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1 Johdanto 

 

 

Helpdeskin, eli atk-laitteiden ja ohjelmistojen tukikeskuksen, on yrityksen toimin-

nan kannalta todella tärkeää olla toimiva. Riippumatta yrityksestä, niin todennä-

köisesti sen työntekijät tai sen asiakkaat eivät osaa itse ratkaista kaikkia ongel-

miaan, joita he voivat kohdata töitä tehdessään tai käyttäessään yrityksen 

palveluita. Tämän takia Helpdesk ja sen työntekijät ovat koulutettuja ratkaise-

maan tämänkaltaisia ongelmatilanteita. 

 

Karelia-ammattikorkeakoulun Helpdesk (jatkossa helpdesk) toimii kampuksien ti-

loissa ja palvelee opiskelijoita sekä sen työntekijöitä. Karelia-amk on käyttänyt 

vuodesta 2002 lähtien tekemässään sopimuksessa Pohjois-Karjalan Tietotekniik-

kakeskus Oy:n (nykyisin Meita Oy) tukemaa helpdesk-järjestelmää. Myöhemmin 

vuonna 2013 Karelia-amk aloitti itse helpdeskin omissa rakennuksissaan, mutta 

vielä sopimuksen mukaisesti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n tarjoa-

malla BMC Remedy Action Request -ohjelmistolla, joka on nykyisin jo vanha jär-

jestelmä. Helpdeskiin halutaan tehdä nyt muutos ja saada toimivampi ratkaisu 

uuden ohjelmiston muodossa, jonka ylläpidosta he olisivat itse vastuussa ja sai-

sivat näin rakennettua siitä juuri Karelia-amk:n helpdeskille sopivan mallisen. 

 

Uudeksi ohjelmistoksi oli ehdolla System Center Service Manager ja se myös 

valittiin käyttöönotettavaksi työn aikana. Se on Microsoftin luoma helpdesk -jär-

jestelmä. Se sisältää itse muokattavan alustan, jonka avulla voidaan tehdä yksi-

löllisiä ratkaisuja tarpeiden mukaisesti. Lähtökohtaisesti se on tuntematon ohjel-

misto jokaiselle helpdeskissä työskentelevälle, joten sen tutkiminen ja testaus on 

tärkeää. 

 

Tässä työssä tehtävänä oli kerätä tietoa siitä, mitä toiminnan kannalta toimivia 

ominaisuuksia vanhassa ohjelmistossa oli ja mitä mahdollisesti siinä oli huonoa. 

Hyvät ja toimivat ominaisuudet pyritään saamaan sellaisenaan uuteen versioon 
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ja huonoja sekä heikkoja ominaisuuksia pyritään korjaamaan paremmiksi. Tietoa 

vanhasta ohjelmistosta kerättiin helpdeskin työntekijöiltä heille suoritetulla haas-

tattelulla, jossa kaikille käytettiin samoja kysymyksiä. Vastauksista tehtiin ana-

lyysi, jonka avulla pystyi näkemään työntekijöiden näkemyksiä sen toimivuu-

desta.  

 

Tässä työssä oli myös tehtävänä tutkia ja arvioida helpdeskin käytänteitä ja niiden 

toimivuutta. Työntekijöille tehdyssä samassa haastattelussa oli kysymyksiä myös 

käytänteistä ja työskentelystä helpdeskissä. Näihin kysymyksiin tulleilla vastauk-

silla pystyi kohdentamaan huomion tiettyihin käytänteisiin, jotka mahdollisesti 

voisi korjata toimivimmiksi. Apuna käytänteiden korjaamiseen käytetään ITIL-

ohjetta, joka on standardeihin tukeutuva Wakaru Partnersin kirjoittama opas. 

 

Ensimmäisen kyselyn tuloksista kerättiin helpdesk-ohjelmistolle kerrottuja omi-

naisuuksia ja niistä muodostettiin lomake. Lomakkeen sisältämät ominaisuudet 

pisteytettiin jokaisen helpdesk-työntekijän toimesta. Pisteytyksen jälkeen niistä 

tehtiin taulukko, jossa ne asetettiin arvojärjestykseen. Taulukosta voidaan nähdä, 

mitä ominaisuuksia työntekijät arvostavat eniten. 

 

Tehtävänä oli myös tutustua vanhaan ja uuteen ohjelmistoon. Tarkoituksena oli 

testata näitä ohjelmistoja ja saada käyttökokemuksia työntekijän ja asiakkaan nä-

kökulmasta. Testauksessa demottiin palvelupyynnön suoritusta alusta loppuun 

molemmilla ohjelmistoilla. Tämän jälkeen ohjelmistoja vertailtiin keskenään. Ver-

tailussa käytettiin myös apuna ominaisuuksien pisteytyksessä tehtyä taulukkoa, 

jonka avulla voidaan nähdä ohjelmistojen eroavaisuuksia. Työssä testattiin myös 

kolmannen osapuolen ohjelmistoa, joka on saatavilla uudelle ohjelmistolle. Uu-

delle ohjelmistolle on tarkoituksena luoda uudet palvelupyynnön tasot, jotka pal-

velisivat helpdeskin käyttötarpeitaan. Nykyisiä käytössä olevia tasoja tarkasteltiin 

ja niistä tehtiin suunnitelma, miten niitä voitaisiin muokata ja parantaa Karelia-

amk:lle. 

 



7 

 

 

2 Teoriatausta 

 

 

2.1 Helpdesk 

 

”IT-tukihenkilö antaa tietoteknistä apua tietokoneiden tai IT-palveluiden käyttäjille 

sekä hoitaa ja ylläpitää muita työalueensa tietoteknisiä laitteita”. Näin helpdes-

kissä työskentelevästä IT-tukihenkilöstä kirjoitetaan alasta kiinnostuneelle opis-

kelijalle. Monelle on varmasti tuttua se, että he päivystävät tietokoneen ruudun 

ääressä ja hoitavat asiakkaiden palvelupyyntöjä. Nykyisin heille kuuluu kuitenkin 

paljon muutakin, koska sähköisten palvelujen ja laitteiden kehittymisen takia 

heillä on paljon laitteita, joita ylläpitää. Helpdeskistä riippuen on mahdollista, että 

näiden laitteiden ylläpito kuuluu heille ja tarpeen mukaan he käyvät käyttäjien 

luona paikan päällä korjaamassa näitä. (Kyvyt.fi 2018.) 

 

Helpdesk voidaan myös liittää käsitteeseen palvelutuotanto. Palvelutuotannon 

vastuu alueeseen kuuluu huolehtiminen palveluntoiminnasta ilman häiriöitä. 

Tästä kaikesta on vastuussa palvelutuotantopäällikkö tai tietohallintopäällikkö. 

Hänen vastuullaan on ymmärtää palvelun iso kuva ja kokonaisuus. Yksi palvelu-

tuotannon tekijöistä on palvelupiste, joka vastaa asiakkaiden luomiin palvelu-

pyyntöihin. Palvelupisteen työntekijät ovat alalle koulutettuja osaajia, jotka osaa-

vat ratkaista vikatilanteita asiaankuuluvilla palveluhallinnan prosesseilla. 

Vikatilanteet, joita palvelupiste ei osaa ratkaista, siirretään eteenpäin palveluntoi-

mitusorganisaatioille ja avainkäyttäjille, eli toisin sanoen ne laitetaan eteenpäin 

asiantuntijoille. (Itforbusiness 2019.) 

 

Toimivan helpdeskin voi määritellä laatumittareilla. Yksi tärkeimmistä laatumitta-

reista on asiakastyytyväisyys. Näitä kyselyitä voidaan suorittaa esimerkiksi koh-

dentaen yksittäisen palvelupyynnön suoritukseen tai laajemmilla asiakastyytyväi-

syystutkimuksilla. Laajemmissa tutkimuksissa on otettava huomioon kohderyhmä 
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ja kysymyksien kohdennus oikeisiin asioihin. Tuloksista nähdään tyytyväisyys or-

ganisaation tuottamiin IT-palveluihin, mutta ongelmana on vastauksien vain lä-

hinnä kuvastavat tyytyväisyysnäkemykset. On otettava tarkkaan huomioon mitä 

mitataan ja miten. Muutoksia tulisi tarkastella pidemmällä aikavälillä. Pienellä ai-

kavälillä erot voivat olla suuret, mutta isommalla aikavälillä ne tasoittuvat. Kehit-

tämiseen ja laadun näkökulmasta mittaustuloksista tärkeää olisi nähdä, mikä on 

ollut häiriöiden vaikutus. Muita mittareita voi olla esimerkiksi ratkaisuaika ja tavoi-

tettavuus. Yksi tehokas tapa kehittää toiminnan laatua on kuunnella käyttäjiä 

siellä missä he ovat. Ei suoraan asiakastyytyväisyys kyselyllä vaan esimerkiksi 

some-kanavista. (Torkkeli 2019.) 

 

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus, eli julkisen hallinnon suositukset, 

suosittelee ICT-palvelujen laadun parantamiseen omaan toimintaansa kohdistu-

via mittareita. Palvelupyyntöjen käsittelyyn laatumittareiksi suositetut mittarit koh-

distuvat työskentelyyn puhelimen kanssa. Laatumittareiksi suositellaan palvelu-

pyyntöjen ratkaisukykyä puhelimitse, puheluiden lukumäärä, puheluiden kesto, 

väärin eskaloitujen puheluiden osuus sekä neuvonnan osuus palvelupyynnöistä. 

Ongelmanhallintaan suositellaan mitattavan, mikä on toistuvien ongelmien osuus 

kaikista ongelmista. Jos toistuva ongelma olisi mahdollista saada korjattua ja siitä 

ei tulisi enää palvelupyyntöjä, se näin ollen vähentäisi palvelupyyntöjen määrää. 

(JHS174 2012, 10-12.) 

 

Toimivan helpdeskin mahdollistaa kuitenkin siihen kuuluva ohjelmisto. Helpdesk-

ohjelmisto varmistaa, että asiakkaiden luomat palvelupyyntötiketit tulevat perille 

ja niiden kanssa voidaan työskennellä. Ohjelmiston sisällä tiketit voidaan ohjata 

oikeille henkilöille, jotka niitä osaavat ratkaista. Tärkeitä ominaisuuksia ohjelmis-

tolle on kommunikointi asiakkaan ja työntekijän välillä. Riippuen ohjelmistosta, se 

voi sisältää tietokannan vanhoista ratkaisuista, joka tehostaa työntekoa. (Graham 

2019.) 
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Helpdesk toimintaa tehostamassa voi olla myös itsepalvelu tai omaehtoinen apu. 

Tässä käyttäjä voi etsiä ongelmiinsa ratkaisuja itse erilaisista tietokannoista. Esi-

merkiksi olemassa oleva tietokanta mahdollisista ongelmista, mitä käyttäjä voi 

kohdata tai vaikkapa jo aiemmin havaittuja häiriötilanteita ja niiden ratkaisuja. 

Tällä voidaan ehkäistä palvelupyynnön luontia ja vaikuttaa ongelman ratkaisuun 

itse, mikä voi mahdollisesti nopeuttaa tilannetta. Toimintaa voidaan myös tehos-

taa digityöntekijällä, eli eräänlaisella tekoälybotilla. Tämä tekoälyllinen botti voisi 

toimia esimerkiksi organisaation verkkosivuilla, jossa se vastaisi käyttäjien ongel-

miin ja kysymyksiin hyödyntäen tekoälyä. Se ei kuitenkaan kykene suorittamaan 

tehtäviä, joissa tarvitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. (Itforbusiness 2019.) 

 

IT-palvelutuotannossa voidaan hyödyntää ITIL-mallia. ITIL sisältää ohjeita ja par-

haita käytäntöjä IT-palveluiden johtamiseen. Sen avulla keskitytään kohdista-

maan IT-palvelut liiketoiminnan tarpeisiin ja ydinprosesseja saadaan tuettua. ITIL 

sisältää viisi osa-aluetta, jotka ovat palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palve-

lutransition, palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen. ITIL on soveltuva 

kaikkiin organisaatioihin ja kun se on käytössä, se voi parantaa organisaation 

palveluita, jonka seuraukset voivat lieventää liiketoiminnan riskejä ja palveluhäi-

riöitä. Voidaan sanoa, että ITIL voi parhaimmillaan tehostaa ja parantaa organi-

saation toimintaa. (Itforbusiness 2019.) 

 

Helpdesk-toiminnalle on määritettävä laatumääreet, että palvelu saadaan toimi-

maan. Laatumääreitä helpdeskille voi olla esimerkiksi työaika, milloin asiakkaan 

on mahdollista tavoittaa apua ongelmiinsa. Lisäksi laatutekijöihin voidaan lisätä 

käytettävyys ja palveluvaste, jolla tarkoitetaan, kuinka nopeasti reagoidaan häiri-

öön. On myös sovittava eri palvelutasoluokat, esimerkiksi helpdeskille kriittisyys-

tasot ja niille sovitut palveluajat ja -vasteet, eli priorisointia eri käyttäjille tai ongel-

mille. Laatumääreissä voidaan myös määritellä esimerkiksi, kuinka monta 

työntekijää pitää yhdessä palvelupisteessä olla palveluaikana. (JHS174 2012, 

14-19.) 
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ITIL painottaa, että hyvä asiakassuhde perustuu asiakkaille lupaamiin tavoitteisiin 

suorituskykytasolla, jotka sitten toteutetaan asiakkaille. Helpdeskin on määrä 

tuottaa palvelun muodossa asiakkaille arvoa heidän haluamien tulosten saavut-

tamiseen ilman, että he itse joutuvat työskentelemään mahdollisien ongelmiensa 

parissa. Jotta asiakas käyttäisi palvelua ja olisi siihen tyytyväinen, on hänen saa-

tava siitä hyötyä. Asiakkaan näkökulmasta hänelle on annettava takuu siitä, että 

palvelun on mahdollista tarjota hänelle hyötyä. Asiakkaan näkökulman muodos-

tuminen IT-palvelun liiketoiminta-arvoon on esitetty kuviossa 1. Siinä esiintyvät 

kaksi eri tekijää hyöty ja takuu, joista näkökulma muodostuu. Hyödyssä asiak-

kaan näkökulmasta katsotaan, onko hänen mahdollista saada palvelun avulla rat-

kaisua hänen ongelmiinsa. Takuussa asiakkaan näkökulmasta katsotaan, miten 

palveluntarjoaja on luvannut toimittaa palvelua hänelle ja täyttyvätkö nämä lu-

paukset. Takuu voi olla esimerkiksi muodollinen sopimus tai luotu mielikuva. (Wa-

karu 2011, 21-30.) 

