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1  Johdanto 

Ensimmäisessä luvussa käsitellään tämän diplomityön taustatekijöitä, joiden vuoksi kehitys-

hanke lähdettiin toteuttamaan. Luvussa esitellään toimeksiantajayritys sekä diplomityön ta-

voitteiden oleelliset tutkimuskysymykset, työn rajaukset sekä tutkimuksen toteutustapa. Lu-

vun lopuksi diplomityön rakennetta avataan input/output -kaavion avulla.  

1.1  Työn tausta 

”Ratian (2022) väitöksen mukaan Data ja liiketoiminnan analytiikka ovat avainasemassa di-

gitalisaation hyödyntämisessä sekä muodostavat kilpailuetua monissa yrityksissä eri toi-

mialoilla. Menestyksekkään liiketoiminnan rakentaminen edellyttää usein datapohjaista pää-

töksentekoa.”  

Data-analytiikka päätöksenteossa on keskeisessä asemassa nykypäivän yrityksissä ja on tä-

män vuoksi ajankohtainen aihe. Datapohjaisten päätösanalyysien taustalla on analytiikka 

työkalut, joista Microsoftin Power BI on johtanut viimeiset 15 vuotta tutkimusyhtiön Gart-

nerin analytiikka- ja BI-alustoja koskevassa markkina-analyysissä kuva 1.  
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Kuva 1. Analytiikka- ja BI-alustojen markkina-analyysi (2022 Gartner® Magic Quadrant™ 

for Analytics and Business Intelligence Platforms, 2022)  

1.2  Toimeksiantoyrityksen esittely 

Tämä diplomityö tehdään toimeksiantona it-konsultointia harjoittavalle suomalaisen yrityk-

sen palveluhallintakeskukselle. Keskuksen pääasiallinen tehtävä on vastata kustomoitujen 

palveluhallintajärjestelmien ylläpidosta, valvonnasta ja korjaustöistä.  

Palvelukeskus ylläpitää useiden yritysasiakkaiden palvelunhallintajärjestelmiä ja vastaanot-

taa kaikki toimeksiannot tiketteinä. Toimeksiannot jaetaan eri tikettityyppeihin ja palveluta-

soihin yritysasiakaskohtaisen palvelusopimuksen mukaisesti. Yritysasiakkaat luovat toi-

meksiannot keskukselle, joko omassa palveluhallintajärjestelmässä tai suoraan keskuksen 
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omaan järjestelmään. Molemmissa tapauksissa toimeksiannot kirjautuvat ja tiedot tallentu-

vat keskuksen omaan järjestelmään.   

Keskuksen johto seuraa toimeksiantojen palvelutasoa, volyymia ja kategorisointia mittarei-

den avulla, jotka koostuvat palveluhallintajärjestelmän tikettidatasta. Nykyiset käytössä ole-

vat mittarit ovat luotu keskuksen palveluhallintajärjestelmän tarjoaman raporttityökalun 

avulla. 

1.3  Tavoitteet ja tutkimuksen toteutus 

Tämän diplomityön pääasiallisena tavoitteena on kehittää palvelukeskuksen sisäistä toimin-

taa uusien teknologioiden avulla. Diplomityö pohjautuu palvelukeskuksen sisäiseen kehitys-

projektiin, jossa tavoitteena on palvelutason seuraamisen parantaminen uusien mittareiden 

avulla sekä palvelutason parantaminen automaation avulla. Palvelutavoitteiden sekä palve-

lutason seurantamittareiden parantaminen on avainasemassa toimeksianto yrityksen palve-

lusopimusten onnistumisessa. Epäonnistuneet palvelutavoitteet johtavat palvelusopimus rik-

keeseen, jolloin toimeksianto yritys joutuu maksamaan sanktioita sopimuksen osapuolelle. 

Palvelutasosopimukset määrittävät palvelutavoitteet, joita palvelukeskuksessa seurataan. 

Kuvassa 2 esitetään diplomityön tavoite.  

Kuva 2. Diplomityön tavoite 
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Työn aloitushetkellä palvelukeskuksen johto tarkastelee mittareita nykyisen palveluhallinta-

järjestelmän kautta. Uusien mittareiden tavoitteena on luoda reaaliaikaisempi nykytila näke-

mys ja raportoinnin automatisoitumisesta - tuoda uutta tietoa mitä aiemmin ei ole ollut saa-

tavilla. Palvelukeskuksen työntekijöillä ei ole käytössä edistynyttä työkalua, jolla seurata 

operatiivisia toimintoja ja tapahtumia. Palvelukeskuksen palvelutasoa toimeksiantojen rea-

gointiaikaa ja käsittelyaikaa halutaan parantaa automatisoimalla ilmoitusviestit tiimien Mic-

rosoftin ryhmiin aina kun uusi toimeksianto on luotu tai päivitetty.  

Palvelukeskus on valinnut diplomityön tekijän ehdottomana Business Intelligence (BI) -ra-

portoinnin palvelutason uusien mittareiden seurantaan ja hälytysmittareiden automatisoinnin 

palvelutason parantamiseen. Tämän diplomityöntavoitteena on ottaa käyttöön uudet tekno-

logiat, joilla uudet mittarit rakennettaan ja joita ei vielä ole käytössä palvelukeskuksessa. 

Diplomityössä on myös tavoitteena antaa hyvä käytännön ymmärrys uusien valittujen tek-

nologioiden hyödyistä palvelutason seurannan kehittämiseksi. Diplomityössä on tavoitteena 

luoda kolme uutta mittaristoa. Kuvassa 3 ensimmäinen mittaristo kattaa työntekijän opera-

tiiviset mittaristot, jotka luodaan palvelukeskuksen nykyisellä palveluhallintajärjestelmällä. 

Toinen mittaristo, jotka ovat johdon taktiset mittaristot rakennetaan BI-työkalun avulla. Kol-

mas mittaristo, joka automatisoi korkeantason toimeksiannot, rakennetaan Microsoft Team-

sin avulla.  

 

Kuva 3. Mittarit 
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Uusien mittareiden kartoitus ja määrittely toteutetaan tässä diplomityössä palvelukeskuksen 

henkilöstön haastatteluina. Haastatteluissa tavoitteena on löytää avain kysymykset, joihin 

haetaan vastauksia uusista mittareista palvelutason parantamisen seuraamiseksi. Haastatte-

luista kerätyt avainkysymykset tulevat olemaan pohjana uusien mittareiden rakentamisessa 

valituilla teknologioilla.  

Kirjallisuuskatsaus tulee pohjautumaan tässä diplomityössä it-palveluhallinnan palveluta-

sojen mittareihin sekä valittuihin teknologioihin. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tukea 

uusien mittareiden valintaa ja teknistä osuutta. Diplomityön tavoitteena on vastata haastat-

teluissa asetettuihin tavoitteisiin uusista mittareista. Kuvassa 4 esitetään mittareiden raken-

tamisen vaiheet.  

Diplomityössä pyritään löytämään vastauksia alla listattuihin tutkimuskysymyksiin:  

• Mitkä mittarit ovat oleelliset palveluhallintakeskuksen palvelutason mittaamisessa? 

• Tuoko valitut mittarit lisäarvoa palvelukeskuksen palvelutasoon sekä sen seuran-

taan?  

• Onko palveluhallintakeskuksen nykyinen data tarpeeksi kypsää valituille teknologi-

oille?  

Palvelukeskus jakautuu kolmeen tiimin, joista kukin vastaa omista nimetyistä asiakkaistaan. 

Tämä työ tullaan rajamaan yhden tiimin asiakkaisiin ja niistä muodostuneisiin 

Kuva 4. Kirjallisuuskatsaus 
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toimeksiantoihin. Tämä rajaus on tehty sillä puuttuvien turvaselvitysten vuoksi diplomityön-

tekijä ei pysty käyttämään muiden tiimien asiakasdataa.  Myöhemmässä vaiheessa tavoit-

teena on ottaa työkalut käyttöön kaikkien tiimien kesken laajemmin. Tutkimuksessa ei käydä 

läpi järjestelmiin ja sovelluksiin liittyviä asennuksia.  

Tässä diplomityössä asetettuihin tutkimustavoitteisiin aiotaan päästä vastaamalla esitettyihin 

tutkimusongelmiin alan kirjallisuuden, toimeksianto yrityksen haastatteluiden sekä teknisen 

osuuden avulla. Alan kirjallisuudesta pyritään löytämään tietoa alla listattuihin aiheisiin:  

- Mikä on it-palveluhallinta, service desk ja palveluhallintajärjestelmä? 

- Mitkä ovat it-mittarit? 

- Mitä tarkoittaa Business Intelligence ja BI-työkalu? 

1.4  Tutkimusmenetelmät 

Konstruktiivinen tutkimusote on syntynyt liiketaloustieteen alueella (Lukka 2001; Lukka & 

Tuomela 1998), joka on saanut huomiota liiketaloustieteen ja tekniikan tukijoilta. Konstruk-

tiivinen tutkimusotteen pääideana on luoda innovaatio eli konstruktioita tuottava metodolo-

gia, jolla haetaan ratkaisua todelliseen ongelmaan ja luodaan panosta sovelletulle tien-

teenalalle. Konstruktioita voivat esimerkiksi olla mallit, diagrammit, suunnitelmat, organi-

saatiorakenteet, kaupalliset tuotteet ja tietojärjestelmämallit, jotka ovat ihmiset luomia, joita 

ei ole vielä keksitty tai kehitetty. (Lukka, 2001) Konstruktiivisen tutkimuksen ihanteellinen 

lopputuotos on, että todelliseen ongelmaan implementoidaan tutkimuksessa kehitetty inno-

vaatio, jolla luodaan ratkaisu. Lääketieteessä uusien lääkkeiden tai hoitomuotojen kehittä-

misessä käytetään konstruktiivista tutkimusotetta (Lukka 2001; Kasanen et al., 1993). 

Virtasen (2006. 49) sekä Kurunmäen (1994) mukaan konstruktiivinen tutkimuksen pääpiir-

teitä ovat:  

- Tuotetaan yksi ratkaisu yrityksen ongelmaan 

- Ratkaisu on siirrettävissä muihin yrityksiin 

- Ratkaisun validiteetti ratkaistaan markkinatestein; heikko tai vahva 

- Raportin pääpaino on ratkaisun esittelyssä. 
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Konstruktiivisen tutkimuksen toteutuksen osat ovat kuvattuna kuvassa 5. Ongelman käytän-

nön relevantti on tutkimuksen ensimmäinen vaihe, jossa tutkimuksellisesti etsitään merki-

tyksellinen ongelma. Käytännön ongelma voidaan löytää keskustelujen pohjalta organisaa-

tiossa. Toinen vaihe sisältää kytkennän teoriaan tutkimuskohteesta, jossa tarkastellaan 

esiymmärrystä aikaisempien tutkimusten kirjallisuuteen. Kolmas vaihe on ratkaisumallin 

konstruoiminen eli innovaatiovaihe, jossa ongelmaan keksitään ratkaisu. Innovaatiovaiheen 

ratkaisu muodostuu tutkimuksen tekijän ja organisaation henkilöstön vuorovaikutuksesta, 

joka edellyttää osallistumista organisaation toimintaan. Neljäs vaihe sisältää ratkaisun käy-

tännön toimivuuden, jota mitataan kahdella markkinatestillä. Ratkaisun käytännön validoin-

nissa sovelletaan heikkoa ja vahvaa markkinatestiä. Viidesvaihe on ratkaisun teoreettinen 

uutuusarvo, jossa ratkaisussa käytetyt teoriat sekä tieteellinen uutuusarvo esitellään. Inno-

vaatioin siirtäminen muihin organisaatioihin vastaavanlaisten ongelmien ratkaisumalliksi 

kuuluu konstruktiivisen tutkimuksen toteutukseen. (Virtanen 2006. 49; Kasanen et al. 1991) 

 

 

Kuva 5. Konstruktiivisen tutkimuksen osat (Virtanen 2006. 49; Kasanen et al. 1991) 

Konstruktion ratkaisun käytännön arvon validointi voidaan toteuttaa vahvalla ja heikolla 

markkinatestillä. Taulukossa 1 on kuvattuna markkinatestien testimenetelmät.  
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Taulukko 1. Konstruktiivisen validoinnin testaustavat (Reinikka 2020. 49; Kasanen et al. 

1991) 

Taustaustapa Testin vaatimus 

Heikko markkinatesti Ovatko konstruktion aihepiiristä vastaavat päättäjät valmiita ottamaan 

konstruktion käyttöön yrityksessä? 

Vahva markkinatesti Onko konstruktio tuottanut systemaattisesti parempia tuloksia niissä lii-

ketoimintayksiköissä, joissa sitä on sovellettu käytännössä, verrattuna 

niihin liiketoimintayksiköihin, jotka eivät käytä sitä? 

 

Diplomityön haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina. Teemahaastattelun nimitys joh-

tuu, siitä että se kohdentuu tiettyihin teemoihin, joita keskustelussa syvennetään. Teema-

haastattelua voidaan kuvata lomakkeen ja avoimen haastattelun välimuodoksi. Teemahaas-

tattelussa aihepiiri on tiedossa mutta siitä puuttuu tavanomainen muoto ja järjestys, kun ver-

rataan strukturoitua haastattelua. Teemahaastattelussa kysymysalueen pääpiirteet on määri-

telty ja kysymysten muotoilu esitetään suosituskysymyksinä. Teemahaastattelussa haastatel-

tavien määrä on tavanomaisesti melko suppea. (Hirsijärvi & Hurme, 1995. 49-52) 

Tämän diplomityön tutkimusmenetelmänä sovelletaan konstruktiivista tutkimusotetta. Laa-

dullisena tapaustutkimuksen toimeksiantoyrityksenä toimii suomalainen it-yrityksen palve-

lukeskuksen. Konstruktiivisen työn tästä tekee sen, että mittarit rakennetaan kolmen eri tek-

nologian avulla, sen ollessa uusi innovatiivinen konstruktio toimeksiantoyritykselle. Mitta-

ristojen kartoitus ja valinta perustuvat empiiriseen tutkimusmenetelmään, sillä ne toteutetaan 

kvalitatiivisena tutkimuksena. Mittaristojen kartoitus ja valinta toteutetaan henkilökohtais-

ten teemahaastatteluiden avulla toimeksiantoyrityksen valituista työntekijöistä.  

