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Tutkielman tarkoituksena on tutkia Information Technology Infrastructure Lib-
rary (ITIL) -viitekehyksen mukaisen ongelmanhallintaprosessin kriittisiä menes-
tystekijöitä. ITIL-viitekehys on laajasti käytetty kokoelma parhaita käytäntöjä IT-
palvelunhallintaan, joita voidaan soveltaa kuhunkin organisaatioon sopivaksi 
tarpeiden mukaan. Ongelmanhallintaprosessi on yksi palvelunhallinnan proses-
seista, jolla on tärkeä rooli insidenttien eli tapahtumien juurisyiden tutkinnassa. 
Ongelmalla tarkoitetaan yhden tai useamman tapahtuman tarkempaa juurisyytä. 
Ongelmanhallinnan keskeinen tehtävä on juurisyiden löytäminen ja poistaminen. 
 
Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään ITIL -viitekehykseen ja ongelmanhallinta-
prosessiin sekä aiemmissa tutkimuksissa löydettyihin haasteisiin ja kriittisiin me-
nestystekijöihin. Tutkielman empiirisessä osassa pyritään tapausyrityksessä suo-
ritettujen asiantuntijahaastattelujen avulla löytämään ongelmanhallintaproses-
sin kriittiset menestystekijät. Tutkimuksessa löydettiin kriittisiä menestysteki-
jöitä kahdeksan kappaletta: ongelma-käsitteen ja ongelmanhallintaprosessin ym-
märtäminen, riittävät ja dedikoidut resurssit, johdon ja tekijöiden sitoutuminen, 
rajapinta muutostenhallintaan, tunnettujen virheiden tietokanta, työkalun tuki 
prosessille, syötteet prosessin käynnistymiselle ja prosessiomistajan vahva rooli. 

Asiasanat: ITIL, tapahtuma, ongelma, palvelunhallinta 



ABSTRACT 

Sajaniemi, Jarni 
Critical success factors in ITIL -framework based problem management process: 
a case study in IT-service organization 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 68 p. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor: Pulkkinen, Mirja 
 
The focus of this thesis is on defining the critical success factors of Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL) Problem Management processes. The 
ITIL framework is widely used in the collection of IT Service Management best 
practices, which can be adapted to organizations based on their needs. The Prob-
lem Management process is one of the service operation processes and has an 
important role in analyzing root causes of incidents. A problem is defined as the 
root cause of one or several incidents. The Problem Managements main goal is to 
find and resolve root causes. 
The main focus of the literary review is to present in-depth knowledge of the ITIL 
framework and Problem Management process. The empirical part of this study 
focuses on finding the critical success factors of Problem Management processes 
by interviewing specialists, who work for company that use the ITIL. Eight criti-
cal success factors were found: understanding the concept of a problem and the 
Problem Management process, sufficient and dedicated resources, management 
and employee commitment, output to Change Management, existence of Known 
Error Databases, tool support for processes, triggers to start a process, and the 
strong involvement of the Process Owner. 
 
Keywords: ITIL, incident, problem, service management 
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LYHENNELUETTELO 

 
CAB= Change Advisory Board, muutoskomitea 
 
CCTA= Central Computer and Telecommunications Agency 
 
COBIT= The Control Objectives for Information and Related Technology, 
viitekehys hyvien tietohallintatapojen käytänteisiin 
 
CSI= Continuous Service Improvement, jatkuva palvelun parantaminen  
 
ECAB= Emergency Change advisory board, hätämuutoskomitea 
 
eTOM= Enhanced Telecom Operations Map, telekommunkaatioalalla  
käytetty viitekehys  
 
ICT= Information and Communications Technology, tieto- ja viestintä— 
teknologia 
 
ITIL=  Information Technology Infrastructure Library, IT-palvelunhallin-
nan parhaiden käytäntöjen ohjeisto 
 
ITSMF= IT Service Management Forum, kansainvälinen foorumi tietotek-
niikkaa liiketoiminnassaan hyödyntäville organisaatioille 
 
KEDB= Known Error Database, tunnettujen virheiden tietokanta 
 
KPI= Key Performance Indicator, keskeinen suorituskykymittari 
 
OGC= Office of Government Commerce, Iso-Britannian valtiovarainminis-
teriön virasto 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaatioteknologia on nykyään kasvavassa määrin kriittinen osa liiketoimin-
taa ja sillä on keskeinen rooli liiketoiminnan vaatimusten saavuttamisessa. Sen 
koordinoimiseksi tarvitaan prosessimaista lähestymistapaa, jotta IT-palveluiden 
koko elinkaarta voidaan hallita tehokkaasti. IT-palvelunhallintaa varten on kehi-
tetty useita viitekehyksiä, joista ITIL (Information Technology Infrastructure Lib-
rary) on yksi laajimmin omaksutuista. Se on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-
palveluiden koko elinkaaren hallintaan.  

Yksi ITIL:n elinkaarimallin vaiheista on palvelutuotanto, joka pitää sisäl-
lään palvelujen tuottamisen ja ylläpidon. Sen tehtävänä on varmistaa, että sovittu 
palvelutaso saadaan tuotettua ja ylläpidettyä. Yksi palvelutuotannon prosessi on 
ongelmanhallintaprosessi. Se vastaa insidenttien eli tapahtumien juurisyiden tut-
kinnasta. Päätarkoituksena on estää insidenttien ilmaantuminen tai minimoida 
sellaisten insidenttien vaikutus, jotka eivät ole estettävissä. (Best Management 
Practice, 2011a.) 

Tutkielman tavoitteena on esitellä ITIL–viitekehyksen mukainen ongel-
manhallintaprosessi ja sen merkitys palvelunhallintaan ja organisaation proses-
sikokonaisuuteen. Tutkimusongelmana on selvittää, mitkä ovat ITIL–ongelman-
hallintaprosessin kriittiset menestystekijät. Aliongelmana on selvittää, mitä teki-
jöitä näihin liittyy ja mitä haasteita voi seurata, jos näitä ei oteta huomioon. 

Tutkimuksen taustaa lähdetään aluksi selvittämään kirjallisuuskatsauksen 
avulla, jonka tarkoituksena on kartoittaa niitä haasteita ja kriittisiä menestysteki-
jöitä, joita kirjallisuudesta ja aiemmissa tutkimuksissa on löydetty. Tutkimuksen 
taustoitusta varten käydään läpi myös yleisesti ITIL-viitekehyksen, ja tarkemmin 
ongelmanhallintaprosessin osalta. Varsinaisessa empiirisessä osuudessa haasta-
tellaan erään ison tieto- ja viestintäteknologia ICT (information and communica-
tions technology) -alan yrityksen ongelmanhallintaprosessissa työskenteleviä 
asiantuntijoita ja kartoitetaan heidän kokemuksiaan ongelmanhallintaproses-
sista. Yrityksellä on vuosien kokemus ongelmanhallintaprosessin toteuttami-
sesta käytännössä ja vastaavaa tutkimusta ei kirjallisuudesta löytynyt. Tarkoituk-
sena on hakea empiirisellä tutkimuksella vahvistusta kirjallisuudesta löydettyi-
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hin kriittisiin menestystekijöihin sekä mahdollisesti löytää uusia näkemyksiä ai-
heeseen liittyen. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja se suoritetaan ta-
paustutkimuksena kohdeyrityksessä. Kyseisessä yrityksessä käytetään ITIL-vii-
tekehyksen mukaisia prosesseja kokonaisvaltaisesti. Haastateltavien henkilöiden 
oletetaankin antavan paljon arvokasta tietoa ongelmanhallintaprosessiin liittyen. 
Koska empiirisessä osassa pyritään tarkastelemaan, löytyykö kirjallisuudesta 
löydetyille kriittisille menestystekijöille tukea tapaustutkimuksen kohteena ole-
vasta organisaatiosta, voidaan tutkimus tulkita myös osaltaan teoriaa testaavaksi 
tutkimukseksi. 

 Tämän työn näkökulmana on prosessimainen työskentely ja kohteena on 
ulkoisille asiakkaille tuotettaviin palveluihin sovellettava ongelmanhallintapro-
sessi. Tiedonhankintatapana käytettiin teemahaastattelua, missä teemat valikoi-
tuivat prosessin tärkeimmistä vaiheista sekä käyttöönottovaiheesta. Teemoiksi 
valikoituivat: prosessin implementointi ja käyttöönotto, prosessin aktiviteetit, 
prosessi käytännössä, rajapinnat muihin prosesseihin, prosessin maturiteetti or-
ganisaatiossa, päällekkäiset prosessit ja proaktiivinen ongelmanhallintaprosessi. 
Tutkimustulosten analysointiin käytettiin adaptaatiota Milesin ja Huberman 
mallista. Se koostuu karkeasti kolmesta vaiheesta: aineiston pelkistämisestä, ryh-
mittelystä ja kategorioiden luomisesta.  

Johdantoa seuraavassa luvussa (2) esitellään aluksi prosessiviitekehysmal-
lien taustaa ja tärkeimpiä käsitteitä. Tämän jälkeen taustoitetaan ITIL-viiteke-
hystä ja sen elinkaarimallia tutustuen myös palvelunhallinnan ja hyvän hallinta-
tavan käsitteisiin. Tämän lisäksi etsitään perusteita sille, miksi ITIL -viitekehys 
on suosittu ja laajasti omaksuttu. Luvun kaksi keskivaiheilla käydään läpi ITIL-
viitekehyksen käyttöönoton haasteita hyödyntäen useampia aikaisempia aihee-
seen liittyviä tutkimuksia. Luvun kaksi viimeiset alaluvut käsittelevät prosessi-
johtamista ja laadunhallintaa sekä kriittisen menestystekijän käsitettä prosessin 
näkökulmasta. 

Kolmas luku keskittyy kokonaisuudessaan ongelmanhallintaprosessiin. 
Aluksi hahmotellaan tarkemmin prosessin päämääriä ja tavoitteita sekä omista-
juutta ja hallinnointia. Tämän jälkeen esitellään prosessin aktiviteetit ja suoritus-
kykymittarit prosessin tehokkaaseen seurantaan. Omana alalukunaan esitellään 
ongelmanhallintaprosessin suhdetta ja rajapintoja muutosten- ja tapahtumanhal-
lintaprosesseihin ja esitellään tätä tukeva metamalli. Tätä seuraa ongelmanhal-
lintaprosessiin tiiviisti liittyvien tunnettujen virheiden tietokannan (Known Er-
ror Database, KEDB) ja konfiguraationhallinnan (configuration management) kä-
sitteiden esittely. Luvun lopussa esitellään viitekehyksen määrittelemät proses-
sin kriittiset menestystekijät sekä tutustutaan aiempiin ongelmanhallintaproses-
sin haasteita käsitteleviin tutkimuksiin.  

Neljännessä luvussa taustoitetaan aluksi tutkimuksen tavoitteet. Tätä seu-
raa kohdeyrityksen esittely ja ongelmanhallintaprosessin tarkempi kuvaus ky-
seisessä yrityksessä. Tämän jälkeen käsitellään ja perustellaan valittu tutkimus-
ote. Luvussa 4.5 esitellään haastateltavat henkilöt ja kerrotaan yksityiskohtaisesti 
haastattelujen käytännön toteutuksesta. Luvun neljä viimeisessä alaluvussa käy-
dään läpi aineiston analysointitapa ja yksityiskohtaisesti analysoinnin eri vaiheet.  
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Luku viisi sisältää tutkimustulokset. Kappaleessa 5.1 esitellään ensiksi koo-
tusti tutkimuksessa löytyneet kriittiset menestystekijät. Sitä seuraavissa yhdek-
sässä luvussa (5.2 - 5.9) käydään läpi yksityiskohtaisesti kukin löytynyt kriittinen 
menestystekijä ja siihen liittyvät taustat. Luvun viisi päättää alaluku, jossa esitel-
lään tutkimuksessa esiin nousseet asiat, joita ei rajauksen perusteella tulkittu 
kriittisiksi menestystekijöiksi, mutta joiden katsottiin olevan merkityksellisiä 
prosessin onnistuvuuden kannalta.   

Viimeistä edellisessä, luvussa 6 on vuorossa tutkimustuloksista tehtävien 
johtopäätösten esittely. Tässä luvussa peilataan saatuja tutkimustuloksia aiem-
mista tutkimuksista ja kirjallisuudesta löytyviin seikkoihin ja pohditaan tutki-
mustulosten merkitystä.  

Viimeisessä seitsemännessä luvussa on tutkielman yhteenveto, jossa kerra-
taan tutkielmassa läpi käytyjä ja esiin tulleita asioita sekä pohditaan tutkimuksen 
luotettavuutta ja mahdollisia rajoituksia. Lisäksi luvussa seitsemän pohditaan 
tutkimuksen aihepiiriä ja ehdotetaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.   

Tässä tutkielmassa on käytetty päälähteenä ITIL-viitekehyksen ja sen sisäl-
tämän ongelmanhallintaprosessin esittelyyn ITIL:n virallista ohjekirjastoa (Best 
Management Practice, 2011a), sekä tämän pohjalta tehtyä suomenkielistä Waka-
run (2012) ohjeistoa. Tutkielmassa käytetään Axeloksen (2011) julkaiseman sa-
naston mukaisia suomennoksia ITIL:n termeistä. 
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Tämä luvun tarkoituksena on tutustua prosessin ja viitekehyksen käsitteisiin ja 
antaa lukijalle yleiskuva ITIL - viitekehyksestä. Luvussa 2.2 käydään aluksi läpi 
ITIL:n historiaa ja yleisiä tavoitteita sekä esitellään viitekehykseen olennaisesti 
liittyvät palvelunhallinnan ja hyvän hallintatavan käsitteet. Tämän jälkeen pu-
reudutaan tarkemmin ITIL:n elinkaarimalliin. Luvussa 2.3 vertaillaan lyhyesti 
kahta viitekehystä, ITIL:iä ja eTOM:ia (Enhanced Telecom Operations Map) ja 
etsitään syitä, miksi ITIL on valikoitunut yhdeksi suosituimmista viitekehyksistä. 
Luvussa 2.4 esitellään aiemmista tutkimuksista esiin nousseita haasteita ITIL-vii-
tekehyksen käyttöönotossa. Näiden oletetaan antavan viitteitä myöhemmin tässä 
tutkielmassa tutkittuihin kriittisiin menestystekijöihin. Lukua 2.4 seuraavassa lu-
vussa (2.5) esitellään kriittisen menestystekijän käsite prosessin näkökulmasta. 
Viimeisessä luvussa (2.6) käydään tarkemmin läpi prosessijohtamisen ja laadun-
hallinnan käsitteet. 

2.1 Käsitteistö ja taustaa 

Best Management Practice (2011a) määrittelee prosessin joukoksi toisiinsa liitty-
viä toimintoja ja niiden suorittamiseen tarvittavia resursseja. Tavoitteena on tuot-
taa lopputulos, joka joko suoraan tai välillisesti aikaansaa arvoa asiakkaalle tai 
sidosryhmälle (Wakaru, 2012). IT-ympäristössä prosessiviitekehyksellä tarkoite-
taan yleisesti mallia, jolla toteutetaan IT-strateginen suunnitelma (Icasa, 2014). 
Sen tulisi sisältää IT-prosessien rakenne ja suhteet, omistajuudet, suorituskyvyn 
mittaaminen ja parantaminen, laatutavoitteet sekä suunnitelmia näiden saavut-
tamiseksi. Lisäksi sen pitäisi luoda integraatiota liiketoiminnan prosessien ja IT-
prosessien välille (Wakaru, 2012). IT-ympäristöön on tarjolla useita eri kansain-
välisesti tunnettuja viitekehyksiä, kuten mm. ITIL, eTOM, COBIT sekä standar-
deja, kuten ISO 9000,ISO/IEC 20000 ja ISO/IEC 27001. Viitekehysten ja standar-
dien käyttö vaihtelee hieman sitä mukaa, minkälaisessa ympäristössä toimitaan. 
ITIL–viitekehys tarjoaat parhaat käytänteet IT-palveluiden kokonaisvaltaiseen 
hallintaan eTOM:in keskittyessä enemmän telekommunikaatioalaan (Huang, 

2 PROSESSIVIITEKEHYS 
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2005). Cobit-malli tarjoaa viitekehyksen hyvien tietohallintatapojen käytänteisiin 
ja se kuvaa asiat liiketoiminnan näkökulmasta (Moeller, 2013). Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön hyväksymillä standardeilla varmistetaan viitekehysten 
toimivuus käytännössä. IT-palveluiden hallintaan on määritelty ISO/IEC 20000 
–standardisarja, ISO 9001:n keskittyessä laadunhallintaan ja ISO/IEC 27001:n tie-
toturvallisuuden hallintaan (Clifford, 2011; Cianfrani, Tsiakals & West, 2009; Cal-
der & Watkins, 2010). 

Prosessiviitekehysten soveltamisella pyritään organisaatioiden kilpailuky-
vyn lisäämiseen parantamalla niiden kykyä tuottaa sellaisia laadukkaita palve-
luita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita. Julkisesti tunnetut viitekehykset ja 
standardit ovat houkuttelevampia, ja yritysten tulisikin kehittää omaa tietämys-
tään näiden päälle. (Wakaru 2012.) ITIL on tällä hetkellä eniten hyväksytty lähes-
tymistapa IT-palvelujen hallintaan (Arraj, 2013). Tavanomaista on myös, että or-
ganisaatiossa sovelletaan tiettyä viitekehystä, mutta se validoidaan erillisellä 
standardilla. Esimerkiksi Dugmore (2011) kertoo ITIL:n käyttöä kartoittavassa 
tutkimuksessaan, että 23 prosenttia kyselyyn vastanneista auditoi ITIL:n mukai-
set prosessinsa ISO20000 standardilla. ISO 20000 standardin tavoitteena on edis-
tää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden IT- palveluiden tuottamista yhtenäis-
ten ja tehokkaiden prosessien avulla. Perimmäisenä tavoitteena on tuottaa liike-
toiminnan ja asiakkaiden tarpeet täyttäviä palveluita. (Clifford, 2011.) 

2.2 ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastucture Library) on alkujaan Iso-Britannian 
keskushallinnon CCTA:n (Central Computer and Telecommunications Agency) 
1980-luvulla kehittämä kirjasto parhaista ja hyväksi koetuista IT-alan käytän-
nöistä. Aluksi se oli tarkoitettu ohjeistukseksi Iso-Britannian hallituksen käyt-
töön, mutta myöhemmin se on levinnyt hyvinkin laajasti. ITIL tarjoaa testattuja 
käytäntöjä IT-palvelunhallintaan, joita voidaan soveltaa kuhunkin organisaa-
tioon sopivaksi niiden tarpeiden mukaan. Käytännöt perustuvat maailman joh-
tavien palvelutuottajien kokemuksiin ja näin ollen ITIL-ohjeistuksessa puhutaan-
kin yleisesti parhaista käytännöistä. ITIL on toimittajariippumaton ja sen omistaa 
Iso-Britannian hallituksen hallintovirasto (Cabinet Office). Sitä ei ole sidottu mi-
hinkään kaupalliseen omistusoikeuteen tai ratkaisuun. (Wakaru, 2012.)  

ITIL pyrkii vastaamaan liiketoiminnan haasteisiin informaatioteknologian 
näkökulmasta eli IT nähdään eräänlaisena mahdollistajana. Haasteina liiketoi-
minnassa nähdään erityisesti suorituskyvyn lisääminen, riskien minimointi vaih-
tuvassa liiketoimintaympäristössä, kustannusten minimointi sekä parempi takai-
sinmaksuaika. IT:n avulla pystytään vastaamaan näihin haasteisiin mm. sopeu-
tumalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin, optimoimalla kustannukset ja resurssit, 
sekä varmistamalla joustava ja vakaa IT-toimintaympäristö. (Wakaru, 2012.)  

ITIL on jatkuvan kehityksen kohteena. Viimeisin suurempi muutos toteu-
tettiin vuonna 2004, kun ITILv3 esiteltiin. Huomattavin muutos aiempaan versi-
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oon oli palvelun kokonaisrakenteen muuttaminen viiteen eri elinkaaren vaihee-
seen. Ongelmanhallintaprosessin periaatteet ja tavoitteet pysyivät kutakuinkin 
samoina (OGC 2007; Best Management Practice, 2011a). Ongelmanhallintapro-
sessin näkökulmasta päivityksiä on tullut ITILv3:n aikanakin. Vuonna 2011 esi-
telty päivitys toi viitekehykseen kuvauksen proaktiivisen ongelmanhallintapro-
sessin aktiviteeteista, konseptin ongelmien uudelleenluonneista sekä lisäyksen 
juurisyyn tutkimisen tekniikoista (IT-processmaps, 2016). 

ITIL:n haittapuolina on nähty, että se kuvaa sisällön, prosessit ja tarkoituk-
set korkealla, abstraktilla tasolla eikä tarjoa tietoa järjestelmäarkkitehtuurista ja 
työkalusta (Strahonja & Saletovic, 2007).  

 

2.2.1 Palvelunhallinta ja hyvä hallintatapa 

Wakaru (2012) määrittää palvelun ”tavaksi tuottaa asiakkaille arvoa helpotta-
malla asiakkaiden haluamien tulosten saavuttamista ilman että asiakas omistaa 
tähän liittyviä kustannuksia ja riskejä”. IT-palveluksi sanotaan palvelua, joka 
tuotetaan IT:n avulla yhdelle tai useammalle asiakkaalle (Wakaru, 2012). Palve-
lunhallinta on tuottajan resurssien ja kyvykkyyksien muuttamista arvoa tuotta-
viksi palveluiksi asiakkaille (Best Management Practice, 2011a). Se koostuu 
muustakin kuin palvelun ylläpitämisestä. Kullakin palvelulla tai prosessilla on 
elinkaari. Palvelunhallinta käsittää koko tämän elinkaaren aina strategian suun-
nittelusta toiminnan jatkuvaan parantamiseen (Cartlidge ym., 2007).  

