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Pilvipalveluita paljon käyttävät olivat kokeneet vähemmän häiriöitä vuonna 2011 ja 

kuluttaneet vähemmän henkilötyövuosia häiriöistä palautumiseen. 

Auditoitavassa ja häiriön aikana kätevässä p a p e r i m u o d o s s a  jatkuvuus- ja 

toipumissuunnitelmista oli vain  

Vastaajista 22 edusti teollisuutta, 31 palvelusektoria ja 31 julkista sektoria, ja kaikissa yri-

tyksissä oli henkilökuntaa vähintään 250.  

vastaajaorganisaatioista oli kokenut 1-13 merkittävää IT-häiriötä vuonna 2011. 

TIIVISTELMÄ 

Jatkuvuudenhallintakysely lähetettiin helmikuussa 2012 yhteensä 630 Suomessa toimivien suurien organi-

saatioiden tietohallintojohtajille, ja vastauksia saatiin 84 (13,6 %). Tavoitteena oli selvittää, mikä on jatku-

vuudenhallinnan tila vastaajaorganisaatioiden tietohallinnossa ja miten sitä voitaisiin kehittää.  

M i e l e n k i i n t o i s i m m a t  t u l o k s e t :  

Jatkuvuuskäytäntöjen sulautumiseen tulisi kiinnittää huomiota, koska sillä 

on vahvin yhteys j a t k u v u u d e n h a l l i n n a n  l i i k e t o i m i n n a l l i s i i n  v a i k u t u k s i i n .  

 

 
 

Kyselyn mukaan jatkuvuudenhallinnassa on vielä paljon kehittämistä. Jatkuvuudenhallintaa voitaisiin siis 

kohentaa mm. parantamalla testausta ja suunnitelmien päivittämistä, kartoittamalla häiriöiden vaikutuksia 

toimintaan, kehittämällä sietokykyä varajärjestelyin, kannustimilla ja kouluttamalla sekä johtoryhmän toi-

mesta vaatimalla säännöllistä raportointia ja sponsoroimalla jatkuvuuden kehittämistä.  
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JOHDANTO JA AIKAISEMPI KIRJALLISUUS 

Mitä yhteistä on Facebookilla, VR:llä ja Sonylla? Ne kaikki ovat olleet viimeisen vuoden aikana paljon uuti-

sissa IT:stä johtuvien häiriöiden takia. Sonya hakkeroineet aktivistit sulkivat pelaajayhteisön muutamaksi 

viikoksi ja veivät miljoonien luottokorttitiedot. VR:n myyntijärjestelmän käyttöönotto epäonnistui ja parin 

viikon ajan moni matkustajista kärsi katkosta. Facebookin listautumisen yhteydessä Nasdaqin tietojärjes-

telmä kaatui innokkaiden sijoittajien suuren määrän vuoksi ja sekoitti listautumishinnan laskemista. Kukin 

yritys kärsi huonosta jatkuvuudenhallinnasta ja kukin yritys olisi voinut välttää häiriöt riskien liiketoiminnal-

listen vaikutusten arvioinnilla ja hyvällä ennakoinnilla eli jatkuvuudenhallinnalla. 

Jatkuvuudenhallinnan juuret ovat toipumissuunnittelussa (disaster recovery planning), ja nykyään se kat-

taa mm. toimitusketjun ja kriisien hallinnan IT-häiriöiden lisäksi (Herbane, 2010). Kaupallisten tutkimusten 

mukaan organisaatiot panostavat yhä enemmän jatkuvuudenhallintaan, mutta tieteellinen tutkimus alu-

eella on varsin vähäistä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin jatkuvuudenhallinnan tilaa Suomessa toimivissa 

sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Tutkimuskysymyksenä oli: mikä on Suomessa toimivien 

suurien organisaatioiden jatkuvuudenhallinnan tila tietohallinnon näkökulmasta ja miten sitä tulisi kehit-

tää. 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa jatkuvuudenhallinnassa on tunnistettu olevan neljä osa-aluetta: toipumis-

nopeus, häiriöiden sietokyky, jatkuvuuskäytäntöjen sulautuminen organisaatioon ja ulkoiset vaatimukset 

(mm. viranomaisilta) (Herbane et al., 2004). Tämän lisäksi tutkimme jatkuvuussuunnitelmia, jotka ovat 

tunnetusti olennaisia ja johdon tukea, jossa on havaittu ongelmia (Gibb and Buchanan, 2006; Morwood, 

1998). Näillä kaikilla osa-alueilla oletetaan olevan aikaisemman tutkimuksen mukaan liiketoiminnallisia 

vaikutuksia mm. yrityksen arvon säilyttämiseen sekä maineeseen (Herbane et al., 2004; Järveläinen and 

Lehtimäki, 2011). 

Raportti on vasta alustava. Raportissa esitetään ensin kyselyn toteutus ja vastaajaorganisaatioita kuvaile-

via tietoja, jonka jälkeen kaikki em. osa-alueet käydään läpi ja tuloksia verrataan aikaisempiin tutkimuksiin. 

Lopuksi vielä esitellään viitekehys, joka selittää jatkuvuudenhallinnan liiketoiminnallisia vaikutuksia ja joh-

topäätökset. 

KYSELYN TOTEUTUS 

Kysely tehtiin helmikuussa 2012 opiskelijoiden metodikurssin yhteydessä. Kysymykset muodostettiin osit-

tain kirjallisuuden, osittain aikaisemman tutkimuksen perusteella. Kyselyjen pohjana käytettiin Chow:n ja 

Han (2009) toipumissuunnittelututkimusta sekä Herbanen ja kumppaneiden (2004) jatkuvuussuunnittelu-

tutkimusta. Aikaisemmasta jatkuvuudenhallintatutkimuksesta löytyi lisäksi muutamia kysymyksiä ja lisäksi 

kyselyn esitestaajat ehdottivat joitain kysymyksiä (Järveläinen and Lehtimäki, 2011). Kyselylomake testat-

tiin ensin seitsemällä kollegalla ja muutosten jälkeen kuusi tietohallintojohtajaa testasi uuden version. 

Fonectan rekisteristä tunnistettiin 1186 organisaatiota (sisältäen myös konsernien tytäryhtiöt ja erilliset 

toimipaikat), jotka työllistivät vähintään 250 henkilöä. Näistä yhteensä 630 oli toimittanut yhteystiedot 

organisaation tietohallinnosta vastaavalle päällikölle tai johtajalle, joille kysely lähetettiin. Puolet henkilöis-

tä sai kyselyn sähköpostitse ja puolet postin kautta. Kyselylomakkeen vastaanottotapa oli satunnaisesti 
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valittua. Lähetetyistä kyselyistä 32 ei tavoittanut vastaanottajaa virheellisten osoitetietojen takia. Näistä 

pystyttiin 19 korvaamaan uusilla osoitetiedoilla, jolloin kyselyn vastaanotti kaiken kaikkiaan 617 henkilöä. 

Vastausaika oli kummallekin ryhmälle noin kolme viikkoa, ja kyselyn vastaanottaneita muistutettiin vas-

taamisesta sähköisesti kaksi kertaa ennen vastausajan loppumista. Kyselyyn vastasi 84 yrityksen tietohal-

linnosta vastaavaa päällikköä tai johtajaa, jolloin vastausprosentiksi saatiin 13,6. Alhainen vastausprosentti 

on tyypillinen tietoturvatutkimuksissa (Kotulic and Clark, 2004). Katoanalyysi tehtiin vertailemalla vastaaji-

en ja alkuperäisen populaation toimialaa, henkilöstömäärää sekä liikevaihtoa, eikä systemaattista katoa 

havaittu, joten vastaajat näyttävät edustavan populaatiota hyvin. Taulukossa 1 esitellään muutamia lukuja 

vastaajien edustamista organisaatioista.  

