
 
Laji Kuvaus 
Asiakasnäkökulma Asiakkaan ymmärryksen nostaminen palvelutasoasioissa eli että osaisivat hankkia (määri-

tellä) sitä palvelutasoa mitä oikeasti tarvitsevat 
Asiakasnäkökulma Ei osata katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta 
Asiakasnäkökulma Keskeinen virhe minusta toiminnan kehittämisessä on unohtaa asiakasnäkökulma. Moni 

toimintamalli kehitetään kehittävän yksikön (esim. Servicedesk) sisäisestä tarpeesta ja 
näkökulmasta ja pakotetaan sitten asiakas taipumaan lopputulokseen.  

Asiakasnäkökulma Kysymykseesi vastauksena tuli ensimmäisenä mieleen it:n itsekeskeisyys - eli luodaan pal-
veluita ja prosesseja, joiden tarpeellisuutta tai käytännöllisyyttä suhteessa palvelun hin-
taan ei ole asiakkailta tai palvelun käyttäjiltä kysytty tai tarvetta määritelty. Eli toteutetaan 
it:n omaa käsitystä millaista palveluntuottamisen pitäisi olla. 

Asiakasnäkökulma Monia kertoja on nähnyt että it henkilö on yhtiössä omassa luolassaan joka puhuu käsit-
tämätöntä jargonia. Etenkin nuoret viljelevät jargonia keskusteluissaan erottuakseen jo-
tenkin. Esimerkiksi kuka muu kuin it asiantuntijat ymmärtävät mikä on "pommin pudo-
tus”?jargon ja asiakassuhde on vaikea yhtälö missä normaalikielellä on korostettu merkitys 
asiakas suhteessa. On mentävä siihen kulttuuriympäristöön missä asiakas on ja siinäpä on 
haasteetta kerrassaan it-asiantuntijalla. Itil käytännöt koettavat määrittää jo jotenkin on-
nistuen tässä kulttuurivaihdossa.  

Asiakasnäkökulma Palveluasennetta ei korosteta tarpeeksi 
Asiakasnäkökulma Yksi virhe mikä aika helposti tapahtuu, on se että asiakas unohtuu.  Mietitään sisäisiä asioi-

ta ja prosesseja ja innostutaan kehittämään niitä mutta asiakas tahtoo unohtua. 
Asiakasnäkökulma Yksi virhe on se, että it-asiantuntijat siirretään asiakaspalveluun ilman mitään koulutusta 

siitä kuinka asiakkaita pitää palvella. Seurauksena huono asiakastyytyväisyys. 
Asiakasnäkökulma Asiakkaat eivät saa tietoa palveluiden muutoksista tai yleensäkään tarjonnasta 
Asiakasnäkökulma Minun oman kokemuksen ja näkemyksen mukaan virheitä asiakastuen kehittämisessä on 

tehty mm. Prosessien jalkautuksen sekä henkilöstön osalta. Henkilöstön profilointi on 
muodostunut entistä vaikeammaksi, kun henkilöiltä odotetaan teknisen osaamisen ja 
asiakaspalvelutaitojen lisäksi myös hyviä sosiaalisia taitoja ja oikeanlaista asennetta asia-
kaspalvelu – työtä kohtaan.  

Asiakasnäkökulma Virheenä olen myös nähnyt it:n hämärtyneen käsityksen omasta asemastaan liiketoimin-
nan tukitoimintona. Toimitaan "vapaalla budjetilla", jolloin it-kustannusten kohoaminen 
niille, jotka tukitoimintojen aiheuttamat kustannusvyöryt maksavat, tulevat yllätyksenä. Eli 
it toimii kuten oma liiketoimintayksikkö mutta tajuamatta että on itsessään pelkkä kustan-
nuserä, jonka liiketoimintojen pitää saada liikevaihtona.  

Asiakasnäkökulma Yritetty mennä siitä mistä aita on matalin ja katsottu vain kustannuksia – ei ole otettu 
huomioon sitä mitä lisäarvoa hankitusta ratkaisusta on asiakkaalle. 

