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Työkalukysely 2015  

 Aale Roos 
 aale.roos@pohjoisviitta.fi 
 050 5544733 

1. Johdanto 
Työkalukysely lähetettiin 18.8.2015 ITSM-työkalupäivien osallistujille ja Pohjoisviitan 
kontaktirekisterille. 
 
Kysely oli yksinkertainen ja se tehtiin sähköpostilla. Tässä ei-osallistujille lähetetty ver-
sio: 
 
Puhun Wakarun ITSM-työkalupäivässä 27.8. ja teen esitykseni tueksi kyselyn ohjelmistoista. Ky-
sely on samanlainen kuin aiempina vuosia, ainoa muutos on kysymys mahdollisista vinkeistä. 
Kerro teillä käytössä olevan ITSM ohjelmiston nimi, kouluarvosana sen toimivuudelle ja tarkenna 
mihin sitä käytetään.  Voit myös antaa jonkin kokemuksiin perustuvan vinkin ohjelmistoon liitty-
en, esimerkiksi mikä toimi hyvin tai mitä ei olisi pitänyt tehdä jne. 
 
Voit mainita useita välineitä.  
 
Arvon nopeiden vastaajien kesken yhden vapaalipun tapahtumaan. Voit osallistua itse tai antaa 
lipun kollegallesi. Lisätietoja tapahtumasta: http://www.wakaru.fi/tapahtumakalenteri.php 
 
Tutkimus on hyvin yksinkertainen ja siihen on nopea vastata.  Vastaa suoraan tähän sähköpos-
tiin. Voit toki tarkentaa vastaustasi vapaamuotoisesti. Vastaukset ovat luottamuksellisia, enkä 
myy tai muuten edusta yhtään tuotetta.  Saat raportin tuloksista. 
 
TYÖKALU:             
KOULUARVOSANA 4-10:                                
KÄYTTÖTARKOITUS:        
VINKKI: 
 
Vastauksia tuli yhteensä 56. 
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2. Tulokset 
 
On vaikea määritellä miten voisi mitata ITSM-työkalun markkinaosuutta. Lisenssiratkai-
sut ovat erilaisia ja tuotteita käytetään ITSM-alueen ulkopuolella. Paremman puutteessa 
tämän työkalukyselyn vastaukset antavat jonkinlaisen indikaation ohjelmistojen suosios-
ta. 
 
ServiceNow:n menestys jatkuu ja se on selvä ykkönen. Yhdessä Efecten kanssa tuotteet 
kattavat yli puolet vastanneista. Kaikki muut jäävät alle 10 % osuudelle eli vastauksia tuli 
5 tai vähemmän. 
 
Ryhmä muut on romahtanut eli yksittäiset tuotteet ja itse rakennetut järjestelmät ovat 
kadonneet. Lienee todennäköistä, että ServiceNown ja Efecten kasvu on ainakin osittain 
lähtöisin näiden tuotteiden korvaamisesta. 
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Tyytyväisyys tuotteisiin on kasvanut lähes kautta linjan. Tässä on hyvä muistaa, että Ser-
viceNow ja Efecte ovat ainoat tuotteet, joista saatiin riittävä määrä vastauksia, mutta näy-
tän kuitenkin muidenkin tuotteiden arvosanat. Ilmeisesti sekä Efecte, että ServiceNow 
ovat onnistuneet tuotekehityksessä.  
 

 
 
Koska tutkimuksen kohderyhmä oli vaihtunut, heräsi epäilys, että Työkalupäivien osallis-
tujat antaisivat korkeampia arvosanoja kuin Pohjoisviitan kontaktirekisteri, mutta tällä 
seikalla ei ollut mitään vaikutusta arvosanoihin. 
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Luokittelin sovellusten käytön neljään ryhmään: 
SD   pelkkä service desk 
SD+   lisäksi esim. CMDB, muutoksenhallinta ja/tai ongelmanhallinta 
ITSM   Service desk ja esim. palvelutasonhallinta 
hallinta  ei service desk, mutta esimerkiksi muutoshallinta, sovellushallinta yms. 
 
