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Luku 1

Johdanto

1.1 Integraatiotoiminta

Tietojärjestelmien integroinnin merkitys on viimeisten vuosien lisääntynyt 
merkittävästi [22]. Yritysten välinen sekä yritysten sisäinen tiedonvälitys on 
kasvanut räjähdysmäisesti. Voidaankin todeta, että

yrityksen sisäisten tai niiden välisten liiketoimintaprosessien 
tehokas suorittaminen vaatii tietojärjestelmien sopivaa integroin
tia [27].

Tietojärjestelmien integroinnista on tullut merkittävä strateginen tekijä haet
taessa kilpailuetua tämän päivän liiketoiminnassa [22]. Tietojärjestelmäinte
graatio onkin osallisena lähes poikkeuksetta pohdittaessa tarvittavia toimen
piteitä yritysten liiketoimintaprosessien tehostamiseksi. Johtuen integraa
tiotoiminnan linkittymisestä yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittäviin 
prosesseihin, ei sitä voi myöskään eristää irralliseksi toiminta-alueeksi. Liike
toiminnan prosessienmuutokset heijastuvatkin usein muutostarpeina yrityk
sen IT-arkkitehtuuriin ja sitä kautta myös integraatioon [30]. Mitä laajem
maksi yrityksen integraatiotoiminta kasvaa, sitä tärkeämpää on sen suun
nitelmallinen ja kontrolloitu hallinta sekä häiriöttömän tuotantotoiminnan 
takaaminen.

Integraatiotarpeiden lisääntyessä ja monimutkaistuessa on toimintaa haasta
vaa hallita projektimaisesti, jolloin tarvitaan integraatiotarpeita keskitetysti 
hallinnoivaa organisaatioyksikköä. Pisimmälle vietynä integraatioratkaisujen
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kehitys muuttuukin projektiluontoisesta toiminnasta kohti jatkuvaa kehitys
tä, jolloin se vaatii myös erikseen varatut henkilöresurssit sekä selkeästi mää
ritellyt toimintamallit takaamaan toiminnan sujuvuus. Tätä ajatusta tukee 
kompetenssikeskus-malli, jonka avulla integraatiopalveluja voidaan tarjota 
yhteisen IT -arkkitehtuurin ja resurssien kautta tehokkaammin. Myös yri
tyksen strategisten tavoitteiden tukemista voidaan tehostaa keskittämällä 
kompetensseja harkitusti [23].

Esimerkki kompetenssikeskus-mallista on ICC (Integration Competency Cen
ter), joka pyrkii määrittämään integraatiotoiminnan tehokkaan suorittami
sen vaatimat resurssit ja niihin liittyvät vastuut. Mallista ei ole yksittäis
tä vakiintunutta de facto määritelmää, mutta kaikille määritelmille yhteis
tä on pyrkimys integraatiotoiminnan järjestämiseen keskitetyn palveluorga
nisaation muodossa. Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä käytetään Prends 
Technology Oy:n määritystä ICC:stä [31], joka pyrkii konkretisoimaan kom- 
petenssikeskukseen liittyvät roolit ja vastuut muita määrityksiä kansantajui- 
semmin ja tarkemmin. Prends Technology Oy:n määritelmä tarjoaa pohjan 
kompetenssikeskuksen perustamiseksi, mutta jättää perustettavan organisaa
tion toimintaa ohjaavien prosessien määrittämisen perustamisvaiheen tehtä
väksi.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on tietotekniikan pal- 
velunhallintaan liittyviä parhaita käytäntöjä sisältävä kirjasto. ITIL kokoel
ma tarjoaa tukea IT-palvelunhallinnan järjestämiseen yleisellä tasolla siten, 
että ohjeistusta on mahdollista käyttää organisaatiosta riippumatta kunkin 
organisaation yksilölliset tarpeet huomioiden. Viitekehyksenä ITIL tarjoaa 
raamit palvelunhallinnan kehittämiseksi jättäen kuitenkin tilaa organisaa
tion omien käytäntöjen ja toimintojen käyttämiselle. ITIL-kirjaston tarjoa
mien prosessien käyttöönoton ei tarvitsekaan tarkoittaa kokonaan uudenlais
ten ajatusmallin tai toimintatavan jalkauttamista. Sen sijaan ITIL tarjoaa 
valmiiksi jäsennellyn kontekstin, johon jo olemassa olevat toiminnot voidaan 
sijoittaa [1].