Palvelunhallinnan lisäksi on syytä erottaa käsite hyvästä hallintavasta (IT-
Governance). Sillä tarkoitetaan sellaisia liiketoiminta- ja IT-johdon käyttämiä yh-
teisiä IT:n ohjaus-, valvonta-, raportointi- ja riskienhallintamenettelyitä, joilla 
varmistetaan IT-toiminnan kehittäminen, tuottaminen ja hallinta liiketoiminnan 
vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti (Dahlberg, 2012). Voidaan siis sanoa, että 
IT-palvelunhallinta määrittää viitekehyksen palvelujen hallinnassa huomioon 
otettavista asioista ja hyvä hallintatapa keinot niiden menestykselliseen toteutta-
miseen. Hyvässä hallintatavassa tavoitteet ovat myös linjassa organisaation ta-
voitteisiin ja strategiaan (Tan, Cater-Steel & Toleman, 2009).  

Palvelunhallinnassa tunnistetaan ITIL:n mukaan viisi eri organisaationaa-
lista kyvykkyyttä eli lisäarvoa tuottavaa tekijää: prosessit, funktiot, roolit, pro-
sessin omistajat ja palvelun omistajat. Funktioilla tarkoitetaan ihmisistä koostu-
via tiimejä tai ryhmiä sekä työkaluja, jotka toimivat prosessissa. Roolit määritte-
levät henkilöiden tai tiimien vastuut ja ne on kuvattu tarkemmin kussakin pro-
sessissa. Prosessin omistajan vastuulla on prosessin kokonaisvaltainen toimi-
vuus, palvelunomistaja vastaa taasen viimekädessä palvelun toimivuudesta. 
(Wakaru, 2012.) 

Gorla, Somers & Wong (2010) huomasivat tutkimuksessaan, että IT:n pal-
velun laatu on tärkein muuttuja liiketoiminnan suorituskykyyn. Tutkiessaan 
Hong Kongissa toimivien yritysten tarjoamia palveluja, tärkeimmät esille nous-
seet asiat olivat luotettavuus, tavoitettavuus ja varmuus. He huomasivat, että 
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mitä parempia IT-palvelut olivat, sitä tuottavampia loppukäyttäjät olivat. Tämän 
yhtälön lopputuloksena organisaatio päätyy parempaan tuottavuuteen.  

2.2.2 Elinkaarimalli 

ITIL jakaa palvelun elinkaaren viiteen eri vaiheeseen. Näitä ovat: palvelustrate-
gia (Service strategy), palvelusuunnittelu (Service Design), Palvelustransitio 
(Service transition), palvelutuotanto (Service Operation) ja jatkuva palvelun pa-
rantaminen (Continuous Service Improvement). (Best Management Practice, 
2011a.)  

Palvelustrategia on ITIL:n elinkaarimallin ydin ja lähtökohta. Sen tarkoituk-
sena on auttaa organisaatioita luomaan oma strategiansa palvelujensa hallintaan. 
Ajatus lähtee siitä, että organisaatiossa on ymmärretty keitä asiakkaat ovat, mil-
laisia tarpeita heillä on sekä miksi palvelua tarjotaan (Cartlidge ym., 2007). Arrajn 
(2010) mukaan palvelustrategiassa määritellään tarjottavat palvelut, jotka vastaa-
vat asiakkaiden tarpeita sekä resurssit näiden palveluiden tuottamiseen. IT-pal-
veluiden tarjoajan tulee aina varmistaa, että palvelut ovat kustannustehokkaita 
ja että ne tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Palvelustrategia tarjoaa myös ohjeita 
siihen, kuinka palvelunhallinta voidaan nähdä organisaatiossa strategisena voi-
mavarana (Wakaru, 2012). Strategian avainprosesseja ovat liiketoimintasuhtei-
den hallinta (business relationship management), kysynnän hallinta (demand 
management), IT-palvelujen taloushallinta (financial management for IT services) 
ja palveluportfolionhallinta (service portfolio management) (Cartlidge ym., 2007). 

Palvelun suunnittelu (Service Design) tarjoaa käytäntöjä palveluiden ja pal-
velunhallinnan suunnitteluun ja kehittämiseen (Wakaru, 2012). Se kattaa metodit, 
joiden avulla strategiset tavoitteet muutetaan palveluiksi. Cartlidgen ym. (2007) 
mukaan onkin tärkeää suunnitella palvelut siten, että ne vastaavat sovittuihin 
liiketoiminnan määrittämiin tavoitteisiin. Avaintoiminteina on mm. varmistaa 
yhdenmukaiset mallit palvelun arkkitehtuurin ja palvelujen hallintaa tukevien 
tietojärjestelmien suunnittelussa sekä varmistaa, että tuotteet ja palvelut vastaa-
vat asiakkaiden odotuksia (Arraj, 2010). Palvelun suunnittelu vastaa myös pal-
velun elinkaarta tukevien prosessien suunnittelusta ja riskien hallinnasta. Palve-
lun suunnittelu sisältää kahdeksan eri prosessia: suunnittelun koordinointi (de-
sign coordination), palveluluettelon hallinta (service catalogue), palvelutason-
hallinta (service level management), saatavuudenhallinta (availability manage-
ment), kapasiteetinhallinta (capacity management), IT-palvelun jatkuvuudenhal-
linta (IT service continuity management), tietoturvan hallinta (information secu-
rity management) ja toimittajahallinta (supplier management). (Cartlidge ym., 
2007). 

Palveluita suunniteltaessa on myös varmistettava, että ne siirretään koordi-
noidusti tuotantoon. Palvelutransitio käsittää parhaat käytännöt tähän. Pääta-
voitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat palvelustrategiassa ja -suunnitte-
lussa esiin nostettuja liiketoimintaodotuksia (Wakaru, 2012). Lisäksi palvelutran-
sitiossa varmistetaan, että eri sidosryhmät ovat valmistautuneet uusien palvelui-
den käyttöönottoon (Agutter, 2013). Palvelutransitio sisältää seuraavat prosessit: 
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transition suunnittelu ja tuki, muutoksenhallinta, palveluomaisuuden- ja konfi-
guraationhallinta, palvelun validointi ja testaus, muutoksen evaluointi sekä tie-
tämyksenhallinta. 

Palvelutuotannon tehtävänä on varmistaa, että sovittu palvelutaso saadaan 
tuotettua asiakkaalle. Tämä vaihe on erityisen kriittinen, sillä periaatteessa pal-
velut tuottavat vain tässä elinkaaren vaiheessa lisäarvoa liiketoiminnalle (Best 
Management Practice, 2011a). Tämä vaihe myös paljastaa mahdolliset puutteet 
aiemmissa elinkaaren vaiheissa. Palvelutuotanto on keskeinen palvelun vaihe 
myös ongelmanhallintaprosessin näkökulmasta.  Palvelutuotanto sisältää viisi 
prosessia: herätteidenhallinta (Event Management), häiriönhallinta (Incident 
Management), palvelupyyntöprosessi (Service Request Process), ongelmanhal-
lintaprosessi (Problem Management) ja pääsynhallinta (Access Management) 
(Cartlidge ym., 2007). ITIL:n koko elinkaareen liittyvät prosessit on kuvattu koo-
tusti kuviossa 1. 

 

 

KUVIO 1 Palvelun elinkaari ja prosessit ITIL:n mukaan (Wakaru, 2012, 7) 

Tämän tutkielman tarkastelun alla on ongelmanhallintaprosessi, ja sen tar-
kempaan käsittelyyn onkin varattu oma lukunsa (luku 3). Ongelmanhallinta-
prosessi toimii vahvassa yhteistyössä tapahtumanhallinta- ja muutostenhallin-
taprosessien kanssa, joten seuraavissa kappaleissa on kuvattu kumpikin näistä 
prosesseista hieman yksityiskohtaisemmin. 
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Tapahtumanhallintaprosessin tehtävänä on hallita IT-palveluihin kohdis-
tuvien suunnittelemattomien katkosten eli tapahtumien koko elinkaari ja pa-
lauttaa palvelu mahdollisimman nopeasti normaalille tasolle.  

Suomenkielinen termi tapahtuma (incident) saattaa usein sekoittua IT-pal-
veluiden valvontaa keskittyviin herätteisiin (event). Sen vuoksi suomen kielessä 
puhutaan tapahtumista yleisesti myös termillä vika tai insidentti ja tapahtu-
manhallinnasta termillä vianhallinta. Vianhallinta-käsitteellä saatetaan ITIL–
maailmassa myös tarkoittaa yhteisnimitystä tapahtuman- ja ongelmanhallinta-
prosesseista (Strahonja & Saletovic, 2007). Tässä tutkielmassa termeillä vika tai 
insidentti tarkoitetaan tapahtumanhallintaprosessin mukaista tapahtumaa.  

Viat voidaan havaita asiantuntijoiden toimesta, IT-aktiivilaitteista generoi-
tuvien herätteiden myötä herätteidenhallintaprosessin kautta tai asiakkaiden il-
moittaessa vioista esimerkiksi asiakaspalveluun. Viat tulisi kirjata erilliseen vika-
tikettijärjestelmään, mihin kirjataan kustakin viasta tarkemmat tiedot, kuten vai-
kutusalue ja toimenpiteet vian poistamiseksi, joita on tehty asiantuntijoiden toi-
mesta. Vian analysointi pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti, esimer-
kiksi asiakkaan soittaessa asiakaspalveluun, ja viantutkintaa sekä rajausta pyri-
tään tekemään puhelun aikana. Mikäli ensimmäisen tason analysoinnilla ei pal-
velua saada palautettua, voidaan tehdä funktionaalinen eskalaatio eli siirtää vian 
tutkintavastuu seuraavalle asiantuntijatasolle. Laajavaikutteisissa tai pitkäkes-
toisissa vioissa voidaan tarvittaessa tehdä hierarkinen eskalaatio eli vian koko-
naisvastuun siirto eskalaatiomanagereille. Kun palvelu on saatu palautettua, 
vika suljetaan. Se sisältää seuraavat vaiheet: kategorisointi, tyytyväisyyskysely, 
tapahtuman dokumentointi ja ongelmanhallinta. (Best Management Practice, 
2011a.) 

Tapahtumanhallintaprosessi on liiketoiminnan kannalta keskiössä, sillä vi-
kojen aiheuttama vaikutus havaitaan usein nopeasti. Näin ollen prosessin arvo ja 
olemassaolo ovat helposti oikeutettavissa. Tapahtumanhallintaprosessi onkin 
yleensä ensimmäinen palvelutuotannon prosessi, joka otetaan käyttöön. (Best 
Management Practice, 2011a.) 

Muutostenhallintaprosessin tarkoituksena on kontrolloida koordinoidusti 
kaikkia muutoksia, jotka olemassa olevaan IT-ympäristöön tehdään. Näin ollen 
se vastaa kaikista ongelmanhallintaprosessista tulevista muutospyynnöistä. Ta-
voitteena on saattaa muutokset toteutettavaksi ja samalla arvioida vaikutukset 
muutettavaan ympäristöön. Prosessilla onkin tärkeä rooli liiketoimintariskien 
optimoinnissa. Se voi tarkoittaa riskien minimoinnin lisäksi myös tietoisia riskejä 
potentiaalisen hyödyn saavuttamiseksi. (Wakaru, 2012.) 

Muutokset jaotellaan Wakarun (2012) mukaan kolmeen eri muutosluok-
kaan: normaali-, standardi- ja hätämuutoksiin. Normaalimuutokset ovat käytän-
nössä pieniä matalariskisiä muutoksia, jotka eivät vaadi ennalta suunnittelua. 
Standardimuutoksille on tyypillistä, että tehtävät ovat ennalta dokumentoituja ja 
valtuudet on myönnetty etukäteen. Riskit ovat alhaiset ja ne on hyvin ymmär-
retty. Standardimuutokset käyvät myös läpi CAB (Change Advisory Board)– kä-
sittelyn, millä tarkoitetaan muutoksen arvioinnin, priorisoinnin, aikataulutuksen 
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ja hyväksymisen tekevää toimielintä. Hätämuutokseksi määritellään sellaiset en-
nalta-arvaamattomat muutokset, joissa on yleensä tunnistettavissa isot riskit ja 
paine saada muutos tehtyä nopealla aikataululla. Hätämuutosta varten allokoi-
daan eli sille kohdennetaan yleensä erillinen tekninen ryhmä, joka vastaa muu-
toksen rakentamisesta, testauksesta ja toteutuksesta. Hätämuutosten hyväksy-
miskäsittelyyn on määritelty erillinen ECAB -hätämuutoskomitea (Emergency 
Change Advisory Board). (Best Management Practice, 2011b.)  

Tapahtuman- ja muutostenhallintaprosessien rajapintaa ongelmanhallinta-
prosessin kanssa käydään tarkemmin läpi tässä tutkielmassa luvussa 3.5. 

2.3 Miksi ITIL? 

ICT-alalla sovelletaan yleisesti myös tietoliikenneratkaisujen päästä-päähän -hal-
lintaan suunnattua viitekehystä eTOM:ia. Sekä eTOM että ITIL tarjoavat koko-
naisvaltaisen viitekehyksen liiketoiminnan prosessien ohjaamiseen. Ne eroavat 
kuitenkin hieman sovellettavuudessaan. ITIL on alun perin syntynyt julkishal-
linnon organisaatioita varten ja se on tarkoitettu IT-yritysten sisäisten IT-palve-
luiden hallintaan liiketoiminnan näkökulmasta. ETOM on osa TM Forum Fra-
meworkx – kokonaisuutta, joka käsittää parhaat käytännöt ja standardit liiketoi-
minnan tehokkaaseen operointiin. Nykyisin eTOM tunnetaan paremmin nimellä 
Business Process Framework ja se käsittää kokonaisvaltaisen viitekehyksen liike-
toimintaprosessien hallintaan ja kehittämiseen erityisesti telekommunikaatio-
alan palveluntarjoajille. (TM Forum, 2016.) Sen tavoitteena on mahdollistaa 
päästä-päähän automatisoidut prosessit koko arvoketjulle mukaan lukien palve-
luntarjoajien lisäksi asiakkaat sekä ohjelmisto- ja laitevalmistajat (Shangguan, 
Gao & Zhu, 2008). Molempien viitekehysten tarkoituksena on tarjota kattavat 
käytänteet digitaalisten palveluiden hallintaan.  ITIL on eTOM:ia väljempi sovel-
lettavuudeltaan ja on siten soveltuva useiden eri alojen tarpeisiin. (Huang, 2005.) 

ITIL viitekehys mahdollistaa IT-palveluiden tuottaman organisaation jaka-
misen toiminnallisiin siiloihin (osiin), ja mahdollistaa näin paremman keskitty-
misen erikoisalueisiin. ITIL:n käyttöönotto voidaan siten nähdä liiketoiminnan 
prosessien ”teknillistämisenä”. Painopiste on prosessimaisessa työskentelyssä, 
mikä parantaa palvelun tasoa, parantaa tuottavuutta, alentaa kustannuksia ja 
mahdollistaa henkilöstön taitojen ja kokemuksen tehokkaamman käyttämisen. 
(Best Management Practice, 2011a.)  

ITIL on tällä hetkellä eniten sovellettu viitekehys IT-palveluiden hallintaan 
maailmassa (Arraj, 2010). Se keskittyy jatkuvaan mittaamiseen ja laadun paran-
tamiseen sekä liiketoiminnan että asiakkaan näkökulmasta. Tämä näkökulma 
onkin merkittävä tekijä ITIL:n maailmanlaajuiselle menestykselle (Cartlidge ym., 
2007). Monet isot kansainväliset organisaatiot, kuten Microsoft, IBM, Caterpillar, 
Shell ja Boeing ovat ilmoittaneet myös käyttävänsä ITIL:iä ja kertoneet sen tuo-
neen huomattavia säästöjä liiketoimintansa kustannuksiin (Itiltraining, 2014).  
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan ITIL-viitekehyksen mukaista palvelunhal-
lintaa, koska tutkimuksen kohteena oleva yritys on adaptoinut kyseisen viiteke-
hyksen mukaiset prosessit IT-palvelujensa hallinnoimiseen.   

2.4 Haasteet ITIL-käyttöönotossa 

Kirjallisuudesta löytyy aikaisempia tutkimuksia ITIL-viitekehyksen käyttöön-
oton vaikeuksista. Näihin on hyvä tutustua tarkemmin, sillä ne saattavat heijas-
tua myöhemmin itse prosessien toimivuuteen. Pollard & Cater-Steel (2009) ovat 
tutkineet haasteita ITIL:n implementoinnissa eli käyttöönotossa sekä hyötyjä, 
joita ITIL on tuonut. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena viidelle suurelle 
ICT-alan organisaatiolle Australiassa, joilla oli ollut ITIL -viitekehyksen mukaiset 
prosessit käytössään vähintään 3 vuotta. He löysivät tutkimuksessaan kolme 
kriittistä avaintekijää onnistuneen prosessin käyttöönotolle: henkilöstön sitout-
taminen, ylemmän johdon tuki ja tulosten selkeämpi viestiminen. Samansuun-
taiseen tulokseen tulivat Shari & Shang (2010) tutkiessaan kolmen palveluyrityk-
sen haasteita ITIL:n käyttöönotossa. Heidän mukaansa johdon tuen lisäksi hen-
kilöstöltä vaaditaan asennemuutosta ja osallistumista yhteisen hyvät tekemiseen. 
Vaarana on muutoin siiloutuminen. Siiloutumisella tarkoitetaan organisaatioissa 
mallia, missä organisaation osilla kuten tiimeillä on tarkasti määritellyt tehtävät 
ja tavoitteet, joista pidetään kiinni. Tällöin organisaation osien välinen yhteistyö 
voi kärsiä ja organisaatiorajat ylittäviä tavoitteita on vaikea määritellä. Tämä ko-
rostuu erityisesti muutostilanteissa. (Cilliers & Greyvenstein, 2012.)  

ITIL-implementoinnissa korostetaan johtajien sitoutumista käyttöönotossa. 
Käyttöönottoon osallistuvien johtajien tulee olla sitoutuneita, jotta vastaavat hyö-
dyt saadaan esiin. Myös käyttöönottoa koordinoivien henkilöiden tulee olla si-
toutuneita ja heillä tulee olla riittävät valtuudet käyttöönoton onnistuneeseen lä-
pivientiin (Sharifi, Ayat, Ibrahim & Sahibuddin, 2008). Potterin (2010) mukaan 
käyttöönoton onnistuminen voi vaarantua, jos koordinoivalla henkilöllä ei ole 
tarvittavia valtuuksia asioiden eteenpäin viemiseen. Tärkeässä roolissa tässä on 
johto, jonka tehtävänä on kommunikoida käyttöönottoon liittyvistä asioista, ku-
ten aikatauluista sekä väli- ja lopputavoitteista (Potter, 2010). Sharifi ym. (2008) 
nostavat esiin prosessiomistajat, jotka tulisi nimetä käyttöönoton yhteydessä. 
Heidän vastuulleen kuuluu prosessin omistajuus ja jatkokehitys.  

Bilodeau (2004) nostaa esiin paradigmat eli yleisesti hyväksytyt ajattelumal-
lit, jotka saattavat tulla vastaan käyttöönotossa. Ensimmäisenä paradigmana hän 
esittää, että ITIL:n käyttöönotto nähdään pitkänä projektina, missä prosesseja 
otetaan käyttöön yksitellen. Tämän seurauksena organisaatiot miettivät kuumei-
sesti aina seuraavaa käyttöönotettavaa prosessia unohtaen, että todellinen hyöty 
saadaan vasta useiden prosessien yhteistoiminnasta.  

Toisena paradigmana Bilodeau (2004) esittää oletuksen, että prosessin käyt-
töönottaminen vie aikaa puolesta vuodesta vuoteen. Tämän perusteella ITIL:n 
prosessien käyttöönotto yksitellen veisi siten vuosikausia. Ratkaisuksi Bilodeau 
(2004) esittää, että kukin prosessi pitäisi ottaa käyttöön nopeasti, jonka jälkeen 
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aiempien käyttöönotettujen prosessien kehittämisen ja hiomisen tulisi jatkua sa-
maan aikaan kun uusia prosesseja otetaan käyttöön.  

2.5 Kriittiset menestystekijät prosessin näkökulmasta 

Kirjallisuudesta löytyy useita eri määritelmiä kriittisille menestystekijöille. Bul-
len ja Rockart (1981) kuvaavat kriittiset menestystekijät rajatuksi määräksi teki-
jöitä, joiden avulla organisaatiot voivat taata menestyksekkään kilpailukyvyn. 
Nämä tekijät ovat kriittisiä niin organisaation sen hetkisessä tilanteessa kuin 
myös organisaation tulevaisuuden kannalta. Samanlaisen näkökulman ottavat 
Olve, Roy ja Wetter (2001), joiden mukaan kriittiset menestystekijät ovat asioita, 
jotka ovat yrityksen vision eli toivotun tilan saavuttamisen kannalta olennaisim-
pia ja mitä koko organisaation tulisi toteuttaa. Kriittiset menestystekijät toimivat-
kin usein yhteisenä kielenä koko organisaatiossa aina tekijätasolta ylempään joh-
toon (Boynton & Smudd, 1984).  

Menestystekijät voivat olla sekä sisäisiä että ulkoisia (Flynn & Arce, 1997). 
Sisäiset menestystekijät ovat sellaisia, joihin organisaatio voi itse vaikuttaa. Ul-
koiset kriittiset menestystekijät taas liittyvät organisaation ulkopuolella tapahtu-
viin toimintoihin.  

Tässä tutkielmassa keskitytään sisäisiin kriittisiin menestystekijöihin, joihin 
organisaatio voi itse vaikuttaa. Boynton & Smuddin (1984) mukaan henkilökoh-
taiset kriittiset menestystekijät voidaan saada selville keskusteluissa esimiehen ja 
hänen alaisensa välillä. Tässä tutkielmassa pyritäänkin saamaan selville ongel-
manhallintaprosessin kriittiset menestystekijät haastattelemalla prosessin pa-
rissa työskenteleviä henkilöitä. Sijoittamalla edellä mainitut määritelmät tämän 
tutkielman kontekstiin, tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ongelmanhallintapro-
sessin kriittisillä menestystekijöillä sellaisia asioita, jonka enemmistö haastatelta-
vista katsoi tärkeäksi prosessin onnistuvuuden ja sujuvan toimivuuden kannalta.  