Jalkautus 90-luvulla asiakastuen rooli oli reitittää puhelut asiantuntijoille, joka tuotti pieniä ongelmia 
palvelujenhallintaan. 2000-luvulla asiakastuki laitettiin keskiöön, joka hallitsee palveluita, 
tekee tikettejä ja huolehtii niiden sulkemisesta jne. Nyt ongelmaksi tuntuu muodostuvan 
se, että ohjeita on kirjoitettu aika paljon, mutta niiden hallinta on puutteellista, eli nyt kun 
ympäristö on paljon laajempi ja monimutkaisempi kuin aikaisemmin, niin välineet eivät ole 
oikein pysyneet perässä. Palvelut voivat muodostua monen toimijan yhteistyönä, jolloin 
asiakastuen rooli on muuttunut, eikä tähänkään yhteydenpitoon ole vielä kunnollisia väli-
neitä. Itil:in käyttöönotto on ollut aikaa vievää eikä kunnollisia prosesseja ole vielä meillä 
kyetty vakiinnuttamaan. 

Jalkautus Asiakastuki periytyy käyttöönottoprojektin projektipäällikölle 



Jalkautus Ei sitouteta asiaosaisia 
Jalkautus Ostetaan työkaluja joita ei sitten saada tehokkaaseen käyttöön 
Jalkautus Prosesseja ei jalkauteta riittävän hyvin 
Jalkautus Prosessien jalkauttamisessa pahimmat virheet on tapahtunut esimerkiksi itil – sanan ko-

rostamisella. Huonosti hoidettu ja turhaan itil:iä korostava jalkautus sai jossakin vaiheessa 
aikaan koko sanalle todella huonon maineen. Henkilöstön luottamus prosessien kehittä-
misen perimmäiseen syyhyn ei päässyt kasvamaan tämän esteen vuoksi.  

Jalkautus Prosessien jalkauttamisissa on tullut tehtyä useita virheitä.  Kun itse miettii ja piirtää pro-
sessikuvia on innoissaan kun saa jonkin omasta mielestään valmiiksi.  Sitten kun pelkän 
prosessikuvan perusteella alkaa jalkauttaa niin huomaa että ei mene perille. 

Jalkautus Raportointi on puutteellista  
Jalkautus Toiset taas mainitsevat olevansa itil yhteensopivia mutta toimivat edelleen vanhalla taval-

la. 
Jalkautus Toteutus. Liian usein muutoksia ei osata toteuttaa. Joku käynnistää projektin, se yritetään 

vetää läpi vasemmalla kädellä, vetäjä ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä, tai vetäjällä ei ole 
valtaa / kykyä tehdä tarpeeksi kovia päätöksiä. 

Jalkautus Erään organisaation kehittämispäällikkö oli hyvin halukas ottamaan itil-prosesseja käyt-
töön. Valitettavasti muusta henkilökunnasta ei voinut sanoa samaa. Help desk manager 
sanoi suoraan, ettei häntä kiinnosta palveluhallintakoulutus eikä incident managerin teh-
tävät. Organisaatiolle pidetty koulutussetti palvelunhallinnasta meni päin mäntyä. Materi-
aali oli aivan liian raskas kohdeyleisölle ja yleisön reaktio oli sen mukainen. Itsm-työkalun 
konfigurointia suoritti yksi henkilö oman toimensa ohella ilman minkäänlaista kokemusta 
it-palvelunhallintaprosesseista. 

Jalkautus Toimittaja ei kuvaa yhdessä asiakkaan kanssa läpimeneviä prosesseja, niissä liikkuvia tieto-
ja ja pelisääntöjä 

Jalkautus Toimittaja ei luo toimivaa dokumentaatiota (cmdb, kedb, knowledgebase) helpparin tueksi 
Johtaminen Suurin virhe on osaamisen ja työn dokumentoimatta jättäminen. Asiantuntija tuntee ole-

vansa tuottava ja parhaassa käytössä kun saa sammuttaa tulipaloja. Tällainen sankarikult-
tuuri saa aikaan pelkästään lisää tulipaloja ja it-palveluiden pysymisen mustana laatikkona, 
joita vain asiaan maagisesti vihkiytyneet voivat ymmärtää. Ennen pitkää kuitenkaan näitä 
sankareitakaan ei enää ole – sittenkö on johdon mielestä ok hirveällä kiireellä saada hallin-
taan joku täysin tuntematon sekasotku jostain kuulopuheista? 

Johtaminen Ensimmäiseksi tulee mieleen se, että aina ei osata/haluta aidosti puuttua ongelmakohtiin 
ja siten jatkuva parantaminen ontuu. 

