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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Broman Group Oy. Opinnäytetyön 

tavoitteena on ottaa yritykselle käyttöön ja kehittää järjestelmärekisteri ja ottaa se 

osaksi olemassa olevaa palveluportaalia, sekä tutkia järjestelmärekisterin 

tuottamaa hyötyä IT-prosesseille, jotka pyörivät palveluportaalissa. 

Järjestelmärekisterillä pyritään muuttamaan tuki ennakoivaksi tueksi, jolla 

pystytään vastaamaan pyyntöihin ja ongelmiin etukäteen ja automaattisesti. 

Järjestelmärekisterin toteutukseen valittiin työkaluksi Jira Insight.  

 

Opinnäytetyön tutkimukseen on valittu neljä yrityksen IT-tuen prosessia, joissa 

järjestelmärekisterin tuottamaa hyötyä arvioidaan ja analysoidaan. Prosessit ovat 

laitteiden elinkaari, käyttäjähallinta, varastonhallinta ja laitehankinta.  

 

Järjestelmärekisterin avulla tuotetaan ja hallitaan yritykselle liiketoimintadataa. 

IT-tuki pystyy käyttämään rekisterin sisältämää dataa ja objekteja IT-prosessien 

tukena joko resursseina tai tehtävien automatisoinnin välineinä.  

 

Järjestelmärekisteriä varten luodaan skeema osaksi yrityksen nykyistä Jira 

ympäristöä, johon määritetään objektityypit rekisterissä hallittavista kohteista. 

Objekteihin tuodaan dataa valituista datalähteistä tai manuaalisesti. Objektit 

linkitetään toisiinsa niiden datan avulla, jotta saadaan kuvattua 

omistajuussuhteita ja sijainteja. Nykyiseen tukiportaaliin luodaan rekisterin avulla 

kenttiä tikettien luontiin ja ratkaisuun. Näihin kenttiin joko syötetään valittu objekti, 

tai tuodaan tietyn attribuutin tiedot automaattisesti. Rekisterin sisältämän datan 

avulla luodaan myös sääntöjä, jotka luovat automaattisia tikettejä tukemaan 

prosesseja.  

 

Opinnäytetyössä kerrotaan ensin toimeksiantajasta ja työn tavoitteista, 

työkaluista ja tarkoituksesta. Tämän jälkeen prosesseista ja niiden 

kehittämisestä. Sitten opinnäytetyössä tutkittavista IT-prosesseista. Seuraavaksi 

rekisterin käyttöönotosta ja kehityksestä. Lopuksi kerrotaan työn tuloksista. 
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Kiinnostuin aiheesta ja otin toimeksiannon vastaan, koska työskentelin itse 

yrityksen IT-tuessa ja näin järjestelmärekisterissä potentiaalista hyötyä omille ja 

muiden työtehtäville. Ymmärsin järjestelmän tarpeen ja IT-prosessien 

kehityskohdat, ja halusin parantaa yrityksen IT-tukea kokonaisuudessaan.  

 

 

2 Järjestelmärekisteri 

 

 

Järjestelmärekisteri on työkalu, jolla organisaatio voi hallita ja tutkia tietopääomaa 

ja siihen kuuluvia osia. Tietopääoma on organisaation pääoma, joka koostuu 

aineettomasta pääomasta ja tallennetusta informaatiosta. Tämä tarkoittaa 

luonteeltaan aineetonta, mutta potentiaalisesti hyödyttäviä ja tuottavia 

resursseja, kuten esimerkiksi käyttäjätunnukset, laitteet ja sovellukset. (Finto, 

2019.) 

 

Tässä luvussa esitellään projektin toimeksiantaja, sekä projektin ja 

järjestelmärekisterin tavoitteet ja tarve, sen käyttöympäristö ja valittu työkalu.  

 

2.1 Toimeksiantaja 

 

Broman Group Oy on vuonna 1965 perustettu suomalainen autojen ja 

moottoripyörien varaosa- ja tarvikemyyntiin sekä työkalujen, veneily- ja 

kalastustarvikkeiden, kodin ja vapaa-ajan tuotteiden myyntiin erikoistunut 

konserni. Konserniin kuuluu neljä itsenäistä tytäryhtiötä: Varaosamaailma Oy, 

Motonet Oy, Broman Logistics Oy sekä Finntest Oy, joiden kautta se palvelee 

asiakkaitaan. (Broman Group, 2019.)  

Konsernilla on toimintaa Suomessa 27 paikkakunnalla, sekä Suomen 

ulkopuolella Virossa ja Kiinassa. Konsernissa työskentelee yli 1700 henkilöä, 

joista konsernin tietohallinnossa 10. 
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2.2 Jira Service Desk 

 

Jira on Atlassianin kehittämä projektinhallintatyökalu, jonka erikseen hankittava 

ohjelmisto on Jira Service Desk. Ennen Jira Server 7.x versiota Jira Service Desk 

oli Jiran kanssa hankittava ohjelmisto, mutta siitä eteenpäin siitä on tullut 

kokonaan erikseen hankittava ohjelmisto. (Atlassian, 2019a.) 

Jira Service Desk on tehtävänhallintaohjelmisto, jolla voi vastaanottaa, seurata, 

hallita ja ratkaista asiakkailta tulevia pyyntöjä. Asiakkaat voivat lähettää 

tukipyyntöjä sähköpostitse, muokattavissa olevan tukiportaalin ja upotettavan 

lisäosan avulla. Jira Service Desk mahdollistaa asiakkaiden luomien pyyntöjen 

eli tikettien järjestelemisen halutulla tavalla, joka auttaa ja mahdollistaa niiden 

selvityksen palvelutasosopimuksen (SLA) mukaan. (Atlassian, 2019b.) 

Jira Service Desk on ollut Broman Groupilla käytössä vuodesta 2017 lähtien, ja 

sen tukiportaali ja tikettijärjestelmä toimivat lähes kaikkien tietohallinnon IT-

prosessien sydämenä. IT-tuen tiketit sisältävät tukipyyntöjä, laitetilauksia ja 

tehtäviä.  

 

2.3 Insight 

 

Insight on Jiran lisäosana toimiva CMDB- ohjelmisto (configuration management 

database) assettien hallintaan. Assetteja eli konfiguraatio rakenneosia (CI) voivat 

olla esimerkiksi laitteet, ohjelmistot, dokumentit, henkilöt, toimipisteet, asiakkaat, 

lisenssit, sopimukset tai mikä vain muu data, sekä kaikki yhteydet ja 

riippuvaisuudet niiden välillä. Insight mahdollistaa assettien määrityksen ja 

konfiguraation jokaiselle eri assetille sen mukaan mitä organisaatio itse tarvitsee, 

ja pystyy luomaan visuaalisia kaavioita ja karttoja niiden riippuvuuksista ja 

yhteyksistä. (Riada, 2018.)  

Insightissa on käytössä oma looginen kieli IQL (Insight Query Language), jota 

voidaan käyttää palauttamaan luettelo tai lista Insight-objekteista, jotka vastaavat 

lausuntoa. IQL käyttää muuttujia, operaattoreita ja funktioita luodakseen 

dynaamisia ja tehokkaita kyselyitä Insightin assettien ja toimintojen hallintaan. 

(Riada, 2019a.) 
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Insightin ollessa Jiran lisäosa on se mahdollista integroida osaksi Jiraa ja Service 

Deskiä, ja käyttää Insightin objekteja ja interaktiivisia kenttiä osana Service 

Deskin tikettejä ja palveluita (Atlassian, 2019c). Tämä on ohjannut 

toimeksiantajan valintaprosessia hankkeen työkalun valinnassa eniten, koska 

heillä on ollut käytössä Jira Service Desk. Insightin helppo integrointi ja sen 

käyttömahdollisuudet Service Deskissä saivat IT-tiimin valitsemaan sen 

toimeksiantaja yrityksen käyttöön.  

 

2.4 Tarve ja tavoitteet  

 

Järjestelmärekisterin tarve toimeksiantajalle syntyi tarpeesta laskea ja hallita 

tieto- ja käyttöpääoma, tuoda eri tietolähteiden tiedot saman käyttöliittymän alle, 

sekä kehittää nykyisiä IT-prosesseja. Käyttöpääoman hallinnalla ja 

liiketoimintadatan luonnilla tavoitellaan myös kustannusten pienentämistä, 

esimerkiksi lisenssien ja laitteiden hallinnassa. Palveluportaalissa olevien 

prosessien kehittämisellä pyritään parantamaan ja edistämään nykyistä IT-tukea 

niin Jira tikettien käsittelyssä kuin puhelintuessakin.  

