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Tässä tutkimuksessa vastataan kysymykseen “Miten IT-palvelunhallintaa voidaan parantaa 

kohdeorganisaatiossa?” Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tutustutaan IT-

palvelunhallinnan tunnetuimpaan viitekehykseen ITILiin, ja siihen liittyvään aikaisempaan 

tutkimukseen. Empiirinen osuus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tutustutaan 

kohdeorganisaation toimintaan liittyviin ongelmakohtiin ja mietitään ratkaisuja niihin.  

Kohdeorganisaatio on asumispalveluja tarjoavan konsernin IT-osasto. Olennaisimpina 

toimenpidesuosituksina kohdeorganisaatiolle ehdotetaan uusia toimintamalleja 

dokumentointiin, palvelupyyntöjen kirjaamiseen ja laitehankintoihin ja näitä 

toimintamalleja tukevan järjestelmän hankkimista. Myös järjestelmävaatimuksia on 

kartoitettu. 
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Aim of this study is to find out how IT service management can be improved in case 

organisation.   Theoretical part of the study explores the most well-known IT Service 

management framework ITIL and past studies related to it. The empirical study is 

qualitative case study which focuses on problem areas of case organisations IT service 

management and considers solutions for the problems. Case organisation is IT department 

of corporation that provides housing services.  This study makes recommendations for the 

case organisation to enhance procedures regarding documentation, service requests and 

asset acquisitions as well as deploying an IT Service management tool to support these 

procedures. Requirements for this system is also elicited.
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TERMI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Active Directory Microsoftin Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja 

hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja 

verkon resursseista 

ICT Information and Communications Technology, tieto- ja 

viestintäteknologia 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, standardeja 

määrittelevä kansainvälinen tekniikan alan järjestö 

ISO/IEC 20000 ensimmäinen kansainvälinen laatustandardi IT-palvelunhallintaan 

IT    Information Technology, informaatioteknologia 

ITIL Information Technology Infrastructure Library, parhaisiin 

käytäntöihin perustuva kokoelma toimintamalleja ja ohjeita IT-

palveluiden tuottamiseen 

Microsoft Exchange Microsoftin sähköpostijärjestelmä 

OGC   Office of Government Commerce, ITILiä kehittävä organisaatio 

SWOT-analyysi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats nelikenttämenetelmä 

ongelmien muun muassa ongelmien tunnistamiseen 

VPN Virtual Private Network, virtuaalinen erillisverkko, jolla verkkoja 

voidaan yhdistää julkisen verkon yli 
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1 JOHDANTO 

 

Nykyisin on vaikea löytää liiketoimintaprosessia, jota ei olisi joiltain osin tuettu 

teknologian avulla. Tämän vuoksi tehokkaisiin ja hyvin toimiviin IT-palveluihin on syytä 

kiinnittää entistä enemmän huomiota. IT-henkilöstö vastaa yhä moninaisemmasta ja 

kriittisemmästä infrastruktuurista, jonka tarkoitus on tarjota laadukkaita ja lisäarvoa 

tuottavia palveluja, sekä turvata näiden palvelujen toimivuus. Palvelujen taso ja saatavuus 

on pidettävä mahdollisimman hyvänä kuitenkin kustannukset ja eri palvelujen kriittisyys 

huomioiden. IT-palvelunhallinnan merkitys korostuu IT:lle asetettujen laatu- ja 

tehokkuusvaatimusten kasvaessa. 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan IT-palvelunhallintaan liittyviä haasteita 5 asiantuntijan 

kokoisella IT-osastolla. Tarkoitus on selvittää miten IT-palvelunhallinnasta saadaan 

tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Työssä keskitytään IT-osaston työntekijöiden 

näkökulmaan. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Kohdeorganisaatio on pääasiallisesti asumispalveluja tarjoava konserni. IT-osaston 

sisäisiin asiakkaisiin kuuluu yrityksen muu henkilöstö ja konserniin kuuluvien yritysten 

toimistohenkilökunta. Yhtiöt tarjoavat osalle asukkaistaan käyttömaksutonta internet-

yhteyttä ja näiden yhteyksien ylläpitäminen kuuluu myös IT-osaston vastuualueisiin.  

 

Kasvava asuntokanta, lisääntyvä työntekijöiden määrä ja kaiken aikaa muuttuva ympäristö 

myös asettavat IT-osastolle uudistuspaineita. IT-osaston rooli on kehittynyt osin pelkästä 

teknisestä tuesta järjestelmiä ja prosesseja kokonaisvaltaisemmin hallinnoivaksi yksiköksi. 

Uudet haasteet vaativat aikaa, tästäkin syystä on tärkeä saada päivittäistä toimintaa 

tehostettua. 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on päivittäisessä työssä havaitut ongelmakohdat. Ennen 

tutkimuksen aloittamista, on ongelmakohdista ollut puhetta IT-osaston kesken, ja vallitseva 

mielipide on ollut, että tiettyjen IT-toimintojen hallintaa voisi helpottaa uudella 
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järjestelmällä. IT-osastolla käytyjen keskustelujen tuloksena kehittyi ajatus tutkimuksesta, 

joka sisältäisi arvioinnin IT-palvelunhallinnan nykytilasta, tarvekartoituksen ja 

vaatimusmäärittelyn mahdolliselle hankittavalle järjestelmälle. 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

 

Työn pääasiallinen tarkoitus on IT-palvelun parantaminen ja uudistaminen tukemaan 

paremmin kohdeorganisaation liiketoiminnan tarpeita. Tätä varten perehdytään IT- 

palvelunhallinnan nykytilaan ja mietitään yhdessä IT-osaston työntekijöiden ja johdon 

edustajien kanssa muutostarpeita. Teoreettisessa osuudessa ajatuksia toiminnan 

tehostamiseen haetaan IT-palvelunhallinnan parhaiden käytäntöjen suosituksista, niihin 

liittyvästä kirjallisuudesta ja tutkimuksista. Tunnetuin kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden 

hallintaan on Iso-Britannian hallituksen omistama, kansainvälisesti hyödynnetty, IT 

Infrastructure Library (ITIL). ITIL on kokoelma toimintamalleja sekä ohjeita laadukkaiden 

IT-palvelujen tuottamiseen. ITIL-mallia ei kuitenkaan voi ottaa käyttöön suoraan kirjan 

sivuilta eikä se kokonaisuudessaan sovellu organisaatioiden tarpeisiin. 

 

Teoreettinen tavoite on hankkia tarvittava ymmärrys IT-palvelunhallinnan parhaista 

käytännöistä ja tämän ymmärryksen pohjalta miettiä näiden käytäntöjen soveltuvuutta 

kohdeorganisaation prosesseihin. Käytännöllisinä tavoitteina on kartoittaa tarpeet IT-

palvelunhallintaa tukevalle järjestelmälle ja määrittää järjestelmältä toivotut ominaisuudet.  

 

1.3 Tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Kohdeyrityksessä toisinaan esiin tulleiden ongelmien, tutkimuksen aloittamista edeltävien 

keskustelujen sekä alustavan kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta muodostui seuraava 

tutkimusongelma. Ongelma on muotoiltu päätutkimuskysymyksen ja kolmen 

alakysymyksen muotoon: 
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Miten IT-palvelunhallintaa voidaan parantaa kohdeorganisaatiossa? 

 

- Miten ITIL-viitekehyksen mukaisia palvelutuotannon prosesseja voidaan hyödyntää 

kohdeorganisaatiossa? 

- Onko tarve palvelupyyntöjärjestelmälle tai muulle IT-hallintajärjestelmälle? 

- Minkälaisia vaatimuksia tulisi ottaa huomioon järjestelmää valittaessa? 

 

Kirjallisessa osuudessa tutustutaan IT-palvelunhallinnan parhaisiin käytäntöihin keskittyen 

ITIL-viitekehyksen mukaisiin palvelutuotannon prosesseihin. Empiirisessä osassa tehdään 

katsaus IT-osaston toimintaan kohdeorganisaatiossa, mietitään toimintaan liittyviä 

ongelmakohtia ja näiden mahdollisia ratkaisuja. Ratkaisujen implementointia tuetaan 

toimenpidesuositusten tasolla. Mahdollisen järjestelmähankinnan osalta suoritetaan 

esiselvitys ja vaatimusmäärittely. Järjestelmien vertailu, järjestelmän hankinta ja 

käyttöönotto rajataan tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

1.4 Tutkimuksen toteutus 

 

Työ alkaa alustavasta ongelmakohtien havaitsemisesta, jonka jälkeen tutkimus jakaantuu 

esiselvitysvaiheeseen eli tarvekartoitukseen ja vaatimusmäärittelyyn (kuva 1). 

Esiselvitysvaiheessa tunnistetaan kehittämiskohteet ja kartoitetaan tarpeet. 

Esiselvitysvaiheen teoriaosassa perehdytään IT-palvelunhallintaan kirjallisuuden ja 

tutkimuksien kautta. Esiselvitysvaiheen empiirinen osuus toteutetaan laadullisena 

tapaustutkimuksena, jonka avulla tuodaan esiin IT-osaston toimintaan liittyvät 

ongelmakohdat ja pyritään tunnistamaan myös muita mahdollisia kehittämiskohteita. 

Aineisto kerätään avoimista haastatteluista, palaverimuistioista, organisaation 

dokumentaatioista ja osallistuvan havainnoinnin pohjalta ylös kirjatuista 

päiväkirjamerkinnöistä. Aineistoa kerätään myös kartoittamalla palvelupyyntöjä neljän 

viikon ajan. 

 

Vaatimusmäärittelyyn tutustutaan ensin kirjallisuuden kautta. Suoritetun 

kirjallisuuskatsauksen ja nykytilassa tunnistettujen ongelmakohtien ja puutteiden pohjalta 

lähdetään rakentamaan vaatimusmäärittelyä. Vaatimukset kerätään aihealueen 
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tietotaidosta, perehtymällä olemassa olevien järjestelmien ominaisuuksiin ja 

haastattelemalla sidosryhmiä, jotka tässä tapauksessa ovat IT-osastolla työskenteleviä 

asiantuntijoita.   

 

 

Kuva 1. Tutkimusprosessi 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Työ on jaettu, johdanto mukaan lukien, kuuteen päälukuun. Luvussa 2 käydään läpi 

esiselvitysvaiheen teoreettinen osuus. Luvussa esitetään aluksi IT-palvelunhallintaan 
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liittyviä käsitteitä, jonka jälkeen tehdään lyhyt katsaus ITIL-viitekehykseen. Lopuksi 

tutustutaan aikaisempaan tutkimukseen. 

 

 

Luvussa 3 käydään läpi tutkimuksen empiirisen osuuden toteutus. Luvussa esitellään 

kohdeorganisaatio ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät. 

 

Luvussa 4 esitetään esiselvitysvaiheen empiirisestä aineistosta kerätyt tulokset. Luvussa 

esitetään ensin nykytilan analyysi, jossa esitellään ensin toimintaympäristö ja 

toimintakulttuuri, jonka jälkeen käydään läpi ongelmakohdat. Tämän jälkeen esitetään 

hahmotelma tavoitetilasta. 

 

Luvussa 5 tutustutaan järjestelmävaatimusten keräämiseen ja esitetään 

toimenpidesuositukset. 

 

Luku 6 on yhteenveto tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista. Luku pitää sisällään lyhyen 

arvioinnin tutkimuksen onnistumisesta ja sen toteutukseen liittyneistä haasteista. 



 

 

 

9 

2 ITIL JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

 

Organisaatiot ovat enenevässä määrin riippuvaisia IT:stä täyttäessään liiketoiminnallisia 

tavoitteitaan. Tämä lisääntyvä riippuvuus on aikaansaanut kasvavan tarpeen liiketoiminnan 

tavoitteita mukailevaan IT-palveluun, joka kohtaa paremmin myös asiakkaan vaatimukset 

ja odotukset. Vuosien saatossa painotus on vähitellen siirtynyt IT-sovellusten 

kehittämisestä kokonaisvaltaisempaan IT-palveluiden hallintaan. IT-sovellukset 

edesauttavat liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista vain niiden ollessa saatavilla 

käyttäjille ja silloin, kun niitä vikatilanteissa ja välttämättömissä päivitystilanteissa tukee 

osaava ja toimintakykyinen ylläpitotiimi. (Bon ym. 2007, 31) 

 

 Hochstein, Zarnekow ja Brenner (2005, 1) ovat todenneet Zarnekowiin & Brenneriin 

(2004) ja Böhmanniin & Kremariin (2004) viitaten, että muuntuminen 

teknologiasuuntautuneesta IT-osastosta asiakaspainotteiseksi IT-palvelujen tarjoajaksi 

metodologisella sisäisten prosessien järjestelyllä voidaan taata vain palvelukeskeisellä IT-

hallinnalla. IT-palvelunhallinta lähestyy IT-aktiviteetteja prosessisuuntautuneesti.  Se ei 

edellytä minkään tietyn teknologian käyttöä vaan tarjoaa viitekehyksen IT-aktiviteettien 

jäsentämiselle sekä IT-henkilöstön, organisaation asiakkaiden ja teknisen infrastruktuurin 

käyttäjien välisen kanssakäymisen organisoimiselle. 

 

Tässä luvussa esitellään esiselvitysvaiheen teoreettinen osuus. Luku pitää sisällään 

kirjallisuuskatsauksen, jossa perehdytään ITILin parhaiden käytäntöjen prosesseihin. Ensin 

tarkastellaan IT-palvelunhallintaa ja siihen liittyviä käsitteitä yleisesti. Tämän jälkeen 

tutustutaan ITIL-viitekehykseen, ja lopuksi tehdään lyhyt katsaus aikaisempaan 

tutkimukseen. 

