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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka IT-tukea tulee kehittää ketterin menetelmin asian-
tuntijaorganisaation näkökulmasta. Nykyisin IT-tuki on kiinteä osa lähes minkälaista työtä 
tahansa, jossa työtä tehdään digitaalisin työvälinein. Täten IT-tuen koetaan olevan merkit-
tävä osa päivittäistä työntekoa, sekä toiminnan kehittämistä. 
 
Opinnäytetyön taustalla oli kohdeorganisaatiossa vuonna 2012-2013 tehtyjen IT-tuen ul-
koistuksista aiheutuneet ongelmat. Tämän perusteella syntyi tarve, kuinka ongelmia voitai-
siin korjata, sekä prosesseja kehittää. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kohdeorganisaa-
tion IT-tuen nykytila, löytää siinä piileviä kehityskohteita ja luoda näiden perusteella kehi-
tystoimet, joilla IT-tukea jatkossa tulisi kehittää yhdessä asiantuntijaorganisaation kanssa 
käyttäen ketteriä menetelmiä. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys oli johdettu työn otsikosta, ja käsittelee IT-tuen ul-
koistamista, asiantuntijatyötä ja ketterää kehittämistä. Tapaustutkimus koostui määrälli-
sestä kyselytutkimuksesta ja laadullisesta teemahaastattelututkimuksesta, joiden avulla 
saatiin selvitettyä IT-tuen nykytilanne, ja mitä kehityskohteita siinä oli. 
 
Opinnäytetyön pääasiallinen tekeminen rajoittui syksyn 2018 ja kevään 2019 väliselle 
ajalle. Tapaustutkimus toteutettiin vuodenvaihteessa 2018-2019. 
 
Tutkimustuloksissa nousi esiin kolme pääkohtaa: ulkoistetun IT-etätuen heikko asiantunte-
mus, IT-ulkoistuksen palvelusopimuksen sisällön merkitys ulkoistetulle toiminnolle ja asian-
tuntijaorganisaation korkea vaatimustaso ja riippuvuus toimivasta IT-tuesta. 
 
Johtopäätöksistä selviää, että ulkoistettuja toimintoja tulisi sisäistää takaisin, jotta IT-tuki 
pystyisi paremmin toimimaan yhteistyössä asiantuntijaorganisaation kanssa. Tällä olisi 
odotettavissa myös pidemmän ajan kulusäästöjä. Lisäksi muiden ulkoistettujen toimien pal-
velusopimuksien tulee olla luonteeltaan liiketoimintaa täsmällisemmin tukevia. Ketterillä ke-
hitysmenetelmillä asiantuntijaorganisaatio pystyy yhdessä sisäisen IT-tuen kanssa oppi-
maan, lisäämään osaamistaan ja kehittämään toimintaa tehokkaammaksi ja samalla luo-
maan paremman asiakaskokemuksen. 
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1 Johdanto 

Asiantuntijaorganisaatiosta kumpuaa monen yrityksen ydinosaaminen, jonka avulla suo-

riudutaan yrityksen strategian mukaisesta ydintehtävästä. Onnistuakseen tässä, asiantun-

tijaorganisaatio tarvitsee monipuolisen tukitoimien verkoston oman ydinosaamisensa te-

hokkaaseen hyödyntämiseen. Yksi tukiverkoston avainosa on IT-tuki. Nykyisin IT-tuki 

mielletään yhdeksi tärkeimmäksi tukitoimeksi, jota käytetään lähes kaikissa yrityksissä toi-

mialasta riippumatta. Työn digitalisoituessa, IT-tuen merkitys vain kasvaa jatkossa, ja hy-

vin toimivana se on merkittävä lisäarvo organisaatiolle. Tässä opinnäytetyössä käsitellään 

kuinka OP Ryhmän asiantuntijaorganisaatioiden IT-tukea tulisi kehittää ketterin menetel-

min. 

 

OP Ryhmä julkaisi loppuvuodesta 2018 päivitetyn strategiansa, jossa painopisteenä oli 

paremman asiakaskokemuksen tuottaminen asiakaslähtöisemmällä toimintamallilla, missä 

korostuu ketterä toimintatapa (Kauppalehti 25.9.2018). Samalla arvioitiin aiempia toiminta-

malleja ja tehtyjä ulkoistuksia (Talouselämä 25.9.2018). OP:lla haluttiin uudistaa toiminta-

tapoja, ja samalla pyrkiä kustannussäästöihin. Kuinka IT-tuen kehittämisellä voitaisiin 

osaltaan vastata uuden strategian painopisteitä? Tähän ajankohtaiseen aiheeseen pureu-

dutaan tässä opinnäytetyössä. 

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä johdantoluvussa on tarkasteltu opinnäytetyön aihetta ja 

opinnäytetyössä tehtyä tapaustutkimusta yleisesti. Aluksi kuvataan opinnäytetyön tausta 

ja tavoitteet. Sen jälkeen esitellään tutkimusongelma, johon opinnäytetyöllä haluttiin saada 

ratkaisu. Tutkimuksen rajausta pohditaan, sekä käsitellään tutkimusmenetelmien valinta 

nojautuen kirjalliseen lähdemateriaaliin, ja selvitetään pääpiirteissään opinnäytetyössä 

suoritetun tapaustutkimuksen kulku ja aikataulu. Johdantoluvun lopuksi esitellään tutki-

muksen kohde, ja siinä tapahtuneet muutokset, joiden lopputulosta tutkitaan ja pyritään 

kehittämään. 

 

Miksi IT-tuki perinteisesti halutaan ulkoistaa? Jotta tähän kysymykseen löydettäisiin vas-

tauksia, oli aihetta lähestyttävä ensin teoreettisen tarkastelun pohjalta. Luvussa 2 on käsi-

telty aihepiirin aiempaa tutkimustietoa, ja tämän opinnäytetyön teoreettista viitekehystä, 

joka rakentui opinnäytetyön keskeisten käsitteiden pohjalta. 

 

Onko ulkoistettu IT-tuki toimiva ratkaisu asiantuntijaorganisaation näkökulmasta? Aihepii-

riä ei ole tutkittu Suomessa kovinkaan monipuolisesti aiemmin. Jotta kohdeorganisaation 

nykytilaa ja IT-tuen kehittämiskohteita voitaisiin selvittää, suoritettiin vuodenvaihteessa 
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2018-2019 tapaustutkimus käyttäen hyväksi määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Lu-

vussa 3 on käsitelty tapaustutkimukseen liittyvä määrällinen tutkimus. Luvussa 4 käsitel-

lään tapaustutkimuksen laadullinen tutkimusosio. Viimeisessä luvussa 5 käsitellään opin-

näytetyön tulokset, joista saaduilla johtopäätöksillä luodaan kehitystoimenpiteet IT-tuen ja 

liiketoiminnan kehittämiselle. Lopuksi arvioidaan tapaustutkimusta, ja sen onnistumista, 

sekä reflektoidaan saatuja tuloksia ja opinnäytetyötä kokonaisuudessaan. 

 
1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tausta ja aihio syntyivät alun perin jo opiskelujen alkuvaiheessa, kun kes-

kustelin asiasta esimieheni kanssa, jolta tuli idea tutkimusaihepiiristä, ja siitä, mitä opin-

näytetyö voisi käsitellä. Työpaikalla havaitut IT-tuen ongelmakohdat olivat alkusysäys 

opinnäytetyön tekemiselle, ja oma mielenkiinto aihetta kohtaan oli korkea, koska tutkimuk-

sen ja opinnäytetyön kautta voitiin vaikuttaa ongelmakohtien kehittämiseen. Työssä havai-

tut ongelmat koskien IT-tukiprosesseja näyttäytyivät aluksi vain tutkijan näkökulmasta, ja 

olikin tärkeä saada laaja-alaisempaa tietoa ja havaintoja siitä, kuinka muut organisaation 

jäsenet kokivat asian. Omakohtaisten kokemusten perusteella koin, että prosessissa olisi 

paljonkin kehitettävää ja tuntui, että monia siihen liittyviä asioita ei osattu ajatella riittävän 

monipuolisesti ulkoistuspäätöstä tehtäessä, tai niitä ei mietitty ollenkaan. 

 

Asiantuntijatyö ja –organisaatio käyttävät jatkuvasti erilaisia tukitoimintoja, kuten assis-

tentti-, toimeenpano- ja IT-palveluita oman liiketoiminansa apuna, ja näiden palveluiden 

toimintamallien muutokset olivat vaikuttaneet työskentelyyn monella tavalla. Tavoitteena 

oli tutkia, kuinka kohdeorganisaatio koki IT-tuen ulkoistetun toimintamallin nykyisellään, ja 

mitä asioita siinä tulisi kehittää. Lisäksi, mitä tuli huomioida, jotta IT-tuki tuottaisi asiantun-

tijaorganisaation tarvitseman tuen, sekä kuinka IT-palveluiden ja asiantuntijaorganisaation 

yhteistoimintaa voitaisiin kehittää ketterin menetelmin. 

 

Täten oli ensin lähestyttävä aihepiiriä teorian näkökulmasta ja luotava katsaus siihen, 

kuinka tutkittu ja kirjoitettu teoria asiaa käsittelee. Tutkimuksellisessa osiossa tavoitteena 

oli tutkia tämän hetkistä IT-tuen toimintamallia ja sen kehityskohteita, jotta ymmärrettiin 

kohdeorganisaation IT-tuen nykytilanne, ja mitä kehitettävää siinä oli. Määrällisellä tutki-

muksella haluttiin kartoittaa nykyisen toimintamallin tilannekuva. Laadullisella tutkimuk-

sella pyrittiin selvittämään nykytilaa tarkemmin, ja lisäksi löytää kohtia, joita organisaation 

edustajat kokivat tärkeiksi kehittää. Näiden perusteella opinnäytetyön tavoitteena oli poh-

tia, millä keinoin IT-tuen toimintamallia tulisi kehittää ketterin menetelmin, jotta se vastaa 

asiantuntijaorganisaatiolle tyypillisiin vaatimuksiin, ja lopuksi luoda kehitysmenetelmät, 

joilla näihin tavoitteisiin päästään. 
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1.2 Tutkimusongelman esittely 

Opinnäytetyön tutkimusongelma syntyi tavoitteiden asetannan kautta. Mitä piti tutkia, jotta 

saadaan halutut vastaukset opinnäytetyön tavoitteiden kannalta? Täten pääasialliseksi 

tutkimusongelmaksi muodostui: kuinka IT-tukea tulisi kehittää asiantuntijaorganisaation 

näkökulmasta ketterin menetelmin? Ketteriä kehitysmenetelmiä haluttiin käyttää tässä tut-

kimuksessa hyväksi, koska OP Ryhmä linjasi loppuvuodesta 2018 ottavan ne käyttöönsä 

toiminnan kehittämisessä, ja ne ovat perinteisesti olleet käytössä IT-kehittämisessä. Pää-

ongelmaa tukevina ja tarkentavina alaongelmina oli kahden tutkimuskysymyksen koko-

naisuus:  

- Kuinka kohdeorganisaatioissa koetaan ulkoistettujen IT-tukitoimien tila nykyisellään? 
- Mitä ongelmakohtia nykyisessä IT-tuen toimintamallissa on asiantuntijaorganisaation 

näkökulmasta? 
 

Näistä ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pureuduttiin määrällisessä tutkimuksessa, ja 

jälkimmäiseen laadullisessa tutkimuksessa.  

 

1.3 Aihepiirin rajaus 

Opinnäytetyössä käsiteltiin IT-tuen kehittämistä kohdeorganisaation näkökulmasta, täten 

rajauksella oli saatu tiukka kokonaisuus, josta ilmenee mitä tutkittiin. Sitä voidaan kuiten-

kin tutkia tarkasti ja syvällisesti, kun aiheella on selkeät rajat mitä siihen sisältyy. Kuten 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 75) korostavat, rajauksella on pyrittävä sellaiseen 

tutkimusongelmaan ja aiheeseen, joka on tutkittavissa ja on tarpeeksi rajattu, eikä liian 

yleismaailmallinen. Tämän opinnäyteyön käsiteltävään aiheeseen kuului nykytilanteen ku-

vaus, ja siihen johtaneet merkittävimmät tapahtumat. Tapaustutkimus oli rajattu käsittele-

mään yhden asiantuntijaorganisaation kokemuksia IT-tuen ulkoistamisesta, minkä avulla 

selvitettiin tarkemmin, millaiseksi nykytilanne koettiin, sekä mitä kehityskohteita ilmeni. Lo-

puksi tämän perusteella annettiin keinot kehityskohteiden parantamiseen. 

 

Työssä ei käsitelty muiden tukitoimintojen kehittämistä, eikä ulkoistuksia edeltäneitä yh-

teistoimintaneuvotteluja prosessina, ainoastaan lyhyesti niihin johtaneet syyt ja seurauk-

set. Teoreettinen viitekehys käsiteltiin vain niiltä osin, joita aiheen näkökulmasta oli välttä-

mätöntä käsitellä, ja vaikka aihepiiriin liitännäisiä teoriakokonaisuuksia on paljon, kuten 

strategiatyö tai esimiehenä toimiminen, näitä ei käsitelty tässä työssä kuin pinnallisesti, 

jotta ne pohjustivat muita tarkemmin käsiteltyjä teorioita. 

 

Rajaamisella oli pyritty siihen, että tutkimus täyttää opinnäytetyölle asetetut vaatimukset. 

Myös lähdemateriaalin riittävyys oli varmistettu rajaamalla teoreettiset aihepiirit tarkasti 

vastaamaan opinnäytetyön otsikkoa. Lopuksi opinnäytetyön tekeminen oli rajattu siten, 
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että se on kohdeorganisaation käytettävissä ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti. 

(Hirsjärvi ym. 2004, 77-78.) 

 

1.4 Tutkimusmenetelmien valinta 

Mietittäessä sopivaa lähestymistapaa opinnäytetyön tutkimuksen tekemiseen, oli syytä 

tarkastella, millaisia eri vaihtoehtoja on, ja miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja si-

ten, että ne palvelevat parhaiten tutkimusongelman ratkaisua. Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka (2016) määrittelevät tapaustutkimuksen seuraavasti: 

 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapahtumaa, rajattua kokonaisuutta tai yk-
silöä käyttämällä monipuolisia ja eri menetelmillä hankittuja tietoja. Tapaustutkimuk-
sessa pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään tapauksia pääasiassa miten- ja 
miksi-kysymysten avulla. 

 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä tapausta, tilannetta tai tapahtumia, joiden prosesseja 

tarkastellaan siinä ympäristössä ja tilanteessa, jossa tutkittava ilmiö tai tapaus on tapahtu-

nut. Tapaustutkimus pyrkii kuvaamaan perin pohjin mitä on tapahtunut, eikä niinkään vas-

taa ennalta asetettuun hypoteesiin tai asetelmaan. Tyypillisesti tapaustutkimuksella tar-

kastellaan rajattua kokonaisuutta halutuin tutkimusmenetelmin, eikä se välttämättä rajaa 

tiettyjen menetelmien käyttöä. (Hirsjärvi ym. 2004, 125-126.) 

 

Toimintatutkimus on enemmän tarkoitettu projektiluontoiseen hankkeeseen, jossa koko-

naisvaltaisesti tutkitaan jotain ongelmaa, ratkaistaan se ja viedään saadut tulokset käytän-

töön, sekä arvioidaan niitä. Toimintatutkimuksessa tyypillisesti voi olla useita vaiheita, 

jossa asiaa tutkitaan ja arvioidaan, ja taas kehitetään jotain uutta. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2016.) Ehkä tälle aihepiirille tämä ei ole sopivin tapa, koska ongelmaa ei py-

ritä ratkaisemaan tai saattamaan maaliin järkevän aikajanan puitteissa tutkimuksen kan-

nalta, sillä kyseinen aihe on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, eikä se luonteeltaan 

mahdollista kertaluonteista ratkaisua. 

 

Vastaavasti kehittämistutkimus tai konstruktiivinen tutkimus toimisi paremmin tilanteessa, 

jossa nimensä mukaisesti pitäisi luoda jokin uusi konkreettinen malli, opas, tuote, innovaa-

tio tai suunnitelma. Tulos olisi täten uusi ratkaisu johonkin ongelmaan, jota olisi tutkittu. Ai-

hepiirin luonne ei tätä vastaa, vaikkakin mahdollisten kehityskohteiden esittämiseen ja 

korjaustoimenpiteisiin voisi käyttää oppaan tyylistä kokonaisuutta. (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2016.) 

 

Tapaustutkimus koettiin sopivimmaksi aihepiirin tutkimiseen. Aihe oli luonteeltaan rajattu 

ja yhteen kokonaisuuteen keskittyvä. Kohteena oli tietty organisaatio ja sen toiminta, tai 
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organisaation verkosto, missä tutkittavana oli erilaista asiantuntijatyötä tekevien joukko or-

ganisaation eri osissa. Tapaustutkimuksella saatiin myös selvitettyä organisaation tilan-

netta ja tutkia siinä olevia ongelmia. Näiden pohjalta voitiin nostaa esiin kehityskohteita ja 

– toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiota voidaan kehittää jatkossa.  

 

Kun tutkimusongelma oli selvillä, oli syytä pohtia tarkemmin tutkimusmenetelmiä, ja niiden 

valintaa (Hirsjärvi ym. 2004, 174). Opinnäytetyölle suositeltavaa oli käyttää sekä määrälli-

siä että laadullisia tutkimusmenetelmiä, joten opinnäytetyö suunniteltiin siten, että molem-

pia metodeja voidaan hyödyntää. Täten tutkimus toteutettiin menetelmätriangulaatiota hy-

väksi käyttäen, jossa primäärinen tutkimusaineisto hankittiin määrällisellä ja laadullisella 

tiedonhankintamenetelmillä (Eskola & Suoranta 1998, 69-70; Vilkka 2015, 70-73). Näin 

ollen saatiin kerättyä määrällinen tutkimusaineisto organisaatiossa olevan IT-tuen nykyti-

lasta, sekä pureuduttua tarkemmin hyväksikäyttäen laadullisia menetelmiä siinä piileviin 

ongelmiin, ja kuinka ongelmat koettiin organisaation eri tiimeissä. Samalla pystyttiin tuo-

maan esille suoria kehityskohteita ja merkittäviä toimenpiteitä, joilla voidaan saavuttaa pa-

rempia tuloksia. 

 

1.5 Tutkimuksen kulku ja aikataulu 

Tapaustutkimuksen toteutus kaikkine vaiheineen ajoittui lokakuun 2018 ja maaliskuun 

2019 väliselle ajanjaksolle, ja on kuvattu alla kuviossa 1. Tarkemmin kummankin tutkimuk-

sen vaiheista ja aikatauluista on käsitelty määrällisen tutkimuksen luvussa 3, ja laadullisen 

tutkimuksen luvussa 4. Kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen alkoi aiheen suunnittelulla 

vuonna 2017, ja saatiin valmiiksi huhtikuussa 2019. 

 

Kuvio 1. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksien aikajana 

Määrällisen 
tutkimuksen 
suunnittelu 

alkaa 
10/2018

Laadullisen 
tutkimuksen 
suunnittelu 

12/2018

Määrällisen 
tutkimuksen 
toteutus ja 

kysely 
12/2018

Määrällisen 
tutkimuksen 
analysointi 

ja 
raportointi 

1/2019

Laadullisen 
tutkimuksen 
haastattelut 

1-2/2019

Laadullisen 
tutkimuksen 

aineiston 
käsittely, 

analyysi ja 
raportointi 

2/2019
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1.6 Tutkimuksen kohteen esittely 

Opinnäytetyön kohteena oli OP Ryhmän pääkonttorissa Helsingin Vallilassa sijaitsevan 

OP Keskusyhteisökonsernissa toimiva OP Yrityspankki oyj:n Tasehallinta ja Keskuspankki 

-asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa OP Ryhmän tasehallinnasta ja keskuspankkitoimin-

noista, kuten varainhankinta ja likviditeetin, eli maksuvalmiuden hallinta. Täten organisaa-

tiolla on keskeinen rooli pankkitoiminnan perustoimintojen, kuten maksuliikenteen päivit-

täisessä ylläpitämisessä, sekä itsenäisten Osuuspankkien rahoittajana. Organisaation 

koko tutkimushetkellä oli 65 henkilöä.  

 

Organisaatiolla oli tutkimushetkellä käytössä ulkoistettuna liiketoiminnan tukitoimintona 

sekä sisäinen että ulkoinen IT-tuki. Sisäinen IT-tuki sijaitsee fyysisesti organisaation toimi-

tiloissa, vaikka onkin ulkoistettu alihankkijayrityksille. Organisaation jäsenet voivat olla hei-

hin yhteydessä kasvotusten, puhelimitse, pikaviestimällä, sähköpostilla tai palvelupyyntöi-

hin tarkoitetulla tikettijärjestelmällä. Periaatteena on, että jokaisesta palvelupyynnöstä teh-

dään tiketti, mutta sisäisen IT-tuen kohdalla IT-tukihenkilöt tekevät tarvittaessa tiketin, mi-

käli organisaation jäsen ei sitä ole tehnyt, mutta on ollut yhteydessä heihin esimerkiksi 

sähköpostitse. Sen sijaan ulkoiseen IT-tukeen ollaan yhteydessä vain tikettijärjestelmän 

kautta, joskin asiaa voidaan sen jälkeen hoitaa lisätietojen saamiseksi esimerkiksi sähkö-

postitse. Ulkoinen IT-tuki sijaitsee toimittajan tiloissa muualla Suomessa ja ulkomailla, 

mikä estää kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen. 

 

1.6.1 Taustalla toimialan muutokset ja yrityksen strateginen sopeuttaminen 

Ulkoistusten taustalla olivat muutokset toimialalla. Pankkitoimintaan merkittävästi vaikutta-

nut finanssikriisi alkoi vuonna 2008. Finanssialan yrityksille tämä merkitsi tuottojen dra-

maattista pudotusta, mikä heijastui myös OP Ryhmän tulokseen, kuten kuviosta 2 ilme-

nee. Ennen finanssikriisiä vuonna 2007, tulos oli yli miljardi euroa, ja vuoden 2008 tulos 

supistui loppukesästä 2008 alkaneen kriisin myötä lähes kolmannekseen vuoden takai-

sesta. Finanssikriisiä edeltänyt tulostaso saavutettiin vasta vuonna 2015. Lisäksi tuloske-

hitys oli laskeva vuonna 2011 ennen yhteistoimintaneuvotteluita 2012. 
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Kuvio 2. OP Ryhmän vuositulos 2007-2018 (OP:n raportit 2019). 

 

OP Ryhmä julkaisi silloisen strategiansa vuonna 2012. Siinä painotettiin osuustoiminnan 

merkitystä, asiakaslähtösyyttä ja kestävää taloudellista menestystä. Keskusyhteisökonser-

nia koskevat yhteistoimintaneuvottelut olivat osa toimintojen sopeuttamista, joilla haettiin 

150 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Hen-

kilöstömuutoksien arveltiin tuovan kolmasosan asetetusta tavoitesäästöstä vuosittain. (OP 

vuosikertomus 2012.) Strategiassa painotettiin lisäksi kannattavuuden ja vakavaraisuuden 

kehittämistä, johon vaikutti osaltaan myös jo silloin tiedossa ollut, ja vuonna 2014 voimaan 

tullut EU-asetus pankkialan pääomavaatimuksista (Eurooppa-neuvosto 2019). 

 

Tämä tarkoitti sitä, että pankkien tuli kasvattaa omaa pääomaa Basel III -mukaisten vaati-

musten mukaan kasvattamalla omaa ensisijaista pääomaa, sekä kasvattamalla asteittain 

maksuvalmiutta siten, että pankki selviää äärimmäisessä stressitilanteessa 30 päivän ajan 

ilman tulevaa kassavirtaa. Lisäksi tulevaisuudessa kaavailtu pankkivero pakotti valmistau-

tumaan ylimääräiseen kuluerään (OP vuosikertomus 2012). OP Ryhmälle tämä tarkoitti 

käytännössä sitä, että tulosta oli parannettava kasvattamalla liiketoiminnan tuottoja ja vä-

hennettävä siitä koituvia kuluja, joihin tähdättiin kehittämällä toimintaa yhteistoimintaneu-

votteluissa, ja mm. sen tuloksena tehtyinä IT-toimintojen ulkoistamisilla. 

 

1.6.2 Ulkoistukseen johtaneet tapahtumat  

Organisaatiossa ulkoistettiin monet tukitoimet, kuten IT-tuki, alihankkijoille vuonna 2012 

alkaneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena vuonna 2013. Ulkoistettuja henkilöitä 
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oli kokonaisuudessaan 150 ja keskusyhteisökonsernissa kaikkiaan yhteistoimintaneuvot-

teluissa vähennettiin 561 työpaikkaa. Taustalla tähän oli osaltaan OP:n pankkitoiminnan ja 

Pohjolan vakuutustoiminnan yhdistyminen, jolloin konserniin jäi päällekkäisiä toimintoja 

aiemmista organisaatioista. (OP vuosikertomus 2012.) Sitä ennen kohdeorganisaatiolla oli 

käytössä erilaiset tukitoimet sisäisesti osana organisaatiota. Ulkoistusten jälkeen osa tuki-

toimista ja siihen kuuluvasta henkilöstöstä jäi organisaatioiden käytettäväksi, ainoastaan 

niiden työnantaja vaihtui. Osa taas ulkoistettiin kokonaan alihankkijayritysten toimitiloihin, 

joihin jatkossa oltiin yhteydessä vain etäyhteydellä. Ulkoistuksessa henkilöstö suurelta 

osin vaihtui tukitoimintojen osalta, mutta pääasiassa toimitiloihin jääneet avainhenkilöt säi-

lyivät samana uuden työnantajan alaisuudessa. Ulkoistuksen syiksi ilmoitettiin kustannus-

tason hallinta, tehostaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. (Taloussanomat 2.9.2013; 

Kauppalehti 2.9.2013). 

 

Ulkoistukset koskivat sekä pankki- että vakuutuspuolen IT-toimintoja, siten, että pankkitoi-

minnan tukitoimintojen alihankkijayritykseksi tuli Accenture, ja vakuutustoiminnan IT-tu-

esta vastasi CGI. Samalla osittain työmäärää siirrettiin halpamaihin, lähinnä Intiaan. (Tie-

toviikko 2.9.2013.) Lisäksi OP ulkoisti IT-infrastruktuuria koskevat toiminnot Tiedolle (Tie-

toviikko 31.5.2013). Ulkoistettujen työntekijöiden joukossa oli lisäksi epävarmuutta töiden 

jatkumisesta uuden alihankkijan alaisuudessa, erityisesti pankkitoiminnasta vastaavan Ac-

centuren osalta (YLE 8.2.2014; Tietoviikko 4.9.2013).  
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2 Aihepiiriin teoreettinen tarkastelu 

Opinnäytetyön sekundäärisenä aineistona toimiva teoreettinen viitekehys rakentui otsikon 

ja tutkimusongelman ympärille. Tässä luvussa käsitellään aihetta olemassa olevan teorian 

pohjalta tekemällä selkoa IT-ulkoistamisesta, asiantuntijatyöstä ja ketteristä menetelmistä 

opinnäytetyöhön soveltuvin osin. 

 

Osana tutkimusongelman syntyä oli ulkoistuksista johtunut muutos. Merkittävänä kokonai-

suutena on ulkoistetun IT-tuen käsitteellinen ymmärtäminen: mitä sillä tarkoitetaan, kuinka 

se näyttäytyy asiantuntijaorganisaatiolle ja miten sitä johdetaan. Nämä kaikki vaikuttavat 

siihen, kuinka IT-tukea tulisi hallita tutkimuksen kohdeorganisaatiossa, jossa asiantuntija-

työ on keskiössä. Näin ollen on myös ymmärrettävä nykyisen ja tulevaisuuden asiantunti-

jatyön lainalaisuudet, sekä sen johtaminen ja kehittäminen ketterin menetelmin. 

 
2.1 Aiempi tutkittu tieto ja teoria 

Haaga-Helian ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöissä ei ole aiemmin pa-

neuduttu pelkästään IT-tuen kehittämistä koskeviin aiheisiin. Hakusanalla ”IT-tuki” löytyi 

noin 50 maisteriohjelman opinnäytetyötä, joissa asia jollain tapaa mainitaan, muttei ole 

minkään näiden töiden keskeinen aihe. Kotimaisessa kirjallisuudessa on nivottu IT-palve-

luita koskeva teoreettinen viitekehys hyvin mm. nykyaikaiseen strategiseen johtamiseen 

(Hämäläinen, Maula & Suominen 2016). Erilaisten tukitoimintojen johtamista ja kehittä-

mistä käsitellään osana isompaa kehittämisen tai johtamisen kokonaisuutta, eli usea teos 

ei käsittele pelkästään, kuinka joku asia tulisi ulkoistaa, vaan mitä muuta samalla tulisi 

huomioida kokonaisvaltaisemmin. 

 

Sen sijaan toiminnan kehittämisestä ketterin menetelmin, ja asiantuntijatyöstä yleisesti, on 

laajalti tutkittua ja kirjoitettua kotimaista tietoa. Asiantuntijatyölle ominaisia vaatimuksia on 

tuotu esiin monipuolisesti: kuinka sitä johdetaan, kehitetään ja mitataan. Asiantuntijatyölle 

tunnusomaisen aineettoman pääoman johtaminen on teoreettisen tarkastelun keskiössä 

normaalisti. Selkeästi on kuitenkin havaittavissa, että asiantuntijatyö ja -organisaatio aset-

tavat tietynlaiset vaatimukset IT-työlle, ja se eroaa merkittävästi esimerkiksi perinteisestä 

asiakasliiketoiminnan IT-tuesta call centerissä, jonka kautta asiaa perinteisesti lähesty-

tään. Toisaalta Myllymäki (2017) käsittelee asiaa myös kohdeorganisaation ulkopuolelta. 

 

Vastaavasti ulkomainen kirjallisuus ja tutkimustyö ovat käsitelleet laajasti IT-tukea ja ul-

koistuksia, sekä niiden johtamista ja kehittämistä varsin laaja-alaisesti, mutta myös tar-

kasti, erilaisissa kohdeorganisaatioissa ja tapaustutkimuksissa. Aihepiiristä on saatavilla 

myös paljon viimeaikaista ja monipuolista tutkimustietoa artikkelien muodossa. 
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2.2 Ulkoistaminen IT-palveluissa 

Ulkoistamisella yläkäsitteenä (engl. outsourcing) tarkoitetaan ulkopuolisen toimittajan 

käyttöä aiemmin yrityksessä olleiden toimintojen tuottamiselle (King 2007, 72). Perintei-

sesti IT-ulkoistamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ulkopuolinen kumppani tuottaa IT-pal-

velut sopimuksen mukaisella tasolla sovituissa aikarajoissa (Kendrick 2009, 48). IT-ulkois-

tusten historia alkoi 1980-luvulla, jolloin ensimmäinen suuri läpimurto ja isompi ulkoistami-

nen oli Kodakin tekemät ulkoistukset vuonna 1989. Siitä lähtien ulkoistukset ovat tulleet 

yhä yleisemmäksi, ja samalla kehittyneet aina vain hienostuneimmiksi. (Barthélémy 2007, 

26.) 

 

Miksi yritykset ulkoistavat toimintojaan? Takki ja Halonen (2017, 356) mainitsevat perintei-

siksi syiksi keskittymisen omaan ydinliiketoimintaan ja muiden palveluiden hankkimisen 

ulkoistettuina, jolloin molemmat osapuolet voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja täten 

hyötyä yhteistyöstä molemminpuolisesti. Kendrick (2009, 94) listaa seuraavat tekijät, jotka 

voivat toimia katalyyttinä halulle ulkoistaa joitain toimintoja: 

- halu pyrkiä kustannussäästöihin 
- halu parantaa asiakkaalle tuotettavia prosesseja 
- halu hankkia ja parantaa IT-osaamista 
- halu vähentää ydintoimintojen ulkopuolisia prosesseja 
- mahdollinen yritysrakenteen muutos, osto tai myynti 
- halu vähentää henkilöstön määrää. 
 

Rivard ja Aubert (2007, 3-4) kuvailevat IT-ulkoistamista luonnolliseksi jatkumoksi ulkois-

tuksien keskellä, jossa palvelun osakokonaisuus luovutetaan ulkopuoliselle toimittajalle eri 

syiden perusteella, kuten kustannustehokkuus tai riskinhallinta. Randeree, Kishore ja Rao 

(2007, 135) korostavat, että ulkoistuksella yritys perinteisesti tavoittelee kustannustasonsa 

laskua, uudenlaisen osaamisen hyödyntämistä, mitä yrityksessä ei ole saatavilla, tai kes-

kittymällä vain ydinosaamiseensa. Lisäksi Power, Desouza ja Bonifazi (2006) mainitsevat 

globaalin tiedon hyödyntämisen tärkeyden ja kehittyneemmän IT:n saatavuuden ulkoistus-

ten kautta. Schniederjans, Schniederjans ja Schniederjans (2005, 26) korostavat myös va-

linnan vapauden helppoutta ja ketteryyttä ulkoistetuissa toiminnoissa, kun yritys voi aina 

hankkia sen hetkisen parhaan teknologian ja osaamisen käyttöönsä. Hira ja Hira (2008, 

81-83) sekä Takki ja Halonen (2017, 356) mainitsevat tietoliikenneverkkojen ja tiedonsiir-

tonopeuksien kehityksen merkittävästi edesauttaneen IT-ulkoistamista, koska työtä voi-

daan tehdä, ja tietoa jakaa etänä tietoverkon kautta. 

 

Toisaalta Barthélémy (2007, 25) kritisoi sitä, miksi yritykset ulkoistavat niinkin merkittävän 

voimavaran liiketoiminnastansa, joka perustuu suurelta osin IT-järjestelmien varaan, kuten 

voidaan todeta myös kohdeorganisaation osalta, jossa käytännössä kaikki tehty työ nojaa 
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tietojärjestelmiin. Yrityksen olisikin pohdittava ulkoistuspäätöstä tehdessään sitä, että 

onko ulkoistettava toiminto nyt ja tulevaisuudessa osa niiden ydinosaamistaan, vai me-

nestystekijä. (King 2007, 67). 

 

Ulkoistuksien laatua ja laajuutta voidaan tarkastella neljästä eri kategoriasta seuraavalla 

tavalla (Barthélémy 2007, 25-26): 

- yrityksen koon perusteella 
- ulkoistamisen laajuuden perusteella 
- henkilöstön ja laitteiden omistuksen perusteella 
- ulkoistussuhteen perusteella. 
 

Perinteisesti IT-palveluiden ulkoistaminen on ollut helppo päätös varsinkin pienille yrityk-

sille, jolloin kustannukset ja riskit ovat hyvin hallittavissa. Sittemmin yhä isommat yritykset 

ovat tehneet ulkoistuksia laajalti samoista syistä, jolloin myös ulkoistamisen laajuus on 

muuttunut. Toiminnot voivat olla yhä laajemmin ulkoisen toimittajan hoidettavana, jolloin 

myös henkilöstö tai laitteet eivät ole enää organisaation omistuksessa. Syvempi yhteistyö 

onkin lopulta luonut ulkoistussuhteesta jopa kumppanuussuhteen, jossa yritykset palvele-

vat vain toisiansa. 

