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ITILIN lyhyt historia

1980 luku
brittiläinen
julkishallinto
sisäinen

=> mainframe
=> luokkayhteiskunta
=> byrokratia
=> ei asiakkuuksia
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tai että
palvelun palauttaminen
ja aiheuttajan pysyvä korjaaminen ovat kaksi eri asiaa



V3
lisäsi elinkaaren

ja paljon ongelmia



esimerkiksi
• hölmö strategia-kirja, jonka esimerkit olivat huvittavia
• kaksi demand –management prosessia
• palvelujen elinkaarenhallinta ilman asiakassuhteita 
• sekopäinen insidentin määritelmä
• kadonnut proaktiivinen ongelmahallinta
• täysin järjettömiä kuvia
• päällekkäisiä prosessivastuita
• JA NIIN EDELLEEN

miksi tämä kelpasi?
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esimerkit lähtivät ja kirja meni uusiksi

BRM lisättiin

tuli takaisin ja PM meni uusiksi
pois

pois tai korjattu

toinen lähti
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Service strategy

1. Strategy management for IT services
2. Service portfolio management
3. Financial management for IT services
4. Demand management
5. Business relationship management viimeinkin



Service design

6. Design coordination
7. Service catalogue management
8. Service level management
9. Availability management
10. Capacity management
11. IT service continuity management
12. Information security management
13. Supplier management



BRM Strategia
Demand

mgmt
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Service level 
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Transition
planning and 
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Change
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Asiakkaan ja uuden 
palvelun välissä on vain 

9 prosessia 

X X X X X X

tai 11 mutta tila loppui



Service transition

14. Transition planning and support
15. Change management
16. Service asset and configuration management
17. Release and deployment management
18. Service validation and testing
19. Change evaluation
20. Knowledge management





2008 Materna tutki ITIL V3 
käyttöönottoa Suomessa

yli 50% vastaajista 20 prosessia 25:stä käytössä
kolmasosalla 7 prosessia ITILin mukaisesti käytössä

43 % sanoo: Change Management ITILin mukaan implementoitu

merkittävä ohjelmistotalo kertoo syyskuussa 2011:
•Noin 10-15% hankkii Change Management osan
•Noin puolet saavat prosessin kunnolla implementoitua

prosessit ovat edelleen kateissa



Service operation

21. Event management
22. Incident Management
23. Request fulfilment
24. Problem Management
25. Access management

ja paljon funktioita

jos levy menee rikki se on event ja execption
ja siitä tehdään incident
josta tehdään sitten problem ja siitä error
josta sitten change request



havaittu 
häiriö korjaus palautettu 

palvelu

asiakkaalla 
asia

asia
hoidetaan

tyytyväinen 
asiakas

häiriönhallinta = incident mgmt

asiakastuki = puuttuu itilistä



Yhteydenotto

Palvelu Pulma Palaute



Avainprosessit

Palvelu

Palaute

Pulma

Yhteydenotto Vika/häiriö

Heräte Pulma

Ongelma

Pulma Häiriö

Service Desk Tuotanto, sovellustenhallinta

Kehittäminen



Continual service improvement

26. The seven-step improvement process:

1. Identify the strategy for improvement
2. Define what you will measure
3. Gather the data
4. Process the data
5. Analyse the information and data
6. Present and use the information
7. Implement improvement

nämä ovat tilastollisen 
tietojenkäsittelyn 
vaiheet

ja tämähän on itsestäänselvää



vastuut
CSI 7-step

ongelmien 
tunnistaminen

toimenpiteitten 
suunnittelu

tiedottaminen

jalkautus

arviointi

Jatkuvan kehittämisen 
vaiheet





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. 



Kysymykseesi vastauksena tuli 
ensimmäisenä mieleen IT:n itsekeskeisyys -
eli luodaan palveluita ja prosesseja, joiden 

tarpeellisuutta tai käytännöllisyyttä 
suhteessa palvelun hintaan ei ole asiakkailta 

tai palvelun käyttäjiltä kysytty tai tarvetta 
määritelty. Eli totetutetaan it:n omaa 

käsitystä millaista palveluntuottamisen pitäisi 
olla.



Yksi virhe mikä aika helposti tapahtuu on se 
että asiakas unohtuu.  Mietitään sisäisiä 

asioita ja prosesseja ja innostutaan 
kehittämään niitä mutta asiakas tahtoo  

unohtua.



Virheenä olen myös nähnyt IT:n 
hämärtyneen käsityksen omasta 

asemastaan liiketoiminnan 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 

kustannuserä, jonka liiketoimintojen pitää 
saada liikevaihtona. 



ITIL:in käyttöönotto on ollut 
aikaavievää eikä kunnollisia 
prosesseja ole vielä meillä 

kyetty vakiinnuttamaan.



Toiset taas mainitsevat 
olevansa ITIL yhteensopivia 

mutta toimivat edelleen vanhalla 
tavalla.



Kun törmäsin ensimmäisiä kertoja 
ITIL:iin ajattelin että muutetaan vain 
hieman nykyisten prosessien nimiä 
niin toimitaan ITIL:n mukaan.  Kun 
ymmärrystä tuli vähän enemmän 

huomasin että kyse on paljon 
isommasta muutoksesta.



Isoin ongelma palvelunhallinnassa on 
se, että tavoitteet ovat epäselvät. 

Tehdään palvelukatalogeja, luodaan 
prosesseja ym. ilman, että todelliset 

tavoitteet ovat selvillä. ITILiä 
toteutetaan ITILin takia, palvelukatalogi 

luodaan palvelukatalogin luomisen 
takia. Mutta se tärkeä kysymys on: 

mihin tällä pyritään? 



Riman nostaminen ITILin 
innoittamana liian korkealle, 

jolloin ei tapahdu mitään



Jotkut asiakkaat noudattavat 
ITIL:iä kirjaimellisesti vaikka se 

ei sopisikaan heidän 
organisaatiolleen hyvin.



kaikkien kyselyjeni mukaan 
itil kuitenkin toimii

eli siis ne pari V2 prosessia toimivat



tehdään palvelua, ei serveriä



käytetään prosessia
prosessit liittyvät toisiinsa





kiitoksia


