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1 Johdanto 

 
1.1 Kehittämisen tausta ja tavoitteet 
 

Opinnäytetyössä etsittiin ja havainnoitiin uuden käyttöön otetun Palvelukeskuksen IT-

kirjausjärjestelmän pullonkauloja, jotka ratkaisemalla Palvelukeskuksen laatua ja käy-

tettävyyttä voidaan parantaa. Työssä selvitettiin ja verrattiin aikaisempien järjestel-

mien ja uuden järjestelmän käytettävyyteen liittyviä näkökulmia. Työssä selvitettiin ja 

pohdittiin, miksi ja millaista muutosvastarintaa IT-järjestelmien käytössä esiintyy. 

Opinnäytetyö on ajankohtainen, ja sen tekee mielenkiintoiseksi IT-tekniikan voimakas 

kehittyminen. Yritysten IT vaihtuu perinteisistä paikallisista ratkaisuista pilvipohjaisiin 

ratkaisuihin, ja Keskisuomalainen-konsernin on ”ajan hermolla” ja kehittämisessä mu-

kana. Opinnäytetyö selvittää, mikä on trendi tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ja mitkä 

ovat trendejä tukevat ratkaisut. Samoin se avaa, kuinka Keskisuomalainen-konsernin 

IT-organisaatio pystyy kehityksessä mukana ja tuottaa IT-palveluja, joita käytetään 

kustannustehokkaasti. 

Opinnäytetyön viitekehyksessä eli kirjallisuuskatsauksen teemoissa selvitetään, mitä 

ovat IT:ssä suositellut standardit (ITIL ja ITSM) ja kuinka niiden konteksti kytkeytyy 

opinnäytetyön tuloksiin ja johtopäätöksiin. IT ja ITIL ja pilvipalvelut kehittyvät, ja tee-

mat avaavat, mihin niiden kehitys on menossa tulevaisuudessa, mitä ratkaisuja on tu-

lossa ja kuinka Keskisuomalainen-konserni niiden avulla toimintaansa kehittää. Samoin 

siinä tuodaan esiin, mitä tarkoittavat paikalliset tai pilvipalveluratkaisut ja niiden kon-

tekstit lopputuloksiin ja pohdintaan. Kirjallisuuskatsauksen teemoihin pyrin omakoh-

taisten havaintojen kautta antamaan oman näkökulman. Kehittämistyönä oli selvittää 

aikaisempien palvelukeskuksen kehittämiskohteet ja esittää ratkaisut tutkimusmene-

telmillä löytyneisiin haasteisiin. 

Kohdeyrityksenä toimii Keskisuomalainen Oyj, joka on Keskisuomalainen-konsernin 

emoyhtiö. Keskisuomalainen-konsernin IT-osasto uudisti toukokuussa 2018 IT-palvelu-

keskukseen kuuluneet erilliset IT-palveluratkaisut: IT Servicedeskin ja Helpdeskin. Uu-

distamisen yhteydessä konsernissa otettiin käyttöön koko konsernin kattava IT-palve-

lukeskus, jonka ohjelmistosydän oli järjestelmätoimittaja Efecte Oy:n toimittama IT-
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palveluhallintajärjestelmä. 

Keskisuomalainen-konserni otti käyttöön tapahtuneen järjestelmien uusimisprojektin 

johdosta useita IT-palvelukeskukseen liittyviä ominaisuuksia. Opinnäytetyön keskeinen 

tavoite on tuottaa arvoa, jonka kautta Keskisuomalainen-konserni pystyy kehittämään 

IT-palvelujaan: IT-häiriöiden käsittelyn lisäksi palvelukeskus tuottaa identiteetin hallin-

taan, käyttöoikeuksien hallintaan, muutoshallintaan ja laitehallintaan kuuluvia palve-

luja. Koska Keskisuomalainen-konsernin tarkoituksena on uudistaa ja kehittää konser-

nin IT-häiriöiden raportointi- ja ratkaisujärjestelmää eli IT-kirjausjärjestelmää, niin se 

hyödyntää opinnäytetyön tuloksena syntyneitä käytettävyyteen ja muutosvastarin-

taan liittyviä syitä ja seurauksia. Opinnäytetyössä havaittujen tosiasioiden perusteella 

optimoitu kirjausjärjestelmä on osa uudistettua IT-palvelukeskusta. Työn tavoitteena 

on tuottaa tietoa, jolla Keskisuomalainen-konsernin tietotekniikan palvelukokonaisuus 

toimii käyttäjien tarpeiden mukaisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Keskisuomalainen-konsernissa yhdistettiin (konsolidointiin) IT-kirjausjärjestelmät yh-

deksi pilvipohjaiseksi kokonaisratkaisuksi kesäkuussa 2018. Kokonaisratkaisu lansee-

rattiin nimellä Palvelukeskus. Konsolidoinnin yhteydessä Keskisuomalainen-konsernin 

IT-organisaation otti käyttöön IT-häiriöiden ratkaisemiseen ja IT-palveluiden tuottami-

seen sateenkaaripalvelumallin. 

Opinnäytetyössä käsitellään Keskisuomalainen-konsernin IT-organisaation tukitiimin, 

sovellustiimin ja infratiimin käyttämien Helpdesk- ja Servicedesk-kirjausohjelmistojen 

uusimista. Työssä kuvataan ohjelmistojen uusimiseen liittyviä taustatekijöitä ja syitä 

sekä sitä, kuinka varsinainen uudistaminen onnistui. Työssä selvitetään konkreettisesti 

aikaisempien IT-kirjaus- eli IT-tiketöintijärjestelmien käytettävyyteen ja käyttöön liitty-

viä epäkohtia. Samoin käsitellään syitä, miksi edellisiä järjestelmiä ei käytetty, ja miksi 

muutosvastarintaa esiintyi.  

 
1.2 Keskisuomalainen Oyj 

 
Keskisuomalainen Oyj on Keskisuomalainen-konsernin emoyhtiö, joka tuottaa Keski-

suomalainen-konsernille tukipalveluja, kuten esimerkiksi ruokala-, kiinteistö-, talous-

hallinto- ja IT-palveluja. Keskisuomalainen-konserni toimii Uudellamaalla, Keski-Suo-
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messa, Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Poh-

janmaalla ja Etelä-Karjalassa sekä Tallinnassa, Virossa. Yhtiön päätoimialana on sano-

malehtien kustantaminen (lehdet ja sähköiset mediat), sanomalehtien ja muiden pai-

notuotteiden painaminen ja jakelu (jakelu ja painopalvelut), tutkimuspalvelut, markki-

nointi- ja viestintäpalvelut, graafiset tuotantopalvelut, kiinteistöliiketoiminta, tapahtu-

mien järjestäminen sekä sähköinen liiketoiminta (digipalvelut). 

Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemää seitsenpäiväistä lehteä, joista suurim-

mat ovat Keskisuomalainen (Jyväskylä), Savon Sanomat (Kuopio) ja Etelä-Suomen Sa-

nomat (Lahti), kahta kuusipäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä lehteä, 18:aa paikallis-

lehteä sekä 24:ää kaupunkilehteä. Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä Tallinnassa. 

(Levikkitilasto 2017.) 

Keskisuomalainen-konserni tarjoaa lisäksi tutkimus-, markkinointiviestintä-, sivun- ja 

ilmoitusvalmistuspalveluja sekä paino- ja jakelupalveluja. Näistä yhtiöistä merkittävim-

mät ovat painopalveluja tarjoava Lehtisepät Oy, tutkimuspalveluja tarjoavat IRORe-

search Oy ja Tietoykkönen Oy, markkinointiviestintäpalveluja tarjoava Kamua Oy, si-

vun- ja ilmoitusvalmistuspalveluja tarjoava Mediasepät Oy, jakelupalveluja tarjoavat 

Savon Jakelu Oy sekä Esa Jakelut. Digitaalisessa liiketoiminnassa Keskisuomalainen-

konsernin portfolioon kuuluvat digitaaliseen ulkomainontaan keskittynyt Esa Digital 

Oy ja muun muassa digitaalista bussimainontaa tuottava Neonmedia Oy. (Yhdessä uu-

distuen 2017 2018; Keskisuomalainen Oyj ostaa IRO Research Oy:n 2018; Muutos Kes-

kisuomalainen Oyj:n johtoryhmässä 2018.) 

Keskisuomalainen-konsernin vuoden 2015 liikevaihto oli 150 miljoonaa euroa ja liike-

voitto 13,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuosina 2016 ja 2017 (kuvio 1) liikevaihdot 

olivat 152 ja 174 miljoonaa euroa ja liikevoitot 11,3 ja 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin 

palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 1 291 henkeä ja vuosien 2016 ja 2017 lopussa 

1 866 ja 1798 henkeä. Kokopäiväiseksi muunnettuina konsernissa työskenteli keski-

määrin 1185 henkeä. Näistä luvuista voidaan päätellä, että kyseessä on liikevaihdolli-

sesti, maantieteellisesti ja valtakunnallisesti sekä paikallisesti merkittävä konserni, 

jonka työllistävä vaikutus on alihankkijoineen noin 2000 henkilöä vuodessa. (Yhdessä 

uudistuen 2017 2018, 62). 
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Kuvio 1. Keskisuomalainen-konserni ja vuoden 2017 avainluvut (Mediatalo Keskisuo-

malainen - TAVOITAMME 1,6 milj. SUOMALAISTA JOKA VIIKKO 2017) 

1.3 Muutokset Keskisuomalainen-konsernin IT-palveluissa 
 

Keskisuomalainen-konserni on laajentunut merkittävästi viime vuosien aikana yritys-

ostojen kautta. Samalla henkilöstön määrä on kasvanut. Pitkään IT-organisaatiolla oli 

tapana selvittää IT- ja ICT-häiriöt eli insidentit tai laajemmat, useiden häiriöiden ai-

heuttamat ongelmat ”adidas-menetelmällä”. Työskentelytapana se oli suhteellisen te-

hoton. Paikkakuntasidonnaisuus oli huomattava, mikä tarkoitti sitä, että eri paikkakun-

nilla jokainen IT-tukihenkilö tai -asiantuntija huolehti oman paikkakunnan IT-tekniikan 

ja ohjelmistojen kehittämisestä ja niiden toimivuudesta. Näin toimittiin, koska luontai-

sesti eri paikkakunnilla työskentelytavat olivat historian muokkaamia ja ”hyväksi koe-

tut, ja omat”. Konsernin organisaatioiden – varsinkin pienten ja johdosta etäällä ole-

vien - kesti huomattavan kauan muuttaa prosesseja konsernin digistrategian mu-

kaiseksi. IT-organisaatiossa muutosvastarintaa esiintyi, ja oli ikävä luopua omista työs-

kentelymenetelmistä, töistä ja asiakkaista. Vastaavasti IT-käyttäjät reklamoivat, rapor-

toivat ja kyselivät ’käytävällä hihasta vetämällä” IT-ongelmistaan ja tekivät häiriöilmoi-

tuksia omalle luotto-IT-tukihenkilölleen. Tämän seurauksena konsernissa ei omaksuttu 

kulttuuria käyttää IT-tukijärjestelmiä (IT ServiceDesk tai HelpDesk). Paikallisia sisäpii-

reja syntyi, tosin sanoen tietyt IT-organisaation henkilöt antoivat IT-tukea omille ’asi-

akkailleen’ ja henkilökohtaisia IT-tukihenkilöitä muodostui eri paikkakunnille. 



10  

 

 

2010-luvulla ja varsinkin sen jälkimmäisellä puoliskolla toimintaympäristössä on kui-

tenkin ollut nähtävissä uudenlainen kehityskulku. Konserni on ottanut yhdeksi strate-

giakseen keskittää IT-osaston omaksi organisaatiokseen, vaikka organisaation henkilöt 

ja resurssit ovat useilla eri paikkakunnilla. Työnkuvia on tarkennettu ja tiimejä on pe-

rustettu. IT-organisaatio koostuukin tällä hetkellä kolmesta eri tiimistä eli infra-, sovel-

lus- ja tukipalvelutiimistä. Jokaisessa tiimissä on henkilöitä mahdollisemman monelta 

paikkakunnalta, jotta tietoa saadaan jaettua tasapuolisesti koko konsernin IT-organi-

saatioon. Samalla IT-käyttäjiä eli konsernin sisäisiä asiakkaita on opastettu ja koulu-

tettu käyttämään konsernin IT-tukipalvelujärjestelmiä. Huomattava edistysaskel ta-

pahtui toukokuussa 2018 kun konsernin eri IT-järjestelmät konsolidoitiin yhdeksi koko 

konsernin kattavaksi järjestelmäksi. Se otettiin käyttöön toukokuussa 2018 ja nimeksi 

annettiin ytimekkäästi Palvelukeskus. 

1.4 IT-häiriöiden kuvausta 
 

Tämä opinnäytetyö sisältää paljon lyhenteitä, koska se käsittelee tietotekniikkaa eli IT-

liiketoimintaa. Seuraavassa avaan oleellisia termiä ja niiden lyhenteitä. ICT on lyhenne 

termistä Information Communication Technology eli Tieto- ja Viestintätekniikka ja se 

sisältää IT-kontekstin (Lyhenneluettelo 2017). 

ITIL eli Information Technology Infrastructure Library on kirjasto, joka kuvaa IT-palve-

luihin liittyvät menetelmät ja käytännöt. Oma havaintoni on, että ITIL-käsite on ollut 

varsinkin elinkaarensa alussa hyvin teoreettinen ja sitä on hyödynnetty pienissä ja kes-

kisuurissa yrityksissä (PK-yrityksissä) heikosti pitkään. Tilanne on viime vuosien aikana 

kehittynyt parempaan suuntaan ja ITIL-tietoisuus on kasvanut. ITSM-käsite eli Infor-

mation Technology Services Management on ITIL-konseptiin sisältyvään palveluhallin-

taan kuuluva ja täydentävä käsite, jota käsitellään tarkemmin luvussa 4. 

Ohjelmistoja käyttävällä henkilöllä tapahtuu ongelma ja hän ottaa yhteyden palvelua 

tarjoavaan tukeen. Tuki saa selvitettäväkseen insidentin eli häiriön. Se on ITIL-konsep-

tin mukaan toiminnan heikkeneminen tai odottamaton tapahtuma tai keskeytys, joka 

tarkoittaa tietotekniikassa, että jotain toimintoa tai ohjelmistoa ei voi käyttää. Esimer-

kiksi tietokoneen kiintolevy rikkoontuu tai sovellus kaatuu odottamatta kesken sen 

käytön. Häiriö kirjataan eli tiketöidään IT-kirjausjärjestelmään, jossa se käsitellään pro-

sessin mukaisesti. 
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Ongelma määritellään ITIL-mallissa seuraavasti: se aiheuttaa yhden tai useamman insi-

dentin. Kun IT-järjestelmiä käyttävä henkilö tekee pyynnön saada tietoa, neuvoa, apua 

tai muutosta, sitä kutsutaan palvelupyynnöksi. Häiriötä voi verrata vaikkapa tilantee-

seen, jossa olet kesällä viltillä ottamassa aurinkoa, kun siloviholainen tulee ja puree 

sinua. Olet törmännyt häiriöön, joka poistat. Pian kuitenkin tulee seuraava polttiainen, 

ja poistat sen. Tämä toistuu uudestaan ja huomaat, mikä on ongelman syy eli vieressä 

olevan pesä. Ratkaiset ongelman hävittämällä polttiaispesän (tai väistyt). 

IT-toiminnassa esimerkiksi salasanan lukkiutuminen on häiriö ja ongelma on se vika tai 

prosessi, joka sen aiheuttaa. Keskisuomalainen-konsernissa syksyllä 2018 oli tapauk-

sia, joissa insidentti oli käyttäjien tilien salasanan lukkiutuminen. Häiriöt eskaloituivat, 

joten ongelma piti selvittää. Selvityksen tulos oli seuraava: Käyttäjät olivat vaihtaneet 

salasanan konsernin politiikan mukaisesti. Politiikan mukaan muun muassa salasana 

pitää vaihtaa 90 vuorokauden välein, ja se koskee kaikkia käyttäjän laitteita. Käyttäjät 

unohtivat vaihtaa salasanan mobiililaitteisiin eli tablettiin tai matkapuhelimeen, jolloin 

mobiili- eli liikkuvaan verkkoon liittynyt käyttäjäntunnistus-prosessi ei ollut tietoinen 

salasanan vaihdosta. Sen seurauksena mobiililaiteet rummuttivat konsernin Active Di-

rectory -verkkoon vanhentunutta (väärää) salasanaa viisi kertaa, ja AD lukitsi tilin, 

koska oli määritelty, että AD lukitsee tilin viiden väärin syötetyn salasanan jälkeen. On-

gelma korjattiin muistuttamalla ja lisäohjeistamalla käyttäjiä muuttamaan salasana 

kaikkiin käyttämiinsä laitteisiin. Tulevaisuudessa pitäisi olla prosessi, joka hoitaisi sala-

sanan vaihdon kaikkiin käyttäjän laitteisiin, ei vain työasemaan tai kannettavaan. 

 Kun insidentistä tai palvelupyynnöstä on luotu järjestelmään tietue (tietokenttä, eng-

lanniksi record), joka sisältää tukipyynnön kannalta oleelliset tiedot, niin käytetään 

termiä kirjaus (puheterminä tiketti). Tietueita sisältävää järjestelmää kutsutaan kir-

jausjärjestelmäksi (tiketöintijärjestelmä). Tietueet voivat sisältää insidenttien eli häiri-

öiden lisäksi identiteetin hallintaan, käyttöoikeuksien valvontaan, muutoksen hallin-

taan ja IT-hankintoihin liittyviä tietoja. Tukipyynnöllä tarkoitetaan mitä tahansa yhtey-

denottoa IT-kirjausjärjestelmään eli palvelupisteeseen, joka tunnetaan termillä Service 

Desk (SD). Palvelupiste kuvataan myös keskitetyksi yhteydenottopisteeksi (Single Point 

Of Contact, SPOC) palvelutuottajan ja käyttäjien välillä. Tukipyyntö voi olla häiriöilmoi-

tus tai palvelupyyntö. (Service_deskin_mittarit_kooste_v1.1_092017_Wave.pdf 2017, 

27.) 



12  

 

 

Paikallinen ohjelmisto määritetään On-Premise -ohjelmistoksi. Se on asennettu yrityk-

sen omille palvelimille ja yritys ylläpitää ja hallitsee sitä itse. Sitä voi käyttää, koska 

sille on hankittu käyttöoikeuslisenssi, joka perustuu joko käyttäjien määrään tai palve-

limen tehoon, tosin sanoen palvelimen prosessorin ytimien (core) lukumäärään. 

Toisin kuin On-Premise -ohjelmistoissa, SaaS-pohjaisessa (Software as a Service) pilvi-

palvelussa ei hankita omia palvelimia, eikä osteta ohjelmistolisenssiä, vaan maksetaan 

kiinteä kuukausimaksu koko järjestelmän käytön ajan. 

 

2 Tutkimusasetelma 

 
2.1 Tutkimuksen tavoite 

 
Tämän tutkimuksen ja opinnäytetyön keskeinen tavoite oli selvittää, kuinka Keskisuo-

malainen-konsernin IT-palvelukeskukset olivat toimineet aikaisemmin ja mikä on nii-

den palvelutaso. Samoin tavoitteena oli selvittää, kuinka uudistettu IT-palvelukeskus 

toimi puoli vuotta sen käyttöönoton jälkeen sekä kuinka sen toimintaa voi kehittää. 

Toimintatutkimuksen tavoitteena oli kehittää IT-organisaation palvelujen tehokkuutta, 

laatua sekä kokonaisvaltaista palvelullistamista. 

Tavoitteena oli kehittää Keskisuomalainen-konsernin toimintatapoja siten, että loppu-

käyttäjät käyttäisivät ja hyödyntäisivät Palvelukeskuksen IT-kirjausjärjestelmää aktiivi-

semmin. Toisin sanoen tavoitteena oli parantaa loppukäyttäjän asiakaskokemuksen 

laatua, johon keinoja olivat muun muassa IT-palvelukeskuksen palvelupyyntöjen rat-

kaisujen laatu, nopeus ja tiedottaminen. Kun asiakaskokemus paranee, niin loppukäyt-

täjät käyttäisivät Palvelukeskuksen ominaisuuksia monipuolisemmin, muun muassa 

tekemällä laitehankintapyynnöt ja käyttöoikeusvaltuutukset Palvelukeskuksen palve-

luiden kautta. Asiakaskokemuksen paranemisen vaikutta käytettävissä oleva ohjel-

misto, joten tavoitteena oli selvittää teknisten ratkaisujen valintojen ja toteuttamisen 

onnistuminen. Teknisesti opinnäytetyöni on kehittämistyö, ja siinä tutkin Keskisuoma-

lainen-konsernin palvelukeskusjärjestelmien konsolidointia ja uusimista, ja niihin liit-

tyä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä toin esille kehityskohteita. 
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Tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: Ensimmäinen tavoite oli selvittää Palvelukes-

kuksen organisaation nykytilatila ja menetelmät, joilla sen laatua nostetaan. Toinen 

tavoite oli selvittää, kuinka loppukäyttäjät (asiakkaat) ovat kokeneet ja kokevat Palve-

lukeskuksen toiminnan. Kolmas tavoite oli selvittää, ovatko tekniset ratkaisut olleet 

kantavia. 

Tutkimuksen aikana Keskisuomalainen-konserni luopui aikaisemmista kirjausjärjestel-

mistä ja perusti IT-palvelukeskuksen, joka alkoi käyttää uuttaa pilvipohjaista ohjelmis-

toa. Se tarkoitti kirjausjärjestelmän loppukäyttäjien kouluttamista ja opastamista eli 

järjestelmän käytettävyyden tehostamista, käytettävyyskyselyyn liittyvien vastauksien 

ja mittareiden analysointia. Samoin se tarkoitti muutosten läpiviemistä konsernin joh-

don määrittelemällä digistrategialla, tosin sanoen kahden vuoden aikana vuosina 

2018–2019. Opinnäytetyön tavoite oli kerätä tuloksia ja antaa vastauksia järjestelmän 

käytettävyyden tehostamiseen.  

Tavoitteiden täyttymisen seuraamiseksi voidaan käyttää mittarina tehtyjen käytettä-

vyyskyselyiden tunnuslukuja ja niiden vertailuja: Miltä osin uuden palvelukeskuksen 

asiat ovat paremmin tai huonommin verrattuna aikaisempiin järjestelmiin? Kuinka pal-

velukeskuksen käyttöönotto on vaikuttanut käyttäjien aktiivisuuteen? 

Uuden palvelukeskuksen pitää olla käytettävyydeltään, nopeudeltaan, käyttäjäystäväl-

lisyydeltään parempi kuin aikaisemmat ja käytön muutosvastarinnan pitää olla hei-

kompaa kuin aikaisemin oli. Keskeinen tavoite on, että uutta järjestelmää käytetään 

enemmän kuin aikaisemmin käytettiin, ja se voidaan todeta tehtyjen palvelupyyntöjen 

määrän perusteella: kuinka nopeasti ne on ratkaistu ja kuinka selkeästi IT-organisaatio 

on informoinut palvelupyynnön tekijää ratkaisusta. 

Tavoitteena oli analysoida, tehdä synteesiä ja tuottaa käytettävyyskyselyjen ja muiden 

menetelmien avulla hankituista tuloksista johtopäätelmiä. Johtopäätelmistä oli tavoite 

tuottaa toimintamalleja, joilla Keskisuomalainen-konsernin IT-organisaatio kykenee 

uudistamaan omia toimintatapojaan ja palveluitaan konsernin strategian mukaisesti ja 

toimintaympäristön muutosten mukana.  

Opinnäytetyön hypoteesi on, että Keskisuomalainen-konsernin pitää keskittää IT-pal-

velut kaiken kattavaan IT-palvelukeskukseen. Se pitää tarjota IT-palvelut niin laaduk-

kaana ratkaisuna, että sitä on helppo käyttää, ja että sitä mielellään käytetään koko 
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konsernissa. Hypoteesi käsitti myös aspektin muutosvastarinnasta: tarkastelen, kuinka 

sitä esiintyy ja miksi IT-kirjausjärjestelmän käytössä sekä asiakkaan (loppukäyttäjän) 

että palvelutarjoajan (IT-organisaatio) näkökulmasta. 

Tutkimuksen tavoite ja Keskisuomalainen-konsernin palvelukeskus 

Mistä Keskisuomalainen-konsernin Palveluskeskusmallissa on kyse? Se selviää seuraa-

vasta kuvauksesta, joka pohjautuu 23.4.2018 annettuun tiedotteeseen. 

”IT-palvelut hoituvat edelleenkin sujuvasti Palvelukeskuksen kautta. 

IT-palvelut käynnistävät 4.5.2018 palvelukeskustoiminnan, jonka nimi on Palvelukes-

kus. Keskisuomalainen-konsernissa 4.5.2018 alkaen kaikki tietohallintoon liittyvät tar-

peet ja pyynnöt toimitetaan kohdennetusti Palvelukeskukselle. Palvelukeskuksen 

kautta hoidetaan koko konsernin työntekijöiden kaikkiin IT-pyyntöihin liittyvät työt.” 

(Palvelukeskus uudistuu 2018.) 

 
2.2 Tutkimuskysymykset 

 
Palvelukeskus otettiin käyttöön ennen varsinaisen opinnäytetyön alkamista ja se vai-

kutti kysymysten asetteluuni. Minulla heräsi mielenkiinto, miten saadaan uudesta pal-

velukeskuksesta laadultaan parempi kuin aikaisemmat järjestelmät olivat. Piti toteut-

taa aikaisempien järjestelmien käytettävyyskysely, jotta sain pohjatietoa tutkimuksen 

analysointia varten ja taustaa tutkimuskysymyksille.  

Tutkimuskysymykset elivät opinnäytetyön edetessä. Tutkimuskysymykset ja menetel-

mät tuottivat tietoa, joiden avulla laajensin tutkimusmenetelmiä ja tarkensin tutki-

muskysymyksiä. Tavoittelin tarkennetuilla tutkimuskysymyksillä tuloksia, jotta saisin 

koko Keskisuomalainen-konserniin soveltuvat johtopäätökset.  

Opinnäytetyössä oli kolme päätutkimuskysymystä: 

1. Mikä on IT-organisaation ja palvelukeskuksen palvelutaso? 

2. Kuinka asiakkaat kokevat palvelukeskuksen? 

3. Kuinka IT-palvelukeskuksen käyttöönotto on teknisesti sujunut? 
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Tutkimuksen taustatekijät ja käytännön lähtökohdat muodostivat tutkimuskysymyk-

set. Lähdin paloittelemaan tutkimuskysymyksiä alkaen kokonaisuudesta (palvelukes-

kus) ja siitä kuinka sen palvelutaso on kehittynyt. Jatkoin IT-järjestelmän vaihtoon ja 

käytettävyyteen liittyvillä asiakkaan näkökulmilla eli asiakaskokemuksilla. Niitä selvitin 

useilla eri menetelmillä ja kohdistin ne seuraaville käyttäjäryhmille: Keskisuomalainen-

konsernin johto, loppukäyttäjät, IT-organisaatio ja ulkopuoliset vastaavia palveluja 

tuottavat osapuolet. Selvitin, miksi osa loppukäyttäjistä ei käytä palvelukeskusta ja 

miksi ei tee palvelupyyntöjä prosessin mukaan. Hain tietoa, onko palvelukeskusratkai-

sussa niitä ominaisuuksia, joita kirjallisuuskatsaus toi esille, ja kuinka konsolidointi on 

onnistunut? Onko pilvipalveluratkaisun valinta ollut oikea Keskisuomalainen-konsernin 

strategia? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, kuinka Keskisuomalainen-konsernin IT-palvelukes-

kusten palvelutaso (palveluiden kypsyysaste) on muuttunut uuden palvelukeskuksen 

käyttöönoton myötä. Mikä on palvelutason tavoite ja kuinka se saavutetaan? 

Palvelukeskukseen käyttöön liittyviä haasteita ja puutteita oli tiedostettu ennen tutki-

musta, ja looginen jatkokysymys oli, kuinka uudesta palvelukeskuksesta saadaan en-

tistä parempi.  

Toinen tutkimuskysymys oli, mitkä olivat loppukäyttäjien asiakaskokemukset.  Tarken-

tavat kysymykset olivat: Mitkä ovat uuden IT-palvelukeskuksen käytettävyyden ja nii-

hin liittyvien prosessien ongelmat. Kuinka helppoa on tehdä kirjaus (tiketti) ja miksi 

järjestelmää käytettiin tai ei käytetty? Kuinka helppo järjestelmiä oli käyttää ja kuinka 

käyttäjät saivat apuja IT-tukipyyntöihin ja millaiseksi palvelut yleisesti koettiin? 

Asiakaskokemukseen - ihmismieleen liittyvä – tarkentava tutkimuskysymys oli, kuinka 

paljon ja miksi esiintyy muutosvastarintaa IT-kirjausjärjestelmän konsolidoinnissa ja 

vaihdossa. Tämän kysymyksen vastauksia voidaan hyödyntää myös muissakin muutok-

sissa, ei pelkästään IT-järjestelmien vaihdoissa. Vastauksien perusteella voidaan kehit-

tää prosesseja siten, että muutosvastarinta heikkenee (kokonaan sitä ei saa pois, ih-

mismieli on se mikä on), olivat muutokset IT-pohjaisia tai koko konsernin strategian 

mukaisia suunniteltuja organisaatiomuutoksia, median murroksesta johtuvia muutok-

sia tai yhteiskunnallisia muutoksia. 

Kolmas tutkimuskysymys oli, kuinka onnistuimme kirjausjärjestelmien yhdistämisessä 
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eli konsolidoinnissa sekä kirjallisuuskatsauksen näkökulmasta että teknisesti. Samalla 

järjestelmän käyttöä tarkentavana kysymyksenä pohdin, millainen on käyttäjäystävälli-

nen ja tehokas IT-palvelukeskus ja sitä tukeva ohjelmisto. Lisäkysymyksinä oli, millai-

nen on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja miten se vaikuttaa käytettävyyteen. Lisä-

kysymys oli, mitä merkitsee, jos ohjelmisto on paikallinen tai pilvipalvelu, ja miten se 

vaikuttaa käytettävyyteen ja Palvelukeskuksen kokonaisuuteen. 

 

2.3 Tutkimustyön rajaukset 
 

Kaikki tutkimuskysymykset, joita opinnäytetyössä käsiteltiin, rajattiin IT-kirjausjärjes-

telmiin. Kysymykset eivät kohdistuneet muihin konsernin palvelujärjestelmiin, kuten 

kiinteistöpalveluiden, painojen huoltojärjestelmien, jakelujen tai taloushallinnon pal-

velupyyntöihin tai häiriöihin. Toisaalta muutosvastarintaan liittyviä teemoja voidaan 

hyödyntää yleisestikin konsernissa eli yhtiöissä ja organisaatioissa eli tutkimustyö an-

taa eväitä muidenkin järjestelmien vaihtoon liittyviin muutosvastarinnan haasteisiin. 

Käytettävyyskyselyjen kysymyksiä rajattiin johtoajatuksella, että käyttäjät pitää saada 

vastaamaan, jotta saadaan mahdollisemman kattavat vastaukset. Näin ollen kysymyk-

siä valittiin sopiva määrä, jotta vastaaminen ei kestäisi liian pitkään. Kysymyksiä esitet-

tiin ensimmäisessä kyselyssä 3-10 kpl. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt koskaan kirjaus-

järjestelmää, niin kysymyksiä oli kolme, ja jos oli käyttänyt, niin paikkakunnan sijainti 

vaikutti kysymysten määrään, koska käytössä oli kaksi eri kirjausjärjestelmää. (Niistä 

tarkemmin myöhemmin). Kysymykset rajattiin myös siten, että vastaaminen kesti 

muutaman minuutin ja se onnistui internet-selaimella. Sähköpostikyselyä ei käytetty. 