 

 

2.1 Prosessi 

 

Davenportin (1993, 5) mukaan prosessi on jäsennetty joukko toisiinsa liittyviä toimintoja, 

joilla on ennalta määritetty lopputulos. Prosessi antaa vahvan ymmärryksen siitä miten työ 
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tehdään organisaatiossa. Prosessit ovat jäsennettyjä tapahtumaketjuja, joihin organisaatiot 

käyttävät resursseja luodakseen asiakkaalle lisäarvoa. Prosessilähestymistavan 

käyttöönotto tarkoittaa asiakasnäkökulman omaksumista. (Davenport 1993, 7) 

 

Parhailla organisaatioilla on usein parhaiten suunnitellut prosessit. Nämä organisaatiot 

ohjaavat suorituskykyään hallinnoimalla prosessejaan tehokkaimmalla mahdollisella 

tavalla. Tämä pätee myös IT-palveluja tarjoaviin organisaatioihin. Vaikka prosessit voivat 

hieman vaihdella eri IT-organisaatioiden kesken, on laajalti tunnustettu, että on olemassa 

parhaat käytännöt prosesseihin, jotka ovat yleisiä koko IT-palvelualalla. (Bon ym. 2007, 8) 

 

2.2 Palvelu 

 

Palvelulle on useita eri määritelmiä eikä niistä yksikään ole vakiintunut. Määritelmissä 

kuitenkin selvästi korostuu asiakkaan saama lisäarvo palvelusta. Professori Christian 

Grönroosin (2009, 77) mukaan palvelu on prosessi, joka koostuu sarjasta aineettomia 

toimintoja ja, jolla pyritään ratkaisemaan asiakkaan ongelmat. Grönroos on kirjoittanut, 

että tavallisesti palvelu tapahtuu asiakkaan ja palveluntuottajan välillä, mutta voi tapahtua 

myös fyysisten resurssien, hyödykkeiden tai järjestelmien välillä. 

 

ITIL-mallin määritelmän mukaan palvelu on keino tuottaa asiakkaille arvoa helpottamalla 

asiakkaiden haluamien tulosten saavuttamista ilman, että asiakas vastaa tähän liittyvistä 

kustannuksista ja riskeistä. Palvelut helpottavat päämäärien saavuttamista parantamalla 

niihin liittyvien toimenpiteiden suorituskykyä ja vähentämällä rajoitteiden, kuten 

sääntelyn, rahoituksen puutteen, kapasiteetin puutteen tai teknisten rajoitteiden aiheuttamia 

vaikutuksia. Seurauksena on toivottujen tulosten toteutumisen todennäköisyyden 

kasvaminen. Toiset palvelut parantavat toimenpiteen suorituskykyä ja toisinaan palvelu on 

itse toimenpiteen suorittaminen. (OGC 2011, 13) 

 

IT-palveluilla, kuten muillakin palveluilla, pyritään tuottamaan arvoa asiakkaille. Pitkän 

aikaa IT keskittyi tuottamaan laitteistoja, ohjelmistoja ja järjestelmiä. Nykyisin kuitenkin 

liiketoiminnan kasvaneen, ja yhä kasvavan, IT-riippuvuuden seurauksena tilanne on 

muuttunut. OGC (2011, 13) esittää, että IT-palvelu on IT-palvelutuottajan tuottama 
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palvelu, joka koostuu IT:n, ihmisten ja prosessien yhdistelmästä. Asiakkaalle näkyvä IT-

palvelu tukee suoraan yhden tai useamman asiakkaan liiketoimintaprosesseja ja sen 

palvelutasotavoitteet tulisi määritellä palvelutasosopimuksessa. Muut IT-palvelut, joita 

kutsutaan taustapalveluiksi, eivät ole suoraan liiketoiminnan käyttämiä, mutta 

palveluntuottaja tarvitsee niitä tuottaakseen asiakkaalle näkyviä palveluja. 

 

Useiden organisaatioiden olisi mahdoton hoitaa liiketoimintaa ilman IT:tä. IT-palveluiden 

ei usein odoteta ainoastaan tukevan liiketoimintaa vaan myös esittävän uusia vaihtoehtoja 

organisaation tavoitteiden toteuttamiseen (Bon ym. 2007, 35). Lisäksi Bon ym. (2007, 35) 

huomauttaa, että asiakkaiden korkeat odotukset IT-palveluille muuttuvat merkittävästi ajan 

kuluessa ja vaativat jatkuvaa uudelleenarviointia. IT-palveluiden tarjoajilla ei enää ole 

varaa keskittyä ainoastaan tekniikkaan ja IT-organisaation sisäisiin asioihin vaan heidän 

täytyy ottaa huomioon tarjoamiensa palveluiden laatuun ja keskittyä asiakassuhteisiin. 

 

IT-palvelun laatu esitetään usein palvelun erityispiirteenä, jolla täytetään asiakkaan 

odotukset. Tämä määritelmä kattaa vain osan laadun laajempaa määritelmää. IT-palvelun 

laatuominaisuuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi palvelun käyttäytymistä kuvaavia 

ominaisuuksia, kuten vasteaikaa, tai enemmän fyysisiä ominaisuuksia, kuten päätelaitteen 

liikuteltavuutta. Laatumäärittelyt voidaan valita melko vapaasti, mutta yleisimpiä 

määritteitä ovat saatavuus, suorituskyky, kapasiteetti, turvallisuus, tietoturva, 

skaalautuvuus, säädettävyys ja yhteensopivuus. (Bon ym. 2007, 21) 

 

2.3 IT-palvelunhallinta 

 

IT-palvelunhallinta (ITSM, IT Service Management) rakentuu prosesseista ja käytännöistä, 

joilla mahdollistetaan IT-palvelujen toimittaminen. Jokaisen IT-

palvelunhallintaviitekehyksen tavoitteena on taata, että oikeat prosessit, ihmiset ja 

tekniikka ovat oikeilla paikoillaan, jotta organisaatio voi täyttää liiketoiminnalliset 

tavoitteet. OGC:n määritelmässä IT-palvelunhallinta on liiketoimintavaatimukset 

kohtaavien laadukkaiden IT-palvelujen käyttöönottoa ja hallintaa. IT-palveluntarjoajat 

toteuttavat IT-palvelunhallintaa yhdistämällä tarkoituksenmukaisesti ihmisiä, prosesseja ja 

informaatioteknologiaa (OGC 2011, 16). IT-palvelunhallinnalla pyritään 
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asiakaslähtöisempiin palveluihin, parempaan hallittavuuteen ja joustavuuteen.  

 

Vaikka viitekehyksiä ja standardeja IT-palvelunhallintaan on monia, tarkoitetaan IT-

palvelunhallinnasta puhuttaessa usein ISO/IEC 20000 laatustandardin vaatimuksia 

mukailevaa ITIL-viitekehystä. ITIL ei ole, kuten toisinaan hieman virheellisesti oletetaan, 

prosessimalli vaan kuvaus toiminnoista, dokumenteista, rooleista, onnistumistekijöistä, 

avaintoimintojen tehokkuusmittareista ja muista seikoista, jotka tulisi ottaa huomioon 

ihanteellisessa IT-palvelunhallinnassa (Hochstein ym. 2005, 1). 

 

2.4 ITIL 

 

ITIL sai alkunsa, kun Iso-Britannian hallinto antoi 1980-luvulla ohjeistuksen CCTA:lle 

(Central Computer and Telecommunications Agency), nykyisin OGC (Office of 

Government Commerce), kehittää yleinen lähestymistapa tehokkaiden ja toimivien IT-

palvelujen tuottamiseen (Bon ym. 2007, 49). Sittemmin ITIListä on kehittynyt kokoelma 

yleisesti hyväksyttyjä parhaita käytäntöjä IT-palvelunhallintaan. Se tarjoaa 

yksityiskohtaisen kuvauksen IT-palvelunhallinnan prosesseihin jokaisen IT-organisaation 

tarpeisiin räätälöitävien kattavien tarkistuslistojen, toimintojen, roolien ja vastuiden avulla 

(Heikkinen & Jäntti 2012, 1). Se on yleisimmin käytetty lähestymistapa IT-

palvelunhallintaan ja on saavuttanut de facto standardin aseman (Heikkinen & Jäntti 2012, 

1). ITIL ei ole standardi, jota on noudatettava; se on ohjeistus, joka tulisi sisäistää ja 

käyttää hyödyksi arvon luomisessa IT-palveluntarjoajalle ja sen asiakkaille. Organisaatiot 

voivat soveltaa ITIL-mallista juuri oman ympäristön tarpeisiin sopivia käytäntöjä. (OGC 

2011, 3) ITILin ensimmäisen palvelunhallintamallin jälkeen ITIListä on julkaistu kaksi 

uudempaa versiota. Vuonna 2001 julkaistiin ITILin toinen versio, ja vuonna 2007 kolmas 

versio, jossa on omaksuttu elinkaariajattelu IT-palvelunhallintaan. (ITIL Central, 2005) 

Vuonna 2011 ITILin kolmannen version kirjat päivitettiin, mutta versio säilyi samana. 
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2.5 ITIL-elinkaarimalli (ITIL v 3) 

 

ITILin 3. versio kuvaa palvelunhallinnan rakenteen ja miten sen eri osa-alueet ovat 

yhteydessä toisiinsa palvelun elinkaaren avulla. Palvelun elinkaari koostuu viidestä eri 

vaiheesta (kuva 2), joista jokainen kuvataan omaa vaihettaan käsittelevässä kirjassa. 

Vaiheet ovat: palvelustrategia (service strategy), palvelusuunnittelu (service design), 

palvelutransitio (service transition), palvelutuotanto (service operation) sekä jatkuva 

palvelun parantaminen (continual service improvement). (Bon ym. 2007, 56) 

 

 

Kuva 2. ITILv3-elinkaarimalli (JUHTA 2012a) 

 

Elinkaaren ydin on palvelustrategia (service strategy). Se ohjaa elinkaaren muita vaiheita 

ja asettaa toimintaperiaatteet sekä tavoitteet. Palvelustrategian tarkoitus on IT-

palvelunhallinnan suunnittelu ja kehittäminen strategiseksi resurssiksi. Palvelustrategia 

sisältää seuraavat prosessit: IT-palveluiden strategianhallinta, palveluportfolionhallinta, IT-

taloushallinta, kysynnänhallinta ja liiketoimintasuhteiden hallinta. (Bon ym. 2007, 56-57; 

OGC 2011, 28) 

 

Palvelusuunnittelu on elinkaaren vaihe, jossa muodostetaan palvelustrategian pohjalta 

suunnitelma liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelusuunnittelu johdattaa 

palveluiden ja niihin liittyvien prosessien suunnitteluun ja kehittämiseen, sisältäen uusien 
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palveluiden lisäksi myös vanhojen palveluiden muutosten suunnittelun. Se kattaa 

suunnitteluperiaatteet ja menetelmät strategisten tavoitteiden muuttamiseen kokoelmaksi 

palveluita. Hallinta tapahtuu palveluportfolion (service portfolio) avulla. 

Palvelusuunnittelu sisältää seuraavat prosessit: suunnittelun koordinointi, palveluluettelon 

hallinta, palvelutasonhallinta, saatavuudenhallinta, kapasiteetinhallinta, IT-palvelun 

jatkuvuudenhallinta, tietoturvanhallinta ja toimittajahallinta.  (Bon ym. 2007, 105) (OGC 

2011, 6, 28) 

 

Palvelutransitio ohjeistaa uusien ja muuttuneiden palveluiden viemisessä tuotantoon. Se 

varmistaa, että arvot, jotka on tunnistettu palvelustrategiassa ja sisällytetty 

palvelusuunnittelussa, siirretään tehokkaasti tuotantoon niin, että ne voidaan toteuttaa 

palvelutuotannossa. Se tarjoaa opastusta palveluihin kohdistuvien muutosten hallintaan ja 

palvelunhallintaprosesseja ehkäisemään ei-toivottuja seurauksia, jättäen kuitenkin tilaa 

innovaatioille. Palvelutransition prosesseja ovat: transition suunnittelu ja tuki, 

muutoksenhallinta, palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta, jakelun- ja käyttöönoton 

hallinta, palvelun validointi ja testaus, muutoksen evaluointi ja tietämyksenhallinta. (OGC 

2011, 6-7, 28) 

 

Palvelunhallinnan käytäntöjä tuotantoympäristössä kuvaa palvelutuotanto. Se sisältää 

kuvauksen tehokkaaseen palveluiden tuottamiseen ja tukeen varmistaakseen arvoa 

asiakkaalle, käyttäjille ja palveluntuottajalle. Palvelutuotanto on vaihe, jossa strategiset 

tavoitteet viime kädessä toteutuvat. Se vastaa tuen ja palvelut mahdollistavan tekniikan 

ylläpidosta ja hallinnasta sekä kerryttää tietoa ja tietämystä päätöksenteon parantamiseksi. 

Palvelutuotanto sisältää prosessit: herätteidenhallinta, häiriönhallinta, ongelmanhallinta, 

palvelupyyntöprosessi ja pääsynhallinta. Se kattaa myös funktiot: palvelupiste, tekninen 

hallinta, IT-käyttöpalvelun hallinta ja sovellushallinta. (Bon ym. 2007, 143; OGC 2011, 7, 

28) 

 

Jatkuvalla palvelun parantamisella pyritään edistämään kaikkien muiden vaiheiden 

toimintaa. Se kuvaa käytäntöjä parannusten toteuttamiseen ja pitää huolta siitä, että 

palveluportfolio pysyy linjassa liiketoiminnan tarpeiden kanssa. Jatkuvan palvelun 

parantaminen pitää sisällään tavoitteiden saavuttamisen tehokkaasti alhaisimmilla 



 

 

 

15 

mahdollisilla työkustannuksilla, esimerkiksi pyrkimällä vähentämään virheitä prosessissa, 

poistamalla tarpeettomia toimintoja tai automatisoimalla manuaalisia operaatioita. Jatkuva 

palvelun parantaminen sisältää seitsemän askeleen kehittämisprosessin. (Bon ym. 2007, 

173; OGC 2011, 7, 28) 

 

2.6 Aikaisempi tutkimus 

 

Tässä osuudessa tutustutaan ITILin parhaiden käytäntöjen ja IT-palvelunhallinnan 

aikaisempaan tutkimukseen. Tämän katsauksen tarkoitus on hankkia yleiskuva 

tutkimustoiminnasta liittyen näihin nopeasti kehittyviin aiheisiin, ja tutustua tutkimuksien 

kautta niiden hyötyihin, heikkouksiin sekä haasteisiin. Samalla luodaan perustaa 

tutkimusongelman ensimmäisen alakysymyksen ”Miten ITIL-viitekehyksen mukaisia 

palvelutuotannon prosesseja voidaan hyödyntää kohdeorganisaatiossa?” pohdintaa 

varten. 