Johtaminen Eräs virhe: unohdetaan normaali esimiestyö eli asiakastukea tekevien työntekijöiden nor-
maali esimiestyö eli esimerkiksi ”päivittäinen lätinä esimiehenkin kanssa”, säännölliset 
ryhmäpalaverit, säännölliset kehittämispäivät ja säännölliset kehityskeskustelut. Meillä 
insinööreillä on taipumus luulla, että kunhan prosessikuvaukset ja palveluprosessit ovat 
kunnossa, se riittää. Mutta ihmisten työn johtaminen vaatii muutakin. 

Johtaminen Heikko esimies antaa henkilöstön sabotoida kehittämisen 
Johtaminen Huono esimies kaataa kehittämisen terävillä kyynärpäillä, koska pelkää sen uhkaavan 

asemaansa 
Johtaminen It-osaston sisäisten prosessien implementoimatta jättäminen saa myös aikaan pelkästään 

kollektiivista hapuilua. Me ”luotamme” meidän työntekijöihin, jotka osaavat tehdä eri 
tilanteissa parhaat mahdolliset päätökset. Jokainen asiantuntija kyllä osaa kohtuullisesti 
oman alueensa, mutta modernit tietopalvelut ovat niin laajoja integroituja kokonaisuuksia, 
että ilman kirjallisia kuvaksia niitä ei voi kukaan yksittäinen hallita. 



Johtaminen Johto ei halua muutosta vaikka tiedostaa ongelman 
Johtaminen Muutoksesta päätetään, mutta siihen se jääkin.  Eli muutosjohtaminen ontuu ja puuttuu. 

Palvelutaso putoaa, osaaminen katoaa ja kustannukset nousevat. ( 
Johtaminen Palvelutason mittaaminen on puutteellista ja kehitystä ei seurata. 
Johtaminen Sd on harjoittelupaikka, jonne palkataan uudet työntekijät 
Johtaminen Tarjotaan asiakkaille kaikkea mitä ymmärtävät pyytää 
Johtaminen Toinen harhaluulo on luottaa partneriin. Että nytpä kun tehtiin ulkoistus niin partneri se 

hoitaa nämä prosessit. Niin hoitaakin – omansa. It-osastoko jatkaa työnsä johtamista ja 
mittaamista silloin edelleen sähköposteilla? Herätkää. Työ on mahdollista pilkkoa palasiin 
ja mitata ja johtaa sitä faktoilla. Nyt it:tä edelleen johdetaan jollain gut feelingillä ja jälki on 
sen näköistä. 

Johtaminen Tulee epäonnistumisista mieleen eräs yritys, jossa asiakkaani yhdyshenkilö vastasi ulkois-
tettujen palvelinten varmuuskopioinnista. Asiakkaat valittivat, että ongelmatilanteiden 
ratkaisu oli hidasta. Johto tutki asiaa, ja totesi, että palvelupyynnöt eivät edenneet riittä-
vän tehokkaasti eri palvelukerrosten välillä. He päättivät lisätä asiakastuen kapasiteettia. 
Asiakkaat saivat nyt pyyntönsä ripeästi käsittelyyn. Ainoa ongelma oli, että itse teknisten 
toteuttajien määrää ei lisätty. Suma siis kasvoi entiseen malliin, mutta nyt vain nopeam-
min. 

Johtaminen Virhe: johdon aito tuki puuttuu: muutokset annetaan tai vain heitetään jonkin isomman tai 
pienemmän organisaatioyksikön tehtäväksi ja alussa asiasta kyllä viestitään jotakin ”seksi-
kästä” johdonkin ja sisäisen viestinnän taholta. Mutta koska perustavaa laatua olevat 
muutokset vaativat sisäistämistä - asioiden menemistä tietoisuudesta kehoon eli toimin-
taan - muutokset eivät tapahdu sormia napsauttamalla. Sitä ei moni johtoryhmä ymmärrä. 
Siksi pitkäaikainen tuli ja jatkuva osallistuminen ovat välttämättömiä. 

Suunnittelu Joskus on tullut tehtyä myös sellaisia virheitä, että pidempään puuhaillaan yrityksen sisäl-
lä.  Asiat eivät tahdo kehittyä.  Verkostoitumalla ulospäin ja pyytämällä ulkopuolista apua 
(tämä aito mielipide eikä syntymäpäiväsankarin lahja) saadaan monesti nopeammin kehi-
tystä aikaan. 