Työkalujen käyttötarkoitus vaihteli. Tavallisinta on käyttää työkaluja erilaisten asioiden 
tiketöintiin service deskissä. Suppeimillaan kirjataan insidentit ja palvelupyynnöt mutta 
usein kirjataan myös muutoksia ja mahdollisesti ongelmia. 
 
Osa käyttää työkalua myös palvelutasoseurantaan, työnohjaukseen, laskutukseen jne. 
Vastausten perusteella näitä laajasti käyttäviä on noin kolmannes vastaajista. Laajemman 
käytön osuus kasvaa selvästi. 
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Käyttötavalla on merkitystä tyytyväisyyteen. Pelkkä tiketöinti ei tyydytä, mutta jo muu-
toksenhallinnan lisääminen vaikuttaa selvästi positiivisesti. 
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3. Vinkit 
 

 
 
Luokittelin vinkit karkeasti muutamaan ryhmään. Yleisin vinkki liittyy työkalun työläy-
teen tai helppokäyttöisyyteen. Viestinä on, että työkalun käytettävyys on tärkeä asia. Rää-
tälöinti ja sen tuomat ongelmat on toiseksi yleisin asia. Vastaajista 9 % suosittelee käyt-
tämään työkaluja myös muihin palveluihin. Neljäs vinkki liittyy valmisteluun ennen työ-
kalun käyttöönottoa. 
 
Alla ovat kaikki vinkit sekä tuotteen nimi ja arvosana. 
 
 
Työkalu arvosana vinkki 
Altiris 8 Efecte juuri hankittu, käyttöönotto syksyllä 15. 

Altiris 6 

älä käytä  Meillä oli todella suuria ongelmia sen käyttöönotossa, 
kun tekniset ”ominaisuudet” hyvin rajalliset. Olemme syksyn aikana 
siirtymässä uuteen Efecten ITSM järjestelmään, joten sitä ei voi vielä 
arvostella. 

CA 6,5 

Vältä räätälöintiä, suunnittele ja määrittele todella tarkasti ennen to-
teutusta, valmistaudu tiheään ja melko työlääseen/hintavaan päivi-
tyssykliin, määrittele Suomessa tarjottavan tuen tarve tarkasti ennen 
hankintapäätöstä (ko. tuotteella ei ole montaa toimittajaa Suomessa). 

Cherwell 9,25 
 Efecte 9 käytä Efecte alustaa monipuolisesti. Meillä tehty paljon muutakin kuin 
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ITSM liittyviä ratkaisuja 
Efecte 9 

 
Efecte 9 

Varmista että johto ymmärtää prosessien lisäksi työkalun tärkeyden 
ja huolehtii siihen liittyvästä resursoinnista 

Efecte 8 

Toimii hyvin loppukäyttäjän palvelunäkymän osalta, meille edelleen 
riittävä 9 v käytön jälkeen, käytetään   käytetään 13 tehtäväalueen 
(Service Desk, käännöspalvelut, kiinteistöpalvelut jne) palveluhallin-
taan, kustannustehokas ratkaisu 

Efecte 
  

Efecte 8 
hyvin räätälöitävissä meidän tarpeisiin, räätälöinti aiheuttaa taas on-
gelmia kun ”sählätään” liikaa, laskutusosio otetaan käyttöön 

Efecte 9 

-          Tietomalli ensin edes kohtuulliseen kuntoon & CI-ownerit, jotta 
tietomalli ja sen kehittäminen pysyy hanskassa, kun on niin helposti 
räätälöitävissä 
-          Jos organisaatio adoptoi Lean-IT:n ja prosessijohtamisen, 
pitäisi olla kykyä muokata tikettien hallintaa samaan suuntaan perin-
teisestä SLA-mallista (jossa SLA:n umpeutuminen ohjaa toimintaa), 
vaikka tarkoittaisi laajaakin muutosta 
 

Efecte 9 
 

Efecte 8 

Nykyään turhan suljettu järjestelmä kun halutaan käyttää samaa työ-
kalia ja käsitellä samoja tickettejä ulkopuolisten konsulttien ja toimit-
tajien yms. kanssa. Muuten varsin käyttökelpoinen ja tehoa lisäävä 
työkalu 

Efecte 
 

Tulee IT:n sisäiseen käyttöön sekä HR:n käyttöön. 