 

Kuvio 1. Asiakkaan näkökulmasta palvelun liiketoiminta-arvon muodostuminen 

(Wakaru 2011). 

 

Resurssit ja kyvykkyys ovat elinehto IT-palvelulle suorittamaan asiakkaiden pal-

velupyyntöjä. Resurssit mahdollistavat kaiken IT-palvelun sisäisen tuottamisen, 

esimerkiksi työntekijät ja ohjelmistot. Näillä mahdollistetaan kyvykkyys tuottaa 

hyötyä palvelun muodossa asiakkaille. Prosessit ovat aktiviteetteja, joihin käyte-

tään resursseja ja kyvykkyyttä, jotka toteuttavat määritellyn tavoitteen palvelulle. 

Kun kaikki tämä on IT-palvelun sisällä suunniteltua ja toimivaa, voidaan asiak-

kaalle tuottaa arvoa. (Wakaru 2011, 32-36.) 
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2.2 Karelia-ammattikorkeakoulun Helpdesk 

 

Vuoden 2017 tuloksissa Karelia-ammattikorkeakoulussa oli 3671 opiskelijaa ja 

277 työskentelevää henkilöä. Nämä noin 4000 käyttäjää ovat helpdeskille asiak-

kaita ja heidän ongelmistaan on huolehdittava. Jotta näin suuren määrän käyttä-

jien IT-palvelut saadaan toimimaan, on sen oltava hyvin suunniteltua. Seuraa-

vaksi käydään läpi Karelia-amk:n toteutuksia helpdeskistä luvun 2.1 kohtiin 

verraten. 

 

Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa sijaitsee tietokoneiden lisäksi tulostimia, 

projektoreita ja muita opetukseen kuuluvia sähköisiä laitteita. Helpdesk-työnteki-

jöiden vastuulla on ylläpitää näitä ja käydä paikan päällä korjaamassa ongelma-

tilanteet. Voidaan ottaa esimerkkitapaukseksi luokkahuoneen projektori, joka ei 

toimi. Tässä tapauksessa luokan opettaja ottaisi yhteyden helpdeskiin ja sieltä 

tultaisiin katsomaan, mikä on vikana ja se pyrittäisiin korjaamaan.  

 

Karelia-amk on suorittanut asiakastyytyväisyyskyselyitä tehostamaan omaa 

helpdesk-toimintaansa. Kokonaisvaltaisia kyselyitä helpdeskistä on suoritettu 

opiskelijoille ja henkilökunnalle vuosilta 2005, 2008 sekä 2011. Tulokset van-

hoista kyselyistä ovat saatavilla vanhassa intranetissä. Tietohallintopäällikön vel-

voitteena on suorittaa muita erillisiä mittareita mittaamaan helpdeskin toimintaa. 

Erilliset tulokset eivät ole saatavilla ulkopuolisille. On kuitenkin tiedossa, että näitä 

mittareita on tietohallintopäällikön hallussa. 

 

Helpdesk on määritellyt laatumääreisiinsä palveluajaksi arkisin 8.00–16.00 ja 

perjantaisin 8.00–15.00. Poikkeukset ilmoitetaan niiden ilmentyessä. Web-lo-

makkeella ja sähköpostilla voi lähettää palvelupyynnön 24/7. Annettuun 

helpdesk-puhelinnumeroon ja lähetettyihin palvelupyyntöihin luvataan vastata 
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vain virka-aikana. Verkkosivuilla annetuissa helpdesk-ohjeissa ei kerrota tai lu-

vata palveluvastetta.  

 

Helpdeskillä ei ole käytössään ITIL-mallia. Jos sitä lähtisi tuomaan helpdeskille, 

niin omasta mielestäni sitä ei olisi järkevää yrittää ottaa täydellisesti käyttöön. 

Siitä voitaisiin esimerkiksi ottaa käyttöön vain parhaimpia käytäntöjä, jotka näh-

täisiin sopivina ja tehostaisivat toimintaa. ITIL täydellisenä voisi olla liian raskas. 

 

Karelia-amk:n verkkosivuilla on annettu yleisiä ohjeita tietoteknisissä asioissa. 

Siellä opastetaan esimerkiksi käyttäjiä käyttäjätunnuksissa, työasemaverkossa, 

tulostuksessa sekä langattoman verkon käytössä. Tätä voidaan kutsua itsepal-

veluksi.  

 

Perustoiminta Karelia-amk:n helpdeskissä on kuvattu kuviossa 2. Siinä nähdään, 

miten asiakkaan luoma palvelupyyntö etenee helpdeskin sisällä. Kyseinen kuvio 

on luotu vuonna 2011, kun käytössä on vielä ollut nykyinen ohjelmisto. Kuvion 

lopussa on vielä esitetty, miten toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Keskeinen asia 

arvioinnissa on asiakkaan antama palaute ja yhteenvetoraportit helpdeskin käy-

töstä. Huomioitavaa kuviossa on PTTK:n eli nykyisen palveluntarjoajan osuus, 

joka on poistumassa toiminnasta uuden ohjelmiston käyttöönoton myötä. Kuviota 

on näin ollen päivitettävä. Kuvioon tulee jäämään palvelupyynnön eteneminen 

samalla tavalla kuin nykyisessä, koska PTTK ei siihen osallistu. Puolivuosittaisien 

yhteenvetoraporttien ja palvelun ylläpidon vastuu siirtyy kokonaan Karelia-

amk:lle. 
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Kuvio 2. IT-tukipalvelut ja helpdesk prosessikaavio (PKAMK intranet 2019). 
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Helpdeskillä käytössä oleva ohjelmisto on vanha. Se on silti toimiva vielä nyky-

päivänä, mutta siinä on omat ongelmansa. Tulevassa haastattelussa tulee ilmi 

kaikki siihen liittyvät ongelmat. Näitä ongelmia pyritään korjaamaan käyttöönot-

tamalla uusi ohjelmisto.  

 

 

3 Työntekijöiden haastattelu 

 

 

Tietoa helpdeskin toiminnasta lähdettiin hankkimaan Karelia-amk:n Helpdeskin 

työntekijöiltä. Heille suunniteltiin kysely (Liite 1), joka suoritettiin haastatteluna. 

Haastattelu tapahtui jokaisen helpdesk-työntekijän omalla työhuoneella. Kysy-

mykset lähetettiin haastateltaville etukäteen, jotta he voisivat tutustua niihin ja 

miettiä rauhassa hyviä vastauksia. Haastattelun kysymykset koskivat helpdeskin 

käytänteitä, vanhaa ohjelmistoa sekä uutta ohjelmistosta. Vastaukset kirjattiin 

paikan päällä paperille ja ne dokumentointiin myöhemmin sähköiseen dokument-

tiin. Haastattelun tarkoituksena oli saada tietoa helpdeskin toiminnasta työnteki-

jöiden näkökulmasta. 

 

Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän ja käytettäviä kysymyksiä oli 15. Kysymyk-

set oli jaettu kolmeen eri aiheeseen. Vastauksista tehtiin analyysi, jonka avulla 

saadaan koottua kaikki vastaukset ja ilmi tulleet asiat yhteen. Analyysia tulee lu-

kea useita kertoja ja tehdä sen aikana oivalluksia ja löytää aineistosta tärkeitä 

asioita tutkimuksen kannalta. Tämän tavoitteena on tutustua ja ymmärtää sisäl-

töä. (KAMK 2019.) 

 

 

3.1 Kysymykset helpdesk-työskentelystä 

 

Ensimmäiset seitsemän kysymystä koskivat työskentelyä yleisesti helpdeskissä. 

Näillä kysymyksillä pyrittiin saamaan haastateltavien henkilöiden mielipide siitä, 
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miten helpdeskin käytänteet toimivat, miten kommunikointi toimii asiakkaan 

kanssa sekä kaksi muuta kysymystä, joilla pyrittiin saamaan muuta lisäarvoa.  

 

Ensimmäisenä kysymyksenä oli ”Onko Karelia-amk helpdeskin käytänteet mie-

lestäsi toimivat?”. Tähän seitsemän vastanneista koki käytänteet toimiviksi, vas-

taamalla suoraan ”Toimii” tai ”Ei ongelmia”. Yksi vastanneista koki ne tyydyttä-

viksi. Yhdeltä vastanneista tuli kommentti siitä, että yhteydenotot eivät tule aina 

sovitulla tavalla ja lisäsi vielä, että näihin kuuluvat tietyt asiakkaat.  

Tietohallintopäällikkö kommentoi kysymykseen seuraavasti: 

”Toimintatapa on harkittua, se on dokumentoitu ja tiedotettu käyttä-

jille laatujärjestelmän myötä, ja toimintatavan toimivuutta on seurattu 

ja ohjattu käyttäjiltä kysytyn ja saadun palautteen pohjalta. Täydel-

listä ITIL-vastaavuutta ei ole katsottu tarpeelliseksi toteuttaa ITIL:n 

raskauden takia.” (Pesonen 2019.) 

 

Toisena kysymyksenä oli ”Mitä käytänteitä vaihtaisit työskentelyssä?”. Kolme 

vastanneista vastasi, että ei tule mitään mieleen. Kolme vastanneista mainitsi 

palvelupyyntöjen tekemisestä sen, että ne pitäisi saada asianmukaisiksi. Tällä 

hetkellä palvelupyyntöjä saattaa tulla suoraan hihasta vetäisemällä tai soitta-

malla, jonka seurauksena sen kirjaaminen vaikeutuu tai se saattaa kokonaan 

unohtua. Kaksi vastaajaa haluaisi muutoksen kampusten helpdeskiin, joista toi-

nen halusi ne erilleen ja toinen molemmille oman helpdesk-puhelinnumeron. Yh-

deltä vastanneista tuli ehdotus, että palvelupyyntöjen tekemistä voisi laajentaa 

enemmän asiakkaiden itsensä tekemiksi esimerkiksi itsepalveluperiaatetta lisää-

mällä. 

 

Kolmantena kysymyksenä oli ”Onko joitakin käytänteitä mitä et vaihtaisi pois?”. 

Kolme vastanneista ei osannut vastata tähän mitään. Yksi vastanneista totesi, 

että kaikki toimii. Kaksi vastanneista totesi, että päivystysrinki on toimiva ja ei 

vaihtaisi sitä pois. Kaksi vastanneista totesi, että työtiimi on toimiva ja henkilöstöä 
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ei saisi enää vähentää. Yksi haluaisi pitää laiterekisterin toimivana. Yhteiset pa-

laverit koetaan toimivana kerran kuussa. 

 

Neljäntenä kysymyksenä oli ”Onko Karelia-amk Helpdeskissä työskentelyssä il-

mennyt epäselvyyksiä?”. Kolme vastanneista ei ollut kohdannut epäselvyyksiä. 

Neljä vastanneista kertoi, että kirjaamisessa ilmenee välillä epäselvyyksiä, joista 

kaksi lisäsi vielä kampusten väliset erot. Yksi vastanneista koki, että tuurauk-

sessa syntyy helposti epäselvyyksiä, koska kaikki eivät tiedä kaikkia ratkaisuja. 

Yhden mielestä asiakkaan luomaa palvelupyynnön tiketin tietoja voisi pakottaa 

tarkemmiksi, koska ne ovat välillä epätarkkoja. Kaksi vastanneista koki, että työ-

tehtävien kohdentaminen tietylle henkilölle on joskus vaikeaa ja Meita Oy:n asi-

antuntijoille osoitettavien työtehtävien toimittamistavassa on ollut epätietoisuutta. 

 

Viidentenä kysymyksenä oli ”Onko yhteydenpito asiakkaan/käyttäjien kanssa 

mielestäsi toimivaa?”. Kolme vastanneista koki peruskokonaisuuden toimivaksi. 

Kolme vastanneista haluaisi eroon vääristä yhteydenottotavoista esimerkiksi hi-

hasta vetämisestä tai suoraan soitosta. Viisi vastanneista kertoi, että asiakkaalle 

lähtevän ratkaisuviestin muoto on huono, koska ratkaisu menee sen viestin poh-

jalle, jolloin se saattaa jäädä huomaamatta. Yksi vastanneista haluaisi palvelu-

pyyntöön asiakkaan puhelinnumeron. Yksi mainitsi, että asiakkaan kannalta 

oman palvelupyynnön seuraaminen on huono. Kahden vastaajan mielestä vuo-

ropuhelua ja informointia voisi parantaa asiakkaan ja työntekijän välillä. Yhden 

mielestä asiakkaalle pitäisi antaa arvioitu valmistumisaika. 

 

Kuudentena kysymyksenä oli ”Onko jonkun palvelupyynnön suoritus jäänyt va-

jaaksi resurssien vajauden takia?”. Kahdeksan vastanneista kertoi, että mikään 

palvelupyyntö ei ole jäänyt vajaaksi tai tekemättä. Yksi vastanneista kertoi, että 

kysyttäessä lisätietoja ei ole tullut vastausta ja palvelupyyntö on jouduttu sulke-

maan ajan kuluessa. Mikään palvelupyyntö ei ole jäänyt vajaaksi tai tekemättä 

työkalujen tai osaamisen puutteesta. Myöhästyneitä on tullut ruuhkan takia.  
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Seitsemäntenä ja viimeisenä kysymyksenä oli ”Vapaa sana helpdeskistä.”. Neljä 

vastanneista ei osannut sanoa tähän mitään. Kolme vastanneista totesi, että työ-

ryhmä on hyvä ja toimiva. Yksi vastasi, että helpdeskin olemassaolo on hyvä asia 

ja uusia asioita pitäisi miettiä enemmän yhdessä. Yksi vastanneista painotti sitä, 

että haluaisi kaikki palvelupyynnöt helpdeskiin sovituilla tavoilla. 