 

2.6.1 Palvelukeskeisen IT-hallinnan hyötyjä 

 

Hochstein ym. (2005) tutkivat tärkeimpiä hyötykategorioita palvelukeskeisen IT-hallinnon 

implementoinnissa. Heidän tutkimuksessaan tiivistyy kuusi tapaustutkimusta ITIL-

muutosprojekteista. Kaikissa tapauksissa oltiin yksimielisiä asiakas- tai 

palvelukeskeisyyden lisääntymisestä. Häiriöt, vikatilat ja ongelmat sekä palvelupyynnöt 

voidaan ratkaista ja hoitaa nopeammin ITILiä mukailevilla prosesseilla. Toisaalta monia 

häiriöitä, vikatiloja ja ongelmia voidaan myös välttää ITIL periaatteiden ja proaktiivisten 

prosessien vakiinnuttamisella. Tuloksena saatiin luotettavammat IT-palvelut ja parempi 

käyttäjätyytyväisyys. Kuudessa tutkitussa tapauksessa kuudesta palvelukeskeisyys sekä 

palveluiden tuotannon tehokkuus lisääntyivät ja viidessä tapauksessa IT-prosessien ja IT-

palveluiden toimittamisen läpinäkyvyys lisääntyi. (Hochstein ym. 2005)  

 

Vuonna 2006 Hochstein ja Brenner tekivät kyselytutkimuksen IT-palvelunhallinnan 

tyypillisimmistä hyötykategorioista sekä onnistumistekijöistä. Kyselyyn vastasi 53 

sveitsiläistä IT-organisaatiota. IT-johtajilta kysyttiin kolmea tärkeintä IT-palvelunhallinnan 

hyötyä, ja kolme eniten esiintynyttä vastausta oli: 
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 läpinäkyvyys ja vertailukelpoisuus prosessidokumentaation ja prosessivalvonnan 

johdosta (53%) 

 palvelukeskeisyys ja IT-palveluiden parantunut taso (47%) 

 standardoinnin tuoma tehokkuus, prosessien ja prosessiautomaation optimointi 

(38%) 

 

Cater-Steel, Toleman ja Tan esittävät vuonna 2006 valmistuneessa tutkimuksessa tuloksia 

viidestä, ITILin käyttöönottaneita australialaisorganisaatioita koskeneesta, 

tapaustutkimuksesta. ITIL oli ollut yrityksissä käytössä kolme vuotta ja vaikutukset olivat 

olleet positiivisia.  Hyödyiksi oli mainittu: painopiste IT-palvelunhallinnassa, 

täsmällisempi testauksen ja järjestelmämuutosten hallinta, ennustettavampi infrastruktuuri, 

organisaatioiden sisäisten IT-ryhmien välisen neuvottelun lisääntyminen, kitkattomampi 

palvelutasosopimusten neuvottelu, vähentyneet palvelinongelmat, saumattomampi 

päivittäinen palvelu, dokumentoidut ja yhtenäiset IT-palvelunhallintaprosessit koko 

organisaatiossa, tehokas muutoskomitea ja johdonmukainen häiriöiden kirjaaminen. 

(Cater-Steel ym. 2006) 

 

2.6.2 Heikkoudet 

 

Hochsteinin ym. (2005) tutkimuksessa byrokratia ja yksilöllisyyden puute oli usein 

mainittu ITIL-käytäntöjen heikkoutena. Henkilökohtaiset suhteet asiakkaiden ja 

tukihenkilöiden välillä vähenee, aiheuttaen hetkellisen laskun asiakastyytyväisyyteen. Mitä 

pienempi IT-osasto on kyseessä, sitä vähäisemmäksi jäävät hyödyt palvelukeskeisestä IT-

hallinnosta. Esimerkiksi 5-10 henkilön IT-organisaatiossa ei yleensä ole järkevää perustaa 

ITILiä noudattavaa muutostenhallintaa. Tästä syystä ITIL- käytännöt pitäisi sovittaa 

yrityksen vaatimuksiin ja ottaa käyttöön valikoiden. (Hochstein ym. 2005) 

 

2.6.3 Kustannukset 

 

Hochsteinin ym. (2005) tutkimuksessa käytiin läpi myös työkustannuksia. Suunnittelun ja 

koordinoinnin kustannukset ovat korkeat johtuen liiketoiminnan harjoittamisesta 
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maantieteellisesti useilla eri alueilla. Eri alueiden prosessit tulisi järjestää uudelleen ja 

yhtenäistää ITILin mukaisiksi. Kustannuksia luo useat sijainnit sekä vastaava määrä 

rajapintoja sijaintien ja prosessien välillä. Myös järjestelmien kehittäminen ja työkalujen 

räätälöinti sekä palvelukeskeisten IT-hallintoprosessien käyttöönotto aiheuttivat paljon 

kustannuksia kyseisissä tapauksissa. Kulttuurinmuutos ja uuden palvelukeskeisen IT-

hallinnon prosessin hyväksynnän ja ymmärryksen puutteellisuus toi kustannuksia 

henkilöstön kouluttamiseen ja uuden henkilöstön palkkaamiseen. Kustannuksia vaati myös 

muutoksen markkinointi henkilöstölle, jotta saavutettiin yleinen hyväksyntä 

palvelukeskeiselle IT-hallinnolle. Päivittäisiin rutiineihin tuli myös lisätyövaiheita. Näitä 

aiheuttaa prosessien valvonnan ja tehokkuuden mittaamisen tuoma lisätyö, uuden 

infrastruktuurin ylläpitämisestä aiheutuva työ sekä tietyt prosessien lisävaiheet. (Hochstein 

ym. 2005)  

 

2.6.4 Palvelukeskeisen IT-hallinnan haasteita ja onnistumistekijöitä 

 

Hochsteinin ym. (2005) tutkimissa tapauksissa suurin haaste oli hyväksynnän ja 

ymmärryksen puute uusien prosessien käyttöönotolle. Työntekijät olivat vakuuttuneita 

tekevänsä hyvää työtä ja tästä syystä virheellisesti tulkitsivat uudet aloitteet 

henkilökohtaiseksi loukkaukseksi tekemäänsä työtä kohtaan. Onnistumisen kannalta oli 

olennaista edistää hyväksyntää ja ymmärrystä. Tutkituissa organisaatioissa seuraavat 

aloitteet tuottivat tuloksia: 

 

 ”nopeiden tulosten” näyttäminen osoituksena IT-palvelunhallinnan hyödyistä 

 jatkuvaan kehittämiseen pyrkiminen menestyksen kestävyyden takaamiseksi 

 sisäinen markkinointi hyväksynnän ja ymmärryksen luomiseksi 

 johdon tuki 

 laaja-alaisen koulutuksen toteuttaminen ja henkilökehityksen vahvistaminen 

 virtuaalisten projektitiimien muodostaminen niin, että uusien prosessien 

kehittäminen tapahtuu samanaikaisesti, jotta saavutetaan 

palvelusuuntautuneisuuden integraatio olemassa oleviin alueisiin 
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Hochsteinin ja Brennerin (2006) kyselytutkimuksessa IT-johtajia pyydettiin nimeämään 

kolme tärkeintä onnistumistekijää. Viisi yleisintä vastausta oli: 

 

 kunnollinen IT-hallintoprosessien määrittely sekä riittävä IT-organisaatio (51%) 

 huomio johdolta ja hyväksyntä organisaatiossa (43%) 

 korkeatasoinen projektijohtaminen ja riittävä budjetti (30%) 

 henkilöstön ymmärrys prosesseista (25%) 

 todennettava ja jäljitettävä onnistuminen (15%) 

 

Heikkinen & Jäntti (2012) pyrkivät tutkimuksessaan esittämään IT-palvelunhallinnan 

haasteita kahden suomalaisen IT-palveluita tarjoavan yrityksen näkökulmasta ja 

tarjoamaan suosituksia haasteiden ratkaisuun. He kategorisoivat tulokset käyttäen IT-

palvelunhallinnan kolmea näkökulmaa: ihmisiä, prosesseja ja teknologiaa. Useat 

muutoshankkeisiin ryhtyneet organisaatiot epäonnistuvat haluttujen tulosten 

saavuttamisessa, koska henkilöstön merkitys jää liian vähälle huomiolle. Tässäkin 

tutkimuksessa ihmisten muutosvastarinta tuli selkeästi esiin; yhteenvedossa painotetaan, 

että on tärkeä selvittää muutosten tuomat edut henkilöstölle, jotta muutokset saavat 

kannatusta. Lisäksi Heikkinen & Jäntti kertoo johtopäätöksessään, prosessikuvauksien 

auttavan ymmärtämään vaikutukset läpi organisaation ja tuovan läpinäkyvyyttä yksiköiden 

välille. Ilman prosessikuvauksien kautta saavutettua ymmärrystä on vaikea suunnitella 

soveltuvaa strategiaa ja yleisesti johtaa organisaatiota tehokkaasti kohti tavoitetta. 

Tekniikan merkitys toivottujen tulosten saavuttamisessa on myös selkeä. Korkean tason 

suorituskyvyn saavuttaminen on mahdollista vain hyödyntämällä laadukkaita työkaluja. 

(Heikkinen & Jäntti, 2012) 

 

Cater-Steel & Pollard (2008) tutkivat yrityksien tapoja ITIL:n käyttöönotossa ja 

käyttöönoton kriittisiä onnistumistekijöitä IT-palvelunhallinnan kehitystyön 

toteuttamisessa. Empiirisen osuuden kohteena oli kaksi suurta organisaatiota, tapaukset A 

ja B. A-organisaatiossa kaksi tärkeintä tekijää onnistumiselle oli johdon omistautuminen ja 

rahoitus tehokkaille työkaluille. Tärkeää oli myös mahdollistaa koulutus ja varmistaa ITIL-

resurssien saatavuus prosesseja hoitavalle taholle. Roolien ja vastuiden jako auttoi 

henkilöstöä selviytymään päivittäisistä työtehtävistä ITIL-käyttöönoton ohessa. B-
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organisaatiossa vaikein osa-alue oli oikeiden henkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen 

oikeisiin tehtäviin. B-organisaatiossa tavoiteltiin johdon tuki kustannus-hyötyanalyysin 

kautta. B-organisaatiossa työkalut hankittiin ennen prosessien kehittämistä, ja he 

jälkiviisaana huomasivat, että on parempi suunnitella prosessit ensin. B-organisaation 

manageri korosti koulutuksen, kommunikaation ja mittareiden tärkeyttä. (Cater-Steel & 

Pollard, 2008) 

 

Cater-Steel & Tan (2005) esittävät tutkimuksessaan, että kriittisimmät tekijät 

onnistuneeseen ITIL-toteutukseen ovat olleet ylimmän johdon sitoutuminen ja tehokas 

ITIL-asiantuntija. Asiakkaat, ulkoiset konsultit ja tekniikka eivät olleet niin tärkeiksi 

arvioituja kuin IT-henkilöstön osaaminen, koulutus ja muutokseen sopeutuminen. (Cater-

Steel & Tan, 2005) 

 

2.6.5 IT-palvelunhallinnan toteuttaminen 

 

Cater-Steel & Pollard (2008) huomasivat tutkimuskirjallisuuden perusteella, että toisissa 

organisaatioissa ITIL-käyttöönotto on toteutettu projektina ja toisissa se nähdään jatkuvana 

prosessikehityksenä tai osana päivittäisiä työtehtäviä (business as usual). 

Projektitoteutuksena palvelupäällikkö hakee hyväksynnän ylemmältä johdolta, luo 

kustannus-hyöty -analyysin sisältävän liiketoimintatapauksen, määrittelee määräajat ja 

valitsee projektiin asialle omistautuneen henkilöstön tai konsultit. Toisessa tapauksessa, 

jatkuvana kehittämisenä tai osana työntekoa, lähestyminen ei vaadi hyväksyntää 

johtotasolta vaan henkilöstön odotetaan omaksuvan ylimääräinen työ lisänä työtehtäviinsä 

ja ovat valtuutettuja vaikuttamaan muutokseen. (Cater-Steel & Pollard, 2008) 

 

Cater-Steel ym. (2006) ovat selvittäneet tutkimuksessaan muun muassa seuraavatko 

organisaatiot yhtenäistä kaavaa ITIL-prosessien käyttöönotossa. Selkeää reseptiä ITIL-

prosessien käyttöönoton oikealle järjestykselle ei ilmennyt, mutta tehokkaana strategiana 

pidettiin muutoksien tekemistä siellä missä niillä on ennakoitavissa välitön hyöty. Cater-

Steel & Tan (2005) toteavat heidän tutkimuskohteena olevien organisaatioiden pitäneen 

ITIL-käyttöönotossa suurimpana prioriteettina palvelupisteen toimintoja sekä 

häiriönhallintaprosessia. 
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2.7 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

 

IT-palvelunhallinta tarjoaa prosessisuuntautuneen lähestymistavan IT-aktiviteettien 

organisoimiseksi. Ylivoimaisesti tunnetuin IT-palvelunhallinnan viitekehys on ITIL. ITIL-

malli ei kuitenkaan ole toimialaan sidottu. Se antaa suuntaviivat IT-palvelutuotannolle, 

mutta ei määrittele niitä tarkasti. Sitä voi hyödyntää osittain ja muokatusti. Se on hyvin 

dokumentoitu ja erittäin tunnettu IT-alan asiantuntijoiden keskuudessa. Useat organisaatiot 

ovat ottaneet ITILin käyttöön, ja kehittävät sitä hyödyntäen prosessejaan. Varsinkin 

yritykset, joilla on suuri IT-henkilöstön määrä, ovat pitkällä ITILin käyttöönotossa ja 

saavuttavat siitä selkeitä hyötyjä. Vaikka useissa organisaatioissa toteutetaan lähes kaikki 

ITILin ydinprosessit, etusijalla ovat olleet palvelupisteen ja häiriönhallinnan prosessit. 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että ITIL-mallin käyttöönoton hyötyinä 

nähdään muun muassa IT-palveluiden parantunut taso, tehokkuuden lisääntyminen, 

ennustettavampi infrastruktuuri, saumattomampi päivittäinen palvelu ja johdonmukainen 

tapahtumien kirjaus. 