 Taulukko 1. Vastaajien edustamat organisaatiot 

Toimiala (N/A 1) Julkinen sektori 31 

Teollisuus 22 

Palvelut (kauppa, rahoitus, IT ym.) 30 

Henkilöstömäärä (N/A 2) alle 500 27 

501-1000 23 

1001-6000 23 

yli 6001 9 

Liikevaihto /julkisten organi-
saatioiden rahoitus (N/A 4) 

alle 100 M€ 30 

101-200 M€ 17 

201-700 M€ 18 

yli 701 M€ 15 

IT-osaston henkilöstö  
(N/A 1) 

alle 50 69 

51-500 10 

yli 501 4 

IT:stä ulkoistettu (N/A 4) 0-25% 40 

26-50% 13 

51-75% 10 

76-100% 17 

Ulkoistettu  infrastruktuuria 59 % organisaatioista 

työasemia, päätteitä, oheislaitteita ym. muita laitteita. 30,1% 

tietoverkkoja (LAN & WAN) 74,7% 

organisaation toiminnalle kriittisiä tietojärjestelmiä 56,6% 

organisaation muita tietojärjestelmiä 61,4% 

tulostuspalveluita 31,3% 

käyttäjä-/lähitukea 38,6% 

tietohallintoa, tietoturvaa tai kokonaisarkkitehtuuria 16,9% 

puhelin- tai audiovisuaalisia palveluja 57,8% 

Pilvipalveluiden osuus IT:stä 
(N/A 4) 

0 31 

1-10 39 

11-20 6 

21-70 4 

Vastaajat edustivat hyvin monenlaisia organisaatioita, sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Teollisuus-

yrityksiä oli eniten; muihin taulukon luokkiin on yhdistetty useampia toimialoja vastaajien anonymiteetin 

suojaamiseksi. Valtaosa vastaajista oli myös kooltaan suhteellisen pieniä suuryrityksiä, joskin todella suu-

riakin mahtui mukaan, laskettiin sitten henkilökunnan, liikevaihdon tai IT-osaston koon mukaan. Yksityiset 
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organisaatiot ovat ulkoistaneet enemmän tulostuspalveluita sekä käyttäjä/lähitukea kuin julkiset organi-

saatiot.  

Pilvipalveluita vastaajaorganisaatioissa käytettiin vielä vähän, mutta vastaajien mukaan enemmän pilvipal-

veluita käyttävät organisaatiot kokivat vähemmän häiriöitä vuonna 2011, mikä on mielenkiintoinen tulos.  

Monet yritykset eivät ota pilvipalveluita käyttöön niiden epävarmuuden takia, mutta voi olla, että omat-

kaan järjestelmät tai perinteisesti ulkoistetut palvelut eivät toimi niin kuin oletetaan. 

Taulukko 2. Jatkuvuudenhallintaan liittyviä tunnuslukuja vastaajaorganisaatioissa. 

Tunnusluku Luokka kpl 

Merkittävät häiriöt kpl (N/A=7) 0 24 

 1 19 

 2 19 

 3 8 

 4-13 7 

Palautumiseen henkilötyöpäiviä (N/A=12) 0 33 

 0,2-1 15 

 1,5-6 15 

 10-60 9 

Valitusta tai ongelmaraporttia asiakaspalveluun häiriöistä kpl (N/A=16) 0 32 

 1-5 26 

 10-20 7 

 150-300 3 

Henkilötyövuosia jatkuvuudenhallintaan (N/A=20) 0 14 

 alle 1 11 

 1 25 

 1,5-10 14 

Jatkuvuudenhallinnan laatu kokonaisuudessaan kouluarvosanana (N/A=3) 4 1 

 5 4 

 6 13 

 7 25 

 8 24 

 9 14 

Vastaajien mukaan organisaatioissa oli sattunut merkittäviä häiriöitä keskimäärin suhteellisen vähän 

vuonna 2011, mutta yli puolessa vastaajaorganisaatioista oli kuitenkin sattunut 1-3 häiriötä tuolloin. Or-

ganisaatiot, joissa on ollut paljon häiriöitä, näyttävät yrittävän nyt kehittää jatkuvuudenhallintaa paran-

taakseen asiakaspalveluaan.  

Monet vastaajat olivat jättäneet kertomatta kuinka paljon henkilötyöpäiviä oli kulunut palautumiseen, tai 

kuinka monta valitusta IT-häiriöistä oli saatu sekä kuinka paljon jatkuvuudenhallintaan panostetaan. Olisi 

mielenkiintoista tietää, johtuuko vastaamattomien suuri määrä siitä, ettei lukua tiedetty tai siitä, ettei kii-

reessä osattu arvioida oikeaa lukua. Palautumiseen oli käytetty yleensä alle 7 henkilötyöpäivää.  Valituksia 

oli tullut keskimäärin vähän. Yllättävän pienellä panostuksella jatkuvuudenhallintaan vastaajaorganisaatiot 

pärjäävät.  
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Valitusten, panostamisen tai palauttamiseen kuluvan työn välillä ei kuitenkaan näytä olevan tilastollista 

yhteyttä, joten häiriöt näyttävät olevan hyvin yksilöllisiä kuten haastattelututkimuksessamme todettiin. 

Kuitenkin yleisimmät kouluarvosanat jatkuvuudenhallinnan laadulle olivat 7 tai 8. Tässä kohtaa on syytä 

muistaa, että vastaaja voi olla hieman puolueellinen arvioimaan laatua. 

Taulukko 3. Tunnuslukuja vastaajista. 

Tunnusluku Luokka kpl 

Sukupuoli (N/A=2) Mies / Nainen 76 / 6 

Ikä (N/A=4) 26-35 v 3 

 36-45 v 26 

 46-55 v 42 

 56-65 v 9 

Asema yrityksessä Tietoturvapäällikkö 4 

 Tietohallintopäällikkö 42 

 Tietohallintojohtaja 26 

 Turvallisuusjohtaja 1 

 muu  11 

Toimialalla vuosina keskiarvo / yleisin (moodi) 20,2 / 20 

Organisaatiossa vuosina keskiarvo / yleisin (moodi) 12,8 / 6 

Tehtävässä vuosina keskiarvo / yleisin (moodi) 7,6 / 6 

Alaisten määrä (N/A=3) 0 13 

 1-10 38 

 11-20 13 

 21-500 18 

Jatkuvuudenhallinnan osuus työajasta (N/A=6) 0-4 % 21 

 5-10 % 45 

 15-90 % 12 

Olen vastuussa tietohallinnon jatkuvuudenhallinnasta organisaation johdolle. 1,68 

Olen vastuussa koko organisaation jatkuvuudenhallinnasta. 3,48 

Johdan tietohallinnon jatkuvuussuunnittelua 1,83 

Osallistun koko organisaation jatkuvuussuunnitteluun. 2,54 

Osallistun organisaation kriisitiimin toimintaan häiriön sattuessa. 2,08 

Taulukossa 3 esitetään muutamia tunnuslukuja vastaajista. Jatkuvuudenhallinta näytti vievän melko vähän 

vastaajien työajasta ja he kokivat olevansa vastuussa pääasiassa tietohallinnon jatkuvuudenhallinnasta ja 

johtavansa sen suunnittelua. Sen sijaan toisin kuin aikaisemmassa haastattelututkimuksessa vihjattiin, vas-

taajat eivät kokeneet olevansa vastuussa koko organisaation jatkuvuudenhallinnasta ja hyvä niin. Monet 

kuitenkin osallistuivat kriisitoimintaan ja koko organisaation jatkuvuussuunnitteluun. Vastaajat olivat siis 

erinomaisen sopivia kyselyn asiantuntijoiksi. 

ALUSTAVAT TULOKSET 

Tässä luvussa käydään läpi jatkuvuudenhallinnan osa-alueet ja lopuksi esitetään jatkuvuudenhallinnan 

liiketoiminnallisia vaikutuksia selittävä malli. Kukin osa-alue viimeistä lukuun ottamatta kertoo ensin aikai-

semmasta tutkimuksesta ja tutkimusryhmän aikaisemmasta haastattelututkimuksesta ja sitten kyselyn vas-

tauksia verrataan aikaisempaan tietoon. 
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SUUNNITELMAT 

Kirjallisuuden mukaan jatkuvuussuunnitelmilla on tärkeä rooli jatkuvuudenhallinnassa. Ne vaikuttavat toi-

pumisnopeuteen ja sitouttavat henkilökuntaa ymmärtämään jatkuvan liiketoiminnan tärkeyden. Haastat-

telututkimuksemme mukaan pienemmissä yrityksissä yleiset toipumisperiaatteet olivat riittävät, kun taas 

suuremmissa yrityksissä tarvitaan jopa kaikille järjestelmille ja prosesseille tarvitaan jatkuvuussuunnitelmat.  