ITIL kokoelma on koostettu keräämällä tietoa useiden yritysten lähesty
mistavoista IT-palvelunhallintaan ja keräämällä niistä toimivimmiksi to
detut. ITIL itsessään ei ole standardi, mutta se on osoittanut toimi
vuutensa eri sektoreilla ja siitä on tullut de facto standardi käsiteltäes
sä IT -palvelunhallintaa. ITIL kuvaa prosessit, joita onnistuneessa IT- 
palvelunhallinnassa tarvitaan, joten se täydentää ICC mallia niiltä osin, joi-
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hin ICC:n määrityksissä ei oteta kantaa. Täydessä mitassaan ITILm mukais
ten prosessien käyttö kattaa IT-palvelunhallinnan osa-alueet varsin kattavas
ti. Niiden käyttöönotossa tulee kuitenkin ottaa yrityksen yksilölliset tarpeet 
huomioon ja pyrkiä mahdollisimman kustannustehokkaalle tasolle [16].

1.2 Ongelma

Integraatiotoiminta kaikkine osa-alueineen on erittäin laaja kokonaisuus. Sii
hen voidaan katsoa kuuluvan kaikki vaiheet integraation tarvekartoituksesta 
aina tuotantoympäristön hallinnointiin asti. Alusta asti oli selvää, että tä
män diplomityön puitteissa ei voida käsitellä koko integraatiotoiminnan kent
tää. Aikaisempien työtehtävien ohessa tehdyn havainnoinnin ja tutkimuksen 
alussa tehdyn kyselyn tulosten perusteella tutkimus rajattiin koskemaan vain 
testaus-ja tuotantoonvientiprosesseja. Kyseisiin prosesseihin liittyvät toimin
not ja dokumentaatio olivat selvästi parantamisen tarpeessa. Lisäksi tuotan
toympäristössä esiintyvien virheiden määrä koettiin selkeästi liian suureksi. 
Rajaamalla prosessien kehityksen ensimmäinen vaihe koskemaan testaus- ja 
tuotantoonsiirtoprosesseja pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman suuri jo
kapäiväiseen toimintaan parantavasti vaikuttava tulos, jotta resursseja voitai
siin jatkossa kohdistaa paremmin toiminnan kehittämiseen. Näin ollen tämän 
diplomityön tavoitteena on määritellä toimintamallit ja prosessit integraatio- 
toiminnan testaus- ja tuotantoonasennusaktiviteettien suorittamiseksi. Vii
tekehyksenä tutkimuksessa käytetään sekä ICC kompetenssikeskus-mallia ja 
sen roolituksia että ITIL kirjaston parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on ke
hittää sovellus, jossa käytetään sekä ICC:n että ITILm määrityksiä toisiaan 
tukien. Tutkimuksen tavoitteet pyritään täyttämään seuraavien tutkimusky
symysten avulla:

• Miten määritellä ja jalkauttaa tuotantoonsiirtoprosessi integraatioym- 
päristössä, joka toimii jatkuvan kehityksen mallilla käyttäen taustana 
ICC ja ITIL viitekehyksiä?

• Miten määritellä ja jalkauttaa testausprosessit osana tuotantoonsiirto- 
prosessia integraatioympäristössä, joka toimii jatkuvan kehityksen mal
lilla käyttäen taustana ICC ja ITIL viitekehyksiä?
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1.3 Työn rakenne

Työ jakautuu rakenteeltaan kolmeen osa-alueeseen. Ensin esitellään tutki
mukseen liittyvää teoriataustaa. Luvussa kaksi käsitellään käsitteenä tieto- 
järjestelmäintegraatiota ja sen merkitystä liiketoimintaprosessien kannalta. 
ITIL -kirjastoa ja erityisesti sen palvelutransitio-vaihetta käydään läpi ja 
esitellään tämän tutkimuksen kannalta oleelliset osa-alueet. Myös ICC vii
tekehys esitellään ja pyritään luomaan kokonaiskuva niistä taustatekijöistä, 
jotka muun muassa ICC:n roolitusten kautta vaikuttavat prosessien kehittä
miseen. Luvussa kaksi käydään läpi myös tutkimuksen tulosten arviointiin 
käytettäviä mittareita.

Työn toinen osa keskittyy tutkimuksen kokeelliseen osaan. Luvussa kolme 
käydään läpi tutkimuksessa käytetty tutkimusstrategia ja -menetelmät. Tä
män jälkeen luvussa neljä esitellään tutkimuksen osapuolet sekä tutkimuk
seen liittyvän kehitysprojektin taustatekijöitä ja niiden vaikutuksia. Luvussa 
viisi kuvataan tutkimuksen suoritus vaiheineen.