 

2.2.1 Strateginen valinta ja perusteet ulkoistukselle 

IT-tuen funktion ja merkityksen, kuten mikä tahansa liiketoiminnon osan, tulisi perustella ja 

johtaa strategian kautta (Salmela, Hallanoro, Sippa, Tapaninen & Ylitalo 2010). Etenkin 

nykyisin digitalisaation aikakautena, kun IT-palvelut koetaan ensiarvoisen tärkeänä (Ken-

drick 2009, 39). Kun perinteisesti strategiatyössä on paneuduttu suunnittelemaan ja bud-

jetoimaan, tulisi jatkossa panostaa inhimillisten tekijöiden tarpeisiin vastaamiseen. Kuinka 

voisimme palvella paremmin asiakkaitamme, ja millaisen työnantajakuvan annamme? 

(Hämäläinen ym. 2016.)  

 

Strategian kautta yritys myös määrittelee, onko ulkoistettava toiminto kuinka tärkeä. Po-

wer ym. (2006, 37-38) ja Kendrick (2009, 50-51) korostavatkin, että ulkoistuksen tulee olla 

yrityksen strateginen valinta, ja perustua yritys- tai organisaatiokohtaiseen arvioon siitä, 

kuinka merkittävä hyöty sillä saadaan. Heidän mukaansa merkittävä, ja usein ensimmäi-

nen kompastuskivi ulkoistuksen toteutuksessa on riittämätön strateginen suunnittelu. Ul-

koistus ei saakaan olla ratkaisu vain siksi, että alalla on näin tapana tehdä. Salmela ym. 

(2010) painottavat, että IT-tuen ja -palveluiden johtaminen on avainasemassa siihen, 

kuinka yritys pystyy uudistamaan ja kehittämään toimintojansa. Vastaavasti epäonnistunut 

johtaminen luo IT-palveluista riippakiven koko yrityksen menestykselle. Toisaalta pelkkä 

onnistunut johtaminen ei takaa menestyvää IT-toimintoa, vaan toteutuksen on myös ol-

tava johdonmukainen. 
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Digitaalisessa toimintaympäristössä tulisi johtaa ihmislähtöisellä ajattelu- ja toimintata-

valla. Menestys IT:n näkökulmasta nojautuu ennen kaikkea kykyyn hyödyntää käytettä-

vissä olevia ohjelmistoja monipuolisesti ja tehokkaasti. Kyse on siitä, kuinka hyvin organi-

saatio pystyy käyttämään heille annettuja digiresurssejaan. Näiden merkitsevyys vielä 

vain korostuu, kun digitaalisia ohjelmistoja hyödynnetään jatkuvasti yhä enemmän. (Hä-

mäläinen ym. 2016.) Lisäksi Salmela ym. (2010) painottavat, että IT-palveluiden menes-

tykseen vaikuttaa myös se, kuinka osaava liiketoiminnan asiantuntijataho yrityksessä on, 

ja kuinka se työskentelee sujuvasti IT-palveluiden kanssa, joita tulisi johtaa mahdollisim-

man läpinäkyvästi ja selkeästi asiantuntijaorganisaation näkökulmasta. 

 

Menestyvässä ja nykyaikaisessa strategiatyössä tulisi huomioida myös sisäisten sidosryh-

mien tarpeet. Niitä olisi hyvä osallistuttaa strategiatyössä ja pyytää mielipide organisaation 

tulevaisuuden kehittämiseen (Hämäläinen ym. 2016.) Koen, että strategisista linjauksista 

puuttui vuoropuhelu, minkä perusteella IT-tuki ulkoistettiin. Power ym. (2006, 40-41) ko-

rostavatkin, että yrityksessä on arvioitava ulkoistuksen vaikutuksia monelta kantilta, ja vir-

heellinen tulkinta kostautuu yleensä kasvavina kuluina. 

 

2.2.2 Ulkoistuksen strateginen neliosainen arvio 

Strateginen arvio auttaa yritystä hahmottamaan nykytilanteensa, sekä auttaa ymmärtä-

mään mahdollisesta ulkoistuksesta aiheutuvia muutoksia. Power ym. (2006, 41) esittävät, 

että arvio tulee muodostaa neljän pääkohdan turvin:  

- liiketoiminta-arvon kartoitus 
- toiminnallinen arvio 
- taloudellinen arvio 
- riskikartoitus 
 

Liiketoiminta-arvoa tutkittaessa tulee ymmärtää oma ydinosaamisensa, joihin yrityksen toi-

minta perustuu, kuten tiedot ja taidot, teknologiat, prosessit ja toimintamallit. Toisaalta yri-

tyksellä on paljon ydinosaamisensa ulkopuolisia, mutta merkittäviä prosesseja, kuten tuki-

toimintoja ja avustavia taustaprosesseja, jotka ovat mukana päivittäisessä työssä ratkaise-

vassa roolissa, mutta eivät kuitenkaan ole yrityksen ydinosaamista ja sitä, mistä yritys tun-

netaan. Onkin tärkeää tunnistaa nämä eroavaisuudet ja ymmärtää niiden vaikutus tämän 

hetkiseen ja tulevaisuuden strategiaan. (Power ym. 2006, 41-43.) 

 

Toiminnallinen arvio käsittää sen, kuinka yrityksessä tällä hetkellä selvitään prosesseista, 

ja miten suorituskyky vertautuisi ulkoisen toimittajan tarjoamaan palveluun. Tämä askel on 

erityisen tärkeä siksi, että siinä yritys ymmärtää oman osaamisensa ja kyvykkyytensä ti-
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lan, mutta samalla pystyy määrittelemään, mitä vaatimuksia ulkoiselle toimittajalle on ase-

tettava, jotta ulkoistetut prosessit toimivat vähintään suunnitellulla tavalla. Samalla on tun-

nistettava kriittisimmät kohdat prosessista, sekä määriteltävä niiden vaikutukset ja liitän-

näiset prosessit. Tässä vaiheessa myös tunnistetaan henkilöt ja tiimit, joihin muutos vai-

kuttaa, ja mitkä ovat heidän roolinsa ennen ja jälkeen muutoksen. (Power ym. 2006, 44-

57.) Hämäläinen ym. (2016) painottavat juuri henkilöstöön kohdistuvien vaikutusten ar-

viota, ja kuinka ne mahdollisesti muuttavat henkilöstön työtä, erityisesti asiantuntijaorgani-

saatiossa, jossa heillä on merkittävä roolinsa. 

 

Taloudellinen arvio lienee yleisimmin ulkoistuksiin liitetty syy, kun yritys tavoittelee kustan-

nussäästöjä. On kuitenkin ymmärrettävä kustannusten eri muodot, eikä vain lopullisesti 

viivan alle jäävä määrä. Esimerkiksi kiinteiden ja muuttuvien kustannusten ero: mikäli yri-

tyksellä on oma IT-osastonsa, on heillä tällöin merkittävät kiinteät kustannukset henkilös-

tökulujen, laitteiden ja lisenssien muodossa. Mikäli tämä olisi ulkoistettu, yrityksessä voi-

daan nähdä kustannukset muuttuvina, perustuen esimerkiksi yhteydenottojen tai ongel-

matapausten lukumäärään. Toisaalta tulee myös tutkia suorien ja epäsuorien kustannus-

ten määrää, tai nykyisten ja tulevien kustannusten eroa koko projektin elinkaaren ajalta, 

sekä kuinka kustannukset mitataan ja arvostetaan. Erityisesti epäsuorien ja piilokustan-

nusten määrää tulisi pystyä arvioimaan mahdollisimman tarkasti, koska niistä voi tulla lo-

pulta merkittävä kuluerä, jota ei osata kilpailutusvaiheessa huomioida. (Power ym. 2006, 

57-61; Kendrick 2009, 58-59.) 

 

Riskikartoituksella yritys valmistautuu siihen, mitä riskejä ulkoistaminen tuo verrattuna ny-

kyiseen toimintamalliinsa. Strateginen riskiarvio käsittää yrityksen ja palveluntoimittajan 

erot strategisissa näkemyksissään, vai onko ne samanlaiset. Kuinka yritykset toimivat yh-

teistyössä, tai onko heillä aiempaa kokemusta vastaavasta tilanteesta? Kuinka yritysjohto 

tukee ulkoistusta omassa strategiatyössään riittävällä johtamisella ja resurssien varmista-

misella? On myös huomioitava aineettomien resurssien ja yritystiedon jakamisesta palve-

luntoimittajalle, ja onko siinä kilpailutilanteeseen vaikuttavia riskejä. Käytännön työhön vai-

kuttavat toiminnalliset riskit, kuten henkilöstön vaihtuvuus, perehdyttäminen tai kulttuu-

rierot yritysten välillä. Teknologiariskeillä tarkoitetaan sitä, kuinka palveluntoimittaja tar-

joaa tietoturvaa, teknistä tukea, takuuta, koulutusta tai tuotetukea. Taloudellinen riski puo-

lestaan liittyy kustannustason nousuun, tai huomioimatta jätettyihin kustannustekijöihin. 

(Power ym. 2006, 61-65.) Lisäksi Kendrick (2009, 40) painottaa ulkoistetun IT-tuen merkit-

tävää roolia riskikartoituksessa: mikäli IT-tuen toiminta epäonnistuu, millaiset tuotantoon 

vaikuttavat seikat sillä olisi. 
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2.2.3 Ulkoistuksen ostamisen ja palvelutoimittajan valinnan tärkeys 

Ulkoistettu toimi, kuten mikä tahansa ulkopuolelta tuleva palvelu, on muualta ostettua. Tä-

ten onkin ensiarvoisen tärkeää, että organisaatio osaa määritellä omat tarpeensa ja ostaa 

palvelun kohtaamaan nämä tarpeet tehokkaasti, ja kattaen monipuolisesti kaikki skenaa-

riot, joita sopimusjakson aikana voi esiintyä. Ostavan yrityksen on ensiksi määriteltävä ja 

analysoitava oma tilanne aiemmin mainittujen seikkojen perusteella, sekä ymmärtää stra-

tegisesti ulkoistuksen merkitys. Näiden perusteella yritys pystyy jo paremmin määrittele-

mään mitä, ja millaisen ulkoistuksen se tarvitsee, minkä perusteella se voi kilpailuttaa eri 

palveluntoimittajat ja määritellä haluttu palvelutaso, vastuut, budjetti ja sopimussakot. 

(Kendrick 2009, 63-67.) 

 

Ulkoistuksen ostoprosessi muodostuu kolmesta eri tekijästä. Power ym. (2006) sekä Takki 

ja Halonen (2017) erittelevät ulkoistuksessa mukana olevat osapuolet ja kohteet seuraa-

vasti: 

- asiakas, joka tilaa ulkopuolisen palvelun 
- toimittaja, joka tuottaa palvelun asiakkaalle 
- palvelu tai projekti, jota tilaus koskee. 
 

Ulkoistuksen juurisyinä tulee aina olla yrityksen omat halut ja tarpeet tehdä asioita toisin, 

sekä nähdä tarve muutokselle perustuen omaan analyysiin yrityksen nykytilasta ja tulevai-

suudesta. Yrityksen kannalta tärkeintä on olla kuskin paikalla ulkoistusprosessin ostovai-

heessa. Mikäli palveluntoimittaja pääsee määrittelemään ulkoistuksen suuntaviivat, tar-

koittaa se usein kustannustason nousua ja kontrollin menetystä. (Power ym. 2006, 90-91.) 

Kendrick (2009, 53) tuokin esille, että yrityksen on määriteltävä tarkoin mitä se haluaa, 

jonka perusteella on tutkittava olemassa olevien prosessien mahdollisuutta ulkoistukselle. 

Välttämättä ulkoistus ei aina ole oikea ratkaisu, tai ulkoistaminen voidaan tehdä eritasoi-

sena esimerkiksi ulkoistamalla vain tietyt osat IT-toiminnoista. Yrityksessä olisikin määri-

teltävä tarkasti eri IT-toimintojen laatu ja tärkeys yrityksen ydintoiminnolle. 

 

Takki ja Halonen (2017, 360) korostavat erityisesti palvelutoimittajan valintaa, minkä tulee 

olla luotettava, koska toimittajan vastuulla on yleensä merkittäviä ydintoimintoja tukevia ja 

luovia prosesseja, joista asiakas on äärimmäisen riippuvainen. Tämä erityisesti korostaa 

ostoprosessin merkitystä. 

 

2.2.4 Sopimus palvelun tasosta, SLA 

Service Level Agreement, SLA, on ulkoistuksen palvelusopimus, joka kuvailee osapuolten 

toiminnalliset suhteet, ja siinä määritellään ulkoistettujen toimien taso sopimusajalle: 
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kuinka nopeasti ongelmia ratkaistaan, kuinka laajasti palvelua tuotetaan ja millä hintata-

solla. SLA:ssa eritellään tarkemmin millaisia vastuita ja vaatimuksia palvelun toimittajalla 

on prosessia kohtaan. (Takki & Halonen 2017, 373-375; Kendrick 2009, 125-126.) Luon-

teeltaan SLA takaa millaista palvelua toimittaja antaa asiakkaalle ja toimii ulkoistuksen kä-

sikirjana molemmille osapuolille (Takki & Halonen 2017, 359, 373). 

 

Yrityksen kannalta ulkoistettavien prosessien tunteminen näyttäytyy merkittävässä roo-

lissa määriteltäessä SLA:n tasoa, eikä sitä voi ulkoistaa toimittajan määriteltäväksi, kuten 

Takki ja Halonen (2017, 375) huomauttavat. Organisaation on tunnistettava eri proses-

siensa tärkeys ja kiireellisyys, jotta sopimukseen voidaan sopia tarkoituksenmukaiset pal-

velutarpeet, kuten monitorointivaatimukset ja vasteajat eri prosesseille. Tällä on merkit-

tävä vaikutus myös kustannustasoon, koska kriittisimpien prosessien jatkuva monitorointi 

ja pikainen hoito on kalliimpaa, kuin vähempiarvoisten ja satunnaisten prosessien, joiden 

kiireellisyystaso on heikompi. Palvelun taso ja vasteajat tulisikin olla helposti määriteltä-

vissä ja mitattavissa, jotta SLA:n mukaista seurantaa voidaan tehdä kustannusten laske-

miseksi, ja toteuttaa vaadittuja toimenpiteitä sopimuksen mukaisesti. (Kendrick 2009, 125-

127.) Lisäksi Takki ja Halonen (2017, 375) tuovat esille toimittajan roolin sopimusta määri-

teltäessä, ja niiden onkin pystyttävä vastaamaan asiakkaan antamiin tietoihin mahdollisim-

man tarkasti niillä olemassa olevan palvelurakenteensa mukaisesti. 

 

SLA:n merkitys näyttäytyykin erittäin käytännöllisesti organisaatiolle, jonka prosesseja on 

ulkoistettu, koska siinä määritellyt palvelutasomittarit, kuten käsittely- ja vasteajat ohjaavat 

sitä, kuinka nopeasti organisaation tekemiä palvelupyyntöjä ja virheilmoituksia käsitellään. 

Lisäksi SLA:n mukaisesti voidaan mitata ongelmanratkaisuprosentteja ja -aikoja sekä pal-

veluiden kokonaissaatavuutta ja virhetilanteita. (Takki & Halonen 2017, 359, 382-383). 

 

SLA:n luonne tuleekin olla sellainen, jossa määritellään tarkasti ja monipuolisesti millaista 

palvelua ja tuloksia asiakasorganisaatio saa, ja kuinka tuloksia mitataan, eikä niinkään 

kuinka palvelu tuotetaan, ja sovittaa se kulloiseenkin tilanteeseen ja organisaation vaati-

muksiin. Hinnoittelu on tärkeässä roolissa jo kustannustenkin kannalta, mutta samalla hin-

noittelulla määritellään palvelun taso, ja mitä tasoa on järkevä tuottaa. Hinnoittelu on myös 

kannustin toimittajalle, ja asiakasorganisaation olisikin tärkeä maksaa vain tuottavasta ja 

merkityksellisesti palvelusta, ja kuinka siitä suoriudutaan. Esimerkiksi ei ole järkevää mak-

saa kaikista palvelupyynnöistä, vaan ainoastaan ratkaistuista tiketeistä. Hinnoittelua on 

myös pystyttävä tarkistamaan markkinatilanteen ja toiminnallisten muutosten varalta. 

(Kendrick 2009, 126-128.) Lisäksi Takki ja Halonen (2017, 360) korostavat, että asiakas-

organisaation on osattava määritellä, tai ainakin haluta tarkasti palvelusopimukseensa tu-

leva sisältö, koska palvelusopimuksia koskevaa tarkkaa lainsäädäntöä ei ole olemassa. 
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2.2.5 Kulujen merkitys ulkoistuksissa 

Kuten aiemmin todettiin, kulujen hallitseminen on yksi tärkeä osa pohdittaessa ulkoistuk-

sen mahdollisuutta. IT-palveluiden kulut ovat nykyisin yksi suurimmista kulueristä mo-

nessa yhtiössä, joten se on siksikin helposti ajateltava säästökohde (Kendrick 2009, 45). 

Yksi ulkoistamisen houkutus piilee kulurakenteen keventämisenä siten, että jokin osa toi-

minnoista voidaan tehdä muualla halvemmalla, koska palkkakulut ovat pienemmät johtuen 

ulkoistavan yrityksen kotimaan matalammasta elintasosta, vaikka koulutustasoltaan päte-

vistä työntekijöistä on ylitarjontaa. Yrityksissä uskotaan, että tällä saadut hyödyt ovat näh-

tävissä positiivisin vaikutuksin tuloslaskelmassa. (Hira & Hira 2008, 3, 9, 67-70.) Kendrick 

(2009, 66-67) korostaakin, että ulkoistuksella tyypillisesti saadaan aikaan välitön kuluvä-

hennys, koska ulkoistetun IT-toiminnon kiinteät kulut häviävät, ja ovat muuttuneet sopi-

musjakson mukaisiin jaksotettaviin kustannuksiin. Lisäksi Takki ja Halonen (2017, 357-

358) tuovat esille kirjanpidolliset seikat, jonka avulla kustannustehokkuus saadaan parem-

min näkyviin, kun kiinteiden kustannusten ja investointien taserasitus saadaan muutettua 

muuttuviksi kustannuksiksi. 

 

Toisaalta kulujen erotusta ei voida tarkastella vain kotimaassa ja ulkomailla tehtävästä toi-

minnosta maksettavan tuntipalkan perusteella. On huomioitava myös muut ulkoistuksesta 

johtuneet kulut. (Hira & Hira 2008, 68.) Tällaisia kuluja ovat ulkoistusprosessiin kohdistu-

neet henkilöstökulut, konsulttipalkkiot koko sopimuskauden ajalta, lakipalveluiden kulut, 

ohjelmistokulut, irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja korvaukset, uusien 

työntekijöiden palkkaaminen, ulkoistussopimuksen kulut sekä mahdolliset piilokulut ja 

epäsopivasta sopimuksesta aiheutuneet lisäkulut. Yleensä kiinteät kulut, kuten sopimuk-

sen hinta tai henkilöstökulut, ovat helposti laskettavissa etukäteen, mutta lähes aina ul-

koistuksesta aiheutuu yllättäviä lisäkuluja, joita ei osata ennakoida suunniteltaessa ulkois-

tuksia. (Kendrick 2009, 58-59.) 

 

Yrityksessä asiaa voidaan tarkastella myös sen perusteella, mitä samalla rahapanoksella 

saadaan. Kotimaassa x-tuntipalkan hinnalla saadaan tietyn koulutustaustan ja työkoke-

muksen hankkinut työntekijä. Vastaavasti ulkomailla samalla panostuksella voidaan saada 

kouluttautuneempi ja kokeneempi työntekijä. (Hira & Hira 2008, 68.) 

 

Miksi kulutason laskeminen on tärkeää? Kysymyksenä se on itsestään selvä, mutta tutkit-

taessa tarkemmin mitä se sisältää, voidaan löytää syitä miksi yritykset haluavat ulkoistaa. 

Schniederjans ym. (2005, 24) tuovat myös esille sen, että ulkoistamisella voidaan vaikut-

taa kulurakenteeseen: muuttamalla kiinteät kulut muuttuviksi, ja yleensä samalla vähentä-

mällä siihen liittyviä kuluja, koska ulkoistettu työ tehdään halvemman hintatason maassa 
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tai yrityksessä. Lisäksi voidaan vähentää tuottamattomien tukitoimintojen määrää yhtiön 

taseessa. Tärkeimpänä ja lopullisena syynä on kuitenkin voittojen maksimointi omistajalle, 

kun menoja saadaan vähennettyä. Hira ja Hira (2008, 70-71) korostavatkin, että joskus 

syynä voi olla taloudellisen aseman parantaminen eri motiivien vuoksi: pörssiyrityksessä 

johdon palkkio on usein sidottu osakekurssin kehitykseen, ja kurssi nousee, mikäli yrityk-

sen tuotot ovat kuluja suuremmat. Samoin analyytikot arvostavat yrityksen tulosnäkymiä 

paremmaksi, mikäli yritys pystyy vähentämään kulujansa, tai ainakin osoittaa se lähivuo-

den suunnitelmissansa, mikä taas ruokkii kurssikehitystä ja johdon motivaatiota. Kään-

täen, tästä voikin seurata ilmiö, jossa analyytikot ja sijoittavat pettyvät yhtiöön, mikäli yritys 

ei ulkoista, tai tee muita toimia kulujensa laskemiseksi. Täten ulkoistuksella pyritäänkin 

hakemaan usein lyhytkestoista hyötyä osoittamalla kulujen vähentyneen (Hira & Hira 

2008, 98). 

 

Kulujen merkitys ja yrityksen ydintoiminnot kulkevat käsi kädessä, mikä onkin johtanut ul-

koistuksiin esimerkiksi palkanlaskennassa, tilitoimistopalveluissa, logistiikassa tai IT-toi-

minnoissa. Tällaiset toiminnot eivät ole monen yrityksen ydintoimintaa, vaikka ne tarvitse-

vat niitä ydintoimintojen suorittamiseen, joten on perusteltua ostaa kyseinen palvelu ulkoi-

selta toimittajalta, kuin itse perustaa vastaavaa tukitoimintoa. (Hira & Hira 2008, 73.) Olisi 

hankala nähdä järkevänä pienen teollisuustuottajan hankkivan omaa rahtikalustoansa, 

kun se voisi ulkoistaa tuotteiden kuljetuksen kuriiriyhtiölle. Samalla ulkoistuspalvelua tar-

joava yritys pystyy yhä enemmän keskittymään omaan ydintoimintaansa ja parantamaan 

tuotteidensa tai palveluidensa kilpailukykyä erikoistumalla ja hyötymällä suurtuotannon 

eduista (Kendrick 2009, 44-45; Takki & Halonen 2017, 357). Tällaisissa tilanteissa ulkois-

tuksilla ei niinkään lasketa olemassa olevaa kustannustasoa, vaan hankitaan tukitoimin-

toja mahdollisimman pienin lisäkustannuksin. 

 

2.2.6 Ulkoistamisen avulla irtisanominen 

Kotimaassa toimiva yritys saattaa käyttää ulkoistamista irtisanomisen keinona, etenkin jos 

yrityksen kotimaassa irtisanominen on lainopillisesti ja byrokraattisesti hankala, sekä kallis 

prosessi (Schniederjans ym. 2005, 28.) Täten ulkoistamalla voidaan siirtää toiminnot irti-

sanottaviksi maahan, jossa irtisanominen on helpompaa ja halvempaa. Samalla voidaan 

välttää myös epäedullinen uutisointi ja julkisen kuvan tahriintuminen, sekä julkishallinnon 

paine. Lisäksi ulkoistamalla toiminnot ulkomaille, ja sitä kautta tarjoamalla aiemmille työn-

tekijöilleen epäedullisemman työpaikan, yritys voi odottaa työntekijöiden irtisanoutuvan ja 

hakeutuvan muihin yrityksiin, tai tarjoamalla irtisanoutumispakettia. (Hira & Hira 2008, 76-

79.) Tällöin yrityksessä voidaan tehdä merkittäviä henkilöstöleikkauksia, ja ulkoistava pal-

veluntoimittaja voidaan nähdä myös irtisanomisen apuvälineenä (YLE 8.2.2014). 
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2.3 Ulkoistettujen toimintojen sisäistäminen 

Sisäistämisellä tarkoitetaan ulkoistamisen vastakohtaa, eli toimintoja tehdään organisaa-

tion sisällä, eikä ulkopuolisen toimittajan toimesta, kuten ulkoistuksessa on tapana. Sisäis-

tämistä voi olla joko toimintojen siirtäminen organisaation sisällä, tai ulkoistetun toiminnan 

ottaminen takaisin organisaation sisälle. (Schniederjans ym. 2005; Chudzicka 2013, 11.) 

On kuitenkin syytä erottaa sisäistäminen ja ns. reshoring tai inshoring, jossa on kyse toi-

mintojen tuomisesta maantieteellisesti lähemmäksi, mutta kuitenkin yhä organisaation ul-

kopuoliseksi toiminnaksi. Sisäistämisessä (engl. insourcing) on kyse nimenomaan organi-

saation sisällä tapahtuvasta prosessista. (Bals, Kirchoff & Foerstl 2016.) 

 

Ulkoistus voidaan nähdä oikotienä esimerkiksi parempaan kulujen hallinnointiin tai ulko-

puolisen osaamisen hankkimiseen, mutta sisäistäminen voidaan nähdä osana sijoitusta 

organisaation ydinosaamisensa kehittämiseen. Kun yhteistyössä toimitaan organisaation 

sisällä, kehittää se luovuutta ja organisaation kyvykkyyttä, sekä sitoutuneisuutta. Lisäksi 

organisaatio oppii ja kehittyy itsestään, kun sen sisällä ratkotaan monimutkaisia ongelmia 

yli liike- ja tukitoimintojen. Samalla organisaatio on paremmin edustettuna ulkopuolisen sil-

min, kun kaikki toiminnot ovat organisaation sisällä tapahtuvia ja yhteisen tavoitteen ja 

strategian mukaan toimivia. (Kalis 25.4.2018.)  

 

Sisäistämisellä nähdään olevan merkittävää etua tilanteissa, joissa IT-toiminnot ovat kyt-

ketty tiiviisti ydinliiketoimintaan. Mikäli toimintaa näin kehitetään pitkäjänteisesti, voidaan 

organisaatiossa saada merkittävää teknologista- ja liiketoiminnallista kilpailuetua, jota on 

hankala tai mahdoton ostaa ulkopuoliselta toimittajalta. Erityisen merkittävänä koetaan or-

ganisaation saama hyöty ja oppiminen, kun toimintoja kehitetään sisäisesti, jolloin organi-

saatiossa sekä liiketoiminta että IT-tuki kehittävät toisiaan, mikäli tietoa vain jaetaan orga-

nisaation sisällä. Erityisesti asiakaspalvelussa, tuotekehityksessä ja toimitusketjun hallin-

nassa voidaan saada merkittäviä parannuksia, mikäli IT-toimintoihin investoidaan sisäi-

sesti, koska nämä ydintoiminnot nojaavat päivittäisessä työssä jatkuvasti IT-tukeen. (Qu, 

Oh & Pinsonneault 2010.) 

 

Sisäistäminen, kuten ulkoistuskin, tulisi tehdä aina strategisen päätöksen lopputulemana 

(Qu ym. 2010). Voidaan kuitenkin usein havaita, että sisäistäminen on lopputulos yleensä 

epäonnistuneesta ulkoistamisesta, tai muusta ulkopuolisesta, äkillisesti muuttuneesta teki-

jästä, mikä saa yrityksen tekemään tarvittaessa nopeankin ratkaisun ja toteuttamaan toi-

mintojen sisäistämisen. On myös ymmärrettävä, että sisäistäminen tai ulkoistaminen ei 

ole pysyvä ratkaisu, vaan aina määräaikainen, ja vaatii jatkuvaa seurantaa ja arviota sen 

onnistumisesta. (Chudzicka 2013, 11; Hartman, Ogden & Hazen 2017.) Toisaalta Bals 
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ym. (2016) tuovat esille sen, että ei ole epätavallista purkaa keskeneräisiä ulkoistusopi-

muksia, ja sisäistää nämä toiminnot. Chudzicka (2013, 11) korostaa, että sisäistäminen 

oikein tehtynä voi olla monimutkainen ja kallis tapa, ja se tulisi toteuttaa suunnitellusti ja 

asteittain pitkäjänteisesti. 

 

Schniederjans ym. (2005, 4) mainitsevat sisäistämisen haittoina toiminnon kilpailuttamisen 

puuttumisen, sekä mahdollisesti ajan myötä kasvavat henkilöstökulut. Vastaavasti hyö-

tyinä heidän mukaansa on parempi kontrolli toiminnoista ja sitoutuneempi henkilöstö. Toi-

saalta Hartman, Ogden, Wirthlin ja Hazen (2017) painottavat kokonaiskustannusten hallin-

nan merkitystä, jolloin sisäistäminen voi olla taloudellisempaa pitkässä juoksussa, koska 

ulkoistuksessa yleensä lyhyen aikavälin odotetut kustannussäästöt eivät toteudu, mitkä 

usein voivat olla merkittävä tavoite ulkoistusprosessille. Chudzicka (2013, 12-13) tuo esille 

sen, että vaikka ulkoistaminen on yhä vallitseva trendi, on havaittavissa, että sisäistämi-

sestä on lyhyessä ajassa tullut suosittua, ja useat eri kokoiset yhtiöt päätyvät sisäistä-

mään ulkoistettuja toimintojansa, jopa kesken ulkoistussopimuskauden muiden syiden 

vuoksi kuin taloudellisten. On siis havaittavissa, että ulkoistuksen taloudellinen hyöty ei 

välttämättä ole niin merkittävä sen aiheuttamien muiden haittojen vuoksi, kuten huono 

laatu ja asiakaspalvelu, tai kontrollin puute. 

 

2.4 Asiantuntijatyön ominaispiirteet 

Kuka on asiantuntija? Mitä on asiantuntijatyö ja -organisaatio? Vilanen (10.2.2012) määrit-

telee asiantuntijaorganisaation yritykseksi tai organisaatioksi, jossa ratkotaan monenlaisia 

ongelmia, ja henkilöstön osaamis- sekä koulutustaso ovat korkeita. Asiantuntija on hänen 

mukaansa korkeatasoinen työntekijä, jolla on suuri vastuu ja vapaus työstään. Niinpä asi-

antuntijaa ei välttämättä johdeta perinteisin keinoin, vaan motivoimalla, sitouttamalla ja 

palkitsemalla. Onkin ymmärrettävä, että asiantuntijatyölle on ominaista, että heille anne-

taan paras mahdollinen ympäristö ja työvälineet suoriutua ja kehittyä. Shook (2009) koros-

taakin, että asiantuntijasta saadaan paras hyöty irti, kun hänelle annetaan tarkoituksen-

mukaiset välineet työntekoon, eikä asiantuntijan aikaa ja osaamista haaskata turhaan. 

 

2.4.1 Oletko sinäkin asiantuntija? 

Asiantuntijatyöt ovat alati yleistyvä osa työelämää ja otsikon kysymyksen voi kuulla yhä 

useammin työelämäkeskusteluissa. Jopa siinä määrin, että usein organisaatioista voidaan 

puhua asiantuntijaorganisaatioina. Aaltonen, Pitkänen ja Ristikangas (2014) kuvailevat 

asiantuntijan henkilöksi, jolla on tietyn alan syvällistä osaamista, tietoa tai taitoa. Asiantun-

tijalla voi olla syvällistä tietoa vain kapeastakin aiheesta, mutta hänen katsotaan tietä-
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vänsä sen kokonaisvaltaisesti ja selkeästi paremmin, kuin yleistiedon varassa olevat hen-

kilöt. Asiantuntijuus syntyy usein pidempiaikaisen työskentelyn ja vaivannäön tuloksena. 

Pohjana on perinteisesti teoreettisen tiedon ja opiskelun muodostama taso, jota kehite-

tään edelleen työuran aikana kokemusperäisesti, usein kunnianhimoisesti ja innostu-

neena. Lisäksi asiantuntija osaa soveltaa ja prosessoida uutta tietoa olemassa olevien 

mallien avulla luovasti, itsenäisesti ja spontaanisti. (Aaltonen ym. 2014.) 

 

Myös Lovén (6.2.2015) korostaa sitä, että asiantuntijaorganisaatiolle tunnusomaista on 

korkea koulutustaso ja erityisosaaminen. Vilanen (10.2.2012) lisäksi painottaa, että osana 

asiantuntijatyön johtamista on tiettyjen reunaehtojen asettaminen, jonka sisällä toimitaan  

itsenäisesti, tai asiantuntijoiden kesken yhteistyössä. Torkkola (2015, 108-111) myös te-

kee linjaeroa perinteisen johtamisen ja asiantuntijajohtamisen välille: asiantuntija johtaa ja 

kehittää työtä, kun taas esimiehen rooli on kehittää ja tukea asiantuntijaa mahdollistamalla 

hänelle parhaan mahdollisen työympäristön ja työkalut tavoitteidensa saavuttamiseen. 

 

Asiantuntijuuden korostuminen on seurausta muuttuvasta työelämästä. Tietoyhteiskunnan 

kehitys vaatii erikoistumista ja lujaa asiantuntemusta. Oppimisen elämänkaari korostaa 

jatkuvaa itsensä kehittämistä, ja uuden oppimista läpi työuran. Uutta tietoa syntyy jatku-

vasti kokemusten ja soveltamisen tuloksena, ja sitä jaetaan tehokkaasti. Kehityksen 

myötä vaatimustaso ja kilpailu lisääntyvät, jolloin myös asiantuntijatyön kysyntä kasvaa. 

Samalla asiantuntijan on kehityttävä jatkuvasti, ja jopa erikoistuttava aina vain syvällisem-

min. (Lassilla 9.2.2018.) Työelämässä voi havaita, kuinka jatkuvasti vaaditaan enemmän 

osaamista tietyltä alalta. Organisaatio myös odottaa, että asiantuntija on luotettava ja siltä 

on helppo saada tietoa ajantasaisesti, luotettavasti ja nopeasti. 

 

2.4.2 Asiantuntijana oleminen ja tiedon jakaminen 

Onko asiantuntijana oleminen uran huipennus? Monesti alhaalta päin katsottaessa asian-

tuntijuus nähdään houkuttelevana positiona: työ on arvostettua, mielekästä, ehkä hyvin 

palkattuakin. Asiantuntijaa arvostetaan ja häneltä kysytään neuvoa. Työssä yhdistyvät 

osittain työntekijänä olemisen helppous ja esimiesaseman arvostus. Aaltonen ym. (2014) 

kuitenkin muistuttavat, että asiantuntijana toimiminen on jatkuva oppimisprosessi. Pro-

sessi on jatkuvaa uuden tiedon ja kokemuksen soveltamista ja sisäistämistä. On kehityt-

tävä, uudistuttava ja edettävä. Vanhenevasta tiedosta tulee nopeasti riippakivi, joka jarrut-

taa ja heikentää kehittymistä. Asiantuntijuudessa erityisesti korostuu nykyisin puhuttu jat-

kuvan kehittymisen malli. (Otala 2018.)  
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On havaittavissa, että monesti asiantuntijarooliin päädytään työelämässä. Esimerkiksi 

OP:n alati kasvavissa asiantuntijaorganisaatioissa moni on tehnyt jo pidempään töitä sa-

mojen vastuualueiden parissa. Tällöin asiantuntijarooliin on kehitytty itsestään työvuosien 

aikana. Kuitenkin asiantuntijaroolin asema on muuttunut, tai ainakin muuttumassa. Yhä 

enemmän asiantuntijan panosta tarvitaan dynaamisissa organisaatioissa. Asiantuntija ei 

välttämättä vastaa oman organisaationsa asiakokonaisuudesta, vaan on mukana muiden-

kin projekteissa, avustaa ja neuvoo. Tällainen muutos myös vaatii kehittymistä ja astu-

mista oman asiantuntijaroolinsa ulkopuolelle. On oltava vuorovaikutustaitoinen ja sitou-

tuva. Samalla asiantuntijuutta voi kehittää uusissa organisaatioissa tiedon vaihdon seu-

rauksena. (Lassila 9.2.2018.) 