 

 

3.2 Kysymykset BMC Remedy Action Request -ohjelmistosta 

 

Seuraavat seitsemän kysymystä koskivat nykyistä helpdesk-työkalua. Näillä ky-

symyksillä pyrittiin saamaan haastateltavien henkilöiden mielipide siitä, miten toi-

miva nykyinen ohjelmisto on ja mielipide palvelupyyntötikettien toimivuudesta. 

Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon tietoa nykyisestä ohjelmistosta. 

 

Ensimmäisenä kysymyksenä oli ”Mitä puutteita huomasit työskennellessäsi Ac-

tion Request -ohjelmistolla?”. Kolme vastanneista mainitsi, että ohjelmistoa ei ole 

tehty suoraan Karelia-amk:lle, joten turhia kohtia ja valintoja löytyy liikaa. Neljä 

vastanneista kertoi, että malliratkaisujen ja vanhojen ratkaisujen selaus puuttuvat 

tai on vaikeaa. Yksi vastanneista koki, että ryhmäosoitukset haittaavat hänen 

työskentelyään, koska saa viestejä palvelupyynnöistä, joita hän ei edes suorita. 

Kaksi vastanneista koki, että asiakas ei saa tarpeeksi tietoa etenemisestä. Yksi 

kertoi haluavansa enemmän tietoa siitä, kenellä kaikilla palvelupyyntö on ollut 

työnalla. Yksi kertoi, että hän ei saa itse tulostettua laiterekisteriä. Kahden vas-

tanneen mielestä ohjelmisto ja sen käyttöliittymä on vanha. Yksi vastanneista 

mainitsi, että käyttäjähallinta ei ole Karelia-amk:n omissa käsissä. Kolme vastan-

neista mainitsi, että se on hidas ja hidas myös siksi, että automatisointia ei ole. 

Yksi vastaajista kertoi, että raporttien saamiseksi tulee olla yhteydessä Meita 

Oy:n pääkäyttäjään ja lisäksi vapaiden käyttäjälisenssien määrä oli liian pieni, 

kun Meita Oy:n henkilökunta vielä käytti samaa versioita. Hän vielä lisäsi, että 

Meita Oy käyttää uudempaa versioita ja tästä syystä laiterekisteri ei toimi tässä 

vanhassa versiossa. 
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Toisena kysymyksenä oli ”Jos huomasit puutteita, niin mitä vaihtaisit/parantaisit?” 

Tämän kysymyksen tarkoituksena oli saada vielä edelliseen kysymykseen lisäyk-

senä tärkeimmät kohdat. Kaksi vastanneista koki kertoneensa kaiken edellisessä 

kysymyksessä. Yksi vastasi, että räätälöitäisiin Karelia-amk:n tarpeiden mukai-

siksi. Yksi vastasi, että vaihto uuteen. Kaksi vastanneista vastasi, että laiterekis-

teri pitäisi saada toimivaksi. Kolme vastanneista haluaisi automatisointia kenttien 

täyttöön. Yksi vastanneista kertoi, että kuvien lisääminen ratkaisuun olisi hyvä 

lisäys. Kaksi vastanneista haluaisi ratkaisukantaan parannusta tai omia pohjia 

tarjolle ratkaisuihin. Yksi vastanneista painotti, että pitäisi saada nopeutta lisää 

palvelupyynnön täyttöön. Yhden mielestä hakuominaisuus olisi hyvä saada toi-

mivaksi. Yhden vastaajan mielestä raportoinnin saaminen omaan haltuun olisi 

hyvä ja SSO eli kertakirjautuminen helpottaisi toimintaa. 

 

Kolmantena kysymyksenä oli ”Ominaisuuksia mitä et vaihtaisi, koska ne toimivat 

todella hyvin?”. Kolme vastanneista ei osannut vastata kysymykseen mitään. 

Yksi vastasi, että perusselkeys. Kolme vastanneista vastasi, että poissaoloilmoi-

tukset ovat todella tärkeä. Kaksi vastanneista koki pikakirjauksen toimivana. Yksi 

haluaisi laiterekisterin pysyvän toimivana. Yhden mielestä ilmoitustaulu on ehdo-

ton olla olemassa, sekä nähdä oman porukan työtehtävät ja ”tyhjennä tasot” -

painike. 

 

Neljäntenä kysymyksenä oli ”Minkä kanssa sinulla tuli ongelmia ohjelmiston käy-

tön kanssa?”. Viisi vastanneista totesi, että hitauden kanssa, koska monet käyt-

tävät ohjelmistoa samanaikaisesti, minkä takia se hidastelee. Yksi totesi myös, 

että ohjelmisto on todella vanha ja toinen kertoi käyttöliittymän hankalaksi juuri 

sen vanhuuden takia. Kaksi vastanneista kertoi, että valmiiden ja omien vanhojen 

ratkaisujen löytäminen on ongelmallista. Yhden mielestä itse ohjelmiston asen-

nus on vaikeaa. Yksi vastanneista totesi, että laiterekisterin kanssa on ollut on-

gelmia. Yksi kertoi, että vastauksien tekstin muotoilu saattaa välillä muuttua. Yksi 

mainitsi, että ikkunan skaalaus ohjelmistossa ei toimi. Kaksi vastanneista koki 

merkkien rajoituksen viesteissä ongelmaksi. Kaksi vastanneista kertoi, että jos 
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vahingossa annat väärän salasanan kirjautuessa, menee tili lukkoon, eikä sitä voi 

avata kuin pääkäyttäjä Meita Oy:ltä. Kaksi vastanneista mainitsi manuaalisen ti-

ketin täytön hitauden ongelmaksi. Yksi vastanneista kertoi, että liitetiedostojen 

kanssa on tullut muutaman kerran ongelmia. Yksi vastanneista kertoi myös va-

paiden lisenssien kanssa olleen ongelmia. Yksi vastanneista kertoi, että välillä 

viestit eivät tule ohjelmistoon ja sitten yhtäkkiä kaikki tulevat kerralla, josta syntyy 

ruuhkaa.  

 

Viidentenä kysymyksenä oli ”Onko palvelupyyntötiketti mielestäsi toimiva koko-

naisuus?”. Yksi vastasi suoraan ei. Kaksi vastasi ei, koska kentät eivät ole Kare-

lia-amk:lle tehtyjä. Yksi vastasi, että on toimiva. Yksi vastasi, että on toimiva, 

mutta voisi olla parempi. Yksi vastasi, että nykyinen ei täytä kaikki tarpeita. Yksi 

vastasi, että kentissä ei ole tarvittavia tietoja. Yksi vastasi, että kenttiä on turhan 

paljon, niitä jää tyhjäksi sekä kenttiin eivät mahdu kaikki tiedot. Kaksi vastan-

neista totesi, että automatisointi puuttuu. Yksi vastanneista kertoi, että nykyinen 

järjestelmä on maakunnan kokoinen, mistä haasteeksi tulee esimerkiksi asiak-

kaan sukunimen perusteella tehtävä haku, koska tuloksia voi tulla monta saman 

nimistä.  

 

Kuudentena kysymyksenä oli ”Mitä muuttaisit tiketistä?”. Kaksi vastasi, että käyt-

täjätietohaut automaattisesti. Kolme vastaajaa vastasi, että kentät pitäisi tehdä 

Karelia-amk:n mukaisesti. Yksi vastanneista kertoi, että ajan käytön ominaisuus 

olisi hyvä. Kaksi vastanneista kertoivat, että pikakirjaus paremmaksi ja eräänlai-

nen mallivastauskirjasto olisi toimiva lisäys. Yhden mielestä Fax-kenttä on tike-

tissä turha, Tunniste+ -ominaisuus Etunimi-kentän alla on turha, Linkitys -painike 

on olemassa, mutta kukaan ei ole käyttänyt sitä tai tiedä mitä se tekee. 

 

Seitsemäntenä ja viimeisenä kysymyksenä oli ”Vapaa sana ohjelmistosta”. Neljä 

vastanneista ei vastannut tähän mitään. Yksi vastasi, että palvelupyynnön infor-

moinnin voisi saada menemään monelle henkilölle, yhtenäisyyttä kirjauksiin ja 

kirjauksiin voisi lisätä työn todellisen keston. Yhden mielestä turhat kentät pitäisi 

saada pois tiketeistä. Yksi kertoi, että tiketissä on liian laaja luokittelu, asiakkaille 
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pitäisi saada jokin oma paikka nähdä ratkaisuja, ilmoitustaulu käyttäjille, josta 

voisi nähdä ilmoitukset tietyistä vioista sekä hän lisäsi vielä, että helpdeskin up-

time on nykyisin hyvä. Yhden mielestä perusominaisuudet ovat toimivat, mutta 

toteutus on heikko. Tietohallintopäällikkö totesi, että ohjelmisto on aikansa elänyt 

ja yhtenä vaihtoehtona olisi ollut mennä Meita Oy:n kanssa uuteen versioon, 

mutta siinä olisi ollut omat haasteensa, joita on jo aikaisemman yhteistyön kanssa 

ilmaantunut. 

 

 

3.3 Kysymys System Center Service Manager -ohjelmistosta 

 

Viimeisenä oli yksi kysymys, joka koski uutta tulevaa helpdesk-ohjelmistoa. Tällä 

kysymyksellä pyrittiin saamaan haastateltavien henkilöiden mielipide uudesta oh-

jelmistosta. Koska uusi ohjelmisto ei ollut tuttu kaikille henkilöille, niin ei siitä voi-

nut kysyä tarkempia kysymyksiä. Kysymys oli ”Kun uusi ohjelmisto tulee käyt-

töön, niin mitä toivot sen tuovan työhösi?”. 

 

Lähes kaikkien vastanneiden kommentit liittyvät jollakin tavalla siihen, että käy-

tettävyys helpottuisi. Yksi vastasi lyhyesti, että eroon vanhan puutteista. Kolme 

vastanneista haluaisi, että käytettävyys parantuisi ja olisi selkeämpi rajapinta. 

Yksi vastanneista haluaisi lisää nopeutta ja automatisointia työskentelyyn. Yh-

dellä vastanneista oli toivomuksissa, että se toisi ratkaisupankin, automatisointia 

ja kommunikointi parantuisi. Yksi vastanneista toivoi sen tuovan asiakkaille 

enemmän tietoa. Yhden toive oli saada palvelupyyntö tikettien luokitukset uusiksi. 

Yksi vastanneista toivoi sen hakevan tietoa paremmin esimerkiksi asiakas- ja lai-

terekisteristä ja myös toivoi valmiita ohjeita tarjolle. Yksi vastanneista ei osannut 

sanoa mitään, koska ohjelmisto ei ollut tuttu ja hän lähtee siihen avoimin mielin. 

Tietohallintopäällikkö kommentoi kysymykseen seuraavasti: 

”Odotukset ovat kovat. Kommentti työntekijältä, jolla ohjelmisto on 

jo käytössä:” ”Ollaan nyt pari vuotta harjoiteltu ja käyttö alkaa sujua, 
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mutta vieläkään ei loppukäyttäjille olla saatu niin helpoksi, että kävi-

sivät siellä tekemässä tikettejä – ne tulevat yhä sähköpostilla, puhe-

limella ja hihasta nykäisemällä.” (Pesonen 2019.) 

Hän myös kertoi näkemyksiään, mitä riskejä uuden ohjelmiston käyttöönotto voi 

sisältää. 

”Riskinä voi pitää sitä, että asiakkaat eivät ole kiinnostuneita itsepal-

veluperiaatteen käyttöön ottamisesta. Riskinä voi pitää myös sitä, 

että päivystäjän käyttöliittymä on niin hankalakäyttöinen, että hän al-

kaa vältellä työtehtävien kirjaamista.” (Pesonen 2019.) 

Hän kertoi myös yhdestä mahdollisuudesta, jonka avulla ohjelmiston käyttö voisi 

helpottua. 

”On olemassa kolmannen osapuolen valmistama käyttöliittymä, 

jonka pitäisi helpottaa käyttöä” (Pesonen 2019). 

 

 

4 Synteesi 

 

 

Synteesin periaatteena on täydentää analyysia ja muodostaa analyysista yhteen-

vetoja ja johtopäätöksiä. Tässä synteesissä kerätään edellisen haastattelun vas-

taukset yhteen ja käydään niistä ilmi tulleet asiat läpi. Tarkoituksena tässä on 

tuoda esille eräänlaisia johtopäätöksiä ja ratkaisuja. (Tieteen termipankki 2019). 

 

Ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli saada selville helpdesk-työntekijöi-

den mielipiteet siitä, toimivatko työskentelyn käytänteet. Tähän kysymykseen tu-

likin vain yksi kommentti siitä, miten yhteydenotot eivät tule aina sovitulla tavalla. 

Muut vastanneista kokivat ne toimiviksi tai tyydyttäviksi. Käytänteiden toimivuus 

helpdeskin sisällä näyttäisi toimivan ja niihin ollaan tyytyväisiä, joten niitä ei ole 

tarve muuttaa millään tavalla. Siihen ei olla tyytyväisiä, miten jotkut asiakkaista 

ottavat yhteyden helpdeskiin. Vastaajan kommentin mukaan nämä ovat tiettyjä 

asiakkaita, jotka ovat Karelia-amk:n omaa henkilöstöä. Näille henkilöille 
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helpdesk-työntekijät ovat entuudestaan tuttuja ja kokevat voivansa ottaa yhteyttä 

suoremmin esimerkiksi vetämällä käytävällä hihasta tai soittamalla suoraan 

helpdesk-työntekijälle. 

 

Toisen kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, mitä helpdesk-työntekijät 

vaihtaisivat käytänteistä. Tähän suurin osa vastanneista halusikin muutoksen 

palvelupyyntöjen tekemiseen. Miten sitten voidaan vaikuttaa siihen, että nämä 

henkilöt eivät enää tulisi vetämään hihasta tai soittaisi suoraan helpdesk-työnte-

kijän puhelimeen? Voisiko heille vain neuvoa jättämään nämä yhteydenotot ja 

mennä tekemään palvelupyyntö sovitulla tavalla? Tähän samaan aiheeseen oli 

yksi vastannutkin, että palvelupyyntöjen tekemistä voisi laajentaa enemmän asi-

akkaiden itsensä tekemiksi. Voisiko tämä sitten olla ratkaisu siihen, että nämä 

henkilöt tekisivät palvelupyynnöt sovituilla tavoilla? Tässä kysymyksessä nousi 

esille myös kahden vastanneen kohdalla kampuksien eroavaisuudet. Näiden 

vastanneiden mielestä kampusten helpdeskit pitäisi erottaa toisistaan, joista toi-

nen halusi vähintään eri puhelinnumerot. Tästä voi päätellä, että kampusten vä-

lillä on eroavaisuuksia ja epätietoisuutta toisen kampuksen asioista. Voisiko tätä 

asiaa korjata pitämällä toisen kampuksen paremmin tietoisena siitä, mitä toisessa 

tapahtuu ja mitä siellä tehdään? Kysely ei koskenut kampusten helpdeskien väli-

siä eroavaisuuksia, joten niihin ei voida ottaa kantaa, koska niistä ei tiedetä 

enempää.  

