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Markku Laulajainen 

TietoEEM on menetelma informaatioteknologian mahdolliseksi tekemi- 
en liiketoimintahyötyjen hallintaan 

IT- investoinnit kasvavat vauhdilla. Ei ole mitätön kysymys, mitä tuottoja näistä sijoituksista saadaan. 
IT- investointi on temppu vaan ei tulos. IT- projektille ei riitä, että se tuottaa halutun lopputuotteen 
optimaalisilla resursseilla. Sen on tuotettava myös haluttu vaikutus liiketoimintaan. TietoEnatorissa on 
yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa kehitetty liiketoimintahyötyjen suunnittelun, ohjaamisen 
seka toimeenpanoon hallintamenettely, TietoEEM Se on hyödyllinen niin E-liiketoiminnassa kuin pe- 
rinteisemmässakin kehittämisessä. Onko TietoEEM IT- tuotannon "The Missing Link "? 

Yritykset käyttävät merkittävän osan investoinneistaan tietotekniikan ylläpitoon ja hankintaan. Länti- 
sen Euroopan IT (Information Techno1ogy)- markkinoiden arvioitiin vuonna 1997 olevan lähes 400 
miljardin euron arvoiset. Noin 40 % kaikista elinkeinoelämän investoinneista suuntautuu tietokonei- 
siin, ohjelmistoihin sekä telekommunikaatioon. 

Kansainväliset tarkastelut (mm. Robert Solow, Paul Strassman,..) IT- investointivolyymien ja erilais- 
ten taloudellisten tunnuslukujen välillä eivät ole osoittaneet selvää korrelaatiota. Ilmiötä kutsutaan 
tuottavuusparadoksiksi. Sen selittämiseen on pantu paljon panoksia. Ilmiön esittäminen voi tuntua pes- 
simismiltä, sillä esim. prosessi- pankki- sekä telekornmunikaatio liiketoiminnassa jo pelkkä toiminnan 
automatisointi on synnyttänyt kustannussäästöjä hengessä "investoi tai kuole". Lisäksi elämme 
"Uuden talouden " kynnyksellä. Selvää kuitenkin on, että 1T:n vaikutusmekanismia liiketoimintaan ei 
tunneta. 

Tuottavuusparadoksille on useita selityksiä: 
Taloudelliset tulosmittarit eivät tavoita 1T:n aikaansaamia hyötyjä, koska tulokseen vaikuttavat 
samanaikaisesti lukuisat 1T:stä riippumattomat tekijät, ts. koko "markkinamekanismi". Vai- 
kutukset onkin mitattava operatiivisina tunnuslukuina yksikön tai prosessin tasolla. 
1T:tä ei osata käyttaa tyydyttämään liiketoiminnan tarpeita. Kyse ei ole niinkään teknisestä ky- 
kenemättömyydestä vaan kykenemättömyydestä tunnistaa liiketoiminnan todelliset tarpeet se- 
kä nähdä uuden 1T:n (E- liiketoiminta, älykortit,..) mahdollisuudet omassa toiminnassa. 
IT:tä, prosesseja, organisaatiota ja ihmisten osaamista on kehitetty toisistaan riippumattomina - ilmiöinä, ei systeeminä. Pelkkiä IT- projekteja ei ole. IT- ratkaisut vaikuttavat myös tapaan 
toimia aiheuttaen muutoksia prosesseihin. Vastuu hyödyistä kuuluu liiketoiminnan johdolle ja 
prosessin omistajille ei IT- johdolle eikä IT- asiantuntuoille. IT ei tee mitään omia aikojaan. 

Maastoutamme liiketoiminnan tavoitteet prosessien ja ohjelmistojen ominaisuuk- 
sina 

TietoEEM (Enabler- Effect Map) on menetelma ylläesitettyjen ongelmien ratkaisemiseksi. Asia- 
kashyöty on konsernimme arvo. TietoEEM:n avulla maastoutamrne tämän arvon toimituksiimme. Me- 
netelmä on kehitetty TietoEnatorissa yhteistyössa Teknillisen korkeakoulun, Soneran sekä Suomen 
Postin kanssa pilottiprojekteja käyttäen. Se perustuu Teknillisessä korkeakoulussa kehitettyyn EEM- 
teoriaan. Teorian ydinajatus on, että tietotekniikka vaikuttaa prosessin suorituskykyyn parantamalla 
ohjausinformaation laatua. Teoria on kuvattu teoksessa Holopainen, Lillrank & Paavo- 
1a:"Tietotekniikan linkki liiketoimintaan, Otava 1999". Tähän teoriaan on TietoEEM:ssä lisätty tavoi- 
teltavan vaikutuksen edellyttämät muutokset myös prosesseissa, organisaatiossa ja ihmisten osaarni- 
sessa. 