1.5  Raportin rakenne 

Tämän diplomityön rakenne on kuvattuna taulukossa 2. Jokainen luku sisältää aiheeseen 

liittyvät alaluvut, jotka helpottavat rakenteen loogisuutta. Luvut ovat rakennettu eri aiheiden 

perusteella ja niistä saadaan aiheeseen liittyvät tuotokset. 

Johdanto sisältää tutkimusongelman esittely, tutkimuskysymykset, yleistä tietoa tutkimusai-

heesta sekä toimeksiantoyrityksen esitellyn. IT-palveluhallinta ja IT-palvelutason mittaristot 

luku sisältää alan teoriakatsauksen IT-palveluiden mittaamiseen, ITSM, ITIL ja palveluhal-

lintakeskuksen toiminnan esittelyyn sekä yleiset mittaristojen piirteet. Data-analytiikka ja 

BI-työkalu-luku sisältää alan teoriakatsauksen Power BI raportointiin, sekä data-analytiikan 
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esittelyyn. Haastattelut ja mittareiden määritykset luvussa uusien mittareiden määritykset 

selvitetään teemahaastatteluiden avulla. Uudet mittarit luku sisältää sovelluskehityksen esit-

telyn sekä diplomityön teknisen tuotoksen esittelyn. Johtopäätökset luvussa tarkastellaan 

vastaako uudet mittaristot palvelukeskuksen asettamia tarpeita, jotka määritettiin haastatte-

luiden perusteella. Yhteenveto kappaleessa esitetään kehityshankkeen päälöydökset, onnis-

tumiset sekä ratkaisut. 

Taulukko 2. Raportin rakenne 

 

 

 

 

Input Luku Output 

Tutkimusongelman esittely, tut-

kimuskysymykset, yleistä tietoa 

tutkimusaiheesta 

1. Johdanto Työn tausta, toimeksiantoyrityk-

sen esittely, tavoitteet ja rajaus, 

tutkimuksen toteutus, tutkimus-

menetelmät, raportin rakenne 

Teoria ja kirjallisuus löydöt ai-

heeseen: It-palveluiden mittaami-

nen, Servicedesk, ITSM-työkalu, 

It-palveluhallinta kehys, ITIL, It-

palveluhalliintajärjestelmä. Li-

säksi tarkastellaan yleiset it-mit-

taristojen piirteet,  

2. IT-palveluhallinta ja 

IT-mittarit 

Ymmärrys kuinka it-palveluhal-

linta toimii, mikä on palveluhal-

lintajärjestelmä ja mitkä ovat it-

palveluhallinnan mittarit.  

Teoria ja kirjallisuus löydöt ai-

heeseen: data-analytiikka 

3. Data-analytiikka ja BI-

työkalu 

Ymmärrys mikä on data-analy-

tiikka työkalu. 

Kartoitetaan haastatteluiden 

avulla mitä uusia mittareita tarvi-

taan, jotta palvelukeskuksen pal-

velutasoa voidaan kehittää. 

  

4. Haastattelut ja mitta-

reiden määritykset 

Tietoa mitkä ovat nykyiset mitta-

rit. Mitä mittareita tarvitaan, jotta 

palvelukeskuksen palvelutasoa 

voidaan kehittää. 

Kehitysprojektin kartoitus 5. Palvelutason kehitys-

projekti 

Tietoa kehitysprojektista 

Uusien valvontanäyttöjen ja häly-

tysmittareiden rakentaminen 

6. Uudet mittarit Uusien valvontanäyttöjen ja häly-

tysmittareiden esittely 

Tarkastellaan vastaako uudet mit-

taristot palvelukeskuksen asetta-

mia tarpeita 

7. Johtopäätökset Vastaako uudet valvontanäytöt ja 

mittaristo palvelukeskuksen aset-

tamia tarpeita. Konstruktiivisen 
tutkimusotteen soveltaminen 

sekä tulosten yleistettävyys.  

Esitetään kehityshankkeen pää-

löydökset, onnistumiset sekä rat-

kaisut  

8. Yhteenveto Vastataan tutkimuskysymyksiin 

sekä esitetään jatkotoimenpiteet 
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2  IT-palveluhallinta ja IT-mittarit 

Tässä luvussa käsitellään IT-palveluhallintaan liittyvä teoreettinen osuus. Luvussa esitellään 

kirjallisuuskatsaus, joka pitää sisällään seuraavat aihealueet: IT-palveluhallinnan osa-alueet, 

ITIL, Service Desk, ITSM-työkalu sekä IT-mittarit.  

2.1  IT-palvelunhallinta 

IT Service Management (ITMS) eli IT-palvelunhallinta on syntynyt 80-luvulla, jolloin tie-

totekniset järjestelmät ja ympäristöt alkoivat kehittyä. ITSM on yhdistelmä kahdesta IT-kon-

septista ITIL ja service level management (SLM), jotka ovat kokoelmia IT-palveluiden hal-

lintojen ja johtamisen käytännöistä. (Serrano at al. 2021). ITSM voidaan määritellä Infor-

mation Technology (IT)-konseptin johtamistavaksi, joka muodostuu joukosta prosesseja ja 

käytäntöjä. ITSM-konsepti tavoitteena on tarjota palvelu, joka täyttää asiakkaan tarpeet koko 

elinkaaren ajalta. (Motodata, 2022) 

IT-palvelu tai digitaalinen palvelu ovat teknologian, ihmisen ja prosessien yhteinen kombi-

naatio. Teknologialla tarkoitetaan järjestelmiä, ohjelmia, tietoa ja it-arkkitehtuuria. Ihmisellä 

taitoja, prosesseilla tukea ja palvelulla operaatioita. IT-palvelu voidaan määritellä tehtäväksi, 

jonka toimittaa it-järjestelmä tai it-osasto. IT-palvelut kattavat 80–90 prosenttia organisaa-

tioiden tietohallinnon kokonaismenoista. (Haimi & Huovinen 2018, 17.) 

Palvelunhallinnalla viitataan IT-palveluiden hallintaan, jossa tuotetaan erilaisia valvonta-, 

hallinta- ja tukipalveluita it-laitteille ja järjestelmille vastaten, niiden elinkaaren ylläpidosta 

ja toimivuudesta. Palveluhallinnassa asiakas ulkoistaa laitteen huolenpidon toimittajalle, 

joka vastaa palvelun toiminnasta. (Happo, 2021.) Palvelutasosopimusten, toimitusten ja pal-

velupyyntöjen toteutumiset ovat ITMS:n tavoitteena, kun tavoitellaan asiakastyytyväisyyttä 

ja palvelulupausten onnistumista. (Motodata, 2022) 
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2.1.1  IT-palveluiden hallintaprosessi 

ITSM-konseptin avulla voidaan varmistaa, että IT-palvelut toimeenpannaan oikeanmukai-

sesti, kustannustehokkaasti ja luotettavasti noudattaen strategiaa, joka tukee liiketoimintaa. 

IT-palvelujen hallintaprosessin vaiheet ovat kuvattuna kuvassa 6. IT-palvelun hallintapro-

sessi koostuu seuraavista elementeistä: toimitettavien IT-palveluiden määrittelystä, suunnit-

telusta ja toteutuksesta. Hallintaprosessissa IT-palveluiden toimitusten toteutumista seura-

taan ja mitataan. IT-palveluiden ylläpito kuuluu hallintaprosessiin, jossa palveluita paranne-

taan ja räätälöidään palautteiden perusteella. (Motodata, 2022) 

 

Kuva 6. IT-palvelun hallintaprosessi 

IT-palveluhallinnan avulla voidaan varmistaa saatavuus sekä valvoa ja hallita IT-järjestel-

miä, palveluita, ja niiden suorituskykyä. IT-palveluiden automatisointi virtuaaliagenteilla 

vapauttaa työvoiman ja on täten yksi IT-palveluhallinnan eduista. IT-palveluhallinnan avulla 

tarjotaan teknistä tukea käyttäjälle ja varmistetaan että tieto on ajantasaista ja suojattua. Hil-

jaisen tiedon välittäminen tiimien ja työntekijöiden välillä IT-palvelun avulla, on myös yksi 

IT-palveluhallinnan eduista. (Motodata, 2022) 

ITSM-prosessien tavoitteena on edesauttaa organisaatioita liiketoimintatavoitteissa. ITSM-

prosessit koostuvat neljästä pääprosessista, jotka ovat kuvattuna kuvassa 7. Pääprosessit 

IT-
palvelun 
toimitus

Määritely

Suunnittelu

Toteutus
Seuranta ja 

mittaaminen

Ylläpito
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ovat: palveluiden hallinta, muutoksen hallinta, ongelman hallinta ja tietämyksen hallinta. 

(Motodata, 2022) 

 

 

Kuva 7. ITMS-prosessit 

Palvelupyyntöjen hallintaprosessissa vastuussa oleva asiantuntijatiimi vastaanottaa palvelu-

pyynnöt, jotka he sitten analysoivat ja ratkaisevat. Palvelupyyntöjen hallinnan päävaiheet 

ovat: pyyntöjen vastaanottaminen, priorisointi, pyynnön kohdentaminen käsittelijälle ja 

pyynnön täyttäminen. Pyyntöjen vastaanottaminen tapahtuu joko verkossa portaalin kautta 

tai puhelun kautta. Pyyntöjen priorisoinnin tasot asetetaan kiireellisyyden ja tärkeyden pe-

rusteella. Pyynnön kohdentamisessa tiketti ohjataan parhaiten vastaavalle käsittelijälle. 

Pyynnön täyttämisessä tiketin pyyntöön vastataan ja se ratkaistaan. (Motodata, 2022) 

Muutoksenhallinta on prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa, että organisaatio pystyy hal-

litsemaan muutosta IT-palveluiden toimitusta parantavalla ja asiakkaiden tarpeita vastaa-

valla tavalla. Muutoksenhallintaprosessin tavoitteena on varmistaa, että IT-palveluiden muu-

tokset voidaan tehdä hallitusti organisaatioissa. Muutoksenhallintaprosessin toteutus voi-

daan tehdä joko jakamalla vastuuta työntekijöille tai pitämällä vastuu johdon kesken. On-

gelmanhallintaprosessi koostuu syyn tunnistamisesta, sen diagnosoimiseksi ja 

ITSM 
prosessit

Palvelupyyntöjen 
hallinta

Muutoksen 
hallinta

Ongelmien 
hallinta

Tietämyksen 
hallinta
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ratkaisemisesta. Tiedonhallintaan kuuluu tiedon luominen ja dokumentointi, jotta tietoa voi-

daan jakaa eteenpäin ja käyttää muiden toimesta. (Motodata, 2022) 

2.1.2  IT-palvelunhallintajärjestelmä  

Palvelunhallintajärjestelmä, jota kutsutaan myös ITSM-työkaluksi, käytetään IT-palvelui-

den ylläpitoon. ITSM-työkalun avulla palvelupyyntöjä ja palveluihin liittyviä häiriöitä käsi-

tellään ja hallitaan. Asiakkaat luovat palvelupyyntöjä eli tikettejä, joita it-asiantuntijat käsit-

televät ITMS-työkalun avulla. ITSM-työkalut ovat kehittyneet vuosien, saatossa ja nykyään 

niillä voi hallita muitakin liiketoiminnan prosesseja kuin vai IT-palveluita ja IT-laitteita 

(Motodata, 2022.) ITSM-työkalun avulla IT-osastot voivat tukea ja valvoa paremmin tuo-

tantoympäristöä. ITSM-työkalut helpottavat IT-palvelujen hallintaan ja siihen liittyviä teh-

täviä ja työnkulkuja (Gartner, n.d.) 

2.1.3  Service Desk 

Service Desk (suomeksi palvelupiste) vastaa päivittäisistä palvelupyynnöistä ja niiden rat-

kaisemisesta. Service Deskin työntekijät ovat koulutettu tukemaan palveluita. Service Des-

killä on käytössä työkaluna tietokanta, joka sisältää artikkeleina usein kysyttäjä kysymyksiä, 

jotka edesauttavat nopeamman tikettien ratkomisen. (Haimi & Huovinen 2018, 65)  

Nousiainen et al. (2017) mukaan Service Desk voidaan määritellä Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL):n mukaan: ”Palvelupisteen tehtävänä on palauttaa häiriötilan-

teissa normaali palvelutuotanto niin pian kuin mahdollista. Se on toiminto, joka muodostuu 

nimetystä joukosta asiantuntijoita, jotka vastaavat eri kanavien kautta tulleisiin tuki- - ja 

neuvontapyyntöihin. Palvelupiste käsittelee tukipyyntöjä ja eskaloi tarvittaessa muille asi-

antuntijaryhmille tai prosesseille”. 

Helpdesk on osa Service Deskiä, joka taas kuuluu IT-palveluhallintaan. Helpdeskin tavoit-

teena on ratkoa ja korjata IT-ongelmia, mutta se ei keskity toimintaympäristön uudistami-

seen tai kehitykseen. Service Desk tarjoaa laajempaa palvelua häiriöiden selvittelyjen li-

säksi, joita ovat palvelupyynnöt, laitehankinnat, asennukset ja käyttäjätilien hallinta. Service 

Deskissä kehitetään ja päivitetään toimintaympäristöä erilaisten pyyntöjen kautta, joita ovat 

muutospyynnöt ja ongelmat. Service Desk toimii keskitettynä kontaktipisteenä, joka hoitaa 
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kommunikaation muiden toimittajien kanssa niiden liittyessä palvelunpyyntöön. (Dahl, 

2021) 

Service Deskin tarkoituksena on tarjota sovittuja palvelutasoja sekä hallita sovelluksia, tek-

nologiaan, ja infrastruktuuri, jotka tuottavat palveluita. Service Desk toimii kaikille IT-käyt-

täjille keskeisenä yhteyspisteenä. Service Deskin tehtävät ITIL 2011 mukaan ovat kuvattuna 

kuvassa 8. Nämä tehtävät ovat: pyyntöjen ratkaiseminen, eskalointi ja sulkeminen sekä käyt-

täjäkommunikointi. (Microfocus n.d)  

 

Kuva 8. Service Deskin tehtävät (ITIL 2011) 

Service Deskin työntekijöiden roolit ovat kuvattuna alla olevassa taulukossa 3. Service Des-

kin roolit ovat seuraavat: käyttäjä, Service Deskin työntekijä ja esihenkilö. Käyttäjän tehtävä 

on luoda ja hyväksyä pyyntöjä.  Service Desk työntekijän vastuulla on vastaanottaa ja rat-

kaista pyynnöt palvelutasosopimuksen puitteisessa sekä kommunikoida käyttäjän kanssa. 

