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ULKOISTETTU JEN TIETOTEKNIIKKAPALVELUJEN TARKASTUS

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tietoteknologian kehitys luo organisaatioille mahdollisuuksia uusiin liiketoimintoihin ja toiminta
malleihin sekä merkittäviin kustannussäästöihin. Teknologisen kehityksen myötä kuitenkin myös uhat 
ja haavoittuvuudet voimistuvat. Tietojärjestelmätarkastuksen päätavoite on tarkastaa ja varmistaa, että 
tietojärjestelmät tukevat organisaation liiketoiminnallisten tai muiden keskeisten päämäärien saavut
tamista, ja että tietojärjestelmien riskit liiketoiminnalle ymmärretään ja niihin reagoidaan. Organisaati
oiden tietotekniikan ja tietojärjestelmien ylläpito- ja kehityspalvelujen ulkoistaminen yleistyy kasva
valla vauhdilla. Organisaatio on kuitenkin aina vastuussa omien palvelujensa ja tuotteidensa toimit
tamisesta omille asiakkailleen - ulkoistuksistaan riippumatta. Siksi sen tulee aina varmistua myös 
muilta ostamiensa palvelujen sisällöstä ja jatkuvuudesta. Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, mitä 
erityisiä vaatimuksia ja painopisteitä tietojärjestelmätarkastukselle on asetettava ulkoistettuja palveluja 
tarkastettaessa.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Käytännön näkemystä tutkimustuloksiin haettiin kah
della yrityshaastattelulla.

Tulokset

Keskeisimmät tutkimustulokset esitetään tutkimuksen yhteydessä luodussa muutoksen nelikentässä 
(vastuukenttä, kohdekenttä, ominaisuuskenttä sekä raja-alue). Merkittävin ulkoistuksessa tapahtuva 
muutos on vastuun siirtyminen ja pilkkoutuminen. Asiakkaan ja palvelutuotannon välille syntyy myös 
selkeä rajapinta. Vastuukentässä havaitaan myös, että ulkoistuksissa asiakkaan tietojärjestelmätar- 
kastusten tavoitteet eivät muutu mitenkään. Tavoitettavuus ja valtuudet sekä käytettävissä olevien 
menetelmien valikoima kuitenkin suppenevat. Ulkoistussopimus nousee keskeisimmäksi työvälineeksi 
sekä asiakkaan että palvelutoimittajan puolella. Koska palvelukokonaisuus elää lähes poikkeuksetta 
voimakkaasti, tulee sopimuksenkin olla dynaaminen ja muuttuva työväline. Palvelutoimittajalla on 
asiakaskohtaisten sopimusten rinnalla omat laadunvarmistusmenetelmänsä, jotka asiakaskohtaisuuden 
sijaan kulkevat palvelu-ulottuvuudessa.

Avainsanat

Tietojärjestelmätarkastus, ulkoistus, tietotekniikka, ulkoistussopimus
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen taustaa

Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen on avainasemassa tämän päivän yrityksille ja 
yhteisöille. Tiedon ja sen käsittelyn merkitys kilpailutekijänä on kasvanut merkittävästi 
viimeisenä vuosikymmenenä ja monet liiketoiminnat perustuvat nykyään suurelta osin 
tietoon, sen hankintaan, jalostukseen ja jakeluun. Tiedonhallintamenetelmät ja tavat, joilla 
tietotekniikkaa käytetään, ovat tänä päivänä kriittisiä yritysten liiketoiminnalle ensisijai
sesti seuraavista syistä:1

• yritystoiminta on lisääntyvässä määrin riippuvaista tiedosta ja tietojäijestelmistä
• uuden tietotekniikan myötä liiketoiminnan uhat ja haavoittuvuudet monipuolistuvat 

koko ajan
• tietotekniikka2 luo mahdollisuuksia uusiin liiketoimintoihin, toimintamalleihin ja 

kustannussäästöihin
• teknologiaan ja tietojärjestelmiin tehtävien investointien laajuus ja kustannukset 

ovat liiketaloudellisesti erittäin merkittäviä.

Tietojäijestelmätarkastuksen päätavoite on tarkastaa ja varmistaa, että tietojärjestelmät 
tukevat organisaation liiketoiminnallisten tai muiden keskeisten päämäärien saavuttamis
ta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarvittava tieto saadaan oikeaan paikkaan, 
oikeaan aikaan ja oikeasisältöisenä. Tietojärjestelmien ja niihin liittyvien prosessien tilaa 
on kuitenkin vaikea osoittaa optimaaliseksi - toisin kuin järjestelmien puutteet ja korjaus
tarpeet. Tietojärjestelmien tarkastuksessa onkin olennaista pystyä ns. ”riittävällä varmuu
della” osoittamaan edelläkuvattujen tavoitteiden täyttyminen. Tarkastuksissa käsitteet 
”riittävä varmuus” ja ”vaatimustenmukaisuus” perustuvat suurelta osin organisaation 
sisäisiin näkemyksiin omista strategisesti merkittävistä toiminnoista sekä vakiintuneista 
laatutasovaatimuksista. Alan vakiintuneisiin käytäntöihin sekä kansainvälisiin standardei
hin ja suosituksiin pohjautuen voidaan tarkastuksiin luoda myös kontrollinomainen toi- 
sensuuntainen läpileikkaus. Erityisen vaativaa tietojärjestelmätarkastus on kuitenkin niissä 
tapauksissa, joissa tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä koskevat ylläpito-ja kehityspalvelut 
on osittain tai kokonaan ulkoistettu. Tällöin on sekä tarkastusvaltuuksia että 
-vastuita katsottava uudesta näkökulmasta. Vastaavantyyppisiä haasteita tulee eteen myös 
tilanteissa, joissa yritys ostaa palvelua, jonka tuottamisessa tietojärjestelmät ja tieto
tekniikka ovat kriittisessä asemassa.

Yritysten tietotekniikan ja tietojärjestelmien ylläpito-ja kehityspalvelujen ulkoistaminen 
on yleistynyt kasvavalla vauhdilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tietoteknisten 
ulkoistusten vuotuisen kokonaismäärän on arvioitu maailmanlaajuisesti jopa kaksinker

1 COBIT, 2000
2 Informaatioteknologia, Information Technology, IT
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taistuvan vuodesta 2002 vuoteen 2008 mennessä yli 23 miljardiin dollariin3. Informaatio
teknologialla on usein kriittinen merkitys ulkoistettu]en palvelujen tuottamisessa myös 
muissa kuin tietoteknisissä palveluissa. Vaikka palvelut ostettaisiinkin kokonaisuuksina, 
ei oman liiketoiminnan vastuita voi palvelujen ostamisella milloinkaan siirtää palveluja 
tuottaville yrityksille. Yritys on aina vastuussa omien palvelujensa ja tuotteidensa toimit
tamisesta omille asiakkailleen, ja sen tulee aina varmistua myös muilta ostamiensa 
palvelujen osakokonaisuuksista. Samoin ulkoistussopimusten valvontavastuu jää aina pal
velun ostajalle. Tietoteknisissä ulkoistuksissa on aina myös merkittäviä riskejä, joiden 
merkitystä omalle liiketoiminnalle usein vähätellään. Vaikka tietoj äij estelmätarkastuksen 
mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen ulkoistusstrategiaan ovat yleensä varsin rajalliset, 
voidaan tarkastustoiminnolla pitää yrityksen johto tietoisena ulkoistuksiin liittyvistä 
riskeistä sekä pyrkiä varmistamaan, että ulkoistushanketta valvotaan riittävästi ja oikein 
menetelmin. Tästä syystä ulkoistetut palvelut ovat merkittävässä osassa myös ns. 
tarkastusohjesäännössä4.

Tietoj äij est elmätarkastus tulisi periaatteessa suunnitella ulkoistettuja palveluja koskien 
samalla tavalla kuin yrityksen sisäisesti tuottamien palvelujen tarkastuskin. Vaikka tarkas- 
tustavoitteet ovatkin samanlaiset, on ulkoa ostettavien palvelujen tarkastaminen kuitenkin 
käytännössä erilaista mm. seuraavista syistä:

• palvelujen toimitus pitäisi ulkoistuksissa aina määritellä sopimuksin
• ulkoistettujen palvelujen riskit painottuvat eri alueille kuin sisäisesti tuotettujen
• osa palvelutoiminnoista jää ulkoistuksissa helposti ns. harmaalle alueelle, jolla vas

tuita ei ole määritelty selkeästi
• tarkastuksessa tarvittavien tietojen saaminen sekä kontrollien laadinta ja käyttö on 

ulkoistuksissa usein paljon vaikeampaa kuin sisäisesti tuotettujen palvelujen tarkas
tuksissa.

Tämän tutkimuksen oletuksena onkin, että tietoj äij estelmätarkastusten tulisi lähestyä 
ulkoistettuja palveluja eri painotuksin kuin yrityksen sisäisesti tuottamia palveluja.

1.2. Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja yleistettävyys

Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, mitä erityisiä vaatimuksia ja painopisteitä tieto- 
jäijestelmätarkastukselle on asetettava ulkoistettuja palveluja tarkastettaessa. Tutkimus to
teutetaan kiijallisuustutkimuksena, jota tuetaan kahdella yrityshaastattelulla.

Tutkimuksessa tarkasteltavat ulkoistetut palvelut on rajattu tietoteknisiin palveluihin, eikä 
tarkasteluun sisällytetä muun tyyppisiä palveluita silloinkaan, kun niiden tuottamisessa 
tietojärjestelmät ovat kriittisessä asemassa. Tutkimus kohdistuu ensisijaisesti palvelun 
ulkoistaneen asiakkaan tietojäij estelmätarkastuksiin. Palvelun toimittajan tietoj äij estelmä-

3 IDC, 2003
4 Audit Charter
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tarkastusten käsittelyllä pyritään vain tukemaan tutkimuksen päätavoitteiden saavutta
mista.

Käytetty tutkimusmenetelmä soveltuu hyvin tavoitteeksi asetettujen erityisvaatimusten ja 
painopisteiden hahmottamiseen. Tutkimustulosten yleistettävyyttä heikentää kuitenkin 
tutkittujen yritysten vähäinen määrä sekä haastattelujen strukturoimattomuus. Haastattelut 
on toteutettu "puoli-strukturoidusti” siten, että kysymykset ovat haastatteluissa samat, 
mutta niihin vastataan vapaamuotoisesti. Haastatteluista voidaankin poimia esiin lähinnä 
näkemyksiä sekä yksittäisten asioiden käsittelytapoja. Tutkimustulokset voisivat hyvin 
toimia pohjana esimerkiksi laajemmalle ulkoistettu]en palvelujen tarkastustapoja ja ylei
syyttä, mahdollisesti tilastollisin menetelmin selvittävälle tutkimukselle.

1.3. Tutkielman rakenne

Tutkielma esittelee ulkoistettujen tietotekniikkapalvelujen tarkastuksen ensisijaisesti suh
teessa sisäisesti tuotettujen palvelujen tarkastukseen. Tutkielman ydin on ns. 
”Muutoskuva”5, joka esittelee erityisvaatimukset ja painopisteet, jotka ulkoistaminen 
tarkastuksiin luo. Luku 2 esittelee tämän ”Muutoskuvan” eli kiteyttää keskeisimmät tutki
mustulokset.

Luvut 3-5 käsittelevät organisaatioiden hallintoa, valvontaa, tietojäijestelmätarkastusta ja 
tietoteknisiä ulkoistuksia. Tarkastelun lähtökohta näissä luvuissa on sisäisesti tuotettavat 
palvelut. Luvuissa 3-5 rakennetaan takautuvasti pala palalta luvussa 2 esitelty ”Muutos- 
kuva” ja esitetään sen taustalla olevia yksityiskohtia. Luvun 3 aihe on organisaatioiden 
hallinto, valvonta ja tarkastus. Luku kuvaa organisaation liiketoimintatavoitteiden sekä 
ulkoisen ja sisäisen valvonnan vaikutusta tietohallintamallien kautta siihen miten ja 
minkälaisia tietoteknisiä palveluita tuotetaan. Luku 3 kohdistuu ensisijaisesti tietojäijes- 
telmätarkastuksen vastuualueisiin. Luku 4 esittelee tietojärjestelmätarkastusta, sen vastui
ta, riskejä ja käytettäviä menetelmiä. Luku 4 syventää näkemystä ennen kaikkea tietojär- 
jestelmätarkastuksen kohdealueista. Luku 5 käsittelee tietotekniikan ja tietojäijestelmien 
ulkoistamista erityisesti ulkoistettavien palvelujen valvonnan ja tarkastamisen näkökul
masta. Luku 5 täydentää ti etoj äij estelmätarkastuksen kohdekenttää sekä tuo esiin tietotek
nisten ulkoistusten ominaisuuksia tästä tarkastusnäkökulmasta.

Luku 6 esittelee tarkastelluissa yrityksissä esiintulleita näkemyksiä, joiden perusteella 
rakennetaan luvussa 2 esitelty ”Muutoskuva” valmiiksi. Tutkitut yritykset toimivat siis 
kahdentyyppisessä roolissa: toisaalta ne ovat rakentamassa ”Muutoskuvaa” ja toisaalta ne 
testaavat sen toimivuutta käytännössä.

5 luku 2, kuva 1
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2. Ulkoistettu jen tietotekniikkapalvelujen tarkastus, yhteenveto

Tämä tutkimus kohdistuu tilanteisiin, joissa organisaatio (asiakas) ulkoistaa tietoteknisen 
palvelun tai osia siitä toiselle organisaatiolle (palvelun toimittaja6). Tavoite on selvittää 
erityisvaatimukset ja painopisteet, joita asiakkaan tietojäijestelmätarkastukselle on tällai
sessa tilanteessa asetettava. Perusperiaate on, että ulkoistettujen tietoteknisten palvelujen 
tarkastus toteutetaan samoin tavoittein kuin sisäisesti tuotettaville palveluille7. Palvelujen 
tuottamisessa on kuitenkin merkittäviä eroja. Jotta tavoitteet tulisivat mahdollisimman 
hyvin saavutetuiksi, tulisi ulkoistettujen tietotekniikkapalvelujen tarkastuksen poiketa pai
notuksiltaan sisäisesti tuotettavien palvelujen tarkastuksesta. Ulkoistustapauksissa tarkas
tuksen tulisi aina perehtyä erityisesti palveluhankkeen8

• tavoitteisiin ja suunnitelmiin
• sopimuksiin
• sovittuihin tarkastuksiin ja käytettäviin kontrolleihin
• testituloksiin.

Tämä tutkimus kokoaa ulkoistettujen ja sisäisten palvelujen tarkastuksessa painotettavat 
erot ns. ”Muutoskuvaksi”, jonka rakenne on esitetty kuvassa 1. Tutkimusaiheen käsittely
tapa on ensisijaisesti liiketoimintalähtöinen, jota tarkastusnäkökulma pyrkii tukemaan. 
Yhtenä johtolankana on tietoj äij estelmätarkastuksen pyrkimys aikaansaada oikeita ja tar
peellisia toimintatapamuutoksia. Keskeiset tutkimustulokset ovat nimenomaan tarkastuk
sen eroissa. Eroavaisuuksien poiminta ja niiden esitys perustuu yleisiin organisaatioiden 
valvonnan ja tietoj äij estelmätarkastuksen periaatteisiin, mistä syystä ”Muutoskuva” 
rakennetaan niihin pohjautuen vaiheittain. ”Muutoskuva” muodostuu rakenteellisesti nel
jästä kentästä:

• Vastuukenttä
Kuvaa asiakkaan ja palvelun toimittajan tietojärjestelmätarkastusvastuita ja niiden 
muutosta sisäistä palvelua ulkoistettaessa.

• Kohdekenttä
Kuvaa tietoj äij estelmätarkastuksen kohteet sisäisissä ja ulkoistetuissa palveluissa.

• Ominaisuuskenttä
Kuvaa niitä ulkoistuksissa esiintyviä piirteitä, jotka luovat paineita tietoj ärj estel
mätarkastuksen ja siinä käytettävien menetelmien muutoksiin.

• Raja-alue
Raja-aluekenttään sijoittuvat ulkoistuksissa epävarmuutta luovat ominaisuudet ja te
kijät. Näiden tekijöiden vaikutus tarkastuksiin ei ole yksiselitteinen, vaan niiden 
huomioonottaminen liittyy hyvin pitkälle tarkastuskohtaiseen soveltamiseen eli 
”vaikuttavan ja tehokkaan tarkastuksen” suunnitteluun.

tässä tutkimuksessa lyhennettynä myös muodossa “toimittaja”
7 IS Auditing Guideline, Outsourcing of IS Activities to Other Organisations
8 Internal Auditor, 2003
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”Muutoskuvan” perusajatus on korostaa sitä, minkälaisia muutospaineita palvelun ulkois- 
tus aiheuttaa tietojäijestelmätarkastukselle. Nelikenttärakenteessa näiden muutospaineiden 
vaikutus tuottaa konkreettisen tarkastuskohdelistan sekä poimii erityishuomiota vaativat 
ominaisuudet ja epävarmuustekijät.

KOHDEKENTTAVASTUUKENTTÄ
ulkoistetut palvelutsisäiset palvelut

OMINAISUUSKENTTA

tilallepoistuu

RAJA-ALUE

Kuva 1 ”Muutoskuvan” rakenne.

Tutkimusraportissa ylläkuvattu tyhjä muutoskuva täytetään pala palalta. Kuvan kentät 
rakentuvat pohjautuen organisaatioiden valvonnan, tietojäijestelmätarkastuksen ja tieto
teknisten ulkoistusten teoriatarkasteluihin sekä tutkittujen yritysten käytäntöihin. Kuvan 
nelikenttärakenne yhdistääkin teoriat käytäntöihin. ”Muutoskuva” on luonteeltaan yhteen- 
vetomainen ja sen kenttien taustalla on monia myöhempänä tässä raportissa esitettäviä 
yksityiskohtia.

Kuvassa 2 on ”Muutoskuva” valmiina eli yhteenveto tutkimustuloksista. Vastuukentässä 
havaitaan, että ulkoistuksissa asiakkaan tietojäijestelmätarkastusten tavoitteet eivät muutu 
mitenkään. Tavoitettavuus ja valtuudet sekä käytössä olevat menetelmät (ml. kontrollit) 
kuitenkin suppenevat. Ulkoistussopimus nouseekin keskeisimmäksi työvälineeksi sekä 
asiakkaan että palvelun toimittajan puolella. Koska palvelukokonaisuus elää lähes poikke
uksetta voimakkaasti, tulee sopimuksenkin olla dynaaminen, muuttuva työväline. Pal
velun toimittajalla on asiakaskohtaisten sopimusten rinnalla omat laadunvarmistusmene
telmänsä, jotka asiakaskohtaisuuden sijaan kulkevat palvelu-ulottuvuudessa.
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Kohdekentästä havaitaan palvelusopimuksen ja palvelutasojen tarkastuksen lisäksi erityi
sesti toiminnan jatkuvuuden turvaamisnäkökulma ensisijaisesti oman liiketoiminnan prio
riteetein. Toimittajan työmenetelmien ja tulosten tarkastelussa korostuvat toimittajan 
raportoinnin sisältöjä standardointi. Asiakkaan sisäisen toiminnan tarkastelu tapahtuu taas 
ennen kaikkea omien muuttuneiden kontrollien sekä ulkoistuksen tavoitteiden ja suunni
telmien kautta.

Ominaisuuskentässä korostuvat vastuun pilkkoutuminen ja valtuuksien tarkka määrittely- 
tarve. Teoreettisesti tietojäijestelmätarkastusta tulisi siirtää tasoa ylemmäs: järjestelmä-ja 
muusta teknisestä tarkastuksesta kohti palvelun vaatimustenmukaisuuden, määrittelyjen 
sekä hallinnan tasoa.

Vaikka tietoteknisten ulkoistusten ongelmat ovat usein palvelu- ja toimittajakohtaisia ja 
painottuvat usein ns. implementointivaiheeseen, on raja-alueelle mahdollista kuitenkin 
löytää myös yleisiä epävarmuutta luovia ominaisuuksia ja tekijöitä. Näitä ovat ennen 
kaikkea asiakkaan ydinosaamisen hahmottamisessa tapahtuvat muutokset sekä vaikeat 
vastuualuerajat ns. ”harmaat alueet”. Tarkastuksilla ei pyritä suoraan löytämään vasta
uksia näihin ongelma-alueisiin vaan pikemminkin hahmottamaan, miten niihin vastauksia 
etsitään, jotta parannusta syntyisi sitä kautta. Tarkastusten osalta ulkoistus luo myös haas
teita tukea asiakkaan sisäistä ulkoistusten kehitysprosessia. Oikeaoppisesti toimien asiak
kaan tulisi koko ajan analysoida erityisesti kontrollin määrää ja ulkoistuksen kustan
nusvaikutusten suhdetta asiakkaan omiin tavoitteisiin.

VASTUUKENTTÄ

asiakas
tietoha Hinta

toimittaja
kontrollit

SQilMUS
Laadunvarmistus (QA)

"tietojärjestelmätarkastus”

Virheet, viat, luotettavuus, loppu-
väärinkäytökset oikeellisuus tulokset

Z"KOHDEKENTTÄЛ
sisäiset palvelut ulkoistetut palvelut

• toiminnan jatkuvuus
• tiedon laatu
• tietojäijestelmät
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• sopimus
• palvelun jatkuvuus
• palvelutasot (SLA)

• tietoliikenne • toimittajasuhteen hallinta
• käyttöpalvelut • toimittajan raportit,seuranta
• kontrollit • omat kontrollit
• käyttö • käyttö
■ tietoturva • tietoturva
• tietohallinto • tavoitteet ja suunnitelmat

37

OMINAISUUSKENTTA
• vastuu siirtyy ja pilkkoutuu
• tarkastajan valtuuksien määrittely on vaikeaa
• asiakkaalla vastuu valvoa sopimusten ja säädöstenmukaisuutta 
■ liikesalaisuudet asiakkaan ja toimittajan puolella
• kaikki ulkoistettu on sisällytettävä tarkastusohjesääntöön

poistuu tilalle
• järjestelmä- eli sovellustark. • sopimuksen tarkastus
• teknisen infrastruktuurin • palvelutasot (SLA)

tarkastus • vaatimustenmukaisuus.
testitulokset

RAJA-ALUE
• ydinosaamisen hämärtyminen
• epämääräiset vastuurajat
• kontrollin väheneminen vs. kasvu
• kustannusvaikutuksen objektiivinen tarkastelu

• tekijänoikeudet
• tietoturva, voidaanko ulkoistaa?
• ”jaettu vastuu” > "ci kenenkään vastuu"
• "tekemisen kautta oppiminen"

У

Kuva 2 ”Muutoskuva”.
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3. Organisaatioiden hallinto, valvonta ja tarkastus

3.1. Sisäinen valvonta

Yritystoimintaan ja sen tavoitteiden saavuttamiseen liittyy aina olennaisesti riskit, jotka 
toteutuessaan vaikeuttavat merkittävästi yritystoimintaa tai ajavat yrityksen jopa kon
kurssiin. Siksi riskienhallinnalla on merkittävä rooli yritystoiminnan johtamisessa ja ohja
uksessa. Joskus ennalta-arvioidut ja -arvioimattomat riskit voivat realisoitua pitkälle yri
tyksen omasta toiminnasta riippumatta vaikkapa hyvin nopean ja epäedullisen mark
kinoilla tapahtuneen muutoksen vuoksi. Yritykset eivät kuitenkaan yleensä ole täysin voi
mattomia ympäristömuutosten edessä. Onnistuneen riskien välttämisen taustalla on usein 
toimiva sisäinen valvonta, joka antaa viitteet potentiaalisista ongelmista riittävän 
aikaisessa vaiheessa niin, että niihin ehditään asianmukaisesti reagoida.

Sisäinen valvonta on yrityksen tai muun organisaation kaikkiin toimintoihin ulottuva val
vontajärjestelmä9 10. Toimiva sisäinen valvonta tuottaa riittävän varmuuden organisaation 
tavoitteiden saavuttamisesta ainakin toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden, talou
dellisen raportoinnin luotettavuuden sekä lakien ja sääntöjen noudattamisen suhteen. 
Valvonnalla pyritään tahattomien virheiden ja tahallisten väärinkäytösten ehkäisemiseen, 
varallisuuden menettämisen ehkäisyyn, organisaation toiminnan kehittämiseen sekä yllä
tysten minimointiin. Kaiken tämän taustalla on pyrkimys tukea organisaation tavoitteiden, 
tärkeimpänä liiketoiminnallisten kannattavuustavoitteiden, saavuttamista.

Sisäinen valvonta tulee aina järjestää organisaatiokohtaisesti parhaaksi katsotulla tavalla. 
Tärkeintä on, että valvonnan tavoitteet tulevat täytetyiksi. Riippumatta organisointitavasta 
on vastuu valvonnan toimivuudesta aina organisaation ylimmällä johdolla. Yleistavoittei
na valvonnan organisoinnissa voidaan pitää tehokasta ja luotettavaa valvontaa, joka ei 
kuitenkaan saa olla liian voimakkaasti esillä, eikä se saa kohtuuttomasti rasittaa organi
saation ydintoimintoja. Optimoitavaa on yleensä siinä, että valvontajärjestelmän paran
taminen muista näkökulmista katsottuna johtaa helposti valvonnan kustannustason ja tar
vittavien resurssien määrän kasvuun.

Organisaation sisäisen valvonnan toteutus on aina riippuvainen tavasta, jolla organisaa
tiota johdetaan. Vaikka pienissä organisaatioissa sisäisen valvonnan toteutus ei yleensä 
ole niin muodollista ja niin vahvasti organisoitua kuin suurissa organisaatioissa, on tehok
kaan sisäisen valvonnan rakenne usein hyvin samanlainen. Sisäisen valvonnan voidaan 
katsoa koostuvan viidestä osatekijästä seuraavasti:11

9 käsitteet sisäinen valvonta ja sisäinen tarkkailu tulkitaan tässä tutkimuksessa samaksi
10 COSO
11 COSO, HUOM! Lueteltujen osatekijöiden selitykset ovat tähän tutkimusraporttiin tehtyjä käännöksiä, 

eikä niiden sisältö ole alkuperäisen lähteen sanatarkkaa lainausta.
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• V alvontaympäristö12
Valvontaympäristötekijöitä ovat organisaation eheys, eettiset arvot, henkilöstön 
pätevyys ja johtamisen filosofia; tapa, jolla johto jakaa toimivaltaa ja vastuita, kehit
tää henkilöstöä sekä organisaation hallituksen antamat suuntalinjat ja ohjeet. Nämä 
ympäristötekijät vaikuttavat organisaation henkeen ja sitä kautta henkilöstön 
valvontatietoisuuteen.

• Riskien arviointi13
Kaikilla organisaatioilla on sekä ulkoisia että sisäisiä riskejä. Riskien arvioinnissa 
on olennaista, että se perustuu ennalta-asetettuihin, keskenään yhdenmukaisiin 
tavoitteisiin. Tällöin arviointi on tavoitteiden saavuttamiselle olennaisten riskien 
tunnistamista sekä niiden analysointia ja riskien arvoinnin tulisikin toimia perustana 
riskienhallintaan liittyville päätöksille. Riskien arvioinnissa on aina erityisesti huo
mioitava, että organisaation taloudelliset, teollisuusalaan liittyvät, lainsäädännölliset 
ja toiminnalliset olosuhteet muuttuvat. Valvonnan on kohdistettava erityishuomio 
näihin muutoksista aiheutuviin riskeihin.

• Valvontatoiminnot14
Valvontatoimintoihin luetaan kuuluviksi ohjeet sekä politiikat ja toimintatavat, joilla 
johdon määräyksiä ja ohjeita toteutetaan. Niiden tarkoituksena on siis varmistaa, 
että tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien riskien ehkäisemiseksi tehdään kaikki tar
vittavat toimenpiteet. Valvontatoimenpiteitä tehdään läpi koko organisaation, kai
kissa sen toiminnoissa ja niitä ovat esimerkiksi: hyväksynnät, valtuutukset, veri
fioinnit, täsmäytykset, toimintojen tarkoituksenmukaisuuden tarkastukset, varalli
suuden säilymisen turvaaminen sekä työtehtävien tarkoituksenmukainen eriyttämi
nen.

• Tieto j a kommunikointi15
Jotta henkilöstö voi suoriutua työtehtävistään, tulee sen saada asiaankuuluva tieto 
tarvittavassa muodossa ja oikeassa ajassa. Liiketoiminnan johtamisessa ja ohjaa
misessa tarvittavaa toiminnallista ja taloudellista sekä lakeihin ja säädöksiin liitty
vää tietoa tuotetaan nykyään pääasiassa tietojärjestelmillä. Tehokkaan kommuni
koinnin on kuitenkin tapahduttava laajemmin kaikkiin suuntiin organisaatiossa. 
Ylimmän johdon on välitettävä henkilöstölle selkeä viesti siitä, että valvontavastuut 
on otettava vakavasti. Henkilöstössä jokaisen on ymmärrettävä oma roolinsa 
valvontajärjestelmässä sekä se miten yksittäiset toimet ja työtehtävät vaikuttavat 
toinen toisiinsa. Henkilöstöllä on oltava menetelmät tarpeellisen tiedon välitykseen 
myös ylöspäin organisaatiossa sekä tehokkaaseen kommunikointiin ulkoisten 
sidosryhmien (asiakkaat, omistajat, palvelujen ja tavarantoimittajat sekä viran
omaiset) kanssa.

12 control environment
13 riskassesment
14 control activities
15 information and communication
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• Seuranta16
Jotta sisäisten valvontajärjestelmien laatu voidaan varmistaa, on valvontajärjestel
millä oltava asianmukainen seuranta. Seuranta voi olla jatkuvaa toimintaa, jolloin se 
tapahtuu itse toimintojen yhteydessä tai se voidaan toteuttaa erillisinä arviointeina, 
joiden laajuus ja tiheys riippuu ennalta-arvioiduista riskeistä sekä käytettävien seu
rantamenetelmien tehokkuudesta. Sisäiset valvontapuutteet on raportoitava organi
saatiossa ylöspäin ja vakavat puutteet on aina raportoitava suoraan organisaation 
johdolle ja hallitukselle (tai vastaavalle).

Edelläkuvatuista osatekijöistä muodostuu yhtenäinen sisäisen valvonnan kokonaisuus, 
joka kykenee reagoimaan hyvin myös muuttuviin olosuhteisiin.

Sisäisen valvonnan tulisi auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja kannatta- 
vuustavoitteensa, estämään resurssien (mm. varallisuuden) menetystä sekä varmistamaan 
toiminnan lakien ja säädösten mukaisuus. Sisäisellä valvonnalla ei sellaisenaan kuiten
kaan voida varmistaa esimerkiksi yrityksen liiketoiminnallista menestystä, koska tehok
kaatkin valvontamenettelyt tuottavat vain informaatiota siitä, miten toiminnot edistyvät 
kohti määriteltyjä tavoitteita. Valvonnan tuottaman informaation pohjalta on organisaati
on johdon osattava tehdä oikeat toiminnalliset päätökset.