Markku Laulajainen 

TietoEEM koostuu hyötykartasta seka neljästä erilaisesta lomakepohjasta. Lomakkeille kokoamme 
liiketoiminnan todelliset tarpeet ts. kehittämistä ohjaavat tavoiteltavat vaikutukset. Ne ovat 

strategiasta, ydinosaamis- sekä asiakastarpeesta johdettuja suorituskykytekijöitä, ilmiöitä joilla voi olla 
tavoitearvo. Kartta kuvaa ns. mahdollistaja- vaikutusketjujen avulla IT:hen, prosessiin, organisaatioon 
sekä henkilöstön osaamiseen liittyvat elementit, jotka yhdessa mahdollistavat tavoitellut vaikutukset. 
Tapauskohtaiset polut kartalla, "hyötyjen realisointiprosessit", kertovat kuinka 1T:n käyttö osana toi- 
minnan kehittämistä saa aikaan liiketoiminnallisia hyötyja. Näin maastoutamme esim. Balanced Sco- 
recard tunnussuureisiin liittyvät tavoitteet prosessin, IT- arkkitehtuurin ja ohjelmistojen ominaisuuksi- 
na. Strategian, tavoiteltavien vaikutusten seka kartan ylläpitäminen ovat toimituskohtaista jatkuvaa 
toimintaa. 

Hyödyt jakautuvat kolmeen luokkaan: prosessin asiakkaan kokemaan arvoon, prosessin kustannus- 
säästöihin seka optioarvoihin. Asiakkaan kokema arvo kuvaa prosessin asiakkaalle koituvat hyödyt. 
Ne liittyvät joko tuotteeseen tai palveluprosessiin. Kustannussäästöt sisältävät henkilöstö- ja pääoma- 
kustannusten lisäksi myös laadunpuute- 1. "hukkakustannukset". Optioarvot vastaavat "rahamaailman" 
optioita. Ne on lunastettavissa suotuisissa olosuhteissa joko asiakkaan arvona, kustannussäästöinä tai - 
strategian muuttamisena ja aivan uutena liiketoimintana. Tällöin edellytetään strategista oivallusta 
hyödyntää 1T:tä uudella, toimialalle ennen kokemattomalla tavalla (esim. E-liiketoiminta) 

SOVELLUS JA PROSESSI INFORMAATIOKUKKULA OPERATIIVINEN NLOS 

Hyötykartta koostuu mahdollistajista ja vaikutuksista 

TietoEEM tekee mahdolliseksi asiakkaittemme arvontuotannon osaamisen 

TietoEnatorissa menetelmän käytön keskeinen päämäärä on asiakkuusprosessien hallinta seka diffe- 
rentioituminen markkinoilla todellisina asiakkaan arvontuotannon osaajina. Menettelyn avulla opim- 
me asiakkaan arvontuotantoa sekä projekti- että yllapitotoimituksissa. Menetelmän käyttö on jatkuvaa 
toimintaa aivan kuten asiakkaidernrne toiminnan kehittäminen. 

Asiakas pyrkii ostopäätöstä tehdessään maksimoimaan hyödyn 1. nettoarvonsa. Hyötykartta kuvaa ta- 
voiteltavat vaikutukset sekä niiden mahdollistajat 1. tarvittavat panokset. Nämä luovat perustan päätök- 
senteon nopeutumiselle seka ostopaatöksen tekemiselle. Investointilaskelma noudattaa organisaation 
menettelyja. Hyötykartan kustannussäästöt vastaavat investoinnin tuotto-odotuksia, asiakkaan kokema 
arvo seka optioarvot sensijaan ovat uusia elementtejä investointipäätöksen perusteiksi. 
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TietoEEM vahvistaa ohjelmistotuotannossa laadun asiakasnäkökulmaa. Painopiste on ollut tuotanto- 
seka tuotekeskeisissa menettelyissa. Asiakas kuitenkin punnitsee jatkuvasti tavoiteltavaa hyötyä 1. 
laatua hintaa ja haittoja vasten. Toimittaja puolestaan seuraa laadun tuottamisen ja kustannusten väiistä 
suhdetta. Laatu ja hinta ovat täten ikuisia asioita ohjelmistotuotannossakin.Laadunvarmistuksessa pai- 
nopiste siirtyy tavoitellun hyödyn varmistamiseen mallitemppuihin vertaamisen sijasta. 

