mitkä ovat liiketoimintamme mitattavat tavoitteet?

• Millä vahvuuksilla (asset) ja kyvykkyyksillä (capabilities) arvioimme onnistuvamme 
strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?

• Miten olemme organisoineet liiketoiminnan toteuttamisen, vastuut ja saavutusten 
seurannan strategisten tavoitteittemme saavuttamiseksi?

• Mitkä riskit uhkaavat tavoitteittemme saavuttamista ja mitä teemme niiden 
hallitsemiseksi?

Lähes kaikissa suomalaisissa yrityksissä tehdään strategiatyötä, mikä ei ole 
sama asia kuin kirjallinen ja/tai hyvin viestitty strategia 

1. Mistä strategiatyössä on kyse ?
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Mistä liiketoimintastrategia koostuu?

Strategia
Teollisuusala ja markkina-asema

Strategiset tavoitteet
Vahvuudet

Mitkä ovat tavoitteemme? 

Miten teemme rahaa?

Operatiivinen malli
Missä ja miten toimimme 
(organisaatio, prosessit)?

Miten kehitämme ja ylläpidämme 
operatiivista mallia (kyvykkyydet)?

Missä ja miten toimimme? 

Teemmekö 
voittoa 
liiketoiminta-
malleillamme?

Luoko operatiivinen 
mallimme voittoa ja 
auttaako se 
kehittämään 
toimintaamme?

Liiketoimintamallit
Miten hankimme tuloja?

Mikä osa tuloista jää yritykseen ja 
muodostaa tuloksen perustan?
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Miten digi ja kyberturva liittyvät strategiaan?

Strategia
Teollisuusala ja markkina-asema

Strategiset tavoitteet
Vahvuudet

Mitkä ovat tavoitteemme? 

Miten teemme rahaa?

Operatiivinen malli
Missä ja miten toimimme 
(organisaatio, prosessit)?

Miten kehitämme ja ylläpidämme 
operatiivista mallia (kyvykkyydet)?

Missä ja miten toimimme? 

Prosessit
Ydin- ja tukiprosessit

Toiminnot eli funktiot

Mahdollistus ja tuki IT-palveluilla ja käytettävällä tiedolla

Tieto, informaatio
Kriittinen tieto
Transaktiotieto

Tietojärjestelmät
ERP, CRM, …
HR, Office, …

IT-infrastruktuuri
Verkot
Laitteet

Luommeko arvoa – teemmekö oikeita asioita?
Onnistummeko – teemmekö asiat oikein?

Liiketoimintamallit
Miten hankimme tuloja?

Mikä osa tuloista jää yritykseen ja 
muodostaa tuloksen perustan?
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Mitä teemme ellemme saavuta tavoitteita?
Keskitymme huonon suorituksen juurisyihin 

Visio,
Arvot, 
Ympäristö

Yritys
strategia

Liike-
Toiminta-
strategia

Liike-
Toiminta-
mallit

Toiminta-
malli (ml. 
IT-palvelut)

Tulokset 
eivät vastaa
tavoitteita 

Muuta ja paranna
tapaamme toimia

Liiketoiminta-
mallien 
muutokset 

Strategian
MuutosVision ja liike-

toimintojen
uusiminen 

Liike-
Toiminta-
mallit

Liike-
toiminta-
mallit
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Digitalisaatio on tullut osaksi kaikkea yrityksen toimintaa 
pienemmässä tai suuremmassa määrin:

• Tuotteet ja palvelut

• Liiketoimintamallit

• Toimintamalli; prosessit

• Organisaatioiden välinen kommunikointi

Digitalisaation ja sen osana kyberturvallisuuden tulee olla 
yrityksen johdon, hallituksen ja toimivan johdon, jokapäiväisen 
huomion keskipisteenä. Korona korostaa tätä entisestään

2. Millainen on toimiva strategia 
digitalisaation aikakaudella?
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Käsitys digitalisaation roolista muuttunut 
– tästä se alkoi 1980-luvulla …

McFarlanin, McKenneyn ja Pyburnin malli IT:n roolista liiketoiminnassa Harvard 
Business Review:ssa vuonna 1983 

Uuden liike-
toiminnan

mahdollistaja

IT kilpailu-
etu

Tukifunktio
Nykyisen like-

toiminnan
mahdollistaja
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IT:n strateginen merkitys like-
toiminnalle nyt
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… ja näin se jatkui 1990-luvulla …