 

ITIL-mallin käyttöönotto onnistuu parhaiten siten, että ensin mietitään mitkä asiat 

ensisijaisesti ovat muutoksen tarpeessa ja mitä käyttöönotolla halutaan saavuttaa. ITIL-

käytännöt tulisi sovittaa yrityksen vaatimuksiin ja ottaa käyttöön valikoiden. Varsinkin 

pienempien yritysten tulisi tarkkaan punnita haitat ja hyödyt. Mitä pienempi IT-osasto on 

kyseessä, sitä vähäisemmäksi ITIL-käytännöistä saatavat hyödyt jäävät. ITIL-käyttöönoton 

onnistumistekijöihin kuului myös laadukkaiden työkalujen hyödyntäminen. 

 

Useimmat yritykset aloittavat ITIL-käyttöönoton palvelutuotannon prosesseista, koska 

niiden parantamisesta on ennakoitavissa välitön hyöty. Tämänkin tutkimuksen empiirinen 

osuus keskittyy IT-palvelutuotannon toimintoihin. 
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3 KOHDEORGANISAATIO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Hirsjärvi, 

Remes ja Sarjavaara (2009,161) esittävät, että kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, ja että siinä pyritään tutkimaan 

tutkimuksen kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hirsjärven ym. (2009, 164) 

mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu kokonaisvaltainen tiedon 

hankinta, aineiston kokoaminen luonnollisissa, todellisissa tilanteissa; ihmisten suosiminen 

tiedonkeruun instrumenttina; induktiivinen analyysi; laadullisten metodien käyttö aineiston 

hankinnassa; tarkoituksenmukainen kohdejoukon valitseminen; tutkimussuunnitelman 

muotoutuminen tutkimuksen edetessä; tapauksien käsitteleminen ainutlaatuisina ja sen 

mukainen aineiston tulkinta. Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, jossa tutkitaan tiettyä 

nykyhetken ilmiötä syvällisesti sen luontaisessa tosielämän asiayhteydessään, varsinkin 

silloin, kun rajat ilmiön ja asiayhteyden välillä eivät ole ilmeiset (Yin 2009, 18). Yin 

(2009, 18) on myös esittänyt, että tapaustutkimus soveltuu teknisesti yksilöllisiin 

tilanteisiin, joissa on useita vaikuttavia muuttujia. Tämän johdosta tapaustutkimus 

turvautuu useisiin tietolähteisiin sekä aineistonkeruumenetelmiin, ja hyötyy aiemmin 

muodostetuista esityksistä tiedonkeruun ja analyysin pohjana.  

 

Tapaustutkimusta käytettiin kohdeorganisaation IT-palvelunhallinnan nykytilan 

selvittämisessä. Tutkimuksen tekijä on osa kohdeorganisaatiota, ja havaintoja on kertynyt 

pitkältä aikaväliltä. Aineistoa kasaantui avoimista haastatteluista, palaverimuistioista, 

organisaation dokumentaatioista sekä osallistuvan havainnoinnin pohjalta ylös kirjatuista 

päiväkirjamerkinnöistä. IT-asiantuntijoita pyydettiin myös vastaamaan kyselyyn, jonka 

vastaukset käytiin läpi aivoriihi-tyyppisessä palaverissa. Aineistoa kerättiin myös 

kirjaamalla palvelupyyntöjä ylös neljän viikon ajan.  

 

3.1 Kohdeorganisaatio 

 

Kohdeorganisaatio on valtakunnallisen asumispalveluja tarjoavan yritysryppään IT-osasto. 

IT-osaston toiminta koostuu pääasiallisesti IT-infrastruktuurin ylläpitämisestä, teknisen 
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tuen antamisesta muulle toimistohenkilökunnalle sekä tietojärjestelmien 

hankintaprojekteihin osallistumisesta. Myös yrityksen asukkailleen tarjoamien 

internetyhteyksien ylläpito kuuluu IT-osaston toimenkuvaan. Internetyhteys on saatavilla 

lähes 11000 huoneistossa ja järjestelmän perusteella yhteys on tilattu melkein 6500 

huoneistoon. Ylläpidettäviä työasemia on suurin piirtein 300. Työntekijöitä IT-osastolla on 

viisi.  

 

Keskeinen ajattelutapa IT-osastolla on ollut, että kaikki pyritään tekemään ensisijaisesti 

itse. Tämän kokoluokan organisaatiossa se on ollut toimiva tapa. IT-omaisuutta 

(tietokoneita, verkkolaitteita, palvelimia) hankitaan aina tarpeen mukaan tapauskohtaisesti, 

eikä valmiita ennalta mietittyjä prosesseja vikatapauksia varten ole määritelty. Sisäinen 

tiedonjako tapahtuu enimmäkseen keskustelemalla. 

 

3.2 Aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät 

 

Palvelupyyntöjärjestelmästä ja omaisuudenhallintajärjestelmästä on satunnaisesti ollut 

keskusteluja jo ennen tämän tutkimuksen aloittamista. Kehitystarpeista on alustavasti 

keskusteltu IT-osaston kesken. Varsinaista esiselvitystä ei kuitenkaan ole tehty. 

Ongelmakohtia ja tavoitteita kerättiin ensin oman havainnoinnin pohjalta tehdyistä 

muistiinpanoista ja haastattelemalla muita IT-osastolla työskenteleviä asiantuntijoita.  

Seuraavaksi IT-osaston asiantuntijoille lähetettiin lyhyt kysely kehitystarpeista, ja kyselyn 

vastauksia puitiin yhdessä aivoriihi-tyyppisessä palaverissa. Lisätietoa kerättiin kirjaamalla 

palvelupyyntöjä neljän viikon koejakson ajan. Aika oli riittävä, sillä viimeisimmät 

kirjaukset eivät tuoneet merkittävästi mitään uutta edellisiin verrattuna ja aineisto alkoi 

toistaa itseään. 

 

Tämän palvelupyyntökartoituksen tarkoitus oli vahvistaa jo muodostuneita käsityksiä 

ongelmakohdista sekä saada tilastotietoa palvelupyynnöistä. Lisäksi palvelupyyntöjen 

kirjaamisen aloittaminen tässä vaiheessa osoittaa miten jokaisen palvelupyynnön 

kirjaaminen muistetaan tehdä, ja miten se aiheuttaa lisäkuormitusta. Ajatuksena oli myös 

aktivoida IT-osaston työntekijät miettimään toiminnan ongelmankohtia ja mahdollisia 

ratkaisuja. Palvelupyyntökartoituksen jälkeen, ja kun vaatimuksia mahdollista hankittavaa 
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ohjelmistoa varten oli kerätty tarpeeksi, pidettiin IT-osaston kesken vielä palaveri asioiden 

yhteenvetoa varten. Taulukkoon 1 on koottu tiedot kerätystä aineistosta. 

 

 

 

TAULUKKO 1. Kerätyn aineiston tiedot 

Menetelmä Menetelmäsuuntaus Tarkoitus Miten? Yksityiskohdat 

osallistuva 
havainnointi kvalitatiivinen 

alustava 
tutustuminen 
aiheeseen 

päivittäisen toiminnan 
seuraaminen ja 
muistiinpanojen 
tekeminen 

Havainnointia tapahtui 
vuoden ajan 

avoimet 
haastattelut kvalitatiivinen 

alustavat 
pohdinnat 
kollegojen kanssa 

avoin keskustelu 
ongelmakohdista, 
vaatimusten kysely 

Haastateltavia oli neljä 
IT-osaston työntekijää ja 
rahoitusjohtaja 

kysely kvalitatiivinen 

saada vahvistusta 
muodostuneille 
käsityksille 

verkkokysely 
ongelmakohdista ja 
tarpeista 

Kysely tehtiin IT-osaston 
työntekijöille 

aivoriihi kvalitatiivinen 

koota yhteenveto 
sidosryhmien 
mielipiteistä 

yhdessä asioiden 
läpikäyntiä 

Aivoriiheen osallistui IT-
osaston työntekijät 

käytännön 
koe kvantitatiivinen 

saada dataa 
päätelmien tueksi 

Palvelupyyntöjen 
kirjaaminen neljän viikon 
ajan 

Palvelupyyntöjä kirjattiin 
neljän viikon ajan ja 
yhteensä 76 kappaletta 

tapaaminen kvalitatiivinen 

yhteenveto 
tarpeista ja 
ohjelmistolle 
asetetuista 
vaatimuksista tapaaminen 

tapaamiseen osallistui 
IT-osaston työntekijät 

 

 

Kerätyn aineiston pohjalta tehtiin SWOT-analyysi ja taulukko IT-osaston toiminnassa 

havaituista ongelmakohdista, niiden ilmenemisestä sekä ratkaisuehdotuksista. Taulukko ja 

SWOT-analyysi lähetettiin muille IT-osaston asiantuntijoille lisäyksiä ja korjauksia varten. 

Muita hyödynnettyjä dokumentteja ovat olleet muun muassa aiemmat palaverimuistiot 

sekä muistiinpanot johdon edustajan kanssa käydyistä keskusteluista. 

 

Aineiston analysointiin Yin (2009, 130–136) esittää neljä perusstrategiaa, jotka ovat: 

teoreettisiin ehdotuksiin nojaaminen (Relying on theoretical propositions), 

Tapauskuvauksen kehittäminen (Developing a case description), Sekä laadullisen, että 

määrällisen datan käyttäminen (Using both qualitative and quantitative data) ja 
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vastakkaisten selityksien tarkastelu (Examining rival Explanations). 

 

 

Edellä mainituista ensimmäinen ja Yin:in (2009,130) mukaan suositeltavin strategia on se 

mitä tämäkin tutkimus noudattaa. Se seuraa teoreettisia ehdotuksia jotka johtavat 

tutkimukseen (Yin, 2009, 130). Alkuperäiset tavoitteet ja tutkimuksen suunnitelma 

pohjautuu tällaisiin ehdotuksiin, joiden seurauksena tutkimuskysymykset ja 

kirjallisuuskatsauskin syntyvät. Nämä alkuperäiset ehdotukset muokkaavat tiedonkeruuta 

ja antavat prioriteetit olennaisille analyysistrategioille (Yin, 2009, 130). Yin (2009, 130) 

esittää, että ehdotus auttaa kohdistamaan huomion tiettyyn dataan ja jättämään muun 

epäolennaisen datan huomiotta.  

 

Alustavan tutustumisen aikana kerätty aineisto koottiin yhteen dokumenttiin, ja jäsennettiin 

aihealueittain. Tässä vaiheessa ylös oli kirjattu jonkun verran myös lopullisen aiheen 

kannalta epäolennaistakin tietoa, koska varsinainen aihe ei ollut vielä täysin selkeytynyt 

Tämän jälkeen kerätyn aineiston pohjalta käytettiin ideointimenetelminä käsitekarttaa ja 

kuutiopeliä.  

 

Käsitekartassa paperin keskelle kirjoitetaan käsite, ja tyhjään tilaan kirjoitetaan sanoja 

jotka liittyvät keskellä olevaan sanaan. Kaikki kirjoitetut sanat ympyröidään ja linkitetään 

viivoilla keskellä olevaan sanaan. Kun sanojen väliset suhteet tarkentuvat, yhdistetään 

myös muita sanoja toisiinsa. (Hirsjärvi ym. 2009, 35) Kuutiopelissä valitaan aihe, josta 

kirjoitetaan eri näkökulmista noin viisi minuuttia kustakin. Aiheena olivat IT-osaston 

toiminnot, ja näkökulmat olivat seuraavat: kuvaile, vertaa, assosioi, analysoi, sovella ja 

argumentoi. Näiden ideointimenetelmien avulla lopullinen aihe tarkentui ja kirjatusta 

tiedosta otettiin olennainen tieto erilleen. 

 

Tämän jälkeen tapahtuvassa havainnoinnissa pyrittiin kohdistamaan huomio tutkimuksen 

kannalta olennaisiin asioihin ja saadun tiedon analysointi oli jatkuva prosessi. Aineistoa 

jäsenneltiin omaan dokumenttiinsa kahteen selkeään pääkategoriaan toimintakulttuuriin ja 

toimintaa tukevaan järjestelmään. Haastatteluissa, kyselyssä ja aivoriihessä kerätty tieto 

analysoitiin aina aineistonkeruun jälkeen, ja sillä täydennettiin aiemmin luotua 
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dokumenttia. Palvelupyyntökartoituksessa kerätyistä vastauksista sai Googlen 

kyselytyökalulla suoraan tiivistelmän vastauksista ja vastausjakaumista sai selkeät 

diagrammit. Kyselyllä saatu aineisto vietiin Excel-tiedostoon lisäanalyysia varten. 
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4 TARVEKARTOITUS 

 

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä ongelmakohtia liittyy IT-palveluiden 

tuottamiseen kohdeorganisaatiossa. Tutkimuksella pyritään vastaamaan tutkimusongelman 

alakysymyksiin: ”Miten ITIL-viitekehyksen mukaisia palvelutuotannon prosesseja voidaan 

hyödyntää kohdeorganisaatiossa?”, ”Onko tarve palvelupyyntöjärjestelmälle tai muulle 

IT-hallintajärjestelmälle?” ja ”Minkälaisia vaatimuksia tulisi ottaa huomioon järjestelmää 

valittaessa?”. Tässä luvussa käydään läpi tarvekartoituksen osalta empiirisestä aineistosta 

kerätyt tulokset, ja järjestelmävaatimuksia käsitellään seuraavassa luvussa. Tämä luku 

jakaantuu kahteen osaan: nykytilan analyysiin ja tavoitetilan pohdintaan. Nykytilan 

analyysissa tutustutaan ensin IT-osaston toimintaympäristöön ja toimintatapoihin. Tämän 

jälkeen käydään läpi ongelmakohdat ja kehitystarpeet. Tavoitetila-osiossa hahmotellaan 

tavoitetilaa ja listataan toiminnan tavoitetilan kehitysehdotukset.  

 

4.1 Nykytilan analyysi 

 

Nykytilan analyysi vaiheessa keskitytään olemassa olevan toiminnan kartoittamiseen. Siinä 

tehdään katsaus olemassa oleviin tietojärjestelmiin, teknologioihin sekä toimintakulttuuriin 

ja käydään läpi ongelmakohdat ja kehitystarpeet. 

 

4.1.1 Teknologia kohdeorganisaatiossa 

 

IT-osasto on IT-palveluita tuottava sisäinen organisaatio, joka varmistaa, että IT-palvelut 

toimitetaan niin sisäisille kuin ulkoisillekin asiakkaille tehokkaasti ja ilman keskeytyksiä. 