 

Kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli löytää käytänteitä, mistä helpdesk-

työntekijät pitivät ja mitä eivät vaihtaisi pois. Sitä että kolme vastanneista ei osan-

nut vastata tähän mitään voidaan pitää hyvänä asiana, koska ei edellisessäkään 

kysymyksessä tullut paljoa asioita esille, joten monet näyttäisivät olevan käytän-

teiden kanssa neutraaleja ja lähes kaikki käy. Päivystysrinkiä ei haluttaisi vaih-

dettavan pois, eli henkilöä, joka päivystää helpdesk-puhelimessa ja tarkkailee 

palvelupyyntötikettejä ja ohjaa ne tietyille osaajille helpdeskissä. Tämä käytäntö 

kuulostaakin toimivalta ratkaisulta, koska jos palvelupyynnöt olisivat vapaasti va-

littavissa tai ei olisi yhtä henkilöä aina vastuussa palvelupyyntöjen vastaan otta-
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misesta, niin voisi työskentely olla paljon sekavampaa. Yhteiset palaverit nostet-

tiin tässä kysymyksessä esille, eli kaikkien helpdesk-työntekijöiden kanssa yhtei-

set palaverit. Voisiko näissä palavereissa nostaa esille edellisen kysymyksen 

esille tuomat kampusten eroavaisuudet ja yrittää saada asiaa korjattua? Muut 

vastaukset eivät koskeneet suoraan käytänteitä, vaan olivat asioita, joita he eivät 

vaihtaisi pois. 

 

Neljännen kysymyksen tarkoituksena oli saada selville epäselvyydet, joita työn-

tekijät ovat kohdanneet. Sitä että kolme vastanneista ei ole kohdannut mitään 

epäselvyyksiä, voidaan pitää ihanteellisena. Kaikki ilmi tulleet epäselvyydet liitty-

vät palvelupyyntöihin ja niiden suorituksiin. Suurin osa vastauksista on palvelu-

pyyntöjen kirjaus, eli tiketin kirjaaminen ohjelmistoon. Voisiko kirjaamisesta tehdä 

jonkinlaisen standardin, että kaikki sitten tekisivät sen mukaan ja kaikki olisivat 

samanlaisia? Muita epäselvyyksiä oli työtehtävien kohdentaminen, eli ei tiedetä 

varmaksi kenelle tietty palvelupyyntö pitäisi kohdentaa. Tätähän voisi parantaa 

dokumentilla, jossa olisi kaikkien työntekijöiden vahvuusalueet ja kohdentaa teh-

tävät sen mukaisesti. Jos semmoinen on jo käytössä, niin sitä pitää todennäköi-

sesti parantaa. Asiakkaan luomaa palvelupyyntötikettiä kommentoitiin myös vä-

lillä epäselväksi ja myös samassa yhteydessä tuli ehdotus siitä, että sitä voisi 

pakottaa täydentämään tarkemmaksi. Pitäisikö verkossa luotavaan palvelupyyn-

töön liittää enemmän ohjeita tai esimerkkejä? Tuurauksessa tulevat epäselvyydet 

ovatkin itsestään selvyyksiä, koska eivät kaikki voi tietää toisten vahvuuksissa 

olevia asioita ja ratkaisuja. 

 

Viidennen kysymyksen tarkoituksena oli saada helpdesk-työntekijöiden mielipi-

teet yhteydenpidosta asiakkaiden välillä. Asiakkaille lähtevän ratkaisuviestin huo-

nous tuli ilmi yli puolelta vastanneista. Työntekijöiden mielestä ratkaisuviesti ha-

luttaisiin saada paremmaksi uuden ohjelmiston kanssa. Peruskokonaisuus 

koettiin toimivaksi, mutta tässä esille nousivat taas yhteydenotot väärillä tavoilla. 

Kaikkiin tämän kysymyksen vastauksiin pyritään saamaan korjaus uuden ohjel-

miston kanssa. 
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Kuudennen kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, onko palvelupyyntö jää-

nyt joskus vajaaksi resurssien vajauden takia. Kukaan vastanneista ei ollut koke-

nut tätä, mikä on ihanteellista. Jos palvelupyynnön suoritus keskeytyy asiakkaan 

omasta syystä, niin ei siihen voida vaikuttaa. 

 

Seitsemännen kysymyksen tarkoituksena oli saada vapaita kommentteja 

helpdeskissä työskentelystä ja asioita, joita ei vielä ole mahdollisesti heiltä ky-

sytty. Vapaissa kommenteissa koettiin työryhmä hyvänä ja oltiin tyytyväisiä siitä, 

että helpdesk on olemassa. Vielä tähänkin kysymykseen saatiin painotettuna se, 

että palvelupyynnöt halutaan helpdeskiin sovituilla tavoilla. 

 

Kahdeksannen kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, mitä puutteita 

helpdesk-työntekijät ovat huomanneet nykyisessä ohjelmistossa. Monelta tuli tä-

hän vastauksena, että tätä ohjelmistoa ei ole suunniteltu suoraan Karelia-amk:lle, 

joten se tuo käyttöön vaikeuksia. Tähän saadaan korjaus, kun uutta ohjelmistoa 

muokataan heidän käyttöönsä. Kysymyksessä kaikki ilmi tulleet asiat pyritään 

korjaamaan käyttöönottamalla uusi ohjelmisto. 

 

Yhdeksännen kysymyksen tarkoituksena oli saada selville edellisessä kysymyk-

sessä ilmi tulleiden puutteiden tärkeimmät asiat. Lähes kaikki vastaukset koskivat 

jollakin tapaa työskentelyn nopeuttamista ohjelmiston kanssa, esimerkiksi auto-

matisointia kenttien täyttöön tai valmiita pohjia ratkaisuihin. Uudella ohjelmistolla 

pyritään vaikuttamaan tähänkin. 

 

Kymmenennen kysymyksen tarkoituksena oli saada selville ominaisuuksia ohjel-

mistosta, joista he eivät haluaisi luopua. Poissaoloilmoitukset tulivat esille use-

amman vastauksissa, joten niitä pidetään tärkeänä. Lähes puolen vastauksissa 

ei tullut esille mitään ominaisuuksia, jota voi pitää ohjelmiston kannalta huonona 

asiana, koska siitä ei ole koettu mitään todella hyvänä. Muissa vastauksissa tuli 

ilmi työtä nopeuttavat ominaisuudet, esimerkiksi pikakirjaus. 
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Yhdennentoista kysymyksen tarkoituksena oli saada selville asioita, joiden 

kanssa on tullut ongelmia ohjelmiston käytössä. Yli puolen vastauksissa tuli ilmi 

ohjelmiston hitaus. Hitaudesta kerrottiin, että monet käyttävät samaa ohjelmistoa 

yhtä aikaa, joten vasteaika on todella iso. Kun Karelia-amk siirtyy käyttämään 

omaa helpdesk-ohjelmistoa, tuo asia korjautuu. Lähes kaikki vastaukset liittyivät 

ohjelmiston vanhuuteen, esimerkiksi suora kommentti vanhuudesta ja vanhasta 

käyttöliittymästä. Asennus, käyttöliittymä, laiterekisteri, viestit, manuaalinen 

täyttö sekä ratkaisuhistorian selaus koettiin ongelmana ohjelmiston käytön 

kanssa. Näihin ongelmiin pyritään vaikuttamaan uuden ohjelmiston kanssa. 

 

Kahdennentoista kysymyksen tarkoituksena oli saada selville helpdesk-työnteki-

jöiden mielipide palvelupyyntötiketistä. Kolme vastanneista eivät olleet tyytyväisiä 

ja sen takia, koska sitä ei ole suunniteltu suoraan Karelia-amk:lle. Vain yksi vas-

tanneista oli tyytyväinen nykyiseen ja kaikki loput vastauksista koskivat jollakin 

tavalla sitä, että se ei täytä kaikkia tarpeita tai kentät eivät ole suunniteltu heidän 

käyttöönsä. Uudessa ohjelmistossa tiketit tullaan suunnittelemaan vain Karelia-

amk:lle. Myös tähän kysymykseen tuli toivomuksena automatisointia kenttien 

täyttöön.  

 

Kolmannentoista kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, mitä helpdesk-

työntekijät vaihtaisivat tiketistä, että siitä tulisi parempi. Lähes kaikki vastaukset 

koskivat sen nopeuttamista, esimerkiksi automatisointi, pikakirjauksen parannus 

sekä mallivastauskirjaston lisäys. Myös monessa vastauksessa tuli esille kenttien 

kohdennus Karelia-amk:lle. Tiketin kentät halutaan muokattavan heidän omaan 

käyttöönsä ja nopeutta lisää työskentelyyn. Nämä todennäköisesti voidaan kor-

jata uudella ohjelmistolla. 

 

Neljännentoista kysymyksen tarkoituksena oli saada vapaita kommentteja ohjel-

mistosta ja asioita, joita mahdollisesti ei ole vielä heiltä kysytty. Tähänkin kysy-

mykseen tuli kommentteja, että turhat kentät ja liian laaja luokittelu on haitaksi. 
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Parannusehdotuksia tuli vielä palvelupyynnön informointiin, asiakkaille ratkaisuja 

ja ilmoituksia esille sekä todellisen työn keston mittaus. Jopa tietohallintopäälli-

kön kommenttien perusteella ohjelmiston voi luokitella vanhaksi.  

 

Viidennentoista ja viimeisen kysymyksen tarkoituksena oli saada helpdesk-työn-

tekijöiden mielipide ja toivomukset uudesta tulevasta ohjelmistosta. Kaikki saadut 

vastaukset liittyivät työskentelyn ja ohjelmiston käytön parantumiseen. On tär-

keää keskittyä vastauksissa ilmi tulleisiin asioihin, kun uutta ohjelmistoa suunni-

tellaan käyttöönotettavaksi. Tietohallintopäällikön antamat kommentit koskivat 

kokemuksia toiselta työntekijältä, jolla tuo ohjelmisto on käytössä. Siitä näkee, 

että heidän mielestään se ei ole mieleinen käytettävä asiakkaille. Käyttöliittymää 

pidetään riskinä sen vaikeuden takia, mutta olemassa olevan kolmannen osa-

puolen käyttöliittymä voi helpottaa sen käyttöä. On siis tärkeää tutustua siihen ja 

tehdä sen käytöstä mahdollisimman helppoa niin työntekijöille kuin asiakkaille, 

että kynnys käyttää ohjelmistoa ja palveluita olisi mahdollisimman matala. 

 

 

5 Poimintoja synteesistä 

 

Synteesistä nähtiin yhteenvetona helpdesk-työntekijöiden mielipiteet käytän-

teistä ja ohjelmistosta. Siitä voidaan poimia asioita, jotka nousivat esille useam-

malta eri työntekijältä ja useammassa eri kysymyksessä. Mielestäni seuraavaan 

kolmeen asiaan kannattaa kiinnittää huomiota ja niiden korjaus toisi huomatta-

vasti eniten lisäarvoa helpdeskille. 

 

Ensimmäisenä nostaisin esille käytänteissä ja monen muun kysymyksen koh-

dalla ilmi tulleen yhteydenotot väärillä tavoilla. Tämä esiintyy vastauksissa huo-

mattavan monesti ja sen vaikutus on työskentelylle mielestäni suuri. Jos yhtey-

denotto ei tule toivotuilla ja sovituilla tavoilla, niin se haittaa työntekoa, koska 

työskentelyyn tulee poikkeamia. Palvelupyyntötiketti ei ilmesty ohjelmistoon, 
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vaan se pitää itse luoda yhteydenoton tai ongelman ratkaisemisen jälkeen, jolloin 

sen laatiminen voi olla hankalaa tai sen voi jopa unohtaa kokonaan.  

 

Toisena asiana nostaisin esille ohjelmiston kanssa kohdatun puutteen sen auto-

matisoinnista. Palvelupyyntötikettien kentät pitää itse täyttää manuaalisesti kir-

joittamalla tai valitsemalla monesta eri valikosta. Vastauksissa toivottaisiin tähän 

automatisointia. Esimerkiksi valmiita ratkaisupohjia siihen, kun samanlaisia pal-

velupyyntöjä tulee, niin niihin olisi olemassa valmiiksi rakennetut tiedot. Tämä no-

peuttaisi työskentelyä huomattavasti ja vähentäisi samalla mahdollisia virheitä 

kirjattaessa. Yleisesti vastauksissa haluttiin ohjelmiston kanssa työskentelyyn li-

sää nopeutta, niin kuin tämäkin toisi sitä. 

 

Kolmantena asiana nostaisin esille muutaman työntekijän vastauksessa kerto-

man kampuksien eroavaisuudet ja epätietoisuudet. Kaikki työntekijät helpdes-

kissä riippumatta siitä kummassa kampuksessa työskentelee, ovat kuitenkin sa-

man organisaation sisällä. Mielestäni jos tämänkaltaista epätietoisuutta ja 

tarvetta kampuksien erottamiselle koetaan, on kannattavaa ryhtyä yhtenäistä-

mään enemmän. Kun työntekijät ovat varmempia molempien kampuksien asi-

oista, niin se voi mahdollisesti tuoda lisää itsevarmuutta työntekoon. 