Liike-
toiminnan

kohde

Kilpailijoista
erottavat

kyvykkyydet

Liiketoiminnan
hallinta ja

ohjaus

Teknologian
kohde

Systeemiset
kyvykkyydet

IT:n hallinta
ja ohjaus

Hallinnollinen
infra-

struktuuri

Prosessit Ammatti-
osaamiset

Arkkitehtuurit

Prosessit Ammatti-
osaamiset

Strateginen.        yhteen sovitus

Liiketoiminta IT

Ulkoinen

Sisäinen

Liiketoimintastrategia IT-strategia

Operatiivinen integraatio

Hendersonin ja Venkatramanin Strategic Alignment Model (SAM) malli 
IBM Systems Journal (1993)
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… 2000-luku oli resurssistrategian aikaa …

Liiketoiminta-
strategia

IT-
strategia

Liiketoimintastrategia ensin

Palveluiden kehittäminen

Palveluiden tuotanto
Riskienhallinta: Toiminnan 

jatkuvuus, tietoturva, yksityisyys
Näin IT-strategia linjattiin useimmiten 
yhteen liiketoimintastrategian kanssa 
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… Digitaalinen strategia 2010-luvulla Bharadwaj, 

El Sawy, Pavlou ja Venkatraman MIS Quarterly 2013 ,…

Liiketoiminta + IT+OT = Digitaalinen 
strategia

Kyse enemmän ajattelutavasta - mieti liiketoiminta, IT ja 
kyberturvallisuus yhtä aikaa - kuin siitä, että liiketoimintastrategia 
olisi korvattu digitaalinen strategia käsitteellä
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… Nyt pohdimme digitaalisen muutoksen 
keskeisiä ulottuvuuksia, MIS Quarterly Executive, 2019

1. Strateginen visio

2. Innovaatioita kannustava yrityskulttuuri

3. Know-how ja teollisoikeudet

4. Digitalisointi kyvykkyydet

5. Strateginen yhteen linjaus

6. Käytössä olevat teknologiat ja teknologiset osaamiset
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3. Mikä vaikuttaa digitalisaation ja digin 
turvaamisen onnistumiseen?

• Analysoin t-testillä ja korrelaatioanalyysillä TIVIAn, 
ILFin ja Turun kauppakorkeakoulun keräämää IT- ja 
digitalisointibarometri tutkimus 2020 aineistoa 
löytääkseni eniten digitalisaation ja kyberturvan 
onnistumiseen yhteydessä olevan tekijän

• Analyysissani arvioin 36 selittävän tekijän yhteyden 24 
digitalisaation onnistumisen ja arvontuoton 
onnistumisen selitettävään tekijään
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Analyysin tulos

• Onnistuminen IT:n ja digitalisaation johtamisessa 
organisaation johtamisjärjestelmän osana on eniten 
yhteydessä onnistumiseen digitalisaatiossa ja 
kyberturvassa

– Noin 35 % vastaajista oli vahvasti tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa, jonka 
mukaan vastaajan organisaatio oli onnistunut hyvin IT:n ja digitalisaation 
johtamisessa organisaation johtamisjärjestelmän osana.

– Kaikki tämän ryhmän (35 %) ja muiden vastaajien (65%) vastausten  keskiarvojen 
erojen tilastollinen merkitsevyys oli yli 99.99%, useimmiten yli 99.9999% 

– Tyypillisillä taustatekijöillä kuten toimiala, organisaation koko, käyttäjäyritys 
palveluntarjoaja, vastaajan ikä,… ei ollut merkitseviä yhteyksiä selitettäviin tekijöihin
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IT:n ja digitalisoinnin johtamisen onnistuminen 
yhteys digitalisaation onnistumiseen

Lähde:
TIVIA ja ILF,
IT- ja digitalisointi-
barometri 2020 4,14

3,72

4,54

4,31

4,41

4,29

5,69

4,41

6,03

5,71

5,84

5,71

1 2 3 4 5 6 7

IT-investoinneissa ja hankinnoissa**

Verkkokaupassa*

Digitaalisessa liiketoiminnassa**

Dataan perustuvassa liiketoiminnassa**

Ohjelmistoihin perustuvassa liiketoiminnassa**

IT:hen perustuvissa innovaatioissa**

Erot väitteen "oganisaationi on onnistunut hyvin IT:n ja digitalisaation 
johtamisessa osana johtamisjärjestelmäämme" kanssa melko paljon tai 

täysin samaa mieltä olevien (n=98) ja muiden (n=169) välillä koskien väitteitä 
"Organisaationi on onnistunut hyvin