 

Asiantuntijaorganisaatiota voisi verrata ajatushautomoon. Ryhmä erilaisen tiedon asian-

tuntijoita vuorovaikuttavat ja viestivät keskenään, jolloin tietoa ja taitoa voidaan jakaa, ke-

hittää ja yhdistää uudeksi tiedoksi. Samalla organisaation inhimillisen pääoman vahvuudet 

lisääntyvät ja kollektiivinen älykkyys kehittyy. Organisaatiotason asiantuntijaryhmä on 

myös luonteva jatkumo asiantuntijaroolin kehityksellä; tiedon kasvaessa asiantuntijan rooli 

on alati erikoistuva ja kapeneva. Tällöin ympärille on järkevää tuoda muita lähialueen asi-

antuntijoita, jolloin tiimityöskentelyllä organisaatio saa käyttöönsä laaja-alaista, mutta 

myös korkeatasoista tietoa. Kollektiivinen asiantuntijuus voidaan täten nähdä myös orga-

nisaatiota vahvistavana ja hyödyttävänä tekijänä. (Aaltonen ym. 2014, Lassila 9.2.2018.)   

 

Järvinen (2014) taas tuo esille asiantuntijaorganisaation toimenkuvan luonteen hieman 

erilaisessa valossa: se on käsitteellistä ja hankalasti rajattua, koska eri asiantuntijoiden 

osaaminen ja toimenkuva on tarkasti fokusoitunut kapealle alueelle, ja täten työympäristö 

on jopa sirpaloitunut, jossa jokainen tekee omia pieniä osa-alueitansa. Tällaisessa tilan-

teessa johtajalta vaaditaan kokonaistilanteen ymmärtämistä, ja kykyä ohjata asiantuntijat 

kohti yhteistä tavoitetta, mikäli asiantuntijat eivät kommunikoi keskenään. Toivonen, Yli-

Kaitala, Viljanen, Väänänen, Turpeinen, Janhonen ja Koskinen (2016, 5-6) myös tuovat 

esille asiantuntijatyön sirpaleisen, kiireellisen ja alati vaihtuvan luonteen. Se on myös vaa-

tivaa ja ennakoimatonta, jossa käytetään paljon digitaalisia välineitä. Toivosen ym. (2016, 

5-6) mukaan myös on tyypillistä, että erilaiset häiriöt eivät välttämättä katkaise tekemistä, 

vaan asiantuntija osaa priorisoida ja vaihtaa muihin tekemättömiin tehtäviin, mikäli joku 

tehtävä keskeytyy. Toisaalta työn aikataulut eivät aina toteudu keskeytysten vuoksi, koska 

työ on riippuvaista muista tekijöistä tai työvaiheista, ja näiden keskeytyminen hidastuttaa 

kokonaisprosessia. (Toivonen ym. 2016, 40). 

 

IT:n merkitys asiantuntijatyölle kasvaa jatkuvasti. Käytössä on yhä enemmän digitaalisia 

ohjelmistoja ja viestintävälineitä, joilla työtä pääosin tehdään. Samalla työn nopeus on 
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kiihtynyt ja työ tehostunut. Toisaalta IT:n mukana työn keskeytykset ovat lisääntyneet, 

joko teknisten keskeytysten tai viestinnän kautta. Mutta on myös havaittavissa, että työn 

keskeytyminen auttaa selviämään työmäärästä, koska kaikkea ei voi sillä hetkellä tehdä. 

(Toivonen ym. 2016, 48-54.) 

 

2.4.3 Itsensä johtaminen asiantuntijana 

Toimintojen digitalisoituessa ja automaation korvatessa manuaalityötä, muuttuu myös 

osaamisen johtamisen vaatimukset. Tietopohjainen johtaminen taantuu, koska huippuasi-

antuntijat kehittävät uutta teknologiaa, ja sitä kautta johtavat omaa työtänsä asiantuntijuu-

den antamalla selkänojalla, mutta vastaavasti kokonaisuuksia, elinkaaria, projekteja ja 

muita laajempia käsitteitä tulee esimiesten hallita yhä täsmällisemmin. (Jarenko & Martela 

2014, 57-59.) Sen sijaan itsensä johtaminen voimistunee etenkin luovissa ja kehittyvissä 

asiantuntijatiimeissä, ja laajenee jopa itseään johtaviin tiimeihin, joissa ei välttämättä ole 

esimiesasemassa olevaa johtajaa ollenkaan (Houghton & Neck 2006, 272-274). Toisaalta 

Courtright, Manz ja Stewart (2011, 185-186) painottavat, että vaikka itsenäisessä johtami-

sessa vastuu on yksilöllä tai tiimillä, ja se nousee esiin sisäisellä kontrollilla, vaikuttaa nii-

hin myös ylemmältä tasolta tulevaa ulkoista johtamista ja valvontaa. 

 

Työn mullistuessa kohti liikkuvaa, sähköistä ja virtuaalista, myös asiantuntijatyö mukau-

tuu. On pystyttävä omaksumaan uudenlaiset työskentelytavat ja kehitettävä omaa asian-

tuntijuuttaan myös liiketoimintatiedon ulkopuolelta. Kommunikoinnin merkitys kasvaa: on 

osattava hyödyntää teknologiaa, ja käytettävä sitä aktiivisesti ja tehokkaasti. Työyhteisön 

monimuotoisuus pakottaa ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja ajatusmalleja, onkin osat-

tava suhtautua avoimuudella uusiin asioihin ja näkökulmiin joustavasti. Asiantuntijalta vaa-

ditaan myös aktiivisuutta ja oman työnsä johtamista. (Lönnblad & Vartiainen 2013, 11-14.) 

 

Erityisesti alati muuttuvassa ja nopeatempoisessa työympäristössä, itsensä johtamisella 

nähdään merkittävää potentiaalia, koska asiantuntijoille annetaan yhä enemmän valtaa ja 

vastuuta omasta työstä, jota he voivat tarkkailla, kehittää ja hallita. (Houghton & Neck 

2006, 288). Tällöin myös esimiestyöhön tulee muutospaineina rakenteellisia uudistuksia; 

esimerkiksi väliportaan esimiesten lukumäärä voi laskea, eikä enää johdeta ihmisiä tii-

meissä, vaan itsenäisistä tiimeistä muodostuvia organisaatioita, jolloin suora osaamisen 

johtaminen hälvenee, ja esimiestyö on enemmän työskentelyn mahdollistamista ja työn 

ympärillä olevien asioiden hallintaa (Kaistila 2005, 13). 
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2.5 Ketterät kehitysmenetelmät 

Modernissa ja kehittyvässä työyhteisössä vaaditaan osaamista ja ketterää kehittämistä, 

jotta voidaan menestyä jatkuvassa muutoksessa (Otala, 2018). Kuten todettiin aiemmassa 

kappaleessa, osana asiantuntijan työtä on jatkuvasti kehittää ja oppia uutta, sekä soveltaa 

opittuja asioita käytäntöön. Virheistä ja uusista tilanteista tulee oppia, ja on pystyttävä op-

pimisprosessissa myös ymmärtämään asiasta enemmän. Täten oppiva organisaatio luo 

mahdollisuuden olla ketterä (Järvinen, Rantala & Ruotsalainen 2014). Lisäksi Otala (2018) 

kuvailee: ”kun kehitetään työtä, opitaan uutta”. Myös Hämäläinen ym. (2016) korostavat 

kokeilun, virheen ja onnistumisen tuomaa oppimisprosessia, kun toimitaan vähemmän ra-

joittuneessa ympäristössä, jossa on tilaa tehdä myös virheitä ja oppia niistä. Jotta näin 

voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti, on syytä nojautua ketteriin menetelmiin. Al-

kujaan ketterät menetelmät ovat tulleet IT- ja sovelluskehityksen kautta muillekin liiketoi-

minta-aloille, ja nykyisin ketterillä menetelmillä pyritään tarjoamaan parasta mahdollista 

asiakaskokemusta mukautumalla asiakkaan toiveisiin ja toimintaympäristön muutoksiin 

(Järvinen ym. 2014; Hämäläinen ym 2016). 

 

2.5.1 Lean-filosofia ketteryyden taustalla 

Järvisen ym. (2014) mukaan ketterät menetelmät juontuvat Lean-virtaviivaisuusopista. 

Sille tyypillistä on kaiken turhan ja epäolennaisen poistaminen. Lean on filosofia, jonka 

ideana on keskittyä olennaiseen ja välttämään hukkaa. Se antaa yleisohjeet kehitystyön 

aloittamiseen, jonka lopputuloksena voidaan tuottaa lisäarvoa kustannustehokkaasti. 

(Vuorinen 2013.) Shook (2009) painottaa, että Lean-periaatteiden mukaan yhtenä tär-

keimpänä seikkana tulee vähentää prosessissa esiintyvää ylimääräistä työtä. Pitää päästä 

eroon prosessin hukkavaiheista, joilla ei ole lisäarvoa prosessille tai lopputuotteelle. Tätä 

ajatusta tulisi panna käytäntöön niin kauan, kunnes jäljellä on vain hyödyllisiä ja lisäarvoa 

tuottavia työvaiheita. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin mahdollistaa tilanne, jossa ei hukata 

yhtään työntekijän aikaa ja työpanosta. 

 

Lean-mallissa keskitytään myös toimintatapaan, jossa työntekijälle annetaan vastuuta ja 

yhteistyöllä ratkotaan ongelmia (Shook 2009). Tällöin päästään myös Otalan (2018) esiin 

tuomiin hyötyihin ja ketteryyden perusperiaatteisiin. Vuorisen (2013) sekä Järvisen ym. 

(2014) mukaan onkin tärkeää yhdistää Lean-periaatteet ketterään organisaatiokulttuuriin 

ja johtamistapaan. Pelkillä yksittäisillä prosessimuutoksilla niistä ei saada pysyviä, vaan 

henkilöstönkin on omaksuttava Lean-periaate, sekä ketterä toimintojen kehittäminen ja te-

hostaminen. 
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Lean-filosofiaan liitetään olennaisesti Toyota Production System, jonka mukaan paras 

laatu, alhaiset kustannukset ja lyhyt prosessin läpivientiaika syntyy, kun prosessin perus-

tana on hyvä luotto työntekijän ja työnantajan välillä, sekä varmat ja toimivat apuvälineet. 

Prosessin aikana oikeita osia tai informaatiota tulee syöttää juuri oikea määrä oikeaan ai-

kaan. Samalla järjestelmä ja työntekijä voivat valvoa prosessia ja suorittaa laaduntarkkai-

lua työvaiheiden aikana. Näitä menetelmiä hyödyntämällä voidaan tehostaa tuotantoket-

jua ja vähentämään turhia työvaiheita. (Shook 2009). Järvinen ym. (2014) korostavatkin, 

että ketterälle organisaatiolle on tyypillistä omaksua toimintatapoja oman alan ulkopuo-

lelta, ja soveltaa niitä omiin toimintoihin, eikä vieroksua esimerkiksi autoteollisuudessa 

käytettyjä menetelmiä ohjelmistokehitykseen. Myös Miettinen (15.8.2018) tuo esille sen, 

että monialainen katsontakanta tuo parempia tuloksia, kuin perinteinen ja yksipuolinen nä-

kemys. 

 

Toyota Production Systemissä alun perin nousseiden ongelmien seitsemän alkuperäistä 

hukkatekijää olivat (Vuorinen 2013): 

- ylituotanto 
- odottelu 
- tarpeeton kuljettaminen 
- turha käsittely 
- ylimääräiset varastot 
- tarpeeton liikkuminen 
- virheet. 
 

2.5.2 Ketteryydellä vastataan muutokseen 

Hämäläinen ym. (2016) pohtivat, että ketteryyden tarve tulee muutoksesta muuttuvassa 

toimintaympäristöstä, jossa muutokset ovat nopeampia ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Tällöin 

on rakennettava organisaation päätösvalta, johtaminen ja prosessit siten, että ne pystyvät 

reagoimaan ja muuttumaan ketterästi uusiin tilanteisiin ja vaatimuksiin. Tällöin toiminta-

mallia on ajateltava alhaalta ylöspäin, koska muutostarve huomataan yleensä ruohonjuuri-

tasolla ja asiakasrajapinnassa. Käänteisesti ajatellen, organisaatio, joka on johdettu yl-

häältä hyvin byrokraattisesti, on hidas ja kankea, eikä pysty reagoimaan ja toimimaan äkil-

listen muutosten äärellä tehokkaasti, vaan aikaa hukkuu sisäiseen jäykkyyteen ja tiedon-

kulun pullonkauloihin, jolloin kilpailijat saavat etulyöntiaseman ja asiakaskokemus kärsii. 

 

Osana ketterää organisaatiota on itseohjautuvuus, jossa yksilö pystyy itse johtamaan ja 

ohjaamaan omaa toimintaansa. Itseorganisoituva tiimi on itseohjautuvien yksilöiden 

joukko. Itseohjautuvuus vaatii motivaatiota ja sitoutumista työtä kohtaan, sekä yhteisten 

tavoitteiden ymmärtämistä. Osaaminen mahdollistaa itseohjautuvuuden. Itseorganisoitu-

nut organisaatio on kevyt johtaa, eikä sillä ole hidastavia, tai jäykkiä rakenteita. (Martela & 

Jarenko 2017, 11-13; Miettinen 15.8.2018.) Tällaisessa tilanteessa organisaatio pystyy 
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reagoimaan ketterästi havaitsemiinsa muutoksiin, koska sillä on rakenteellinen valmius 

reagoida alkaen yksilötasolta, joka kohtaa ulkoisen muutoksen. 

 

Järvinen ym. (2014) korostavatkin kriittisten muutospaineiden tulevan usein organisaation 

ulkopuolelta, jolloin niihin on pystyttävä reagoimaan uusilla menetelmillä, eikä olemassa 

olevat prosessit välttämättä toimi enää. Toiminta myös muuttuu siten, että yhä enemmän 

tehdään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa, ja työn määrä sekä kiire kasvavat, jol-

loin priorisointi Lean-menetelmin ja ketterä toiminta auttavat selviytymään päivittäisistä 

prosesseista. 

 

Onkin tärkeää, että ketterä organisaatio osaa ymmärtää ja hyväksyä sen tosiasian, että 

virheitä voi tulla, mutta ne korjataan ja niistä opitaan. Tai aiemmin tehtyjä päätöksiä joudu-

taan perumaan ja muokkaamaan. Työkaluja tällaiseen toimintaan ovat esimerkiksi kokeilu 

ja pilotointi, joissa voidaan testata prosessien toimivuutta käytännössä ja saada nopeasti 

palautetta mikä toimii ja mikä ei. Siksi on olennaista, että osataan myös myöntää omat vir-

heet, ja nähdä asiat uudessa valossa muutoksien vuoksi. Osana tätä on myös suunnitel-

mallisuus, jossa on tärkeä tehdä pitkän aikavälin valintoja, mutta pystyttävä muokkaa-

maan niitä lyhyelläkin aikavälillä. (Hämäläinen ym. 2016.) 

 

Hyvä esimerkki muutoksen vaikutuksesta ja ketterästä toiminnasta on joukkueurheilu 

huipputasolla. Ei voida enää olettaa, että jokaisella pelaajalla on oma sementoitu rooli 

kentällä, jossa tulee pysyä aina riippumatta tilanteesta. Vaan yksilön on reagoitava peliti-

lanteeseen eli muutokseen, jolloin joukkueen muut jäsenet reagoivat tähän tukemalla ja 

auttamalla yksilöä. Täten koko joukkue reagoi ketterästi muuttuneeseen tilanteeseen ole-

malla silti yhä joukkue, jossa on toimiva rakenne. Ketterässä organisaatiossa tulisikin 

omaksua tällainen ajatusmalli, jossa ei ole enää jäykkiä rooleja ja hierarkkisia tiimejä. (Jär-

vinen ym. 2014.) Toinen vastaava esimerkki ketterästä tiimistä on lintuparvi, joka hallitusti, 

mutta silmänräpäyksessä muuttaa suuntaansa ja muotoansa ulkoisen ärsykkeen vuoksi. 

Tällaisessa toiminnassa myös itseohjautuvuus on keskiössä (Martela & Jarenko 2017, 19-

20). 

 

2.5.3 Ketteryyden hyödyt ja haitat 

Ketterillä menetelmillä pystytään vastaamaan nopeasti ulkopuolelta tulevaan muutokseen. 

Esimerkiksi asiakas voi vaatia jotain uutta toimintoa tuotteeseen. Mikäli organisaatio on 

ketterä, se voi nopeasti vastata muuttuneeseen kysyntään ja tehdä halutun lisätoiminnon. 

Täten asiakaskokemus on usein ohjaamassa ketterää toimintaa, koska siitä saatu hyöty 
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on ilmeinen kovassa kilpailussa ja helposti muuttuvassa asiakaskäyttäytymisessä (Mietti-

nen 15.8.2018). Hyödyllistä on myös organisaation kehittyminen ja toiminnan tehostumi-

nen, kun turhasta ja tuottamattomasta toiminnasta päästään eroon (Järvinen ym. 2014). 

 

Merkittävä hyöty ketteryydessä on oppimisen korostuminen (Otala 2018). Lisäksi Järvinen 

ym. (2014) tuovat esille, että jopa 90% oppimisesta tulee suoraan työhön liittyvissä asi-

oissa ja vain 10% ulkopuolisen koulutuksen avulla. Täten ketterästi toimiva organisaatio 

pystyy jatkuvasti itsestään luomaan uutta osaamista ja tehokkuutta muun toiminnan 

ohessa. 

 

Vastaavasti ketteryys vaatii organisaatiolta paljon osaamista ja asiantuntemusta (Mietti-

nen 15.8.2018). Otala (2018) korostaa uudenlaisen johtajuuden merkitystä, jossa johtaja 

on innostaja, ja osaa ajatella asioita ulkopuolisen silmin, joten uudenlaisia taitoja vaadi-

taan kautta organisaation. Toisaalta ketterät menetelmät ovat usein käytössä ja suosittuja 

asiantuntijaorganisaatioissa, joissa syvällistä osaamista jo on. Miettinen (15.8.2018) tuo 

esille myös sen, että johtamisen kannalta ketterät menetelmät vaativat kokonaisuuden 

ymmärtämistä, mutta riittävää tasapainoilua sopivan ohjaamisen ja riittävän tilan antami-

sella asiantuntijoille. Myös Järvinen ym. (2014) ja Otala (2018) painottavat esimiehen roo-

lin muutosta kohti valtuuttavaan ja sparraavaan suuntaan. 

 

Ketteryyden hyödyt ovat merkitykselliset, mutta toisaalta sen korkeat vaatimukset ollak-

seen toimiva malli, asettaa organisaation kyvykkyyden todelliseen testiin. Organisaatiossa 

on oltava oikeanlainen ja innostava tunnelma, mitkä tulee esimiesten luoda. Oppimisen 

kulttuuriin on panostettava luomalla mahdollisuuksia epäonnistua hallitusti sekä oppia 

niistä, ja reflektoitava aiempaa tekemistä, ja mitä siitä opittiin. Palautteen anto ja palkitse-

minen myös kasvattavat motivaatiota ja sitoutumista. (Otala 2018.) Jokaiselta jäseneltä 

vaaditaan korkeaa osaamista, sitoutumista ja motivaatiota, koska itseohjautuminen on voi-

makasta ja lähtee yksilöistä. Mikäli heikkoja lenkkejä esiintyy, haittaa se kokonaistuloksen 

saavuttamista. (Järvinen ym. 2014.) Toisaalta ketteryyden avulla, ja kun asiantuntijaor-

ganisaatiolle tyypillisesti oppiminen ja virheet ovat arkipäivää, kehitys on nopeaa, ja orga-

nisaatio voi sietää hetkellistä heikkouttakin. 

 

Ketteryyden ongelmana voi olla lopulta kaavoihin kangistuminen ja byrokratian lisääntymi-

nen, mikäli esimiestyö ei tue ketteryyttä. Eli juuri ne seikat, joita vastaan ketteryydellä ha-

lutaan taistella. Ongelmana tällöin nousee esiin epäonnistunut koordinointi ja johtaminen, 

jossa esimiestyö on epäonnistunut, tai sitä on sovellettu vanhanaikaisin perustein: liikaa 

mikrojohtamalla, sekä puuttumalla asiantuntijoiden työhön. Erityisesti kasvava organisaa-

tio voi altistua ketteryyden menetykselle, mikäli kasvunopeus on liian suuri. (Nyman, Tikka 
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& Turunen 2019.) Siksi onkin muistettava, että vaikka ketteryyden käytäntö on asiantunti-

jatyössä ja asiakasrajapinnassa, on sen onnistuminen laajalti esimiestyön varassa. Täten 

esimiestyössä on painotettava uudenlaista johtamisotetta (Otala 2018). 
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3 Määrällinen tutkimus IT-tuen nykytilasta 

Martinin (2013) mukaan määrällinen, eli kvantitatiivinen tutkimus vastaa usein matemaatti-

sin keinoin kysymykseen kuinka paljon. Se perustuu tutkimusongelman käsittelyyn ja tul-

kitsemiseen tilastollisin menetelmin (Hirsjärvi ym. 2004, 130-13; Koppa 2015). Täten mää-

rällisellä tutkimuksella voidaan tehokkaasti analysoida isomman perusjoukon mielipidettä 

kysyttyihin asioihin, kun tutkittava asia saatetaan numeerisesti mitattavaan muotoon 

(Vilkka 2015, 66-67). Lisäksi analyysi mahdollistaa erilaisten vastaajatyyppien vertailun, 

esimerkiksi kuinka tietyn ikäiset henkilöt kokevat asian, tai miten esimiesten vastaukset 

vertautuvat asiantuntijoiden vastauksiin. 

 

Määrällisessä tutkimuksessa tutkijan rooli korostuu, joskin hieman eri lähtökohdista kuin 

laadullisessa menetelmässä. Määrällisen tutkimuksen tulokset heijastavat vain niitä asi-

oita, joita kysymyslomakkeella kysytään. Helposti tutkijan omat mielipiteet ja kokemukset 

voivat ohjata lomakkeen luomista, jolloin ei välttämättä huomioida kaikkia osa-alueita, 

jotka ongelmaan vaikuttavat. (Shuttleworth 2008a). Kääntäen, määrällinen tutkimusmene-

telmä tarjoaa mahdollisuuden tarkasti ja tehokkaasti kysyä vain haluttuja asioita. Lisäksi 

avointen kysymysten käyttö mahdollistaa vastaajien vapaan mielipiteen ja palautteen 

esiintuomisen. Hirsjärvi ym. (2004, 184) painottavat myös kyselyn toimivuutta laajan tutki-

musaineiston keruussa, mutta tuovat esille kyselyn heikkouksia, mikäli aineiston keruu on 

ongelmallista, ja vastaajien vastaukset eivät ole totuudenmukaisia, tai kuvaa heidän todel-

lista mielipidettänsä kysymys- tai vastausasettelusta johtuen. 

 

3.1 Tausta ja tavoitteet 

Tutkimusasetelma oli luonteeltaan ei-kokeellinen kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli 

kuvata tämänhetkistä tilannetta selvittämällä kohdeorganisaation jäsenten mielipiteitä IT-

tukiprosessiin liittyen. Tavoitteena oli tutkia, kuinka kohdeorganisaatio kokee nykymuotoi-

sen toimintamallin, jossa IT-tuki on ulkoistettu sisäisiin ja ulkoisiin toimijoihin, sekä tuoda 

esille prosessissa mahdollisesti koettuja ongelmia. Lisäksi haluttiin tuoda esille mitä mah-

dollisia kehityskohteita olisi olemassa. Tavoitteena oli myös antaa työntekijöille mahdolli-

suus antaa palautetta asiaan liittyen.  

 

3.2 Tutkimusongelma 

Taustan ja tavoitteiden perusteella määrällisen tutkimuksen tutkimusongelmaksi muodos-

tui: kuinka kohdeorganisaatioissa koetaan ulkoistettujen IT-tukitoimien tila nykyisellään? 

Tarkentavina tutkimuskysymyksinä oli: 

 



 

 

29 

- Onko IT-tuen fyysisellä sijainnilla merkitystä? 
- Kuinka toimivaksi nykyiset IT-tukitoiminnot koetaan? 
 

Keskeisiksi käsitteiksi tutkimusongelman selvittämiseen muodostui palvelupyyntöproses-

siin liittyvät osa-alueet: palvelupyynnön teko, sen käsittely ja saatu ratkaisu. Tarkastele-

malla näitä käsitteitä, saatiin tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset muutettua mitatta-

vaan muotoon kysymyslomakkeelle. 

 

3.3 Tutkimuksen kohde ja toteutus  

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka osoitettiin jokaiselle kohdeorganisaation jä-

senelle joulukuun 2018 aikana. Tutkimuksen kohteena oli OP Yrityspankki oyj:n Tasehal-

linta ja Keskuspankki -asiantuntijaorganisaatio, joka on esitelty tarkemmin luvussa 1.6. Ai-

kataulullisista syistä kysely haluttiin toteuttaa mahdollisimman pian ennen isompaa organi-

saatiomuutosta vuoden 2019 alussa, jotta pystyttiin vielä hyödyntämään tuona hetkenä 

voimassa ollut organisaatiorakenne, ja kaikilla jäsenillä oli vielä selkeä kuva organisaation 

toiminnasta. Kysely haluttiin toteuttaa kuitenkin hyvissä ajoin ennen joulun aikaa, jotta 

mahdollisimman moni olisi paikalla vastaamassa kyselyyn ennen joululomia. Oli myös 

pohdittava kyselyn ajankohdan sopivuutta esimerkiksi työviikolla, tai voimassa olevien or-

ganisaatiouudistusten vaikutusta perusjoukkoon. Kysely toteutettiin sähköisesti, jotta vas-

taaminen olisi mahdollisimman sujuvaa, sekä inhimillisten virheiden määrä kyselyssä ja 

tulosten keräämisessä jäisi pieneksi.  

 
3.3.1 Kysymyslomakkeen suunnittelu 

Kohdeorganisaation koko oli 65 henkilöä, joten oli odotettavissa, että saadaan vähintään 

20-30 vastausta, mutta oli varauduttava korkeamman vastausprosentin varmistamiseen 

suunnittelemalla kyselylomake tehokkaaksi ja miellyttäväksi vastata, koska siihen vasta-

taan työaikana työpaikalla tai työskenneltäessä etäyhteydellä. Kuten Vilkka (2015, 105) 

toteaa, kyselylomakkeen suunnittelu on tärkeä tekijä määrällisen tutkimuksen onnistumi-

selle. 

 

Kysymyslomakkeella haluttiin kerätä kohdeorganisaation jäsenillä tutkimushetkellä ollut 

mielikuva ja tyytyväisyys IT-tukitoimintoihin. Kohdeorganisaatiolla on käytettävissä sekä 

paikallisesti työpaikalla oleva IT-tuki, että etänä oleva, ja haluttiin selvittää, koetaanko 

heiltä saatu palvelu erilaiseksi. Täten kysymykset aseteltiin tätä näkökulmaa silmällä pi-

täen. Lisäksi lomakkeella kysyttiin taustakysymyksiä tulosten analysointia varten. 

 



 

 

30 

Tutkimuskysymysten perusteella kysymykset oli aseteltava koskien ulkoistettuja toimijoita, 

jotka ovat joko organisaation toimitiloissa, tai niiden ulkopuolella. Täten lomakkeen asette-

lulla saatiin vertaileva asetelma näiden kahden välille. Kysymyksissä ei haluttu eritellä IT-

tukitoimijoita sen tarkemmin eri alihankkijayrityksen mukaan, koska asiantuntijaorganisaa-

tion näkökulmasta palvelupyynnön teko ei eroa siitä, kenelle alihankkijayritykselle palvelu-

pyyntö tehdään. 

 

Kysymysten asettelussa haluttiin painottaa selkeyttä (Hirsjärvi ym. 2004, 191). Näin ollen 

kysymyksissä kysyttiin vain yhtä asiaa kerrallaan, ja kysymysten rakenne pyrittiin pitä-

mään selkeänä ja samantyylisenä läpi kyselyn. Lisäksi hankalasti aseteltuja negatiivisia 

kysymyksiä haluttiin välttää selkeyden vuoksi. Kyselyyn ei haluttu myöskään samankaltai-

sia kysymyksiä vastaajan mielipiteen yhteneväisyyden testaamiseksi. Lopuksi lomakkeelle 

tehtiin osio taustakysymyksille, joiden perusteella vastauksia voidaan analysoida ja ja-

otella vastaajien eri taustamuuttujien mukaan. 

 

3.3.2 Kysymyslomakkeen kehitys ja testaus 

Kysymyslomake kehitettiin rinnakkain Kvantitatiivinen tutkimus -opintojakson kanssa loka-

marraskuun aikana 2018. Näin ollen lomakkeeseen saatiin hyödynnettyä opintojakson 

teoriaopetus ja pienryhmissä tehty työpajatyöskentely, jossa kanssaopiskelijoilta ja opetta-

jalta saadun palautteen avulla saatiin hiottua lomakkeen muotoa ja sisältöä. Koin, että tä-

män palautteen avulla kysymyslomakkeen suunnittelu eteni hienosti ja saadun palautteen 

ansiosta lomakkeesta saatiin parempi ja sujuvampi, sekä virheitä tai muita häiriötekijöitä 

kitkettyä pois. 

 

Jotta lomakkeessa saatiin vertailuasetelma organisaation toimitiloissa ja sen ulkopuolella 

olevien tukitoimien välille, päädyttiin tekemään identtiset kysymykset samoilla vaihtoeh-

doilla, pois lukien kysymykset 3 ja 15. Osiot myös jaoteltiin näiden perusteella kahteen. 

Lisäksi kolmantena osiona kysymyslomakkeen lopussa oli taustakysymykset. Näin ollen 

lomakkeesta muodostui nelisivuinen: ensimmäisellä sivulla oli lyhyt alustus tutkimuksesta 

ja kyselylomakkeesta, sivuilla 2 ja 3 oli kysymykset IT-tukitoiminnoista ja sivulla 4 tausta-

kysymykset. Kysymyslomake on luettavissa liitteessä 1. 

 

Taustakysymysten (25-29) osalta käytettiin organisaation HR-järjestelmissä olleita jaotte-

lutapoja sukupuolen, iän, aseman ja tutkintotaustan mukaan. Näiden perusteella haluttiin 

pysyä vastaajille tutuissa määritelmissä, ja jokainen on oletettavasti täyttänyt omia työnte-

kijätietojaan samoilla kriteereillä, joten oletettavasti vastaajat osaisivat vastata näihin on-

gelmitta. 
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Tärkeänä kohtana lomakkeen rakenteen ja kysymysten suunnittelussa pidettiin kysymys-

ten yksinkertaisuutta ja selkeyttä, eli kysymyksen asettelu tehtiin mahdollisimman ymmär-

rettäväksi ja siinä kysytään vain yhtä asiaa kerrallaan, jolloin vastaajan oletetaan ymmär-

tävän kysymyksen oikein ja vastaavan vain kysyttyyn asiaan. 

 

Toinen tärkeä seikka oli lomakkeen pitäminen kompaktina, jotta vastausaika ei mene tur-

han pitkäksi, ja täten karkota vastaajaa, mikäli kysely koetaan turhan työlääksi. Ensimmäi-

sen version jälkeen lomaketta tiivistettiin saadun työpajapalautteen perusteella marras-

kuun lopussa, kysymysten 9-11 ja 21-23 vaihtoehtoja vähennettiin sekä poistettiin saman-

kaltaisia vastausvaihtoehtoja. Lopullinen versio lomakkeesta saatiin valmiiksi 28.11.2018, 

jolloin se esiteltiin työpaikalla ohjaavalle esimiehelle hyväksyttäväksi, jotta kysymyssisältö 

ja lomakkeen rakenne sopii organisaatiolle, eikä mahdollisesti kysytä liian arkoja tai han-

kalia asioita. 

 

Hyväksynnän jälkeen joulukuun alussa 2018 lomake luotiin Webropol 3.0 -kyselyalustalle, 

ja samalla hiottiin vielä ulkonäköseikat ja sivujaottelu kuntoon. Lomakkeesta haluttiin mah-

dollisimman selkeä ja asiallinen ilman turhia kuvia tai muotoiluja, jotta se olisi neutraali ja 

huomio olisi kysymyksissä. Lomaketta testattiin ensin esikatselutoiminnon avulla organi-

saatiossa käytössä olevilla www-selaimilla (Mozilla Firefox ja Internet Explorer) työase-

milla ja mobiililaitteilla. 

 

Tässä vaiheessa huomattiin, että osa pienellä näytöllä varustetuista mobiililaitteista ei 

näytä kysymysten 9-11 ja 21-23 vaihtoehtoja kokonaan, ilmeisesti johtuen näytön koosta 

tai skaalauksesta. Tämän vuoksi vastaaminen ei onnistunut sellaisella laitteella, koska 

osa pakollisista vaihtoehdoista ei ollut näkyvillä, ja seuraavalle sivulle siirtyminen oli täten 

mahdotonta. Ongelmaan ei saatu ratkaisua, ja toisaalta lomakkeen sisältöön ei haluttu 

enää kajota, joten kyselyn alussa vastaajia ohjeistettiin käyttämään mielellään työasemaa 

vastaukseen, jolloin lomake näkyy varmasti oikein. Lopuksi lomaketta vielä testattiin teke-

mällä testivastauksia ulkopuolisilla koehenkilöillä, jotta nähtiin tulosten muodostuminen, ja 

lomakkeen toiminta lopullisessa muodossa, sekä ilmenisikö mitään ongelmia. Testaami-

nen saatiin päätökseen 10.12.2018 ongelmitta. 

 

3.3.3 Kysymyslomakkeen julkaisu ja aineiston keruu 

Valmis lomake julkaistiin tiistaina 11.12.2018 puolilta päivin. Tuolloin tutkimuksen perus-

joukkona olleelle kohdeorganisaatioille lähetettiin sähköpostitse kutsu osallistua tutkimuk-

seen vastaamalla sähköpostissa olleen linkin kautta kyselyyn. Vastausaikaa annettiin 
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31.12.2018 asti. Kutsu on liitteessä 2. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti Webropol 3.0 

-kyselyalustalle tehdyllä kyselylomakkeella. 

 

Kutsussa haluttiin ensin esitellä asia lyhyesti, kertoa kyselyn tärkeydestä, ja mitä vastaa-

jilta odotetaan, sekä kuinka paljon aikaa kyselyyn vastaamiseen on arvioitu menevän. 

Kutsu lähetettiin sähköpostitse kaikille kohdeorganisaation 65 henkilölle. Oletettiin, että 

ajankohta on sopiva monelle, koska alkuviikon kiireellisimmät työt oli saatu alta pois, ja li-

säksi lounashetken ympärillä monella on aikaa irrottautua töistä hetkeksi käyttämään ai-

kaa vastaamiseen. Oletettiin, että oikealla ajoituksella saadaan heti paljon vastauksia, 

eikä kyselykutsu huku kiireessä muun työsähköpostin sekaan.  