Suunnittelu Kun törmäsin ensimmäisiä kertoja itil:iin ajattelin, että muutetaan van hieman nykyisten 
prosessien nimiä niin toimitaan itil:n mukaan.  Kun ymmärrystä tuli vähän enemmän huo-
masin että kyse on paljon isommasta muutoksesta. 

Suunnittelu Yleisesti ottaen it:ssa luotetaan vieläkin (reilun 20v kokemuksella) liikaa tekniikkaan (uusi 
järjestelmä hoitaa ongelmat). Kuitenkin, jos prosessit, tietorakenteet ja toimintamallit ovat 
kuvaamatta, lopputulos jää usein vajavaiseksi. 

Suunnittelu Ajatellaan että työkalu ratkaisee ongelmat 
Suunnittelu Liiallinen standardointi. Standardit pahimmillaan tekee palvelusta joustamattoman ja 

enemmänkin ikäviä kokemuksia tuottavaa kuin mielihyvää. 
Suunnittelu Aika kultaa muistot, mutta sanoisin että suurin osa ongelmista johtuu aina puutteellisesta 

tiedonkulusta ja kommunikoinnista. Mietin, että meillä olisi vielä oppimista japanilaisilta 
tässä asiassa. Siellä ensin kommunikoidaan, hiotaan malli ja sitten päätetään ottaa käyt-
töön. Meillä täällä ”pilot”-maassa kokeillaan, toivotaan, oletetaan ja otetaan käyttöön ja 
sitten opetellaan. Mietin tuossa vr:n järjestelmää, vaikka ei se minun päivääni mitenkään 
liitykään. Silti hyvä esimerkki epäonnistuneesta käyttöönotosta. 

Suunnittelu Asiakastuen kehittämisessä suurin virhe on ollut tiedon kulussa. Tekijät pitää saada mu-
kaan tehokkaan tekemisen miettimiseen ja myös kannattaisi miettiä, ettei yritetä kehittää 
liian montaa asiaa yhtä aikaa ja aiheuteta turhaa vaivaa liian monien mittareiden datan 
keräämisellä. Järjestelmät sinänsä eivät ratkaise tai aiheuta ongelmia, mutta yhteisten 



toimintatapojen puute on aiheuttanut paitsi tehottomuutta myös virheellistä raportointi-
dataa ja sitä kautta myös vääriä tulkintojakin. 

Suunnittelu Asiakastuen kehittämisessä: epäselvät roolit lähituen, asennus- ja toimituspalvelun sekä 
service deskin kesken. 

Suunnittelu Asiakastukea ei ole resursoitu, sitä tehdään vasemmalla kädellä kun ehditään 
Suunnittelu Ei suunnitella prosesseja kunnolla 
Suunnittelu Henkilöresurssit ajettu liian tiukalle 
Suunnittelu Isoin ongelma palvelunhallinnassa on se, että tavoitteet ovat epäselvät. Tehdään palvelu-

katalogeja, luodaan prosesseja ym. Ilman, että todelliset tavoitteet ovat selvillä. Itiliä to-
teutetaan itilin takia, palvelukatalogi luodaan palvelukatalogin luomisen takia, raportointia 
kehitetään raportoinnin takia. Mutta se tärkeä kysymys on: mihin tällä pyritään? Tämä 
unohtuu liian usein, ja se johtaa vaillinaisiin tai epäonnistuneisiin toteutuksiin. 

Suunnittelu Kyllä epäonnistumiset ovat olleet minun kohdallani liikaa keskittyminen tekniikkaan. Pro-
sessit pitää olla kunnossa ja ihmisten osaaminen myös. Toinen asia on liian suppeat osaa-
misen alueet henkilöillä. Ei asiakas tiedä meidän organisaatioiden rakenteen mukaisia 
palvelukokonaisuuksia tai vastaavaa, asiakas haluaa vastauksen ongelmaansa ja silloin 
joudumme tekniikan tuesta huolimatta laajentamaan jatkuvasti asiakaspalveluhenkilöstön 
osaamista. 

Suunnittelu Liian paljon yritetään kerralla ja organisaatiota ei ole onnistuttu sisäistämään niistä hyö-
dyistä, joita hallinnan avulla saavutetaan. 