Tässä kyselyssä ei kuitenkaan havaittu yrityksen koon, tai liikevaihdon suhteen mitään vaikutusta suunni-

telmiin. Sen sijaan mitä enemmän alaisia vastaajalla oli, sitä todennäköisemmin suunnitelmia oli proses-

seille. Hieman yllättäen mitä vähemmän aikaa vastaaja oli ollut tehtävässä, sitä todennäköisemmin toi-

pumissuunnitelmia oli tietojärjestelmille sekä infrastruktuurille. Lisäksi vastaajalla näytti menevän vähem-

män aikaa jatkuvuudenhallintaan kun toipumissuunnitelmat olivat olemassa. Taulukossa 4 esitetään 

suunnitelmien kattavuus vastaajien organisaatiossa, luvut ovat varsin odotetut, joskin parantamisen varaa 

löytyy vielä. 

Taulukko 4. Suunnitelmien kattavuus vastaajien organisaatioissa. (prosenttiluvut eivät välttämättä yllä 100% vastaa-

matta jättäneiden ja pyöristysten vuoksi). 

 

Kaikille Kaikille 

kriittisille 

Useimmille 

kriittisille 

Joillekin 

kriittisille 

Ei mille-

kään 

Organisaatiossamme on liiketoimintaprosesseille 

jatkuvuussuunnitelmat. 

 30% 27% 39% 4% 

Organisaatiossamme on tietojärjestelmille ja infra-

struktuurin osille jatkuvuussuunnitelmat. 

6% 38% 26% 26% 4% 

Organisaatiossamme on tietojärjestelmille ja infra-

struktuurin osille toipumissuunnitelmat. 

8% 39% 23% 27% 2% 

Organisaatiossamme on yleiset toipumisperiaat-

teet tietojärjestelmille ja infrastruktuurin osille. 

18% 37% 14% 21% 7% 

Vastaukset suunnitelmien muodosta olivat melko mielenkiintoisia. Ylivoimaisesti suurin osa toipumis- ja 

jatkuvuussuunnitelmista oli sähköisessä muodossa. Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että suunnitelmien 

ylläpito oli raskasta monille organisaatioille ja siksi uusimmat paperiversiot eivät tuntuneet varsinkaan 

pienemmistä yrityksistä järkeviltä. Kuitenkin monia yrityksiä auditoidaan asiakkaiden toimesta ja siksi 

suunnitelmat olisi järkevä pitää paperilla. Mielenkiintoista olisikin tietää, missä sähköiset versiot sijaitsevat 

ja pääseekö niihin käsiksi häiriötilanteessa. Kun suunnitelmien muotoa mietitään suunnitelmien kattavuu-

den kannalta (Kuva 1) huomataan, että suulliset suunnitelmat saavat korkeampia keski-arvoja, eli niissä 

organisaatioissa, joissa suunnitelmia on vähemmän, suunnitelmat ovat useammin myös suullisia. Tämä 

havainto on hieman huolestuttava, vaikka looginen.  
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Kuva 1. Suunnitelmien kattavuus keskiarvona ja muodon mukaan luokiteltuna vastaajien organisaatioissa (asteikko 

vasemmalla: 1=Kaikille, 2= Kaikille kriittisille, 3=Useimmille kriittisille, 4= Joillekin kriittisille, 5= Ei millekään). 

ULKOISET VAATIMUKSET 

Kirjallisuuden mukaan jatkuvuudenhallintavaatimuksia tulee lähinnä viranomaisilta, kuten Suomessa Fi-

nanssivalvonta asettaa omia kriteereitään pankeille, lait terveydenhuoltosektorille ja ainakin Yhdysvalloissa 

listattujen pörssiyhtiöiden tulee noudattaa Sarbanes-Oxley -lakia. Aikaisemman haastattelututkimuksem-

me mukaan kuitenkin yrityksiin tehdään paljon auditointeja asiakkaiden toimesta ja tällöin voidaan tarkas-

tella myös jatkuvuuskäytäntöjä. Osa auditoinneista on konsulttitoimistojen tai muiden kolmansien osa-

puolten tekemiä. Tällä perusteella halusimme tietää millaisia ulkoisia vaatimuksia organisaatioille asete-

taan. 

Kuva 2 kertoo, että lähes kaikki vastaajat halusivat vähentää ennakoimattomia liiketoiminnan häiriöitä 

jatkuvuudenhallinnan avulla. Viranomaisvaatimukset ja organisaation maineen sekä asiakaspalvelun pa-

rantaminen oli erityisen tärkeää. Esimerkiksi viimeaikaiset häiriöt VR:n myyntijärjestelmässä ovat esimerk-

kinä, miksi maineesta huolehtiminen on tärkeää sekä järjestelmien toimittajille että asiakkaille. Sekä VR 

että sen toimittaja Tieto olivat tämän vuoden mainetutkimuksessa häntäpäässä (Heiskanen, 2012). Lisäksi 

yrityksien vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä, että he kehittivät jatkuvuudenhallintaa emoyhtiön vaa-

timuksien, kilpailuympäristön ja markkinoilla pärjäämisen vuoksi. 

Mitä enemmän yrityksessä oli ollut merkittäviä IT:stä johtuvia häiriöitä vuonna 2011, sitä todennäköisem-

min jatkuvuudenhallintaa kehitettiin kilpailuaseman tai asiakaspalvelun parantamisen, tai kilpailuympäris-

tössä selviämisen vuoksi. Lisäksi mitä enemmän vastaaja käytti aikaa jatkuvuudenhallintaan, sitä todennä-

köisemmin haluttiin parantaa yrityksen mainetta tai asiakaspalvelua. Vähän aikaa tehtävässä olleet vastaa-

jat kehittivät jatkuvuudenhallintaa todennäköisemmin häiriöiden välttämisen vuoksi. Aikaisempaan tutki-
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mukseen verrattuna kysely siis kertoo, että syyt jatkuvuudenhallinnan kehittämiselle ovat hyvinkin moni-

naiset ja vaihtelevat yrityksittäin. 

 

Kuva 2. Ulkoiset vaatimukset jatkuvuudenhallinnan kehittämiselle vastausten keskiarvot. (1= täysin samaa mieltä, 3 = 

ei samaa eikä eri mieltä, 5= täysin eri mieltä). 

JOHDON TUKI 

Kirjallisuuden mukaan johdon tuki on edellytyksenä sekä uusien innovaatioiden että tietojärjestelmien 

käyttöönotossa, eikä jatkuvuudenhallintakaan saavuta merkittävää asemaa organisaatiossa ilman sitä. 

Jatkuvuudenhallintatutkimuksessa kuitenkin johdon tuen on usein ajateltu olevan osa käytäntöjen sulau-

tumista organisaatioon (Herbane et al., 2004). Aina johdon tuki ei ole itsestään selvää kuten tietoturva-

alueella on huomattu ja lisäksi tukea tarvitaan myös liiketoimintajohdolta (Morwood, 1998; von Solms 

and von Solms, 2004). Haastattelututkimuksessamme kävi ilmi, että pelkkä säännöllisen raportoinnin vaa-

timinen voi olla riittävä osoitus tuesta. 

Tämän kyselyn mukaan (Kuva 3) organisaatioiden johtoryhmät näyttävät olevan sitoutuneita jatkuvuu-

denhallintaan. Monet vastaajat eivät kuitenkaan koe, että johtoryhmä vaatisi säännöllistä raportointia tai 

osallistuisi jatkuvuuskoulutuksiin, -seminaareihin tai -projekteihin. Aikaisemmissa jatkuvuudenhallintatut-

kimuksissa johdon tukea ei ole tutkittu näin monitahoisesti, ja tämän kyselyn perusteella organisaation 

johtoryhmä voisi kiinnittää huomiota erityisesti raportointiin, resurssointiin sekä osallistumiseen esim. 

sponsoroimalla jatkuvuusprojekteja, -koulutuksia tai -seminaareja. 
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Kuva 3. Johdon tuki —väittämien keskiarvot vastaajien mukaan. 