Itse tutkimustyö rajattiin IT-kirjausjärjestelmän vaihtoon ja konsolidointiin, muita IT-

järjestelmiä ei käsitelty. Luonnollisena rajauksena oli järjestelmien käyttäjien rajaus 

sisäisiin käyttäjiin, koska konsernin ulkopuolisilla käyttäjillä ei ole oikeutta käyttää kon-

sernin ICT-palveluja, eivätkä he voi tehdä palvelupyyntöjä. Opinnäytetyön ulkopuolelle 

rajattiin konsernin henkilöstöstä ne, joilla ei ole konsernin AD-järjestelmässä (active 

directory) omaa käyttäjätunnusta, sähköpostia, työasemaa tai kannettavaa tietoko-

netta. Esimerkiksi jakeluyhtiöiden jakajilla ei ole sähköpostia, ja heidät rajattiin opin-

näytetyön ulkopuolelle. Henkilöstörajauksista huolimatta kyselyn sai vastattavakseen 

1306 henkilöä. 
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Opinnäytetyön yksityiskohdat ja aiheet rönsyilivät, joten piti pitää työn kokonaisuus 

mielessä ja siinä käsiteltäviä aiheita oli rajattava koko prosessin ajan. Tavoitteena oli 

pitää mielessä keskeiset tutkimuskysymykset (nykytila, asiakaskokemus, tekniset rat-

kaisut). 

 
2.4 Tietoperustan määrittely ja rajaukset 

 
Tietoperustani pohjautuu ylhäältä alas laskeutuvaan sateenkaarimalliin. Laskeudutaan 

kokonaispalvelusta, toisin sanoen palvelukeskusmallista järjestelmän vaihdon ja siihen 

liittyvien ilmiöiden myötä kohti käyttäjärajapintaa, joka tarkoittaa käyttäjän käyttämää 

käyttöliittymää ja sen ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Tätä homogeenista polkua häi-

ritsee ihmismieli, joka vastustaa muutoksia ja järjestelmän käyttöä ja etsii vaihtoehtoi-

sia sivupolkuja. Valitsin tietoperustaan kolme näkökulmaa: ITIL-viitekehys (IT Inf-

rastructure Library) ja palvelukeskus yleisesti, ITIL-konsepti ja ITSM-käsite (IT Service 

Management), paikalliset ohjelmistot ja pilvipalvelut. 

Valintaani vaikuttivat omat pohdinnat ja keskustelut työnantajan edustajien kanssa. 

Valintojani tuettiin, tutkimukseeni kannustettiin ja työnantaja koki, että ne hyödyttä-

vät sitä. Näkökulmien valinta tukee Keskisuomalainen-konsernin valittua ja käyttöön-

otettua palvelukeskusratkaisua ja uuden Palvelukeskuksen kehittämistarpeita, koska 

IT-organisaatio haluaa tarjota kokonaisvaltaista IT-palvelua kustannustehokkaasti. 

Tämä tarkoittaa käytännössä palvelupyyntöjen käsittelyn lisäksi rutiiniprosessien auto-

matisointia. 

Luvun 3 tarkoituksena on esittää, mikä on ITIL-konsepti, miten se nivoutuu IT-palvelu-

hallintaa ja palvelukeskukseen, ja mitä tarkoitetaan sen parhailla käytännöillä. Luvussa 

kuvataan ja avataan ITIL:n oleellisia käsitteitä ja tuodaan esille ITIL-mallin palvelua ja 

IT-palveluhallintaa. Samoin siinä tuodaan esille, kuinka ITIL:n kuuluu oleellisena osana 

erilaiset foorumit, jotka kehittävät ja ottavat kantaa ITIL:n parhaisiin käytäntöihin. 

IT-palvelut, ja siihen liittyvät palvelut, palvelupyynnöt sekä IT-häiriöt ovat olennainen 

osa ITIL-käsitettä ja ITIL-käytäntöjä. Luku pyrkii kuvaamaan, kuinka edellä mainitut kä-

sitteet ovat sidoksissa toisiinsa ja kuinka ne liittyvät toisiinsa ja kuinka ne ovat osa pal-

velukeskusstruktuuria. Luvun tarkoituksena on selittää ja ymmärtää ITIL:n parhaita 

käytäntöjä ilmiönä ja kuinka IT-organisaatiot voisivat niitä hyödyntää. 
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Luvun 4 eli Parhaat käytännöt ITIL-viitekehyksessä -luku jatkaa ITIL-teemaa hieman eri 

näkökulmasta, kuin edellisessä luvussa sitä käsiteltiin. Luvussa tuon esiin mitä ITIL-kir-

jallisuutta on olemassa, kuinka ITIL on syntynyt ja kuka sen omistaa. Palvelukeskus-

teemaan sisältyy sen käyttö, joten pyrin selvittämään asiakkaan näkökulmaa, asiakas-

tyytyväisyyttä, ja sitä kuinka tyytyväisyyttä mitataan ITIL-periaatteiden valossa. 

Luku 4 täydentää ITIL-konseptia tuomalla esiin ITIL:n syntyhistorian ja sen nykytilan-

teen. Siinä kuvataan ITIL ja ITSM, ja se, miten ne ovat toisiinsa yhteydessä. Toisin sa-

noen luku 4 kuvaa, mikä ITSM on ja miten se liittyy ITIL:iin. ITIL kuvataan lyhyesti ja 

kertauksenomaisesti, koska lukija saattaa olla epätietoinen ITIL-rakenteen käsitteistä. 

Olen pyrkinyt selittämään lyhenteet asian yhteydessä, joten erillistä lyhennesivustoa 

en ole tehnyt. Luvun 4 lopussa kuvaan näkemykseni ITIL tulevaisuudesta, josta on tätä 

kirjoitettaessa (marraskuussa 2018) tiedotettu maltillisesti. ITIL:n tulevaisuusnäkö-

kulma pyrki hahmottamaan, mihin ITIL on menossa ja kuinka se kenties vaikuttaa pal-

velukeskusratkaisuihin. 

Luvun 5 teemana ovat paikalliset (On-Premise) ja ennen kaikkea pilvipohjaiset ohjel-

mistojärjestelmät. Pilvipalveluja käsitellään, koska opinnäytetyön kehittämisen koh-

teena olevan IT-palvelukeskuksen ohjelmisto on pilvipohjainen ratkaisu. Pilvipalvelui-

den piirteitä ja ominaisuuksia tuodaan esille luvussa. Samalla selvitän, miksi enää ei 

trendinä hankita omia palvelimia ja ohjelmistoja, vaan valitaan pilvipalveluratkaisuja. 

Omakohtaisia kokemuksia ITIL-kontekstista, pilvipalveluista ja eri pilvipalvelutyypeistä 

nostan esiin teemoja laajentavassa luvussa 6. Samoin tuon esille, kuinka niitä on Keski-

suomalainen-konsernissa toteutettu. Nykyajan yrityksissä ja niiden palveluissa on digi-

talisaatio IT:n tukena ja päinvastoin. Luvun teema päättyy siten IT:n ja digitalisaation 

vuorovaikutukseen teorian ja omaan näkemykseen myötä. 

 
2.5 Tutkimus- ja analyysimenetelmät 

 
Tutkimusmenetelminä käytetään muun muassa kvantitatiivista ja kvalitatiivista mene-

telmää. Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2009) mukaan joidenkin tutkijoiden näkö-

kulma on, että niiden välinen ero on pieni, joten sekaantumista tapahtuu. Hirsjärvi ja 

muut ottavat esimerkiksi Teschin (1992), joka toteaa, ettei pidä termistä ”kvalitatiivi-
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nen”, koska se tuo mieleen vastakkaisen termin ”kvantitatiivinen”. Termit ovat tekni-

sesti oikeita, mutta aiheuttavat sekaannusta ja ”kvalitatiivinen”-termi on keinotekoi-

nen, jatkaa Tesh, jota Hirsjärvi ja muut lainaavat. Kuitenkin ne tukevat ja täydentävät 

toisiaan, ja niitä käytetään rinnakkain. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 135-137.) 

Pohdinnan jälkeen valitsin tutkimusmenetelmiksi sekä kvantitatiivisen eli määrällisen 

että kvalitatiivisen eli laadullisen toimintatutkimuksen (action study). Kvalitatiivista 

toimintatutkimusta puolsi se, että sen piirteet sopivat toimintatutkimukseeni. Siinä 

käytettävyyskyselymittauksien avulla loppukäyttäjät arvioivat asiakaskokemuksiaan 

numeerisesti asteikolla 1-4 tai adjektiivein asteikolla (huono, kohtainen, hyvä, erin-

omainen). Laadullista tutkimusmenetelmää käytin, koska puolistrukturoidussa lomak-

keessa kyselyyn vastaajat pystyivät kommentoimaan tai perustelemaan kunkin kysy-

myksen yhteydessä kvantitatiivista vastaustaan. Teemahaastattelut, henkilökohtaiset 

haastattelut ja havainnot olivat osa kvalitatiivista toimintatutkimusta. 

Hirsjärvi ja muut tiivistävät kvalitatiivisen tutkimuksen Tutki ja kirjoita -kirjassaan seu-

raavaan seitsemään kohtaan: 

• Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja ai-

neistoa kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. 

• Suositaan ihmistä (eikä määrällistä ja numeerista dataa) tiedon keruun läh-

teenä. 

• Käytetään induktiivista analyysia, jolla pyritään löytämään odottamattomia 

seikkoja. 

• Käytetään laadullisia metodeja, joiden avulla tutkittavien mielipiteet ja kom-

mentit otetaan huomioon, esimerkiksi haastatteluja aineiston hankinnassa 

sekä kommentointia käytettävyyskyselyssä. 

• Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti. 

• Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä, ja otetaan tutkimus-

muuttuneet olosuhteet huomioon. 

• Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. 

(Hirsjärvi ja muut 2009, 164.) 

 
Kuten todettiin, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erot ovat pienet ja par-
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haimmillaan ne täydentävät toisiaan. Laadullisen tutkimusmenetelmän piirteet sopi-

vat paremmin tutkimukseeni, koska tein henkilökohtaisia haastatteluja ja teema-

haastatteluja. Laadullista toimintatutkimusta tuki se, että koko konsernia koskevissa 

kyselyissä laadullisen arvioinnin - huono, tyydyttävä, kiitettävä, hyvä tai erittäin hi-

taasti, melko hitaasti, melko nopeasti, erittäin nopeasti -, lisäksi loppukäyttäjällä oli 

aina mahdollisuus kommentoida vastauksiaan. Määrällinen tutkimus tuli esille käy-

tettävyyskyselyjen numeraalisissa arvosteluissa. Näin ollen sekä laadullinen että 

määrällinen tutkimus sopivat siihen, mitkä tämän opinnäytetyön tavoitteet olivat ja 

miten sopivimmat ja tarpeellisimmat kehittämisratkaisut olivat löydettävissä. Laadul-

linen tutkimus puolestaan kuvaa Keskisuomalainen-konsernin loppukäyttäjien näke-

mykset järjestelmän käytettävyydestä ja siitä kuinka sitä voi edelleen kehittää saa-

dun palautteen perusteella. 

Valitut tutkimustyypit mahdollistivat Keskisuomalainen-konsernin uuden palvelukes-

kusratkaisun laadullisen kehittämisen löytämällä kehitettävät kohteet ja eliminoimalla 

käyttöä estävät kohteet. Samoin ne mahdollistivat loppukäyttäjien aktivoinnin käyttää 

palvelukeskusta enemmän, toisin sanoen tehdä sen käytöstä luonnollisen tavan. Tutki-

mustyyppien samankaltaisuuteen ja luonteeseen kuului odottamattomia seikkoja, jo-

ten oli odotettavissa, että tutkittaessa tulee eteen asioita, jotka vaikuttavat toinen toi-

siinsa. Ajatuksen oli esimerkiksi löytää syitä, miksi loppukäyttäjät vastustavat palvelukes-

kuksen käyttöä, eivätkä käytä sitä lainkaan tai käyttävät hyvin satunnaisesti ja epäloogi-

sesti. 

Aineistonkeruun yhteydessä laadin tietovarastotaulukon (ks. taulukko 1). Aineisto 

koostui neljästä eri elementistä. Tärkeimmät ja eniten aineistoa tuottaneet olivat puo-

listrukturoidut haastattelut eli lomakepohjaiset käytettävyyskyselyt. Niiden kysymys-

patteristot mietin tutkimuksen yhteydessä (liitteet 1 ja 2) ja lisämateriaalia sain kah-

della teemahaastatteluilla sekä erilaisilla vapaamuotoisilla keskusteluilla loppukäyttä-

jien kanssa eli avoimilla haastatteluilla ja omilla havainnoilla. 

Analyysin lähestymistavaksi otin ymmärtämiseen pyrkivään lähestymistavan, joka tu-

kee laadullista tutkimusmenetelmää. Analyysissä pohdin useita eri menetelmiä, joita 

Hirsijärvi ja muut kuvaavat (2009, 224) seuraavasti: teemoittelu, tyypittely, sisällö-

nerittely, diskurssi- ja keskusteluanalyysi. Teemoittelun avulla pyrin etsimään aineis-
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tosta aiheita, jotka toistuvat, ja siten muodostamaan teemoja ja edelleen ryhmittele-

mään niitä. Muutosvastarinta ja se mitkä seikat vaikuttavat käytön aktiivisuuteen oli-

vat ensituntumalta mielenkiintoista selvittää. Teemoittelussa on huomioitu nimen-

omaan asetetut tutkimuskysymykset. 

Taulukko 1.  Opinnäytetyön tietovarastotaulukko 

Tietotyyppi Määrä Tiedon lähde Tiedon tarkoitus Ajankohta 

Avoin haastattelu ja 

havainnointi 

useita Keskisuomalainen-konsernin hen-

kilöstö lähi- ja sisäpiirissä 

IT-palvelutoiminnan 

selvitys loppukäyttä-

jän näkökulmasta 

2017–2019 

Oma havainnointi useita Keskisuomalainen-konsernin hen-

kilöstö lähi- ja sisäpiirissä 

Käyttökokemuksien 

selvitys/havainnot 

2017–2019 

Käytettävyyskysely 1  311 Keskisuomalainen-konsernin hen-

kilöstö  

Pohja- ja vertailutie-

don hankinta 

20.4.2018–

13.05.2018 

Käytettävyyskysely 2  254 Keskisuomalainen-konsernin hen-

kilöstö 

Päivitetyn tiedon han-

kinta 

17.12.2018–

14.1.2019 

Vertailuanalyysi 1 Yritys X / asiakaspalvelupäällikkö Vertailuanalyysi: Pal-

velukeskus ja X/SD 

15.1.2019 

 

Vertailuanalyysi 1 Yritys Y / Helpdesk-päällikkö Vertailuanalyysi: Pal-

velukeskus ja Y/SD 

21.1.2019 

Teemahaastattelu 1 Johto: Talousjohtaja Linnavirta H. 

SWOT-tekniikka 

Johdon näkökulma 

Palvelukeskuksesta 

14.1.2019 

Teemahaastattelu 2 IT-johto: Torila A. & Nieminen T. 

SWOT-tekniikka 

IT-organisaation joh-

don näkökulma Palve-

lukeskuksesta 

24.–26.1.2019 

Teemahaastattelu 18 IT-organisaatio IT-organisaation näkö-

kulma palvelukeskus-

ratkaisuun 

24.–26.1.2019 

Teemahaastattelu 1 Johto ja Digiyksikkö: Hakaniemi K. 

SWOT-tekniikka 

Digiyksikkö ja johdon 

lähestymiskulma Pal-

velukeskukseen  

28.1.2019 

Hankitun tiedon jalos-

taminen 

1 Tutkimusyhtiö IRO Research: laa-

dullinen tutkimuspäällikkö Sydän-

maanlakka Elina 

Hankittujen tietojen 

analyysi- ja synteesi-

suunnitelman avulla 

oleva jalostus 

30.1.2019 
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Vertailuanalyysi 
 

Vertailuanalyysi (benchmarking, bechmarkkaus) on prosessi (Kuvio 2), jossa tunniste-

taan, opitaan ymmärtämään ja soveltamaan parhaita käytäntöjä ilman toimiala- tai 

maantieteellistä rajausta. Vertailuanalyysin tavoitteena on oman organisaation suori-

tuskyvyn parantaminen. Onnistunut vertailuanalyysi vaatii nöyryyttä sen myöntä-

miseksi, että toiset tekevät jotain paremmin. Se vaatii riittävästi viisautta sen oppimi-

seen, kuinka päästä samalle tai korkeammalle tasolle kuin vertailun vastapuoli on. 

(Tuominen 2011, 5.) 

 

Kuvio 2. Vertailuanalyysin prosessi 

Kayn (2007) mukaan onnistunut vertailuanalyysi auttaa muun muassa seuraavissa asi-

oissa: 

 
• Auttaa organisaatiota ymmärtämään omat vahvuutensa ja heikkoutensa eli on 

prosessina niin sanottu SWOT-analyysi, jolla haetaan organisaation sisäiset 

vahvuudet ja heikkoudet ja ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 

• Auttaa organisaatioita tunnistamaan, millainen suoritustaso on todella mah-

dollista ja kuinka paljon omaa toimintaa voi kehittää vertaamalla parhaisiin 

käytäntöihin ja muihin organisaatioihin. 
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• Auttaa organisaatioita parantamaan kilpailuetuaan virkistämällä jatkuvan toi-

minnan parantamista ja kilpailutason korottamista. 

• Uusien standardien ja tavoitteiden myötä auttaa organisaatiota tuottamaan 

parempaa palvelua ja laatua kustannustehokkaammin. (Kay 2007, 22.) 

Vertailuanalyysi voidaan jaotella kahteen kategoriaan: sisäiseen ja ulkoiseen vertai-

luanalyysiin. Toiminnallinen vertailuanalyysi on ulkoisen vertailuanalysoinnin ala-

luokka. Toiminnallinen vertailuanalysointi vertaa omia toimintoja parhaiten suoriutu-

viin organisaatioihin ilman toimialarajausta. Toiminnallisessa vertailuanalyysissä huo-

mion kohteena ovat erityisesti työskentelyprosessit, joita voidaan parantaa riippu-

matta toimialasta. Vertailuanalyysin etuna on sen innovatiivisuus, ja se koskee sekä 

prosessia että tuotteita. Se ei ainoastaan tehosta vanhoja käytäntöjä, kuten sisäinen ja 

ulkoinen vertailuanalysointi, vaan antaa mahdollisuuden uusien ratkaisujen, tuottei-

den ja palvelujen tuottamiseen. (Kay 2007, 22-23.) 

Vertailuanalyysiin liittyy myös riskejä, jotka on syytä tiedostaa. Suurimpia ongelmia 

onnistumisen tiellä ovat aikarajoitteet, kilpailuasetelman luomat rajoitteet, johdon si-

toutumisen puute, muutosvastarinta, huono suunnittelu ja lyhytjänteinen tavoitteiden 

asettelu. On myös muistettava, ettei välttämättä ole vain yhtä parasta käytäntöä, sillä 

yksilöt ja organisaatiot poikkeavat muiltakin osin kuin ulospäin nähtäviltä toiminnoilta. 

Tämän vuoksi erinomaisia tuloksia aikaansaava toimintatapa tulee nähdä yhtenä, 

mutta ei ainoana, tapana saavuttaa tulostaso. Liiallinen vertailuanalysointi voi myös 

vähentää toimialan monimuotoisuutta, mikä voidaan nähdä haitallisena kehityksenä. 

(Kay 2007, 22.) 

3 Palvelukeskus ja palveluhallinnan viitekehys ITIL 
 

3.1 ITIL-viitekehys IT-palvelukeskusratkaisujen pohjana 
 

ITIL:n syntyhistoria 

Britannian valtionhallintoon kuuluva Central Computer and Telecommunication 

Agency (CCTA) kehitti 1980 – 1990-luvuilla hallituksen toimeksiannosta ITIL-järjestel-

män. Sen ensimmäinen versio oli valmistuessaan V1. ITIL (Information Technology Inf-

rastructure Library) pyrkii tarjoamaan järjestelmällisen lähestymistavan laadukkaiden 
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IT- (Information Technology) eli tietotekniikkapalveluiden tuottamiseen. IT-termiä käy-

tetään yleisesti suomenkielisessä kirjallisuudessa ja puheessa. 

 ITIL-kirjaston tavoite on tuottaa viitekehyksiä parhaille käytännöille, ja myös käytän-

nön kokemuksiin lähestyvän lähestymistavan ja filosofian. CCTA vaihtoi nimeään 

vuonna 2000, ja se on nykyään Office of Government Commerce (OGC). ITIL on päivi-

tetty kahdesti, ensimmäisen kerran vuosina 2000–2002, jolloin syntyi versio kaksi (V2), 

ja toisen kerran vuonna 2007, ja jolloin syntyi versio kolme (V3). Sitä päivitettiin 

vuonna 2011 ja syntyi nyt käytössä oleva päivitys versioon kolme, tosin sanoen ITIL 

2011 Edition. (Bon 2009, 13; Global Standards and Publications Edition 2018-2019 

2017, 62.) 

AXELOS ITIL:n omistajaksi 

Britanniassa olleet yhtiöt Her Majesty’s Government (HMG) ja Capita Plc. yhdistyivät 

vuonna 2013, ja liitoksessa syntyi AXELOS-yhtiö, joka nykyään omistaa ITIL-kirjaston. 

AXELOS:in tuotesalkkuun kuuluvat ITIL®, PRINCE2®, MSP® ja RESILIA®. PRINCE eli PRo-

jects IN Controlled Environments on projektijohtamisen parhaiden käytäntöjen "de 

facto"-standardiksi kehittynyt prosessipohjainen lähestymistapa ja menetelmä, eli 

projektijohtamisen työkalu (Verkkojulkaisu parhailla käytännöillä lisää voimaa 2018.) 

MSP eli Managing Successful Programmes (MSP) luo rakenteelliseen viitekehyksen kai-

ken kokoisille organisaatioille kaikilla toimialoilla. Se on strategian ja päätösten luonti-

työkalu, jonka avulla luodaan ja parannetaan käytäntöjä, tarjotaan tulevaisuuden pa-

rempia ratkaisuja ja tehokkuutta. RESILIA on kokoelma, joka tarjoaa kyberturvallisuu-

teen liittyviä parhaita käytäntöjä, eli tietoturvatyökalu. AXELOS:n tehtävänä on hallin-

noida, kehittää ja laajentaa ITIL-tuotetta nimeltä ”Global Best Practice Portfolio” eli 

julkisia parhaiden käytäntöjen tuoteperhettä. Samoin sen tavoite on nopeuttaa ja ke-

hittää IT-laadun tarkkailuun liittyviä parhaita käytäntöjä. (About Axelos n.d.) Yhteenve-

tona voidaan todeta, että AXELOSin omistama ITIL on kaupallinen tuote ja siihen olen-

naisesti kuuluvat kirjojen ja dokumenttien tuottaminen ja myyminen, ITIL-käytäntei-

den tuotteistaminen, koulutukset ja sertifioinnit sekä konsultointi. 

ITIL ja sen hyödyntäminen PK-yrityksissä 

Useat PK-yritykset (pienet ja keskisuuret yritykset) ovat käyttäneet jo vuosia ITIL-tyyp-

pisiä käytäntöjä palvelukeskus-, Helpdesk- tai Servicedesk-ratkaisuissaan. Kuitenkin 
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käytänteet ovat muodostuneet yritysten omien kehitysprojektien ja päätelmien loppu-

tuloksena tai ulkopuolisten konsulttien avulla, joilla on ollut ITIL-metodit taustana. 

Näin ollen ne eivät ole olleet virallisia ITIL-käytänteitä, ja muodostuneet ITIL:stä riippu-

mattomista syistä. Käytänteet ovat siis olleet ITIL-käytänteiden kaltaisia, ja ne on ha-

vaittu yrityksissä toimiviksi käytännöiksi. Näin ollen yritykset ovat käyttäneet ITIL:iä 

joko osittain tai tietämättään. Käytännössä yritysten IT-ratkaisut ja niiden perusteet 

muuntuvat ITIL-pohjaisista ”hyvät käytännöt” eli ”Good Practices” -asetelmista ”par-

haimmiksi käytännöksi” eli ”Best Practices” -käytäntöön, toisin sanoen niiksi käytän-

nöksi, joita reaalielämässä IT-ympäristöissä käytetään. ITIL-kirjasto on laaja ja parhai-

ten siitä saa hyödyn, kun siitä ottaa omaan yritykseen soveltuvimmat käytänteet käyt-

töön. AXELOS on myös kaupallistanut ITIL-tuotettaan, muuttamalla aiemmin käytössä 

olleen termin ”hyvät käytännöt” kaupallisemmaksi ”parhaat käytännöt” – termiksi, jo-

ten voidaan käyttää IT-järjestelmien suunnittelussa ja implementoinnissa eli käyttöön 

otossa sekä optimoinnissa ”Best Practices” –termistöä sekä toimittajan kaupallisesta 

näkökulmasta, että hankkijan toimivuuden näkökulmasta. 

3.2 ITIL-konsepti kiteytettynä 

 

ITIL on parhaat käytännöt –julkaisuja ja toimintamalleja IT-palveluhallintaan. IT-palve-

luhallinta on joukko laadukkaita palveluja, jotka tuottavat arvoa asiakkaalle. 

 ITIL ohjeistaa, eikä vaadi, kuinka voidaan toteuttaa ja ottaa käyttöön laadukkaita pal-

veluja, prosesseja, toimintoja (funktioita) ja muita tarpeita. ITIL viitekehys perustii ITIL-

elinkaarimalliin ja se sisältää viisi eri elinkaaren vaihetta, joista jokaisesta on oma jul-

kaisu. Sen lisäksi on täydentäviä ITIL-julkaisuja, jotka ohjeistavat teollisuussektoria, or-

ganisaatiota, toimintamalleja ja teknologia-arkkitehtuuria. (OGC 2011, 356.) 

ITIL yhteydessä tuodaan usein esille käsitteet management ja governance, esimerkiksi 

IT Service Management ja IT Service Governance. Niiden käännös suomennettuna on 

lähes sama eli IT-palveluhallinta. Kuitenkin niillä on IT- ja ITIL- yhteydessä eri merkitys. 

Governance tarkoittaa ITIL-ympäristössä hallinnollista hallintamallia. Se varmistaa, 

että palveluun käyttöön kuuluvat strategiat ja käytännöt ovat otettu käyttöön, ja että 

tarvittavia prosesseja seurataan virheettömästi. Hallintamalliin kuuluvat roolit ja vas-
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tuut, laadun mittaaminen ja raportointi sekä tunnistaa ja ratkaista kaikki havaitut häi-

riöt. 

Management on vastaavasti teknistä ja fyysistä hallintaa, joka pyrkii varmistamaan, 

että IT-palvelut täyttävät laadukkaasti ne prosessit ja tehtävät, joihin ne ovat valjas-

tettu. (Bon 2007, 145.) 

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksessa IT-palvelupyyntöjen hallinta ja rat-

kaisu on management-osuutta ja Palvelukeskuksen digistrategian luonti on gover-

nance-osuutta. 

3.3 ITSM-rakenne ITIL-viitekehyksen laajentajana 

 

ITSM eli IT service management on konsepti, joka kuvaa strategista lähestymistapaa 

suunnitella, toimittaa, hallita ja parantaa organisaation liiketoimintaa IT:n avulla. ITSM 

sisältää kaikki tarvittavat aktiviteetit ja prosessit, jotka tukevat palveluja: palveluhallin-

nasta muutoshallintaan, ongelmien ja häiriöiden hallintaa, laitteistojen hallintaa ja tie-

tämyshallintaa eli ongelman ratkaisutietopankkia koko niiden elinkaaren ajan. ITMS 

antaa ohjausta muun muassa siitä, kuinka IT-palvelukeskuksessa työt pitää roolittaa 

IT-palvelukeskuksen ja sen organisaation resurssien kesken niiden asiantuntemuksen 

mukaan. Samoin kuinka määritetään mittareita, joilla seurataan IT-palveluntarjoajan 

laatua ja tehokkuutta. ITSM auttaa siinä, että liiketoiminta saa sen tarpeen mukaiset 

palvelut, saadaan ennustettavat IT-suorituskyvyt ja kustannukset sekä löydetään teki-

jät, joilla kehitetään jatkuvan palvelun parantamisen osa-aluetta. Tavoitteena on 

päästä eroon tulipalojen eli yllättävien IT-häiriöiden sammuttamisesta, jolloin aikaa jää 

strategioiden suunnitteluun. (ITIL 2018.) 

3.4 ITSM-konsepti ja siihen liittyvät prosessit 

 

Organisaatiot tuottavat eri palveluita, joilla asiakas saa arvoa ja tietoa tarpeeseensa. 

Organisaation pitää kontrolloida ja hallita omistamiaan IT-palveluja. Se tapahtuu oh-

jaamalla ja mittaamalla palveluiden määrää ja niiden suorituskykyä, tarvittaessa vaih-

taa niitä ja olla tietoisia, mitä tapahtuu, kun ilmenee häiriöitä. ITIL on määritellyt seit-

semän pääkategoriaa näille prosesseille, mutta eri ITSM-viiterakenteissa niitä esiintyy 
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useina eri variaatioina. (ITIL 2018.) 

 

Muutoksen hallinta 

Kun palvelu ei vastaa liiketoiminnan tai asiakkaan tarpeisiin, niin sitä pitää muuttaa, 

laajentaa tai muulla tavoin muuttaa. IT:n pitää määrittää kuinka nämä muutokset vai-

kuttavat palvelun käyttöönottoon ja implementoida eli ottaa käyttöön siten, että ne 

vastaavat uusia asiakkaan tarpeita. Seuraava tärkeä vaihe on seurata, ovatko halutut 

muutokset toteutuneet. Versionhallinta voidaan liittää osana muutoksen hallintaan tai 

se voidaan käsitellä omana prosessinaan. (ITIL 2018.) 

 

Laitehallinta 

Laitteet ja ohjelmistot mahdollistavat ja toteuttavat palvelujen toiminnan. Organisaa-

tiolla pitää olla tiedossa, mitä laitteita ja ohjelmistoja se omistaa. Laitekantaa pitää 

seurata, esimerkiksi pitää tietää milloin laitteen takuu tai huoltosopimus päättyy ja se 

pitää uusia. Ohjelmistolisenssejä pitää seurata ja niitä pitää uusia, kun niiden voimas-

saolot päättyvät. Kaikki tämä omistettu tai liisattu (lainattu) omaisuus ja kuinka ne toi-

mivat keskenään selviää toimivassa organisaatiossa laitehallinnan avulla. (Bon 

2007b,324; ITIL 2018.) 

Konfiguroinnin hallinta 

Kapasiteetinhallinta ja laitehallinta muodostavat kokonaisuuden, joka on konfiguraati-

onhallinta. Ne voivat olla sekoitettuja tai erillisiä prosesseja. Kun konfiguroidaan IT-

palvelu, niin silloin määritellään laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvät asetukset toimi-

viksi ja vastaamaan liiketoiminnan omia tai asiakkaan tarpeita. Konfigurointi-määrityk-

set ovat muutettavia, ja ne voi muuttaa ketterän ja kustannustehokkaan järjestelmän 

pääkäyttäjät. Huonosti suunnitellussa järjestelmässä muutoksen voi tehdä ohjelmisto-

koodin tekijä, ja tämä ratkaisu on hidas ja kustannustehoton. (ITIL 2018.) 

Projektin hallinta 

IT-palvelutransitio (palveluvaihto) tapahtuu palvelun elinkaaren eri vaiheiden välillä eri 

https://searchcio.techtarget.com/definition/change-management
https://searchitoperations.techtarget.com/definition/configuration-management-CM
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aikoihin ja erilaisella nopeudella. Kun projektin hallinnasta vastaavalla on riittävät tai-

dot ja kyvyt, niin silloin IT- organisaatiot pystyvät ylläpitämään laadukkaita palveluja ja 

estämään ongelmia, kuten IT-palveluiden vanhenemisia tai epäolenaisen IT-palvelui-

den tuottamista. (ITIL 2018.) 