Suunnittelu Mittaamisessa ja työkalujen räätälöinnissä on tullut tehtyä virheitä useastikin  
Suunnittelu Mitä liittyy virheisiin minusta niitä usein miten saadaan huonon muutoshallinnan seurauk-

sena.  Muutoshallinnalla tarkoitan muutoshallinta koko palvelun elinkarin aikana: design, 
transition ja operate.  

Suunnittelu Muutoksesta on päätetty ilman, että ymmärretään seurauksia.  Palvelutaso putoaa, osaa-
minen katoaa ja kustannukset nousevat. 

Suunnittelu Palveluhallintaa ei ole kuvattu eikä vastuutettu 
Suunnittelu Palvelutasoa ei määritellä riittävällä tarkkuudella 
Suunnittelu Riman nostaminen itilin innoittamana liian korkealle, jolloin ei tapahdu mitään 
Suunnittelu Suunnittelu on kaiken a ja o. 
Suunnittelu Uskotaan että prosessin käyttöönotto tarkoittaa työkalun käyttöönottoa 
Suunnittelu Yritetty syödä elefantti kerralla, eli yritetty ratkaista kaikki asiakastukeen liittyvät haasteet 

kerralla. Toki suunnittelu pitää tehdä kokonaisvaltaisesti, mutta itse käyttöönotto tulee 
jakaa riittävän suuriin/pieniin (oman organisaation tarpeiden mukaisiin) palasiin. 

Suunnittelu Jotkut asiakkaat noudattavat itil:iä kirjaimellisesti vaikka se ei sopisikaan heidän organisaa-
tiolleen hyvin. 

Suunnittelu Kolmas virhe kehittämisessä on roolien ja vastuiden määrittämättä jättäminen. Asioita ei 
voi vain jättää leijumaan ilmaan ja toivoa, että ihmiset toimisivat opastetun mukaisesti.  

Suunnittelu Palvelunhallinnan käyttöönotosta on jo aikaa, mutta taisi silloin alussa olla ristiriitaa sopi-
musten ja raportointimallien välillä.  Virheen oikaiseminen oli vaikeaa, koska piti muuttaa 
sopimuspohjaa eli kannattaa ainakin tarkistaa, että sopimuksessa luvatut mittarit on oike-
asti saatavissa seurantaan. 



Suunnittelu Vastauksena kysymykseesi tulee ensimmäiseksi mieleen helpdeskimme, ylläpito -ja käyttö-
tuen ulkoistus. Tarjouspyyntö laadittiin niin, että siinä mukailtiin suurimpien alan toimijoi-
den konsepteja. Tuloksena oli se, että saimme mitä kysyimme, emme sitä mitä tarvitsim-
me. Ulkoistaja toimi erittäin tiukasti oman palvelukonseptinsa mukaan, mistä aiheutui 
joustoihin tottuneille ko. Yritykseen siirtyneille entisille työntekijöillemme erityisiä vaike-
uksia. Asiakkaamme olivat tottuneet nopeisiin palveluvasteisiin ja muutenkin kokonaisval-
taiseen palveluun. Nyt kaverit saattoivat tehdä vain mitä oli lupa tehdä. Monesti asiakas jäi 
suu auki ihmettelemään, että miksi samalla ei tehty myös muita pienempiä palvelusuorit-
teita joista ei vielä oltu tehty palvelupyyntöä. Samainen kaveri saattoi tulla sitten erikseen 
tekemään pyyntö pyynnöltä näitä asioita. Tehotonta siis. Toinen ongelma olivat veloituk-
set palvelusta. Toimittajan pilkuntarkka sopimukseen tuijottaminen aiheutti meille erillis-
laskutuksina erittäin suuria ennakoimattomia menoja. Toisaalta, omahan oli tyhmyytem-
me kun emme vielä silloin osanneet tehdä oikeanlaista tarjouspyyntöä. Yksi virhe oli myös 
se, että luotimme toimittajan sanaan siitä, että pysyvät myös kirjoittamattomassa sopi-
muksen hengessä. Tähän kuului se, että hyväksi koetut toimintatavat jatkuvat, vaikka niis-
tä ei erikseen sopimuksessa mainittaisikaan... Nyt tilanne on erittäin hyvä (toimittaja on 
siis vaihtunut, samat henkilöt tuottavat palveluita). 

 