Järjestelmärekisterin tavoitetila on, että se sisältää ylläpidettävän, ajankohtaisen 

ja paikkaansa pitävän datan yrityksen tietopääomasta. Tätä dataa käytetään 

sitten IT-tuessa tikettien hyötynä automaattisina kenttinä ja linkityksinä, 

helpottaakseen sekä raportoijan että ratkaisijan työtä. Järjestelmärekisterin 

tavoitteena on myös tuottaa tukipyynnöistä dataa raportteihin.  

 

2.5 Ennakoiva tuki 

 

Järjestelmärekisterin avulla IT-tuessa ja prosesseissa keskeisenä tavoitteena on 

tuen muuttaminen ja kehittäminen ennakoivaksi tueksi. Ennakoivassa tuessa IT-

tuki pyrkii tekemään toimenpiteitä ja ratkaisemaan ongelmia ennakoivasti. 

Järjestelmärekisterin datan avulla tukea muutetaan ennakoivaksi automaation ja 

tiedon linkityksien avulla. Tietyt prosessit tuottavat automaattisesti tukipyyntöjä 

niistä syntyvistä tuotoksista, ja tuotoksien tiedot ovat linkitettyinä muihin 

assetteihin. Järjestelmärekisteristä saatavilla raporteilla tavoitellaan myös 
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ongelmien havaitsemista ennakkoon ja ennaltaehkäisemistä, kuten esimerkiksi 

havaitsemalla datasta trendit.  

 

 

3 IT-prosessit 

 

 

Prosessi on toisiinsa liittyvien tapahtumien ja tehtävien muodostama 

kokonaisuus, joiden avulla prosessin syötteet muutetaan tuotoksiksi. Syötteellä 

ei tarkoiteta rahaa, laitteita tai ihmisten osaamista, mitkä ovat prosessin 

resursseja ja osa sitä, vaan prosessiin syötettäviä tietoja ja materiaaleja (JUHTA 

2012). Prosessi alkaa asiakkaan tarpeesta, ja päättyy asiakkaan tarpeen 

tyydyttämiseen. Asiakkaalla tarkoitetaan prosessin tuotoksen vastaanottajaa, ja 

asiakas voi olla sekä organisaation ulkoinen että sisäinen (Logistiikan maailma, 

2019). Tässä luvussa esitetään prosessien ja prosessiajattelun historiaa, sekä 

tietohallinnon prosessien kehittämisen suosituksia ja standardeja.  

 

 

3.1 Prosessiajattelun historia 

 

Prosessin määritelmän ja prosessiajattelun esitteli ensimmäisen kerran Michael 

E. Porter 1980-luvulla hänen arvoketjuajattelumallissansa. Porter (1985, 36) 

määritteli arvoketjun olevan peräkkäisten ja rinnakkaisten toimintojen 

muodostama kokonaisuus, joka päättyy tuotteiksi ja siten osaksi asiakkaan 

arvoketjua. Vaikka Porter (1985, 36-39) keskittyy kuvaamaan teoksessaan 

kilpailuetua ja -strategioita, hänen mukaansa näiden lähteet voivat sijaita 

yrityksen toteuttamissa toiminnoissa ja näiden välisissä sidoksisissa 

arvoketjuissa.  

Prosessiajattelun mukaisen organisaation mallin, joka loi toiminnallisen sisällön 

Porterin (1985) arvoketjuajattelulle, kuvasivat Rummler ja Brache (2012). He 

lisäsivät perinteiseen vertikaaliseen organisaatiokaavioon (Rummler & Brache 

2012, 4) kuvaukset siitä, mitä, kenelle, miten ja kenen kanssa tehdään. Tästä 

syntyy horisontaalinen kuvaus organisaatioista, josta toimintaprosessien eri 
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vaiheita ja lisäarvon syntymistä voidaan tarkastella. Organisaation ohjaus tällä 

horisontaalisella tasolla tapahtuu prosesseissa, ja mahdollistaa niiden 

kehittämisen (Rummler & Brache 2012, 13-14, 42-45). 

 
3.2 Tietohallinnon prosessit 

 

Tietoteknisen kehityksen myötä tietohallinnosta on tullut organisaatioille 

merkittävä voimavara ja liiketoiminnan tukija, joka sisältää omat prosessinsa 

organisaation toiminnassa. Tietohallinnon prosesseja ovat mm. sovelluskehitys, 

it-omaisuuden hallinta, käyttäjienhallinta ja it-infrapalveluiden kehitys ja hallinta. 

(itewiki 2019.)  

Tietohallinto tarkoittaa järjestelmällistä tiedon keräämistä, ylläpitämistä, 

hallinnointia ja jakamista. Tiedon hallinta itsessään pitää sisällään tiedon ja 

tietoliikenteen organisointia ja omistajuuden suunnittelua, valvontaa ja käsittelyä. 

(itewiki 2019.) 

Tietohallinnon keskeisenä tavoitteena on tukea liiketoimintaa ja palveluita 

teknologian käytön avulla. Tähän pyritään parantamalla tietoteknisten 

palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta, sekä tiedottamalla yritysjohtoa 

tietotekniikan, tietojärjestelmien ja muiden palveluratkaisujen kehittämisen 

avaamista liiketoimintamahdollisuuksista. Tietohallinnon prosessit muodostuvat 

näiden tavoitteiden ja tehtävien ympärille, ja toimintojen kuvaus prosesseina tuo 

järjestelmällisyyttä tietohallinnon suunnitteluun, johtamiseen, laadun arviointiin ja 

kehittämiseen. (itewiki 2019.) Suurin osa tietohallinnon prosesseista ovat 

tukiprosesseja, jotka avustavat organisaation ydinprosesseja ja luovat 

edellytykset niiden toiminnalle (JUHTA 2012).  

 

3.3 Prosessien kehittäminen 

 

Prosessien kehittäminen liittyy organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen, ja 

sen pohjana ovat organisaation visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet. 

Prosessien kehittämisessä organisaation tuottamia tai toimitettuja palveluja, 

tuotteita ja informaatiota tutkitaan niiden saavuttamiseksi ja aikaansaamiseksi 

tarvittavien ja toisiaan seuraavien työvaiheiden summana, jossa nämä työvaiheet 
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ovat kehityksen kohteena. Prosessien kehittämisessä on olennaista luokitella 

organisaation prosessit ydin- ja tukiprosesseiksi, jotta voidaan tunnistaa ne 

prosessit, jotka ovat keskeisiä organisaation toiminnalle ja liittyvät suoraan 

ulkoisten asiakkaiden palveluun. (JUHTA 2012.) 

 

Kehittäminen lähtee liikkeelle ongelmasta, johon etsitään ratkaisua, ja se voi olla 

laajuudeltaan laaja kehityshanke tai jatkuva muutos. Prosessin kehittämisellä on 

useita tavoitteita, ja yleensä sillä tavoitellaan toiminnan tehostamista, toiminnan 

laadun ja palvelutason parantamista, ongelmatilanteiden hallintaa sekä 

kustannussäästöjä. Näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan esimerkiksi asioiden 

keskittämisellä, päällekkäisten työvaiheitten poistamisella, rinnakkaisvaiheiden 

lisäämisellä prosessin läpimenoajan nopeuttamiseksi, moninkertaisten 

hyväksyntöjen tarpeen poistamisella sekä prosessin käytettävyyden ja 

luotettavuuden parantamisella. (JUHTA 2012.) 

Prosessien kehittämiselle on määritetty ja julkaistu ISO (International 

Organization for Standardization) -standardi ISO-9001:2000 vuonna 2000 (ISO 

2000). Standardi määrittelee organisaation vaatimukset laadunhallinnalle 

tuotteiden ja palvelujen tarjoamisesta asiakkaille ja asiakastyytyväisyyden 

parantamisesta kehittämällä prosesseja, joilla parannetaan järjestelmää ja 

vaatimustenmukaisuutta toiminnassa. Standardin uusin versio on ISO-

9001:2015. (ISO 2015.) 

 

3.4 Prosessien kuvaaminen ja kuvaustasot 

 

Osa prosessin kehittämistä on prosessin kuvaaminen, joka lähtee usein 

kehittämistarpeen havaitsemisesta prosessissa. Prosessikuvaukset ovat hyvä 

yhteinen työväline jokaiselle organisaation osalle, ja ne auttavat kuvaamaan 

organisaation toimintatapoja. Prosessikuvaukset auttavat järjestämään 

yhteistyötä toisten organisaatioiden tai organisaation eri osien kanssa. 