 
 
 
6 Työkalut 

 

 

6.1 Palvelupyynnön tasot 

 

Tasot ovat helpdesk-ohjelmistossa palvelupyyntötiketin määrittelevä tekijä. Ta-

soilla lajitellaan ja kerrotaan, mihin kyseinen tiketti liittyy. Hyvin suunnitelluilla ta-

soilla voidaan luoda tehokkaita mittareita ja parempia raportteja. Nykyiset tasot 

eivät ole suunniteltu suoraan Karelia-amk:lle, vaan ne sisältävät koko maakun-
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nan tarpeet. Lisäksi tasojen sisältämät valinnat voisivat olla tarkempia. Esimer-

kiksi kun kuvassa 1 näkyvästä valikosta on valittu työasemat, siitä aukeaa kuvan 

2 mukainen valikko. Tästä valikosta voidaan valita neljästä vaihtoehdosta sopiva 

laite. Tasossa 3 valitaan lopuksi, mikä valitussa työasemassa on vikana (Kuva 

3). Mistään näistä tasoista ei voida valita, mitä laitetta asia koskee, vaan valitaan 

yleisellä tasolla esimerkiksi pöytäkone, josta sitten saadaan raporttiin kokonais-

määrä palvelupyynnöistä, jotka koskivat pöytäkonetta. Eli minkäänlaista yksityis-

kohtaista lajittelua ei voida suorittaa nykyisillä tasoilla. Jos tasossa 2 saataisiin 

valittua laiterekisterin avulla verkossa sijaitsevista laitteista se pöytäkone, jota 

asia koskee, niin raporttiin saataisiin kirjattua yksityiskohtaisesti laitteet. Sama 

koskee esimerkiksi oheislaitteissa sijaitsevia skannereita ja tulostimia. Raportista 

saadaan tällä hetkellä tieto, miten monta palvelupyyntöä on tullut työasemiin tai 

tulostimiin yhteensä. Jos tasojen täyttämisessä saataisiin käytettyä laitekohtaista 

valintaa, niin raportista näkisi, kuinka monta näistä kaikista on tietylle laitteelle. 

Esimerkiksi jos tulostimista olisi tullut yhteensä 50 vikailmoitusta ja raportista näh-

täisiin, että suurin osa koskisi tiettyä tulostinta, niin tähän voitaisiin puuttua vaih-

tamalla pois tämä tietty tulostin. Nykyinen ratkaisu ei tarjoa tätä mahdollisuutta. 

 

 

Kuva 1. Taso 1. 
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Kuva 2. Taso 2. 

 

 

Kuva 3. Taso 3. 

 

 

6.2 Remedy Action Request System 

 

Remedy Action Request System on BMC Softwaren kehittämä helpdesk-

ohjelmisto. Kaikki palvelupyyntötiketit kulkevat tämän ohjelmiston kautta. Kun 

asiakas luo palvelupyynnön sovitulla tavalla esimerkiksi verkossa, se ilmestyy 

ohjelmistoon uutena tikettinä. Ohjelmiston avulla helpdesk-työntekijät tekevät 

työtänsä ja ovat sen kanssa tekemisissä päivittäin, joten käytön on oltava mutka-

tonta, että saadaan työnteosta tehokasta. Aiemmasta työntekijöille tekemästä ky-

selystä käyvät ilmi ohjelmiston vajavaisuudet ja ongelmat, sekä myös sen hyvyy-

det. Seuraavaksi on tarkoitus käydä läpi ohjelmiston toimintaa demoamalla. 
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Samassa yhteydessä otetaan mukaan kyselyssä ilmi tulleita asioita ja käydään 

niitä läpi demoamisessa.  

 

 

6.2.1 Remedy Action Request System demo 

 

Tällä demoamisella pyritään testaamaan ohjelmiston toimintaa ja verrata sitä 

työntekijöiltä tulleisiin kommentteihin. Otetaan esimerkkitapaukseksi opettajan 

tietokoneen hajoaminen. Seuraavaksi käydään läpi, mitä tapahtuu, kun opettaja 

lähettää palvelupyynnön verkon kautta. 

 

Tein verkosta löytyvällä web-lomakkeella palvelupyynnön. Lomakkeeseen kirjoi-

tetaan viestiksi oma ongelma ja alla oleviin kenttiin kirjoitetaan omat yhteystiedot. 

Yhteystiedot eivät olleet pakollisia kenttiä, joten jätin puhelinnumeron antamatta. 

Kun lomake oli valmis painoin lähetä, jolloin se lähtee eteenpäin palvelupyyntönä 

Remedy Action Request System -ohjelmistoon. Tekemäni lomake näkyy kuvassa 

4. 

Kuva 4. Karelia-amk:n palvelupyyntö web-lomake. 
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Yhdistin VPN-etäyhteydellä työasemani Karelian verkkoon ja käynnistin Remedy 

Action Request Systemin. Kirjauduin ohjelmistoon sisälle omilla tunnuksillani, 

jotka olen saanut tähän työhön. Avautuva käyttöliittymä on selkeä ja helppo ym-

märtää. Ohjauspaneelin alta löytyy hyvin nimetyt painikkeet, joiden alta löytyy 

asiakkaiden palvelupyyntöjä. Aiemmin lähettämäni palvelupyyntö löytyy vies-

teistä ja painamalla ”Hae” löytyvät kaikki uudet. Listassa kaikki uudet viestit ovat 

samannäköisiä, ja itse en omaa viestiäni pystynyt tunnistamaan kirjauspäivämää-

rää katsomatta. Lähettämäni viesti näkyy kuvassa 5. 

Kuva 5. Remedy Action Request System -ohjauspaneeli ja oma viesti. 

 

Avasin viestini ja siitä avautuivat tarkemmat tiedot. Tässä kohdassa luetaan vies-

tin sisältö, mikä on ongelmana. Sitten se kohdistetaan helpdesk-työntekijälle, 

joka sen osaa hoitaa. Alareunasta löytyvällä ”Luo uusi palvelupyyntö” -painik-

keella tein viestistä palvelupyynnön. Näkymä omasta viestistäni näkyy kuvassa 

6. 
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Kuva 6. Oma viesti. 

 

Painikkeesta painamalla avautui uusi ikkuna, jossa luodaan uusi palvelupyyntö. 

Kaikki kentät olivat tyhjinä, vain kuvauksessa oli alussa kirjoittamani viesti (Kuva 

7). Painamalla kuvauksen vieressä olevaa painiketta sai avattua viestin kokonai-

suudessaan, josta alimpana löytyivät lähettäjän nimi ja sähköposti (Kuva 8). Tie-

dot piti katsoa sieltä, että ne sai kirjattua palvelupyyntöön.  
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Kuva 7. Palvelupyynnön luonti. 

 

 

Kuva 8. Viestin koko kuvaus. 

 

Täytin kaikki tarvittavat kentät tiedoilla, mitä tässä tapauksessa olisi oikeastikin 

täytetty. Lähetetystä viestistä sain sukunimen, etunimen ja sähköpostin. AS-

Viestit-valintaan valitsin kyllä. Puhelinnumeroa ei voitu täyttää, koska ei sitä an-

nettu, eikä nimellä voitu hakea mistään tietokannasta. Yrityksen nimivalikosta 

avautui iso lista eri yrityksiä, jotka kaikki kuuluvat Meitan asiakkaisiin. Listasta piti 

etsiä Karelia-ammattikorkeakoulu. Osastovalikossa oli sama asia. Huoneeksi lai-

toin viestistä mainitun luokan. Mahdollisuus olisi ollut vielä valita työasema, mutta 

koska kyseessä oli kuvitteellinen tapaus, niin jätin sen tyhjäksi. Asiakkaan tietojen 
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täytön jälkeen piti täyttää itse ongelman kuvaus. Ensimmäiseksi valittiin tyyppi, 

mikä tarkoittaa ongelman tyyppiä ja tässä tapauksessa se oli vikailmoitus. Kiireel-

lisyys-valikosta valittiin, miten kiireellinen tämä tapaus oli. Valitsin siihen perus. 

Kiireellisyydestä eli priorisoinnista kuulin haastattelujen aikana, että mitään tark-

kaa ei ole sovittu ja jokainen työntekijä saa päättää sen itse. Yhteys-valinnalla 

valitaan, miten asiakkaaseen ollaan yhteydessä. Valitsin yhteydeksi sähköpostin, 

koska se oli annettu viestissä. Seuraavaksi valitaan kolme tasoa, mihin tämä ky-

seinen ongelma liittyy. Taso 1 kertoo yleisellä tasolla, mihin se liittyy ja tässä ta-

pauksessa se oli työasemat. Taso 2 on tarkemmin, mikä työasema ja tässä ta-

pauksessa se oli pöytäkone. Taso 3 kertoo tarkemmin, mikä siinä pöytäkoneessa 

sitten on vikana ja tässä tapauksessa siihen tuli, että se ei toimi, koska näin vies-

tissä kerrottiin. Tietojen täytön jälkeen palvelupyyntö pitää vielä osoittaa työnte-

kijälle, joka sen osaa suorittaa. Löysin itseni ja osoitin sen näin itselleni. Palvelu-

pyyntö on täytettynä kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Täytetty palvelupyyntö. 

 
Palasin takaisin ohjelman ohjauspaneeliin. Painoin auki omat avoimet, josta 

avautuu itselleen kohdistetut palvelupyynnöt. Siellä näkyi yksi palvelupyyntö ja 

avasin sen (Kuva 10). 
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Kuva 10. Omat avoimet palvelupyynnöt. 

 

Palvelupyyntö avautui samalla tavalla kuin kuvassa 9. Nyt työntekijä lukee en-

simmäisellä avauskerralla kuvauksesta, mikä on ongelmana. Lukemisen jälkeen 

muutin tilaksi työn alla, koska lähtisin nyt kyseiseen luokkaan katsomaan, mikä 

tietokoneessa on vikana. Samaan aikaan sain antamaani sähköpostiin viestin, 

että palvelupyyntö on otettu työn alle.  

 

Tässä kuvitteellisessa tapauksessa työntekijä kävi luokassa katsomassa tietoko-

netta ja totesi, että se on lopullisesti hajonnut. Hajonneen tietokoneen tilalle tuo-

tiin uusi tietokone varastosta ja vanha laitettiin poistoon. Avasin palvelupyynnön 

uudelleen ja kirjoitin ratkaisuun, mitä on tapahtunut. Työ saatiin suoritettua onnis-

tuneesti loppuun tuomalla uusi työasema luokkaan, joten tilaksi voitiin laittaa sul-

jettu. Tilaksi olisi voitu valita ratkaisua ehdotettu, jos olisi vielä tarvittu asiakkaalta 

vahvistus hänen tyytyväisyytensä suoritettuun ratkaisuun. Palvelupyyntötiketti 

ratkaistuna ja suljettutilassa on näkyvissä kuvassa 11. Kun palvelupyyntö tallen-

nettiin suljettuna, siitä lähti asiakkaalle sähköposti, jossa kerrottiin palvelupyyn-

nön ratkaisu (Kuva 12). Haastatteluissa ilmi tullut asia ratkaisuviestistä näkyi nyt 

selkeästi. Ratkaisu tulee viestin loppuosaan, josta se voi olla vaikeasti nähtävillä, 

jos palvelupyynnön suorituksen aikana lähetettäisiin paljon viestejä ja ne tulisivat 
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kaikki ennen tuota ratkaisua. Koska tämä demo oli lyhyt, niin ratkaisuviesti oli 

tässä tapauksessa selkeä. 

Kuva 11. Valmis palvelupyyntö. 
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Kuva 12. Saapuva sähköpostiviesti palvelupyynnön ratkaisusta. 

 

Ohjelmistosta löytyi myös malliratkaisuja, joita on mahdollisuus hyödyntää. Pai-

nike näihin löytyi palvelupyynnön oikeasta laidasta. Painamalla ”Hae” aukeaa 

malliratkaisutietokanta. Sieltä pystyi etsimään ratkaisuja tyyppihaun mukaisesti. 

Esimerkiksi edellisen demotapauksen mukaisesti voisi valita vikailmoitus. Vikail-

moituksella avautui 12 malliratkaisua, jotka ovat todennäköisesti yleisiä palvelu-

pyyntöjä. Malliratkaisut näkyivät helposti tasojen mukaisesti mihin ne kuuluvat ja 

kuvauksesta näkyi ongelma. Ratkaisu on valmiiksi kirjoitettu. Nämä säästävät 

paljon aikaa, kun tikettiin voi liittää suoraan valmiin ratkaisun. Kuvassa 13 on nä-

kyvillä malliratkaisutietokanta. 
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Kuva 13. Malliratkaisut. 

 

 

6.2.2 Yhteenveto demosta 

 

Ohjelmistossa oli paljon käyttämättömiä painikkeita ja kenttiä. Valikoista aukesi 

paljon valintoja, joita Karelia-amk ei käytä eikä tarvitse. Ohjelmiston käyttö oli 

helppoa, mutta esimerkiksi asiakkaan nimi tai sähköposti ei täyty automaattisesti 

palvelupyyntö tiketin luomisessa, vaikka ne on annettu web-lomake -viestissä. 

Henkilötietokantaa ei taida olla olemassa, koska nimen viereinen painike ei toi-

minut. Minkäänlaista kenttien täytön automatisointia ei ollut, niin kuin haastatte-

luissa kävi ilmi. Käyttöliittymä oli huonon tuntuinen eikä se skaalautunut ikkunan 

koon mukaisesti, mutta se oli kuitenkin selkeäkäyttöinen. Asiakkaana en saanut 

vahvistusta, että palvelupyyntö oli lähetetty onnistuneesti. Tieto tuli vasta, kun se 

oli otettu työn alle. Asiakkaana ei ole mahdollisuutta nähdä omia avoimia tai van-

hoja tikettejä mistään, ellei ole säilyttänyt sähköposteja. Lähtevät viestit asiak-

kaalle ovat tekstimuotoiluiltaan huonoja. Teksti on samanlaista koko viestissä ja 

kerrottu ratkaisu tulee viestiin aivan viimeiseksi. 

 

Tapaus eteni kuvion 2 mukaisesti. Ensimmäisessä ”Ratkaisu löytyi” -kohdassa 

tarkoitetaan todennäköisesti malliratkaisuja ja jos niistä ei ratkaisua löydy, niin 

kuin ei tässä tapauksessa löytynyt, edetään palvelupyynnön kanssa eteenpäin. 