2.6 Prosessijohtaminen ja laadunhallinta 

Prosessilla on aina sisään- ja ulostulo. Hannus (1993) kuvaa nämä asiakkuuksiksi, 
eli prosessilla on aina asiakkuus, sisäinen tai ulkonen. Lisäksi prosesseille on 
ominaista, että ne ovat organisaatiorakenneriippumattomia ja ylittävät organi-
saatiorajat. Tämä saattaakin aiheuttaa ongelmia sen johtamisessa. Virtanen & 
Stenvall (2010) jakavat prosessien johtamisen neljään temaattiseen kokonaisuu-
teen: prosessien määrittelyyn, prosessiperusteisen johtovastuun toteuttamiseen, 
prosessien laadunhallintaan ja työnjakoon.  

Prosessien määrittelyn tarkoituksena on tunnistaa asiakastarpeet ja keinot 
niiden täyttämiseksi. Tämän perusteella luodaan organisaation prosessikoko-
naisuus, mikä koostuu sekä ydin- että niiden sisällä olevista aliprosesseista (Han-
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nus, 1993). Tämän tutkielman kontekstissa voidaan ajatella, että ITIL-viitekehyk-
sen mukainen palvelutuotanto on ydinprosessi ja yksi sen aliprosesseista on on-
gelmanhallintaprosessi. Johtovastuun toteuttamisessa määritellään prosessior-
ganisaatioissa kullekin ydinprosessille sekä johtoryhmätasoiset, että linjavastui-
set prosessinomistajat (Virtanen & Stenvall 2010). Kuitenkin varsinainen proses-
sin toiminta tapahtuu organisaatioissa tiimikohtaisesti (Hannus, 1993). ITIL-vii-
tekehyksen mukaan kokonaisvaltainen prosessikehittäminen on jatkuvan palve-
lun kehittämisen ydinprosesseissa, mutta yksittäisten prosessien johtamiseen ja 
ohjaamiseen on määritelty kaksi roolia: prosessinomistaja ja prosessipäällikkö 
(Best Management Practice, 2011a).  

Prosessinomistajan vastuulla on prosessin adaptoituminen siten, että se 
täyttää sen tehtävän organisaatiossa. Roolin vastuulla on myös varmistaa, että 
prosessi on dokumentoitu ja prosessin toiminta vastaa sen dokumentointia. Pro-
sessiomistajan onkin tärkeää varmistaa, että prosessissa työskentelevillä on riit-
tävät prosessiin tarvittavat tekniset ja liiketoiminnalliset tiedot ja ymmärrys siitä 
roolista, missä he prosessissa työskentelevät. (Best Management Practice, 2011a.) 

Prosessipäällikön roolin päätehtävä on varmistaa prosessin käytännön ope-
rointi. Siihen kuuluu tarvittavien resurssien kohdistaminen prosessille sekä hen-
kilöiden nimittäminen prosessin eri rooleihin. Prosessipäällikön roolin vastuulle 
kuuluu myös epäkohtien ja kehityskohteinen eteenpäin vieminen sekä näistä ge-
neroituvien kehitysehdotusten saattaminen käytännön tekemiseen yhdessä jat-
kuvan kehityksen prosessipäällikön kanssa. (Best Management Practice, 2011a.) 

Prosessien laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa, että prosessi toimii 
niin kuin se on suunniteltu. Käytännössä tämä tarkoittaa määräajoin suoritettuja 
auditointeja ja niissä ilmenevien puutteiden korjaamista. Laadunhallinnan meto-
dit tulisikin suunnitella jo prosessin käyttöönottovaiheessa. (Virtanen & Stenvall 
2010.)  

Prosessien johtamisessa on tärkeää tunnistaa organisaatiorakenne missä 
toimitaan, sillä rakenne vaikuttaa merkittävästi työnjakoon. Perinteisessä linjaor-
ganisaatiossa vallitsee vahva hierarkinen ajattelu, jossa tehtävävastuut on jaettu 
yksiköittäin. Tällöin ymmärrys toiminnan kokonaisuudesta voi hävitä. Proses-
siorganisaatiossa prosessit määrittävät työvastuut ja muodollisen organisaatiora-
kenteen. Tällaisessa mallissa prosessiomistajat ovat merkittävässä asemassa pro-
sessin johtamisessa. Näiden kahden välimaastoon sijoittuu matriisiorganisaatio, 
missä muodolliseen linjaorganisaatioon on rakennettu poikkileikkaavat proses-
sit. Johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että matriisiorganisaatiossa on sovittu 
työnjako linjaorganisaation ja prosessien välillä. (Virtanen & Stenvall, 2010.) 
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Ongelmanhallintaprosessi on yksi viidestä ITIL:n palvelutuotannon prosesseista. 
Sen päätehtävänä on hallita ongelmien koko elinkaari. Ongelmalla tarkoite-
taan ”juurisyytä” IT-palvelujen häiriöissä ja tapahtumissa. Ongelmanhallinta-
prosessin vastuulla on tunnistaa, tutkia ja poistaa juurisyitä ja sitä kautta estää 
tai minimoida niiden vaikutus. (Best Management Practice, 2011a.) 

Ongelmanhallintaprosessi sisältää sekä reaktiivisen että proaktiivisen on-
gelmanhallinnan. Reaktiivinen ongelmanhallinta toimeenpannaan yleensä osana 
palvelujen hallintaa, kun taas proaktiivinen ongelmanhallintaprosessi suorite-
taan pääsääntöisesti osana CSI (Continuous Service Improvement) –prosesseja. 
Proaktiivinen ongelmanhallintaprosessi identifioi ongelmia ennenaikaisesti esi-
merkiksi tarkastelemalla aiemmin tapahtuneiden vikatilanteiden trendejä, ja kes-
kittyy pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin mittauksiin ja toimenpiteisiin mahdol-
listen potentiaalisten palvelun häiriöiden varalta. Reaktiivinen ongelmanhallin-
taprosessi alkaa puolestaan toimia siinä vaiheessa, kun poikkeama on jo tapah-
tunut. (Agutter, 2013.) 

Seuraavissa kolmessa alaluvuissa (3.1 - 3.3) käydään tarkemmin läpi ongel-
manhallinnan prosessin päämäärät ja tavoitteet, omistajuus ja hallinnointi sekä 
prosessin aktiviteetit ja kulku. Luvussa 3.4. esitellään viitekehyksen sisältämät 
suorituskykymittarit prosessin tehokkaaseen mittaamiseen. Tätä seuraavassa lu-
vussa käsitellään ongelmanhallintaprosessin tärkeimpiä rajapintoja muutosten- 
ja tapahtumanhallintaan sekä esitellään näiden suhdetta kuvaava metamalli. Lu-
vussa 3.6. esitellään ongelmanhallintaprosessiin tiiviisti liittyvät tunnettujen vir-
heiden tietokanta ja konfiguraationhallinnan käsite. Viimeisessä luvussa tutustu-
taan kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista löytyneisiin ongelmanhallinta-
prosessin haasteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin.  

3 ITIL ONGELMANHALLINTAPROSESSI 
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3.1 Päämäärät ja tavoitteet 

Ongelmanhallintaprosessi kuvaa kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan tapahtu-
mien juurisyiden analysointiin ja näiden ratkaisemiseen. Ongelmanhallintapro-
sessin vastuulla on myös se, että juurisyiden ratkaiseminen tehdään koordi-
noidusti yleensä muutostenhallintaprosessia käyttäen (Agutter, 2013).  

Ongelmanhallintaprosessilla on tärkeä rooli ylläpitää tietoa ongelmista ja 
niihin soveltuvista ratkaisuista. Näiden avulla organisaation on mahdollista vä-
hentää ajan kuluessa vikatilanteiden määrää ja laajuutta sekä niiden kokonais-
kestoa. Ratkaisut jaetaan väliaikaisratkaisuihin, joilla pyritään tilapäisesti ratkai-
semaan ongelma esimerkiksi kiertämällä se, sekä varsinaisiin ratkaisuihin, joiden 
avulla ongelma pyritään poistamaan pysyvästi. Huomion arvoista on, että 
vaikka tapahtuman- ja ongelmanhallinnan prosessit toimivatkin usein samaan 
aikaan palvellen toisiaan, on tärkeää erottaa nämä toisistaan. (Hall, 2014.) 

 

3.2 Prosessin omistajuus ja hallinnointi 

ITIL määrittelee eri rooleja ongelmanhallintaprosessissa itsessään työskentelyyn, 
sekä rooleja tukemaan itse prosessin toimivuutta. Rooleja, joiden tehtävänä on 
prosessin tukeminen, on kaksi: prosessiomistaja ja prosessimanageri. (Best Ma-
nagement Practice, 2011a.) 

Prosessiomistajan tehtävänä on varmistaa, että prosessi toimii sille tarkoi-
tetulla tavalla. Hänen vastuulleen kuuluu prosessin suunnittelu ja kuvaaminen 
ylätasolla. Tehtävänä on myös varmistaa, että prosessissa työskentelevillä on riit-
tävät tiedot ja ymmärrys (roolistaan) toimia prosessissa. Prosessiomistajalla on 
myös tärkeä tehtävä vastata prosessin kehitysideoiden priorisoinnissa ja toteut-
tamisessa yhteistyössä jatkuvasta kehityksestä vastaavan CSI-managerin kanssa.  
Ongelmanhallintaprosessin omistajan tulee yhteistyössä varmistaa tapatuman-, 
herätteiden, pääsynhallinta- ja palvelunpyyntöprosessien prosessiomistajien 
kanssa se, että ongelmanhallintaprosessi on suunniteltu ja toteutettu siten, että se 
sulautuu näihin sidosprosesseihin. (Best Management Practice, 2011a) 

Ongelmanhallintaprosessin prosessipäällikön rooliin ITIL ohjekirjasto (Best 
Management Practice, 2011a) suosittaa dedikoitua henkilöä, isoissa organisaa-
tioissa jopa kokonaista tiimiä. Roolia ei tulisi jättää teknisten asiantuntijoiden 
vastuulle, sillä prosessin aktiviteettien seurantaan tulisi olla keskitetty piste. Roo-
lin vastuulle kuuluu mm. suunnitella työkalutuki prosessille ja koordinoida ra-
japintoja muihin palvelunhallinnan prosesseihin. Tämä rooli vastaa myös tun-
nettujen virheiden tietokannasta ja yhteistyöstä kolmansien osapuolten (alihank-
kijat, partnerit, toimittajat) kanssa, varsinkin ongelmatilanteisiin liittyen. (Best 
Management Practice, 2011a.) 
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ITIL:n virallinen ohjekirjasto (Best Management Practice, 2011a) määrittää 
ongelmanhallintaprosessin rooleiksi ongelmanhallintapäällikön (Problem Mana-
ger) ja ongelman analysoijan (Problem Analyst). Käytännössä ongelmanhallinta-
prosessissa toimii kuitenkin useita eri tahoja prosessin toimiessa vahvasti yhteis-
työssä muiden sidosprosessien kanssa. On siis syytä erottaa myös muut tekijät, 
jotka kokonaisuuteen liittyvät. Rudd (2014) kuvaa vastuumatriisin avulla tar-
kemmalla käytännön tasolla ongelmanhallintaprosessissa toimivat funktiot, joita 
tarvitaan prosessin aktiviteettien hallintaan. Näitä ovat mm. palvelutiski (Service 
Desk), ongelmanhallintapäällikkö, muutostenhallinta sekä eri tason asiantuntija-
roolit. Prosessissa toimivat roolit ja funktiot on tärkeää erottaa toisistaan epäsel-
vyyksien välttämiseksi. 

3.3 Prosessin aktiviteetit ja kulku 

Ongelmanhallinnan prosessikaavio (kuvio 2) kuvaa niitä toiminteita, joita ongel-
mien käsittelyyn liittyy. Syötteitä ongelmanhallintaprosessiin voi tulla useista eri 
lähteistä, kuten palvelutuotannon tapahtumanhallinta- ja häiriönhallintaproses-
seista sekä kapasiteetinhallinnasta. On tärkeää, että kaikki ongelmat kirjataan ja 
niistä merkitään yksityiskohtaiset tiedot. Tämän avulla varmistetaan ongelmien 
tarkempi analyysi ja luokittelu sekä vältetään päällekkäisyydet. Luokittelun 
avulla taas voidaan luoda mittaristoja ongelmien seurantaan ja mahdollistaa 
proaktiivisen eli ennaltaehkäisevän toiminnan kohdentaminen tärkeille alueille. 
(Best Management Practice, 2011a.) 
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KUVIO 2 Ongelmanhallinnan prosessikaavio (Best Management Practice, 2011a) 

Ongelmien priorisoinnissa on mahdollista ottaa useampi lähestymistapa. 
Hall (2014) esittää, että reaktiivisessa ongelmanhallinnassa ongelmat tulisi prio-
risoida saman mallin mukaan kuin tapahtumatkin. Tosin samaan ongelmaan liit-
tyvien tapahtumien määrä voi nostaa ongelman prioriteettiluokkaa. Proaktiivi-
sessa ongelmanhallinnassa priorisointi tulisi tehdä ongelman uusiutumisen, 
mahdollisen vaikutuksen ja mahdollisten ongelmaan liittyvien insidenttien pe-
rusteella (Hall, 2014). Useimmat organisaatiot käyttävät luokittelussaan matriisia, 
joka perustuu kiireellisyyteen eli prioriteettiin ja vaikutusalueeseen. Lisäksi kol-
mantena ulottuvuutena on käytetty ongelman esiintuovaa tahoa. Esimerkiksi 
ylemmän johdon esille tuodut ongelmat on tulkittu kiireellisyysmatriisissa ylä-
päähän.  

Tavoiteajat on määrätty kullekin prioriteettiluokalle ja ne tulisi olla tehty 
yhteisymmärryksessä liiketoimintayksiköiden kanssa. On myös huomioitava, 
että ongelman prioriteetti voi muuttua sen olemassaolon aikana, eli esimerkiksi 
aluksi kriittiseksi luokiteltu ongelma voi myöhemmässä analyysissa paljastuakin 
keskitason ongelmaksi (Best Management Practice, 2011a).  

Ongelman tutkimisen tarkoituksena on löytää juurisyy. Cisco (2007) jaotte-
lee juurisyyt kolmeen päätyyppiin: fyysisiin- ja inhimillisiin syihin sekä ja orga-
nisaatiosta johtuviin syihin. Fyysisillä syillä tarkoitetaan yleensä laitteistovikaa, 
esimerkiksi tietyn komponentin vikaantumista. Inhimillisillä syillä tarkoitetaan 
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tapahtumaa, jossa vika johtuu ihmisen aikaansaannoksesta, kuten esim. kirjoi-
tusvirheestä konfiguraatiossa. Nämä syyt usein voivat myös johtaa fyysisiin syi-
hin. Kolmas päätyyppi on organisatoriset syyt eli prosessit tai ohjeet, joiden pe-
rusteella ihmiset tekevät päätökset, mitkä voivat olla virheelliset tai johtavat vir-
hetilanteisiin. Juurisyiden tutkimiseen on useita metodeja, esimerkiksi ihmisten 
ajatuksia keräävä Brainstorming tai tilastointiin perustuva Pareto–analyysi 
(Agutter, 2013). Yksittäisten ongelmien juurisyiden tunnistamiseen voidaan 
käyttää esimerkiksi viiden kysymyksen (5-why) mallia, jonka tarkoituksena on 
kaivautua syy-ja-seuraus periaatteen mukaisesti ongelman todelliseen alkupe-
rään (Andersen, 2007).  

 Kun pysyvä ratkaisu ongelmaan on tunnistettu, tulisi se saattaa käyttöön 
niin nopeasti kuin mahdollista. Kuitenkaan aina tämä ei ole mahdollista. Joissa-
kin tapauksissa on saatettu tyytyä pelkästään väliaikaisratkaisuun lopullisen rat-
kaisun käyttöönoton ollessa liian riskialtis tai kallis. Jos kuitenkin pysyvä rat-
kaisu päätetään tehdä, tulee se tehdä muutostenhallintaprosessissa. (Agutter, 
2013.) 

Ongelma tulee sulkea, kun lopullinen ratkaisu on implementoitu eli saa-
tettu täytäntöön. On tärkeää muistaa, että prosessimielessä ongelma pysyy aktii-
visena niin kauan, kunnes on varmistettu, että se on ratkaistu kaikista niistä pal-
veluista ja palvelun osista, joihin se vaikuttaa. Tämä on monesti aikaa vievää ja 
vaatii erilaisia testejä. Kun ongelmalle on saatu lopullinen ratkaisu implementoi-
tua, tulee sille prosessin mukaan tehdä jälkikatselmus (Major Problem Review). 
Tämän tarkoituksena on käydä ongelman käsittelyn kulku läpi ja etsiä kehitys-
kohteita, joissa organisaatio voisi parantaa toimintatapojaan sekä toisaalta listata 
niitä hyviä asioita, joita käsittelyssä nousi esille. (Best Management Practice 
(2011a.) 

3.4 Prosessin mittarit 

Suorituskyvyn mittaukset ovat tärkeä osa organisaatioiden kokonaislaadunhal-
lintaa. Näiden avulla voidaan nostaa esiin kehityskohteita, jotta organisaatio voi 
kehittyä. Sharifi, Ayat, Ibrahim & Sahibuddin (2009) huomauttavat, että mittarei-
den tulisi tukea ja mitata ongelmanhallintaprosessin päätehtäviä. Näitä ovat on-
gelmien elinkaaren vaiheet, insidenttien estäminen ja sellaisten insidenttien vai-
kutuksen minimointi, joita ei voida estää.  

IT-Processmaps (2013) esittää kuusi avainmittaria (KPI) ongelmanhallinnan 
prosessin tehokkuuden arviointiin (taulukko 1). Näitä ovat ongelmien luku-
määrä, ratkaisuaika, ratkaisemattomien ongelmien määrä, tapahtumien määrä 
per tunnettu virhe, ongelman tunnistamiseen kulunut aika ja ongelman ratkai-
suun tarvitut resurssit. 
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TAULUKKO 1 Ongelmanhallinnan suorituskyvyn avainmittarit (IT-processmaps, 2013) 

Suorituskyvyn avainmittari (KPI) Määritelmä 

Ongelmien lukumäärä Ongelmanhallintaan kirjattujen on-
gelmien lukumäärä luokiteltuna eri 
kategorioihin 

Ratkaisuaika Keskimääräinen ongelman ratkaisu-
aika 

Ratkaisemattomien ongelmien luku-
määrä 

Sellaisten ongelmien lukumäärä, 
missä juurisyytä ei ole löydetty 

Tapahtumien määrä / tunnettu virhe Sellaisten tapahtumien lukumäärä,  
joissa on sama juurisyy 

Ongelman tunnistamiseen kulunut 
aika 

Vian ilmenemisen ja sen taustalla ole-
van juurisyyn tunnistamisen välinen 
keskimääräinen aika.  

ongelman ratkaisuun tarvitut resurs-
sit  

Keskimääräinen työpanos, joka on 
käytetty ongelman tutkintaan ja rat-
kaisemiseen.  

 

3.5 Rajapinnat tapahtuman- ja muutostenhallintaprosessien 
kanssa  

ITIL:n mukaan yksi ongelmanhallintaprosessin tavoitteista on estää insidentit 
eliminoimalla niihin johtaneet syyt. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä ongelman-, 
tapahtuman- ja muutostenhallintaprosessien välillä. Strahonja & Saletovic (2007) 
kuvaa tätä kokonaisuutta palvelujen ylläpidon käsitteellä. Ylläpidolla tarkoite-
taan tuotteen tai palvelun käyttöönoton jälkeistä vaihetta ja sen tarkoituksena on 
taata palvelun jatkuva toiminta. Ylläpito on perinteisesti ollut reaktiivista eli vi-
katilanteita on pyritty korjaamaan sitä mukaa kun niitä ilmenee. Palveluilta ja 



27 

järjestelmiltä vaaditaan kuitenkin yhä enemmän toimintavarmuutta ja katko-
tonta toimintaa. Tämän saavuttamiseen onkin siirtymä ollut reaktiivisesta ylläpi-
dosta yhä enemmän ennakoivaan eli proaktiiviseen ylläpitoon (Strahonja & Sa-
letovic, 2007).  

Strahonja & Saletovicin (2007) mukaan organisaation kyvykkyys enna-
koivaan ylläpitoon voidaan jakaa kolmeen tasoon maturiteetin eli kypsyyden pe-
rusteella: reaktiiviseen tapahtumanhallintaan, reaktiiviseen ongelmien ratkai-
suun ja proaktiiviseen ongelmanhallintaan.  

Reaktiivisella tapahtumanhallinnalla tarkoitetaan perustasoa, jossa organi-
saatio on luonut kontrolloidun tavan hallita ja ratkaista insidenttejä. Yleensä 
tämä tarkoittaa keskitetyn kontaktipisteen luomista (esim. helpdesk), jossa kirja-
taan ja kategorisoidaan ilmoitetut insidentit ja siirretään edelleen oikealle sidos-
ryhmälle tutkittavaksi, mikäli sitä ei itse onnistuta ratkaisemaan. Käytännössä 
tämän tason saavuttaminen tarkoittaa organisaatiossa parhaiden käytäntöjen ja 
liiketoimintavaatimusten mukaisen tapahtumanhallintaprosessin onnistunutta 
implementointia. (Strahonja & Saletovic, 2007.)  

Seuraavassa tasossa eli reaktiivisessa ongelmanhallintaprosessissa on ta-
voitteena luoda infrastruktuuri ongelmanhallinnalle, missä automatisoiduin työ-
kaluin voidaan erottaa yksittäiset (kertaluonteiset) insidentit pidempiaikaisista, 
vaativaa juurisyyn tutkintaa vaativista ongelmista. Tämän saavuttamiseksi työ-
kalujen prosessien on toimittava yhteen ja työkalun on mahdollistettava histo-
riadatan käyttö sisältäen tiedot aiemmista insidenteistä ja tunnetuista virheistä, 
jotta niiden sisältämiä tietoja voitaisiin hyödyntää insidenttien tutkinnassa. 
(Strahonja & Saletovic, 2007.) 