Tietämyskannan hallinta 

 Tietämyskanta (FAQ eli frequently asked questions eli Suomeksi UKK eli usein kysytyt 

kysymykset) sisältää muiden ITSM-prosessien dokumenttien hallintaa. Sen avulla pyri-

tään välttämään kaksinkertaista tai monikertaista työtä ja tuottamaan tietoa liiketoi-

minnan ja organisaation resursseille sekä palvelua ostaville ja käyttäville asiakkaille. 

(Bon 2007b, 158; ITIL 2018.) 

Häiriöiden hallinta 

Kun IT-palveluun tulee häiriö ja sen suorituskyky heikkenee tai ohjelmisto vanhenee ja 

se pitää päivittää, niin IT-palvelukeskuksen pitää toimia prosessin mukaisesti. Proses-

sia IT-palvelukeskuksen pitää löytää ongelman syy, huolehtia, että palvelu on edelleen 

käytettävissä ja tehdä parannuksia sekä huolehtia ohjelmistomuutoksista, jotta vas-

taavia tilanteita ei enää sattuisi. (ITIL 2018.) 

Ongelmien hallinta 

Ongelma on häiriön juurisyy eli sen äiti, ja kaikki häiriöt alkavat ongelmasta. IT-organi-

saatio saattaa korjata häiriön, mutta ei korjaa sen aiheuttajaa eli ongelmaa, joka ai-

heuttaa myöhemmin uusia häiriöitä. Sen vuoksi ongelman hallinta on menetelmä, jolla 

voidaan korjata pysyvästi haasteet ja siten palvelun jakelu ja suorituskyky paranevat. 

(ITIL 2018.) 

3.5 ITIL-viitekehyksen uudet ominaisuudet 

 

ITIL:stä on tulossa 12 vuoden tauon (oma havainto: IT-maailmassa hyvin pitkä aika) jäl-

keen uusi versio eli ITIL V4. Se julkaistaan ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 en-

simmäisellä vuosikvartaalilla eli tammi-maaliskuun aikana. ITIL V4 –konsepti käsittää 

seuraavia teemoja, kuten ketteryys, ketterä kehittäminen (Agile Development), De-

vOps, lean tuotanto, palvelittomat ratkaisut, säilöt, mikropalvelut ja monipilviratkai-

sut. (Watts 2018) 

https://searchitoperations.techtarget.com/definition/IT-incident-management
https://searchitoperations.techtarget.com/definition/IT-incident-management
https://searchitoperations.techtarget.com/definition/IT-incident-management
https://searchitoperations.techtarget.com/definition/IT-incident-management
https://searchitoperations.techtarget.com/definition/IT-incident-management
https://searchitoperations.techtarget.com/definition/IT-incident-management
https://searchwindowsserver.techtarget.com/definition/problem-management
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ITIL V4 ja sen ydin 

ITIL V4:n ydinelementtien oletetaan olevan samat kuin ITIL V3:ssa, kuten kuviosta 3 

voidaan todeta. ITIL V4:n versio tulee yksinkertaisesti sisältämään uutta materiaalia, 

jotka ovat uusia parhaita käytäntöjä. ITIL V4 -mallia on päivitetty ja laajennettu ITIL V3 

Foundation 11 -versiota (ks. kuvio 3). ITIL V4 sisältää uuden kerroksen palvelustrate-

gia-, palvelusuunnittelu-, palvelutransitio-, palvelutuotannonkerroksen ja jatkuvan pal-

velun parantaminen -kerrosten välissä. Se käsittää seuraavia hallintamalleja: 

• projektien, valvontojen ja tapahtumien sekä häiriöiden hallinta 

• toimittajien, palvelusopimusten, palvelusalkkujen (tarjottavat palvelut) hallinta 

sekä palvelujen saatavuudenhallinta (käytettävyys) 

• muutoshallinta, ratkaisutietokannan hallinta, versioiden ja käyttöönoton hal-

linta 

• palveluiden testaamisen ja validoinnin (oikeellisuuden) hallinta 

• konfiguroinnin hallinta. 
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Kuvio 3. Uudistunut ITIL V4-portfolio (ITIL V4: Intro to the 2019 ITIL Update 2018) 

 

Mikropalvelut ja ITIL V4 

ITIL V4 tarjoaa parhaita käytäntöjä mikropalveluille (microservices), koska ne ovat 

nousemassa ”de facto” -standardiksi. Pienempien palveluiden suunnittelu, koodaami-

nen, julkaisu ja ylläpito ovat helpompaa ja näin ollen uusien palveluiden tuominen 

tuotantoon on nopeampaa, kun ne tuotetaan laadukkaasti. 

DevOps - ohjelmistokehittäjän uusi työkalu 

DevOps-konsepti (ks. kuvio 4) perustuu vuonna 2008 Shaferin ja Deboisin lanseeraa-

maan käsitteeseen "Agile Infrastructure" eli ketterä infrastruktuuri. DevOps tarkoittaa 

kehittämistä ja tuotantoa eli development and operations. Se on toimintamalli digipal-

veluiden ketterään tuottamiseen. DevOps pyrkii edistämään palveluiden kehitys- ja 

tuotantotoimintojen keskinäistä vuoropuhelua. Sen tavoitteena on luoda paremmat ja 
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nopeammat prosessit (ohjelmistojen kehitys, testaus ja julkaisu), jotka toimittavat 

muutoksia tuotantoon. Tämä tapahtuu infrastruktuurin hallinnan työvälineiden auto-

matisoinnilla. 

 

Kuvio 4. DevOps-konsepti 

DevOp-konseptin tärkeimmät käytännöt ovat jatkuva integraatio (continuous integra-

tion) ja jatkuva toimitus (continuous delivery). Tavallisessa ohjelmistokehityksessä 

haasteet ovat olleet ohjelmistokehityksen ja tuotannon keskinäinen yhteistyö ja vai-

heistettu vesiputousmallinen työskentely. DevOps:n jatkuvassa integraatiossa uudet 

kehitetyt toiminnallisuudet ja tai virheiden korjaukset viedään heti kehityksen yhtey-

dessä osaksi toimivaa ohjelmistoa. DevOps:n jatkuva toimitus pitää sisällään ne toi-

menpiteet, joiden avulla uusi versio ohjelmistosta viedään tuotantoon. Jatkuvan tuo-

tannon perusperiaatteena on automatisoida ja näin nopeuttaa tuotantoon vientiin liit-

tyviä tehtäviä mahdollisimman paljon esimerkiksi automaattisen testauksen keinoin. 

DevOps:n muuttaa ohjelmiston tuottamisen filosofiaa. Se on kulttuurin muuttamista 

aikaisemmasta siilomaisesta palveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta prosessimai-

seen ja yhteistyötä kannustavaan toimintamalliin. Siilomaisessa palveluiden tuottami-

sessa haasteena on tiedon läpinäkyvyys prosessiketjusssa. Sen tavoite on saada kehi-

tyksen ja ylläpidon tehtävät ja työkalut liittymään saumattomasti yhteen, kuten kuvi-

ossa 4 visualisoidaan. 

Lean ja lean startup -toimintatavat palveluiden tuottamisessa 
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Lean-tuotanto tai toimintatapa on filosofia, joka tähtää turhien prosessien poistami-

seen ja kustannustehokkuuteen. Se pitää turhana mitä tahansa toimintaa, joka ei 

tuota arvoa asiakkaalle. 

 Lean-startup on toimintamalli, jolla uusia palveluita kehitetään normaalia tuotantoa 

nopeammin. Toimintamallissa haastatellaan asiakkaita ja pyritään nopeasti vahvista-

maan ja korjaamaan olettamukset. Näin varmistetaan asiakastarpeen ymmärtäminen 

ja uuden palvelun palvelukehitys perinteistä tuotekehitystapaa pienemmillä resurs-

seilla ja nopeammalla aikataululla. (Verkkojulkaisu parhailla käytännöillä lisää voimaa 

2018.) 

4 Parhaat käytännöt ITIL-viitekehyksessä 
 

4.1 IT-palveluhallinta 
 

Van Bonin, de Jongin, Kolthofin, Pieperin, Rozemeijerin, Tjassingin, van der Veenin & Ver-

heijenin (2007) mukaan organisaatiot ovat yhä useammin riippuvaisia IT:stä kehittäes-

sään ja toteuttaessaan liiketoimintansa ja sen tavoitteitaan. Koska lisääntynyt riippu-

vuus on saanut aikaan lisääntyneen tarpeen liiketoiminnan tavoitteita ja tarpeita tuke-

vaan IT-palveluun, niin sen merkitys on korostunut. Vastaavasti asiakkaiden vaatimuk-

set ja odotukset pitää ottaa herkemmällä kädellä huomioon, jotta ne voidaan toteut-

taa IT:n avulla. Näiden seurauksena vuosien aikana on painotus muuttunut yksittäis-

ten IT-sovellusten kehittämisestä kokonaisvaltaisempaan IT-palveluiden hallintaan. IT-

sovellusten heikkoutena on niiden ajatusmalli ja lähtökohta, eli ne ovat yksittäisiä so-

velluksia, ja siksi ne edistävät liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista vain silloin, kun 

ne ovat käytettävissä. Kun sovelluksia on pakko päivittää esimerkiksi lainsäädännöllis-

ten syiden vuoksi tai niissä on vikatilanne, ja niitä ei voi käyttää, niin ne vaativat taus-

talleen osaavat ja toimintakykyiset ylläpito- ja tukitiimit. (Van Bon, de Jong, Kolthof, 

Pieper, Rozemeijer, Tjassing, van der Veen & Verheijen 2007, 31.) 

Hochstein, Zarnekow ja Brenner (2005) ovat todenneet, että IT-palvelujen tarjonta 

voidaan varmistaa vain IT-hallinnalla, jossa asiakkaan palvelu on kaiken ydin. Se tapah-

tuu muuntamalla teknisesti orientoitunut teknologiasuuntainen IT-osasto (IT-nörtit) 
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asiakasta kuuntelevaksi IT-palveluja tarjoavaksi ja tukevaksi osastoksi. IT-osasto tuot-

taa laadukkaita ja täsmällisiä ratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet. Jotta IT-

osaston tuottaman palvelun laatu on hyvää, niin IT-osaston pitää sopeutua ympärillä 

vallitsevien prosessien muutoksiin. IT-palveluhallinta lähestyy aktiivisia IT-prosesseja, 

ja IT-palvelut tukevat organisaation rakennetta. IT-palveluhallinta ei edellytä minkään 

tietyn teknologian käyttöä, vaan tarjoaa seuraavat viitekehykset, joita kukin organisaa-

tio voi hyödyntää: IT-aktiviteettien jäsentäminen ja ryhmittäminen. IT-henkilöstön, or-

ganisaation asiakkaiden ja teknisen infrastruktuurin käyttäjien välisen kanssakäymisen 

organisoiminen. (Hochstein, Zarnekow & Brenner 2005, 1.) 

4.2 Prosessi ITIL-konseptissa 
 

Prosessi perustuu toimintoihin, joiden lopputulos tiedetään. Toiminnoilla on siten en-

nalta määritelty lopputulos. Kun toiminnot liittyvät toisiinsa rakenteellisesti ja loogi-

sesti, niin syntyy prosessi. Prosessi kuvaa ja selkeyttää, kuinka työ tehdään organisaa-

tiossa. Ne ovat jäsenneltyjä tapahtumaketjuja, joihin organisaatiot laittavat resursseja 

saavuttaakseen asiakkaalle lisäarvoa ja panostukselleen kannattavuutta. Jotta asia-

kasnäkökulma saavutetaan, niin se pitää ottaa huomioon prosessien määrittämisessä. 

(Davenport 1993, 7.) 

Jotta organisaatio menestyy, niin prosesseihin pitää panostaa ja ne pitää suunnitella 

huolellisesti ja laadukkaasti. Hyvin toteutetut ja hallinnoidut prosessit parantavat or-

ganisaation suorituskykyä. Tämä koskee myös IT-palveluja tuottavia organisaatiota. 

Näin ollen IT-organisaatiolle on tuotettu parhaiden käytäntöjen prosessit ja ne ovat 

yleisiä IT-alalla, ja tästä löytyy syys-yhteys ITIL-konseptiin. (Bon ja muut 2007, 8.) 

4.3 Palvelu ITIL-viitekehyksessä 
 

Palvelu on terminä monimerkityksinen, ja sille löytyy useita eri määritelmiä. Mikään 

määritelmä ei ole vakiintunut, mutta niissä tulee esiin asiakas ja palvelun tuottama li-

säarvo asiakkaalle. Grönroos ja Tillman (2009) kuvaavat palvelua prosessina, joka on 

sarja aineettomia toimintoja, joilla tuotetaan ratkaisut asiakkaan ongelmiin. Grönroo-

sin ja muut mukaan palveluksi ymmärretään asiakaan saamaa palvelua palveluntuot-
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tajalta, mutta se voi olla lisäksi fyysisten resurssien, hyödykkeiden tai järjestelmien vä-

listä palvelua. (Grönroos & Tillman 2009, 77.) 

ITIL-mallin palvelu 

ITIL-malli määrittelee palvelun ja palvelut seuraavasti: 

• Palvelujen tehtävänä on helpottaa päämäärien saavuttamista. 

• Palvelu on keino tuottaa asiakkaille (lisä)arvoa ilman että asiakas vastaa palve-

lun tuottamiseen liittyvistä kustannuksista ja riskeistä. 

• Palveluiden tehtävänä on helpottaa päämäärien saavuttamista kehittämällä 

niihin olennaisesti liittyvien toimenpiteiden suorituskykyä. 

• Palvelut vähentävät sääntelyn, rahoituksen ja kapasiteetin puutteen tai teknis-

ten rajoitteiden aiheuttamia vaikutuksia. 

• Toimivat palvelut aikaansaavat haluttujen ja tavoiteltujen tulosten todennäköi-

syyden kasvamisen. 

• Toimivat palvelut parantavat ja nostavat toimenpiteen (prosessin) suoritusky-

kyä ja palvelu voi olla itse prosessin suorittaminen. (OGC 2011, 13.) 

 
Kuten on havaittu, niin palveluilla ja IT-palveluilla, pyritään tuottamaan lisäarvoa asiak-

kaille. IT-organisaatiot ovat tuottaneet aikaisemmilla vuosikymmenillä laitteistoja, oh-

jelmistoa ja järjestelmiä, mutta tilanne on muuttunut 2000- ja 2010-luvulla, koska lii-

ketoiminta on muuttunut ja kasvanut entisestään, ja maailman on globalisoitunut ja 

digitalisoitunut. OGC:n mukaan IT-palvelu on IT-palveluntuottajan tarjoama palvelu, 

joka koostuu IT:n ihmisten ja prosessien perheestä. IT-palvelu, jota tarkastellaan asia-

kasnäkökulmasta, tukee asiakkaan ja sen sidosryhmien (muiden asiakkaiden) liiketoi-

mintaprosesseja. Palvelutasotavoitteet – yleisesti käytössä oleva Service Level Agree-

ment (SLA) – tulisi määritellä palvelutasosopimuksessa. SLA ilmaisee sovitun palvelun 

vasteajan tarjoajan ja asiakkaan välillä. Esimerkiksi kuinka nopeasti eri prioriteetilla 

olevat häiriöt aletaan korjata, ja milloin ne pitää olla korjattuna. 

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksessa SLA on määritelty, mutta mittaria ei 

käytetä raportointiin tai laskutuksen, koska asiakkaat ovat Keskisuomalainen-konser-

nin sisäisiä asiakkaita. Opinnäytetyön johtopäätöksissä otan kantaa, kuinka SLA-omi-

naisuutta voisi konsernissa hyödyntää. 
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Organisaation sisäiset yksikköjen väliset palvelutasotavoitteet määritetään sisäisellä 

hankintasopimuksella - Operational Level Agreement (OLA) (Torkkeli 2018, 35.) Sopi-

musosapuolet sopivat ja hyväksyvät prioriteetit ennakkoon. Sama menetelmä voi olla 

myös muutospyyntöjen ja käyttöoikeuksien toteuttamisessa. On olemassa myös muita 

IT-palveluja, jotka eivät näy asiakkaalle. Näitä kutsutaan IT-taustapalveluiksi, ja niitä 

tarvitsee IT-palveluntuottaja. (OGC 2011, 13.) 

Koska IT tukevoittaa organisaatioiden toimintaa, niin ilman IT:tä on lähes mahdotonta 

toimia. Yhden miehen (ja naisen) yrityksetkin ja itsenäiset ammatinharjoittajat tarvit-

sevat IT-palveluita esimerkiksi kirjanpidossa, asiakas- ja varastonhallinnasta puhumat-

takaan. IT-palveluiden odotetaan nykyään perus-IT-palvelun lisäksi tarjoavan uusia 

vaihtoehtoja organisaation tavoitteiden täyttämiseksi. Asiakkaat odottavat ja vaativat 

yhä laadukkaampia ja ketterimpiä IT-palveluita kustannustehokkaammin. Tämän seu-

rauksena IT-palveluiden tarjoajat eivät voi keskittyä pelkkään tekniikkaan ja oman ar-

vonsa esiintuomiseen. Heidän pitää tuottaa IT-palvelut korkeatasoisella laadulla, ja 

asiakkaalle sopivilla kustannuksilla sekä keskittyä asiakassuhteiden luomiseen ja ennen 

kaikkea niiden säilyttämiseen. Asiakas on keskiössä ja hänen tarpeitaan pitää kuun-

nella herkällä korvalla. (Bon ja muut 2007, 35.) 

ITIL määrittelee, että asiakkaan pitää saada laadukasta IT-palvelua. Laatu on palvelun 

erityispiirre, ja sillä täytetään asiakkaan odotukset, ja se on osa laadun määritelmää. 

Laadulla mitataan asiakkaan tyytyväisyyttä. Mittaamiseen voidaan määritellä muu-

tama mittari - Key Performance Indicator (KPI), Yleensä määritellään 4-6 mittaria, joilla 

laatua mitataan. IT-palveluiden laatuominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

• saatavuus 

• ketteryys 

• suorituskyky 

• kapasiteetti 

• turvallisuus 

• tietoturva 

• skaalautuvuus 

• säädettävyys 

• yhteensopivuus 

• konfiguroitavuus 
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• latenssi (viive) 

• käyttäjäystävällisyys 

• käytettävyys 

• käyttöaika. (Bon ja muut 2007, 21.) 

4.4 ITIL-rakenteen ja palveluhallinnan määritelmä 
 

ITIL-viitekehys ja parhaat käytännöt 

ITIL esitellään hyväksi käytännöksi. Se on lähestymistapa tai menetelmä, joka on osoit-

tautunut käytännössä sellaiseksi. IT-palveluja kehittävät organisaatiot käyttävät 

tausta-aineistoina hyviä käytäntöjä, koska ne ovat usein luotettavia aineistoja. 

ITIL-palvelun elinkaari perustuu ITIL:n oleellisiin käsitteisiin. Ne ovat ”palveluhallinta” 

ja siihen liittyvät käsitteet ”palvelu” ja ”arvo”. 

• Palveluhallinta (Service Management) on organisaatiossa olevia lahjakkuuksia, 

jotka tuottavat asiakkaille ja loppukäyttäjille lisäarvoa. 

• Palvelu (Service) auttaa asiakasta saavuttamaan tuloksia ilman palvelun tuotta-

miseen liittyviä kustannuksia ja riskejä. Se tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja pa-

rantaa suorituskykyä sekä poistaa rajoitteita, jolloin saavutetaan halutun tyyp-

pinen tulos helpommin. 

• Arvo on palvelukäsitteen ydin ja asiakkaan näkökulman perusta. Se koostuu 

kahdesta ydinkomponentista: höyty ja takuu (Utility ja Warrantry). Höyty ilmai-

see sen, mitä asiakas saa, ja takuu kertoo, kuinka hyöty saadaan aikaan. (Bon 

2009, 19-20.) 

Palveluhallinta (ITIL-termi) ja palvelukeskus (yleistermi) – termit saattavat mennä se-

kaisin helposti. Opinnäytetyöni on kehittämistyö, ja siinä tutkin Keskisuomalainen-

konsernin palvelukeskusjärjestelmien (IT Servicedesk ja HelpDesk) konsolidointia ja 

uusimista Efecten-palvelukeskusjärjestelmään, jota myös IT-kirjausjärjestelmäksi kut-

sutaan. Efecten palvelukeskusjärjestelmä, toisin sanoen Efecten kirjausjärjestelmä 

käyttää ITIL:in hyviä ja parhaita käytäntöjä soveltuvin osin (ks. esim. Administering 

Efecte Service Management 2018). 
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ITIL-rakenteen määritelmäkirjasto ja niiden merkitys 

ITIL-portfolioon kuuluvat van Bonnin mukaan seuraavat kirjat: 

• ITIL Service Strategy - Palvelustrategia 

• ITIL Service Design - Palvelusuunnittelu 

• ITIL Service Transition - Palvelutransitio 

• ITIL Service Operation -Palvelutuotanto 

• ITIL Continue Service Improvement - Jatkuva palvelun parantaminen.  

ITIL:n määritelmäkirjallisuus korostaa seuraavia näkökulmia: 

• Palvelustrategia on ITIL:ssä palvelun elinkaaren ydin. 

• Palvelustrategia ohjaa muita vaiheita ja on toimintaperiaatteiden ja tavoittei-

den asettamisen vaihe. 

• Palvelustrategia ohjaa palvelusuunnittelu-, palvelutransitio- ja palvelutuotanto-

vaiheita. 

• Palvelusuunnittelu-, palvelutransitio- ja palvelutuotantovaiheiden jatkuva ilmiö 

on sopeutumista ja muunnosta. 

• Jatkuva palvelun parantaminen mahdollistaa oppimisen ja parantamisen, mikä 

vaikuttaa kaikkiin muihin elinkaaren vaiheisiin. 

• Palvelustrategia aloittaa kehittämishankkeet ja projektit ja priorisoi ne yrityk-

sen ja organisaation strategiaan ja sen tavoitteisiin. (Bon 2009, 19-20.) 

 
4.5 ITIL-elinkaarimallin mukainen IT-palvelukeskus 
 

ITIL V3 käsittää ja kuvaa palveluhallinnan struktuurin ja sen, kuinka sen eri alueet ovat 

yhteydessä toisiinsa palvelun elinkaaren ollessa ytimenä ja moottorina. Palvelun elin-

kaari koostuu ITIL-portfolion ja kirjallisuuden mukaan viidestä eri vaiheesta. Jokainen 

vaihe kuvataan omassa kirjassaan, ja vaiheet ovat palvelustrategia, palvelusuunnittelu, 

palvelutransitio eli palvelumuutos, palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen. Vai-

heet ovat kuvattu kuviossa 5, joka kuvaa ITIL-elinkaarimallia. 
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Kuvio 5. ITIL V3 –elinkaarimalli (Bon ja muut 2007, 56; ICT-palvelujen kehittämi-

nen:Vaatimusmäärittely 2012) 

Palvelustrategia 

ITIL-elinkaaren sydän on palvelustrategia, joka ohjaa elinkaaren muita vaiheita sekä 

asettaa toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Sen tavoitteena ja päämääränä on suunni-

tella ja kehittää IT-palveluhallinta organisaation strategiseksi voimavaraksi. Palvelu-

strategia sisältää seuraavat prosessit: IT-palveluiden strategianhallinnan, palveluport-

folion eli palvelusalkun hallinnan, IT-taloushallinnan, kysynnänhallinnan ja liiketoimin-

tasuhteiden hallinnan. (Bon ja muut 2007, 56; OGC 2011, 28.) 

Palvelusuunnittelu 

Kun muodostetaan suunnitelma liiketoiminnan toiminnan tavoitteiden saavutta-

miseksi, niin kyseessä on palvelusuunnittelu. Kun halutaan suunnitella ja kehittää pal-
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veluihin sisältyviä prosesseja, niin palvelusuunnittelu ohjaa niitä toimintoja. Palvelu-

suunnittelu tuottaa uusia palveluja, mutta samalla se kehittää olemassa oleviin palve-

luihin muutoksia ja kehittää niitä asiakkaan tarpeiden tai ympäristötekijöiden mukaan. 

Palvelusuunnittelu sisältää suunnitteluperiaatteet ja eri menetelmät, jolloin syntyy 

ryhmä palveluita, jotka edistävät strategisten tavoitteiden onnistumisen. Palveluita 

hallitaan palvelusalkun avulla, ja palvelusuunnittelu sisältää seuraavat prosessit: suun-

nittelun koordinointi, palveluluettelon hallinta, palvelutason hallinta, saatavuuden hal-

linta, kapasiteetin hallinta, IT-palvelun jatkuvuuden hallinta, tietoturvan hallinta ja toi-

mittajan hallinta. (Bon ja muut 2007, 105; OGC 2011, 28.) 

Palvelutransitio 

Kun uudet tai muuttuneet palvelut otetaan käyttöön tuotannossa, niin se tapahtuu 

palvelutransition, ja sen ohjeistuksen avulla. Sen tehtävänä on varmistaa, että palvelu-

strategiaan määritetyt strategiset arvot toimivat yhä palveluissa sen jälkeen, kun ne 

ovat implementoitu eli otetuttu käyttöön tuotannossa. (Miksi tätä vastaavaa ajatus-

mallia ei hyödynnetä kehitys- ja testiympäristöissä?) 

Onko ITIL liian voimakkaasti tuotantopainotteinen ajatusmalli? Tämä kuitenkin mah-

dollistaa tehokkaan palveluiden käyttöönoton ja toimivuuden. Palvelutransitio tuottaa 

opastusta muutosten hallintaan ja sen avulla voidaan rakentaa palveluhallintaproses-

seja, joilla minimoidaan IT-häiriöitä ja suunnittelemattomia prosessien lopputuloksia. 

Palvelutransitio pyrkii samalla olemaan uutta luova ja parhaimmillaan se onkin inno-

voiva.  

Palvelutransitio sisältää seuraavat prosessit: muutoksen suunnittelu ja tuki, muutok-

senhallinta, palveluomaisuudenhallinta, konfiguraationhallinta, jakelunhallinta, käyt-

töönoton hallinta, palvelun oikeellisuuden tarkastus (validointi), palvelun testaus, 

muutoksen arviointi, tietämyksen hallinta. (OGC 2011, 6-7, 28.) 

Palvelutuotanto 

Palveluita ohjaavat tuotantoympäristössä käytännöt. Niiden sisällön ja merkityksen 

kertoo palvelutuotanto. Sen avulla asiakkaat, käyttäjät, loppukäyttäjät ja palvelun-

tuottajat saavat tiedot, kuinka palveluita voi käyttää (kustannus)tehokkaasti ja tuotta-

vasti. Palvelutuotanto (nimensä mukaisesti) on se vaihe, joka toteuttaa organisaation 

strategiset päämäärät ja tavoitteet. Palveluntuotannon vastuulla on tekniikan ylläpito 
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ja hallinta ja se kerää lisätietoa, jolla helpotetaan organisaation päätöksen tekoa. Se 

myös kerryttää tietoa ja tietämystä päätöksenteon parantamiseksi. Tekniikan riittävä 

toimivuus auttaa asiakastuen ja palveluiden toimivuutta.  

Palvelutuotanto sisältää prosessit ja kattaa seuraavat funktiot: herätteidenhallinta, 

häiriönhallinta, ongelmanhallinta, palvelupyyntöprosessi, pääsynhallinta, palvelupiste, 

tekninen hallinta, IT-käyttöpalvelun hallinta ja sovellushallinta. (Bon ja muut 2007, 

143; OGC 2011, 7, 28.) 

Jatkuvan palvelun parantaminen 

Kun pyritään auttamaan kaikkien ITIL-konseptin aikaisempien vaiheiden toimintaa, 

niin siihen tarvitaan moottori: jatkuvan palvelun parantaminen. Se tehtävä on kuvata 

niitä käytäntöjä, joilla muiden vaiheiden parannuksia ja kehitystä toteutetaan. 

Se toimii palvelujen ja aikaisempien vaiheiden validoijana, virheiden minimoijana ja 

tarkastaa, että palvelusalkku vastaa liiketoiminnan ja organisaation tarpeita, eikä 

päästä salkkua rönsyilemään, jolloin kustannustehokkuus kärsii. Samalla se karsii tar-

peettomia prosesseja ja automatisoi manuaalista ja rutiininomaista käsityötä. (Bon ja 

muut 2007, 173; OGC 2011, 7, 28.) Jatkuva palvelun parantaminen sisältää seitsemän 

askeleen kehittämisprosessin. Sen vastuulla on määritellä ja hallita niitä prosessin as-

keleita, joiden avulla laatua parannetaan. Tämä prosessi mittaa IT-palvelutarjoajan 

suorituskykyä jatkuvasti. Se tekee parannukset tarvittaviin IT-palveluihin ja IT-infra-

struktuuriin (IT:n perusrakenteeseen: työasemat, kannettavat, palvelimet, palomuurit, 

tietoliikenneverkot ja ohjelmistot sekä applikaatiot eli sovellukset) ja niihin kuuluviin 

prosesseihin. 

Sen askeleet 1-6 tunnistavat mitä pitää mitata (1. tunnistus), mitä mitataan (2. määri-

tys), mistä saadaan mittaustieto (3. keräys), miten usein mitataan (4. prosessointi), 

mitä raportoidaan (5. analysointi) ja kenelle ja missä muodossa raportoidaan (6. esit-

täminen). Mittauksia pitäisi auditoida säännöllisesti ja vaihe kuusi (kenelle ja missä 

muodossa tiedot esitetään) kuvaa mittausten laatua. Seitsemäs askel (7. laadukkaampi 

palvelu) kuvaa mitä hyötyä mittaamisesta on ja kuinka sen avulla jatkuvaa palvelun 

laatua voidaan parantaa. (Torkkeli 2018, 28-29.) 

Tavoitteena on nostaa eri vaiheiden ja palveluiden hyötysuhdetta ja saada lisää tehok-

kuutta kustannustehokkaasti. Kehitysvaihtoehdot ja mahdolliset kohteet kirjataan CSI-
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tietokantaan (ITIL Continual Service Improvement). CSI-tietokanta on rakenteellinen 

(strukturoitu) dokumenttikirjasto, jossa ovat tallennetut kehitysehdotukset. (OGC 

2011, 344.) 

Standardimuutos 

Standardimuutos on vakiomuutos, josta on sovittu ja muutoksen tekijälle on annettu 

lupa tehdä muutos etukäteen, ja hän ei tarvitse erillistä lupaa. Standardimuutoksen 

riskit ovat vähäiset. Se on suhteellisen yleinen ja se on useiden organisaation osapuo-

lien tiedossa oleva muutos. Se toteutetaan vakioidun proseduurin (menettelytavan) 

tai työohjeen perusteella. Esimerkiksi salasanan vaihto tai perustyökalut (työasemat 

hankinta) uudelle työntekijälle ovat standardimuutoksia. RFC (Reguest For Change) eli 

muutospyynnöt eivät ole standardimuutoksia, ja ne auditoidaan eli muutosvaiheet kir-

jataan muutoksen teon yhteydessä kunkin järjestelmän auditointiominaisuuksia käyt-

täen, aivan samoin kuten palvelupyynnötkin jäljitetään. (OGC 2011, 344.) 

4.6 IT-palveluhallinta 
 

IT-Palveluhallinta (ITSM, IT Service Management) koostuu prosessista ja käytännöistä, 

jotka mahdollistavat IT-palveluiden tuottamisen. Jokaisen IT-palveluhallinan rajapin-

nan tavoitteena on turvata, että organisaatio voi täyttää liiketoiminnalliset tavoitteet. 

Se tapahtuu määrittelemällä ja toteuttamalla oikeat prosessit, ja niitä toteuttamaan 

ne hallitsevat resurssit ja IT-tekniikat ja -palvelut. IT-palveluhallinta on OGC:n määritel-

män mukaan organisaation liiketoimintavaatimuksien täyttävien laadukkaiden IT-pal-

veluiden käyttöönottoa ja hallintaa. Laadukas IT-palveluhallinta toteutuu, kun IT-pal-

veluntarjoajat yhdistävät rationaalisesti ja järkevästi resursseja, prosesseja ja IT:tä. 