IT-osaston tehtävien yleiskuvaus on varmistaa liiketoiminnan vaatimien IT-palvelujen 

saatavuus ja niiden kehittäminen toimialalla vallitsevan kilpailutilanteen vaatimalla tavalla 

teknologisen ympäristön kehittyessä. Ensisijaisiin tehtäviin kuuluu: 

 

 Infran ja IT-palveluiden ylläpito ja tuki 

 IT-asioiden sisäinen asiakaspalvelu 

 IT-projekteissa asiantuntijana toimiminen 
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 Järjestelmien, laitteiden ja palvelinten käyttökuntoon saattaminen 

 Kiinteistöjen internet-yhteyksien asennus ja ylläpito 

 

IT-palvelut voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osaan, perustietotekniikkaan ja 

sovelluspalveluihin. Perustietotekniikka sisältää verkkopalvelut, palvelinpalvelut, 

työasemapalvelut ja tuen käyttäjien ongelmille. Sovelluspalvelut tarjoavat liiketoiminnan 

prosesseja mahdollistavia järjestelmiä (ydintoimintasovelluksia), kuten esimerkiksi 

taloushallinnan järjestelmät. Kuvassa 3 on esitetty kohdeorganisaation ICT-ympäristön 

yleiskuvaus. 

 

 

Kuva 3. ICT-ympäristön yleiskuvaus 
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4.1.2 Asiantuntijat kohdeorganisaatiossa 

 

IT-osasto koostuu erilaisin vahvuuksin varustetuista asiantuntijoista. Ryhmä on tiivis ja 

yhtenäinen. Vaikka jokaisella on omat erityisosaamisalueensa, totuttu toimintamalli on 

ollut, että jokainen osaa vähän kaikkea ja tarvittaessa jokainen voi turvautua muiden 

osaamiseen. Ilmapiiri osastolla on erittäin hyvä. Toisinaan esiintyvistä näkemyseroista 

huolimatta keskustelu on avointa ja vapautunutta. 

 

Työtehtävät suoritetaan vapaasti ja itseohjautuvasti. Tekemistä ei kontrolloida, kunhan 

sovitut työt tulee tehtyä. Tämä vapaus on yksi tekijä osastolla vallitsevaan hyvään 

ilmapiiriin. Vaikka itseohjautuvuus saattaa johtaa siihen, että asiantuntijat tekevät 

ensisijaisesti mielekkääksi koetut tehtävät, ei sitä tapahdu ainakaan siinä määrin, että sen 

takia joku toinen työtehtävä viivästyisi tai jäisi tekemättä. 

 

Vaikka perusajatus on ollut se, että jokainen osaa vähän kaikkea, ovat tiettyihin 

järjestelmiin liittyvät tehtävät yksilöityneet jossain määrin yksittäisiin asiantuntijoihin. 

Päävastuun tiettyihin järjestelmiin liittyvissä tehtävissä jäädessä yksittäisille 

asiantuntijoille, voi se johtaa ajatteluun, ettei muiden välttämättä tarvitsekaan osata, ja 

osittain myös tämän seurauksena dokumentaatio sekä sisäiset ohjeistukset jäävät tekemättä. 

Osaamisen keskittyminen ja dokumentaation sekä sisäisten ohjeistusten puute, tekee 

joidenkin ongelmien ratkaisemisen muiden toimesta haastavaksi, ja usein mahdottomaksi. 

Kun osaaminen jää organisaatiotason sijaan yksilötasolle, syntyy voimakas riippuvuus 

yksittäisistä asiantuntijoista. Tätä ongelmaa on paikattu määräämällä jokaiselle 

järjestelmälle myös varavastuuhenkilö. Tämä ei kuitenkaan poista dokumentaatioiden ja 

sisäisten ohjeistusten tarvetta.  

 

Sisäisiä asiakkaita varten ei ole erillistä palvelupistettä, vaan he voivat ottaa yhteyttä 

suoraan keneen tahansa IT-osastolla. Yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse, sähköpostitse, 

pikaviestimellä tai kasvotusten. Ulkoiset asiakkaat voivat olla yhteydessä IT-osastoon 

sähköpostitse osaston yhteiseen osoitteeseen. Puhelimitse ulkoisten asiakkaiden 

yhteydenotot tapahtuvat yhtiöiden yleisen asiakaspalvelun kautta. Useimpiin kysymyksiin 

ulkoinen asiakas saa vastauksen suoraan asiakaspalvelulta, ja vaativammissa tapauksissa 
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puhelut ohjataan IT-osastolle. 

 

4.1.3 Prosessit kohdeorganisaatiossa 

 

Organisaation prosesseista ei ole tehty prosessikuvauksia, eikä niitä ole muutenkaan 

määritelty. Palvelupyyntöihin ja häiriöihin reagoidaan tilanteenmukaisilla toimenpiteillä. 

Ongelmatilanteita kirjataan hyvin harvoin mihinkään ylös, eikä näille harvoin tapahtuville 

kirjauksille ole olemassa yhtä ennalta määriteltyä sijaintia. Tietoa jaetaan pääasiallisesti 

sähköpostitse ja suullisesti. Suullisesti jaettu tieto ei tallennu mihinkään mahdollista 

myöhempää käyttöä varten, eikä sähköpostitse jaettu tieto tallennu muille kuin viestin 

osapuolille.  

 

Kuvassa 4 on esitetty prosessikuvaus siitä miten laitetilaus pääpiirteittäin yleensä etenee. 

Kaavion avulla on tarkoitus tuoda esiin ongelmakohdat. 

 

 

Kuva 4. Laitetilauksen prosessikuvaus 

 

Kun esimies vastaanottaa laitetilauksen, ja välittää sen eteenpäin, jää tieto tilauksesta 
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ainoastaan esimiehen ja viestin vastaanottajan sähköpostiin. Suullisessa tiedonvälityksessä 

ei tapahtumasta jää lainkaan merkintää. Tästä seuraa usein se, että muut eivät tiedä 

tilauksen tilaa, ja jos tilausta ei suoriteta heti, saattaa se unohtua ja viivästyä. 

 

Tämän prosessin muut ongelmat liittyvät laitteiston kuittaamiseen, siihen, että 

laitetietokantana olevan Excel-tiedoston tiedot eivät pysy ajan tasalla. Laitteiston 

kuittaamista on pidetty hankalana, ja tästä syystä sitä ei käytännössä tehdä. Excel- 

tiedostossa pidetty laitetietokanta on toistaiseksi ollut kohtalaisen toimiva ratkaisu, mutta 

koska laitteistojen asentaminen ei ole päivittäistä, eikä Excel-tiedostoa täten käsitellä 

jatkuvasti osana päivittäisiä toimintoja, jää tiedot toisinaan päivittämättä. 

 

Muiden yleisten prosessien yhtenä suurimmista ongelmista voidaan pitää tietojen 

kirjaamattomuutta. Jos esimerkiksi tehtävä siirtyy asiantuntijalta toiselle, joudutaan 

prosessi aloittamaan alusta ja osa työstä tehdään kahteen kertaan. 

 

Ongelmanhallinta IT-osastolla on enimmäkseen reaktiivista, eli sen sijaan että mahdollisiin 

vikatilanteisiin valmistauduttaisiin ennakoivilla proaktiivisilla prosesseilla ja rakentamalla 

järjestelmiä, joissa osa vikatilanteista voidaan välttää kokonaan, on toiminta isolta osin 

”tulipalojen sammuttelua”. Kohdeyrityksen kokoisessa organisaatiossa proaktiivisemman 

toimintaympäristön tuomat edut eivät ole vielä kuitenkaan merkittävät.  

 

4.1.4 Ongelmakohdat ja kehitystarpeet 

 

IT-osaston asiantuntijoille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin IT-osaston toiminnassa 

havaittuja ongelmakohtia ja kehitystarpeita. Vastauksissa selkeimmin esiin nousi 

dokumentoinnin puuttuminen, satunnainen työtehtävien unohtuminen ja ongelmat tiedon 

kulussa. Koulutusta kaivattiin niin asiantuntijoille kuin sisäisille asiakkaillekin. 

Asiantuntijat toivoivat myös selvitystä tietoturvan nykytilasta ja suunnitelmasta sen 

kehittämiseksi tulevaisuutta varten. Muina ongelmakohtina nähtiin ohjeistuksen, 

perehdyttämisen ja toisinaan asiakaspalvelun taso. 

 

Kun asiantuntijoilta kysyttiin tarvitaanko palvelupyyntöjärjestelmä tai muu IT-toimintoja 
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ohjaava järjestelmä, oltiin yhtä mieltä siitä, että tarvitaan hyvä IT-osaston toimintoja 

palveleva järjestelmä, mutta ei välttämättä palvelupyyntöjärjestelmää. 

Palvelupyyntöjärjestelmää ei kuitenkaan kyselyn jälkeen käydyssä aivoriihikeskustelussa 

kukaan ollut poissulkemassa. Keskustelussa asiantuntijat olivat epäileväisiä sen suhteen 

saataisiinko muu henkilöstö käyttämään yhteydenottoihin ainoastaan 

palvelupyyntöjärjestelmää tai halutaanko sitä edes, ja tämä hieman jakoi mielipiteitä. 

Jokainen asiantuntija kuitenkin oli yhtä mieltä siinä, että palvelupyyntöjärjestelmän 

ottaminen käyttöön koko henkilöstön laajuudella vaatisi suuren panostuksen ja johdon 

sitoutumisen ajamaan asiaa konsernitasolla, eikä se tulisi onnistumaan kovinkaan nopealla 

aikataululla. Tässä vaiheessa päätettiin, että mahdollinen palvelupyyntöjärjestelmä tulisikin 

aluksi ainoastaan IT-osaston sisäiseen käyttöön niin, että asiantuntija kirjaa 

palvelupyynnön järjestelmään, ja yhteydenotot tapahtuvat kuten tähänkin asti. 

 

Kun kysyttiin mihin IT-toimintoihin järjestelmää tarvitaan, mainittiin jo esiin tulleiden 

dokumentoinnin ja palvelupyyntöjen kirjaamisen lisäksi, että sisäiset asiakkaat voisivat 

käyttää järjestelmää laitteiden tilaamiseen. Lisäksi ehdotettiin, että järjestelmä voisi olla 

kaksisuuntainen niin, että sitä voisi käyttää viestintäkanavana IT-osastolta muulle 

henkilöstölle. Sitä kautta voitaisiin esimerkiksi kysellä muun henkilöstön IT-asioihin 

liittyviä tarpeita sovituin väliajoin. Vastauksissa esiintyi myös skeptisyyttä järjestelmää 

kohtaan. Kokemukset tämän tyyppisistä järjestelmistä oli, että ne ovat raskaita ja kankeita, 

eikä nyt haluta yhtä lisäohjelmaa valikoimaan jota ei syystä tai toisesta kuitenkaan viitsitä 

käyttää. Samalla tehtävien hallintaan ja dokumentointiin kuitenkin toivottiin parannusta. 

 

Kyselyssä kysyttiin myös muita ratkaisuja ongelmakohtiin. Toivottiin parempaa 

laiterekisteriä, ja ehdotettiin, että voitaisiin alkaa suosimaan tehtävälistoja usein toistuviin 

IT-toimintoihin, jotta yksikään vaihe ei jää tekemättä. Aiheesta keskusteltaessa puhuttiin 

myös ohjeistamisen lisäämisestä, ja uusille työntekijöille lähetettävästä kattavasta IT-

resursseja koskevasta perehdyttämispaketista. 

 

Kun kysyttiin muita kehitysideoita, nousi esiin julkaisuosaston kanssa käytävät yhteiset 

tapaamiset, IT-koulutuspäivät sekä IT-virkistyspäivät. Myös parempia työtiloja toivottiin. 

Keskusteluissa oltiin lopulta myös yksimielisiä siitä, että toimintatapoihin halutaan 
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muutos. Kaikille oli myös selvää, että se ei tule olemaan helppoa. Kun esimerkiksi 

palvelupyyntöjä ei tähän asti ole kirjattu mihinkään, ei uusi käytäntö välttämättä kovin 

sujuvasti juurru toimintatapoihin, vaikka sen tuomat edut olisivat päivän selviä.  

 

Lisätietoa kerättiin kirjaamalla palvelupyyntöjä neljän viikon koejakson ajan. Aika oli 

riittävä, sillä viimeisimmät kirjaukset eivät tuoneet merkittävästi mitään uutta edellisiin 

verrattuna ja aineisto alkoi toistaa itseään.  Palvelupyyntökartoituksessa kysytyt kohdat on 

nähtävissä liitteessä 1. Kirjasimme ylös yhteydenottajan nimen, aihealueen mihin ongelma 

liittyy, ongelmakuvauksen ja ratkaisun ongelmaan. Lisäksi palvelupyynnön kirjaajia 

pyydettiin valitsemaan ”kyllä” tai ”ei” kohtiin ”Olisiko yhteydenotto voitu välttää, jos asia 

olisi ohjeistettu ja yhteydenottaja olisi ymmärtänyt ja sisäistänyt ohjeistuksen?”, ”Vaatiiko 

ongelma jatkotoimenpiteitä niin, että olisi hyvä, jos tästä jäisi muistutukseksi merkintä 

järjestelmään?” ja ”Onko tämän ongelman ratkaisu hyvä olla dokumentoituna?” 

 

Palvelupyyntöjä kirjattiin yhteensä 76 ja näistä 20 eli noin 26 prosenttia kirjattiin 

jälkimmäisen kahden viikon aikana. Palvelupyyntöjä siis kirjattiin kokeen jälkimmäisellä 

puoliskolla vain noin kolmannes siitä määrästä mitä kirjaamisajan ensimmäisellä 

puoliskolla. Vaikka palvelupyyntöjä saattoi oikeasti ilmetä vähemmän jälkimmäisillä 

viikoilla, viittaa tämä myös jo aiemmin keskusteluissa esiin tulleeseen seikkaan 

toimintatapamuutoksen vaikeudesta. Kokeen alkuvaiheessa pyyntöjä muistettiin kirjata 

selvästi ahkerammin.  