Tapaus eteni tästä eteenpäin juuri kuin kaaviossa on esitetty. 
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Tämän tapauksen perusteella käyttö ei tuntunut liian raskaalta, vaikka kaikki jou-

tui täydentämään itse. Valinnoissa oli turhia kohtia ja kohdentamalla valinnat Ka-

relia-amk:lle saadaan käytöstä paljon helpompaa. Esimerkiksi yrityksen nimeä ei 

tarvitsisi valita ja tasot voitaisiin tehdä aivan uusiksi juuri heidän käyttötarpei-

siinsa. Hyvin suunnitetuilla tasoilla saadaan tarkempaa tietoa pitkällä aikavälillä. 

 

 

6.3 System Center Service Manager 

 

System Center Service Manager on Microsoftin luoma ohjelmisto IT-palvelujen 

käyttöön. Helpdeskille se tarjoaa esimerkiksi palvelupyyntöjen hoidon, tietokan-

toja ja raportointia. Sen kautta tulee myös web-itsepalveluportaali käyttäjille. On 

myös olemassa kolmannen osapuolen laajennuksia, joiden avulla käyttöä voi-

daan parantaa. 

 

System Center Service Manager -ohjelmistosta on tullut 2019-versio, joka on tar-

koitus ottaa helpdeskille käyttöön. Sen käyttöönotto on tarkoitus saada kesäkuun 

2019 aikana. Testausmahdollisuutta uusimpaan versioon ei ole tässä työssä. 

Testaus tapahtuu 2012-versiolla. 

 

 

6.3.1 System Center Service Manager Riverialla 

 

Tutkimustyötä aloittaessa oli tieto, että Ammattiopisto Riverialla olisi käytössään 

System Center Service Manager. Ohjelmiston tutkiminen heidän käytössään olisi 

arvokasta tälle työlle ja käyntiä Riverialle oli tarkoitus toteuttaa. Kävi kuitenkin ilmi 

asiaa heiltä kysyttäessä, että he ovat vaihtaneet helpdesk-ohjelmistoa. Heidän 

ICT-koordinaattorinsa kommentoi asiaa näin: 

”Meidän käyttöömme järjestelmä oli hieman turhan raskas etenkin 

päivittäisessä tikettien kirjaamisessa. Lisäksi kaipasimme sujuvam-
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pia itsepalveluominaisuuksia, mobiilikäyttöä, mahdollisuutta chat-toi-

mintoihin sekä helppokäyttöisiä ja monipuolisia raportointiominai-

suuksia.” (Airaksinen 2019.) 

 

 

6.3.2 System Center Service Manager -demo 

 

Seuraavassa demoamisessa on tarkoituksena suorittaa samanlainen tapahtuma 

kuin aiemmin Remedy Action Request -ohjelmistolla tehty. Tämän tarkoituksena 

on nähdä ohjelmistojen eroavaisuudet samanlaisen tehtävän suorituksessa. Tes-

tauksessa käytetty ohjelmistoversio on 2012, koska uusinta versiota ei ollut mah-

dollista saada käyttöön.  

 

Yhdistin VPN-etäyhteydellä työasemani Karelian verkkoon ja aukaisin verk-

koselaimella Service Managerin käyttäjä web-portaalin (Kuva 14). Portaalin käyt-

töliittymä oli hyvin selkeästi ymmärrettävä ja käytettävä. Sen vasemmasta lai-

dasta löytyy valikko, josta voi valita, mitä portaalissa haluaa tehdä. Ylimpänä 

valikossa löytyy palveluluettelo, jossa voidaan luoda oma vikailmoitus eli palve-

lupyyntö. Painamalla palvelupyyntö-painikkeesta sain luotua palvelupyynnön. 
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Kuva 14. Service Managerin käyttäjä web-portaali. 

 

Painikkeesta avautui lomake, johon kirjataan tarkemmat tiedot palvelupyynnölle 

(Kuva 15). Siinä pyydettiin antamaan ongelman nimi, tarkempi kuvaus ongel-

malle, kategoria, kiireellisyys ja lopuksi vaihtoehtoinen yhteystieto. Ongelman ni-

meksi annoin ”tietokoneeni ei toimi” ja tarkemmaksi kuvaukseksi, että ”se ei 

toimi”. Kategorian valinta oli mielestäni yllättävä, koska eivät kaikki asiakkaat 

osaa valita vetovalikosta tulleista valinnoista. Kategoria näyttäisi toimivan sa-

malla tavalla kuin Action Request System -ohjelmistossa sen taso 1. Kiireellisyys 

oli mielestäni myös yllättävää, että sen saa valita asiakas. Osaako asiakas valita, 

onko hänen ongelmansa kiireellisyys pieni, normaali vai suuri? Ja mitä eroa noilla 

valinnoilla on? Lopuksi kysytään vielä vaihtoehtoista yhteystietoa, eli portaali 

osaa todennäköisesti lukea kirjautuneen käyttäjän tiedot automaattisesti palvelu-

pyyntöä luodessa. Kun palvelupyynnön lähettää, se tulee näkyville portaaliin 

omat pyynnöt -osioon, joka löytyy valikosta toisena (Kuva 16). 
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Kuva 15. Palvelupyyntölomake. 

 

Kuva 16. Omat pyynnöt. 

 

Kun palvelupyyntö oli tehty ja lähetetty, käynnistin System Center Service Mana-

gerin. Avautuva käyttöliittymä on selkeä (Kuva 17). Vasemmalla on listattuna 

kaikki sisältö ja oikealla tehtävät, joita voi tehdä valituille kohteille. Vasemmalta 
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löytyvästä työnimike-listasta löytyy häiriöidenhallinta. Sieltä löytyvät kaikki asiak-

kaiden luomat palvelupyynnöt. Omani löysin painamalla auki kaikki avoimet ta-

paukset (Kuva 18). Sen pystyi helposti tunnistamaan annetusta otsikosta ja siitä 

löytyi nimeni. Avasin palvelupyynnön painamalla siitä. Tästä avautui tiketti, joka 

pitäisi täyttää (Kuva 19). Tiketissä oli täytettynä automaattisesti asiakkaan nimi ja 

portaalissa annettu yhteystieto, eli tässä tapauksessa minun nimeni ja antamani 

sähköpostiosoite. Otsikko ja kuvaus täyttyivät myös automaattisesti portaaliin kir-

joitetuilla tiedoilla. Portaalissa annettu kategoria on tiketissä nimellä luokittelu-

luokka, eli mihin osa-alueeseen palvelupyyntö liittyy. Tiketistä nähdään myös asi-

akkaan antama kiireellisyysaste, johon lisätään vaikutus ja nämä yhdessä luovat 

prioriteettiarvon. Prioriteettiarvoja voidaan käyttää priorisoimaan palvelupyyntö-

jen suorituksia. Osoitettu kohdassa valitaan helpdesk-työntekijä, joka rupeaa hoi-

tamaan ongelmaa, eli tässä tapauksessa laitoin itse itseni. Muuten päivystäjä kat-

soisi tiketin läpi ja tulkitsisi, kuka palvelupyynnön osaisi hoitaa. 

 

Tiketin loppuosasta löytyy kaksi valintaa, joilla kerrotaan, mihin ongelma liittyy 

(Kuva 20). Ensin valitaan, mihin palveluihin ongelma vaikuttaa, eli samankaltai-

nen valinta kuin kategoria tai luokitteluluokka. Voidaan olettaa, että tämä toimii 

tasona 1. Toiseksi valitaan, mihin nimikkeisiin ongelma vaikuttaa, eli voidaan va-

lita henkilö, laite tai mikä vain, mikä kertoo tarkemmin, mihin edellisessä koh-

dassa valitun palvelun sisällä se vaikuttaa. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa va-

litsisin palveluksi työasemat ja nimikkeisiin valitsisin sen tietokoneen, mikä on 

kyseessä. Tietokone löytyy valikosta, jossa on kaikki laitteet listattuna, jotka ovat 

Karelian verkossa. Voidaan olettaa, että nimikkeen valinta toimii tasona 2. Lo-

puksi tiketistä löytyy toimintoloki, johon työntekijä voivat jättää omia kommentte-

jaan. Kommentit näkyvät myös asiakkaalle portaalissa. Toimintolokia voidaan siis 

käyttää kommunikoinnin apuna, mutta pääasiassa sen tarkoituksena on antaa 

asiakkaalle tieto palvelupyynnön tilasta. 
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Kuva 17. System Center Service Manager -konsoli. 

 

Kuva 18. Häiriöidenhallinta. 

 



45 

 

Kuva 19. Palvelupyynnön tiketti. 

 

Kuva 20. Palvelupyyntötiketin loppuosa. 

 

Tiketistä löytyy myös välilehtiä. ”Liittyvät nimikkeet” -välilehdestä löytyy neljä täy-

tettävää kohtaa (Kuva 21). Ensimmäisessä valitaan työnimike, eli valitaan kaikki 

tapaukset, jotka liittyvät tähän ongelmaan. Tässä tapauksessa valittiin vain tämä 



46 

 

yksi palvelupyyntö. Kokoonpanonimikkeissä valitaan kaikki laitteet, palvelut ja ih-

miset, jotka liittyvät ongelmaan. Tässä tapauksessa valittiin kuvitteellinen tieto-

kone, asiakkaan nimi ja helpdesk-työntekijä. Tietoartikkeliin voidaan liittää tie-

dosto, jos ongelman ratkaisuun olisi olemassa ohje. Vielä lopuksi voidaan liittää 

liitetiedosto, esimerkiksi kuva tai ylimääräinen ohje. Liitetiedosto tuli näkyviin asi-

akkaalle portaalissa mutta tietoartikkeli ei. Voidaan siis olettaa, että tietoartikkeli 

on vain tarkoitettu avuksi työntekijälle.   

 

Kuva 21. Liittyvät nimikkeet -välilehti. 

 

Web-portaalissa asiakas voi kommentoida palvelupyyntöönsä käyttäjän syöt-

teessä (Kuva 22). Tätä voidaan myös käyttää yhdessä työntekijän toimintoloki-

kommenttien kanssa. Asiakkaana näin työntekijän kommentin, että toiminnot oli 

aloitettu mutta tulosta ei vielä näkynyt. Lähetin asiakkaana kysymyskommentin, 

johon vastasin takaisin työntekijänä (Kuva 23). 



47 

 

Kuva 22. Asiakkaan kommentointi. 

 

Kuva 23. Viestintää asiakkaan ja työntekijän välillä. 

 

Kun palvelupyyntö oli suoritettu, merkitsin sen ratkaistuksi. Se tapahtui valitse-

malla kyseinen palvelupyyntö ja oikealla näkyvistä tehtävistä valitsin ”Muuta ta-

pauksen tilaa”, joista valitsin ”Ratkaise” (Kuva 24). Siitä aukesi ikkuna, johon kir-

jattiin tapauksen ratkaisu (Kuva 25). Valitsin ratkaisuluokkaan päätapauksen 
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ratkaisema, eli ongelma ratkesi päätapauksessa. Kommentteihin kirjasin vielä, 

mitä oli tehty. Kun ratkaisu oli kirjattu, muuttui palvelupyynnön tilaksi ratkaistu. 

 

Kuva 24. Palvelupyynnön sulkeminen. 

 

 

Kuva 25. Ratkaise tapaus. 
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Asiakkaalle palvelupyyntö näkyi nyt ratkaistuna web-portaalissa. Näkyville por-

taaliin tuli myös kuvan 25 mukainen kommentti. Portaalin valikon viimeisenä löy-

tyvät ohjeartikkelit, joka toimii itsepalveluna. Sieltä löytyvät kaikki Karelia-amk:n 

luomat ohjeet käyttäjille. Tarkoituksena on antaa ohjeita ja ratkaisuja yleisimpiin 

ongelmatilanteisiin, joita käyttäjät voivat mahdollisesti itse ratkaista. Tarkoituk-

sena on myös ehkäistä palvelupyyntöjen määrää. 

 

 

6.3.3 Yhteenveto demosta 

 

Asiakkaan näkökulmasta käyttö on parempi kuin nykyisessä järjestelmässä. 

Web-portaali tuo aivan uuden elementin käyttöön. Sen kautta asiakas pystyy nä-

kemään kaikki omat palvelupyyntönsä ja näin myös tarkastelemaan vanhoja, jos 

esimerkiksi kohtaa saman ongelman uudestaan. Kommentointiominaisuus on toi-

miva ratkaisu, koska ei tarvitse lähettää sähköpostilla viestejä ja nämä kommentit 

työntekijän ja asiakkaan välillä tulevat selkeästi näkyville portaalissa. Myös oh-

jeartikkeleiden löytyminen portaalista on toimiva ratkaisu. Hyvin ylläpidettynä oh-

jeartikkelit voivat ratkaista monien käyttäjien ongelmatilanteet. 

 

Service Manager -konsolin käyttöliittymä on selkeä, joskin sisältää monia eri va-

lintoja. Palvelupyynnöt olivat helposti löydettävissä ja tunnistettavissa otsikoinnin 

ja asiakkaan nimen avulla. Tiketin luonti tuntui ensimmäisellä kerralla raskaalta. 

Tämä voi johtua siitä, ettei ohjelmistoa ollut vielä optimoitu Karelia-amk:n sisällön 

mukaisesti. Kun tiketin tietojen valinnat suunnittelee ja optimoi tarkasti, tulee käy-

töstä helpompaa. Valittavia kohteita oli paljon ja se oli työläämpää kuin nykyisellä 

Action Request System -ohjelmistolla. Tason 2 eli nimikkeiden valinta oli toimiva 

ratkaisu. Siinä saadaan valita suoraan Karelian verkosta löytyvistä henkilöistä, 

laitteista tai muista listoista, mihin kyseinen ongelma liittyi. Taso 1 oli lähes sa-

manlainen kuin nykyisessä. Välilehdestä löytyviä muita välilehtiä olivat toiminnot, 

ratkaisu, palvelutaso sekä historia, joita ei tässä tapauksessa käyty läpi. Valmiita 

pohjia tai ratkaisumalleja ei ollut ohjelmistoon vielä luotu, mutta niiden käyttö on 
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mahdollista. Kun palvelupyynnön tikettiä käsitellään, tulee oikealle tehtävät-valik-

koon valinta, jossa voidaan käyttää mallia. Tämä siis mahdollistaa valmiiden mal-

liratkaisujen käytön.  