TOIPUMISNOPEUS 

Aikaisempien tutkimusten mukaan toipumisnopeudella on liiketaloudellisia vaikutuksia. Mm. parhaiten 

varautunut firma pystyi jatkamaan toimintaansa lähes heti syyskuun 2001 terrori-iskun jälkeen, koska heil-

lä oli toinen toimisto New Yorkin ulkopuolella. Tai Nokia pystyi jatkamaan puhelintuotantoaan heti erään 

toimittajan tuotantokatkoksen jälkeen, kun sillä oli varatoimittajia komponenteilleen, toisin kuin Ericssonil-

la. Toipumisnopeuteen liittyvät valppaus ja varautuminen kirjallisuuden mukaan, jos organisaatio on va-

ruillaan ja pystyy käynnistämään toipumisen heti ongelman ilmettyä, toipumisnopeus on suurempi. Toi-

saalta jos mahdollisiin häiriöihin on varauduttu hyvin etukäteen, eivät kaikki ongelmat edes realisoidu. 

Haastattelututkimuksessamme kävi ilmi, että varsinkin varmuuskopionnit on hoidettu pääsääntöisesti hy-

vin, mutta jossain tapauksessa testaukset eivät toimineet ja suunnitelmien säännöllisessä päivittämisessä 

oli ongelmia. 

Kyselyn tuloksista näkyy (Kuva 4), että kaikilla sektoreilla vastaajien mielestä varmuuskopiointi on säännöl-

listä, kuten haastattelututkimuksessammekin todettiin. Tietojen palauttamista myös testataan säännölli-

sesti, viestintä näkyy toimivan häiriötilanteissa hyvin ja kriisitiimi hoitaa toipumisen nopeasti. Sen sijaan 

julkisella sektorilla oli keskimäärin enemmän vastattu, että jatkuvuussuunnitelmia ei testata säännöllisesti 

auditoiden tai järjestelmähäiriötä simuloiden. Aikaisempaan tutkimukseen verrattuna toipumisnopeuden 

eri osa-alueet eivät ole erinomaisia, erityisesti varautumisen taustaprosesseissa (häiriöiden testaaminen ja 

suunnitelmien säännöllinen päivittäminen) olisi vielä parantamisen varaa.   
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Kuva 4. Toipumisnopeus-väittämien keskiarvot sektorin mukaan eriteltyinä. 

SIETOKYKY ELI KIMMOISUUS 

Toinen kirjallisuuden mukaan tärkeä osa jatkuvuudenhallintaa on kriisin sietokyky. Kun organisaatioilla on 

varahenkilöitä, -toimitiloja, -järjestelmiä tai -toimittajia, ne ovat paremmin varautuneita häiriöihin ja pys-

tyvät nopeasti vaihtamaan esim. tehtävät varahenkilölle pääkäyttäjän sairastuessa. Kimmoisuutta lisää 

myös hyvä riskienhallinta, joka edellyttää riskien ja niiden mahdollisten liiketoimintavaikutusten kartoitusta 

(business impact analysis) sekä kriittisten järjestelmien tunnistamista että priorisoimista. 

 

Kuva 5. Vastaajaorganisaatioiden häiriöiden sietokyky —väittämien keskiarvot luokiteltuina sektorin mukaan. 
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Haastattelututkimuksessamme selvisi, että järjestelmien priorisoiminen asiakasvaikutusten mukaan oli 

hyvin yleistä yrityksissä. Riskianalyysi oli myös tutumpi kuin liiketoimintavaikutus-analyysi ja sen lisäksi 

varsinkin paljon ulkoistaneet yritykset olivat huolehtineet, että toimittajat noudattivat yrityksen jatkuvuus-

suunnitelmia. 

Kyselyn vastaajaorganisaatioissa sietokyky näytti olevan melko hyvin hoidettu vastaajien mukaan (Kuva 5). 

Julkisella sektorilla ei business impact analyysiä ole nähtävästi tehty kattavasti, tai sitten vastaajat ovat 

kokeneet termin sopimattomaksi julkisorganisaatioihin. Lisäksi teollisuudessa on priorisoitu kriittisiä järjes-

telmiä muutoin kuin asiakasvaikutusten mukaan. Avoimista vastauksista käy ilmi, että priorisointi on voitu 

tehdä esim. järjestelmän käyttäjämäärän mukaan tai tuottavuuden mukaan. 

 

Kuva 6. Vastaajaorganisaatioiden varajärjestely -väittämien keskiarvot. 

Kuten kirjallisuus antaa olettaa, myös vastaajaorganisaatiot ovat varautuneet häiriöihin kriittisissä IT:ssä 

varajärjestelyin sekä avainhenkilöille on asetettu vaihtoehtoja (Kuva 6). Sen sijaan vaihtoehtoisia toimittajia 

ei ole hankittu tai isojen asiakkaiden menetykseen ei ole varauduttu monissakaan yrityksissä. Toisaalta isot 

organisaatiot eivät yleensä ole riippuvaisia vain muutamasta asiakkaasta. Aikaisempaan tutkimukseen 

verrattuna on myös hieman yllättävää, että varatoimitilat eivät ole kovin yleisiä, mutta maantieteellisesti ja 

poliittisesti Suomi on hyvin stabiili, eivätkä maanjäristykset, tulivuoren purkaukset, hurrikaanit tai terroristi-

iskut ole täällä kovin yleisiä. Yleisesti kuitenkin vaihtoehtoisissa järjestelyissä olisi kehittämisen varaa vas-

taajaorganisaatioissa. 

JATKUVUUSKÄYTÄNTÖJEN SULAUTUMINEN 

Kirjallisuuden mukaan kolmas olennainen asia jatkuvuudenhallinnan johtamisessa on jatkuvuuskäytäntö-

jen sulautuminen yrityksen prosesseihin ja toimintaan. Tämä edellyttää, että organisaation henkilökunta 

on sitoutunut jatkuvan operatiivisen toiminnan tavoittelemiseen, liiketoimintayksiköt tai osastot ottavat 
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vastuuta suunnittelusta, ja yksiköt yrittävät yhdessä tavoitella toisiaan kannustaen kilpailuetua myös jatku-

vuuden avulla. Sulautumista voidaan edesauttaa tiedottamalla ja kouluttamalla työntekijöitä ja johtajia, 

ottamalla jatkuvuussuunnitteluryhmään asiantuntijoita eri yksiköistä, palkitsemalla jatkuvuudenhallintaa 

edistäneitä työntekijöitä.  

Haastattelututkimuksessamme kävi ilmi, että monet yritykset olivat hajauttaneet vastuuta jatkuvuussuun-

nittelusta liiketoimintayksiköihin, mutta aina sitä ei osattu ottaa vastaan tarpeellisella vakavuudella, ja 

suunnitelmat jäivät pinnallisiksi. Suunnitelmia tehtiin monialaisissa tiimeissä, mutta niitä ei jaettu yleisesti 

vaan ne olivat vain jatkuvuusammattilaisten ulottuvilla. Kuitenkin haastateltavat uskoivat, että henkilökun-

ta oli sitoutunut jatkuvuuteen. 

 

Kuva 7. Jatkuvuudenhallintakäytäntöjen sulautuminen vastaajien mukaan keskiarvoina kuvattuna. 

Kyselytutkimuksen tulokset (Kuva 7) myötäilevät osittain kirjallisuutta ja paljonkin haastattelututkimusta. 