 

Vastauksia tuli ensimmäisen viikon sisällä parisen kymmentä kappaletta, ja asiasta muis-

tutettiin toisella viikolla 17.12.2018, jonka jälkeen vastauksia oli kasassa 35 kappaletta. 

Asiasta mainittiin myös palaverissa sekä kahvipöytäkeskusteluissa, jotta vastausprosent-

tia saataisiin nostettua. Lisäksi organisaation esimies kannusti vastaamaan kyselyyn. Lo-

maketta pidettiin auki vielä suunniteltuun ajankohtaan saakka, johon mennessä vastauk-

sia oli kertynyt 42 kappaletta. Mikäli vastausten määrä olisi ollut alhainen, suunnitelmissa 

oli pidentää vastausaikaa, sekä muistuttaa asiasta useammin. Vastauksia tuli kuitenkin 

odotettua paremmin, joten kysely voitiin päättää suunnitellusti.  

 

Tutkimuksen perusjoukkoa harkittiin laajennettavan kahteen muuhunkin organisaatioon, 

joilla on käytössä IT-tuki sekä fyysisesti työtiloissa että etänä, mikäli kohdeorganisaatiosta 

ei saada riittävästi vastauksia. Kuitenkin kyseisten organisaatioiden esimiehet eivät koke-

neet tutkimusta soveltuvaksi omalle organisaatiolleen, tai vain tietyille esimiehille sopi-

vaksi, jolloin kysely ei olisi tavoittanut pääasiallista kohdetta eli asiantuntijoita, joten perus-

joukkoa ei lähdetty laajentamaan. Lisäksi kohdeorganisaatiosta saatu vastausprosentti oli 

tyydyttävä tutkimuksen analyysin kannalta. 

 

3.4 Saatu aineisto ja käytetyt analyysit 

Organisaation mielipiteitä ulkoisesta ja sisäisestä IT-tuesta kysyttiin erillisissä, mutta kum-

mallekin IT-tuen muodolle samanlaisissa kysymyksissä, joissa oli käytetty vaihtoehtoina 

valintaa, asteikkoa tai positiota. Asteikon ja position pienin arvo 1 oli aseteltu eniten sa-

maa mieltä olevaksi tai positiivisimmaksi, vastaavasti asteikon suurin arvo 5, oli eniten eri 

mieltä oleva tai negatiivisin. Valintavaihtoehdot oli järjestetty luontevaan järjestykseen esi-

merkiksi ajan mukaan.  
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Otos (n=42) koostuu perusjoukkona olevan kohdeorganisaation henkilöistä. Taustakysy-

mykset olivat luonteeltaan valintakysymyksiä. Muuttujina heidän kuvailuunsa ja vastaus-

ten analysointiin käytettiin lomakkeella kysyttyjä taustatietoja: 

- sukupuoli (kategorinen muuttuja) 
- asema organisaatiossa (kategorinen muuttuja) 
- ikä (määrällinen muuttuja) 
- nykyisen työsuhteen kesto (määrällinen muuttuja) 
- koulutustaso (kategorinen muuttuja) 
 

Kyselystä saatu aineisto tuotettiin raakadataksi .csv-tiedostoon Webropol 3.0:sta ja sitä 

analysoitiin MS Excelillä käyttäen hyväksi Akin menetelmäblogin Tilastoapu-lisätoimintoa 

(Taanila 7.1.2019). Kaikkiaan vastauksia saatiin 42. Vastausprosentiksi muodostui täten 

65%, ja aineisto oli riittävän kattava tulosten tilastolliseen analyysiin. 

 

3.4.1 Taustakysymysten analysointi ja vastaajien kuvailu 

Taulukossa 1 on esitetty vastaajien asema organisaatiossa ja sukupuoli. Vastaajista mie-

hiä oli 23 kappaletta ja naisia 19 kappaletta. 

 

Taulukko 1. Vastaajan asema organisaatiossa ja vastaajan sukupuoli 

    Vastaajan sukupuoli:   

    Nainen Mies Kaikki 

Vastaajan asema organisaatiossa: Asiantuntija 57,9 % 34,8 % 45,2 % 

 Seniorasiantuntija/Manager 31,6 % 30,4 % 31,0 % 

 Esimies 10,5 % 34,8 % 23,8 % 

 Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 19 23 42 

 

Naisista yli puolet toimivat asiantuntijoina, ja vain pieni osa esimiehinä. Vastaavasti mie-

hissä jakauma eri organisaatioasemien mukaan oli erittäin tasainen n. kolmanneksen 

edustaessa kutakin asemaa. Kokonaisuudessaan asiantuntijoiden määrä suurin, ja esi-

miehiäkin oli lähes neljännes vastaajista. 

 

Taulukko 2. Vastaajien ikä ja työsuhteen kesto 

    Vastaajan ikä vuosina kyselyhetkellä:   

    20-29 30-39 40-49 50-59 Kaikki 

Vastaajan nykyisen työ-
suhteen kesto OP-Ryh-

mässä: 

0-3 vuotta 50,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 

4-6 vuotta 50,0 % 25,0 % 11,1 % 0,0 % 14,3 % 

7-9 vuotta 0,0 % 50,0 % 16,7 % 10,0 % 23,8 % 

10 vuotta tai enemmän 0,0 % 16,7 % 72,2 % 90,0 % 57,1 % 

Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 2 12 18 10 42 
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Vastaajien ikä näyttäisi korreloivan merkittävästi työsuhteen keston kanssa; kaikista van-

himmat vastaajat olivat olleet pisimpään töissä nykyisessä organisaatiossa (taulukko 2). 

Lähes kaikki yli 50-vuotiaat vastaajat olivat olleet vähintään kymmenen vuotta töissä orga-

nisaatiossa. Samoin vastuullisissa asiantuntijatehtävissä olevat henkilöt olivat olleet sa-

massa asemassa pääosin yli 10 vuotta (taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Vastaajan aseman ja työsuhteen vertailu 

    Vastaajan asema organisaatiossa:   

    Asiantuntija 
Seniorasiantun-

tija/Manager Esimies Kaikki 

Vastaajan nykyisen 
työsuhteen kesto 

OP-Ryhmässä: 

0-3 vuotta 5,3 % 7,7 % 0,0 % 4,8 % 

4-6 vuotta 21,1 % 7,7 % 10,0 % 14,3 % 

7-9 vuotta 26,3 % 23,1 % 20,0 % 23,8 % 

10 vuotta tai enemmän 47,4 % 61,5 % 70,0 % 57,1 % 

 Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 19 13 10 42 

 

Vastaavasti koulutustaso oli hajaantunut tasaisemmin iän suhteen (taulukko 4). Keski-ikäi-

set vastaajat olivat parhaiten koulutettuja, ja heistä kaikki olivat vähintään korkeakoulutet-

tuja. Toisen asteen oli käynyt vain pieni osa kaikkein vanhimmista vastaajista. Näitä selit-

tänevät työelämän muutokset eri aikoina: aikoinaan töihin tultiin yhä nuorempina ja vä-

hemmällä koulutuksella, sen sijaan nykyisin korostetaan koulutuksen merkitystä. 

 

Taulukko 4. Vastaajien ikä ja koulutustaso 

    Vastaajan ikä vuosina kyselyhetkellä:   

    20-29 30-39 40-49 50-59 Kaikki 

Vastaajan ylin tutkintotaso 
kyselyhetkellä: 

Toinen aste 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 4,8 % 

Alempi korkeakoulu 50,0 % 58,3 % 33,3 % 10,0 % 35,7 % 

Ylempi korkeakoulu 50,0 % 41,7 % 61,1 % 70,0 % 57,1 % 

Tutkijakoulutus 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 2,4 % 

Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 2 12 18 10 42 

 

 

3.4.2 Palvelupyyntöihin liittyvien mielipidevastausten analysointi 

Kuviossa 3 on esitetty, kuinka vastaajat kokivat sisäisen ja ulkoisen IT-tuen antamat rat-

kaisut. Vastaajat selkeästi kokivat lähituen palvelun parempana, ja jopa yli puolet olivat 

erittäin paljon samaa mieltä, että ongelmatilanteiden ratkaisut olivat riittäviä. Lähitukea 

koskevien vastausten keskiarvo oli 1,6 (keskihajonta 0,7), joka sijoittui selkeästi tyytyväi-

sen puolelle. Vastaajien sukupuoli, asema, ikä tai työsuhteen kesto ei vaikuttanut yleiseen 
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mielipiteeseen, vaan jokaisella muuttujalla luokiteltujen vastausten jakauma oli melko ta-

sainen, eikä mikään ryhmä erottunut muista selkeästi. Kun tarkasteltiin sisäiselle IT-tuelle 

tehtyjen palvelupyyntöjen lukumäärää, ja verrattiin niitä saatuihin arvioihin, havaittiin että 

käytännössä kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä saatuihin ratkaisuihin riippumatta siitä, 

kuinka usein he tekivät palvelupyyntöjä. Ainoastaan vähiten koulutettujen vastauksissa oli 

havaittavissa trendiä siitä, että he olivat muita tyytyväisimpiä saatuihin ratkaisuihin. Kai-

kista vastaajista vain pieni osa, yhteensä 9,5% vastaajista ei kokenut saatuja ratkaisuja 

tarpeenmukaisiksi. 

 

 

Kuvio 3. Palvelupyynnön ratkaisun vertailua 

 

Vastaavasti etätuen tuottamia ratkaisuja ei pidetty niin tarpeenmukaisina, ja vastausten 

keskiarvo 3,1 sijoittui tyytymättömyyden puolelle keskihajonnan ollessa 1,1. Vastaajista 

vain kourallinen oli täysin tyytyväinen, ja reilu kolmannes ylipäänsä tyytyväinen. Sen si-

jaan noin puolet vastaajista piti palvelupyyntöjen ratkaisuja riittämättöminä. Erityisesti vä-

hintään viikoittain palvelupyyntöjä tehneet vastaajat, joista 75% ei ollut tyytyväinen ratkai-

suihin. Toisaalta kaikkein vähiten palvelupyyntöjä tehneet suhtautuivat ratkaisuihin myös 

kriittisesti. Vastaavasti kaksi kolmasosaa heistä, jotka tekivät palvelupyynnön ulkoiselle IT-

tuelle 1-2 kertaa kuukaudessa, kokivat ratkaisujen olevan tarpeenmukaisia.  

 

Naisten tai miesten vastauksissa ei esiintynyt merkitseviä eroja. Asiantuntijat pitivät ulkoi-

sen IT-tuen ratkaisuja keskimäärin muissa asemassa olevia parempina, kaikkein kriittisim-

piä olivat esimiehet, sekä iäkkäimmät ja pisimpään organisaatiossa työskennelleet vastaa-

jat. Koulutustaustalla ei havaittu olevan vaikutusta asiaan. 
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Kuvio 4. Palvelupyynnön tekemisen helppous 

 

Kuviosta 4 selviää, kuinka palvelupyynnön teko sisäiselle IT-tuelle oli vastaajien mielestä 

selkeästi helpompaa, ja suuri enemmistö piti sitä helppona, eikä kukaan kokenut sitä erit-

täin vaikeaksi. Vastausten keskiarvo 1,7 (keskihajonta 0,9) sijoittuu selkeästi tyytyväisen 

puolelle. Vastaajien taustamuuttujilla ei ollut merkitsevää mielipide-eroa vastauksissa. 

 

Vastaavasti ulkoiselle IT-tuelle palvelupyynnön teko koettiin osin helpoksi, mutta osin vai-

keaksi. Kuitenkin keskimääräiset vastaukset painottuivat tyytymättömyyden puolelle kes-

kiarvon ollessa 3,2 (keskihajonta 1,3). Tältä osin vastaukset olivat jakaantuneet melko ta-

saisesti. Esimiehet ja erityisesti miesvastaajat kokivat palvelupyynnön teon kaikista han-

kalimmaksi. Asiantuntijat pitivät sen tekemistä muihin nähden helpoimpana. Ikä, työsuh-

teen kesto tai koulutustaso ei vaikuttanut vastaajien mielipiteeseen merkitsevästi. 

 

Taulukko 5. Mieluisin yhteydenottotapa ulkoiseen IT-tukeen 

    Vastaajan asema organisaatiossa:   

    Asiantuntija 
Seniorasiantun-

tija/Manager Esimies Kaikki 

Mieluisin yhteydenottotapa 
IT-tukeen olisi? (Ulkoinen IT-
tuki) 

Puhelinsoitto 10,5 % 38,5 % 40,0 % 26,2 % 

Skype-chat 21,1 % 53,8 % 20,0 % 31,0 % 

Sähköposti 52,6 % 7,7 % 10,0 % 28,6 % 

Ns. tiketti 15,8 % 0,0 % 30,0 % 14,3 % 

 Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 19 13 10 42 

 

Ulkoiseen IT-tukeen oltaisiin mieluiten yhteydessä nopeasti soittamalla tai pikaviestimällä, 

kuten taulukosta 5 selviää. Erityisesti tämä korostuu seniorasiantuntijoiden/managerien 

vastauksissa, joista lähes kaikki käyttäisivät edellä mainittuja yhteydenottotapoja. Merkit-

tävää oli myös huomata, että sillä hetkellä ainoastaan käytössä ollutta yhteydenottotapaa, 
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eli ns. tikettiä, ei heistä kukaan haluaisi käyttää. Asiantuntijoista yli puolet suosi sähköpos-

tia, ja noin kolmannes erilaisia pikaviestimenetelmiä, joissa asiaa käsiteltäisiin heti. Esi-

miehet olivat kaikkein halukkaimpia käyttämään puhelinta yhteydenottoon, mutta toisaalta 

heidän keskuudessaan tiketin käyttö oli suhteellisesti suosituinta verrattaessa erilaisessa 

asiantuntijarooleissa oleviin. Suosituimmat yhteydenottomenetelmät olisivat joko Skype-

chat tai sähköposti. Kaikkein vähiten haluttiin käyttää tikettiä. 

 

Miesten keskuudessa suosituin yhteydenottotapa oli Skype-chat, naisten mielestä sähkö-

posti. Kaikista nuorimmat vastaajat suosivat vain puhelinsoittoa, muutoin vastaajan iällä, 

tai työsuhteen kestolla ei näyttäisi olevan vaikutusta. Koulutustausta jakoi vastaajia hie-

man: vähiten kouluttautuneet suosivat sähköpostia, sen sijaan korkeakoulukoulutuksen 

saaneet suosivat joko puhelinsoittoa tai Skype-chatia, vastaavasti tutkijakoulutuksen saa-

neet tikettiä. 

 

Taulukko 6. Mieluisin yhteydenottotapa sisäiseen IT-tukeen 

    Vastaajan asema organisaatiossa:   

    Asiantuntija 

Seniorasian-
tuntija/Ma-

nager Esimies Kaikki 

Mieluisin yhtey-
denottotapa IT-
tukeen olisi? (Si-
säinen IT-tuki) 

Henkilökohtainen kontakti työti-
loissa 68,4 % 53,8 % 70,0 % 64,3 % 
Puhelinsoitto 0,0 % 7,7 % 0,0 % 2,4 % 
Skype-chat 15,8 % 38,5 % 10,0 % 21,4 % 
Sähköposti 15,8 % 0,0 % 10,0 % 9,5 % 
Ns. tiketti 0,0 % 0,0 % 10,0 % 2,4 % 

 Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
  n 19 13 10 42 

 

Taulukon 6 perusteella kohdeorganisaatio oli kaikkein mieluiten henkilökohtaisessa kon-

taktissa sisäisen IT-tuen kanssa. Asiantuntijoista kaksi kolmasosaa suosisi tätä tapaa, ja 

loput joko Skype-chatia tai sähköpostia. Seniorasiantuntijat/managerit asioisivat mieluiten 

henkilökohtaisesti, tai erilaisilla pikaviestimillä, joilla palvelupyynnön voi hoitaa heti. Aino-

astaan pieni osa esimiehistä suosi tikettiä, ja suuri enemmistö henkilökohtaista kontaktia. 

Mielenkiintoista oli havaita, että esimiehistä kukaan ei ollut halukas hoitamaan asioita pu-

helimitse sisäiseen IT-tukeen, kun taas ulkoiseen IT-tukeen he mielellään soittaisivat. Ylei-

sesti puhelinta haluttiin käyttää vähiten yhdessä tiketin kanssa. 

 

Kun vastauksia tarkasteltiin sukupuolen mukaan, suuri enemmistö miehistä ja naisista 

suosisi henkilökohtaista kontaktia. Miehet suosisivat hieman enemmän Skype-chatia ja 

sähköpostia kuin naiset. Vastaajien ikä, koulutustaso tai työsuhteen kesto ei näyttänyt vai-

kuttavan mielipiteisiin eriävästi. 
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Kuvio 5. Kuinka usein teet palvelupyynnön IT-asioissa? (Ulkoinen IT-tuki) 

 

Kuvion 5 perusteella palvelupyyntöjä ulkoiselle IT-tuelle tehtiin verrattain harvoin. Noin 

puolet vastaajista kertoi tekevänsä sen harvemmin kuin joka kuukausi. Vastausten perus-

teella naiset tekivät selkeästi useammin palvelupyyntöjä ulkoiselle IT-tuelle kuin miehet, 

joista vain alle puolet tekivät niitä kuukausittain tai useammin. Miehistä neljäsosa teki pal-

velupyyntöjä vähintään joka toinen viikko. Naisista vastaavasti reilu kolmannes. Asiantun-

tijat tekivät kaikista useimmiten palvelupyyntöjä, ja muussa asemassa olevat yhtä harvoin. 

Oli havaittavissa, että mitä vanhempi ja pisimpään työsuhteessa ollut työntekijä oli, sitä 

harvemmin hän teki palvelupyynnön. Koulutustaustalla ei havaittu olevan merkitystä. 

 

Useimmiten ulkoiselle IT-tuelle palvelupyyntöjä tehneet kokivat prosessin helpoksi, vas-

taavasti mitä harvemmin palvelupyyntö tehtiin, sitä enemmän vastaajat kokivat sen vaike-

aksi. Kaikkein vähiten palvelupyyntöjä tekevistä, vain neljännes koki sen helpoksi. 

 

Vastaajat tekivät palvelupyyntöjä useammin sisäiselle IT-tuelle kuin ulkoiselle. Erityisesti 

miehet tekivät useammin palvelupyyntöjä sisäiselle IT-tuelle kuin naiset (kuvio 6). Miehistä 

yli kolmannes teki näin viikoittain, ja noin kaksi kolmasosaa vähintään parin viikon välein. 

Vain pieni osa miehistä ei tehnyt palvelupyyntöjä kuukausittain. Naisista noin puolet teki 

vain yhden palvelupyynnön kuukaudessa ja noin neljännes sitä useammin. Vastaavasti 

neljäsosa naisista ei tehnyt palvelupyyntöä kuukausittain lähituelle. 
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Kuvio 6. Kuinka usein teet palvelupyynnön IT-asioissa? (Sisäinen IT-tuki) 

 

Tutkittaessa vastaajan aseman vaikutusta, havaittiin että esimiehet tekivät suhteessa mui-

hin nähden enemmän palvelupyyntöjä sisäiselle IT-tuelle. Heistä 40% teki näin viikoittain, 

ja 60% vähintään kerran kuukaudessa. Ikä, työsuhteen kesto tai koulutustausta ei näytä 

jakavan vastaajia merkitsevästi. 

 
Taulukko 7. Mielipide riittävästä koulutuksesta 

Oletko saanut riittävästi koulutusta palvelupyynnön tekemiseen? (Ulkoinen IT-tuki) 

  Lukumäärä Prosenttia  
Erittäin paljon samaa mieltä 1 2,4 %  
Jonkin verran samaa mieltä 13 31,0 %  
Ei samaa eikä eri mieltä 5 11,9 %  
Jonkin verran eri mieltä 15 35,7 %  
Erittäin paljon eri mieltä 8 19,0 %  
Kaikki 42 100,0 %  

    
 

Koulutuksen riittävyys palvelupyynnön tekoon näytti jakavan vastaajien mielipiteitä, erityi-

sesti kun kysyttiin mielipidettä ulkoisen IT-tuen palvelupyyntöön liittyvään koulutukseen 

(taulukko 7). Yli puolet vastaajista eivät olleet saaneet riittävää koulutusta ulkoiselle IT-tu-

elle tehtävälle palvelupyynnölle. Sen sijaan sisäiselle IT-tuelle tehtävään palvelupyyntöön 

liittyvään koulutukseen suuri enemmistö näytti olleen tyytyväinen. 

 

Tarkasteltaessa vastaajien asemaa organisaatiossa, selvisi, että seniorasiantuntijat/mana-

gerit olivat kaikkein vähiten saaneet koulutusta palvelupyynnön tekoon ulkoiselle IT-tuelle. 

Myöskään asiantuntijoista yli puolet eivät olleet saaneet mielestään riittävää koulutusta.  
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Taulukko 8. Iän vaikutus koettuun koulutuksen määrään 

    Vastaajan ikä vuosina kyselyhetkellä:   

    20-29 30-39 40-49 50-59 Kaikki 

Oletko saanut riit-
tävästi koulutusta 
palvelupyynnön te-
kemiseen? (Ulkoi-
nen It-tuki) 

Erittäin paljon samaa mieltä 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 

Jonkin verran samaa mieltä 50,0 % 41,7 % 27,8 % 20,0 % 31,0 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 0,0 % 16,7 % 11,1 % 10,0 % 11,9 % 

Jonkin verran eri mieltä 0,0 % 33,3 % 44,4 % 30,0 % 35,7 % 

Erittäin paljon eri mieltä 0,0 % 8,3 % 16,7 % 40,0 % 19,0 % 

Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 2 12 18 10 42 

 

Kuitenkin kun vastauksia analysoitiin vastaajien iän perusteella, huomattiin, että kaikista 

nuorimmat vastaajat olivat mielestänsä saaneet riittävästi koulutusta, ja iäkkäimmät koki-

vat koulutuksen olleen riittämätöntä (taulukko 8). Alle 30-vuotiaissa kaikki olivat kokeneet 

saaneensa riittävästi koulutusta palvelupyynnön tekoon, samoin 30-40-vuotiaissa vähem-

mistö ei kokenut saaneensa riittävää koulutusta. Sen sijaan yli 40-vuotiaissa enemmistö ei 

kokenut saaneensa riittävää koulutusta, ja mitä vanhempia vastaajat olivat, sen tyytymät-

tömämpiä he olivat koulutuksen määrään. Tämä heijastui myös vastausten keskiarvoihin, 

sillä 40-49 -vuotiailla vastausten keskiarvo oli tyytymättömän puolella (3,5, keskihajonta 

1,1) ja vastaavasti yli 50-vuotiailla keskiarvo oli 3,9 (keskihajonta 1,2), eli he olivat keski-

määrin eniten eri mieltä koulutuksen riittävyydestä. Työsuhteen kesto, tai koulutustausta 

ei näyttänyt vaikuttavan koettuun koulutuksen määrään. 

 

Tutkittaessa kuinka organisaatio koki sisäisen ja ulkoisen IT-tuen ammattitaidon, sekä mo-

lemmin puolisen ymmärryksen, huomattiin selkeästi sisäisen IT-tuen olleen merkittävästi 

arvostetumpi vastaajien keskuudessa kuin ulkoisen IT-tuen (kuvio 7). Kuvio 7 kuvaa sitä, 

mitä pienempi vastausten keskiarvo on, sitä paremmaksi IT-tuki koetaan. Sisäisen IT-tuen 

arvostaminen näkyi erityisesti vastausten kasautuessa vastausasteikon alapäähän (posi-

tiivinen) keskiarvon ollessa 1,4 (keskihajonta 0,5). Lisäksi vastausten alaneljännes ja me-

diaani oli 1 (erittäin paljon samaa mieltä), sekä yläneljännes ja suurin 2 (jonkin verran sa-

maa mieltä). Kaikissa asemissa olleet vastaajat pitävät sisäistä IT-tukea erittäin ammatti-

taitoisena, sekä ymmärsivät toisiaan erinomaisesti, eikä eroja löytynyt riippumatta millä or-

ganisaation jäsenen muuttujalla (sukupuoli, asema, ikä, työsuhteen kesto tai koulutus-

tausta) vastauksia eritteli. Kaikista eniten sisäistä IT-tukea arvostivat asiantuntijat, niin am-

mattitaidossa kuin molemmin puolisessa ymmärrettävyydessä.  
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Kuvio 7. IT-tuen arvostus 

 

Sen sijaan ulkoisen IT-tuen ammattitaito koettiin huonommaksi, joskin vastausten keskiar-

vot olivat alle kolmen, eli pääsääntöisesti tyytyväisen puolella. Asiantuntijoiden vastaukset 

näissä kohdin olivat kuitenkin kaikista kriittisimpiä. Sekä miehet että naiset arvostivat ul-

koisen IT-tuen ammattitaitoa lähes yhtäläisesti, miehet kuitenkin hieman enemmän. Vas-

taajista kaikkein pisimpään organisaatiossa työskennelleet arvostivat ulkoisen IT-tuen am-

mattitaitoa vähiten. 

 

Taulukko 9. Kuinka miehet ja naiset kokevat ulkoisen IT-tuen kommunikoinnin ymmärret-

tävyyden 

    Vastaajan sukupuoli:   

    Nainen Mies Kaikki 

Koen, että IT-tuki kommunikoi ym-
märrettävästi kanssani. (Ulkoinen 
It-tuki) 

Erittäin paljon samaa mieltä 10,5 % 4,3 % 7,1 % 

Jonkin verran samaa mieltä 36,8 % 30,4 % 33,3 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 5,3 % 39,1 % 23,8 % 

Jonkin verran eri mieltä 47,4 % 21,7 % 33,3 % 

Erittäin paljon eri mieltä 0,0 % 4,3 % 2,4 % 

Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 19 23 42 

 

Verrattaessa miesten ja naisten vastauksia ulkoisen IT-tuen kommunikoinnin ymmärrettä-

vyydestä (taulukko 9), havaittiin, että naisista lähes puolet eivät koe kommunikointia ym-

märrettävänä. Tutkittaessa naisten vastauksia iän ja aseman suhteen eri mieltä olevien 

vastausten kohdalla, havaittiin, ettei niiden välillä ollut lineaarista riippuvuutta Pearsonin 

korrelaationkertoimien (r) ollessa 0,05 ja 0,08. Sen sijaan miehet suurelta osin kokivat 

kommunikoinnin ymmärrettäväksi. Huonoimmaksi ulkoisen IT-tuen kommunikaation koki-

vat asiantuntijat ja esimiehet. 
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Taulukko 10. Kuinka ulkoisen IT-tuen koetaan ymmärtävän palvelupyynnön 

    Vastaajan sukupuoli:   

    Nainen Mies Kaikki 

Koen, että IT-tuki ymmärtää asiani. 
(Ulkoinen It-tuki) 

Erittäin paljon samaa mieltä 10,5 % 13,0 % 11,9 % 

Jonkin verran samaa mieltä 36,8 % 26,1 % 31,0 % 

Ei samaa eikä eri mieltä 10,5 % 30,4 % 21,4 % 

Jonkin verran eri mieltä 42,1 % 26,1 % 33,3 % 

Erittäin paljon eri mieltä 0,0 % 4,3 % 2,4 % 

Kaikki 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  n 19 23 42 

 

Sama trendi näyttäisi esiintyvän myös siinä, kuinka ulkoinen IT-tuki ymmärsi palvelupyyn-

töä tekevän henkilön asian, kuten taulukosta 10 selviää. Jälleen yli 40% naisista vastasi, 

että asiaa ei ymmärretä oikein, miehistä vain alle kolmannes koki samoin. Toisaalta lähes 

puolet vastanneista naisista kokivat tulleensa ymmärretyksi palvelupyyntöä tehdessään. 

Hieman yli kolmannes kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että ulkoinen IT-tuki ei ymmärtä-

nyt kunnolla heidän palvelupyyntöjänsä. 

 

Taulukossa 11 on esitetty vastaajien keskimääräisiä vastauksia kysyttäessä palvelupyyn-

töön liittyviä ominaisuuksia vastakohtaparien avulla. Vastauksien perusteella eniten oltiin 

tyytyväisiä lopulliseen ja ymmärrettävään ratkaisuun. Sen sijaan vähiten arvostettiin palve-

lupyynnön käsittelyn nopeutta, sen tekemisen kuormittavuutta ja ratkaisun nopeutta. 
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Taulukko 11. Ulkoisen IT-tuen arviointi 

  Keskiarvo Keskihajonta n 

Arvioi palvelupyynnön tekemistä valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Nopea (1) - Hidas (5) (Ulkoinen IT-tuki) 3,1 1,2 42 
Arvioi palvelupyynnön tekemistä valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Selkeä (1) - Monimutkainen (5) (Ulkoinen 
IT-tuki) 3,2 1,0 42 
Arvioi palvelupyynnön tekemistä valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Vaivaton (1) - Kuormittava (5) (Ulkoinen 
IT-tuki) 3,3 1,1 42 

Arvioi palvelupyynnön käsittelyä valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Nopea (1) - Hidas (5) (Ulkoinen IT-tuki) 3,4 1,1 42 
Arvioi palvelupyynnön käsittelyä valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Aktiivinen (1) - Passiivinen (5) (Ulkoinen 
IT-tuki) 3,2 1,0 42 
Arvioi palvelupyynnön käsittelyä valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Selkeä (1) - Monimutkainen (5) (Ulkoinen 
IT-tuki) 3,1 0,9 42 

Arvioi palvelupyynnön ratkaisua valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Nopea (1) - Hidas (5) (Ulkoinen IT-tuki) 3,3 1,1 42 
Arvioi palvelupyynnön ratkaisua valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Lopullinen (1) - Keskeneräinen (5) (Ulkoi-
nen IT-tuki) 2,9 0,9 42 
Arvioi palvelupyynnön ratkaisua valitsemalla sopiva vaihtoehto 
vastakohtaparien väliltä: Ymmärrettävä (1) - Vaikeaselkoinen (5) 
(Ulkoinen IT-tuki) 2,9 0,9 42 

 

 

Tutkittaessa vastaajan iän vaikutusta ulkoisen IT-tuen palvelupyynnön tekemisen nopeu-

teen, havaittiin, että kaikkein nuorimmat pitivät käsittelyä nopeimpana, kun taas muut ikä-

ryhmät kokivat käsittelyn nopeuden melko yhtäläisesti. Pisimpään töissä olleet kokivat pal-

velupyynnön tekemisen hitaimmaksi. Vastaajan koulutustaustalla ei havaittu olevan vaiku-

tusta asiaan. 

 

Ulkoiselle IT-tuelle palvelupyynnön tekemistä melko monimutkaisena pitivät suhteellisesti 

eniten asiantuntijat ja esimiehet, sekä ylimmän korkeakoulun suorittaneet, joista kaikista 

yli puolet oli sitä mieltä. Miehet kokivat asian naisia kuormittavammaksi, samoin yleisesti 

iäkkäimmät vastaajat. Ulkoiselle IT-tuelle vaivattomana palvelupyynnön tekoa pitivät nuo-

rimmat vastaajat, ja erityisesti naiset, kuten kuviosta 8 ilmenee. Sen sijaan miehet kokivat 

asian enemmän kuormittavaksi, ja miesten vastausten määrä asteikon yläpäässä (kuor-

mittava) oli suhteellisesti suurempi, eikä kukaan miehistä pitänyt palvelupyynnön tekoa 

täysin vaivattomana. 
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Kuvio 8. Arvioi palvelupyynnön tekemistä valitsemalla sopiva vaihtoehto vastakohtaparien 

väliltä: Vaivaton - Kuormittava (Ulkoinen IT-tuki) 

 

Palvelupyynnön käsittelyä melko hitaana pitivät tasan puolet vastaajista. Näistä vastauk-

sista korostui erityisesti naisten lähes yhtenäinen vastaus melko hitaalle käsittelylle, kuten 

kuviosta 9 ilmenee. Vastaavasti miesten vastaukset olivat hajaantuneet tasaisemmin eri 

vaihtoehdoille, kuitenkin niin, että lähes puolet miehistä koki käsittelyajat hitaanpuo-

leiseksi. Aseman mukaan tutkittaessa, kaikkein hitaimpina käsittelyä pitivät esimiehet ja 

asiantuntijat, molemmista ryhmistä yli 60% oli tätä mieltä. Työsuhteen keston perusteella 

luokiteltuna, kaikkein pisimpään työsuhteessa olleet kokivat käsittelyn hitaaksi: yli 60% 

heistä oli sitä mieltä. 

 

 

Kuvio 9. Arvioi palvelupyynnön käsittelyä valitsemalla sopiva vaihtoehto vastakohtaparien 

väliltä: Nopea - Hidas (Ulkoinen IT-tuki) 
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Palvelupyynnön käsittelyä passiivisena pitivät naiset, joista vain kaksi vastaajaa 19:sta piti 

käsittelyä aktiivisena. Kun vastauksia luokiteltiin muilla muuttujilla, käsittelyä pääosin neut-

raalina tai passiivisena pitivät lähes kaikki vastaajat. Vastaavasti selkeimmäksi käsittelyn 

kokivat miehet, joista vain viisi vastaajaa 23:sta koki asian melko monimutkaiseksi, mutta 

naisista vain kolme vastaaja 19:sta piti käsittelyä selkeänä, eli sukupuolten välillä havait-

tiin olevan lähes päinvastaiset kokemukset käsittelyn selkeydestä. 

 

Ulkoisen IT-tuen palvelupyynnön ratkaisua pidettiin melko hitaana, kuten taulukosta 11 

selvisi. Vastaajista erityisesti pisimpään työsuhteessa olleet kokivat ratkaisun hitaimmaksi, 

kun vain neljännes heistä piti ratkaisua melko nopeana.  Palvelupyyntöjen ratkaisuja pi-

dettiin kuitenkin melko lopullisina, kun kukaan vastaaja ei kokenut niitä täysin keskeneräi-

sinä, ja vain reilut 10% piti niitä melko keskeneräisinä. Lopullisimpana ratkaisua pitivät eri-

tyisesti asiantuntijana tai seniorasiantuntijana/managerina olevat vastaajat, ja erityisesti 

pitkään työsuhteessa olleet vastaajat. Myöskään kukaan vastaaja ei pitänyt ulkoisen IT-

tuen ratkaisua täysin vaikeaselkoisena. Suhteellisesti asiantuntijat pitivät ratkaisua vähiten 

ymmärrettävänä, kun heistä vain noin kolmannes piti ratkaisua ymmärrettävänä. 

 

Taulukosta 12 selviää, kuinka vastaajat keskimäärin kokivat sisäisen IT-tuen palvelupyyn-

töihin liittyvät seikat. Vastaajat erityisesti kokivat palvelupyynnön tekemisen ja käsittelyn 

nopeuden, sekä ratkaisun ymmärrettävyyden hyviksi. Keskimäärin jokainen vaihtoehto ko-

ettiin kuitenkin selkeästi positiiviseksi, keskiarvojen ollessa kaksi tai sen alle, keskiarvon 

yksi ollessa paras mahdollinen. 