Työn viimeisessä osassa käsitellään tutkimuksen tulokset. Prosessikuvaukset 
ja niiden taustatekijät esitellään luvussa kuusi. Samoin esitellään havaintojen 
ja kyselytutkimusten kautta saavutettuja tuloksia. Luvussa seitsemän tutki
muksen tuloksia arvioidaan asetettujen tutkimuskysymysten valossa ja pyri
tään arvioimaan tulosten luotettavuutta. Työn yhteenveto jatkotutkimuseh- 
dotuksineen on esitetty luvussa kahdeksan.



Tietojärjestelmien integroinnilla on monia merkityksiä ja puhuttaessa ylei
sesti vain ”integroinnista” saattaa se aiheuttaa hämmennystä [28]. Termillä 
voidaan tarkoittaa niin prosessia, ehtoa, järjestelmää kuin lopputilaakin [14]. 
Kuhn määrittelee tiet o j ärj estelmäintegr aation seuraavasti:

Tietojärjestelmäintegraatio on tapa yhdistää osajärjestelmien 
toiminnallisuuksia yhdeksi yhtenäiseksi järjestelmäksi, joka täyt
tää organisaation tietyn tarpeen, riippumatta siitä, että onko kyse 
ohjelmistoista, laitteistoista tai molemmista [18].

Tietojärjestelmät ja niiden integrointi avaavat mahdollisuuksia liiketoimin
taprosessien uudelleenjärjestelyille ja sitä kautta huomattavienkin hyötyjen 
saavuttamiselle [12]. Hammer muistuttaa kuitenkin, että haettaessa todelli
sia hyötyjä tulisi nykyiset liiketoimintaprosessit kyseenalaistaa ja suunnitella 
alusta asti uudestaan sen sijaan, että vanhat, mahdollisesti virheitä sisältä
vät, prosessit vain automatisoidaan tietojärjestelmien avulla [15].

Tietojärjestelmien integroinnilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, pa
rantaa yrityksen joustavuutta sekä parantaa liiketoiminnan valvontaa ja ra
portointia [29]. Näiden lisäksi voidaan saavuttaa kilpailuetua myös organi- 
sationaahsten kompetenssin kehittymisen kautta [35]. Tietojärjestelmien in
tegroinnin suunnittelussa on pyrittävä valitsemaan sopivat integraatioasteet 
ja -kohteet eri tilanteisiin, jotta saavutetaan haluttu tehokkuus kuitenkaan
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menettämättä liiketoiminnan prosessien joustavuutta [29]. Integraatiotarpei
ta onkin syytä arvioida yksilöllisesti, sillä saavutetuilla hyödyillä on hintan
sa. Kaiken datan itseisarvoinen integrointi ei ole kustannustehokasta. Yri
tysten tulisikin tunnistaa todelliset integrointitarpeensa ja siten maksimoida 
käytetyistä resursseista saatavat hyödyt [13]. Tehdyt päätökset integroinnin 
suhteen tulisi nähdä investointeina, joilla on strateginen rooli yrityksen liike
toimintaprosessien kannalta [29].

Tieto j ärj estelmäintegr aat io voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan [14]:

1. Integroinnilla tarkoitetaan kaiken datan säilyttämistä ja liiketoiminta
prosessien suorittamista yhden keskitetyn järjestelmän toimesta

2. Integroinnilla tarkoitetaan eri järjestelmien yhdistämistä kokonaisuu
deksi käyttäen eri tasoisia rajapintoja järjestelmien väliseen kommuni
kointiin

Ensimmäinen kategoria toteutuu tilanteessa, jossa esimerkiksi toiminnanoh- 
jausjärjestelmään (ERP) viedään kaikki yrityksen liiketoimintaan liittyvä da
ta ja liiketoimintaprosesseja hallinnoidaan vain tämän yhden järjestelmän 
kautta. Käytännössä tämän päivän liiketoimintaympäristössä näin äärimmil
leen viety keskittämien on vaikeaa, ellei mahdotonta ja yritysten integrointi- 
malleihin kuuluukin usein molempien kategorioiden käyttö. Yhtenä tekijänä 
tähän voidaan pitää internetin avaamia mahdollisuuksia. Tämä kehitys nä
kyy muun muassa eri ERP-järjestelmien tarjoamina integrointirajapintoina, 
joiden avulla keskitettyjä järjestelmiä voidaan joustavammin liittää osaksi or
ganisaatioiden välisiä liiketoimintaprosesseja [14]. Toisaalta yritysten käytös
sä saattaa olla vanhoja järjestelmiä, joiden toiminnallisuuksien korvaaminen 
täysin keskitetyllä ratkaisulla saattaa olla hyvin kallista tai jopa mahdotonta 
niiden spesifisyyden takia [25].