Melko paljon tai täysin samaa mieltä (6-7) Muu arvio (1-5)

Keskiarvoerojen tilastollinen merkitsevyys
*   todennäköisyys >99.99 %
** todennäköisyys > 99.9999 %
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IT:n ja digitalisoinnin johtamisen onnistuminen 
yhteys digitalisaatio aikeisiin koronan jälkeen

Lähde:
TIVIA ja ILF,
IT- ja digitalisointi-
barometri 2020

5,46

4,79

4,72

6,22

5,61

5,52

1 2 3 4 5 6 7

Kasvatamme kilpailukykyämme merkittävästi koronaviruksen
jälkeisenä aikana soveltamalla etätyöskentelystä ja/tai

digitaalisesta liiketoiminnasta saamiamme kokemuksia***

Lisäämme digitaalista liiketoimintaa merkittävästi
koronaviruksen jälkeisenä aikana soveltamalla digitaalisesta

liiketoiminnasta saamiamme kokemuksia***

Lisäämme digitaalista liiketoimintaa merkittävästi
koronaviruksen jälkeisenä aikana soveltamalla digitaalisesta

liiketoiminnasta saamiamme kokemuksia**

IT:n ja digitalisoinnin johtamisen onnistuminen johtamisjärjestelmän osan 
vahvassa yhteydessä covid-19 pandemian jälkeisiin digitalisaatioaikomuksiin

Melko paljon tai täysin samaa mieltä (6-7) Muu arvio (1-5)
**   Hyvin merkitsevä ero P>99%
*** Erittäin merkitsevä ero P>99.99%
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Vastaajaryhmien jakaminen kvartiileihin tuotti  
saman selkeän tuloksen

Lähde:
TIVIA ja ILF,
IT- ja digitalisointi-
barometri 2020 3,60

3,79

3,42

3,84

4,69

4,64

3,92

4,83

5,08

5,32

3,94

5,59

5,94

6,02

4,62

6,13

1 2 3 4 5 6 7

Digitaalisiin tietoihin tai aineistoihin perustuvassa
liiketoiminnassa

Ohjelmistoihin perustuvassa liiketoiminnassa

Verkkokaupassa

Digitaalisessa liiketoiminnassa

Väitteen "Organisaationi on onnistunut hyvin IT:n ja digitalisaation johtamisessa 
osana johtamisjärjestelmäämme" kvartiileista muodostettujen ryhmien 

keskiarvot "Orgasaationi on onnistunut hyvin..." asteikolla 1-7

Kvartiili 76-100% Kvartiili 51-75% Kvartiili26-50% Kvartiili 1-25%
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Vastaajaryhmien jako kvartiileihin tuotti saman 
selkeän tuloksen myös kyberturvan osalta

Lähde:
TIVIA ja ILF,
IT- ja digitalisointi-
barometri 2020

4,41

3,10

2,78

2,88

5,56

4,63

4,48

4,31

5,86

5,14

4,86

5,00

6,47

5,88

5,88

6,09

1 2 3 4 5 6 7

Olemme onnistuneet hyvin kyberturvallisuuden
toteuttamisessa.

Olemme onnistuneet hyvin tietohallinnon ja liiketoiminnan
yhteistyön toteuttamisessa.

Olemme onnistuneet hyvin IT:n ja digitaalisen liiketoiminnan
kyvykkyyksien kehittämisessä

Olemme onnistuneet hyvin IT:n ja digitaalisen liiketoiminnan
strategisena voimavarana tapahtuvassa johtamisessa.

Väitteen "Organisaationi on onnistunut hyvin IT:n ja digitalisaation johtamisessa 
osana johtamisjärjestelmäämme" kvartiileista muodostettujen ryhmien 

keskiarvot IT-johtamiskyvyn onnistumismittareilla asteikolla 1-7

Kvartiili 76-100% Kvartiili 51-75% Kvartiili26-50% Kvartiili 1-25%
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Kiitos!

Lisämateriaalia saatavissa: 
tomi.dahlberg@dbecore.com tai 

tomi.dahlberg@utu.fi

+358 50 550 5718