TietoEEM on modulaarinen menetelma. Se on riippumaton toimituksessa sovellettavasta ohjelmisto- 
tai ylläpitotuotannon rakentarnismallista seka projektinhallintamenettelystä. Projektitoimituksissa 
hyötydokumentaatio syntyy ja tarkentuu tarjous-, sopimus-, asiakastarve- analyysi- seka määrittelyvai- 
heiden yhteydessä muodostaen perustan yllapitotoimituksille. Yllapitotoirnituksissa kartta tarkentuu 
ylläpitosuunnitelman laatimisen yhteydessa.TietoEEM on käyttökelpoinen myös organisaation koko 
projektisalkun hyötylähtöisessä hallinnassa sekä projektien priorisoinnissa. 

IT-tuotannon lisäksi menetelma soveltuu muihinkin toiminnan muutostilanteisiin. Se on kayttökelpoi- 
nen johtamisen, ideoinnin seka dokumentoinnin menettely erilaisissa vaikutus- mahdollistaja l.mitä- 
miten tilanteissa.TietoEEM on hyödyllinen, kun on tarve erottaa tulos tempusta! 
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Building the Information Society 

Kaikki alkoi epäilystä ... 
- 

"We see computers everywhere but in the productivity 
s ta tistics " 

-Robert ~ o l o w  

"There is no correlation whatsoever between expenditures for 
in formation technologies and any kno wn measure o f pro fitability " 

-Paul Strassman 

"After years of massive investments in technology service 
companies employ just as many workers as before" 

-Stephen Roach 

~ i e t o ~ n a d  
Building the Information Scciety 



... Joka kohdistui 

tuottavuuteen ... 

I CT- 
investoinnit 

- 
Yrityksen tulos 

TietoEnatorO 
Building the Informetion Society 

... Ja sen selittämisestä 

Taloudelliset tulosmittarit eivat tavoita IT:n 
ai kaansaamia hyötyjä- viive vääristää tuloksia 

IT:aa ei osata käyttää tyydyttämään liiketoiminnan 
tarpeita- IT:an tarjoamia mahdollisuuksia ei 
ymmärretä 

IT:aa, prosesseja, organisaatiota sekä ihmisten 
osaamista on kehitetty toisistaan riippumattomina 
ilriiöinä 

Yksittäiset projektit käyttöönottoineen eivat toteudu 
suunnitelmien mukaisesti 

3 Totuus löytynee yritystasolta ! 
Building the Informetion Society 



EEM-TEORIA - 
Holopainen, Lillrank 8 Paavola 

'Tietotekniikan linkki 
liiketoimintaan" 

(Otava, ilmestynyt 12/99 ) 

Building the Inforrnation Society 

Tie tekniikasta tulokseen 

1 Asiakkaan 1 

~ i e t o ~ n a t o r ~  
Building the Inforrnation Society 



Kartta koostuu mahdollistajista ja 

SOVELLUS JA PROSESSI INFORMAATIOKUKKULA ' *  OPERA-IIIVINEN TULOS 

Building the Information Society 

Karttamerkit 

Toteutuva vaikutus 

Negatiivinen vaikutus ---------------------2------------------- b 

Potentiaalinen vaikutus 
............. ................................ 3 ..................-............ ....... ... D 

~ i e t o ~ n a t o r ~  
öuilding the Information Society 



Asiakkaan kokema arvo 

~ ~ s m ~ i s y y s  VASTAAVUUS ASIAKKAAN 
TARPFlSllN 

~ i e t o ~ n a t o r ~  
Building the Infomation Society 

Kustannussaastöt 

~ i e t o ~ n a t o r ~  
Building the Information Society 



Optioarvojen synty 

Informaation 
hallinta .) 
- varastointi 
- analysointi 
- kayttö 

~ i e t o ~ n a t o r ~  
Building the Infomation Society 

TietoEEM-Postin esimerkki 

I 
Buiiding the Infonnation Society 



Molemmat osapuolet 

Tavoiteasetanta, n 
investointi perustelu 

Oppiminen, 
kumppanuussuhde 

l i e t o ~ n a t o r ~  
Building the Information Society 

Keskeinen päämäärä on 
asiakkuusprosessin 

hallinta 

*Asiakkaan arvontuotannon 1. asiakashyödyn 
osaaminen ja asiakkaan toiminnan jatkuva 
kehittäminen 