Prosessikuvausten avulla voidaan kerätä hiljaista tietoa prosesseista ja 

organisaation toiminnasta ja asettaa niiden arvioinnissa käytettäviä mittareita, ja 
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ne auttavat palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, tietoturvariskien 

kartoittamisessa sekä laadun arvioinnissa. (JUHTA 2012.) 

Prosessin kuvauksessa prosessin omistaja, eli prosessin kehittämisestä, 

toiminnasta ja tuloksesta vastaava toimija, päättää kuvaustason. Kuvaustasoon 

vaikuttavat, miksi prosessia kuvataan ja mihin tarkoitukseen kuvausta käytetään. 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, JUHTA, jakaa suosituksessaan 

prosessit neljään kuvaustasoon: prosessikartta, toimintamalli, prosessin kulku ja 

työn kulku. Mitä alemmas kuvastasolla siirrytään, prosessin kuvaukset 

tarkentuvat ja yksityiskohtaisuus lisääntyy. (JUHTA 2012.) Prosessien 

mallinnukseen ja kuvaukseen on vakiintunut graafinen kuvauskieli BPMN 

(Business Process Modeling Notation), joka määrittelee kuvauksessa käytettävät 

symbolit (BPMN 2019).  

 

3.4.1 Taso 1: Prosessikartta 

 

Prosessikartta on prosessikuvausten ylin taso, jossa kuvataan organisaation 

toiminta. Se esittelee organisaation toiminnot kokonaisuuksittain ja sen tehtävänä 

on esittää ja luoda kokonaiskuva organisaation toiminnasta. Prosessien välisiä 

liittymiä ja riippuvuuksia ei prosessikartassa kuvata, vaan sen tehtävä on esittää 

organisaation tärkeimmät ydin- ja tukiprosessit. Prosessikartan kuvaamiseen on 

erilaisia tapoja, ja kuvassa 1 on esitetty yksi tapa. (JUHTA 2012.) 

Prosessikartta on suoraan johdannainen Rummlerin organisaatiokaaviosta, joka 

toimii prosessiorganisaation ja prosessijohtamisen perustuksena (Rummler & 

Brache 2012, 13-14). 
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Kuva 1. Esimerkki prosessikartasta (Kuva: JUHTA). 

 

3.4.2 Taso 2: Toimintamalli 

 

Toimintamallitasolla kuvataan organisaation toiminta tarkemmin kuin aiemmalla 

prosessikarttatasolla. Tällä tasolla kuvataan prosessihierarkia, eli prosessien 

jakautuminen osaprosesseiksi, ja siinä määritellään myös prosessien omistajat, 

tavoitearvot ja mittarit kehittämiselle. Tasolla kuvataan prosessien väliset 

riippuvuudet ja vuorovaikutus, sekä rajapinnat muihin ympäristöihin. 

Toimintamalli antaa kokonaiskuvan organisaation toiminnasta, ja sitoo prosessit 

yhteen. Tällä tasolla määritetään, mitkä prosessit kuuluvat tietohallinnon 

prosesseihin osaprosesseista. (JUHTA 2012.) 

 

3.4.3 Taso 3: Prosessin kulku 

 

Prosessin kulku -tasolla kuvataan prosessin toiminta tarkemmin ja 

yksityiskohtaisemmin kuin toimintamallitasolla. Tällä tasolla kuvataan toiminnan 

työvaiheet, toiminnot ja roolit. Tällä tasolla päästään tutkimaan toiminnan ja 

työvaiheiden nykyisiä ongelmia. Prosessin kulku -kuvauksessa kuvataan 

osaprosessi, toiminto tai tehtävä toimijoittain, eli rooleittain. Nämä sekä prosessin 

syötteet nimetään ja niiden tiedot ja tarkoitus kuvataan joka toimijan omalla 

uimaradalla, jota on esitetty kuvassa 2. Uimaradalle sijoitetut prosessiaskeleet 

kuuluvat sen roolin vastuulle, mitä mikin rata kuvaa. Kaaviossa kuvataan myös 

sidosryhmät, jotka saavat prosessissa tietoa, mutta eivät ole suorittavina 
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osapuolina. Kuvauksessa on myös mukana liittymät muihin prosesseihin ja 

palveluihin sekä tietojärjestelmät, jotka osallistuvat prosessin toteutukseen. 

Prosessin kulku -kuvaus on yleisin ja vakiintunein kuvausmalli. (JUHTA 2012.) 

 

Kuva 2. Esimerkki uimarata-mallisesta Prosessin kulku -kaaviosta (Kuva: 

JUHTA). 

 

3.4.4 Taso 4: Työn kulku 

 

Työn kulku -tasolla kuvataan prosessin kulkua toimintatasoa tarkemmin. Tällä 

tasolla kuvataan prosessin sisäiset ja ulkoiset riippuvuudet tietotyyppeinä, joissa 

nähdään, miten ja missä muodossa tieto liikkuu toimintojen välillä. Työn kulku -

tasolla on tärkeä myös kuvata tietovarastojen ja ulkoisten järjestelmien välinen 

tieto. Tasolla kuvataan liittymät nimettyjen asiakkaiden toimintoihin, sidosryhmiin 

ja taustajärjestelmiin sekä kuvataan toiminnon, tehtävän ja toimenpiteiden 
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sisältävät ja saamat syötteet ja tiedot, sekä niiden lopputulokset ja tuotokset. Tätä 

tasoa käytetään, kun halutaan kehittää prosessia tai esimerkiksi kehittää 

prosessia sähköiseksi palveluksi, ja kuvata prosessien tavoitetila. Näissä 

kuvauksissa otetaan huomioon sähköisen toimintaympäristön lisäksi 

lainsäädännön asettamat vaatimukset, kuten tietoturvallisuus, tietosuoja, tiedon 

elinkaari ja arkistointi. (JUHTA 2012.) 

 

 

4 Tarkasteltavat prosessit 

 

Tarkasteltavat ja analysoitavat prosessit ovat keskeisiä ja tärkeitä IT-prosesseja 

yrityksen IT-tuelle. Järjestelmärekisterin avulla pyritään kehittämään ja 

tuottamaan hyötyä ja lisäarvoa prosesseille ja niiden jokaiselle roolille. Tässä 

luvussa esitellään tutkittavat prosessit, niiden nyky- sekä tavoitetilat ja keinot, 

kuinka hyötyä pyritään tuottamaan. 

 

4.1 Laitteiden elinkaari 

 

Laitteen elinkaari tarkoittaa IT-laitteiden käyttöaikaa tuotteena. Alkutilassa 

laitteiden elinkaaren hallinta prosessia ei IT-tuessa käytännössä ole. Laitteen 

elinkaari on ohi silloin, kun käyttäjä tekee laitteesta tiketin ja se korvataan uudella, 

eikä laitetta laiteta jatkokäyttöön. Prosessin kulku alkutilassa on kuvattu kuvassa 

3. Elinkaaren hallintaan ei ole oikeita seuranta tai laskenta keinoja.  

 

Kuva 3. Laitteen elinkaaren päättymisen prosessin kulku. 
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Tavoitetila prosessilla on, että järjestelmärekisterin tuottamalla datalla tiketteihin 

linkitetyistä laiteobjekteista saadaan laskettua trendejä ja ennakointia tiettyjen 

laitetyyppien odotetuista elinkaarista. Kun tietty laitetyyppi alkaa tuottaa ongelmia 

tietyn ajan kuluttua, voidaan ennakoivasti varautua kyseisten laitteiden 

elinkaaren päättymiseen, ennen kuin niistä tehdään tiketti. Tavoitetilan 

saavuttamisen keinoja ovat raporttien tuottaminen järjestelmärekisterin datasta, 

laiteobjektien tietojen paikkansapitävyys ja mahdolliset automaatiot tikettien 

tuottamisesta määritetyn elinkaaren päättymisajan jälkeen.  

 

4.2 Käyttäjähallinta 

 

Käyttäjähallinta on moniulotteinen prosessikokonaisuus ja palvelukehys, josta 

tarkasteltavana IT-tuen osana on käyttäjän poistuminen. Alkutilassa IT ja Service 

Deskin tikettipalvelu eivät ole yhteydessä yrityksen henkilöstöhallintaan. IT-tuella 

ei ole tietoa, milloin joku lähtee pois palveluksesta, vaihtaa toimikuvaa tai 

toimipaikkaa, mitkä vaikuttavat käyttäjätunnuksiin ja oikeuksiin. IT-tuen 

työntekijät joutuvat tekemään ylimääräistä selvitystyötä henkilöstön etsimisestä 

ja heidän tilastaan. Kuvassa 4 on kuvattu prosessin kulku nykyisestä poistuvan 

käyttäjän prosessista, mikä on riippuvainen tiketin luomisesta. 