Sisäisen valvonnan roolit ja vastuut

Toimivassa sisäisessä valvonnassa jokaisella työntekijällä on valvontavastuu omien orga
nisatoristen vastuualueidensa ja tehtäviensä mukaisesti. Käytännössä useimmissa työ
tehtävissä tuotetaan informaatiota ja tehdään toimintoja, joihin sisäisen valvonnan tulisi 
kohdistua. Koko sisäisen valvonnan vastuu on kuitenkin aina organisaation ylimmällä 
johdolla. Yksikköjen vastuuhenkilöt taas vastaavat valvonnan toimivuudesta omilla vas
tuualueillaan. Merkittävin poikkeus tähän on talousjohto, jonka valvontavastuu ulottuu 
yleensä kaikkiin organisaation yksiköihin.17

Yrityksen hallitus edustaa osakkeenomistajia ja valvoo toimivaa johtoa. Suoriutuakseen 
tehtävästään hallituksen tulee voida luottaa sisäisen valvontajärjestelmän toimivuuteen ja 
valvonnan tuottamien tietojen saantiin ja oikeellisuuteen. Saadakseen vahvistuksen val
vonnan toimivuudesta, tarvitsee hallitus tuekseen hyvät tarkastustoiminnot: tilintarkastuk
sen ja sisäinen tarkastuksen.

Sisäinen tarkastus on organisaation johdon tukitoiminto, jonka merkittävä rooli on sisäi
sen valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden arvioinnissa. Sisäisellä tarkastuksella on suo
raan ylimmän johdon alaisena asemansa ja valtuuksiensa vuoksi myös merkittävä valvon
tajärjestelyjen seurantarooli.

17
monitoring
COSO
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3.2. Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastus on Suomessa lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa. Jotta riittävä toiminnan 
valvonta ja kehittäminen tulisi katetuksi, on sillä kuitenkin muitakin tehtäviä. Tilintarkas
tus jaetaan yleensä ulkoiseen ja sisäiseen tarkastukseen.18

Ulkoinen tarkastus tarkoittaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastamista 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hallinnon tarkastukseen kuuluvat muun muassa: si
säisten ja virallisten asiakirjojen, tehtyjen sopimusten sekä organisaation tarkastaminen.19 
Sisäisen valvonnan osalta tilintarkastajan on aina varmistuttava siitä, että sisäinen valvon
ta on jäljestetty asianmukaisesti ja että se toimii tarkoitetulla tavalla. Organisaation tarkas
tuksessa selvitetäänkin, miten sisäisen valvonnan tuottama informaatio on vaikuttanut teh
tyihin toiminnallisiin päätöksiin ja niiden toteutukseen. Sekä informaation tuottamisessa 
että päätösten toteuttamisessa tietojärjestelmillä on useimmissa organisaatioissa olennai
nen rooli - sama pätee myös kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadintaan. Siksi tietojärjestel- 
mätarkastus on tänä päivänä selkeästi osa myös ulkoista tarkastusta.

Tilintarkastustyössä tarvittavan tiedon keruu tapahtuu monella eri tavalla. Tiedonlähteiksi 
ovat yleensä tarjolla mm. organisaation sisäiset valvontajärjestelmät. Tilintarkastustyössä 
on tärkeää ensin varmistua sisäisen valvonnan toimivuudesta, jotta voidaan päättää missä 
määrin näiden järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan sellaisenaan käyttää tarkastustyössä. 
Sisäisten tarkkailujärjestelmien riskikohtien kartoittamisen lisäksi tilintarkastuksessa pe
rehdytään myös yritystoiminnan ulkoisiin riskeihin. Yrityksen toiminto- ja kontrolliris- 
keillä on havaittu olevan selkeästi tilintarkastajan luottamusta sisäiseen tarkastukseen ja 
valvontaan vähentävä vaikutus.20

Sisäinen tarkastus on organisaation johdon toimeksiannosta tapahtuvaa tarkastusta, jonka 
tarkoituksena on tarkastaa organisaation talouden ja hallinnon informaatiojärjestelmiä, 
jotta ne välittäisivät johdon käskyt ja ohjeet tarkoituksenmukaisella tavalla organisaatioon 
ja tuottaisivat johdolle luotettavaa ja riittävää sekä tarkoituksenmukaista informaatiota toi
menpiteiden tuloksista.21 Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu myös sisäisten valvonta
järjestelmien luotettavuuden, tarkoituksenmukaisuuden sekä tehokkuuden ja taloudelli
suuden arviointi. Esimerkiksi Kesko Oy määrittelee sisäisen tarkastuksen tehtävät seuraa
vasti: ”Yhtiöllä on pääjohtajan alaisuudessa toimiva Sisäinen tarkastus -yksikkö, jonka 
tehtävänä on arvioida ja varmistaa konsernin riskienhallinta-, valvonta-ja hallintoproses- 
sien riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta”.22 Olennaista sisäisessä tarkas
tuksessa on, että se on objektiivista ja riippumatonta toimintaa, vaikka se tapahtuukin 
organisaation johdon toimeksiannosta ja vaikka sen keskeisenä tehtävänä on auttaa johtoa

18 Riistämä Veijo, 1995, s. 65
19 Riistämä Veijo, 1995, s. 70-71
20 Jokipii Annukka, 2001
21 Riistämä Veijo, 1995, s. 65
22 Kesko, 2003
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toiminnan ohjaamisessa ja valvonnassa. Riippumattomuus tarkoittaa tarkastajan riippu
mattomuutta tarkastettavasta kohteesta organisaation sisällä. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
sisäisen tarkastuksen toimivallan tulee ulottua koko organisaation toimintaan.

Raja sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen välillä kulkee ensisijaisesti tarkastajan aseman mää
rityksessä. Ulkoinen tarkastaja on lakisääteinen instituutio, kun taas sisäinen tarkastus 
tapahtuu johdon toimeksiannosta. Tarkastukset kattavat osin samoja kohteita.23 Sisäinen 
tarkastaja tuntee yleensä hyvin tarkastettavan organisaation ja osaa valita sekä arvioida 
tarkastuskohteet erityisesti tarkoituksenmukaisuuden ja kokonaisuuden näkökulmasta. 
Vaikutuskanavat ovat sisäisellä tarkastajalla myös hieman erilaiset kuin tilintarkastajalla, 
koska sisäinen tarkastaja voi joustavammin välittää tietoa organisaation johdolle mistä 
tahansa tarkastuksen yksityiskohdasta - siitä miten asiat ovat ja siitä miten niiden tulisi 
olla. Tarkastusten toimiva yhteistyö on selkeästi organisaation edun mukaista, koska sekä 
ulkoinen että sisäinen tarkastus ovat hyvin suoritettuina puolueettomia asiantuntijanäke
myksiä tarkastuskohteen tilasta ja suositeltavista korjaus- ja kehittämistoimista. Toimiva 
ja luotettava sisäinen tarkastus on hyödyllinen apu ulkoiselle tarkastukselle.

Sisäisessä tarkastuksessa näkökulma on usein tarkastushetkessä ja siitä eteenpäin. Tarkas
tuksen tulisi toimintojen tilan havainnoinnin lisäksi tuottaa olennaisia korjaus-ja kehitys- 
ehdotuksia. Sisäinen tarkastus tukeekin organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa 
taijoamalla jäijestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- 
sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.24 Sisäisen 
tarkastuksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi voidaankin asettaa tarpeellinen toimintata
pojen muutos, ja tuolloin tarkastuksen vaikutus päättyy vasta, kun nämä kehittämiseh
dotukset on toteutettu.

Sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä on laaja ja sen vaikutusmahdollisuudet usein hyvin 
suuret. Koska monet päätökset pohjautuvat suoraan tai osittain sisäisen tarkastuksen 
raportteihin ja kehitysehdotuksiin, on organisaation kannalta erittäin olennaista varmistua 
tarkastustyön laadusta. Sisäisen tarkastuksen laadunarvioinnin osa-alueet voidaan jaotella 
seuraavasti25: toimenpide-ehdotusten merkitys, tarkastuksen tarpeellisuuteen perustuva 
tärkeys ja ajankohtaisuus, keskeisten ja tärkeiden alueiden kattaminen, vuorovaikutus ja 
palautteenanto havainnoista tarkastuskohteessa, tarkastuksen sujuvuus ja häiriöttömyys, 
tarkastuskertomuksen selkeys ja asiallisuus. Tarkastuksen laatua voidaan arvioida usealla 
eri tavalla. Laadunarviointiin voivat osallistua seuraavat26: sisäinen tarkastus oman työnsä 
arvioijana, tarkastuskohteet sisäisen tarkastustyön laadun arvioijana, muut organisaation 
sisäiset riittävää asiantuntemusta omaavat tahot sekä tilintarkastajat.

23 Riistämä Veijo, 1995, s. 69
24 Hannukkala Pekka, 2004
25 Marttila Veikko, 1998, s. 256-261
26 Marttila Veikko, 1998, s. 262-265
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Erot tarkastettavissa organisaatioissa sekä niiden lainsäädännöllisissä ja kulttuurisissa ym
päristöissä vaikuttavat siihen, miten sisäistä tarkastusta tehdään. Jotta sisäinen tarkastus 
täyttäisi vaihtelevissa olosuhteissa velvollisuutensa, on sisäisten tarkastajien kansainväli
nen jäij esto ”The Institute of Internal Auditors” määritellyt sisäisen tarkastuksen ammatti- 
standardit, joihin sitoutuminen antaa perustan sisäisen tarkastajan työn luotettavuudelle.27

3.3. Yrityksen hallinto- ja johtamisjärjestelmät

”Corporate Governance” tarkoittaa tapaa, jolla yhtiötä johdetaan ja sen toimintaa valvo
taan. Käsitteeseen voidaan sisällyttää yrityksen toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja 
valvonta sekä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan jäljestäminen. Yritysten hallinto- ja 
johtamisjäijestelmiin on alettu kiinnittää maailmanlaajuisesti tarkempaa huomiota merkit
tävien yritysskandaalien myötä (mm. Enron, WorldCom).28 Yhdysvalloissa säädettiin 
vuonna 2002 mittava lakikokoelma liittyen yritysten sisäiseen valvontaan ja mm. sisäisen 
tarkastuksen asemaan, Sarbanes-Oxley-lainsäädäntö. Tällä lainsäädännöllä on jo tähän 
mennessä ollut merkittäviä välittömiä vaikutuksia yritysten sisäisen valvonnan järjestelyi
hin USA:ssa. Suomessa ei vielä ole yhtenäistä Corporate Govemance-säännöstöä, mutta 
Keskuskauppakamarin, Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton sekä HEX Oyj:n aset
taman työryhmän toimesta on joulukuussa 2003 annettu ehdotus suositukseksi listayhtiöi- 
den hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suositus on tarkoitettu täydentämään lakisäätei
siä menettelytapoja. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät suositukset ovat29:

• yhtiön on selostettava periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty
• yhtiön on määriteltävä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet
• yhtiön on selostettava, miten sisäisen tarkastuksen toiminto on yhtiössä jäljestetty.

Keskeinen osatekijä Corporate Govemancessa on yhteistyö hallituksen, toimivan johdon, 
sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien välillä. Corporate Govemancen periaatteiden 
edistäminen ja toteutuksen arviointi onkin sisäisen tarkastuksen päätehtäviä vuonna 2004 
sekä listayrityksissä että myös muissa yrityksissä.30

3.4. Tietohallinta

Corporate Governance käsittää yhtiön hallinnon järjestämisen kaikilla alueilla. IT 
Governance31 (tietohallinta) taas pitää sisällään vastaavat asiat tietotekniikan alueella. 
Tässä yhteydessä käsite ”tietotekniikka” kattaa laite- ja ohjelmisto infrastruktuurin lisäksi 
itse tiedon sekä tietoteknisen henkilöstön ja toimitilat.

27 The Institute of Internal Auditors
28 The Institute of Internal Auditors, http://www.theiia.org/iia/index.cfm7doc_idM061
29 Hannukkala Pekka, 2004
30 Hannukkala Pekka, 2004
31 IT - Information Technology
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Tietotekniikan käyttö yritystoiminnassa on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttu
nut radikaalisti, sillä aiemmin tietojärjestelmiä käytettiin ensisijaisesti taloushallinnon, 
ryhmätyö- ja toimistotehtävien sekä joidenkin erityistehtävien alueilla. Tyypillisiä erityis
alueita olivat tekninen suunnittelu sekä jossain määrin tuotanto ja tuotetietojen hallinta. 
Tietotekniikka toimi pitkälti ”mahdollistajan” roolissa. Nykyisin tietojärjestelmät ovat 
käytössä useimpien yritysten ydinliiketoiminnassa, ja tietotekniikalla on voimakas strate
ginen merkitys. Tietotekniikan uhat ja toisaalta sen tarjoamat mahdollisuudet sekä tieto
tekniikkaan tehtävät investoinnit ovat yrityksille hyvin merkittäviä. Lakisääteisyys ja 
julkisuusmääräykset kohdistuvat entistä enemmän sekä välittömästi että välillisesti myös 
tietotekniikan alueelle. Kaikkiaan onkin hyvin perusteltua erottaa tietohallinta omaksi 
kokonaisuudekseen Corporate Govemancen sisällä. Tietohallinnan tavoitemääritykset 
ovat osittain yrityskohtaisia. Yleisluontoiset keskeiset tavoitteet voidaan kuitenkin asettaa 
seuraavasti:32

• tietotekniikkastrategia tukemaan yrityksen toiminnan tavoitteita
• tietotekniikan tuottaman hyödyn maksimointi eli arvon tuottaminen
• tietoteknisten resurssien hallinta eli tiedon, omien ja ostettavien taitojen sekä teknii

kan tarkoituksenmukainen käyttö; kustannusten optimointi
• tietotekniikan käyttöön liittyvien riskien hallinta, esimerkiksi omaisuuden turvaami

nen ja toipumiskyvyn varmistaminen, turvallisuus, toimintavarmuus ja vaatimusten
mukaisuus

• kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden onnistumisen mittaaminen ja seuranta.

Koska tietotekniikan käytön tulisi kuulua kiinteänä osana yritysten liiketoimintastrate
giaan, on se vahvasti myös yritysten ylimmän johdon ja hallituksen asia. Perustana tälle 
on ajatus siitä, että tietotekniikan hyödyntämisen onnistuminen on olennainen osa koko 
yrityksen menestystä, ja tietohallinnassa on siis enenevässä määrin kyse liiketoiminnan 
tekemisestä. Yritysjohdon näkökulmasta on merkityksellistä tietää, miten hyvin tämän 
alueen riskit ovat hallinnassa sekä miten hyvin olennaiset tietotekniset tavoitteet ja teh
tävät on tunnistettuja miten hyvin niihin on kyetty vastaamaan?

Onnistunut tietohallinta kytkee tietotekniset toiminnot kiinteästi liiketoimintaan sekä 
strategisella että operatiivisella tasolla. Toimintojen parantunut tehokkuus ja parantunut 
tuottavuus voivat näkyä käytännössä esimerkiksi seuraavasti:

• parantunut asiakastyytyväisyys (usein yrityksen sisäiset asiakkaat merkittävässä 
roolissa)

• parantunut kustannustietoisuus
• pitkäjänteiset, seurattavat toimintosuunnitelmat
• parantunut riskienhallinnan ymmärrys
• entistä vahvempi tietoisuus tietotekniikan merkityksestä yrityksen liiketoiminnassa.

32 God Lea, 2003

13



3.4.1. Tietohallintamallit

Onnistuessaan tietohallinta linkittyy kiinteästi yrityksen johtamis-ja valvontajärjestelmiin 
(kuva 3). Johtamisjärjestelmä ohjaa tietohallintaa samalla kun tietohallinnan kautta tuote
taan kriittistä syötettä yrityksen strategiaan. Tietohallinnalla pyritään varmistamaan joh
don asettamien tavoitteiden saavuttaminen tuottamalla tehokkaita ja vaikuttavia, mitatta
via parannuksia liiketoimintaprosesseihin.33

Yrityksen strategia ja tavoitteet

IT-resurssit IT-prosessit tieto

Kuva 3 Tietohallinta.

Vuorovaikutusmalli
Yrityksen johtaminen toimii tavoitteiden, resurssien, toimintojen ja valvonnan vuorovai
kutuksella. Tietohallinta perustuu vastaavaan vuorovaikutusmalliin sekä hyviin käytäntöi
hin34, joilla varmistetaan, että tietotekniikka (ml. tieto) tukee aina ensisijaisesti liiketoi
minnallisten tavoitteiden saavuttamista.35 Kuva 4 esittää tietohallinnan vuorovaikutusmal
lia.

IT Governance
Objectives

• IT ii aligned with 
the busines», 
enables the 
busines* and 
maximises 
benefits

• IT resources are 
used responsibly

• IT related risks 
are managed 
appropriately

DIRECT
IT Activities

Plamw-g and Cfrgamsatwi
Acquisition anti Im »lener tätien 
Deliver/ and Su»pert 
MomtofMX)

Шааде risks ünkH UenetRl
♦ security
♦ reliability
♦ compliance

Increase 
Automation * 
be effective

Decrease 
Cost s * be 
efficient

REPORT

Kuva 4 IT Governance, tietohallinnan vuorovaikutusmalli36.

Vuorovaikutus tapahtuu siten, että raportit esittävät IT-toimintojen tuotokset, joita valvon
nassa taas mitataan suhteessa tavoitteisiin. Valvonnan poikkeamilla ohjataan jälleen toi-

33 COBIT 2000, s. 5
34 “best practises”
35 COBIT 2000, s. 9
36 COBIT 2000, s. 10
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mintoja ja vuorovaikutussilmukka alkaa uudelleen. COBITin mukaan tietohallinnan kes
keiset tavoitteet ovat:

• IT on linjassa liiketoiminnan kanssa -> maksimaaliset liiketoimintahyödyt
• IT-resursseja käytetään tarkoituksenmukaisesti
• IT-riskit hallitaan oikein.

Tietotekniset toiminnot on COBIT-mallissa jaettu neljään osa-alueeseen37:
• suunnittelu j a organisointi
• hankinta j a toteutus
• tuotantoja tuki
• seuranta.

IT-toiminnot tuottavat liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Tiedon laadulla on useita rin
nakkaisia kriteerejä. Koska tietohallinnassa on kyse tasapainon saavuttamisesta riskien
hallinnan ja hyötyjen tuottamisen välillä, on raportoinnin ja sitä kautta myös valvonnan 
perustuttava toimintojen tuotosten arviointiin kummastakin näkökulmasta. Riskienhallin- 
tanäkökulmasta keskeiset tietokriteerit38 ovat:

• tietoturvallisuus
• luotettavuus
• lakien ja sopimusten noudattaminen.

Hyötynäkökulmasta kriteerit ovat:

• automatisointi, vaikuttavuus
• kustannusten alentaminen, tuottavuus.

Jotta yritysjohto saavuttaisi tavoittelemansa tasapainon, on johdon ensisijaisesti tunnistet
tava yrityksen tärkeimmät tietotekniset toiminnot ja kyettävä mittaamaan näiden toiminto
jen tuotoksia suhteessa liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Tätä kautta yritysjohdolle voidaan 
tarjota vastauksia tai vähintäänkin lisäselvitystä johdon itse asettamiin kysymyksiin: Mi
ten hyvin IT-riskit yrityksessämme on hallittu? Miten hyvin olennaiset tietotekniset 
tavoitteet ja tehtävät on tunnistettu? Miten niihin on kyetty vastaamaan?

Prosessimallit ja mittarit

Tietotekniikka on haastava, pitkälle vietyjä nopeasti kehittyvä erityisalue. Tietotekniikan 
tehokas soveltaminen vaatii sekä strategisella että operatiivisella tasolla usein teknistä 
perehtymistä. Liiketoimintajohdon olisi kuitenkin kyettävä strategian ja liiketoiminnalli- 
sesti merkittävien päätösten kautta ohjaamaan ja asettamaan tavoitteita myös tietohallin- 
nalle. Vaikean tehtävänsä tueksi yritysjohto kaipaa malleja liiketoiminnan ja tietohallin
nan suhteesta. COBIT Management Guidelines39 tarjoaa tähän tarkoitukseen yleiset ja

37 4 domains: Planning and Organisation, Acquisition and Implementation, Delivery and Support, 
Monitoring

38 information criteria: security, reliability, compliance, effectiveness, efficiency
39 COBIT 2000, Management Guidelines
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hyvin toimintosuuntautuneet ns. "Johdon Suuntalinjat”. Niiden tavoitteena on edesauttaa 
tiedon ja sitä hallitsevien prosessien tehokkaan valvonnan pystytystä, organisaation tavoit
teiden saavuttamisen seurantaa sekä taijota vertailukohteita40 ja ns. hyviä käytäntöjä yri
tyksen tietoteknisten prosessien kehittämiseen. Suuntalinjojen pyrkimys on siis auttaa yri
tysjohtoa varmistamaan liiketoiminnassa tarvittavien tietojen saatavuus ja laatu. Suunta
linjojen tarkoitus on vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:

• IT-valvoiman profilointi: Mikä on tärkeää? Mitkä ovat valvonnan kriittiset menes
tystekijät?

• tietoisuus: Mitkä ovat riskit, jos tavoitteet eivät toteudu?
• vertailu: Mitä muut tällä alueella tekevät? Miten mittaamme ja vertailemme omaa 

toimintaamme?

Suuntalinjat rakentuvat seuraavista osatekijöistä:

• Kypsyysmallit tietoteknisten prosessien valvontaan41
Kypsyysmallit ovat strategisten valintojen ja vertailujen tueksi. Kypsyysmallien 
tavoite on auttaa yritysjohtoa näkemään, missä tilassa tällä hetkellä ollaan, minkä
lainen yrityksen tilanne on suhteessa vastaavan teollisuusalan parhaisiin yrityksiin ja 
kansainvälisiin standardeihin sekä mikä on yrityksen tavoitetila tietoteknisissä 
prosesseissa. Kypsyysmallien avulla pyritään kuvaamaan menettelytapojen tilaa eli 
”missä ollaan ja mihin pyritään?”. Kypsyysmalli rakentuu portaittaisesti 0-tilasta 
optimoituun tilaan.

• Kriittiset menestystekijät42 (CSF)
Kriittisten menestystekijöiden määrittelyä käytetään prosessien saattamiseksi val
vonnan alaiseksi. CSF-tekijät määrittelevät, mitkä ovat yritysjohdon tärkeimmät 
toimenpiteet tietoteknisten prosessien valvonnan toteutuksessa. CSF-tekijöitä ovat 
esimerkiksi: tietohallinta keskittyy liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategisiin aloittei
siin, tietohallintatoiminnot on selkeästi määritelty sekä dokumentoitu, määritykset 
on käyttöönotettu sekä muutos- ja konfiguraatiohallinta on integroitu kaikkiin IT- 
prosesseihin.

• Tavoitemittarit43 (KGI)
Tavoitemittarien perusteella yritysjohto arvioi tietoteknisiä prosesseja suhteessa 
liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Positiivisia KGI-indikaattoreita ovat esimerkiksi: 
parantunut kannattavuus merkittävissä tietoteknisissä investoinneissa, standardoidut 
prosessit, entistä kattavampi laadun, riskien ja innovaatioiden hallinta, entistä 
nopeampi uusien järjestelmien ja toimintojen käyttöönotto, parantunut 
tietotekniikan kustannushallinta.

40 benchmarking
41 Maturity Models
42 Critical Success Factors, CSF
43 Key Goal Indicators (KGI)
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• Suoritusmittarit44 (KPI)
Suoritusmittarit ovat avainmittareita tietoteknisten prosessien tehokkuuden mittaa
misessa. Positiivisia KPI-indikaattoreita ovat esimerkiksi: parantunut tietotekniikan 
kustannustehokkuus, parantunut asiakastyytyväisyys (perustuen säännöllisiin tutki
muksiin), parantunut tehokkuus (perustuen esimerkiksi ”balanced scorecard” - 
menetelmään) sekä lisääntynyt tietoteknisen infrastruktuurin käyttöaste.

Liiketoimintasuuntautuneet IT-mallit pyrkivät edesauttamaan yritysjohtoa ymmärtämään 
ja hallitsemaan tietotekniikkaan liittyviä riskejä ja hyötyjä. ”Johdon Suuntalinjat” pyrkivät 
käytännönläheisesti edesauttamaan yritysjohtoa vastaamaan mm. seuraaviin sisäistä val
vontaa koskeviin kysymyksiin:

• Missä pisteessä olemme tällä hetkellä?
• Mihin pisteeseen yrityksemme tulisi kyetä etenemään?
• Missä pisteessä muut alan yritykset ovat?
• Mitä riskejä asioiden tekemättä jättämisillä ja epäonnistumisilla on?
• Miten tavoiteltavat hyödyt kattaisivat toteutuessaan valvontaan uppoavat kustan

nukset?
• Mitkä ovat kriittiset menestystekijämme?
• Miten mittaamme edistyneistämme ja miten vertailemme sitä muihin?

Kaikki tämä taas pyrkii vastaamaan yritysjohdon kysymykseen: Mikä on oikea tietotek
niikan valvonnan määrä, jotta tietotekniikka tukee liiketoiminnallisia tavoitteitamme?

3.4.2. Suhde lainsäädäntöön

Tietohallinnan alueella suhde lainsäädäntöön on perinteisesti ollut vaikea. Tietotekniikan 
hyödyntämistavat yritystoiminnassa reagoivat melko nopeasti teknisen kehityksen taijoa- 
miin mahdollisuuksiin. Tässä etenemisvauhdissa lainsäädäntö ja erilaiset yritystoimintaa 
koskevat suositukset eivät yleensä pysy mukana. Esimerkiksi Sarbanes-Oxley-lainsäädän- 
tö ei vielä sisällä tietoteknistä kehystä.45 Epäselvää on myös missä määrin ulkoistettuja 
tietoteknisiä toimintoja tulisi auditoida. Toisaalta monien asiantuntijoiden mielestä 
Sarbanes-Oxley ei ole tietoteknisessä mielessä niin monimutkainen kuin on oletettu, sillä 
COBIT on hyvin linjassa Sarbanes-Oxleyn kanssa yleisemmällä tasolla.

3.5. Tietojärjestelmätarkastuksen rooli

Valvonta ja riskienhallinta ovat keskeinen osa organisaation johtamista. Valvonnalla pyri
tään varmistamaan, että organisaation tavoitteet tulevat saavutetuiksi ja valvonnan päävas
tuu on aina organisaation ylimmällä johdolla. Käytännön valvontavastuu jakautuu kuiten
kin organisaatioon esimiehille ja vastuuhenkilöille sekä edelleen kaikille työntekijöille - 
kullekin omalla tehtäväkentällään.

44 Key Performance Indicators (KPI)
45 Internal Auditor, 2004
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Tarkastus on osa valvonnan toteuttamista ja myös sen ohjaamista oikeaan suuntaan46. 
Tietojäijestelmätarkastuksen tarkoituksena on varmistaa organisaation johdolle riittävällä 
varmuudella, että tietotekniikan ja tietojärjestelmien valvontatavoitteet saavutetaan. Tieto- 
jäijestelmätarkastusta tekee sekä ulkoinen että sisäinen tarkastus. Tilintarkastuksen laki
sääteinen tehtävä on tarkastaa organisaation hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Osana hal
linnon tarkastusta tilintarkastajan tulee varmistua myös organisaation sisäisen valvonnan 
riittävyydestä ja toimivuudesta. Tietojäijestelmätarkastus pyrkiikin varmistamaan, että 
organisaation tietoteknisten toimintojen valvonta on riittävää, tarkoituksenmukaista ja että 
se toimii oikein. Organisaation ylin johto on delegoinut omaa valvontatehtäväänsä 
sisäiselle tarkastukselle, ja tietoj äij estelmätarkastus kuuluu myös sisäiseen tarkastuksen 
tehtäväkenttään. Näkökulmaeroa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen välillä on mm. aika
perspektiivissä. Kun ulkoinen tietoj äij estelmätarkastus arvioi mennyttä ja kuluvaa tili
kautta, kohdistuu sisäinen tietojärjestelmätarkastus enemmän tähän hetkeen ja tulevaisuu
teen. Merkittävä osa sisäistä tietoj ärj estelmätarkastusta on koij aussuositukset, joita anne
taan havaittuihin kontrollipuutteisiin ja -heikkouksiin. Oheinen kuva esittelee tietoj äij es
telmätarkastuksen sijoittumista ulkoisen ja sisäisen valvonnan tehtäväkentässä.

Sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta

Sisäinen
tarkastus Tilintarkastus

Tietojärjestelmätarkastus

Omistajat

Kontrollit

Viranomaiset

Sisäinen
tarkkailu

Organisaation johto

Toiminnan
lopputulokset

Virheet, viat, 
väärinkäytökset

Toiminnan
luotettavuus,
oikeellisuus

Kuva 5 T ietoj ärj estelmätarkastus ulkoisessa ja sisäisessä valvonnassa.47

Valvontavastuu jakautuu siis läpi organisaation, kaikille tasoille. Liiketoiminnallisten osa- 
alueiden vastuullisilla on hyvin monipuolinen ja vaikea valvontavastuukenttä. Yksi sisäi
sen valvonnan keskeinen ongelma onkin: miten liiketoimintajohto ja liiketoimintaproses
sien vastuuhenkilöt48 voivat varmistua kontrollien riittävyydestä ja valvonnan toimivuu
desta, kun valvottavat toiminnot ja jäijestelmät edustavat nopeasti kehittyvää ja alati

46 Tietojäijestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997
47 Claritas Security Consulting, 2003
48 teollisuudessa usein “prosessien omistajat”
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muuttuvaa teknologiaa? Yksi esitetty ratkaisu tähän on edellä kuvatut prosessimallit, 
joista esimerkki on COBIT - Control Objectives49. COBIT:ssa kullakin määritellyllä tie
toteknisellä prosessilla on vastaava, helpommin ymmärrettävä, liiketoimintalähtöisesti 
kuvattu korkean tason kontrollitavoite. Korkeammalla tasolla prosessit kootaan ns. osa- 
alueisiin, joille on taas omat tavoitteensa. Tavoitteisiin on kiinnitetty myös käytännölliset 
toimenpidesuositukset, jotta tarvittavia toimenpiteitä saataisiin selkiytettyä.