Maturiteetiltaan korkeimman tason eli proaktiivisen ongelmanhallinnan ta-
soa ei ole helppo saavuttaa, sillä se vaatii pitkälle jalostettuja metodeja, joiden 
avulla voidaan tunnistaa toistuvat insidentit, tiettyihin assetteihin eli omaisuus-
yksiköihin liittyvät trendit, tiedot aiemmista muutoksista ja näihin muutoksiin 
liittyvistä laitteista sekä konfiguraation rakenneosista (configuration item). Työ-
kalujen ja prosessien tulisi mahdollistaa, että nämä tiedot olisi haettavissa lukui-
sista eri tietolähteistä ja että ne olisivat jatkuvasti tarjolla tapahtuma- ja ongelma-
hallintaprosesseissa työskenteleville henkilöille. (Strahonja & Saletovic, 2007.) 

Monissa tutkimuksissa on raportoitu ohjelmiston ikääntymisen ilmiöstä, 
millä tarkoitetaan ajan kuluessa tapahtuvaa suorituskyvyn alenemisesta. Tieto-
liikenneverkoissa tätä ilmiötä on pyritty estämään ennakolta suorittamalla jatku-
vasti testejä haavoittuvuuksia ja hyökkäyksille altistumista vastaan. (Strahonja & 
Saletovic, 2007.)  

Strahonja & Saletovic (2007) kehittivät tutkimuksessaan metamallin ITIL-
viitekehyksen mukaisesta ongelmanhallintaprosessista. Se antaa hyvän lähesty-
mismallin ongelmanhallintaprosessin suhteista tapahtuman- ja muutostenhallin-
taprosesseihin. Lähestymistavasta riippuen sillä voi olla erilaisia komponentteja, 
kuten tieto ja prosessi tai rakenne ja käyttäytyminen. Kuviossa 3 on kuvattu me-
tamalli ja sen komponentit.  
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KUVIO 3 Metamalli ongelman-, tapahtuman- ja muutostenhallintaprosesseista (Strahonja & 
Saletovic, 2007, 250) 

3.6 Tunnettujen virheiden tietokanta ja konfiguraationhallinta 

Tunnettujen virheiden tietokannan tarkoituksena on toimia tietopankkina aiem-
min tapahtuneiden insidenttien ja ongelmien osalta ja osoittaa toteen, miten 
nämä ratkaistiin, ja siten nopeuttaa tulevien ongelmien ja insidenttien ratkaisua, 
mikäli nämä uusiutuvat. Kustakin aiemmasta ongelmasta tulee löytyä tarkka ku-
vaus viasta ja sen oireista sekä tiedot mahdollisista väliaikaisista ja pysyvistä rat-
kaisuista, joilla ongelma saadaan joko tilapäisesti tai pysyvästi poistettua. Myös 
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insidenttien määrä kutakin ongelmaa kohti on tärkeä tieto arvioitaessa ongelman 
esiintyvyyden todennäköisyyttä. (Best Management Practice, 2011a.) 

Best Management Practicen (2011a) mukaan on tärkeää, että tunnettujen 
virheiden tietokanta on nopeasti saatavilla tiedot ongelmien väliaikais- tai pysy-
väisratkaisuista. KEDB tulisikin olla käytössä insidenttien ja ongelmien tutkimis-
vaiheessa, jotta mahdolliset ratkaisuehdotuksia saadaan tietoon ja implementoi-
tua mahdollisimman nopeasti. Ongelmanhallintapäälliköllä on iso rooli tunnet-
tujen virheiden tietokannan ylläpitämisessä, ja esimerkiksi duplikaattiongelma-
tietueiden välttämisessä.  

The iTSMreview (2012) luettelee seitsemän etua, jotka tunnettujen virhei-
den tietokannan tehokkaalla käytöllä saavutetaan ongelmanhallintaprosessin nä-
kökulmasta:  

 

 Nopeampi palvelun palauttaminen 
 Toistuvien väliaikaisratkaisujen tehokkaampi käyttö 
 Saman ongelman toistuvan tutkimisen välttäminen 
 Kompetenssierojen pienentäminen organisaatiossa 
 Vaarallisten ja luvattomien väliaikaisratkaisujen välttäminen 
 Vikatikettien siirtämisen väheneminen asiantuntijatasolta toiselle 
 Vikojen vakavuuden määrittämisen helpottuminen 

 
Konfiguraationhallinnalla on tärkeä merkitys ongelmanhallinnalle IT-infrastruk-
tuurin yksityiskohtaisten tietojen tarjoajana. Konfiguraationhallinta sisältää tie-
toja IT-ympäristössä olevista komponenteista kuten ohjelmistoista, laitteistoista 
ja palveluista sekä näiden välisistä relaatioista. Nämä toimivatkin tärkeänä läh-
teenä ongelmien juurisyyn tutkinnassa ja ongelmien vaikutusanalyysin muodos-
tamisessa. Konfiguraationhallinta sisältää myös historiatietoa IT-infrastruktuu-
rin rakenteen muutoksista, joita proaktiivisessa ongelmanhallintaprosessissa 
voidaan hyödyntää. Käytännössä kaikki konfiguraationhallinnan sisältämät tie-
dot on tallennettu konfiguraatiotietokantaan. (Best Management Practice, 2011a.) 

3.7 Ongelmanhallintaprosessin haasteet ja kriittiset menestyste-
kijät 

ITIL:n virallinen ohjekirjasto (Best Management Practice, 2011a) käsittelee melko 
suppeasti ongelmanhallinnanprosessin kriittisiä menestystekijöitä. Tutkimustie-
toa tästä aiheesta löytyy myös rajoitetusti. Haasteista ja riskeistä sen sijaan löytyy 
enemmän tietoa. Ohjekirjasto (Best Management Practice, 2011a) luettelee kolme 
varsinaista kriittistä menestystekijää ja niitä lähestytään menestystekijöitä tuke-
vien mittareiden näkökulmasta. Näitä ovat liiketoiminnalle aiheutuvan vaiku-
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tuksen minimointi sellaisten insidenttien osalta, joita ei voida estää, IT-palvelui-
den laadun ylläpitäminen eliminoimalla toistuvat insidentit sekä IT-palveluiden 
luotettavuuden saavuttaminen ongelmien käsittelyn ammattimaisuuden ja laa-
dukkuuden avulla. 

Liiketoiminnalle aiheutuvan vaikutuksen minimoinnilla tarkoitetaan toi-
mintamallia, jossa organisaatio on varautunut sellaisiin tilanteisiin, mitä ei enna-
koivin toimenpitein voida välttää, mutta varautumisella minimoidaan sen vai-
kutus ja kesto. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi laitteen komponentin rik-
koutuminen, jonka ajankohtaa ei luotettavasti voida ennustaa, mutta ennakoivin 
toimenpitein (varaosan järjestäminen mahdollisimman lähelle, varajärjestelmän 
rakentaminen rinnalle jne.) voidaan pienentää vaikutuksia mahdollisimman pal-
jon. (Best Management Practice, 2011a.) 

Toistuvien insidenttien eliminoinnilla tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa 
ongelmanhallintaprosessi pyrkii pureutumaan insidenttien todellisiin juurisyi-
hin ja löytämään niille joko väliaikaisia tai pysyviä ratkaisuja. Ongelmanhallin-
taprosessi toimii organisaatiossa laadunhallinnan keskiössä ja tehokkaasti toimi-
essaan se pyrkii poistamaan ongelmia IT-ympäristöstä jo ennen kuin ne aktivoi-
tuvat asiakasvaikutukseksi. (Best Management Practice, 2011a.) 

Ongelmien käsittelyn ammattimaisuuden ja laadukkuuden avulla saavu-
tettavalla IT-palvelun luotettavuudella tarkoitetaan tekijöitä, joilla varmistetaan, 
että ongelmat käsitellään asianmukaisesti koko elinkaarensa ajan sekä seurataan 
ongelmien käsittelystä aiheutuvia kuluja.  (Best Management Practice, 2011a.) 

Kutakin kriittisistä menestystekijää seuraa joukko mittareita, joita ohjekir-
jasto suosittaa käyttämään tukeakseen tavoitteita. Mittariston adaptoinnissa tu-
lee kuitenkin noudattaa varovaisuutta ja sen tulisi perustua organisaation kyp-
syyteen prosessissa toimimisessa (Best Management Practice, 2011a). Kutakin 
kriittistä menestystekijää kohden listatut mittarit on lueteltu tarkemmin taulu-
kossa 2. 
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TAULUKKO 2 ITIL-ohjekirjaston listaamat kriittiset menestystekijät ja niitä tukevat mittarit 
(Best Management Practice, 2011a, 109) 

Kriittinen  
menestystekijä Mittarit 

 
• Tunnettujen virheiden tietokantaan lisätty tunnettujen 

virheiden lukumäärä 
• Tunnettujen virheiden tietokannan tarkkuus (auditoin-

tien perusteella) 
• Ensimmäisellä tasolla ratkenneet insidentit tapahtuman-

hallintaprosessissa 
• Ongelmiin liittyvien insidenttien keskimääräinen ratkai-

suaika 

Liiketoiminnalle aiheutu-
van vaikutuksen mini-
mointi 

Toistuvien insidenttien eli-
minointi 

• Ongelmien kokonaismäärä 
• Ratkaisemattomien ongelmien lukumäärä kussakin IT-

palvelussa 
• Toistuvien insidenttien lukumäärä kussakin IT-palve-

lussa 

IT-palveluiden luotetta-
vuuden saavuttaminen 
ongelmien käsittelyn am-
mattimaisuuden ja laa-
dukkuuden avulla 

• Laajavaikutteisten ongelmien lukumäärä 
• Prosenttiosuus laajavaikutteisista ongelmista, joille on 

tehty jälkikatselmus 
o ylipäätään 
o ajallaan 

• Ongelmien lukumäärä ja prosenttiosuus, jossa ongelma  
o väärin kohdennettu 
o väärin kategorisoitu 
o tavoiteaika ylitetty 
o ratkaistu tavoiteajassa 

• Ratkaisemattomat ongelmat 
• Keskimääräinen kustannus per ongelma 

 
 
Ongelmanhallintaprosessin haasteista on jonkin verran myös tutkimustie-

toa. Marko Jäntti (2008) on tutkinut väitöstyössään ongelmanhallinnan vaikeuk-
sia ohjelmistojen ylläpidossa. Nieslink & van Vliet (1998) ovat tutkineet ongel-
manhallintaprosessin laatua suuressa IT-organisaatiossa, jonka vastuulla on mm. 
Hollannin sosiaaliturvaa käsittelevän järjestelmän ylläpitäminen. Tämän lisäksi 
muun muassa voittoa tavoittelematon, IT-palvelunhallintaan keskittyvä organi-
saatio IT Service Management Forum (itSMF) on käsittelyt aihetta paljon ja jul-
kaissut erilaisia ohjeita ja artikkeleja aiheesta. Samoin myös monet muut tahot, 
kuten internetissä julkaistut blogit, artikkelit ja keskusteltupalstat ovat tätä asiaa 
puineet. 

ITIL:n ohjekirja mainitsee ongelmanhallintaprosessia käsittelevässä osios-
saan kohdassa « haasteet, kriittiset menestystekijät ja riskit » tärkeimmäksi on-
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gelmanhallintaprosessin haasteeksi tehokkaan riippuvuussuhteen tapahtuman-
hallintaprosessiin. Myös työkalujen tulisi tukea tätä riippuvuussuhdetta. Tämän 
avulla ongelmien tunnistaminen ja esivalinta voidaan tehdä mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa. On kuitenkin tärkeää erottaa ongelmanhallinta- ja tapahtu-
manhallintaprosessit toisistaan, vaikka ne toimivatkin osaltaan samaan aikaan. 
Hyöty saadaan samanlaisista toimintatavoista sekä tapahtumien ja ongelmien 
käsittelyä tukevien työkalujen linkittymisestä. (Best Management Practice, 2011a.) 

Nieslink & Van Vliet (1998) havaitsivat niin ikään yhtenä merkittävänä on-
gelmanhallintaprosessin laatua laskevana tekijänä tapahtumanhallintaprosessin. 
Kun tapahtumanhallintaprosessissa oli luokiteltu ja kategorisoitu tapahtumat 
väärin, tai nämä olivat jääneet kokonaan tekemättä, ei ongelmanhallintaprosessi 
saanut vaadittavaa ja osin välttämätöntä tietoa ongelmien analysoimiseksi ja rat-
kaisemiseksi. Nieslink & Van Vliet (1998) toteavatkin, että on välttämätöntä käyt-
töönottaa ensin selkeä ja yhdenmukainen tapahtumien kirjausjärjestelmä, ennen 
kuin edes yritetään kehittää ongelmanhallintaprosessia.  

Jäntti (2008) näkee, että ongelmanhallintaprosessilla tulisi olla läheiset raja-
pinnat tapahtumanhallintaprosessin lisäksi myös muihin palvelunhallintapro-
sesseihin kuten muutosten-, konfiguraation-, ja palvelutasohallintaan sekä myös 
sovelluskehitykseen. Muutostenhallinta vastaa periaatteessa kaikista ongelman-
hallinnassa esiin nousseista muutosten toteuttamisista. Konfiguraationhallinta 
on tärkeässä roolissa konfiguraatiotiedon lähteenä ongelmanhallintaprosessille. 
Siten on tärkeää, että ongelmanhallintaprosessilla on kaikki tietämyksen- ja kon-
figuraationhallinnan resurssit käytössään (Best Management Practice, 2011a). 
Palvelutasohallinta määrittää taasen palvelun ylläpitoon määritetyt aikarajat ja 
lupaukset. Se on tärkeässä roolissa ohjaamassa ongelmanhallintaprosessissa ta-
pahtuvaa priorisointia (Jäntti, 2008).  

Toiseksi haasteeksi Jäntti (2008) mainitsee esimerkkien puutteen, joiden 
avulla insidentit, ongelmat, palvelupyynnöt ja muutospyynnöt pystyttäisiin 
erottamaan toisistaan. On tärkeää muistaa, että tapahtumista ei koskaan tule on-
gelmia, mutta useammat samaan aiheeseen liittyvät tapahtumat voivat johtaa on-
gelman tunnistamiseen. Scarborough (2012) esittää kritiikissään, että ITIL-viite-
kehys ei määritä tarpeeksi selkeitä rajoja ja määritteitä tapahtumien ja ongelmien 
erottamiseksi. Jäntin (2008) mukaan tämä haaste voidaan ratkaista kouluttamalla 
asian parissa työskenteleviä henkilöitä esimerkkien avulla.   

On tärkeää, että tietojärjestelmät linkittävät tapahtumat ja ongelmat siten, 
että kokonaisvastuu tapahtumasta jää aina tapahtumanhallintaprosessille. On-
gelmien hoitaminen voi kuitenkin olla insidenttien tapaan aikakriittistä teke-
mistä, jota ohjaavat palveluntasosopimukset (Pilgrim, 2013). 

Jäntti (2008) mainitsee haasteeksi myös terminologian. Esimerkkinä hän 
mainitsee termin ongelma, jolla tarkoitetaan eri asiaa palvelunhallinnassa kuin 
esimerkiksi ohjelmistotuotannossa. Palvelunhallinnassa tulisikin panostaa kou-
lutukseen, jotta henkilöstöllä olisi selkeä käsitys siitä, mitkä asiat tehdään ongel-
manhallintaprosessissa, ja mitkä ovat muiden prosessien vastuulla. 
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Sharifi ym. (2009) esittelevät tutkimustuloksissaan sopivia avainmittareita 
(Key Performance Indicator) ongelmanhallintaprosessin tukemiseen ja kehittä-
miseen. Nämä eroavat jonkin verran avainmittareista, joita ITIL:n virallinen oh-
jekirjasto esittelee. Heidän mukaansa IT-organisaation tulisi kehittää laatuaan ni-
menomaan laatumittareiden avulla. Mittareiden tulisi mitata ongelmanhallinta-
prosessin päätavoitteita, eli ongelmien koko elinkaaren hallintaa, tapahtumien 
ennaltaehkäisyä ja ongelman vaikutusalueen minimointia (Sharifi ym., 2009). Mi-
tattaessa on tärkeää tunnistaa, mitataanko itse prosessia ja sen toimivuutta vaiko 
prosessin tuottamia suoritteita.  

Vahtra (2014) tuo esiin kolumnissaan tarpeen muuttaa koko organisaation 
ajatusmalli ongelmanhallinnan implementoinnin yhteydessä. Hänen mukaansa 
vastarintaa esiintyy varmasti ja koko ajatusmallin muuttaminen saattaa viedä 
vuosia. Pink Elephant (2005) mainitseekin, että muutosvastarinta tulisi ottaa huo-
mioon prosessien käyttöönotossa. Hän nostaa tiedotuksen yhdeksi tärkeäksi rat-
kaisuksi. Lisäksi virtuaalisten tiimien perustaminen varsinaisten tiimien sijaan 
voisi olla yksi ratkaisu tähän ongelmaan. On kuitenkin tärkeää, ettei henkilöiltä 
odoteta syötteitä ongelmanhallintaprosessiin ilman että heidät on roolitettu toi-
mimaan prosessissa eli henkilöt tietävät, mitä heiltä prosessissa odotetaan (Ucisa, 
2010). Ucisa (2010) suosittaakin, että kaikki ongelmanhallintaprosessissa työs-
kentelevät resurssit tulisi listata. Ongelmanhallinnan resursointi on tärkeässä 
roolissa, sillä kyseisessä prosessissa työskenteleviltä vaaditaan erityisen hyvää IT 
-palveluiden ja niitä tukevien työkalujen ja teknologioiden tuntemista ja osaa-
mista.  
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Luku 4 esittelee aluksi tutkimuksen taustoituksen ja tavoitteet. Luvussa 4.2 käy-
dään läpi valittu tutkimusmenetelmä. Tämän jälkeen esitellään kohdeyrityksen 
taustaa ja kuvataan tarkemmin ongelmanhallintaprosessin adaptaatio kohdeyri-
tyksessä.  Luvussa 4.5 käydään läpi käytetty tutkimusote, tiedonhankinnan me-
netelmä ja esitellään haastateltavien henkilöiden taustatiedot, jonka jälkeen ku-
vataan tutkimuksen käytännön järjestelyt. Viimeisessä luvussa 4.6 käydään läpi 
aineiston analysointimetodi ja kuvataan yksityiskohtaisesti tutkimusaineiston 
analysoinnin vaiheet.   

4.1 Taustaa ja tavoitteet 

Tutkielman teoriaosuudessa esiteltiin ITIL:n virallisen ohjekirjaston määrittämiä 
ongelmanhallintaprosessin kriittisiä menestystekijöitä. Koska aiempia tutkimuk-
sia vastaavasta aiheesta ei löytynyt, käytiin näiden lisäksi läpi aiemmissa tutki-
muksissa havaittuja ongelmanhallintaprosessin käyttöönottovaiheen haasteita ja 
onnistumisen avaintekijöitä. Tämän pohjalta tutkielman empiirisessä osassa on 
tarkoitus kerätä näkemyksiä kohdeyrityksessä ongelmanhallintaprosessissa 
työskenteleviltä asiantuntijoilta prosessin kriittisiin menestystekijöihin liittyen. 
Näiden vastausten odotetaan tuovan vahvistusta kirjallisuudesta löytyneisiin 
kriittisiin menestystekijöihin ja kokonaan uusia näkemyksiä kriittisten menestys-
tekijöiden näkökulmasta. Tarkoituksena on löytää joukko niitä ongelmanhallin-
taprosessin kriittisiä menestystekijöitä, joiden katsotaan olevan erittäin tärkeitä 
prosessin onnistuvuudelle ja tätä kautta ollen vastata tutkimuskysymykseen: 
mitkä ovat ITIL ongelmanhallintaprosessin kriittiset menestystekijät?  

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
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4.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus on tyypiltään kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Hirsjärven, 
Remeksen ja Sarjavaaran (1997) mukaan laadullista tutkimusta käytetään, kun 
tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen tiedonhankintaan ja aiheen yksityis-
kohtaiseen tarkasteluun. Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä, että ih-
mistä käytetään tiedonkeruun kohteena ja kohdejoukko valitaan tarkoituksen-
mukaisesti (Hirsjärvi ym., 1997). Tässä tutkimuksessa haluttiin saada yksityis-
kohtaista tietoa yhdestä ITIL-viitekehyksen prosessista sen parissa työskentele-
viltä henkilöiltä. Tällaisen tutkimustiedon keräämiseen soveltuu laadullinen me-
netelmä parhaiten. 

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena. Sitä käytetään, kun tutkitta-
vasta aiheesta pyritään saamaan monipuolisesti tietoja ja ymmärtämään ilmiöitä 
sen ympärillä syvällisemmin (Metsämuuronen, 2001). Yin (2009) mukaan se on 
sopiva menetelmä silloin, kun halutaan vastauksia erityisesti kysymyksiin miksi 
ja miten. Tapaustutkimukselle on myös ominaista, että siinä halutaan kattaa asia-
yhteyteen liittyvät olosuhteet, koska niiden uskotaan olevan merkityksellisiä itse 
tutkittavalle ilmiölle (Yin, 2009). Tähän tutkimukseen tapaustutkimus sopii hy-
vin, koska pyrkimyksenä on ymmärtää ja saada tietoa monipuolisesti yhdestä 
ITIL-viitekehyksen prosessista, josta löytyy niukasti aiempaa tutkimustietoa.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin tiedonhankintamenetelmänä haastattelua. 
Hirsjärven ja Hurmeen (2014) mukaan haastattelu on sopiva menetelmä, kun ky-
symyksessä on vähän kartoitettu alue ja aiheen voidaan olettaa tuottavan moni-
tahoisia ja eri suuntiin jakautuvia vastauksia. Väärinkäsitysten oikaisemisten li-
säksi se antaa mahdollisuuden saada haastateltavilta syventäviä vastauksia ja 
tarkentavia perusteluita käsitellystä aiheesta. 

Tutkimuksen haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna- eli teemahaastat-
teluna. Sille on tyypillistä, että haastattelun aihe on tiedossa, mutta kysymysten 
tarkka muoto ja järjestys puuttuva (Hirsjärvi ym., 1997). Teemahaastattelun 
kulku noudattaa ennalta määrättyjä teemoja ja näiden perusteella syntyvää vuo-
rovaikutusta haastateltavan ja haastattelijan välillä. Siinä pyritäänkin saamaan 
esiin haastateltavien antamat merkitykset ja tulkinnat asioille (Hirsjärvi & 
Hurme 2014).   