Laadukkaan IT-palveluhallinnan lopputuloksena IT-palveluntarjoaja tuottaa asiakasläh-

töisempiä palveluja, itse palveluiden parempaa hallittavuutta ja ketteriä IT-palveluja. 

(OGC 2011, 16.) 

IT-palveluhallinta -konseptin ympärille on muodostunut ryhmittymiä. Ne pohtivat ja 

kehittävät ITIL-periaatteita. Näitä ryhmittymiä kutsutaan foorumeiksi ja näin on synty-

nyt maakohtaisia foorumeita, kuten Suomessa toimiva ITSMF Finland (itSMF.fi. Terve-

tuloa 2018.) Kansainvälisesti ITIL-palveluhallinta –konseptia läpikäy ja kehittää tahol-

laan ITSMF International -foorumi (The IT Service Management Forum). (Welcome to 



42  

 

 

itSMF International. The IT Service Management Forum 2018.) 

IT-palveluhallinnassa on myös ISO-standardointiorganisaation näkökulma. Totesin jo 

aiemmin, että viitekehyksiä ja stardardeja IT-palvelunhallinnasta ollessa voi olla useita, 

mutta usein tarkoitetaan ISO/IEC 20000 -laatustandardin suosituksia myötäilevää ITIL-

viitekehystä tai -viiterakennetta. (ISO/IEC 20000-standardisarja: IT-palveluiden johta-

minen ja hallinta 2016.) ISO eli International Organization for Standardisation on kan-

sainvälinen standardisoimisjärjestö, joka tuottaa kansainvälisiä standardeja. Huomat-

tavaa on, että ISO:n standardit ovat suosituksia. ITIL ei ole prosessimalli, vaan se on 

kuvaus toiminnoista, dokumenteista, laatumittareista ja monista muista tekijöistä, 

joilla IT-palveluhallintaratkaisut onnistuvat 

 

5  Perinteiset järjestelmät ja pilvipalvelut 
 

5.1 On-Premise -ratkaisut pilvipalvelujen edeltäjänä 
 

Markkinakatsaus ja Keskisuomalainen-konsernin valinta 

On-Premise -termi tuli markkinoille 2010-luvun alussa samaan aikaan kun IT-markki-

noille lanseerattiin Cloud Computing eli pilvipalvelut. Niitä julkaisivat muun muassa 

Amazon, Microsoft ja Google. Vuonna 2018 pilvipalveluiden markkinajohtajia olivat 

Amazon Web Services (AWS) ja Microsoft, ja visionäärinä oli Google. Vakavia haastajia 

ei ollut lainkaan, mutta pikkutoimijoita olivat useat toimijat, kuten muun muassa IBM, 

WMware, Fujitsu, NTT Communicaton, Rackspace ja Vcentury Link. (Gartner Magic 

Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service 2018 2018.) Kuvio 6 havainnollistaa pil-

vipalvelujen markkina-asetelmat vuonna 2018. 
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Kuvio 6. Pilvipalvelutoimittajien markkina-asetelmat elokuussa 2016 (Gartner Magic 

Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service 2018 2018) 

On-Premise -termin tarkoituksena on erottaa perinteiset IT-arkkitehtuuri- ja IT-järjes-

telmäratkaisut IT-markkinoille implementoiduista pilviratkaisuista. (Premise tarkoittaa 

kiinteää tilaa, paikkaa tai paikallisuutta ja Business Premise –termi liikekiinteistöä.) IT-

terminä On-Premise tarkoittaa laitteita ja ohjelmistoja ja niiden lisenssejä, jotka ovat 

yrityksen ja organisaation omissa tiloissa ja yritys omistaa ne. Yritys hallinnoi laittei-

taan ja käyttämäänsä ohjelmistoja sekä vastaa sekä ylläpitää ne itse. 

Tutkimusten ja kaupallisten selvitysten perusteella trendi on, että pilvipalveluna toimi-

vat ohjelmistot yleistyvät nopeasti. Niiden tarkoitus on korvata usein paikallisesti 

asennetut ohjelmistot. Selvityksen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten johdon 

arvion mukaan pilvestä saatavat ratkaisut ovat suosiossa, sillä ne tarjoavat usein edul-

lisemman ja helppokäyttöisemmän vaihtoehdon raskaisiin paikallisesti asennettuihin 
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ohjelmistoihin verrattuna. 

Pilvipalveluiden suosio on suurin Pohjois-Amerikassa (43 %) koko markkinoista. Eu-

rooppa seuraa toisena (38 %) ja seuraavana on Aasia (15 %) loppujen osuuden ollessa 

2 %. Euroopassa Pohjoismaat ovat pilvipalveluiden käyttöönoton edelläkävijöitä, ja 

muualla Euroopassa kasvu on hitaampaa. Muun muassa Saksassa on monikertainen 

määrä keskisuuria yrityksiä verrattuna Pohjoismaihin ja pilvipalvelujen kasvupotenti-

aali merkittävä. 

Pilvipohjaisen IT-palveluhallintamarkkinan (ITSM:n) arvioidaan kasvavan keskimäärin 

16 prosenttia ja pilvipohjaisen identiteetin- ja pääsynhallintamarkkinan (Identity and 

Access Management, IAM) keskimäärin 22 prosenttia Euroopassa vuosina 2016–2021. 

(Cloud-based ITSM market – Global forecast to 2021 2016.) 

Tutkimusten (ks. esim. Cloud-based ITSM market – Global forecast to 2021 (2016) mu-

kaan Keskisuomalainen-konsernin päätös valita pilvipohjainen Saas-pohjainen Efecten 

toimittama ITSM-pilvipalvelu on oikea tulokulma. Efecten ITSM-pilvipalvelusta käyte-

tään Keskisuomalainen-konsernissa nimitystä IT-kirjausjärjestelmä, vaikka se käytän-

nössä sisältää muitakin ominaisuuksia kuin tikettien (IT-häiriöiden) läpikäymisen. 

Tämä valinta (Efecten ITSM-pilvipalvelu) mahdollistaa sen, että Keskisuomalainen-kon-

sernin IT-organisaation tuki-, sovellus ja infratiimi pystyvät tuottamaan kustannuste-

hokkaasti IT-palveluja nyt ja lähitulevaisuudessa. 

5.2 Pilviratkaisut korvaavat On-Premise -ratkaisut 
 

Nykytrendi 

Mingin mukaan nykytrendi on se, että tuotannonohjausjärjestelmien (ERP: Enterprice 

Resource Planning) tavoitteena on integroida kaikki liiketoiminnan prosessit ja toimin-

nallisuudet organisaatiossa samaan keskitettyyn tietokantaan, joka sijaitsee datakes-

kuksessa. (Ming 2017, 48.) Toisin sanoen ERP-järjestelmät siirtyvät On-Premise -ratkai-

suista, eli paikallisista palvelin- ja ohjelmistoratkaisuista ja järjestelmistä kohti pilvipal-

veluratkaisuihin. Tämä trendi tarkoittaa sitä, että ERP-ratkaisujen toimittajilla on paine 

saada tuotettua ja lanseerattua ERP-järjestelmiä pilvipalveluratkaisuun. Tämän seu-

rauksena ERP:n On-Premise -ratkaisuja ei kehitetä aktiivisesti ja niiden päivityksiä ei 
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enää tehdä ja tukipalveluja ajetaan alas. Nämä ratkaisut nostavat asiakkaiden näkökul-

masta On-Premise -järjestelmien käyttökustannuksia, koska ohjelmistotoimittajat nos-

tavat lisenssimaksuja. 

Pilvipohjaisen ERP-järjestelmät edut ovatkin seuraavat: 

• Laitteistojen ja ohjelmistojen kustannussäästöt asiakkaan näkökulmasta, eli 

enää ei tarvita omia laitteistoja ja ohjelmistoja. 

• Tiedon läpinäkyvyys ja parempi turvallisuus: pilvipalvelun tarjoaja varmis-

taa ja arkistoi tiedot automaattisesti, ja tarvittaessa myös palauttaa ne. 

• Järjestelmien yhteensovittaminen ja määritys (konfigurointi) on ketteräm-

pää. 

• Järjestelmä tarjoaa asiakkaalle monipuolisemmat palvelut ja toiminnot. 

• Yhdenmukaiset lainsäädännölliset ominaisuudet ovat implementoitu järjes-

telmiin. 

• Liitynnät muihin järjestelmiin on helpompi hallita, koska infra on olemassa. 

• Järjestelmien käyttöönotto ja niiden huolto ovat tehokkaampia. 

• Järjestelmät ovat joustavia ja skaalautuvia, eli niiden tehoa ja käyttötarkoi-

tuksia voi sujuvasti ja nopeasti muuttaa, eli kasvattaa tai pienentää, eikä 

skaalauksessa tarvitse miettiä lisälaitteiden hankintaa, asennusta ja konfi-

gurointia. 

• Järjestelmiä voi käyttää monesta eri paikasta ja monilla eri laitteilla (käyttö-

liittymä on oltava käyttötarkoituksen mukainen) joko paikallisesti tai Inter-

net-verkon yli. Mobiilikäyttö on mahdollista ja se mahdollistaa ajasta ja pai-

kasta riippumattoman käytön (esimerkiksi kesällä mökillä laiturin nokalla 

työskentelyn). 

• Järjestelmän käytettävyysaika on leveämpi, koska muun muassa ohjelmis-

topäivitykset tehdään keskitetysti ja normaalin käytön ulkopuolella (IT-hen-

kilöstö tekee yöllä töitä). (ERP Is A Must, But Should IT Be On-Premise, 

Cloud Or Hybrid? 2016, 20(4), 16; Ming 2017, 52.) 

Lisenssit 

Lisenssillä tarkoitetaan ohjelmiston tai muun aineettoman hyödykkeen tai omaisuu-
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den käyttöön oikeuttavaa sopimusta. Lisenssi on siis määräaikainen käyttöoikeus oh-

jelmiston käyttöön. Lisenssi voi olla joko käyttäjäkohtainen, eli käyttäjien lukumäärään 

sidottu tai palvelimen suorituskykykyyn (core-lukumäärään, eli tietokoneen tai palveli-

men ytimien lukumäärään) sidottu tai koko yrityksen käyttäjien sidottu sopimus. Li-

senssi on ollut perinteisesti lisenssipaperiin painettu, ohjelmiston rekisteröimiseksi 

tarvittava sarjanumero (lisenssinumero) ja sen mukana tulevat käyttöehdot. Nykyään 

lisenssien hallinta on digitalisoitu ja niitä hallitaan ohjelmistoissa sisäisesti. 

Lisenssit ovat käytössä perinteisissä On-Premises -järjestelmissä, joko perus- tai ERP-

järjestelmissä. Lisenssit ovat yksikköhinnoiteltuja ja sen kokonaishinta muodostuu ker-

tomalla tarvittavat kappaleet yksikköhinnalla ja vähentämällä kaupallisten neuvottelu-

jen tuloksena saadut alennukset. Pilvipalveluratkaisujen hinnoittelu perustuu eri me-

netelmään, eli kuukausimaksuun, jonka perusteena ovat eri tekijät, kuten käyttäjien 

lukumäärä – tosin se ei ole merkittävä kustannus, pilviratkaisun taso (ks. kappale 5.3), 

sen suorituskyky, käytettävyysaika, joka on määriteltävissä todellisen käytön mukaan. 

Kuukausihintaan vaikuttavat myös halutut lisäpalvelut, kuten varmistus, arkistointi, 

palautus tietyltä aikajänteeltä, eli mitä vanhempaa tietoa pitää pystyä palauttamaan, 

niin sitä kalliimpi on kuukausimaksu. 

Markkinavoimien muutos 

 Koska On-Premise -ohjelmistojen lisenssien hinnat nousevat, niin asiakkaiden tarve ja 

markkinavoimat osaltaan paineistavat perinteisiä On-Premise -järjestelmiä tuottavia 

toimittajia tarjoamaan pilvivaihtoehtoa. Vastaavaa painetta siirtyä pilveen syntyy, kun 

yritykset haluavat vähentää oman infran ja palvelinten sekä ohjelmistojen kustannuk-

sia oman kilpailukyvyn takaamiseksi ja tehostamiseksi. Asiakkaiden tarve ja markkina-

voimat siten paineistavat perinteisiä On-Premise -järjestelmiä tuottavia toimittajia tar-

joamaan kustannustehokkaampia pilvivaihtoehtoa. Toisaalta ERP-ratkaisuja tarjoavat 

yritykset ohjaavat voimakkaasti asiakkaitaan pilveen erilaisin menetelmin. Hyvä esi-

merkki ohjelmistotoimittajien pilviohjauksesta oli 24.5.2018 voimaan astunut uusi EU-

tasoinen tietosuoja-asetus, eli GDPR (Global Data Protection Regulation) (Albert 

2016.) Sen varjolla monet suomalaiset yritykset saivat pilvipalveluunsa uusia asiakkaita 

ja erityisesti olemassa olevia On-Premise -asiakkaitaan, koska GDPR-tukea ei enää lu-

vattu On-Premise -versioon. Näin ollen GDPR-ominaisuudet sai käyttöön vain, jos asia-
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kas ohjelmistopäivityksen yhteydessä hankki (ja maksoi version vaihtoon liittyvät kus-

tannukset) ohjelman uuden version pilvipalveluratkaisuna. (Ming 2017, 46.) 

Rubatelia (2016) on todennut, että ohjelmistokehittäjän tai pilvipalveluja tuottavan 

yrityksen pitää määritellä tarkasti, kuinka se stardardoi palvelut, joita se tarjoaa, jotta 

ne vastasivat pilvipalveluna niitä käyttävien asiakkaiden tarpeita. Pilvipalvelut pitää 

olla käytettävissä helppokäyttöisissä ja asiakasystävällisissä portaaleissa, joita on 

helppo käyttää. Portaali, eli verkkopalvelu on käyttäjälle Internet-verkossa oleva käyt-

töliittymä ja toiminnallisuus, joka tarjoaa omien toimintojensa lisäksi pääsyn useisiin 

muihin verkossa oleviin palveluihin (portaaleihin). Pilvipalveluntuottajan pitää seurata 

palveluiden käyttöä ja luoda mittarit, joilla seurataan analyyttisesti, kuinka paljon tie-

toa kulkee toimitusketjun osapuolten välillä ja onko palvelu käytettävissä siten, kun on 

sovittu tarjoajan ja asiakkaan kesken. Tiedon seuraamisen ja käytettävyyden avuilla 

voidaan määrittää kustannustekijät ja hinnoitella pilvipalvelu kaupallisessa mielessä. 

Kaikkien mittareiden tuottamien tietojen avulla palvelun laatua voidaan kehittää kor-

jaamalla löydetyt pullonkaulat, ja siten palvelun tuottaja voi sovittaa palvelunsa vas-

taamaan asiakkaan tarpeita. Rubatelia (2016) jatkaa, että palveluntarjoajan pitää 

miettiä ja tuottaa tietoturvallisia ratkaisuja, kehittää reaaliaikaista raportointia sekä 

omaan että asiakkaan käyttöön. Palvelun pitää olla taloudellisesti tuottavaa, joten 

kerta- ja jatkuvalaskutusjärjestelmien pitää olla hiotut ja toimivat, koska ne ovat pilvi-

palveluliiketoiminnan perusta. (Rubatelia (2016, 8-9.) 

5.3 Pilvipalvelun piirteitä 
 

Yleisiä ominaisuuksia 

Pilvipalvelu on Internetin kautta tarjottu resurssi. Pilvipalvelun resursseja voivat olla 

esimerkiksi tietokone, palvelin, ohjelmisto tai tietokanta. Pilvipalvelut voivat olla julki-

sia tai yksityisiä tai niiden yhdistelmiä. Pilvipalvelu ei ole kuitenkaan uusi konsepti ja 

sen ensimmäinen kehitysversio kehitettiin samalla, kun kehitettiin Internetin TCP/IP-

protokolla (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 1970-1980 –luvuilla. 

(Smoot & Tan 2012, 9-10.) 

Pilvipalvelu on vaihtoehto, kun on tarve uudelle portaalille tai mobiilisovellukselle tai 

testiympäristölle. Se on ratkaisu, jos pitää päivittää tai rakentaa uusi IT-infrastruktuuri 
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ja –verkot, uusia palvelimet ja käyttöjärjestelmät tai on tarve saada tieto ja tietokan-

nat varmuuskopioitua. (Pilvipalvelujen perusteet 2016.) 

Julkinen pilvipalvelu on julkisessa Internetissä, ja sitä käytetään muun muassa ohjel-

mistokehityksessä ja testauksessa, ja kun tarve on nostaa prosessin suorituskykyä 

kuormituksen mukaan. Julkinen pilvipalvelun etuja ovat seuraavat: 

Se voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja käyttää vaivattomasti. Sen skaalautuvuus eli 

muunneltavuus on tarvittaessa automaattista ja nopeaa, ja se on luotettava. Sen 

käyttö on kustannustehokasta, koska kuukausittainen laskutus on vain käytettyjen re-

surssien mukaan. 

Pilvipalveluille on ominaista, että asiakas voi sitä itse konfiguroida tarpeiden mukai-

sesti. Konfigurointi on tyypillisesti palvelimen tehon ja levytilan säätämistä. Pilvipalve-

lua voi käyttää eri laitteilla matkapuhelimilla, PDA-laitteilla (Personal Data tai Digital 

Assistant), tableteilla, kannettavilla ja työasemilla. Palvelu on käytettävissä joko kiin-

teillä tai langattomilla verkkoyhteyksillä. Pilvipalvelun tehokkuutta voidaan säätää sen 

mukaan, kuinka paljon käyttäjiä on ja kuinka he palvelua käyttävät. Resursseja voidaan 

jakaa käytön ja käyttäjien maantieteellisen sijainnin perusteella. Palvelun suoritusky-

kyä ja käytettävyyttä voidaan ketterästi optimoida tarpeen mukaan. Pilvipalvelujen 

käyttö on elastista, ja kapasiteettiä voidaan nopeasti lisätä tai vähentää. Loppukäyttä-

jän näkökulmasta ohjelmisto toimii aina optimaalisesti. 

Yksityinen pilvipalvelu on yksityisessä verkossa. Sitä käytetään, kun tarvitaan vahvaa 

tietoturvaa ja hallintaa. Se vaatii yrityksen omaan infrastruktuuria ja ohjelmistoa, ja 

sen hallintaa. Sitä käytetään, kun yritys on osa teollisuutta, jolla on tiukat turvallisuus-

vaatimukset (esimerkiksi Puolustusvoimat) tai kun käsitellään henkilökohtaista tietoa-

tai kun tieto on tietosuoja-asetuksen alaista dataa. 

Yhdistelmä- eli hybridipilveä käytetään hallitusti yksityisenä pilvenä, mutta siinä ohja-

taan tarvittaessa (esimerkiksi ruuhka-ajan kuormitushuiput) toimintoja julkiseen pil-

veen. (Smoot & Tan 2012, 9-10.) 

 

Smoot ja Tan (2012) luokittelevat viitaten NIST-lähteeseen (National Institute of Stan-

dards and Technology) pilvipalvelujen sisältävän neljä käyttöönottomallia: 



49  

 

 

• Julkinen pilvipalvelu, jossa pilvipalvelut ja niiden infra ovat käytettävissä joko 

yleisesti kuluttajille tai suurille yrityksille ja yritysryhmille.  

• Yhteisöpilvipalvelu, jossa pilvipalvelun infran voi jakaa eri organisaatioiden 

käyttöön. Siihen tarjoaa tuen tietty yhteisö, joka toimii organisaatioiden koor-

dinaattorina. Sitä hallitsevat organisaatiot itse tai kolmannet osapuolet. Sen 

fyysinen sijainti voi olla joko paikallisen palvelun tarjoajan laitetila tai etäpalve-

lutarjoajan laitetila; fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä. 

• Yksityinen pilvipalvelu, jossa pilvipalvelu on tarkoitettu vain organisaation 

omaan käyttöön. Sitä hallitsee organisaatio tai organisaation kanssa sopimuk-

sen tehty kolmas osapuoli. 

• Hybridipilvipalvelu, joka on kahden tai useamman pilvipalvelun yhdistelmä. Pil-

vipalvelut ovat yhdistetty käyttäen standardeja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä 

(ITIL). Ne mahdollistavat tiedon ja sovellusten käytettävyyden paikasta riippu-

matta. (Smoot & Tan 2012, 9.) 

Keskisuomalainen-konserni on uuden digistrategiansa pohjalta ja ohjelmistotoimitta-

jien tarjoamien ratkaisujen perusteella ottanut käyttöön julkisia pilvipalveluita vuosien 

2017-2018 aikana. Niitä ovat muun muassa matkalasku-, ostolasku-, palvelukeskusoh-

jelmistot. Vuonna 2018 konsernin kirjanpito-ohjelmisto siirtyy myös julkiseen pilveen. 

On huomattava, että autentikointi eli käyttäjien tunnistus perustuu konsernin AD-rat-

kaisuun. Vaihtoehtoisesti tunnustus voidaan toteuttaa pilvipalvelun omalla prosessilla, 

joka perustuu käyttäjätunnukseen ja salasanaan. Pilvipalvelun käyttö on tietoturval-

lista, koska tiedonsiirto on salattua. 

Pilvipalvelutyypit 

Pilvipalveluista yleisimpiä ovat SaaS- eli ohjelmistopilvipalvelu (Software as a Service), 

PaaS- eli alustapilvipalvelu (Platform as a Service) ja IaaS- eli Infrastruktuuripilvipalvelu 

(Infrastructure as a Service). 

Software as a Service (SaaS) on ohjelmiston jakelumalli, jossa palvelun tarjoaja tuottaa 

palvelun saataville asiakkailleen Internetin välityksellä. Palvelun tarjoaja hankkii lait-

teistotoimittajalta tai kolmannelta osapuolelta isäntäkoneen tai tarvittavat resurssit 

sovelluksille. Laskutus tapahtuu kuukausittain. SaaS-esimerkkejä ovat Gmail, Face-

book, Dropbox, ja se käyttäjäryhmänä ovat kuluttajat. 
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Alustapalvelu (PaaS) vähentää tarvetta hallinnoida ja ylläpitää yrityksen infrastruktuu-

ria (laitteistot ja käyttöjärjestelmät). IT-organisaatiot voivat keskittyä sovellusten käyt-

töönottoon ja hallintaan. IT-organisaatioiden ei tarvitse keskittyä laitteistojen ja ohjel-

mistojen ylläpitoon. PaaS-palveluntarjoajia ovat Google App Engine, Heroku, Microsof-

tin Azure ja Amazon Web Services. Käyttäjäryhmänä ovat sovellusten kehittäjät. 

Infrastruktuuri palveluna (IaaS) on malli, jossa IT-organisaatiot vastaavat käytettävistä 

sovelluksista, tiedoista ja käyttöjärjestelmistä, ja niiden päivityksistä. Palveluntarjoaja 

tarjoaa palvelimet, kiintolevyt, varastoinnin ja verkon. Amazon Web Services (AWS) on 

yksi suurimmista ja vanhimmista IaaS palveluntarjoajista. Muut tarjoajat ovat Micro-

soft, Google ja IBM. Käyttäjäryhmänä ovat IT-asiatuntijaorganisaatiot ja arkkitehdit. 

(Pilvipalvelujen perusteet 2016.) 

Smoothin ja Tanin (2012) mukaan pilvipalvelutyyppejä on kolme ja he perustavat ne 

NIST-lähteeseen. 

Pilviohjelmistopalvelu SaaS: Kuluttaja voi käyttää palvelun tarjoajan pilvi-infrassa toi-

mivia sovelluksia. Sovelluksia voi käyttää monien eri laitteiden selaimilla. Kuluttaja ei 

hallitse tai kontrolloi palveluun liittyviä verkkoja, palvelimia, käyttöjärjestelmiä, levy-

järjestelmiä, ohjelmistoja tai ohjelmistojen ominaisuuksia, ja kuluttaja tekee poikkea-

vat muutokset ominaisuuksiin sitä tarkoitusta varten tehdyllä ohjelmalla. Web- eli in-

ternet-pohjainen sähköposti on hyvä Saas-esimerkki. 

Pilvialustapalvelu SaaS: Kuluttaja voi viedä pilvipalvelun infraan käytettäväksi tuotta-

miaan sovelluksia, jotka ovat syntyneet kuluttajan omista tarpeista. Kuluttaja ei hal-

litse pilviratkaisussa olevaa infraa, eli esimerkiksi ei asenna verkkoja, palvelimia, levy-

järjestelmiä, eikä päivitä palvelimien käyttöjärjestelmiä. (Ne tekevät pilvipalvelun inf-

ran tarjoaja).  Kuluttaja voi hallita tuottamiaan sovelluksia ja käyttää sovellusta, jolla 

konfiguroidaan ja hallitaan oman sovelluksen ympäristöä. (omalla hiekkalaatikolla voi 

toimia). Esimerkki PaaS-palvelusta on, kun kuluttaja voi ostaa pilvipalvelun toimitta-

jalta palvelimelle levytilaa sovelluksen käyttöön. 

Pilvi-infrastruktuuriapalvelu IaaS: Kuluttaja voi ottaa käyttöön resursseja. Niitä ovat 

prosessointi, muisti, verkko ja muut perustavat laskentaresurssit. Käyttäjä voi ottaa 

käyttöön ja käyttää omaa ohjelmistoa, joka voi sisältää sekä käyttöjärjestelmät että 
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sovellukset. Toisin sanoen käyttäjä voi asentaa haluamansa käyttöjärjestelmän palveli-

melle. Käyttäjä ei hallitse pilvipalvelun koko infraa, esimerkiksi muita virtuaalipalveli-

mia tai isäntäpalvelimia, joissa virtuaalipalvelimet toimivat. Kuitenkin käyttäjä voi päi-

vittää käyttöjärjestelmiä, hallita levyjärjestelmää ja asennettuja sovelluksia. Käyttäjällä 

voi olla rajoitettu pääsy verkon hallintaan, kuten palomuurien ja kuormanjakauksen 

(load-balancers) hallintaan. Iaas-palvelu voi olla yksityinen pilvipalvelu, joka tarjoaa 

yritykselle kaiken sen tarvitsemat resurssit. (Smoot & Tan 2012, 10.) 

Rubatelia (2016) täydentää Smoothin esittämiä pilvipalvelutyyppejä kahdella pilvipal-

velulla: INaaS ja BPaaS. 

Information as a Service (INaaS) on pilvipalvelu, joka tarjoaa yksilöllistä tietoa yksityi-

selle käyttäjälle tai yritykselle ja sen liiketoimintaorganisaatolle. Se tarjoaa myös tietoa 

liiketoimintaa tukeville prosesseille tai tehtäville. Pilvipalveluhinnoittelu on yksittäisen 

käytön prosessin tai tehtävän mukaan. 

Business Process as a Service (BPaas) on pilvipalvelu, joka laajentaa pilvipalvelua liike-

toiminnan näkökulmasta. Se täydentää liiketoiminnan toimintoja (funktioita) tai se 

korvaa liiketoimina prosesseja. Se yhdistää tyypillisesti liiketoiminnan ulkoistettavien 

prosessien ja pilvipalveluohjelmiston (SaaS). (Rubatelia 2016, 29.) 

6 Tutkimusaineiston hankinta ja tavoitteet 

 
6.1 Toimintatutkimuksen taustaa 

 
Kuulan (1999) mukaan eri toimintatutkimuksien yhdistävät piirteet ovat käytäntöihin 

suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja tutkittavien osallistuminen tutkimuspro-

sessiin. Tutkimuksen kohteet ja kysymysten asettelu sekä sovellettavat ja kehitettävät 

teoriat voivat olla erilaisia. (Kuula 1999, 10.) Palvelukeskuksen toimintatutkimuksessa 

on elementtejä jokaisesta piirteestä. Palvelukeskusta kehitetään käytännössä, ja Keski-

suomalainen-konsernin IT-organisaatio pyrkii muuttumaan läpinäkyvämpään ja kus-

tannustehokkaampaan toimintaan, ja tutkittavien mielipiteet vaikuttuvat ja muokkaa-

vat Palvelukeskuksen toimintaa. 

Toimintatutkimuksen tietosisältöä miettiessä oli oleellista havaita ja tunnistaa ne me-

netelmät, joilla tietoja haetaan. Keskisuomalainen-konsernilla on henkilöstöä useilla 
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eri paikkakunnilla Etelä-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Savossa unoh-

tamatta Lounais-Suomea, Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Ainostaan Pohjois-Suomessa 

ei ole konsernilla toimipisteitä ja henkilöstöä. Konsernissa on henkilöstöä lähes kaksi 

tuhatta, joten tiedon hankkimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen piti varata aikaa ja 

resursseja. Konsernin maantieteellinen laajuus, toimipisteiden sijainti ja henkilöstön 

määrä vaikuttavat tutkimusmenetelmien valintaan. Keskisuomalainen-konsernissa on 

gallupeihin ja haastatteluihin keskittyvä yritys Tietoykkönen Oy, ja se vaikutti tutki-

musmenetelmien ja tiedonkeruun valintaan. 

Tutkimusaineiston hankinta 

Tutkimus toteutettiin kahdella puolistrukturoidulla käytettävyyskyselyllä, jotka olivat 

tärkeimmät tietolähteet. Tässä opinnäytetyössä kutsun ensimmäistä kyselyä IT-palve-

lupyynnön käytettävyyskyselyksi ja toista kyselyä Palvelukeskuksen käytettävyysky-

selyksi. 

Ensimmäisen käytettävyyskyselyn toteutin huhti-toukokuun vaihteessa vuonna 2018 

ja toisen käytettävyyskyselyn joulu-, tammikuussa 2018-2019. Esitin samat kysymykset 

molemmissa kyselyissä, jotta sain vertailukelpoista tietoa. Ainut ero kyselyjen välillä oli 

se, että ensimmäisessä kyselyssä vastaajan paikkakunta vaikutti lomakkeen sanavalin-

toihin (”Oletko käyttänyt IT Servicedeskiä tai oletko käyttänyt Helpdeskiä?”), koska 

Keskisuomalainen-konsernissa oli kaksi IT-häiriöiden kirjausjärjestelmää IT-palvelu-

pyynnön käytettävyyskyselyn aikana. Toisessa kyselyllä eli Palveluskeskuksen käytettä-

vyyskyselyllä Keskisuomalainen-konsernilla oli käytössä kaikille käyttäjille sama palve-

lukeskus ja sen kirjausjärjestelmä. 

Kysymyksiä mietin loppukäyttäjän näkökulmasta. Mietin myös, kuinka saisin tarpeeksi 

määrällistä ja laadullista tietoa. Kysymykset kannatti pilotoida, jotta sain selville, oli-

vatko ne ymmärrettäviä ja selkeitä eivätkä antaneet mahdollisuutta tulkita väärin. Pi-

lotoinnin avulla selvitin lisäksi, oliko kysymyksiä sopiva määrä ja sainko niistä toiminta-

tutkimuksen näkökulmasta oikeaa tietoa (ks. esim. Hennik, Hutter ja Bailey 2011, 120.) 

Samoin vältin ”Kyllä/Ei”- kysymyksiä, koska ne eivät mittaa laatua. Kyselyihin vastattiin 

anonyymisti eli lomakkeilla ei missään vaiheessa kysytty osallistujan nimeä, koska ano-

nymisointi lisää avoimuutta ja luotettavuutta. Haastatteluissa toin selkeästi esiin, että 

tiedot ovat luottamuksellisia ja anonyymeja. 
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Palvelukeskuksen ohjelmistotoimittajan konsultit, osa IT-organisaation henkilöistä ja 

Tietoykkösen kyselyn toteutuksesta vastannut henkilö pilotoivat ja vertailuanalysoivat 

kysymykset maalis-huhtikuussa 2018. Teema- ja ryhmähaastattelujet kysymykset pilo-

toitiin vastaavalla tavalla, jotta ne olisivat oikeat ja niillä saataisiin tutkimuksen näkö-

kulmasta oikeaa tietoa. Oleellista oli rakentaa kysymyspatteristolle järkevä struktuuri, 

toisin sanoen kysymysten piti edetä loogisessa järjestyksessä (ks. esim. Hennink ja 

muut 2011, 149). 