Service Desk esihenkilön tehtävänä on ohjata ja kehittää tiimiä, raportoida johdolle ja kantaa 

vastuuta kaikista pyynnöistä. (Microfocus, n.d) 

 

 

 

 

 

 

Puheluiden kirjaus, 
luokittelu ja priorisointi.

Ensimmäisen tason 
tutkinnan ja ongelman 

diagnoosin tarjonta.

Häiriöpyyntöjen tai 
palvelupyyntöjen 

ratkaiseminen.

Pyyntöjen eskalointi, joita ei 
voida ratkaista sovituissa. 

Palvelusopimusajassa.

Ratkaistujen pyyntöjen 
sulkeminen.

Kommunikointi käyttäjän 
kanssa, jossa pidetään ajan 

tasalla pyyntöjen 
edistymiset, lähestyvät 

muutokset, sovitut 
palvelunkatkokset.
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Taulukko 3. Service Desk roolit ja vastuut 

Rooli Vastuu 

Käyttäjä - Ilmoittaa IT-palveluihin liittyvät pyynnöt palvelukeskukseen tai itsepalvelusivun 

kautta 

- Hyväksyy ratkaistut palvelupyynnöt 

Service 

Desk 

työntekijä 

- Rekisteröi häiriöt, palvelupyynnöt, muutospyynnöt ja ongelmat sekä ohjaa oikealla 

tukiryhmälle 

- Ratkaise palvelupyynnöt 

- Tarjoaa pyynnöstä käyttäjälle tilapäivityksiä palvelupyynnöistä 

- Vahvista tukiryhmien tarjoamat ratkaisut 

- Ilmoittaa pyyntöjen ratkaisut käyttäjälle 

- Seuraa ja monitoroi palvelupyyntöjen palvelutasoa Service Level Agreement (SLA)  

- Kommunikoi palvelukatkoksista käyttäjille 

 

Service 

Desk esi-

henkilö 

- Nimittää työntekijät vaadittuihin rooleihin 

- Hallitsee Service Deskin resursseja ja toimintaa 

- Osallistu kokouksiin, jotka liittyvät IT-muutoshallintaan 

- Raportoi johdolle 

- On kokonaisvastuussa kaikista Service Deskin pyynnöistä 

- Seuraa ja raportoi Service Deskin suorituskykyä 

- Kehittää ja parantaa Service Deskiä 

 

 

2.1.4  ITIL 

ITIL kuvaa IT-palveluhallinnan parhaita käytäntöjä ja on syntynyt 80-luvulla Britannian hal-

lituksen toimeksiannosta. ITIL on rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Cabinet Office, 

joka on osa Britannian hallitusta. ITIL:n tavoitteena on ohjata parhaalla tavalla IT-palveluja 

ja niiden prosesseja (ITIL 2011, 68). ITIL muodostuu viidestä kehyksestä, joita päivitetään 

vuosien varrella. Nämä kehykset ovat: palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, 

palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen. ITIL:stä on vuoteen 2019 mennessä jul-

kaistu neljä eri versiota ja viimeisin versio on nimeltään ITIL 4. (Simpllearn, 2022) 

2.2  Mittarit 

Mittaamisella on kaksi tavoitetta, jotka ovat havainnot ja pullonkaulat prosesseissa. Havain-

not prosesseissa nähdään tehtyjen kehitystoimenpiteillä ja niiden mittaamisella. Mittaamisen 

toinen tavoite on löytää pullonkaulat, jotka paljastavat poikkeavuuksia, kun mittarit heilah-

televat. (Ambientia, 2019) 
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Kuinka valita hyvät mittarit 

CGI:n ketterien menetelmien konsultti esittää blogikirjoituksessa alla olevan listauksen, hy-

vien mittarien valitsemiseksi. Mittarin valinnassa aluksi kartoitetaan mitä halutaan saavuttaa 

ja mikä on mittaamisesta syntynyt lopputulos. Tämän jälkeen määritetään mittaamisen per 

lopputulos, valitaan mittari sekä laskentasääntö. Vastuuhenkilö on vastaa mittarin analysoin-

nista. Mittarit voidaan visualisoida valvontanäyttöjen avulla. (CGI, 2021)  

- mitä hyötyä mittari tuo ja mitä halutaan saavuttaa 

- määritä mitä mittareilla halutaan tavoitella ja mikä on lopputulos 

- mitä mitataan per lopputulos 

- mittarin valinta 

- laskentasääntö 

- vastuuhenkilö 

- visualisointi 

2.2.1  Key Performance Indicator 

KPI eli Key Performance Indicator, joka suomeksi tarkoittaa mitattava arvo. KPI-mittarit 

kertovat kuinka organisaatio voi saavuttaa liiketoiminnalle asetetut tavoitteet. KPI-mitta-

reilla voidaan mitata esimerkiksi liiketoiminnan suorituskykyä, sisäisiä prosesseja, myyntiä 

tai asiakastukea (Turunen, 2020). KPI-mittareiden rakentamisessa voidaan käyttää Peter 

Druckerin SMART-ajattelua, joka on esitetty kuvassa 9. Mittareiden määrittelyssä tavoitel-

laan selkeyttä, mitattavuutta, realistisyyttä, merkityksellisyyttä ja aikataulutusta. KPI-mitta-

reiden määritellyssä tulee ottaa huomioon niiden tukevan niin johdon kun työntekijöidenkin 

toimintaa. (Folcan, 2022) 
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Kuva 9. KPI-mittareiden luomisen tavoitteet 

2.2.2  IT-palveluhallintamittarit 

IT-palveluhallintaa mitataan IT-mittareilla, jotka kertovat IT-tukitiimin suorituskyvystä. 

Palveluhallintajärjestelmän työkalut tarjoavat omia raportointiominaisuuksia, joilla tiketti-

dataa voidaan seurata ja analysoida (Motodata, 2022). IT-palveluhallinnan metriikkamalli 

on esitetty kuvassa 10. Metriikkamallin mukaan IT-palveluhallinta koostuu: operationaali-

sista mittareista, KPI-mittareista, keskeisistä suoritustekijämittareista, valvontanäytöistä ja 

niiden tuloksesta.  

 

Kuva 10. R.A Steinbergin IT-palveluhallinnan metriikkamalli (Hamranová et al. 2020; R.A 

Steinbergin, 2013) 

Tavoite

Selkeys

Mitattavuus

RealistinenMerkityksellinen

Aikataulutettu
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IT-mittarit voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka ovat: Service Level Agreement (SLA)-

mittarit, jotka sisältävät palvelutasosopimuksen mittarit, sisäiset mittarit, jotka sisältävät pal-

veluntuottajan omat mittarit, sekä operational level agreement (OLA)-mittarit, joilla mita-

taan sisäistä hankintasopimusta. (Nousiainen et al. 2017) 

SLA eli suomeksi palvelutasosopimus kuvastaa asiakkaan ja IT-palvelutuottajan välistä pal-

velutason sopimusta sekä mittausta. SLA kuvaa IT-palvelua, dokumentoi tavoitteet, vastuut 

ja sanktiot. Ylittyneistä SLA-mittareista riippuen, tehdystä sopimuksesta on määritelty sank-

tion toimittajan ja asiakkaan välillä. (Nousiainen et al. 2017) 

Taulukossa 4 on kuvattuna SLA-mittarit, mittareiden omistajat, kuvaus, käyttötarkoitus ja 

mistä tieto haetaan mittareihin.  

Taulukko 4. SLA-mittarit (Nousiainen et al. 2017) 

 

 

OLA-mittari eli sisäinen hankintasopimus tehdään palvelutuottajan ja toisen oman sisäisen 

organisaation osan välillä. OLA-mittareiden tehtävänä on tukea palvelutuottajan IT-palve-

lujen tuottamista asiakkaalle sekä määritellä tarjottavat hyödykkeet tai palvelut. OLA-mit-

tareissa ei yleensä ole määriteltyjä sanktioita, sillä niiden mittarit on tarkoitettu palvelutuot-

tajan tehokkuuden ja laadun seurantaan. (Nousiainen et al. 2017) 

SLA-mittari Reaaliaikaisten  

Palvelukanavien 

mittarit 

Ensikontaktin 

ratkaisuaste 

Ei-reaaliaikaisten 

palvelukanavien 

mittarit 

Kohtaamisky-

selyt 

Omistaja Asiakaspalvelun esi-

henkilö 

Asiakaspalvelun 

esihenkilö 

Asiakaspalvelun 

esihenkilö 

Asiakaspalvelun 

esihenkilö 

Mittarin ku-

vaus 

Mittari kuvaa palvelun 

prosentuaalista onnistu-

mista asiakkaan kanssa 

sovittua tavoitetasoa 

vasten 

Mittari kuvaa 

Service Deskin 

kykyä ratkaista 

häiriöitä ja pal-

velupyyntöjä en-

simmäisen yh-

teydenoton 

(kontaktin) ai-

kana 

Mittari kuvaa pal-

velun prosentuaa-

lista onnistumista 

asiakkaan kanssa 

sovittua tavoiteta-

soa vasten 

Mittari kuvaa 

asiakkaiden ja 

käyttäjien tyyty-

väisyyttä palve-

lutasoon ja tuki-

pyyntöjen rat-

kaisuihin 

Mittarin 

käyttötarkoi-

tus 

Asiakaspalvelun resur-

sointi 

Asiakasrapor-

tointi, sisäinen 

kyvykkyyden 

seuranta, mark-

kinointi,tuotan-

tomallin opti-

mointi 

Asiakaspalvelun 

resursointi 

Asiakaspalvelun 

ja ratkaisuosaa-

misen kehittämi-

nen esimerkiksi 

koulutuksella ja 

ohjeistuksella 

Tiedon lähde Tieto kerätään järjestel-

mästä, jolla kontakteja 

hallitaan 

Toiminnanoh-

jausjärjestelmä 

Toiminnanohjaus-

järjestelmä 

Kyselylomake 
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Taulukossa 5 on kuvattuna SLA-mittarit, mittareiden omistajat, kuvaus, käyttötarkoitus ja 

mistä tieto haetaan mittareihin.  

Taulukko 5. OLA-mittarit (Nousiainen et al. 2017) 

OLA-mit-

tari 

1. tason rat-

kaisuaste 

Ratkaisuaika Avoimien ja 

suljettujen 

tukipyyntö-

jen luku-

määrä 

Suljettujen 

tukipyyntö-

jen luku-

määrä 

Asiakastyytyväisyys 

Omistaja Asiakaspal-

velun esi-

henkilö 

Häiriönhal-

lintaproses-

sin omistaja 

(häiriöt) Pal-

velupyyntö-

prosessin 

omistaja 

(palvelu-

pyynnöt) 

Asiakaspal-

velun esi-

henkilö 

Asiakaspal-

velun esi-

henkilö 

Asiakaspalvelupää 

likkö 

Mittarin 

kuvaus 

Mittaa ser-

vice deskin 

osaamista ja 

kyvykkyyttä 

Mittaa tuki-

pyyntöjen 

käsittelyn 

keskimää-

räistä koko-

naiskestoa 

sen avaami-

sesta sulke-

miseen 

Mittaushet-

kellä avoi-

mena ole-

vien häiriöi-

den ja palve-

lupyyntöjen 

määrä 

Mittausjak-

son aikana 

suljettujen 

tukipyyntö-

jen luku-

määrä. Mit-

tari kuvaa 

tehtyä työ-

määrää ja 

volyymejä. 

Asiakastyytyväisyysmit-

taus 

Mittarin 

käyttötar-

koitus 

Markki-

nointi, sisäi-

nen kyvyk-

kyyden seu-

ranta, tuo-

tantomalln 

optimointi 

Häiriönhal-

lintaproses-

sin ja palve-

lupyyntöpro-

sessin tehok-

kuuden seu-

ranta 

Resurssien 

kohdista-

minen 

Työn uudel-

leen organi-

sointi ja re-

surssien 

kohdentami-

nen 

Asiakastyytyväisyyden 

ja palvelujen paranta-

minen 

Tiedon 

lähde 

Toiminnano-

hjausjärjes- 

telmä 

Toiminnano-

hjausjärjes- 

telmä 

Toiminnano-

hjausjärjes- 

telmä 

Toiminnano-

hjausjärjes- 

telmä 

Tiedot kerätään kyse-

lyillä 
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3  Data-analytiikka  

Tässä luvussa käsitellään data-analytiikan perusteet ja prosessit. Luvussa käsitellään myös, 

kuinka data mallinnetaan, analysoidaan sekä visualisoidaan data-analytiikka työkalulla. 

Data, joka suomeksi tarkoittaa tietoa, on digitaalisesti tallennettua ja koneellisesti luettavaa 

merkeistä ja eri symboleista koostuvaa informaatiota. Data voi olla esimerkiksi tekstiä, tau-

lukkoja, äänitiedostaja, kuva yms. Dataa jalostamalla syntyy informaatiota, jota voi hyödyn-

tää päätöksenteossa. (Avoindata.fi, 2021.) Informaatio on tietoa, jota on jalostettu ymmär-

rettävään muotoon. Informaatiota voivat olla esimerkiksi keskiarvot, tunnusluvut, trendiku-

vaajat yms. (Martinsuo & Karri 2017, 19) 

Datan jalostamisen vaiheet päätöksenteoksen tueksi voidaan kuvata kuuden vaiheen avulla, 

jotka ovat datan keruu, datan käsittely, kuvaileva data-analyysi, aineiston analyysi, kvanti-

tatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon yhdistäminen ja vaihtoehtojen vertailu. (Martinsuo & 

Kärri 2017, 20) 

Datasta saatu informaatio voidaan jaella kuvan 11 mukaisesti neljään asiakkaan saamaan 

tiedon tasoon eri palveluasteilla. Data palveluna tarkoittaa tiedon keräämisen, tallentamisen 

ja siirtämisen, esimerkiksi tietokanta, joka sisältää mittaustuloksia. Informaatio palveluna 

tarkoittaa visuaalista tai laskettua tietoa raporteissa, joka on syntynyt kerätystä raakadatasta. 