Jälkimmäinen tietojärjestelmäintegraation kategoria voidaan jakaa useam
malle tasolle. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa kahden järjestelmän suo
raa toisiinsa kytkeytymistä (Pointo-to-Point). Toisessa ääripäässä voidaan 
katsoa olevan malli, jossa järjestelmien välinen kommunikaatio tapahtuu eri
laisten jaettujen palveluiden kautta, jotka tarjoavat toiminnallisuuksia muille 
järjestelmille läpi koko organisaation. Näiden ääripäiden väliin mahtuu muun 
muassa paljolti nykyään käytetty malli, jossa eri järjestelmät kommunikoivat 
keskitetyn väliohjelmiston välityksellä (Hub-and-Spoke) [14].
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Prosessien kehittämisessä tulee organisatoriset seikat ottaa huomioon. Tämä 
on syytä huomioida myös integraatiotoimintoihin liittyvien prosessien ja toi
mintamallien suunnittelussa. Integroitaessa eri organisaatioiden tietojärjes
telmiä keskenään, vaikuttaa projektin onnistumiseen myös organisaatioiden 
sisäiset kulttuurit [34]. Pyrittäessä palvelutuotannon omaiseen toimintaan 
integraatiossa on pyrittävä luomaan organisaatiolle kulttuuri, joka tukee toi
mimista yhteistyössä erityyppisten organisaatioiden kanssa.

Jatkuvan kehityksen malli2.1.1

Perinteinen tapa toteuttaa tietojärjestelmien integrointia on projekteina, jot
ka alkavat tiettynä hetkenä ja päättyvät, kun järjestelmät on saatu integroi
tua määritellyllä tavalla. Integrointiprojektin suorittaa erikseen määritelty 
projektiorganisaatio, johon kuuluu jäseninä niin järjestelmätoimittajia, inte
graatiopa! veluiden toimittajia kuin tilaajana toimivan yrityksen edustajia.

Integraatiotoimintojen sulautuessa osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa, 
siirtyy integraatioratkaisujen kehittäminen kohti jatkuvaa, iteratiivista, ke
hittämistä, jossa muutoksia ja uusia komponentteja toteutetaan yksittäisistä 
projekteista irrallaan. Ominaista on toiminnan jatkuvuus riippumatta yksit
täisistä projekteista. Integraatioa tuleekin katsoa tämän tyyppisessä ympä
ristössä kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta, jolloin myös arkkitehtuurin 
merkitys kasvaa. Eräs esimerkki tämänkaltaiseen toimintaan soveltuvasta ite
ratiivisesta, arkkitehtuuri-keskeisestä viitekehyksestä on TOGAF (The Open 
Group Architecture Framework) [2].

2.2 ITIL

2.2.1 ITIL-kirjaston taustoja

ITIL on kokoelma parhaita käytäntöjä (best practices) IT-palvelunhallintaan. 
Alun perin ITIL kehitettiin 1980 luvulla Iso-Britanniassa CCTAm (Central 
Computer and Telecommunication Agency) toimesta ohjeistukseksi valtion
hallinnolle [1]. Sittemmin CCTA on yhdistetty osaksi OCG:a (Office of Go
vernment Commerce), joka on Iso-Britannian valtiovarainministeriön alai
nen itsenäinen virasto. ITIL kokoelma on päivittynyt kahteen otteeseen sit
ten ensimmäisen version. Kokoelman toinen versio julkaistiin vuonna 2000 ja
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päivityksen tämänhetkiseen kolmanteen versioon se sai vuonna 2007. Vuon
na 2005 julkaistiin ensimmäinen IT-palvelunhallintaa koskeva kansainvälinen 
standardi ISO/IEC 20000, jonka vaatimukset ITIL täyttää [32] [33]. OGC on 
myös sitoutunut ylläpitämään ITILm ja ISO/IEC 20000 standardin välisen 
yhteensopivuuden jatkossakin [8]. domark-Governan on tehnyt vuonna 2008 
tutkimuksen, jonka mukaan Eurooppalaisista yrityksistä 55 % käyttää ITIL 
viitekehystä IT-toimintojensa hallintaan [7].

2.2.2 ITILm osat

Nykyisellään ITIL koostuu viidestä osasta, joilla pyritään kuvaamaan koko 
palvelun elinkaari. Nämä osat ovat:

• Palvelustrategia (Service Strategy)

• Palvelusuunnittelu (Service Design)

• Palvelutransitio (Service Transition)

• Palvelutuotanto (Service Operation)

• Jatkuva palvelun parantaminen (Continual Service Improvement)

Palvelun elinkaari ITIL kirjaston kokonaisuus perustuu palvelun elinkaa- 
rimalliin. Eri osa-alueiden rooli palveluiden elinkaaressa ja näiden osien suhde 
toisiinsa on esitetty kuvassa 2.1.