Tässä tutkimuksessa haluttiin saada tietoa prosessista mahdollisimman 
laaja-alaisesti, minkä perusteella teemat valittiin käyttäen hyväksi prosessin kaa-
viota. Tarkoituksena oli kattaa kaikki tärkeimmät prosessin vaiheet mukaan lu-
kien sen rajapinnat toisiin prosesseihin sekä itse syötteet prosessille. Tämän li-
säksi yhtenä omana laajempana teemanaan käsiteltiin prosessin käyttöönotto-
vaihe, koska tutkielman kirjallisuuskatsauksessa on osaltaan käyty läpi tämän 
vaiheen haasteita ja onnistumisen avaintekijöitä. Näiden uskottiin heijastuvan 
varsinaiseen prosessin toimivuuteen. 

Haastattelun teemoiksi valikoitui lopulta seitsemän teemaa ja näistä muo-
dostui haastattelun runko. Teemoja olivat: prosessin implementointi ja käyttöön-
otto, prosessin aktiviteetit, prosessi käytännössä, rajapinnat muihin prosesseihin, 
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prosessin maturiteetti organisaatiossa, päällekkäiset prosessit ja proaktiivinen 
ongelmanhallintaprosessi. Kukin teema sisälsi joitakin tarkennuksia ja kysymyk-
siä joiden tarkoitus oli ohjata haastateltavaa.  

4.3 Kohdeyrityksen taustaa  

Haastattelut suoritettiin eräässä ICT-palveluja globaalisti tuottavassa yrityksessä. 
Yhtiön palvelukatalogi käsittää pelkästä verkkoyhteydestä lähtien palveluita 
aina yritysten kokonaisvaltaiseen ICT:n hallintaan sekä yksityisellä, että julki-
sella puolella. Yhtiöllä on toimintaa useissa maissa ja se työllistää useita tuhansia 
henkilöitä. 

Prosessit ovat olennainen osa yrityksen palveluiden toimittamista ja 
ISO9000 mukaista laadunhallintajärjestelmää ja se on adaptoinut ITIL viiteke-
hyksen IT-palvelunhallinnan prosesseihin. Palvelunhallinnan toimintojen paran-
tamisen perustana on ISO20000 IT palvelunhallintastandardi ja informaation tie-
toturvan vaatimusten varmistamiseksi noudatetaan ISO27001 standardia. Stan-
dardien vaatimukset huomioidaan palvelunhallinnan kaikilla osa-alueilla. Orga-
nisaatiomallia yrityksessä voisi kuvata matriisiorganisaatioksi, missä vastuullis-
ten linjaorganisaatioiden ohjaus tapahtuu vahvasti eri prosessien avulla.  

4.4 Ongelmanhallintaprosessi kohdeyrityksessä 

Kohdeyrityksessä käytetään ITIL:stä adaptoitua ongelmanhallintaprosessia. Seu-
raavassa esitellään ongelmanhallintaprosessin vaiheet yksityiskohtaisesti. Kus-
sakin vaiheessa on kuvattu tarkemmin ongelman tila hakesulkein. Huomioitavaa 
on, että ongelman tila voi vaihdella prosessin samassa vaiheessa. Prosessikuvaus 
löytyy kuviosta 4. 
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KUVIO 4 Case-yrityksen ongelmanhallintaprosessin prosessikaavio 
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1.1 Manuaalisesti / Automaattisesti luotu ongelmakandidaatti 
Ongelman luomisessa manuaalisesti syötteen antaja kirjaa ongelmaehdotuksen 
järjestelmään ja valitsee sille aihealueen mukaan sopivan kategorian. Ongelma-
kandidaatti ohjataan edelleen ongelmanhallintapäällikölle valitun kategorian pe-
rusteella. Automaattisessa ongelman initioinnissa ongelmakandidaatti luodaan 
ennalta luotujen sääntöjen mukaisesti, esimerkiksi jonkin tietyn raja-arvon ylit-
tyessä. [ongelmakandidaatti] 
 
2.1 Ensimmäinen arviointi 
Ongelmanhallintapäällikkö ottaa ongelmakandidaatin vastaan ja verifioi ongel-
man sekä tarkastaa että tarvittavat tiedot löytyvät tiketiltä. Tämän jälkeen ongel-
manhallintapäällikkö tarkastaa tunnettujen virheiden tietokannasta, ettei ongel-
maa ole jo aiemmin tunnistettu. Tässä vaiheessa on myös mahdollista, että on-
gelmanhallintapäällikkö pilkkoo ongelman useammiksi aliongelmiksi, ja/tai 
vaihtaa ongelman kategoriaa ja siten ohjaa ongelman toisen tekniikka-alueen on-
gelmanhallintapäällikölle..[ongelmakandidaatti] 
 
2.21 Arviointi jatkuu 
Uusi ongelmanhallintapäällikkö vastaanottaa ongelmakandidaatin, ja varmistaa 
ongelman. Ongelmatiketti voidaan edelleen ohjata uudestaan jos ongelmanhal-
lintapäällikkö katsoo sen tarpeelliseksi. [ongelmakandidaatti] 
 
2.3 Ongelma vahvistettu?  
Ongelma vahvistetaan. Tässä vaiheessa on myös mahdollista, että ongelmahal-
lintapäällikkö ei saa verifioitua ongelmaa, jolloin ongelmakandidaatti hylätään 
ja suljetaan. [hyväksytty tai hylätty ongelma] 
 
2.4 Priorisoi Ongelma 
Ongelma priorisoidaan perustuen asiakas/palveluvaikutukseen, kiireellisyyteen 
ja vakavuuteen. [aktiivinen ongelma] 
 
2.5 Määrää resurssit 
Ongelmanhallintapäällikkö kohdistaa tarvittavat resurssit ongelman tutkimi-
seen. Nämä resurssit toimivat ongelman analysoija -roolissa. Yleensä tämä 
joukko toimii ns. virtuaalisena asiantuntijatiiminä, jota johtaa ongelmanhallinta-
päällikkö. [aktiivinen ongelma] 
 
3.1 Pienennä riskiä jos mahdollista/tarpeellista 
Ongelman tutkinta, missä pääpaino on pienentää tai poistaa ongelman vaikutus 
joko väliaikaisella tai pysyvällä ratkaisulla. Jos väliaikaisratkaisu on jo löydetty 
tapahtumanhallinnassa, se verifioidaan ja tarvittaessa tehdään vielä lisätutki-
muksia. [aktiivinen ongelma] 
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3.12 Tarvitaanko muutostyö? 
Jos ongelman poistaminen vaatii muutostyön, sellainen laitetaan alulle muutos-
tenhallintaprosessiin. [aktiivinen ongelma] 
 
3.2 Tutki ja diagnosoi ongelma 
Juurisyyn tutkinta. Tämän aktiviteetin tärkein tehtävä on löytää ongelman juu-
risyy. [aktiivinen ongelma] 
 
3.3 Juurisyy löydetty? 
Juurisyy identifioidaan ja varmistetaan, jonka jälkeen aletaan etsiä ratkaisua. Jos 
juurisyytä ei pystytä todentamaan, ongelmatiketti voidaan sulkea. [juurisyy löy-
detty] 
 
3.4 Tunnista ja tarkenna ratkaisu 
Kun juurisyy on löytynyt, ongelman analysoija pyrkii löytämään keinon poistaa 
se ja näin poistamaan uusien insidenttien synnyn riskin. Mikäli tällaista keinoa 
ei löydy, toissijainen tehtävä on vähentää uusien insidenttien synnyn riski esi-
merkiksi kiertämällä ongelma. [juurisyy löydetty] 
 
2.6 Ratkaisu hyväksytty? 
Ongelmanhallintapäälliköllä on vastuu tarkastaa ja hyväksyä ehdotettu ratkaisu. 
Jos ehdotusta ei hyväksytä, ongelman analysoi jatkaa työskentelyä löytääkseen  
paremman vaihtoehdon. [ratkaisu löydetty] 
 
3.5 Lupa implementoida? 
Kun ratkaisu on hyväksytty, varmistetaan että se voidaan implementoida. Usein 
tähän tarvitaan lupa muualta, esimerkiksi kapasiteetinhallinnasta tai laitteiden 
tai.palveluiden.elinkaaresta.vastaavilta..[ratkaisu.löydetty] 
 
4.2 Luovutus päätöksentekoon  
Jos päätös ratkaisun täytäntöönpanosta tarvitaan toisista prosesseista tai yksi-
köistä, ongelmanhallintaprosessi hake päätöksen asianomaisesta paikasta. Pää-
töksenteon tueksi tulee liittää tarkka kuvaus ongelmasta, juurisyystä ja ratkai-
suehdotuksesta sekä riskikartoitus jos ratkaisua ei panna täytäntöön. [ratkaisu 
löydetty] 
 
2.7 Hyväksy ratkaisu 
Ongelmanhallintapäällikkö hyväksyy ratkaisun ja päivittää tunnettujen virhei-
den tietokannan ja tarkentaa ongelmatietueeseen tiedot onko ratkaisu implemen-
toitu, tulossa implementoitavaksi vai hylätty. Tämän jälkeen ongelma suljetaan. 
[ongelma suljettu] 
 
3.12 Tarvitaanko muutostyö? 
Tässä vaiheessa määritellään, tarvitaanko luoda muutospyyntö. Jos varsinaista  
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muutosta ei tarvita (asia voidaan hoitaa esimerkiksi kouluttamalla), ratkaisu voi-
daan implementoida suoraan. Jos muutos tarvitaan, pyyntö luodaan muutosten-
hallintaprosessiin. [ratkaisu löydetty] 
 
3.6 Implementoi ja verifioi ratkaisu / väliaikaisratkaisu 
Ehdotetun ratkaisun toimeenpano suoritetaan muutostenhallinnassa.  
Ongelman analysoija verifioi, että muutoksenhallinnan implementoima ratkaisu 
vastaa suunniteltua ratkaisua ja informoi tämän ongelmanhallintapäällikölle. 
[ratkaisu löydetty] 
 
2.7 Hyväksy ratkaisu 
Ongelmanhallintapäällikkö katselmoi ratkaisun implementoinnin ja verifioi juu-
risyyn vaikutusalueen. Tämän jälkeen ongelmanhallintapäällikkö jatkaa kohti 
ongelman sulkemisvaihetta. [ratkaistu ongelma] 
 
2.8 Päivitä tunnettujen virheiden tietokanta  
Tunnetun virheen tietue tulee tallettaa tunnettujen virheiden tietokantaan, jotta 
mahdolliset tulevat ongelmat ja insidentit voidaan ratkaista tulevaisuudessa no-
peammin. [ratkaistu ongelma] 
 
2.9 Sulje ongelma 
Ongelmanhallintapäällikkö varmistaa, että ongelmasta lisätään tietue tunnettu-
jen virheiden tietokantaan ja tietue sisältää kaikki olennaiset tiedot ongelmasta. 
Tämän jälkeen ongelma suljetaan. [suljettu ongelma] 
 
Rajapinta tapahtumanhallintaprosessiin on automatisoitu tikettijärjestelmän 
avulla. Ongelma-tiketteihin on luotu vaikutusanalyysi, jolloin esimerkiksi asiak-
kaan soittaessa ja asiakaspalvelijan avatessa vikatikettiä asiakkaan liittymästä 
järjestelmä ilmoittaa mahdollisista ongelmista, jotka voivat vaikuttaa em. liitty-
mään. Näin saadaan palveltua tapahtumanhallintaprosessia tunnettujen virhei-
den tietokannan avulla jo siinä vaiheessa, kun asiakas soittaa. 

Joissain tapauksissa saattaa olla ajankäytöllisesti järkevää, että vähemmän 
kriittisissä ongelmissa (esim. satunnainen palvelun katkeaminen muutaman ker-
ran vuodessa) ongelmanhallinnan tuottamaa väliaikais- tai pysyvää ratkaisua 
implementoidaan sitä mukaa, kun insidentti-tikettejä syntyy. Tällaisia ns. piile-
viä ongelmia ja niiden ratkaisuehdotuksia voi olla samalle liittymälle useampia-
kin. Usein asiakaspalvelija ja mahdollisesti seuraavan tason vian analysoija saat-
tavatkin nähdä järjestelmästä joukon ongelmatikettejä, jotka ongelmanhallinta-
päällikkö on laittanut tiedoksi ja ongelmien ratkaisun implementoitavaksi vasta 
siinä vaiheessa, kun asiakas ottaa yhteyttä tai palvelu hälyttää verkonvalvon-
nassa. Näin ollen asiakkaan yhteydenotto saattaakin koskea kokonaan eri asiaa, 
mitä liittyvät ongelmat käsittävät, mutta samalla kertaa kaikki mahdolliset (pii-
levät) ongelmat pyritään kuitenkin poistamaan. Pääsääntöisesti ongelmat pyri-
tään kuitenkin korjaamaan proaktiivisesti. 
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Jos ongelma on osa isompaa ongelmakokonaisuutta, kustakin ns. aliongel-
masta luodaan oma tiketti ja sille määräytyy nimetty ongelmanhallintapäällikkö. 
Tämän velvollisuutena on raportoida aliongelman tilasta säännöllisesti pääon-
gelman ongelmanhallintapäällikölle. Tämä tiedonvaihto pidetään aktiivisena 
koko ongelman elinkaaren ajan, ja korostuu erityisesti päätöksentekovaiheissa. 
Sitä seurataankin suorituskykymittauksilla, joita tehdään kunkin aliongelman 
osalta erikseen.  

Ongelmat kategorisoidaan samalla tavalla kuin insidentit, jotta ongelmien 
todellinen ”luonne” on tarvittaessa mahdollista jäljittää tulevaisuudessa. Asia-
kasvaikutus on ongelmien priorisoinnissa merkittävin tekijä, mutta myös toistu-
van insidentin riski otetaan huomioon.  

Jos jostain syystä ongelmanhallintapäällikkö ei saa kohdistettua riittävästi 
resursseja ja osaamista ongelman tutkintaan, tai ongelman tutkinta ei muutoin 
etene, eskaloi ongelmanhallintapäällikkö ongelman eteenpäin eskalaatio-
managerille.  

Väliaikainen ratkaisu on tilapäinen keino kiertää tai poistaa ongelma. Jois-
sakin tapauksissa väliaikaiseksi ratkaisuksi tarkoitettu korjaus voi jäädä pysy-
väksi. Syitä tähän voivat olla esim. varsinaisen korjaukseen liittyvät riskit tai kus-
tannukset. Päätöksen tästä tekee aina ongelmanhallintapäällikkö yhteistyössä 
asiantuntijoiden ja joissain tapauksessa myös liiketoiminnan kanssa.  

Itse juurisyyn tutkinta voi ajallisesti vaihdella paljonkin. Tämä riippuu pal-
jolti ongelman tutkintaan käytössä olevista resursseista ja ongelman luonteesta. 
Ongelmanhallintapäällikön vastuulla on kuitenkin varmistaa, että juurisyyn tut-
kinnasta annetaan säännöllisesti väliaikatietoja organisaatiolle.  

Juurisyyn poistaminen vaatii aina muutoksenhallintaprosessin. Suuret, iso-
riskiset muutokset vaativat aina erillisen CAB (Change Advisor Board) – käsitte-
lyn, mutta kuten prosessikaaviossakin on kuvattu, jokainen ongelma vaatii val-
tuutuksen. Ongelmanhallintapäällikön on haettava aina hyväksyntä muutok-
selle. Kun ongelman ratkaisu on implementoitu, ongelmanhallintapäällikkö lisää 
tunnettujen virheiden tietokantaan tietueen, jossa kuvataan ongelman ratkaisu ja 
tarkat tiedot ongelmaan liittyvistä seikoista. Tunnettujen virheiden tietokantaan 
kuvataan myös sellaiset ongelmat, joita ei ole voitu ratkaista.  

Ongelman sulkemisvaiheessa ongelmanhallintapäällikkö on vastuussa siitä, 
että ongelma on kirjattu järjestelmään oikein ja että se sisältää kaikki olennaiset 
tiedot ongelmasta ja että nämä tiedot päivitetään tunnettujen virheiden tietokan-
taan. Tässä vaiheessa tulee myös varmistaa sidonnaisuudet mahdollisiin alion-
gelmatiketteihin. Ongelmanhallintapäällikön on myös tärkeä varmistaa, että 
mahdolliset väliaikaisratkaisut ongelman tilapäiseksi kiertämiseksi kumotaan ja 
IT-ympäristö palautetaan alkuperäiseen tilaansa. 

Prosessipäällikön suorittaman suorituskykyvalvonnan perusteella ongel-
man sulkemispäätös voidaan myös kumota, jolloin se tulkitaan uudelleenava-
tuksi ongelmaksi, jolla ei ole hyväksyttyä lopullista ratkaisua. Huomioitavaa on 
myös, että ongelma voidaan käsittelyn osalta sulkea, mikäli juurisyytä tai pysy-
vää ratkaisua ei löydetä. Tällaisessa tapauksessa ongelma jää tunnetuksi vir-
heeksi.  
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4.5 Haastattelujen toteutus 

Haastateltaviksi valittiin kokeneita ongelmanhallintaprosessissa työskenteleviä 
henkilöitä eri puolelta yrityksen organisaatiota. Tähän pyrittiin, koska tutkimuk-
seen haluttiin saada mahdollisimman kattavia ja laajoja näkemyksiä. Valintaan 
vaikutti myös henkilöiden kokemus ja ITIL-viitekehyksen hallinta. Haastatelta-
vat henkilöt työskentelevät kohdeyrityksessä sekä proaktiivisen että reaktiivisen 
ongelmanhallinnan parissa.  

Ison organisaation ollessa kysymyksessä, useat eri yksiköt toimivat ongel-
manhallintaprosessissa. Ylätason prosessikuvaus ja roolit pätevät kautta organi-
saation, mutta eri tuote- tai tekniikka-alueisiin liittyen prosessiin liittyvät yksi-
tyiskohdat voivat hieman vaihdella mm. käytettävän työkalun tai henkilökult-
tuurin takia. Tutkimus rajattiin käsittämään kahta ongelmanhallintapäälliköiden 
tiimiä, jotka kattavat sekä proaktiivisen että reaktiivisen ongelmanhallintapro-
sessin. Toinen tiimeistä toimii tietoliikennetekniikoiden ja niihin liittyvien ongel-
mien parissa Suomessa, toisen tiimin vastuulla on laaja-alaisten, isoihin kokonai-
suuksiin, kuten kansainväliseen verkkoon tai globaaleihin palvelualustoihin liit-
tyvien ongelmien koordinointi. Edellä mainittujen tiimien lisäksi tutkimukseen 
haluttiin näkemystä myös prosessiohjauksen ja –kehityksen näkökulmasta. 
Tämä siksi, että vaikka ITIL:n mukaan prosessin toimivuuden varmistaminen ja 
epäkohtiin puuttuminen on pitkälti ongelmanhallintapäällikön vastuulla, on ylä-
tason vastuu prosessien toimivuudesta usein vastuutettu erilliselle organisaa-
tiolle tai henkilöille. Näin on esimerkiksi tutkimuksen kohdeyrityksessä. Haasta-
teltaviksi valikoitui kaksi henkilöä kehitysorganisaatiosta, joiden vastuulla on 
prosessien ja palvelunhallinnan kehittäminen sekä raportointi. 

Alun perin tavoitteena oli haastatella neljää henkilöä kummastakin ongel-
manhallintatiimistä ja kahta prosessikehittäjää. Loppujen lopuksi aikataulukii-
reiden ja muiden syiden takia kaksi prosessikehittäjää sekä 5 ongelmanhallinta-
prosessissa työskentelevää suostuivat haastatteluun. Näistä kolme henkilöä työs-
kentelee proaktiivisen ja kaksi reaktiivisen ongelmanhallinnan tiimissä. Yksi 
proaktiivisen ongelmanhallintatiimin jäsen toimii esimiesasemassa, muut asian-
tuntijoina. Kaikilla haastateltavilla on vähintään ITIL Foundation –tason sertifi-
kaatti osoituksena ITIL-osaamisestaan, osalla myös Six Sigma –laatujohtamisen 
sertifikaatti juurisyyn tutkinnan metodeja varten. Seuraavassa on lyhyet esittelyt 
kustakin haastateltavasta (rooli ongelmanhallintaprosessissa, vastuualue, ITIL-
osaaminen): 
 
Haastateltava #1 
Process manager, prosessijohtaminen  
ITIL Foundation 
 
Haastateltava #2 
Process manager, ongelmanhallintaprosessi 
ITIL Foundation 
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Haastateltava #3 
Problem manager, proaktiivinen ongelmanhallinta 
ITIL Foundation 
 
Haastateltava #4 
Problem manager, proaktiivinen ongelmanhallinta 
ITIL Foundation 
 
Haastateltava #5 
Problem analyst, reaktiivinen ongelmanhallinta 
ITIL Foundation 
 
Haastateltava #6 
Problem Manager, reaktiivinen ongelmanhallinta 
ITIL  Foundation 
 
Haastateltava #7 
Problem Manager, reaktiivinen ongelmanhallinta 
ITIL  Foundation 
 
Haastattelut suoritettiin tammi-helmikuussa 2016. Potentiaalisia haastateltavia 
lähestyttiin sähköpostitse esitellen tutkimuksen aihe ja alustavat haastattelun 
teemat. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan on perusteltua antaa haastatteluai-
heet haasteltaville etukäteen, jotta aiheesta saataisiin mahdollisimman paljon tie-
toa. Vastaanotto oli kauttaaltaan positiivinen ja haastateltavat olivat kovin kiin-
nostuneita aiheesta. Ymmärsin, että tämä aihe aiheuttaa aika ajoin paljonkin kes-
kustelua kohdeyrityksessä, mikä tietysti auttoi, koska haastateltavat olivat in-
nokkaita jakamaan näkemyksensä prosessiin liittyen.  