Tietämys palveluna tarjoaa yksityiskohtaisempaa tulkintaa kerätyn datan saadusta informaa-

tiosta. Viisaus palveluna tarkoittaa, että tarjotaan toimintavaihtoehtoja siihen, kuinka tulee 

toimia saadun informaation perusteella. (Martinsuo & Kärri 2017, 22)  
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Kuva 11. Palvelutasoilla asiakkaalle tuotettavan tiedon jalostusaste. (Martinsuo & Kärri 

2017, 22)  

3.1  Data-analytiikan menetelmät 

Data-analytiikka koostuu menetelmistä ja käytännöistä, joilla tähdätään parempaan päätök-

sentekoon. Yritysmaailmassa data-analytiikalla haetaan kustannusten säästöjä tai liikevaih-

don kasvattamista. Data-analytiikka koostuu useammasta prosessointivaiheesta, jossa dataa 

jalostamalla haetaan informaatiota päätöksentekoon. Informaatiosta saadun tiedon tavoit-

teena on ennakoida tulevaa ja tukea sillä päätöksentekoa. Ennakoidun tiedon avulla voidaan 

esimerkiksi välttää taloudellisen vahingon syntymistä puuttumalla esimerkiksi analyysissä 

havaittuihin ongelmiin. (Martinsuo & Kärri 2017, 125)  

Data-analytiikan menetelmät voidaan jakaa kuuteen eri analytiikkamuotoon, jotka ovat: 

deskriptiivinen analytiikka, diagnostiivinen analytiikka, prediktiivinen analytiikka, preskrip-

tiivinen analytiikka, ennaltaehkäisevä analytiikka ja autonominen analytiikka. Taulukossa 6 

on kuvattuna analytiikan muodot sekä apukysymykset, jotka ohjaavat analytiikka menetel-

män valinnassa. (Jussila et al. 2019) 
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Taulukko 6. Data-analytiikan menetelmät (Jussila et al. 2019) 

Data-analytiikan menetelmä Apukysymykset, jotka ohjaavat analytiikka menetelmän 

valinnassa 

Deskriptiivinen analytiikka Mitä liiketoiminnassa on tapahtunut?  

Kuinka paljon, kuinka usein?  

Mitä toimenpiteitä tarvitaan? 

Diagnostiivinen analytiikka Miksi näin on tapahtunut? 

Prediktiivinen analytiikka Mitä tapahtuu, jos nämä trendit jatkuvat?  

Mitä tapahtuu seuraavaksi?  

Mitä todennäköisesti tapahtuu tulevaisuudessa?  

Preskriptiivinen analytiikka Mitä tapahtuu, jos kokeillaan tätä?  

Mikä on parasta mitä voi tapahtua?  

Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä? 

Ennaltaehkäisevä analytiikka Kuinka voimme välttää tilanteen?  

Mitä tulisi tehdä enemmän? 

Autonominen analytiikka Mitä voimme oppia datasta? 

 

Tiedonlouhinnan standardimalli Cross-industry standard process for data mining (CRISP-

DM) kuvaa tiedonkäsittelyn elinkaarta kuuden vaiheen prosessimallilla. Tämä malli otettiin 

käyttöön vuonna 1999 tiedonlouhintaprosessien standardisoimiseksi, ja sitä käytetään yh-

tenä yleisimmin käytetystä tiedonlouhinta-, analytiikka- ja datatiedeprojekteissa. CRISP-

DM mallin vaiheet ovat liiketoiminnan ymmärtäminen, datan ymmärtäminen, datan jalosta-

minen, mallinnus, arviointi ja käyttöönotto. (Jussila et al. 2019) 

3.2  Business Intelligence ja BI-työkalu 

Business intelligence, joka on suomeksi liiketoimintatiedon hallinta, tarkoittaa toimintaa, 

jossa organisaatio kerää, analysoi ja hyödyntää dataa liiketoiminnan päätöksissä. Business 

intelligencen tehtäviä voidaan kuvata BI-prosessimallin avulla kuva 12. Prosessimalli jakau-

tuu viiteen tehtävää, jotka ovat: tietotarpeiden määrittely, tiedon hankinta, tiedon proses-

sointi ja analysointi, tiedon jakaminen ja tiedon hyödyntäminen. Tietotarpeiden määrittely 

tehtävässä tavoitellaan turhan tiedon minimointia, oikean tiedon jalostamista ja tietotarpei-

den kartoitusta. Tiedonhankinta tehtävä tähtää useammasta lähteestä kerättyyn tietoon. Tie-

don prosessointi ja analysointitehtävässä tiedon laatu luokitellaan, arvioidaan ja varastoi-

daan. Tiedon jakamisen tehtävässä tieto jaetaan eteenpäin päätöksentekijöille ja organisaa-

tion muille työntekijöille. Tiedon hyödyntäminen ja palaute tehtävässä tehdään päätöksiä 
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analyysin perusteella, ja annettaan palautetta tiedon hyödyllisyydestä sekä tarpeellisuudesta.  

(Jussila et al. 2019) 

 

Kuva 12. BI-tehtävät 

Liiketoimintatiedon hallinnan tukena voidaan käyttää BI-järjestelmää, jonka avulla data voi-

daan muuttaa informatiivisiksi havainnoiksi. BI-raportoinnin avulla voidaan esimerkiksi: 

havaita trendejä, laatia vertailuanalyysejä, optimoida toimintoja ja suorituskykyä, ennustaa 

menestystä sekä ymmärtää paremmin asiakasymmärrystä. (Meltwater, 2022) BI-järjestel-

män avulla voidaan tietoa koota eri järjestelmistä yhteen paikkaan ja analysoida tietoa tul-

kittavaan muotoon yli järjestelmärajojen. BI-järjestelmän käytön hyötynä voidaan pitää ma-

nuaalisen työn vähenemisen, jolloin aikaa säästetään, sekä ajankohtaisen tiedon saamisen. 

BI-järjestelmän avulla tietoa voidaan jakaa organisaatiossa rajatulle henkilöille, jotka tarvit-

sevat tietoa työssään. BI-järjestelmän käyttöönotto edellyttää, että datan keräämisen proses-

sit ovat määritelty ja data on kypsää. (Väisänen, 2019) 

Pinjan tiedolla johtaminen teollisuusyrityksessä oppaan mukaan BI- järjestelmän käyttöön-

ottoa suositellaan, kun: käsiteltävää dataa on paljon, eikä sitä saada käytettyä tehokkaasti, 

tietolähteitä on paljon ja niissä oleva tieto halutaan yhdistää yhteen paikkaan. Datan yhdis-

teleminen manuaalisesti vie liikaa aikaa ja siinä syntyy virheitä, halutaan saada kilpailuetua 

datan avulla, eikä dataa ole varaa olla käyttämättä hyödyksi. (Pinja, 2020) 

BI-
tehtävät

Tietorapeiden 
määrittely

Tiedon 
hankinta

Tiedon 
prosessointi ja 

analysointi 

Tiedon 
jakaminen

Tiedon 
hyödyntäminen
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BI-markkinoilla on tarjolla erilaisia työkaluja erilaisten liiketoimintatiedon käyttötarkoituk-

siin. Dashboardit ja visualisointityökalut auttavat hahmottamaan informaation visuaalisesti 

kuvina tai malleina. BI-työkalut voidaan jakaa kahteen ryhmään klassiseen, jossa keskipis-

teenä on sisäinen liiketoimintatieto, ja moderni, jossa sisäisen tiedon lisäksi huomioidaan 

ulkoinen tieto eri lähteistä. (Meltwater, 2022) Power BI kuuluu Microsoftin työkaluperhee-

seen ja on Business Intelligence-ohjelmisto. Power BI-työkalun avulla dataa voidaan yhdis-

tää, muuttaa ja siistiä. Lisäksi työkalun avulla voidaan luoda tietomalleja, visualisoida kaa-

voja ja diagrammeja. Työkalu käyttää Data Analysis Expressions (DAX)-kaavakieltä, joka 

mahdollistaa matemaattisten yhtälöiden ja tunnuslukujen luomisen. (Jussila et al. 2019) 
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4  Haastattelut ja mittareiden määritykset 

Tässä kappaleessa käsitellään tiedonhakua, joka on pohjana uusien mittareiden määrityk-

selle. Tämän diplomityössä tiedonhakumenetelmänä hyödynnetään haastattelua, jonka tar-

koituksena on kartoittaa palvelutason kehittämiseen tarvittavat uudet mittarit.  

Diplomityön tavoitteena on luoda kolme uutta valvontanäytön kokonaisuutta, jotka sisältä-

vät johdolle tarkoitetut mittarit, työntekijöiden operatiiviset mittarit ja automatisoidut häly-

tysmittarit.  

4.1  Haastattelut 

Teemahaastattelua voidaan kuvata lomake- ja avoimen haastattelun välimuodoksi. Teema-

haastattelun nimitys tulee, siitä että se kohdentuu tiettyihin teemoihin, joihin keskusteluissa 

syvennetään. Teemahaastattelussa haastateltavien määrä on tavanomaisesti melko suppea, 

ja sen aihepiiri on tiedossa, mutta siitä puuttuu tavanomainen muoto ja järjestys verrattaessa 

strukturoituun haastatteluun. Teemahaastattelussa kysymysalueen pääpiirteet on määritelty 

ja kysymysten muotoilu esitetään suosituskysymyksinä. (Hirsijärvi & Hurme, 1995. 49-52) 

Uusien mittareiden kartoitus toteutetaan palvelukeskuksen henkilöstön teemahaastatteluina. 

Haastatteluissa tavoitteena on löytää avainkysymykset, joihin haetaan vastauksia uusista 

mittareista, kun halutaan parantaa palvelutasoa sekä sen seurantaa. Haastatteluista kerätyt 

avainkysymykset tulevat olemaan pohjana uusien mittareiden tekniseen sovelluskehitykseen 

valituilla teknologioilla. 

Teemahaastattelut jakautuivat kolmeen aiheeseen: palvelutason seurantaan johdon näkökul-

masta, palvelutason seurantaan työntekijän näkökulmasta ja automaattisiin hälytysmittarei-

hin. Haastatteluihin valitut työntekijät toimivat palvelukeskuksen johtoasemassa sekä asia-

kasvastaavina, joilla on laaja ymmärrys toimeksiantojen työstämisestä. Haastattelut toteutet-

tiin eri ajankohtina tiimipalavereissa sekä kahdenkeskisissä palavereissa vapaamuotoisesti 

pitäen yllä teemahaastattelun teemaa. Taulukossa 7 haastattelun teemat ja haastateltavan 

asema.  
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Taulukko 7. Teemahaastattelut 

Haastattelun teema Haastateltavan asema 

Nykyinen palvelutason mittarit (johto) Palvelukeskuksen johto 

Nykyinen palvelutason mittarit (työntekijä) Palvelukeskuksen tikettityötä tekevä tiimi 

Parempi palvelutason seuraaminen (johto) Palvelukeskuksen johto 

Parempi palvelutason seuraaminen (työntekijä) Palvelukeskuksen tikettityötä tekevä tiimi 

Hälytysmittareiden automatisointi Palvelukeskuksen johto 

Palvelukeskuksen tikettityötä tekevä tiimi 

 

4.2  Haastatteluiden tulokset 

Haastatteluiden tulokset teemoittain on kuvattu ala olevien listauksien avulla. Listat on luotu 

teemahaastatteluista kerättyjen muistinpanojen perusteella. Haastatteluiden teemat olivat: 

nykyinen palvelutason mittarit (johto), nykyinen palvelutason mittarit (työntekijä), parempi 

palvelutason seuraaminen (johto), parempi palvelutason seuraaminen (työntekijä), hälytys-

mittareiden automatisointi. 

Nykyinen palvelutason mittarit (johto) 

- palvelutasoa seurataan listanäkymän kautta, joka edellyttää käyttäjältä manuaalista 

työtä tiedon saamiseen. 

- palvelutasoa joudutaan etsimään eri tietotauluista ja täsmentämään hakuehtoja. 

- visuaalisia mittareita ei ole käytössä. 

- eri asiakasyrityksiä ei ole filteröity erikseen, jonka vuoksi tiedot on haettava useam-

massa eri taulusta. 
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Parempi palvelutason seuraaminen (johto) 

- asiakastyytyväisyys (happysignals) 

- asiakkaiden kokonaismäärä 

- SLA:n-täsmällisyys asiakkaittain 

- SLA:n läpimenoaika ja ylittyneet per työntekijä kuukaudessa 

- SLA:n vastausaika per asiakkuus/tiimi 

- tikettien määrä per työntekijä kuukaudessa ja tästä jako per asiakas 

- läpimenoaikojen kehitys 

- tiketit, jotka on ollut pidempään auki 

- tikettien kokonaiskesto 

- tiketit, jotka ovat olleet pysähdyksissä pidempään ja niiden keskimääräinen kesto 

- ensimmäisessä vaiheessa käytetään mahdollisimman yksinkertaisia mittareita, joita 

voidaan hienojakoistaa myöhemmissä vaiheissa 

Nykyinen palvelutason mittarit (työntekijä) 

- palvelutasoa seurataan listanäkymän kautta, joka edellyttää käyttäjältä manuaalista 

työtä tiedon saamiseen.  

- palvelutasoa joudutaan etsimään eri tietotauluista ja täsmentämään hakuehtoja.  

- visuaalisia mittareita ei ole käytössä, joka helpottaisi työn seuraamisen hahmotta-

mista.  

- asiakasvastaavan käytössä ei ole oma asiakaskohtaista valvontanäyttöä, joka sisäl-

täisi asiakaskohtaiset mittaristot. Tiedot haetaan listanäkymästä ja hakuehtoja tulee 

manuaalisesti täsmentää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Parempi palvelutason seuraaminen (työntekijä) 

- halutaan työkalu, joka mahdollistaa toimeksiantojen ajankohtaisen seuraamisen koko 

tiimin käyttöön.  

- halutaan visuaalinen mittaristo, josta voi seurata nykyisten toimeksiantojen tilat ja 

asiakasyritysten nimet. Tämä mittaristo tulee koostumaan seuraavista tauluista: häi-

riö, problem, demand ja change.  

- halutaan mittaristo, josta voi seurata visuaalisesti palveluajan jäljellä olevat prosentit 

sekä ajat.  

- halutaan mittaristo, josta voi nähdä olemassa olevien toimeksiantojen tilat.  

- halutaan mittaristo, josta voi nähdä olemassa olevien toimeksiantojen yritysasiakkai-

den nimet sekä tilat.  

- halutaan visuaalinen mittaristo, josta voi seurata, jos toimeksiantoja ei ole päivitetty 

kolmeen päivään. Mittaristossa tulisi olla näkyvillä asiakasyrityksen nimi sekä toi-

meksiannon tila.  

- halutaan, että uudet mittaristot liitettäisiin tiimin käytössä olevaan valvontanäyttöön.  

- halutaan, että uudet mittarit jaotellaan valvontanäytön eri sivuille, jotta tietoa ei ole 

liikaa yhdellä sivulla.  