Palvelustrategia toimii koko mallin keskuksena, jonka ympärille muut osat 
kietoutuvat. Palvelustrategia määrittelee keskeiset toimintaperiaatteet ja ta
voitteet joiden pohjalta IT-palvelunhallintaa rakennetaan. Palvelusuunnitte
lu, palvelutransitio ja palvelutuotanto muodostavat palvelustrategian ympä
rille ketjun, joka toteuttaa palvelustrategiaa tuottaen palvelut ja hallinnoi
den muutokset. Ulommaisessa kerroksessa jatkuva palvelun parantaminen 
huolehtii siitä, että IT-palvelunhallintaa pyritään kehittämään strategisten 
tavoitteiden mukaisesti myös sen jälkeen, kun toimintamallit ja prosessit on 
otettu käyttöön [3]. Tutkimuksen aihe osuu ITILm elinkaaressa palvelutran- 
sition alueelle, johon sen vuoksi tullaan keskittymään. ITIL on kuitenkin ko
koelma, jonka osat ovat linkittyneet toisiinsa. Vaikka muita kokoelman osia 
ei tässä työssä käsitelläkään, pyritään palvelutransition keskeisimmät yhty- 
mäpisteet muihin osa-alueisiin tunnistamaan ja esittelemään.
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Kuva 2.1: Palvelun elinkaari [4]

Palvelutransitio Palvelutransitiolla tarkoitetaan tuotantoympäristöön 
tehtävien muutosten paketointiin, kokoamiseen, testaukseen ja asennukseen 
tarvittavien resurssien hallinnointiin liittyviä toimintoja. Palvelutransition 
avulla pyritään parantamaan tuotantopäivityksiin liittyvien riskien hallin
taa, lisäämään arvioitujen resurssitarpeiden paikkansapitävyyttä ja varmis
tamaan palvelumuutosten vastaavuus suhteessa määrityksiin ja vaatimuk
siin. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että muutosten asennukset aiheutta
vat mahdollisimman vähän haittaa tuotantotoiminnalle ja että tuotantoym
päristöön ei aiheuteta uusia ongelmia. Tehokkaan palvelutransition avulla 
voidaan parantaa kykyä käsitellä muutostarpeita tehokkaasti ja nopeasti se
kä lisätä tuotantoympäristöön tehtävien muutosten määrää, mikä osaltaan 
mahdollistaa tarjottavien palvelujen pysymisen linjassa liiketoiminnan tar
peiden kanssa. Toimivan palvelutransition avulla on myös mahdollista pa
rantaa muutosten läpivientien onnistumisprosenttia ja sitä kautta kohottaa 
saavutettavia palvelutasoja sekä tarkentaa niihin liittyviä arvioita. Yhteen 
lauseeseen kiteytettynä palvelutransition tehtävä on tuottaa liiketoiminnan 
vaatimukset täyttäviä palveluja annettujen resurssien ja aikataulujen puit
teissa [4].

Palvelustrategia luo pohjan ja rajat koko ITILm mukaiselle toiminnalle ja
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sitä kautta ohjaa myös palvelutransitio-vaiheen toimintaa. Palvelutransitio 
sijoittuu ITILm elinkaaressa palvelusuunnittelun ja palvelutuotannon väliin 
ollen kiinteästi linkittynyt näiden osa-alueiden toimintoihin. Jokapäiväises
sä toiminnassa nämä osa-alueet ovatkin keskeisimmässä vuorovaikutuksessa 
palvelutransitio-vaiheen kanssa. Palvelusuunnittelu tuottaa herätteitä palve- 
lutransitiolle määritellen uusia palveluja tai muutoksia jo olemassa oleviin 
palveluihin, kun taas palvelutuotanto vastaanottaa huolehdittavakseen pal- 
velutransition läpi kulkeneet, tuotantoon siirretyt palvelut. Jatkuva palvelui
den kehittäminen linkittyy palvelutransitioon toisaalta tuottamalla kehity- 
sehdotuksia vaiheen toimintojen parantamiseksi ja toisaalta välittämällä pal- 
velutransitiossa havaitut kehitysehdotukset, jotka liittyvät elinkaaren muihin 
vaiheisiin [4]. Eri osien keskinäisiä suhteita on esitetty kuvassa 2.2.