 

Kuva 4. Poistuvan käyttäjän prosessin kulku –kuvaus. 

Käyttäjän poistumisen prosessin tavoitetilana on yhdistää yrityksen 

henkilöstöhallinnon ohjelmisto ja järjestelmärekisteri, ja luoda niistä saatavilla 

tiedoilla automaatio tuottamaan tiketin IT-tukeen poistuvasta käyttäjästä, jotta IT-

tuki voi tehdä tarvittavat toimenpiteet käyttäjätunnuksille ja lisensseille ilman 
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ylimääräistä salapoliisityötä. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston ollessa yhteydessä 

järjestelmärekisteriin saadaan myös käyttäjien tarvittavat henkilötiedot IT-tuen 

tietoon tikettien ratkaisemiseksi.  

 

4.3 Varastonhallinta 

 

Varastonhallinnalla IT-tuen prosessina tarkoitetaan laitteiden laskemista, 

siirtelyä, vastaanottamista ja toimitusta varaston sisällä. Alkutilassa IT-tuella ei 

varsinaista varastonhallintaa ole. Varastossa olevat tietokoneet ja laitteet eivät 

ole missään rekisterissä tai hakemistossa. Laitteista ei ole tietoa, vaikka ne ovat 

omistuksessa olevia laitteita. Laskentakeinoja varaston laitteille ei ole.  

Tavoitetilana prosessille on saada varaston laitteet rekisteriin, jotta niistä on 

reaaliaikainen tieto, ja IT-tuki voi käyttää varaston laiteobjekteja tukipyyntöjen 

ratkaisemisen tueksi laitteiden hallinnassa.  

 

4.4 Laitehankinta 

 

Laitehankinta prosessi sisältää uusien ja korvattavien IT-laitteiden, kuten 

tietokoneiden, mobiililaitteiden ja tulostimien, hankinnat. Alkutilassa prosessissa 

uusien laitteiden laitepyynnöt ja tilaukset tapahtuvat yksittäisten tikettien kautta 

Service Deskissä, mikä on esillä kuvan 3 prosessin kuvauksessa. Hankintoihin ei 

ole tilauslistoja ja niistä saattaa puuttua tietoa, ja tilausten yhdisteleminen eri 

tiketeiltä on manuaalista työtä.  

Tavoitetila prosessilla rakentuu muiden prosessien päälle, joita aiemmissa 

luvuissa esiteltiin. Jos varastonhallinnan tavoitetila saavutetaan, voidaan 

varastossa olevien laitteiden objekteja etsiä ja liittää automaattisesti tilauksiin 

tietyistä laitteista, jos niitä on varastossa. Jos laitetta vastaavaa objektia ei 

varastosta löydy, luodaan automaattinen tilauslista laitteista, joita IT-tuen on 

tilattava ja mihin IT-tuen tukipyyntöihin nämä tilaukset liittyvät. Samaa käytäntöä 

tavoitellaan myös laitteiden elinkaaren hallinnan jatkoksi. Kun ennustettu 

elinkaari on päättymässä, voidaan ilmoitukseen siitä lisätä automaattisesti uuden 

korvaavan laitteen tilaus. Prosessin tehtävien automatisoinnin ja yhdistelemisen 
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tuottaman hyödyn lisäksi järjestelmärekisteri voi tuottaa hyötyä kustannusten 

pienentämisellä ja hallinnalla tilauksissa.  

 

 

5 Insightin käyttöönotto 

 

Tässä luvussa käsitellään Insightin käyttöönottoa ja kehitystä osaksi yrityksen 

Service Deskiä vaiheittain. Vaiheisiin liittyvät valmistelevat toimenpiteet, 

ympäristön skeeman luominen, objektien luominen ja määritys, datan tuominen 

objekteihin, objektien ja assettien linkittäminen, tietojen synkronointi, Insightin 

liittäminen Jiran Service Deskiin ja automaation luominen.  

 

5.1 Valmistelevat toimeenpiteet 

 

Ennen kuin Insightia pystyttiin ottamaan käyttöön ja kehittämään 

järjestelmärekisteriksi, täytyi toimeksiantajan ympäristöön ja järjestelmiin tehdä 

toimenpiteitä ja päivityksiä, jotta data saatiin hallitavaksi ja autenttiseksi.  

Järjestelmärekisterin Master Data -lähteiksi valittiin Microsoft Active Directory 

(AD), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) sekä HR-

järjestelmä Sympa. Active Directoryn taso nostettiin uudempaan versioon, jotta 

AD:hen saatiin käyttöön uusia ominaisuuksia ja sen tietoturvaa nostettua. AD:n 

Organizational Unit- eli OU-rakennetta korjattiin, jotta organisaatioyksiköitä 

pystytään käyttämään oikeuksien ja ryhmien osoittamiseen tietyille henkilöille 

esimerkiksi toimipisteittäin. AD:n objekteja siivottiin, jotta sieltä tuotava tieto olisi 

oikeaa ja ajankohtaista, eikä turhia objekteja olisi täyttämässä rekisteriä.  

SCCM:n avulla yrityksen tietokoneille levitettiin Configuration Manager Client -

ohjelma, jonka kautta pystyttiin hallitsemaan etäjakelua ohjelmille ja päivityksille 

laitteisiin. Clientti laitettiin myös raportoimaan tietoa laitteista, käyttäjistä, 

sovelluksista ym., ja tämä tieto pyrittiin tuomaan järjestelmärekisteriin 

linkitettäväksi. SCCM:ää varten Insightiin otettiin lisäksi Insight SCCM Integration 

-lisäosa, mikä mahdollistaa SCCM:stä datan tuonnin rekisteriin (Atlassian 

2019d). 
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Sympa on HR-ohjelmisto, joka sisältää työntekijöiden tiedot ja asiakasnumerot. 

Henkilöstöhallinnon puoli ei aikaisemmin ollut yhteydessä muitten tietolähteiden 

kanssa, ja siellä olevat henkilötiedot haluttiin järjestelmärekisteriin.  

Yrityksen verkkoympäristöä kehitettiin asettamalla tietyt verkkoavaruudet 

sisäverkolle ja erityisesti langattomalle verkolle eli WLAN:lle. Verkko-osoitteet 

siirrettiin kiinteistä IP-osoitteista DHCP-varauksiin DHCP-tauluun laitteiden MAC-

osoitteen mukaan, jotta niiden hallitseminen olisi helpompaa ja luotettavampaa.  

 

5.2 Skeeman luominen 

 

Insight skeema on alusta, jossa assettien hallinta tapahtuu objekteina. Jokaiseen 

skeemaan voi lisätä omat objektinsa, attribuuttinsa ja sääntönsä. Objektit ovat 

esimerkiksi käyttäjiä tai laitteita, ja jokaiseen objektiin voi tuoda tietoja 

haluamastaan tietolähteestä, joko automaattisesti tai manuaalisesti.  

Insightin lisääminen Jiraan tehtiin työkalun valinnan jälkeen, kun lisenssi siihen 

oli hankittu. Jiran lisäosavalikosta syöttämällä Insightin lisenssin 

järjestelmänvalvoja käyttäjällä, saatiin Insight lisättyä osaksi toimeksiantajan Jira 

ympäristöä. Insightiin luotiin testaus skeema ”Import schema”, jossa pystyttiin 

testaamaan tietojen tuontia ja objektien luomista sekä linkityksiä, sekä 

pääskeema ”Broman Group asset schema”, johon kaikki objektit tuotiin. 

Pääskeema tultaisiin lisäämään osaksi Service Deskiä.  

Skeemaan luotiin objektit halutuista asseteista, joita rekisterissä tullaan 

hallitsemaan. Näitä olivat mm. käyttäjät, laitteet, lisenssit, sovellukset ja 

toimipisteet. Objekteja voi Insightissa luoda vapaasti ja niille asetetaan ikoni 

valmiista malleista. Objekteille määritettiin halutut attribuutit, eli tietosisällöt. 

Jokainen attribuutti saa arvon, kun datat tietolähteistä tuodaan objekteihin. 

Attribuutin arvo voi olla esimerkiksi teksti, päivämäärä tai toinen objekti. Kuvassa 

5 on esitetty laitteille määritetyt attribuutit.  
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Kuva 5. Laitteen määritetyt attribuutit. 

Attribuuttien määrittelyn helpottamisen ja selvittämisen avuksi luodut objektit 

asetettiin niin sanottuun ”puurakenteeseen”. Puurakenteessa jotkut objektit ovat 

päätasoina, joiden alla on muita objekteja haarautuneina omiin alakategorioihin. 