Haastateltavat työskentelivät useissa eri toimipisteissä sekä Suomessa että 
ulkomailla. Tämän vuoksi fyysisiä tapaamisia ei kaikkien osalta ollut mahdollista 
järjestää ja osa haastatteluista tehtiin Lync-videoneuvottelun avulla. Tällä ei kui-
tenkaan ollut vaikutusta haastatteluiden kulkuun, sillä kansainvälisessä organi-
saatiossa videoneuvottelut ovat arkipäivää. Kaikista haastatteluista otettiin ääni-
tallenne myöhempää käsittelyä varten. Tämän lisäksi tein joitakin muistiinpanoja 
myös haastattelun aikana, vaikkakin pyrin pääsääntöisesti keskittymään ainoas-
taan haastateltavien vastauksiin, jotta pystyin ohjaamaan ja esittämään mahdol-
lisia tarkentavia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Haastattelun kielenä toimi joko 
suomi tai englanti haastateltavan toiveesta riippuen. Haastattelujen kesto vaih-
teli tunnin ja kahden tunnin välillä. 

Useat haastateltavat tarjoutuivat myös oma-aloitteisesti lähettämään lisä-
materiaalia aihe-alueeseen liittyen. Lisäksi he ilmoittivat, että voisin ottaa myö-
hemminkin yhteyttä aiheeseen liittyen, mikäli jokin asia kaipaisi vielä heiltä sel-
vennystä. Haastattelujen kulku pyrki noudattamaan etukäteen määriteltyjä tee-
moja, mutta monissa tapauksissa niistä poikettiin. Halusin pitää haastattelun 
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mahdollisimman vapaamuotoisena, ja välillä keskustelu saattoi rönsyillä paljon-
kin. Koska aikaa oli varattu riittävästi asioiden läpikäyntiin, en pitänyt tätä on-
gelmana. Pyrin kuitenkin keskustelun ja aihealueiden vaihtuessa nopeastikin pi-
tämään kirjaa siitä, että kaikki ennalta määritellyt teemat tulisi käsiteltyä. Pyrin 
myös luomaan haastatteluissa vapaan, avoimen ilmapiirin, missä varsinai-
sia ”vääriä vastauksia” ei ole, vaan kaikki aiheeseen liittyvä tieto on tärkeää. 
Haastateltavat olivat myös toiveikkaita siitä, että mahdolliset heidän kokemansa 
ongelmakohdat prosessissa saisivat tämän tutkimuksen kautta huomiota yrityk-
sessä, ja johtaisivat kehitys- ja parannustoimenpiteisiin.  Mielestäni oli myös tär-
keää saada ne haasteet ja parannusehdotukset kuuluville, joihin haastateltavat 
eivät itse välttämättä uskoneet parannusta saatavan, esim. kustannussyihin ve-
doten. Toinkin tämän haastattelujen lomassa esille, että on tärkeää kertoa kaikki 
mahdollinen teemaan liittyen.  

4.6 Aineiston analysointi 

Haastattelut suoritettuani litteroin ne eli kirjoitin ne tekstimuotoon. Hirsjärven 
ym., (1997) mukaan aineiston litteroinnin tarkkuudesta ei ole yksiselitteistä oh-
jetta, vaan se riippuu siitä, millaista analyysia halutaan tehdä. Litterointia on 
mahdollisuus tehdä myös valikoiden, eli vain niiltä osin kuin ne ovat tutkimuk-
sen kannalta olennaisia (Metsämuuronen, 2001). Tässä tutkimuksessa pyrittiin 
ymmärtämään ja saamaan tietoa tarkasti yhdestä prosessista eli rajatusta alueesta, 
joten päädyin litteroimaan haastattelut sanasta sanaan, kuitenkin jättäen ns. täy-
tesanat kirjaamatta. Tällä tavalla tekstiä kertyi normaalifontilla (koko 12) n. 5-9 
A4-liuskaa per haastateltava eli yhteensä analysoitavaa tekstiä muodostui 48 
liuskaa.  

Tuomi & Sarajärvi (2009) esittelevät kolme aineistolähtöistä analyysimallia. 
Tässä tutkimuksessa käytettiin adaptaatiota Milesin ja Huberman mallista, mikä 
koostuu aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä ja kategorioiden luomisesta. 

Ensimmäinen vaihe aineiston analysoimisessa oli niiden läpi lukeminen ja 
sellaisten tekstien alleviivaaminen, joissa haastateltava piti jotakin asiaa tärkeänä 
tai erittäin tärkeänä prosessin toimivuuden kannalta. Tässä vaiheessa oli myös 
tärkeää, että aineistolta kysyttiin varsinaisen tutkimusongelman kysymystä 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Lisäksi ne tekstit alleviivattiin, joissa haastateltava ker-
toi jonkin asian puuttuvan ja täten haittaavan prosessin toimivuutta. Tämän jäl-
keen alleviivatuista teksteistä pyrittiin luomaan pelkistetyt ilmaisut.  

Seuraavana alleviivatut tekstit käytiin haastateltava kerrallaan uudelleen 
läpi ja mahdolliset duplikaatit eli saman asian ilmaiseminen useammassa kohtaa 
pyrittiin tunnistamaan. Tämän jälkeen tekstinpätkistä pyrittiin tunnistamaan tar-
kempi aihe ja se, mihin se liittyy. Tässä vaiheessa tekstinpätkiä käytiin läpi ja 
verrattiin myös haastateltavien kesken. Tuomi & Sarajärvi (2009) kuvaavat tätä 
vaihetta ryhmittelyksi. Kunkin haastateltavan tekstille annettiin oma väri, jotta 
tekstin tai asian maininnut henkilö pystyttäisiin jälkeenpäin jäljittämään. 
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Viimeisenä vaiheena ryhmitellyille teksteille pyrittiin löytämään yhteinen 
ylätason kuvaus eli niille muodostettiin luokat. Tämä on Tuomi & Sarajärven 
(2009) mukaan kriittisin vaihe, sillä tutkija tekee päätökset siitä, mitkä ilmaisut 
kuuluvat mihinkin luokkaan. Luokille annettiin myös tässä vaiheessa kuvaava 
nimi. Lopulta näistä luokista tulkittiin kriittisiksi menestystekijöiksi ne, jotka si-
sälsivät neljän tai useamman haastateltavan ilmaisuja. Huomioitavaa on, että näi-
den luokkien välillä voi olla havaittavissa yhtäläisyyksiä sekä syy- ja seuraussuh-
teita. Hirsjärvi & Hurme (2014) kuvaavatkin tätä yhdistelyksi, eli luokkien välille 
yritetään löytää säännönmukaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Näitä on pyritty 
tuomaan esiin seuraavassa luvussa, jossa esitellään tutkimustulokset ja käydään 
tarkemmin läpi löytyneet kriittinen menestystekijät. 
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Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset. Lu-
vussa 5.1 määritellään aluksi tutkimuksen rajaus kriittisille menestystekijöille ja 
listataan tämän rajauksen perusteella tutkimuksen löydökset. Sitä seuraavissa 
kahdeksassa luvussa käydään läpi yksityiskohtaisesti kukin löytynyt kriittinen 
menestystekijä ja siihen liittyvät taustat. Kunkin kriittisen menestystekijän esit-
telyn yhteydessä on tuotu sitaatteja haastateltavien vastauksista elävöittämään ja 
tuomaan näkökulmaa aiheeseen liittyen. Viimeisessä luvussa esitellään tutki-
muksessa esiin nousseita seikkoja, jotka jäivät määritellyn rajauksen ulkopuolelle, 
mutta joiden katsottiin olevan merkityksellisiä prosessin onnistuvuudelle. 

5.1 Löydetyt kriittiset menestystekijät 

Asiat, joita yli puolet haastateltavista (4 tai enemmän) piti tärkeänä tai erittäin 
tärkeänä prosessin onnistumisen kannalta, tulkittiin tässä tutkimuksessa kriitti-
siksi menestystekijöiksi. Tällä rajauksella kriittisiä menestystekijöitä löytyi kah-
deksan kappaletta ja ne on lueteltu kootusti taulukossa 3. Taulukon oikealta puo-
lelta löytyvät kunkin kriittisen menestystekijän esiintuoneiden haastateltavien 
lukumäärä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTA 
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TAULUKKO 3 Tutkimuksessa löydetyt kriittiset menestystekijät 
Kriittinen menestystekijä Lukumäärä 
    

Ongelma-käsitteen ja ongelmanhallintaprosessin ym-
märtäminen organisaatiossa 

7 

Riittävät ja dedikoidut resurssit 7 

Johdon ja tekijöiden sitoutuminen 7 

Rajapinta muutostenhallintaprosessiin 6 

Tehokas tunnettujen virheiden tietokanta 4 

Työkalun tuki prosessille 6 

Syötteet prosessin käynnistymiselle 5 

Prosessiomistajan vahva rooli  4 

 

5.2 Ongelma-käsitteen ja ongelmanhallintaprosessin ymmärtämi-
nen organisaatiossa 

Kaikkien vastaajien mielestä on erityisen tärkeää, että organisaatiossa ymmärre-
tään ongelma–käsite ja sitä kautta ongelmanhallintaprosessin rooli ja suhde esi-
merkiksi tapahtumanhallintaprosessiin. Tämän ymmärryksen tulisi kattaa koko 
organisaatio, sekä tekijä- että johtotasolla. Ongelmanhallintaprosessin keskitty-
essä toistuvien insidenttien juurisyiden tutkintaan tai näiden ennakoivaan estä-
miseen, ei se periaatteessa pureudu akuutteihin vikoihin, joskin se voi toimia 
taustalla ja käynnistyä vian ollessa akuutissa vaiheessa. Tämä oli usean haasta-
teltavan mielestä kompastuskivi organisaatioissa; tapahtumanhallinta- ja ongel-
manhallintaprosessissa työskentelevät henkilöt sekoittavat helposti nämä kaksi 
prosessia tässä kontekstissa. Osasyyksi tähän haastateltavat mainitsivat mm. vas-
tuunoton organisaatiossa. Monen vastaajan mielestä ongelmanhallintaproses-
sille tulee ratkottavakseen ns. vaikeita vikoja, koska ne eivät ratkea perinteisillä 
vianhallintatyökaluilla. Tyypillistä näille vioille on myös, että ne ovat yleensä 
normaalia pidempikestoisia ja niitä esiintyy suhteellisen harvoin. Nämä viat vaa-
tivat myös yleensä asiantuntijoita organisaation eri osa-alueilta, mikä taas vaatii 
tietynlaista koordinointia vian käsittelijältä, johon tällä ei välttämättä ole koke-
musta. Toisaalta haastateltavat ymmärsivät myös tämän sekaannuksen mahdol-
lisuuden helppouden, sillä tapahtumanhallinta- ja ongelmanhallintaprosessit 
voivat toimia samanaikaisesti ja jopa samat henkilöt voivat toimia samaan aikaan 
molempien prosessien rooleissa.  
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Tekijätason lisäksi myös esimiestasolla tulisi ymmärtää ongelmanhallinta-
prosessin suhde tapahtumanhallintaprosessiin. Erään haastateltavan kokeman 
mukaan on tärkeää varmistaa, ettei johtotasolla käsitetä ongelmanhallintaa vian-
korjauksena. Ison organisaation ollessa kyseessä myös eri osastot saattavat ym-
märtää ja tarkoittaa ongelmanhallintaprosessilla ja ongelma-käsitteellä eri asioita. 
Tämä hankaloittaa vastaajien mielestä asioita entisestään.  

Seuraavassa on muutamia poimittuja kommentteja edellä mainittuun kriit-
tiseen menestystekijään liittyen: 

 
H2: Ongelma tulee siinä että varmasti niille jotka ovat niiden kanssa paljon työsken-
nelleet helppoa ja päivänselviä asioita mutta sitten kun lähdetään rivitekijän tasolle ja 
jos sillä ei ole selkeästi omaa roolia siinä prosessissa kuvattu ja kerrottu, että mille pro-
sessille sinä milläkin hetkellä työskentelet niin silloin se ongelma tulee. Että onko kyse 
nyt tässä tehtävänkuvauksessa viankorjauksesta vai onko se ongelmanhallinnasta? Ja 
sitten että mikä se rajanveto siinä on niin siinä tulee helposti tulee niitä haasteita ym-
märryksen suhteen että ei ymmärretä että tää onkin ongelmanhallintaprosessissa eikä 
viankorjausprosessissa.  
 
H2: Kun lähdetään puhumaan ongelmanhallinnasta jokainen käsittää sen jo heti 
omalla tavallaan. 

 
Ongelmanhallintaprosessissa tulisi olla selkeät rajanvedot sille, mitä tehdään ja 
mitä ei tehdä, jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin. Tämä tulisi myös jalkauttaa or-
ganisaatiolle. Prosessiin liittyvien käsitteiden ymmärtämiseen tulisi myös kiin-
nittää huomiota. Esimerkkinä tutkimuksessa mainittiin ongelman juurisyy sekä 
tapahtuman syy, mitkä ymmärretään usein virheellisesti samaa asiaa tarkoitta-
vina. Haastateltavien mielestä ongelmanhallintaprosessin onnistuvuudelle on-
kin tärkeää ymmärtää näiden kahden käsitteen ero, ja sen myötä pyrkiä etsimään 
pitkäjänteisesti varsinaisia juurisyitä, jotka varsin usein liittyvät tekniikan sijaan 
prosessiin liittyviin poikkeamiin. Näiden todellisten juurisyiden esiintuominen 
yli organisaatiorajojen ei kuitenkaan välttämättä suju kivuttomasti. Seuraavassa 
muutamia haastateltavien kommentteja tähän kokonaisuuteen liittyen:   
 
 

H6: Ongelmanhallintaprosessista vastaavien tulee tehdä hyvin selkeäksi se, mitä siellä 
tehdään ja mitä siellä ei tehdä. Monet esimiestasolla työskentelevät saattavat mieltää 
ongelmanhallintaprosessin eräänlaisena tapahtumanhallintaprosessin eskalointipaik-
kana mitä se ei ole. Näen myös, että esimerkiksi ongelman juurisyy sekä tapahtuman 
katkoksen syy ymmärretään usein samana asiana mitä ne eivät ole.  

 
H6: Jos sinulla on ohjelmistoon tai laitteistoon liittyvä syy, niin se liittyy enemmän 
tapahtuman syyhyn, mutta varsinainen juurisyy ongelmaan on todennäköisesti se 
että ylläpito- ja muutostenhallintaprosessia ei ole noudatettu ja se varsinaisesti ai-
heutti tapahtuman 
 
H7: Tietysti ymmärrys lähtee ylhäältä alas, mutta jos johtoporras ei ymmärrä proses-
siviitekehystä ja prosessin eri rooleja, ja ylipäätään eri prosesseja ja niiden eroja ja ra-
japintoja, vanhat toimintatavat usein jäävät aktiivisiksi ja varsinaista uutta toiminta-
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mallia ei käytännössä toteuteta ollenkaan. Näin vanhat ajatukset ns. tulipalojen sam-
muttamisesta jäävät käytäntöön ja varsinaiseen tulipalojen estämiseen ei siten keski-
tytäkään. Tällöin ei voida sanoa, että ongelmanhallintaprosessia sovellettaisiin orga-
nisaatiossa.  

5.3 Riittävät ja dedikoidut resurssit 

Haastateltavat olivat jokseenkin yhtä mielisiä siitä, että ongelmanhallinta-
prosessille tulee allokoida riittävästi resursseja ja nämä resurssit tulisi olla dedi-
koitu vain kyseiselle prosessille. Erään haastateltavan mielestä resurssien koh-
dentamisessa ei ymmärretä ongelmien haasteellisuutta ja niitä verrataan liikaa 
esimerkiksi tapahtumanhallintaprosessiin. Tällöin resurssit jäävät yleensä aina 
alimitoitetuiksi, koska juurisyyn tutkinnassa saatetaan vaatia pitkäjänteisiä, ai-
kaa vieviä testausjärjestelyitä insidenttien ollessa enemmän nopeita ja kertaluon-
teisia. Ongelmien tutkiminen saattaa myös vaatia resursseja useilta eri teknolo-
gia-alueilta.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että ongelmanhallintapäällikön rooli suositeltiin 
sijoitettavan mahdollisimman lähelle ylläpitotiimejä. Käytännössä nämä tiimit 
tekevät päivittäistä työtä järjestelmien parissa. Ongelmaksi tässä tosin voi muo-
dostua se, että nämä asiantuntijat ovat yleensä todella kiireisiä ylläpitotehtävien 
kanssa, jolloin aika ei välttämättä riitä ongelmien tutkintaan. Vaihtoehtona näh-
tiin roolin sijoittaminen siten, että yksi henkilö kattaisi usean ylläpitotiimin vas-
tuualueet. Molemmissa malleissa haastateltavat olivat vahvasti sitä mieltä, että 
ongelmanhallintapäällikön rooli tulisi olla kokopäivätyö:  

 
H1: Eli mä uskon dedikoituihin rooleihin. Ja sama asia on näissä että meillä on incident 
managereita, problem managereja, change managereja niin se on [henkilön] työteh-
tävä. Silloin me olemme implementoineet sitä kyseistä prosessia. Eikä niin että sulla 
on joku muu tehtävä ja se henkilö tekee vaikka iltapäivät problem manageerausta 
koska se ei onnistu. 

 
H2: Jos sitä [ongelmanhallintaa] tekee samat henkilöt jotka tekee viankorjausta esimer-
kiksi niin ei tuu toimimaan koska vika ajaa aina ongelman edelle. 

 
Resurssien riittämättömyys aiheuttaa usean haastateltavan mielestä eräänlaisen 
ketjureaktion, jossa ongelmien tutkinnan edistämistä pitää seurata ja tarvittaessa 
eskaloida eskalaatiomanagereille tai esimiehille. Tämä taas syö heidän resursse-
jaan. Toisin sanoen ongelmanhallintaprosessin resurssien riittämättömyyden ta-
kia tehdään turhaa työtä muualla organisaatiossa. Haastateltavat näkivät myös, 
että resurssien niukkuuden takia on vaarana, että organisaatiossa valikoituvat 
muutamat auttamishaluiset henkilöt ongelmien tutkintaan ja näille henkilöille 
työkuormaa tulee kohtuuttoman paljon.  
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Riittävä resurssien allokointi prosessille tulisi tehdä myös pitkäjänteisesti ja 
huomioida organisaation muuttuessa. Erityisesti isompien organisaatiomuutos-
ten jälkeen yrityksessä voi olla epäselvyyttä vastuista, mikä tulisikin ottaa huo-
mioon. 

 

5.4 Johdon ja tekijöiden sitoutuminen 

Koko organisaation sitoutuminen prosessiin on erittäin tärkeää. Tämä tulisi ottaa 
huomioon jo prosessin käyttöönoton suunnitteluvaiheessa. Johdon viesti tulisi 
olla yhteneväinen ja selkeä koko organisaatiolle; mitä prosessilla haetaan ja mitkä 
ovat sen päällimmäiset tavoitteet? Tältä pohjalta tulisi aloittaa koko organisaa-
tion sitouttaminen. Haastatteluissa nähtiin tärkeänä, että sitouttaminen aloitet-
taisiin ensiksi johtotasolta ja vasta sen jälkeen muun organisaation osalta. Tätä 
sitouttamistyötä tulisi tehdä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti, sillä ongelman-
hallintaprosessissa on yksittäisen prosessin lisäksi pitkälti kyse organisaatiossa 
työskentelevien ajattelutavan muutoksesta. Yksi haastateltava kiteyttää asian 
näin:  

 
H2: Pitäisi ensin lähtee siitä että johto sitoutetaan, ja jos johto ei ole sitoutunut niin on 
vaikea henkilötasolla saada ihmisiä tekemään enemmän. Yksittäisiä henkilöitä on var-
masti jotka tekee sitä mutta ei se yksittäinen henkilö pysty koko toimintaa kääntämään 
toiseen moodiin. 

 
Haastateltavien mielestä liian usein kuvitellaan, että prosessi on saatu käyttöön-
otettua, kun prosessi- ja roolikuvaukset on kirjoitettu.  Sitoutuminen tarkoittaa 
kuitenkin pitkäaikaista resurssien allokointia prosessille ja prosessin toimivuu-
den jatkuvaa seurantaa esimerkiksi suorituskykymittareilla. Alla muutamia 
kommentteja, jossa tätä asiaa tuodaan esiin:  
 

H2: Problem manageri rooli on tärkeä mutta perustuu siihen että jos prosessilla / prob-
lem managerilla ei ole johdon tukea eli käytännössä riittävästi rahaa, resurssia, aikaa, 
panostusta, niin ei se problem manageri juuri mitään pysty tekemään. 

 
H2: Se pitäisi saada ensimmäisessä vaiheessa myytyä oikeasti päättävälle johtotasolle, 
ja sen ongelmanhallintaprosessin omistajuus kokonaisuudessaan lähtökohtana pitäisi 
olla se että pitäisi sitouttaa johto että oikeasti halutaanko tähän satsata vai ei. 

 
Henkilötason sitoutumisessa prosessissa työskentelevät henkilöt ovat oikeasti 
kiinnostuneita palvelun toimivuudesta ja sitä kautta esimerkiksi loppuasiakas-
tuotteesta. Toisin sanoen, kun yksittäisiä vikoja on saatu korjattua, henkilöt ovat 
halukkaita jatkamaan tutkintaa eli haluavat selvittää, miksi kyseinen vika syntyi 
ja mitkä tapahtumaketjut johtivat siihen. Sitoutuminen tarkoittaa käytännössä 
pureutumista varsinaisiin juurisyihin ja pyrkimystä varmistamaan, että vastaa-
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vaa ei pääsisi tulevaisuudessa tapahtumaan. Mikäli tapahtuma ei ole vältettä-
vissä, sitoutuneella organisaatiolla on selkeä toimintamalli, kuinka aktivoitunut 
ongelma saadaan mahdollisimman nopeasti poistettua. Haastateltavien mukaan 
valitettavan usein organisaatiossa enemmistö pyrkii menemään siitä mistä aita 
on matalin, eli kun vika on saatu korjattua ja palvelu palautettua asiakkaalle, 
unohdetaan koko asia, eikä olla kiinnostuneita varsinaisesta ongelman aiheutta-
jasta.  