COBIT on esimerkki yleiskäyttöisestä viitekehyksestä, joka on suunnattu useille eri ta
hoille. Sen kohderyhmiä ja niille soveltuvia COBIT:in käyttötapoja ovat:

• Yrityksen johto - Käyttö riskien ja kontrolli-investointien tasapainotukseen.
• Käyttäjät - Käyttö esimerkiksi omalla liiketoimintavastuulla olevan alueen kontrol

lien kehittämisessä.
• Tietojäijestelmätarkastajat - Tukemaan tarkastushavaintojen pohjalta tehtyjä päätel

miä sekä avustamaan yrityksen johdolle suunnattavien parannussuositusten teossa.
• Tietotekninen henkilöstö - Näyttämään esimerkkejä vaikkapa siitä, miten palvelu- 

toimittajan riittävästä tietoturvallisuudesta ja kontrolleista varmistutaan.

Viitekehys sisältää ns. hyviä käytäntöjä, joita on poimittu useista yrityksistä. Kehys pyrkii 
yhdistämään liiketoiminnan vaatimukset tietoteknisiin prosesseihin ja resursseihin oheisen 
kuvan mukaisesti. COBITin lähestymistavan yleisyys mahdollistaa mm. sen, että kehyk
seen sisältyvät ns. tarkastuslistat voidaan esittää avoimesti kaikille edelläkuvatuille kohde
ryhmille vahingoittamatta mitenkään tarkastuksen toteutusta.

Kuva 6 COBIT-viitekehyksen periaatteet.

Tietojäijestelmätarkastuksen tulisi perustua jo suunnitteluvaiheessa hyvään riskitietoisuu- 
teen, jotta tarkastus kattaisi vähintään kaikki keskeisimmät osa-alueet. Tietoj äijestelmätar- 
kastuksella voidaan katsoa olevan riskienhallintanäkökulmasta useita tehtäviä:

49 COBIT, 2000
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• järjestelmien, hallinnon ja käytettävien teknologioiden monimuotoisuuden arviointi
• yrityksessä käytettävien riskienhallinnan menettelytapojen arviointi
• havaittujen riskien aiheuttamien jo toteutettujen toimenpiteiden arviointi
• tuottaa ehdotuksia tarkastuksessa havaittujen riskien aiheuttamiksi toimenpiteiksi.

Yrityksen sisäistä tietoteknistä valvontaa toteutetaan kontrollien avulla. Kontrollit ovat 
menettelytapoja ja toimintoja, joilla pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen50. 
Kontrolleja ovat mm. ohjeet, politiikat, organisaatiorakenteet ja tekniset menetelmät. Käy
tännön esimerkkejä kontrolleista ovat kulunvalvonta, käyttäjätunnus ja salasana, varmuus
kopiot sekä tietojärjestelmän implementointiohje.

3.6. Hallinto, valvonta ja tarkastukset ”Muutoskuvan” vastuukentässä

”Muutoskuvan vastuukenttä” rakentuu sisäisen ja ulkoisen valvonnan taustoista, 
sisällöistä ja vastuista (kuva 8). Tietojäijestelmätarkastus on osa sekä sisäistä että ulkoista 
valvontaa, ja tietoj äij estelmätarkastuksen tavoitealue on varsin monimuotoinen. 
Keskeisimmät tavoitteet ja vastuut voidaan kiteyttää määritelmällä "tarkoituksenmukai
suus”. Tarkoituksenmukaisuus pilkkoutuu osiin seuraavasti:

• virheiden, vikojen ja väärinkäytösten havaitseminen ja esto
• tiedon luotettavuuden j a oikeellisuuden dynaaminen määrittely j a varmistaminen
• tietoteknisten toimintojen lopputulosten tarkastelu liiketoiminnallisten tavoitteiden 

valossa.

Tarkoituksenmukaisuuden toteutumista edistetään käytännössä kontrolleilla eli menettely
tavoilla, toiminnoilla ja apuvälineillä. T ietoj äij estelmätarkastuksen vastuukentässä 
kontrollit ovat rajapinta tarkastettavaan tietotekniikkaan ja tietoj äij estelmiin. Tarkastus 
kohdistuu siis ensisijaisesti kontrollien, niiden puutteiden ja virheiden havainnointiin eikä 
esimerkiksi suoraan yksittäisten ohjelmistojen toteutuksiin.

Tietohallinnan vuorovaikutus käytettävään tietotekniikkaan ja tietoj äij estelmiin on sisäi
sesti tuotetuissa tietoteknisissä palveluissa välitön. Vuorovaikutusmalli toimii dynaami
sesti ilman raja-aitoja, koska tietohallinnalla on suorat vaikutusmahdollisuudet palvelujen 
kehitykseen. Palvelun ulkoistuksessa vuorovaikutukseen syntyy raja-ai toja, koska palve
lun toimittaja tuottaa palvelut omilla tuotantomenetelmillään käyttäen myös omia laadun- 
varmistumenetelmiään. Tietohallinnan vuorovaikutusmallin tulee ulkoistuksen yhteydessä 
muuttua kahta rinnakkaista prosessia toteuttavaksi, koska nelivaiheisen prosessin (suun
ni ttele-toteuta-tarkasta-koij aa) rinnalle on otettava tämän sisäisen ja toimittajan palvelu
prosessin synkronoiva yhdistämisprosessi (kuva 7).

50 Tietojäijestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997
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• koijaa

Kuva 7 Asiakkaan j a palvelun toimittaj an prosessien sopeutus.

Palvelujen ulkoistuksen muutosvaikutuksia tietojäijestelmätarkastukseen pienentää jos 
tarkastuksilla on jo sisäisissä palveluissa ollut kontrollien muodossa selkeä rajapinta tieto
tekniikkaan ja ohjelmistoihin. Muutosvaikutus kulminoituukin tällöin palvelusopimuksen 
uuteen rajapintarooliin sekä kontrollien siirtymiseen askeleen kauemmas itse palveluista 
ja ohjelmistoista. Ulkoistettuja palveluja koskien asiakkaan omien kontrollien ensisijainen 
tehtävä on tarkkailla ulkoistussopimusta ja sen hallintaa.
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omistajat viranomaiset
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Z
valvontatoiminnot tietoja kommunikointi

tilintarkastus

suhde lainsäädäntöön
ulkoinen
tarkastus

sisäisen tarkastuksen
hyödyntäminen

Tietojäij estelmätarkastus

"What you need" "What you get"
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vuorovaikutusmalli virheet, viat, luotettavuus, toiminnan

väärinkäytökset oikeellisuus lopputulokset
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• tarkasta
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KONTROLLIT
tietotekniikka, -järjestelmät

Kuva 8 Hallinto, valvonta ja tarkastukset Vastuukentässä.
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4. Tietojärjestelmätarkastus

4.1. Tietoteknisten palvelujen sisäinen valvonta

Tieto on tänä päivänä useille organisaatioille tärkeä tai jopa tärkein omaisuus, ja siksi 
tietoteknisiltä toiminnoilta edellytetään entistä voimakkaampaa liiketoimintasuuntautunei- 
suutta. Nopeasti muuttuvassa ja kilpaillussa yritysmaailmassa johto onkin nostanut selke
ästi tietoteknisten toimintojen tavoitetasoa. Tietotekniikan tuotannolliselta käytöltä edelly
tetään tänä päivänä jatkuvaa parantamista erityisesti seuraavasti:5

• parempaa toiminnan ja tuotteiden laatua
• lisää toiminnallisuutta tietojärjestelmiin
• entistä lyhyempiä toimitusaikoja
• parempaa palvelutasoa.

Kaikki edellälistattu tulisi saavuttaa pienenevin kustannuksin. Kun vielä huomioidaan ver- 
kostoituvassa taloudessa tiedonhallintaan organisaation ulkopuolelta kohdistuvat tekniset 
haasteet sekä tietojärjestelmä- ja tietoturvaongelmien korkea julkisuusarvo, ei tiedolla ja 
sen tuottoon liittyvillä prosesseilla sekä järjestelmillä yksinkertaisesti ole varaa pettää.

Valvontajärjestelmän toteutus alkaa vaatimusten, toimintatapojen, strategioiden ja ohjei
den määrityksistä sekä laadinnasta. Valvonnan kehittäminen on jatkuva toiminto, koska 
organisaatiot toimivat muuttuvassa ympäristössä, ja niiden on menestyäkseen joko oma- 
aloitteisesti tai pakon edessä muutettava ja kehitettävä toimintatapojaan. Siksi valvonnan 
toteutumista ja sen riittävyyttä tulee seurata ja arvioida järjestelmällisesti. Tietohallinnon, 
tietojärjestelmien ja tietotekniikan valvonnan päävastuu on aina organisaation johdolla. 
Varmistaakseen liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamisen, johdon on pystytettävä 
riittävä ja tarkoituksenmukainen valvontajärjestelmä. Toimivassa valvontakokonaisuudes- 
sa jokaisella työntekijällä on käytännön valvontavastuu omien organisatoristen vastuu
alueidensa ja toimenkuviensa mukaisesti. ”Hyvällä tavalla vaikuttavan” ja riittävän val
vonnan toteuttaminen on kuitenkin erittäin haastavaa. Valvonnan keskeinen tavoite on 
liiketoiminnalle olennaisten ongelmien ehkäisy tai niiden pikainen havaitseminen ja kor
jaus. Se, mitkä asiat ovat olennaisia, on tässäkin tapauksessa suhteellista eli suoraan 
riippuvaista liiketoiminnasta ja sen tavoitteista. Tarkasteltaessa sekä kokonaisuutta että 
yksittäisiä kehityshankkeita, tulisi johdon luoda perustaa toimivalle valvontajärjes
telmälle, joka tukeutuisi esimerkiksi liiketoimintajohdolle suunnattuihin yleisiin viiteke
hyksiin ja suuntalinjoihin51 52.

51 IS Auditing Guideline, IT Governance
52 viitekehykset ja suuntalinjat on esitelty kappaleessa 3.4
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Valvonnan ainut tehtävä ei ole estää väärinkäytökset tai saada väärintekijät kiinni. Tärkeä 
tavoite on myös luoda toimiva perusta asioiden kehittymiselle oikeaan suuntaan eli edes
auttaa ns. ”jatkuvaa parantamista”.

Tiedon laatu valvonnan perustana

Sisäisellä tietotekniikan valvonnalla pyritään havaitsemaan, ehkäisemään ja kolaamaan 
liiketoiminnalle olennaiset ongelmat sekä varmistamaan, että tietotekniset toiminnot tuke
vat yrityksen liiketoimintaa. Sitä, miten optimaalisesti ne liiketoimintaa tukevat, on vaikea 
arvioida. Yksi arviointitapa perustuu ns. ”tietokriteereihin”, jotka kuvaavat minkälaista 
tietoa prosessien ja jäijestelmien tulisi pystyä tuottamaan. Tietokriteerit53 jaotellaan pää
luokkiin seuraavasti:54

• laatuvaatimukset: laatu, kustannus, toimitus
• luottamuksenvaraisuusvaatimukset: toimintojen oleellisuus ja tehokkuus, tiedon luo

tettavuus, lakien ja säädösten mukaisuus
• turvallisuusvaatimukset: luottamuksellisuus, eheys ja saavutettavuus.

Nämä pääluokat antavat yleisluontoisen viitteen siitä, minkälaista tuotettavan tiedon tulisi 
olla. Tätä luokitusta vastaan ei kuitenkaan voi vielä analysoida, miten prosessit ja 
jäijestelmät selviävät tehtävistään, sillä sisäisen tietotekniikan valvonnan perustaksi tarvi
taan itsenäiset ja tarkemmin määritellyt kriteerit. COBIT-malli määrittelee seitsemän 
tietokriteeriä55 seuraavasti:56

• Olennaisuus
Tieto on olennaista liiketoiminnalle ja se on toimitettu oikeansisältöisenä, oikeaan 
aikaan ja käyttökelpoisessa muodossa sekä johdonmukaisella eli ei-ristiriitaisella 
sisällöllä.

• Tehokkuus
Tieto on tuotettu tuottavuus- ja taloudellisesta näkökulmasta optimaalisella tavalla 
eli resurssit ovat tehokkaassa käytössä.

• Luottamuksellisuus
Tieto on vain asianmukaisten tahojen saavutettavissa.

• Eheys
Tieto on tarkkaa ja täydellistä sekä pätevää ja validia liiketoiminnalle.

• Saavutettavuus, käytettävyys
Tieto on aina tarvittaessa liiketoimintaprosessien saavutettavissa. Tämä kriteeri kä
sittää myös tarpeellisten resurssien ja osaamisen turvaamisen.

53 Luottamuksen varaisuusvaatimukset - fiduciary requirements, relevanttius - effectiveness, tehokkuus - 
efficiency, luotettavuus — reliability, lakien ja säädösten mukaisuus - compliance with laws and 
regulations, luottamuksellisuus - confidentiality, eheys - integrity, saatavuus - availability

54 COBIT 2000, s. 13
55 olennaisuus-effectiveness, tehokkuus-efficiency, luottamuksellisuus-confidentiality, eheys-integrity, 

saavutettavuus/käytettävyys-availability, vaatimustenmukaisuus-compliance, luotettavuus-reliability
56 COBIT 2000, s. 14
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• Vaatimustenmukaisuus
Tieto on lakien, asetusten ja tehtyjen sopimusten mukaista.

• Luotettavuus
Johto saa haltuunsa oikeaa tietoa organisaation johtamiseen ja taloudellisten sekä 
muiden raportointivelvollisuuksiensa täyttämiseen (yleinen luotettavuuskriteeri).

Vastatakseen liiketoimintatavoitteisiin tiedon tulee täyttää edelläkuvatut kriteerit. Tieto
tekniikan valvonnan tehtävä on tällöin seurata ja arvioida tietoa tuottavia resursseja ensisi
jaisesti siitä näkökulmasta, miten kriteerit täyttyvät (kuva 9).
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Business Opportunities 
External Requirements 
Regulations 
Risks

message
input

.Datq. 
( ation

TEC1 [NOL XiY

lysterns^

FACILT! IES
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INFORMATION
Effectiveness
Efficiency

service Confidentiality
output Integrity

Availability
Compliance
Reliability

Kuva 9 Tapahtumat-resurssit-tieto.

Esitetyt tietotekniset resurssit tulee ymmärtää laajasti eli niihin sisältyvät mm. seuraavat:

• Tieto: kaikki sisäinen ja ulkoinen, strukturoitu ja strukturoimaton tieto, grafiikka, 
ääni, jne.

• Sovellusohjelmat: sekä manuaaliset että tietojärjestelmät
• IT-teknologia: laitteistot, käyttöjärjestelmät, tietokannat, tietoliikenneverkot, jne.
• Infrastruktuuri ja fasiliteetit: kaikki ne resurssit, joilla palvelua tuotetaan ja tietojär

jestelmiä tuetaan
• Henkilöstö: henkilöstön osaaminen sekä tietoisuus ja tuottavuus suunnittelun, orga

nisoinnin, tuotannon, tuen ja seurannan osa-alueilla.

4.2. Tietojärjestelmätarkastuksen tavoitteet, tehtävät ja vastuut

Tietojäijestelmätarkastus voidaan määritellä seuraavasti:57 ”tietojäijestelmätarkastus kä
sittää kaikki ne tehtävät, joilla tutkitaan ja arvioidaan tietojenkäsittelytoimintaa, sen johta
mista ja valvontaa”. Tarkastusalue käsittää tietotekniset toiminnot hyvin laajassa mielessä 
eli siihen sisältyvät tietohallinto ja organisointi, henkilöstö, tilat, laite- ja ohjelmisto infra
struktuuri sekä yleensä myös itse tieto. Yleisperiaate on tarkastaa ja arvioida kontrollit, 
eikä tarkastukseen periaatteessa kuulu sisältötarkastusta. Tiedon sisältötarkastus tulee kui
tenkin yleensä sivutuotteena. Esimerkiksi kontrollien tarkastamisessa olennainen tehtävä

57 Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 10
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on vertailla aikaansaatua lopputulosta (tietosisältöä) jotain vaihtoehtoista tietä tuotettuun 
tai teoreettisesti pääteltyyn lopputulokseen. Kokonaisuutena tarkastuksen tehtävä on 
varmistaa organisaation johdolle, että tietotekniikan riskit ja mahdollisuudet ymmärretään 
ja hallitaan. Toisin sanoen tavoite on varmistaa, että sisäinen valvonta ehkäisee tai 
vähintään minimoi tietotekniikan liiketoimintariskit.

Sisäinen tarkastus ja siten myös tietojäijestelmätarkastus on organisaation ylimmän joh
don asettama tehtävä. Tarkastuksen ajallinen näkökulma on tarkastushetkessä ja siitä het
kestä eteenpäin tulevaisuudessa. Tarkastustoiminto pyrkii ensisijaisesti havainnoillaan 
löytämään tarkastusalueelta olennaisia heikkouksia ja puutteita. Sisäisen tarkastuksen 
luonteen mukaisesti rinnakkainen tehtävä on kuitenkin tuoda esiin kehityskohteita ja 
madaltaa niiden toteutuksen käynnistyskynnystä. Tietojäijestelmätarkastuksen tavoitteet 
voidaan kiteyttää seuraavasti:58

• varmistaa johdolle ”riittävällä varmuudella”, että valvontatavoitteet saavutetaan
• arvioida kontrollipuutteista tai -heikkouksista aiheutuvat riskit ja niiden olennaisuus
• antaa suosituksia korjaavista toimenpiteistä
• saada aikaan tarpeellisia toimintatapamuutoksia59.

Tietoj äij estelmätarkastus ei vastaa sisäisestä valvonnasta eikä sen toimivuudesta, vaan sen 
tehtävä on arvioida tietoteknisiä toimintoja, niiden johtamista ja valvontaa sekä pyrkiä 
edistämään niiden kehittämistä. Olennainen arviointinäkökulma on liiketoiminnallisten ta
voitteiden tukeminen, ja tarkastettavia toimintoja arvioidaan aina niiden tarkoituksenmu
kaisuuden, velvoitteidenmukaisuuden, taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
näkökulmista. Tietoj ärj estelmätarkastus arvioi siis yrityksen koko IT-alueen kykyä selviy
tyä tehtävistään, joista keskeisiä ovat:60

• organisaation omaisuuden turvaaminen
• tietoj en oikeellisuuden j a saatavuuden varmistaminen
• toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
• tietovarastojen eheyden säilyttäminen
• organisaation päämäärien saavuttaminen
• resurssien mahdollisimman tehokas ja taloudellinen käyttö.

Tietoj äij estelmätarkastuksen vastuu on edelläkuvatut tavoitteet ja tehtävät täyttävän tar
kastuksen toteutus. Olennainen osa tarkastusta on tarkastusraportin tuottaminen ja sen 
esittäminen sekä tarkastuksen jälkiseuranta. Tarkastus tulee aina tehdä alan ammatillisten 
standardien ja eettisten sääntöjen edellyttämällä tavalla.61

Tietoj äij estelmätarkastuksen ohella organisaatioissa tehdään tietoteknisellä alueella paljon 
muutakin ”tarkastustyyppistä” tai lähellä tarkastuksen kenttää olevaa työtä, joka monissa

58 Claritas Security Consulting, 2003
59 “change the behaviour” (Bruce Wright)
60 Tietojäijestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 17
61 ks. kohta Tietoj äij estelmätarkastaj an tehtävät ja vastuut
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yhteyksissä sekoitetaan tietoj äij estelmätarkastukseen. Vaikka nämä työt eivät suora
naisesti tarkastukseen liitykään, voi tarkastustoiminto osaltaan käyttää niitä hyödykseen. 
Tällaisia töitä ovat mm.:62

• kartoitukset: nykytilanteen selvitys ja rajaus, joka ei vielä ota kantaa asioiden tilaan
• arvioinnit: ottavat kantaa asioiden tilaan, valitulla kriteeristöllä tai ilman sellaista
• itsearvioinnit: esimerkiksi laatuauditeissa henkilöstön tekemät omat arvioinnit
• katselmukset ja katselmoinnit: esimerkiksi projektien tilanteen arvioinnit ja katsel- 

moinnit; katselmoij ilia on tällöin laadunvarmistustehtävä
• sertifioinnit: riippumattoman tahon todistus siitä täyttääkö arvioitava kohde sertifi- 

ointivaatimukset
• akkreditoinnit: vain akkreditoidut sertifiointielimet voivat myöntää päteviä sertifi

kaatteja.

"Tarkastettavuus”-käsite pyrkii kuvaamaan kohteen valmiutta tarkastukseen eli sen miten 
tarkastuksen voi olettaa onnistuvan kohteessa. Kohteen ”tarkastettavuus” arvioidaan aina 
suhteessa lähtöolettamaan: ”ilman kohtuutonta vaivaa”. Olennaisia osia tarkastettavuu- 
dessa ovat mm.:

• Mitä ohjeita, dokumentaatiota ja menetelmäkuvauksia löytyy?
• Minkälainen on tarkastuskohteen yhteistyökykyjä -halu?
• Minkälaiset ovat kohteen toimintojen jäljet? Näyttöjen haku perustuu suurelta osin 

toimintoj en j älkiin.

4.3. ”Muutoskuvan” kohdekenttä

Tarkastuskohteiden valintaan vaikuttavat monet asiat (kuva 10). Tärkeintä on tarkastuk
sella varmistaa, että tietotekniset palvelut tukevat liiketoimintaa mahdollisimman hyvin 
eivätkä aiheuta liiketoimintariskej ä. Käytännössä sekä kohteiden tarkastettavuudella että 
pitkän aikavälin kokonaissuunnitelmilla on myös merkittävä vaikutus kohteiden valinnas
sa. Sisäisiä palveluja koskien tarkastus on lähempänä järjestelmätoteutuksia (ohjelmistoja 
ja laitteistoja) kuin palvelukokonaisuuksia. Kohteiden luokittelu onkin sisäisissä palve
luissa teknislähtöisempi kuin ulkoistettu)en palvelujen osalta.

62 Claritas Security Consulting, 2003
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•käyttö

• toiminnan jatkuvuus
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IT-toimintojen keskeiset tehtävät
• organisaation omaisuuden turvaaminen
• tietojen oikeellisuuden ja saatavuuden varmist.
• toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
• tietovarastojen eheyden säilyttäminen
• organisaation päämäärien saavuttaminen
• resurssien mahdollisimman tehokas ja 
taloudellinen käyttö

Tietojäijestelmätarkastuksen tehtävät
• varmistaa johdolle, että valvontatavoitteet saavutetaan
• arvioida kontrollipuutteista ja -heikkouksista 
aiheutuvat liiketoimintariskit

• antaa suosituksia kolaavista toimenpiteistä
• saada aikaan tarpeellisia toimintatapamuutoksia
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ulkoistetut

liiketoiminnalle olennaisten 
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tai niiden pikainen 

havaitseminen ja korjaus

Kuva 10 Tarkastuskohteiden valinnan taustaa.

4.4. Sisäisen tietojärjestelmätarkastuksen organisointi

Koska sisäisen tietojäijestelmätarkastuksen tulee olla riippumaton linjaorganisaatiosta, on 
se aina organisoitava suoraan ylimmän johdon alaisuuteen. Tietojäijestelmätarkastus 
poikkeaa luonteeltaan ja tarkastuskohteiltaan kuitenkin siinä määrin muusta sisäisestä tar
kastuksesta, että se usein organisoidaan omaksi toiminnokseen yrityksen sisäiseen tarkas
tukseen. Sisäisen tietojäijestelmätarkastuksen on kuitenkin kiinteästi pidettävä yhteyttä 
sekä muuhun sisäiseen että ulkoiseen tarkastukseen, jotta tarkastustoiminnot muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden.

Organisaation tietojäijestelmätarkastuksen johto on vastuussa siitä, että tietojäijestelmä- 
tarkastus toimintona kattaa koko organisaation kaikki merkittävimmät tietotekniset riski
alueet. Yksittäiset tarkastukset perustuvat pitkän tähtäimen tarkastussuunnitelmaan, vuosi- 
suunnitelmaan tai yksittäiseen, erilliseen tarkastuspäätökseen. Yksittäinen tarkastus voi 
perustua esimerkiksi johonkin tapahtumaan, joka luo tarkastustarpeen. Tarkastusjohdon 
tehtävä on ohjata ja valvoa tarkastuksia sekä huolehtia siitä, että tarkastusresurssit ovat 
koko ajan tehokkaassa ja oikeaoppisessa käytössä. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että 
tietojärjestelmätarkastus on oikein käytettynä hyvä sisäinen konsultoiva ja kehittävä re
surssi. Mikäli organisaatiolla ei ole johonkin tarkastusalueeseen riittävän hyviä sisäisiä 
tarkastusresursseja, voidaan osa työstä hankkia organisaation ulkopuolelta. Tässä 
tapauksessa ulkopuolinen voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen omaa (sisäisen tarkastuksen
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ulkopuolista) henkilöstöä, jolla on tarkoitukseen soveltuvaa erityisosaamista.63 Tarkastuk
sen vastuu pysyy kuitenkin kaikilta osin tietojäijestelmätarkastajalla, ja muilta hankittavat 
palvelut ovat vain selkeästi rajattuja osakokonaisuuksia, joiden lopullinen tulkinta ja 
raportointimuoto jää aina tarkastajan vastuulle.

Organisaation tulee sisäisesti koko ajan varmistua tarkastustoiminnan laadusta. Laadun
kehittämisen lähtökohta on asiakastyytyväisyyden parantaminen eli tarkastusten tulee 
tuottaa sekä organisaation johdolle että johdon toiminnallisten päätösten kautta liiketoi
mintayksiköille jatkuvaa parannusta. Koska tarkastus tähtää aina olennaisten asioiden 
esiintuontiin, ei ole mielekästä luoda täysin yhdenmukaisia tehtävärunkoja tarkastuksiin. 
Tarkastuksetkin ovat yksilöitä, ja siksi laadunvarmistuksen tärkeä tehtävä on myös pyrkiä 
takaamaan tarkastustyön eheys ja luotettavuus kaikissa eri tilanteissa. Laadunvarmistus 
tuottaa myös tarkastajille palautetta, jonka pohjalta he kykenevät entistä paremmin 
kehittämään omaa osaamistaan sekä kykyään havainnoida ja raportoida löydökset.

4.5. Tietojärjestelmätarkastajan tehtävät ja vastuut

Tietojäijestelmätarkastaja toimii osana sisäistä tarkastusta ja suorittaa siis organisaation 
ylimmän johdon delegoimaa tehtävää. Tarkastajan roolissa yhdistyy tarkastuskohtaisesti 
soveltaen ohjaava, neuvova sekä tarkastava näkökulma. Tehtäväkenttään kuuluu keskei
senä tärkeiden asioiden esiinnostaminen koskien niin havaittuja heikkouksia kuin kehi
tysajatuksiakin. Konsultoivan asiantuntijan rooli ei kuitenkaan ole ristiriidassa tarkastus- 
roolin kanssa, kunhan puolueettomuus ja ennen kaikkea riippumattomuus linjaorganisaa
tiosta eivät kärsi. Tällaisen roolin puitteet tulisi kuitenkin aina määritellä tarkastusohje- 
säännössä.64 Yrityksen liiketoimintayksiköt eivät sen sijaan voi suoraan olla tietojärjestel
mätarkastajan ”asiakkaita”, vaan korjaus-ja kehitysehdotukset suunnataan aina ylimmälle 
johdolle, jonka kautta päätökset korjaus- ja kehitystoimista ohjautuvat takaisin liiketoi- 
mintayksiköihin. Käytännössä näytönhankinta tapahtuu tarkastajan kiinteässä yhteistyössä 
liiketoimintayksiköihin. Sama pätee myös kehitysehdotusten syntyyn. Tietoa välittyykin 
tarkastusten yhteydessä aina molempiin suuntiin ja joitain toimenpiteitä käynnistyy 
liiketoimintayksiköissä välittömästi65. Tämä ei kuitenkaan mitenkään hämärrä tarkastajan 
roolia, kunhan sekä organisatorinen että henkilökohtainen riippumattomuus eivät kärsi. 
Organisatorinen riippumattomuus tarkoittaa tarkastustoiminnon riittävää riippumatto
muutta tarkastuskohteesta ja henkilökohtainen riippumattomuus tarkastajan riippumat
tomuutta tarkastuskohteesta66. Riippumattomuus rikkoutuu jos tarkastajalla on jokin väli
tön valta tarkastuskohteeseen tai jos tarkastajalla on suoria raportointivelvollisuuksia sel
laisille henkilöille, joilla on välitöntä valtaa tarkastettavalla alueella.67

63 Tietojäijestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 23
64 IS Auditing Guideline, Effect of nonaudit role on the IS Auditor’s independence
65 Haastattelu T.Södergård
66 Standards for Information Systems Auditing (020)
67 IS Auditing Guideline, Organisational relationship and independence
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Tietojäijestelmätarkastajan tehtävää on vaikea määritellä yksityiskohtaisesti. Tarkastajan 
tulee suunnitella ja toteuttaa tarkastus annetuissa puitteissa siten, että kaikki olennaiset 
asiat nousevat esiin ja johtavat tarvittaviin koijaus- ja kehitystoimiin. Asioiden olennai
suuden arviointi ja monet muut tarkastuksen yhteydessä tehtävät päätökset perustuvat osin 
tarkastajan subjektiivisiin arvioihin. Tarkastajan konsultatiivinen rooli vaikuttaa 
voimakkaasti siihen, että tarkastajan tehtävien ja vastuiden täyttyminen on yleensä 
arvioitavissa vasta pitkän ajan kuluttua tarkastuksen päättymisestä. Prosessilähtöisesti 
tietojärj estelmätarkastaj an tehtävät voidaan kuitenkin kiteyttää seuraavasti:68

• vaikuttavan ja tehokkaan tarkastuksen suunnittelu: tarkastuksen tavoitteiden ja koh
teiden määrittely, tarkastusohjelman laatiminen, resurssien käytön aikatauluttami- 
nen

• näytön hankkiminen ja dokumentointi sopivia tarkastustekniikoita käyttäen siitä, 
että tarkastuskohde on riittävästi kontrolloitu ja tarkastuskohteen toiminta on sekä 
vaikuttavaa että tehokasta

• tarkastuskohteen vahvuuksien ja heikkouksien arviointi näyttöä analysoimalla
• tarkastusraportin kirjoittaminen ja esittäminen: informointi kontrollien riittävyydes

tä sekä toiminnan vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta, havainnot, johtopäätökset ja 
suositukset

• johdon jatkotoimenpiteiden arviointi sopivia seuranta- ja raportointitekniikoita käyt
täen sekä reagointi tarkastusraportissa esitettyihin suosituksiin.

Ei-tarkastava ja konsultatiivinen rooli liittyy yleensä tarkastajan osallistumiseen aloittei
den tekoon sekä työskentelyyn projektiryhmissä esimerkiksi seuraavilla alueilla:69

• tietotekniikkastrategian laadinta teknologian, sovellusten ja resurssoinnin alueella
• IT-teknologioiden arviointi, valinta ja käyttöönotto
• tietoj äij estelmien määrittely, kehittäminen j a käyttöönotto
• räätälöityjen tietoj äij estelmien sovittaminen organisaation käyttöön
• tietoturvallisuuden ja käytettävien kontrollien suunnittelu
• ”hyvien käytäntöjen” esittelyjä käyttöönotto muista organisaatioista.