Tämä mahdollistaa attribuuttien periytymisen ylimmiltä tasoilta alaspäin. 

Esimerkiksi laitteille voidaan määrittää omat attribuuttinsa, jotka koskevat kaikkia 

laitteita, ja myöhemmin asettaa eri laitteille niiden omat tarvittavat ja halutut 

attribuutit tarpeen mukaan. Kuvassa 6 on esitelty rekisteriin luotu puurakenne ja 

objektityyppien periytyminen. Luvut objektityyppien vieressä tarkoittavat niiden 

lukumäärää.  
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Kuva 6. Objektityyppien puurakenne. 

 

5.3 Master Data liittymät 

 

Insightiin on mahdollista tuoda dataa monesta eri tietolähteestä, joita on esitetty 

kuvassa 7. Tuettuja tietolähteitä ovat esimerkiksi SQL-tietokannat, Microsoft 

Active Directory ja CSV-tiedostot. Data tuodaan tietolähteistä siihen liittyvillä 

kyselyillä. Kyselyihin voi asettaa syntakseja datan suodattamiseen. Tietolähteet 

määritetään Insightin import-sivulla, ja ne osoitetaan tiettyyn objektiin. Objektien 

attribuutit täytetään halutuilla arvoilla tuodusta datasta, josta esimerkin voi nähdä 

kuvassa 9. 
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Kuva 7. Import mahdollisuudet Insightissa.  

Active Directorystä data tuotiin ja rajattiin LDAP-kyselyllä. AD:stä tuotiin tiedot 

käyttäjistä, ja käyttäjät eroteltiin toimeksiantajayrityksen mukaan. Erottelu 

toteutettiin LDAP-syntaksilla AD:n OU-rakenteiden mukaan, ja kuvassa 8 on 

myös esitetty LDAP-syntaksi, joka hakee vain käyttäjätyypin objektit.  

 

 

Kuva 8. LDAP-Syntaksi käyttäjistä.  

SCCM:n tietokannasta tuotiin tiedot laitteista, laitteen osista ja sovelluksista sekä 

käyttäjätileistä. SCCM:n käyttäjä datalle tehtiin oma objekti erotettuna AD:n 

käyttäjästä.  Insightin SCCM lisäosassa on määritelty, mitä attribuutteja 

SCCM:stä rekisteriin voi tuoda (Riada 2019b). Näissä attribuuteissa ei ole 

ChassisType arvoa, jota käytetään SCCM:n omassa raportoinnissa koneiden 

tyyppien lajitteluun. Koska arvoa ei Insightiin saa tuotua, ei tietokoneita pystytty 

lajittelemaan pöytäkoneisiin ja kannettaviin, mikä olisi toimeksiantajalle suuri 

tarve. Ongelmakohdasta tehtiin raportti palveluntarjoajalle, jonka kautta tehtiin 

kehityspyyntö Riadalle, että ChassisType attribuutti saataisiin tulevassa Insight 

versiossa tuotua rekisteriin.  
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Kuva 9. SCCM Import tietokone objektin attribuutteihin.  

Sovelluksia tuodessa rekisteriin kävi ilmi, että kysely tuo jokaisen koneen 

jokaisen sovelluksen rekisteriin, ja sadat tuhannet sovellusobjektit tukkivat 

järjestelmää. Hallintaa helpottamaan muutettiin sovellusten tuontikyselyä niin, 

että rekisteriin tuodaan vain ei-Windows-peräiset sovellukset, koska ne ovat 

koneelle asennettuja ei-natiiveja sovelluksia, ja sovellusten määrääväksi 

attribuutiksi määriteltiin sovellusten nimi. Tämä kysely on esitelty kuvassa 10. 

Nimen ollessa määräävä attribuutti tuo kysely rekisteriin vain yhden objektin per 

sovellus, eikä samaa sovellusta montaa kertaa.  

 

Kuva 10. Sovellusten tuontiasetukset.  

HR-ohjelma Sympan integrointi Insightiin suoraan ei ollut mahdollista. Tästä 

syystä Sympassa olevat henkilötiedot tuotiin ensin Active Directoryyn 

määritettyihin kenttiin, ja näistä kentistä tiedot tuotiin LDAP-kyselyllä 

käyttäjäobjekteihin.  
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5.4 Manuaalinen Data 

 

Kaikkea haluttua dataa Insightiin ei voida tuoda tietokantakyselyillä tai samoista 

tietolähteistä. Tällaista dataa on esimerkiksi muut laitteet kuin tietokoneet ja 

hallintaa varteen luodut objektit kuten toimipisteet.  

Toimipisteitä varten luotiin CSV-tiedosto, johon asetettiin halutut otsikkoarvot 

toimipisteistä, kuten toimipistetunnukset ja -koodit sekä osoitteet. Tiedostoon 

sitten syötettiin käsin toimipisteiden tiedot, ja se tuotiin Insightiin ja halutut arvot 

asetettiin toimipisteobjektien attribuutteihin.  

Manuaalisesti tiedot tuotiin myös laitteista, joissa ei SCCM:n raportointia ollut. 

Näitä laitteita olivat tabletit, verkkotukiasemat ja tulostimet. Tiedot saatiin 

tuottamalla laitteiden hallintaohjelmista CSV-tiedostot, ja tuomalla niistä tiedot 

rekisteriin, minkä määritys on näkyvillä kuvassa 11.  

 

Kuva 11. CSV-tiedostosta datan tuominen. 

Dataa haluttiin tuoda ja hallita myös yrityksen puhelimista, mutta puhelimilla ei 

ollut keskitettyä hallintaohjelmaa tai listaa, mistä tietoja olisi saanut. 

Toimeksiantaja päätti ottaa käyttöön ulkoistetun keskitetyn mobiililaitehallinnan, 

jotta mahdollisesti tulevaisuudessa dataa mobiililaitteista saataisiin rekisteriin 

käytettäväksi ja hallittavaksi.  
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5.5 Objektien linkitys 

 

Objektien hallinnan ja kokonaisuuksien hahmottamisen avuksi Insight 

mahdollistaa objektien linkityksen toisiin objekteihin ja attribuuttien arvojen 

asettamisen toisiksi objekteiksi. Linkitykset kuvaavat esimerkiksi 

omistajuussuhteita, sijainteja ja sisältöjä. Linkitykset luodaan IQL-kielen 

syntakseilla, sekä kuten kuvasta 5 näkyy, asettamalla objektityypin attribuutin 

arvoksi jonkin toisen objektityypin.  

Käyttäjän tietojen yhdistämiseksi AD:sta ja SCCM:stä, linkitettiin käyttäjäobjektit 

toisiinsa sAMAccountName-arvolla, joka on käyttäjän kirjautumisnimen arvo, ja 

se löytyy molemmista lähteistä. SCCM-käyttäjän linkittäminen käyttäjän laitteisiin, 

eli tietokoneisiin, joihin hän on kirjautunut, toteutettiin syntaksilla ”Id” IN 

(${Systems${0}}) kuvan 12 mukaisesti. Tällä haetaan kaikki tietokoneet, joiden Id 

löytyy käyttäjän kirjautumisdatasta, joten attribuutin arvona voi olla useampi laite.   

 

Kuva 12. SCCM-Käyttäjän linkitykset. 

Kuvassa 13 on esitetty tietokoneisiin tehdyt linkitykset SCCM:stä tuotuihin muihin 

laitteen osiin. Linkityksissä on käytetty SCCM:n Resource ID-arvoa, joka on 

yksilöivä tunniste SCCM:n arvoille, ja se on tuotu arvoksi jokaiselle objektille, 

jonka tiedot on tuotu SCCM:stä. Linkityksen syntaksi on ”Resource Id” = 

${Attribuutti}, joka hakee objektityypille arvoksi määritetystä toisesta 
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objektityypistä objektia, jossa on kyseinen yksilöivä Resource Id. Näin jokaisella 

laitteella on siihen yksilöity IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja keskusyksikkö.  

 

 Kuva 13. Tietokone objektin linkityssyntaksit.  

Laitteiden ja käyttäjien linkittämiset oikeisiin toimipisteisiin tehtiin asettamalla 

toimipisteille attribuuttiarvoja, jotka vastasivat HR-järjestelmän toimipisteiden 

nimiä tai laitteiden nimeämiskäytäntöjä. Kuvasta 13 on näkyvissä, kuinka 

tietokoneeseen on linkitetty sen toimipisteen sijainti Abbrevation tai ATP arvoilla, 

jotka ovat toimipisteiden objekteille asetettuja lyhennekoodeja. Syntaksissa myös 

määritettiin linkitykseen arvoksi toimipisteen nimi Name-arvolla, eikä 

linkityskoodia, jotta attribuutin arvoksi näkyy sijainti eli toimipisteen nimi. 