- halutaan asiakasvastaavan käyttöön oma asiakaskohtainen valvontanäyttö, joka si-

sältää asiakaskohtaisen toimeksiantojen mittaristot seurantaa varten.  
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Hälytysmittareiden automatisointi 

- halutaan nopeuttaa toimeksiantojen reagointia lisäämällä hälytysilmoitukset tiimi-

kohtaisiin Team Chat-ryhmiin.  

- tällä hetkellä hälytysmittarit tulevat tiimin valvontanäytölle listanäkymään ja sähkö-

posti-ilmoituksena.  

- halutaan, että tiimikohtaisiin Team Chat-ryhmiin tulee ilmoitus, kun uusi toimeksi-

anto on luotu tai päivitetty.  

- halutaan ilmoitus korkeatasoisesta toimeksiannosta tiimikohtaisiin Team Chat-ryh-

miin.  

- halutaan, että ilmoituksesta tulevat vain siihen Team Chat-ryhmän, joka käsittelee 

kyseistä toimeksiannon asiakasyritystä.  

- halutaan, että ilmoitusviestistä löytyy linkki toimeksiantoon, toimeksiannon priori-

teetti, otsikko ja kuvauskenttä.  

4.3  Mittariehdotukset ja määrittelyt 

Haastatteluiden perusteella diplomityöntekijä päätyi alla olevien alakappaleiden määrityk-

siin, jotka toimivat teknisen osuuden pohjana. Mittareiden määrityksien valinnassa otettiin 

huomioon teknologian mahdollistama toteutus. Mittarit ovat jaettu kolmeen osaan: johdon 

mittarit, työntekijän mittarit ja hälytysmittarit.  

4.3.1  parempi palvelutason seuraaminen (johto) 

Johdon seurantaan tarkoitetut mittarit on jaettu kolmeen valvontanäyttöön. Ensimmäinen 

valvontanäyttö sisältää mittarit, joilla mitataan tiimin palvelutasoa (taulukko 8). Toinen val-

vontanäyttö sisältää mittarit, joilla mitataan yksittäisen työntekijän palvelutasoa (taulukko 

9). Kolmas valvontanäyttö sisältää mittarit, joilla mitataan valitun asiakkaan palvelutasoa 

(taulukko 10). 

Taulukossa 8 esitetään tiimin palvelutason valitut mittarit ja käyttäjätarinat. Tiimikohtaiset 

mittarit tukevat johtoa ylläpitämään ja seuraamaan kyseisen tiimin palvelutasoa.  
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Mittarit on valittu haastatteluiden pohjalta, jossa tarkoituksena on tuoda johdolle työkalu, 

joka sisältää mittarit tiimin palvelutason seurantaan. Tekniset määritykset ovat kuvattu (liite 

1). 

Taulukko 8. Tiimin palvelutason seuranta 

Mittari Käyttäjätarina 

1. Tikettimäärät per työntekijä tiimissä Käyttäjänä haluan tietää kuinka tikettimäärät jakau-

tuvat tiimityöntekijöiden kesken 

2. Tikettimäärät per asiakas Käyttäjänä haluan tietää kuinka tikettimäärät jakau-

tuvat asiakkaiden kesken 

3. Keskimääräinen kokonaiskesto SLA-

tiimissä 

Käyttäjänä haluan tietää mikä on SLA:n keskimää-

räinen kokonaiskesto tiimissä 

4. Keskimääräinen kokonaiskesto SLA 

per asiakas 

Käyttäjänä haluan tietää mikä on SLA:n keskimää-

räinen kokonaiskesto per asiakas 

5. Ylittynyt SLA per työntekijä Käyttäjänä haluan tietää kuinka ylittyneet SLA:t ja-

kautuvat tiimityöntekijöiden kesken 

6. Ylittynyt SLA per asiakas Käyttäjänä haluan tietää kuinka ylittyneet SLA ti-

kettimäärät jakautuvat asiakkaiden kesken 

 

Työntekijän palvelutason seurantaan liittyvät mittarit ja käyttäjätarinat on kuvattuna taulu-

kossa 9. Tiimikohtaiset mittarit tukevat johtoa ylläpitämään ja seuraamaan kyseisen työnte-

kijän palvelutasoa. Mittarit on valittu haastatteluiden pohjalta, jossa tarkoituksena on tuoda 

johdolle työkalu, joka sisältää mittarit työntekijän palvelutason seurantaan. Tekniset määri-

tykset ovat kuvattuna (liite 2).  
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Taulukko 9. Työntekijän palvelutason seuranta 

Mittari Käyttäjätarina 

1. Työntekijän tikettimäärät Käyttäjänä haluan tietää työntekijän tikettimäärät 

2. Työntekijän tikettimäärät per asiakas Käyttäjänä haluan tietää kuinka työntekijän tiketti-

määrät jakautuvat asiakkaiden kesken 

3. Työntekijän keskimääräinen kokonais-

kesto SLA 

Käyttäjänä haluan tietää mikä on työntekijän 

SLA:n keskimääräinen kokonaiskesto 

4. Työntekijän keskimääräinen kokonais-

kesto SLA per asiakas 

Käyttäjänä haluan tietää mikä on työntekijän 

SLA:n keskimääräinen kokonaiskesto per asiakas 

5. Työntekijän ylittyneet SLA:t Käyttäjänä haluan tietää työntekijän ylittyneiden 

SLA määrät 

6. Työntekijän ylittyneet SLA:t per asiakas Käyttäjänä haluan tietää työntekijän ylittyneiden 

SLA määrät per asiakas 

 

Asiakasyrityksen palvelutason seurantaan liittyvät mittarit ja käyttäjätarinat on kuvattuna 

taulukossa 10. Asiakasyrityksen mittarit tukevat johtoa ylläpitämään ja seuraamaan kyseisen 

asiakkaan palvelutasoa. Mittarit on valittu haastatteluiden pohjalta, jossa tarkoituksena on 

tuoda johdolle työkalu, joka sisältää mittarit palvelutason seurantaan. Tekniset määritykset 

on kuvattu (liite 3). 

Taulukko 10. Asiakasyrityksen palvelutason seuranta 

Mittari Käyttäjätarina 

1. Tikettimäärät viimeiset 12 kk Käyttäjänä haluan tietää mitkä ovat valitun asiak-

kaan tikettimäärät viimeisen 12 kk aikana 

2. Prioriteetit viimeiset 12kk Käyttäjänä haluan tietää mitkä ovat valitun asiak-

kaan tikettien prioriteetit viimeisen 12kk aikana 

3. SLA sopimuksen ylittyneet tiketit viimeiset 

12 kk 

Käyttäjänä haluan tietää mitkä ovat valitun asiak-

kaan ylittyneiden SLA:n määrät viimeisen 1 2kk 

aikana 

4. Keskimääräinen kokonaiskesto SLA Käyttäjänä haluan tietää mitkä ovat valitun asiak-

kaan SLA:n kokonaiskesto viimeisen 12kk aikana 

5. Keskimääräinen response SLA Käyttäjänä haluan tietää mitkä ovat valitun asiak-

kaan SLA:n keskimääräinen reagointiaika viimei-

sen 12kk aikana 
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4.3.2  parempi palvelutason seuraaminen (työntekijä) 

Parempi palvelutason seuraaminen työntekijöiden näkökulmasta on haastatteluiden perus-

teella jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kattaa palvelukeskuksen työntekijän työkalun 

ja toinen osa asiakasvastaavan työkalun.  

Työntekijän operatiivisen työn seurantaan liittyvät mittarit ja käyttäjätarinat on kuvattuna 

taulukossa 11. Operatiiviset mittarit tukevat työntekijää ylläpitämään ja seuraamaan omien 

asiakkaiden palvelutasoa. Mittarit on valittu haastatteluiden pohjalta, jossa tarkoituksena on 

tuoda työntekijälle työkalu, joka sisältää mittarit palvelutason seurantaan. Tekniset määri-

tykset on kuvattu (liite 4). 
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Taulukko 11. Työntekijän operatiiviset mittarit 

Mittari Käyttäjätarina 

1. Työn alla olevat tiketit Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen 

minulle osoitetuista tiketeistä sekä niiden tiloista 

asiakaskohtaisesti. 

2. Tikettien SLA:t (aktiivinen) Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen 

minulle osoitettujen aktiivisten tikettien SLA:t. 

3. Tikettien kaikki tilat Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen 

minulle osoitettujen kaikkien tikettien tilat filte-

röitynä listanäkymänä 

4. Tiketit per asiakas Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen 

minulle osoitettujen kaikkien tikettien asiakkaat 

filteröitynä listanäkymänä. 

5. Changet Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen; 

minulle osoitetut changet, niiden tilat sekä asiak-

kaat. 

6. Problem Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen 

minulle osoitetut probleemit, niiden tilat sekä asi-

akkaat. 

7. Changet Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen 

minulle osoitetut changet, niiden tilat sekä asiak-

kaat. 

8. Päivittämättömät tiketit (3. päivään) Käyttäjänä haluan nähdä minulle osoitettuja tiket-

tejä, joihin ei ole tehty päivitystä kolmeen päi-

vään. 

9. Päivittämättömät changet (3. päivään) Käyttäjänä haluan nähdä minulle osoitetut prob-

leemit, joihin ei ole tehty päivitystä kolmeen päi-

vään. 

10. Päivittämättömät probleemit (3. päivään) Käyttäjänä haluan nähdä minulle osoitetut prob-

leemit, joihin ei ole tehty päivitystä kolmeen päi-

vään. 

 

Taulukossa 12 esitetään asiakasvastaavan mittareiden käyttäjätarinat. Asiakasvastaavan mit-

tarit tukevat asiakasvastaavaa ylläpitämään ja seuraamaan kyseisen asiakkuuden palveluta-

soa. Mittarit on valittu haastatteluiden pohjalta, jossa tarkoituksena on tuoda asiakasvastaa-

valle työkalu, joka sisältää mittarit palvelutason seurantaan.  
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Taulukko 12. Asiakasvastaavan mittarit 

Mittari Käyttäjätarina 

1. Tikettien määrä ja tilat Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan tikettien määrästä ja tiloista. 

2. Tikettien käsittelijät ja tilat Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan tikettien määrät per käsittelijät ja ti-

lat. 

3. Tiketin luontipäivät Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan tikettien avauspäivät ja tilat. Käyttä-

jänä haluan tietää mikä tiketti on ollut pidempään 

avoimena ja mikä on niistä uusin. 

4. SLA tiketeistä, jotka ovat aktiivisia Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan aktiivisten tikettien SLA-prosentit 

ja kuinka paljon palvelulupausta on jäljellä. 

5. SLA tiketeistä, jotka ovat pysäytettyinä Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan pysäytettyjen tikettien SLA-prosen-

tit ja kuinka paljon palvelulupausta on jäljellä. 

6. SLA palvelusopimuksen ylittyneet tiketit Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan palvelusopimuksen ylittyneet tiketit. 

7. Tikettien määrät per kuukausi Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan luomat tikettien kuukausimäärät vii-

meisen 12 kk aikana. 

8. Keskimääräinen ratkaisuaika Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan keskimääräisen ratkaisuajan ratkais-

tuista tiketeistä. 

9. Probleemit Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan olemassa olevista probleemeista 

10. Changet Käyttäjänä haluan nähdä ajankohtaisen tilanteen va-

litun asiakkaan olemassa olevista changeista 

 

4.3.3  Hälytysmittarit 

Taulukossa 13 esitetään hälytysmittareiden mittarit ja käyttäjätarinat. Hälytysmittarit tuke-

vat työntekijöitä seuraamaan ja reagoimaan palvelupyyntöihin nopeammin ja siten paranta-

maan palvelutasoa. Mittarit on valittu haastatteluiden pohjalta.   
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Taulukko 13. Hälytysmittarit 

Mittari Käyttäjätarina 

1. Korkean tason tiketti luotu.  

Prioriteetti 1 tai 2.  

Käyttäjänä haluan saada Microsoft Teams chattiin il-

moituksen uudesta saapuneesta korkean tason tike-

tistä 

2. Korkean tason tiketti päivitetty. Prioriteetti 

1 tai 2. 

Käyttäjänä haluan saada Microsoft Teams chattiin il-

moituksen päivittyneestä korkean tason tiketistä 

3. Normaalin tason tiketti luotu. Prioriteetti 3 

tai 4. 

Käyttäjänä haluan saada Microsoft Teams chattiin il-

moituksen uudesta saapuneesta normaalin tason tike-

tistä 

4. Normaalin tason tiketti päivitetty. Priori-

teetti 3 tai 4. 

Käyttäjänä haluan saada Microsoft Teams chattiin il-

moituksen päivittyneestä normaalin tason tiketistä 
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5  Palvelutason kehitysprojekti 

Tämä diplomityö toteutetaan palvelutason kehitysprojektina, jonka vaiheet ja prosessit ovat 

kuvattuna kuvassa 13. Kehitysprojektin vaiheet ja sen sisällöt tullaan avaamaan erikseen 

tässä kappaleessa. Kehitysprojekti on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäiset kaksi vaihetta 

koostuvat mittareiden kartoituksesta haastatteluiden avulla sekä mittareiden määrityksistä. 

Kehitysprojektin kolmas vaihe liittyy tekniseen osuuteen, jossa sovelluskehitys toteutetaan 

ja neljännessä vaiheessa lopullinen työ tuodaan toimeksiantoyrityksen käyttöön.  

 

Mittareiden kartoitus toteutettiin haastatteluiden avulla kappaleessa neljä. Haastatteluihin 

valitut työntekijät toimivat palvelukeskuksessa esihenkilötyön ja asiantuntija roolissa. Haas-

tatteluiden pohjalta diplomityöntekijä valitsi mittarit, joiden pohjalta toteutetaan tekninen 

vaihe, jossa uusien teknologioiden avulla mittarit rakennetaan.  

Kehitysprojektiin tekninen osuus koostuu sovelluskehityksestä, jossa mittaristot rakennetaan 

kappaleen neljä haastatteluista ja käyttäjätarinoista saatujen määritysten perusteella. Tuotok-

set ovat sovelluskehityksen lopputulos, joka on myös tämän diplomityön lopputuotos. Tä-

män diplomityön tuotokset ovat kaksi valvontanäyttöä, jotka sisältävät uudet mittarit sekä 

automatisoidut hälytysmittarit Microsoft Teamsiin.  