Vastaajat uskoivat, että henkilökunta on sitoutunut jatkuvuuteen, vaikka sitä ei ole tutkittu. Toisaalta hen-

kilökunta ei välttämättä ole tietoinen työhönsä liittyvistä jatkuvuuskäytännöistä. Yksiköiden koettiin olevan 

sitoutuneita ja vastuuta on hajautettu. Jatkuvuustiimissä on osaajia myös monelta alueelta. Kuitenkaan 

vastaajien mukaan kannustimia eikä koulutusta ole paljonkaan käytössä organisaatioissa. Tässä oisiossa 

keskiarvot ovat korkeimmat, joka viittaa siihen, että sulautuminen ei ole kovin hyvin hoidettu vielä. Sulau-

tumista täytyy siis vielä tutkia tarkemmin ja tällä osa-alueella näyttää vastaajaorganisaatioilla olevan eni-

ten tekemistä tulevaisuudessa. 
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JATKUVUUDENHALLINNAN LIIKETOIMINNALLISET VAIKUTUKSET 

Kirjallisuuden mukaan jatkuvuudenhallinnan liiketoiminnalliset vaikutukset ovat lähinnä yrityksen arvon 

säilyttäviä, joskin kahden yrityksen kärsiessä samasta häiriöstä, nopeammin toipuva voi saavuttaa kilpai-

luetua. Lehdissä uutisoidaan aina silloin tällöin tietojärjestelmistä johtuvista liiketoimintahäiriöistä, kuten 

esimerkiksi Facebookin listautumista pörssiin häiritsi Nasdaqin tietojärjestelmäkatko suuren yleisöryntäyk-

sen seurauksena tai Sonyn PlayStation Network sulkeutui hakkereiden takia. Kotimaisista esimerkeistä 

viimeisin on VR:n myyntijärjestelmän kaatuminen käyttöönoton yhteydessä ja monet muistavat vielä 

Sampo Pankin yhdistymisen Den Danske Bankiin, jolloin verkkopankki ym. eivät toimineet. Näiden uutis-

ten ja haastattelututkimuksen mukaan jatkuvuudenhallinnalla on myös yrityksen maineelle vaikutusta, ja 

sitä myötä se voi johtaa asiakaskatoon, kuten Sampo Pankin tapauksessa (Luoma-aho ja Paloviita, 2010).  

 

Kuva 8. Hyvän jatkuvuudenhallinnan liiketoiminnalliset vaikutukset vastaajien mukaan keskiarvoina esitettynä. 

Kuten yo. kuvasta näkyy vastaajien mielestä hyvät jatkuvuudenhallintakäytännöt vähentävät pääasiassa 

ennakoimattomia liiketoimintahäiriöitä ja parantavat organisaation mainetta asiakkaiden silmissä.  Muut 

osa-alueet ovat saaneet vaihtelevaa kannatusta vastaajien joukossa, jonka vuoksi keskiarvot ovat korke-

ampia. Tulokset kuitenkin tukevat aikaisempaa tutkimusta. 

JATKUVUUDENHALLINNAN LIIKETOIMINNALLISIA VAIKUTUKSIA SELITTÄVÄ MALLI 

Kuten edellä on todettu, Herbane ja muut (2004) ovat esittäneet, että jatkuvuudenhallinnan osa-alueilla 

(ulkoiset vaatimukset, toipumisnopeus, sietokyky sekä jatkuvuuskäytäntöjen sulautuminen) on liiketoimin-

nallisia vaikutuksia ja nämä osa-alueet säilyttävät yrityksen arvoa. Tämä kysely ei tue suoraan tuota viite-

kehystä, vaan kyselyn pohjalta on laadittu yksityiskohtaisempi malli (Kuva 9).  
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Kyselyn mukaan vastaajat kokevat, että jatkuvuuskäytäntöjen sulautumisella on myönteisiä liiketoiminnalli-

sia vaikutuksia ja IT-häiriöillä taas kielteisiä vaikutuksia. Sulautumiseen vaikuttavat pääasiassa johdon tuki 

sekä organisaation häiriöiden sietokyky ja hieman myös organisaation ulkoiset vaatimukset (asiakas- ja 

viranomaisvaatimukset). Sietokykyyn taas vaikuttavat sekä suunnitelmat ja toipumisnopeus. Johdon tuella 

on lisäksi vaikutusta toipumisnopeuteen ja suunnitelmiin, jotka myös vaikuttavat toipumisnopeuteen. 

 

Kuva 9. Jatkuvuudenhallinnan liiketoiminnallisia vaikutuksia selittävä malli (kaikki yhteydet ovat tilastollisesti merkitse-

viä ja luvun suuruus kertoo yhteyden voimakkuudesta). 

Asiakkaat ja viranomaiset siis vaativat johtoa ja henkilökuntaa sekä (liiketoiminta)yksikköjä parantamaan 

organisaation jatkuvuudenhallintaa. Johto lähtee vaatimaan suunnitelmia ja nopeampaa toipumista ja 

esimerkillään kannustaa myös henkilökuntaa ja yksikköjä kiinnittämään huomiota asiaan, jotka sitoutuvat 

näin paremmin. Suunnitelmien avulla toipumisnopeus paranee entisestään, mutta myös häiriöiden sieto-

kyky, ja koko suunnitteluprosessi taas entisestään parantaa käytäntöjen sulautumista, jolloin lopuksi voi-

daan olettaa jatkuvuudenhallinnalla olevan liiketoiminnallisia vaikutuksia. Malli selittää 46% liiketoiminnal-

listen vaikutusten vastausten vaikutuksista ja tarkemmat tieteelliset hyvyysluvut löytyvät liitteestä 2. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli siis selvittää, mikä on Suomessa toimivien suurien organisaatioiden jatkuvuu-

denhallinnan tila tietohallinnon näkökulmasta ja miten sitä tulisi kehittää. Vastauksia verrattaessa aikai-

semman kirjallisuuden suosituksiin, tietohallinnon jatkuvuudenhallinnan tila oli kohtuullinen, mutta monilla 

osa-alueilla olisi parannettavaa.  



17 
 

Taulukko 5. Kyselyssä ilmenneet ongelmakohdat ja kehitysehdotukset. 

 Ongelma Kehitysehdotus kirjallisuuteen perustuen 

Suunnitelmat Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia oli 

suhteellisen vähän. 

Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia voitaisiin 

tehdä vähintään kaikille kriittisille IT-osa-

alueille. 

 Suunnitelmat olivat pääasiassa sähköi-

sessä tai suullisessa muodossa. 

Suunnitelmien uusimmat versiot tulisi olla 

myös paperisena saatavilla. 

Johdon tuki Harva vastaaja koki, että johtoryhmä 

vaati säännöllistä raportointia. 

Johtoryhmä voisi vaatia esim. liikennevalo-

tyyppisiä raportteja kerran vuodessa kriitti-

simmistä IT-resursseista. 

 Suurin osa vastaajista ei kokenut, että 

johtoryhmä osallistuisi jatkuvuuspro-

jekteihin, -koulutuksiin tai -

seminaareihin. 

Johtoryhmä voisi esim. sponsoroida semi-

naareja tai koulutuksia allekirjoittamalla kut-

suja ja niin osoittaa jatkuvuuden tavoittele-

misen olevan tärkeää. 

Toipumisnopeus Läheskään kaikissa organisaatioissa ei 

suunnitelmia testata järjestelmähäiriöi-

tä simuloiden tai auditoiden. 

Suunnitelmia olisi testattava säännöllisesti 

erityisesti jos ne eivät tule testatuksi varsinai-

sissa häiriöissä. Testeille voidaan tehdä vuo-

sikello, joka kuussa testataan joku järjestel-

mä. 

 Jatkuvuussuunnitelmien päivittäminen 

ei ole säännöllistä kaikkien vastaajien 

mielestä, edes häiriöitä kokeneissa 

organisaatioissa. 

Jatkuvuussuunnitelmien päivittäminen esim. 

joka toinen vuosi (testauksen jälkeen) olisi 

järkevää ja parantaisi valmiuskykyä. 

Sietokyky Business impact analysis (Häiriöiden 

vaikutukset toimintaan -analyysi) oli 

tehty vain harvassa organisaatiossa. 

Vaikutusten arviointi antaa hyvän pohjan 

koko jatkuvuudenhallinnalle, osoittaen mitkä 

osa-alueet tulisi olla prioriteettilistalla kor-

keimmalla. 

 Varajärjestelyitä oli suhteellisen vähän, 

erityisesti alihankkijoille ja toimittajille. 

Häiriöiden sietokykyä voisi parantaa monilla 

eri osa-alueilla vaihtoehtoisin järjestelyin 

kullekin organisaatiolle sopivimmat valikoi-

den.  