IT-palvelupyyntökyselyllä selvitin silloisten IT-kirjaamisjärjestelmien toimivuutta. Lisä-

arvoa tutkimukselle tuottivat kaksi teemahaastattelua sekä erilaiset vapaamuotoiset 

keskustelut, joita litteroin. Tein myös havaintoja, jotka kirjasin muistiin. Tutkimuspäi-

väkirjaa en systemaattisesti käyttänyt, mutta tein muistiinpanoja ja selailin sähköpos-

titse saamiani palvelupyyntöjä (ks. esim. Hirsjärvi ja muut 2009, 219-220). Tutkimus-

päiväkirjan käyttöä kyllä suosittelen edellyttäen, että sen käyttö on rutiininomaista ja 

joustavaa – kuin käyttäisi rannekelloa. 

 Vapaamuotoiset keskustelut olivat niin sanottuja käytävä- ja pikaviestintä- ja sähkö-

postikeskusteluja, jossa läpikäytiin IT-kirjausjärjestelmiin ja Palvelukeskukseen liittyviä 

haasteita. Puhelinta ja Skype-keskustelujen kautta tulleita IT-palveluihin liittyviä kom-

mentteja myös litteroin. Hyvä menetelmä on tallentaa keskustelut ja litteroida ne 

myöhemmin, koska silloin haastattelija voi keskittyä itse haastatteluun ja haastatelta-

vien kehonkieleen. Haastattelija saa haastattelusta enemmän tietoa analysoitavaksi. 

(ks. esim. Hennink ja muut 2011). 

Toimintatutkimuksen tarkoituksena ei ollut laatia laajoja tilastollisia analyysejä, vaikka 

määrällistä tietoa oli käytettävissä (käytettävyyskyselyt/arvosanat). Se tarkoitus oli 

löytää sekä selittäviä että ymmärtäviä tekijöitä ja lopputuloksena oli tuottaa konkreet-

tisia näkökulmia, koska laadullista tietoa oli käytettävissä. Sen tarkoitus oli auttaa pää-

telmien teossa, kun kyselyjen lisäksi hankittua haastattelu- ja havainnointitietoja ana-

lysoitiin (ks. esim. Hirsjärvi ja muut 2009, 224.) 

Käytännössä se tarkoitti, että analysoin muun muassa, kuinka paljon IT-kirjauksia oli 

tehty aikaisemmilla Keskisuomalainen-konsernin IT-kirjausjärjestelmillä tietyssä ai-

kayksikössä ja kuinka monta IT-organisaation henkilöä siitä oli selvittämässä. Vastaa-
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vat analyysit tein Palvelukeskuksesta. Mielenkiinto kohdistui myös siihen, onko Keski-

suomalainen-konsernin käytettävyyskyselyjen vastauksissa havaittavissa yhtäläisyyk-

siä, eroja tai esimerkiksi selittäviä tekijöitä. Sen muodosti pohjan teemoittelulle. Toi-

mintatutkimuksen tietojen avulla rakennettiin ja rakennetaan tulevaisuudessa proses-

seja, joilla Palvelukeskuksen toimintaa kehitetään ja palvelukeskus tuottaa palveluja 

loppukäyttäjille. 

 

6.2 Tutkimusaineiston käytettävyyskyselyt 
 

IT-palvelupyyntöjen käytettävyyskysely 

Ensimmäiseen käytettävyyskyselyä miettiessäni esitin itselleni kysymyksiä, millainen 

on hyvä, käyttäjäystävällinen, helppokäyttöinen, opastava ja nopea käyttöliittymä? 

Millaista käyttöliittymää on mukava käyttää ja millaiseksi se tulevaisuudessa muuttuu 

ja millä laitteilla sitä käytetään? Mikä on hyvää IT-palvelua IT-häiriöiden prosessoin-

nissa, kuinka toteuttaa laadukasta tiedottamista IT-häiriöiden selvityksen yhteydessä 

ja kuinka varmistetaan, että tiedottaminen onnistuu ja loppukäyttäjä saa tarvitse-

mansa tiedon ja opastuksen. Puolistrukturoidun lomakehaastelun valintaa puolsi se, 

että halusin testata hypoteesia palveluiden keskittämisestä Palvelukeskukseen, ja siitä 

esiintyvästä muutostavastarinnasta. Samoin hain numeraalista tietoa aikaisempien jär-

jestelmien ja Palvelukeskuksen käytettävyydestä ja laadusta. Tiesin myös, millaista tie-

toa haastattelijat kykenivät antaa, kuten Hirsjärvi ja muut (2000, 45) valistavat (Hirs-

järvi ja Hurme 2000, 45). 

Liitteessä 2 on esitetty ensimmäisen käytettävyyskyselyn eli IT-palvelujen käytettä-

vyyskyselyn kysymyspatteristo. Liitteessä 3 on kerrottu, kuinka kyselystä on tiedo-

tettu. Vastaavasti liitteessä 4 on kuvattu kyselyn ensimmäisestä muistutuksesta ja liit-

teessä 5 toisesta muistutuksesta. Liite 6 kattaa kyselyn vastaukset ja se on salassa pi-

dettävä, joka on poistettu julkisesta työstä. Vaikka kyselyyn on vastattu anonyyminä, 

niin anonymiteettiä 100 prosenttisesti suojellakseni liitettä 6 ei julkaista. 

 

Palvelukeskuksen käytettävyyskysely 
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Toista käytettävyyskyselyä eli Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyä miettiessäni poh-

din, onko tarpeellista muuttaa kyselyä vai kysytäänkö samat kysymykset. Päädyin sa-

maa kysymyspatteristoon ja samaan puolistrukturoituun lomakkeeseen ja anonymi-

aan, jotta saisin tiedot mielekkäästi kvantifioida (ks. esim. Hirsjärvi ja Hurme 2000, 45.) 

Kuten toimintatutkimuksen taustassa totesin, niin sanamuotoja päivitettiin vastaa-

maan silloista tilannetta. Toin voimakkaasta esille palvelukeskusta, koska sen lansee-

raaminen ja kehittämien oli vielä kesken ja sen jatkuu edelleen tulevaisuudessa opin-

näytetyön johtopäätösten avulla. Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn kysymykset 

ovat liitteessä 9.  

Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn ensimmäinen huomautus toteutettiin 

20.12.2018 eli kolme vuorokautta kyselyn jälkeen, jotta vastauksia määrä optimoituisi, 

ja vastaajat eivät kyselyä unohtaisi. Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn toisessa ja 

kolmannessa muistutuksessa 3.1.2019 ja 9.1.2019 toin esiin sen, että kyselyyn voi ja 

suositellaan vastata, vaikka ei olisikaan käyttänyt Palvelukeskusta (liite 10). Syy lisäyk-

selle oli tekemäni havainto, jossa käyttäjä kommentoi, ettei vastaa kyselyyn, koska ei 

ole käyttänyt Palvelukeskusta, joten lisäsin tiedon seuraaviin muistutukseen. Palvelu-

keskuksen käytettävyyskyselyssä oli yksi muistutus enemmän kuin IT-palvelupyyntöjen 

käytettävyyskyselyssä, koska ajankohta (joulu ja vuodenvaihde) pienensi käyttäjien 

vastauksien määrää (3.1.2019 menneessä olin saanut 211 vastausta), joita oli vähem-

män kuin IT-palvelupyyntöjen vastauksien lukumäärä (311 vastausta) toukokuussa 

2018. Muistutuksen avulla vastauksia kertyi 43 kappaletta lisää, ja kokonaismääräksi 

sain 254 vastausta.  

Liitteessä 8 on esitetty toisen käytettävyyskyselyn eli Palvelukeskuksen käytettävyys-

kyselyn tiedote. Liitteessä 9 on käyty vaihe vaiheelta läpi Palvelukeskuksen käytettä-

vyyskyselyn kysymykset. Kysymysten asetteluun vaikuttavat edellisen kysymysten vas-

taukset. Esimerkiksi kysymys: ”Oletko tehnyt IT-palvelupyyntöjä?” Jos käyttäjä ei ole 

tehnyt, niin seuraava kysymys on: ”Miksi et ole tehnyt IT-palvelupyyntöjä?”, ja jossa 

käyttäjä voi vapaasti kirjoittaa perusteet tai mielipiteensä kysymykseen. Jos käyttäjä 

on tehnyt palvelupyyntöjä, niin seuraava kysymys on: ”Oletko käyttänyt konser-

nimme Palvelukeskusta (Intrassa tai http://palvelukeskus.media.fi) IT-palvelupyyn-

töjen tekemiseen?” Jos käyttäjä vastaa kieltävästi, niin seuraava kysymys on ”Miksi et 

ole käyttänyt Palvelukeskusta IT-palvelupyyntöjen tekemiseen?”, ja jossa vastaaja 

voi kommentoida vastaustaan. Seuraava kysymys kieltävässä vastauksessa on: ”Miten 



56  

 

 

olet ottanut yhteyttä IT-osastoon palvelupyyntöjä tehdessäsi?”, ja siinä on neljä vaih-

toehtoa: ”Sähköpostilla”, ”puhelimitse”, ”hihasta vetämällä” tai ”muulla tavoin”. Seu-

raava kysymys myöntävässä vastauksessa on: ”Kuinka helppoa on Palvelukeskukseen 

pääsy ja siellä palvelupyynnön teon aloittaminen? Arvioi asiaa arvosanoilla kiitet-

tävä, hyvä, tyydyttävä, huono.”, ja käyttäjä voi aina kommentoida vastauksiaan. Kysy-

mysketju jatkuu myöntävässä kysymyspolussa liitteen 9 mukaisesti. 

 Liitteet 10 ja 11 kuvaavat kysymykset muistutuksia, ja jälkimmäisessä muistutuksessa 

on tuotu esille, että kyselyyn voi vastata, vaikka ei olisikaan mielestään koskaan tehnyt 

IT-palvelupyyntöjä. Liite 11 kattaa kyselyjen vastaukset ja se on salassa pidettävä (ku-

ten liite 6) ja se on poistettu julkisesta työstä. 

 

6.3 Keskisuomalainen-konsernin henkilöstön avoimet haastattelut, ha-
vainnot ja teemahaastattelut 

 
Keskisuomalainen-konsernin avoimissa haastatteluissa korostin sitä, että haastattelut 

ovat luottamuksellisia ja anonyymeja, eli missään tapauksessa vastauksissa ei tule mis-

sään tutkimuksen vaiheessa ja lopputuloksessa esille, kuka sen on antanut. Kyselyissä 

ei ollut vaaraa anonymiteetin vuotoon, koska sen pystyi tekemään ilman kirjautu-

mista. (ks. esim. Hennik ja muut 2011, 63, 71, 76.) 

Hain tietoja analyysia varten myös omilla havainnoilla ja vapaamuotoisilla keskuste-

luilla. Havainnoinnissa keskityin keskustelun ja kuuntelemisen lisäksi tarkkailemaan ih-

misten ruumiinkieltä ja ei-kielellistä viestintää. Yritin selvittää havaintojen avulla, miksi 

hypoteesini muutosvastarinnasta on todellinen. Kuuntelemisen onnistumiseen Pirisen 

(2014) mukaan auttavat seuraavat seikat: 

• aktiivinen kuuntelu 

• kiinnostuminen puhujan viestistä 

• keskittyminen kuunteluun ja haastateltavaan 

• ajan antaminen haastateltavalle, joka kertoo näkökulmansa 

• haastateltavan keskeytymättömyys 

• katsekontaktin pitäminen 
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• viestin ottaminen sellaisenaan ja haastattelijan omien tulkintojen poisjättämi-

nen 

• tarkentavien kysymysten esittäminen, jos ei asia ei tule ymmärretyksi 

• varmistaminen, että asiat ovat ymmärretty 

• ei-kielellisen viestin huomioiminen. (Ks. esim. Pirinen 2014, 203.) 

IT-organisaation sisäiset Palvelukeskukseen liittyvät ryhmähaastattelut olivat luotta-

muksellisia ja ne käsiteltiin anonymiteettiä ja eettisiä malleja noudattaen (Hennik ja 

muut 2011, 151). 

Valitsin IT-organisaation sisällä haastattelun muodoksi teemahaastattelun, koska se on 

lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto (ks. esim. Hirsjärvi ja muut 

2009, 208-209). Kyseisellä haastattelulla, jonka tein IT-organisaation kehityspäivillä 24-

26.1.2019 Nilsiän Tahkovuoressa hain Keskisuomalainen-konsernin IT-organisaation 

sisäisistä tulokulmaa, kuinka käyttäjät ovat omaksuneet Palvelukeskuksen, ja kuinka 

IT-organisaatio itse kokee Palvelukeskuksen toiminnan. 

Teemahaastattelut 

Teemahaastatteluiden struktuurin valitsin siten, että aloitin selvittämään kokonai-

suutta ja laskeuduin yksityiskohtiin lopussa. Päädyin SWOT-tyyppiseen haastattelu-

muotoon, jossa teeman painopiste on vahvuuksissa, heikkouksissa, mahdollisuuksissa 

ja uhkissa. Kalenterikutsut esitin haastatettaville seuraavasti: ”Keskisuomalainen-kon-

sernin Palvelukeskus: SWOT ja IT-palveluiden prosessien kehittäminen – keskustelu”. 

Kysymysten rakenne haastateltavan tai haastateltavien näkökulmasta oli seuraava: 

• Mikä on nykyisen Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen tyytyväisyys? 
Mikä olisi ihanteellinen toimintatapa? Millaisilla asiakaskokemuksilla tyytyväi-
syyttä nostetaan? 

• Onko Palvelukeskus muuttanut sisäisiä prosesseja? Jos on, miten se on muutta-
nut? 

• Mitkä ovat Palvelukeskuksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat? 

• Kuinka Palvelukeskukseen toimintaa ja prosesseja voisi kehittää? 

• Miten (mistä?) tulisi raportoida? Kuinka usein tulisi raportoida? Mitä tietoja ra-
portilla pitäisi olla? 
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• Mikä on kolmansien osapuolien rooli Palvelukeskuksen toiminnassa? 

Kysymyslomake kokonaisuudessaan on liitteessä 12. Jokainen SWOT-kohta käsiteltiin 

yksitellen, jolloin se oli helpompi dokumentoida, ja haastateltavan pohtia. Kysymyksien 

lukumäärä ja tarkentavat kysymykset vaihtelivat haastateltavan mukaan, kuten miten 

johto näkee sisäisten prosessein kehittämisen tai kuinka muutosvastarintainen henkilö 

tai IT-organisaatio kokee Palvelukeskuksen toiminnan laadun Keskisuomalainen-kon-

sernissa. 

 
6.4 Vertailuanalyysit tutkimuksen tiedon lähteenä 

 
Vertailuanalyysi keskittyi ulkoiseen ja toiminnalliseen tiedon hankintaan. Vertailukoh-

teiksi valitsin Keskisuomalainen-konsernin ostolaskujärjestelmän ohjelmistotoimitta-

jan (yritys X) Service Deskin eli Request Management System -kirjausjärjestelmän ja 

tilaajajärjestelmätoimittajan (yritys Y) Issue Manager -kirjausjärjestelmän. 

Yritys X:n järjestelmää vertailtiin käyttämällä sitä itse ja hankkimalla omien ja kollegoi-

den kokemuksien avulla vertailtavaa tietoa, eli millainen on hyvä ja asiakasystävällinen 

palvelupyyntöjen kirjausjärjestelmä. Lisätietoa ja ulkopuolista näkökulmaa hankittiin 

pitämällä 21.1.2019 palaveri, jossa olivat osallisina allekirjoittanut ja Yritys X:n asiakas-

palvelupäällikön (Customer Service Manager). 

Yritys Y:n Issue Manager on ollut käytössä vuodesta 2015, mutta se käyttö on ollut 

konsernimme osalta minimaalista. Käytännössä kaikki palvelupyynnöt on tehty joko 

sähköpostilla tai soittamalla ja jopa käymällä ohjelmistotoimittajan toimispisteessä, 

joka sijaitsee samalla paikkakunnalla. Hain syitä, miksi järjestelmää ei käytetä, ja mitä 

strategisia muutoksia yritys Y aikoo tehdä, jotta sen asiakkaat, ja muutkin kuin Keski-

suomalainen-konserni, aktivoituvat järjestelmän käyttöön. Yritys Y kirjaa itse tois-

taiseksi tukipyynnöt Issue Manageriin ja sen näkökulma Issue Managerin heikkoon 

käyttöön suoritettiin 15.1.2019 pidetyssä palaverissa.  
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6.5 Havaintojen kirjaaminen, analyysi ja tulosten tulkinta 

 
Kirjaaminen 

IT-palvelupyyntöjen käytettävyyskyselyn eli ensimmäisen käytettävyyskyselyn teknii-

kan toteutti Tietoykkönen. Sain esimieheltäni luvan hyödyntää Tietoykkösen resurssia, 

koska Keskisuomalainen-konsernissa oli aiemmin ollut IT-organisaation seurantaa liit-

tyvää tutkimusta, jonka oli toteuttanut Keskisuomalainen-konserniin kuuluva Tietoyk-

könen. Tietoykkönen raportoi kyselyn vastaukset aluksi PowerPoint- muodossa, mutta 

raportointia kehitettiin ja seuraavaksi raporttia oli käytettävissä Excel-muodossa. 

Näistä aineistoista tein oman aineiston Word-muodossa. Aineistoon tein omat lisäyk-

set ja tarkennukset. 

Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn eli toisen käytettävyyskyselyntulosten kirjaa-

misprosessi ei oleellisesti poikennut ensimmäisestä prosessista. Kuitenkin prosessia 

kehitettiin siten, että molempien kyselyjen tulokset olivat koostettu samaan raport-

tiin. Näin tulosten analysointi oli ketterämpää. 

Vertailuanalyysien tulokset tallensin ensin matkapuhelimeni Ääninauhurilla, josta pu-

rin havainnot raakaversiona tekstimuotoon. Skype-kokouksessa Skype-sovellus tallensi 

keskustelun ja videon työasemani paikalliselle kovalevylle mp4-videotiedostoksi, ja 

katselin kokouksen myöhemmin ja tein kirjauksia. 

Omat havainnot ja haastattelut litteroin Word-muotoon. Hirsjärvi ja muut toteavat, 

että omia havaintoja tehdessä ei omia tulkintoja saa sekoittaa havaintoihin, ja tätä pi-

din ohjenuorana työtä tehdessäni (ks. esim. Hirsjärvi ja muut 2009, 217). 

Analyysi 

Hirsjärvi ja muut teroittavat, että tutkimus onnistuu, jos tutkimuksen analyysi, tulkinta 

ja johtopäätösten teko priorisoidaan ja siihen panostetaan ja toteutetaan huolellisesti, 

ja ne kaikki ovat samaa kokonaisuutta. Analyysivaiheessa selviää tutkimuskysymysten 

vastaukset. Vastaukset antavat tietoa tutkimuksessa selvitettäviin ongelmiin. (Hirsjärvi 

ja muut 2009, 217.) 

Aloitin analyysin työstämällä omia havaintoja eli analysointini oli alkanut pienimuotoi-
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sesti vuoden 2017 alusta, kun Keskisuomalainen-konsernissa konkretisoitui Palvelu-

keskuksen käyttöönotto. Jatkoin analyysia tarkistamalla käytettävyyskyselyiden tiedot. 

Tarkistamista helpotti käytettävyyskyselyn tekniikka eli jos käyttäjä oli vastannut kyse-

lyn loppuun saakka, niin vastaus oli validi. Oleellisia tietoja ei tällöin puuttunut. Vas-

tauksien kommentointi oli aina mahdollista ja pyrin löytämään epäoleelliset tai tahalli-

set ”vitsimäiset” vastaukset ja jättää ne huomioimatta analyysissä. 

Jatkoin analyysia täydentämällä tietoja (kuten edellä kirjaamiskappaleessa totesin) ja 

järjestämällä niitä, jotta muun muassa löytäisin selittäviä tekijöitä, onko Palvelukes-

kuksen käyttöönotto nostanut käyttäjien aktiivisuutta, ja pystyykö IT-organisaatio toi-

mimaan kustannustehokkaammin Palvelukeskuksen käyttöönoton jälkeen. 

 Käytin kahta eri lähestymistapaa analyysissä. Analyysini lähestymistapoja oli selittämi-

seen pyrkivä, koska käytettävissä oli tilastollista tietoa ja tein päätelmiä. Toisaalta käy-

tin laadullista analyysiä ja tein päätelmiä, joten lähestymistapa oli ymmärtämiseen 

pyrkivä. (Hirsjärvi ja muut 2009, 224.) 

Teemoittelin kysymykset ja vastaukset hakiessani syitä, kuinka ja miksi käyttäjät teke-

vät IT-palvelupyyntöjä, ja Hirsjärven ja muut mukaan teemoittelu on yksi laadullisen 

aineistojen tavallisimmista analyysimenetelmistä (Hirsjärvi ja muut 2009, 224). 

Kysymysten teemoittelussa hain muuan muassa seuraavia kohteita: Kuinka aktiivista 

IT-palvelupyyntöjen teko konsernissa on, miksi IT-palvelupyyntöjä tehdään tai ei tehdä 

järjestelmien kautta, onko IT-palvelupyyntöjen kirjaaminen luontevaa ja helppo, onko 

IT-palvelupyyntöjen ratkaisut ja niiden tiedottaminen sujuvaa. 

Vastausten teemoittelu pohjautui kysymysten asetteluun ja omiin keskusteluihin, 

omiin havaintoihin sekä vertailuanalyysiin. 

Tulosten tulkinta ja toimintatutkimuksen vaiheistus 

Hirsjärven ja muut mukaan tutkimus on lopullisesti valmis, kun se on analysoitu, seli-

tetty ja tulkittu. ”Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii analyysin tuloksia ja 

tekee niistä omia päätelmiä”. Tutkimuksessa saatujen tulosten analysointi ei riitä, 

vaan tuloksista pitäisi laatia synteesejä. Synteesit kasaavat kokoon ilmiöt ja antavat 

selkeät vastaukset hypoteesiin ja niihin ongelmiin, joita selvitettiin. (Hirsjärvi ja muut 

2009, 229-230.) 
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Pyrin tuomaan esille olennaiset vastaukset, kuinka Keskisuomalainen-konserni on on-

nistunut saavuttamaan tilan, jossa sen IT-organisaatio ei enää ratkaise yksittäisiä on-

gelmina, vaan tuottaa kokonaisvaltaisia palveluja. Kokoamalla yhteen pääseikat eli te-

kemällä synteesin, teen johtopäätöksiä ja pohdin, kuinka tulosten avulla Keskisuoma-

lainen-konsernin Palvelukeskus on ”kaiken kansan tori, jossa viihdytään” – toki vain 

silloin kun on tarve palvelulle. 

Kuvio 7 kertoo toimintatutkimukseni etenemisen, joka olen kuvannut edellä. 

 

Kuvio 7. Toimintatutkimuksen eteneminen

Havaintojen keräys 
ja kirjaus tekniik-
kaa ja konsernin 

resursseja hyödyn-
täen  

 
Analyysi 

 
Synteesi, johto-

päätökset ja poh-
dinta 

•IT-palvelupyyntöjen kysely, 
huhtikuu 2018 – toukokuu 
2018 
•Palvelukeskuksen kysely, 
joulukuu 2018 - tammikuu 
2019 
•Johdon haastattelut - tam-
mikuu 2019 
•Henkilöstön haastattelut 
ja havainnot, tammikuu 2017 
– tammikuu 2019 
•Vertailuanalyysit, tammikuu 
2019 
 

•Havaintojen teemoit-
telu 
•Havaintojen esittely, 
IT-organisaatiossa sisäi-
sesti 
•Havaintojen vertailu, 
oikeellisuuden varmista-
minen 
• synteesi 
•Tammi-helmikuu 2019 

•Täydentävät keskustelut 
johdon ja IT-organisaa-
tion sekä loppukäyttä-
jien kanssa 
•Teoriaosan tietopohjan 
hyödyntäminen 
•Oma asiantuntemus 
•Helmi-huhtikuu 2018 
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7 Tulokset 

 
7.1 Käytettävyyskyselyt 
 

Yhteenveto kyselyistä 

IT-palvelupyyntöjen käytettävyyskyselyssä kutsuja lähetettiin 1304 kappaletta kaikille 

Keskisuomalainen-konsernin työntekijöille sähköpostitse huhtikuussa 2018. Vastauksia 

saatiin määräaikaan 13.5.2018 mennessä 311 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi 

muodostui 24 %.  

Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyssä lähetettiin 1273 kappaletta kaikille Keskisuo-

malainen-konsernin työntekijöille sähköpostitse joulukuussa 2019. Vastauksia saatiin 

määräaikaan 14.1.2019 mennessä 254 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodos-

tui 20 %.  

Jälkimmäisen kyselyn vastausprosentti oli 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin ensim-

mäisen kyselyn, mutta kuitenkin vastauksia saatiin riittävästi. 

Molempien tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadun-

hallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 laatustandardia. 

Kyselyiden vertailut 

IT-palvelupyyntö- ja Palvelukeskuskyselyjen tuloksia tarkasteltaessa yleisenä havain-

toja voidaan havaita, että selkeä trendi on asiakaskokemuksen paraneminen. Asiakas-

kokemus on parantunut merkittävästi sen jälkeen, kun Keskisuomalainen-konsernin 

Palvelukeskus otettiin käyttöön. 

Kuviot 8–22 kuvaavat, kuinka asiakaskokemuksen trendi on muuttunut sen jälkeen, 

kun Palvelukeskus otettiin käyttöön.  
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Kuvio 8 kertoo, että kyselyihin vastanneita on tehnyt IT-palvelupyyntöjä 78 %, ja vas-

taavasti 22 %. ei ole tehnyt IT-palvelupyyntöjä. Vastanneiden lukumäärä oli jälkimmäi-

sessä kyselyssä pienempi, mitä se 

littää ajankohta (joulu ja uusivuosi). 

 

Kuvio 8. IT-palvelupyyntöjen tekeminen yleensä 

Kyllä En
Toukokuu 2018 (n=311) 78% 22%
Tammikuu 2019 (n=254) 78% 22%
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80%

90%

100%

Oletko tehnyt IT palvelupyyntöjä?
Vertailu toukokuu 2018 - tammikuu 2019

Toukokuu 2018 (n=311) Tammikuu 2019 (n=254)
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Kuvio 9 kuvaa, että aikaisempien järjestelmien (IT-Servicedesk: Keski-Suomi, Savo ja 

Uusimaa ja Helpdesk: Päijät-Häme) käyttöasteet olivat 54 % ja 69 %, kun vastaavasti 

Palvelukeskuksen 79 %. Parannusta tuli siten 24 ja 10 prosenttiyksikköä. Etenkin Keski-

suomalainen-konsernin perinteisillä alueilla (uusin alue eli Päijät-Häme ollut konser-

nissa vuodesta 2016) oli huomattava parannus. 

 

Kuvio 9. Palvelukeskuksen hyödyntäminen 

Kyllä En
IT-Servicedesk, toukokuu 2018

(n=205) 54% 46%

HelpDesk, toukokuu 2018
(n=39) 69% 31%

Palvelukeskus, tammikuu 2019
(n=198) 79% 21%

54%
46%

69%

31%

79%

21%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Oletko käyttänyt konsernimme IT-
Servicedeskia/HelpDeskia/Palvelukeskusta 

IT-palvelupyyntöjen tekemiseen?
(IT-palvelupyyntöjä tehneet vastaajat)

IT-Servicedesk, toukokuu 2018 (n=205) HelpDesk, toukokuu 2018 (n=39)

Palvelukeskus, tammikuu 2019 (n=198)
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Kuvio 10 ilmaisee, millä tavoin IT-palvelupyyntöjä on tehty ilman Palvelukeskusta. Tu-

loksien (IT-Servicedesk, HelpDesk ja Palvelukeskus) mukaan soitto on suositun tapa: 67 

%, 79 % ja 85 %, ja keskiarvo on77 prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituin tapa on sähkö-

postilla yhteydenotto: 49 %, 75 % ja 45 %, ja sen keskiarvo on 56 prosenttiyksikköä. 

Kolmanneksi suosituin tapa on ”hihasta veto”: 37 %, 17 % ja 29 %, ja sen keskiarvo on 

28 prosenttiyksikköä. Muulla tavoin ei ollut lainkaan Päijät-Hämeessä ja 2 % muulla 

Keskisuomalainen-konsernissa. 

 

Kuvio 10. Yhteydenottotavat, kun ei ole käytetty Palvelukeskusta 

Sähköpostilla
Puhelimitse
suoraan IT-
henkilölle

"Hihasta
vetämällä"

Muulla
tavoin

IT-Servicedesk, toukokuu 2018
(n=94) 49% 85% 37% 9%

HelpDesk, toukokuu 2018
(n=12) 75% 67% 17% 0%

Palvelukeskus, tammikuu 2019
(n=42) 45% 79% 29% 2%
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0%

45%

79%

29%

2%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
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Jos olet tehnyt IT palvelupyyntöjä, mutta et 
ole käyttänyt IT-

ServiceDeskia/HelpDeskia/Palvelukeskusta, 
miten olet ottanut yhteyden 

palvelupyynnöissä?
(Vastaajat, jotka ovat tehneet palvelupyyntöjä, mutta 

eivät ole käyttäneet konsernin järjestelmiä)

IT-Servicedesk, toukokuu 2018 (n=94) HelpDesk, toukokuu 2018 (n=12)

Palvelukeskus, tammikuu 2019 (n=42)
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Kuvio 11 tuo esiin, kuinka helppoa on päästä kirjaamaan palvelupyyntöä. Havainnoi-

malla asiakaskokemuksen tyytyväisyyden mediaanin (hypoteettinen 2,5) alla olevia ta-

soja 1–2 (huono/tyydyttävä) sekä yläpuolella olevia tasoja 3–4 (hyvä/kiitettävä) voi-

daan kertoa seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit (IT-servicedesk, 

HelpDesk ja Palvelukeskus): 34 %, 59 % ja 17 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit (IT-servicedesk, 

HelpDesk ja Palvelukeskus): 54 %, 41 % ja 80 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 32,5 prosenttiyksikköä, ja tyytymättömyys on 

laskenut 29,5 prosenttiyksikköä. 

 

Kuvio 11. Käyttäjäystävällisyys ja pääsyn helppous 

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Huono En osaa
sanoa

IT-Servicedesk, toukokuu 2018
(n=111) 15% 49% 27% 7% 2%

HelpDesk, toukokuu 2018
(n=27) 4% 37% 44% 15% 0%

Palvelukeskus, tammikuu 2019
(n=156) 27% 53% 13% 4% 3%
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Kuinka helppoa on IT-
Servicedeskiin/HelpDeskiin/

Palvelukeskukseen pääsy 
ja siellä palvelupyynnön teon aloittaminen?
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Kuvio 12 kertoo, kuinka helppoa ja sujuvaa on palvelupyynnön tekeminen. Havainnoi-

malla vastaavasti kuin edellisessä kuviossa (kuvio 11), mutta ei käsitellä HelpDesk-

osiota, koska sen ei ole niin merkittävässä roolissa, voidaan nähdä seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit (IT-Servicedesk ja Pal-

velukeskus): 32 % ja 20 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 67 % ja 88 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 21 prosenttiyksikköä.   

• Asiakastyytymättömyys on laskenut 12 prosenttiyksikköä. 