 

Kuvassa 5. on nähtävissä aihealueet joihin kirjatut ongelmat liittyivät. Eniten esiintyi 

viestintätyökaluihin liittyviä palvelupyyntöjä. ”Muu” kategorian 23 palvelupyyntöä oli 

toisistaan melko poikkeavia, ja sisälsi muun muassa näyttö- ja kaiutinongelmia sekä 

oikeudenlisäämispyyntöjä verkkokansioihin ja kulunvalvontajärjestelmään. 
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Kuva 5. aihealueet joihin palvelupyynnöt liittyivät 

 

Ongelmat ja kuvaukset oli jaksettu kirjoittaa huolellisesti ja kyselystä jäi hyvää 

dokumentaatiota ratkaisuiden muodossa myös tulevaisuutta varten. Nämä kuvaukset ja 

ratkaisut tullaan jatkossa siirtämään johonkin jossa kaikilla osaston työntekijöillä on niihin 

pääsy. 

 

Kun kysyttiin: ”Olisiko yhteydenotto voitu välttää, jos asia olisi ohjeistettu ja 

yhteydenottaja olisi ymmärtänyt ja sisäistänyt ohjeistuksen?”, tuli vastauksia kuvan 6 

mukaisesti. Vastaajia pyydettiin huomioimaan, että läheskään kaikkia asioita ei voida 

ohjeistaa etukäteen, ja kaikissa tapauksissa ohjeistamisen ei tule olla IT-osaston vastuulla. 

”Kyllä” vastauksia haluttiin vain niistä tapauksista, kun ohjeistuksesta uskottiin olevan 

hyötyä ja sitä pidettiin järkevänä. 

 

 

Kuva 6. Ohjeistuksella vältettävissä olevat yhteydenotot 

 

Noin viidesosa yhteydenotoista voitaisiin vastausten perusteella välttää paremmalla 

ohjeistamisella, jos oletetaan ohjeistettavien ymmärtävän ohjeistuksen.  
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Palvelupyyntökartoituksen seuraavassa kohdassa kysyttiin: ”Vaatiiko ongelma 

jatkotoimenpiteitä niin, että olisi hyvä, jos tästä jäisi muistutukseksi merkintä 

järjestelmään?” Vastauksien jakauma on nähtävissä kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Tarvitaan muistutus jatkotoimenpiteitä varten 

 

Yli kuudennes vastauksista olisi hyvä olla kirjattuna ylös jatkotoimenpiteiden varalta. Eli 

asia ei ole ollut heti ratkaistavissa. Tällä hetkellä tähän ei ole käytössä yhtenäistä tapaa. 

Usein asiantuntija luottaa omaan muistiinsa, kirjoittaa asian post-it lapulle tai kirjaa asian 

kalenteriinsa. 

 

Kartoituksen viimeisessä kohdassa kysyttiin: ”Onko tämän ongelman ratkaisu hyvä olla 

dokumentoituna?”. Asiantuntijat olivat sitä mieltä, että ratkaisuista saattaisi olla 

tulevaisuudessa hyötyä palvelupyynnöistä neljänneksen osalta, kuten kuva 8 osoittaa.  

 

 

Kuva 8. On hyvä olla dokumentoituna 
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Kartoituksessa kirjatuista palvelupyynnöistä 51 prosentin kohdalla vastattiin ”kyllä” 

vähintään yhteen kolmesta viimeisestä kysymyksestä. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että 

noin puolet palvelupyynnöistä on sellaisia joihin voitaisiin vaikuttaa 

toimintatapamuutoksin ja uutta järjestelmää hyödyntämällä. 

 

Vähintään jompaankumpaan kahdesta viimeisestä kysymyksestä vastattiin 39 prosentissa 

palvelupyynnöistä, eli kartoituksen mukaan lähes kaksi viidesosaa palvelupyynnöistä olisi 

hyvä kirjata johonkin joko jatkotoimenpiteiden muistamista varten tai dokumentaatioksi 

tulevaisuutta varten. 

 

Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että toimintatapamuutoksilla ja uudella järjestelmällä 

päästäisiin selkeisiin hyötyihin. Ei voida kuitenkaan tietää, kuinka montaa dokumentoitua 

ratkaisua tulevaisuudessa tultaisiin hyödyntämään. Vielä ei myöskään voida arvioida 

kuinka monta prosenttia kirjaamattomuuden takia viivästyneistä palvelupyynnöistä hoituisi 

uuden toimintamallin myötä ajallaan. Kirjaamisesta koituva lisätyö on kuitenkin sen verran 

pieni, että siihen kannattaa ryhtyä. Vaikka pitkällä aikavälillä työmäärä ei vähenisikään, 

näyttäytyvät muutokset ulospäin parempana palveluna. 

 

Tarpeiden analysoimiseksi on käytetty yhtenä ongelmanratkaisumenetelmänä 

SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)-analyysiä, josta erityisesti osat 

Strenghts (Vahvuudet) ja Weaknesses (Heikkoudet) soveltuvat nykytilan vahvuuksien ja 

heikkouksien arviointiin.  

 

SWOT-analyysi on nelikenttämenetelmä, jota voidaan käyttää ongelmien tunnistamisessa 

ja arvioinnissa. Se on yksinkertainen työkalu erilaisten toimintojen kehittämiseen ja 

suunnitteluun. SWOT-analyysin pohjalta voidaan miettiä miten vahvuuksia voidaan 

käyttää paremmin hyödyksi, miten heikkouksia voidaan vahvistaa esimerkiksi 

mahdollisuuksia hyödyntämällä ja miten mahdollisilta uhilta voidaan välttyä. 

 

Kuva 9 esittää SWOT-analyysin IT-osaston toiminnasta. Kuvaan on listattu sisäiset 

vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 
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Kuva 9. SWOT-analyysi IT-osaston toiminnasta 

 

SWOT-analyysin heikkoudet-osa sisältää tunnistetut ongelmakohdat. Analyysin 

seuraavassa vaiheessa nämä ongelmakohdat on listattu taulukkoon (Taulukko 2), jonka 

toiseen sarakkeeseen on kirjattu miten kukin ongelmakohta esiintyy IT-osaston 

toiminnassa, ja kolmannessa sarakkeessa on esitetty ratkaisuehdotuksia näihin 

ongelmakohtiin. 
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TAULUKKO 2. Ongelmakohdat, niiden ilmeneminen sekä ratkaisuehdotukset 

Ongelmakohta Ilmeneminen Ratkaisuehdotus 

Toiminta on 
enimmäkseen 
reaktiivista (tulipalojen 
sammuttelua) 

Vikatilanteina, joista osa on 
mahdollista välttää 
Vikatilanteina, jotka voisi korjaantua 
nopeammin 

Kahdennus, varajärjestelmät, selkeät 
toimintamallit/prosessit yleisimpiin 
vikatilanteisiin, ongelmat sekä niiden 
ratkaisut saatavilla ongelmien 
uusiutumisen varalta ja joidenkin 
toimintojen ulkoistaminen 

Sisäinen tiedonjako 
toisinaan ontuu 

Tietokatkokset aiheuttavat 
viivästyksiä palvelupyyntöjen 
ratkaisemiseen  
Sisäisten asiakkaiden kysymyksiin ei 
ole aina antaa ajantasaista vastausta 

Järjestelmä palvelupyyntöjen ja 
muiden IT-töiden kirjaamiseen ja 
seuraamiseen 

Dokumentointiin ei ole 
vakiintuneita käytäntöjä 
ja se on puutteellista 

Ylimääräisenä selvitystyönä ja 
pahimmillaan vikatilanteiden 
pitkittymisenä  
Tiedon keskittymisenä yksittäisiin 
asiantuntijoihin 

Sovittu paikka dokumentaatiolle ja 
dokumentointi vahvemmin osaksi 
työsuoritteita (järjestelmä, johon 
dokumentaation lisääminen on 
mahdollisimman vaivatonta) 

Ongelmia ja niiden 
ratkaisuja ei ole kirjattu 
mihinkään yhteisesti 
sovittuun sijaintiin 

Ylimääräisenä selvitystyönä ja 
pahimmillaan vikatilanteiden 
pitkittymisenä 
Tiedon keskittymisenä yksittäisiin 
asiantuntijoihin 

Sovittu paikka ongelmien ja niiden 
ratkaisujen kirjaamiseen ja kirjaaminen 
osaksi työsuoritteita (järjestelmä, 
johon dokumentaation lisääminen on 
mahdollisimman vaivatonta) 

Koulutuksen puute Ei ole tietoa parhaista käytännöistä 
joidenkin järjestelmien ylläpidon 
osalta eikä kaikista järjestelmien 
tarjoamista mahdollisuuksista  
Moni asennus-/säätötyö googlen 
varassa 

Koulutukset 

Ohjeistus/tiedottaminen 
asiakkaille on 
keskinkertaista 

Ohjeistuksia puuttuu, ne on 
puutteellisesti tehty tai vaikeasti 
ymmärrettäviä 
Aiheuttaa ylimääräisiä pyyntöjä, 
kyselyitä ja muita yhteydenottoja 

Lisäpanostus ohjeistuksiin ja 
ohjeistuksien luetuttaminen IT:n 
ulkopuolisilla henkilöillä (esimerkiksi 
viestintään erikoistuneilla) 

Laitetietokanta (Excel) ei 
pysy ajan tasalla 

Kaikkien laitteiden tietoja ei löydy tai 
tiedot on väärin 

Tarkastuslista laiteasennuksia varten 
tai järjestelmä korvaamaan Excel-
tiedosto (Ehkä järjestelmä 
laitetilauksille niin, että tilauksista 
tulee tiedot suoraan laitetietokantaan) 

Ei dokumentoituja 
suunnitelmia 
katastrofiskenaarioita 
varten 

Ei ole vielä tapahtunut, mutta ehkä 
näihin voisi varautua 

Mahdollisten skenaarioiden sekä 
suunnitelmien miettiminen ja 
dokumentoiminen 
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Taulukko täytettiin alustavasti enimmäkseen oman havainnoinnin pohjalta kerätystä 

aineistosta, ja sitä on täydennetty ja muokattu muilta asiantuntijoilta saadun palautteen 

mukaan. Ongelmat liittyvät vahvasti asioiden kirjaamiseen, dokumentointiin ja 

ohjeistamiseen. IT-osaston jokaisen asiantuntijan tulisi olla selvillä siitä, minkälaista tietoa 

on dokumentoitu ja missä dokumentoitua tietoa säilytetään. Dokumentoinnin ylläpitoa 

varten täytyisi suunnitella selkeät ja yksinkertaiset toimintamallit. Samoin tulisi tehdä 

tukipyyntöjen kirjaamisen suhteen. Koska käytössä ei ole järjestelmää tykipyyntöjen 

hallintaan, ei niiden tilaa voida seurata. Tätä varten tarvitaan helppokäyttöinen, ja 

mielellään monikäyttöinen palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä. Myös Bon ym. (2007, 

171) esittää, että useimpia palvelunhallinnan prosesseja ja aktiviteetteja ei voi tehokkaasti 

suorittaa ilman sopivia työkaluja. 

 

4.2 Tavoitetila 

 

Tässä osiossa määritetään tavoitetila sekä toiminnalle että toimintaa tukeville järjestelmille 

nykytilan kuvausten ja analyysien pohjalta. Tarkoituksena on hahmottaa toiminnan 

tulevaisuuden tavoitetila sekä rajata ja suunnitella kehittämisprojekti. 

 

Kehittämisalueeksi on rajattu IT-osaston sisäiset toiminnot. Näiden toimintojen 

kehittäminen näkyy sisäisille asiakkaille tehokkaampana palvelupyyntöjen ratkaisuna ja 

kokonaisuudessaan toimivampana IT-palveluna. Lisäksi tavoitteena on, että IT-osastolta 

vapautuu työaikaa organisaation muihin kehittämishankkeisiin sekä jatkuvaan palvelun 

parantamiseen.  

 

Tarkoitus ei ole korjata kaikkia ongelmia yhdellä kerralla, vaan pienillä 

toimintatapamuutoksilla ohjelmistohankintaa hyödyntäen kehittää IT-osaston toimintaa. 

Ensisijaisesti tavoitteena on parantaa ongelmien ja niiden ratkaisujen kirjaamista, 

dokumentaatiota ja yleisesti sisäistä tiedonjakoa. Tämä vaatii muutoksia prosesseihin, ja 

näiden prosessien suorittamista helpottamaan tarvitaan sopivat työkalut. Lähtökohtaisesti 

tähän ei ole tarkoitus panostaa suuria määriä rahaa, joten mahdollinen ohjelmistohankinta 

toteutetaan edullisena valmisohjelmistoratkaisuna. Koska ei ole kustannustehokasta 

räätälöidä valmisohjelmistoa prosessien mukaisesti, ei tässä vaiheessa tehdä tarkempia 
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prosessikuvauksia, vaan ne räätälöidään valmisohjelmistoon sopiviksi siinä vaiheessa, kun 

ohjelmistovaihtoehtoja arvioidaan ja testataan. Suurin painoarvo uusissa prosesseissa on 

tiedon kulun ja tiedon saatavuuden varmistamisessa niin palvelupyyntöjen kuin muidenkin 

ongelmatilanteiden ollessa kyseessä. 

 

Toiminnan tavoitetilan kehitysehdotukset (lihavoituna ne kohdat, joihin pyritään 

vaikuttamaan suoraan toimintatapamuutoksin järjestelmää hyväksikäyttäen): 

 

- Ongelmien ja niiden ratkaisujen ylöskirjaaminen 

- Järjestelmä palvelupyyntöjen kirjaamiseen ja seuraamiseen 

- Käytännölliset menetelmät dokumentointiin 

- Selkeä prosessi laitetilauksia varten 

- Laitetietokannan tietojen pitäminen ajan tasalla 

- ITIL-mallin hyödyntäminen palvelutuotannon prosesseissa 

- Koulutuksia 

- Kriittisten yhteyksien, verkkolaitteiden ja palvelinresurssien varmentaminen 

- Ohjeistamisen parantaminen. (Täydentämällä intrasta löytyvän wikin puutteet, 

suunnittelemalla uusille työntekijöille lähetettävä info-maili, ja pyrkimällä 

huolellisempaan henkilökohtaiseen opastukseen.) 