 

Ohjelmisto sisälsi monia eri työnimikkeitä. Esimerkiksi demossa käytettiin häiriöi-

denhallinta-työnimikettä, jonne portaalissa luotu palvelupyyntö ilmestyi. Sieltä 

löytyvän palvelupyynnön voi avata tikettinä häiriönhallintana, niin kuin tehtiin de-

mossa, tai sen olisi voinut kirjata eteenpäin ongelmana tai palvelupyyntönä. Voi 

siis olla, että päivystäjä käyttää häiriöidenhallintaa ja kirjaa sinne tulleita viestejä 

ongelmaksi tai palvelupyynnöiksi, jotka sitten osoitetaan oikealle työntekijälle. 

 

 

7 Cireson 

 

 

Cireson on kolmannen osapuolen järjestelmä helpdesk-ohjelmistoille. Tarkoituk-

sena Ciresonilla on tuoda ohjelmistoille lisäarvoa. Service Managerille se tuo 

käyttöön uuden portaalin. Portaaliin on integroitu ominaisuuksia, minkä tarkoituk-

sena on saada toiminnot tehokkaasti samaan paikkaan. Service Managerin omi-

naisuuksia on kehitetty ja pyritty saamaan entistä paremmiksi.  

 

Maksuton versio Ciresonin laajennuksesta oli hankittu helpdeskille ja sitä oli mah-

dollisuus päästä testaamaan. Pitää kuitenkin huomioida, että maksuttomassa 

versiossa ei ole käytössä kaikki ominaisuudet. Maksullinen versio tarjoaa Cireso-

nin kaikki kehittämät ominaisuudet. Seuraavaksi on lyhyt kuvaus testauksestani 

ja mitä Cireson toisi helpdeskille. Konsoli aukeaa webpohjaisesti (Kuva 26). Kon-

solista löytyy vasemmalta valikko, jossa on selkeästi nimettynä kaikki sisältö. Ver-

rattuna Service Managerin omaan konsoliin Cireson on selkeämpi. Painikkeita ja 

valintoja on huomattavasti vähemmän. Valikosta voidaan valita näkyville omat ja 

muiden työt. Näiden kautta palvelupyyntötikettejä voidaan hoitaa. Konsolista löy-

tyy myös Ciresonin oma versio raportoinnista. Se tarjoaa mahdollisuuden tehdä 

raportteja kuvioina. Esimerkiksi kuvassa 27 näkyvä piirakkadiagrammi kertoo, 
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kuinka paljon palvelupyyntöjä on tullut tiettyyn kategoriaan, eli esimerkiksi tasoon 

1. Tai voidaan luoda pylväsdiagrammi raportti työntekijöiden kaikista henkilökoh-

taisista palvelupyynnöistä. 

 

Kuva 26. Cireson-konsoli. 

 

Kuva 27. Cireson-raportointi. 
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8 Arvot helpdesk-ohjelmistolle 

 

 

Helpdesk-työntekijöille tehtiin kysely liittyen helpdesk-ohjelmiston ominaisuuksiin 

ja niiden tarpeisiin (Liite 2). Kysely sisältää yleisiä ominaisuuksia ohjelmistolle ja 

työntekijöiden itse kertomia ominaisuuksia ensimmäisessä kyselyssä. Kyselyssä 

työntekijät pisteyttävät jokaisen ominaisuuden sen mukaan, kuinka tarpeellisena 

he näkevät sen työskentelyssään. Tämän tarkoituksena on saada pisteytyksen 

avulla listattua ominaisuudet tärkeysjärjestykseen. Listaa voi hyödyntää esimer-

kiksi helpdesk-ohjelmiston hankinnassa, kun siitä voi katsoa ominaisuuksia, mitä 

Karelia-amk:n Helpdesk tarvitsee työnteossa ja mitä vertailtava ohjelmisto tarjo-

aisi.  

 

 

9 Arvot-kyselyn tulokset 

 

Työntekijöiden pisteyttämät ominaisuudet ovat esillä kuvassa 28. Ominaisuudet 

ovat siinä pisteytettynä tärkeysjärjestyksessä. Kyselyssä muita kerrottuja ominai-

suuksia olivat, että asiakas luo tarkan kuvauksen palvelupyyntöön. Haluttiin ke-

hittyvä ratkaisutietokanta, jonka kehittyessä asiakkaat voisivat sitä hyödyntää on-

gelmatilanteissaan ja avuntarpeissaan. Kolmantena kerrottiin, että ei haluta 

erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa tähän järjestelmään. 
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Kuva 28. Työntekijöiden pisteyttämät ominaisuudet. 

 

Tuloksista voidaan tulkita, että tärkeimpänä pidetään käytettävyyttä. Eli ohjelmis-

ton käyttöliittymän käytettävyyttä pidetään tärkeämpänä kuin sitä, mitä sen toi-

minnoissa on. Tärkeäksi myös pidetään informointia asiakkaan suuntaan. Omi-

naisuuksia kommunikointiin asiakkaan kanssa ei pidetä niin tärkeänä kuin muuta 

toiminnallisuutta ohjelmistossa. Raporttien luontiominaisuus löytyy tuloksista 

toiseksi viimeisenä. Tämä toimii esimerkkinä siitä, että helpdeskille tärkeä omi-

naisuus on pisteytetty tässä kyselyssä pohjalle, koska kyseistä ominaisuutta 

käyttää vain muutama työntekijä helpdeskin sisällä. Vaikka ominaisuus on tulok-

sissa pohjalla, on se helpdeskille tärkeä ja tuo paljon lisäarvoa työskentelyyn.  

 

 

10 Ohjelmistojen vertailu 

 

 

Ohjelmistojen tutkimisen jälkeen voidaan vertailla niiden ominaisuuksia ja käyt-

töä. Vertaillaan aluksi ohjelmistojen välisiä paremmuuksia ja heikkouksia. Käy-

dään seuraavaksi läpi omia kokemuksiani Action Request Systemillä ilmenneitä 

asioita verrattuna Service Manageriin. Ensimmäiseksi mainitsen käyttöliittymän, 

mikä oli yksinkertaisempi ja samalla selkeämpi. Niin kuin kuvasta 5 ja 17 näh-

dään, on Action Request Systemin käyttöliittymässä vähemmän valintoja ja on 
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näin ollen selkeämpi omasta mielestäni. Myös omasta mielestäni palvelupyynnön 

tiketti on selkeämpi vanhassa ja sen täyttämisessä ei tarvitse selailla eri välilehtiä, 

vaan kaikki on selkeästi yhdellä sivulla. Se kuitenkin sisälsi paljon tarpeettomia 

valintoja ja lähes minkäänlaista automatisointia ei ollut.  

 

Service Manager toisi helpdeskille kuitenkin paljon uutta ja toimivia ominaisuuk-

sia. Esimerkiksi käyttäjän web-portaali on mielestäni toimiva ja hyvä ominaisuus. 

Se toisi käyttäjille paljon arvoa, jos koulun työasemien työpöydälle saisi kuvak-

keen, josta pääsisi suoraan portaaliin. Portaalissa on paljon uusia ja hyviä omi-

naisuuksia. Esimerkiksi siellä käyttäjä voi tarkastella omia palvelupyyntöjä ja 

nähdä työntekijöiden kirjoittamia kommentteja ja työnvaiheita palvelupyyntöön 

liittyen. Myös käyttäjä voi itse lähettää kommentteja tai vastata työntekijän anta-

miin kysymyksiin portaalin kautta. Tämä voi todennäköisesti vähentää tai koko-

naan poistaa sähköpostiviestittelyn tarpeet. Portaalin lopusta löytyvä paikka oh-

jeille on mielestäni hyvä, vaikka samat ohjeet löytyisivät todennäköisesti 

verkkosivuilta, mutta nyt ne saadaan samaan paikkaan kaiken muun kanssa. 

Isona erona näen palvelupyyntötikettiin liitettävät tekijät. Service Managerissa 

saadaan valittua kaikki nimikkeet tietokannoista, jonka avulla tiketistä saadaan 

kattavampi.  

 

Kuitenkin mieleeni jäi muutamia vajavaisuuksia, esimerkiksi tiketille ei annettu 

työntilaa niin kuin vanhassa. Demossa ei asiakkaalle lähtenyt ilmoitus-sähköpos-

tiviestiä, joten pitääkö asiakkaan käydä katsomassa aina portaalista vai saa-

daanko ilmoitusviestit toimimaan. Valmiita malliratkaisuja ei ollut vielä tehty, joten 

niiden testaamista ei saatu tehtyä. Miten toimivia malliratkaisut sitten ovat? Ra-

portointi löytyy konsolista. Sen sisältö oli kuitenkin määritetty näkymään vain pää-

käyttäjille, joten sen testaamista ei saatu suoritettua. Loppuyhteenvetoja vertai-

luun voidaan sanoa omista kokemuksistani, että Service Managerin käyttö tuntui 

raskaammalta, mutta se antaa helpdeskille enemmän. 
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Vertailuun voidaan lisätä vertailu molempien ohjelmistojen ominaisuuksista. Tau-

lukossa 1 on käytetty arvot-kyselyn (Liite 2) ominaisuuksia. Ominaisuuksista ker-

rotaan, kuinka ne toteutuvat ohjelmistossa. Ominaisuuksia testattiin pääasiassa 

demotapauksien kautta. 

 

Taulukko 1. Helpdesk-ohjelmistojen vertailutaulukko. 

Ominaisuus/Ohjelmisto Action Request System Service Center Service 

Manager 2012 

Käyttäjäystävällinen 

käyttöliittymä 

 

Asiakkaille ei mitään 

käyttöliittymää (vain lo-

make verkkosivuilla). 

Action Requestin konsoli 

on mielestäni yksinker-

tainen ja helppo käytet-

tävä. 

Web-portaali käyttäjille 

on toimiva ja helppo käy-

tettävä. 

Service Managerin kon-

soli sisältää mielestäni 

liian paljon osia ja painik-

keita. 

Kattava informointi asi-

akkaan suuntaan 

Lähtevät ilmoitusviestit 

sähköpostilla. 

Pystyy seuraamaan 

web-portaalissa. 

Historian selaus (suorite-

tut työt) 

Löytyy omat ratkaistut. 

Myös muiden ratkaise-

mia voi selata. 

Löytyy omista tapauk-

sista. Kaikkien muiden 

työt myös näkyvillä. 

Poissaolomerkintä On. Ei ole. 

Pikakirjaus On. Ei. Ongelman kirjauk-

seen oli saatavilla vain 

yksi muoto. 

Pakotetaan asia-

kas/käyttäjä antamaan 

tarkat tiedot itsestään, 

kun luo palvelupyyntöä 

verkossa 

Mielestäni nykyinen täy-

tettävä lomake verkkosi-

vuilta ei pakota käyttäjää 

antamaan tarkkoja tie-

toja itsestään. 

Web-portaalissa tehtä-

vässä palvelupyynnössä 

pyydetään antamaan 

vain vaihtoehtoinen yh-

teystieto. Muuten se 

osaa tunnistaa kirjautu-

neen käyttäjän. 

Käyttäjä-tietokanta Demotapauksessa ei ai-

nakaan tuntunut toimi-

van. 

On saatavilla ja toimi de-

mossa. 

Ilmoitustaulu On. Demotapauksessa ver-

siossa 2012 ei ollut il-

moitustaulua. 
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Toimiva laiterekisteri On saatavilla, demossa 

ainakin työaseman 

haussa tuli lista, jossa oli 

työasemia listattuna. 

On saatavilla ja toimi de-

mossa. 

Tiketistä kattavasti tietoa 

saataville 

Ei näe kuin kirjatut asiat 

ja tiketin tilan. 

Tiketistä näkee historiaa 

ja tietoja sen mukaan 

mitä työntekijä on tiket-

tiin syöttänyt. 

Tiketin automatisointi 

(kenttien täyttö) 

Vähäistä. Demossa ei 

täyttynyt kuin asiakkaan 

kirjoittama kuvaus, josta 

piti itse poimia käyttäjä-

tiedot. 

Asiakkaan tiedot ja an-

netut syötteet web-por-

taalissa tulevat auto-

maattisesti. 

Valmiita ratkaisupohjia On. On. 

Omat pohjat Yhteiset. Yhteiset. Voi itse luoda 

mallit kirjastoon. 

Ohjelmallisuuden auto-

matisointi 

Ei. Löytyy mahdollisuus 

luoda. Demossa ei tähän 

keskitytty. 

Mobiili-toiminta Ei. Ei koska Silverlight (jolla 

konsoli toimii) ei ole tu-

ettu mobiililaitteissa. 

Kolmannen osapuolen 

kehittämä ratkaisu löy-

tyy. 

Raporttien luonti On. On. Löytyy ohjelmiston 

konsolista. 

”Live chat” asiakkaan 

kanssa 

Ei. Vain sähköpostivies-

tittely. 

Kommenttikenttä. Mah-

dollistaa kommunikoin-

nin ilman sähköposti-

viestejä. 
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11 Palvelupyynnön tasot Karelia-amk:lle 

 

 

Tasojen merkitys on kerrottu aikaisemmin luvussa 5.1. Tarkastellaan nykyisiä 

helpdeskillä käytössä olevia palvelupyynnön tasoja. Tarkoituksena on suunnitella 

Karelia-amk:lle uudet tasot, jotka palvelisivat heidän tarpeitaan uuden helpdesk-

ohjelmiston kanssa. Perustana uusille tasoille käytetään tarkasteltavia tasoja, 

joista muokataan ja poistetaan turhia kohtia. Tarkoituksena tässä on suunnitella 

oman näkemykseni mukaan heille uudet tasot, eikä kehittää suoraan käyttöön 

tulevia tasoja.  

 

 

11.1 Taso 1 

 

Tason 1 pitäisi antaa valinta, mitä palvelupyynnön tiketti koskee. Nykyisissä ta-

soissa tarpeellisia tässä tasossa ovat AD eli käyttäjä, monitoimilaite, oheislaitteet, 

ohjelmat ja järjestelmät, palvelimet, puhelinlaitteet, tietoliikenne, tietoturvapoik-

keama sekä työasema. Muita mihin vuonna 2018 oli palvelupyyntöjä tullut, olivat 

hankinta, muut, puhelinliittymä sekä videoneuvottelu. Täysin turhia ovat mediatri, 

puh.-langatonvaihde sekä testitapaukset. 