 

Kuvio 12. Käyttäjäystävällisyys ja sujuvuus 

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Huono En osaa
sanoa

IT-Servicedesk, toukokuu
2018 (n=111) 14% 53% 25% 7% 0%

Palvelukeskus, tammikuu
2019 (n=156) 25% 53% 17% 3% 2%
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Kuvio 13 tuo esiin, kuinka selkeä on käyttöliittymä. Havainnoimalla samalla tekniikalla 

kuin aiemmat kuviot havainnointiin, voidaan tuoda esiin seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 41 % ja 27 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 53 % ja 88 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 25 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on laskenut 14 prosenttiyksikköä.  

 

Kuvio 13. Käyttäjäystävällisyys ja käyttöliittymän selkeys 

Kiitettävä Hyvä Tyydyttä
vä Huono En osaa

sanoa
IT-Servicedesk, toukokuu

2018 (n=111) 10% 43% 34% 7% 5%

Palvelukeskus, tammikuu
2019 (n=156) 15% 53% 25% 2% 6%
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Kuvio 14 selvittää, kuinka helposti palvelupyynnön kirjaukseen tarvittavat tiedot löyty-

vät kirjaushetkellä käyttöliittymästä. Jatkamalla havainnointia samalla tekniikalla kuin 

aiemmin, voidaan kuvata seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 42 % ja 34 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 53 % ja 59 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 6 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on laskenut 10 prosenttiyksikköä. 

• En osaa sanoa -osuus voidaan todeta ja se on noin 5 %. 

 

Kuvio 14. Käyttäjäystävällisyys ja tietojen selkeys 

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Huono En osaa
sanoa

IT-Servicedesk, toukokuu
2018 (n=111) 12% 41% 32% 10% 6%

Palvelukeskus, tammikuu
2019 (n=156) 12% 47% 29% 5% 6%
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Kuvio 15 kertoo, kuinka nopeasti käyttäjä on saanut kirjattua palvelupyynnön. Havain-

nointitekniikka sama kuin aiemmin, ja voidaan nähdä seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 13 % ja 9 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 77 % ja 86 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 9 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on laskenut 4 prosenttiyksikköä. 

• Palvelukeskuksen Ei osaa sanoa –vastauksien lukumäärän prosenttiyksikkö on 

puolittunut aikaisemmasta. 

 

Kuvio 15. Palvelupyynnön teon nopeus 

Erittäin
nopeasti

Melko
nopeasti

Melko
hitaasti

Erittäin
hitaasti

En osaa
sanoa

Toukokuu 2018 (n=244) 19% 58% 9% 4% 10%
Tammikuu 2019 (n=198) 22% 64% 7% 2% 5%
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Kuvio 16 osoittaa, kuinka helppoa käyttäjän on tehdä kokonaisvaltaisesti palvelupyyn-

nön kirjaus. Havainnointitekniikka sama kuin aiemmin, ja voidaan nähdä seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 33 % ja 25 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 57 % ja 71 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 14 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on laskenut 8 prosenttiyksikköä. 

• Palvelukeskuksen Ei osaa sanoa –vastausten lukumäärän prosenttiyksikkö puo-

littunut aikaisemmasta. 

 

Kuvio 16. Palvelupyyntöjen teon helppous 

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Huono En osaa
sanoa

Toukokuu 2018 (n=244) 13% 44% 25% 8% 10%
Tammikuu 2019 (n=198) 17% 54% 19% 6% 5%
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Kuviossa 17 kyselyjen vastaukset todistavat, kuinka nopeasti käyttäjän kirjaaman pal-

velupyyntö on otettu käsittelyyn. Havainnointitekniikka sama kuin aiemmin, ja ilme-

nee seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 26 % ja 25 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 64 % ja 70 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 6 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on laskenut yhden prosenttiyksikön. 

Palvelukeskuksen Ei osaa sanoa –vastausten lukumäärän prosenttiyksikkö puolittunut 

aikaisemmasta. 

 

Kuvio 17. Palvelupyyntöjen käsittelyn nopeus 

Erittäin
nopeasti

Melko
nopeasti

Melko
hitaasti

Erittäin
hitaasti

En osaa
sanoa

Toukokuu 2018 (n=244) 13% 51% 19% 7% 10%
Tammikuu 2019 (n=198) 16% 54% 18% 7% 5%
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Kuvio 18 kertoo, onko kirjauksen (IT-häiriö ja muu palvelupyyntö) tehnyt käyttäjä saa-

nut ratkaisun. Vastaukset ovat ”KYLLÄ ”tai ”EI”, ja selviää seuraavaa: 

• EI-vastauksia: 4 % ja 6 % 

• KYLLÄ-vastauksia: 90 % ja 89 %. 

• Asiakastyytyväisyys on laskenut 2 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on noussut yhden prosenttiyksikön. 

• Tämä on ensimmäinen poikkeama Palvelukeskuksen käyttöönoton jälkeiseen 

yleiseen trendiin, jossa asiakastyytyväisyys kasvaa ja asiakastyytymättömyys 

pienenee. Palvelukeskus ei ole parantanut asiakaskokemusta. Kuitenkin taso 

on samaa luokkaa. 

 

Kuvio 18. Ongelmien ratkaisut 

Kyllä En En osaa sanoa
Toukokuu 2018 (n=244) 90% 4% 6%
Tammikuu 2019 (n=198) 89% 6% 5%
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Kuvio 19 kertoo, kuinka nopeasti käyttäjän kirjaaman palvelupyyntö on ratkaistu. Ha-

vainnointitekniikka sama kuin esimerkiksi kuivion 17 kohdalla, ja voidaan todeta: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 22 % ja 25 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 71 % ja 70 %. 

• Asiakastyytyväisyys on laskenut yhden prosenttiyksikön. 

• Asiakastyytymättömyys on noussut kolme prosenttiyksikköä. 

• Tämä on toinen poikkeama Palvelukeskuksen käyttöönoton jälkeiseen yleiseen 

trendiin, jossa asiakastyytyväisyys kasvaa ja asiakastyytymättömyys pienenee. 

Palvelukeskus ei ole parantanut asiakaskokemusta. Kuitenkin taso on samaa 

luokkaa. 

 

Kuvio 19. Palvelupyyntöjen nopeus 

Erittäin
nopeasti

Melko
nopeasti

Melko
hitaasti

Erittäin
hitaasti

En osaa
sanoa

Toukokuu 2018 (n=244) 11% 60% 17% 5% 8%
Tammikuu 2019 (n=198) 15% 55% 19% 6% 5%
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Kuvio 20 kiteyttää, onko kirjauksen (IT-häiriö ja muu palvelupyyntö) tehnyt käyttäjä 

saanut tiedon ratkaisusta. Vastaukset ovat ”KYLLÄ ”tai ”EI”, ja tulos on seuraavaa: 

• EI-vastauksia: 4 % ja 9 % 

• KYLLÄ-vastauksia: 78 % ja 83 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 5 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on noussut 3 prosenttiyksikköä. 

• Tämä on kolmas poikkeama Palvelukeskuksen käyttöönoton jälkeiseen ylei-

seen trendiin, jossa asiakastyytyväisyys kasvaa ja asiakastyytymättömyys pie-

nenee. 

• Ei osaa sanoa –vastausten määrä aiemmin 16 % ja nyt 9 % eli tietoisuus on kas-

vanut 7 prosenttiyksikköä. 

 

Kuvio 20. Palvelupyyntöjen ratkaisun tiedotus 

Kyllä En En osaa sanoa
Toukokuu 2018 (n=244) 78% 6% 16%
Tammikuu 2019 (n=198) 83% 9% 9%
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Kuvio 21 ilmentää kyselyjen mukaan, kuinka nopeasti käyttäjän kirjaaman palvelu-

pyyntö on otettu käsittelyyn. Havainnointitekniikka sama kuin aiemmin, ja voidaan to-

deta: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 26 % ja 25 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 64 % ja 70 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 6 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on laskenut yhden prosenttiyksikön. 

Palvelukeskuksen Ei osaa sanoa –vastausten lukumäärän prosenttiyksikkö puolittunut 

aikaisemmasta. 

 

Kuvio 21. Palvelupyyntöjen ja ongelmien ratkaisu yleisesti 

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Huono En osaa
sanoa

Toukokuu 2018 (n=244) 21% 48% 19% 6% 6%
Tammikuu 2019 (n=198) 24% 53% 17% 2% 5%
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Kuvio 22 todistaa, kuinka ystävällistä on loppukäyttäjän saama palvelu. Havainnointi-

tekniikka noudattaa samaa periaatetta aiemmin, ja selviää seuraavaa: 

• Tasoilla 1–2 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 15 % ja 7 %. 

• Tasoilla 3–4 järjestelmien summatut vastustausprosentit ovat 83 % ja 87 %. 

• Asiakastyytyväisyys on noussut 5 prosenttiyksikköä. 

• Asiakastyytymättömyys on laskenut 8 prosenttiyksikköä. 

• Palvelukeskuksen käyttöönotto on parantanut asiakaskokemusta, koska IT-or-

ganisaation ystävällisyys on parantunut. 

 

Kuvio 22. Asiakaskokemuksen ystävällisyys 

Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Huono En osaa
sanoa

Toukokuu 2018 (n=244) 31% 52% 13% 2% 2%
Tammikuu 2019 (n=198) 42% 45% 7% 1% 6%
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Kyselyn vastaukset ja tilastot 

Taulukossa 2 on kuvattu Palvelukeskuskyselyn kysymysten kommentoitujen vastauk-

sien lukumäärät.  

Taulukko 2. Perusteluaktiivisuus 

Teema Vastauksia (kpl) 

Miksi et ole tehnyt palvelupyyntöjä? 26, ei tarvetta:24  

Miksi et ole käyttänyt Palvelukeskusta IT-palvelupyyntöjen tekemiseen? 31 

Perustelut arvosanalle Palvelukeskukseen pääsystä ja siellä palvelupyynnön 

teon aloittamisesta – asteikko: huono, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä 

 3, 8, 14 ja 6 

Perustelut arvosanalle Palvelukeskuksessa palvelupyynnön teon helppoudesta 

ja sujuvuudesta – asteikko: huono, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä 

2, 4, 6 ja 6 

Perustelut arvosanalle palvelupyyntöön tarvittavien tietojen löytymisestä hel-

posti Palvelukeskuksesta – asteikko: huono, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä 

1, 1, 3 ja 1 

Miksi olet ottanut yhteyttä sähköpostitse etkä Palvelukeskuksen kautta? 13 

Miksi olet ottanut yhteyttä puhelimitse suoraan IT-henkilöön? 27 

Miksi olet ottanut yhteyttä ”hihasta vetämällä” etkä Palvelukeskuksen kautta? 11 

Millä muulla tavalla on ottanut yhteyttä palvelupyynnöissä? 1 

Perustelut arvosanalle siitä, kuinka nopeasti on yleensä saanut tehtyä palvelu-

pyynnön – erittäin hitaasti, melko hitaasti, melko nopeasti ja erittäin nopeasti 

0, 4, 9 ja 7 

Perustelut yleisarvosanalle palvelupyyntöjen teon helppoudesta – huono, tyy-

dyttävä, hyvä ja kiitettävä 

5, 2, 6 ja 3 

Perustelut arvosanalle siitä, kuinka nopeasti palvelupyyntö on otettu yleensä kä-

sittelyyn – erittäin hitaasti, melko hitaasti, melko nopeasti ja erittäin nopeasti 

6, 10, 12 ja 3 

Perustelut arvosanalle siitä, kuinka nopeasti palvelupyyntö on yleensä ratkaistu 

– erittäin hitaasti, melko hitaasti, melko nopeasti ja erittäin nopeasti 

2, 9, 7 ja 2 

Perustelut arvosanalle siitä, kuinka hyvin palvelupyynnön/ongelman ratkaisu 

yleensä onnistuu – huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä 

0, 12, 6 ja 4 
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Taulukossa 2 on kuvattu, kuinka monta kertaa on vastattu kysymyksittäin. Taulukon 

mukaan vastauksia on 266 kappaletta, joista ”ei tarvetta” –kategoriassa on 50 vas-

tausta eli lähes 19 %.  

Kommentteja tasoilla 1–4 on 19, 40, 60 ja 32 kappaletta eli 151 kappaletta. Toisin sa-

noen ääripäiden vastauksia on yhteensä 51 kappaletta ja keskivälin vastauksia 100 

kappaletta.   

Vähiten (0 kappaletta) perusteltiin vaihtoehtoja ”Perustelut arvosanalle, kuinka nope-

asti on saanut tehtyä palvelupyynnön -– erittäin hitaasti” ja ”Perustelut arvosanalle 

siitä, kuinka hyvin palvelupyynnön/ongelman ratkaisu yleensä onnistuu – huono”. To-

sin sanoen heikkoja arvosanoja ja perusteluita oli vähän tai ei lainkaan.  

Eniten perusteltiin vaihtoehtoa ”Perustelut arvosanalle Palvelukeskukseen pääsystä ja 

siellä palvelupyynnön teon aloittamisesta – hyvä” (14 kappaletta) ja ”Perustelut arvo-

sanalle siitä, kuinka nopeasti palvelupyyntö on otettu yleensä käsittelyyn – melko no-

peasti” (12 kappaletta). Tosin sanoen miellyttäviä asiakaskokemuksia oli paljon, ja niitä 

perusteltiin eniten. 

Taulukko 2 kertoo, että 26 vastaajaa 254 vastaajasta eli 19 % ei ole tehnyt palvelu-

pyyntöjä. Vastauksien sisältöä tarkasteltaessa havaitaan, että syitä ovat muun muassa 

seuraavat: 

• Ei ole ollut tarvetta tehdä, ja prosessit sekä järjestelmät ovat toimineet. 

• Ei tiedä, kuinka se tehdään. 

• On ollut niin kiire, ettei ole ehtinyt tekemään. Tosin sanoen vastaaja on sen 

tehnyt, mutta ei ole sisäistänyt sitä tekevänsä, koska ei ole tehnyt sitä Palvelu-

keskuksen kautta, vaan esimerkiksi soittamalla tai ”hihasta vetämällä”. Esi-

merkkinä vastaajan kommentti ”Yksittäisissä it-ongelmissani soitan suoraan 

"hätänumeroon". Vai onko se it-palvelupyyntö?”. 

• Koetaan, että koska IT-resurssi antaa apua ja tukea, niin se ei ole palvelu-

pyyntö. 

• Apua haasteisiin on saatu ilman IT-resurssin tukea. 

• On helpompi kertoa ongelmasta kuin kirjoittaa se palvelupyynnöksi. 
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Jos vastaaja on kokenut tekevänsä palvelupyynnön, mutta ei ole käyttänyt Palvelukes-

kusta, niin ilmenee seuraavia tietoja: 

• Ei ole ollut tarvetta käyttää Palvelukeskusta. 

• Ei ole muistettu Palvelukeskuksen olemassaoloa.  

• Palvelukeskus on koettu tehottamaksi, hankalaksi, hitaaksi ja vieraaksi käytän-

nöksi. Erään vastaajan kommentti: ”Se on hankala ja aikaa vievä. Näin luulen.” 

• Kiiretapauksissa on haettu apua soittamalla. 

• Toimittu vanhojen tottumusten mukaan ottamalla ”hihasta kiinni”. 

Kun tarkastellaan vastauksien lukumäärää, ja kuinka paljon on kommentoitu asiakas-

kokemusta asteikolla 1-4 eli huonosta tai hitaasta kiitettävään tai erittäin nopeaan, 

niin voidaan todeta seuraavaa: 

• Vastauksia on yhteensä 132 kappaletta 

• 1-tason vastuksia on 17 kappaletta eli 12,9 % 

• 2-tason vastauksia on 45 kappaletta eli 34,1 % 

• 3-tason vastauksia on 44 kappaletta eli 33,3 % 

• 4-tason vastauksia on 26 kappaletta eli 19,7 % 

• Ääripäiden eli 1- ja 4-tason vastauksia oli 32,6 % ja keskitasojen (tasot 2 ja 3) 

vastauksia 67,4 % 

Perusteluita Palvelukeskuksen huonoon tai tyydyttävään (luokiteltu tässä yhteen kysy-

mysten asetteluasteikon ja vastauksien samankaltaisuuden vuoksi) asiakaskokemuk-

seen ovat muun muassa seuraavat: 

• Palvelukeskukseen ei Keskisuomalainen-konsernissa olevan linkin avulla 

päästy. 

• Sitä ei löydetty tai se ei toiminut. (Linkki on useassa paikassa: työaseman työ-

pöydälle, Keskisuomalainen-konsernin Intrassa kahdessa eri paikassa ja selain-

ten suosikeissa ja kirjainmerkeissä.) 

• Palvelupyyntöön vastaaminen kesti kauan tai siihen ei vastattu. 

• Sähköpostiosoitetta ei löytynyt, ja palvelupyyntöä ei voinut tehdä. 

• Pyynnön esittäjä ei osaa kuvata ongelmaa kirjallisesti, vaan kaipaa keskustelua. 

• Palvelua saa vain soittamalla tietylle henkilölle. 
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• Palvelua ei voi tehdä, jos salasana vanhenee. 

• Verkko-ongelmassa (tietoliikennehäiriössä) ei voi tehdä palvelupyyntöä. 

• Käyttöliittymässä vaikea valita oikea kuvake. 

• ”Huhujen mukaan kaikki it-puolen työntekijät eivät edes seuraa palvelukeskuk-

seen tulevia viestejä.” 

• Useita kommentteja siitä, että vastauksen saaminen kestää liian pitkään, ja au-

tomaattivastauksen saaminen ei ole riittävää palvelua. Parempaa palvelua saa 

kuin ottaa yhteyttä omaan IT-henkilöön. 

• Kiiretilanteessa ei ole aikaa tehdä pyyntöä, ja pitää klikata liian monta kertaa. 

• Palvelukeskuksen uutuus ja anonymiteetti koetaan negatiivisesti: ”On uusi tapa 

ilmoittaa huollon tarve. Ei välttämättä tule tunnetta, että on tullut kuulluksi”.  

• Palvelukeskuksen logiikka koetaan vieraaksi: ”Vaikea välillä hahmottaa mihin 

erilaiset palvelupyynnöt pitää kirjata.” 

Perusteluita Palvelukeskuksen hyvään tai kiitettävään asiakaskokemukseen ovat muun 

muassa seuraavat: 

• Palvelukeskukseen pääsy on helppoa ja kuvakkeita klikkaaamalla edetä, mutta 

kuitenkin: ”Aika usein on tarve sellaisille pyynnöille, joihin palvelukeskuksen 

oletusvalinnat eivät ikään kuin sovi – siellä ei ole esimerkiksi vaihtoehtoa käyt-

töoikeuksien lisäämiseksi joihinkin järjestelmiin jne. Moni pyyntö ohjautuu va-

lintaan muu, mikä ei liene tarkoituksenmukaista.” 

• Hyvä järjestelmä - kuitenkin soitto on helpompaa. 

• Palvelu yhden klikkauksen päässä, selkeä käyttöliittymä ja logiikka, selkeät oh-

jeet, pyynnön tekeminen yksinkertaista, tekopaikka löytyi nopeasti, vaikka vas-

taaja ei ollut tietoinen, kuinka sinne pääsee. Samoin helppo aloittaa palvelu-

pyynnön kirjaus, mutta: ”Välillä on vaikea valita, mitä vaihtoehdoista pitäisi va-

lita.” 

• ”Tuntuu hassulta kirjata ongelma systeemiin, kun siitä voi huikata parin metrin 

päässä istuvalle it-ihmiselle.” 

• Helppo tehdä pyyntö: ”Tähän mennessä olen osannut lähes miettimättä luoki-

tella sen, mitä apua ja mille laitteelle tarvitsen. Se on erittäin tärkeää.” 

• Järjestelmä tuottama automaattivastaus tule nopeasti, mutta: ”Vastaus tuli no-

peasti, kuitenkaan asiaa ei pystytty hoitamaan.” 
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•  Helppo oppia ja useamman kirjauksen jälkeen sujuva käyttää. Kuitenkin: ”Säh-

köinen pyyntö, joka tuntuu persoonattomalta, nostaa rimaa pyytää palvelua” 

• Käyttö ei tarvitse erityisiä IT-taitoja, palvelu on nopeaa ja ystävällistä ja asiakas 

ei tunne itseään tyhmäksi, kun annetaan opastusta. 

• Selkeä ohjeistus ja käyttöliittymä sekä teknisesti toimiva. 

Vastauksia, miksi käyttäjät ovat pyytäneet apua haasteisiin ”hihasta vetämällä”: 

• vähäpätöinen asia 

•  nopeampaa, helpompi, kätevämpää, tehokkaampaa, ymmärrettävämpää 

• ”Sen kerran, kun näitä veijareita näkyy meidän toimistolla, kannattaa käydä 

kimppuun kuin sika limppuun.” 

• Vanhat tavat ja tottumukset. 

Vastauksia, miksi käyttäjät ovat pyytäneet apua haasteisiin sähköpostilla:  

• vanhat tottumukset (useita vastauksia), kiire, helppous, sujuvuus, nopeus 

• Palvelukeskuksen soittonumero ei vastaa. 

Syitä, miksi käyttäjät ovat tehneet palvelupyyntöjä soittamalla suoraan omalle IT-hen-

kilölle ovat kiire, helppous, nopeus, kätevyys, tottumus, vastauksen laatu ja sen no-

peus. 

Havainnot sähköpostin käytön selvitykseen:  

Tämä tutkimuskysymys oli laadittu epätarkasti, ja minun olisi pitänyt selventää, mikä 

on tavallinen sähköpostipyyntö tai sähköpostipyyntö Palvelukeskukseen, joten kysy-

myksen asettelu saattoi aiheuttaa sekaannusta. Käyttäjät eivät aina tiedosta, että lä-

hettäessään sähköpostia osoitteeseen ict.palvelukeskus@media.fi tai it.service-

desk@media.fi he lähettävät palvelupyynnön Palvelukeskukseen. Sähköpostin lähetys 

käynnistää prosessin, joka kirjaa palvelupyynnön ja Palvelukeskus lähettää paluuvies-

tin, jossa kerrotaan muuan muassa palvelupyyntönumero. 
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7.2 Haastattelut ja havainnot 
 

Omat havainnot 

Keskisuomalainen-konsernissa On-Premises -ohjelmistojen yksi suurimmista haas-

teista on ylläpitosopimukset. Hankittavien järjestelmien käyttöä varten on ostettava 

käyttöoikeudet eli lisenssit. Sopimuksenhallintaa ei ole keskitetty, joten hankintasopi-

mukset ja lisenssitiedot ovat hajautuneet joko liiketoimintayksikköjen vastaaville, kon-

sernin projektipäällikölle tai IT-organisaation eri resursseille. Sopimuksia ei ole keski-

tetty, joten niiden läpinäkyvyys ei ole hallinnassa. Kirjallisuuskatsauksen luvussa 3.2 

toin esiin termin governance eli hallintamallin, ja se tarkoittaa tässä yhteydessä sopi-

muksien hallintaa.  

Puutteellisen sopimuksen hallintamallin seurauksena tapahtuu seuraava ilmiö: Kun 

järjestelmä tai ohjelmistoratkaisu vaihdetaan toiseen, siihen liittyviä ylläpitosopimuk-

sia ei irtisanota ajoissa, koska ei olla tietoisia sopimuksesta tai sen irtisanomisajoista. 

Sen seurauksena Keskisuomalainen-konsernissa joudutaan maksamaan päällekkäisiä 

ylläpitomaksuja järjestelmistä poistetun järjestelmän sopimuksessa olevan irtisano-

misajan (usein seuraava kalenterivuosi). Esimerkiksi sopimus pitää irtisanoa 3 kuu-

kautta (30.9. menneessä kuluvaa vuotta) ennen vuoden viimeistä päivää (31.12.), 

muuten se jatkuu koko seuraavan kalenterivuoden loppuun. Näin on käynyt toistu-

vasti, ja tuon johtopäätöskappaleessa siihen ratkaisuehdotuksen. 

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen asiakastyytyväisyyttä heikentää oleelli-

sesti se, ettei puheluihin päiväsaikaan vastata 100 %:sti eikä niihin soiteta takaisin. Pu-

heluiden vastaamisprosenttiin vaikuttaa soittoringin nykyinen tekninen ratkaisu ja sii-

hen liittyvät haasteet sekä nykyinen tapa käsitellä puhelinkanavaa: puheluita hoide-

taan samalla kuin palvelupyyntöjä käsitellään, eikä siihen ole nimettyjä SD1-tason asi-

antuntijaresursseja (tilanteeseen on tehty korjaustoiminpiteitä). 

Teemahaastattelut 

Alustin haastatteluja kysymällä, mikä olisi ihanteellinen IT-palvelukeskus (tyytyväisyy-

den taso olisi 100 %) ja kuinka monta prosenttia haastateltava antaa Keskisuomalai-

nen-konsernin Palvelukeskuksen tasoksi. Palveluiden kypsyystaso selvisi IT-organisaa-

tion teemahaastatteluissa – niistä lisää johtopäätöksissä. 
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Haastateltavien mukaan ihanteellinen IT- palvelukeskus olisi käyttäjälle nopea, help-

pokäyttöinen ja opastava, eikä olisi erilliselle koulutukselle olisi tarvetta. Ongelmien 

juurisyyt selvitettäisiin ja ongelmat estettäisiin, joten häiriöitäkään ei esiintyisi proses-

seissa; ”Katsottaisiin etupeliin, eikä peräpeiliin”. 

Prosessiviat voitaisiin ennakoida esimerkiksi antureilla, ja suurin osa virheistä korjatai-

siin jo ennen kuin käyttäjät huomaavat niitä. Suurin osa vikatilanteista saataisiin kor-

jattua robotiikan tai keinoälyn avulla, ja ihmisen huomiota vaativat nousisivat työ-

jonoihin automaattisesti. Perustekeminen olisi automaattista, ja ainoastaan poikkeus-

tapaukset vaatisivat erillisiä prosesseja. Eskalointi toiselle ja kolmannelle osapuolelle 

olisi läpinäkyvää. 

Ideaalisessa palvelukeskuksessa sidosryhmät pidettäisiin ajan tasalla tulevista muutok-

sista, ja niistä viestittäisiin etukäteen, muutoksen aikana ja sen jälkeen. Loppukäyttäjä 

saisi koko ajan reaaliaikaisen tiedon, missä vaiheessa hänen palvelupyyntönsä etenee, 

ja mikä on arvioitu valmistumisaika. Läpinäkyvyys koko prosessin ajan on tärkeää. 

Kaiken kruunaisi palvelun ennakoitavuus, havaitsevaisuus, toimivuus, ystävällisyys, 

ratkaisuajat, ja siitä muodostuisi miellyttävä asiakaskokemus. Tämän jälkeen liiketoi-

minnan, loppukäyttäjän ja tietohallinnon arki olisi helpompaa – suorastaan miellyttä-

vää. 

Takaisin arkeen eli SWOT-tyyppisissä teemahaastatteluissa tuli esille johdon, IT-johdon 

ja -organisaation ja loppukäyttäjien näkemykset. Vastausten perusteella Keskisuoma-

lainen-konsernin palvelukeskuksen tyyppiarvo verrattuna ihanteelliseen on 50–60 %. 

Kuitenkin suuriakin poikkeamia esiintyi eli koettiin, että Palvelukeskus on vasta kehi-

tyksensä alkutaipaleella ja elinkaarensa alussa, mutta kehitettävissä.   

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen vahvuudet ovat seuraavat: 

• Johtoryhmän tulokulmasta ei ole esiintynyt poikkeamia, ja Palvelukeskus on 

ollut hyvä panostus. 

• Palvelukeskus tekee asiat kokonaisvaltaisesti: kaikki IT-palvelut ja -resurssit 

ovat keskistetty samaan portaaliin. 

• Palvelukeskuksen henkilöresurssit ovat asiantuntevia, kokeneita ja osaavia ja 

tuntevat toimialan hyvin sekä yhteistyön ja niihin liittyvät kolmannet osapuolet 
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hyvin.  

• Kullekin liiketoiminnan alueelle löytyy Palvelukeskuksesta riittävästi asiantunti-

juutta eli tukihenkilöitä ja järjestelmäasiantuntijoita. 

• Palvelukeskuksen tekeminen on yhdenmukaista, prosessit ohjaavat toimintaa 

eteenpäin. Palvelukeskuksen tekeminen on kokonaisvaltaisesti toimivaa ja se 

kattaa koko Keskisuomalainen-konsernin. 

• Palvelukeskus tehostaa toimintaa ja tarpeet ja resurssit kohdentuvat, ja työ-

kuormaa voidaan jakaa ja kohdistaa. 

• Palvelukeskus on moderni, monikanavainen ja selkeä käyttää. Se on integroitu 

Keskisuomalainen-konsernin Active Diretory -toimialueeseen, jolloin Palvelu-

keskuksen palvelupyynnön tekeminen ei vaadi erillistä tunnistautumista. Lop-

pukäyttäjä näkee omat palvelupyyntönsä ja niiden tilat yhdellä silmäyksellä. 

• Palveluskeskus tarjoaa nopeaa vastetta, sen avulla voidaan priorisoida palvelu-

pyyntöjä ja sen ohjelmistomoottori mahdollistaa palvelupyyntöjen kirjaamisen 

ja raportoinnin sekä laaduntarkkailun. 

• Palvelukeskuksen ohjelmistoratkaisu (pilvipohjainen SaaS) koetaan tulevaisuu-

den ratkaisuksi. 

• Palvelukeskuksen palvelupyyntösivut ovat selkeät ja helppokäyttöiset. 

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen heikkoudet ovat: 

• Palvelupyyntöjä tehdään edelleen liikaa varsinkin suorilla soitoilla, mutta myös 

suorilla sähköposteilla ja ”hihasta vetämällä” eli ei käytetä palvelukeskusta. 

• Palvelukeskuksen käyttö on alkuvaiheessa, ja se on hyvä pohja, mutta sitä ei 

hyödynnetä; automaatiota (RPA) ei ole tarpeeksi hyödynnetty. 

• Palveluskeskuksen alustan puutteet eli pilviratkaisussa ei ole kaikkia Keskisuo-

malainen-konserni tarvitsemia ominaisuuksia ja niiden rakentaminen vaatii ai-

kaa, resursseja ja pääomaa. 

• Liiketoimintayksiköiden toimintatapojen alueelliset erot ja yhdenmukaistuksen 

keskeneräisyys. Vaikka palvelukeskuksen ohjelmisto (moottori) on kaikille 

sama, niin sekä Keskisuomalainen-konsernin loppukäyttäjät (asiakkaat) ja IT-

organisaation sisäiset käyttäjät toimivat eri tavalla. 

• Tiedon läpinäkyvyys: Vaikka IT-organisaatio on Palvelukeskuksen käyttöönoton 

myötä tiedottanut palveluistaan, häiriöistä ja koulutuksesta aktiivisemmin kuin 
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aiemmin, niin se ei ole ollut riittävää. Muutoksista ja häiriöistä pitää tiedotta-

mista pitää toistaa ja varmistua, että tiedotus on tavoittanut kaikki osapuolet.  

• Palvelukeskuksen palvelunumero ei aina vastaa työaikana, ja palvelunumerosta 

ei soiteta takaisin asiakkaalle, joka palvelua pyytää tai häiriöstä ilmoittaa. 

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen mahdollisuudet ovat: 

• Se on skaalautuva ja sen ohjelmisto sisältää ERP-ominaisuudet. Keskisuomalai-

nen-konsernin strategiaan kuuluu laajeneminen muun muassa yritysostojen 

kautta ja myös Palvelukeskuksen pitää toimia laajenevassa konsernissa ja 

muuttuvassa toimialassa. 

• Nykymallinen pilvipohjainen Palvelukeskuksen SaaS-ratkaisu mahdollistaa in-

tegraatiot, joita syntyy, kun Keskisuomalainen-konserni tekee yritysostoja. 

• IT-resurssien halua oppia ja kehittää kokonaisuutta yhteistyönä eteenpäin. 

Oman käden työllä voi vaikuttaa ja motivoitua tehokkaampaan työskentelyyn. 

• Keskisuomalainen-konserni mahdollistaa kehittämisen rahoittamalla kehitystä 

eli on sitoutunut kehittämiseen. 