Yksi valvonnan keskeinen osa-alue on laittomuuksien sekä väärinkäytösten havaitseminen 
ja ehkäisy. Tämä osa-alue on organisaation johdon ei tietojärj estelmätarkastaj an vastuulla. 
Mikäli tarkastuksissa tulee esiin näyttöä laittomuuksista tai väärinkäytöksistä on tarkasta
jan kuitenkin tuotava asia heti johdon tietoisuuteen. Lisäksi tarkastajan vastuulla on 
nostaa esiin alueet, joissa on erityisen suuri riski laittomuuksiin ja väärinkäytöksiin, vaik
kei niitä vielä olisi ilmennytkään. Niiden etsintään tähtäävät toimet eivät suoranaisesti 
kuitenkaan kuulu tarkastajan tehtäviin. Poikkeus on, jos tarkastajan tehtäväksi on annettu 
laittomuuksien ja väärinkäytösten etsintä tai näytön hankkiminen joistain ilmaantuneista 
tapauksista. Näissäkin tapauksissa tarkastajan salassapitovelvollisuus pätee. Poikkeuksen

68 Claritas Security Consulting, 2003
69 IS Auditing Guideline, Effect of nonaudit role on the IS Auditor’s independence
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tähän taas muodostavat esimerkiksi oikeuden määräys tai haaste sekä ulkoisen 
tilintarkastajan esittämä pyyntö.70

Tietojäijestelmätarkastajan tehtävien onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti tarkastajan 
uskottavuus linjaorganisaatiossa. Sisäinen tarkastustoiminto mielletään vielä tänäkin päi
vänä useissa yhteyksissä valvontatoimeksi, jonka ei koeta hyödyttävän juuri mitenkään 
tarkastettavia yksiköitä.71 Tätä hidastetta vastaan tarkastaja sotii parhaiten osoittamalla 
hyödyllisyytensä omalla toiminnallaan. Virallisen valtuutuksen tehtäväänsä tarkastaja saa 
tarkastusohjesäännöstä72, joka tulisi aina luoda tietojäijestelmätarkastusten pohjaksi.73 
Standardin mukaan tarkastusohjesäännössä tulee määritellä tarkastajan toimialue, vastuut, 
valtuudet sekä toimintaperiaatteet.

Vaikka tarkastettavat kohteet ovat lähes poikkeuksetta teknisesti erittäin haasteellisia ja 
nopeasti muuttuvia, ei tekninen osaaminen yksistään takaa tarkastustyön onnistumista. 
Tärkeää on, että tarkastaja pääsee sisään tarkastettavan yksikön toimintatapaan ja toimin
toihin sekä saa tarkastuskohteen henkilöstön yhteisessä kehittämishengessä mukaan tar- 
kastustilanteeseen. Näin ollen tarkastajan henkiset ominaisuudet ja yhteistyökyvyt ovat 
usein teknistä pätevyyttä tärkeämpiä.74 Tietoj äij estelmätarkastaj an on kuitenkin 
ehdottomasti oltava teknisesti pätevä ja hänen on omattava tarkastuksen suorittamisessa 
tarvittavat taidot ja tietämys. Hänen on myös ylläpidettävä teknistä osaamistaan jatkuvalla 
kouluttautumisella, minkä merkitys kasvaa teknisen kehityksen nopeutuessa jatkuvasti.75

Eettiset säännöt ja ammatillinen huolellisuus

Luotettavuus on tarkastustoiminnon keskeinen perusta. Jos luotettavuus horjuu, esi
merkiksi huolimattomuussyistä tai arviointivirheistä johtuen, on sisäinen tietoj äij es- 
telmätarkastus hyödytöntä puuhastelua. Tietoj ärj estelmätarkastaj an subjektiivisilla näke
myksillä ja arvioinneilla on kuitenkin yleensä tarkastuksissa suuri merkitys. Tästä syystä 
on erittäin olennaista, ettei tarkastajan intressejä tai ammatillista pätevyyttä voida 
missään vaiheessa kyseenalaistaa. Organisaatioissa on sisäisiä menettelytapoja, joilla 
valvotaan myös tietoj äij estelmätarkastaj ia ja heidän toimiaan. Tarkastajan sitoutuminen 
ammatillisiin standardeihin ja etiikkaan antaa lisäluotettavuutta. Tietoj äij estelmä
tarkastaj an tulee noudattaa ISACAn76 määrittelemiä ”eettisiä sääntöjä”77. Hänen on myös 
tarkastustyössään noudatettava ammatillista huolellisuutta ja auditointistandardeja.78 
Ammatillinen huolellisuus korostaa sitä, että koska tarkastajalla on normaalia

70 IS Auditing Guideline, Irregularities and Illegal Acts
71 Haastattelu T. Södergård
72 audit charter
73 Standards for Information Systems Auditing (010)
74 Haastattelu J.Hurskainen
73 Standards for Information Systems Auditing (040)
76 IS AC A, Information Systems Audit and Control Association
77 Eettiset säännöt - Code of Professional Ethics
78 Standards for Information Systems Auditing (030)
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syvällisempi osaaminen omalla alueellaan, on hänellä myös oltava normaalia korkeampi 
vaatimustaso työnsä tekemisessä. Syvällisestä osaamisestaan ja ammatillisesta huolelli
suudestaan huolimatta tarkastaja saattaa kuitenkin vetää vääriä johtopäätöksiä 
havainnoistaan. Virheet ovat inhimillisiä, eikä niiden paikoittainen esiintyminen sellaise
naan ole ristiriidassa riittävän ammatillisen huolellisuuden kanssa. Eettiset säännöt mää
räävät kuitenkin, että tietojäijestelmätarkastajan on:79

• tietojärjestelmien standardeja, proseduureja ja kontrolleja koskien tuettava niiden 
käyttöönottoa ja rohkaistava niiden yhdenmukaista käyttöä

• palveltava puolueettomasti sekä ahkeralla, lojaalilla ja rehellisellä tavalla kaikkien 
asiaankuuluvien osapuolten etua

• säilytettävä tehtävissään saamansa tiedon yksityisyys ja luottamuksellisuus, poik
keuksena tiedon julkistaminen lain edellytyksin viranomaisille; saamaansa tietoa 
tarkastaja ei saa käyttää omaksi hyödykseen eikä julkistaa asiaankuulumattomille 
tahoille

• suoritettava tehtävänsä riippumattomalla ja objektiivisella tavalla sekä vältettävä 
samanaikaisesti kaikkia muita toimintoja, jotka olisivat tähän ristiriidassa

• ylläpidettävä osaamistaan tarkastamisen ja tietojäijestelmäkontrollien alueella
• otettava vastaan vain sellaisia tarkastustehtäviä, joista suoriutumiseen voi kohtuu

della olettaa oman ammattitaitonsa riittävän
• suoritettava kaikki tehtävät ammattinsa edellyttämällä huolellisuudella
• esitettävä tarkastuksen tulokset ja suoritetut tarkastustehtävät kaikille asiaankuulu

ville osapuolille; raportoinnin tulee paljastaa kaikki olennainen materiaali siten, että 
raportin sanoma ei vääristy ja laittomuudet tulevat julki

• tukea asiakkaiden, kolleegojen, yritysjohdon ja ns. suuren yleisön tietoisuutta ja ym
märrystä tietoj äij estelmätarkastuksen alueella

• noudattaa asianmukaista käytöstä ja esiintymistä sekä pidättäytyä kaikesta amma
tilleen häpeällisestä ja alentavasta käytöksestä.

4.6. Tarkastusprosessi ja -menetelmät

Tietoj äij estelmätarkastaj an on aina huolehdittava vaikuttavan ja tehokkaan tarkastuksen 
suunnittelusta, jotta tarkastustavoite saadaan selkeytetyksi ja voidaan varmistua siitä, että 
tarkastus noudattaa ammatillisia tarkastusstandardej a.80 Vaikka tarkastukset etenevätkin 
yksilöllisesti kussakin tapauksessa olennaisten asioiden esiintuomiseksi, voidaan tietoj är- 
jestelmätarkastusprosessille määritellä yleinen vaiheistus seuraavasti:81

• suunnitteluja hallinta, valmistautuminen
• tarkastaminen j a näyttö
• havaintoj en käsittely j a raportointi
• seuranta ja jälkitarkastukset.

79 Code of Professional Ethics
80 Standards for Information Systems Auditing (050)
81 Claritas Security Consulting, 2003
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4.6.1. Suunnittelu ja hallinta, valmistautuminen

Tarkastustoiminnon suunnittelun ja hallinnan perustana ovat pitkäntähtäimen suunnitel
mat ja vuosisuunnitelmat sekä budjetit. Tarkastusten priorisointi tapahtuu organisaatio
kohtaisesti eri tavoin riippuen esimerkiksi liiketoiminta-alueesta, -mallista ja organisaa
tion rakenteesta. Keskeinen priorisointitekijä on yleensä kohteen riskialttius82. Periaattees
sa kuitenkin kaikki kohteet tulisi pitkällä aikavälillä tarkastaa ainakin kerran. Tarkastus
kohteiden valintaan vaikuttavat mm.:

• pitkän aikavälin tarkastussuunnitelma
• kohteen kriittisyys: esimerkiksi tietojäijestelmä, joka kohdistuu suoraan kriittiseen 

liiketoimintaprosessiin
• kohteiden suuruus: käsiteltävät rahamäärät, järjestelmien käyttäjämäärät, kehitys

resurssit, jne.
• organisaation johdon esittämät toiveet
• laki-ja säädösvelvoitteet
• mahdollisten ongelmatilanteiden julkisuusarvo
• sekä erityishuomio jollain aikaväleillä kaikille niille kohteille, jotka eivät täytä 

mitään edelläkuvatuista valintaperusteista

Yksittäisen tarkastuksen suunnittelu tuottaa tarkastussuunnitelman ja tarkastusohjelman83. 
Suunnitelman laatii vastuullinen tarkastaja ja suunnitelma lähetetään yleensä tarkastus
kohteen kommentoitavaksi ennen tarkastusta. Suunnitelmaan sisällytetään mm.: tavoitteet, 
rajaukset, resurssit, aikataulu ja vaiheet, käytettävät tarkastusmenetelmät ja kriteeristöt 
sekä luettelo haastateltavista.84 Suunnitelmavaiheessa tarkastajille tulee syntyä ymmärrys 
tarkastettavasta kohteesta, sen toiminnasta ja keskeisistä tekijöistä. Suunnitelma ”elää” 
tarkastuksen edetessä ja raportointi vaiheessa sitä voidaan käyttää raportin johdanto- 
osiona. Suunnitelman läpikäynti kohdealueen edustajien kanssa tapahtuu yleensä inter
aktiivisesti, ja sillä pyritään varmistamaan esimerkiksi tarkastuksessa tarvittavien tietojen 
keruun, tarvittavien pääsyoikeuksien määritysten ja apuvälineiden hankinnan käynnistä
minen.

4.6.2. Tarkastaminen ja näyttö

Tarkastajan hankkima riittävä, olennainen, luotettava ja käyttökelpoinen näyttö on se, 
johon tarkastuksen johtopäätösten, havaintojen, tulkintojen ja tarkastustulosten perustelu
jen tulee aina pohjautua.85 Tarkastaja voi tehdä havaintoja monin tavoin mm.:86

• tutkimalla dokumentaatiota

82 ks. luku 4.7 Riskit
83 Tarkastusohjelma on käsitteenä hyvin lähellä tarkastussuunnitelmaa. Tarkemmin määriteltynä sen voi 

kuitenkin katsoa käsittävän sen osan suunnitelmasta, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti mitä 
tarkastuksessa tehdään ja miten.

84 Tietojäijestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 28-29
85 Standards for Information Systems Auditing (060.020)
86 Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 29
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• haastattelemalla henkilöstöä
• testaamalla ja tarkkailemalla toimintoja
• todentamalla asioita esimerkiksi tallenteista
• käyttämällä tarkistus- j a kysymyslistoja

Tarkastustoimenpiteet ja havainnointitavat tulee valita niin, että havaintoriskit voidaan 
mahdollisimman hyvin minimoida. Erityisesti tarkastusapuvälineitä käytettäessä näytön 
hakuun on huomioitava, ettei tarkastustoiminta saa missään olosuhteissa vaarantaa nor
maalia operatiivista liiketoimintaa.

Tarkastustoiminta perustuu suurelta osin ns. työpapereihin87, jotka sisältävät kaikki tar
kastuksessa tehdyt havainnot. Vaatimus työpaperien tuottamisesta pohjautuu ISACAin 
suositukseen nro 7, joka asettaa tietojärjestelmätarkastajalle todistettavuuden vaatimuk
sen.88 89 Työpaperit toimivat myös laadunvarmistustehtävässä, ja jo pelkästään niiden perus
teella toisen tarkastajan tulisi päätyä pitkälle samanlaisiin johtopäätöksiin kuin ko. tarkas
taja itse. Työpaperit sisältävät myös positiiviset havainnot. Tarkastusraportin laadinta 
perustuu puhtaasti näihin työpapereihin, koska raporttia laadittaessa tarkastaja ei voi enää 
vain "muistella”, miten tarkastus eteni ja minkälaisia havaintoja tehtiin.

Soveltuvat tarkastusmenetelmät vaihtelevat tarkastettavasta kohteesta riippuen.84 Esimer
kiksi sovelluskontrollien90 testaaminen voidaan toteuttaa seuraavin tavoin:

• testidatamenetelmä
• sisäänrakennetut testiominaisuudet, ns. ”dummy entities”: sovelluksen sisällä on 

valmiina esimerkiksi testiasiakkaita, organisaation testiosastoja sekä testihenkilöitä
• testijeukkojen arviointi91 : sovellukseen jätetään pysyvästi testitapausjoukkoja, joihin 

liittyvää testiaineistoa voidaan käsitellä ja tarkastella myöhemmin. Tällöin esimer
kiksi ohjelmistopäivitysten yhteydessä voidaan tarkistaa tietojen muuttumattomuus.

• rinnakkaisajo, simulointi: vanhan ja uuden jäijestelmän rinnakkaisajo sekä vertailu 
ja kiinnostavien kuvitteellisten tapausten simulointi.

Tarkastettavien tapahtumien valinta ja seuranta voidaan tehdä seuraavasti:

• kokeillaan kontrolleja ns. ”poikkeuksellisella” datalla
• käytetään ns. ”upotettua tarkastumoduulia”, joka tekee järjestelmän normaalin käy

tön ohessa tarkastusta avustavaa työtä laskemalla esimerkiksi välisummia tai kokoa
malla kiinnostavia lokitietoja ja raportoimalla niitä tarvittaessa vaikuttamatta kui
tenkaan sovelluksessa käsiteltävien tapahtumien kulkuun

87 Claritas Security Consulting, 2003
88 Tietojäijestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 31
89 Esitettävät tarkastusmenetelmät ja -tekniikat on poimittu Claritas Security Consulting, 2003 -aineistosta. 

Aineistosta poimittuihin kohtiin on kuitenkin lisätty selitykset omin sanoin.
90 ks. Luku 4.8 Kontrollit
91 base case system evaluation

33



• laajennetut tietueet: säästetään esimerkiksi vanhoja datoja tai tehdään ylimääräisiä 
lisätietojen tallennuksia tarkastuksen helpottamiseksi.

Järjestelmien sisältämän datan verifioinnissa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

• yleiset ja erityistarkoituksiin suunnatut tarkastusohjelmistot
• "maalaisj ärj en” käyttö j a datan j ärkevyyden arviointi
• vertailutestit: vertailuissa käytetään useita eri tapoja tuottaa dataa (esim. useat ver- 

tailuohjelmistot) ja katsotaan onko lopputulos niissä sama.

4.6.3. Havaintojen käsittelyjä raportointi

Tietojärjestelmätarkastajan on annettava tehdystä tarkastuksesta raportti, jossa hänen tulee 
selvittää tarkastuksen tavoitteet, tarkastusaj ankohta sekä suoritetun tarkastustyön laatu, 
laajuus ja rajaukset. Raportin tulee kuvata tehdyt havainnot, johtopäätökset ja suositukset 
niihin mahdollisesti liittyvine varauksineen sekä listata raportointia edellyttävät lisä- 
huomiot. Lisäksi raportissa on selkeästi määriteltävä kenelle raportti on suunnattu.92 
Tarkastusraportti vaikuttaa olennaisesti siihen, miten hyvin tarkastustoiminta pystyy 
vaikuttamaan havaittujen puutteiden ja virheiden korjauksiin sekä tarvittavien 
kehitystoimien käynnistämiseen. Raportilla on keskeinen merkitys tarkastuksen tavoittei
den saavuttamisessa siitäkin huolimatta, että laadukkaassa tarkastuksessa tarkastaja pitää 
kohteen johdon informoituna tarkastuksen etenemisestä koko tarkastuksen ajan. Osa 
tarkastuksessa esiintulevista asioista tulee käytännössä myös tarkastuskohteen henkilöstön 
tietoon jo tarkastuksen yhteydessä. Tällainen epävirallinen viestintä korostuu erityisesti 
silloin, kun havaitaan kiireellistä korjausta edellyttäviä asioita.

Tarkastusraportti laaditaan tarkastajan työpapereihin pohjautuen93 eli raportissa esitettävät 
havainnot on kirjattu jo tarkastuksen aikana. Tarkastaja laatii ensin raportista luonnoksen 
ja antaa sen tarkastuskohteen vastuuhenkilöille kommentoitavaksi. Tältä pohjalta muodos
tetaan lopullinen tarkastusraportti, joka yleensä jaetaan tarkastettavan organisaation ja tar
kastuskohteen johdolle tai tarkastuksen tilaajalle.

Kaikista tarkastushavainnoista eli ns. poikkeamista on raportissa kuvattava seuraavat 
asiat:94’95

• Tilanne
Tarkka kuvaus siitä, missä tilanteessa havainto tehtiin.

92 Standards for Information Systems Auditing (070.010)
93 ks. Luku 4.6.2
94 Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 32
95 tilanne-condition, kriteeri-criteria, syy-cause, vaikutus-effect, päätelmä-conclusion, suositus- 

recommendation
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• Kriteeri
Se säädös, ohje, standardi tai kuvattu toimintamalli, jota tarkastaja käytti mittarina 
luokitellessaan asian havainnoksi. Kriteeri kuvaa miten asian pitäisi olla, eli miksi 
tästä syntyi tarkastushavainto.

• Syy
Miksi asiantila on näin? Mistä tämä tarkastajan mielestä johtuu?

• Vaikutus
Mitä vaikutuksia puutteella on ollut tai voi olla? Mitä tästä seuraa? Vaikutus kuvaa 
tarkastushavainnon merkitystä ja sen aiheuttamaa riskiä liiketoiminnalle.

• Päätelmä
Tarkastajan mielipide havainnosta.

• Suositus
Tarkastajan suosittelema yleisluontoinen ratkaisu siihen, miten tarkastushavainto 
voidaan korjata.

Ennen kuin tarkastushavainto johtaa jatkotoimiin, antaa tarkastuskohde siihen usein oman 
vastineensa. Vaihtoehtoisesti tarkastuskohteen kanssa voidaan sopia korjaustoimenpiteet, 
jotka myös aikataulutetaan.

4.6.4. Seuranta ja jälkitarkastukset

Sitä, miten tarkastus johtaa korjaus-ja kehitystoimiin, tulee seurata ja valvoa aktiivisesti. 
Tietojäijestelmätarkastajan on arvioitava ovatko aiemmin tehdyt havainnot, johtopäätök
set ja suositukset johtaneet tarvittaviin toimenpiteisiin kohtuullisessa tai sovitussa ajassa.96 
Mikäli sovittuja tai suositeltuja toimenpiteitä ei ole tehty tai edes käynnistetty, tulee 
vastuuhenkilöillä olla siihen perusteltu syy.

4.7. Riskit

Riski määritellään usein vahingonvaaraksi tai tappionuhaksi, jonka vaikutus on toteutues
saan negatiivinen. Riski käsitteenä pitää usein käytännössä sisällään kaksi osatekijää: ris
kin vakavuuden ja sen toteutumistodennäköisyyden. Riskin vakavuus kvantifioidaan 
monissa yhteyksissä riskin esiintymistaajuudella,97 Liiketoiminnassa riskejä esiintyy sekä 
strategisella että operatiivisella tasolla. Strategisen tason riskit liittyvät yrityksen mahdol
lisuuksiin tehdä tai kehittää jatkossa liiketoimintaansa. Operatiiviset riskit taas voidaan 
luokitella vahinko-, vastuu- ja sopimusriskeihin. Koska liiketoiminnan johtaminen on 
olennaiselta osaltaan riskienhallintaa, pyrkii johto myös sisäisellä valvonnalla edistämään

96 Standards for Information Systems Auditing (080.010)
97 http://riskianalyysi.vtt.fi
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sitä. Johto perustaa päätöksensä sisäisen valvonnan tarpeesta ja määrästä usein siihen, 
minkälaisen riskitason se on valmis hyväksymään.48

Sisäisen valvonnan vahva riskienhallinnallinen näkökulma johtaa siihen, että organisaa
tion riskienhallintamenettelyj en arviointi on keskeinen tehtävä tarkastustoiminnassa. Tie- 
tojäijestelmätarkastuksessa riskienhallintanäkökulma korostuu myös siksi, että tietoteknii
kan liiketoiminnalle aiheuttamat riskit ovat usein varsin merkittäviä ja niitä on vaikea hal
lita. Tarkastustoiminnassa on tärkeää huomioida, ettei kaikkia tietoteknisiä riskejä voi 
hallita eikä edes arvioida, koska niille on tyypillistä hyvin moninaiset välilliset vaikutuk
set. Tietotekniikan riskienhallinnalle soveltuukin hyvin ns. riskiohjautuva menettelytapa, 
jossa riskien todennäköisyyden ja niiden vakavuuden arviointi ohjaa ensisijaisten toimen
piteiden kohdistamista.

Riskienhallinnan lähtökohdaksi on otettava organisaation toimintojen kehittäminen, jol
loin se käsittää mm. toimintatavat, osaamisen ja johtamisen. Vasta toissijaisena tulevat 
varsinaiset tekniset suojauskeinot." Tietoteknisellä alueella tämä on erityisen perusteltua, 
koska siellä riskienhallinnan haasteet muuttuvat voimakkaasti ajan ja teknologisen kehi
tyksen myötä. Potentiaalisten teknologiariskien osoittaminen on erittäin hankalaa tek
nisten ympäristöjen kompleksisuuden ja jatkuvan muutoksen vuoksi. Johdolla ei usein
kaan ole muuta keinoa kuin rajoittaa henkilöstön mahdollisuudet käyttää järjestelmiä niin 
kapeiksi kuin työtehtävien asianmukainen hoito sallii.98 99 100 Tähän toimintamalliin tuottaa 
ongelmia kuitenkin tietotekniikan käytön jatkuva monipuolistuminen, joka verkottuvassa 
taloudessa koskee kaikkia organisaatioita, panostivatpa ne itse tietotekniikkaan tai eivät ja 
rajoittivatpa ne omien järjestelmiensä käyttöä tai eivät. Keskeiseksi riskialueeksi on ene
nevässä määrin tullut ihminen eli järjestelmien käyttäjä. Tänä päivänä merkittävä osa 
käyttö-, häiriö- ja tietoturvariskeistä kulminoituu käyttäjäkuntaan.101 Osa näistä riskeistä 
syntyy osaamattomuudesta järjestelmien monipuolistuessa ja monimutkaistuessa. Toisen
lainen esimerkki on tietoturva-alueella ns. sosiaalinen hakkerointi (social engineering), 
jossa asiaton pääsy organisaatioiden järjestelmiin ja tietoihin hankitaan käyttämällä tar
koituksellisesti organisaation omaa henkilöstöä hyväkseen. Tätä kautta syntyvät tietovuo
dot ovat tänä päivänä Suomessa merkittävä riski yrityksille.102

Tietojäijestelmätarkastustoiminnan suunnittelu ja tarkastuskohteiden valinta perustuu 
luonnollisella tavalla riski tietoisuuteen eli riskien tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Tar
kastustoiminnan näkökulmasta riskit voidaan jakaa seuraavasti:103

98 IS Auditing Guideline, Use of Risk Assesment in Audit Planning (1.2.2)
99 Valtiovarainministeriö: Ohje riskien hallinnasta tietoturvallisuuden edistämiseksi, s. 10
100 Internal Auditor, joulukuu 2003
101 IT-Viikko, 25.3.2004
102 IT-Viikko, 25.3.2004
103 Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry, 1997, s. 13
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• Liikeriski
Sellaiset riskit, jotka pitkällä aikavälillä voivat haitata merkittävästi tai jopa lopettaa 
koko liiketoiminnan.

• Tarkastusriski
Tietojäijestelmätarkastuksessa ei havaita tiedoissa, dokumenteissa ja raporteissa 
olevia merkittäviä virheitä tai puutteita. Tarkastusriskin alueelle kuuluu myös mah
dollisuudet tarkastusraportin johtopäätösten ja suositusten väärinymmärtämiseen ja 
sen seurauksena virheellisten toimintapäätösten tekoon.

Tietojäijestelmätarkastajan tulee tunnistaa seuraavantyyppiset riskit ja määritellä niiden 
esiintymistasot:104,105

• Synnynnäinen riski
Synnynnäinen riski on tarkastuskohteen riskialttius tilanteessa, jossa minkäänlaisia 
sisäisiä kontrolleja ei ole käytössä. Esimerkiksi jos yksittäisellä minkäänlaiseen 
verkkoon kytkemättömällä tietokoneella ei käytetä mitään liiketoimintakriittisiä 
sovelluksia, on sen synnynnäinen riski hyvin pieni. Käyttöjäijestelmien tietoturvalli
suuteen taas liittyy suuri synnynnäinen riski, koska mahdollisten tietoturva-aukko
jen kautta voidaan päästä muuttamaan sovelluksia tai niiden dataa. Tästä voi seurata 
merkittäviä liiketoiminnallisia haittoja, koska organisaation johto voi saada hal
tuunsa virheellistä tietoa tai estyä saamasta liiketoiminnallisissa päätöksissä tarvitta
vaa dataa.

• Valvontariski
Valvontariski liittyy siihen, miten hyvin käytössä olevat kontrollit toimivat. Kyse on 
siis siitä, että kontrolli ei ehkäise, havaitse tai korjaa virheitä riittävän aikaisessa vai
heessa. Esimerkiksi automatisoitujen tiedon tarkastusproseduurien (validointi) val- 
vontariskit ovat yleensä pieniä, koska ne tulevat käytössä jatkuvasti testatuiksi. Säh
köisen tiedon manuaalinen läpikäynti taas voi sisältää merkittävän valvontariskin, 
koska läpikäynti on luonteeltaan poimiva. Tulosjoukosta on helppo nähdä, että 
kaikki tuloksiin poimitut täyttävät annetut poimintakriteeerit, mutta varmuutta ei ole 
siitä, että tulosjoukko on täydellinen.

• Havainnointiriski
Havainnointiriski tarkoittaa sitä, että tarkastuksessa ei välttämättä havaita kaikkia 
olennaisia asioita. Esimerkiksi katastrofipalautussuunnitelman puuttumisen havain
nointiriski on melko pieni, koska sen olemassaolo on helppo tarkastaa. Tietojärjes
telmien turva-aukkojen tunnistamisessa taas on suuri havainnointiriski, koska tar
kastuksessa ei yleensä ole käytössä seurantatietoja (ns. lokitiedot) koko sovelluksen 
käyttöajalta. * *

104 IS Auditing Guideline, Use of Risk Assesment in Audit Planning
105 synnynnäinen riski-inherent risk, valvontariski-control risk, havainnointiriski-detection risk
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4.7.1. Riskienhallinta

Riskienhallinta perustuu riskien toteutumistodennäköisyyksien sekä riskien toteutumisesta 
seuraavien vahinkojen olennaisuuden ja vakavuuden arviointiin. Järjestelmällisesti ris
kienhallintaa voidaan kehittää organisaationlaajuisen riskienhallintastrategian luonnilla ja 
käyttöönotolla. Riskienhallinta on osa johtamista, ja se lähtee organisaation ylimmästä 
johdosta. Linjajohdon on tarpeellista omaksua riskienhallinnan toimintamallit ja viedä tätä 
ajattelua eteenpäin kaikilla organisaatiotasoilla, koska riskienhallinta ei toimi riittävän 
tehokkaasti vain riskienhallinnan ammattilaisten hoitamana.

Riskienhallintaa voidaan kuvata vaiheittaisena prosessina oheisen kuvan mukaisesti106 107. 
Tarkastustoiminnon näkökulmasta riskienhallinta lähtee olennaisten uhkien ja uhkateki
jöiden tunnistamisesta. Niiden pohjalta arvioidaan riskien todennäköisyys ja vakavuus 
sekä käytössä olevat kontrollit. Suhteuttamalla nämä arviot olemassaolevaan riskienhal- 
lintastrategiaan saadaan perusteet kontrollien valintaan ja suositteluun. Seuraava vaihe on 
suositusten toteuttaminen. Tarkastustoiminnan seurantavaihe kohdistuu näiden suositusten 
toteutusten lisäksi siihen, miten säännöllistä ja suunnitelmallista riskien arviointi on.

Arvioinnin suunnittelu

Uhkien tunnistaminen

Riskin suuruuden määrittäminen

n.c

S
55
E

f

Seuraukset Todennäköisyys

3
3

JS
S.
a
3o

Ui

Riskin merkittävyydestä 
päättäminen

Toimenpiteiden valinta ja toteutus

Kuva 11 Riskien hallinnan ja arvioinnin vaiheet.

Perusperiaate on se, että merkittäviin riskeihin on aina reagoitava. Riskejä voidaan hallita 
monin keinoin, joista keskeisimmät ovat:

106 Suominen A. 2003, s. 28
107 Valtiovarainministeriö: Ohje riskien hallinnasta tietoturvallisuuden edistämiseksi, s. 15
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• Riskin välttäminen
Riskin välttäminen on sama kuin riskin 100% poistaminen. Yleensä tämä ei ole 
mahdollista muuten kuin pidättäytymällä kokonaan ko. toiminnasta.

• Riskin poistaminen
Joissain tapauksissa yksittäinen riski voidaan poistaa kokonaan. Riskin poisto saat
taa kuitenkin aiheuttaa muiden riskien kasvua tai jopa kokonaan uusien riskien 
syntymistä. Riski voi siis muuttaa muotoaan ja mahdollisesti todennäköisyyttään tai 
vakavuuttaan. Näin ollen riskin 100% poistaminen ei yleensä ole mahdollista.