 

5.5 Rajapinta muutostenhallintaprosessiin 

Ongelmanhallintaprosessin uskottavuuden kannalta nähtiin tärkeänä, että raja-
pinta muutostenhallintaprosessiin toimii tehokkaasti. Tämän rajapinnan toimi-
mattomuus heijastuu haastateltavien mielestä pidemmällä aikavälillä aina ongel-
manhallintaprosessin alkupäähän. Vaarana nähtiin, että syötteiden valuminen 
ongelmanhallintaprosessiin voi hiipua, jos prosessi ei pysty poistamaan tunnet-
tuja virheitä muutostenhallintaprosessin avulla. Yhtenä syynä tähän toimimatto-
muuteen nähtiin inventaariotietojen puutteellisuus, joiden perusteella varsinai-
nen tunnetun virheen esiintymislaajuus muodostetaan. Tämän puutteen takia 
muutosta ei osata kohdistaa varmasti niihin paikkoihin, joihin ongelma todelli-
suudessa vaikuttaa. Toisena syynä tähän mainittiin, että välttämättä samat hen-
kilöt tai yksiköt eivät vastaa ongelman kartoittamisesta ja muutoksen käsitte-
lystä.  
 

H1: Sitten ne henkilöt siellä aikansa ja osaamisensa kanssa eivät jaksa ongelmanhal-
lintaprosessia pyörittää pitkään, jos tämä outputti muutostenhallintaprosessin kanssa 
ole olemassa, eli jos vaan tulee tunnettuja virheitä ja on vaan pelkästään niin eikä 
koskaan mikään löydetty juurisyy lähde pois. 

 
Rajapintaa muutostenhallintaan tulisi käyttää aina, kun ongelmien ratkaisuja ha-
lutaan implementoida. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että muutostenhallinta-
prosessissa dokumentoidaan muutos ja tehdään asianmukaiset riskiarviot. Jos 
muutos tehdään puutteellisesti, tai sen suunnitteluun ei käytetä riittävästi aikaa, 
on vaarana, että toimeenpantu muutos aiheuttaa ei-toivottuja insidenttejä.  

5.6 Tehokas tunnettujen virheiden tietokanta 

Ongelmanhallintaprosessin tehokkaan toiminnan takana on aina toimiva 
tunnettujen virheiden tietokanta. Eräs haastateltava toi esiin usein esiintyvän ku-
vitelman, että tietokanta on riittävä, jos se sisältää tiedot jo aiemmin havaituista 
tunnetuista virheistä ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Eräällä tavalla näiden 
ongelmien kanssa ollaan kuitenkin jo myöhässä, jos niihin puututaan vasta siinä 
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vaiheessa kun ne ovat aktiivisia. Lähteitä on kuitenkin monia muita ja niiden 
tuottaman tiedon integroiminen tunnettujen virheiden tietokantaan on todella 
tärkeää. Haastateltavat mainitsivat mm. sen, että tietoliikennelaitteiden tarjo-
amia logi -tietoja tulisi hyödyntää tehokkaasti ja näitä tietoja tulisi yhdistää aiem-
min havaittuihin ongelmiin ja tapahtumiin. Sitä kautta tulisi luoda tietoa tapah-
tumaketjuista ja siitä, miten useiden eri tapahtumien yhteisvaikutuksena voi ai-
heutua tiettyjä seurauksia. Edellä mainituissa tapahtumaketjuissa tunnettujen 
virheiden tietokannalla on iso merkitys tietojen kerääjänä, mutta myös syy- ja 
seuraussuhteiden tunnistajana. Tunnettujen virheiden tietokannan vaatimuksina 
nähtiin myös, että ongelmanhallintaprosessissa työskentelevät tunnistavat selke-
ästi, onko kyseessä insidentti, ongelma vai tunnettu virhe.  

Tunnettujen virheiden tietokannan puutteet näkyvät erään haastateltavan 
mielestä suoraan ylimääräisenä työnä häiriön – ja ongelmanhallintaprosesseissa, 
kun jo aiemmin tunnistettuja virheitä analysoidaan kerta toisensa jälkeen uudes-
taan. Tehokas tunnettujen virheiden tietokanta nähtiin myös askeleena organi-
saation siirtymisessä reaktiivisesta mallista proaktiiviseen. Eräs haastateltava ki-
teyttää asian näin: 

 
H2: Toki paljon yksittäisiä vikoja tutkitaan ja huomataan että toistuu toistuu mutta se 
ei ole kaikki. Pitäisi päästä kiinni paljon aikaisemmin. Esim. herätelogia, sitä hyödyn-
tämällä, suoraan laitteissa on logia, crm-järjestelmissä on tietoa, kiinteää tietoa. Niitä 
tietoja yhdistämällä esim. aikaisempiin vikoihin pystytään tunnistamaan että näin on 
käynyt aiemminkin ja niitä ketjuja pystytään tunnistamaan, että nämä signaalit tar-
koittavat että kohta on vika päällä. 

 
Tunnettujen virheiden tietokannan toiminnassa viitattiin myös työkalujen tu-
keen ja yhteistyöhön. Erään vastaajan mielestä työkalukehityksessä, joko ole-
massa olevien työkalujen parantamisessa, tai kokonaan uusien työkalujen han-
kinnassa unohdetaan tunnettujen virheiden tietokannan näkökulma. Syynä tä-
hän voi olla, ettei sen perimmäistä olemusta ymmärretä organisaatiossa.  Sen tar-
koituksena on tarjota kokonaisvaltaista tietoa koko IT-infrastruktuurista ja sen 
tulisi olla tietolähteenä ja ohjata organisaatiota kokonaisvaltaisesti eri transitio -
vaiheissa, kuten IT-infrastruktuurin käyttöönotossa tai ennakoivissa muutok-
sissa. Nämä tiedot tulisi myös olla helposti saatavilla. 

Yksi tärkeä asia tunnettujen virheiden tietokannassa on, että sieltä on hel-
posti saatavilla tietoa aiemmista ratkaisuista tai tunnetuista virheistä, joita ei 
vielä ole pystytty kohdentamaan mihinkään. Tunnettujen virheiden tietokannan 
tulisi toimia myös lähteenä palvelutransitio–vaiheen prosesseille tarjoten tietoa 
mahdollisista tuotannossa havaituista ongelmista, jotta mahdolliset virheet voi-
taisiin poistaa jo palvelun toimitus- tai päivitysvaiheessa. 

5.7 Työkalun tuki prosessille 

Tärkeimpänä työkalun ominaisuutena ongelmanhallintaprosessin näkökul-
masta pidettiin sen tukea tapahtumanhallintaprosessille. Tärkeää on myös, että 
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tapahtumanhallintaprosessista on työkalun mahdollistama rajapinta ongelman-
hallintaan eli käytännössä insidenttien perusteella syntyvän juurisyytutkinnan 
siirtyminen ongelmanhallintapäälliköille.  
 

H2: Ongelmanhallintaprosessin pitäisi ohjata koko ajan sitä insident prosessia siinä 
mielessä, että aina kun insidentti syntyy niin ongelmanhallintaprosessista pitäisi tulla 
indikaatiota onko tämä insidentti ongelmanhallinnan piirissä ja siihen [tulisi] työkalun 
mahdollistaa. 

 
 
Yksi haastateltava toi esiin työkalun tuen tärkeyden syötteiden saamisessa pro-
sessille. Haastatteluissa tuli ilmi, että syötteet prosessille tulevat vieläkin pitkälti 
manuaalisesti. Työkalun mahdollistamaa automaattisuutta kaivattiin, ja mielen-
kiintoinen seikka oli myös työkalun hallinnan oppiminen aiemman datan avulla 
sekä esimerkiksi sosiaalisen median käyttö lähdedatana: 
 

H2: Pitäisi olla automaattinen työkalu tai analyyttinen työkalu joka automaattisesti 
koko ajan haistelee olemassa olevaa tikettidataa ja verkkotietoa, palvelutietoa, verkko-
signaalia eli tietoa mitä laitteet viestittää, kaikkea mitä tulee esim. sosiaalisesta medi-
asta. Nettitietojen yhdistäminen analytiikan avulla [jota apuna käyttäen] pystytään 
huomattavasti oppimaan ja menneestä ennakoimaan tulevaa ja käynnistämään niitä 
ongelma-aihioita automaattisesti. Ja pystytään jopa löytämään ratkaisut automaatti-
sesti. Se auttaisi, mutta siihen tarvitsee työkalua että se toimii. 

 
Vastauksissa nähtiin tärkeänä, että työkalujen kehitysvastuu on sillä taholla joka 
työkalua päivittäisessä työssään käyttää. Aina tämä ei tosin ole mahdollista. 
Myös uuden työkalun käyttöönotossa joudutaan usein muokkaamaan prosessia 
ja toimintatapoja työkalulle sopiviksi. Tämä tapahtuu erään haastateltavan mu-
kaan ns. pakon sanelemana, sillä uusi käyttöönotettava työkalu voi ylipäätään 
olla vain vähän muokattavissa. Tällöin organisaation on pakko mukauttaa pro-
sessejaan uudelle työkalulle sopivaksi. Tosin tässä nähtiin myös etuja, sillä uuden 
työkalun myötä organisaatio pakotetaan yhdenmukaistamaan prosessejaan. 
Hyvä työkalu tukee prosessia tehokkaalla tavalla niin kuin haastateltava kiteyt-
tää:  
 

H1: Nimenomaan niin päin että työkalu tukee sitä prosessia sillä tavalla, että ei välttä-
mättä tarvitse sen henkilön edes ymmärtää että “nyt mä olen tässä ongelman katego-
risointivaiheessa”. 

 
Erään haastateltavan mielestä ideaalitilanteessa organisaatiossa prosessi adap-
toidaan organisaatioon ketteriä menetelmiä käyttäen ja optimoiden se mahdolli-
simman tehokkaaksi kyseiseen organisaatioon. Tämän jälkeen kehitetään työ-
kalu tukemaan juuri tätä optimoitua prosessia. Haastateltava tosin myönsi, että 
tällainen lähestymistapa on harvoin mahdollinen nykyaikana, sillä ohjelmistojen 
periaatteet luodaan ennen kuin ne kuhunkin organisaatioon otetaan käyttöön. 
Tällöin ne ovat harvoin muutettavissa periaatteiltaan.  
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5.8 Syötteet prosessin käynnistymiselle 

Ongelmanhallintaprosessi saa syötteitä sekä reaktiivisesti tapahtumanhallinta-
prosessilta että proaktiivisesti erilaisten mittausten ja trendien seurauksena. 
Haastateltavien vastauksista kävi selkeästi ilmi, että syötteiden saaminen proses-
siin sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti on avainasemassa prosessin toimivuu-
delle.   

Haastateltavat näkivät ongelmanhallintaprosessin resurssien riittävyyden 
organisaatiossa myös tärkeänä syötteiden syntymisen kannalta. Reaktiivisessa 
ongelmahallinnassa tärkeä lähde syötteille on tapahtumanhallintaprosessi, ja 
vaarana nähtiin, että tapahtumanhallintaprosessi ei kauaa jaksa panostaa syöt-
teisiin, jos ongelmanhallintaprosessia ei ole resursoitu riittävästi. Toisin sanoen, 
jos syötteille ei tehdä mitään tai jos sitä ei jatkojalosteta riittävästi, ajan mittaan 
syötteet vähenevät. Syötteiden saamisen kannalta on myös olennaista, ettei ta-
pahtumanhallintaprosessissa tehdä päätöstä siitä, mihin ongelmiin keskitytään. 
Toisin sanoen tapahtumanhallintaprosessissa tulisi antaa syötteitä ongelmanhal-
lintaprosessiin, jos on jäänyt pieninkin epäilys tapahtuman todellisesta juuri-
syystä.  

On tärkeää, että kaikkea reaaliajassa syntyvää dataa analysoidaan ja jatko-
jalostetaan mahdollisten ongelmien löytämiseksi. Tätä dataa syntyy jatkuvasti 
mm. raportoinnissa ja laitteiden logi -tiedoista. Tämän lisäksi sitä saadaan esi-
merkiksi laitevalmistajilta (tunnetut virheet), palveluntuottajilta ja asiakkailta. 
Yksi proaktiivisen ongelmanhallinnan tehtävä onkin tämän olemassa olevan tie-
don yhdistäminen.  
 

H3: Ennakoivalla analytiikalla pitää olla olemassa oleva tuotannon tieto ja sillä pysty-
tään jalostamaan ja pystytään löytämään ratkaisuja etukäteen. Eli käytännössä sen tie-
don mitä on jo kertynyt pureskelua ja analysointia ja tunnistetaan mahd. ongelmia ja 
ratkaisemaan nykyistä nopeammin. 

 
H2: Ongelmanhallintaprosessin ehdottomasti tärkein mittari, kun sitä tehdään, on in-
sidenttien määrän väheneminen pitkällä aikavälillä. Se on totta kai. Mutta kun siihen 
vaiheeseen päästään, että insidenttien määrä alkaa vähenemään niin pitää itse ongel-
makandidaatteja syntyä ja niiden käsittelyä. Ja sitä prosessin seuraamista eli niitä on-
gelmakandidaatteja pitää olla ja syntyä ja tunnistaa ja tehdä ja oppia sitä prosessia mi-
ten siinä työskennellään.  

5.9 Prosessiomistajan vahva rooli 

Haastateltavien kertomasta kävi ilmi prosessin vahva ohjaus yhtenä kriittisenä 
menestystekijänä. Näin on varsinkin silloin, jos ongelmanhallintaprosessi on 
otettu vastikään käyttöön eikä organisaatiolla ole prosessiin liittyviä vuosien ko-
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kemuksen vakiinnuttamia toimintatapoja. Ongelmanhallintaprosessin imple-
mentointi tarkoittaa usein myös toimintatapojen ja ajatusmallien muuttamista, ja 
tämä muutosjohtaminen vaatii vahvan prosessiohjauksen.  

Haastateltavien vastauksissa kävi ilmi, että huomattavassa osassa ongelma-
tapauksia itse ongelma ei niinkään ole tekninen, vaan se paljastuu jonkin toisen 
prosessin poikkeamaksi tai prosessinvastaiseksi toiminnaksi. Tämän korjaami-
seen kaivattiin vahvaa prosessijohtamista ja selkeää roolitusta prosessin vastuul-
lisista. Prosessijohtaminen nähtiin kokonaisuutena, jossa prosessivastaavia tulisi 
olla aina linjaorganisaatiosta lähtien läpi koko organisaatioketjun. Erityisen tär-
keää on myös, että organisaatiossa työskentelevillä on tieto prosessinomistajista 
eli prosessijohtamisen vastuista eli käytännössä siitä, kenen puoleen kääntyä, jos 
prosessissa havaitaan puutteita. Huonona vaihtoehtona nähtiin prosessin omis-
tajuuden roolitus prosessiomistajalle muiden työvastuiden oheen. 
 

H3: Pitää olla vahvat prosessiomistajat, ITIL-viitekehyksenkin mukaan. Jos on joku 
prosessi tai toimintatapa, joka aiheuttaa jatkuvasti vikatilanteita, ei siitä tule pidem-
män päälle mitään että sovit jokaisen linjaorganisaation esimiehen kanssa siitä erik-
seen [miten asiaan saadaan korjaus]. Niillä prosesseilla tulee olla vastuulliset henkilöt, 
joilla on valta siinä [ongelmanhallintaprosessissa].  

5.10 Muita tutkimuksessa esille nousseita asioita 

Tässä alaluvussa esitellään lyhyesti ne menestystekijät, jotka haastateltavat toivat 
esiin, mutta joita ei tämän tutkimuksen rajauksen perusteella tulkittu kriittisiksi 
menestystekijöiksi. Ne kuitenkin toimivat hyvänä lisäarvona prosessin toimi-
vuutta ajatellen. Esille tulleita asioita olivat ongelmanhallintapäällikön tekninen 
osaaminen, insidenttien tehokas kategorisointi, ongelmanhallintaprosessin ra-
portointi, ongelmien karsiminen ja ongelmanhallintapäällikön mandaatti.  

Haastateltava, joka toi esiin ongelmanhallintapäällikön teknisen osaamisen, 
piti tärkeänä, että ongelman tutkinta osataan kohdentaa nopeasti oikeille asian-
tuntijoille. Tämä onnistuu sitä paremmin, mitä enemmän teknistä osaamista on-
gelmanhallintapäälliköllä on. Vaikka ongelmanhallintapäällikkö onkin eräänlai-
nen ongelman projektipäällikkö, näki haastateltava kokonaisuuden ja ongelman 
tutkinnan edistymisen kannalta tärkeänä, että ongelmanhallintapäällikkö ym-
märtää ainakin perustasolla käsittelemänsä ongelman teknisen taustan.  

Insidenttien tehokas kategorisointi nähtiin kahden haastateltavan toimesta 
tärkeänä ongelmanhallintaprosessin onnistuvuudelle. Tämä korostuu erityisesti 
proaktiivisessa ongelmanhallinnassa, jossa insidenttien historiadataa käytetään 
lähdetietona ongelmien tunnistamisessa. Luokittelun tulisi myös noudattaa sa-
maa logiikkaa ongelmien kategorisoinnissa. ITIL:n virallinen ohjekirjasto lähes-
tyy kriittisiä menestystekijöitä vahvasti raportoinnin näkökulmasta. Saman lä-
hestymistavan ottavat Sharifi, Masarat. Azizah & Shamsul (2008) tutkimukses-
saan. Myös tässä tutkimuksessa kaksi haastateltavaa toi esiin, että prosessin toi-
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mivuuden kannalta on olennaista, että siitä raportoidaan. Jonkin verran erimie-
lisyyttä esiintyi kuitenkin sen suhteen, minkälaisia mittareita raportointiin tulisi 
rakentaa. Esimerkiksi syötteiden ja sitä kautta ongelmakandidaattien määrä voi 
olla hyvä mittari prosessin käyttöönoton jälkeen, mutta prosessin läpimenoaikaa 
ei pidetty raportoinnin kannalta järkevänä. 

Muutaman haastateltavan mielestä myös kaikkia ongelmia ei voida auto-
maattisesti käsitellä eli karsinta on välttämätöntä. Vaikka periaatteessa kaikille 
insidenteille tulisi aina etsiä juurisyy, ei tämä resurssien puitteissa ole mahdol-
lista. Sen takia organisaation tulisi tehdä rajanveto ja ohjeistus, millaisiin ongel-
miin on mahdollista puuttua ja mihin ei. Erään haastateltavan mielestä tätä ei 
tosin tulisi ikinä tehdä tapahtumanhallintaprosessissa, vaan päätös olisi aina on-
gelmanhallintaprosessin vastuulla. Yksi vaihtoehto tähän voisi olla kiireellisyys-
matriisin käyttö, missä matalan prioriteetin ongelmiin ei käytännössä puututtaisi. 
Tällaista ratkaisua ehdottaa mm. Michael Hall (2014) kirjassaan Problem Man-
agement: An implementation Guide for the real world.  

Ongelmanhallintapäällikön mandaatti–käsitteellä sivuttiin osaltaan organi-
saation omaksumistasoa ja maturiteettia ongelmanhallintaprosessin roolituk-
sessa ja sen jalkauttamisessa organisaatioon. Kaksi haastateltavaa toi esiin ongel-
mien edistämisen vaikeuden, koska ongelmanhallintapäälliköllä ei ollut roolinsa 
suomaa mandaattia määrätä asiantuntijoita tutkimaan ongelmaa.  
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Tämän tutkimuksen tuloksista ilmenee, että ongelmanhallintaprosessin 
tarkka ymmärtäminen on tärkeää, jotta prosessi voisi toimia organisaatiossa. Sa-
maan tulokseen päätyy myös Jäntti (2008) tutkimuksessaan.  Organisaatiossa 
saatetaan sekoittaa helposti esimerkiksi tapahtuma- ja ongelmanhallintaprosessit 
toisiinsa sekä eri prosessien tehtävät kuten tapahtumat, ongelmat, palvelupyyn-
nöt ja muutospyynnöt (Jäntti 2008). Tässä tutkimuksessa nousi esiin erityisesti 
ongelma-termin ymmärtämisen haasteet. Jäntti (2008) suosittaa ratkaisuksi käy-
tännön esimerkkien esiintuomisen, joiden avulla organisaatiota voi kouluttaa.  

Termistön tuntemisen lisäksi ongelmanhallintaprosessin toimivuudelle on 
olennaista, että rajapinnat muihin prosesseihin ovat kunnossa. Tässä tutkimuk-
sessa muutostenhallintaprosessin rajapinta tulkittiin kriittiseksi menestysteki-
jäksi, mutta myös muita rajapintoja ja niiden tärkeyttä sivuttiin, kuten esimer-
kiksi tapahtumanhallintaprosessia. ITIL:n virallinen ohjekirjasto mainitsee te-
hokkaan riippuvuussuhteen tapahtumanhallintaprosessiin ja sitä tukevien työ-
kalujen perustamisen yhtenä ongelmanhallintaprosessin käyttöönoton avainte-
kijänä. Jäntti (2008) päätyy tutkimuksessaan kattamaan rajapintojen tärkeyden 
kokonaisuudessaan eri palvelunhallintaprosesseihin, mukaan lukien muutosten-
hallintaprosessin. Nieslink & Van Vliet (1998) tarkastelevat asiaa tapahtumanhal-
lintaprosessin laadukkuuden näkökulmasta ja näkevät sen puutteiden heijastu-
van ongelmanhallintaprosessin syötteisiin. Tässä tutkimuksessa nousi esiin, että 
itse rajapinta muutostenhallintaan voi sinällään olla teknisesti kunnossa toimin-
taohjeineen ja sovittuine käytänteineen, mutta liiketoiminnalliset päätökset olla 
implementoimatta ongelmien ratkaisuehdoituksia käytäntöön voivat syödä 
koko prosessin uskottavuutta. Tällaiset ristiriitaisiltakin kuulostavat päätökset 
voivat perustua esimerkiksi kustannuksiin; ei ole liiketoiminnallisesti kannatta-
vaa investoida suuria summia tekniikkaan, joka on esimerkiksi elinkaarensa lop-
pupäässä. Todellisuudessa tällaiset päätökset voivat näyttäytyä organisaatiolle 
ongelmanhallintaprosessin toimimattomuutena. Yksi ratkaisu tähän voi olla pa-
rempi näkyvyys ongelmanhallinnan sekä palvelun elinkaaritietouden ja enna-
koivan ylläpidon (preventive maintenance) välillä. Kajko-Mattsson (2001) on esi-
tellyt väitöksessään ennakoivan ylläpidon suhdetta ongelmanhallintaan. 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
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Tässä tutkimuksessa ilmeni, että ongelmanhallintapäälliköiden on tärkeä 
tuntea itse tarkasti prosessin vastuulle kuuluvat asiat ja kommunikoida näitä sel-
keästi organisaatiossa. Vaarana nähtiin, että organisaatio voi tulkita ongelman-
hallintaprosessin eräänlaisena tapahtumanhallintaprosessin eskalaatioväylänä. 
Toisin sanoen tapahtumanhallintaprosessin kyvyttömyyttä yritetään paikata on-
gelmanhallintaprosessissa, mikä taas syö jo ennestään niukkoja resursseja ongel-
mien käsittelystä. Tutkimustuloksista on myös hyvin nähtävissä eri kriittisten 
menestystekijöiden syy- ja seuraussuhteista. Esimerkiksi ongelmanhallintapro-
sessin todellisen tehtävän ja luonteen ymmärtämisen puute esimiestasolla voi 
vaikuttaa päätöksiin, jotka toteutuessaan heikentävät edelleen ongelmanhallin-
taprosessin toimintaedellytyksiä. Tällaiset päätökset voivat liittyä esimerkiksi 
työkaluihin tai resursseihin. 