Jatkuvuus-
käytäntöjen  
sulautuminen 

Kannustimia sekä jatkuvuudenhallin-

nan ammattilaisille että muille työnte-

kijöille käytettiin vähän. 

Kannustimilla voitaisiin parantaa henkilökun-

nan sitoutumista. Esim. häiriön havaitsija 

voitaisiin valita kuukauden työntekijäksi tms. 

 Koulutusta vastuuhenkilöille oli käytös-

sä vain harvoissa organisaatioissa. 

Esim. suunnitelmakoulutusta tulisi tarjota 

vastuuhenkilöille ja asiakaspalveluun voitai-

siin järjestää koulutusta, miten häiriöistä 

viestitään asiakkaille. 

 (Liiketoiminta)yksiköt eivät välttämättä 

olleet vastuussa jatkuvuussuunnitel-

mista. 

Vastuun hajauttaminen käyttäjäyksiköihin 

sitouttaisi yksiköitä paremmin tavoittele-

maan jatkuvaa toimintaa, ja yksikön todelli-

set tarpeet tulisivat huomioitua paremmin. 

 Liiketoimintayksiköillä ei ole käytös-

sään jatkuvuussuunnittelun koor-

dinaattoreita. 

Jatkuvuussuunnitelmat vastaisivat paremmin 

todellisuutta, kun yksiköt voisivat koor-

dinaattorin avulla luoda suunnitelmat. 
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Taulukkoon 5 on kerätty suurimmat kyselyssä havaitut epäkohdat ja annettu niille kehitysehdotuksia kir-

jallisuuteen perustuen. Kuten edellisen luvun lopussa esitetyssä mallissa kuvattiin, jatkuvuuskäytäntöjen 

sulautumisella on suuri todennäköisyys vaikuttaa liiketoimintaan, ja siksi erityisesti siihen tulisi kiinnittää 

huomiota. Toisaalta yleisesti jatkuvuudenhallinnan parantaminen kokonaisuudessaan todennäköisesti 

vaikuttaa sulautumiseen, koska erilaiset toimet korostavat häiriöttömän liiketoiminnan tärkeyttä.  

Kuten kaikissa tutkimuksissa, tässäkin on omat rajoitteensa. Kyselyn suurin ongelma on alhainen vastaus-

prosentti, joka heikentää tulosten yleistettävyyttä; vastaajat eivät ole tilastollisesti edustava otos Suomessa 

toimivista suurien organisaatioiden tietohallintojohtajista. Toinen rajoite on kyselyn väittämien ongelma. 

Kyselylomake laadittiin kirjallisuuteen ja aikaisempaan haastattelututkimukseen nojautuen, jotka ovat tä-

hän mennessä keskittyneet lähinnä yksityisen sektorin yrityksiin. Tämän vuoksi osa väittämistä on muotoil-

tu niin, että julkisorganisaatioilla on ollut vaikeuksia löytää sopivaa vastausvaihtoehtoa. Jatkossa onkin 

tarkoitus perehtyä myös julkisorganisaatioiden jatkuvuudenhallintaan tarkemmin.  
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LIITE 1. SAATEKIRJE JA KYSELYLOMAKE 

JATKUVUUDENHALLINTA SUOMEN SUURYRITYKSISSÄ 

Vuonna 2011 uutisoitiin monia yrityksien liiketoimintaan vaikuttaneita häiriöitä: epäonnistuneita tietojär-

jestelmäpäivityksiä, hakkeroituja käyttäjätunnuksia sekä tulipaloja, jotka tuhosivat tietoliikenneyhteyksiä 

jne. Tällaiset tietohallinnon jatkuvuusongelmat voivat aiheuttaa liiketoiminnalle merkittävää vahinkoa. 

Niihin varautumista on tutkittu kuitenkin hyvin vähän. 

Teemme Turun kauppakorkeakoulun Tietojärjestelmätieteessä kyselyä tietohallinnon jatkuvuudenhallin-

nasta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan. Kyselyn kohderyhmä on Suomessa toimivat suuret organisaati-

ot, jotka työllistävät yli 250 henkilöä ja se on suunnattu organisaationne tietohallinnon jatkuvuudenhal-

linnasta vastaavalle päällikölle tai johtajalle. Tutkimuksesta saatava tieto on tärkeää kehitettäessä organi-

saatioiden jatkuvuudenhallinnan laatua ja sen vaikutusta yrityksen liiketoimintaan ja maineeseen. Osoite-

tiedot on poimittu Fonectan ProFinderista, ja kyselyn voi välittää myös eteenpäin, mikäli joku toinen olisi 

parempi vastaamaan tähän.  

Kerättävää aineistoa käytetään aineen tieteellisessä tutkimus- ja julkaisutoiminnassa. Aineiston käsittelyssä 

noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan periaatteita (www.tenk.fi/hyva_tieteellinen_kaytanto). 

Yksittäisen vastaajan tuloksia ei julkaista eikä niitä voi tunnistaa tutkimustuloksista. Vastausaikaa on 

17.2.2012 saakka ja kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia.  

Kyselyn voi täyttää myös internetissä. Linkki kyselyyn löytyy tsepustuksia.wordpress.com –sivulta oikealla 

valikossa ”Jatkuvuudenhallintakysely Suomen suuryritysten tietohallintoon” (olkaa hyvä ja syöttäkää koodi 

”BCM2012” ensimmäisellä kysymyssivulla sitä kysyttäessä). 

Vastauksenne on erittäin tärkeä, sillä se parantaa tutkimuksen tulosten luotettavuutta eikä sitä voi korvata 

kenenkään muun vastauksella. Osaan kysymyksistä voi olla hankala vastata, mutta toivomme, että jatkatte 

mieluummin seuraavaan kysymykseen kuin jätätte vastaamatta loppuihin kysymyksiin.  

 

Ystävällisin terveisin,  

 

Jonna Järveläinen 

tutkijatohtori 

Tietojärjestelmätiede, Johtamisen laitos  

Turun kauppakorkeakoulu, Turun Yliopisto 

Lisätiedot kyselystä:  

jonna.jarvelainen@utu.fi; 02-333 9413 

Tapio Hintikka 

tutkielmantekijä 

Tietojärjestelmätiede, Johtamisen laitos  

Turun kauppakorkeakoulu, Turun Yliopisto 

mailto:jonna.jarvelainen@utu.fi?subject=Lis%C3%A4tietoja%20jatkuvuudenhallintakyselyst%C3%A4


20 
 

ORGANISAATION TIEDOT 

1. Organisaation toimiala (Rastittakaa sopivin vaihtoehto) 

O Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 

O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 

O Informaatio ja viestintä 

O Julkishallinto: Kaupungit ja kunnat 

O Julkishallinto: Koulutus 

O Julkishallinto: Terveydenhuolto 

O Julkishallinto: Valtio 

O Julkishallinto: Muut 

O Kaivostoiminta ja louhinta 

O Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 

O Kansallisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 

O Kiinteistöalan toiminta 

O Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja 

palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 

O Koulutus 

O Kuljetus ja varastointi 

O Maatalous, metsätalous ja kalatalous 

O Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

O Muu palvelutoiminta 

O Rahoitus- ja vakuutustoiminta 

O Rakentaminen 

O Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 

O Taiteet, viihde ja virkistys 

O Teollisuus 

O Terveys- ja sosiaalipalvelut 

O Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 

O Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 

O Toimiala tuntematon 

 

2. Organisaation henkilöstömäärä noin __________________ henkilöä 

3. Liikevaihto / (julkisorganisaatioilla rahoitus) ___________________ miljoonaa euroa 

ORGANISAATION TIETOHALLINTO 

4. Tietohallinnon / IT-osaston henkilöstömäärä 

 

__________________ henkilöä organisaation palkkalistoilla 

__________________ henkilöä, jotka ovat vuokratyövoimaa/ konsultteja ja työskentelevät 

organisaatiossa 

__________________ henkilöä ulkoistuskumppanin palkkalistoilla, jotka toimivat ainoas-

taan organisaation tieto- ja viestintäinfrastruktuurin tai -

järjestelmien parissa 
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5. Tietohallinnossa on ostettu palveluna ulkopuoliselta toimittajalta (Rastittakaa sopivat vaihtoeh-

dot) 

□ infrastruktuuria. 