Käyttäjissä syntaksi ja käytäntö oli sama.  

 

5.6 Datan Synkronointi 

 

Jotta rekisteristä ja sen sisältämästä datasta saadaan eniten arvoa ja tietoa, 

täytyy datan olla ajantasaista ja oikeaa. Tätä varten sekä automaattisesti tuotava 

että manuaalinen data täytyy olla synkronoitu siihen liittyvien muutosten mukaan 

jatkuvasti.  

Insight käyttää tehtävien ja komentojen ajastamiseen cron-lausetta. Cron on 

Unix-pohjaisille käyttöjärjestelmille suunniteltu ajastuspalvelu, joka on kuuden tai 

seitsemän lausekkeen muodostama merkkijono. Jokainen näistä lausekkeista 

kuvaa yksittäistä yksityiskohtaa ajastuksessa, ja ne ovat eroteltuina välilyönneillä. 

Jokainen lause voi sisältää mitä vain ennalta määritetyistä cron arvoista tai niiden 

yhdistelmistä. (Oracle 2019.) 

Tietolähteiden automaattista synkronointia varten määritetty cron lause on 

esitetty kuvassa 14. Lause on 6-merkkinen merkkijono, ja jokainen merkki vastaa 
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omaa lausettaan ajastuksessa, jotka ovat järjestyksessä nämä: sekunnit, 

minuutit, tunnit, kuukauden päivä, kuukausi, viikonpäivä, vuosi. Merkkijonossa 

olevat numerot vastaavat kyseisen lauseen ajanmäärettä. *-merkki vastaa 

kaikkia mahdollisia arvoja, eli esimerkiksi jokaista viikonpäivää. ?-merkki kuvaa 

taas aikaa, millä ei ole mitään eritystä arvoa, esimerkiksi kun kuukaudella tai 

vuodella ei ole väliä. (Atlassian 2019e.)  

 

Kuva 14. Cron lause. 

Määritetty lause vastaa siis lausetta, joka ajastaa synkronoinnin tapahtumaan 

joka päivä kello 4.15 aamulla, riippumatta kuukaudesta tai vuodesta. Näin joka 

päivä tietolähteistä saadaan uusi ja totuudenmukainen data rekisteriin jatkuvasti, 

eivätkä synkronoinnit hidasta rekisteriä työaikana.  

Manuaalisesti tuodun datan synkronointi täytyy tehdä myös manuaalisesti. 

Tietolähteinä olevat CSV-tiedostot täytyy päivittää vastaamaan uusia arvoja, ja 

lisätä ne tuontikyselyihin uudelleen. Hallintaohjelmista voi joko tuottaa uudet 

CSV-tiedostot, joilla vanhat korvataan, tai vanhat tiedostot voi ladata rekisteristä 

muokkausta varten, ja korvata sitten uudella tiedostolla. Synkronointi vaatii, että 

henkilöt, jotka ovat vastuussa siitä saavat tiedot muutoksista, ja suorittavat 

manuaaliset muutokset, kun niille on tarve.  

 

5.7 Jira Service Desk integrointi 

 

Insightin ollessa Jiran lisäosa voidaan rekisterissä olevaa dataa ja objekteja 

käyttää hyödyksi ja osana Jiran Service Deskiä. Näin saadaan rekisterillä 

tuotettua arvoa ja hyötyä prosesseille, jotka pyörivät Service Deskin 

ympäristössä. Insightin avulla voidaan luoda automaattisia ja interaktiivisia 

kenttiä tiketteihin, jotka sisältävät objekteja tai niiden attribuutteja.  
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Service Deskin käyttöä ja tietojen yhdistämistä varten, käyttäjäobjekteista luotiin 

yksi yhteinen objektityyppi, Master User. Tähän objektityyppiin yhdistettiin AD:sta 

ja SCCM:stä tuodut käyttäjien tiedot, jotta ne saatiin saman näkymän ja objektin 

alle helpottamaan tiedon hallintaa ja hakua. Jira-käyttäjät yhdistettiin näihin 

Master User-objekteihin, jotta käyttäjien tiedot saataisiin tuotua tukiportaaliin 

käytettäväksi.  

Jiran tukipyynnöistä yleisimpään pyyntötyyppiin, joka on yleinen IT-tuki, lisättiin 

kuvassa 15 näkyvät kolme uutta kenttää, jotka hakevat tietonsa Insightista. 

Käyttäjän laitteet-kenttä hakee raportoivan käyttäjän omat laitteet, eli laitteet, 

johon hän on itse kirjautunut automaattisesti, ja käyttäjä voi valita sieltä 

laiteobjektin tiketille, jos ongelma koskee jotain hänen omaa laitettaan. 

Toimipisteen valinnassa käyttäjä valitsee toimipisteensä objektin, ja jos pyyntö 

koskee jotain toimipisteellä sijaitsevaa muuta laitetta, tuo toimipisteen laitteet 

kenttä automaattisesti listaan kaikki siihen toimipaikkaan linkitetyt laitteet.  

 

Kuva 15. Tiketin luomisen Insight-kentät 

Luodulla tiketillä on näkyvillä siihen linkitetyt objektit laitteesta ja toimipisteestä. 

Tiketit joihin esim. toimipiste määritetään, näkyvät rekisterissä myös objektiin 

linkitettyinä, joten rekisteristä voi tarkastella toimipisteittäin olevia tikettejä ja 

niiden tilaa kuten kuvassa 16 on esitetty. Tiketillä olevia objekteja voi klikata, mikä 

tuo objektin tiedot esiin, mistä ratkaisija saa tarvittavat tiedot esimerkiksi 

laitteesta. Laitteen verkkosovittimen arvo eli IP-osoite asetettiin automaattisesti 

tulemaan näkyviin tiketille objektin viereen, koska se on tieto, jota ratkaisijat lähes 

aina tarvitsevat. Tiketillä luotiin myös syntymään automaattinen read-only kenttä 

tiketin raportoijan käyttäjäobjektista. Näin tiketin ratkaisija saa tarvittavat tiedot 

raportoijasta, jos niitä ei ole tukipyynnössä määritelty. Samalla keinolla kuten 

laiteobjektin kentässä, tuotiin käyttäjän puhelinnumero automaattisesti näkyville 

tikettiin käyttäjän tietoihin, koska se on yleisesti tärkeä tieto ratkaisijalle.  
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Kuva 16. Objektiin linkitetyt tiketit. 

 

5.8 Automaatio  

 

Automaatio on yksi pääkeino kehittää prosesseja ja niiden osia. Insightissa on 

mahdollista luoda sääntöjä, joiden täyttyessä suoritetaan automaattisia 

komentoja, kuten automaattisten tikettien luominen ja sähköpostin lähettäminen. 

Tiketeille pystytään myös asettamaan automaattisia kenttiä, kuten edellisessä 

kappaleessa esitettiin.  

Tiketin avaukseen luotu kenttä toimipiste-objektista muutettiin automaattiseksi 

kentäksi, kuten raportoijan käyttäjätiedot tuova kenttä. Näin tiketin luonnista 

saadaan entistä helpompaa ja yksinkertaisempaa raportoijalle, ja toimipiste-tieto 

saadaan aina tikettiin mukaan.  

Toiselle tikettityypille, hyväksymisen vaativalle tukipyynnölle asetettiin myös oma 

automaatiokenttä. Käyttäjäobjektille luotiin attribuutti esimies tiedosta, ja HR:n 

kautta AD:sta tuotiin tieto henkilön esimiehestä. Tieto linkitettiin esimiehen 

käyttäjäobjektiin, ja näin saatiin esimiehen hyväksymistä vaativiin tiketteihin 

lisättyä tämä esimies, ilman että raportoijan sitä itse tarvitsee laittaa.  

Kuvassa 17 on esitetty sääntö, joka on luotu käyttäjien hallintaa varten. Sääntö 

koostuu kolmesta vaiheesta: säännön laukaisusta, sen edellytyksistä ja 

toiminnosta. Kuvasta 17 voi nähdä, että luotu sääntö asetettiin tapahtumaan, kun 

objektit päivittyvät. Säännön laukaisija voisi olla myös esimerkiksi muutos 

objektiin, objektin poisto tai cron-lause, joka tarkistaisi säännön ajastetusti. 