• Riskin pienentäminen
Riskin pienentäminen tarkoittaa riskin seuraamusten pienentämistä, joka voi tapah
tua joko riskin todennäköisyyttä tai vakavuutta pienentämällä.

• Riskin siirtäminen
Riskin siirtämiseen käytettäviä keinoja ovat mm.: vakuutus ja erilaiset sopimusteitse 
tapahtuvat vastuusiirrot, joista esimerkkinä voi mainita ulkoistukset.

• Riskin hyväksyminen omalla vastuulla
Joissain tapauksissa riski joko halutaan kantaa tai riski johtuu liiketoiminnallisesti 
niin olennaisesta alueesta, että se on pakko hyväksyä. Tällainen omalla vastuulla 
tapahtuva riskin hyväksyminen on siis aina tietoista riskinottoa, eikä se voi johtua 
puutteellisista riskien tunnistamis- tai arviointitoimista.

Tietoteknisiä riskejä voidaan pyrkiä pienentämään organisatorisin ja teknisin toimenpi
tein. Organisatorisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi henkilöstöjärjestelyt, toiminnan vara- 
ja jatkuvuussuunnitelmat, ohjeet ja sisäisen valvonnan kehittäminen. Teknisiä toimenpi
teitä taas voidaan tehdä esimerkiksi varmistusjäijestelyjen, kulun- ja pääsynvalvontajär- 
jestelmien ja huollon alueilla. Riskejä voidaan merkittävästi pienentää myös 
standardoinneilla ja vakioinneilla.

Riskianalyysimenetelmät voidaan jaotella tunnistamismenetelmiin, vahinkojen mallinta
mismenetelmiin sekä seurausanalyyseihin.108 Uhkien tunnistamisessa voidaan käyttää 
mm. poikkeamatarkastelua, potentiaalisten ongelmien analyysimenetelmää, uhkapuume- 
netelmää, vaarallisten skenaarioiden analyysiä sekä tarkistuslistoja.

4.7.2. Riskien arviointi

Tietojäijestelmätarkastus tulee perustaa riittävään riskien arviointiin, jotta voidaan var
mistua tarkastuksen kattavuudesta ja tehokkuudesta. Tämän riskien arvioinnin tulisi tun
nistaa kaikki ne alueet, joilla materiaalisten ongelmien esiintymisriski on suhteellisen kor
kea.109 Tarkastuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista, että riskeistä on riittävän 
hyvä käsitys jo suunnitteluvaiheessa; päätös siitä, miten syvällisesti yksittäiset tarkastus

108 http://riskianalyysi.vtt.fi
109 IS Auditing Guideline, Planning the IS Audit
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toimet tehdään perustuu tarkastusvaiheessa tarkastajan subjektiiviseen näkemykseen 
riittävyydestä. Tarkastusten optimoinnissa on rajoittavana tekijänä tarkastuksen hinta, 
joka rajahyötymallin mukaan ohjaa tarkastustyön määrää oikealle tasolle olennaisten 
tietojen esiinsaamiseksi. Toisaalta yrityksen johto päättää sisäisen valvonnan laajuudesta 
perustuen sen omaan riskinsietokykyyn ja riskinottohalukkuuteen. Tarkastuksen 
onnistumiseksi on tärkeää, että käytetty riskien arviointimenetelmä tunnistetaan ja että se 
on yhdenmukainen kaikissa arvioitavissa kohteissa.

Riskien arvointiin on useita erilaisia yleisesti käytössä olevia menetelmiä. Arvioinnin 
tulee pystyä poimimaan merkittävät riskit eli ne, joissa sekä toteutumistodennäköisyys 
että vahingon vakavuus ovat suuria. Arviointimenetelmät vaihtelevat yksinkertaisista ja 
suurelta osin tarkastajan subjektiiviseen arvioon perustuvista yksi- tai kaksiulotteisista 
luokitteluista hyvin monimutkaisiin laskelmiin, jotka tuottavat usein ulkoisesti tarkkoja 
numeraalisia arvostuksia (ratings). Kaikki menetelmät pohjautuvat kuitenkin jossain mää
rin tarkastajan subjektiivisiin arvioihin, ja usein ulkoisesti tarkalta vaikuttaviin riskiarvi- 
ointituloksiin saattaa keskeisimmiltä osiltaan sisältyä samat epävarmuustekijät kuin yksin
kertaisempiin arviointeihinkin. Siksi riskien arviointimenetelmää valittaessa on analysoi
tava tiedon saatavuus, tarvittavien subjektiivisten arvioiden suhteellinen osuus sekä yritys
johdon halukkuus hyväksyä käytetyt arviointimenetelmät. Eri riskien arviointimenetelmiä 
voidaan myös yhdistää, kunhan menetelmä säilyy ehyenä läpi tarkastuksen. Pitkällä aika
välillä olosuhteiden muuttuminen aiheuttaa sen, että tarkastuksissa käytettävien riskinarvi- 
ointimenetelmien soveltuvuus on arvioitava uudelleen.

Riskien arviointi on pohja riskienhallinnalle ja arvioinnin epäonnistuminen vie perustan 
riskienhallinnan onnistumismahdollisuuksilta. Riskien arvioinnin onnistuminen ei kuiten
kaan korreloi suoraan arviointimenetelmän tilastollisen pätevyyden kanssa vaan pikem
minkin käytäntöön soveltuvuuden kanssa. Paljon käytettyjä lähestymistapoja ovatkin ns. 
itsearviointimenettely110 ja peruslinjamenettely111. Peruslinjamenettely rakentuu siten, että 
vertaillaan omia kontrolleja ja menettelyjä yleisesti, esimerkiksi kyseisellä teollisuuden 
alalla, käytössä oleviin kontrolleihin ja menettelyihin. Tavoitteeksi asetetaan tällöin 
vähintään tämän peruslinjan mukaisten ratkaisujen toteuttaminen.

4.8. Kontrollit

Kontrollit ovat menettelytapoja ja toimintoja sen varmistamiseksi, että toiminta saavuttaa 
tavoitteensa. Kontrolleita ovat ohjeet, politiikat, menettelytavat, organisaatiorakenteet ja 
tekniset mekanismit, joilla varmistetaan, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan ja 
ei-toivotut tapahtumat estetään tai havaitaan ja korjataan.112 IT-kontrollitavoite113 on ku

110 itsearviointimenettely - control self assesment
111 peruslinja - base line
112 COBIT, s. 12, adapted from the COSO Report (1992)
113 IT-kontrollitavoite-IT control objective
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vaus tavoitellusta tuloksesta tai tarkoituksesta, joka pyritään saavuttamaan käyttämällä 
tietoteknisissä toiminnoissa kontrolleja ja kontrollimenettelytapoja.

Organisaation IT-kontrollitavoitteet ovat perusta käyttöönotettavien kontrollien valinnas
sa. Käytännön esimerkkejä näistä kontrollitavoitteista ovat seuraavat:

• muutoshallinnan sovittuja menettelytapoja noudatetaan
• järjestelmien tietosisällöt ovat oikein
• järjestelmiin syötettävät tiedot validoidaan
• j ärj estelmien pääsyhallinta estää asiattoman j ärj estelmien käytön
• kulunvalvontajärjestelmät estävät asiattoman pääsyn tiloihin
• tehtävien j ako turvaa toiminnan j atkuvuuden.

Kontrollit eivät välttämättä ole automatisoituja, vaan ne voidaan toteuttaa myös manuaali
sesti. Kontrollityypit voidaan luokitella toteutustapansa mukaisesti seuraavasti:114’115

• Ennaltaehkäisevät kontrollit
Esimerkkejä ennaltaehkäisevistä kontrolleista ovat: käyttäjätunnus ja salasana, kul- 
kukortit, varmuuskopiot, koulutus sekä ohjeistukset.

• Havaitsevat kontrollit
Esimerkkejä havaitsevista kontrolleista ovat: valvontalaitteet, hälyttimet, statistiikat, 
lokit eli tapahtumakiijanpidot, auditoinnit sekä triggeroinnit. Triggerointi eli ns. lii
paisu tarkoittaa esimerkiksi tietojärjestelmässä toimintoa, joka laukeaa eli käynnis
tyy automaattisesti tiettyjen ehtojen toteutuessa.

• Korjaavat kontrollit
Esimerkkejä korjaavista kontrolleista ovat: vakuutukset, huoltosopimukset, var
muuskopiot.

Toinen näkökulma kontrollien jaotteluun on kontrollien vaikutusalue, jolloin jaottelu voi
daan tehdä seuraavasti:116

• Yleiset kontrollit
Yleinen kontrolli kohdistuu kaikkien sovellusten perustana olevaan yhteiseen ns. 
infrastruktuuri tasoon. Esimerkiksi virustorj untaj ärj estelmä on tyypillinen ”yleinen 
kontrolli”.

• Sovelluskontrollit
Sovelluskontrolli on tiettyyn sovellukseen toteuttu kontrolli, ja sen tavoitekin on 
täysin sovelluskohtainen. Esimerkkejä sovelluskontrolleista ovat: valintalistat,

114 Kontrollityypit ja kontrollien testaustavat on poimittu kirjasta Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry., 
1997, s. 15; Tyyppejä ja testaustapoja kuvaavia esimerkkejä ei kyseisessä viitteessä ole, vaan ne on lisätty 
tähän tutkimusraporttiin.

115 ennaltaehkäisevät kontrollit-preventive controls, havaitsevat kontrollit-detective controls, korjaavat 
kontrollit-corrective controls

116 yleiset kontrollit-general controls, sovelluskontrollit-application controls
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ennalta-asetetut raja-arvot, tietotyyppien tarkastukset, numero- ja kiijaintarkastuk- 
set, syötettävien tietojen pakollisuuden tarkastukset.

Tietoj äij estelmätarkastuksen vaikeimpia tehtäviä on arvioida, ovatko käytössäolevat 
kontrollit riittäviä ja minkälaiset parannukset välttämättömiä. Perusteet näihin arvioin
teihin tulevat riskianalyysien myötä. Kontrollien testaaminen tehdään tyypillisesti seuraa- 
villa tavoilla:117,118

• V astaavuustestaus
Vastaavuustesteillä tutkitaan sitä, miten pitkälle kontrolli on määräysten ja ohjeiden 
mukainen. Toisin sanoen onko kontrolli toteutettu niin kuin tarkastuskohde ja 
dokumentaatio sen kuvaavat.

• Toimi vuustestaus
Toimivuustestaus selvittää toimiiko kontrolli oikein ja riittävän tehokkaasti erilai
sissa tilanteissa. Toimivuustestauksen pohjalta tarkastaja ottaa kantaa siihen, onko 
kontrolli riittävä, luotettava ja tehokas.

Kontrollien riittävyyden ja tehokkuuden arvioinnin on aina perustuttava kokonaisuuden 
arviointiin. Vaikka osa yksittäisistä kontrolleista on sellaisia, joiden on ehdottomasti olta
va kunnossa, ns. avainkontrollit, voi kontrollitavoite täyttyä myös monen kontrollin yhdis
telmänä. Kontrollit voivatkin olla toisiaan täydentäviä tai joissain osatehtävissä myös kor
vaavia. Tärkeintä tarkastusnäkökulmasta on kontrollitavoitteiden selkeys sekä se, että ta
voitteiden saavuttamista arvioitaessa huomioidaan kontrollien kokonaisuus.

4.9. Tarkastuskohteet, yhteenveto tietojärjestelmätarkastukseen

Kuten aikaisemmin on todettu117 118 119 vaikuttaa tarkastuskohteiden valintaan monet seikat. 
Usein valinnat pohjautuvat seuraaviin kohtiin: pitkän aikavälin tarkastussuunnitelma, koh
teen kriittisyys, kohteen suuruus sekä laki- ja säädösvelvoitteet. Kaikkien edellä
mainittujen taustalla on liiketoiminnan strategia ja tavoitteet sekä tietoj ärj estelmätarkas- 
tukselle asetettu tehtäväkenttä.

Tarkastusta ohjaa myös yleinen taloudellisuus- ja tehokkuusajattelu, joka organisaatiossa 
vallitsee. Käytännössä ne vaikuttavat tarkastuksiin kohteiden luokittelun ja valinnan kaut
ta. Strukturoidummin tarkastusta ja sen kohteiden valintaa voidaan ohjata esimerkiksi kes- 
keytysvaikutusanalyysein120. Niissä arvioidaan toimintojen ja palvelujen keskeytymisen 
vaikutusta liiketoimintaan. Vaikutukset esitetään yleensä kvantitatiivisesti euromääräisinä.

Sisäisesti tuotettujen ja ulkoistettujen palvelujen välillä on selkeä ero siinä, että rajapinta 
suunnittelusta ja tavoitteenasetannasta palvelutuotantoon on ulkoistetuissa palveluissa pal-

117 Tietojäijestelmien tarkastus ja valvonta ry., 1997, s. 16-17, 109
118 vastaavuustesti-compliance test, toimivuustesti-substantive test
1,9 ks. luku 4.6.1
120 BIA-Business Impact Analysis
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jon selkeämpi. Koska sisäisissä palveluissa myös vaikutuskanava tarkastuksista tuotan- 
nonmuutoksiin on taas lyhyempi kuin ulkoistetuissa palveluissa, on tarkastuskohdeluette- 
lo sisäisissä palveluissa ulkoistettuja palveluja teknislähtöisempi.

Tietojäijestelmätarkastuksen ensisijainen tehtävä on arvioida tietotekniikasta aiheutuvat 
liiketoimintariskit. Tarkastusten tuleekin palvella erityisesti liiketoiminnan 
jatkuvuustavoitetta. Jatkuvuuden lisäksi liiketoiminnalle aiheutuu riskejä, mikäli organi
saation johtamisessa ja tuotannossa käytettävän tiedon laatuun ei voida täysin luottaa. 
Laite- ja ohjelmisto infrastruktuuri taas muodostaa perustan liiketoiminnassa tarvittavan 
tiedon tuottamiselle ja sen sisällyttäminen tarkastuskohteisiin on välttämätöntä. Tietotek
niikan käytön suunnittelu sekä ylläpito- ja tukitoiminnot tuotetaan usein organisaatioissa 
tietohallinnon kautta. Tietohallintoa tarkastettaessa painopiste on prosesseissa, erityisesti 
valtuuksien ja oikeuksien määrittelyissä. Sisäinen valvonta tukeutuu monelta osin kontrol
leihin. Siksi tarkastusten tulee ehdottomasti sisältää kontrollien riittävyyden ja toimivuu
den sekä kontrollien asettamisprosessien arvioinnin. Tietojärjestelmätarkastuksen kohde- 
kenttä rakentuukin sisäisesti tuotetuissa palveluissa seuraavasti:

• toiminnan j atkuvuus
• tuotettavan tiedon laatu
• tietojäijestelmät
• tietoliikenne
• käyttöpalvelut
• kontrollien asetanta ja käyttö
• käyttö
• tietoturva
• tietohallinto.

kukoistettujen palvelujen osalta toiminnan jatkuvuus heijastuu ko. palvelun jatkuvuustar- 
peena. Tällöin tarkastuksessa tulee myös selvittää, miten palvelun jatkuvuustarve on ana
lysoituja miten analyysiin tulokset heijastuvat käytäntöön (sopimusmenettelyt, varajäijes- 
telyt, jne). Kontrollien osalta siirrytään tasoa kauemmas alkuperäisestä kontrolloitavasta 
kohteesta. Eli kysymys on asiakkaan omien kontrollien asetannasta: miten ulkoistettua 
palvelua asiakkaan omassa organisaatiossa johdetaan ja valvotaan. Palvelujen käytön 
tarkastus ei ulkoistustilanteessa muutu. Samoin käy tietoturvalle, mutta eri syistä. 
Tietoturva on sikäli erityisasemassa, että sitä koskien voidaan aiheellisesti kysyä 
”voidaanko tietoturva ulkoistaa?” ja jos voidaan niin missä määrin?
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Tietojärjestelmätarkastukset ”Muutoskuvan” kohdekentässä

Edellisen kappaleen tarkastuskohteet piirtävät ”Muutoskuvan” kohdekentän seuraavanlai
seen muotoon:

eettiset säännöt 
ammatillinen huolellisuus

ulkoistetutsisäiset

TARKASTUS
KOHTEIDEN

VALINTA

kontrollit

tarkastajan tehtävät

tarkastus
menetelmät

tarkastuksen tehtävät

tarkastuksen organisointi

• palvelun jatkuvuus
• omat kontrollit
• käyttö
• tietoturva

• toiminnan jatkuvuus
• tiedon laatu
• tietojäijestelmät
• tietoliikenne
• käyttöpalvelut
• kontrollit
• käyttö
• tietoturva
• tietohallinto

Kuva 12 ”Muutoskuva” tietojäijestelmätarkastuksen näkökulmasta.
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5. Tietoteknisten palvelujen ulkoistus

5.1. Ulkoistus käsitteenä

Ulkoistus on käsitteenä hyvin laaja. Ulkoistamisen voi katsoa ulottuvan kertaluontoisesta 
ostosta pitkäaikaiseen, usein strategisesti merkittävään liittoon ja kaikkeen siltä väliltä.121 
Useimmiten ulkoistamisella kuitenkin tarkoitetaan jonkin jo vakiintuneen palvelun tai toi
minnon siirtämistä yrityksen ulkopuolelle. Tällaisen ulkoistetun palvelun pohjalta voidaan 
joko muodostaa itsenäinen uusi yhtiö, tai palvelu voidaan liittää osaksi jo ennestään toimi
vaa yhtiötä. Suppeammassa ulkoistamiskäsitteen tulkinnassa ei ulkoistamisessa koskaan 
ole kyse vain tiettyjen palvelujen siirrosta yrityksestä ulos, vaan kyse on aina vakavasta 
strategisesta liitosta. Tällöin ulkoistamisen perusominaisuus on se, että palvelujen siir
rossa tapahtuu pitkäaikainen sitoutuminen kummaltakin osapuolelta. Tässä tulkinnassa 
ulkoistaminen erotetaan selkeästi kertaluontoisista hankinnoista, joita nimitetään ostoiksi 
ulkoa. Käytännössä ulkoistamisia tarkasteltaessa käytetään vaihtelevasti sekä laajaa että 
suppeaa tulkintaa. Ulkoistavaa osapuolta nimitetään kuitenkin tulkinnasta riippumatta 
ostajaksi tai asiakkaaksi ja toista osapuolta palvelun toimittajaksi tai palvelun tuottajaksi.

Viime vuosina on yritysten organisaatioissa yleinen kehitys ollut kohti toisistaan riippu
mattomia itsenäisiä yksiköitä122. Samassa yhteydessä näiden yksiköiden sisäiset palvelut 
ovat tulleet yleensä myös aiempaa paremmin määritellyiksi. Näin yksiköistä ja niiden 
tuottamista palveluista on myös tullut helpommin ulkoistettavia, eli ulkoistamiskustan- 
nukset ovat pienentyneet. Ulkoistamiskustannusten pieneneminen taas siirtää painoa 
ulkoistamispäätöksissä muille kuin suorille kustannustekijöille, ja monentasoinen 
ulkoistaminen tulee mahdolliseksi ja kiinnostavaksi.

Käsitteet: alihankinta, vendorisointi, ulkoistaminen
Yrityksen ydintoimintoihin kuulumattomilla alueilla on tarvittavaa erityisosaamista perin
teisesti ostettu alihankintana. Alihankinnassa tämä ostettava palvelu joudutaan yleensä 
määrittelemään hyvin tarkkaan. Tietotekniikan alueella voidaan alihankintana ostaa esi
merkiksi jonkin itsenäisen lisäohjelmistokomponentin toteutus yrityksen jo käytössä 
olevaan tietojäijestelmään. Jos alihankintapalvelun oston sijasta palvelun toimittajan 
vastuulle annetaankin epämääräisemmin rajattu toiminto, puhutaan vendorisoinnista. Täl
löin palvelun toimittajalla on vastuu myös palvelun kehittämisestä. Vendorisointiin 
soveltuvat hyvin sellaiset palvelut, joihin yrityksellä ei ole omaa osaamista ja jotka ovat 
määriteltävissä sillä tarkkuudella, että ne täyttävät ulkoa ostamisen peruskriteerit. 
Vendorisointia voidaan käyttää esimerkiksi tietoteknisten tukipalvelujen hankinnassa.

Alihankintapalvelussa palvelua tuottavat työntekijät kuuluvat aina palvelua toimittavan 
yrityksen organisaatioon. Vendorisoinnissa raja on huomattavasti epämääräisempi. Palve-

121 Lacity, Hirschheim, 1993, s 2
122 downsizing
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lua tuottavat ihmiset mielletään usein toiminnallisesti osaksi ostavaa organisaatiota, mikä 
helposti vaikuttaa tuotettavaan palveluun - ennen kaikkea sen laajuuteen ja systemaatti
suuteen. Tavoiteltu sitoutumisaste vendorisoinnissa on kuitenkin sopimusosapuolten 
määriteltävissä tapauskohtaisesti, ja usein sitoutumisaste sekä palvelun rajat muuttuvat 
sopimuksen aikana.123

Palvelujen rutiiniostaminen ja alihankinta pyrkivät tarkasti määritellyillä rajauksilla ja 
toistuvilla kilpailutuksilla ensisijaisesti kustannussäästöihin. Ulkoistaminen taas on sopi
muspohjaista, luottamuksellista ja usein pitkäaikaista yhteistyötä ostajan ja palvelutoi
mittajan kesken. Vendorisoinnin ja ulkoistamisen rajaa on huomattavasti vaikeampi mää
ritellä. Tässä tutkimuksessa vendorisointi käsitetäänkin suppeana ulkoistuksena.

5.1.1. Ulkoistamisteoriaa

Dibbem & Heinzl124 esittävät ulkoistamisen taustaksi kolme vaihtoehtoista teoriaa125:
• Transaktiokustannusteoria

Transaktiokustannusteorian mukaan ainoa syy ulkoistamiseen on kustannussäästö
jen tavoittelu. Teorian mukaan yritysjohdon tulee palvelun tuotantokustannusten 
lisäksi huomioida myös ns. transaktiokustannukset, joita ovat transaktioiden 
tarkkailuun, ohjaukseen ja valvontaan liittyvät kustannukset. Ulkoistamispäätöstä 
tehtäessä on arvioitava, miten suuri osa transaktioista liittyy sellaiseen henkilö
kohtaiseen erityisosaamiseen, jonka lisäarvontuottokyky on yrityksen sisäisesti pal
jon suurempi kuin ulkoisessa yrityksessä. Kyse on organisaation sisäisestä tiedon
vaihdosta, yksiköiden välisestä yhteistyöstä sekä ns. ”tekemisen kautta oppimises
ta”. Koska ulkoinen palvelutoimittaja pyrkii yhdenmukaistamaan palvelumallinsa 
eri asiakkailleen ja saavuttamaan näin suuruuden etua, tuottaa em. erityisosaamisen 
rakentaminen toimittajalle merkittäviä transaktiokustannuksia. Toinen huomioitava 
tekijä on epävarmuus sopimuksesta ja siitä, mitä kaikkea ulkoistamissopimuksesta 
voi seurata. Epävarmuus vaikuttaa suoraan sopimuksentekokustannukseen, sillä 
mitä suurempi epävarmuus tulevaisuuden transaktioiden tuloksista on, sitä vaikeam
paa ja kalliimpaa on solmia sopimus. Tällöin myös sopimuksen solmiminen on huo
mattavasti epätodennäköisempää.

• Resurssiperustainen teoria
Resurssiperustainen teoria lähtee ajatuksesta, että yksilöiden erityisosaaminen kas
vattaa IT-yksikön strategista merkitystä. Muun tyyppisillä resursseilla ei ole strate
gisesti vastaavaa merkitystä. Strateginen merkitys korreloi teorian mukaan suoraan 
yksikön ja sen toimintojen ulkoistamistodennäköisyyteen. Toisaalta teorian mukaan 
strategisia resursseja voidaan kehittää ja laajentaa myös yrityksen ulkopuolella, ja

123 Haastattelu: Södergård T., 2004
124 Hirschheim, Heinzl, Dibbemd, 2002, s.80-84
125 transaktiokustannusteoria-transaction cost theory, resurssiperustainen teoria-resource-based theory, 

valtateoria-power theory
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ne voivat toimia yrityksen sisäisiä strategisia resursseja täydentävinä. Teorian 
mukaan yritys arvioi strategisten resurssiensa laatua ja riittävyyttä. Mitä suuremmat 
ovat arvioidut puutteet, sitä todennäköisemmäksi ulkoistaminen muodostuu.

• Valtateoria
Valtateorian mukaan yrityksissä on kyse ennen kaikkea vallasta ja politiikasta. Valta 
on mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon, ja politiikka on vallan väline. Yksilöi
den intressit muodostavat yritysten sisälle poliittisia liittoutumia, joiden kautta pää
töksenteko itse asiassa tapahtuu. Valtateorian mukaan IT-yksikön suhteellinen valta 
yrityksen sisällä määrittää todennäköisyyden IT-toimintojen ulkoistuksille. Mitä 
suurempi IT-yksikön suhteellinen valta on, sitä epätodennäköisempää on toiminto
jen ulkoistus. Päätelmä on seurausta siitä olettamasta, että yksilöt kokevat aina 
menettävänsä valtaa tullessaan siirretyksi toiseen organisaatioon.

Ulkoistamisteoriat voidaan ryhmitellä strategisen johtamisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
näkökulman teorioihin.126 Strategisen johtamisen näkökulmasta ulkoistamispäätös on 
strateginen päätös, ja ostaja käyttää ulkoistamista ensisijaisesti täyttämään puutteet omissa 
strategisissa resursseissaan ja osaamisessaan. Yritys pyrkii aina ensisijaisesti parantamaan 
kilpailukykyään, ja ulkoistaminen on tähän työväline ennen kaikkea resurssimielessä. 
Taloudellisen näkökulman mukaan tuotteiden ja palveluiden tuottaminen toimii tehok
kaimmin erikoistuneissa organisaatioissa, jotka kykenevät luomaan suuruuden etua. 
Ulkoistamispäätösten keskeinen perusta on tällöin kokonaiskustannus sisältäen sekä pal
velutuotanto- että em. transaktiokustannukset. Sosiaalinen näkökulma pyrkii selittämään 
ennen kaikkea sitä, miten odotukset palvelutoimittajan ja ostajan suhteen muodostumi
sesta vaikuttavat ulkoistamispäätökseen. Jos on arvioitavissa, että toimittajan rooli tulee 
muodostumaan selvästi ostajan roolia vahvemmaksi, ei ostaja halua ulkoistaa palvelua. 
Sosiaalisen näkökulman mukaan toimittajan valintaan vaikuttavat ostajan odotukset 
ulkoistussuhteen tuotoksista valitun toimittajan suhteessa verrattuna muihin toimittajiin 
(partnership advantage). Toinen vaikuttava tekijä on ennakkoarvio siitä, miten vahvasti 
riippuvaksi kyseisestä toimittajasta ostaja uskoo tulevansa (relative dependence). Odotus 
vahvasta riippuvuudesta edistää kielteistä ulkoistuspäätöstä.

Mikään näistä kuvatuista teorioista ei sellaisenaan selitä tietoteknisten ulkoistusten mää
rän valtavaa kasvua. Teoriat tuovat kuitenkin esiin seuraavia merkittäviä näkökohtia, jotka 
usein yhdessä vaikuttavat ulkoistuspäätökseen:

• kustannussäästöjen tavoittelu
• strategisesti tärkeiden ja erityisosaamista omaavien henkilöresurssien merkitys
• yksilöiden ja yksiköiden ”poliittinen” vaikutusvalta yrityksen sisällä.

126 Hirschheim, Heinzl, Dibbemd, 2002, s.203-206

47



5.1.2. Ulkoistamisen muodot

Ulkoistustyypit voidaan ryhmitellä seuraavasti:127

• Henkilöstön vuokraus
Henkilöstön vuokrauksessa on kyse lyhyen aikavälin resurssi vajeen täyttämisestä. 
Vuokrattua henkilöstöä ohjataan yleensä ostavan yrityksen resurssein.

• Projektihallinta
Projekti tai tietty projektin osa ulkoistetaan. Kyseessä voi olla uuden tietojärjestel
män suunnittelu tai toteutus, projektin johtovastuu tai käyttäjäkunnan koulutus. 
Pitkäaikaiset ja syvälliset yhteistyösuhteet mahdollistavat sen, että palvelun toimitta
ja voi ottaa enemmän vastuuta työstä.

• Totaalinen ulkoistus
Palvelun toimittaja ottaa kokonaisvastuun jostain palvelun ostajan toiminnosta, esi
merkiksi tukipalvelusta, tietoliikenteestä, tietyn ohjelmiston ylläpidosta tai kehittä
misestä. Totaalisessa ulkoistamisessa on olennaista, että myös kehitysvastuu siirtyy 
palvelun toimittajalle.128 Totaalinen ulkoistus määritellään joissain yhteyksissä tar
koittamaan koko toiminnon (esimerkiksi IT-toiminnon) ulkoistusta. Tällöin esimer
kiksi yksittäisen tukipalvelun ulkoistusta nimitetään valikoivaksi ulkoistamiseksi.

Ulkoistamismuotojen väliset rajat ovat jossain määrin liikkuvat. Tapa, jolla palveluja tuo
tetaan, muuttuu usein joustavasti ajan myötä. Yhteistyö voi alkaa esimerkiksi 
alihankinnalla tai henkilöstö vuokrauksella ja syventyä vaiheittain ulkoistukseen 
toimittajan palvelukyvyn parantuessa. Samoin ulkoistuspalvelu voidaan purkaa vaiheittain 
ja taata siten myös paremmin toiminnan jatkuvuus.