 

Mainituilla kehitysehdotuksilla pyritään tuomaan sidosryhmille seuraavat hyödyt: 

 

- Saadaan nopeampi ongelmanratkaisu paremman dokumentaation johdosta 

- Tulee olemaan vähemmän viivästyneitä palvelupyyntöjä palvelupyyntöjen ollessa 

jokaisen asiantuntijan nähtävillä 

- Helpotetaan sidosryhmien työntekoa huolellisempaan ja selkeämpään ohjeistukseen 

pyrkivillä toimintatavoilla 

- Mahdollistetaan palvelupyyntödatan kerääminen pitkällä aikavälillä, ja saadaan 

mittareita palvelun parantamiseen tulevaisuudessa 
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4.3 Tarvekartoituksen yhteenveto 

 

Selvityksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että haluttuun tavoitetilaan pääseminen 

edellyttää toimintatapojen muutosta, ja uusia toimintatapoja tukemaan tarvitaan 

tietotekninen ratkaisu. Tavoitteena oli löytää vastaus tutkimusongelmaan ”Miten IT-

palvelunhallintaa voidaan parantaa kohdeorganisaatiossa?” Tutkimusongelmaan 

vastattiin ja IT-palvelunhallinnan kehitysehdotukset keskittyvät vahvasti asioiden 

kirjaamiseen, dokumentointiin ja ohjeistamiseen. Ensimmäiseen alakysymykseen ”Miten 

ITIL-viitekehyksen mukaisia palvelutuotannon prosesseja voidaan hyödyntää 

kohdeorganisaatiossa?” tutkimus vastaa, että toimintatapoja on syytä osittain muuttaa 

ITIL-viitekehyksen suuntaan. ITIL palveluntuotannon prosesseista ainakin 

palvelupyyntöprosessia ja häiriönhallinnan prosessia voidaan molempia hyödyntää uusien 

toimintatapojen suunnittelussa. Toimintatapoja ei kuitenkaan kannata väkisin muuttaa 

ITILiä mukaileviksi, vaan kannattaa käyttää ITIListä ne osat joista on nähtävissä selkeä 

hyöty. 

 

Tutkimus osoittaa, että karkeat tietotekniset tarpeet toimintatapoja tukevalle tietotekniselle 

ratkaisulle ovat seuraavat: 

 

- Työkalu dokumentointiin ja ongelmien kirjaamiseen (documentation, problem 

management) 

- Työkalu palvelupyyntöjen kirjaamiseen (service desk, incident management) 

- Työkalu omaisuudenhallintaan (asset management) 

 

Tutkimuksen seuraavassa osiossa on tarkoitus kartoittaa järjestelmävaatimukset sellaisella 

tasolla, että niiden perusteella voidaan vertailla eri valmisohjelmistoja. Seuraava osio pitää 

sisällään myös toimenpidesuositukset. 
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5 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA 

JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET 

 

Tutkimuksen viimeisenä tutkimuskysymyksenä on: ”Minkälaisia vaatimuksia tulisi ottaa 

huomioon järjestelmää valittaessa?”. Tässä kappaleessa käydään läpi 

järjestelmävaatimusten kerääminen sidosryhmiltä ja lopuksi esitetään 

jatkotoimenpidesuositukset. 

 

Ohjelmistohankinnan onnistuminen on kiinni siitä miten hyvin se vastaa ympäristön ja 

käyttäjien tarpeisiin. Vaatimusmäärittelyn tehtävä on selvittää ja hankkia ymmärrys 

käyttäjien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeista. Vaatimusmäärittelyllä luodaan 

perusta hankinnalle. Sen avulla selvitetään miksi ja mitä tarpeita hankinnalla pyritään 

tyydyttämään. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, JUHTA, määrittelee 

tietojärjestelmän vaatimusten määrittelyn perusedellytykseksi kaikille onnistuneille 

tietojärjestelmähankinnoille. Vaatimusten huolellinen laatiminen tuo sekä ajallisia että 

taloudellisia säästöjä, ja sillä pyritään varmistamaan, että kaikki oleelliset ominaisuudet on 

otettu huomioon. Tärkein tavoite vaatimusten määrittelyssä on kartoittaa hankinnassa 

olevan järjestelmän vaatimukset niin tarkasti, että niiden pohjalta voidaan selventää 

kaikille osapuolille millainen hankinnassa olevan järjestelmän tulee olla. (JUHTA, 2012a, 

3). 

5.1 Vaatimus 

 

Vaatimukselle on useita eri määritelmiä. IEEE standardi (2002, 65) määrittää, että 

vaatimuksella tarkoitetaan tilaa tai kykyä, johon järjestelmän tai järjestelmän komponentin 

täytyy vastata täyttääkseen sopimuksen, standardin, määrittelyn tai muun virallisesti 

säädetyn dokumentin asettamat kriteerit. Youngin (2003, 1-2) mukaan vaatimus on 

välttämätön määre järjestelmässä. Se ottaa kantaa järjestelmän kyvykkyyteen, 

ominaisuuksiin tai laatutekijöihin antaakseen arvoa ja hyötyä käyttäjälle. Kotonya & 

Sommerville (1998, 3-4) esittää, että vaatimukset sisältävät järjestelmältä haluttujen 

palveluiden määritykset, järjestelmään liittyvät rajoitteet sekä järjestelmän kehittämisen ja 

käyttöönoton kannalta välttämättömät taustatiedot. JUHTAn (2012a, 7) määritelmässä 

vaatimus on ” Ilmaisu, joka kuvaa kohteelta odotettua kyvykkyyttä, ominaisuutta tai laatua 
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ja josta on hyötyä tai jolla on arvoa sen esittäjälle”. 

 

5.2 Vaatimusten jaottelu 

 

Vaatimuksia on monenlaisia, ja ne vaihtelevat sekä laadultaan että ominaisuuksiltaan. 

JUHTA (2012a, 10) on suosituksessaan jakanut vaatimukset kuvan 10 mukaisesti kolmeen 

ryhmään. 

 

Kuva 10. Vaatimusryhmät ja niiden hierarkia (JUHTA, 2012a, 10) 

 

JUHTAn (2012a, 10) mukaan ylemmän tason tavoitteita ilmennetään toimintalähtöisillä 

vaatimuksilla. Toimintalähtöisiä vaatimuksia pidetään lähtökohtana, joiden pohjalta uutta 

järjestelmää tai ohjelmistoa ollaan hankkimassa. Ne ovat korkeamman tason tavoitteita, 

joita järjestelmän avulla pyritään saavuttamaan ja ne pohjautuvat yleensä 

toimintaprosesseihin. 

 

Käyttäjävaatimuksilla havainnollistetaan tehtäviä, joita järjestelmällä täytyy voida 

toteuttaa, ja ne kuvataan usein käyttötapauksina. Käyttäjävaatimukset voivat tulla esille 

nykytilan ongelmien analysoinnissa ja tarpeiden kartoituksessa, ja onkin suositeltavaa, että 

nämä suoritetaan ennen vaatimusmäärittelyä. (JUHTA, 2012a, 10) 
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Järjestelmävaatimukset jakaantuvat tavallisesti kahteen pääryhmään, toiminnallisiin ja ei-

toiminnallisiin vaatimuksiin. Toiminnallinen vaatimus määrittää toiminnon, jonka 

järjestelmän tai järjestelmän komponentin on kyettävä suorittamaan (IEEE 2002, 34). 

Toiminnallisia vaatimuksia kutsutaan toisinaan ”käyttäytymisvaatimuksiksi” tai 

operatiivisiksi vaatimuksiksi, koska niillä määritellään järjestelmälle annettava syöte tai 

heräte, järjestelmän vastaus tähän herätteeseen, ja näiden välinen käyttäytymissuhde 

(Young, 2003, 51).  

 

Ei-toiminnalliset vaatimukset eivät ota erityisesti kantaa järjestelmän toimintoihin, vaan ne 

yleensä asettavat järjestelmälle ja sen ympäristölle rajoitteita sekä reunaehtoja. Ei-

toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluu muun muassa turvallisuus-, käytettävyys-, 

luotettavuus- ja suorituskykyvaatimukset. Koska ne ovat rajoitteita tai reunaehtoja 

järjestelmälle, voivat ei-toiminnalliset vaatimukset kriittisyytensä vuoksi edellyttää 

joidenkin toiminnallisten vaatimusten hylkäämisen. (Kotonya & Sommerville, 1998, 187) 

 

Ero toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten välillä ei ole aina selkeä. Se onko 

vaatimus esitetty toiminnallisena vai ei-toiminnallisena voi olla kiinni esimerkiksi 

vaatimusmäärittelydokumentin tarkkuudesta. Aluksi ei-toiminnallisena 

tietoturvavaatimuksena esitetty vaatimus, pääsyn estämisestä luvattomilta käyttäjiltä, voi 

tarkennettaessa muuttua yksityiskohtaiseksi toiminnalliseksi vaatimukseksi, jossa 

käyttäjältä edellytetään identiteetin todennusta. (Kotonya & Sommerville, 1998, 187) 

 

Tunnistettuja toimintokokonaisuuksia ovat kappaleen alussa listatut karkeat tietotekniset 

tarpeet ja kerättävät järjestelmävaatimukset on näiden pohjalta jaoteltu dokumentointiin 

liittyviin vaatimuksiin, palvelupyyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja omaisuudenhallintaan 

liittyviin vaatimuksiin. Koska kaikki järjestelmälle asetetut vaatimukset eivät liity suoraan 

näihin tarpeisiin tarvitaan vielä ryhmät: yleiset vaatimukset, ylläpitovaatimukset ja 

käytettävyysvaatimukset. Yleiset vaatimukset sisältävät järjestelmän yleisiin 

toiminnallisuuksiin liittyviä vaatimuksia, ylläpitovaatimukset liittyvät järjestelmän 

ylläpitoon ja käytettävyysvaatimukset järjestelmän yleiseen käytettävyyteen. Kerätyt 

järjestelmävaatimukset on nähtävissä liitteessä 2. 
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Vaatimukset on kerätty kirjaamalla ensin tarvekartoituksen tietoteknisten tarpeiden 

pohjalta lista vaatimuksia uuden järjestelmän toiminnallisuuksille, ja tutustumalla 

markkinoilla oleviin valmisohjelmistoihin, ja niiden ominaisuuksiin. Tätä vaatimuslistaa 

on laajennettu haastattelemalla IT-osaston asiantuntijoita. Tämän jälkeen vaatimusluettelo 

on lähetetty IT-osaston työntekijöille lisäyksiä ja priorisointia varten, ja lopuksi on pidetty 

aivoriihi tyyppinen tapaaminen IT-osaston kesken jonka jälkeen vaatimusluettelo on hiottu 

lopulliseen muotoonsa. 

 

Vaatimukset on priorisoitu numeroilla yhdestä kolmeen seuraavasti: 1 – kriittinen, 2 – 

tärkeä, 3 – hyödyllinen. Jokaiselta IT-osaston työntekijältä pyydettiin oma mielipide 

kunkin kirjatun vaatimuksen tärkeydestä, ja liitteessä 2 on nähtävissä keskiarvo. 

 

Vaatimusten priorisoinnilla hallitaan hankintaan käytettävää aikaa, rahaa sekä haluttuja 

ominaisuuksia. On tärkeä ymmärtää, että kaikki vaatimukset eivät ole pakollisia. Jos 

määritetään pakollisiksi vaatimuksiksi sellaisia, joiden kohdalla se ei ole välttämätöntä, 

saatetaan tarpeettomasti sulkea mahdollisia vertailussa olevia järjestelmiä pois 

kilpailutuksesta. Priorisoinnissa tarkastellaan vaatimusta liiketoiminnan kannalta, ja siitä 

on hyötyä myös silloin, kun esimerkiksi aikataulupaineiden takia joudutaan jättämään 

ominaisuuksia toteutettavaksi myöhemmin tai kokonaan pois toteutuksesta (JUHTA, 

2012a, 15). 

 

5.3 Toimenpidesuositukset 

 

 

Tutkimuksen perusteella keskeisimpänä suosituksena voidaan esittää IT-palvelunhallintaa 

helpottavan ohjelmiston käyttöönottoa. Ongelmien ja niiden ratkaisujen kirjaamiseen, 

palvelupyyntöjen kirjaamiseen, dokumentointiin ja laitetilauksiin tarvitaan uudet ja 

toimivat toimintamallit ja näitä toimintamalleja tukemaan tarvitaan uusi järjestelmä. 

Toimintamallit sovitaan yhteisesti IT-osaston kesken hankittavan järjestelmän antamia 

mahdollisuuksia mukaillen. Jokaisella asiantuntijalla on mahdollisuus vaikuttaa 

toimintamallien muotoutumiseen. Lisäksi toimintamalleja tukemaan tullaan hyödyntämään 

tehtävälistoja, jotta kaikki vaiheet muistetaan toteuttaa. Sovelluksen hankinta ehdotetaan 
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tehtävän tämän työn osana tehtyä alustavaa vaatimusmäärittelyä hyödyntäen. Alustava 

vertailu tullaan tekemään eri sovellusten dokumentaatioista löytyviä ominaisuuksia 

vertaillen. Tämän jälkeen sopivimmat vaihtoehdot otetaan mahdollisuuksien mukaan 

testikäyttöön. 

 

Ohjeistamiskäytäntöjen muodostamista esitetään toisena keskeisenä suosituksena. 

Alustavia ehdotuksia ohjeistamiskäytäntöihin ovat seuraavat:  

 

- laaditaan perehdyttämispaketti uusille työntekijöille 

- pidetään perusteellisempi opastus IT:n tarjoamiin työkaluihin laitteistoluovutuksen 

yhteydessä 

- Päivitetään intranetissä oleva wiki puuttuvien ja vaillinaisten ohjeistuksien osalta 

 

Perehdyttämispaketti voi olla ennalta laadittu sähköposti sisältäen lyhyet kuvaukset ja 

linkit kaikkien käytössä oleviin järjestelmiin, ja linkit näihin järjestelmiin liittyviin 

ohjeistuksiin intranetin wiki-sivuille. Jatkossa hankitun järjestelmän keräämän datan 

pohjalta voidaan kirjoittaa wikiin sivu yleisimmin kysytyistä kysymyksistä. Henkilöstöä 

täytyy myös ajoittain muistuttaa siitä, että missä tietoa on saatavilla. 

 

Kolmantena keskeisenä suosituksena esitetään koulutuksien järjestäminen. Niin IT-

henkilöstön kuin muunkin henkilöstön koulutuksista tulisi alustavasti keskustella 

henkilöstöosaston kanssa, ja tulisi yhdessä selvittää mille koulutuksille ensisijaisesti olisi 

tarvetta ja miten näitä koulutuksia kannattaa järjestää. 