• Resurssien allokointia voidaan tehostaa, koska kaikki palvelupyynnöt näkyvät 

koko IT-organisaatiolle. Yhteinen käyttöliittymä kaikille.  

• Hakea loppukäyttäjien (kuten opinnäytetyön kyselyissä haettiin) loppukäyttä-

jien näkökulmaa palvelukeskuksen kehittämiseen. 

• Automaation kehittäminen identiteetin-, käyttöoikeuksien ja standardimuutok-

sen hallinnassa sekä sopimuksien hallinnoimisessa ja laitteiden tilaamisessa. 

• Raportoinnin kehittäminen ja Palvelukeskuksen resurssien arkitekemisen esiin-

tuominen ja loppukäyttäjien tietoisuuden parantaminen. 

• Kolmansien osapuolien asiantuntevuuden integroimisen Palvelukeskukseen. 

Esimerkiksi käyttäjä haluaa opastusta tiettyyn tuotteeseen, jonka tukea ei kon-

sernin IT-resurssit tarjoa, jolloin pyyntö ohjataan kolmannelle osapuolelle. 

• Asiakaspalautelomakkeen lanseeraaminen ja asiakaskokemuksen jatkuva seu-

ranta NPS-tyyppisellä menetelmällä. Net Promoter Score eli NPS on nopea tapa 

mitata yrityksen asiakaskokemusta ja luku on yksi osa monen yrityksen avainlu-

kumittaristoa, joilla seurataan yrityksen toiminnan kehittymistä (Mikä on NPS 

eli NET PROMOTER SCORE 2017). 



87  

 

 

• IT-organisaation sisäisiä mahdollisuuksia ovat tiimien välisen yhteistyön ja tie-

donkulun parantaminen, sitoutumisen ja motivoinnin kehittäminen, johon voi 

vaikuttaa Keskisuomalainen-konsernin johto.  

• IT-organisaatio voi yhdessä kehittää Palvelukeskusta ja samalla motivoida ja 

sitouttaa itsensä Palvelukeskuksen toimintaan. 

• IT-organisaatio voi miettiä, mitä palveluja se tarjoaa ja työstää koko konsernille 

sopivan palveluportfolion. Palvelut voidaan tuotteistaa ja tulevaisuudessa tar-

jota niitä mahdollisesti konsernin ulkopuolelle ja tehdä niistä liiketoimintaa. 

• IT-organisaatio tehostaa yhteistyötään ja kommunikointia käyttämällä nykyis-

ten kommunikointikanavien sijaan yhtä ja yhteistä kanavaa (esim. Microsoft 

Teams). 

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen uhkat ovat: 

• Toimimattomuus ja kasvottomuus eli jos Palvelukeskus ei tuo itseään esille tie-

don läpinäkyvyyden, tiedotuksen, koulutuksen avulla, niin se koetaan kasvotto-

mana ja tehottomana byrokratiana. 

• Loppukäyttäjien muutosvastarinta ja Palvelukeskuksen käytön innostuksen lo-

pahtaminen, ja tavat ja keinot tehdä IT-palvelupyyntöjä vaihtoehtoisin tavoin 

eli piiloreittien avulla. 

• Kokonaisuus ei toimi loppukäyttäjän tulokulmasta: paikkaa, jossa palvelu-

pyyntö tehdään ei löydy, pyynnön teko on liian byrokraattinen ja ohjelmaa on 

liian hankala käyttää, eikä ole opastusta. Seuraus: Palvelukeskusta ei käytetä. 

• Jatkuva kehittyminen (vertaa kirjallisuuskatsauksen luku 4.5.5) ja kehittäminen 

loppuu ja tekeminen alkaa rapautua. 

• Ei osata ajatella (sekä loppukäyttäjät että erityisesti IT-organisaatio) niin sano-

tusta puhtaalta pöydältä Palvelukeskuksen uudistamista ja hyödyntämistä. 

• Palvelukeskuksen ja loppukäyttäjien välinen kommunikaatio vähenee ja loppu-

käyttäjä kokee Palvelukeskuksen kasvottomana ja erkaantuu sen hyödyntämi-

sestä. 

• Palvelukeskuksen sisäiset prosessit eivät toimi säännönmukaisesti, läpinäky-

vyyttä ei ole, tiedottaminen ja koulutus on puutteellista. 

• Palvelukeskukseen liittyvät kolmannet osapuolet ja lisäpalvelut ja esimerkiksi 

raportointiin liittyvät lisenssit aiheuttavat kustannuksia. 
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• Tietoturva, koska kirjautuminen pilviratkaisuun tapahtuu ADFS-toiminteella, 

jossa käyttäjätunnus ja salasana lähetetään konsernin ulkopuolelle.  

Kuvio 23 summaa SWOT-tulokset. 

 
Hyödylliset keinot  

Palvelukeskuksen kehittämiseen 

Negatiiviset syyt 
Palvelukeskuksen kehittämisen esteet ja käyttä-

mättömyys 
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Vahvuudet/IT-organisaatio 
1. Asiantunteva 
2. Palveleva 
3. Paikallinen 
4. Nykyaikainen 
5. Kehittävä 
6. Yhdenmukainen tekeminen 

(prosessit) 
Vahvuudet/käyttöliittymä 
7. Helppokäyttöinen ja suomen-

kielinen 
8. Selkeä ja yksinkertainen 
9. Modulaarinen 
10. Skaalautuva 
11. Uutta tekniikka hyödyntävä - 

pilvipalvelu 

Heikkoudet 
1. Koulutus ja motivointi puutteel-

lista: loppukäyttäjät eivät tiedä 
mistä palvelupyynnön voi tehdä 
ja saavat apua nopeammin 
muilla keinoin 

2. Kasvottomuus => Asiakaskoke-
mus on negatiivinen 

3. Puhelinsoittoihin ei vastata eikä 
soiteta takaisin 

4. Palvelupyyntöjen ratkaisut kestä 
5. Tiedon läpinäkyvyys 
6. Yhdenmukaistuksen keskeneräi-

syys 
7. Tiedottaminen ja raportointi 
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Mahdollisuudet 
1. Laajennettava 
2. Konsernin sitoutuminen 
3. Resurssien allokointi 
4. Automaation kehittäminen 
5. Raportoinnin lisääminen 

(läpinäkyvyys) 
6. Kolmansien osapuolien in-

tegroiminen 
7. Asiakaskokemuksien jatkuva 

mittaaminen 
8. ERP-ominaisuuksien lisäämi-

nen, esim. hankintasopimuk-
sien keskittäminen 

9. Palvelujen lisääminen 

Uhkat 
1. Byrokraattisuus 
2. Kasvottomuus 
3. Loppukäyttäjien 

muutosvastarinta 
4. Kehittäminen hidastuu tai loppuu 
5. IT-organisaatio ei kykene kehit-

tämään palvelukeskusta 
6. IT-organisaation sisäiset proses-

sit eivät toimi tai ei toimita niiden 
mukaan 

7. Järjestelmän käyttöön ja kehittä-
miseen (kolmannet osapuolet) 
liittyvät kustannukset 

8. Liittymät ja tietoturva 

Kuvio 23. Palvelukeskus ja SWOT-analyysi



89  

 

 

 

7.3 Vertailuanalyysit 
 

Vertailuanalyysit toivat esille osittain saman kuin kyselyt, haastattelut ja havainnot: 

Palvelukeskuksen käyttöliittymä on moderni, selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöi-

nen. 

Palvelukeskuksen ohjelmistossa on suomenkielinen käyttöliittymä, jossa selkeät ku-

vakkeet mahdollistavat palvelupyynnön tai häiriön kirjaamisen edistyneille käyttäjille 

ilman koulutusta. Vertailuanalyysin henkilöt olivat HelpDesk-järjestelmien asiantunti-

joita, ja he onnistuivat kirjaamaan itsenäisesti palvelupyynnön klikkaamalla kuvakkeita 

(ks. kuviot 24 ja 25) ja kirjoittamalla pakollisen kuvauksen ongelmasta ”Ongelman ly-

hyt kuvaus” -kenttään. Käyttöliittymässä ei kysellä mitään ylimääräistä, mikä koettiin 

vertailuanalyysissä hyväksi keinoksi saada loppukäyttäjä kirjaamaan palvelupyyntönsä 

tai häiriönsä. 

 

Kuvio 24. Palvelukeskuksen loppukäyttäjän aloitusnäkymä 
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Kuvio 25. IT-häiriön tai palvelupyynnön kirjauksen käyttöliittymä 

Palvelukeskuksen ohjelmiston käyttöliittymästä loppukäyttäjä voi nähdä kaikki omat 

pyyntönsä niiden tilasta riippumatta. Kuvion 25 esimerkissä on oletuksena näkyvissä 

kaikki käyttäjän avoimet pyynnöt. Kuitenkin klikkaamalla ”Pyynnöt”-kuvaketta loppu-

käyttäjä näkee kaikki tekemänsä pyynnöt niiden tilasta riippumatta (ks. kuvio 26). 

 
 

Kuvio 26. Loppukäyttäjän kaikkien pyyntöjen näkymä 
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Vertailuanalyysissä tuli ilmi, että Palvelukeskuksen käyttämä ohjelma oli sopiva palve-

lupyyntöjen ja häiriöiden kirjaamiseen. Jos helpdesk-toiminne on rakennettu esimer-

kiksi hyvin monikansalliseen käyttöön, niin usein kielen ja toimintojen lokalisointi on 

työlästä ja sitä ei voida toteuttaa. Kompromissina käytetään kaikille samaa oletuskieltä 

(englanti) ja se aiheuttaa englantia teknisesti keskinkertaisesti taitaville käyttäjille 

haasteita, varsinkin kun käyttöliittymässä ei ole kuvattu, mitä terminologia tarkoittaa. 

Monikansallisissa yrityksissä IT-palvelukeskuksen resurssit ovat useissa maissa – jopa 

maanosissa – ja jotta loppukäyttäjä saisi mahdollisemman nopeasti palvelua, niin 

pyynnöt pitäisi kirjata englanninkielellä. Toki suomenkielinen kirjaus on mahdollista, 

mutta kiireellisissä tapauksissa sitä ei suositella. 

Vertailuanalyysi paljasti kasvottomuuden uhkan ja todellisuuden. Palvelupyyntöä kä-

sittelevän kasvot ovat esillä helpdesk-sovelluksen kommunikointi-kanavassa, mutta 

loppukäyttäjän ja helpdesk-resurssin välillä ei ole ”ihotuntumaa”, koska keskustelua 

käydään kirjallisena. Asiakaskokemus ei ole aina miellyttävä – puolin eikä toisin.  

Vertailuanalyysissä tuli esille häiriöilmoitus, jonka ratkaisu on kestänyt pitkään eli yli 

puoli vuotta: Keskisuomalainen-konserni on kirjannut häiriön kesäkuussa 2018, eikä 

vieläkään (31.1.2019) ongelmaa ole korjattu (jk. ongelma ratkesi 1.3.2019). Syitä on 

useita, ja tukipalvelun tarjoajan näkökulmasta samaa tapausta voi käsitellä useampi 

resurssi ja juurisyynä on resurssien puute ja niiden vaihtuvuus. Resurssien vaihtuessa 

kirjallinen tieto ei ole läpinäkyvää, koska syvä ja todellinen tietämys aiheesta puuttuu, 

ja loppukäyttäjän pitää selvittää asioita toistamiseen ongelman ratkaisijalle kirjalli-

sesti. Koska palvelun tarjoajan Service Deskin ensikontaktin eli ensimmäisen tason asi-

antuntija (SD1-tason) ei saa ratkaistua ongelmaa, niin hän hakee apua seuraavalta eli 

IT-organisaationsa asiantuntijalta tai konsultilta (SD2-tasolta), ja ratkaisun selvittämi-

nen kestää. 

Toisaalta vertailuanalyysissä tuli ilmi, että jos palveluiden ja häiriöiden kirjaamiseen 

tarkoitettu ohjelmisto oli alkujaan otettu käyttöön jonkin muun kuin loppukäyttäjän, 

kuten tuotekehityksen näkökulmasta, niin se sovittaminen loppukäyttäjän kommuni-

kointityöpakiksi on haastavaa. Loppukäyttäjälle se näkyy vanhahkona, insinöörimäi-

senä ja paljon epäoleellista tietoa esittävänä – toki se tieto voi olla, mutta ei aina ole, 

oleellista tuotekehitysorganisaatiolle. 
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Oleellinen havainto vertailuanalyysissa oli se, että kirjausjärjestelmään pitää tehdä in-

tegraatio, jossa loppukäyttäjä voi lähettää pyyntönsä sähköpostilla, ja se kirjautuu kir-

jausjärjestelmään automaattisesti. Näin on toteutettu Keskisuomalainen-konsernissa, 

mutta ei vertailtavissa kohteissa.  Vaihtoehtona on joko kirjata käsin sähköpostilla vas-

taanotetut pyynnöt, mikä aiheuttaa lisätöitä tai ohjata – jopa pakottaa - loppukäyttäjä 

tekemään pyyntö järjestelmän kautta, ja se samalla heikentää asiakaskokemusta. 

 

8 Johtopäätökset 
 

8.1 Digitalisaatio Keskisuomalainen-konsernin IT-palvelukeskuksessa 
 

Ilmarisen ja muut (2015) mukaan yritys kokee IT:n rajoitteena eikä mahdollistajana. 

Digitalisaatio rakentuu IT:n varaan, ja IT:n pitää mahdollistaa digitalisaatio (Ilmarinen 

ja Koskela 2015, 212). Keskisuomalainen-konsernin IT-kirjausjärjestelmän digitalisaa-

tion jalostamisen tuloksena syntyi konsernitasoinen Palveluskeskus. Tämä tarkoitti 

sitä, että Keskisuomalainen-konsernissa Palvelukeskuksen toiminta pitää toteuttaa 

aina asiakasnäkökulma edellä, mutta myös siten, että Service deskin näkökulma (IT-

tuki) on mietitty. Toisin sanoen tiedot ovat keskitetyt, niiden haku on kustannusteho-

kasta, integraatio taustajärjestelmiin (muuan muassa AD) ovat järkevät ja automatisoi-

dut, järjestelmämuutoksien teko on joustavaa, ja uudet ominaisuudet ovat saatavilla 

käyttöön, kuten Ilmarinen ja Koskela (2015) toteavat. Ilmarisen ja Koskelan mukaan 

yritysjohdon, liiketoiminnan sekä IT:n välillä pitää olla toimiva yhteistyö, jotta IT toimii 

digitalisaation mahdollistajana, ja päinvastoin. Itse olen ehdottomasti samaa mieltä. 

Liiketoiminnan toimintaa tukevissa IT-projekteissa pitää aina olla liiketoimintayksikkö 

prosessin omistajana. Yrityksen infraan liittyvissä projekteissa IT-organisaatio toteut-

taa teknisen selvityksen ja hankintaehdotuksen. Hankintaehdotus esitetään liiketoi-

mintaorganisaatioiden vastuuhenkilöille, yrityksen johdolle eli yrityksen johtoryhmälle 

ja hallitukselle. Yrityksen hallitus hyväksyy tai hylkää suurimmat hankkeet yrityksen 

strategian mukaan. IT-terminologia on yrityksen eri organisaation, johdon ja IT-organi-

saation kommunikoinnissa haaste. Samoin kokee Ilmarinen (ks. esim. 2015, 213), 

mutta yritysten pitää organisoitua uudella tavalla, jotta liiketoiminnasta vastaavien ja 

IT-vastaavan tiivis yhteistyö on mahdollista. 

Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen käyttäjäystävällinen toiminta perustuu 
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ja tavoittelee muuan muassa toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta. Ilmarisen 

mukaan IT:n peruskallio on toimintavarmuus, ja digitalisaatio korostaa sen merkitystä, 

koska palvelut ovat käytettävissä aina ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä on myös 

haaste, sillä palveluiden reaaliaikainen käyttö ja integroitavuuden pitää olla läpinäky-

vää läpi prosessin. Haastetta reaaliaikaiseen 24/7-palvelun käyttöön luovat muun mu-

assa tietoliikennekatkokset ja verkkohyökkäykset, joista huolimatta kustannuksien pi-

tää olla kurissa. (ks. esim. Ilmarinen ja muut 2015, 215.) Keskisuomalainen-konsernin 

Palvelukeskukselle ei 24/7-palvelu ole 100 prosentin vaatimus, mutta pitää muistaa, 

että Keskisuomalaisen-konsernissa ja painotalossa töitä tehdään 20 tuntia vuorokau-

dessa, ja kolmannen osapuolen päivitys toimii 24 tuntia. 

 

8.2 Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen palvelutaso  
 

Palvelukeskuksen palvelutaso ennen käyttöönottoa 

Keskisuomalainen-konsernissa oli kaksi erillistä IT-palvelukeskusta, joihin kirjattiin vain 

IT-häiriöt (ei palvelupyyntöjä).  Palveluiden palvelutaso eli palveluiden kypsyysaste oli 

tasolla reagoiva-ennakoiva eli palveluja tehtiin ”palomies”-tyyppisesti, ohjelmien asen-

nus tapahtui työasemakohtaisesti, joskin työkaluja ja automatiikkaa hyödyntäen, ja 

hälytyksen olivat käytössä. Kuitenkaan raportointia ei ollut kehitetty, ja sitä osaava ra-

portoi ad hoc -tyyppisesti, mutta tuloksia ei dokumentoitu. Palvelupyyntöjen kirjaami-

nen ja esiintuominen oli hajautettu, ja pyynnöt ja ratkaisut eivät dokumentoituneet 

siten, että niitä olisi voinut hyödyntää. Asiakaskokemuksissa oli maantieteellistä poik-

keamaa: osa koki saavansa hyvää palvelua, osa ei. IT-kirjausjärjestelmät olivat On-Pre-

mises -pohjaisia ja haaste oli palvelimien ja lisenssien tuen päättyminen.  

IT-organisaatiossa työskenteli 22 kokopäiväistä henkilöä. Osa IT-häiriöistä raportoitiin 

sähköpostilla, ja niiden jalostaminen luettavaan ja kommunikoitavaan muotoon rapor-

toijan kanssa vaati IT-resurssin käsityötä.  

Palvelukeskuksen palvelutaso käyttöönoton jälkeen  

Keskisuomalainen-konsernissa otetiin käyttöön keskitetty Palvelukeskus. Sen alle kes-

kistettiin kaikki Keskisuomalainen-konsernin IT-palvelut. Teemahaastatteluiden tulos-

ten mukaan palveluiden kypsyysaste vakiintui tasolle ennakoiva. Ennakoivalla tasolla 
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(ks. kuvio 27) ongelmien juurisyitä havaitaan ja poistetaan, jolloin häiriötä vähenne-

tään, ja häiriöiden käsittelyä koskevat prosessit, ja niihin liittyvät raportoinnit kehittyi-

vät Keskisuomalainen-konsernissa Palvelukeskuksen käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi 

palvelupyyntöjen määrää voidaan seurata eri tavoin, kuten esimerkiksi avoimia häiri-

öitä tai kaikki palvelupyyntöjä vapaasti määriteltävillä aikamuuttujilla. Vakioidut konfi-

guraatiot otettiin käyttöön: esimerkiksi työasemien esiasennukset ja niiden räätälöinti 

automatisoitui Palvelukeskuksen käyttöönotossa.  

 

Kuvio 27. Palveluiden nykytilan kypsyysaste 

Palvelukeskuksen ohjelmisto on pilvipohjainen ITSM-ratkaisu, joten muun muassa pal-

velimia voitiin vähentää ja IT-häiriönkirjausprosessia keventää, koska sähköpostista 

generoitui automaattisesti kirjaus järjestelmään.   

IT-organisaatiossa työskentelee tällä hetkellä 18 kokopäiväistä henkilöä.  Palvelukes-

kuksen käyttöönotto sekä sisäisten prosessien yhdenmukaistaminen ja kehittäminen 

on mahdollistanut myös toiminnan tehostumisen tietohallinnossa. 
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Palvelukeskuksen palvelutaso kehitysehdotusten toteuttamisen jälkeen 

Johtopäätöksenä esitän seuraavia kehitysehdotuksia palvelutason parantamiseen: Pal-

velukeskuksen raportointi tuodaan läpinäkyväksi ja se on koko konsernin henkilöstön 

käytettävissä Keskisuomalainen-konsernin Intrassa. Se sisältää päivittäin päivittyvät 

tiedot: IT-häiriöt ja palvelupyynnöt sekä niiden määrät (avoimet, ratkaisussa olevat ja 

ratkaistut) pyyntöjen raportointiin porautumisen avulla, tavoite- ja ratkaisuajat (SLA), 

ratkaisu- ja tietopankit usein esitettyihin kyselyihin (UKK). Näillä kehitystoimenpiteillä 

saavutetaan palveleva ja lisäarvoa tuottava kypsyysaste eli palvelutaso (ks. kuvio 28). 

 

Kuvio 28. Palveluiden tila kehitysehdotusten jälkeen 

Merkittävä parannus (kehitysehdotus), jolla palveleva tavoitetila saavutetaan, on han-

kintasopimuksien hallinnoinnin keskittäminen ja automatisointi.  

Keskisuomalainen-konserniin pitäisi resurssoida hankintapäällikkö, jonka organisaatio 

on vastuussa sopimuksista. Hankintapäälliköllä on pääsy järjestelmään, joka analysoi 

muun muassa sopimusten sisältämiä palveluja, päättymis- ja irtisanomisaikoja ja pääl-

lekkäisiä sopimuksia.  
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Luodaan hankintasopimusjärjestelmä, jonne kirjataan kaikki Keskisuomalainen-konser-

nin hankinta-, lisenssi ja ylläpitosopimukset (sopimukset). Se tiedottaa ennakoivasti, 

milloin sopimukset ovat päättymässä tai milloin ne pitää irtisanoa tai uudistaa. Tällä 

ratkaisulla havaitaan ja minimoidaan päällekkäisiä sopimuksia, joita tapahtunut järjes-

telmien vaihdoissa. Keskisuomalainen-konsernissa on usein käynyt, että vanhaa sopi-

musta ei ole irtisanottu ajoissa, ja siitä on pitänyt maksaa irtisanomisajan (yleensä 

vuosi) ajan vanhan järjestelmän ylläpitomaksua. On tapahtunut, että uudessa järjestel-

mässä (sopimuksessa) ei ole ollut samoja palveluja kuin aikaisemmin oli ollut, ja vas-

taavien palveluiden saaminen on aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia. 

Toinen tärkeä kehitysehdotus on SLA:n käyttöönotto. Sen avulla Palvelukeskus voi rea-

goida ja ratkaista loppukäyttäjien palvelupyyntöjä nopeammin ja tehostaa ratkaisun-

tiedottamista eli muodostaa asiakaskokemuksen paremmaksi. Se mahdollistaa jatko-

kehityksen eli palveluiden myymisen Keskisuomalainen-konsernin sisäisille asiakkaille 

ja ulkoisille asiakkaille (kolmansille osapuolille).  Sen avulla voidaan rakentaa järjes-

telmä, joka motivoi IT-organisaation resursseja: esimerkiksi nopeasti ratkaistut pyyn-

nöt havaitaan ja sen perusteella SD1-tason (tarvittaessa SD2-tason myös) resurssit 

saavat (tulos)palkkiot tai peruspalkan ja SLA:n perusteella muodostuvan provisiopalk-

kion. 
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Palvelukeskuksen palvelutason optimaalinen tavoitetila  

Lisäarvoa tuottava -tavoitetila on saavutettu, kun Keskisuomalainen-konsernin Palve-

lukeskuksen palveleva-tila on arkipäivää (ks. kuvio 28). Se pitää myös tuottaa lisäarvoa 

liiketoimintayksiköille ja sidosryhmille seuraavilla palvelukonsepteilla: loppukäyttäjä-

palvelut, mediamyynnin palvelut, digipalvelut, kuluttajapalvelut, sisältöpalvelut, lisä-

arvo- ja automaatiopalvelut ja integraatiopalvelut (ks. kuvio 29).  

 

Kuvio 29. Tavoitteena olevat palvelut 

Tämän tilan saavuttaminen vaatii Keskisuomalainen-konsernissa, että Palvelukeskus 

on strateginen media-, digi- ja kuluttajamyynnin liiketoimintapartneri, ja liiketoimin-

tayksiköt ja IT-organisaatio tekevät vahvaa synergiaperusteista yhteistyötä. 

8.3 Käytettävyyskyselyt ja asiakaskokemukset 
 

Asiakaskokemusten muutos 

Palvelukeskuksen moottorina toimiva järjestelmä on ollut onnistunut valinta. Se koe-

taan selkeäksi ja helppokäyttöiseksi – tarpeeksi yksinkertaiseksi. Kun tarkastellaan 

asiakaskyselyjen arvosanoja (Kuviot 8–22), niin voidaan tehdä seuraavat Palvelukes-

kuksen ohjelmistoratkaisua ja IT-organisaatiota koskevat johtopäätökset: 

IT-palvelupyyntöjä tehdään sama määrä kuin ennen Palvelukeskuksen käyttöönottoa, 

mutta Keski-Suomessa ja Savossa niitä tehdään jopa 45 prosenttiyksikköä enemmän 
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kuin aiemmin on tehty. 

Kun otetaan huomioon kaikki asiakaskokemukseen liittyvät tulokset, niin asiakaskoke-

mus on parantunut 10 kyselyssä ja pysynyt samalla tasolla 3 kyselyssä. Asiakastyyty-

väisyys on parantunut -1 – 32,5 prosenttiyksikköä (keskiarvo 11 prosenttiyksikköä). 

Keskimäärin 76 prosenttiyksikköä vastaajista on antanut kiitettävän tai hyvän arvosa-

nan kun se aikaisemmin oli 65 prosenttiyksikköä. Taso on noussut selkeästi. Asiakas-

tyytymättömyys vähentynyt parhaimmillaan lähes 30 prosenttiyksikköä (keskiarvo 15 

prosenttiyksikköä).  

Asiakaskokemukset ovat muuttuneet miellyttävimmiksi Palvelukeskuksen käyttöön-

oton jälkeen: Palvelupyyntöprosessissa loppukäyttäjä tietää paremmin, miten pääsee 

aloittamaan, pyynnön tekeminen on helpompaa, sujuvampaa ja nopeampaa, käyttö-

liittymä on selkeämpi, tekemiseen tarvittavat tiedot löytävät helpommin ja pyynnöt 

on otettu käsittelyyn nopeammin sekä palvelu on ystävällisempää kuin aikaisemmissa 

prosesseissa oli ollut.  

Palvelukeskuksen haasteet ja niiden ratkaisuehdotukset 

Eniten parannettavaa loppukäyttäjän näkökulmasta on kiireellisissä tapauksissa ratkai-

sun nopeudessa, jossa 30 % vastanneista oli tyytymättömiä vasteaikaan. Osa ratkaisun 

nopeuteen liittyvistä ongelmista aiheutuu siitä, ettei Palvelukeskuksen puhelinnumero 

vastaa, eikä Palvelukeskuksen asiakaspalvelija soita takaisin. Kun loppukäyttäjän asia-

kaskokemukset ovat pysyneet samalla tasolla kuin aikaisemmin, tulkitsen ne kriittisesti 

arvioiden epäonnistumiseksi, koska kehitystä ei ole tapahtunut. Niitä ovat seuraavat: 

kuinka nopeasti ratkaisu on tehty ja kuinka siitä on Palvelukeskus tiedottanut. Vaikka 

teemoittelen ratkaisun nopeuden ja tiedottamisen epäonnistumiseksi, niin huomat-

tava on, että lähes 90 % asiakkaista oli saanut ratkaisun.  

IT-organisaation palvelutiimin eli Palvelukeskuksen SD1-tasolle pitäisi hankkia resurssi, 

joka vastaa kello 8-16 tukipuhelinnumeroon 100 %:sti ja ottaa palvelupyyntöjä vas-

taan. Tällä hetkellä vastuu on jaettu ja prosessi ei toimi, koska puhelut kiertävät puhe-

luringissä, johon kuuluvat henkilöt ovat osan työaikaansa palavereissa tai muuten ta-

voittamattomissa. Puhelinoperaattorin vaihto on aiheuttanut teknisiä haasteita ja pu-

helinvaihteessa ei ole ominaisuutta, jolla puhelinringissä olevat tietävät, onko joku 
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muu vastannut.  Samoin ringissä oleva ei tiedä kuka on soittanut (numero ei jää muis-

tiin), ja loppukäyttäjälle ei soiteta takaisin. Ratkaisu on hankkia palvelu (tekniikka on 

olemassa), joka mahdollistaa takaisinsoiton (vertaa vakuutuslaitokset ja pankit) ja si-

touttaa (motivoida) SD1-tason henkilöt vastaamaan puheluihin.  

Palvelukeskuksen kautta oleviin pyyntöihin pitäisi IT-organisaation jokaisen SD1-tason 

henkilön (vaihtelua esiintyy) sitoutua voimakkaammin, jolloin ratkaisujen nopeus pa-

ranee. Tarvittaessa SD2-tason (sovellus- ja infratiimi) pitää entistä aktiivisemmin rat-

kaista palvelupyyntöjä. SD1- ja SD2-tason henkilöiden pitää yhteistyössä aktiivisemmin 

kouluttaa, kouluttautua, kommunikoida ja jakaa tietoa keskenään, mikä näkyy asiak-

kaalle pyyntöjen ratkaisujen nopeutumisena.  

Asiakaskokemuksen muutos 

Palvelukeskuksen käyttöönotto on muuttanut asiakaskokemusta positiiviseen suun-

taan; trendi on nouseva. Loppukäyttäjälle on selkeämpää, kun on yksi portaali, jonne 

voi tehdä palvelupyyntönsä. Jokaisella käyttäjällä on työasemansa työpöydällä linkki 

palvelukeskukseen (ei ollut aiemmin), selainten suosikeissa ja kirjainmerkeissä on lin-

kit ja Intrasta löytyy linkki palvelukeskuksen portaaliin. Järjestelmään kirjaudutaan au-

tomaattisesti ja SaaS-pilvipalvelu on toiminut 100 %:sti. Järjestelmien konsolidointi on 

onnistunut, ja käyttöä helpottavat parannukset ovat luoneet asiakaskokemukselle po-

sitiivisen trendin. 

Loppukäyttäjien muutosvastarinta 

Kaikki loppukäyttäjät eivät käytä Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen järjes-

telmää, vaikka käyttävät Palvelukeskuksen resursseja muun muassa soittamalla suo-

raan tai hihasta vetämällä. Syitä ovat muun muassa kiire, omat tavat ja tottumukset 

sekä tutun ja turvallisen ja paikallisen (Keskisuomalainen-konserni on maantieteelli-

sesti laaja) IT-tuen käyttö, jolta saa nopeampaa ja tehokkaampaa palvelua. Loppukäyt-

täjät eivät halua kommunikoida kasvottomien henkilöiden kanssa, kuten vastauksista 

tuli esille. Osa vastaajista ei vieläkään (tiedottamisesta ja koulutuksesta huolimatta) 

tiedä tai halua tietää, kuinka palvelupyyntö tehdään. 

Muutosvastarintaa voi vähentää, kun Palvelukeskus antaa ”kasvot” palveluilleen. Se 

voidaan toteuttaa monilla eri tavoin: Jalkautumalla eri paikkakunnille kertomaan ja 
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opastamaan järjestelmän käyttöä. Tekemällä videota (käyttöoppaita), joita katsele-

malla loppukäyttäjä oppii järjestelmän käytön. Tuomalla Palvelukeskusta esiin Intrassa 

olevan raportoinnin avulla. Tiedottamalla (joka on kehittynyt Palvelukeskuksen käyt-

töönoton jälkeen) aktiivisemmin Palvelukeskuksen palveluista ja uudistuksista. 