Säännön laukaisua cron-lauseella testattiin, koska se olisi varmempi tapa 

suorittaa sääntö, mutta kirjoitushetkellä sitä ei sääntöön ole asetettuna. Säännön 

edellytykset määritettiin IQL-syntaksin IF-lauseella. Kun sääntö pyörähtää 
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käyntiin ajastetusti, se tarkastaa AD käyttäjä-objektit, joissa account expires-arvo 

on menossa päivän sisässä umpeen. Säännöllä tutkitaan siis poislähtevien tai 

umpeutuvien käyttäjätilien tilannetta.  

 

Kuva 17. Automaatiosääntö 

Jos säännön edellytykset täyttyvät, se suorittaa siihen määritellyn 

automaatiotoiminnon, joka on esitetty kuvassa 18. Sääntö luo tiketin Jiraan, ja 

osoittaa sen automaattisesti määrätylle henkilölle, joka tässä testissä olen minä. 

Tikettiin voi asettaa sen laukaisevan objektin attribuutteja syntaksilla 

${Attribuutti}, ja ne tulevat näkyvään tiketille. Tässä säännössä käyttäjätilin nimi 

tulee tiketille näkyviin, jotta sen ratkaisija tietää, mikä käyttäjätili vaatii 

toimenpiteitä. Jokainen objekti joka säännön laukaisee synnyttää oman tikettinsä. 

Sääntöön lisättiin myös syntaksi sähköposti-attribuutin tarkistamisesta, ja se 

kohdistettiin AD-käyttäjä objekteihin, joka on näkyvillä kuvassa 19. Näin saadaan 

luotua tiketit vain niistä käyttäjistä, joilla on sähköpostilisenssit käytössä. Sääntö 

muutettiin, jotta IT-tuen jono ei turhaan tukkeudu poistuvien käyttäjien tiketeistä, 

jotka eivät vaadi toimenpiteitä.  
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Kuva 18. Automaattinen tiketti.  

 

 

Kuva 19. Sähköposti-attribuutin syntaksi.  

 

 

6 Tulokset 

 

Tutkin rekisterin hyödyn tuottamista prosesseille tarkastelemalla ja testaamalla, 

voiko rekisteri ja sen sisältämä data olla apuna prosessien eri rooleille, 

resursseille tai tehtäville. Hyötyjä prosesseille saadaan automatisoimalla 

tehtäviä, poistamalla turhia tehtäviä ja välikäsinä toimiva rooleja, sekä resurssien 

eli prosesseissa käsiteltävien tietojen todenmukaisuudella ja saatavuudella. 

Tämä luku sisältää tulokset kappaleessa 4 esiteltyjen prosessien 
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hyödyttämisestä järjestelmärekisterin avulla ja kuvataan tutkittavien prosessien 

toteutuneita ja potentiaalisia kulkuja. 

 

6.1 Laitteiden elinkaari 

 

Laitteiden elinkaaren hallinnan hyödyttämisen tukena toimii vahvasti Insightin 

raportointimahdollisuudet, jotka on esitetty kuvassa 20. Raportoinnilla pystytään 

tuottamaan erilaisia raportteja ja listoja rekisterin objekteista ja niiden tiedoista, ja 

sillä pystytään tuottamaan hyötyä ja arvoa muihinkin prosesseihin. Yksinkertaisia 

raportteja hyödyttämään tätä prosessia ovat attribute value count-raportti 

laitteiden malleista, jolla saadaan tietoa kaikista käytöstä olevista laitemalleista, 

ja issue count-raportti, jolla voidaan saada tietoa tiettyä laitetta tai laitemallia 

koskevista tiketeistä tietyllä aikavälillä. Nämä raporttityypit ovat näkyvillä kuvassa 

20. 

Raporteista täyden hyödyn saaminen vaatii niiden analysointia ja tutkimista 

pidemmällä aikavälillä. Näin pystytään tutkimaan luotujen tikettien määrää 

laitteista ja analysoimaan mahdollisia trendejä siitä, minkä ajan jälkeen laitteet 

alkavat tuottaa tikettejä, ja pystytäänkö analyysin avulla laskemaan ennakoivasti 

tiettyjen laitemallien elinkaarta. Insightissa on myös mahdollista luoda omia 

raportteja skriptien ja liitettävien Jiran pienoisohjelmien avulla (Riada, 2019c.) 

Tarkempia ja yksityiskohtaisempia raportteja on mahdollista luoda ja kehittää, jos 

niille on tarve ja niihin halutaan laittaa resursseja. 
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Kuva 20. Raporttimahdollisuudet Insightissa.  

Laitteilla on rekisterissä myös SCCM creation date -attribuutti, joka kertoo, milloin 

laite on otettu yrityksessä käyttöön ja lisätty SCCM:n raportointiin ja jakeluun. 

Koska SCCM ei ole ollut käytössä yrityksessä pitkään, ei kaikilla vanhemmilla 

laitteilla ole oikeaa arvoa tällä attribuutilla, vaan sen arvo on milloin SCCM on 

jaettu laitteille. Uusimmilla laitteilla vuodesta 2018 eteenpäin arvo on oikea. Tällä 

arvolla voidaan myös laskea laitteiden elinkaarta, kun nähdään aika, milloin laite 

on otettu käyttöön, ja milloin se alkaa tuottaa ongelmia. Pidemmällä aikavälillä 

arvoa ja elinkaarta voidaan seurata ja laskea, ja on mahdollista sitten luoda 

automaattisia sääntöjä ympäristöön. Säännöt tutkisivat ja etsisivät laitteitta, joissa 

havaittu ja määritetty elinkaari alkaa loppua. Säännön syntaksi olisi kysely, jossa 

etsitään laitteita, joiden SCCM creation date -arvo on jonkun tietyn ajan päässä, 

esimerkiksi 3 vuotta. Näin voitaisiin tehdä ennakoivia toimenpiteitä laitteisiin, 

ennen kuin käyttäjä alkaa siitä raportoimaan.  

Prosessin potentiaalinen tavoitetila ja on kuvattu kuvassa 21. Siitä voi nähdä, että 

muutoksia kuvan 3 alkutilaan ovat epävarman aloituksen muuttaminen 

automaattiseksi tehtäväksi, ja IT-tuen tietojen etsimisen tehtävän puuttuminen, 
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koska rekisteri tuo tarvittavat tiedot tiketin mukana. Tämä poistaa myös väärän 

hälytyksen mahdollisuuden prosessista.  

 

Kuva 21. Laitteen elinkaaren päättymisen tavoitetilan kuvaus. 

 

6.2 Käyttäjien hallinta 

 

Suurin etu käyttäjien hallinnan hyödyttämiseen saatiin siitä, että 

henkilöstöhallinta ja IT ovat nyt yhteyksissä toisiinsa. HR-järjestelmän tietojen 

siirto AD:hen ja sitä kautta rekisteriin tuo tarvittavat henkilötiedot IT-tuelle 

käytettäväksi.  

Poistuvien käyttäjien prosessin hyödyttämiseksi luotiin luvussa 5.8 esitelty 

automaatiosääntö. Sääntö luo automaattiset tiketit poistuvista käyttäjistä päivää 

ennen, jotta IT-tuki voi varautua tarvittaviin toimenpiteisiin. Nykyinen prosessin 

kulku on kuvattu kuvassa 22. Prosessin epävarma aloitus ja tietojen keräyksen 

tehtävä ovat poissa. Sääntöä on mahdollista kehittää ja muuttaa tarpeen mukaan. 

Automaattisäännön voi luoda samalla esitetyllä tavalla myös muista 

käyttäjänhallinnan prosesseista, kuten toimipaikan tai työkuvan muutoksesta 

yrityksen sisällä. Sääntö laukeaisi, kun käyttäjän toimipiste- tai titteli-attribuutit 

vaihtuvat. Näin IT-tuki saisi tästäkin automaattisesti tiedon, ja pystyisi tekemään 

tarvittavat muutokset esimerkiksi käyttäjätilien oikeuksiin.  
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Kuva 22. Käyttäjän poistumisen uusi prosessi.  

 

6.3 Varastonhallinta 

 

Järjestelmärekisterin käyttöönoton aikana tutkin mahdollisuuksia 

varastonhallinnalle Insightissa. Potentiaalinen mahdollisuus hyödyttää varaston 

laitteiden kirjausta ja rekisteröintiä olisi luoda varaston laitteille oma objektityyppi 

tai jopa kokonaan oma skeemansa, ja manuaalisesti kirjata ja tuoda laitteet ja 

tiedot niistä objekteihin, jonka prosessi on kuvattu kuvassa 23. Tämä kuitenkin 

olisi vastoin juuri sitä, mihin rekisterillä ja prosessien hyödyttämisellä pyritään. 