 

Muut suositukset ovat ongelmien ilmenemiseen valmistautuvien ennakoivien 

toimintamallien kehittäminen, ongelmien ennaltaehkäisyyn panostaminen ja jatkuva 

palvelun parantaminen. Nämä liittyvät jossain määrin toisiinsa kuten myös jo esitettyihin 

suosituksiin. Eri palveluiden toimimattomuusskenaarioihin voidaan varautua toteuttamalla 

varajärjestelmiä ja varayhteyksiä sekä määrittämällä toimintamalleja tiettyjä vikatilanteita 

varten. Lisäksi suositellaan tehtävän tietoturvaselvitys nykytilasta, ja alustava suunnitelma 

sen kehittämisestä. Yleisten tietoturvakäytäntöjen kehittämisen lisäksi tulisi listata kaikki 

kriittiset IT-resurssit, kuvailla katastrofiskenaariot niihin liittyen, ja suunnitella 
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varmennuksien ja kahdennuksien tarve kyseisille resursseille. Jatkuvan palvelun 

parantamisen näkökulmasta suositellaan pitämään IT-kehityspalavereita säännöllisin 

väliajoin. Näin pidetään huoli siitä, että muiden töiden ohessa tapahtuva kehitystyö ei 

unohdu ja keskustelukulttuuri säilyy. Hankinnassa olevalla järjestelmällä pyritään 

keräämään dataa, jota voidaan hyödyntää myös jatkuvassa palvelun parantamisessa. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tämä luku sisältää yhteenvedon tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista. Luvussa esitellään 

lyhyt arviointi tutkimuksen onnistumisesta ja sen toteutukseen liittyneistä haasteista.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä selvitys IT-osaston toiminnasta, siihen liittyvistä 

ongelmakohdista sekä kehitystarpeista. IT-osaston kesken käydyissä keskusteluissa oli 

herännyt ajatus ohjelmistosta palvelupyyntöjen, dokumentaatioiden ja IT-omaisuuden 

hallintaan. Tästä ajatuksesta kumpusi tahtotila selvittää IT-osaston tarpeita 

perusteellisemmin. Tutkimuksessa on tutustuttu IT-palvelunhallintaan alan kirjallisuuden 

ja lukuisten tutkimusten kautta, ja pohdittu yleisesti käytettyjen IT-palvelunhallinnan 

käytäntöjen soveltuvuutta ympäristöön kohdeorganisaatiossa. Päätutkimuskysymys jaettiin 

kolmeen eri osa-alueita tarkastelevaan alakysymykseen. 

 

Ensimmäinen alakysymys käsitteli ITIL-viitekehyksen mukaisien palvelutuotannon 

prosessien hyödyntämistä organisaatiossa. Toisessa alakysymyksessä pohdittiin 

tarvitaanko kohdeorganisaatiossa palvelupyyntöjärjestelmää tai muuta toimintaa ohjaavaa 

IT-hallintajärjestelmää ja kolmannessa alakysymyksessä selvitettiin järjestelmävaatimuksia 

hankittavan järjestelmän osalta. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tutustuttiin IT-palvelunhallinnan parhaisiin 

käytännön keskittyen ITIL-viitekehyksen mukaisiin palvelutuotannon prosesseihin. 

Empiirisessä osassa suoritettiin katsaus IT-osaston toimintaan, selvitettiin toimintaan 

liittyviä ongelmakohtia ja näiden mahdollisia ratkaisuja. Lopuksi kartoitettiin 

järjestelmävaatimuksia hankittavaa järjestelmää varten ja annettiin toimenpidesuositukset. 

 

6.1 Tutkimuksen arviointi 

 

 

Tutkimuksessa tutkittiin asumispalveluja tarjoavan konsernin IT-osaston toimintaa. 

Tutkijan rooli tutkimuksen kohdeorganisaatioon on osin subjektiivinen, koska tutkija 

työskentelee kyseisessä organisaatiossa. Näin ollen on hyvä huomioida, että tutkijalla oli 
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tutkimusta tehdessään oma kokemusperäinen kuva kohdeorganisaatiosta ja sen 

toimintakulttuurista. 

 

Tutkimus saavutti sille asetetut tavoitteet kohtalaisen hyvin. Tutkimuksen teoriaosuus 

herätti paljon ajatuksia ja antoi uusia näkökulmia tukemaan empiirisen osuuden 

toteuttamista. ITIL-mallin prosessien ja IT-osaston prosessien vastaavuutta olisi voinut 

käsitellä tarkemmin. Näiden linkittäminen toisiinsa tarkemmalla tasolla on sen verran suuri 

projekti, että siitä voisi tehdä kokonaan oman tutkimuksen. Koska kohdeorganisaatio on 

pieni, ei ITIL-mallin käyttöönotto kokonaisvaltaisesti edes palvelutuotannon yksittäisten 

prosessien osalta ole järkevää, vaan siitä kannattaa hyödyntää viitteellisenä ohjeistuksena 

ja vain soveltuvin osin. ITIL-malliin ei suoraan viitattu keskusteluissa, vaan sieltä 

poimittuja asioita nostettiin esiin. 

 

Sekä teoreettinen tutustuminen ITIL-mallin käyttöönottoon, että empiirinen tutkimus IT-

osaston toimintaan antoi osoituksia organisaation toimintatapojen muuttamisen 

vaikeudesta. Kun organisaatiossa on asiat tehty vuosia tietyllä tavalla, ei organisaation 

kulttuuria, toimintamallia ja yksilöiden käyttäytymistä ole helppo muuttaa. Tästä syystä 

empiirisessä osuudessa pyrittiin keskittymään niihin asioihin jotka olisi ensisijaisesti 

muutoksen tarpeessa, ja pohdittiin mitä muutoksilla halutaan saavuttaa. 

 

Tarpeiden kartoituksessa työ onnistui, ja aineistoa saatiin kerättyä myös suoraan 

palvelupyyntöjen kirjaamisen kautta. Työ keskittyikin isolta osin juuri tarpeiden 

kartoittamiseen ja vaatimusmäärittely suoritettiin hyvin pintapuolisesti. Jatkokehitys 

tapahtuu toimenpidesuositusten mukaisesti. Hankittavan järjestelmän odotetaan antavan 

lisäeväitä myös jatkokehitykseen. 

 

Tutkimuksen tekemisen suurimmat haasteet liittyivät ajankäyttöön ja tutkimuksen tekijän 

kokemattomuuteen tutkijana. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tekijä tuntee kehittyneensä 

usealla osa-alueella, ja uskoisi tekevänsä monta asiaa eri tavalla, jos urakka olisi vielä 

edessäpäin. 
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LIITE 1.  Palvelupyyntökartoituksen runko 

IT-palvelupyyntökartoitus 

Kerätään tietoja sisäisten asiakkaiden IT-ongelmista 

*Pakollinen 

 

Yhteydenottajan nimi * 

 

Mihin seuraavista ongelma liittyy? * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o 1. Basware  

o 2. Tampuuri  

o 3. Sähköposti  

o 4. Tulostaminen  

o 5. Lync/puhelin  

o 6. Tietokoneen toimimattomuus  

o 7. Verkkoyhteysongelma  

o 8. Yhteydenottajan osaaminen  

o Muu:  

Ongelmakuvaus *  

  

   

  

Ratkaisu *  

   

  

  

Olisiko yhteydenotto voitu välttää, jos asia olisi ohjeistettu ja yhteydenottaja olisi 

ymmärtänyt ja sisäistänyt ohjeistuksen? * 

o Kyllä  

o Ei  

Vaatiiko ongelma jatkotoimenpiteitä niin, että olisi hyvä, jos tästä jäisi 

muistutukseksi merkintä järjestelmään? * 

o Kyllä  

o Ei  

Onko tämän ongelman ratkaisu hyvä olla dokumentoituna? * 

o Kyllä  

o Ei  



 

 

 

 

LIITE 2.  Vaatimusluettelo 

Tunnus 
(ID) Luokka Ryhmä Vaatimus Tärkeys 

1 Toiminnalliset Dokumentointi Dokumentaation lisääminen järjestelmään 1 

2 Toiminnalliset Dokumentointi Dokumentaation muokkaaminen 1 

3 Toiminnalliset Dokumentointi Dokumentaation poistaminen 1 

4 Toiminnalliset Dokumentointi Dokumentaation selaaminen 1 

5 Toiminnalliset Dokumentointi Tiedostojen liittäminen dokumentaatioon 1,2 

6 Toiminnalliset Dokumentointi 

Dokumentaatioiden järjestäminen 
luomispäivämäärän, 
muokkauspäivämäärän, otsikon tai muun 
perusteella 2 

7 Toiminnalliset Dokumentointi Haku dokumentaatioista 1,4 

8 Toiminnalliset Dokumentointi 
Dokumentaation muokkaushistorian 
katsominen 2,4 

9 Toiminnalliset Dokumentointi 
Dokumentaation vieminen tiedostoon 
(export to file) 2,8 

10 Ei-toiminnalliset Dokumentointi 
Dokumentaation vieminen ainakin CSV- 
tai PDF-muotoisena tiedostona 2,6 

11 Toiminnalliset Omaisuudenhallinta Laitteen lisääminen 1 

12 Toiminnalliset Omaisuudenhallinta Laitteen tietojen muokkaaminen 1 

13 Toiminnalliset Omaisuudenhallinta Laitteen poistaminen 1 

14 Toiminnalliset Omaisuudenhallinta Laitteiden selaaminen 1 

15 Toiminnalliset Omaisuudenhallinta Laitteen historiatietojen katsominen 1,8 

16 Toiminnalliset Omaisuudenhallinta 

Laitteiden järjestäminen 
hankintapäivämäärän, käyttäjänimen, 
office-version tai muun perusteella 1,8 

17 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Palvelupyynnön tekeminen 1 

18 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Palvelupyynnön tilan seuraaminen 1 

19 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Palvelupyynnön tilan muuttaminen 
(odottaa, käsittelyssä, ratkaistu ym.) 1,4 

20 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Palvelupyynnön kommentoiminen 
(ratkaisun kirjaaminen) 1 

21 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Palvelupyynnön ratkaisijan valitseminen 1,6 

22 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Palvelupyynnön siirtäminen ratkaisijalta 
toiselle 1,4 

23 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Palvelupyyntöjen selaaminen 1 

24 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 

Palvelupyyntöjen järjestäminen 
luomispäivämäärän, ratkaisupäivämäärän, 
kriittisyyden, kategorian tai muun 
perusteella 1,6 

25 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Palvelupyyntöjen priorisoiminen 2 

26 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Palvelupyyntöjen linkittäminen toisiinsa 2,2 

27 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Palvelupyyntöjen kategorisointi 2 

28 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Ilmoitukset sähköpostiin 2,6 

29 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Mahdollisuus asettaa muistutuksia 
palvelupyynnöistä 2,6 

30 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Mahdollisuus sähköpostiviestiin 
muistutuksista 2,8 

31 Toiminnalliset Palvelupyynnöt Automaattiset muistutukset valinnaiseksi 2,8 

            

            (jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 2. (jatkoa) 

32 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Eri palvelupyyntökategorioille mahdollisuus 
määrittää vastuuhenkilö 2,4 

33 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Mahdollisuus valita meneekö palvelupyyntö 
automaattisesti vastuuhenkilön työjonoon 2,4 

34 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Palvelupyyntö voi olla samanaikaisesti 
useamman henkilön työjonossa 2,6 

35 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Käyttäjän tulee voida lisätä omaan 
työjonoonsa tehtäviä 1,2 

36 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Käyttäjän tulee voida priorisoida oman 
työjonon tehtäviä 2 

37 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 

Aikaleima pyynnön jättämisestä, käsittelyyn 
ottamisesta ja 
ratkaisemisesta/sulkemisesta. 1,8 

38 Toiminnalliset Ylläpito Muokattava käyttöliittymä 1,8 

39 Toiminnalliset Yleiset 
Helppo kirjautuminen ilman salasanaa (AD-
linkitys/LDAP) 2,4 

40 Ei-toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Järjestelmän mukautuminen 
palvelupyyntöprosessiin 2,2 

41 Ei-toiminnalliset Palvelupyynnöt 

Tehtävä voi olla mikä tahansa ongelma tai 
työtehtävä, ei ainoastaan muualta tullut 
pyyntö 1,2 

42 Ei-toiminnalliset Yleiset Käyttöliittymän tulee olla selainpohjainen 2,4 

43 Ei-toiminnalliset Yleiset 
Samanaikainen tietosisällön muokkaaminen 
useamman käyttäjän toimesta 1,6 

44 Ei-toiminnalliset Käytettävyys Käyttöliittymän tulee olla selkeä ja looginen 1,2 

45 Ei-toiminnalliset Käytettävyys 
Käyttöliittymässä ei näytetä valintoja, joihin 
käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia 2 

46 Toiminnalliset Ylläpito 
Rooleja ja henkilötietoja tulee voida 
hallinnoida käyttöliittymältä 1,6 

47 Toiminnalliset Ylläpito 

Kaikkia järjestelmän määrityksiä ja 
tietosisältöä tulee voida ylläpitää 
käyttöliittymältä 1,8 

48 Ei-toiminnalliset Ylläpito 
Järjestelmän tekninen dokumentaatio on 
suomen- tai englanninkielistä 2 

49 Toiminnalliset Yleiset 
Järjestelmässä tulee olla henkilökohtainen 
näkymä omien tehtävien hallinnointiin 1,6 

50 Toiminnalliset Palvelupyynnöt 
Mahdollisuus asettaa palvelupyynnölle 
vastuuhenkilö 2,4 

51 Ei-toiminnalliset Ylläpito 

Järjestelmästä on voitava varmuuskopioida 
kaikki järjestelmän palauttamiseksi tarvittava 
tieto 1,2 

52 Ei-toiminnalliset Käytettävyys 

Vasteaika kaikilla toiminnoilla tulee olla 
maksimissaan 2 sekuntia kuormituksesta 
riippumatta 1,8 

53 Toiminnalliset Yleiset 

Mahdollisuus viedä tieto palvelupyynnöstä 
suoraan omaisuudenhallintaan silloin kun 
palvelupyyntö on laitetilaus 2,4 

54 Ei-toiminnalliset Yleiset 
Järjestelmä varmistaa käyttäjältä 
tallennettujen tietojen poiston 1,2 

 