 

Kukaan vastaajista ei antanut negatiivisinta vaihtoehtoa (5) millekään vastaukselle. Vas-

tauksissa alakvartaali sijoittui vaihtoehtoon 1 jokaisessa kohdassa ja mediaanikin oli 1 ky-

symyksen 22 kahdessa ensimmäisessä väittämässä, ja muissakin tapauksissa mediaani 

oli 2. Eli vastaukset kokonaisuudessaan painottuivat selkeästi tyytyväisen puolelle, eikä 

vastauksissa korostunut minkään ryhmän vastaukset muutamaa poikkeusta lukuun otta-

matta. 
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Taulukko 12.  

  Keskiarvo Keskihajonta n 

Arvioi palvelupyynnön tekemistä valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Nopea (1) - Hidas (5) (Sisäinen It-tuki) 1,8 1,0 42 

Arvioi palvelupyynnön tekemistä valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Selkeä (1) - Monimutkainen (5) (Sisäinen It-
tuki) 2,0 1,1 42 

Arvioi palvelupyynnön tekemistä valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Vaivaton (1) - Kuormittava (5) (Sisäinen It-
tuki) 2,0 1,1 42 

Arvioi palvelupyynnön käsittelyä valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Nopea (1) - Hidas (5) (Sisäinen It-tuki) 1,8 1,0 42 
Arvioi palvelupyynnön käsittelyä valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Aktiivinen (1) - Passiivinen (5) (Sisäinen It-
tuki) 1,9 1,1 42 

Arvioi palvelupyynnön käsittelyä valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Selkeä (1) - Monimutkainen (5) (Sisäinen It-
tuki) 1,9 1,0 42 

Arvioi palvelupyynnön ratkaisua valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Nopea (1) - Hidas (5) (Sisäinen It-tuki) 1,9 1,1 42 

Arvioi palvelupyynnön ratkaisua valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Lopullinen (1) - Keskeneräinen (5) (Sisäinen 
It-tuki) 2,0 0,9 42 

Arvioi palvelupyynnön ratkaisua valitsemalla 
sopiva vaihtoehto vastakohtaparien väliltä: 
Ymmärrettävä (1) - Vaikeaselkoinen (5) (Si-
säinen It-tuki) 1,8 0,9 42 

 

Sisäiselle IT-tuelle tehdyn palvelupyynnön nopeutta, selkeyttä ja vaivattomuutta arvosti 

eniten alle 30-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat kaikkien kolmen eri väittämän kohdalla. Heistä jo-

kainen antoi näihin vaihtoehdon 1 tai 2. Muilla muuttujilla tarkasteltuna ei havaittu olevan 

vaikutusta vastausten jakautumiseen. 

 

Palvelupyynnön käsittelyä pidettiin suurelta osin nopeana, ja vain muutama koki sen 

melko hitaaksi. Näistä vastaajat edustivat kaikissa asemissa olevia henkilöitä. Käsittelyä 

melko passiivisena piti neljännes vastaajista riippumatta taustamuuttujista. Kun taas käsit-

telyn koki melko monimutkaisena vain noin viidennes vastaajista, joista lähes kaikki olivat 

seniorasiantuntijoina/managereina. 
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Palvelupyynnön ratkaisun koki melko hitaana, tai melko keskeneräisenä vain noin neljän-

nes vastaajista. Myöskään vaikeaselkoiseksi ratkaisuja ei koettu: vain kolme vastaajaa 

42:sta piti sisäisen IT-tuen ratkaisuja melko vaikeaselkoisena. 

 

3.4.3 Avoimista kysymyksistä saatu aineisto 

Vastaajille annettiin mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta asettamalla vapaaeh-

toinen avoin kysymys koskemaan sekä ulkoisia että sisäisiä IT-tukitoimintoja. Vastaajista 

11 antoi vapaan palautteen ulkoiselle IT-tuelle, ja 10 sisäiselle. Yhdeksän vastaaja antoi 

avoimen palautteen molempiin kohtiin. Vastaukset jakautuivat lähes täydellisesti kaikkien 

taustamuuttujien kesken tasapuolisesti, kun tarkastellaan vastaajien sukupuolta, asemaa, 

ikää ja työsuhteen kestoa. Ainoastaan koulutustaso tuntui jakavan vastaajia: vapaavalin-

taista palautetta jättäneistä noin kolme neljäsosaa oli suorittanut ylemmän korkeakoulutut-

kinnon. 

 

Ulkoiselle IT-tuelle annetuissa palautteissa nousi samoja teemoja esille useassa vastauk-

sessa. Moni vastaajista kritisoi sitä, että palvelu oli kasvotonta, ja IT-tuki ei ymmärtänyt 

ongelmaa, tai liiketoiminnan vaatimuksia oikein, tai antoi outoja ratkaisuehdotuksia. Osa 

vastaajista toi esille myös palvelun tason vaihtelun riippuen siitä, keneen sattui saamaan 

yhteyden, tai taso vaihteli eri järjestelmien kohdalla. Ongelmana myös nähtiin liiketoimin-

nan toimintojen monipuolisuus, jolloin ulkopuolisen IT-tuen ei välttämättä ollut edes mah-

dollista hallita kaikkia prosesseja ja ohjelmistoja oikein. Tikettijärjestelmän toimivuutta 

epäiltiin, ja ylipäänsä sen sopivuutta kiireellisen asian hoitamiseen. Toisaalta yksi vastaaja 

kiitti nopeasta ja ammattitaitoisesta toiminnasta. Ulkoiselle IT-tuelle annetut avoimet pa-

lautteet ovat luettavissa liitteessä 3. 

 

Sisäiselle IT-tuelle annetuissa avoimissa palautteissa kiiteltiin erityisesti asiantuntevasta, 

nopeasta ja proaktiivisesta toiminnasta. Lisäksi kaksi vastaajaa toi esille henkilökohtaisen 

kontaktin merkityksen, jolloin asian tai ongelman voi selittää omin sanoin, vaikkei välttä-

mättä itse ymmärrä mistä se johtui. Toisaalta kriittistä palautetta tuli sekavasta tilanteesta 

organisaatiouudistuksen vuoksi, ja siitä, että palvelu ja ratkaisu olivat kuitenkin henkilöriip-

puvaisia, ja uusilla henkilöillä meni hetki aikaa omaksua syvällisesti käytetyt ohjelmistot. 

Sisäiselle IT-tuelle annetut avoimet palautteet ovat luettavissa liitteessä 4. 
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3.5 Saadut tulokset  

Kuinka kohdeorganisaatioissa koettiin ulkoistettujen IT-tukitoimien tila nykyisellään? Saa-

duista tuloksista näkyi selkeästi, että organisaatiossa arvostetaan sisäisen IT-tuen asian-

tuntemus ja tuotettu palvelu kaikin puolin paremmaksi verrattuna ulkoiseen IT-tukeen. Tä-

ten voidaan todeta, että IT-tuen fyysisellä sijainnilla oli merkitystä, kuten tarkentavana tut-

kimuskysymyksenä oli. Käytännössä millään muuttujalla mitattuna, sisäisen IT-tuen toi-

minnasta ei löytynyt huomautettavaa. Heidän toimintansa oli organisaation mielestä erityi-

sen nopeaa, jopa ennakoivaa, asiantuntevaa ja välittävää. Avoimissa palautteissa heille 

annettiin kiitosta, mutta tuotiin myös esille heistä riippumattomia ongelmia organisaa-

tiomuutosten vuoksi. Huolimatta merkittävästä erosta sisäisen ja ulkoisen IT-tuen tulosten 

välillä, oli huomioitava, että keskimäärin ulkoista IT-tukea koskeviin kysymyksiin saadut 

vastaukset olivat tilastollisesti niukasti positiivisen puolella. Toisaalta tämä korosti myös 

sitä, kuinka paljon paremmaksi lähellä sijaitseva, ja helposti saatava IT-tuki koettiin, kun 

tulosten välillä oli näinkin merkitsevä ero. 

 

3.5.1 Organisaatio tulosten valossa 

Vastaajat kuvasivat hyvin tyypillistä pitkän linjan asiantuntijaorganisaatiota, jossa tehdään 

pitkiä työuria. Tulos ei yllättänyt, sillä organisaatiossa perinteisesti vaihtuvuus oli ollut 

melko vähäistä, mikä osaltaan näkyi organisaation jäsenten nykyisen työsuhteen keston 

ja aseman välisessä riippuvuudessa; lähes kaikki esimiehet olivat tehneet jo pidempään 

töitä esimiesasemassa. Esimiehiä oli vastanneista suhteellisen korkea osuus, jota voi se-

littää se, että ilmeisesti esimiesten keskuudessa vastausprosentti oli ollut korkeampi kuin 

muiden. 

 

Esimiesten vastauksista voitiin havaita poikkeavia taustasyitä verrattuna kahden asiantun-

tijajoukon vastauksiin. Esimiesten tekemien palvelupyyntöjen määrä tuntuisi poikkeavan 

hieman muista: esimiehet suosivat erityisesti lähitukea, mikä voi johtua palvelupyyntöjen 

luonteesta. Suurelta osin heidän tekemänsä palvelupyynnöt käsittelivät tiimin johtamiseen 

liittyviä seikkoja, esimerkiksi työasemia, ja niihin liittyviä tilauksia, asennuksia ja päivityk-

siä. Vastaavasti asiantuntijat olivat vastuussa enemmän päivittäisessä työssä käytettävien 

ohjelmistojen häiriöilmoituksista ja toiminnallisuuteen liittyvistä palvelupyynnöistä, jolloin 

he joutuivat asioimaan enemmän ulkoisen IT-tuen kanssa, joiden vastuulla oli käytettävien 

ohjelmistojen päivittäinen käyttö ja tuki. Tämä saattoi osaltaan myös vaikuttaa siihen, että 

asiantuntijat antoivat keskimäärin kriittisimmät arviot ulkoisen IT-tuen ammattitaidosta, ja 

heidän kanssaan asioimisesta. 
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3.5.2 Ulkoisen IT-tuen ongelmat 

Huolimatta havaituista ongelmista ulkoisen IT-tuen kanssa, voitiin kuitenkin nähdä positii-

visena se, että palvelupyyntöjä tehtiin verrattain harvoin, ja täten ongelmien kanssa oltiin 

harvoin tekemisissä, keskimäärin vain noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Toisaalta tämä nousi 

esille avoimissa palautteissa siinä mielessä, että usein palvelupyyntö asiantuntijataholta 

tuli vain kriittisissä järjestelmähäiriöissä, jolloin työtä ei voitu jatkaa ennen kuin asia oli kor-

jattu. Tämä osaltaan korosti palvelupyyntöprosessilta vaadittavaa tehokkuutta ja merki-

tystä; niitä tehtiin harvakseltaan, mutta tarvittaessa prosessin oli toimittava tehokkaasti, ja 

vastattava ongelmatilanteeseen tarkoituksen mukaisesti. Lisäksi asioitaessa ulkoisen IT-

tuen kanssa, koettiin, että asiat saatiin ratkaistuksi kohtalaisen hyvin ja lopullisesti, huoli-

matta prosessissa muualla ilmenneistä ongelmista. Eniten ongelmia koettiin itse palvelu-

pyynnön tekoon liittyvissä asioissa, sekä asiaa käsiteltäessä. Palvelupyyntöjen tekoa ny-

kyisen toimintamallin mukaisesti ei koettu mielekkäänä tai toimivana. Myös käsittelyssä 

ilmeni ongelmia siinä, kuinka ymmärrettävästi osapuolet asioivat keskenään. 

 

Pahimpana ongelmana nähtiin palvelupyyntöprosessin toteutus. Palvelupyyntö tehtiin vain 

tikettijärjestelmän kautta, ja se koettiin kaikista huonoimmaksi vaihtoehdoksi kohdeorgani-

saation kannalta, erityisesti asiantuntijaryhmien kohdalla, jotka useimmin asioivat ulkoisen 

IT-tuen kanssa. Vastauksista selvisi lisäksi se, että moni huonoksi koettu asia liittyi jollain 

tapaa palvelupyynnön tekoon, tai oli siitä johtuva. Kaikista vähiten palvelupyyntöjä tekivät 

kokevat prosessin kaikkiaan negatiivisimmaksi: heidän mielestään palvelupyynnön teko oli 

hankalinta, ja ratkaisut huonompia. Toisaalta useimmiten palvelupyyntöjä tehneet osasivat 

asioida ulkoisen IT-tuen kanssa paremmin, koska prosessi oli heille tuttu, mutta hekin silti 

kohtasivat prosessissa ongelmia, eivätkä olleet sen tyytyväisempiä esimerkiksi niiden rat-

kaisuihin. 

 

Ulkoisen IT-tuen palvelua arvostivat vähiten vanhimmat vastaajat. Tähän voi olla selittä-

vinä tekijöinä muutama seikka. Ensiksikin, he olivat työskennelleet organisaatiossa ennen 

IT-tuen ulkoistamisia, jolloin he tottuivat työskentelemään vain lähituen kanssa, ja heidän 

välillensä kehittyi aikojen saatossa toimivat työtavat. Toisekseen, moni heistä tuntui koke-

van palvelupyyntöjärjestelmään liittyvät asiat hankaliksi, jolloin koko prosessista saattoi 

muodostua negatiivinen mielikuva, mikä osaltaan heijastui vastauksiin. Samalla kun oli tul-

lut uusia järjestelmiä palvelupyynnön tekoon, niihin ei oltu saatu riittävää koulutusta, mikä 

osaltaan vaikutti negatiivisesti muidenkin kysymysten mielipiteisiin. Tämä korostui, ja nä-

kyi selkeästi, kun tutkittiin saman vastaajaryhmän vastauksia lähituelle tehtyihin palvelu-

pyyntöihin, joita pystyi yhä tekemään vanhaan tapaan. Toisaalta nuorimmat vastaajat, ja 

lyhyimmän aikaa organisaatiossa olleet eivät kokeneet ulkoisen IT-tuen palvelupyynnön 
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tekoa niin negatiiviseksi. Voisiko syynä olla, että he olivat jo muualla tottuneet vastaavaan 

järjestelyyn, tai omaksuivat uudet asiat nopeammin? Tätä tuki heidän vastauksensa kou-

lutuksen riittävyydestä, koska he kokivat kaikille vastaajaryhmille annetun saman koulu-

tuksen itselleen riittäväksi. 

 

Muutenkin palvelupyyntöihin liittyvän koulutuksen puutteellisuus aiheutti ongelmia, ja loi 

negatiivisuutta prosessia kohtaan, etenkin kun suurin osa vastaajista teki palvelupyyntöjä 

harvoin, jolloin sen teko ei välttämättä käynyt luontevasti ja nopeasti. Tämä nousi esille 

myös avoimissa palautteissa, joissa tuotiin esille, että palvelupyynnön tekemiseen vaadit-

tavat tiedot olivat luokiteltu hankalasti, jolloin niitä oli hankala löytää tikettijärjestelmästä, ja 

tuottaa palvelupyyntöön vaadittavat tiedot oikein ja ymmärrettävästi. 

 

Naisten ja miesten vastausten välillä havaittiin merkittävästi eroja. Miehet kokivat ulkoisen 

IT-tuen palvelupyyntöjen tekemisen hankalammaksi ja työlääksi, eivätkä mielellään suo-

sisi virallisia tikettijärjestelmiä palvelupyynnön tekoon. On hankala arvioida, johtuiko tämä 

esimerkiksi työtavoista, vai siitä, että ratkaisu haluttiin mahdollisimman pian, jolloin pyrittiin 

käyttämään nopeampia kanavia. Tämä voi selittää osaltaan eroja sukupuolten vastausten 

välillä, koska naiset tuntuivat suosivan yhteydenottotapoja, kuten sähköposti tai tiketti, 

joissa vastauksen saaminen voi kestää pidempään. Lisäksi miehet tekivät palvelupyyntöjä 

naisia harvemmin, jolloin järjestelmän käyttö saattoi unohtua helpommin, mikä hankaloitti 

seuraavan palvelupyynnön tekemistä. Mielenkiintoista oli kuitenkin nähdä, että miehet ko-

kivat molemmin suuntaisen ymmärryksen, ja asian käsittelyn ulkoisen IT-tuen kanssa nai-

sia paremmaksi, vaikka asioivat heidän kanssaan vähemmän. 

 

Ulkoinen IT-tuki koettiin myös kasvottomaksi, koska henkilökohtaista kontaktia ei ole, ja 

täten asiointi heidän kanssaan oli hankalampaa. Varsinkin avointen palautteiden perus-

teella tuli ilmi, että ulkoisen IT-tuen ratkaisuehdotukset olivat joskus riittämättömiä, ja 

asian hoitamiseen meni turhaa aikaa, kun IT-tukea jouduttiin opastamaan asiassa. Osal-

taan tämä johtui laajasta sovellus- ja ohjelmistovalikoimasta, jolloin IT-tukihenkilöiden oli 

hankala hallita niitä kaikkia. Tämä korostui myös palvelutason vaihteluna, koska osa ohjel-

mista tunnettiin toisia paremmin. 
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4 Laadullinen tutkimus IT-tuen ongelmien selvittämiseksi 

Laadullisin menetelmin pyritään saaman vastauksia kysymyksiin kuka, mitä, kuinka, mil-

loin, miksi? Täten pyritään ymmärtämään ilmiön, tai ongelman laatu tai luonne. (Hirsjärvi 

ym. 2004, 170; Martin 2013; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2016.) Yksi laadullisen 

menetelmän etu on se, että siinä voidaan tutkia ja kuvata aihetta, joka on liian monimut-

kainen pelkälle kyllä tai ei –hypoteesille. Lisäksi laadullinen menetelmä ei ole niin riippu-

vainen laajalle otannalle tai perusjoukolle, ja esimerkiksi tapaustutkimuksessa pienelläkin 

aineistolla voidaan saada luotettavia tuloksia. (Shuttleworth 2008b). Myös Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka (2016) painottavat, että laadullisen tutkimusaineiston ei tarvitse 

olla laaja, koska se pyrkii ymmärtämään ilmiötä, eikä tilastollisia yhteyksiä. Lisäksi Hirs-

järvi ym. (2004, 155) tuovat esille laadullisen tutkimuksen mahdollisuuden tuoda tutkitta-

vilta esille uutta ja odottamatonta, sekä aitoja näkökulmia ja mielipiteitä. 

 

Laadullinen tutkimus on aikaa vievä ja vaatii tarkkaa paneutumista tutkimusongelmaan. 

Täten tuleekin tarkasti suunnitella tutkimuksen kulku, jotta saadut tulokset ovat mahdolli-

simman tarkkoja. Tulosten käsittely on kuitenkin tutkijasta riippuvainen ja täten avoin hen-

kilökohtaisille mielipiteille ja arvioinnille, joten on hyvä puhua mieluummin havainnoista, 

kuin tarkoista tuloksista. (Shuttleworth 2008b). 

 

4.1 Tausta ja tavoitteet 

Opinnäytetyön laadullisella tutkimuksella haluttiin kartoittaa, kuinka erilaisessa asemassa 

ja toimenkuvassa olevat kohdeorganisaation jäsenet kokivat IT-tukitoiminnan prosessit, ja 

millaista palautetta heillä oli annettavana. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä asioita he 

kokivat onnistuneina, ja vastaavasti missä kohdin oli kehitettävää, sekä pyrkiä syventä-

mään määrällisen tutkimuksen tuloksissa tulleita asioita. Tavoitteena oli suorittaa laadulli-

nen tutkimus vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana, jotta opinnäytetyö eteni aika-

taulun mukaisesti. 

 

4.2 Tutkimusongelma ja käsitteet 

Tutkimusongelmaksi laadullisen tutkimuksen osalta muodostui: mitä ongelmakohtia nykyi-

sessä IT-tuen toimintamallissa on asiantuntijaorganisaation näkökulmasta? Tutkimuson-

gelma tukee koko opinnäytetyön aihetta ja ylätason tutkimusongelmaa, jonka avulla halut-

tiin selvittää tarkemmin, millaisia kehityskohteita prosessissa esiintyy eri tahojen osalta 

kohdeorganisaatiossa. 
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Keskeiset käsitteet oli johdettu teoreettisesta viitekehyksestä, ja laadullisessa tutkimuk-

sessa nousivat esiin erityisesti IT-ulkoistaminen, asiantuntijatyö ja ketterä kehittäminen, 

jotka on kuvattu tarkemmin luvussa 2. 

 

4.3 Laadullisen tutkimuksen kohde 

Kohdeorganisaationa oli sama OP Yrityspankki oyj:n Tasehallinta ja Keskuspankki -asian-

tuntijaorganisaatio kuin määrällisessä tutkimuksessa. Haastateltavia henkilöitä kartoitettiin 

määrällisen kyselyn lopussa olleella vapaavalintaisella kysymyksellä, jossa halukkaat pys-

tyivät ilmaisemaan mielenkiintonsa osallistua haastatteluun. Haastatteluihin valittiin moni-

puolisesti henkilöt eri asemasta ja yksiköistä, jotta saatiin mahdollisimman laaja otos ku-

vaamaan organisaation eri kohtia. Vilkka (2015, 135) tuo esille, että haastateltavien va-

linta on suositeltavaa perustuen heidän kokemukseen tai asiantuntemukseen. Haastatte-

luihin ilmoittautui kuusi henkilöä, joista viittä haastateltiin. 

 

4.4 Erilaiset haastattelutyypit 

Primääriaineiston kokoaminen suoritettiin haastatteluilla. Haastattelun etuna on aineiston 

keruun kohdentaminen halutulla tavalla tutkimuksen kannalta. Täten haastattelulla voi-

daan kerätä aineistoa tarkastikin tutkimusongelmaa varten syvästi ja selvästi, mutta sa-

malla antaa mahdollisuus uusille ja odottamattomille asioille, joita ei välttämättä osata etu-

käteen ajatella. (Hirsjärvi ym. 2004, 194.) Hirsjärvi ja Hurme (2009) jaottelevat haastattelut 

kolmeen erilaiseen tyyppiin: 

- lomakehaastattelu 
- teemahaastattelu 
- avoin haastattelu 
 

Lomakehaastattelu on näistä yhdenmukaisin ja rajatuin. Strukturoidussa haastattelussa 

käytetään lomaketta, jossa on kysymykset ja vastausvaihtoehdot valmiina ja ne esitetään 

kaikille vastaajille. (Hirsjärvi ym. 2004, 197.) Menetelmä on perinteinen erityisesti määrälli-

sessä tutkimuksessa, mutta sitä voidaan käyttää laadullisten menetelmien apuna ja taus-

tatiedon tuottajana. Perinteisesti laadullisessa tutkimuksessa käytetään ns. puolistrukturoi-

tua mallia, jossa kysymykset ja niiden järjestys ovat kaikille haastateltaville samat, mutta 

vastaukset tulee haastateltavan omin sanoin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2016.) 

Vilkka (2015, 123) korostaa, että lomakehaastattelu on toimiva, mikäli tutkittava asia ei ole 

kovin laaja. 

 

Seuraava askel kohti vapaamuotoisempaa haastattelutyyppiä on teemahaastattelu, jossa 

kysymykset ja aihepiirit (teemat) on määritelty ennalta. Kaikkia kysymyksiä ei välttämättä 
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kysytä kaikilta vastaajilta vaan haastattelu etenee etukäteen suunniteltujen teemojen ym-

pärillä. (Hirsjärvi ym. 2004, 197-198; Vilkka 2015, 124.) Teemahaastattelussa on olen-

naista seurata haastattelun kulkua annetuissa raameissa, ja painottaa vastausten mukaan 

tiettyjä aihepiirejä. Luonteeltaan se on enemmän keskustelumainen, kuin suora kysymys-

vastaus –asetelma. Teemahaastattelu vaatii hyvää aihepiirien tuntemusta ja valikointia 

haastateltavien suhteen. On tärkeää valita haastateltavaksi sellaisia ihmisiä, joilta odote-

taan saavan tärkeää tietoa tutkimuksen kohteesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2016). 

 

Avoin haastattelu on nimensä mukaisesti kaikista avoimin ja vapaamuotoisin haastattelu-

tyyppi. Keskusteluna etenevä haastattelu liikkuu aihepiirin sisällä vapaamuotoisesti, ja 

haastateltavan ehdoilla ja vastauksilla. Kysymysten asettelu on vapaampi, eikä välttä-

mättä ole sama kaikille, kunhan ne pysyvät aiheessa, ja tarvittaessa haastattelija voi oh-

jailla kysymyksillä haastattelua aiheeseen, mikäli keskustelu alkaa rönsyillä. (Hirsjärvi ym. 

2004, 198.) Haastattelun kulku on kuitenkin vapaamuotoinen, ja haastateltavan annetaan 

rauhassa puhua asioista, mutta tarkentavia kysymyksiä voi esittää. Avoimessa haastatte-

lussa voidaan saada helposti myös tietoa, joista tutkija ei etukäteen ole tiennyt, tai osan-

nut arvella sen olevan merkityksellistä. Lisäksi avoin haastattelu voi tuoda esille myös tun-

teita, mielipiteitä ja muuta henkilökohtaisempaa näkemystä asioista. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2016). 

 

Neljäntenä haastattelumuotona Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2016) tuovat esille 

ryhmähaastattelun, jossa voidaan käyttää myös edellä mainittuja haastattelutyyppejä. Täl-

löin haastateltavat olisivat samassa tilaisuudessa, ja aineistoa saataisiin yhteisten keskus-

telujen pohjalta. Tähän opinnäytetyöhön harkittiin ryhmähaastattelun käyttöä, joskin sillä 

olisi myös negatiivisia puolia. Kuinka voisimme järjestää kaikille yhteisen tilan ja ajan sitä 

varten? Olisiko kaikki riittävästi äänessä, vai ohjaisiko joku keskustelua voimakkaammin? 

Uskaltaako kaikki kertoa asioita oikein ryhmän kuullen, ja vaikuttaako julkisuus sanomi-

siin, etenkin kun aihepiirissä on negatiivisiakin sävyjä? 

 

Opinnäytetyön aiheen kannalta koettiin, että sopivin haastattelutyyppi oli joko teema- tai 

avoin haastattelu, tai näiden yhdistelmä, suoritettuna yksilöhaastatteluina. Ehkä teema-

haastattelu tarjoaa paremman rungon aineiston keräämiselle tarkasti halutuista aihepii-

reistä, mutta haluttiin säilyttää myös avoimen haastattelun piirteitä mahdollisten piilevien 

asioiden esiintuomiseen, jotka voivat olla kokonaan uusia ja sellaisia, mitä ei ole osattu ar-

vioida etukäteen. Tärkeintä oli kuitenkin saada haastateltavien ääni kuulumaan, ja tuoda 

esille aitoja mielipiteitä ja kokemuksia asioista. Nauhoittamisella ja litteroinnilla saatiin 
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myös työrauha haastattelun ajaksi, jotta voitiin keskittyä pelkästään haastattelutilantee-

seen ja havainnointiin, sekä mahdollisiin lisäkysymyksiin. Koettiin myös, että haastatteluti-

lanne oli ainakin haastattelijalle luontevampi, kun sai keskittyä haastateltavaan, ja antaa 

huomiota hänen vastauksille, sekä tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä 

 

4.5 Toteutus 

Laadullisen tutkimuksen toteutusta alettiin suunnitella yksityiskohtaisemmin heti, kun mää-

rällinen tutkimus oli saatettu loppuun tammikuussa 2019. Laadullisen tutkimuksen aihepiiri 

oli jo muotoutunut aiemmin opinnäytetyön aihetta työstettäessä. Haastatteluteemat valittiin 

osin määrällisen tutkimuksen pohjalta, jotta saataisiin lisätietoja halutuista asioista, ja sel-

laisista, joista ei saatu niin paljon aineistoa määrällisen kyselyn avoimissa palautteissa, 

sekä siten, kuinka henkilöt kokevat IT-tuen vaikuttavan heidän päivittäiseen työhönsä. 

Näin syntyi löyhä teemahaastattelurunko, jossa käsiteltiin haluttuja teemoja melko avoi-

mella lähestymistavalla, koska haluttiin jättää mahdollisuus uusien ja odottamattomien asi-

oiden esiintuomiselle. 

 

Haastattelut suoritettiin tammikuun lopussa ja helmikuun alussa 2019. Haastateltaville lä-

hetettiin haastattelukutsu ja kalenterivaraus sopiville ajankohdille noin viikko ennen haas-

tattelua. Kaikkiaan haastattelut suoritettiin kolmen viikon aikana kohdeorganisaation neu-

vottelutiloissa työajalla. Haastatteluihin varattiin lopulta tunti aikaa, eikä kahta tuntia, kuten 

määrällisen tutkimuksen kysymyslomakkeella oli aiemmin mainittu. Syynä tähän oli haas-

tattelurungon tarkentuminen, ja myös haastattelutilanteen pitäminen mielekkäämpänä ja 

tehokkaampana. 

 

Haastattelut muodostuivat seuraavista teemoista: 

- Haastateltavan asema ja tausta. 
- Tyypillinen haastateltavan tekemä palvelupyyntö. 
- Palvelupyyntöprosessin läpikäyminen vaiheittain. 
- Millaisia ongelmia prosessissa tulee ilmi? 
- Mitkä asiat toimivat prosessissa? 
- Mitä haastateltava tekisi toisin tai muuttaisi nykymallista? 
- Sana-assosiaatiot prosessiin liittyen. 
 

Haastattelussa aluksi pyydettiin haastateltavaa kertomaan lyhyesti omasta asemastaan ja 

historiastaan organisaatiossa. Sen jälkeen kartoitettiin, millaisia palvelupyyntöjä normaa-

listi haastateltava tekee, ja minkä tyylisiä ne ovat, jotta selvitettiin, vaikuttaako asema esi-

merkiksi palvelupyyntöjen aiheeseen. Sen jälkeen käytiin läpi palvelupyyntöprosessi koko-

naisuudessaan ongelman havaitsemisesta sen ratkaisuun kaikkine välivaiheineen. 
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Prosessin ongelmia kartoitettiin eri näkökulmista ja mukaillen, kuinka haastateltavat toivat 

asioita esille tekemissään palvelupyynnöissä, ja samalla tavalla keskusteltiin myös positii-

visista kohdista. Näiden jälkeen pohdittiin millaisia seikkoja haastateltava haluaisi muuttaa 

nykymalliin nähden. Lopuksi kysyttiin osin tunnelman keventämiseksi lyhyt sana-assosiaa-

tiolista aihepiiriin liittyvistä termeistä, mutta niiden avulla pystyttiin hyvin tutkimaan myös 

haastateltavalla olleita mielikuvia näistä aiheista. Saatu aineisto litteroitiin myöhempää kä-

sittelyä ja analysointia varten. 

 

4.6 Aineisto ja analyysit 

Haastateltavia henkilöitä oli viisi, joista naisia kolme ja miehiä kaksi. Haastateltavista kaksi 

oli esimiesasemassa ja loput kolme erilaisissa asiantuntijatehtävissä organisaation eri yk-

siköissä. Neljä haastattelua oli kestoltaan 37-39 minuuttia, ja yksi oli kestoltaan 59 minuut-

tia. Haastateltavista käytetään myöhemmin nimikkeitä henkilö A, B, C, D tai E. 

 

4.6.1 Tyypillinen haastateltavan tekemä palvelupyyntö 

Esimiesten (henkilöt B ja C) mukaan heidän tekemät palvelupyyntönsä olivat luonteeltaan 

tiimiensä asiantuntijoita ja heidän työtänsä tukevia. Tyypillisimmin työasemiin liittyviä ti-

lauksia, tai muita pyyntöjä. He harvemmin olivat tekemisissä niinkään tuotannossa esiinty-

vien ongelmien kanssa, joskin henkilö B kertoi seuraavansa tarkasti tuotanto-ongelmiin 

liittyvien tikettien ratkaisua, ja tehneensä niitä myös itse, mikäli huomasi ne ennen muita. 

 

Asiantuntijatehtävissä työskentelevät haastateltavat (henkilöt A, D ja E) kuvailivat hyvinkin 

yksityiskohtaisesti heidän tekemiänsä tikettejä, ja ne pääosin liittyivät aina tuotannossa 

oleviin häiriöihin, tai kehitysprojekteissa törmättyihin ongelmiin. E korostikin sitä, että IT-

tukeen ollaan pääsääntöisesti yhteydessä vain, kun jokin ei toimi. 

 

4.6.2 Palvelupyyntöprosessin läpikäyminen vaiheittain. 

Asiantuntijoiden mukaan tarve palvelupyynnölle tuli aina omista havainnoista ja ongelmati-

lanteista, joita tulee vastaan. Henkilö A kuvaili asiaa siten, että tyypillisesti syynä oli ohjel-

miston toimimattomuus tai puuttuvat tiedostoajot, ja tällaisia ongelmia tuli esiin keskimää-

rin viikoittain. Henkilö E myös painotti, että oli hankala antaa tarkkaa arviota ongelmien 

esiintymisestä, koska vaihtelua oli paljon, ja ongelmia tuli aaltoina: joskus niitä oli joka 

päivä, joskus meni useita viikkoja ilman ongelmia. Hänen mukaansa ongelmat yleensä 

seurasivat melko tarkasti ohjelmistoihin tai palvelimiin tehtyjä päivityksiä ja muutoksia. 

Myös henkilö B mainitsi tästä, kun haastattelupäivänä heillä oli tehty tiketti, ja selvisi, että 
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häiriön taustalla oli jokin uusi päivitys. D kuvaili, että ongelmia oli silloin tällöin monipuoli-

sesti eri järjestelmissä, mutta korosti, että heidän tiimissään asioita voitiin korjata paljon 

itsenäisesti. 

 

Henkilö A kertoi yleensä tehneensä palvelupyynnön itse proaktiivisesti huomattuaan jon-

kin ongelman, tai muun syyn, jonka vuoksi tuli toimia. Hän kertoi ottaneensa yhteyttä aina 

tapauskohtaisesti, joko tikettijärjestelmän kautta, tai suoraan lähitukeen pääsääntöisesti 

sähköpostilla. Henkilö B kuvaili, että heidän osaltaan tällainen seuranta ja ongelmista ra-

portointi vei paljon resursseja, koska kaikissa toiminnoissa ei ole ollut automaattista häly-

tystä, tai muuta tapaa havaita ongelmia, jonka perusteella IT-tuki voisi itse ottaa asian hoi-

dettavaksi. 

 

Tiketin tekoa henkilö A piti nykyisin helppona ja jouhevana. Sekä henkilöt A ja E kuvailivat 

kuitenkin, että aiemmin käytössä ollut ITSM-tikettijärjestelmä oli todella kauhea ja hankala 

käyttää. D kuvaili asiaa siten, että oli helpompi mennä ensin lähituesta kysymään neuvoa 

ennen kuin alkoi keskustelemaan toimittajan kanssa etänä, ja usein tiketin teko ja asian 

käsittely koettiin sitä kautta hankalammaksi ja epäkäytännölliseksi. 

 

Käytäessä läpi kommunikointia palvelupyyntöön liittyen toimittajan kanssa, henkilö A ei pi-

tänyt sitä aina järkevänä, ja usein toimittajan kysymyksistä paistaa läpi täysi tietämättö-

myys ongelmasta tai järjestelmästä, mikä näkyy epäselvyytenä ja selityksinä. Tämä kuor-

mitti myös asiantuntijan roolia, koska itse piti hoitaa asiaa jatkuvasti. Henkilö A myös pohti 

sitä, että tikettiä tehdessä oli pyrittävä kuvailemaan asia mahdollisimman hyvin, mikä ei 

aina välttämättä onnistu, mikäli ei ymmärrä tarkemmin mistä ongelma johtui, tai näki vain 

ongelman lopputuloksen. D myös koki, että vaihtelua oli hurjasti usein saman asian 

kanssa toimittaessa, ja ihmetteli, kuinka paljon hetkittäin joutui opastamaan toimittajaa 

asian ratkaisussa. Myös E toi esille sen, että oli hankala antaa yleispätevää arviota siitä, 

koska tikettien luonne ja käsittelijöiden palvelutaso vaihtelivat paljon: joskus asia meni ker-

ralla kuntoon, toisinaan hän joutui opastamaan toimittajaa jatkuvasti. Kommunikoinnissa 

oli hänen mielestään välillä ollut myös huono asenne, ja toimittaja unohti, kuka on mak-

sava asiakas. 