□ työasemia, päätteitä, oheislaitteita ym. muita laitteita. 

□ tietoverkkoja (LAN & WAN) 

□ organisaation toiminnalle kriittisiä tietojärjestelmiä. 

□ organisaation muita tietojärjestelmiä. 

□ tulostuspalveluita. 

□ käyttäjä-/lähitukea. 

□ tietohallintoa, tietoturvaa tai kokonaisarkkitehtuuria. 

□ puhelin- tai audiovisuaalisia palveluja. 

□ ei ole ulkoistettu mitään. 

□ muuta, mitä:_______________________________________ 

 

6. Organisaation IT-toiminnoista ostetaan palveluna ulkopuoliselta toimittajalta suunnilleen 

___________________  prosenttia. 

7. Pilvipalveluiden (Software as a Service ym.) osuus organisaation IT-toiminnoista on suunnilleen 

___________________  prosenttia 

JATKUVUUDENHALLINTA 

8. Seuraavien väittämien avulla selvitetään tietohallinnon jatkuvuudenhallinnan liiketoiminnallisia 

vaikutuksia. Miten onnistunut tietohallinnon jatkuvuudenhallinta on vaikuttanut organisaati-

oonne? 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa miel-

tä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Hyvät jatkuvuudenhallintakäytännöt ovat 
helpottaneet uusasiakashankintaa. 

     

Hyvän jatkuvuudenhallinnan avulla olemme 
saavuttaneet kilpailullista etua markkinoilla. 

     

Hyvän jatkuvuudenhallinnan avulla olemme 
säilyttäneet organisaation markkina-arvon 
samalla tasolla kuin aiemmin. 

     

Hyvä jatkuvuudenhallinta on edistänyt or-
ganisaation kasvua. 

     

Hyvä jatkuvuudenhallinta on parantanut 
organisaation mainetta asiakkaiden näkö-
kulmasta. 

     

Hyvä jatkuvuudenhallinta on auttanut orga-
nisaatiota selviämään markkinoilla. 

     

Hyvä jatkuvuudenhallinta on vähentänyt 
ennakoimattomia liiketoimintahäiriöitä. 
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9. Onko organisaatiossanne havaittu jotain muita liiketoiminnallisia vaikutuksia jatkuvuudenhallintaan 

liittyen, joista ei edellisessä kysymyksessä mainittu. Kuvailkaa tilannetta, jossa vaikutukset ovat käyneet 

ilmi ja kertokaa millaisia vaikutuksia havaitsitte. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Haluaisimme tietää mitä toimenpiteitä olette tehneet jatkuvuudenhallintaan liittyen. Miten hyvin 

seuraavat väittämät kuvaavat organisaatiotanne? 

 
 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei sa-
maa 

eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Olemme tehneet kattavan riskianalyysin tai -
kartoituksen IT:lle. 

     

Olemme tehneet järjestelmällisen business 
impact analyysin (häiriöiden liiketoiminnalli-
set vaikutukset -analyysi). 

     

Olemme kartoittaneet riittävän tarkasti tieto-
järjestelmien sisäiset ja ulkoiset riippuvuudet 
(kun esim. myyntiosaston järjestelmä kaatuu, mitkä 

muut osastot myös kärsivät siitä). 

     

Olemme asettaneet toimittajillemme riittäviä 
jatkuvuudenhallintaan liittyviä vaatimuksia. 

     

Jatkuvuussuunnitelman luominen sisältyy 
kiinteästi osaksi uuden tuotteen/palvelun 
kehittämistä. 

     

Olemme priorisoineet tietojärjestelmät pää-
asiassa asiakasvaikutusten mukaan. 

     

Olemme priorisoineet tietojärjestelmät muu-
ten, mi-
ten?___________________________________
____________________________________ 
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11. Seuraavien väittämien avulla kartoitetaan organisaationne sitoutumista jatkuvuudenhallintaan. Mi-

ten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat organisaatiotanne? 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei sa-
maa 

eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Vastuu jatkuvuussuunnittelusta on hajautettu 
liiketoimintayksiköihin. 

     

Liiketoimintayksiköissä on jatkuvuudenhallin-
nan koordinaattorit. 

     

Liiketoimintayksikkömme ovat sitoutuneet 
jatkuvuudenhallintaan. 

     

Liiketoimintayksikkömme kannustavat toisi-
aan hyvään jatkuvuudenhallintaan. 

     

Henkilökuntamme on tietoinen omaan työ-
hönsä liittyvistä jatkuvuudenhallinnan käytän-
teistä. 

     

Henkilöstömme on sitoutunut tavoittelemaan 
häiriötöntä liiketoimintaa.. 

     

Henkilöstömme sitoutumista jatkuvuudenhal-
lintaan on tutkittu. 

     

Jatkuvuudenhallinnan suunnittelutiimissä on 
osaajia eri alueilta (IT:stä, liiketoiminnasta 
ym.). 

     

Jatkuvuudenhallinnan parantamisesta voidaan 
palkita kuka työntekijä tahansa, joka on edis-
tänyt jatkuvuudenhallintaa. 

     

Yrityksessämme palkitaan jatkuvuudenhallin-
nan ammattilaisia jatkuvuudenhallinnan kehi-
tyksen mukaan. 

     

Koulutamme järjestelmällisesti vastuuhenki-
löitä jatkuvuudenhallintaan. 
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12. Seuraavassa kysymyksessä selvitetään suunnitelmien kattavuutta. 

 
Kaikille Kaikille 

kriittisille 
Useimmille 
kriittisille 

Joillekin 
kriittisille 

Ei mille-
kään 

Organisaatiossamme on liiketoimintaproses-
seille jatkuvuussuunnitelmat. 

     

Organisaatiossamme on tietojärjestelmille ja 
infrastruktuurin osille jatkuvuussuunnitel-
mat. 

     

Organisaatiossamme on tietojärjestelmille ja 
infrastruktuurin osille toipumissuunnitelmat. 

     

Organisaatiossamme on yleiset toipumisperi-
aatteet tietojärjestelmille ja infrastruktuurin 
osille. 

     

 

13. Edellisen kysymyksen suunnitelmat tai periaatteet ovat pääasiallisesti 

O suulliset. 

O kirjalliset, mutta sähköisessä muodossa tietokoneella. 

O kirjalliset, paperilla joku versio. 

O kirjalliset, paperilla uusin versio. 

 

14. Organisaatiomme johtoryhmä tukee jatkuvuudenhallintaa... 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

... antamalla riittävät taloudelliset tai henkilö-
resurssit. 

     

... olemalla sitoutunut jatkuvuudenhallintaan.      

... tukemalla jatkuvuudenhallinnan kehitystä.      

... olemalla vastuussa jatkuvuudenhallinnasta.      

... vaatimalla säännöllistä raportointia jatku-
vuudenhallinnan tilasta. 

     

... osallistumalla jatkuvuudenhallintaprojek-
teihin, - seminaareihin tai -koulutuksiin. 
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15. Seuraavat väittämät kartoittavat organisaationne varautumista häiriöihin.  

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Viestintämme toimii hyvin häiriötilanteissa.      

Organisaatiomme kriisitiimi kykenee hoita-
maan häiriöstä toipumisen nopeasti. 

     

Teemme säännölliset varmistukset tiedostois-
ta, tietokannoista ja palvelimista. 

     

Testaamme säännöllisesti varmuuskopioiden 
palauttamista. 

     

Jatkuvuussuunnitelmamme testataan sään-
nöllisesti esim. auditoiden tai järjestelmähäi-
riötä simuloiden. 

     

Jatkuvuussuunnitelmiamme päivitetään 
säännöllisesti. 

     

 

16. Vaihtoehtoisten tai korvaavien prosessien suunnittelu on osa jatkuvuudenhallintaa. Miten hyvin 

seuraavat väittämät kuvaavat yritystänne? 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Organisaatiossamme on varajärjestelmät 
kriittisimmille tietoteknisille osa-alueille. 

     

Kaikille avainhenkilöille on nimetty yksi tai 
useampi varahenkilö. 

     

Kriittisille fyysisille tiloille (toimipis-
te/kiinteistö ym.) on olemassa vaihtoehto. 