Efecte 8 

Liiketoimintojen ns. pääkäyttäjien ja toimittajien (ainakin volyymiltaan 
suurimpien) kanssa yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttämi-
nen helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa toimintoja ja tekee toiminnasta 
läpinäkyvää. Jos yhteisen järjestelmän käyttäminen ei ole mahdollis-
ta, kannattaa rakentaa toimiva integraatio. 
 
Aiemmin kokemusta samasta Efecten versiosta "kehittyneempänä" 
järjestelmänä. Ko. yrityksessä sama järjestelmä oli rakennettu lähtö-
kohtaisesti paremmaksi: oli helpompi tehdä muutoksia järjestelmään.  
Efecten ehdoton plussa on sen helppokäyttöisyys. Järjestelmän käyt-
tö on helppo opettaa ja omaksua ja se antaa paremmat mahdollisuu-
det siihen, että järjestelmä tukee toimintamalleja ja luo hyvät edelly-
tykset samankaltaiselle toiminnalle samantyyppisissä tilanteissa. 
 
Olen käyttänyt myös muita vastaavia järjestelmiä: Remedy AR Sys-
tem (pari eri versiota), HP Service Manager (pari eri versiota), OMT 
(en tiedä virallista nimeä, enkä kaipaakaan…aivan kamala järjestel-
mä). 
Yhteistä kaikille näille muille järjestelmille on ollut se, että ne ovat 
olleet vaikeita opetella käyttämään. Ja niitä oli mahdollista käyttää 
monella eri tavalla, joka tekee raportoinnista haasteellista. 
 

Efecte 8 
 Helpline 7,5 
 Hp 8 
 

Hp 8 
suunnittele sisältötarpeesi riittävän laajasti ja koeta pysyä in-a –box – 
ratkaisussa. 

Hp 7,5 
 



Pohjoisviitta Oy  25.8.2015 
 
 
 

www.pohjoisviitta.fi   8 

Hp 5 

Tuotetta ei kannata yrittää käyttää mihinkään muuhun kuin IT-
palveluiden perusprosessien (palvelupyyntöjen ja häiriöiden käsittely) 
tekemiseen. Muulta osin tuote on osoittautunut työlääksi ja hankalak-
si käyttää sekä konfiguroida. Tuote on erittäin hidas käyttää 

Kayako 8 

Käyttöönotossa työkalun konffausta kannattaa miettiä käyttötapauk-
sien kautta. Liikkeelle kannattaa lähteä, kun työkalulla pystyy hoita-
maan ne normaalit käyttötapaukset ja viilauksia voi tehdä käyttöön-
oton jälkeenkin. 

Bmc Re-
medy 8 

 Bmc Re-
medy 6 

Kovin kankean oloinen ja hankalasti muokattavissa oleva järjestelmä 
verrattuna aiemmin käyttämiini järjestelmiin 

Bmc Re-
medy 7,5 käyttöönotto voi olla konsulttien lupauksia vaikeampaa ja kalliimpaa 
Bmc Re-
medy 7 

 Bmc Re-
medy 

7 

Jotta linkitykset esim. asiakkaan ja laitteen välillä olisivat aukottomat, 
älä anna mahdollisuutta käsin syöttää tietoa, jonka on tarkoitus toimia 
linkkinä. 

Requeste 8 
Raportointi kannattaa tehdä suoraan tietokannasta (MySQL) Excelin 
PowerPivot lisäosan avulla. 