Kuva 13. Palvelutason kehitysprojekti 
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Kehitysprojektin sovelluskehitys on jaettu kolmeen tasoon, joita vastaa oma lopputuotos 

sekä eri työkalu, jolla mittareita teknisesti kehitetään. Jokainen taso avataan erikseen tässä 

kappaleessa. Jokaisen tason tietovarastolähteenä toimii palveluhallintakeskuksen käytössä 

oleva palveluhallintajärjestelmä Servicenow. Palveluhallintajärjestelmässä on varastoituna 

kaikki palveluhallintakeskuksen toimeksiannoista kerätyt tiedot.  

Kuvassa 14 ensimmäisessä tasossa rakennetaan Power BI raportointityökalulla uudet mitta-

ristot palveluhallintakeskuksen johdon käyttöön palvelutason seuraamista varten. Ensim-

mäisen tason lopputuotos sisältää palvelutason seurantaan liittyvät mittarit, jotka liitetään 

erilliseen valvontanäyttöön. Sovelluskehitys toteutetaan Microsoft Power BI ja ServiceNow 

välisenä integraationa. Rest API explorer työkalu toimii integraationa näiden kahden tekno-

logian välillä. Power BI-sovellukseen tuodaan dataa Servicenow'sta ja siinä oleva lähtödata 

muokataan asetettujen rajausten perusteella. Rajaukset tulevat olemaan toimeksiannoista 

saadut tiedot. Power BI-sovellukseen tuodaan ServiceNow'n data, joka tieto mallinnetaan 

valvontanäytöksi. Tietomallinnuksen rakentamisessa otetaan huomioon haastatteluista saa-

dut mittareiden määritykset, jossa tavoitellaan palvelutason seurantaa johdolle palvelukes-

kuksen toimeksiannoista. Power BI-sovelluksen tuotoksena tavoitteena on saada uusi ajan-

kohtainen valvontanäyttö, joka sisältää oleelliset mittarit palvelutason seurantaan.  

 

Kuva 14. Ensimmäinen taso teknisestä osuudesta 

Kuvan 15 toisessa tasossa rakennetaan palveluhallintajärjestelmä SerciceNow'n omalla ra-

portointi työkalulla uudet mittaristot palveluhallintakeskuksen työntekijöiden käyttöön pal-

velutason seuraamista varten. Toimeksiantojen tietovarastodatana toimii Servicenow. Työn-

tekijän työkalu tulee sisältämään operatiiviset mittaristot, missä voi seurata omien toimeksi-

antojen toimintoja ja tapahtumia. Työntekijän työkalun rakentamisessa otetaan huomioon 

haastatteluista saadut määritykset.  
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Kuvan 16 kolmannessa tasossa rakennetaan palvelukeskuksen palvelutason reagointiajan 

nopeuttamiseen liittyvä sovelluskehitys. Palvelutason nopeuttamiseen liittyvät määritykset 

tullaan toteuttamaan haastatteluiden perustella, joka toimii tämän osuuden teknisenä määrit-

telynä. Tämän osuuden sovelluskehityksen kokonaisuus koostuu Servicenow'n Flow Desig-

ner-työkalun ja Microsoft Teamsin välisestä integraatiosta. Integraatiotyökaluna käytetään 

Incoming Webkookia. Tämän osuuden lopputuotoksena saadaan automatisoidut hälytysmit-

tarit Microsoft Teamsin ryhmiin. Automaattiset hälytysmittarit edesauttamat työntekijöitä 

huomioimaan olemassa olevat toimeksiannot, jotka on otettava työnalle, jotta palvelutaso 

saadaan pidettyä sovitulla tasolla. Lisäksi kun toimeksiantoihin reagoidaan nopeammin, saa-

daan palvelutason reagointiaika pienennettyä.  

Tekniset osuudet tullaan jakamaan kolmeen työvaiheeseen: kehitys, testaus ja käyttö. Kehi-

tysvaiheessa sovellusta kehitetään mittareiden määritysten ja käyttäjätarinoiden perusteella. 

Testausvaiheessa sovelluksia testataan ja etsitään mahdollisia häiriöitä. Käyttövaiheessa so-

vellus tuodaan palvelukeskuksen käyttöön.  

 

Kuva 15. Toinen taso teknisestä osuudesta 

Kuva 16. Kolmas taso teknisestä osuudesta 
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6  Uudet mittarit 

Tässä luvussa käsitellään tämän diplomityön palvelutason kehitysprojektin tuotokset eli uu-

det mittarit. Tuotokset on jaettu kolmeen työkalukokonaisuuteen, joissa käydään läpi kunkin 

eri kokonaisuuden mittarit ja niihin liittyvät tekniset osuudet. Kunkin mittarin kokonaisuudet 

esitellään erikseen valvontanäyttöjen avulla. Tekninen osuus esitellään pintapuolisena, sillä 

tässä diplomityössä tekninen asennusosuus on rajattu pois. Kappaleessa neljä käsiteltiin pal-

velutason kehitysprojektin ensimmäinen vaihe, jossa uusien mittareiden määritykset kartoi-

tettiin haastatteluiden perusteella. Tämän kappaleen mittarit on rakennettu kappaleessa esiin-

tyvien määritysten perusteella.  

6.1  Johdon työkalu 

Johdon työkalu koostuu kolmesta valvontanäytöstä, jotka sisältä mittareita tukien johtoa yl-

läpitämään ja seuraamaan työntekijöiden, tiimin ja asiakkuuksien palvelutasoa. Mittarit on 

valittu haastatteluiden pohjalta. Kukin valvontanäyttö mittareineen tullaan esitelmään tämän 

kappaleen alaotsikoissa. Kuvassa 17 palvelutason kehitysprojektin projektikaavion tuotos, 

jossa ympyröitynä johdon työkalu.  

 

Kuva 17. Johdon työkalu 

Johdon työkalukokonaisuus on rakennettu BI-työkalun avulla. BI-työkaluna käytettiin Po-

wer BI:tä ja tietovarastona palvelukeskuksen tikettidataa. Järjestelmien integraationa 
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käytettiin erikseen luotua integraatiokäyttäjää sekä REST API Exploreria, jolla rakennettiin 

api-linkit tiedon hakemiseksi.  Power BI dataflow rakennettiin jäsennetyllä Servicenown da-

talla ja johdon työkalun mittarit sekä valvontanäytöt rakennettiin Power BI Power Querylla. 

Tässä diplomityössä lähtödatana käytetään palvelukeskuksen yhden tiimin tietoja kuluneen 

viimeisen 12 kuukauden ajalta. Valvontanäytön ulkoasu on määritelty toimeksiantoyrityk-

sen värimaailman perusteella. Yrityssalaisuuden ja yleisen tietosuoja-asetuksen vuoksi tie-

toja on salattu valvontanäytössä.  

Tietovaraston lähdedatan tietotaulut ja taulujen sisällöt valittiin mittareiden määritysten pe-

rusteella. Tietotauluiksi valittiin taulut, joka sisältävät asiakasyrityksen tiedot, tiketin käsit-

telijöiden tiedot, tiketin käsittelijän ryhmän, tiketin käsittelijän ryhmän jäsenet, häiriö tiket-

tien tiedot sekä tikettien yksilölliset palvelutason sopimusten metriikat.  

6.1.1  Johdon työkalu: Tiimin mittarit 

Tiimikohtaiset mittarit tukevat johtoa ylläpitämään ja seuraamaan kyseisen tiimin palvelu-

tasoa. Valvontanäyttö ja sen sisältämät mittarit on rakennettu haastatteluiden pohjalta ja 

käyttämällä Power BI-työkalua. Haastatteluiden perusteella päädyttiin kuuteen mittari ehdo-

tukseen, jotka toimivat uusien mittareiden määrityksinä. Mittariehdotukset ovat tikettimää-

rät per työntekijä tiimissä, tikettimäärät per asiakas, keskimääräinen kokonaiskesto SLA tii-

missä, keskimääräinen kokonaiskesto SLA per asiakas, ylittynyt SLA per työntekijä, ylitty-

nyt SLA per asiakas.  

Kuvassa 18 on Power BI-työkalulla rakennettu valvontanäyttö, joka sisältää johdon työkalun 

tiimin mittarit. Valvontanäytössä on yhden tiimin tikettitiedot viimeisen n kuukauden ajalta. 

Valvontanäytöllä response % kertoo tikettien palvelutason vastausajan prosentteina, ticket 

amount kertoo tikettimäärän, duration % kertoo tikettien palvelutason kokonaiskeston pro-

sentteina. Priority mittari kertoo mitkä ovat olleet tikettien palvelutasot, ticket amount per 

company kuinka monta asiakaskohtaista tikettiä on muodostunut, ticket amount per em-

ployee tiimin työtekijöiden tikettimäärät ja SLA-palvelutasosopimuksen ylittänyt pyyntö 

(breached) slas per eployee kuinka monta tikettiä on ylittänyt palvelutasosopimuksen tiimin 

työtekijöiden kesken. Tiimikohtaisissa mittareissa onnistuttiin vastaamaan kaikkiin muihin 

määrityksiin paitsi ylittäneeseen SLA:n per asiakas. Lähtödatan kompleksivisuuden vuoksi 

viimeistä mittaria ei saatu tuotua valvontanäytölle, joten se päädyttiin rajata pois.  
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Kuvasta 18 voimme todeta, että kokonaistikettienmäärät viimeisen n kuukauden aikana va-

litulla tiimillä on n kpl. Palvelutasosopimukset ovat n prosentin luokassa ja tikettien priori-

teetit ovat eniten luokassa n. Eniten tikettejä, n kappaletta on luotu asiakkaalle, jonka nimi 

on salattu. Eniten tikettejä n kappaleen verran on tehnyt työntekijä, jonka nimi on salattu. 

Palvelutason ylityksiä on eniten tehnyt n kappaleella työntekijä, jonka nimi on salattu. 

 

Kuva 18. Johdon työkalu: Tiimin mittarit 

6.1.1  Johdon työkalu: Työntekijän mittari 

Työntekijän mittarit tukevat johtoa ylläpitämään ja seuraamaan halutun työntekijän palvelu-

tasoa. Valvontanäyttö ja sen sisältämät mittarit on rakennettu haastatteluiden pohjalta käyt-

tämällä Power BI-työkalua. Haastatteluiden perusteella päädyttiin kuuteen mittari ehdotuk-

seen, jotka toimivat uusien mittareiden määrityksinä. Mittariehdotukset ovat työntekijän ti-

kettimäärät, työntekijän tikettimäärät per asiakas, työntekijän keskimääräinen kokonaiskesto 

SLA, työntekijän keskimääräinen kokonaiskesto SLA per asiakas, työntekijän ylittyneet 

SLA:t, työntekijän ylittyneet SLA:t per asiakas. Työntekijä kohtaisissa mittareissa onnistut-

tiin vastaamaan kaikkiin määrityksiin, jonka lisäksi valvontanäyttöön tuotiin tikettien prio-

riteetti mittari.  

Kuvassa 19 on Power BI-työkalulla rakennettu valvontanäyttö, joka sisältää johdon työkalun 

työntekijän mittarit. Valvontanäytössä on yhden tiimin työntekijöiden tikettitiedot viimeisen 
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n kuukauden ajalta. Valvontanäytössä on keskellä työntekijävalikko, josta valitsemalla ha-

lutun työntekijän avautuvat hänen tietonsa mittareihin.  Valvontanäytöllä ticket amount ker-

too työntekijän tikettimäärän, duration % tikettien palvelutason kokonaiskeston prosent-

teina, response % tikettien palvelutason vastausajan prosentteina. Priority mittari kertoo 

mitkä ovat olleet tikettien palvelutasot, ticket amount per customer työntekijän tikettien mää-

rät ja tikettien asiakkuudet, breached mittari kuinka monta tikettiä on työntekijä ylittänyt 

palvelutasosopimuksen ja breached per customer kuinka monta tikettiä on ylittänyt palve-

lutasopimuksen asiakkaittain.  

Kuvasta 19 voimme todeta, että kokonaistikettien määrät viimeisen n kuukauden aikana va-

litulla työntekijällä on n kpl. Palvelutasosopimukset ovat n prosentin luokassa ja tikettien 

prioriteetit ovat eniten luokassa n. Eniten tikettejä, n kappaletta on luotu asiakkaalle, jonka 

nimi on salattu. Palvelutason ylityksiä on eniten tehnyt n kappaleella työntekijä, jonka nimi 

on salattu. 

 

 

Kuva 19. Johdon työkalu: Työntekijän mittari 

6.1.2  Johdon työkalu: Asiakasyrityksen mittari 

Asiakasyrityksen mittarit tukevat johtoa ylläpitämään ja seuraamaan halutun asiakkuuden 

palvelutasoa. Valvontanäyttö ja sen sisältämät mittarit on rakennettu haastatteluiden pohjalta 
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käyttämällä Power BI-työkalua. Haastatteluiden perusteella päädyttiin kuuteen mittari ehdo-

tukseen, jotka toimivat uusien mittareiden määrityksinä. Haastatteluiden perusteella valitut 

mittarit ovat: tikettimäärät viimeiset 12 kk, prioriteetit viimeiset 12 kk, SLA sopimuksen 

ylittyneet tiketit viimeiset 12 kk, keskimääräinen kokonaiskesto SLA, keskimääräinen res-

ponse SLA. Asiakasyritys kohtaisissa mittareissa onnistuttiin vastaamaan kaikkiin määrityk-

siin, jonka lisäksi valvontanäyttöön tuotiin lisämittari, joka kertoo asiakkuuden työntekijöi-

den tikettimäärän viimeisen kuluneen vuoden aikana.  

Kuvassa 20 on Power BI-työkalulla rakennettu valvontanäyttö, joka sisältää johdon työkalun 

asiakasyrityksen mittarit. Valvontanäytössä on yhden tiimin asiakkuuksien tikettitiedot vii-

meisen n kuukauden ajalta. Valvontanäytössä on keskellä asiakasvalikko, josta valitsemalla 

halutun asiakkaan avautuvat valitun asiakkaan tiedot mittareihin.  Valvontanäytöllä duration 

% kertoo tikettien palvelutason kokonaiskeston prosentteina, ticket amount valitun asiak-

kaan tikettimäärän, response % tikettien palvelutason vastausajan prosentteina. Priority-mit-

tari kertoo mitkä ovat olleet tikettien palvelutasot, ticket amount per employee työntekijöidn 

tikettien määrät, breached mittari kuinka monta tikettiä on asiakkuudella ylittänyt palvelu-

tasosopimus ja breached per employee kuinka monta tikettiä on ylittänyt palvelutasopimuk-

sen työntekijöittäin.  