     

Organisaatiomme kriittisimmille liiketoimin-
taprosesseille on olemassa korvaavat proses-
sit. 

     

Kriittisimmille ulkopuolisille toimittajille ja 
alihankkijoille on olemassa vaihtoehtoinen 
toimittaja. 

     

Olemme varautuneet merkittävimpien asiak-
kaidemme menetykseen. 
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17. Haluaisimme selvittää syitä, miksi jatkuvuudenhallintaa kehitetään. Miten hyvin seuraavat motiivit 

soveltuvat organisaatioonne? Kehitämme jatkuvuudenhallintaa... 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

... parantaaksemme asiakaspalvelua.      

... asiakkaiden vaatimuksesta.      

... viranomaisten vaatimuksesta.      

... emoyhtiön vaatimuksesta.      

... parantaaksemme asemaamme kilpailijoihin 
nähden. 

     

... pärjätäksemme paremmin markkinoilla.      

... selvitäksemme kovassa kilpailuympäristös-
sä. 

     

... parantaaksemme yrityksen mainetta.      

... välttääksemme liiketoiminnan katkoja ja 
häiriöitä. 

     

 

18. Kuinka monta IT:stä aiheutunutta ja toipumistoimenpiteisiin johtanutta merkittävää liiketoiminnan 

häiriötä organisaatiossanne oli vuonna 2011? 

Merkittävällä liiketoiminnan häiriöllä tarkoitetaan sellaista häiriötä, joka koskee esimerkiksi huomattavaa osaa yri-

tyksen työntekijöistä, tai kohdistuu kriittiseen tietojärjestelmään ja haittaa organisaation operatiivista toimintaa 

vähintään useampia tunteja. Monissa yrityksissä tällaisista häiriöistä joudutaan raportoimaan ylimmälle johdolle. 

noin _____________________ 

 

19. Kuinka monta henkilötyöpäivää organisaationne käytti edellisen kysymyksen merkittävistä häiriöti-

lanteista toipumiseen/palautumiseen keskimäärin kuukaudessa? 

_____________ henkilötyöpäivää 

 

20. Kuinka monta valitusta tai ongelmaraporttia asiakaspalvelun tietojärjestelmien jatkuvuusongelmista 

saitte viime vuonna?  

noin _____________________ 

 

21. Kuinka monta henkilötyövuotta organisaationne on panostanut jatkuvuudenhallintaan?  

 _________henkilötyövuotta 
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22. Asteikolla 4-10 (4 = erittäin huono, 10 = erittäin hyvä), minkä arvosanan antaisit organisaationne ... 

 

      10    9   8   7   6     5    4 

... tietohallinnon toipumisnopeu-
delle. 

       

... jatkuvuudenhallintakäytäntöjen 
sulautumiselle yrityksen proses-
seihin. 

       

... organisaation häiriöiden sieto-
kyvylle (resilience). 

       

... yleisesti organisaation jatku-
vuudenhallinnan laadulle. 

       

 

VASTAAJAN TIEDOT 

23. Vastaajan sukupuoli 

O Mies 

O Nainen  

 

24. Vastaajan ikä 

O alle 25 vuotta 

O 26-35 vuotta 

O 36-45 vuotta 

O 46-55 vuotta 

O 56-65 vuotta 

O yli 65 vuotta 

 

25. Vastaajan asema yrityksessä 

O jatkuvuudenhallintapäällikkö / business continuity manager 

O tietoturvapäällikkö / Information security manager 

O tietohallintopäällikkö / IT manager 

O tietoturvajohtaja / CISO (chief information security officer) 

O tietohallintojohtaja / CIO (chief information officer) 

O turvallisuusjohtaja / CSO (chief security officer), Security director 

O muu, mikä?___________________________________________ 

 

26. Seuraavassa kysymyksessä selvitetään kokemustanne toimialasta, organisaatiostanne sekä tehtäväs-

tänne. Olen ollut.. 

a. ______________________ vuotta toimialalla. 

b. ______________________ vuotta tässä organisaatiossa. 

c. ______________________ vuotta tässä tehtävässä. 
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27. Alaisten määrä  ____________ henkilöä. 

28. Kuinka suuren osan työajastanne jatkuvuudenhallinta vie? ____________ prosenttia. 

29. Haluaisimme tietää, millainen rooli teillä on organisaationne jatkuvuudenhallinnassa.  

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Olen vastuussa tietohallinnon jatkuvuuden-
hallinnasta organisaation johdolle. 

     

Olen vastuussa koko organisaation jatkuvuu-
denhallinnasta. 

     

Johdan tietohallinnon jatkuvuussuunnittelua.      

Osallistun koko organisaation jatkuvuussuun-
nitteluun. 

     

Osallistun organisaation kriisitiimin toimin-
taan häiriön sattuessa. 

     

 

30. Pyydämme Teitä kertomaan yrityksenne nimen, jotta voimme seurata tilastollisesti jatkuvuudenhal-

linnan vaikutuksia yrityksenne kehitykseen ja menestykseen. Tulemme yhdistämään nyt kerättävään 

aineistoon yrityksestänne julkisesti saatavilla olevia tietoja.  

 

Analysointivaihessa yrityksen nimitiedot poistetaan aineistosta. VASTAAJAN TAI YRITYKSEN NIMEÄ 

EI TULLA JULKAISEMAAN MISSÄÄN YHTEYDESSÄ. Tutkimustuloksista ei pysty tunnistamaan yksit-

täistä yritystä. 

 

a. Etunimi: _________________________________________________ 

b. Sukunimi: ________________________________________________ 

c. Sähköposti: _______________________________________________ 

d. Yritys / Organisaatio: _______________________________________ 

 

31. Mikäli haluatte, toimitamme teille myös yhteenvedon tutkimustuloksista, jättäkää tätä varten säh-

köpostiosoitteenne (ja nimenne) ylle. 

 Kyllä 

 Ei 
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LIITE 2. JATKUVUUDENHALLINNAN LIIKETOIMINNALLISIA VAIKUTUKSIA SELITTÄVÄN MALLIN 

HYVYYSLUVUT.  

Taulukko 6. Yhtenäisreliabiliteetti (C.R.) sekä keskimääräinen erotettu vaihtelu (AVE) luvut muuttujille. 

Muuttuja AVE C.R. 

Ulkoiset vaatimukset .6555 .7915 

IT häiriöt 1.000 1.000 

Johdon tuki .6580 .9200 

Sietokyky .6076 .8852 

Liiketoiminnalliset vaikutukset .5080 .8771 

Toipumisnopeus .7574 .9035 

Suunnitelmat .7548 .9246 

Jatkuvuuskäytäntöjen sulautuminen .5112 .8797 

Taulukko 7. Latenttien muuttujien keskinäiset korrelaatiot. Vinottain olevat luvut esittävät Taulukko 6.:n AVE:n 

neliöjuuren. 

  1 2 3 4 5 6 7  

1.Ulkoiset vaatimukset .8096        

2.IT häiriöt -.0243 1.000       

3.Johdon tuki .3815 -.1032 .8112      

4.Sietokyky .3354 .0147 .6226 .7795     

5. Liiketoiminnalliset vaikutukset .3928 -.3153 .4973 .4859 .7127    

6.Toipumisnopeus .2762 .0733 .6678 .7421 .4272 .8703   

7.Suunnitelmat .2540 .0161 .5688 .7532 .3862 .6460 .8688  

8.Jatkuvuuskäytäntöjen sulau-

tuminen 

.4663 -.0867 .7205 .6509 .6307 .5955 .5795 .7150 

Mallin yhtenevyys (convergent validity) on riittävä sillä kaikki mallin t-arvot ovat tilastollisesti merkitseviä 

vähintään 1.96; ja useimmat jopa yli 2.576. Taulukossa 6, lähes kaikki reliabiliteettiluvut ovat yli 0,7 ja jo-

kaisen muuttujan AVE on vähintään 0,5 (Hair et al., 2011). Taulukossa 7, AVE:n neliöjuuret ovat suurem-

mat kuin muuttujien valise korrelaatiot, jotka ovat myös suhteellisen matalia. Siksi erotteluvaliditeettikin 

on riittävä.  