Requeste 8 
 Requeste 7 jäykkä säätää 

SCCM 9 
Kannattaa hyödyntää konsulttia tai jotakin järjestelmä asiantuntijaa 
käyttöönotossa 

SCCM 9,25 
 

SCCM 7 

Käyttöönottoa (ja sen suunnittelua) ei kannata jättää pelkästään tek-
nisille asiantuntijoille. Tuotteen filosofia ja toteutus vaikuttavat joten-
kin kummalliselta, joten käyttöönoton suunnitteluun osallistuminen voi 
 edellyttää ei-teknisiltäkin henkilöiltä kouluttautumista tuotteeseen 
ja/tai konsulttien tukea. Käsitykseni mukaan ei tämä kyllä kovin hyvä 
ohjelmisto ole verrattuna markkinoiden muuhun tarjontaan. Etuna on 
lähinnä kytkentä System Center –kokonaisuuteen. 

Servicenow 9 
Otettu käyttöön myös muiden tukifunktioiden (IT, Taloushallinto, 
Hankinta, HR) prosesseissa. 

Servicenow 9 Stick in the OOTB where possible 
Servicenow 8 Taipuu myös IT:n ulkopuolelle. 
Servicenow 

8 

SNOW oma portaali on loppukäyttäjien vaikea käyttää. Heti työkalun 
implementointivaiheessa suosittelen kunnon visuaalisen portaalin 
tekoa.  

Servicenow 
9 

Integraatioiden tekeminen ottaa oman aikansa ja on syytä varata 
oikeat resurssit 

Servicenow 8 
 Servicenow 8,5 

Servicenow 8 
 Servicenow 9 CMDB on kaiken pohja 

Servicenow 8 
 Servicenow 8,5 
 Servicenow 8 palveluhallinta, tikettienhallinta, asiakasyhteydenpito, aineistohallinta 

Servicenow 8 
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Servicenow 

9 

Meillä on ollut ServiceNow pitkään käytössä ja alkuun tehtiin liian 
paljon custom toteutuksia ja jätettiin ehkäpä liiankin helposti OOB 
toteutukset väliin. Toki alustakin on vuosien saatossa kehittynyt hui-
masti ja nykyisin pyritään käyttämään mahdollisimman paljon suo-
raan järjestelmän tarjoamia ratkaisuja. Näin ollen palvelun version-
hallinta ja ylläpito helpottuu. 

Servicenow 9 
 Servicenow 9 Asiakasportaali, moniasiakasympäristö (domainmalli) 

Servicenow 

9 

Uusissa käyttöönotoissa mieti tarkkaan missä järjestyksessä proses-
sit ja modulit kannattaa implementoida ja älä pyri vain kopioimaan 
vanhoja prosesseja ja tapoja vaan ole avoin muuttamaan olemassa 
olevia toimintatapoja. 

Servicenow 

8 

Työkalun täytyy tukea prosesseja ei toisinpäin. Prosessien täytyy 
tukea liiketoimintaa ja oikeaa elämää. Mahdollisimman yksinkertaista. 
 
Erityisen tärkeää on määritellä palvelut hyvin sekä suunnitella arkki-
tehtuuri hyvin. 
 
ServiceNowlla (ei meillä) on ollut ongelmia toiminnassa esimerkiksi 
SLA laskennan kanssa esimerkiksi, että sama mittari toimii välillä eri 
tavoin. Tällaista ei saisi olla, koska SLAt ovat hyvin tärkeitä asioita, 
kun mahdollistavat mittaamaan, seuraamaan ja analysoimaan sitä 
mitä on sovittu palveluntarjoajan kanssa.  
 
 

Servicenow 

8 

Rakenteet (mm. service namings, company structures jne) mietittävä 
etukäteen tarkoin tarvittavaa raportointia silmälläpitäen, tiedon laa-
tuun/kattavuuteen kiinnitettävä huomiota, raportoinnoin mahdollisuu-
det suunniteltava etukäteen,  

Sysaid 7 
Kirjaus toimii hyvin ja loogisesti. Raportit ovat hieman vaikeaselkoi-
set. Järjestelmää on mahdollista muokata itse hyvin paljon. 

 
 