Kuvasta 20 voimme todeta, että kokonaistikettien määrät viimeisen n kuukauden aikana va-

litulla asiakkuudella on n kappaletta. Palvelutasosopimukset ovat n prosentin luokassa.  Ti-

kettien prioriteetit ovat eniten luokassa n. Eniten tikettejä on ohjattu n kappaletta työnteki-

jälle, jonka nimi on salattu. Palvelutason ylityksiä on asiakkuudelle tehnyt n kappaletta. Eni-

ten palvelutason ylityksiä n kappaletta on tehnyt työntekijä, jonka nimi on salattu.  
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Kuva 20. Johdon työkalu: Asiakasyrityksen mittarit 

6.2  Työntekijän työkalu 

Työntekijän työkalu koostuu kahdesta valvontanäytöstä, joka sisältä operatiivisia mittareita, 

jotka tukevat työntekijää ylläpitämään ja seuraamaan omien tikettitöiden ja asiakkuuksien 

palvelutasoa. Mittarit on valittu haastatteluiden pohjalta. Kukin valvontanäyttö mittareineen 

tullaan esitelmään tämän kappaleen alaotsikoissa. Kuvassa 21 palvelutason kehitysprojektin 

projektikaavion tuotos, jossa ympyröitynä työntekijän työkalu. 

 

Kuva 21. Työntekijän työkalu 
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Työntekijän työkalukokonaisuus on rakennuttu palvelukeskuksen palveluhallintajärjestelmä 

Servicenow- raportointityökalulla. Tietovarastona käytettiin palvelukeskuksen Servicenow- 

tikettidataa. Tässä diplomityössä lähtödatana käytetään palvelukeskuksen yhden tiimin tie-

toja kuluneen viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yrityssalaisuuden ja yleisen tietosuoja-asetuk-

sen vuoksi tietoja on salattu valvontanäytössä. Mittarit rakennettiin valvontanäyttöön mitta-

eriehdotusten perusteella.  

6.2.1  Työntekijän työkalu: työntekijän operatiiviset mittarit 

Operatiiviset mittarit tukevat työntekijää ylläpitämään ja seuraamaan omien asiakkuuksien 

tikettien palvelutasoa. Valvontanäyttö ja sen sisältämät mittarit on rakennettu haastatteluiden 

pohjalta sekä käyttämällä servicenow- raportointi työkalua. Mittarit on sisällytetty tiimin 

olemassa olevaan yleiseen valvontanäyttöön. Mittarit ovat rakennettu dynaamisesti, joka tar-

koittaa, että se tiimin jäsen, joka on kirjautunut ja katsoo valvontanäyttöä, näkee vain oman 

asiakkuuden tiketit ja tiedot. Haastatteluiden perusteella päädyttiin kuuteen mittari ehdotuk-

seen, jotka toimivat uusien mittareiden määrityksinä. Mittariehdotukset ovat työntekijällä 

työn alla olevat tiketit ja niiden asiakkuudet sekä työtilat, tikettien SLA:t, tikettien kaikki 

tilat, tiketit per asiakas, muutospyyntötiketti eli (changet), ongelmatiketti (problem) eli häi-

riötä vakavampi vikatilanne ja tiketit, joita työntekijä ei ole päivittänyt kolmeen päivään. 

Operatiivisten mittareiden rakentamisessa onnistuttiin vastaamaan kaikkiin annettuihin mää-

rityksiin.  

Kuvat 22, 23, 24 ja 25 ovat kooste työntekijän valvontanäytöstä, joka sisältää operatiiviset 

mittarit. Kuvassa 22 on mittari 1, joka sisältää tiimin jäsenellä olevat tiketit, niiden työtilat 

ja sekä kutakin tikettiä vastaava asiakkuus. Kuvassa asiakkuuksia on n kappaletta ja tiketin 

työtiloja on kaksi, jotka ovat työnalla ja odottaa. Asiakastiedot ovat kuvattuna salaisiksi.  
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Kuva 22. Työntekijän operatiiviset mittarit osa1 

Kuvassa 23 on mittarit 2,3,4, jotka sisältävät tiimin jäsenen työnalla olevien tikettien SLA 

eli palvelusopimuksen ajat sekä tikettien tilat. Mittarissa 2 ensimmäisen tiketin palveluta-

sosopimuksesta on kulunut n % ja työaikaa on jäljellä n päivää n tuntia ja n minuuttia. Ti-

kettinumero, asiakkaan nimi ja työntekijän nimi kenelle tiketti on ohjattu käsittelyyn ovat 

salattuna kuvassa. Mittari 3 kertoo kuinka monta tikettiä on missäkin työtilassa. Mittari 4 

kertoo kuinka monta tikettiä on kunkin asiakkuuden alla.  

 

Kuva 23. työntekijän operatiiviset mittarit osa2 

Kuvassa 24 ovat tiketit, joita ei ole päivitetty n päivään. Mittareissa 9 ja 10 on tikettejä, jota 

ei ole päivitetty n päivään. Kuvassa 24 ovat tiimin jäsenen työnalla olevat muutospyynnöt, 

ongelmat ja demand tiketit.   
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Kuva 24. työntekijän operatiiviset mittarit osa3 

 

 

Kuva 25. työntekijän operatiiviset mittarit osa4 

6.2.2  Työntekijän työkalu: asiakasvastaavan mittarit 

Asiakasvastaavan mittarit tukevat työntekijää ylläpitämään ja seuraamaan kokonaisvaltai-

sesti valitun asiakuuden tikettien palvelutasoa. Valvontanäyttö ja sen sisältämät mittarit on 

rakennettu haastatteluiden pohjalta ja käyttämällä Servicenow- raportointi työkalua. Haas-

tatteluiden perusteella päädyttiin kuuteen mittari ehdotukseen, jotka toimivat uusien mitta-

reiden määrityksinä. Tähän kokonaisuuteen valitut mittariehdotukset ovat valitun asiakkaan 

tikettien määrä ja tilat, tikettien käsittelijät ja tilat, tiketin luontipäivät, SLA tiketeistä, jotka 

ovat aktiivisia, SLA tiketeistä, jotka ovat pysäytettyinä, SLA palvelusopimuksen ylittyneet 
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tiketit, Tikettien määrät per kuukausi, keskimääräinen ratkaisuaika, probleemit ja changet. 

Asiakasvastaavan mittareiden rakentamisessa onnistuttiin vastaamaan kaikkiin annettuihin 

määrityksiin.  

Kuvat 26, 27, 28 ja 29 ovat kooste asiakasvastaavan valvontanäytöstä, joka sisältää valitun 

asiakkaan palvelutason seurantaan liittyvät mittarit. Kuvassa 26 on mittari 1, joka kertoo 

asiakkuuteen liittyvien tikettien määrän ja työtilat. Mittari 2 kertoo asiakkuuden työnalla 

olevien tikettien työntekijöiden nimet sekä tikettien määrät ja tilat. Mittarissa 2 on n tikettiä. 

Tiketit ovat jakautuneet neljän työntekijän kesken. Mittari 3 kertoo milloin tiketit ovat luotu 

ja mikä niiden työtila on.  

 

Kuva 26.Työntekijän työkalu: asiakasvastaavan mittarit osa1 

Kuvassa 27 ovat mittarit 4 ja 5, jotka sisältävät asiakkuuden työnalla olevien tikettien sla eli 

palvelusopimuksen ajat sekä tikettien tilat. Mittarissa 5 ensimmäisen tiketin palvelutasoso-

pimuksesta on kulunut n % ja työaikaa on jäljellä n päivä n tuntia ja n minuuttia. Tikettinu-

mero, asiakkaan nimi ja työntekijän nimi kenelle tiketti on ohjattu käsittelyyn ovat salattuna 

kuvassa. 
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Kuva 27.Työntekijän työkalu: asiakasvastaavan mittarit osa2 

Kuvassa 28 mittari 6 kertoo SLA:n palvelusopimuksen ylittyneet tiketit kyseiseltä asiakkuu-

delta viimeisen n kuukauden ajalta. Voimme mittarista 6 nähdä, että ensimmäisessä pyl-

väässä ylityksiä on tapahtunut n kpl. Mittari 7 näyttää kuinka monta tikettiä on kyseiselle 

asiakkuudelle muodostunut viimeisen n kuukauden aikana. Ensimmäisessä pylväässä tiket-

tejä oli muodostunut n kappaletta. Mittari 8 kertoo keskimääräisen ratkaisuajan, joka on mit-

tarin perusteella pysynyt alle n tunnin puolella.  

 

 

Kuva 28. Työntekijän työkalu: asiakasvastaavan mittarit osa3 
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Kuvassa 29 ovat tiketit, joita ei ole päivitetty n päivään kyseiselle asiakkuudelle. Mittarissa 

9 tiketti, jota ei ole päivitetty n päivään. Mittareiden 10 ja 11 tiedot ovat tyhjät, sillä niissä 

olevat tiketit on päivitetty n päivän sisällä.  

 

Kuva 29. Työntekijän työkalu: asiakasvastaavan mittarit osa4 

6.3  Hälytysmittarit 

Hälytysmittarit-työkalu koostuu neljästä ilmoitusviestistä, jotka tukevat työntekijää ylläpi-

tämään ja seuraamaan tikettien reagointitasoa. Ilmoitusviestien määritykset on valittu haas-

tatteluiden pohjalta. Kuvassa 30 palvelutason kehitysprojektin projektikaavion tuotos, jossa 

ympyröitynä hälytysmittarit. Yrityssalaisuuden ja yleisen tietosuoja-asetuksen vuoksi tietoja 

on salattu kuvassa 31.  
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Kuva 30. Hälytysmittarit 

Hälytysmittari kokonaisuus, joka sisältää ilmoitusviestit on rakennettu palvelukeskuksen 

palveluhallintajärjestelmä Servicenow Flow Designer -työkalun ja Microsoft Teams chat 

ryhmän välisen integraation avulla. Palveluhallintajärjestelmään tulleet tiketit ja niihin liit-

tyvät päivitykset on hälytysmittareiden avulla integroitu tiimien Microsoft Teams ryhmiin. 

Aina kun uusi tiketti on luotu tai päivitetty tulee tästä ilmoitusviestin tiimin Microsoft ryh-

mään.  Tähän kokonaisuuteen valitut mittariehdotukset ovat seuraavat: palveluhallintajärjes-

telmään on luotu tai päivitetty korkean tai normaalin tason tiketti, joka ohjataan ilmoitus-

viestinä tiketin asiakkuusvastaavan kuuluvalle ryhmälle Microsoft chattiin. Hälytysmittarei-

den rakentamisessa onnistuttiin vastaamaan kaikkiin annettuihin määrityksiin. 

Kuva 31 on Microsoft Teamsin ilmoitusviesti. Ilmoitusviestit muodostuvat kunkin määrite-

tyn asiakasvastuun ryhmän chattiin. Microsoft Teams ilmoitusviestissä on asiakasyrityksen 

logo, asiakasyrityksen nimi sekä tieto siitä onko tiketti uusi vai onko tiketti päivitetty. Vies-

tistä löytyy myös tiketin työtila, tikettinumero, palvelukeskuksen tukiryhmä, joka käsittelee 

tikettiä, sekä tiketin liiketoimintakriittinen taso, tiketin kuvauskenttä ja tiketin kategoria. Ku-

vassa 31 uusi tiketti on luotu, ja tämän vuoksi chat-ryhmään on muodostunut ilmoitusviesti.  
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Kuva 31. Teams hälytysmittari integraatio 
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7  Johtopäätökset 

Tässä luvussa käsitellään tämän diplomityön johtopäätökset. Luvun alussa esitellään kon-

struktiivisen tutkimusotteen tulosten analysointi ja luvun lopuksi esitellään vastaukset tutki-

muskysymyksiin sekä jatkotoimenpiteet.  

Ongelman käytännön relevanssi 

Tässä diplomityössä tavoiteltiin kohdeyrityksen palvelukeskuksen palvelutason seuraami-

sen kehittämistä uusien mittareiden sekä automaation avulla valituilla teknologioilla. Palve-

lukeskuksen työntekijöillä ei ollut diplomityön alussa käytössä edistynyttä työkalua, jolla 

seurata operatiivisia toimintoja ja tapahtumia. Palvelukeskuksen johto tarkasteli mittareita 

nykyisen palveluhallintajärjestelmän kautta usean raportin avulla, joka vaatii paljon manu-

aalityötä.  

Kytkentä teoriaan 

Mittareiden määritykset kehitettiin teorian, kohdeyrityksen työntekijöiden teemahaastatte-

luiden ja diplomityöntekijän ideoiden perusteella. Haastattelut toteutettiin teemahaastellun 

teorian pohjalta. Mittareiden ja käyttäjätarinoiden märittelyssä ja haastatteluissa auttoi dip-

lomityöntekijän useamman vuoden ymmärrys IT-palveluista. Haastatteluissa nousi ilmi use-

ampi puute palvelukeskuksen sisäisessä toiminnassa, kun tarkastellaan palvelutason seuran-

taan. Puutteisiin löydettiin ratkaisut rakennettujen mittareiden avulla, jotka liitettiin valvon-

tanäyttöihin. Haastatteluiden aikana ilmeni muita mittaamisen tarpeita, jotka rajattiin tämän 

diplomityön ulkopuolelle, sillä ne olisivat vaatineet useamman teknologian ja integraation 

lisätoiminnallisuuksia.  

Teoriaosuudessa tarkasteltiin mitkä ovat IT-mittareiden ominaisuudet, mikä on IT-palvelu-

hallinta, Service Desk ja palveluhallintajärjestelmä. Lisäksi otettiin selvää mitä tarkoittaa 

Business Intelligence ja BI-työkalu. Teoriaosuus tuki tämän diplomityön käytännönosuutta.  

Konstruktio  – Ongelman ratkaisu 

Työ vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin, sillä valituilla teknologioilla saatiin rakennettua 

kolme uutta työkalukokonaisuutta palvelukeskuksen käyttöön. Uudet työkalut, jotka 
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sisältävät palvelutason seurantaan liittyviä mittareita ovat: työntekijän työkalu, johdon työ-

kalu ja hälytysilmoitukset. 