Ulkoistamisen ja yrityksen oman palvelutuotannon lisäksi useilla alueilla on myös ns. 
välivaihtoehtoja. Esimerkiksi ohjelmistokehityksessä yritys voi kehittää tarvitsemiaan 
ohjelmistoja itse, se voi ostaa kehitystyön ulkoiselta toimittajalta tai yritys voi räätälöidä 
ns. valmisohjelmiston täyttämään omat tarpeensa. Kustannuslähtöisessä ulkoistamisessa 
räätälöintivaihtoehto on tutkimusten mukaan lähes poikkeuksetta kaikkein epäedullisin.129

5.2. Ulkoistamisen lähtökohdat

Ulkoistamisen teoreettiset mallit lähtevät siitä olettamasta, että ulkoistamispäätös tehdään 
analysoimalla ja laskelmoidusti. Malleissa ulkoistamispäätös perustuu analyysiin liiketoi
mintastrategiasta, ydinosaamisesta ja kustannusrakenteesta. Vaikka lähtökohta onkin se, 
että yritykset ulkoistavat toimintojaan monenlaisista syistä, on taustalla aina ajatus strate
gisesta analysoinnista. Käytännössä ulkoistusten laajuudet ja muodot vaihtelevat ajan

127 Lacity, Hirschheim, 1993
128 Haastattelu: Södergård T., 2004
129 Downing, Field, Ritzman, 2003
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kuluessa usein juuri siksi, että taustalla olevat syyt, tai pikemminkin niiden ymmärrys, 
kehittyy yrityksessä kokemusten myötä. Palvelun ostajayritys oppii tunnistamaan sekä 
oman erityisosaamisensa että tarpeensa paremmin vasta ostettuaan osaa palveluista jo 
jonkin aikaa ulkopuoliselta toimittajalta. Riippumatta siitä tehdäänkö ulkoistamispäätös 
perustuen huolelliseen analyysiin, käyttökokemuksiin tai niiden yhdistelmiin, voidaan 
ulkoistamispäätöksissä kuitenkin löytää seuraavat lähtökohdat:

• ostavan yrityksen liiketoimintastrategia
• ostavan yrityksen ydintoimintojen ja ydinosaamisen tunnistaminen
• ulkoistettavien toimintojen kustannusrakenne ja kustannusten mitattavuus
• toimittaj an palvelutuotannon kyky j a uskottavuus.

Yritystoiminnan perusta on liiketoimintastrategiassa, jonka pohjalta liiketoimintaa johde
taan. Strategisissa ulkoistuksissa toimintatapa on aina seuraamusta liiketoimintastrategias
ta, ja ulkoistuksen ensisijainen tavoite on tukea sitä. Tällöin ulkoistuspäätöksen muiden 
perusteiden (mm. kustannustekijät, resurssien käytön tehokkuus) yhteisvaikutus arvioi
daan päätösperusteena vain suhteessa strategisiin linjauksiin.

Merkittävä ulkoistuksen taustatekijä on yrityksen ydintoimintojen ja ydinosaamisen tun
nistaminen. Lähtökohta on yleensä se, että ydintoimintoja ja alueita, joilla ydinosaamista 
on, ei ulkoisteta.130 Tässä lähtökohdassa ulkoistus palvelee ensisijaisesti kustannus- ja 
resurssiperustaisesti siten, että yritys voi itse keskittyä omaan erityisalueeseensa. Joskus 
ulkoistus voi kuitenkin kohdistua myös näihin alueisiin. Tällöin on yleensä kyse yhteis
työmallista, jossa yritys ulkoistaa osan omaa liiketoimintaansa voidakseen vielä vahvem
min keskittyä johonkin toiseen osaan. Yritys voi myös olla tilanteessa, jossa se on jäänyt 
merkittävästi jälkeen kilpailijoistaan jollain osa-alueella. Tällöin ydintoimintojen ulkoista
mista voi käyttää tämän kuilun kiinnikuromiseen. Kilpailuetua tuottava osaaminen ja 
toiminnot myös muuttuvat ajan myötä. Tietojäijestelmien osalta kehitys etenee yleensä 
niin, että kilpailuetua tuottavat toiminnot muuttuvat alan kehittyessä liiketoiminnalle 
välttämättömiksi toiminnoiksi, joita ilman yritys ei voi säilyttää kilpailukykyään. Tämän 
kehityksen yhteydessä myös näiden toimintojen ulkoistamisperusteet muuttuvat ratkaise
vasti. Ydinosaamisen ulkoistamista voi tapahtua myös välillisesti. Yrityksen liiketoi
mintaa voi olla esimerkiksi ohjelmistokehitys tai laitevalmistus, jossa sisäistä tietoteknistä 
tukea tuottavalla henkilöstöllä voi olla merkittävä rooli. Tukipalvelujen ulkoistaminen voi 
siirtää tällaisen tuotekehityksessä tarpeellisen osaamisen ulkoisen toimittajan haltuun.

Kustannussäästöjen aikaansaaminen on lähes aina tärkeä tavoite ulkoistamisissa. Joskus 
se voi olla jopa ulkoistuspäätöksen lähtökohta. Vallitseva käytäntö tietoteknisen alueen 
kustannuslaskennassa on tänä päivänä ns. TCO-malli eli omistuksen kokonaiskustannus- 
malli131. TCO-mallin käyttö auttaa yritystä arvioimaan toimintojen välittömien kustannus-

130 Klepper, Jones, 1999, s.80-87
131 TCO - Total Cost of Ownership
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ten lisäksi myös välilliset kustannukset. Ulkoistuspäätöksissä TCO-laskenta on informatii
vinen, koska sisäisesti tuotetun palvelun välilliset kustannukset jäävät erittäin helposti 
huomioimatta päätöksentekotilanteessa. Malli antaa myös vertailtavuutta suhteessa 
muiden yritysten vastaavien toimintojen tietoteknisiin kustannuksiin. Näin malli toimii 
myös apuna pemsteltaessa ulkoistuspäätöksiä muiden yritysten toimintatavoilla.

Ulkoistuspäätöksen toimittajalähtöisyys riippuuu ennen kaikkea siitä, miten hyvin kysei
nen palvelu on vakiintunut ulkoistusmarkkinoille. Uudentyyppistä palvelua tavoiteltaessa 
päätöksen taustat voivat olla merkittäviltä osin toimittajalähtöisiä, jolloin ostaja ja toimit
taja luovat yhdessä käyttöönotettavan mallin. Ulkoistuspäätös syntyy siis tällöin 
molempien osapuolten aktiivisen roolin seuraamuksena. Tämäntyyppisessä ulkoistuksessa 
on ostajan erittäin hankala kilpailuttaa toimittajavaihtoehtoja. Vakiintuneempien palve
lujen osalta ulkoistamispäätöksen lähtökohdat taas muodostuvat valmiimmiksi 
ostajayrityksessä. Tällöin toimittajavaihtoehdot kilpailutetaan erityisesti toimittajan 
uskottavuuden, palvelulaadun (referenssit ja palvelutasomallit), kustannusten sekä 
palveluun sitoutumisen kriteereillä.

Ulkoistettavat tietotekniset palvelut

Tietoteknisten palvelujen ja infrastruktuurin ulkoistusta tehdään useimmiten seuraavilla 
alueilla:

• Tietohallinto
Tietohallinnon ulkoistaminen tarkoittaa usein myös tämän listan muiden kohtien 
ulkoistamista. Kaikissa tietoteknisissä ulkoistuksissa, ml. totaaliulkoistukset, on 
ostajayritykselle tärkeää jättää riittävät sisäiset tietohallinnon (tai vastaavat) resurs
sit valvomaan ja ohjaamaan ulkoistussopimuksen toteutumista ja kehittymistä.

• Tietotekniikan ylläpitopalvelut
Tietoteknisen infrastruktuurin ylläpitopalveluun kuuluu kaikki tai osa seuraavista: 
käyttäjätuki työaseman ja yleissovellusten käytössä, palvelinten hallinta, työasemien 
hallinta, tietoliikenteen komponenttien hallinta.

• Tietoteknisen laiteinfrastruktuurin myynti
Ulkoistuksissa myös laiteinfrastruktuuri vaihtaa usein omistajaa. Ajattelumalli on 
lähtöisin edelläkuvatusta TCO-kokonaiskustannusmallista. Palvelutoimittaja pystyy 
omalla laiteinfrastruktuurillaan tarjoamaan paremman hallittavuuden ja pitkällä 
tähtäimellä myös taloudellisemman ratkaisun kierrätyksen ja laiteuusintojen kautta.

• Tietojärjestelmät: operointipalvelut, ylläpito ja järjestelmäkehitys
Tarjoamalla operointi- eli käyttöpalveluja toimittaja ottaa vastuulleen järjestelmän 
käytettävyyden. Yhdistämällä käyttöpalveluihin palvelinhallinnan ottaa toimittaja 
kokonaisvastuun siitä, että sovellukset ovat käytettävissä sovittuina aikoina, yleensä 
7*24h. Tietojärjestelmien ohjelmistokehitystoiminnot voidaan ulkoistaa myös yllä
pitona, jolloin se käsittää virheiden korjaukset ja tarvittavat ohjelmistopäivitykset.

50



Tietojäijestelmäkehityksen ulkoistus on hyvin pitkälle viety yhteistyömalli, jossa 
ohjelmistokehitys saattaa sopimusteitse olla kokonaan siirretty palvelun 
toimittajalle.

Ulkoistussopimuksissa on tärkeää määritellä palvelut yksityiskohtaisesti edelläkuvattujen 
alueiden sisällä.

5.3. Ulkoistusprosessi

Mitä laajemmasta ulkoistusmallista on kysymys, sitä tyypillisempää on myös pyrkimys 
pitkäkestoiseen suhteeseen. Käynnistysvaiheessa on erittäin hankalaa - käytännössä jopa 
mahdotonta - huomioida kaikki ulkoistussuhteen aikana vastaantulevat asiat. Ulkoistus- 
alueella tapahtuu yleensä hyvin paljon muutoksia sekä tavoitteissa että ympäristöteki
jöissä. Siksi se, miten ulkoistusprosessi etenee ja miten se kokonaisuutena onnistuu, 
perustuu lähes aina huolellisesti valmisteltuun sopimukseen.132 Vaikka sopimuksella ja 
sen liitteilläkään ei voi valmistautua kaikkeen, tulee sen kuitenkin toimia kehyksenä, joka 
vähintäänkin taijoaa puitteet mahdollisten erimielisyyksien ratkaisuun.

Tietotekninen ulkoistusprosessi voidaan vaiheistaa seuraavasti:

• esivalmistelut, tarjouspyyntö
• sopimusneuvottelut
• sopimus
• ulkoistussuhteen hallinta: siirtymä- eli haltuunottovaihe, käynnissä olevan ulkoistus

suhteen hallinta, sopimuksen jatkaminen tai irtisanominen.

5.3.1. Ulkoistussuhteen hallinta perustuu sopimukseen

Sopimuksen keskeinen rooli on kiistaton, mikä tekee sopimuksen laadinnan erittäin han
kalaksi. Epävarmuus tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista ajaa ostajaa kohti mal
lia, jossa palvelut tilataan pienempinä kokonaisuuksina, ja niiden sopimukset ovat parem
min hallittavissa. Hajautunut palvelumalli aiheuttaa ostajalle kuitenkin useita ongelmia:

• vastuiden epämääräiset raja-alueet siirtyvät ostajan vastuulle (vit. kokonaisvastuu)
• sopimusten teko- ja ulkoistussuhteiden hallintakustannukset kasvavat
• aito kilpailutus ei kuitenkaan onnistu, koska ne toimittajat, joilla on jo sopimuksia 

tämän asiakkaan kanssa, ovat yritystuntemuksessaan muita edellä ja siten myös kil- 
pailutuksessa selkeässä etulyöntiasemassa.

Kaikenkattavien sopimusten mahdottomuus tukeekin osaltaan strategisen yhteistyön 
mallia. Ulkoistussopimusten - aivan kuten yleensä sopimusten - luonteelle on tyypillistä, 
että ne tehdään yksimielisinä ja niitä sovelletaan erimielisinä.133 Sopimuksen

132 Haastattelut: Anderzén, Hurskainen, Södergård, 2004
133 Takki Pekka, 2002
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laadintavaiheessa molemmilla osapuolilla on vahva intressi saada sopimus aikaiseksi. 
Tähän mennessä molemmat osapuolet ovat jo sisäisesti havainneet kiinnostuksensa edetä 
hankkeessa ja panostaneet siihen paljon omia resurssejaan. Sopimuksen laadintavaiheessa 
osapuolet ovatkin valmiit tekemään tarvittavia myönnytyksiä edetäkseen lopulliseen 
sopimukseen. Sopimuksen teon jälkeen tilanne muuttuu radikaalisti. Sopimus poimitaan 
esiin, ja siihen viitataan yleensä lähinnä ristiriita- ja erimielisyystilanteissa. Keskeinen 
erimielisyyden aihe on vastuualueiden epämääräiset rajat. Oikeaoppisesti käytettynä sopi
mus toimii kuitenkin oivallisesti ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyssä esimerkiksi siten, 
että sopimuksen raja-alueilla olevien palveluiden tuottamiskustannukset määrätään sovit
taviksi kertaluontoisesti jo ennen niiden toimittamista. Näin vältytään ristiriidoilta lasku- 
tustilanteissa ja saadaan sopimus automaattisesti kehittymään näiden ”ennakkotapausten” 
avulla.

Tietoteknisissä ulkoistuksissa sopimus on lähinnä apukeino, ei ulkoistussuhdetta eteen
päin vievä voima. Tämä pätee myös yleisluontoisemmissa strategisen yhteistyön ja ns. 
win-win-sopimuksissa. Käynnissä olevan ulkoistussuhteen hallintaa tukevat 
neuvotteluvaiheessa laaditut määrittelyt ja dokumentit. Mitä selkeämmin tavoitteet, palve
lujen laajuus sekä laatutasot on neuvotteluvaiheessa määritelty, sitä selkeämmät 
palvelutuotantovaiheen vastuualuerajat ovat. Koska ulkoistushankkeet ovat poikkeuksetta 
hyvin laajoja, on niiden sopimusneuvottelut syytä perustaa kirjallisiin dokumentteihin. 
Yleinen käytäntö on, että ostaja tekee aluksi ns. RFP-dokumentin134 eli tarjouspyynnön, 
johon sopimusneuvottelut ja käytännössä jopa osittain palvelutuotantovaihekin 
pohjautuvat. Sopimuksen liitteinä määritellään erityistä huomiota vaativat, yleensä 
yksityiskohtaiset tai vain jotain tiettyä palvelun osaa koskevat sopimusehdot. Tietotek- 
niikkaulkoistuksissa on yleinen tapa rakentaa liitteeksi ns. palvelutasomääritykset 
(SLA135), joilla määritellään yksityiskohtaisesti sopimuksen mukaisen palvelun tuottoeh- 
dot ja minimitasot. Palvelutasomääritykset voivat koskea esimerkiksi tukipalvelujen 
vasteaikoja, palvelinten ja tietoliikenneverkkojen käytettävyyttä tai asiakastyytyväisyys- 
mittareita. Sovitut palvelutasomääritykset toimivat hyvin perustana myös sopimukseen 
mahdollisesti liitetyille sanktio-ja bonuslausekkeille.

Ulkoistushankkeessa ostajan ja toimittajan tasapainoinen asetelma on tärkeä tavoite, mikä 
tulee ottaa huomioon jo neuvotteluvaiheessa. Palvelutoimittajalle kyse on omasta liiketoi
minta-alueesta, jonka se tuntee hyvin ja jossa sen vahvuudet ovat. Palvelutoimittajan 
liiketoiminta perustuu ns. suuruuden ekonomiaan eli tehokkaaseen ja tarkkaan määri
teltyyn palvelutuotantoon. Sopimusneuvotteluvaiheessa tämä johtaa yleensä siihen, että 
toimittajalla on tarjota jo neuvottelujen pohjaksi oma kattava sopimusrunkonsa. Vaikka 
ostaja vaatii ja saa runkoon neuvotteluissa haluamiaan muutoksia, sanelee sopimusrunko 
kuitenkin merkittäviltä osin sopimuksen hengen. Käytännössä rungon vaikutus näkyy 
ainakin epäselvien ja huonosti määriteltyjen alueiden ratkaisuissa, jotka yleensä tulevat

134 RFP - Request for Proposal
135 SLA - Service Level Agreement
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tulkituiksi sopimuksen hengen mukaisesti. Vahva palvelutoimittaja pystyy usein muita 
vaihtoehtoja laadukkaampaan palveluun, mutta tuottaa epätasapainotilani eessa 
”heikommalle” ostajalle edelläkuvattuja vaikeuksia sopimustulkinnoissa. Ostajalle edulli
sinta on toisaalta "riittävän vahvan” ja toisaalta ”riittävän heikon” palvelutoimittajan 
valinta, jotta väistämättä myöhemmin vastaantulevat ristiriitaisuudet ratkeaisivat kum
mankin osapuolen riittävällä vastaantulolla.

Pitkäkestoiselle ulkoistussopimukselle on tyypillistä jatkuva muutosprosessi. Sopimusten 
tulee olla joustavia, koska niiden on mahdollistettava järjestelmien ja palveluiden muutta
minen, supistaminen ja laajentaminen ostajan esiinnostamien tarpeiden mukaan.136 Jousta
vuus ei kuitenkaan saa aiheuttaa ostajalle tilannetta, jossa puhtaasti toimittajalähtöiset ke
hitys-ja muutostarpeet muuttaisivat sopimusta ostajalle epäedulliseen suuntaan. Sopimuk
sissa korostuu myös määritelmien, käsikirjojen ja muun palvelua kuvaavan dokumentaa
tion merkitys. Koska toimittaja tuottaa palveluaan omilla toimintatavoillaan, on erityisesti 
ostajan intresseissä määritellä tarvittava palvelu riittävällä tarkkuudella. Palvelutoimitta
jalle heikompi määrittely sopii paremmin, koska silloin se voi toimittaa enemmän asioita 
oman yleisen palvelumallinsa mukaisesti. Jatkuva muutosprosessi ja sopimusten moni
mutkaisuus aiheuttaa väistämättä virhetilanteita ja puutteellista palvelua, jolla voi olla 
hyvinkin mittavat välilliset vaikutukset. Palvelutoimittajan intresseissä onkin saada sopi
muksiin riittävän vahvat vastuunrajoitukset, jotta palvelutuotantosopimukseen ei sisälly 
liian mittavia riskejä.

Sopimuksen laadinnassa erityisesti ostajan on myös syytä huomioida, että tietoteknisiin 
palveluihin liittyvää lainsäädäntöä on varsin vähän. Jos esimerkiksi ulkoistus koskee suo
raan työntekijöitä, on kummankin sopimusosapuolen kiinnitettävä huomiota työoikeudel
lisiin näkökohtiin, joista erityisesti liikkeenluovutukseen liittyvät kysymykset on 
tunnettava.137

5.3.2. Esivalmistelut ja tarjouspyyntö

Ulkoistushankkeen esivalmisteluvaihe voidaan jaotella seuraavasti:138

• tavoitteiden j a prioriteettien määrittel y
• nykytilanteen kartoitus
• tarjouspyynnön (RFP) laadinta ja toimittajaehdokkaiden valinta
• toimittajaehdokkailta saatujen vastausten analysointi ja ensivaiheen neuvottelu.

Tavoitteiden määrittely esivalmisteluvaiheessa on tärkeää erityisesti siksi, että myöhem
mässä vaiheessa hankkeen painopiste siirtyy yksityiskohtiin, jolloin prioriteetit helposti 
katoavat. Sopimusneuvottelujen ja käynnissä olevan sopimuksen hallinnan perustaksi on

136 Takki Pekka, 2002
137 Takki Pekka, 2002, s. 267
138 Klepper, Jones, 1999, s. 103-104
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tärkeää luoda selkeä käsitys tavoitteista ja prioriteeteista, joihin yksityiskohdista neuvo
teltaessa voidaan tukeutua. Määrittelyvaihe on ehdottomasti dokumentoitava, koska 
tavoitteilla ja prioriteeteilla on taipumus muuttua erityisesti kustannusseuraamusten sel- 
keytymisen myötä.

Taijouspyyntö dokumentoi ostajan näkemyksen ja tavoitteet koskien ulkoistettavaa 
palvelua. Tarjouspyynnön avulla toimittajavaihtoehdot saadaan samalle viivalle, ja niiden 
tarjoukset vertailukelpoisiksi, jotta tarjoukset palvelevat mahdollisimman tehokkaasti 
toimittajavalinnassa. Selkeä taijouspyyntö on ostajan avaus tarjousvaihetta mahdollisesti 
seuraaviin sopimusneuvotteluihin, joihin toimittaja yleensä tarjoaa pohjaksi omaa 
sopimusmaillaan. Tietoteknisten ulkoistusten tarjouspyynnön tulisi sisältää ainakin 
seuraavat kohdat:139

e yleiskuvaus tarjouspyynnöstä, sisältäen mm. aikataulut sekä kuvauksen tavoitel
tavasta tarjoussisällöstä ja -rakenteesta

• ostajayrityksen kuvaus
• ulkoistettavat palvelut
• palvelutasotavoitteet j a muutoshallinta
• hinnoittelu, sisältäen mm. karkean budjetin, mitkä palvelun osat halutaan erikseen 

hinnoiteltuina sekä lisäpalvelujen hinnoittelumalli
• työntekijävaikutukset, sisältäen mm. kuvauksen siitä, miten ulkoistus koskee ostajan 

työntekijöitä ja tavoitellaanko hankkeessa näiden työntekijöiden siirtoa toimittajan 
palvelukseen

• ulkoistusprojektin hallintamalli
• sopimuksen voimassaoloaika ja päättymismallit
• muut sopimusehdot
• toimittajatiedot, sisältäen kuvauksen siitä, mitä tietoja palvelutoimittajien tulisi yri

tyksestään ja palveluistaan tarjouksessa kertoa, esimerkiksi asiakas-ja referenssilis- 
tat

• liitteet, sisältäen kaiken sellaisen julkistamiskelpoisen lisätiedon ostajayrityksestä, 
mikä auttaa tarjouksen teossa - esimerkiksi kuvaus aiemmin tehdyistä ulkoistuksis- 
ta.

Taijouspyyntö on sisällöltään aina tapauskohtainen ja sen laadinta yleensä selkeyttää 
ulkoistushanketta ja sen tavoitteita myös ostajayrityksessä.

5.3.3. Sopimus

Sopimuksella on erittäin keskeinen rooli ulkoistushankkeissa. Hyvin toimiva sopimus on 
myös tarpeellisessa määrin dynaaminen, eli sopimusosapuolet voivat yhteisesti muuttaa 
sitä tarvittaessa. Vaikka sopimus useissa yhteyksissä kuvataan yksipuolisesti ristiriitojen

139 Klepper, Jones, 1999, s. 339-345
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ratkaisijana, voidaan sitä käytännössä hyödyntää myös aktiivisessa palvelun 
kehittämisessä. Sekä sovittujen asioiden tarkastelu- että kehittämisnäkökulmasta 
katsottuna olennaista on sopimusrakenteen selkeys. Tietoteknisissä ulkoistushankkeissa 
soveltuva sopimusrakenne muodostuu perusasiat kuvaavasta ja linj aavasta 
pääsopimuksesta sekä yksityiskohtaiset palvelukuvaukset, palvelutasot, hinnoittelut ja 
mittarit kuvaavista liitteistä. Käytettävien mittarien tarkka määritys sopimuksessa on 
olennaista, koska sopimuksen irtisanomisehdot sekä palvelun hinnoittelu perustuvat usein 
toteutuneen palvelun laatuun.

Tietoteknisiin ulkoistuksiin ei ole olemassa yhtä sopimusrunkoa, vaan sopimus 
muodostuu tapauskohtaisesti neuvotteluissa. Perusperiaate on se, että toimittajalla on 
omaan palveluntoimittamistapaansa sovellettu sopimusmain, jonka pohjalta sopimusta 
lähdetään neuvottelemaan. Ulkoistussopimus voi muodostua yhdeksi kokonaisuudeksi 
myös useista erillisistä ja eri aikoina tämän saman toimittajan kanssa solmituista 
sopimuksista. Tällöin erilliset sopimukset yhdistetään yhden kattosopimuksen alle, ja 
yleensä jatkossa tehtävät sopimukset siirtyvät tämän sopimuksen liitteiksi eli 
laajennuksiksi. Tällaisia eri sopimustyyppejä ovat mm.: konsultointisopimukset, 
käyttöpalvelusopimukset sekä huolto-, ylläpito- ja tukisopimukset. Myös ns. ASP- 
palvelu-140 eli sovellusvuokrausmallit ovat yleistyneet. Sovellusvuokrauksessa asiakkaalle 
ei myydä lisenssiä vaan käyttöoikeus järjestelmään, joka sijaitsee toimittajan palvelimella, 
hallinnassa ja omistuksessa. ASP-palvelumalli tarkoittaa laajemmassa mittakaavassa 
myös sitä, että asiakas ostaa ensisijaisesti tiettyä toiminnallista palvelua, jossa sovellus 
toimii vain palvelutuottajan työvälineenä.

Varsinkin strategisessa yhteistyössä sopimukset sisältävät salassapidettävää aineistoa. 
Samoin palvelun toimittaja kohtaa käytännön työssä liikesalaisuuden piiriin kuuluvia 
asioita. Erityisesti ostajan, mutta myös joissain tilanteissa palvelutoimittajan, on tällöin 
huolehdittava, että sopimuksessa määritellään tarvittavat asiat liikesalaisuuksiksi. 
Ulkoistusten yhteydessä voidaan myös tehdä erillinen ns. NDA141- eli salassapitosopimus, 
joka määrittelee yksiselitteisesti sopimuksen yhteydessä esiintulevan tiedon salassapito
velvollisuudet.

Strategisessa yhteistyössä syntyy usein myös uusia tuotteita ja tuotteistettavia palveluja, 
joihin liittyvät oikeudet on sisällytettävä sopimukseen. Erityisesti ohjelmistotuotteiden 
osalta tekijänoikeudet ovat keskeinen oikeudellinen suojamuoto. Tekijänoikeus suojaa 
kuitenkin perussääntöjen mukaan vain ilmenemismuodon, ei ideaa ja rakennetta.142 Tästä 
syystä tekijänoikeuden antama suoja onkin ohjelmistotuotteita koskien varsin puutteelli
nen. Tekijänoikeuden antamaa suojaa voidaan täydentää esimerkiksi patenteilla ja edellä- 
kuvatuilla salassapitomenettelyillä. Ulkoistussopimuksen kannalta tärkeää on sopia,

140 ASP - Application Service Provider, Application Service Provision
141 NDA - Non Disclosure Agreement
142 Takki Pekka, 2002, s. 40-44
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kenelle ja millä periaatteilla kuuluvat oikeudet sopimuksen mukaista palvelutuotantoa 
tehtäessä syntyvistä tuotteista. Palvelutuotannossa käytetään usein myös räätälöityjä 
ohjelmistotuotteita, jotka muodostuvat kiinteäksi tai joskus jopa kriittiseksi osaksi ostajan 
liiketoimintaa. Jos palvelun toimittaja lakkaa olemasta tai jostain muusta ostajasta 
riippumattomasta syystä palvelua ei enää kyetä taijoamaan, on ostaja erittäin hankalassa 
tilanteessa. Yksi tapa varmistua kyseisen strategisesti tärkeän räätälöidyn 
ohjelmistotuotteen saatavuudesta ja jatkokehitysmahdollisuuksista on toteuttaa ns. 
escrow-jäijestely. Tässä järjestelyssä ohjelmiston lähdekielinen versio luovutetaan 
kolmannen osapuolen haltuun siten, että se voi tiettyjen sopimusehtojen mukaisessa 
tilanteessa luovuttaa lähdekielisen version ostajan käyttöön.

Koska sopimuksella ei kuitenkaan voida kattaa kaikkea tietotekniselle alalle olennaisia 
asioita, liitetään sopimukseen yleensä joukko ns. yleisiä sopimusehtoja143. Nämä yleiset 
sopimusehdot pätevät soveltamisjäijestyksessä vasta kyseisessä sopimuksessa suoraan 
määriteltyjen ehtojen jälkeen. Tietoteknisessä ulkoistussopimuksessa määritellään yleensä 
myös tavat, joilla mahdolliset sopimuserimielisyydet ratkaistaan sekä niiden soveltamis- 
jäijestys. Suomessa yleisesti käytössä on ns. välimiesmenettely. Mikäli sopimus sen sallii 
voidaan välimiesmenettelystä tarvittaessa siirtyä eri oikeusasteisiin.

5.3.4. Ulkoistussuhteen hallinta

Kun sopimus on solmittu, ei palvelutuotantoon siirtyminen voi tapahtua ns. "yön yli”. 
Tietoteknisille ulkoistuksille tyypillistä on sopimuksessa määritelty siirtymävaihe144, 
jonka aikana palvelutuotanto käynnistetään. Siirtymävaiheesta käytetään usein myös 
nimitystä "haltuunotto”. Siirtymävaiheen juridinen merkitys on siinä, että sen myötä pal
velutuotannon vastuu siirtyy ostajalta palvelutoimittajalle tai -toimittajille. Siirtymävai
heessa olennaisia asioita ovat:

• tarvittavan tietämyksen ja osaamisen siirto
• toimintaprosessien tuonti käytäntöön eli yksityiskohtainen kuvaus
• mahdollisten uusien työvälineohjelmistojen toteutus
• mahdollisesti ostajalta toimittajalle siirtyvän henkilöstön siirto- ja perehdyttämistoi- 

met.

Ulkoistamisessa ei saa olla kyse ongelmien ulkoistamisesta sellaisenaan toimittajan huo
leksi. Vaikka palvelutuotannon vastuu on siirtynyt palvelutoimittajalle, pysyy lopullinen 
vastuu palvelusta kuitenkin ostajayrityksen vastuuhenkilöillä eli "vastuuta ei voi ulkois
taa”145. Ulkoistetun palvelun hallintamalli riippuu siitä, minkälainen ulkoistussopimus on. 
Eli miten pitkälle on kyse yksittäisten palvelujen tuottamisesta ja miten pitkälle 
strategisesta yhteistyöstä.

143 esimerkiksi IT-2000
144 Siirtymävaihe - Transition Period
145 Haastattelu, Södergård T., 2004
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Ulkoistussuhteen hallinta perustuu luotettaviin tietoihin palvelujen toteutumisesta. Tätä 
tarkoitusta varten on sopimuksessa määriteltävä mittarit, joilla palvelua seurataan. Mittarit 
ovat sellaisenaan passiivisia työvälineitä, jotka vain tuottavat tietoa tapahtumista. Ulkois- 
tussopimuksen hallinnassa voidaan käyttää myös aktiivisempia työvälineitä eli kontrolle
ja, joita käytetään osittain samalla tavalla kuin organisaation sisäisissä palveluissakin. 
Kontrollien tehtävä on tuottaa informaatiota, jonka avulla ei-toivotut tapahtumat estetään 
tai tarvittaessa havaitaan ja koijataan. Ulkoistussopimukseen liittyvien kontrollien ero 
sisäisiin kontrolleihin on siinä, että kontrollien käynnistämien toimenpiteiden toteutus on 
palvelutoimittajan vastuulla. Toisaalta kontrollien asettaminen on vaikeampaa, eikä 
ostajalla ole kontrollien käynnistämien toimenpiteiden seurantaan yleensä välitöntä 
yhteyttä.