Kun loppukäyttäjät kokevat Palvelukeskuksen käytön helpoksi (tiedottaminen ja kou-

luttaminen, työpajat), niin he rohkaistuvat (pelko poistuu) sitä käyttämään. Kun he 

huomaavat, että sieltä saa nopeampia ja laadukkaampia vastauksia kuin mistään muu-

alta, niin sen käyttö lisääntyy ja muutosvastarinta vähenee. IT-organisaatiolla (ei pel-

kästään tekniikalla, käyttöliittymällä ja ohjelmistoratkaisulla) on tärkeä rooli tässä pro-

sessissa. IT-organisaation pitää pystyä asettumaan loppukäyttäjän kanssa samalle ta-

solle, jolloin keskustelu on luontevampaa ja ratkaisut ongelmiin ja häiriöihin selvitään 

nopeammin ja ystävällisemmin. 

 
8.4 Palvelukeskusten konsolidointi  
 

Johdon ja IT-organisaation teemahaastatteluissa sekä vertailuanalyyseissä tuli esille 

useita teemoja, joiden perusteella konsolidointi oli onnistunut.  

Johdon näkökulma 

Keskittämällä IT-palvelukeskus Palvelukeskukseen Keskisuomalainen-konserni saavut-

taa. Konsolidoinnin avulla järjestelmät, toimintatavat, prosessit ja palvelut yhdenmu-

kaistetaan. Aluekohtaisia eroja vähennetään ja saadaan synergiaetua, koska prosessit, 

palvelut ja järjestelmät ovat yhteiset. Konsolidoinnin avulla toimintamallia kehitetään 

alueorganisaatiosta toiminto-organisaatioon (konsernistrategia). Keskittämisen avulla 

on mahdollista luoda perusteet ja ylläpitää jatkuvaa kehittymistä. Se mahdollistaa yli-

määrisistä kulueristä luopumisen ja tuottaa kustannussäästöjä (palvelimet, On-Premi-

ses- lisenssit ja ylläpitosopimuksia). Keskittämisen avulla Keskisuomalainen-konserni 

tarjoaa toimivia ja asiakaskeskeisiä IT-palveluja, joissa on keskitetty proaktiiviseen (en-

nakoivaan) toimintaan ja joita asiakkaan on helppo ja selkeä käyttää. 

Palvelukeskus ja sen ohjelmisto on modulaarinen, skaalautuva ja ketterä järjestelmä. 

Sinne voi integroida identiteetin, käyttöoikeuksien, muutosten ja standardimuutosten 

hallintaan liittyviä prosesseja ja siten vähentää rutiinitöitä eli voidaan automatisoida 
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prosesseja ja tuottaa palveluja liiketoiminnalle. 

Tekninen toteutus vertailuanalyysien näkökulmasta 

Kiistaton havainto oli, että Palvelukeskuksen järjestelmä todettiin nykyaikaiseksi. Se 

on pilvipohjainen, luotettavasti toimiva, reaaliaikainen ja helppokäyttöinen – selkeä ja 

suomenkielinen, jota valistunut IT-käyttäjä voi käyttää ilman koulutusta. Siinä kirjaus-

ten käsittely ei kuormita IT-organisaatiota, koska kirjaukset tallentuvat läpinäkyvästi. 

Se on IT-organisaatiolle läpinäkyvä ja käytettävissä sekä IT-organisaatiolle että loppu-

käyttäjille aina kun on pääsy portaaliin. 

Loppukäyttäjän näkökulmasta on puute, ettei sähköpostilla tai soittamalla (SD1-tason 

henkilön kirjaama) tehty palvelupyyntö näy omissa palvelupyynnöissä (ks. kuvio 26), 

vaikka palvelupyyntö on kirjattu. Kehitysehdotuksena totean, että sähköpostilla tai 

soittamalla tehty palvelupyyntö tai häiriöilmoitus näkyisi loppukäyttäjän aloitussivulla 

samalla tavoin kuin Palvelukeskuksen portaalin kautta tekemä pyyntö. 

Teoria ja käytäntö (ITIL-konsepti ja pilvi-ITSM-struktuuri) 

ITIL kertoo parhaat käytännöt. Palvelukeskuksen ohjelmistossa on ITIL-ominaisuuksia, 

joista ratkaiseva on jatkuvan palvelun kehittäminen. Se kuvaa, mitä hyötyä mittaami-

sesta on ja kuinka sen avulla jatkuvaa palvelun laatua voidaan parantaa. Se tapahtuu 

tunnistamalla, mittaamalla, keräämällä, prosessoimalla, raportoimalla, analysoimalla 

sekä esittämällä palvelun taso. Tämä voidaan toteuttaa käyttämistäni tutkimusmene-

telmistä käytettävyyskyselyillä, joissa on samat, mutta tarkennetut kysymykset epäsel-

vyyksien minimoimiseksi. Niiden lisäksi voitaisiin ottaa käyttöön NPS. Siinä palvelu-

pyynnöntekijä voisi yksinkertaisesti kertoa palvelun tasosta palvelupyynnön ratkaisun 

jälkeen – joko Palvelukeskuksen portaalissa tai omalla älypuhelimella olevalla sovelluk-

sella – valitsemalla sopivan arvosanan eli sitä vastaavan ”hymynaaman”.  Arvosanat 

rekisteröidään ja niistä muodostetaan reaaliaikaiset raportit Keskisuomalainen-kon-

sernin intraan kaikkien nähtäväksi.  

Keskisuomalainen-konsernin päätös hankkia ohjelmistoja (kuten Palvelukeskus) pilvi-

palveluna tuottaa paljon etuja – kuten tuloksissa toin esille. Kolikon kääntöpuoli on 

hallitsemattomat kustannukset (ei koske Palvelukeskusta), joita pilvipalvelu voi aiheut-

taa. Liittymien lisäksi kustannuksia nostavat pilvipohjaisten ERP-järjestelmien testiym-

päristöt. Testiympäristöjä tarvitaan, kun integroidaan uusi ominaisuuksia tai otetaan 



102  

 

 

käyttöön uusia sovelluksia, ja niitä pitää säännöllisesti virkistää (päivittää), jotta tiedot 

ovat ajanmukaiset. Useissa pilviratkaisuissa ei enää IT-organisaatio voi tehdä päivityk-

siä, vaan ne pitää ostaa pilvipalvelun tarjoajalta. Kuitenkin hankintasopimuksen yhtey-

dessä voi neuvotella ja kirjata sopimukseen pykälän (ei yleensä kuulu pilvipalveluun), 

jossa sovitaan, että Keskisuomalainen-konsernilla on oikeus itse virkistää (jopa perus-

taa) pilviympäristössä testiympäristönsä. Tällä saavutetaan huomattavia kustannus-

säästöjä jatkossa. 

Tutkimuskysymysten kiteytetyt vastaukset 

Palvelukeskuksen palvelutaso eli palveluiden kypsyysaste on ennakoivalla tasolla (60 % 

ihanteellisesta), mutta nostettavissa palvelevalle tasolle. Asiakaskokemus on parantu-

nut Palvelukeskuksen käyttöoton jälkeen. Palvelukeskusten konsolidointi on onnistu-

nut ja SaaS-pilvipalvelun valinta ohjelmistomoottoriksi on ollut hyvä valinta.  

 

9 Pohdinta 
 

9.1 Tausta, tavoitteet ja tulokset  
 

Opinnäytteen teoriaosa taustoitti palvelukeskus-teemaa ja siihen liittyviä ITIL- ja ITSM 

–konteksteja: niiden historiaa, mutta myöskin niiden tulevaisuutta. Teoriaosa toi 

esille, miten on päädytty nykyisiin IT- ja ohjelmistoratkaisuihin; se kuvasi muutos-

polkua paikallisista On-Premise -ratkaisuista pilviratkaisuiksi, ja mikä on tilanne käy-

tännössä. 

Ilmarisen ja muut (2016) mukaan liiketoimintamallien, markkinoiden ja yhteiskunnan 

rakenteiden ja ihmisten käyttäytymisen muutos haastavat yrityksen digitalisaation ke-

hittämiseen. Asiakasrajapinta; asiakaskokemus – asiakaskäyttäytymisen murros, tek-

nologioiden murros ja markkinoiden murros – luo yritykselle digitalisaation painetta. 

Mediatoimialan murros on digitalisoinnin myötä tapahtunut. (Ilmarinen ja Koskela 

2016, 65.)  

Murroksen vaikutus Keskisuomalainen-konsernissa on konkreettinen: mediatoimialan 

kannattavuus heikkenee, työpaikat vähenevät ja toimintaa pitää tehostaa, joten IT-
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palveluja tehostetaan Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen avulla. 

Opinnäyteyön tavoitteena oli kehittää Keskisuomalaisen-konsernin IT-organisaation 

toimintaa: saada parannettua Palvelukeskuksen palvelutasoa ja kehitettyä asiakoke-

muksia myönteisempään suuntaan. Keskisuomalainen-konsernin näkökulmasta ta-

voite oli tuoda Palvelukeskuksen toimintaan läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. 

Tulokset kertoivat, miten Palvelukeskuksen palvelutaso (palveluiden kypsyysaste) on 

muuttunut ja millä keinon sitä voi kehittää johtopäätösten pohjalta sekä palvelukes-

kusagendan (vuonna 2019) että -strategian (vuodesta 2020 alkaen) mukaan. Ne ker-

toivat, että Palvelukeskuksen käyttöönotto on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta vielä on 

paljon kehitettävää sen toiminnassa. Palvelukeskuksen kehittäminen tapahtuu askel 

kerrallaan ja ensimmäiset askeleet otetaan tuotantoon alkuvuodesta 2019. Palvelui-

den kypsyysaste-menetelmää voi käyttää IT-palveluiden perustuksena mikä tahansa 

IT-organisaatio. 

Opinnäytetyön tulokset kuvasivat käytettävyyskyselyihin perustuen, kuinka loppukäyt-

täjät kokivat edellisten IT-kirjausjärjestelmien käytettävyyden ja IT-organisaation pal-

veluherkkyyden ja palvelutaidon. Opinnäytetyön tulokset ja johtopäätökset pyrkivät 

tuomaan esille loppukäyttäjien näkökulman: Ne selittävät ilmiöitä, miksi loppukäyttä-

jät eivät käytä palvelukeskuksen palveluja, ja mitkä ovat syyt järjestelmien käytön 

muutosvastarintaan.  Ne tuovat esiin ratkaisuja, kuinka loppukäyttäjät voisivat aktiivi-

semmin käyttää palvelukeskuksen palveluja. 

Asiakokemuksiin saadut tulokset ovat arvokasta pääomatietoa, jota voi hyödyntää tu-

levaisuudessa toteuttamalla vastaavia kyselyitä. Niiden perusteella nähdään asiakas-

kokemuksen trendi ja haasteet, joihin IT-organisaation pitää nopeasti reagoida. Kyse-

lyn periaatetta voi hyödyntää yritys, joka haluaa selvittää oman palvelunsa asiakasko-

kemuksia. 

Opinnäytetyön tulokset myös kertoivat perusteita ja syitä, miksi IT-järjestelmiä vaihde-

taan, ja kuinka Keskisuomalainen-konsernissa Palvelukeskuksen järjestelmän ohjelmis-

tovalinta ja järjestelmien konsolidointi onnistui. 

Kyselyjä ja sen teknistä toteuttamista, joita toteuttavat IRO Research Oy (laadulliset 
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tutkimukset Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa) sekä Tietoykkönen Oy (määrälli-

set tutkimukset Suomessa, Pohjoismassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa), voi hyö-

dyntää jokainen yritys, jonka henkilöstöllä on pääsy pilvipalveluun. 

 
9.2 Tutkimuksen arviointi 

 
Tutkimus ja valitut useat tutkimusmenetelmät toivat vastauksia ja näkökulmia Keski-

suomalainen-konsernin Palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen. Tutkimus olisi 

voitu suorittaa pelkästään asiakaskokemuksen näkökulmasta ja se olisi ollut riittävä. 

Kuitenkin halusin tuoda koko sateenkaarimalli-näkökulman, jossa Palvelukeskusta ar-

vioivat Keskisuomalainen-konsernin johto ja käyttäjät, ulkopuoliset kumppanit ja IT-

organisaatio. Näin sain tietoa ja näkemystä vasta vastauksia kysymyksiini laajalaisem-

min.  Käyttäjiltä saadulla tiedolla on arvoa, jota voidaan hyödyntää nyt ja tulevaisuu-

dessa kun Palvelukeskuksen toimintaa kehitetään. 

Tutkimuksen asiakokemukseen liittyi haaste, koska asiakaskokemukseen liittyneet ky-

symykset eivät olleet yksiselitteisiä. Kun jatkotutkimuksessa selvitetään asiakaskoke-

muksia, niin kysymyksiä supistetaan ja tarkennetaan, jolloin saadaan laadukkaampaa 

tietoa. Nyt meillä on tieto mitä pitää tarkentaa, esimerkiksi tuoda esille, että soittokin 

on palvelupyyntö, kun se tapahtuu palvelukeskuksen viralliseen numeroon tai kun SD1 

kirjaa soiton, vaikka se on tullut hänen omaan numeroonsa.  

Tutkimus oli laaja ja aineistoa syntyi runsaasti; minun olisi pitänyt rajata voimakkaam-

min tutkimusmenetelmiä ja tuottaa tiiviimpää materiaalia. Kuitenkin opinnäytetyöpro-

sessi paljasti itsestäni tutkijan: opin, kuinka toimintatutkimus tehdään ja kuinka eri 

menetelmillä tietoa tutkimuskysymyksiin voi etsiä ja kuinka etsiä teoriaa käytännölle. 

Prosessin aikana haastattelin eri menetelmillä lukuisia ihmisiä ja rikastin itseäni muun 

muassa haastattelemalla määrällisen ja laadullisen tutkimuksen ammattilaisia, joita 

löytyy Keskisuomalainen-konsernista.  
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9.3 Tutkimuksen soveltaminen  
 

Tutkimuksen kirjallinen osuus (ITIL- ja ITSM-viitekehykset) ja niiden liittävät käytännön 

näkökulmat tuovat esille tietoja, joita voidaan hyödyntää Keskisuomalainen-konser-

nissa (erityisesti IT-organisaatiossa) ja kaikissa yrityksissä, joissa on käytössä muun mu-

assa joku seuraavista järjestelmistä: Helpdesk, Service Desk tai IT-palvelukeskus. 

Kirjallisuuskatsauksen pilvipalveluosuus tarjoaa tietoa, jota voi hyödyntää sekä pilvi-

palvelun ostaja, mutta myös sen tarjoaja. Pilvipalvelun ostaja saa tietoa markkinoilla 

olevista eri vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä reunaehdoista. Toisaalta pilvipalvelun 

tarjoaja saa tietoa mitä pilvipalvelun hankkijan (asiakkaan) näkökulman: mitä palveluja 

asiakas haluaa, kuinka palvelun tarjoaja voi niitä tarjota ja kuinka ne voi tarjota. Esi-

merkiksi, kuinka toteutetaan haasteet kuten liittymät ja kuinka sopimuksessa on selke-

ästi käyty läpi kaikki pilvipalvelun perussopimukseen kuulumattomat palvelut, joita on 

tarjolla, kun allekirjoitetaan erillinen sopimus. Usein käy niin, että asiakas luulee saa-

vansa palvelun, koska se on ollut aikaisemmassa On-Premises -ratkaisussa, mutta sitä 

ei ole kuitenkaan oletuksena pilvipalvelussa. Sopimuksien läpikäyminen on hyvin 

oleellinen osa onnistunutta pilvipalvelun hankintaprosessia. 

Tutkimusosa löysi ratkaisuja sekä IT-organisaation että Palvelukeskuksen kehittämi-

seen. Se löysi syitä ja selityksiä, joiden perusteella se tarjosi käytäntöjä, joilla asiakas-

kokemusta voidaan parantaa. Osa käytännön parannuksista on helposti ja nopeasti to-

teuttavissa, mutta osa vaatii johdon näkökulmaa: hyväksyntää ja mietintää, kuuluuko 

se Keskusuomalainen-konsernin strategiaan. 

 
9.4 Jatkotutkimus 

 
Keskisuomalainen-konsernissa on käytössä Palvelukeskus. Palveluskeskus on Keskisuo-

malainen-konsernin pitkäaikainen sijoitus, johon IT-organisaation pitää sitoutua. IT-

organisaation pitää motivoida ja sitouttaa loppukäyttäjät käyttämään Palvelukeskusta. 

Tulosta on tullut eli kyselyjen lisäksi tilastotiedot kertovat seuraavaa: aikaisempien 

palvelukeskusten aikana kirjauksia oli noin 200 kuukaudessa ja Palvelukeskuksen ai-

kana määrä on kasvanut 50 %. Jatkossa voidaan tutkia, millä ratkaisuilla saadaan Pal-

velukeskuksen käyttöä kasvatettua – menetelmät ja taustatiedot ovat tiedossa. 
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 IT-organisaatio ei voi antaa palvelutason pysyä samana, koska silloin ei tapahdu kehi-

tystä. IT-organisaation toimintaa ja sen tehostamista voi tutkia teemahaastatteluilla, 

joiden kysymykset voivat pohjautua esittämiini kysymyksiini (ks. liite 12) ja niitä voi-

daan jalostaa sekä laajentaa.  

Toteutetut käytettävyyskyselyt ja niistä saatu tieto mahdollistaa jatkuvan palvelun pa-

rantamisen asiakkaan näkökulmasta. Tosin sanoen jatkotutkimuksissa voi porautua 

syvemmälle niihin kohtiin, joissa asiakastyytyväisyys oli pysynyt ennallaan tai saanut 

heikoimmat arvosanat. 

Jos halutaan laajemmin vertailuanalysoida oman toimialan (media) tai muiden toi-

mialojen PK-yritysten kanssa, niin nykypäivän tekniikka mahdollistaa tehokkaan työs-

kentelyn (ilman matkustamista) muuan muassa Skype-palvelun avulla. Vertailuanalyy-

sissä tarkasteltavana aspektina voisi olla, mikä Keskisuomalainen-konsernin Palvelu-

keskuksen kypsyysaste, ja kuinka konsolidointi pilvipalvelussa toteutetaan – unohta-

matta loppukäyttäjän asiakaskokemusta.  
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Liitteet 
 

Liite 1.  Ensimmäisen käytettävyyskyselyn tiedote 
 

IT-palvelupyynnön käytettävyyskysely 

IT-organisaatio on luomassa uutta tietohallinnon palvelukeskusta vuoden 2018 aikana. 

Palvelukeskuksen lanseeraus on alkukesällä 2018. 

Palveluratkaisujen muutoksen myötä haluamme selvittää nykyisen järjestelmän ongel-

makohdat ja miten palvelupyyntö-prosessien pitäisi tulevaisuudessa tapahtua. Kyselyn 

tarkoituksena on saada teidän mielipiteitänne ja kommenttejanne nykyjärjestelmästä. 

Vastauksien ja kommenttien avulla voimme kehittää uutta palvelukeskusta. Tutkimus 

on myös osa Risto Salosen Jyväskylän Ammattikorkeakouluun (JAMK) tekemää opin-

näytetyötä: ”Keskisuomalainen-Konsernin palvelukeskuksen ”NN” käyttöönotto ja ke-

hittäminen”. (NN, koska nimeä ei vielä palvelukeskukselle ole ristitty). 

Toteutamme vastaavan käytettävyyskyselyn uudesta palvelukeskuksesta syksyllä 

2018. 

IT-palvelupyyntö kuvaa häiriön tai muutoksen ilmoittamista nykyjärjestelmässä kon-

sernimme IT-organisaatiolle. 

Tämä kysely koskee kaikkia konsernin yksiköitä ja henkilöitä. Toivomme runsasta pa-

lautetta vko 19 loppuun mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin. 

Kiitos jo etukäteen avustasi! 

Lisätietoja: Risto Salonen, risto.salonen@keskisuomalainen.fi, puh 050 5537482

mailto:risto.salonen@keskisuomalainen.fi
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Liite 2.  Ensimmäisen käytettävyyskyselyn kysymyspatteristo 
 

Esikyselynä alue: Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Savo ja Päijät-Häme 

 

Jos Päijät-Häme, niin ei kysytä IT SERVICEDESK- järjestelmään liittyviä kysymyksiä 

(2,6,8,9 ja 10), vaan kysytään HelpDesk-sovellukseen liittyvät kysymykset (3 ja 7) 

 

tai 

 

Esikyselynä Kaupunki: Hankasalmi, Heinola, Heinävesi, Helsinki, Hyvinkää, Hämeen-

linna, Iisalmi, Joensuu, Joroinen, Jyväskylä, Jämsä, Kaavi, Karstula, Keuruu, Klaukkala, 

Kuopio, Lahti, Lapinlahti, Lappeenranta, Laukaa, Leppävirta, Lohja, Mäntsälä, Nilsiä, 

Nummela, Pieksamäki, Pielavesi, Pihtipudas, Porvoo, Riihimäki, Saarijärvi, Seinäjoki, 

Siilinjärvi, Sipoo, Suonenjoki, Tampere, Turku, Tuusula, Vantaa, Varkaus, Vieremä, Vii-

tasaari, Äänekoski 

 

Jos Lahti tai Heinola, niin ei kysytä IT SERVICEDESK- järjestelmään liittyviä kysymyksiä 

(2,6,8,9 ja 10), vaan kysytään HelpDesk-sovellukseen liittyvät kysymykset (3 ja 7) 

 

Oletko tehnyt IT palvelupyyntöjä? (K/E). Jos Ei, niin miksi et ja kysely päättyy. 

Kyllä => oletko käyttänyt konsernimme IT SERVICEDESK –järjestelmää? (K/E) 

Kyllä => oletko käyttänyt HelpDesk –järjestelmää? (Päijät-Häme, K/E) 

Jos et, niin miksi et ole? (vapaa teksti) 

Jos et niin kuinka olet ottanut yhteyden palvelupyynnössä? 

sähköposti, miksi? 
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puhelimitse suoraan It-henkilölle, miksi? 

hihasta vetämällä, miksi? 

muilla tavoilla, miten? 

Kuinka helppoa on IT SERVICEDESK –järjestelmään pääsy (linkki http://sd.media.fi ) ja 

siellä palvelupyynnön teon aloittaminen? (huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 

Kommentit 

Kuinka helppoa on HelpDesk –järjestelmään pääsy (Lahti) ja palvelupyynnön teon 

aloittaminen? (huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 

Kommentit 

Kuinka helppoa ja sujuvaa on IT SERVICEDESK –järjestelmässä palvelupyynnön tekemi-

nen? (huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 

Kommentit 

Kuinka selkeä on IT SERVICEDESK –järjestelmän käyttöliittymä? (huono, tyydyttävä, 

hyvä, kiitettävä) 

Kommentit 

Kuinka helposti palvelupyyntöön tarvittavat tiedot löytyvät IT SERVICEDESK –järjestel-

mässä? (huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 

 Kommentit 

Kuinka nopeasti sait tehtyä palvelupyynnön? (erittäin hitaasti, hitaasti, nopeasti, erit-

täin nopeasti) 

Kommentit 

Yleisarvostelu: (huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 

Kommentit 

http://sd.media.fi/
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Kuinka nopeasti palvelupyyntö otettiin käsittelyyn? (erittäin hitaasti, hitaasti, nope-

asti, erittäin nopeasti) 

Kommentit 

Saitko ratkaisun ongelmaasi? (K/E) 

Kuinka nopeasti asia ratkaistiin? (erittäin hitaasti, hitaasti, nopeasti, erittäin nopeasti) 

Kommentit 

Saitko tiedon palvelupyynnön ratkaisusta (K/E) 

Kyllä => Kuinka palvelupyynnön ratkaisu onnistui? (huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 

Kommentit 

Kuinka ystävällistä palvelu oli? (huono, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 
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Ensimmäisen kyselyn kysymyspatteristo – upotettu tiedosto 

 

Quest5189097_2018
-10-26T11.58.42.docx
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Liite 3.  Ensimmäisen käytettävyyskyselyn sähköpostitiedote 
19.4.2018 
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Liite 4. Ensimmäisen käytettävyyskyselyn muistutus 5.5.2018 
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Liite 5. Ensimmäisen käytettävyyskyselyn muistutus 8.5.2018 
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Liite 7.  Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn tiedote 13.12.2018 
 

Palvelukeskuksen käytettävyyskysely 

 
Tietohallinto otti käyttöön uuden Palvelukeskuksen toukokuussa 2018 (4.5.2018). 

Huhtikuussa 2018 toteutettiin tietohallinnon IT-palveluihin liittyvän kyselyn ensimmäi-

nen osa – kiitos kaikille vastanneille arvokkaista vastauksistanne ja kommenteistanne! 

Palvelukeskuksen käyttöönoton myötä haluamme tutkimuksen toisessa vaiheessa sel-

vittää Palvelukeskuksen ongelmakohdat, ja miten palvelupyyntöjen tekeminen olisi 

tulevaisuudessa helpompaa ja niiden ratkaisu ja ratkaisuista tiedottaminen nopeam-

paa. Kyselyn tarkoituksena on saada mielipiteitänne ja kommenttejanne Palvelukes-

kuksesta. Vastausten ja kommenttien avulla voimme kehittää Palvelukeskusta. 

Tutkimus on osa Risto Salosen Jyväskylän Ammattikorkeakouluun (JAMK) tekemää 

opinnäytetyötä: ”Yksittäisestä ongelmanratkaisusta palvelukeskusmalliin - Keskisuo-

malainen-konsernin Palvelukeskuksen käyttöönotto ja kehittäminen”. IT-palvelu-

pyyntö kuvaa häiriön tai muutoksen ilmoittamista konsernimme Palvelukeskuksessa. 

Tämä kysely koskee kaikkia konsernin yksiköitä ja henkilöitä. Toivomme runsasta pa-

lautetta viikon 2/2019 loppuun mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman mi-

nuutin. 
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Liite 8. Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn kysymykset 
 

 

Kyselyn lomakkeessa on monivalintavaihtoehtoja eli niin sanotu ruksiboxi, vain yksi 

vainta eli kombivalinta eli ympärä ja vapaas kommentointimahdollisuus. Kyselyssä 

loppukäyttäjän pitää vastata kaikkiin kysymyksiin, ja ne ovat merkityyä tähdellä (*). 

Kommentointi on vapaaehtoista. Kysely ei etene jos loppukäyttäjä ei vastaa, vaan 

muistuttaa seuraavasti, esimerkki alla: 

 

 
Kysymystä eli linkkiä painamalla kyselyn vastaaja ohjautuu kohtaan, josta vastaus 

puuttuu. 

Vapaaseen tekstikenttään voi loppukäyttäjä kommentoida 4000 merkkiä. 
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Alla esimerkki, kun käyttäjä ei ole tehnyt palvelupyyntöjä: 
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Loppukäyttäjän näkökulma, kun hän on tehnyt palavelupyyntöjä sähköpostilla ja ei ole 

käyttänyt Palvelukeskusta. Muita vaihtoehtoja, jos käyttäjä ei ole tehnyt 

palvelupyyntöjä Palvelukeskusken kautta, ovat ”hihasta vetämällä”, soittamalla tai 

muilla tavoin,esimerkiksi kahvipöytäkeskustelussa. Niissä ovat seuraavat kysymykset: 

 - ”Miksi olet ottanut yhteyttä sähköpostilla etkä palvelupyyntöjärjestelmän kautta?”, 

jos loppukäyttäjä on tehnyt palvelupyynnön sähköpostilla 

- ”Miksi olet ottanut yhteyttä ”hihasta vetämällä” etkä palvelupyyntöjärjestelmän 

kautta?”, jos loppukäyttäjä on tehnyt palvelupyynnön ”hihasta vetämällä”. 

 
- ”Miksi olet ottanut yhteyttä soittamalla etkä palvelupyyntöjärjestelmäna kautta?”, 

jos loppukäyttäjä on tehnyt palvelupyynnön soittamalla. 

 
- ”Miksi olet käyttänyt muita tapoja yhteydenottoon etkä ole tehnyt palvelupyyntöjä 

palvelupyyntöjärjestelmäna kautta”, jos loppukäyttäjä on tehnyt palvelupyynnön 

muita tapoja käyttämällä. 

 
Kun loppukäyttäjä valitsee tavan tai tavat, jolla on tehnyt palvelupyyntöjä, niin 

seuraava kysymys on miksi on käyttänyt valitsemaansa tai valitsemiaansa menetelmiä. 

Jatkokysymykset ovat samat sen jälkeen kun vastaaja on kommentoinut valitsemaansa 

tapaa tai tapoja tehdä palvelupyyntöjä.
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Alla esimerkki kun käyttäjä on tehnyt palvelupyyntöjä sähköpostilla ja soittamalla eikä 

Palvelukekuksen kautta: 
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Alla esimerkkitapaus kun loppukäyttäjä on tehnyt palvelupynnön Palvelukeskuksen 

kautta. 
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Alla ilmoitus käyttäjälle, jos hän jostain syystä keskeyttää tai palaa takaisin kysymys-

patteristossa: 
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Liite 9. Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn muistutus 20.12.2018 
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Liite 10. Palvelukeskuksen käytettävyyskyselyn muistutukset  
 

Muistutukset lähettiin 3.1.2019 ja 9.1.2019 ja ne olivat seuraavat: 

Palvelukeskuksen käytettävyyskysely 3.1.2019 ja 9.1.2019 

 

Kyselyyn voit vastata, vaikka et olisi tehnyt Palvelukeskuksen kautta palvelupyyntöjä. 

Tietohallinto otti käyttöön uuden Palvelukeskuksen toukokuussa 2018 (4.5.2018). 

Huhtikuussa 2018 toteutettiin tietohallinnon IT-palveluihin liittyvän kyselyn ensimmäi-

nen osa – kiitos kaikille vastanneille arvokkaista vastauksistanne ja kommenteistanne! 

Palvelukeskuksen käyttöönoton myötä haluamme tutkimuksen toisessa vaiheessa sel-

vittää Palvelukeskuksen ongelmakohdat, ja miten palvelupyyntöjen tekeminen olisi 

tulevaisuudessa helpompaa ja niiden ratkaisu ja ratkaisuista tiedottaminen nopeam-

paa. Kyselyn tarkoituksena on saada mielipiteitänne ja kommenttejanne Palvelukes-

kuksesta. Vastausten ja kommenttien avulla voimme kehittää Palvelukeskusta. 

Tutkimus on osa Risto Salosen Jyväskylän Ammattikorkeakouluun (JAMK) tekemää 

opinnäytetyötä: ”Yksittäisestä ongelmanratkaisusta palvelukeskusmalliin - Keskisuo-

malainen-konsernin Palvelukeskuksen käyttöönotto ja kehittäminen”. IT-palvelu-

pyyntö kuvaa häiriön tai muutoksen ilmoittamista konsernimme Palvelukeskuksessa. 

Tämä kysely koskee kaikkia konsernin yksiköitä ja henkilöitä. Toivomme runsasta pa-

lautetta viikon 2/2019 loppuun mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman mi-

nuutin. 
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Liite 12.  Teemahaastattelun kysymykset 
 

Palvelukeskus yleisellä tasolla: 

1. Millainen olisi ideaalinen IT-palvelukeskus (100 %)? 

2. Mikä on Keskisuomalainen-konsernin Palvelukeskuksen taso (%) ja miksi? 

3. Onko sinusta Palvelukeskus muuttanut sisäisiä prosesseja, miten ja kuinka niitä 

voisi vielä kehittää? 

4. Mitkä ovat Palvelukeskuksen  

a) vahvuudet 

b) heikkoudet 

c) mahdollisuudet 

d) uhkat 

5. Kuinka Palvelukeskukseen toimintaa ja prosesseja voisi kehittää IT-organisaa-

tion, johdon näkökulmasta? 

6. Raportointi: kuka/mikä työstää (käsin/automaatio), kuinka työstää (esim. auto-

maattisesti viedään Qlikviewin/Intraan/Teamsiin etc), mitä sisältää, kenelle kohdiste-

taan ja kuinka usein? 

7. Kolmansien osapuolien rooli ja Palvelukeskus - mitä ajatuksia herättää ja kuinka 

voisi hyödyntää? 
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