Tehokkaasti toimiva tunnettujen virheiden tietokanta nousi tässä tutkimuk-
sessa kriittiseksi menestystekijäksi. ITIL:n virallinen ohjekirjasto (Best Manage-
ment Practice, 2011a) määrittää, että tietokannasta saatavan tiedon tulee olla 
ajantasaista ja nopeasti saatavilla. Tunnettujen virheiden tietokannan tehokkaa-
seen toimivuuteen liitettiinkin tässä tutkimuksessa vahvasti työkalujen tuki, eli 
pelkästään paljon erilaista inventaario-, historia- ja logitietoa sisältävä järjestelmä 
ei auta, jos sen tietoja ei kyetä tehokkaasti yhdistämään ja käyttämään ongelman-
hallintaprosessin käyttöön.  

Työkalun vahva tuki nähtiin ylipäätään tässä tutkimuksessa erittäin tär-
keänä prosessin onnistumiselle. Tätä ei suoraan aiemmissa tutkimuksissa ollut 
noussut esiin. ITIL:n virallisessa ohjekirjastossa (Best Management Practice, 
2011a) mainitaan työkalujen tuen tärkeys tapahtuman- ja ongelmanhallintapro-
sessien välillä, mutta pääsääntöisesti viitekehys ei kuitenkaan ota kantaa työka-
luihin, mitä onkin pidetty yhtenä sen puutteista. Cater-Steel & Pollard (2007) ha-
vaitsivat, että organisaation tulisi ensiksi implementoida prosessit ja vasta sen 
jälkeen työkalun tukemaan näitä. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös tässä 
tutkimuksessa.  

Johdon ja tekijöiden sitoutuminen sekä riittävät dedikoidut resurssit pro-
sessin käyttöön nousivat tässä tutkimuksessa kriittisiksi prosessin menestymi-
selle. Sinällään tätä ei voi pitää yllättävänä, sillä useat tutkimukset eri prosessien 
käyttöönoton menestystekijöistä (Pollard & Cater-Steel, 2009; Spremic, Zmirak & 
Kraljevic, 2008; Ahmad, Tarek Amer, Qutaifan & Alhiali, 2013) ovat päätyneet 
samaan johtopäätökseen. Johdon sitoutuminen ja resursointi näyttäytyivät tässä 
tutkimuksessa linkittyvän osittain yhteen; johto saattaa olla muodollisesti sitou-
tunut, mutta ei ole valmis panostamaan prosessiin investoinnein. Organisaation 
sitoutumisen puute saattaa johtua monista tekijöistä. Tässä tutkimuksessa nousi-
vat esiin motivaatio ja uskon puute prosessin hyötyihin.  

Organisaation sitoutumattomuus saattaa myös johtua paljolti prosessin 
ymmärrättömyydestä. Organisaatiossa ei välttämättä ymmärretä, mitkä asiat 
kuuluvat minkin prosessin vastuulle, ja missä vaiheessa esimerkiksi yksittäisen 
vian tutkinnassa ja korjaamisessa siirrytään tapahtumanhallintaprosessista on-
gelmanhallintaprosessiin. Nämä prosessithan voivat toimia osittain yhtä aikaa. 
Pollard & Cater-Steel (2009) tulivatkin johtopäätökseen tutkimuksessaan, että 
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yksi kriittinen menestystekijä ITIL-viitekehyksen käyttöönotossa on tulosten sel-
keämpi viestiminen. Prosessijohtamisen onnistumiselle onkin olennaista, että 
muutos perustellaan organisaatiolle (Hannus, 1993). On hyvä huomioida, että 
henkilöstön sitoutumisella ja resursoinnilla ei tämän tutkimuksen valossa nähty 
olevan ristiriitaa. Ongelmanhallintaprosessin rooleissa työskentelevät saattavat 
olla täysin sitoutuneita prosessiin ja ymmärtää sen arvon, mutta joutuvat yksin-
kertaisesti priorisoimaan kiireisemmät työtehtävät, kuten insidenttien tutkimi-
sen, ongelmien edelle. Onkin hyvin epätodennäköistä, että organisaatiossa, jossa 
samat resurssit toimivat sekä tapahtuman- että ongelmanhallintaprosessien roo-
leissa samaan aikaan, pystytään saavuttamaan tehokkaasti toimiva ongelman-
hallintaprosessi. Insidenttien ollessa aikakriittisiä ne ajavat aina ongelmien ohi. 
Myös toimintamallit näissä kahdessa prosessissa ovat erilaiset.  

Resursoinnilla ja johdon sitoutumisella oli havaittavissa vastauksista selkeä 
korrelaatio. Haastateltavat näkivät tärkeänä prosessin menestymiselle, että joh-
don sitoutuminen ei jäisi pelkästään ns. puheasteelle, vaan se konkretisoituisi 
käytännössä riittävien resurssien sijoittamisella prosessin käyttöön. Ongelman-
hallintaprosessiin voi osallistua asiantuntijoita myös alihankkija- ja partneriyri-
tyksistä. Palveluntuottajan tulisikin huomioida tämä prosessijohtamisessa, jotta 
laadukas tekeminen varmistetaan koko toimittajaketjun osalta. Mikäli tähän ei 
panosteta tarpeeksi, on vaarana organisaation siiloutuminen, mikä voi vaikeut-
taa prosessimaista työskentelyä (Cilliers & Grenvenstein, 2012).  

Syötteet ovat ongelmanhallintaprosessille elintärkeitä, sillä ilman niitä pro-
sessilla ei käytännössä ole tehtävää. Syntytapa syötteille proaktiivisessa ja reak-
tiivisessa ongelmanhallinnassa on erilainen, joten on syytä käsitellä nämä koko-
naisuudet osittain ominaan.  On syytä muistaa, että syöte prosessille ei tarkoita, 
että ongelma olisi tunnistettu. Ongelmahallintaprosessi sisältää erillisen vaiheen 
ongelmakandidaatin hyväksymiselle tai hylkäämiselle (Best Management Prac-
tice, 2011a). Tässä tutkimuksessa esiin tulleet tulokset alleviivaavat, että päätös 
ongelmien hyväksymisestä ja hylkäämisestä tulisi tehdä aina ongelmanhallinta-
päälliköiden toimesta. Linjanvedot esimerkiksi tapahtumanhallintaprosessissa 
siitä, minkälaisten insidenttien yhteydessä syötteen ongelmanhallintaprosessiin 
voisi initioida, tulkittiin tässä tutkimuksessa haastateltavien toimesta huonoina.  

Proaktiivisessa ongelmanhallinnassa syötteiden merkitys nähtiin niin ikään 
kriittisenä prosessin menestymiselle ja painotus proaktiiviseen suuntaan tulisi-
kin olla painopisteenä. Tähän päätyvät myös Strahonja & Saletovic (2007), jotka 
käsittelevät aihetta organisaation maturiteetin näkökulmasta, ja määrittävät 
proaktiivisen palveluiden ylläpidon korkeimmaksi tasoksi, minkä organisaatio 
voi saavuttaa.  

Tehokas muutostenhallinta osoittautui tässä tutkimuksessa kriittiseksi me-
nestystekijäksi. Ilman muutostenhallintaa ongelmia ei käytännössä saada pois-
tettua, joten ongelmanhallintaprosessi onkin täysin riippuvainen muutostenhal-
lintaprosessista. Tapahtumanhallintaprosessissa mekanismi on erilainen, sillä vi-
kojen poistaminen tehdään periaatteessa heti, kun sen mahdollistava toimenpide 
on löydetty. Tämän takia organisaatioissa ei ehkä osata huomioida riittävästi on-
gelman- ja muutostenhallintaprosessien rajapintaa.   
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Tämän tutkimuksen mukaan ongelmanhallintaprosessin vahva ohjaami-
nen nähtiin kriittisenä prosessin menestykselle. Samanlaiseen johtopäätökseen 
päätyy myös Sharifi ym. (2008) ITIL:n käyttöönottoa käsittelevässä tutkimukses-
saan. Sen mukaan prosessien implementointivaiheessa tulisi nimetä vastuulliset 
prosessinomistajat, jotka ovat vastuussa prosessin jatkokehityksestä. Prosessi-
vastaavat tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle linjaorganisaatiota, ja näiden tu-
lisi muodostaa virtuaaliorganisaatio, joka koordinoisi prosessia ja puuttuisi epä-
kohtiin. Ongelmanhallintaprosessin kyvykkyyden tasoa miettivän yrityksen tu-
lisikin esittää kriittisiä omaan toimintaa liittyviä kysymyksiä siitä, tietävätkö or-
ganisaatiossa työskentelevät, mihin raportoida siitä, että joku (henkilö tai funktio) 
ei toimi prosessin mukaisesti, oikaisee prosessia toistuvasti eikä noudata yhteisiä 
pelisääntöjä?  

Prosessinomistajan ja tämän suorittaman vahvan ohjaamisen lisäksi myös 
johdon merkitys korostuu prosessien johtamisessa. Käytännössä prosessien on-
nistumisessa on kuitenkin kyse ennalta määriteltyjen aktiviteettien noudattami-
sesta ja mahdollisten epäkohtien ratkaisemisesta (Best Management Practice, 
2011a). Kuten Cisco (2007) mainitsee, ongelmien juurisyyt voivat olla teknisten 
syiden lisäksi henkilöihin tai prosesseihin liittyviä. Mielenkiintoisena seikkana 
tässä tutkimuksessa tuli esiin, että ongelmanhallintapäälliköiden pyrkimykset 
korjata poikkeamia ihmisten tekemisissä tai prosessissa saatettiin tulkita syytök-
sinä, jollaisiksi niitä ei kuitenkaan ollut tarkoitettu. Ongelmanhallintapäällikkö 
saattaakin joutua puuttumaan prosessin toimintaan ja vaatimaan korjauksia sii-
hen. Näiden muutosten läpivienti on yksi prosessijohtamisen avainhaasteista 
(Hannus, 1993). Näin ei kuitenkaan tulisi olla, vaan ongelmahallintapäälliköllä 
tulisi olla selkeät väylät viedä tällaiset kehitysehdotukset tai poikkeamat proses-
sissa erilliselle taholle, joka niistä vastaa. ITIL-ohjekirjan (Best Management Prac-
tice, 2011a) mukaan organisaatiossa tulisi olla määritelty selkeästi vastuulliset 
prosessin omistajat ja prosessipäälliköt.   

Haastatteluissa esiin nousseet kriittiset menestystekijät, kuten johdon tuki 
ja vahva prosessiomistajan rooli, heijastivat osaltaan organisaatiomalliin ja sen 
synnyttämiin johtamishaasteisiin. Valta- ja vastuukysymykset on nähty kirjalli-
suudessakin matriisiorganisaation haasteina (Virtanen, P. & Stenvall) ja ne voivat 
heijastua myös prosessin resursointiin. Sharifi ym. (2008) peräänkuuluttavat tut-
kimustuloksissaan prosessiomistajien nimeämistä prosessin käyttöönoton yhtey-
dessä, keiden vastuulle prosessin jatkokehitys kuuluu. Tässä tutkimuksessa näh-
tiinkin tuloksissa selkeä tarve vahvalle prosessiomistajalle.  

ITIL:n virallisen ohjekirjaston (Best Management Practice, 2011a) kolme 
kriittistä menestystekijää (insidenttien vaikutuksen minimointi, toistuvien insi-
denttien eliminointi, ongelmien ammattimaisuus ja laadukkuus) on määritelty 
hieman eri tulokulmasta kuin tässä tutkielmassa esiin tulleet kriittiset menestys-
tekijät. Yhtäläisyyksiä voidaan kuitenkin näiden kahden välille vetää. Toistuvien 
insidenttien eliminointi vaatii prosessille riittävät resurssit, toimivan tunnettujen 
virheiden tietokannan ja työkalun tuen. Ongelmien käsittelyn ammattimaisuus 
ja laadukkuus taas viittaavat ylipäätään ongelmanhallintaprosessin ymmärtämi-
seen ja sovittujen käytäntöjen toteuttamiseen. Juurisyiden tutkimisessa tulisikin 
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kärsivällisesti pureutua todellisiin juurisyihin eli todellisiin ongelman aiheutta-
jiin. 

ITIL:n virallinen ohjekirjasto painottaa vahvasti prosessin mittaamista on-
nistumisen seurannassa. Kriittiset menetystekijät toimivatkin tärkeänä lähteenä 
myöhemmin määriteltäville prosessin avainmittareille (Määttä & Ojala, 1999). 
Huomioitavaa on, että kun ITILv3-viitekehys julkaistiin vuonna 2007, tunnistet-
tiin siinä ongelmanhallintapäällikön rooli. Vuoden 2011 päivityksessä tätä ei 
enää ole, vaan ongelmanhallintapäällikön roolin tehtävät ovat pitkälti prosessi-
päällikön vastuulla. Lisäksi ongelman analysoijan tehtävät olivat aiemmassa 
ITIL-ohjeistuksessa (vuonna 2007 ilmestynyt) kuvattu ongelman ratkaisuryh-
mien (problem solving groups) vastuulle. Nämä roolimuutokset tulisikin huomi-
oida organisaatioissa, sillä tässäkin tutkimuksessa haastateltavat puhuivat osal-
taan vanhan version kuvausten mukaisesti. Toki organisaatioiden ei periaat-
teessa tarvitse orjallisesti noudattaa ITIL:n roolijakoa, vaan vastuut voidaan jakaa 
organisaation haluamalla tavalla useille eri rooleille, mutta oikeiden termien 
käyttö estää epäselvyyksiä.  
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Tässä tutkielmassa tarkasteltiin ITIL–viitekehyksen mukaista ongelmanhal-
lintaprosessia. Alussa esiteltiin prosessiviitekehystä ja sen liittymistä palvelun-
hallintaan ja hyvään hallintatapaan sekä käytiin tärkeimpiä käsitteitä kuten elin-
kaarimalli läpi. Tämän jälkeen esiteltiin ITIL-viitekehys ja peilattiin sen käyttöön-
oton haasteita, joita aiemmissa tutkimuksissa oli selvitetty. Tämän jälkeen pureu-
duttiin tarkemmin ITIL:n mukaiseen ongelmanhallintaprosessiin esitellen sen 
päämäärät, roolit, aktiviteetit ja mittarit. Tämän lisäksi käytiin läpi ongelmanhal-
lintaprosessin tärkeimmät rajapinnat muutostenhallintaan ja tapahtumanhallin-
taan sekä esiteltiin prosessiin tiiviisti liittyvät tunnettujen virheiden tietokanta ja 
konfiguraationhallinta. Empiiristä osuutta pohjustettiin käymällä läpi kirjalli-
suuskatsauksen muodossa aiemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta löytyneitä 
ongelmanhallintaprosessin haasteita ja kriittisiä menestystekijöitä.  

Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena oli hakea vahvistusta kirjallisuu-
desta löydettyihin kriittisiin menestystekijöihin sekä löytää mahdollisesti koko-
naan uusia. Tutkimusongelmana oli selvittää ne tärkeät tai erittäin tärkeät tekijät, 
jotka tulisi ottaa huomioon ongelmanhallintaprosessin onnistuvuuden varmista-
miseksi ja vastata varsinaiseen tutkimuskysymykseen: mitkä ovat ongelmanhal-
lintaprosessin kriittiset menestystekijät? 

Empiirinen osuus suoritettiin tapaustutkimuksena haastattelemalla seitse-
mää ongelmanhallintaprosessissa työskentelevää asiantuntijaa kohdeyrityksessä.  
Tutkimuksessa löytyi kahdeksan kriittistä menestystekijää: 

 Ongelma–käsitteen ja ongelmahallintaprosessin ymmärtäminen organi-
saatiossa 

 Riittävät ja dedikoidut resurssit 
 Johdon ja tekijöiden sitoutuminen 
 Rajapinta muutostenhallintaprosessiin 
 Tehokas tunnettujen virheiden tietokanta 
 Työkalun tuki prosessille 
 Syötteet prosessin käynnistymiselle 
 Prosessiomistajan vahva rooli 

7 YHTEENVETO 
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Tällaista tutkimusta ei varsinaisesti ole aiemmin tehty, mutta siihen rinnastetta-
via, lähinnä ongelmanhallintaprosessin käyttöönottoon ja sen haasteisiin liittyviä 
tutkimuksia löytyi muutama. Lisäksi ITIL:n virallinen ohjekirjasto esittelee 
kolme kriittistä menestystekijää, joita käsitellään prosessin mittaamisen näkökul-
masta. Lähes kaikille tässä tutkimuksessa löydetyille kriittisille menestysteki-
jöille löytyi tukea aikaisemmista tutkimuksista tai kirjallisuudesta joko suoraan 
tai epäsuorasti. Prosessiomistajan vahva rooli voitaneen tulkita tämän tutkimuk-
sen nostamana uutena tärkeänä asiana, mikä osaltaan on yleistettävissä laajem-
min organisaation prosessijohtamiseen ja sen haasteisiin.  

Tutkimuksen empiirinen osa tehtiin tapaustutkimuksena haastattelemalla 
seitsemää asiantuntijaa kohdeyrityksessä, jonka rakennetta voi kuvata matriisi-
organisaatioksi. Osaan haastateltujen vastauksista ja kriittisiksi menestysteki-
jöiksi valikoituneista kokonaisuuksista saattoikin vaikuttaa organisaation ra-
kenne, mikä saattaa vähentää tutkimustulosten yleistettävyyttä. Esimerkiksi or-
ganisaation sitoutumiselle tai prosessiomistajan vahvalle roolille voi olla erilaiset 
odotukset riippuen siitä, millaisessa organisaatiossa työskentely tapahtuu.  

Haastattelujen runko noudatti ennalta määrättyjä teemoja. Näitä olivat pro-
sessin implementointi ja käyttöönotto, prosessin aktiviteetit, prosessi käytän-
nössä, rajapinnat muihin prosesseihin, prosessin maturiteetti organisaatiossa ja 
proaktiivinen ongelmanhallintaprosessi. Tutkimuksen tuloksissa on nähtävissä 
painotusta käsiteltyihin teemoihin, vaikka teemojen ympärillä pyrittiin tarkenta-
viin kysymyksiin. Tämä heikentää osaltaan tulosten luotettavuutta. Teemojen 
valinnassa tulisikin olla erityisen huolellinen, sillä ne saattavat ohjata haastatel-
tavia liikaa tiettyyn suuntaan, jättäen samalla olennaisia asioita käsittelemättä.  

Haastattelumateriaalin analyysi tehtiin tutkijan toimesta ja sitä ei tarkastu-
tettu toisilla henkilöillä. Tämä osaltaan voi vaikuttaa tulosten objektiivisuuteen, 
sillä haastattelijan omat ajatukset ja ennakko-odotukset voivat ohjata keskitty-
mään analysoinneissa tiettyihin alueisiin enemmän toisten kustannuksella.  

Tämän tutkielman tapaustutkimus kattaa yhden organisaation tavan toimia 
prosessissa. Periaatteessa organisaation sisälläkin voi olla erilaisia variaatioita to-
teuttaa prosessia. Tässä tapauksessa kohdeorganisaatiolla on yhteinen ylätason 
kuvaus ongelmanhallintaprosessista, mutta useampi tapa toteuttaa sitä tarkem-
malla, yksityiskohtaisemmalla tasolla. Tämä tosin tulkittiin hyödyksi tässä tutki-
muksessa, sillä näin prosessin mahdollisia, yleistettäviä ongelmakohtia uskottiin 
saatavan esiin enemmän. 

Tämän tutkimuksen perusteella heräsi useita näkökulmia ja mielenkiintoi-
sia asioita jatkotutkimuksen aiheiksi. Eräs kiinnostava tutkimusaihe voisi olla, 
mitkä vaikutukset ITIL-viitekehyksen muutoksella versiosta kaksi versioon 
kolme on ollut organisaatioon prosessijohtamisen näkökulmasta? Toinen kiin-
nostava asia on prosessien välinen yhteistyö. Prosessimaisessa työskentelyssä on 
tärkeää, että kaikki prosessit toimivat yhteistyössä. Jo yhden prosessin toiminta-
tavan muutos, saati toimimattomuus voi helposti lamauttaa joukon muita. Tämä 
olisi tärkeä asia tiedostaa organisaatioissa ja myös mahdollinen kiinnostavan tut-
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kielman aihe. Tämän tutkimuksen pohjalta heräsi myös kiinnostus ongelmanhal-
lintaprosessin kriittisistä menestystekijöistä sellaisissa organisaatioissa, jotka toi-
mivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toisin sanoen olisi kiinnostava 
tietää, miten mandaatti ja vastuukysymykset muuttuvat organisaatioympäris-
tössä, jonka arvoketju nojautuu vahvasti alihankkijoihin tai partnereihin palve-
lujen tuottamisessa? Tämän tutkielman tulosten jatkokäsittelyssä olisi myös mie-
lenkiintoista tutkia, minkälaisilla suorituskykymittareilla voitaisiin varmistaa 
löydettyjen kriittisten menestystekijöiden huomioonottaminen. 
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