Ulkoistussuhteen hallinnassa tärkeä työväline on tarkastustoiminto. Ostajan on syytä mää
räajoin tarkastaa mikä on toimittajan tuottamien palveluraporttien suhde käytäntöön. 
Tarkastustoiminnot edellyttävät kuitenkin yritysten välisen rajan ylittämistä monessakin 
kohtaa. Tästä syystä tarkastustoiminnon valtuudet tulee määritellä jo sopimusvaiheessa. 
Usein palvelutoimittajan näkökulmasta ostajan ja toimittajan välinen liittymäpinta on pal
velusopimus, eikä toimittaja näe tarvetta ostajan teettämiin tarkastuksiin yli tämän 
liittymäpinnan. Sopimuksen ja toimittajan tuottamien raporttien sekä ostajan havainnoi
mien palvelutuotosten muodostama kokonaisuus antaa riittävän perustan ostajan 
tarkastustoiminnoille. Palvelutoimittajan sisäiset prosessit ja työvälineet taas kuuluvat 
toimittajan oman sisäisen tarkastuksen piiriin. 6

Menestyksekkäässä tietoteknisen ulkoistussopimuksen hallinnassa voidaan erottaa seuraa-
- .... 147

vat osatekijät:
• sopimuksessa asetetut objektiiviset suorituskykykriteerit, joita mitataan ja arvioi

daan säännöllisesti
• selkeä muodollinen ulkoistussuhteen hallinta
• suorituskykyyn eli palvelutuotoksiin ja niiden laatuun perustuva hinnoittelu
• ulkoistussopimuksen hallinnasta vastaavien säännöllinen koulutus sekä ymmärrys 

oman yrityksen liiketoimintatavoitteista
• toimittajan henkilöstön kouluttaminen ostajan liiketoiminnan ja tavoitteiden alueilla
• oman ja sopimuskumppanin yrityskulttuurin ymmärtäminen
• jatkuva asiantuntemuksen ja tietämyksen siirto kumpaankin suuntaan.

Ulkoistussopimuksen hallinta rakentuu yleensä vahvasti ns. ohjausmalliin146 147 148. Ohjausmalli 
kuvaa palvelun seurannan ja kehittämisen johtamistavat. Yleinen käytäntö on, että tieto
teknisten ulkoistusten sopimusmuutokset sekä kaikki merkittävät sopimustulkinnat käsi-

146 Haastattelu, Anderzén T., 2004
147 Klepper, Jones, 1999, s. 284-286
148 Ohjausmalli - Steering Model
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teilaan palvelun ohjaus- tai johtoryhmässä, jossa kummallakin sopimusosapuolella on 
edustuksensa.

Palvelusopimus voi olla määräaikainen, jolloin sitä ei voi irtisanoa kesken sopimus
kauden, tai se voi olla toistaiseksi voimassa oleva, jolloin normaali sopimuksen päättämis- 
tapa on irtisanominen.149 Jo sopimusvaiheessa ostajan on syytä kiinnittää erityistä huomi
ota sopimuksen päättämisehtoihin. Liian raskaat päättämisen ehdot johtavat siihen, ettei 
ostajalla ole käytännössä muita vaihtoehtoja kuin jatkaa ulkoistussopimusta sopimus
kauden päätyttyä. Yhtä tärkeää kuin sopimuksen taloudellisten päättämiskriteerien saami
nen hyväksyttävälle tasolle on myös palvelun jatkuvuuden turvaaminen sopimusteitse 
palvelutoimittajan vaihtotilanteissakin.

5.4. Ulkoistusten tavoitteet ja riskit

Yritysten keskeiset strategiset haasteet ovat: kysyntä, tehokkuus ja innovaatiot. Kysyntä- 
riski vaatii yrityksiltä joustavuutta reagoida muuttuvaan markkinatilanteeseen eli kulloin
kin vallitsevaan kysyntään. Tehottomuuden riski ajaa yritykset etsimään operatiivista 
tehokkuutta, jotta ne selviytyisivät vallitsevassa kilpailussa entistä paremmin. Innovaatio- 
riski työntää yrityksiä ponnistelemaan tutkimuksessa ja kehityksessä sekä tuotekehityk
sessä, jotta ne menestyisivät muuttuvassa teknologiaympäristössä.

5.4.1. Tavoitteet

Ulkoistusten perussyyksi nimetään yleensä halu keskittyä yrityksen omiin ydintoimintoi
hin. Tietotekniset palvelut voivat olla erittäin kriittisessä asemassa yrityksen liiketoimin
nassa, vaikkeivät ne kuuluisikaan yrityksen yditoimintoihin, ja ulkoistuksen taustalla voi 
olla useitakin vaikuttavia tekijöitä. Yleisimmät vaikuttavat tekijät ovat pyrkimys parem
paan palvelutasoon ja pienempiin kustannuksiin.

Tietoteknisten ulkoistusten syyt ja tavoiteltavat edut löytyvät yleensä seuraavista:150 151

• liiketoimintatavoitteisiin liittyvät motiivit
• oman tietotekniikkariippuvaisen liiketoiminnan kehittäminen, omien toiminta

prosessien kehittäminen palvelutoimittajan tuomien ns. ”hyvien käytäntöjen”131 
avulla, oman asiakastyytyväisyyden parantaminen tietoteknisten palvelujen laa
tuparannuksilla

• kustannusperusteiset motiivit
• kustannusten pienentäminen, parempi kustannusten ennustettavuus, parempi kus

tannusten hallittavuus siirtämällä kiinteitä kustannuksia dynaamisen palvelupe- 
rustaisen hinnoittelun osaksi

149 Takki Pekka, 2002
150 Klepper, Jones, 1999, s. 47-53
151 ”hyvät käytännöt” - best practises
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• rahoitukseen liittyvät motiivit
• suurten laite- ja ohjelmistoinvestointien siirto palveluperustaisiksi kustannuksiksi

• palvelupohj aiset motiivit
• rutiininomaisten toimintojen ulkoistus toimittajalle, jotta oma henkilöstö voi kes

kittyä lisäarvon tuottamiseen; uusien teknologioiden käyttöönotto, palvelutason 
parantaminen, joustavuuden lisääminen ja parempi kyky hallita resurssitarvepiik- 
kejä

• teknologia- ja osaamisperusteiset motiivit
• sellaisen tietämyksen ja osaamisen tavoittaminen, jota yritys ei itse työmarkki

noilta pysty tavoittamaan, esimerkiksi suppeat erityisosaamisalueet; uusien 
teknologioiden käyttöönottoon liittyvien riskien jakaminen toimittajan kanssa

• IT-henkilöstöperusteiset motiivit
• oman IT-henkilöstön mahdollisuudet keskittyä lähempänä liiketoimintaa oleviin 

haasteisiin sekä henkilöstön ylikuormituksen tasaaminen eli henkilöresurssien 
parempi hallinta

• organisaatiomuutoksiin ja -politiikkaan liittyvät motiivit
• välttyminen oman IT-organisaation pystyttämiseltä, oman yritysrakenteen dynaa

misuuden lisääminen esimerkiksi fuusioita ja yrityskauppoja silmälläpitäen, 
oman IT-organisaation vertailu152 toimittajan palvelutuotantoon.

Ulkoistusten taustalla on yleensä useita edelläkuvatuista syistä ja eduista - tosin 
tapauskohtaisesti erilaisin painotuksin. Suurin osa edelläkuvatuista perusteista liittyy 
yrityksen tavoitteeseen keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Lisäksi strategisella 
yhteistyömallilla tavoitellaan usein epävarmuuksien pienentämistä nopeasti kehittyvien 
tietoteknisten palvelujen ja jäijestelmien alueilla.

5.4.2. Riskit

Tietoteknisiin ulkoistuksiin liittyy monia riskejä, joista osa voidaan välttää jättämällä 
ulkoistus tekemättä. Osa taas on luonteeltaan sellaisia, että ne tulevat olennaisiksi vasta 
ulkoistetun palvelun myötä. Molemmat riskityypit on kuitenkin jo ennen ulkoistusta pyrit
tävä analysoimaan, jotta voidaan arvioida yrityksen kykyä ja halukkuutta lähteä edes neu
vottelemaan ulkoistushankkeesta. Ulkoistuksen riskejä ovat mm.:

• ohjattavuuden ja kontrollin väheneminen
• joustavuuden väheneminen, kustannusten hiipiminen eli ns. lisäpalvelukustan- 

nusten luoma yllättävä kustannuslisä, luottamuksellisen ja liikesalaisuuden piiris
sä olevan tiedon saatavuus toimittajan henkilöstölle, immateriaalioikeuksien ja 
henkisen pääoman osittainen siirtyminen toimittajalle

• oman asiantuntemuksen katoaminen
• johtaa yksipuoliseen riippuvuuteen toimittajasta

• lisävaikeudet omaan strategiseen kehittämiseen
• on mahdollisesti ulkoistettu myös strategisesti tärkeää ydinosaamista (ei tarkoi

tuksellisesti)

152 benchmarking

59



• kustannusten kasvu
• vrt. ensimmäisen kohdan ”kustannusten hiipiminen”, päällekkäisten palvelujen 

osto muilta toimittajilta
• turvallisuusongelmat
• palvelun laatuongelmat

• palvelu ei täytä asetettuja palvelutasovaatimuksia tai palvelutasot on määritelty 
niin epämääräisesti, ettei poikkeamia tavoitteisiin pystytä osoittamaan

• epämääräiset vastuualuerajat
• vastuualuerajoilla tulkinta on helposti toimittajan standarditoimintatavan mukai

nen.

Muita sellaisia ulkoistuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, joihin tulisi kiinnittää 
huomiota jo sopimusvaiheessa ovat:

• tasapuoliset sopimusneuvottelun lähtökohdat, ei toimittajalähtöisiä sopimusmalleja
• selkeät palvelutasomääritykset ja kirjalliset tarjouspyynnöt
• selkeät vastuualuemääritykset.

Mielenkiintoista on, että useat ulkoistamisella tavoiteltavista hyödyistä, jotka ovat keskei
siä syitä ulkoistushalukkuuteen, ovat myös merkittävimpiä riskejä. Osaltaan se on luon
nollista, sillä keskeisten tavoitteiden saavuttamattomuus tai niiden kehittyminen jopa 
aivan väärään suuntaan, on merkittävä riski. Riskianalyysin onkin tuotettava arviot sekä 
näiden riskikohteiden toteutumistodennäköisyyksistä että niiden toteutumisen vaikutuksis
ta yrityksen liiketoimintaan.

Ulkoistuksiin liittyy myös joitain voimakkaita kielteisiä näkökulmia. Erityisesti Yhdys
valloissa ulkoistukset maan rajojen ulkopuolelle herättävät paljon kielteisiä reaktioita. 
Merkittävinä ongelmina pidetään mm. tietoturvallisuuden heikentymistä ja riskienhallin
nan monimutkaistumista153. Osittain kielteiseen suhtautumiseen vaikuttanevat kuitenkin 
myös kaupalliset ja työvoimapoliittiset tekijät.

Ulkoistuksen riskit ovat todellisia. Osa ulkoistuksista ei koskaan johda varsinaiseen palve
lutuotantoon, vaan rinnakkainen sisäinen palvelu pysyy koko ajan toiminnassa ja lopulta 
tukahduttaa ulkoistuspyrkimykset. Ulkoistettuja palveluja on useissa yhteyksissä myös 
palautettu takaisin sisäiseen palveluun154.

5.4.3. Ulkoistusten haasteet

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan yritysten liiketoimintajohto suhtautuu huomatta
vasti tietohallintojohtoa kriittisemmin ulkoistamisesta saataviin hyötyihin.155 Tutkimus
tulokset ovat varsin hyvin linjassa vastaavien kansainvälisten tutkimusten kanssa.

153 Vijayan, Computerworld, 2004
154 insourcing
155 IT-viikko 15/2002. Market-Vision tutkimus
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Merkittävä osa yritysjohdosta korostaa, etteivät yrityksen mahdollisuudet keskittyä 
ydintoimintoihinsa olleet parantuneet, eikä yrityksen kilpailukyky ollut kohentunut tieto
teknisten ulkoistusten myötä. Myöskään liiketoimintakustannukset eivät olleet alentuneet, 
eikä edes loppukäyttäjien tyytyväisyys ollut parantunut ulkoistuksissa. Samaisen tutki
muksen mukaan tietohallintoj ohdon näkökulmasta ulkoistusten myötä oli kuitenkin saatu 
merkittäviä parannuksia aikaan: Tietojäijestelmien käytettävyys ja toimintavarmuus oli 
parantunut, tekninen osaaminen oli lisääntynyt, ja henkilöresurssien saatavuudessa oli 
tapahtunut parannusta.

Edelläkuvatun tutkimuksen tulokset vaikuttavat aluksi hieman ristiriitaisilta. Tulokset 
ovat kuitenkin varsin hyvin selitettävissä, kun huomioidaan tietoteknisten ulkoistusten 
voimakas kehitys kohti totaaliulkoistuksia 1990-luvun ja 2000-luvun alkuvuosien aikana. 
Tietoteknisten ulkoistusten haasteet ovat samalla muuttuneet merkittävästi. Aiemmin 
keskeiset haasteet olivat palvelutasossa ja -nopeudessa sekä palvelukustannuksissa. Kun 
ulkoistussuuntaukset ovat siirtyneet kohti strategisen yhteistyön muodostamista, ei ulkois- 
tuksen yksittäisiä tavoitteita ja niiden keskinäisiä prioriteetteja enää määritellä riittävän 
tarkkaan. Kysymys ”Miksi ulkoistetaan?” saa paljon enemmän painoarvoa kuin ”Mitä 
ulkoistetaan?”. Strategisen yhteistyön koetaan myös antavan enemmän vapauksia 
sopimuksen teossa, mikä myös osaltaan johtaa tulkintavapauksiin arvioitaessa palvelun 
onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Totaalinen ulkoistus muuttaa myös merkittävästi toimintatapoja sekä ostajan että palvelu- 
toimittajan puolella. Toimintatapojen muuttuminen ohjautuu käytännön työssä ja muutos
ta ohjaavat voimakkaimmin ne resurssit, jotka ovat aktiivisimmin ulkoistamisessa muka
na. Ulkoistuksen onnistumisen kannalta tärkeää olisi, että aktiiviset resurssit työskentelisi
vät voimakkaimmin liiketoiminnallisesti merkittävien toimintatapamuutosten puolesta. 
Edelläkuvattu tutkimus antaa myös viitteitä siihen, että vastuualueiden selkeä määrittely 
hämärtyy siirryttäessä kohti totaaliulkoistuksia. Tietojärjestelmien käytettävyyden ja 
toimintavarmuuden alueella vastuualueet ovat väistämättä paremmin määritellyt kuin 
ulkoistuskokonaisuudessa. Tutkimustuloksissa tämä näkyy myös positiivisesti.

Siirryttäessä kohti totaalisia tietoteknisiä ulkoistuksia esiinnousevat erityisesti seuraavat 
haasteet:

• ulkoistustavoitteiden ja ulkoistettavien toimintojen selkeä määrittely
• kattavan, selkeän ja ymmärrettävän sopimuksen laadinta
• tarkka vastuualuemäärittely ulkoistuksen kaikille osa-alueille
• onnistunut palvelutoimittajan valinta
• aktiivinen kommunikointi ostajan ja palvelutoimittajan välillä.
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5.5. “Muutoskuva” ulkoistuksen pyörteissä

Tietoteknisen palvelun ulkoistus muuttaa merkittävästi tietojärjestelmätarkastuksen paino
tuksia. Yksittäisten teknisten ohjelmisto-ja laitteistoratkaisujen sijaan tarkastus kohdistuu 
palvelurajapintaan. Tarkastuksen näkökulma kääntyykin entistä selkeämmin pois itse 
ohjelmistototeutuksista kohti informaation tuotantoprosessin hallintaa. Tämä ei 
kuitenkaan mitenkään vähennä liiketoimintakriittisten palveluiden jatkuvuustarpeen mer
kitystä. Päinvastoin toimittajan kyvykkyyden, palvelun turvallisuuden ja palvelun seuran
nan osa-alueet ovat niitä, joiden hallinta- ja kehittämistapoihin tietojärjestelmätarkastus 
ulkoistustilanteessa entistä enemmän kohdistuu.

Asiakkaan ja palvelutoimittajan välinen sopimus156 muodostaa tarkastuksen vastuualueen 
rajapinnan, jonka läpi kaikki toisen osapuolen tälle alueelle kohdistuva tarkastus kanavoi
tuu. Asiakkaalla tarkastustavoitteet eivät muutu mitenkään, mutta tarkastuskohde muut
tuu. Hyvä esimerkki tästä ovat kontrollit, jotka aiemmin kohdistuivat merkittäviltä osin 
esimerkiksi suoraan sovellusohjelmistoihin. Ulkoistuksen jälkeen asiakkaan 
kontrolliasetanta kohdistuu siihen, miten ulkoistussopimusta hallitaan, kehitetään ja 
valvotaan. Palvelutoimittajalle ulkoistussopimus edustaa kahta eri ulottuvuutta. Toisaalta 
sopimus on tietyn asiakkaan palvelusopimus, ja toisaalta se kohdistuu toimittajan palve
luun, jota tarjotaan useille asiakkaille. Yleensä tämä kahden ulottuvuuden kenttä heijastuu 
toimittajalle käytännössä siten, että sopimus edustaa ensisijaisesti tiettyä asiakassuhdetta 
ja palvelu-ulottuvuus toimittajan sisäistä laadunvarmistusta.

/ VASTUUKENTTÄ
tietojärjestelmätarkastus asiakas

tietohallinta

irheet,viat. luotettavuus, loppu-
äärinkävtökset oikeellisuus tulokset

toimittaja
kontrollit

sç^imus
Laadunvarmistus (QA)

’’tietojärjestelmätarkastus’’

Kuva 13 ”Muutoskuvan” vastuukenttä.

156 yleensä joukko sopimuksia eli pääsopimus liitesopimuksineen
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Tarkastuksen kohdekenttä muovautuu ulkoistuksessa voimakkaimmin palvelusopimuksen 
ja sen mukaisten toimittajan palvelutasositoumusten myötä. Tarkastuksissa nousevat 
merkittävään rooliin myös asiakkaan ulkoistaman palvelun kohdealueen liiketoiminta
suunnitelmat ja -tavoitteet. Niiden ja ulkoistussopimuksen välisten linkitysten toimivuu
desta on tärkeää varmistua. Linkitykset toteutetaan ns. toimittajasuhteen omistajuuden ja 
hallinnan kautta. Koska asiakkaan ja palvelutuotannon välille muodostuu selkeä rajapinta, 
jonka yli asiat eivät niin vain tapahdu, nousevat palvelutoimittajan raportit merkittävään 
asemaan. Raporttien rakenne, aikataulutus ja käsittelyprosessi onkin ehdottomasti liitettä
vä ulkoistussopimukseen.

Ulkoistussopimus

Toimittajan raportointi

Tavoitteet ja suunnitelmat

Asiakkaan asettamat kontrollit

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus

Asiakkaan kyky hallita toimittajasuhdetta

• esivalmistelut, tarjouspyyntö
• neuvottelut
• sopimus
• ulkoistussuhteen hallinta

Palvelutasot, 
^ SLA’t

Kuva 14 ”Muutoskuvan” kohdekentän taustatekijöitä.

Sekä toimintokohtaiset että totaaliset ja strategiset ulkoistukset ovat kaikki monimuotoisia 
kokonaisuuksia. Vaikka sopimuksiin pohjautuen pystytään määrittelemään vastuita, val
tuuksia ja oikeuksia, jäävät ulkoistusten yhteydessä monet asiat osittain tyhjän päälle. 
Sopimusvaiheessa ei kyetä ennakoimaan kaikkea tapahtuvaa, ja palvelun tuotantovaihees
sa ovat asiakkaan ja toimittajan intressit monissa asioissa ristiriitaisia. Nämä ovatkin alu
eita, joissa asiakkaan ja toimittajan strateginen yhteistyöhalukkuus tosiasiallisesti punni
taan.

63



1
valtuuksien määrittely 

liikesalaisuudet

poistuu tilalle
• sovellustarkastus • sopimuksen tarkastus
• tekninen infra- • palvelutasot
struktuuritarkastus • testit

kaikki ulkoistettu on 
sisällytettävä 

tarkastusohjesääntöön

sisäinen palvelu 
alihankinta 

vendorisointi

henkilöstön vuokraus

projektihallinta

ydinosaaminen?

ULKOISTUS epämääräiset vastuurajat

"tekemisen kautta oppiminen”

tekijänoikeudet

Kuva 15 ”Muutoskuvan” ominaisuuskentän ja raja-alueen taustatekijöitä.
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6. Käytännöt tutkituissa yrityksissä

Luku 4 esitteli tietojäijestelmätarkastusta ja luku 5 tietoteknisten palvelujen ulkoistamista. 
Kummassakin luvussa käsittelyn erityispiirre oli asioiden tarkastelu ulkoistettujen tieto
teknisten palvelujen tarkastusnäkökulmasta. Tässä luvussa näitä erityispiirteitä peilataan 
tutkituissa yrityksissä esiintulleisiin näkemyksiin. Yritysten edustajien kommentit 
rakentavat myös osaltaan ”Muutoskuvaa”, joka näin yhdistää siis teoriaa käytäntöön.

6.1. Tarkasteluperusteet

Vaikka tietojäijestelmätarkastus on osana ulkoista ja sisäistä tarkastusta käytännöiltään 
vakiintunut, on tarkastusten suorittamisen tavoitteissa, laajuudessa ja syvyydessä aina jon
kin verran yrityskohtaisuutta. Sisäisen tarkastuksen osalta näin tuleekin olla, jotta tarkas- 
tustoiminto vahvistaisi tarkastettavien palvelujen ja toimintojen tukea nimenomaan kysei
sen yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Yrityshaastatteluilla 
haetaan esiin juuri tätä yrityskohtaisuutta eli käytännön näkökulmaa tietojärjestelmä- 
tarkastukseen ja erityisesti ulkoistettujen palvelujen tarkastamiseen.

Tutkittavina olivat Metso Corporation ja IBM. Valinnassa huomioitiin erityisesti seuraa- 
vat seikat:

• haastateltaviksi pitäisi saada sekä palvelujaan ulkoistava (asiakas) että ulkoistettuja 
palveluja tarjoava yritys (palvelutoimittaja)

• tietoteknisten ulkoistusten tulee olla ko. yrityksille liiketoiminnallisesti merkittäviä
• yritysten tietojäijestelmätoiminnon tulee olla säännöllistä ja johdonmukaista.

Tietojäijestelmätarkastus on vakiinnuttanut asemansa lähinnä kansainvälisissä suuryrityk
sissä sekä valtionhallinnossa. Näin ollen tutkimukseen ei voitu sisällyttää yhtään pk-yri- 
tystä, vaikka ne mahdollisesti olisivatkin tuottaneet ulkoistusmielessä hyvinkin mielen
kiintoisia ongelmakenttiä ja ratkaisumalleja.

Tarkastelutapa ja -tavoitteet
Tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena. Tavoite oli täydentää aiemmissa luvuissa ra
kennettua ”Muutoskuvaa" käytännön näkemyksillä.

Tarkastelun painopisteet
Yritysten tarkastelun painopisteet ovat:

• yrityksen toiminta j a sen tietotekniset j äij estelmät
• tietojäijestelmätarkastustoiminto
• laadunvarmistus
• tarkastusten erot sisäisesti tuotettavien ja ulkoistettujen palvelujen välillä.
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6.2. Metso Corporation157

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asian
tuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 50 maassa.

Metson liiketoiminta-alueet ovat158:
• Metso Paper, kuitu- ja paperiteknologia
• Metso Minerals, kiven ja mineraalienkäsittely
• Metso Automation, automaatio-ja säätöteknologia
• Metso Ventures

• Metso Panelboard, Metso Drives, Metso Powdermet, Valmet Automotive.

Metson tärkeimmät asiakkaat ovat sellu- ja paperiteollisuudessa, kaivos- ja maanraken- 
nusteollisuudessa, murskeen tuotannossa, energia- ja prosessiteollisuudessa sekä mekaa
nisessa metsäteollisuudessa. Metson liikevaihto oli vuonna 2003 n. 4.25 miljardia euroa, 
josta noin puolet tuli Euroopasta. Yhtiön palveluksessa oli hieman yli 26.000 henkilöä.

Vaikka Metso on ensisijaisesti koneiden ja palvelujen toimittaja, on sen liiketoiminnassa 
myös ohjelmistojen tuotannolla ja toimittamisella kasvava merkitys. Myös konsernin 
tietojärjestelmillä ja niiden jatkuvalla kehittämisellä on kriittinen rooli kilpailukykyisessä 
liiketoiminnassa.

Metson tietoj ärj estel mätar kast us

IT-järjestelmät, niiden vaikuttavuus ja tehokkuus, kehitysprojektit sekä järjestelmätuki 
tarkastetaan säännöllisesti konsernin ylimmän johdon päätösten mukaisesti. Sisäisen 
tietoj ärj estelmätarkastuksen kohteena on ensisijaisesti se, miten järjestelmät tukevat 
operatiivista liiketoimintaa. Tietoj ärj estelmätarkastusta tehdään myös osana ulkoista 
tarkastusta. Tilintarkastuksen yhteydessä tehtävän hallinnon tarkastuksen laajuus 
tietojärjestelmien alueella ei kuitenkaan ulotu yhtä syvälle kuin sisäisen tarkastuksen 
toiminnoissa.

Tietojärjestelmäpalvelut on suurelta osin keskitetty (Metso IT), ja merkittävä osa tietojär
jestelmistä on globaaleja eli maailmanlaajuisesti koko organisaation käytössä. Tarkastuk
sissa on aina kuitenkin niin globaalien toimintaohjeiden ja politiikkojen kuin globaalien 
tietojärjestelmienkin osalta olennaista se, miten ne tukevat tarkasteltavana olevan operatii
visen yksikön liiketoimintaa. Siksi yksiköiden tarkastuksissa erityishuomio kohdistuu 
liiketoimintaprosessien ja järjestelmien suhteeseen seuraavasti:

• Mitkä ovat liiketoimintayksikön määritellyt operatiiviset liiketoimintaprosessit?
• Mitkä ovat yksikön operatiivista toimintaa tukevat tietojärjestelmät?
• Mitkä liiketoimintaprosesseista tulisi olla paikallisia ja mitkä globaaleja?

157 Hurskainen Jorma, haastattelu.
158 Metso Corporation, vuosikertomus 2003.
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• Mitkä tietojärjestelmät tulisi olla globaaleja ja minkälaista globaalia tukea liiketoi
mintayksiköt tarvitsevat?

• Miten jäijestelmätuki tulisi organisoida globaalisti vs. paikallisesti sekä sisäisesti 
tuotettuina vs. ulkoistettuina palveluina?

Keskeiset aihealueet yksiköissä tehtävissä tarkastuksissa ovat:
• liiketoimintakonsepti

• liiketoimintaprosessit
• uudet prosessit ja niiden käyttöönottotilanne (implementointistatus)
• globaalit liiketoimintaprosessit suhteessa paikallisiin toimintatapoihin

• liiketoimintaa tukevat IT-jäijestelmät
• sovelluskartta
• uudet j äij estelmät j a niiden käyttöönottotilanne
• merkittävimmät toiminnalliset erot, kun tarkastellaan nykyjärjestelmiä suhteessa 

tavoitetilaan
• kuluvan ja seuraavan vuoden IT-investoinnit
• palvelusopimukset ulkopuolisten IT-toimittajien kanssa
• tietoturvallisuus

• tietoturvallisuuspolitiikka, tietoturvallisuusohjeet ja -suuntaviivat.

6.3. International Business Machines, IBM159

IBM on maailman suurin teknologiayritys, joka perustettiin jo vuonna 1911. IBM:n liike
vaihto vuonna 2003 oli n. 90 miljardia dollaria ja sen palveluksessa työskenteli yli 
300.000 henkilöä. IBM on monimuotoinen teknologiayritys, jonka tuote-ja palveluraken
ne koostuu mm. tietokonejärjestelmistä, ohjelmistoista sekä verkkojärjestelmistä. Esimer
kiksi Euroopassa IBM on tutkimusten mukaan johtava IT-ulkoistusten tarjoaja.160 
Eurooppa sinällään on IT-ulkoistamiskypsyydessä 3-4 vuotta Yhdysvaltoja jäljessä ja 
Skandinaavia vielä enemmän.161 Asetelma luo IBM:lle merkittävää kilpailuetua esimer
kiksi Euroopassa paikallisiin kilpailijoihin nähden.

IBM:n profiili on muuttunut voimakkaasti tietokonelaitetoimittajasta kokonaisvaltaisten 
palvelujen toimittajaksi. Merkittävässä roolissa tänä päivänä ovat asiakkaiden IBM:lle 
tekemät ulkoistukset koko palveluskaalalla: yksittäisten toimintojen ulkoistuksesta 
strategisiin tietoteknisiin ulkoistuksiin. ”IBM Strategic Outsourcing” -palvelu tarjoaa 
asiakasyrityksille ohjelmistojen ja tietotekniikan ylläpitoa ja hallintaa. Monissa 
yhteyksissä myös asiakkaan tietoteknistä henkilöstöä ja käyttöomaisuutta siirretään 
palvelukaupan myötä IBM: lie.

159 IBM, vuosikertomus 2003 sekä http://www.ibm.com
160IDC, 2003
161 Anderzen Tom, haastattelu
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Ulkoistushankkeen tavoitteet, esimerkki

IBM:lle tehdään hyvinkin mittavia tietoteknisiä ulkoistuksia. Esimerkiksi Suomessa 
kesällä 2003 tehdyssä ulkoistuksessa (yli 500 MEUR per 10 vuotta) asiakkaan tavoitteet 
olivat:

• tietoteknisten kustannusten ja niiden kehityksen kontrollointi
• toimialaosaamista ohjelmistokehitykseen toiminnan kehityskyvyn parantuminen
• tuki sisäiselle IT-keskittämisprosessille

• ulkoistuksen yhteydessä luodaan uusi oma ATK-organisaatio
• toteutetaan laite-ja ohjelmistostandardoinnit
• siirretään osa ATK-henkilöstöstä palvelutoimittajalle.

Tässä kyseisessä ulkoistuksessa IBM on keskeisessä roolissa myös asiakkaan ohjelmisto- 
kehitystyössä eli hanke on sisällöllisesti todella vaativa.

6.4. Yrityshaastattelut

Tämä haastattelukuvaus koostuu haastateltavien yksittäisistä kommenteista (lainausmer
keissä) sekä koko haastattelun pohjalta laadituista kiteytetyistä näkemyksistä.

6.4.1. Tavoitteet, suunnittelu ja organisointi162

Metson tietoj ärj estelmätarkastuksen tavoitteet ovat:
• varmistaa ja parantaa IT-toimintojen ja tietojärjestelmien vaikutusta liiketoiminnal

liseen kannattavuuteen ja tuottavuuteen
• varmistaa johtamisen ja valvonnan toimivuus
• varmistaa epäonnistuneiden hankkeiden jälkitarkastukset ja niiden analysointi
• varmistaa IT-proj ektien j a IT-toimintoj en riskienhallinta.