 

Henkilö B kuvaili asiaa siltä kannalta, että toimittajan kanssa kommunikointi oli pääosin 

sujuvaa, mutta he olivat tehneet ison työn sen eteen, että toimittaja ymmärtää mitkä pro-

sessit olivat kiireellisiä, ja mitä ne liiketoiminnalle merkitsivät. Hänen mielestään asia kui-

tenkin vaati jatkuvaa seurantaa, ja vaatimuksia tuli korostaa aina, sekä oli seurattava 

SLA:n toteutumista. 
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Ratkaisut tulivat yleensä kuntoon, mutta joskus tikettiä ei saatu ratkaistua, vaan se suljet-

tiin toimittajan puolelta. Henkilö A kuvaili, että onneksi ratkaisun voi aina hylätä, ja antaa 

palautetta, jolloin asia tuli uudelleen käsittelyyn, ja lopulta asia ratkesi jollain lailla. Ratkai-

sujen kestossa oli sen sijaan suurta vaihtelua riippuen ongelmatyypistä ja järjestelmästä. 

E oli siihen tyytyväinen, että nykyisin pääosin tiketit hoituivat nopeasti, mutta ratkaisun 

laatu vaihteli vielä hankalissa tapauksissa. Toisaalta joskus tiketti oli vain suljettu ilman 

ratkaisua. 

 

4.6.3 Millaisia ongelmia prosessissa tulee ilmi? 

Suurin ongelma henkilöiden A, B, D ja E mukaan oli se, että työt seisoivat aina sen ajan, 

kun palvelupyyntöä ratkottiin. Henkilö B kuvaili asiaa siten, että prosessien peräkkäisyys 

ja riippuvuus aiemmasta vaiheesta aiheuttivat sen, että usein mitään työtä ei voitu tehdä, 

kun kriittinen vaihe oli kesken tai menemättä, vaikka he yrittivät silloin priorisoida ja tehdä 

muita tehtäviä. C kuvaili asiaa siten, että ongelmat olivat usein eri järjestelmissä. E korosti 

sitä, että toimiva IT on elinehto nykyisessä toimintaympäristössä ja antoi seuraavan esi-

merkin toiminnan hitaudesta: 

 

”…viisi kuukautta kestää, että saadaan tiedosto liikkumaan paikasta A paikkaan B.” 

 

B kuvaili tilannetta varsinkin ulkoistusten alkuvaiheissa siten, että oli hankala päättää, mitä 

asiaa jokin ongelmatilanne kosketti, oliko se mahdollisesti kehitystoiminta, päivittäistoi-

minta tai vikatilanne. Alkuun varsinkin järjestelmien monimutkaisuus ja uudet asiat olivat 

hankalia. Lisäksi toimittajan toiminta oudoksutti, kun ulkoistettuja asiantuntijoita irtisanot-

tiin, ja sen jälkeen tuen toimimattomuutta perusteltiin sillä, että heillä ei vielä ole osaajia 

näissä rooleissa. 

 

Tikettien kriittisyysluokkaa pidettiin useamman henkilön toimesta liian löyhänä, eli toimit-

taja käsitteli kiireellisiäkin tapauksia liian hitaasti, ja mm. henkilöt A ja B mainitsivat, että 

heidän kriittisinä tekemiä tikettejä oli muokattu toimittajan puolelta vähemmän kriittisiksi. 

Myös tiketeille annetut ratkaisuaikarajat olivat liian pitkiä, eli useita tunteja. Henkilö A piti 

myös lyhyintä mahdollista, eli neljän tunnin ratkaisuaikaa, liian hitaana: 

 

”Jos on oikeasti kiireellisestä asiasta kyse, niin silloin se neljä tuntii on aika pitkä, se 
on niinku puolet työpäivästä.” 

 

Joissain tapauksissa samantyyliset ongelmat vain toistuivat, eikä toimittaja aina oppinut 

edellisistä ongelmista tai ratkaisuista. C kritisoi myös ulkoisen toimittajan henkilöstövaihtu-

vuutta, koska samoja asioita joutui usein kertaamaan eri henkilöille, koska toimittajalla ei 
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ollut pitkäjänteistä toimintaa. Ja mikäli tietyille tukihenkilöille kertyi osaamista, oli aina riski, 

että toimittaja yhtäkkiä siirsi henkilön pois. D myös pohti sitä, millä voidaan varmistaa se, 

että osaava tukihenkilö olisi voinut olla meidän käytettävissä, kun hän oli ulkoisen toimitta-

jan alaisuudessa, ja kuinka motivoiva sellainen rooli oli. 

 

Hitautta pidettiin ongelmana henkilöiden A ja B toimesta. B kuvaili asiaa siten, että usein 

ratkaisut olivat vielä ulkoistettu toimittajille eteenpäin, jolloin asiaan tuli lisää välivaiheita, ja 

jokainen toimittaja mittasi vain heillä asian käsittelyyn käytetyn ajan, eikä kokonaisaikaa. 

 

”Kun tehdään se tiketti, niin sit Accenturella alkaa kello tikittämään. Sitten kun se lä-
hettää sen Profitille, niin Accenturen aika keskeytyy ja Profitin lähtee juoksemaan. 
Ja sitten ne voi vielä pallotella sitä. Mun mielestä se end to end on se mikä mua kiin-
nostaa, ihan sama kenellä se on kesken.”  

 

Henkilö E kritisoi sitä, että kehittämisessä ei pystytty etenemään, koska liiketoiminta joutui 

ylläpitämään vanhoja järjestelmiä, ja resurssit menivät siihen, vaikka sen ei pitäisi olla hei-

dän toimenkuvansa. Lisäksi muutosten teko oli hidasta, koska ne olivat aina ulkoisen toi-

mittajan varassa. D kuvaili hitautta myös kehittämisen näkökulmasta. Usein tuotannossa 

tehdyt muutokset olivat suojattuja tietoturvan ja jatkuvuuden suojelemiseksi, mutta toi-

saalta se hidasti heidän kehitystyötänsä, kun oli jatkuvasti odoteltava lupia ja oikeuksia ul-

kopuoliselta toimittajalta, jolla kuitenkin osaaminen oli heikompaa. Häneen mukaansa or-

ganisaatiossa ei pitäisi tarkastella koko prosessia saman muotin mukaan, vaan myös ym-

märrettävä, että eri tahoilla oli erilaisia tarpeita ja osaamista, kuin aivan peruskäyttäjillä: 

 

”Kokemus näissä asioissa on se, että ehkä tuolla jossain ylemmässä johdossa mie-
lellään tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena koko organisaatiota, jossa tällainen ul-
koistettu malli suuressa osassa näyttää toimivan ja laitetaan se jotenkin plug ’n play 
-tyyppisesti kaikille, mutta ei sitten huomioida näitä erityistarpeita, joita tietyissä or-
ganisaatiohaaroissa on.” 

 

Useampi henkilö kuvaili yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi tieto-, ymmärrys- ja kommuni-

kointikuilua liiketoiminnan ja toimittajan välillä. Henkilö A koki asian niin, että ongelmia jou-

tui selostamaan todella juurta jaksaen ja laajasti, ja joskus jopa opettamaan, koska toimit-

taja ei ymmärtänyt liiketoiminnallisia vaikutuksia. Samoin liiketoiminta ei ymmärtänyt, jos 

toimittaja puhui liikaa ”IT:tä”. Toisaalta E ihmetteli, kuinka tiettyjä asioita oli voitu ulkoistaa 

taholle, jolla ei ollut siitä kokemusta: 

 

”Miten jossain Intiassa osataan tehdä liiketoiminnan asioita, joita täällä ennen teki 
suomalainen asiantuntija. On kyse aivan eri luokan asioista kuin siitä että onko sulla 
siinä serveri 1 vai 2.” 
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”Koulutimme sinne asioita, joista niillä ei ollut mitään osaamista. Sopimukset oli jo 
tehty ja niiden osaaminen oli nollassa. Niillä ei ollut resursseja. Ei ollut ammatti-
maista.” 

 

Henkilö A kuvaili, että liiketoiminta ehkä myös suhtautui IT-ongelmiin turhan negatiivisesti, 

vaikka ongelmat olivat usein pieniä, mutta ne tuntuivat isoilta ja haasteellisilta. Toisaalta 

hänen mielestään turhautumista silti esiintyi paljon kaikkien keskuudessa, vaikka he eivät 

kokeneet asioita niin hankalina, vaan pikemminkin ongelmien toistuvuus, odottelu ja ylei-

syys lisäsivät turhautumista. 

 

Henkilöt A ja E näkivät, että ongelmia tulee vain enemmän tulevaisuudessa, koska ohjel-

mistojen määrä kasvaa, ja automaattisia toimintoja tulee enemmän, joissa voi esiintyä tek-

nisiä ongelmia. B korosti sitä, että uudet toiminnot ja ohjelmat myös lisäävät henkilöstön 

kuormitusta, ja vaativat jatkossa enemmän osaamista, ja sitä on päivitettävä, ja organi-

saation on myös tarjottava koulutusta ja ohjeistusta. 

 

Useat kommentoivat, että IT-infrastruktuuri oli erittäin sekava, ja järjestelmiä oli liikaa. E 

pohti sen vaikutusta kehittämiseen, koska kaikki järjestelmät olivat niin sidottuja toisiinsa, 

ja oli hankala tehdä pienkehitystä, koska se vaikutti lopulta niin moneen asiaan, eikä aina 

osattu edes kuvata, tai arvioida, mihin kaikkeen jokin muutos vaikutti. Myös tietovirtojen 

hallinta järjestelmästä toiseen oli hankalaa. 

 

B painotti sitä, että yhteinen johtamismalli oli vähän hukassa, ja asioita jouduttiin itse miet-

timään kunkin sovelluksen kohdalla. D muistutti siitä, että mitä vähemmän meillä olisi jär-

jestelmiä ja toimittajia, sitä helpompaa työarki olisi, mutta nyt asiat pirstaloituivat eri järjes-

telmiin. C kommentoi asiaa siten, että usein oli järjestelmästä riippuvaista, millaista tukea 

sai, ja taso vaihteli paljon. Myös E kritisoi sitä, kuinka paljon eri järjestelmiä talossa oli, ja 

niiden korjausvelka vain kasvoi samalla, kun paine uudistuksiin lisääntyi. C pohti myös 

sitä, että useiden järjestelmien kohdalla ongelman ratkaisuun ei syntynyt tarvittavaa rutii-

nia, ja joidenkin harvinaisten sovellusten kohdalla ratkaisu olivat tehottomia: 

 

”Nyt sun pitää itse se hoitaa ja sit tarviit IT-tuen paikalle et se tulee neuvomaan 
koska se ei sun puolesta voi sitä tehdä. Sekin on käynyt hirveen monta kertaa et 
avataan joku hiton fujitsu ja mietitään että mitkä oli ne salasanat ja muuta. Sit ne sa-
noo, että sun pitää itte sinne mennä ja tehdä, mä voin tässä vieressä olla ja neuvoa. 
Sekin on aika tehotonta.” 

 

Henkilö C pohti, miksi missään vaiheessa ei pidetty IT-tukeen liittyviä palavereja tai kehi-

tystyöpajoja, joissa olisi voitu tuoda esille isoimpia ongelmia ja etsiä niihin ratkaisuja. Ehkä 

asiaa ei johdettu ylhäältä päin keskitetysti. D myös toivoi, että jatkossa asioita voitaisiin 

kehittää yhdessä toimittajan kanssa, jotta toistuvista ongelmista päästäisiin eroon. 
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D kertoi huomanneensa, että prosessissa oli pullonkauloja, joissa kiire oli yleistä ja resurs-

sipula vaivasi, mitkä näyttäytyivät kerrannaisina ongelmina hitautena ja toimintojen henki-

löitymisenä. E sivusi tätä, ja toi esille hierarkkisen näkökulman, joka vaivasi useita toimit-

tajia, joissa työntekijöille annetaan vain tiettyjä oikeuksia, ja työtä kontrolloidaan paljon: 

 

”Meillä kerran seisoi yks homma, kun heillä oli se ainoa esimies, joka sai tehdä sen, 
ja sanottiin, että mulla ois aikaa nyt tehdä tämä mutta kun tarvitsen vihreän valon 
esimieheltä tähän.” 

 

4.6.4 Mitkä asiat toimivat prosessissa? 

Henkilö A kertoi, että tiettyjen sovellusten ongelmat ratkesivat erittäin nopeasti, alle tunnin 

sisällä, ja nykyinen tikettijärjestelmä, YDIN-portaali oli todella kätevä käyttää verrattuna 

aiempaan ITSM-järjestelmään, jossa tiketit hylättiin sen takia, koska käyttäjä ei osannut 

niitä tehdä oikein. Myös Henkilö E arvosteli tätä asiaa, että ennen tikettien teko oli todella 

hankalaa, mutta antoi kiitosta siitä, että asia oli nyt paremmin. 

 

Henkilö B piti tärkeänä ja onnistuneena sitä, että heillä oli prosesseissa usein automaatti-

set hälytykset, ja toiminta oli hiottu toimittajan kanssa sellaiseksi, että asian ratkaisu käyn-

nistyy automaattisesti. Mikäli uusia tilanteita tuli, pyrittiin niistä myös oppimaan heti. Muu-

tenkin hän korosti, kuinka vuosien varrella oli opittu toimimaan uuden toimintamallin mu-

kaan, vaikka se aluksi oli hankalaa. Lisäksi toimintaa kehitettiin jatkuvasti, ja siinä oli näh-

tävissä koko ajan hyviä tuloksia. Samoin tiimissä tehdyt päätökset oman toiminnan ja 

osaamisen kehittämisestä sai sykäyksen siitä, että palvelu oli huonoa, ja tämä oli sittem-

min hyödyntänyt organisaatiota. 

 

C kehui lähellä olevan työasematuen palvelua ja merkitystä pikaisten ongelmien ratkai-

sussa. Samoin D koki, että lähituen toiminta oli ensiarvoisen tärkeää, ja auttoi paljon. Li-

säksi ei pitänyt aliarvioida sosiaalisen kontaktin merkitystä ja keskusteluyhteyttä, koska 

moni asia oli hankala kuvailla tietyillä termeillä sähköisesti, ja kasvokkain vuorovaikutuk-

sessa pystyi ymmärtämään paremmin. E kehui, että työasematuki toimi hyvin, ja heillä oli 

myös ongelmia ehkäisevä palveluasenne, ja opettivat liiketoiminnalle, kuinka asia kannat-

taa tehdä, jotta voi välttyä ongelmilta jatkossa. 

 

4.6.5 Mitä haastateltava tekisi toisin tai muuttaisi nykymallista? 

Monet henkilöistä toivoivat enemmän läpinäkyvyyttä palvelupyyntöjen prosessiin. C ko-

rosti sitä, että liiketoiminnan olisi hyvä tietää, kuka asian tulee ratkaisemaan, ja missä, 
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jotta pystyy tekemään palvelupyynnön oikein. Henkilö A haluaisi tietää kenelle toimittajalla 

(Tieto, Accenture, Fujitsu) tiketti menee, ja missä vaiheessa ratkaisu on: 

 

”Pitäisi olla ehkä selkeemmin esillä se, mitä sille tiketille tapahtuu kun mä painan ”lä-
hetä”. Sitten sitä tietäisi jo vähän mitä odottaa ja se selkeyttäs sitä että okei nyt se 
on otettu käsittelyyn, asia on hoidossa, mut sit jos näkee että se vaan seisoo jo-
nossa, niin tietää et kukaan ei vielä edes yritä tehdä sille mitään.” 

 

Käytetyn kielen valinta oli joskus ongelmallista, kun ei tiedetty pitäisikö tiketti tehdä suo-

meksi vai englanniksi, ja asiaa helpottaisi, jos asiantuntija tietäisi minne tiketti oli matkalla, 

kuten henkilö A pohti viitaten prosessin parempaan läpinäkyvyyteen. Toisaalta B kertoi, 

että he olivat päättäneet käyttää vain suomea, osin siksi, koska se oli mainittu palvelusopi-

muksessa. 

 

Tikettiä pidettiin välillä liian virallisena ja kankeana tapana hoitaa yksinkertaisia tapauksia, 

kuten henkilö A kuvaili, että mielellään käyttäisi sähköpostia tai pikaviestimiä nopean 

asian hoitoon.  D toi esille sen, että ehkä olisi syytä teettää vain kaikkein volyymimääräl-

tään suuret, luonteeltaan yksinkertaisimmat ja selkeät määrämuotoiset ongelmatapaukset 

ulkopuolisella toimittajalla.  

 

Henkilö A piti tätä selkeänä toimintamallina, mikäli käytössä olisi järjestelmävastaavat, tai 

jotkut nimetyt henkilöt tietyille järjestelmille, mutta samalla pelkäsi, että henkilöityykö on-

gelmat tällöin liikaa, ja asiat eivät hoidu, jos kyseinen henkilö ei ole paikalla, tai olisiko 

asian käsittely liian riippuvainen tästä henkilöstä. Myös C piti hyvänä, mikäli toimittajalla 

olisi joku yhteyshenkilö paikan päällä, jonka kautta asioita voitaisiin hoitaa, koska nykyisel-

lään palvelu koettiin liian kasvottomaksi, mikä myös madalsi kynnystä olla yhteydessä toi-

mittajaan. 

 

Henkilö B myös odotti kovasti sitä, että toimintamallissa mentäisiin kohti lähituen mallia, 

tai sellaista, jossa olisi suorat tukihenkilöt tarjolla organisaatioille, kuten oli ennen ulkoista-

misia. Niillä oli ollut joissain järjestelmäkehitysprosesseissa käytössä koodaaja tai kehit-

täjä fyysisesti vieressä, jolloin hän oli voinut heti reagoida, kun liiketoiminnan edustaja ha-

vaitsi ongelman, tai tarvitsi apua. Henkilö B kertoi hyödyiksi säästyneet resurssit, toimin-

nan nopeuden ja pienemmän henkisen taakan. Henkilö C pohti asiaa näin: 

 

”… tarvittaisiin omia ihmisiä, jotka ois IT-taustaisia ja vaikka ne ei vastaa itse sen 
järjestelmän toimivuudesta, mutta ne osaa reagoida heti jossei se toimi, ja osaavat 
jotain itse tehdä jossei se toimi, enemmän kuin ehkä normikäyttäjä osaa.” 

 

Henkilö A kuvaili, että olisi eduksi, jos liiketoiminnalla olisi parempi ymmärrys teknisistä 

asioista, tai pääsy järjestelmään korjaamaan pieniä ongelmia. Myös C kuvaili samaa, ja 



 

 

62 

näkisi jatkossa mieluusti enemmän tietoteknistä osaamista organisaation asiantuntijoilla. 

Myös organisaatio oppisi työn ohessa paremmaksi, kun ongelmia pohditaan ja ratkotaan 

yhdessä omalla porukalla. Samalla tikettien tekeminen tehostuisi, kun liiketoiminta osaisi 

paremmin kuvailla teknisin termein, kuinka ongelma ilmenee. Toisaalta oli hankala vetää 

rajaa siihen, kuinka paljon tietämystä pitäisi olla, tai millaiset käyttöoikeudet järjestelmiin 

tulisi olla. Tietoisuus lisääntyisi hieman koulutuksella, ja sillä, että olisi saatavilla tietoa, 

kuinka jokin asia toimii. Myös D korosti tätä, eli yhdessä tekemällä organisaatio oppii sa-

malla tehokkaasti ja ketterästi soveltamaan asioita paremmin, ja se luo myös yhteishen-

keä. 

 

Tätä korosti myös henkilö B, ja kertoi, että moni asiantuntija oli mennyt eri kursseille sy-

ventämään omaa teknistä osaamista ja korosti sitä, että he olivat ottaneet tämän tavaksi, 

ja lähestyneet toimittajaa paremmalla teknisellä osaamisella. Ja olivat myös saaneet siitä 

kiitosta. Mutta toisaalta hän toi ilmi sen, että kun liiketoiminnalla oli hyvä asiantuntemus, 

oli heillä myös korkeampi vaatimustaso, jolloin se vaati toimittajaltakin parempaa palvelua, 

mikä joskus näkyi negatiivisesti. Henkilön B mukaan tekninen osaaminen ja asiantunte-

mus olivat myös tuoneet esille sen, että selvittiin projekteista budjetin ja aikataulun ra-

joissa, yleensä alittaen ne. 

 

Tulevaisuudessa henkilö A toivoi, että asioiden ratkaisu tehostuu, ja asiantuntijaorgani-

saatioilla olisi enemmän valtaa tehdä itse. Myös D toivoi tätä ja painotti, että tällainen oma 

oppinen myös kehittää organisaatiokulttuuria, ja lopulta tuo mittavia säästöjä, kun tiedot ja 

taidot ovat kasvaneet organisaation sisällä matkan varrella, ja vastaavasti pitkällä täh-

täimellä toiminta rapautuu, jos aina joudutaan ostamaan tietoa: 

 

”Sitä on puhuttu, että jos ostetaan vaikka nyt kehityspalveluita tai osaamista talon 
ulkopuolelta, niin sehän on niinku, tämmöisessä tietoyhteiskunnassa… …katastrofi. 
Että jos osaaminen kertyy sinne talon ulkopuolelle. Ja pitäisikin sisälle saada se ja 
kasvaa sitä kautta.” 

 

C kritisoi sitä, että oltiin hankalassa välikädessä joskus, kun palvelusopimus oli ehkä puut-

teellinen, ja se sitoi käsiä liikaa, kun ei osattu päättää, kuinka asia toimisi parhaiten ja mi-

ten se olisi organisaatiolle hyödyllinen. Henkilö B kuvaili asiaa näin: 

 

”Kyllä se tarkoittaa sitä, että jotta se on tehokasta ja ketterää, niin silloin liiketoimin-
nalla pitää olla aika tarkka näkemys siitä mitä halutaan. Koska jos sä et tiiä mitä ha-
lutaan, niin sillon sä saat just sitä mitä tilaat... Jos sä et ymmärrä mitä haluat niin sul-
lehan voidaan myydä mitä tahansa.” 
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Kulujen kasvusta ja siitä, kuinka kuluja voitaisiin pitää kurissa, henkilö B oli havainnut, että 

itse tekemällä voidaan säästää huomattavasti, koska toimittajilla oli korkeat kynnysmaksut 

asioiden tekemiselle: 

 

”Accenturen ja CGI:n kanssa, kun käytiin niitä keskusteluja niin siellä sellainen vä-
hän niin kuin sisäänottoraha oli miljoona tai kaksi. Ja sitten taas niinku sisäisesti se 
maksoi kymppitonnin. Siinä niinku se tulee selväks jos täällä pitää säästää näitä ra-
hoja ja miten me saatais kehittämiseen oikeasti irti näitä rahoja ihan vain prosesseja 
yksinkertaistamalla ja tekemällä ketterästi.” 

 

Toisaalta C pohti kulutason nousua, ja arveli, että ulkoistaminen oli ollut kallista, ja siksi 

nykyisin pyritään sisäistämään tiettyjä toimintoja, jotta säästetään kustannuksissa. E ar-

vioi, että kuluhyötyjä oli hankala arvioida, koska osaamisen menetystä ei voitu mitata ra-

hassa, ja toisaalta tehottomat prosessit jättivät voittoja realisoitumatta. C myös pohti kulu-

jen kasvua, mikäli palvelusopimus olisi liiketoiminnan kannalta tehokas: 

 

”Jos verrataan ulkoistettua mallia, niin siin on just se ongelma ihan niin kuin talou-
dellisesta näkökulmasta saada, ja harvoin tehdään niin hyvää sopimusta kuin mikä 
se tuen tarve on, koska se hinta nousis niin korkeeks.” 

 

Johtaminen koettiin heikoksi ja C kertoi, että nykyisellään ulkoistusmalli ei antanut asian-

tuntijalle parasta mahdollista työkalupakkia asioiden hoitoon, koska toiminta oli pirstaloitu-

nutta usean toimittajan välille, eikä taannut parhaita mahdollisia työolosuhteita. Samalla 

työn mielekkyys kärsi, koska töitä ei voitu tehdä kunnolla, ja turhautuminen kasvoi ongel-

mien kasaantuessa. D myös kertoi huomanneensa tämän ja toivoisi, että jatkossa voitai-

siin panostaa paremmin perusasioiden hoitoon. 

 

Pohdittaessa kuinka organisaation tulisi toimia jatkossa ostamisen ja päätäntävallan suh-

teen, ja kuinka päätösvalta ja kontrolli pitäisi olla omissa käsissä, ja mielellään lähellä lii-

ketoimintaa, eikä ohjausryhmissä jossain ylemmillä tasoilla, kun mietitään IT:n kehittä-

mistä, henkilö B kuvaili asiaa näin: 

 

”Se on käsittämätöntä, kuinka vähän sitä järkeä on, tai se niinku häviää täällä erilai-
sissa kerroksissa ja systeemeissä. Se vaan häviää! Pitää vaan ottaa enemmän vas-
tuuta ja kun täällä on tällaista porukkaa, jolla on mikkihiirirahaa niin sitä vaan silloin 
häviää. Mulle ainakin on kunnia-asia, että se hoidetaan maaliin.” 

 

D kommentoi sitä, että ehkä OP kärsi ulkoistuksissa vielä kokemattomuudesta, eikä 

osattu oikein määritellä, mitä kannatti ulkoistaa ja mitä ei, eikä kaikkia asioita osattu oikein 

arvioida ja hallita riskejä, eikä neuvotella sopimuksiin oikeita asioita esimerkiksi muutok-

sista, jotka olivat hyvin kalliita, mikäli niitä ei sisällytetty sopimukseen. E kertoi myös kuul-

leensa myöhemmin ulkopuolelta, että OP oli neuvotteluissa kokematon ja suostuvainen 
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liian helpolla, ja ”oltiin jopa naurunalaisia”. Henkilö B myös painotti IT-sopimusten ostami-

sen ja neuvottelujen tärkeyttä, kuinka ne lopulta konkretisoituivat liiketoiminnan toimintoi-

hin, ja mainitsi, että sopimusten uusiminen oli onneksi hieman parantanut tilannetta, kun 

osattiin kiinnittää näihin paremmin huomiota. Jatkossa hän koki, että liiketoiminnan on ol-

tava vetovastuussa, ja ymmärrettävä vastuu ja suhteet toimittajan kanssa, sekä madallet-

tava myös ulkoistetun toiminnan byrokratiaa ja väliportaita: 

 

”Jotenkin tuntuu, että vielä IT ohjaa sitä liiketoimintaa, eikä toisinpäin niin kuin sen 
pitäisi. Se on ihan sairasta.” 

 

Myös D arveli, että onnistuiko toimittajan myyntimiehet luomaan liian hyvän kuvan toimin-

nastaan, koska sittemmin mietitään, että virheitä oli tehty, ja niitä paikataan sisäistämällä 

toimintoja. D jatkoi kommentoimalla myös sitä, että eräässä toimittajan valintaprosessissa 

he tekivät ison työn arvioidessaan ja pisteyttäessään toimittajia, ja lopulta päätös tehtiin 

huutoäänestyksellä kiireessä, jolloin pohjatyö oli täysin samantekevää. Lopulta toimittajaa 

vielä vaihdettiin yllättäen. 

 

E toi esille sen, että ehkä OP oli ollut liian löysä ja ymmärtäväinen toimittajia kohtaan, 

koska liiketoiminnan aikaa on mennyt toimittajan tukemiseen, kun tuen lähtötaso oli nol-

lassa. Hän korosti sitä, että asiakkaan tulisi vaatia enemmän, ja jos palvelutasoa ei saavu-

teta, oli käytettävä sopimusten mukaisia sanktioita toimimattomasta palvelusta. E pohti 

myös sitä, että oliko OP:ssa aikoinaan ajettu alas oma IT-osaaminen: 

 

”Ongelmat juontaa jo siitä, että aikanaan oma IT on ulkoistettu OP-Palveluiksi, ja 
OP-Palvelut ei ole koskaan joutunut olemaan oikea myyjä. Vaan se on enemmän 
ollut se isäntä ja OP ollut se renki. Täällä ei ole koskaan ymmärretty sitä kuka se on 
se isäntä. Ei ole osattu sitä konseptia tehdä ja ei ole osattu vaatia sitä täällä.” 

 

C arveli, että OP oli ostajana huono, eikä osannut määritellä omaa tahtotilaansa. Ehkä 

kustannustaso ohjasi liikaa, ja haluttiin vain minimaalinen palvelutaso kattamaan toiminto-

jen sujuvuus. Ja kun ostettiin ulkopuoliselta toimittajalta, piti muistaa, että hekin pitävät 

oman voittomarginaalin siinä välissä, ja mikäli maksamme vähemmän, tulee toimittaja lo-

pulta halventamaan omaa kulurakennettaan, mikä heikentää lopulta palvelutasoa. Eikä 

aina voitu mitata vain suoria kustannuksia, usein heikompi taso aiheutti viivästyksiä ja vir-

heitä, mitkä vain lisäsivät piilokuluja. Lisäksi ulkoistusprosessi toi kaikkia lisäkuluja sopi-

musten tekemisestä ja hallinnoinnista. 

 

”jos meillä olisi yhtä hyvät ihmiset tekemässä samaa asiaa, sehän maksais meille 
vähemmän, koska emme maksa itselle siitä voittomarginaalia.” 
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Myös E otti kantaa tähän: 

 

”Jos sä siirrät sen busineksen voittoa tavoittelevalle yritykselle, niin kuka ne voitot 
maksaa? Ei ne tee sitä rakkaudesta meihin.” 

 

Pohdittaessa yleisellä tasolla ulkoistettuja toimia, C kuvaili, että ulkoistus oli myös osaksi 

kustannusrakenteen muutoksen sopeuttamista, sekä toimittajaa käytettiin irtisanomisen 

välikätenä, ja ulkoistettiin myös irtisanomisia ulkopuolelle. Samalla ehkä oli ulkoistettu lii-

kaakin toimintoja, ja menetetty kontrollia tärkeisiin asioihin, kun toimittaja saattoi päästä 

yllättämään, kun organisaatio oli liian haavoittuvainen. D korosti myös sitä, että tulisi tar-

kemmin pohtia mitä toimintoja voidaan ulkoistaa, ja kriittisiä toimintoja ei missään tapauk-

sessa tulisi ulkoistaa: 

 

”Tiettyjen järjestelmien suhteen se oli lähempänä, kuin että se ois epäonnistunut, 
niin mun mielestä se oli enemmänkin tyyliin katastrofi.” 

 

E toi esille myös sen, että oli opittava toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Etenkin 

kun tehdyt palvelupyynnöt lähes aina käsitellään Intiassa, Tšekeissä tai muualla ulko-

mailla. Oli ymmärrettävä, että suomalainen töksähtelevä ja insinöörimäinen faktoihin pe-

rustuva tapa kommunikoida ei aina toimi toisessa kulttuurissa, jossa arvostetaan kohteliai-

suuksia ja kauniita sanoja. Tätä toimintatapaa tulisi myös organisaation tuoda esille. 

 

4.6.6 Sana-assosiaatiot prosessiin liittyen. 

Haastattelujen lopuksi kysyttiin nopeat sana-assosiaatiot IT-asioihin liittyvistä termeistä. 

Jokaista henkilöä pyydettiin sanomaan spontaanisti ensimmäinen asia, joka heille tulee 

mieleen kyseisestä sanasta. Vastaukset on järjestetty siten, että henkilön A vastaus on 

ylimmäisenä ja henkilön E vastaus alimpana. 

 

Tiketti: 

 ratkaisu 
 yäk 
 hankala 
 pelko 
 tosi paha 
It-tuki: 

 apu 
 old school 
 yleensä hyvä 
 apu 
 lähituki 
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Järjestelmähäiriö: 

 hermojen palaminen 
 niin tuttua 
 yllättävä 
 tuska 
 nightmare 
 

Odottelu: 

 rasittavaa 
 tapahtuu 
 turhauttavaa 
 turhautuminen 

tuttua 
 

Ulkoistaminen: 

 tasapainoilua 
 ei hyvä 
 kallista 
 naiivi 
 hyvää ja huonoa 
 

Kustannussäästö: 

 resurssipula 
 rationalisoiminen 
 harvoin nähty 
 numero 
 ei ainoa oikea ratkaisu 
 

4.7 Saadut tulokset 

Saadun aineiston perusteella organisaation edustajat toivat esille osin samoja havaintoja, 

joita tehtiin määrällisen tutkimuksen aineistosta, mutta syvensivät ja tarkensivat näitä mer-

kittävästi. Lisäksi laadullinen aineisto nosti esiin täysin uusia asioita, joita ei osattu edes 

kysyä etukäteen. 

 

On olennaista erottaa, millaisia palvelupyyntöjä organisaatiossa tehdään, kun niitä tar-

kemmin analysoidaan. Erityisesti asiantuntijatyössä tehdyt palvelupyynnöt erilaisista tuo-

tannon ongelmista näyttivät olevan kriittisempiä, niitä oli määrällisesti enemmän ja niissä 

oli laadullisesti sekä määrällisesti enemmän ongelmia. Toisaalta oli ymmärrettävä tuen 

rooli prosessissa: siihen otettiin yhteyttä vain ongelmatilanteissa, joten oli odotettua, että 

asiayhteys oli tältä osin aina negatiivissävytteinen. Sen sijaan esimiestyön vaatimuksia 

koskevat palvelupyynnöt työasematuelle olivat luonteeltaan hallinnollisia ja vähemmän kii-

reisiä, sekä ne koettiin pääosin toimiviksi. 
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4.7.1 Asiantuntijaroolin merkitys 

Asiantuntijaroolilla oli merkittävä liiketoiminnallinen vastuu, mutta samalla vastuu IT-asi-

oista korostui. Oli asiantuntijan vastuulla ymmärtää, millainen ongelma oli kyseessä ja 

mistä se mahdollisesti johtui. Asiantuntija oli usein se, joka raportoi ongelmista IT-tuelle, 

eikä niin, että IT-tuki pystyi itse seuraamaan prosessien toimivuutta ja reagoida ongelmien 

esiintyessä. Ne tapaukset koettiin kaikin puolin tehokkaiksi ja onnistuneiksi, joissa tällai-

nen automaattinen seuranta ja reagointi olivat käytössä. 

 

Tikettijärjestelmä ei saanut tämän aineiston perusteella niin paljoa kritiikkiä, ja moni oli 

jopa tyytyväinen nykyiseen YDIN-tikettijärjestelmään, ja pitivät tätä selkeänä parannuk-

sena aiempaan. Toiveena oli, että joitain pieniä asioita voisi hoitaa myös ilman tiketin te-

koa. Sen sijaan tikettien käsittelyssä nousi esiin hankaliakin ongelmia. Pahimpana voitiin 

pitää kiireellisyysluokkien muuttamista toimittajan puolelta, ja yleistä hitautta toistuvien asi-

oiden hoidossa. Edelleen kommunikoinnissa oli haasteita, mutta onneksi pahimmat ongel-

mat olivat jo takanapäin, koska samoja asioita oli jouduttu alkuvaiheessa kouluttamaan, ja 

asioita oli käyty läpi toistuvasti. Oli havaittavissa, että asiantuntijatiimien käymä oman roo-

lin ulkopuolinen koulutus ja lisätyö olivat auttaneet rakentamaan kohti toimivampaa suh-

detta toimittajan kanssa. Toisaalta asiantuntijan suurempi IT-osaaminen ja osallistuminen 

prosessiin paransi tilannetta, ja oli nähtävissä, että liiketoiminnalla olisi halua myös lisätä 

omaa osaamistaan, joko kouluttautumalla, tai tuomalla tiimeihin IT-osaajia. 