Jos tietojen keräys ja päivitys olisi täysin manuaalista työtä, olisi rekisteri vain 

alusta näille tiedoille, ja kokonaan manuaalisen päivittämisen armolla, joten 

tiedon todenmukaisuus voisi kärsiä, jos jotain unohtuu kirjata tai kirjataan väärin.  

 

Kuva 23. Varasto-objektin lisäys -prosessin kulku mahdollisuus.  
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Paremmaksi vaihtoehdoksi päädyttiin luopumaan IT-varastosta kokonaan. 

Laitteita ei varastoida ollenkaan, vaan niitä tilataan toimittajalta tarpeen mukaan 

tilauskohtaisesti. Näin säästytään varastojen kirjauksilta ja niihin kirjauksiin 

luottamisesta, ja mahdollisesti voidaan vaikuttaa kustannuksiin tilaamalla vain 

tarvittavia laitteita ja osia, eikä varastoida turhaan ylimääräistä. Varastonhallinta 

vaatisi hyvän varaston ja oman varastonhallintaohjelman, jos sitä haluttaisiin 

kehittää ja hyödyntää.  

 

6.4 Laitehankinta 

 

Laitehankinnan tavoitetila oli vahvasti kytköksissä varastonhallinnan tavoitetilaan 

ja tavoitteisiin. Jos varastonhallinnassa olisi otettu käyttöön varasto-objektit ja 

niiden tiedot olisivat oikein, olisi mahdollista luoda automaatio tarkistamaan 

varastotilanteen uusien tilausten yhteydessä. Tämä potentiaalinen prosessin 

kulku on kuvattuna kuvassa 24, vaikka se ei toteutunutkaan. Automaatio olisi 

syntaksi, joka uuden tilauksen saapuessa tarkistaisi varaston laitteiden objektien 

tilan, eli olisiko korvaavaa tai uutta laitetta varastossa valmiina vai täytyisikö se 

tilata. Tämä vaatisi varastohallinnan lisäksi vakioidut laitteet, mitkä vielä saattavat 

olla tapauskohtaisia. Mahdollinen hyöty voitaisiin nähdä prosessin lyhyessä 

kulussa, kun varasto-objektit vastaavat hankittavaa laitetta. 

 

Kuva 24. Laitehankinnan prosessi varastonhallinnan avulla. 

Service Deskiin luodut kentät ja rekisterin tuottamat tiedot tuottavat kuitenkin 

hyötyä laitetilauksille, jotka tulevat tikettien kautta. Tikettien käsittelijä saa 
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tarvittavat tiedot vanhasta laitteesta, jos tilaus on korvattavaan laitteeseen. 

Tilausten yhdistämiseen tilauslistojen luomiseksi ei löydy Insightista keinoa, mikä 

olisi tärkeä hyödyn tuottaja tilausprosessille, sillä se mahdollistaisi yksittäisten ja 

irrallisten prosessien yhdistelemisen. Tällöin kuvan 24 kuvauksessa laitteen 

tilaus tehtävä sisältäisi aliprosessin, joka olisi tilauslistan luominen.  

 

 

7 Pohdinta 

 

Tämä luku sisältää johtopäätökset järjestelmärekisterin 

jatkokehitysmahdollisuuksista, sekä opinnäytetyön yhteenvedon ja pohdinnan 

omista opeista ja kokemuksistani.  

 

7.1 Jatkokehitys 

 

Opinnäytetyössä kuvattujen ominaisuuksien ja toimintojen lisäksi Insight tarjoaa 

paljon jatkokehitysmahdollisuuksia ja potentiaalia minun mielestäni. Projektin 

laajuutta rajasi siihen varattu aika ja käyttöönotto.  

Insightiin on saatavilla muitakin lisäosia kuin vain SCCM lisäosa, jotka 

mahdollistavat datan tuomisen eri lähteistä. Jos rekisteriin on tarve tuoda lisää 

dataa jostain muusta master data lähteestä, voi sen mahdollistavan lisäosan 

hankkia osaksi Insightia.  

Luvussa 5.4 kerrottiin, kuinka puhelimien hallinta-toiminto rekisterissä hylättiin 

toistaiseksi. Jos puhelimet ja muut mobiililaitteet asetetaan ulkoiseen hallintaan, 

voi sieltä löytyä mahdollisuudet tuoda niiden data rekisteriin käytettäväksi. 

Samalla pohjalla myös muut laitteet, jotka rekisterissä eivät vielä ole, ovat 

mahdollisia saada sinne, jos niille saadaan vastaava hallinta.  

Service Deskin puolelle on mahdollista lisätä kenttiä auttamaan tikettien 

luomisessa ja ratkaisussa tarpeiden mukaan. Tähän liittyy myös tukipyyntö 

tyyppien kehitys ja korjaus nykyisistä, jotta voidaan osoittaa oikeat ja tarvittavat 

Insight-kentät tiettyihin pyyntötyyppeihin, mikä IT-tuella on jo työn alla. 
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Automaatiosääntöjä voidaan luoda auttamaan muissa prosesseissa tarpeen 

mukaan, jos tarvittavat toiminnallisuudet on mahdollista automatisoida IQL-

syntakseilla tai skripteillä.  

 

7.2 Yhteenveto 

 

Opinnäytetyön teon aikana olen oppinut ymmärtämään Jira Insightin toimintaa ja 

käyttöä ja sen tukea Jira Service Desk -järjestelmälle. Olen myös oppinut 

hahmottamaan ja tunnistamaan prosessien kehityskohtia ja -keinoja. Koska olin 

itse työskennellyt jo ennen projektin aloittamista yrityksen IT-tuessa ja käytin Jira 

ympäristöä, koin aiheen ja toimeksiannon mielenkiintoiseksi ja hyödyttäväksi 

myös oman työympäristöni tueksi. Opinnäytetyössä tutkittiin järjestelmärekisterin 

hyötyä vain neljälle esivalitulle prosessille, mutta IT-tuessa on muitakin 

prosesseja, joita rekisterillä voitaisiin hyödyttää. Olenkin esitellyt 

järjestelmärekisteriä ja sen toimintaa muille tietohallinnon jäsenille, ja pyytänyt 

heitä tutustumaan siihen ja kysymään kysymyksiä sekä etsimään mahdollisia 

käyttökeinoja sille. Insightia ollaankin ottamassa käyttöön myös tuotehallinnassa. 

Jatkokehitysmahdollisuuksia esiteltiin jo luvussa 7.1 

Niin kuin JUHTA:n prosessien kehittämisen määritelmässä esitettiin, 

opinnäytetyössä tutkittavien prosessien kehitys alkoi ongelmista, jotka 

prosesseissa havaittiin. On tärkeää tunnistaa ongelmat ja virheet prosesseissa, 

jotta kehitystoimeenpiteet voidaan aloittaa. Opinnäytetyössä oli tärkeää tietää 

prosessien alkutila, ja tunnistaa epäkelvollisia toimintoja, ja tätä auttoi se, että 

työskentelen itse näissä prosesseissa. Prosessien avaaminen ja tutkiminen 

monesta kulmasta mahdollistaa arvon lisäämisen ja hyödyn tutkimisen monesta 

eri näkökulmasta. Hyödyn tuottamista prosesseihin tutkittiin eri rooleihin, kuten 

IT-tukeen tai prosessien asiakkaille, ja prosessien eri tehtäviin ja resursseihin. 

Vaikka täydellistä tavoitetilaa ei saavutettu, löydettiin hyötyjä prosessien eri osiin.  

Järjestelmärekisterin käyttöönotto viivästyi alkuperäisistä suunnitelmista johtuen 

ongelmista eri kehitysvaiheissa ja organisaatiomuutoksista, jotka vaikuttivat 

tiedon linkityksiin ja lähdedataan. Ongelmat toivat esille sen, että 

järjestelmärekisterin ollessa alusta eri tietolähteille se on hyvin herkkä ja 
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haavoittuvainen muutoksille datalähteissä. Käyttöönotossa täytettiin silti projektin 

päätavoitteet. Rekisteriin saatiin haluttu data, eli tietopääoma, ja siitä pystytään 

tuottamaan liiketoimintadataa ja käyttämään sitä myös IT-tuen tukena. 

Käyttöönotossa ja ongelmien ratkaisussa sain paljon apua palveluntarjoajalta 

Ambientialta työn aikana.  

Alla on vielä visuaalinen graafi ilmentämässä rekisterin skeeman sisältöä. Se 

kuvaa objektityyppien periytymissuhteita ja linkityksiä, ja luo kokonaiskuvan 

rekisterin sisällöstä ja yrityksen tietopääomasta.  

 

Kuva 25. Skeeman sisältö.  
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