The business/customersRequirements

,5^
ST-jMgy J* ____ ÖbjecPvcsX

Requirements IRetoure 
comtr a

\ 1 Strategies

\ ^ \m.i twdiV ArchitecturesSolution

Transition
SKMS

solutionsansition x 
Plans x\

Operation G

I ¡■o—» Improvement X
—■—* actions & plans X

Continual

Improvement

Kuva 2.2: ITIL elinkaaren osien suhde toisiinsa, syötteet ja herätteet [32]

ITIL kirjasto kuvaa kuhunkin elinkaaren vaiheeseen liittyvät perusperiaat
teet ja prosessit varsin seikkaperäisesti ja kattavasti. Palvelutransitio-vaiheen 
prosessit jakautuvat siten, että osa niistä on yhteisiä yli elinkaarirajojen ja 
osa on palvelutranstitiolle ominaisia. Tutkimuskysymysten liittyessä tuotan- 
toonsiirtoprosessiin ja siihen liittyviin testausprosesseihin löytyvät ITIL pro
sessien vastinparit palvelutransition sisäisistä prosesseista, joihin kuuluvat 
Julkaisujen ja tuotantoonviennin hallinta (Release and deployment mana
gement), Palvelun validointi ja testaus (Service validation and testing) ja 
Evaluointi (Evaluation). Näiden prosessien muodostama kokonaisuus kattaa
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tuotantoasennuksiin ja testauksiin liittyvät aktiviteetit suunnitteluvaiheista 
aina tuotantoonviennin jälkeisiin arviointeihin ja hyväksyntöihin asti. Tes
tausprosessien tulee varmistaa, että testattavat palvelut toteuttavat suunnit
teluvaiheessa niille asetetut niin tekniset, toiminnalliset kuin taloudellisetkin 
vaatimukset. Testausta tuleekin tehdä useammalla tasolla siten, että palve
lu tulee testattua ja hyväksyttyä kunkin osapuolen näkökulmasta. Kuvassa 
2.3 on esitetty V-malli, joka havainnollistaa eri testaustasojen linkittymisen 
suunnittelun eri tasoihin ja vaatimuksiin.

Validate Service \ 
Packages, Offerings \ 

and contracts |
XDefine

Customer/Business
Requirements

Service Review Criteria/Plan
Level 1 *

• Contract, Service Package, SIP. SPI

/X/X
Acceptance 'X 

Test 1
-------- 1-SLR

Define
Service

Requirements

Service Acceptance Criteria/Plan
Level 2 *

/X/X • Draft SLA

\\ Operational 
Readiness Test

Design Service 
Solution

Service Operational Criteria/Plan

• SDP including
• Service Model
• Capacity and resource plans

Service Release Test Criteria 
and Plan

/X/£\
Service \ 

Release Package X 
Test 1

Design Service 
ReleaseLevel 4 ♦

• Release Design
• Release plan /X/X

Component 
and Assembly Test

Develop Service 
SolutionLevel 5

tX
configuration and Component 

Build and Deliveries from 
internal and 
external suppliers

Test

/X Baseline point

Internal and 
external suppliers

Kuva 2.3: Suunnittelun ja testauksen tasot yhdistävä V-malli [4]

Palvelutransitio-vaiheen prosessit2.2.3

ITIL määrittelee palvelutransitiovaiheeseen kuuluvaksi seitsemän eri proses
sia, joista osa on vaiheen sisäisiä prosesseja ja osa koko palvelun elinkaarta 
palvelevia [4]:

1. Transition suunnittelu ja tuki (Transition planning and support)

Tämän prosessin tehtävänä on mm. huolehtia resurssien hallinnasta, 
jotta palvelusuunnittelu-vaiheelta siirrettyjen määritysten vaatimukset 
voidaan täyttää. Prosessin tehtävänä on koordinoida palvelutransitio- 
vaiheen toimia eri projektien, toimittajien ja tiimien välillä. Riskien
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tunnistus ja kommunikointi eri toimijoille sekä mahdollisten suunnitel
mista poikkeamisten hallinta ovat osa Transition suunnittelu ja tuki 
-prosessia.

2. Muutoksenhallinta (Change Management), koko elinkaari

Muutoksenhallinnan tehtävänä on varmistaa, että kaikki muutokset kä
sitellään yhdenmukaisesti ja tehokkaasti. Muutoksenhallinnan tehtä
viin kuuluu huolehtia siitä, että muutokset arvioidaan, priorisoidaan, 
suunnitellaan, toteutetaan, testataan ja dokumentoidaan kontrolloidus
ti. Muutoksenhallinnalla pyritään hallitsemaan muutoksiin liittyviä ris
kejä sekä varmistumaan siitä, että liiketoiminnan tarpeisiin voidaan 
vastata mahdollisimman tehokkaasti ilman turhia toistoja tai häiriöte
kijöitä. Muutoksenhallinta liittyy palvelun koko elinkaareen ja se vai
kuttaakin aina suunnittelusta operointiin asti.

3. Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta (Service Asset and Con
figuration Management), koko elinkaari

Prosessin tehtävänä on tarjota ja säilyttää ajantasaista konfiguraatio- 
tietoa palveluista muiden prosessien käyttöön. Palveluiden konfiguraa- 
tiotietoa säilytettään koko palvelun elinkaaren ajan, jolloin tämä pro
sessi palvelee useamman vaiheen prosesseja kattaen konfiguraationhal- 
linnan nykytilanteen kuin historiatiedonkin.

4. Jakelun- ja käyttöönotonhallinta (Release and Deployment Manage
ment)

Jakelun- ja käyttöönotonhallinta keskittyy palvelusuunnittelu-vaiheessa 
määriteltyjen palvelukomponenttien paketointiin, testaukseen ja käyt
töönottoon varmistaen, että tuotetut palvelukomponentit täyttävät 
niistä vastaavien osapuolten vaatimukset. Prosessin tehtävänä on suun
nitella tuotantoympäristössä suoritettavat asennukset, varmistua asen
nettavan kokonaisuuden yhteensopivuudesta muiden komponenttien 
kanssa sekä huolehtia tehtyjen toimenpiteiden jäljitettävyydestä mm. 
testauksen ja asennuksen osalta. Prosessin tavoitteena on saattaa palve- 
lukomponenteista koottuja jakeluja tuotantoympäristöön ja sitä kautta 
mahdollistaa palvelujen mahdolhsimman tehokas käyttö ja niiden hal
linnan siirtäminen palvelutuotanto-vaiheen toiminnoille. Korkean ta
son kuvaus palvelukomponenttien kokoamisesta ja koordinoinnista on
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Kuva 2.4: Palvelukomponenttien koordinointi Jakelun- ja käyttöönhallinta 
prosessissa [4]

5. Palveluvalidointi ja testaus (Service Validation and Testing)

Tällä prosessilla varmistetaan, että uusi tai muutettu palvelu on tarkoi
tuksenmukainen ja käytettävä. Prosessin avulla pyritään määrittämään 
luottamuksen taso, jolla voidaan todeta palvelun tuottaman lopputu
loksen vastaavan sille asetettuja odotuksia annettujen resurssien puit
teissa. Tehokkaalla palveluvalidoinnilla ja testauksella voidaankin vält
tyä ikäviltä yllätyksiltä, jotka usein aiheuttavat mm. ylimääräisiä kus
tannuksia sekä menetettyä aikaa. Korkean tason kuvaus ITIL-kirjaston 
tarjoamasta Palveluvalidointi ja testaus prosessista on esitetty kuvassa 
2.5.

6. Evaluointi

esitetty kuvassa 2.4

У



Revise tests to deliver required results

Kuva 2.5: Esimerkki Palveluvalidointi ja testaus prosessista korkealla tasolla
M

Evaluointi on geneerinen prosessi, jonka tarkoitus on arvioida saavutet
tavia tuloksia käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Pyrkimyksenä 
on luoda arvio sekä toivotuista vaikutuksista että myös mahdollisista 
sivuvaikutuksista ja tarjota mahdollisimman laadukasta tietoa päätök
senteon tueksi. Evaluointi-prosessin avulla voidaan mm. arvioida suun
nitellun palvelumuutoksen kannattavuutta ennen toteutuspäätöstä.

7. Tietämyksenhallinta (Knowledge Management), koko elinkaari

Tietämyksenhallinta tavoitteena on parantaa päätöksenteon laatua var
mistamalla luotettavan ja ajantasaisen tiedon saatavuuden läpi koko 
palvelun elinkaaren.