IT:n osa-alueille on määritelty omat tavoitteensa, jotka tarkentavat em. yleisiä tavoitteita. 
Tavoitteet pohjautuvat osaltaan myös alan kansainvälisiin standardeihin ja suosituksiin 
Esimerkiksi tietoturvallisuusalueella ISO 17799 määrittelee yleistavoitteet seuraavasti:

• tietoisuuden nosto tietoturvallisuusasioissa
• pakollisten vaatimusten määrittely
• jatkuva kehitys
• benchmark- ja audit-tulosten käyttö.

Metsossa tietoturvallisuustavoitteet on tarkennettu em. yleistavoitteista seuraavasti:
• tietoturvan parantaminen
• tiedon luottamuksellisuus-, eheys- ja saavutettavuus-kriteerit163
• liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen
• vahinkojen minimointi.

162 ymmärryksen hankkiminen
163 Luottamuksellisuus-confidentiality, eheys-integrity, saavutettavuus-availability
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IBM:n tavoite on tarjota asiakkaalle mahdollisimman selkeä rajapinta palveluun seuraa- 
villa komponenteilla:

• palvelusopimus
• IBM:n sisäinen laadunvarmistus (QA)
• vakiintuneet palveluprosessit
• palvelun seurantamittarista.

Ulkoistushankkeissa IBM voi esimerkiksi sitoutua aleneviin kustannuskäyriin ja siirtää 
näin osan asiakkaan riskistä palvelutoimittajalle. Asiakas taas vastaavasti sitoutuu osta
maan tietyt palvelut IBM:ltä. Myös toimittajan näkökulmasta on pitkällä tähtäimellä olen
naista, että ulkoistushanke onnistuu liiketaloudellisesti arvioiden myös asiakkaan näkö
kulmasta.

Suunnittelu ja organisointi

Metson tietoj äij estelmätarkastus on osa yrityksen sisäistä tarkastusta. Konsernin tai liike
toiminta-alueen johto päättää tarkastuskohteista. Osa tarkastusresursseista suunnataan 
vuosisuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin. Myös väärinkäytös-, ym. epäilyjen pohjalta 
tehtävät tarkastukset käynnistyvät aina liiketoimintajohdon päätöksillä.

Paikanpäällä tapahtuvaa tarkastusta edeltää yleensä tietojen keruu, ja tarkastuskäynnin 
tehtävänä on ensisijaisesti näiden tietojen todentaminen eli verifiointi. Tarkastuskohteessa 
käynti palvelee myös paikallisten vastuuhenkilöiden opastustusta ja tietoisuuden lisäämis
tä. Tarkastusrakenteesta ja sen tavoitteista johtuen tarkastuskohteen henkilöstölle 
tiedotetaan paikanpäällä tehtävistä tarkastuksista etukäteen. Poikkeuksena ovat tilanteet, 
joissa on kysymys väärinkäytösepäilyistä. Tällöin tarkastus tehdään ennalta ilmoittamatta.

IBM tukeutuu ulkoistushankkeissaan vakiosopimusmalliin, joka koostuu sopimusrungosta 
asiakaskohtaisine liitteineen. Olennaista on, että sopimusmain on vakio ja asiakaskohtai
set liitteet tekevät jokaisesta sopimuksesta yksilön. Näin toimittajan tehtäväkentäksi jää 
sovittaa mahdollisimman pitkälle vakioidut palvelutuotteensa asiakaskohtaisiin tarpeisiin.

IBM:n ulkoistushanke käynnistetään ns. ”transformaatiomallin” mukaisesti. ”Käynnistys
vaiheessa toimittaja toteuttaa asiakasrajapinnan.” Esimerkkihankkeessa164 transformaatio- 
vaihe on 18 kuukauden mittainen.

6.4.2. Palvelun tuotantovaihe165

Metsolla on oma sisäinen tietoj äij estelmätarkastusrunkonsa, joka muodostuu seuraavasti:
• Liiketoimintakonsepti: liiketoimintaprosessit, uusien prosessien käyttöönottoaste, 

globaalit vs. lokaalit prosessit

164 ks. 6.3.1
165 kontrollien ja vaatimustenmukaisuuden arviointi
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• Operatiivista toimintaa tukevat tietojäijestelmät: sovelluskartta, uusien järjestelmien 
käyttöönottotilanne, merkittävimmät toiminnalliset erot tarkasteltaessa nykyjärjes
telmiä suhteessa tavoitetilaan, jossa ne tukevat liiketoimintaa

• Kuluvan ja seuraa van vuoden IT-investo innit
• Palvelusopimukset ulkopuolisten IT-toimittajien kanssa
• Tietoturvallisuus: tietoturvallisuuspolitiikka, tietoturvallisuusohjeet ja -suuntaviivat.

Käytännön esimerkki yksittäisestä tarkastusalueesta on tietoturvatarkastukset, jotka toteu
tetaan vaiheittain seuraavasti:

• Teknisen testin suoritus: Kyseessä on ns. verkkotesti, joka tehdään etäältä eli 
konsernin pääkonttorista. Testi tunnistaa ja luettelee haavoittuvuudet sekä tuottaa 
ehdotuksen näihin haavoittuvuuksiin parhaiten soveltuvista kolauksista. Testi 
koskee kaikkia järjestelmän ns. dynaamisia komponentteja (palvelimet, työasemat, 
lähiverkot, tietoliikenne, ohjelmistot).

• Web-pohjainen kysely: Kysely suunnataan liiketoimintajehdolle, käyttäjille ja tieto
hallinnolle - kaikille omilla kysymyskokonaisuuksillaan. Se käsittää kaikkiaan 150 
kysymystä, jotka on poimittu kansainvälisestä 1.400 kysymyksen paketista. Loppu- 
tulema on em. ryhmien käsitys keskeisten tietoturvakomponenttien tilasta.

• Tarkastus paikanpäällä: Päätavoitteet ovat teknisen testin ja kyselyn tulosten 
verifiointi, tarkastuskohteen henkilöstön tietoisuuden lisääminen tietoturvallisuus
asioissa sekä tarvittavien kehitystoimien suunnittelu.

Tarkastukset pohjautuvat osaltaan kansainvälisiin standardeihin ja suosituksiin, joista esi
merkkinä on web-kyselyn pohjana oleva kysymysjoukko. Metsolla keskeiset näytönhaku- 
tekniikat ovat kyselytutkimukset, tarkastettavien itsearvioinnit sekä vähäisessä, mutta kas
vavassa määrin automatisoidut tarkastusohj elmistot.

Sisäinen tarkastus on Metsolla keskeisessä roolissa, mutta myös ulkoista tietojäijestelmä- 
tarkastusta tehdään. Ulkoinen tarkastus kohdistuu IT-alueella lähinnä lakisääteisten vel
voitteiden täyttämiseen, vaikka yrityksen suunnasta halukkuutta olisi myös kehityspainot- 
teiseen rooliin. Esteenä on ennen kaikkea se, että ”ulkoisella tarkastustoiminnolla on hin
tansa”.

”Metson tietojärjestelmien elinkaaren eri vaiheissa tehtävät tarkastukset ovat pääosin pro
jektihallinnan vastuulla, ja sisäisen tarkastuksen alueelle jää varmistaa, että nämä tarkas
tukset tulevat tehdyiksi. Harkinnassa on kuitenkin ollut sisäisen tarkastuksen ulottaminen 
myös tietoj ärj estelmäproj ekteihin.”

IBM:n ulkoistuspalveluissa sopimus on kaiken lähtökohta. Sopimus on aktiivinen doku
mentti, joka kehittyy palvelun myötä. Sopimus koostuu seuraavista osista:

• sopimusrunko
• proseduurimanuaali, hyvin asiakaskohtainen
• mittarit
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• raportointi.

Sopimuksen yksi keskeinen ajatus on se, että sopimus on itsenäinen, koska sopimusta 
aikanaan laatimassa olleet henkilöt eivät välttämättä enää myöhemmin ole sitä 
tulkitsemassa.

Kaikki asiakkaan valtuudet tietoj äij estelmätarkastusten suorittamiseen tai tiedon hankin
taan tarkastusta koskien määritellään ulkoistussopimuksessa.

Asiakkaan tietojärjestelmätarkastuksella on IBMdle ulkoistettuja palveluja koskien 
käytettävissään runsaasti aineistoa. Toimittaja tuottaa palvelustaan hyvin laajat raportit. 
Palveluprosessit on standardoitu, ja niiltä osin kuin niitä ei ole palvelusopimuksessa 
muutettu, voidaan niiden rakenne tarkastaa prosessikuvauksista.

6.4.3. Raportointi ja seuranta 

Tulosten raportointi
Metson tietoj äij estelmätarkastukset raportoidaan ylimmälle johdolle, liiketoiminta-alueen 
johdolle sekä paikalliselle johdolle. Raportin sisältö on:

• kuvaus
• johdon yhteenveto166
• yhteenveto paikallisjohdolle eli havainnot, mitä toimenpiteitä on tehtävä, muut asi

aan liittyvät ajatukset
• yksityiskohtaisesti havainnot sekä suositeltavat korjaustoimenpiteet (havainto, pe

russyy167, suositus, johdon kommentit).

IBM raportoi palveluistaan asiakkaalle sopimuksen mukaisesti. Vakioidut prosessit ja mit- 
taristot antavat mahdollisuuden varsin monipuoliseen raportointiin.

Seuranta ja jälkitarkastukset
Metsossa seuranta ja jälkitarkastukset eivät ole vielä automaattisia vaan toteutuvat pisto
kokein. ”Seuranta- ja jälki tarkastusvastuu voi nykyisellään myös delegoitua organisaati
oon (esimerkiksi Metso IT: lie), mutta muutosta on tapahtumassa kohti vakiintuneempaa 
seurantaprosessia. Tätä edesauttaa tarkastustoiminnon teknistyminen ja automatisoitumi
nen sekä aktiviteetin kasvu.”

IBM:n palveluihin sisältyy laaja mittaristo, joka sisältää eritasoisia mittareita seuraavasti:
• järjestelmän saavutettavuus, suorituskyky
• projektien läpimeno
• taloudelliset mittarit.

166 Executive summary
167 root cause
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Palvelun kehittämisessä mittareiden keskeinen käyttötarkoitus on vastata entistä parem
min asiakkaan tarpeisiin. Mittarit voidaan sopimuksessa kuitenkin sopia myös esimerkiksi 
sanktioiden määräytymisperusteiksi.

Sopimuksen hallinnointiorganisaatio168 rakentuu seuraavasti:
• johtoryhmä (partnership board)
• ohjausryhmä (steering committee)
• palvelun laadun seurantaryhmä, laatu suhteessa mittareihin
• sovelluseurantaryhmä
• finanssiryhmä.

6.4.4. Keskeiset tekijät ulkoistettujen palvelujen tietojärjestelmätarkastuksissa

Metsolla ulkoistetut IT-palvelut tarkastetaan periaatteessa samoin kuin sisäisesti tuotetta
vat IT-palvelut. Painopisteet vaihtelevat kuitenkin siten, että ulkoistuksissa paino on 
sopimuksessa ja sen tarkastamisessa. Pääperiaate on: ”Mitä ei sopimuksessa ole - ei ole 
olemassa. Sopimukset on aina määriteltävä hyvin tarkkaan.” Tarkastukset painottuvat 
myös palvelusisältöön eli tarkastus käsittelee kysymystä ”mitä palveluja ostetaan ja mihin 
hintaan?”. Erityishuomion saavat myös ulkoistussopimusten sanktioehdot. ”Palvelun 
pystyttäminen vaatii myös aina rajusti työtä”. Eli kokonaisuutena voidaan todeta 
peruskysymyksen olevan ”kuinka suuri ja minkäsuuntainen on ulkoistuksen todellinen 
kustannusvaikutus?”.

Metson ulkoistamien palvelujen tarkastuksissa valtuus-ja vastuumäärittelyt ovat tärkeässä 
asemassa. ”Vastuualuerajat on määriteltävä huolella, koska vastuut siirtyvät ja pilkkoutu
vat ulkoistuksissa”. ”Niin omien sisäisten tarkastajien kuin kolmansien osapuoltenkin val
tuudet ja pääsy tietoihin tulee ehdottomasti määritellä sopimuksessa.” Esimerkkinä on 
Metson tiloissa työskentelevä palvelutoimittajan henkilöstö.

”Ulkoistuksissa palvelujen riskit voivat tavallaan myös pienentyä mm. siksi, että toimitta
jan prosessit on jo valmiiksi määriteltyjä testattu käytännössä. Metsolle riskien pienenty
minen näkyy esimerkiksi luotettavassa varmuuskopioinnissa sekä siinä, että tiedot ovat 
laajemminkin katsottuna turvassa.” Tästä huolimatta palvelun turvaamisen ja jatkuvuuden 
sisällyttäminen tietoj äij estelmätarkastuksiin on erittäin tärkeää.

”Tarkastuksen tulee myös kohdistua sekä sisäiseen toimittajasuhteen hallintaan että arvi
oon toimittajan kyvystä suoriutua palvelutehtävistään. Olennaista tarkastusnäkökulmasta 
on, että palvelutoimittajan uskottavuus on aidosti analysoitu.” Tämä on tärkeää siksi, että 
Metso käyttää kansainvälisestä rakenteestaan huolimatta myös paikallisia palvelutoimitta
jia - ei pelkästään kansainvälisiä toimijoita.

168 governance model
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Metson tietojärjestelmätarkastuksissa huomioidaan myös ulkoistushankkeiden palvelumit- 
taristo. Syynä tähän on se, että ”oikeiden ja sopivien palvelumittarien löytäminen ja pys
tyttäminen on erittäin työlästä ja vaikeaa (Mitä mitataan ja miten?)”.

IBM:n näkökulmasta koko ulkoistushanke kulminoituu sopimukseen. Sopimus on aktiivi
nen kehittyvä dokumentti, jossa sopimusrunkoa täydennetään asiakaskohtaisilla liitteillä. 
Palvelusisältö muodostuu aina sopimuksen perusteella, eikä ole olemassa sellaista IBM:n 
standardisopimusta, joka sopii sellaisenaan kaikille asiakkaille. Jokainen tapaus on 
yksilöllinen. Sopimuksen merkitystä korostaa myös toimintaympäristöjen ja ennen 
kaikkea sopimusta tulkitsevien henkilöiden vaihtuminen palvelutuotannon aikana. 
Sopimuksen tulee näissäkin tilanteissa olla riittävä väline palvelun toteuttamiseen 
molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

r s

asiakas palvelu

toimittaja

TTT TTTTT

sopimus

Kuva 16 Sopimus asiakkaan ja toimittajan rajapintana (IBM).

IBM:n ulkoistusmallissa asiakkaan tietojäijestelmätarkastus kohdistuu siis ennen kaikkea 
palvelusopimukseen. Palvelutuotannon prosessien ja menetelmien tarkastaminen taas 
perustuu siihen, että palvelutoimittajalla on oma sisäinen laadunvarmistusjäijestelmä 
(QA). Järjestelmä takaa toimittajan palvelutuotannon laadun. Asiakkaan tietojärjestelmä- 
tarkastus kohdistuu palvelusopimukseen sekä sen hallintaan ja kehittämiseen. Lisäksi 
tarkastuksessa pyritään varmistamaan se, että palvelutoimittajan laadunvarmistus toimii 
riittävän hyvin.

Palvelutoimittajan laadunvarmistus on hyvin lähellä sisäistä tarkastusta. IBM:llä se 
käsittää paljolti prosessiauditointia sekä projektien ja palvelujen taloudellista auditointia. 
Strategisissa ulkoistuspalveluissa IBM:n laadunvarmistus on hyvin yksityiskohtaista.
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6.5. ”Muutoskuvaan” käytännön näkemykset

Teorioiden mukaan ulkoistushankkeita tarkastettaessa tulisi aina erityisesti perehtyä hank
keen169:

• tavoitteisiin j a suunnitteluun
• sopimukseen
• sovittuihin tarkastuksiin ja asiakkaan omiin kontrolleihin
• testituloksiin.

Tehdyt yrityshaastattelut vahvistivat osaltaan em. listaa sekä ”teorialuvuissa” rakennettua 
”Muutoskuvaa”. Lisäpiirteitä kuvaan tuli erityisesti vastuun määrittelyongelmista sekä 
raja-alueelle sijoittuvista kysymyksistä, joiden vaikutusta ja sitä kautta myös ratkaisuja ei 
oikein vielä hahmoteta.

Tärkein käytännön näkemys on selkeästi kuitenkin aktiivisen ja kehittyvän sopimuksen 
ratkaiseva merkitys ulkoistushankkeissa. Sopimus ohjaakin pitkälle myös ulkoistettujen 
palveluj en tietoj äij estelmätarkastusta.

vastuu pilkkoutuu

viime kädessä vastuu 
asiakkaalla

SOPIMUS 
x SOPIMUS 
\ SOPIMUS

SOPIMUS \
SOPIMUS

SOPIMUS

Tietoturvan ulkoistus?

Todellinen kustannusvaikutus?Kontrollin muutos?

Toimittajan laadunvarmistus!

Kuva 17 ”Muutoskuva” vs. tutkitut yritykset.

169 IT-audit, 2003
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, mitä erityisiä vaatimuksia ja painopisteitä tieto- 
järjestelmätarkastukselle on asetettava ulkoistettuja palveluja tarkastettaessa. Tutkimus 
toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, jota tuki kaksi yrityshaastattelua.

Tutkimustulosten esittämistä varten luotiin aluksi tyhjä ns. ”Muutoskuva” eli kuvan 
rakenne170. ”Muutoskuvan” perusajatus on korostaa sitä, minkälaisia muutospaineita tieto
teknisen palvelun ulkoistus aiheuttaa tietojärjestelmätarkastukselle. Kuvan nelikenttära- 
kenteessa näiden muutospaineiden vaikutus tuottaa konkreettisen tarkastuskohdelistan 
sekä poimii erityishuomiota vaativat ominaisuudet ja epävarmuustekijät.

Organisaatioiden valvonnan, tietojäijestelmätarkastuksen ja tietoteknisten ulkoistusten 
kappaleissa ”Muutoskuvaa” rakennettiin pala palalta kirjallisuustutkimuksena. 
Haastatteluosassa käytiin läpi yksi tietoteknisiä palvelujaan ulkoistanut sekä yksi ulkois- 
tuspalveluja tarjoava yritys. Myös haastatteluosa tuotti ”Muutoskuvaan” sisältöä.

Keskeisimmät tutkimustulokset on esitetty oheisessa täydennetyssä ”Muutoskuvassa” 
(kuva 18)171. Teoria ja käytäntö tukevat tämän tutkimuksen mukaan hyvin toisiaan. 
Merkittävin muutos, mikä ulkoistuksessa tapahtuu, on vastuun siirtyminen ja 
pilkkoutuminen. Tämä yhdistettynä rajapinnan syntymiseen asiakkaan ja palvelutuotan
non välille johtaa osaltaan käytettyjen tarkastusmenetelmien riittämättömyyteen.

Vastuukentän osalta voi todeta, että ulkoistus ei sinänsä mitenkään muuta asiakkaan tieto- 
järjestelmätarkastuksen tavoitekenttää. Muutos tapahtuu ennen kaikkea valtuuksien ja tar- 
kastamismahdollisuuksien alueilla, jotka kumpikin suppenevat merkittävästi. Sen sijaan 
asiakkaan ja palvelutuotannon rajapinnaksi muodostuvan sopimuskokonaisuuden (sopi- 
mus+liitteet) voi todeta selkeyttävän tietojärjestelmätarkastuksen toteuttamista. Ulkoistus- 
sopimusta ei kuitenkaan käytetä tarkastuksissa vain hakuteoksena, vaan pikemminkin 
tarkastuksen kohteena on sopimusrakenne ja tapa, jolla sopimusta aktiivisesti kehitetään. 
Palvelutoimittajan sisäiset palvelujen laadunvarmistusprosessit takaavat palveluprosessin 
toimivuuden, jolloin sopimuksen rooli jää hyvin asiakassuhdekohtaiseksi.

Tarkastuksen kohdekentässä keskeiseen rooliin jää edelleen palvelun jatkuvuuden turvaa
minen varsinkin silloin, kun palvelulla on asiakkaan liiketoiminnan kannalta kriittinen 
merkitys. Teknisen infrastruktuurin kontrollit poistuvat ja tilalle tulevat palvelutasojen ja 
niiden hallinnan tarkastus. Tätä tarkastusta tukevat toimittajan palveluraportit, jotka tulisi 
tuottaa palveluun vakiintuneilla mittareilla. Asiakkaalla kontrollien asetanta kohdistuu 
erityisesti palvelutoiminnon ja toimittajasuhteen hallintaan.

1 Kuva 1, luku 2
171 Sama muutoskuva esitettiin myös luvussa 2, kuva 2
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Ominaisuuskenttä korostaa vastuun pilkkoutumisen riskejä sekä valtuuksien tarkan mää
rittelyn tarvetta. Periaatteessa kaikki ulkoistettu tulee sisällyttää tarkastusohj esääntöön, 
mutta kaikkea ei asiakas voi kontrolloida ja tarkastaa.

Vaikka tietoteknisten ulkoistusten ongelmat ovat usein palvelu- ja toimittajakohtaisia ja 
painottuvat usein ns. implementointivaiheeseen, on raja-alueelle mahdollista löytää myös 
yleisiä epävarmuutta luovia ominaisuuksia ja tekijöitä. Näitä ovat ennen kaikkea 
asiakkaan ydinosaamisen hahmotuksessa tapahtuvat muutokset sekä vaikeat vastuu- 
aluerajat ns. "harmaat alueet”. Tarkastuksilla ei pyritä varsinaisesti löytämään vastauksia 
näihin ongelma-alueisiin vaan pikemminkin hahmottamaan, miten organisaatiossa etsitään 
vastauksia niihin. Tarkastusten osalta ulkoistus luo myös haasteita tukea asiakkaan 
sisäistä ulkoistusten kehitysprosessia. Oikeaoppisesti toimien asiakkaan tulisi koko ajan 
analysoida erityisesti kontrollin määrää ja ulkoistuksen kustannusvaikutusten suhdetta 
asiakkaan omiin tavoitteisiin.

VASTUUKENTTÄ

tietojärjestelmätarkastus asiakas
tietohallinta

v|irheet,viat, luotettavuus, loppu-
väärinkäytökset oikeellisuus tulokset

toimittaja
kontrollit

sopimus
Laadunvarmistus (QA)

"tietojärjestelmätarkastus’

Z" KOHDEKENTTÄ Л
sisäiset palvelut ulkoistetut palvelut

• toiminnan jatkuvuus
• tiedon laatu
• tietojärjestelmät

• sopimus
• palvelun jatkuvuus
• palvelutasot (SLA)S• tietoliikenne • toimittajasuhteen hallinta

• käyttöpalvelut • toimittajan raportit,seuranta
• kontrollit • omat kontrollit
• käyttö • käyttö
• tietoturva
• tietohallinto ------- ►

• tietoturva
• tavoitteet ja suunnitelmat

OMINAISUUSKENTTÄ
• vastuu siirtyy ja pilkkoutuu
• tarkastajan valtuuksien määrittely on vaikeaa
• asiakkaalla vastuu valvoa sopimusten ja säädöstenmukaisuutta
• liikesalaisuudet asiakkaan ja toimittajan puolella
• kaikki ulkoistettu on sisällytettävä tarkastusohjesääntöön

poistuu tilalle
• järjestelmä- eli sovellustark. • sopimuksen tarkastus
• teknisen infrastruktuurin • palvelutasot (SLA)

tarkastus • vaatimustenmukaisuus.
testitulokset

f RAJA-ALUE
\

• ydinosaamisen hämärtyminen • tekijänoikeudet
• epämääräiset vastuurajat • tietoturva, voidaanko ulkoistaa?
• kontrollin väheneminen vs. kasvu • "jaettu vastuu” <--> "ei kenenkään vastuu
• kustannusvaikutuksen objektiivinen tarkastelu • "tekemisen kautta oppiminen”

V J

Kuva 18 "Muutoskuva”.

Johtopäätökset
Tutkimustulosten mukaan tietojäijestelmätarkastuksessa on ulkoistuksissa aina selvi
tettävä, onko hankkeeseen missään vaiheessa tehty liiketoimintalähtöistä analyysiä, koska 
huolella tehty liiketoimintalähtöinen analyysi parantaa merkittävästi hankkeen onnistu
mismahdollisuuksia.
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Tarkastuskohteiden joukkoon tulisi sisällyttää kaikki ulkoistussuunnitelmat jo tarjous- 
pyyntövaiheessa.

Tietoj ärj estelmätarkastuksen tulisi ehdottomasti havaita mahdollisimman aikaisessa vai
heessa, jos ulkoistuksen yhteydessä ennakoitavaa vastuun epämääräisyyden luomaa riskiä 
ei ole huolella analysoituja otettu vakavasti huomioon ulkoistushankkeen etenemisessä.

kukoistettujen tietotekniikkapalvelujen rajapintarakenne eli ensivaikutelmalta ”byrokraat
tinen” este edesauttaa itse asiassa merkittävästi tietoj äij estelmätarkastusta varsinaisen tar
kastuksen osalta. Rajapinnan ongelma sen sijaan on se, että tarkastuksen vaikuttavuus 
saattaa kärsiä, koska korjaavia toimenpiteitä ei voida edellyttää vastaavalla tavalla 
toteutettaviksi kuin sisäisissä palveluissa.

Pelkät palvelutoimittajan palvelutasot eivät sinällään paljasta tietoj ärj estelmätarkastaj alle 
mitään oleellista. On tärkeää selvittää, löytyykö palveluraporttien käsittelyn ja mahdol
listen palvelutasomäärityksiin tehtyjen muutosten välillä syy-yhteyksiä, eli toimiiko 
palvelun korj ausdynamiikka.

Palvelutoimittajan hyvä laadunvarmistus tukee merkittävästi ulkoistushankkeen onnistu
mista. Siksi toimittajan laadunvarmistuksen ”laatu” tulisi pyrkiä selvittämään asiakkaan 
omissa tarkastuksissa.
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Liitteet
Liite Haastattelurunko

1. Yritys ja sen tietojärjestelmät
1.1 Yrityksestä yleisesti (liiketoiminta-alueet, kansainvälisyys, avainluvut)

1.2 Yrityksen tietojärjestelmät ja -toiminnot
1.2.1 Mitkä ovat tärkeimmät IT-toiminnot? Miten paljon on ohjelmistokehitystä (sisäis

tä, ulkoa ostettavaa)?
1.2.2 Tärkeimmät tietojärjestelmät ja niiden käyttökohteet?
1.2.3 Miten IT-infrastruktuuria hallitaan?

1.3 IT-ulkoistukset
1.3.1 Miten IT-palvelut tuotetaan? Mitä osa-alueita on ulkoistettuja mitä on suunnitteil

la ulkoistusrintamalla? Miten paljon ja mitä IT-palveluja ostetaan ulkoa?
1.3.2 Miksi ulkoistukset on tehty?
1.3.3 Mitkä ovat suurimmat riskit IT-ulkoistuksissa? Minkälaisia ongelmia on esiinty

nyt?

2. Tietoj ärj estelmätarkastustoiminto
2.1 Tavoitteet, organisointi
2.1.1 Mitkä ovat tietoj ärj estelmätarkastuksen tavoitteet suhteessa sisäisen valvonnan ta

voitteisiin?
2.1.2 Miten tietoj ärj estelmätarkastus käsitellään ulkoisessa tarkastuksessa vai liittyykö 

se vain sisäiseen tarkastukseen?
2.1.3 Miten tietoj ärj estelmätarkastus on organisoitu? Tietoj ärjestelmätarkastaj at: koulu

tus ja tekninen pätevyys, muu osaaminen? Montako tarkastajaa on?
2.1.4 Minkälaista on toiminnan jatkuvuus ja eri ajanjaksoina tehtyjen tarkastusten ver

tailtavuus (pitkäntähtäimen suunnitelma, vuosisuunnitelma, yksittäinen tarkastus)?

2.2 Tietoj ärj estelmätarkastustoiminnon painopisteet
2.2.1 Mitä tarkastetaan? Missä ovat tarkastustoiminnan painopisteet?
2.2.2 Miten tarkastuskohteet valitaan?
2.2.3 Kenelle ja miten tarkastustulokset raportoidaan? Onko tarkastusraportteihin ja - 

toimintaan kiinnostusta yrityksen ulkopuolella?
2.2.4 Mitä tarkastettavuus käytännössä tarkoittaa?
2.2.5 Missä määrin tarkastukset ja kontrollit ovat lakisääteisiä?
2.2.6 Mitkä ovat seurannan ja jälkitarkastusten rooli ja merkitys?
2.2.7 Mikä merkitys benchmarking- ja “best practices” sekä yleensä kehittämisnäkökul- 

malla on?
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2.3 Muuta (yrityskohtaista)

3. Tietojärjestelmätarkastusten suorittaminen
3.1 Tarkastustapa
3.1.1 Onko tarkastuksilla vakiintunut runko (toteutustapa)? Miten yrityskohtaista toi

minta on?
3.1.2 Mikä merkitys alan kansainvälisillä standardeilla ja suosituksilla on tarkastusten 

teossa?
3.1.3 Tiedetäänkö organisaatiossa etukäteen tarkastuksista vai tehdäänkö ne yllättäen?
3.1.4 Miten organisaatio osallistuu tarkastuksiin? Miten tarkastustulokset välitetään 

organisaatioon?

3.2 Tarkastustekniikat ja -menetelmät
3.2.1 Miten kontrolleja käytetään?
3.2.2 Ovatko käytetyt ”näytön haku”-tekniikat vakiintuneita?
3.2.3 Miten riskien arviointi tapahtuu?
3.2.4 Mitä eroa on eri elinkaaren vaiheissa olevien järjestelmien tarkastuksissa?

4. Tietoj ärj estelmätarkastus ulkoistettujen IT-palvelujen osalta
4.1 Yleistä
4.1.1 Miten sisäinen valvonta tapahtuu ulkoistetuissa palveluissa?
4.1.2 Miten ulkoistetut IT-palvelut tarkastetaan?
4.1.3 Mitkä ovat painopisteet ulkoistettuja palveluja tarkastettaessa?

4.2 Erityispiirteet
4.2.1 Mitkä ovat ulkoistettujen ja sisäisesti tuotettavien palvelujen keskeiset erot tieto- 

j äij estelmätarkastuksen näkökulmasta?
4.2.2 Onko riskien kartoittamisessa eroa sisäisesti tuotettua ja ulkoistettua palvelua tar

kastettaessa?
4.2.3 Mitä on erityisesti huomioitava ulkoistettuja palveluja tarkastettaessa?
4.2.4 Mitkä ovat keskeiset ongelmat ulkoistettujen palvelujen tarkastamisessa?
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