*Toimittajayhteistyön jatkuvuus 

~Asiakkuuden arvon hallinta 

l i e t o ~ n a t o r ~  
Building thr Information Society 



Hvötvjen ohjaaminen 
perustuu mittaamiseen 

*Asiakkaan kokema arvo - usein kvalitatiivinen 

~Kustannussaastöt - kvantitatiivinen 

*Keskeiset mahdollistajat - kayttöaste, toteutuu / ei toteudu 

Mittarit ovat usein jo organisaatiossa käytössä olevia 
suorituskykymittareita- jos mittareita ei ole, ne ja 
ohjausmenettelyt toteutetaan toimituksen osana. 

Tieto~natorO 
Building the Infomation Saciety 

TietoEEM tekovaiheet 

Tieto~natorO 
Eluilding tho Inforrnation Society 



TietoEEM rajapinnat 
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. . LIIKETOIMIN~~~~N-!:. a.D-P 
TARVE TULOKSET 

~ieto~nator* 
Building the Infonnation Society 

Soveltaminen 

.Menettely on rakentamismallista sekä projektinhallintamenettelystä 
riippumaton moduiaarinen työkalu 

.Toimituksen ohjauksessa käytetään organisaation normaaleja 
ohjausmenettelyja (mm. verifiointi, validointi,) 

.Projektitoimituksissa kuvaus syntyy tarjous 1 sopimus- ja 
asiakastarveanalyysivaiheiden yhteydessa ja tarkentu määrittelyssä 

~Yllapitotoimitiiksissa kuvaus tarkentuu yllapitosuurinitelman 
laatimisen yhteydessa 

.Hyötydokumentaatio on asiakastarve-analyysikuvauksena liite 
tarjouksissa, sopimuksissa, investointilaskelmissa, suunnitelmissa ja 
soveIIusdokumentaatiossa 

~ieto~nator* 
Building the Inforrnation Society 



Mihin kvsvmvkseen 
TietoEEM on vastaus? 

Yksittäiset toimitukset 
Sovelluksen (sovellusten) tietylle prosessille tuottamien hyötyjen 1 
vaikutusten ohjaaminen -jatkuva prosessin kehitys 
Hyötyjen toteuttamisessa prosessien, organisaation, IT-arkkitehtuurin, 
sovellusten, ihmisten osaamisen sekä sidosryhmien kehittänmiisen 
koordinointi 
Valmisohjelmiston sekä yrityspaketin arviointi, hankinta sekä toimitus 
Mahdollistaa realistiset aika- ja resurssiarviot 
Toimii tulkkina ja aivoriihenä Liiketoiminan johdon ja IT-johdon välillä 

Liiketoiminnan muutosten tukeminen (Jatkuva kehittäminen) 
Liiketoiminnan jatkuvan muutoksen ja sen edellytysten hallinta 
Projektiverkon hallinta, prosessien määrittely sekä palvelukehitys 
IT- arkkitehtuurin kehittäminen 
Muutosinvestointien ja niihin liittyvien riskien hallinta ~ieto~nator* 
Yritysfuusioissa (akvisiitiot,.) yhteisten elementtien määrity@'dingthe'nfOmatiOnS"iei~ 

SIGNAALEJA 

 ohjelmistot tuotannon ohella kayttömahdollisuuksia on paljon - 
.Onko TietoEEM IT-tuotannon "The Missing Link" ? 

eHalutun vaikutuksen aikaansaaminen edellyttaa seka teknisia 
että organisatoorisia (sosiaalisia) innovaatioita 

eHyötyjen ohjaaminen on jatkuvaa toimintaa 

eHyötyjen ohjaaminen edellyttaa aitoa ymmärrystä 
liiketoiminnasta (strategiat, ydinosaaminen, asiakastarve,..)- 
tavoiteltavat vaikutukset kaynnistavat "koneenn 

.Lomakkeet ja graafinen kuvaus täydentävät toisiaan 

.Kynnys asiakasdialogin kaynnistymiselle on matala 

.Temppu ei ole tulos ! Tieto~nator* 
Building thc Inforrnation Society 