 

4.7.2 Resurssien arvo tulee ymmärtää 

IT-tuella on merkittävä rooli digitalisaation aikakautena, jolloin lähes kaikki työ tehdään tie-

tokoneilla ja tietojärjestelmiin nojaten. Toimiva IT on elinehto. (Takki & Halonen 2017.) Tä-

hän peilaten, prosessissa esiintyvät ongelmat olivat liian merkittäviä. Tästä seurasi resurs-

sien vajaakäyttöä, koska ongelmia kierretään, eikä hyödynnetä potentiaalisia resursseja 

tehokkaasti. Lisäksi IT-ongelmat ja niiden hoito kuluttivat turhaan arvokasta asiantuntija-

työn työaikaa, aiheuttivat turhautumista ja jopa työn mielekkyyden kärsimistä, jota myös 

Shook (2009) kuvailee. Täten aiheutui piilokustannuksia ja realisoimattomia voittoja, 

koska työtä ei voitu aina tehdä täydellä kapasiteetilla, liiketoiminnan kannalta tärkeisiin 

kohteisiin panostaen. 

 

Ulkoistuksessa aiheutunutta tietopääoman vähentymistä ei pidä aliarvioida. Toimittajan 

ammatillinen lähtötaso oli selkeästi ollut liian matala, ja merkittäviäkin tehtäviä oli jouduttu 

tekemään pienemmällä osaamistasolla, mitä Schniederjans ym. (2005, 16) pitävät myös 

merkittävänä riskinä ulkoistamisessa. Jatkossa onkin huolehdittava siitä, että toimittajan 

osaaminen on riittävää, koska järjestelmien määrä ja vaativuus lisääntynevät nykyisestä. 
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Samalla myös liiketoiminnan osaamisvaatimukset tiukkenevat, jolloin organisaationkin on 

tarjottava koulutusta ja osattava rekrytoida oikein. On myös panostettava toimintamallien 

kehittämiseen ja seurantaan, koska aineistosta ilmeni, että näin ei tehdä ollenkaan. 

 

Samalla kehittämistoiminta kärsii, koska organisaatio joutuu olemaan tekemisissä vanho-

jen järjestelmien ja niitä vaivaavien ongelmien parissa, eikä resurssit riitä pääasiallisen toi-

minnan, eli kehitystyön ylläpitämiseen. Oli myös nähtävissä, että toimintamalli oli liian 

tiukka paikka paikoin, eikä asiantuntijoille annettu riittävästä valtaa tehdä päätöksiä ja 

omatoimisia muutoksia. Myös tämä hidasti kehitystyötä, koska kaikki muutokset oli koordi-

noitava yhden tai kahden toimittajan välillä, jolloin myös heidän hierarkkinen toimintata-

pansa hidasti liiketoiminnan työtä, mikä osaltaan loi lisää viivästyksiä. Olisikin ymmärret-

tävä, että kaikkien asiantuntijoiden rooli ja oikeudet eivät voi olla samanlaisia ja yhden 

muotin mukaisia, vaan näitä olisi tarkasteltava tehtäväkohtaisesti, jolloin pystytään tarjoa-

maan riittävät toimintaedellytykset kaikille rooleille. 

 

Oli havaittavissa, että tiimit tekivät omia toimintojaan eri tavoin yhteisten asioiden puit-

teissa. Toisaalta tästä nousi kritiikkiä, mutta on huomioitava, että ketterästi toimivan orga-

nisaation tulee osata toimia itsenäisesti omien tavoitteiden ja etujen mukaan. 

 

Haastateltavien asenne ja suhtautuminen oli motivoitunut ja heistä paistoi halu pyrkiä rat-

kaisemaan ongelmia, vaikka käytännössä ongelmien sijainti ei kuulu heidän työtehtä-

viensä piiriin. Toisaalta jatkuvien ja toistuvien ongelmien parissa työskenneltäessä oli ha-

vaittavissa, että suhtautuminen prosessissa esiintyviin seikkoihin on negatiivissävytteinen, 

mikä hyvin kuvasti aiheeseen liittyvää yleistä mielipidettä.  
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5 Opinnäytetyön tulokset ja pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille kohdeorganisaation IT-tukimallissa ole-

via ongelmia ja tapaustutkimuksesta saatujen tulosten perusteella antaa laajemmin kehi-

tyskohteita ja -suunnitelma OP:n asiantuntijaorganisaatioille, joiden avulla OP Ryhmän 

asiantuntijaorganisaatioita ja IT-palveluita voidaan kehittää uuden strategian mukaisesti 

organisaatiouudistuksen ja uuden strategian alkutaipaleella. Täten yhden asiantuntijaor-

ganisaation tutkimisella saatujen tulosten perusteella johdetaan kehityssuunnitelma lu-

vussa 5.3, mikä tuo esille kehittämistä varten tärkeimmät pääkohdat, kun asiantuntijaor-

ganisaatioita ja niiden IT-tukea kehitetään ketterän toimintamallin mukaisesti. 

 

OP Ryhmä linjasi loppuvuodesta 2018 uuden strategian. Siinä keskitytään strategian fo-

kuksen tarkentamiseen muuttamalla yrityskulttuuria ja toimintatapoja, joiden lopputulok-

sena on ketterä toimintatapa paremman asiakaslähtöisyyden ja -kokemuksen tavoittele-

miseksi (Kauppalehti 25.9.2018). Organisaatioilla oli näin ollen oiva tilaisuus uudistaa laa-

jemmin toimintamallejaan, ja tähän pyrittiin myös tällä ajankohtaisella opinnäytetyöllä tar-

joamalla eväät viime vuosia vaivanneisiin IT-ongelmiin ja kuinka IT-tukea tulisi kehittää 

asiantuntijaorganisaation näkökulmasta käyttäen ketteriä menetelmiä. 

 
5.1 Saatujen tulosten tarkastelu 

Tapaustutkimuksella saaduista tuloksista nähdään, että kohdeorganisaation IT-tuessa on 

selkeitä kehityskohteita. Tuloksia on tarkasteltu niissä esiinnousseiden kolmen pääteeman 

mukaisesti: 

- ulkoistetun työvoiman osaaminen 
- palvelusopimuksen sisältö ja laatu 
- asiantuntijatyön parempi tukeminen huomioiden sen korkeat vaatimukset. 

 
IT-tuki on peruspilari mille tahansa asiantuntijaorganisaatiolle, joka käyttää tietojärjestel-

miä pääasiallisena työnteon välineenä. Täten onkin ymmärrettävä, että IT-tuki on liiketoi-

minnalle merkittävä tukitoiminto, jonka avulla ensisijaisesti voidaan taata liiketoiminnalle 

työrauha oman perustehtävän toteutukseen tarjoamalla asiantuntijaorganisaatiolle toimiva 

IT-infrastruktuuri. Toissijaisesti IT-tuki voi olla jopa liiketoimintaa kehittävä osakokonai-

suus, mikäli se toimii tiiviisti liiketoiminnan kanssa yhteistyössä. 

 

5.1.1 Ulkoistetun etätuen puutteellinen osaaminen 

Sekä määrällisessä että laadullisessa tutkimusosiossa kävi selväksi, että IT-tukea käyttä-

vien mielestä ulkoistetun etätuen perusosaaminen oli heikkoa, koska IT-tuen tulee osal-
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taan hallita järjestelmien IT-toteutus. Lisäksi vaaditaan hieman liiketoiminnallista ymmärtä-

mistä, koska ongelmat nivoutuvat aina liiketoiminnassa esiintyviin tuotanto-ongelmiin. Ul-

koistuksissa tehty kertaharppaus taaksepäin oli liian suuri, koska osaavaa henkilökuntaa 

menetettiin ulkoistuksen ja irtisanomisten seurauksena, tai he siirtyivät muihin tehtäviin, ja 

tilalle tuli toimittajan omaa kokemattomampaa henkilöstöä, jolloin ulkoistetut toiminnot oli-

vat liian etäällä liiketoiminnasta sekä fyysisesti että laadullisesti. IT-tuki joutui aloittamaan 

lähes nollasta, ja opettelemaan ensin käytettävät järjestelmät ja niiden merkityksen, sekä 

vaikutuksen liiketoiminnalle. 

 

Ulkoistetun etätuen heikon pätevyyden pystyi selkeästi mittaamaan ja vertaamaan upeasti 

toimivaan ulkoistettuun lähitukeen nähden, kun tutkittiin millaisia eroja oli etä- ja lähituen 

toiminnassa, osaamisessa ja palvelun saatavuuden toteutuksessa. Ulkoistuksessa on 

myös aiheutunut tietopääoman heikentyminen, kun monia pitkäaikaisia IT-työntekijöitä ei 

ollut enää käytettävissä. Tämä osaltaan näkyy heikentyneessä IT-osaamisessa ja onkin 

yleinen riski ulkoistuksissa (Schniederjans ym. 2005, 16). 

 

Ulkoisen IT-tuen ongelmat rasittivat erityisesti liiketoiminnan päivittäistä työtä, koska tieto-

tekniset ongelmat pysäyttivät työskentelyn useasti: oli hankalaa saada etätukeen yhteys 

oikeita kanavia pitkin, liiketoiminta joutui itse ratkomaan ongelmia valmiiksi ja neuvomaan 

IT-tukea, kuinka ratkaisu tulisi tehdä. Viivästyksiä aiheutui myös hitaasta vastausajasta ja 

osin puutteellisista ratkaisuista. Samoin kommunikointi koettiin pääosin haasteelliseksi, 

mikä osaltaan liittyy etätuen puutteellisen liiketoimintaosaamiseen, mutta myös osin pe-

rustasolla olevaan liiketoiminnan tietotekniseen osaamiseen. 

 

5.1.2 Palvelusopimuksen sisältö määrittelee laadun 

Palvelusopimuksen (SLA) sisältö ja asiakkaan käyttämät resurssit sanelevat millaista laa-

tua toimittaja pystyy tarjoamaan asiakkaalle. Suoranaisesti palvelusopimuksen haasteet 

eivät nousseet esiin kuin osittain laadullisessa tutkimuksessa, mutta kun tarkastellaan tut-

kimuksissa esiin tulleita ongelmia ja palvelusopimuksen teoreettista viitekehystä, havai-

taan, että koetut ongelmat ovat seurausta suurelta osin palvelusopimuksen sisällöstä, ja 

niihin olisi voitu vaikuttaa liiketoiminnan kannalta paremmalla, mutta samalla kalliimmalla 

palvelusopimuksella. 

 

Palvelusopimuksella määritellään ensisijaisesti palvelun laatu ja aika, joiden rajoissa toi-

mittaja toimii (Takki & Halonen 2017, 373-375; Kendrick 2009, 125-126). Erityisesti viiväs-

tyksissä ja tuotannon pysäyttävissä ongelmissa oli havaittavissa, että kohdeorganisaatio 

koki ongelmien ratkaisun liian hitaaksi, vaikka toimittaja toimikin sopimuksen mukaisesti, 
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mikä on seurausta palvelusopimuksessa sovituista aikarajoista. Tässä tapauksessa ne on 

sovittu liian hitaiksi liiketoiminnan kannalta vakavissa tuotantohäiriöissä, mutta toisaalta 

nopeampi palvelu olisi huomattavasti kalliimpaa, koska siitä muodostuva lisätarve toimitta-

jan resursseissa, ja täten kasvaneet kulut, siirtyisivät sopimuksen hinnoitteluun. 

 

Ulkoistusten lähtökohtana oli kulujen keventäminen (Kauppalehti 2.9.2013). Rahallinen 

panostus määrittelee minkä tasoista palvelua ostetaan ja kulutason alasajosta on seu-

rauksena palvelutason lasku. Teoriassa ulkoistettu IT-palvelu voisi olla sekä taloudelli-

sempi että laadullisempi mm. halvemman työvoiman ja erikoistumisen vuoksi (King 2009; 

Kendrick 2009). Mutta tutkimuksissa esiin nousseet tulokset, sekä toimittajan alalle tyypilli-

nen hinnoittelumalli, jossa kustannuksiin aina sisällytetään oma voittomarginaali, osoitta-

vat, että alennetulla hinnalla sai heikompaa palvelua. 

 

Merkittävä seikka palvelusopimuksen laatuun ja sisältöön on asiakkaalla, jonka tulee 

osata ostaa oikein, ja analysoida oma liiketoiminnallinen tarve strategisesti ja tapauskoh-

taisesti. Mikäli toimittaja pääsee vaikuttamaan mitä asiakas tarvitsee, merkitsee se lähtö-

kohtaisesti asiakkaan kannalta epäedullista palvelusopimusta (Takki & Halonen 2017). Ul-

koistuksissa kuitenkin pääpaino oli kustannustason laskeminen, joten oli odotettavissa, 

että IT-palvelun kokonaislaatu heikkenee. Toisaalta arvioitaessa kokonaiskustannuksia, 

on huomattu, että ulkopuolisille toimittajille maksettiin lopulta odotettua enemmän (OP Tie-

dote 25.9.2018). Täten ulkoistuksilla saavutetut kustannussäästöt ovat pitkällä ajalla osiin 

valuneet hukkaan ja on havahduttu siihen, että ulkopuolisille toimittajille maksettavia me-

noja on vähennettävä, ja on tarkasteltava uudelleen sisäisen ja ulkoisen työvoiman suh-

detta. 

 

5.1.3 Asiantuntijatyön vaatimukset 

Tarkasteltaessa kohdeorganisaation roolia ja IT-tuen merkitystä, on ymmärrettävä molem-

pien osapuolten merkitys kokonaisprosessien ja liiketoiminnan ydintoimintojen lopputulok-

sessa. Luonteeltaan vaativan asiantuntijatyön tulee saada keskittyä omaan ydintoimin-

taansa täysin resurssein, jolloin sitä tukevien tukitoimintojen tulisi toimia onnistuneesti 

taustalla. Näin ei ole ollut, vaan asiantuntijoiden arvokasta aikaa on hukattu järjestelmäon-

gelmista johtuvilla työtehtävien keskeytyksillä, sekä niiden korjaukseen liittyvillä toimilla, 

jotka eivät ole liiketoimintaorganisaation perustehtäviä. Näin ollen kohdeorganisaation lii-

ketoimintaprosessiin syntyy Lean-periaatteiden mukaista hukkaa, resurssien tuhlausta ja 

voittoja jää realisoimatta, jotka turhaan rasittavat liiketoimintaa (Vuorinen 2013; Shook 

2009). Tällaisia rahallisia menetyksiä onkin erittäin hankala arvioida etukäteen mietittä-
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essä ulkoistusten tehokkuutta, koska oletus on, että ulkoistettu prosessi toimii suunnitel-

lusti, vaikka niillä voi olla suuri kokonaisvaikutus toteutuneisiin säästöihin ja kuluihin (Hira 

& Hira 2008, 68; Kendrick 2009, 58-59). 

 

Asiantuntijoiden tulisi kehittää omaa ydintoimintaa jatkuvasti. Tällä hetkellä IT:n osalta ke-

hittäminen on ollut hidasta, ja jopa pysähtynyttä, koska olemassa olevia järjestelmiä jou-

dutaan ylläpitämään jatkuvasti uuden rinnalla, eikä vanhoista järjestelmistä päästä eroon. 

Tästä aiheutuu turhaa monimutkaisuutta ja epäsopivuutta järjestelmäinfrastruktuurille, ja 

käytettävän datan laatu heikkenee. On havaittavissa, että liiketoiminta joutuu nojaamaan 

vanhoihin järjestelmiin pakon edessä, koska ei välttämättä osata laajamittaisesti uudistaa 

järjestelmiä ja prosesseja. Omien havaintojeni mukaan usea järjestelmä päivitetään pakon 

edessä sovelluksen elinkaaren päätteessä, kun toimittajan tekninen tuki tai muu palvelu 

loppuu, esimerkiksi siirryttäessä uuteen käyttöjärjestelmään. On vaikea arvioida tämän 

tutkimuksen puitteissa sitä, johtuuko uudistamisen heikkous IT-toimintamallin monimutkai-

suudesta vai organisaation puutteellisesta osaamisesta. Ehkä molemmista, koska ei ole 

toimittajan vastuulla tuottaa valmis kehitysmalli asiakkaalle, ja toisaalta asiakkaan tulisi 

tiukemmin vaatia ja haluta kehittää toimintaansa, sekä panostaa siihen asianmukaisesti. 

 

Asiantuntijatyölle on ominaista syväoppiminen ja oman osaamisalueen syvällinen tuntemi-

nen. Toisaalta muuttuneessa tilanteessa, jossa asiantuntija on joutunut enemmän osallis-

tumaan tietoteknisten ongelmien ratkaisuun, voidaan nähdä jopa positiivisia vaikutuksia 

organisaation osaamisen kehittymiselle, koska joitain asioita on pystytty ratkaisemaan itse 

ja oppimaan yhdessä IT-tuen kanssa. Tästä on täten ollut havaittavissa lisääntynyttä 

osaamista asiantuntijoille. 

 

5.2 Johtopäätökset 

Tuloksissa nousee esille merkittävästi ulkoistuksesta johtuvat ongelmat, josta muut ongel-

mat ovat seurausta. Stewart, Straub ja Weill (2002, 19) tuovat esille tässäkin tutkimuk-

sessa esiinnousseet tulokset: 

 

Pankkitoiminnassa nykyisin liiketoiminnan ja IT:n välinen raja on hämärtynyt. Tarvit-
semme IT-osaamista organisaatiossamme, jotta voimme käyttää sitä liiketoiminnan 
apuna. Haluamme välittömän pääsyn ja kontrollin siihen, jotta voimme muuttaa 
suuntaamme ketterästi. Ulkoistaminen ei luo sitä mahdollisuutta.  

 

Kuten ulkoistamista IT-palveluissa käsittelevässä luvussa 2.2 kävi ilmi, ulkoistamisen tulee 

perustua organisaation strategiaan, ja sen perusteella tehtyyn kokonaisvaltaiseen arvioon 

ulkoistuksen hyödyistä ja haitoista. Erityisen tärkeää on pohtia, mitkä toiminnot ovat orga-

nisaation ydintoimintoja, tai hyvin lähellä sitä. IT-tuki perinteisesti mielletään ydintoiminnan 
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ulkopuolelle, mutta digitaalisessa toimintaympäristössä on perusteltua ajatella sitä osana, 

tai siihen kytkeytyvänä ydintoimintana, etenkin nykyisin, kun tietotekninen toiminta on kiin-

teästi nivottu yhteen asiantuntijatyöhön, niin päivittäisessä tekemisessä kuin kehittämises-

säkin, missä molemmat osapuolet työskentelevät toisiaan varten yhdessä ratkoen, oppien 

ja kehittäen toimintojaan (Bell & Orzen 2011, 94). Bente, Bombosch ja Langade (2012, 6-

9) korostavatkin tietotekniikan tärkeää roolia minkä tahansa organisaation kehityksessä, ja 

siinä painottuvat IT:n vakaus, tehokas käytettävyys kulut minimoiden, ja ketterät kehitty-

mismahdollisuudet, joilla vastataan muuttuneeseen asiakas- tai markkinatarpeeseen. 

Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa positiivisesti, mikäli IT-tuki ja asiantuntijaorganisaatio toi-

mivat yhdessä tiiviimmin. 

 

Organisaation strategian merkitystä ei voi vähätellä IT-tuen kehittämisessä. Mikäli halu-

taan korkeampaa osaamisen tasoa, ja strategiassa se näin määritellään, on siitä makset-

tava. Mikäli toimintaa ohjataan ja kehitetään kustannuksia painottaen, tulisi tällöin pystyä 

mittamaan, tai ainakin arvioimaan ja huomioimaan myös hankalasti mitattavia asioita, ku-

ten virhekuluja, resurssien käyttämättömyyttä tai voittojen toteutumatta jäämistä.  

 

On myös muistettava, että käytetyllä kustannustasolla ostetaan toimittajalta palvelun ja 

ammattimaisuuden taso. Kulupuolta rasittaa myös ulkoisen toimittajan voittomarginaali, 

joka on aina mukana hinnoittelussa. Mikäli toimittajalle maksetaan vähemmän, madaltavat 

he vain omaa kustannustasoaan, joka realisoituu asiantuntijaorganisaatiolle vain huonom-

pana palveluna. Heikomman palvelutason myötä kasvavat myös erilaiset virhekulut ja vii-

västykset, jotka rasittavat kulutasoa, joten ei voida ajatella suoraviivaisesti, että kokonais-

kustannukset säästyvät, kun maksetaan vähemmän. Tässä valossa kuluilla johtaminen ei 

tuo pitkäkestoista hyötyä ulkoistuksille, saatikka menestystä organisaatiolle. 

  

5.3 IT-tuen kehittämisen pääkohdat 

Millaisin toimin IT-tukea voitaisiin kehittää asiantuntijaorganisaation näkökulmasta? Ensik-

sikin olisi tärkeää päästä eroon prosessia vaivaavista pullonkauloista ja esteellisyydestä, 

mitkä helpottaisivat vähentämään hukkaa, viivästyksiä ja turhaa odottelua. Järjestelmien 

määrää on vähennettävä korvaamalla useita pieniä ja pirstaleisia järjestelmiä yhdellä ko-

konaisuudella. Yhteisten pelisääntöjen painottaminen vähentäisi epävarmuutta, esimer-

kiksi käytetyn kielen ja kulttuurierojen osalta, kun toimitaan ulkomaisten tukihenkilöiden 

kanssa. IT-tuen toimintamallin tulisi olla myös enemmän liiketoiminnan asiantuntijaa tu-

keva lisäämällä lähituen määrää, jolloin palvelupyyntöjen hoito nopeutuu, sekä tuomalla 

liiketoiminnan tueksi järjestelmävastaavia tai muita lähitukihenkilöitä, jotka voisivat rat-
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kaista ongelmia yhdessä asiantuntijan kanssa nopeasti. Tällöin oppiminen, kehitys ja yh-

teistyö tapahtuisi fyysisesti asiantuntijaorganisaatiossa, mistä on nähtävissä merkittäviä 

pitkän aikavälin synergiaetuja. 

 

5.3.1 Ulkoistetusta mallista kohti IT-toimintojen sisäistämiseen 

IT-tuen toimintamallissa tulisi korostaa enemmän sisäisen IT-tuen määrää, jotta asiantun-

tijaorganisaatio saisi siltä nopeamman, tehokkaamman ja asiantuntevamman tuen. Tämä 

tulisi tehdä joko sisäistämällä toimintoja suunnitelmallisesti ja strategiaan nojautuen pai-

nottamalla tärkeimpiä järjestelmiä ja ohjelmistoja, tai edes pitämällä ulkoistetut toiminnot 

fyysisesti organisaation lähellä. Chudzicka (2013, 12-13) tuo esille sisäistämisen hyö-

dyistä ainakin paremman kontrollin, sitoutumisen ja kehittämisen mahdollisuuden. Sisäis-

tämisellä voidaan saavuttaa myös kokonaiskustannussäästöjä lopulta paremman tehok-

kuuden, ongelmien välttämisen ja asiantuntijuuden kautta (Hartman ym. 2017). Toisaalta 

sisäistäminen voi kasvattaa henkilöstökuluja pidemmällä aikavälillä (Schniederjans ym. 

2005, 4). Mutta ei voida olettaa, että parempaa IT-osaamista saadaan selkeästi halvem-

malla, joten olisikin pitkässä juoksussa hyödyllisempää organisaation menestyksen kan-

nalta ohjata resursseja kohti sitä toimintamallia, joka tuo paremman osaamisen, kilpailuky-

vyn ja liiketoiminnallisen hyödyn, josta lopulta realisoituu voitot asiakasrajapinnassa. Tä-

män tutkimuksen valossa se tarkoittaa IT-toimintojen suunnitelmallista sisäistämistä. 

 

Lisäksi sisäistämisen tuomaa etua tuki määrällisen tutkimuksen tulokset, joiden perus-

teella sisäinen IT-tuki oli kaikin puolin tehokkaampi, toimivampi ja käytännöllisempi asian-

tuntijaorganisaatiolle, vaikka sisäinen tuki oli ulkoisen toimittajan alaisuudessa oleva yk-

sikkö. Vuorovaikutus, yhdessä tekeminen ja lähihenkilöiden sekä toimintatapojen tuttuus 

ovat merkittäviä tekijöitä onnistumiselle. 

 

Omatoiminen kehittäminen olisi myös helpompaa oman IT-henkilöstön kanssa, koska asi-

oita voidaan kehittää sisäisesti ilman ulkopuolisen toimittajan aikataulua, määrittelyä ja pe-

rehdyttämistä. Tämä olisi myös kustannuksiltaan tehokkaampaa, koska toimittajat laskut-

tavat aina oman minimitason mukaisesti riippumatta siitä, kuinka pienestä asiasta on 

kyse, eikä omatoiminen kehitystyö toisi merkittäviä lisäkustannuksia. Kustannuksissa on 

myöskin huomioitava sisäisen työntekijän taloudellisuus verrattuna ulkopuolisen konsultin 

palkkioon ja voittomarginaaliin nähden. OP:lla tämä on jo huomattu, kun ulkopuolisesta 

työvoimasta maksetaan enemmän kuin omasta henkilöstöstä (Talouselämä 25.9.2018). 
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5.3.2 SLA ja IT:n hankinta kuntoon 

IT-palveluiden ostamisen taito kulkee käsi kädessä sen kanssa, millaista palvelua lopulta 

saadaan. Huonosti ostettu palvelu heijastuu huonona palvelusopimuksena (SLA), joka 

realisoituu asiantuntijaorganisaation arjessa. Toimintojen sisäistäminen lakkauttaisi niitä 

koskevat palvelusopimukset. Onkin normaalia jopa keskeyttää tehty sopimus tai jättää sel-

lainen lopulta uusimatta (Bals ym. 2016). Jäljelle jääviä ulkoistuksia tulee kehittää, ja 

saada näitä toimintoja koskeva, liiketoimintaa paremmin tukeva palvelusopimus, jossa 

vasteajat on sovittu realistisesti minimoimaan tuotannon pysähdykset. Kun organisaation 

IT-osaaminen olisi korkeampaa, pystyisi se vaatimaan myös parempaa palvelua, ja täten 

myös toimittajan olisi nostettava omaa tasoaan, sekä palvelusopimuksen sisältöä voitai-

siin kehittää. Näin ollen organisaatiolla olisi paremmat valmiudet neuvotella heille edulli-

semmasta ja tarkoituksenmukaisemmasta sopimuksesta, ja painottaa siinä merkittäviä 

kohtia organisaation kannalta. Lopulta parempi IT-osaaminen organisaatiossa tuo enem-

män päätösvaltaa ja kontrollia toimittajaan nähden. 

 

Kohdeorganisaation olisikin tässä tapauksessa ensin määriteltävä strategisen ajattelun 

pohjalta mitä toimintoja halutaan yhä pitää ulkoistettuna, ja mitä vaatimuksia tästä aiheu-

tuu. Näin ollen voidaan ymmärtää tästä johtuvat hyödyt, riskit ja haitat. Asiakkaana olevan 

asiantuntijaorganisaation onkin määriteltävä tarkasti, mitä ulkopuoliselta toimittajalta halu-

taan, se on palvelusopimuksen lähtökohta. Vasta sitten voidaan neuvotella uusista sopi-

muksista, ja asiantuntijaorganisaatioilla olisi asiakkaan ominaisuudessa valmiudet onnis-

tua niissä. Tarkalla määrittelyllä organisaation tulee myös itselleen perustella ja kilpailut-

taa toimivimmat vaihtoehdot organisaation koon, käyttäjämäärän ja tarvittavien toimintojen 

perusteella. Uutta järjestelmää mietittäessä tulee arvioida sen tarve ja sopivuus omaan 

käyttötarkoitukseen, eikä liikaa luottaa toimittajan lupauksiin. Myös referenssejä tutkitta-

essa pitää osata hyödyntää vain organisaation kokoa ja tarvetta mukailevia suosituksia. 

 

Palvelusopimuksen kattavuus, ja täten ulkoistukset voisivat painottua enää vain aivan yk-

sinkertaisimpiin ja toistuviin IT-tukiprosesseihin, tai selkeästi ydintoiminnan ulkopuolella 

oleviin järjestelmiin. Täten sisäistämisellä voitaisiin kattaa kaikki tärkeimmät ydintoimintoja 

tukevat prosessit, jolloin kontrolli, riskienhallinta ja osaaminen olisivat organisaatioiden 

hallussa. Asiantuntijaorganisaatiolle kohdistettu palvelusopimus, ja selkeytetty yhteistyö 

toimittajan kanssa näkyisi parempana asiakaskokemuksena asiantuntijatasolla, jonne pal-

velusopimuksen sisältö konkretisoituu loppukädessä.  
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5.3.3 Ketteryyttä kehittämiseen asiantuntijaorganisaatiossa 

Asiantuntijaorganisaation tuoma lisäarvo rakentuu asiantuntijatasolla. Tukitoimintojen ke-

hittämisessä on varmistuttava, että toimet auttavat asiantuntijoita suoriutumaan tehtävis-

tään entistä paremmin. Näin ollen asiantuntijoille asetetaan raamit, jonka puitteissa päivit-

täinen työ ja kehittäminen voidaan toteuttaa (Vilanen 10.2.2012). Tämä mahdollistaisi asi-

antuntijaorganisaation paremman kehittymisen ja osaamisen, sekä itseohjautuvuuden ja 

itsensä johtamisen. 

 

Asiantuntijoiden osaaminen olisi paremmin organisaation hyödynnettävissä, mikäli he toi-

misivat tiiviimmin IT-tuen kanssa. Tällainen kollektiivinen asiantuntijuus hyödyttäisi myös 

organisaatiota, kun jatkossa on nähtävissä digitaalisten työkalujen ja tietojärjestelmien li-

sääntyvä käyttö (Aaltonen ym. 2014; Toivonen ym. 2016, 48-54). Näin ollen organisaatio 

pystyisi hyötymään sekä asiantuntijoiden liiketoimintaosaamisesta että IT-asiantuntijoiden 

tietoteknisestä osaamisesta. Mikäli tällaiset tiimit toimisivat vielä itsenäisesti, pystyisivät 

he reagoimaan ja oppimaan erittäin ketterästi, koska tiimissä nopeasti havaittaisiin muutos 

tai muu ärsyke, joka pakottaisi reagoimaan nopeasti ja mukautumaan uuteen tilantee-

seen. Tästä syntyisi ketterää uuden oppimista, opitun tiedon soveltamista, sen avulla ke-

hittymistä ja osaamisen kasvua (Otala 2018; Järvinen ym. 2014). 

 

Ketterät menetelmät ovat alkujaan tulleet IT-maailmasta. Ketteryydellä siellä voidaan vas-

tata parempaan asiakaskokemukseen, joka tässä kontekstissa näkyisi asiantuntijaorgani-

saation etuna, kun heidän tarpeisiinsa voidaan vastata paremmin. Lean-periaatteilla liike-

toiminnan ja IT:n yhteistyö voisi keskenään kehittää toimintaansa karsimalla siitä turhia 

vaiheita pois. Tällainen toiminta tulisi siunata asiantuntijuudelle ja ketteryydelle ominaisilla 

johtamistavoilla, jossa esimiehet mahdollistavat asiantuntijoiden tekemisen ja antavat ti-

laa. Samalla kuitenkin sparraten ja ohjaten tiimejä. 

 

Mikäli organisaatiolla olisi käytössään enemmän omaa IT-toimintaa, kehittäisi se organi-

saation osaamista ja yhteistyötä (Kalis 25.4.2018). Asiantuntijatyön kannalta tulisi tuoda 

lisää läpinäkyvyyttä ja kommunikaatiota toimintaan IT-tuen kanssa poistamalla turhia es-

teitä ja rasitteita. Lähituen kanssa fyysisesti tiivis yhteistyö parantaisi myös kehittämistyötä 

ja organisaatio pystyisi oppimaan tehokkaammin yhteistyössä. Samalla osaaminen kehit-

tyisi ketterän oppimisen myötä ja kasvaisi itseään ruokkivasti organisaation sisällä, jolloin 

myös riippuvuus ulkopuolisista toimittajista vähenisi ajan myötä (Otala 2018). Lisäksi Qu 

ym. (2010) korostavat sisäisen osaamisen kasvusta saatavaa pitkän ajan kilpailukykyä. 

IT-osaamisen kasvu organisaation sisällä auttaisi myös nykyisten ongelmien ratkaisua, 

kun liiketoimintaorganisaatio osaisi kuvailla asioita teknisemmin, ja jopa ratkoa etukäteen 
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mahdollisia ongelmien syitä. On nähtävissä, että tietotekniikan ja digitalisaation merkittä-

vyys vain kasvaa tulevaisuudessa. Miksi tällaista tulevaisuuden liiketoiminnallista tarvetta 

ja kilpailukykyä ei kannattaisi kehittää sisäisesti, ja olla vain ulkoisten toimittajien armoilla? 

Kuten eräs haastatelluista totesi: ”se olisi katastrofi, mikäli näin ei tehdä”. 

 

5.4 Tapaustutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Tapaustutkimus oli suunniteltu pääasiallisesti tarkasti ja harkiten. Suunnitteluun käytettiin 

huomattava määrä opinnäytetyön kokonaisajasta, ja tutkimuksen näkökulmaa sekä toteu-

tusta suunniteltiin, vaihdettiin ja arvioitiin useasti. Näin ollen pyrittiin varmistamaan, että 

tutkimuksen luotettavuus, eli saatujen tulosten toistettavuus olisi korkea. Sitä kautta myös 

tutkimuksen pätevyys nousi, eli millainen oli käytettyjen menetelmien kyky mitata haluttuja 

asioita. (Hirsjärvi ym. 2004, 216-217.) Tavoitteena oli löytää ensisijaisesti ne menetelmät, 

joilla voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla tutkimusongelmaan kartoittamalla ny-

kytilanne, ja löytää kehityskohteita.  

 

Tärkeä osa suunnittelua, sekä luotettavuuden ja pätevyyden toteutumista, oli tutkimusme-

netelmien laaja testaus, joka näyttäytyi erityisesti määrällisen tutkimuksen kohdalla kyse-

lylomakkeen kehittämisessä. Määrällisen tutkimuksen tarkka suunnittelu ja testaus mah-

dollisti sen, että saatu aineisto tuki hienosti tutkimusongelmaa ja tavoitteita, ja täten oli tar-

kasti ja monipuolisesti analysoitavissa, mikä antoi paremman mahdollisuuden kuvata ja 

tulkita aineistoa neutraalisti, ja faktoihin pohjautuen. Suurta tarkkuutta ja huolellisuutta 

käytettiin erityisesti kyselylomakkeen toteutukseen, jotta mittausvirheet, tekniset virheet tai 

muut luotettavuutta heikentävät tekijät saatiin eliminoitua kokonaan. Kaikkiaan tutkimuk-

sen suunnittelua ja toteutusta kuvasi tutkittavan organisaation aitojen mielipiteiden esiin 

tuominen. Tutkijalla oli myös luonnollista uteliaisuutta saada selville mitä muut ajattelivat 

aiheesta. 

