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Julkaisuvapaa
Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimus paljastaa

Tietohallinnot kokevat roolinsa selkeytyneen merkittävästi
Yli puolet Suomen tietohallinnoista kokee, että heidän toimintaansa ymmärretään entistä paremmin.
Edellisvuoteen verrattuna luku on kaksinkertaistunut - vuonna 2012 26 % ja nyt 52 %.
Muun muassa tämä asia tuli esiin Tietotekniikan liiton ja tietohallintojen palvelutalo Sofigaten
vuosittaisessa valtakunnallisessa tutkimuksessa, joka kartoitti tietohallinnon johtamisen tilaa Suomessa
sekä selvitti tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyötä, hallintotapoja ja toiminnan mittaamista.

Projektijohtaminen ja resurssitarpeiden vaihteluun varautuminen heikentynyt edellisvuodesta
Tutkimus selvitti myös kuinka paljon yritykset joutuvat käyttämään taloudellisia resursseja projektien
uudelleensuunnitteluun. Lähes kaikki vastaajat (90 %) ovat joutuneet käyttämään resursseja projektien
uudelleensuunnitteluun. Noin joka viides (19 %) yritys ilmoitti joutuneensa panostamaan taloudellisesti
merkittävästi epäonnistuneisiin projekteihin. Julkisen sektorin vastaajista jopa 31 % raportoi joutuvansa
käyttämään taloudellisesti merkittävän määrän varoja.
Tutkimus kertoo myös miten hyvin yrityksissä on varauduttu resurssitarpeiden vaihteluun. Hieman alle
puolessa yrityksistä (46 %) on toimintamalli resurssitarpeiden vaihtelun hoitamiseksi. Luku on laskenut
viime vuodesta yli kymmenen prosenttiyksikköä (58 %). Kaupan (64 %) ja palvelun aloilla (71 %) on
puolestaan varauduttu resurssitarpeiden vaihteluun paremmin kuin teollisuuden (43 %) tai julkishallinnon
(35 %) alalla.

Liiketoiminnan ja ICT:n yhteiset toimintamallit puuttuvat edelleen
Tutkimuksessa selvitettiin myös onko yrityksillä toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n vuorovaikutukselle,
päätöksenteolle ja päätösten toteuttamiselle. Tutkimustulosten perusteella täysin yhtenäiset
toimintamallit ovat vain joka kahdeksannella yrityksistä (12 %). Luku on edelleen hieman laskenut
edellisvuosista (2010 27 %, 2011 20 %, 2012 15 %). Erityisesti julkisen sektorin osalta näkemys on
muuttunut edellisvuosista selkeästi. Viime vuonna jopa 38 % julkisen sektorin vastaajista raportoi
toimintamallien olevan täysin yhteneväiset.
Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä helmi-maaliskuussa 2013.
Kyselyyn vastasi 144 henkilöä, jotka edustivat 134 erikokoista yritystä ja organisaatiota. Tutkimus
suunnattiin suurimpiin yrityksiin ja niiden johtotason henkilöihin. Julkinen sektori mukaan luettuna
tulokset edustavat 20 % kaikista organisaatioista työpaikkojen määrällä mitattuna.
Tutkimusraportin voi ladata maksutta joko osoitteesta www.sofigate.com tai www.ttlry.fi.
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