Työntekijän työkalu koostuu kahdesta valvontanäytönkokonaisuudesta, jossa työntekijät 

voivat seurata omia sekä asiakkuuksien tikettitöitä. Alun perin työntekijän työkalu rajattiin 

vain yhden tiimin työntekijöiden käyttöön, mutta haastatteluvaiheessa ilmeni, että työkalusta 

olisi ehdottomasti hyötyä myös muille tiimeille ja asiakkuuksien palvelupäälliköille.  Työn-

tekijän työkalun testausvaiheessa päätettiin toimeksiantoyrityksen kanssa, että työkalu ote-

taan käyttöön laajemmin keskuksen muissa tiimeissä sekä annettaan pääsy palvelupäälli-

köille. Työkalusta koettiin olevan erityisesti hyötyä uusien työtekijöiden koulutuksen yhtey-

dessä, sillä olemassa olevia tikettijonoja on helppo seurata työkalun avulla. Johdon työkalu 

koostuu kolmesta valvontanäytöstä, joka sisältä mittareita, jotka tukevat johtoa ylläpitämään 

ja seuraamaan työntekijöiden, tiimin ja asiakkuuksien palvelutasoa. Työntekijän työkalujen 

mittareissa onnistuttiin vastaamaan kaikkiin määrityksissä asetettuihin tavoitteisiin.  Palve-

lukeskuksen palvelutasoa toimeksiantojen reagointiaikaa ja käsittelyaikaa parannettiin auto-

matisoimalla ilmoitusviestit tiimien Microsoft Chat ryhmiin.  

Ratkaisun käytännön toimivuus – Heikko markkinatesti 

Konstruktiivinen validoinnin testaustapa suoritettiin heikkona markkinatestinä, jossa tulok-

sena palvelukeskus otti työntekijän ja asiakasvastaavan työkalut käyttöön. Työkalut saivat 

paljon kiitosta palvelukeskuksen eri tiimeissä, sen helppokäyttöisyydestä ja siitä, että kaikki 

tarvittavat tiedot ovat yhden työkalun alla. Mittarit ovat sisällytetty kohdeyrityksen sisäisiin 

valvontanäyttöihin.  

Ratkaisun teoreettinen uutuusarvo 

Työn ratkaisussa käytetyt teoriat liittyvät IT-mittareiden, IT-palveluhallinnan ja BI-työkalun 

teemoista. Tieteellisenä uutuusarvona voidaan pitää tässä diplomityössä toteutuneet uudet 

IT-mittarit palveluhallintakeskukselle vastaten heidän tarpeitansa.  

Innovaatioin siirtäminen muihin organisaatioihin vastaavanlaisten ongelmien ratkaisumal-

liksi 

Rakennetut uudet mittarit tässä työssä valituilla teknologioilla ja haastatteluiden tulokset toi-

mivat innovaatioin siirtämisenä muihin organisaatioihin vastaavanlaisten ongelmien ratkai-

sumalliksi. Lisäksi sovelluskehityksen aikana ilmenneet tekniset ristiriidat, joka kierrettiin 
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”work aroundin” avulla toimivat siirrettävinä ratkaisumalleina. Integraation rakentaminen 

Microsoft Teams -työpöytäsovelluksessa ei toiminut sillä organisaation asetukset estivät tä-

män. Integraatio rakennettiin verkkoselaimen avulla. Toinen tekninen haaste ilmeni tekni-

sessä sovelluskehityksessä, jota ei voinut rakentaa geneeriseksi kaikille asiakkuuksille, sillä 

asiakkuudet toimivat eri ympäristöissä. Geneerinen sovelluskehitys, joka ottaa huomioon 

kaikki asiakkuudet olisi pitänyt toimia, mutta ServiceNow-järjestelmässä oli tekninen bugi, 

jota selviteltiin useampaan otteeseen eri ServiceNow-toimittajan asiantuntijan kanssa. So-

velluskehitys päätettiin rakentaa jokaiselle asiakkuusympäristölle erikseen, sillä korjausta 

geneeriseen sovelluskehitykseen ei saatu aikaiseksi toimittajan toimesta.  

Mitkä mittarit ovat oleelliset palveluhallintakeskuksen palvelutason mittaamisessa? 

Palvelutasosopimukset määrittävät palvelutavoitteet, joita palvelukeskuksessa seurataan ti-

kettien palvelusopimuksien ajassa mitattavilla palvelutavoitteilla eri asiakkailla ja työteki-

jöillä. Oleelliset mittarit palvelutason seuraamiseen ovat SLA:t eli palvelusopimukset ja ti-

kettijonon seuraaminen. Epäonnistuneet palvelutavoitteet voivat johtaa palvelusopimusrik-

keeseen, jolloin toimeksiantoyritys joutuu maksamaan sanktioita sopimuksen osapuolelle.  

Tuoko valitut mittarit lisäarvoa palvelukeskuksen palvelutasoon sekä sen seurantaan?  

Diplomityössä rakennetut työkalut toimivat seurantatyökaluina, joista voi tarkastella palve-

lusopimusten kehitystä ja nykyistä tilaa työntekijän, tiimien tai asiakkuuden näkökulmasta. 

Työkalut tuovat lisäarvoa palvelukeskuksen johdolle ja työntekijöille, sillä kaikki tarvittavat 

tiedot palvelusopimusten seuraamiseen ovat yhdessä paikassa. Käyttäjäystävällinen ja visu-

aalisuuden työkalut, jotka sisältävät mittareita, mahdollistavat palvelukeskuksen työnteki-

jöille edellytyksen onnistua omassa työssä, jossa tavoitteena on seurata palvelusopimuksia 

ja pysyä sovituissa palveluajoissa.  

Ennen työkalujen käyttöä työtekijät ja johto joutuivat tarkistamaan palvelutavoitteitaan lu-

kuisista eri raporteista. Visuaalisten mittareiden avulla työntekijät näkevät ajankohtaisen ti-

lan heidän työn alla olevista, tiketeistä ja he pystyvät ennakoimaan mahdolliset palvelusopi-

muksen ylitykset. Asiakasvastaavat ja palvelupäälliköt pystyvät tarkastelemaan valitun asi-

akkuuden ajankohtaisen tikettitilanteen yhden työkalun avulla. Palvelukeskuksen johdon on 

uuden työkalun avulla mahdollisuus tarkastella parin klikkauksen avulla yhdestä paikasta 

yksittäisen työntekijän, tiimin tai asiakkuuden tikettitilanteen ja palvelutasot.  
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Palvelukeskuksen palvelutasojen reagointiaikaa ja käsittelyaikaa pystyttiin kehittämään au-

tomatisoimalla palveluhallintajärjestelmässä muodostuneiden tikettien ilmoitusviesteistä. 

Palvelukeskuksen tiimien Microsoft Teams chat-ryhmiin rakennettiin muodostumaan ilmoi-

tusviesti aina kun uusi tiketti on muodostunut tai päivittynyt. Ilmoitusviestin saanut työnte-

kijä pystyy reagoimaan nopeammin tulleeseen tikettiin ja ottamaan tiketin työn alla nope-

ammin vähentäen reagointiaikaa ja tämän kautta käsittelyaikaa. Mikäli kyseisen tiketin kä-

sittelijä ei ole paikalla, pystyy tiimin toinen jäsen ottamaan tiketin työnalla ja vähentämään 

täten palveluaikaa.  

Onko palveluhallintakeskuksen nykyinen data tarpeeksi kypsää valituille teknologioille? 

Lähtödatan arkkitehtuurin kartoituksen aikana ilmeni, että eri asiakkuuksille on rakennettu 

tietoja eri tauluihin eri tavalla. Johdon työkalun Power BI -visualisoinnin aikana huomattiin, 

että lähtödatan eroavaisuus eri asiakkuuksien välillä vääristää mittareiden lukemia. Työnte-

kijän ja hälytysmittareiden työkaluissa todettiin, että palvelukeskuksen data on tarpeeksi 

kypsää, mutta kun tietoa visualisoidaan erillisellä teknologialla, tulee tiedon vääristymiä, ja 

tämän korjaus vaatii useamman tietotaulun korjaamista ja yhdistämistä. Työn aikana todet-

tiin, että tietoa saa mitä datalla on antaa. Palvelukeskus oli osittain tietoinen datan struktuurin 

puutteesta, mutta tämän diplomityön aikana huomattiin useampi muu puute, -kuten esimer-

kiksi SLA palvelutasosopimusten eroavaisuuksissa. Jatkotoimenpiteenä palvelukeskus ai-

koo korjata sisäisen datan geneerisemmäksi, jotta tietoa ei vääristy. Lisäksi palvelukeskus 

ottaa käyttöön korkean tason tikettien kategorisoinnit, joiden käytön puute ilmeni haastatte-

luissa.  

Jatkotutkimus 

Diplomityön jatkotutkimuksena voidaan pitää eri järjestelmien integraatioiden sopivuutta 

palvelukeskuksen palveluhallintajärjestelmään. Haastatteluiden aikana ilmeni useampi 

toive, jossa tietoa haluttiin kerätä ja analysoida muista järjestelmistä. Palvelukeskuksessa 

tehdyt työtunnit kirjataan taloushallintajärjestelmään manuaalisesti. Jatkotutkimuksena voi-

daan pitää taloushallintojärjestelmän tuntien automatisoinnin sekä raportoinnin suoraan pal-

velukeskuksen palveluhallintajärjestelmään tai Power BI- työkaluun. Toisena jatkotutki-

muksena voidaan pitää IT-työn tuottavuuden mittaaja Happy Signals:in integraatio Power 

BI- työkaluun. Työkalujen jatkokehitykset ja ylläpidon ottaa palvelukeskus työn alle diplo-

mityön valmistuttua. Työkalut rajattiin yhden tiimin asiakkaisiin, sillä diplomityöntekijä ei 
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pysty käyttämään muiden tiimien asiakasdataa puuttuvien turvaselvitysten vuoksi. Diplomi-

työntekijä laati ohjeet palvelukeskuksen muille tiimeille ja järjesti koulutuksen työkalun 

käyttöön ja ylläpitoon. 
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8  Yhteenveto 

Tämän diplomityön pääasiallisena tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen palvelukeskuksen 

sisäistä toimintaa uusien valittujen teknologioiden avulla. Diplomityö pohjautui palvelukes-

kuksen sisäiseen kehitysprojektiin, jossa tavoitteena oli palvelutason seuraamisen paranta-

minen uusien mittareiden avulla, sekä palvelutason parantaminen automaation avulla. Uu-

sien mittareiden tavoitteena on luoda reaaliaikaisempi nykytila näkemys palvelukeskuksen 

sisäiseen tikettien palvelutasoon sekä tuoda uutta tietoa mitä aiemmin ei ole ollut saatavilla. 

Tämä työ rajattiin yhden tiimin asiakkaisiin ja niistä muodostuneisiin toimeksiantoihin. Yri-

tyssalaisuuden ja yleisen tietosuoja-asetuksen vuoksi, tietoja on salattu tämän diplomityön 

tuotosten esittelyssä. 

Tuloksena tässä diplomityössä syntyi kolme uutta työkaluakokonaisuutta, jotka ovat: työn-

tekijän operatiiviset mittarit valvontanäyttö, johdon taktiset mittarit valvontanäyttö ja auto-

matisoidut hälytysmittarit. Mittareiden määritykset ovat kehitetty teorian, kohdeyrityksen 

työntekijöiden teemahaastatteluiden ja diplomityöntekijän ideoiden perusteella. Mittareiden 

määrityksistä kehitettiin käyttäjätarinat, jotka toimivat mittareiden sovelluskehityksen poh-

jana. Kehitetyt mittarit ottavat huomioon kohdeyrityksen tarpeet ja valitut teknologiat.  

Työntekijän työkalukokonaisuus on rakennuttu palvelukeskuksen palveluhallintajärjestelmä 

Servicenow- raportointityökalulla. Tietovarastona käytettiin palvelukeskuksen Servicenow- 

tikettidataa. Työntekijän työkalu koostuu kahdesta valvontanäytöstä, jotka sisältävät opera-

tiivisia mittareita.  

Johdon taktiset mittaristot rakennetiin Power BI-työkalulla. Johdon työkalu koostuu kol-

mesta valvontanäytöstä sisältäen mittareita, jotka tukevat johtoa ylläpitämään ja seuraamaan 

työntekijöiden, tiimin ja asiakkuuksien palvelutasoa. BI-työkaluna käytettiin Power BI:tä ja 

tietovarastona palvelukeskuksen tikettidataa. Tietovaraston lähdedatan tietotaulut ja taulujen 

sisällöt valittiin mittareiden määritysten perusteella.  

Hälytysmittarikokonaisuus, joka sisältää ilmoitusviestit, rakennettiin palvelukeskuksen pal-

veluhallintajärjestelmä Servicenow Flow Designer -työkalun ja Microsoft Teams chat-ryh-

män välisen integraation avulla. Hälytysmittarit-työkalu koostuu neljästä ilmoitusviestistä, 

jotka tukevat työntekijää ylläpitämään ja seuraamaan tikettien reagointitasoa.  
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Teoriaosuudessa tarkasteltiin IT-palveluhallintaa, IT-mittareita sekä data-analytiikkaa, jotka 

tukivat kehitysprojektia. Tutkimuskysymykset liittyvät palvelutason mittaamiseen, mittaa-

misen automatisointiin sekä palvelukeskuksen datan kypsyyteen.  
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Mittari Asiakasyritys Käyttäjätarina Tekninen määritys 

Tikettimäärät viimeiset 12kk Käyttäjänä haluan tietää mitkä 

ovat valitun asiakkaan 

tikettimäärät viimeisen 12kk 

aikana 

• Pylväsdiagrammina 
tikettien määrä ja 
prosentit 

 

Prioriteetit viimeiset 12kk Käyttäjänä haluan tietää mitkä 

ovat valitun asiakkaan 

tikettien prioriteetit viimeisen 

12kk aikana 

• Pylväsdiagrammina 
prioriteettien määrä ja 
prosentit 

 

SLA sopimuksen ylittyneet 

tiketit viimeiset 12kk 

Käyttäjänä haluan tietää mitkä 

ovat valitun asiakkaan 

ylittyneiden slaiden määrät 

viimeisen 12kk aikana 

• Pylväsdiagrammina sla 
ylitysten määrä ja 
prosentit 

 

Keskimääräinen 

kokonaiskesto SLA 

Käyttäjänä haluan tietää mitkä 

ovat valitun asiakkaan slaiden 

kokonaiskesto viimeisen 12kk 

aikana 

• Numeerinen mittari 

Keskimääräinen response 

SLA 

Käyttäjänä haluan tietää mitkä 

ovat valitun asiakkaan slaiden 

keskimääräinen reagointiaika 

viimeisen 12kk aikana 

• Pylväsdiagrammina sla 
response määrä  

 