 

Sen sijaan laadullisen tutkimuksen osalta perusteellisempi suunnittelu ja testaus olisivat 

voineet olla hyödyllisempiä lisäaineiston kannalta, ja tuoneet tehokkuutta etenkin aineiston 

keruuseen. Oli havaittavissa, että laadullista aineistoa kertyi jopa turhankin paljon, josta 

merkitsevien tulosten löytäminen vaati enemmän työtä. Toisaalta laadullisen tutkimuksen 

melko avoin lähestymistapa antoi vapaammat lähtökohdat saada aitoa, ja tutkittavien hen-

kilöiden mielipidettä paremmin edustavaa aineistoa. 
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5.4.1 Määrällisen tutkimuksen arviointi 

Määrällisellä tutkimuksella pyrittiin mittaamaan perusjoukon mielipidettä nykyisestä toimin-

tamallista IT-tukitoimintoihin liittyen. Tutkimuksen tuloksista nähdään, että tutkimusongel-

maan ja tarkentaviin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset tutkimusaineiston analyysin 

perusteella. Tulokset ovat myös yleistettävissä kattamaan koko kohdeorganisaation mieli-

pidettä ja samalla tuloksista saatiin nostettua esiin selkeitä ilmiöitä ja suuntauksia. Voi-

daan todeta, että määrällinen tutkimus saavutti sille asetetut tavoitteet, ja sen avulla saa-

tiin tutkittua tarkasti kohdeorganisaation nykytilanne. 

 

Tutkimuksen pätevyys rakentui sen nojaan, kuinka hyvin käytetyillä menetelmillä voitiin 

tutkia haluttua tutkimusongelmaa (Hirsjärvi ym. 2004, 216). Menetelmät oli perusteltu ja 

pohdittu laajasti miksi näin päädyttiin tekemään. Menetelmien käyttö oli myös kuvattu tar-

kasti, ja tutkimus olisikin mahdollista toteuttaa uudelleen tämän opinnäytetyön pohjalta. 

Tulokset oli johdettu analysoiduista aineistoista mahdollisimman tarkasti raportoituna, ja 

niitä oli pyritty arvioimaan ja vertaamaan teoreettiseen viitekehykseen. Tuloksista pystyt-

tiin myös johtamaan luontevasti hyödynnettävät tiedot jatkokehitystä varten. Kaiken kaikki-

aan tuloksia oli pyritty tarkastelemaan vain esitettyjen käsitteiden ja teoreettisten kokonai-

suuksien kautta, ja sen perusteella, miten tutkimus oli rajattu. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen panostettiin merkittävästi jo suunnitteluvaiheessa pyrkimällä 

välttämään mahdollisten virheiden esiintymistä aineistossa suunnittelemalla kysymyslo-

make huolellisesti ja tarkoituksen mukaisesti. Vastaajien satunnaisia virheitä pyrittiin vält-

tämään muotoilemalla kysymykset selkeiksi, ja vain yhtä asiaa kerrallaan kysyviksi. Täten 

kysymyksiä olisi mahdollisimman hankala ymmärtää väärin, tai siten, että vastaaja ei tiedä 

mitä kysymyksellä kysytään. Tähän pyrittiin myös alustamalla kukin kysymysosio lyhyellä 

selityksellä mitä seuraavat kysymykset koskevat. 

 

Kysymyksillä haluttiin kysyä lähinnä nykytilaa, jolloin vastaajien ei tarvinnut muistella van-

hoja asioita, eivätkä kysymykset asettaneet vastaajia eriarvoiseen asemaan työsuhteen 

keston perusteella. Vastaajien motivaatio haluttiin herätellä kyselytutkimuksen kutsussa, 

joskin vastausmotivaation nostamiseen olisi voitu vielä enemmän panostaa esimerkiksi 

kuvailemalla, kuinka tutkimuksen avulla organisaation prosesseja voitaisiin parantaa, jol-

loin vastaajille olisi muodostunut parempi motivaatio ja innostus kyselyä kohtaan. Täten 

vastausprosentti olisi voinut vieläkin korkeampi, ja avointen palautteiden määrä suurempi. 

Ehkä pienen palkitsemisen tai arvonnan käyttöä olisi kannattanut harkita, mikä olisi saat-

tanut nostaa vastausinnokkuutta entisestään. 
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Vastaustilanne ja -paikka olivat odotettavasti rauhallisia, koska jokainen sai vastata itsel-

leen sopivalla ajalla ja mieleisellä paikalla. Vastausajankohtia pyrittiin tuomaan esille työ-

päivän hiljaisille hetkille jo alkuperäisen kutsuajankohdan miettimisellä, kutsun lähettämi-

sellä sekä muistutusviesteillä. Vastaajia ei kuitenkaan kehotettu vastaamaan tiettyyn ai-

kaan tai tietyssä paikassa, jotta kyselyyn olisi mahdollisimman luonteva ja mielekäs vas-

tata. 

 

Vastaukset kerättiin sähköisesti, jolloin vältyttiin inhimillisiltä virheiltä ja raakadatan tarkas-

telu osoitti, että kaikki vastaukset olivat tallentuneet kokonaan. Suurin inhimillinen tekijä oli 

tutkijan tekemät kysymykset ja vaihtoehdot. Näiden osalta pyrittiin asettelemaan ne neut-

raalisti, mutta tarkasti, jotta saadaan kysyttyä halutut asiat tutkimusongelmaa ja -kysymyk-

siä silmällä pitäen, ja täten kysymykset olisivat päteviä tutkimaan haluttua ongelmaa. 

 

Keskeiset käsitteet oli saatu mitattavaan muotoon käyttämällä mielipideasteikkoa ja posi-

tiota kuvaamaan vastaajien mielipiteitä. Täten näitä saatiin myös luontevasti analysoitua 

tilastollisin menetelmin. 

 

Tutkittu otos edusti perusjoukkoa, eli kohdeorganisaatiota melko tarkasti. Ainoastaan esi-

miesten määrä oli ylikorostunut, mutta miesten ja naisten suhde oli melko tarkasti sama, 

kuin koko organisaatiossa kokonaisuudessaan. Tilastollista analyysia varten vastauspro-

sentti (65%) ja vastanneiden lukumäärä (n=42) olivat riittävät, ja niihin oltiin tyytyväisiä. 

 

Havaittuja eroja ja riippuvuuksien merkitsevyyttä tutkittiin jokaisen kysymyksen kohdalla 

eri taustamuuttujien kautta, ja näistä raportoitiin merkittävimmät erot ja riippuvuudet tutki-

musraportille. Kaikkein merkitsevimpien erojen ja riippuvuuksien kohdalla niitä yleistettiin 

koko organisaatiota koskeviksi, joskin muutamissa päätelmissä taustamuuttujien määrän 

takia luokiteltujen vastaajien lukumäärä oli melko pieni. Niinpä niitä ei haluttu tuoda esiin 

saaduissa tuloksissa perusjoukkoa edustavina seikkoina.  

 

5.4.2 Määrällisen tutkimuksen reflektointi 

Prosessina määrällisen tutkimuksen teko oli mielekäs, vaikka varsinkin suunnitteluun käy-

tettiin suhteellisesti paljon aikaa varsinkin kysymyslomakkeen tekemiseen. Itse kyselyn 

käytännön toteutus meni sujuvasti, ja Webropol 3.0:aa oli luonteva käyttää tutkimuksen 

apuna. Aineiston analysointiin käytettiin useampi viikko, jotta löydettäisiin kaikki mahdolli-

set erot ja riippuvuudet muuttujien välillä. Koen, että analyysin teko oli melko suoraviivai-

nen prosessi, kun tutkittavat käsitteet oli saatu mitattavaan muotoon ja kysymyslomake oli 
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toimiva, jolloin aineistosta muodostui tutkimuksen kannalta toimiva lähtökohta tulosten 

analysoinnille. 

 

5.4.3 Laadullisen tutkimuksen arviointi 

Laadullinen tutkimus oli onnistunut ja toi esiin uusia asioita, sekä tuki määrällisessä tutki-

muksessa esiinnousseita teemoja. Tutkimusaihe oli tutkijalle mielenkiintoinen ja kosketti 

omaa kokemuspohjaa, sekä oli merkityksellinen opinnäytetyön kannalta. Aikataulullisesti 

laadullinen tutkimus oli varsin tiukka, mutta hyvällä pohjatyöllä ja suunnitelmalla siinä on-

nistuttiin aikarajan puitteissa. (Hirsjärvi ym. 2004, 71-74, Eskola & Suoranta 1998, 20) 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin teoreettista viitekehystä erityisesti IT-ulkoistamisen ja ketterän 

kehityksen näkökulmasta, jolloin teoria tuki ja pohjusti tutkimuksen asettelua. Oli miele-

kästä huomata, kuinka varsinkin IT:n ulkoistamiseen liittyvä teoria ja siellä mainitut ongel-

makohdat tuli esiin tutkimuksen tuloksissa. Vaikka tarkoituksena ei ollut suoraan todentaa 

teoreettisen viitekehyksen toteutumista käytännössä, vaan pikemminkin tuoda esille uutta 

ja odottamatonta, kuten Eskola ja Suoranta (1998, 19-20) tuovat esille. 

 

Tutkimusongelma ja käsitteet saatiin tutkittavaan muotoon sekä kohdennettua opinnäyte-

työtä tukevaksi, joskin tutkimuksen lähtökohta oli enemmän aineistolähtöinen tutkimus, 

jossa yksittäisiä havaintoja saadusta aineistosta pyrittiin johtamaan yleisempiin tuloksiin 

(Eskola & Suoranta 1998, 83). Tässä onnistuttiin osin sen vuoksi, että tutkimusongelma oli 

rajattu ja aihepiiri tuttu tutkijalle, mutta aineistossa oli havaittavissa rönsyilyä, mikä osal-

taan johtuu käytetystä haastattelutyylistä. Olikin tärkeää pyrkiä löytämään olennaiset asiat 

saadusta aineistosta, sekä pohtia, mitkä uudet asiat olivat merkityksellisiä. 

 

Laadullisen tutkimuksen tuloksia ja päätelmiä voidaan pitää luotettavina, koska ne oli 

muodostettu laajemmasta aineistosta, jonka keräys ja analysointi oli kuvattu tarkasti (Hirs-

järvi ym. 2004, 217-218). Myöskään tuloksissa ei ollut havaittavissa tutkijan asemaa tai 

mielipiteiden vaikutusta. Aineistosta johdetut tulokset ovat pyritty keräämään yhteisten 

teemojen pohjalta, jotka nousivat esille useamman kuin yhden haastateltavan toimesta. 

Ehkä tutkimuksen tarkempi ja yksityiskohtaisempi suunnittelu, sekä testaus olisi vielä kas-

vattanut luotettavuuden määrää, mutta toisaalta haastattelurungon selkeät teemat ja 

melko avoin lähestymismuoto antavat paljon tilaa haastateltavalle, eikä tutkijan omat mo-

tiivit pysty sitä liiammin ohjailemaan. 
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Haastattelujen aineisto koettiin luotettavaksi, ja jäi kuva, että haastateltavat saivat puhut-

tua asioista luontevasti ja omin sanoin. Ehkä tähän osaltaan vaikutti se, että tutkija oli jos-

sain määrin heille tuttu henkilö, ja aihepiiri kaikkia koskettava, sekä jokaisen haastatelta-

van ilmoittama vapaaehtoisuus haastattelua kohtaan, jolloin ketään ei oltu pakotettu osal-

listumaan tutkimukseen. Myös haastattelujen nauhoitus mahdollisti aineiston tarkan tutki-

misen, ja paransi tältä osin luotettavuutta. 

 

Laadullisen tutkimuksen pätevyyttä lisäsi tarkasti tehty ja kuvattu tutkimus (Hirsjärvi ym. 

2004, 217-218). Johtopäätökset oli pyritty tarkastelemaan usean samantyyppisen tulok-

sen kautta, eikä virheellisiä päätelmiä ole syntynyt. Tulokset olivat uskottavia ja kuvastivat 

todellisuutta monin paikoin erittäin tarkasti ja syvällisesti, joskin monia asioita ei päästy kä-

sittelemään kuin pintapuolisesti. Tässä haasteena oli myös tutkimuksen rajaus, koska 

haastattelujen avoimen luonteensa vuoksi aineistoa kertyi myös aiheen ulkopuolelta. Toi-

saalta aivan täyttä, kaikkien esiin tulleiden asioiden ymmärrystä ei aina voida saavuutta-

kaan, kuten Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) korostavat. 

 

5.4.4 Laadullisen tutkimuksen reflektointi 

Koen, että laadullinen tutkimus tuki laajempaa tutkimuskokonaisuutta hyvin, ja syvensi tut-

kijan ymmärrystä tutkimusongelmasta ja sitä käsittelevistä ilmiöistä. Haastattelujen pitämi-

nen oli antoisaa ja keskustelevaa, mikä myös tutustutti paremmin haastateltuihin henkilöi-

hin ja heidän toimenkuviinsa. Haastatteluista nousi myös paljon uutta tietoa, mikä hyö-

dynsi tutkimuksen ulkopuolista toimintaa kohdeorganisaation työtehtävissä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa työnmäärä suhteessa tuotettuun tekstiin oli suurempi kuin 

määrällisessä. Aineiston käsittely ja siitä kirjoittaminen oli aikaa vievää ja osin raskasta 

puurtamista. Hankalinta oli rakentaa ehjät kokonaisuudet aineiston perusteella, koska 

useassa haastattelussa hypittiin edestakaisin eri teemoissa ja ehkä paremmalla suunnitte-

lulla ja aktiivisemmalla haastattelun vetämisellä olisi saatu suoraviivaisemmat kokonaisuu-

det, mutta toisaalta nyt saatiin mahdollisimman aitoja kommentteja ja mielipiteitä haasta-

teltavilta. 

 

5.5 Eettiset näkökohdat 

Tutkijan ollessa osa samaa kohdeorganisaatiota, oli pyrittävä puolueettomuuteen ja poh-

dittava miten omat valinnat ja tekemiset vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Objektiivinen lä-

hestymistapa oli korostetusti esillä kaikessa tutkimukseen liittyvässä toiminnassa. Tutki-

muksessa pyrittiin tuomaan esille keskeiset asiat, joiden ympärille tutkimusongelma muo-
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dostui. Vaikka tutkimuksen lähtökohtana ja motiivina olivat tutkijan omat havainnot ja ko-

kemukset ajankohtaisesta aihepiiristä, tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan ja perustele-

maan tulokset ja löydökset saatujen aineistojen kautta, eikä tutkijan omien mielipiteiden tai 

muiden syiden perusteella. Tutkijan oma mielenkiinto ja kokemukset ohjailivat tutkimuksen 

kulkua joiltain osin, joskin oli pyrittävä pitämään omat mielipiteet ja tulkinnat erillään ai-

neiston perusteella saaduista tuloksista. Niitä voitiin vertailla ja käsitellä, mutta mitään tu-

loksia ei johdettu pelkästään tutkijan omista kokemuksista. 

 

Aineistonkeruumenetelmät tukivat hyvin tutkimusongelmaa ja analyysi sekä raportointi ko-

rosti tutkimuksen anonymiteettiä ja luottamuksellisuutta, eikä mitään henkilötietoja tuotu 

esille vaikka moni haastateltava puhuikin nimillä eri asiayhteyksissä. Samoin tutkimuksen 

kulku on pyritty kuvaamaan mahdollisimman läpinäkyvästi suunnitteluvaiheesta toteutuk-

seen ja raportointiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Hirsjärvi ym. 2004, 26-

28.) Tutkimusta ei rahoittanut mikään taho, eikä tutkimusta pyydetty kenenkään toimesta, 

jolloin mitään ulkopuolisia motiiveja, tai odotuksia, ei esiintynyt tutkimuksen lopputuloksen 

kannalta. 

 

Eettisesti tarkasteltaessa aihepiiriä, oli huoli aiheen arkaluontoisuudesta liittyen yhteistoi-

mintaneuvotteluihin ja ulkoistuksiin, jotka moni vastaaja ja haastateltava saattoi kokea 

hankaliksi. Mahdollisesti arkaa asiaa tutkittaessa olikin tuotava esille, että tutkimus on 

anonyymi, luottamuksellinen eikä aineistosta pysty yksilöimään haastateltuja henkilöitä, 

kuten Hirsjärvi ym. (2004, 26-27) korostavat. Täten voitiin luoda perusta sille, että jokainen 

henkilö pystyi avoimesti ja luontevasti kertomaan omista kokemuksistaan ja mielipiteis-

tään, ja siinä onnistuttiin, koska kukaan haastateltavista ei arkaillut haastattelutilanteessa. 

Tutkimusta lähestyttiin myös siitä näkökulmasta, että tutkitaan mitä tämän hetkisen tilan-

teen parantamiseksi voidaan tehdä, eikä sitä miksi menneisyydessä olisi tehty jotain vää-

rin, tai ongelmat olisivat yksilöitävissä jonkun tahon syyksi. Tällä haluttiin korostaa myös 

tutkimuksen nykyisen tilan kehittävää näkökulmaa. 

 

5.6 Jatkotutkimukset 

Tutkimustulokset koskettivat vain tässä opinnäytetyössä tehtyä tapaustutkimusta, mutta 

johtopäätöksiä pystyy soveltamaan monialaisesti tilanteisiin, jossa asiantuntijaorganisaatio 

kohtaa vastaavia ongelmia. Vaikka tässä tutkimuksessa paneuduttiin tarkasti kohdeorga-

nisaation nykytilanteeseen, ja siitä johdettuihin tulevaisuuden kehittämistoimiin, on tämä 

vain yksi näkökulma aiheeseen, ja täten työn viitekehyksessä useita kohtia, jotka kaipaa-

vat lisätutkimuksia ja jatkokehittämistä. Ensiksikin olisi tutkittava kuinka tässä tutkimuk-
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sessa annetut toimenpiteet ovat todellisuudessa vaikuttaneet organisaation menestyk-

seen ja toimintaan. Niitä ei tämän tutkimuksen osalta voida tutkia aiheen laajuuden ja ai-

kataulun vuoksi, koska tutkimus olisi järkevä tehdä vasta vuosien päästä, ja siihen on pa-

neuduttava tarkasti. 

 

Tämä tutkimus on tehty täysin asiantuntijaorganisaation näkökulmasta. Asialla on myös 

toinen puoli: IT-tuen näkökulma. Olisikin syytä tutkia mitä tällaiset muutokset merkitsevät 

IT-tuen kannalta tarkasteltuna. Myös ne ovat oman alansa asiantuntijoita, ja katsovat omia 

prosessejaan vastaavasti kuin liiketoiminta omiaan. IT-tuen näkökulmasta liiketoiminnan 

prosesseissa on varmasti kehittämistä, ja niitä tutkimalla yhteistyötä voitaisiin kehittää 

kummaltakin laidalta. 

 

Yleisesti IT-toimintojen sisäistämistä tulisi tutkia enemmän. Ulkoistamisesta on varsinkin 

ulkomaista tutkimusta paljon. Kuten luvussa 2.3 todettiin, sisäistäminen on äkisti kasvanut 

trendi. Olisi myös syytä tutkia ulkoistamisen ja sisäistämisen kuluvaikutuksia, ja kummalla 

valinnalla päästään tehokkaampaan lopputulokseen. Tai esimerkiksi sitä päästäänkö ku-

luohjauksella vai osaamispainotteisella strategialla parempaan toimintamalliin liiketoimin-

nan ja IT:n välillä. 

 

Muutenkin kulujen kokonaistoteutumaa pitäisi tutkia tarkemmin ja selvittää sen perusteella 

millaisissa tapauksissa on kustannusten kannalta järkevää ulkoistaa haluttuja tukitoimia. 

Tässä tutkimuksessa kulujen toteutumista on tutkittu vain yleisellä tasolla. 

 

5.7 Opinnäytetyön reflektointi 

Opinnäytetyötä suunniteltaessa pidin ensiarvoisen tärkeänä sitä, kuinka saadaan sellai-

nen aihe, joka on mielenkiintoinen ja motivoiva, on tiukasti rajattavissa ja sitä voidaan tut-

kia siten, että saadaan joitain konkreettisia tuloksia. Aiheen olisi myös tuettava omaa am-

matillista kehittymistä ja olla opintolinjan mukainen. Kun lopulta kiinnostava aihe löytyi, loi 

se heti motivaation, koska aiheessa nähtiin mahdollisuus kehittämiselle, ja lisäksi aihe on 

läheinen ja konkreettinen. Aihetta pureskeltaessa ja pohdittaessa alkoi löytyä aihealueita, 

teorioita, asiakokonaisuuksia, jotka liittyvät tähän, mutta toisaalta myös sellaisia, joita ei 

koettu tähän sopivaksi. Täten aihe alkoi rajautua ja tiivistyä kuin itsestään. Lopulta jäi jäl-

jelle asioita mitä voidaan tutkia. Syntyi tutkimusongelma, ja sen perusteella tutkimusmene-

telmät, joilla voidaan saada vastauksia ja tuloksia. 

 

Vaikka kokonaisuutena opinnäytetyö on laaja ja vaati lähes kuuden kuukauden työn, ei 

käytetty aika ja vaiva tuntunut niin laajalta. Työ eteni aina omissa osakokonaisuuksissaan 
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viikkoja tai kuukauden kerrallaan. Täten työn alla oli koko ajan tietty kokonaisuus, jota 

suunniteltiin, toteutettiin ja saatiin lopulta päätökseen. Tällainen lähestymistapa auttoi 

myös laajojen kokonaisuuksien hallinnassa ja pystyttiin keskittymään aina tiiviisti yhteen 

asiaan kerrallaan. 

 

Jatkuvasti prosessin aikana pysähdyttiin pohtimaan työn eri vaiheita. Miksi tutkitaan tätä 

aihetta? Miten voidaan tutkia asiaa, jotta se tukee aihetta? Mitä nämä menetelmät antavat 

tutkimuksen kannalta? Mitä tapahtuu, jos tätä asiaa ei kysytä? Onko oleellista käsitellä 

tätä? Voidaanko tulkita aineistoa näin? Onko tämä tuloksen kannalta merkityksellinen ha-

vainto? Onko tällä lisäarvoa työlle? Tällaisten kysymysten avulla pystyttiin aina tarkastele-

maan tehtyjä valintoja ja ohjaamaan työtä valitun rajauksen puitteissa. 

 

Kokonaisuutena koen, että opinnäytetyö antaa selkeät lähtökohdat toiminnon kehittämi-

selle. Ne on johdettu tarkasti onnistuneen tutkimuksen tuloksista. Pidän vahvuutena tä-

män opinnäytetyön tutkimusprosessia ja teoreettista viitekehystä. Lisäksi aihe on ajankoh-

tainen, ja sillä voi olla jopa osittaista yhteiskunnallista merkitystä, mikäli yritykset hyödyn-

täisivät sisäistämistä enemmän. Ehkä jatkotoimenpiteiden konkreettisempi ja yksityiskoh-

taisempi ote olisi vieläkin hyödyllisempää, mutta toisaalta prosessien monimuotoisuus ei 

anna mahdollisuutta antaa aivan tarkkoja ja kaiken kattavia askelmerkkejä, kuinka kehi-

tystoimenpiteet tulee tehdä. Tuloksissa oli joitain yksittäisiä yllätyksiä, mutta laajemmin 

tarkasteltuna tulokset olivat odotettavia, ja mukailivat aihepiirin teoreettista näkemystä. 

 

5.7.1 Opinnäytetyö prosessina 

Opinnäytetyö on jatkuva kokonaisvaltainen prosessi. Kuten Hirsjärvi ym (2004, 29-33) to-

teavat, että jatkuvalla kirjoittamisella aktivoidaan oma ajattelu ja asian prosessointi. Vaikka 

opinnäytetyötä tehtiin useana päivänä viikossa, alitajuisesti sitä työstettiin koko ajan. Au-

tolla ajaessa saatettiin pohtia tutkimustuloksia, tai illalla nukkumaan mentäessä muistaa 

asian, jota täytyy käsitellä tarkemmin. 

 

Opinnäytetyön prosessia ohjasi selkeästi sille asetetut vaatimukset. Usein törmättiin tilan-

teeseen, jossa ei oltu varmoja siitä, mitä tältä vaaditaan tai miksi näin tulee tehdä. Kun lu-

ettiin vaatimukset ja miksi joku asia tulee käsitellä, selkeytti se etenemiseltä vaadittua nä-

kemystä siitä, mitä asioita tulee siihen sisällyttää. Myös tutkimuksia käsittelevä lähdekirjal-

lisuus oli tärkeä tiekartta monessa kohdin. 

 

Osaltaan opinnäytetyö on koko tutkinto tiivistettynä. Eri opintojaksot käsittelevät yhtä 

pientä osa-aluetta opinnäytetyössä. Opiskellaan strategiaa, esimiestyötä, viestintää tai 
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henkilöstöhallintaa. Joistain näistä muodostuu opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. Li-

säksi opiskellaan tutkimusmenetelmiä, jotta niitä voidaan hyödyntää opinnäytetyön tutki-

muksessa. Jokainen opintojaksoraportti ja harjoitustyö tehdään opinnäytetyön muotoon, 

jotta sen rakenne, tieteellinen ja pohdiskeleva kirjoittaminen sekä lähdeviitteet tulevat tu-

tuksi. Lopulta kaikesta näistä koostetaan isompi kokonaisuus: opinnäytetyö. 

 

5.7.2 Oma oppiminen 

Mitä lopulta opin tämän opinnäytetyön tekemisellä? Ensimmäisenä voidaan nostaa esille 

tämän opinnäytetyön aihepiirin, joka oli aluksi osaltaan vieras, mutta aidosti kiinnostava, ja 

lopulta tuli varsin tutuksi. Lisäksi opittiin paljon uusia kehittämisen työkaluja, joita aloitte-

lemme työelämässä käyttämään. On ollut hienoa huomata, että kun puhumme töissä itse-

ohjautuvuudesta, asiantuntijatyöstä tai ketteryydestä, pystyn sanomaan näistä asioista 

mielipiteeni perustuen teoreettiseen viitekehykseen. 

 

Opinnäytetyön tekeminen opettaa mielestäni kolme asiaa: laajojen kokonaisuuksien hal-

linnan, tutkimuksellisen ja teoriapohjaisen ajattelutavan ja otteen, sekä ammatillisen kehit-

tymisen. On hallittava aikaa ja suuria tietomääriä, joita lasketaan viikoissa tai kirjoissa. Ei 

ole vain työpäivän mittainen suunnitelma, on mietittävä, millaisen kokonaisuuden saan 

tehtyä viikossa. Tai jostain asiasta on luettava muutakin kuin uutisotsikko. On perehdyt-

tävä, vertailtava, pohdittava ja käsiteltävä tietoa kriittisesti ja objektiivisesti. 

 

Tutkimuksellinen lähestymistapa ja ajattelu olivat läsnä lähes päivittäin tätä opinnäytetyötä 

tehtäessä, ja koen, että se oli tämän prosessin yksi isoin opetus. Aiheen valikoitumisen 

jälkeen oli mietittävä työn viitekehystä, ja mitä teoreettista aineistoa tulisi kerätä, jotta 

nämä tukisivat aihetta. Tutkimusmenetelmiin oli tutustuttava ja opeteltava, kuinka niitä voi-

daan hyödyntää tehokkaasti vastausten saamiseksi. Tutkimusongelma rakentui aiheesta. 

Oli kuitenkin taas palattava alkupisteeseen, ja mietittävä, tukiko nämä menetelmät aihetta 

ja tavoitetta. Kun sain tutkimusaineistoa, oli taas pohdittava, kuinka aineisto tuki tutkimus-

ongelmaa, ja sainko tuloksista vastauksia tutkimuskysymyksiin. Myös tulosten käsittelyn 

prosessi oli opettavainen. Ensiksi saatiin aineisto, josta oli poimittava tuloksia ja raportoi-

tava ne sellaisenaan. Oliko tulokset odotettuja, järkeviä, mahdollisia tai uusia ja odotta-

mattomia? Sitten pohdittiin, kuinka näistä tuloksista voitiin tehdä johtopäätöksiä, ja mikä 

oli merkityksellistä. Ja kuinka johtopäätöksistä saadaan kehityskohteita? Mutta taas oli pa-

lattava alkuun, ja mietittävä, kuinka kehityskohteet vastaavat työn aihetta ja alkuperäistä 

tavoitetta. 
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Ammatillinen kehittyminen tuli näiden jälkeen kuin itsestään, koska samalla prosessoitiin 

siihen liittyvää tietoa. Kaikki se aineisto, materiaali ja data, mitä käsiteltiin opinnäyte-

työssä, tuki ammatillista kehittymistä. Opittiin uusia menetelmiä, kuten projektihallintaa, 

esimiestyötä, asiantuntijaroolin vaatimuksia tai kehittämistä. Asioita tarkasteltiin teorian 

pohjalta, pohdittiin niiden merkitystä ja haettiin vastauksia tutkimalla. Luotiin jotain tutki-

mustuloksia ja ehkä uutta teoriaakin. Täten lopulta opinnäytetyössä tuotiin näytille ne 

asiat, jotka on opittu.  
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Liitteet  

Liite 1. Määrällisen tutkimuksen kyselylomake. 
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Liite 2. Kutsu määrälliseen tutkimukseen. 

Hei, 

teen maisteriopintojen opinnäytetyötä, jossa tutkitaan ulkoistettujen IT-palveluiden kehittä-

mistä asiantuntijaorganisaation näkökulmasta. Osana opinnäytetyötä on kyselytutkimus, 

ja siihen tarvitsen teidän osallistumista ja arvokkaita mielipiteitä. 

 

Kysely on anonyymi ja siihen vastaaminen vie n. 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on 

31.12.2018 asti mutta kannattaa vastata mahdollisimman pian. Toivon, että jokainen vas-

taa kyselyyn, sillä saadut tulokset ovat tärkeitä. On suositeltavaa vastata pöytäkoneella, 

jotta vastausvaihtoehdot näkyvät selkeimmin. 

 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/DDF6847F7EC4D1F8 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Juha Mönkkönen 

OP 

Keskuspankki 

Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki 

PL 308, 00013 OP  

puh 010 252 2071 

fax 010 252 2447 

juha.monkkonen@op.fi www.op.fi 

  

http://www.op.fi/
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Liite 3. Avoimet palautteet koskien ulkoisia IT-tukitoimintoja 

jos tukipyyntöjä joutuu tekemään vain harvoin, kannattaako erillisen järjestelmän opettelu 

kaikkien kohdalla? Joku voisi olla pääkäyttäjä?? 

 

Palvelun taso vaihtelee paljon. Joskus on suorastaa lapsellisia ehdotuksia asioiden kor-

jaamiseksi. Jos sattuu henkilö joka tietää asiasta jotain, niin sitten homma hoituu, muutoin 

ratkaisut arvotaan 

 

Ulkoistaminen näkyy ja yhä harvemmin löytyy ihmisiä, jotka osaavat heti vastata/ratkaista 

ongelmia. Useimmiten tuntuu, että ulkoistuksen myötä vastuu on hajautunut ja ongelmana 

on löytää oikea taho vastuuseen. 

 

Haasteita on toisinaan siinä, ettei IT-tukitoiminnoissa työskentelevät henkilöt välttämättä 

tunne liiketoimintaprosessia eivätkä sitä kautta ymmärrä, kuinka kiireellisistä asioista saat-

taa olla kyse. Toisinaan ratkaisuja joutuu odottamaan pitkäänkin, joka saattaa seisottaa 

useamman ihmisen töitä. 

 

Palvelupyyntömalli on kuormittava, eikä ole selvää milloin niihin vastataan. 

 

Ratkaisun nopeus ja laatu riippuu mistä järjestelmästä otan yhteyttä IT tukeen. Laajalti 

käytössä olevien järjestelmien osalta ratkaisut ovat nopeaita ja selkeitä. Pienien järjestel-

mien osalta saatat joutua opettamaan IT tukea :( 

 

Etätuki voisi oikeasti toimia vain yksinkertaisissa, täysin standardoiduissa prosesseissa. 

 

Usein etätukihenkilö ei ymmärrä ongelmaa tai ohjelmistoa tai liiketoiminnalle aiheutuvaa 

katkosta 

 

Palvelu on usein nopeaa ja ammattitaitoista 

 

Keskitetty tikettijärjestelmä on fiksu mutta toteutus huono koska pitää etsiä jollain eri ni-

mellä järjestelmän nimeä millä se tunnetaan tai käytetään. Siksi joidenkin harvinaisempien 

järjestelmien kanssa on hankala tehdä tiketti koska ei tiedä millä nimellä se on YDIN por-

taalissa. Onneksi siinä on kuitnekin kehitystä tullut että se ITSM jäi pois. 
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Palvelupyynnön tekeminen voi vaatia isoissa häiriötilanteissa yhteydenoton heti ulkopuoli-

seen IT-tukihenkilöön ja lisäksi palvelutuotantopäällikköön sekä IT-tuen ns. spock-henki-

löön, jotta häiriö saadaan heti ja koordinoidusti työn alle. Varsinainen tiketti avataan vasta 

sen jälkeen. 
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Liite 4. Avoimet palautteet koskien sisäisiä IT-tukitoimintoja 

Erittäin asiantuntevaa ja osaavaa porukkaa, jotka toimivat heti ja jopa ennakoivasti. 

 

Ei tästä hommasta mitään tulisi ilman N:n N:n porukkaa. Suuri kiitos heille päivittäisestä 

avusta! 

 

Tilanne organisaatiouudistuksen jälkeen on todella epäselvä ja myös tässä myllerryksen 

keskellä on haasteita löytää vastuuhenkilöitä. 

 

On ollut erittäin ilahduttavaa, että IT-tukea on tarjolla paikanpäällä. Toisinaan ongelmat 

ovat sellaisia, että on helpompi näyttää mistä on kyse. IT-tuessa työskentelevillä henki-

löillä on parempi ymmärrys myös liiketoiminnan puolesta, jolloin kiireellisiin asioihin saa 

usein nopeasti apua. 

 

Mutkaton tapa, jota pitäisi soveltaa aina kun mahdollista! 

 

Olen erittäin tyytyväinen palvelualttiuteen ja palvelun tasoon. 

 

Lähihenkilöiden tuki on nopeaa ja heillä kova ammattitaito 

 

OP:n omissa tiloissa olevalta IT-tuelta saa apua ja ratkaisun usein nopeasti ja vaivatto-

masti 

 

lähihenkilöt osaa auttaa myös epämääräisissä asioissa eli kun asiantuntijana en aina 

osaa sanoa mikä osa prosessista ei toimi, niin kun heille vain kuvailee että tämä ei toimi 

niin osaavat sen perusteella tutkia. Etätuen kanssa tämä ei onnistu koska ne pallottelevat 

asiaani eri henkilöille ja ongelma ei ratkea tai etene ja samalla työt seisoo. 

 

Ratkaisun nopeus ja laatu toki riippuu ongelmaa hoitavasta IT-henkilöstä, koska kaikki ei-

vät tunne syvällisesti jokaista sovellukseen liittyvää asiaa. Vaikka tehtäväalueita kierräte-

tään, vie varahenkilöiltä aikaa oppia sovelluksen toiminnallisuus riittävän syvällisesti voi-

dakseen ratkaista häiriötilanteet. 