 

 

11.2 Taso 2 

 

Tason 2 pitäisi lajitella tason 1 antama valinta. Esimerkkinä käydään jokainen 

tason 1 kohta. AD sisältää kaiken käyttäjiin liittyvät ongelmat. Nykyinen taso 2 on 

toimiva ja siihen ei tarvitse hakea esimerkiksi käyttäjätietokannasta henkilön tie-

toja. Monitoimilaite sisältää tällä hetkellä faxin, kopioinnin, skannerin ja verkkotu-

lostimen. Tämän saisi paremmaksi laiterekisterillä, jolloin tasossa 2 valittaisiin lai-

tekohtaisesti se laite, jota ongelma koskee. Oheislaitteet ovat nykyisessä tasossa 

kaikki työasemaan kuuluvat laitteet, esimerkiksi hiiri tai näyttö. Nykyinen sisältää 

myös skannerin ja verkkotulostimen, vaikka ne ovat jo monitoimilaitteissa eli 
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nämä voidaan poistaa oheislaitteista. Ohjelmat ja järjestelmät ovat tasossa 2 la-

jiteltuna työn mukaisesti. Karelia-amk:lle tätä lajittelua ei tarvitse tehdä, vaan ta-

sossa 2 voisivat olla kaikki Karelia-amk:n käyttämät ohjelmat ja järjestelmät. Pal-

velimet kertovat tarkemmin, mikä palvelin on kyseessä. Tätä voidaan tarkentaa 

Karelia-amk:lle tarkemmaksi sen mukaan, mitä palvelimia heidän käytössään on. 

Puhelinlaitteet kertovat, mitä puhelinta asia koskee. Tässä voidaan käyttää laite-

rekisteriä, jonka avulla saadaan kohdistettua tiketti tietylle puhelimelle. Tietolii-

kenne kertoo, mihin tiettyyn tietoliikennekohtaan asia koskee. On syytä tarkas-

tella, mitä Karelia-amk käyttää ja tarvitsee tähän kohtaan. Tietoturvapoikkeama 

kertoo, mistä tietoturvapoikkeamasta on kyse. Nykyisessä tasossa on roskapos-

tiepäily, virusepäily sekä muu. Tähän hyödyllistä voisi olla tieto, missä työase-

massa esimerkiksi virus on. Viimeisenä tasona työasema kertoo, mikä työasema 

on kyseessä. Nykyinen taso tarjoaa valinnan vain yleisellä tasolla, kannettava tai 

pöytäkone. Tähän parannusta saisi laiterekisterillä, jolloin tasossa 2 valittaisiin 

samalla tavalla kuin monitoimilaitteissa. 

 

Tasojen 2 perusteella tason 1 puhelinliittymän voisi yhdistää puhelinlaitteet valin-

nan kanssa samaan. Videoneuvottelut tapahtuvat ohjelmilla, joten ne voi liittää 

sinne, missä muutkin ohjelmat ovat lueteltuna. Muut-tasoa ei tasossa 1 ole tar-

vetta olla, koska se tarjoaa tasoon 2 myös pelkän muun ja ei kerro näin mitään. 

Tason 1 hankinta -taso voisi sisältää tasossa 2 hankintatarpeista esimerkiksi 

onko kyseessä ohjelmisto, oheislaite tai jokin muu. 

 

 

 

 

 

11.3 Taso 3 

 

Tason 3 pitäisi kertoa tarkasti, mikä tason 2 antamassa valinnassa on vikana tai 

tarpeena. Tasoissa ei kannattaisi olla samoja valintoja eri tasojen välillä. Esimer-

kiksi osassa voidaan valita tasoksi 3 hankinta, joka on valittavissa myös tasoksi 

1. Myös työasemissa tasoksi 3 voidaan valita virusilmoitus tai ohjelmistoasennus, 
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jotka kummatkin ovat valittavissa muissa tasoissa. On syytä miettiä, mihin tasoon 

kyseiset asiat halutaan ja olisi tehokkaimmin nähtävissä raportin avulla. Jos sa-

mankaltaisia palvelupyyntöjä laitetaan eri tavalla tasoihin, ei niitä välttämättä 

osata raportista etsiä samaksi. 

 

 

11.4 Oma näkemys tasoista 

 

Edellisen tasojen tarkastelun lisäksi käydään läpi yhteenvetona oma näkemyk-

seni Karelia-amk:n tasoista. Tasossa 1 pitäisi olla AD, monitoimilaite, oheislait-

teet, ohjelmat ja järjestelmät, palvelimet, puhelinlaitteet, tietoliikenne, tietoturva-

poikkeama, hankinta sekä työasema. Nämä kaikki ovat nykyisissä tasoissa. Vain 

turhat ja käyttämättömät on jätetty pois. 

 

Tasossa 2 pitäisi olla selkeästi tason 1 sisältö. AD on nykyisessä toimiva, eli va-

litaan, mikä on ongelmana. Monitoimilaitteessa saadaan Service Managerin 

avulla valittua laite tietokannoista. Oheislaitteisiin nimettäisiin kaikki työasemiin 

kuuluvat oheislaitteet. Tästä voisi poistaa laitteet, jotka ovat jo esillä monitoimi-

laitteissa. Ohjelmat ja järjestelmät voisi sisältää listan kaikista asennetuista ohjel-

mista Karelia-amk:ssa, josta voidaan valita tietty ohjelma tai järjestelmä. Puhelin-

laitteissa voidaan todennäköisesti käyttää hyväksi tietokantoja, josta valitaan 

nimetty puhelin. Tietoturvapoikkeamaan mielestäni toimiva ratkaisu olisi tasossa 

2 työaseman nimeäminen. Eli tietokannasta valittaisiin työaseman verkkonimi. 

Työasemaan pitäisi saada valittua työasema tietokannasta. Hankintaan voisi tulla 

listausta erityyppisistä hankinnoista, esimerkiksi onko kyseessä ohjelmisto tai 

uusi laite. Palvelin- ja tietoliikenne -tasoihin en osaa sanoa tarkemmin, muuta 

kuin tarkastella, mitä Karelia-amk niihin tarvitsee. 

 

Tasossa 3 pitäisi olla selkeästi tason 2 antaman valinnan ongelman tai tarpeen 

sisältö. AD voisi olla tässä käyttäjän nimeäminen. Monitoimilaitteissa, oheislait-

teissa, ohjelmissa ja järjestelmissä, puhelinlaitteissa sekä työasemissa kerrottai-
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siin, mikä kyseisessä asiassa on ongelmana. Tietoturvapoikkeamassa kerrottai-

siin tietoturvapoikkeaman tyyppi. Hankinnassa voisi olla syy, miksi tätä halutaan 

tai henkilö, joka hankintaa hakee. Palvelin- ja tietoliikenne -tasoihin en osaa sa-

noa tarkemmin mitä niihin pitäisi saada. 

 

 

12 Yhteenveto 

 

 

Nykyinen helpdesk-ohjelmisto on aikansa elänyt ja uuden ohjelmiston käyttöön-

otto on tulossa. Tässä opinnäytetyössä on selvitetty helpdesk-työntekijöiden mie-

lipiteitä vanhasta ohjelmistosta ja helpdeskissä työskentelystä. Työntekijöille teh-

dystä haastattelusta on tehty analyysi, jonka avulla on helppo katsoa, mitä 

vajavaisuuksia vanhassa ohjelmistossa on ja mitä uuden ohjelmiston tulisi kor-

jata. 

 

Työssä suoritettiin kaksi eri kyselyä helpdesk-työntekijöille. Ensimmäinen koski 

helpdesk-työskentelyä ja ohjelmistoa, jonka avulla saatiin tietoa toiminnasta. Toi-

nen kysely koski helpdesk-ohjelmiston ominaisuuksia. Kyselyssä ominaisuudet 

pisteytettiin työntekijöiden toimesta ja ominaisuudet saatiin arvojärjestykseen. 

Tuloksia voidaan käyttää hyväksi ohjelmistojen vertailussa. 

 

Uuden helpdesk-ohjelmiston tarkoituksena on tuoda helpdeskille uusi ja parempi 

työkalu. Sen tarkoituksena on parantaa ja tehostaa työskentelyä. Työn alussa ei 

vielä ollut varmaa, mikä tuo uusi ohjelmisto olisi, mutta työn aikana se varmistui. 

Uusi ohjelmisto on Microsoft System Center Service Manager 2019. 

 

Työssä testattiin demoamalla nykyistä ja uutta ohjelmistoa. Tällä saatiin suoritet-

tua vertailua niiden käytöstä. Demoissa suoritettiin yksi palvelupyyntötapaus 
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alusta loppuun. Uusinta versiota uudesta ohjelmistosta ei saatu kuitenkaan asen-

nettua ja näin ollen testaus tapahtui vanhemmalla 2012-versiolla. Ei siis tiedetä 

tarkasti, mitä tuosta vanhemman version ohjelmistosta tulee muuttumaan. Kol-

mannen osapuolen ohjelmistoa testattiin uudelle ohjelmistolle. Tämän tarkoituk-

sena olisi tehostaa ohjelmiston käyttöä. Kuitenkin käytössä oli vain maksuton ver-

sio, joten sen kaikkia ominaisuuksia ei saatu käyttöön.  

 

Lopputuloksena tässä työssä saatiin vertailutaulukko kahdelle helpdesk-ohjel-

mistolle. Vertailutaulukon avulla nähdään näiden ohjelmistojen eroavaisuudet 

verrattuna tärkeisiin ominaisuuksiin. Oman kokemukseni mukaan Service Mana-

ger on kehittyneempi ohjelmisto, mutta raskaampi käytettävä. Se toisi asiakkaille 

käyttöön aivan uuden web-portaalin. Tämän web-portaalin avulla saadaan enem-

män tietoa asiakkaiden suuntaan verrattuna nykyiseen ratkaisuun. Isoimpia muu-

toksia Service Managerissa mielestäni on palvelupyyntötikettien sisälle saatavat 

tiedot. Tikettiin saadaan liitettyä kaikki nimikkeet verkosta ja tietokannoista. Sii-

hen voidaan liittää esimerkiksi työasema tai tulostin sen verkkonimellä. Tämän 

avulla voidaan lajitella ja näin saada näkyville tietyille laitteille kohdistuneet pal-

velupyynnöt. Tämän lajittelun avulla saadaan raportoinnista entistä kattavampaa.  

 

Uuden helpdesk-ohjelmiston kanssa on tarkoitus suunnitella Karelia-ammattikor-

keakoulun mukaiset palvelupyynnön tasot. Raportissa kerrottiin tasojen merkitys 

ja nykyisiä tasoja käytiin läpi. Suoraan käyttöön tulevia tasoja ei ollut tarkoitus 

tehdä tässä työssä. Lopputulokseksi sain tehtyä oman näkemykseni tasoista. 

Tässä näkemyksessä perustana olivat nykyiset käytössä olevat tasot. 

 

Tälle työlle löytyy jatkotyöehdotuksia, joita voisi mielestäni tehdä ja jotka toisivat 

helpdeskille lisäarvoa. Ensimmäisenä työnä on System Center Service Manager 

2019 onnistuneen asennuksen jälkeen sen täydellinen tutkinta ja löytää Karelia-

amk:lle parhaat ominaisuudet käyttöön tarpeiden mukaisesti. Kun käyttöönotettu 

on toteutettu ja jos työntekijät kokevat sen käytön raskaaksi, voidaan Ciresonin 

kolmannen osapuolen käyttöliittymää lähteä tutkimaan tarkemmin ja miettimään 
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sen käyttöönottoa. Toisena työnä olisi tasojen täydellinen suunnittelu, jotka tuli-

sivat käyttöön Karelia-amk:lle. Suunnittelu tulisi toteuttaa siten, että tasot ovat 

helposti valittavissa tiketin sisällä ja niiden sisältö ymmärretään. Lopuksi varmis-

tetaan, että niistä saadaan luotua tehokkaita raportteja.   
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Helpdesk-työskentely 

Näillä kysymyksillä pyritään saamaan henkilön mielipide Helpdeskin käytänteistä. 

1. Onko Karelia-amk Helpdeskin käytänteet mielestäsi toimivat? 

 

1.1 Mitä käytänteitä vaihtaisit työskentelyssä? 

 

1.2 Onko joitakin käytänteitä mitä et vaihtaisi pois? 

 

2. Onko Karelia-amk Helpdeskissä työskentelyssä ilmennyt epäselvyyk-

siä? 

 

Näillä kysymyksillä pyritään saamaan henkilön mielipide kommunikoinnin toimivuudesta. 

3. Onko yhteydenpito asiakkaan/käyttäjien kanssa mielestäsi toimivaa? 

 

Näillä kysymyksillä pyritään saamaan muuta lisäarvoa. 

4. Onko jonkun palvelupyynnön suoritus jäänyt vajaaksi resurssien vajau-

den takia? 

 

5. Vapaa sana helpdeskistä 

 

BMC Remedy Action Request 

Näillä kysymyksillä pyritään selvittämään henkilön mielipide nykyisen ohjelmiston toimin-

nasta. 

6. Mitä puutteita huomasit työskennellessäsi Action Request ohjelmis-

tolla? 

 

 

7. Jos huomasit puutteita, niin mitä vaihtaisit/parantaisit? (jos edellisessä 

monta, niin tähän tärkeimpiä omasta mielestä, mihin kannattaisi kiinnit-

tää huomiota) 

 

8. Ominaisuuksia mitä et vaihtaisi, koska ne toimivat todella hyvin? 

 

9. Minkä kanssa sinulla tuli ongelmia ohjelmiston käytön kanssa? 

 

Näillä kysymyksillä pyritään saamaan henkilön mielipide palvelupyyntö tiketistä. 

10. Onko palvelupyyntö tiketti mielestäsi toimiva kokonaisuus? 

 

10.1. Mitä muuttaisit tiketistä? 

 

 

11. Vapaa sana ohjelmistosta 
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System Center Service Manager 

Näillä kysymyksillä pyritään saamaan henkilön mielipide/näkökulma uudesta ohjelmis-

tosta. 

12. Kun uusi ohjelmisto tulee käyttöön, niin mitä toivot sen tuovan työhösi? 
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