2.2.4 ITIL:n hyödyt ja kustannukset

Viitekehysten käyttäminen auttaa pienentämään organisaation prosessien 
muutoksiin liittyviä kustannuksia ja riskejä [17]. Viitekehysten tarjoamien 
määritysten käyttämisen hyödyt näkyvät kuitenkin selkeimmin organisatori
sina muutoksina sekä vaikutuksina yrityksen toimintakulttuurissa. Näin ollen 
saavutettujen hyötyjen selkeä osoittaminen numeerisina arvoina voikin olla 
hankalaa [9]. Tehtyjen tapaustutkimusten mukaan ITIL:n mukaisia määrityk
siä käyttämällä myös taloudellisia hyötyjä on saavutettavissa [7]. Muita mai
nittuja hyötyjä ovat mm. palvelutuotantannon tehokkuuden sekä prosessien 
läpinäkyvyyden paraneminen [16]. ITILm mukaisten prosessien käyttöönotto
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edellyttää organisaatiolta panostusta, mutta niiden avulla saavutetut hyödyt 
koetaan kuitenkin suuremmiksi kuin syntyneet kustannukset [16]. ITIL viite
kehyksen käytön hyötyjä arvioitaessa on havaittavissa, että kattavia tieteelli
siä tutkimuksia aiheesta ei juurikaan ole. Hochstein et ai. eivät myöskään pidä 
ITILm tarjoamia työkaluja parhaina käytäntöinä, vaan yleisinä käytäntöinä 
(common paraci ice), koska niillä ei ole perusteltua teoriapohjaa eivätkä ne 
tarjoa selkeästi innovatiivista lähestymistapaa [17]. Byrokratian lisääntymi
nen ja yksilöllisyyden rajoittuminen ovat myös kritiikkiä herättäneitä puolia 
ITIL:ssä. ITILm mukaisten prosessien käyttöönotossa onkin syytä aina pi
tää mielessä organisaation tarpeet ja valita käytön laajuus tapauskohtaisesti
[16|.

2.3 ICC

Tutkimuksessa kehitettävien prosessien viitekehyksenä käytetään ITIL- 
kirjaston lisäksi myös ICC-malUa, jonka mukaisen organisaation perustami
sen ja jalkautuksen osana kehitystyö kohdeyrityksessä suoritettiin. Sen vuok
si ICCm esittely on tämän työn kannalta oleellista. ICC on konsepti, jol
la ei ole tiukkaa määritystä eikä pohjaudu mihinkään standardiin. Se on
kin periaatteessa vain organisatorinen yksikkö, johon on koottu resursseja 
ja kyvykkyyksiä sisäisen palvelun tuottamiseksi ja välittämään tietotaitoa 
yli toimintayksiköiden rajojen. Sen runkona toimivat pätevät yksilöt, mää
ritellyt toimintaprosessit ja toimintaa tukevat teknologiat ja työkalut. Se, 
miten ICC järjestäytyy tai miten eri roolit ja toiminnot ICCm sisällä jakau
tuvat ovat tapauskohtaista. Yhteistä erilaisille ICCm rakenteen, tasojen, roo
lien ja tehtävien jaottelun esityksille on tavoite organisaation tehokkuuden 
lisäämiseksi. Prends Technology Oy:ssä on kehitetty omaa sovellusta ICC- 
mallista. Kehitystyötä on ohjannut vuosien kokemus integraatioprojekteista 
ja niiden hallinnasta. Kyseisessä sovelluksessa määritellään ICCm rooli tus, 
vastuut sekä otetaan kantaa organisaation toiminnan hallinnoimiseksi vaa
dittaviin prosessikokonaisuuksiin ja toimenpiteisiin. Pyrkimyksenä on ollut 
luoda malli, joka mahdollistaisi sekä perinteisten projektiluontoisesti toteu
tettavien suurehkojen integraatioratkaisujen että pienempien, tiheäsyklisesti 
toteutettavien integraatioratkaisujen joustava rinnakkaiselo sekä hallinta. It
se toimintaprosesseja Prends Technology Oym sovellus ICC:stä ei kuitenkaan 
määrittele, joten tältä osin prosessien kehittämistyö oh osana kohdeyrityk
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sessä suoritettua ICC:n perustamista. Tietyiltä osin myös itse ICC-mallin ke
hitys on edelleen kehitystyön alla. Prends Technology Oy: n sovellus ei muun 
muassa ota vielä kantaa ICCm eri tasoihin tai toiminnan mittareihin, mutta 
näiden alueiden kehitys on parhaillaan käynnissä.

ICC on tietyn organisaation integraatioon liittyvien palveluiden tuottamisek
si koostettu jaettu palvelu. Sitä ei ole rajattu palvelemaan vain tiettyä orga
nisaation osaa vaan sen tarkoituksena on yhdistää ja keskittää integraatioon 
liittyvät toiminnot yhdeksi koko organisaation kattavaksi kokonaisuudeksi. 
Näin ICC mahdollistaa yhdenmukaisen, skaalautuvan ja tehokkaan resurs
sien käytön, jolla voidaan hyödyttää koko organisaatiota. Schmidt ja Lyle 
määrittelevät ICCm toiminnan tavoitteiksi [26]:

1. Integraatiosta syntyvien kulujen pienentäminen

Pyrkimyksenä on IT:hen käytettävien panosten yhä suuremman osuu
den kohdistaminen liiketoiminnalle lisäarvoa tuottaviin järjestelmiin. 
Tämä pyritään saavuttamaan standardien käytöllä, pitkälle hiotuilla 
prosesseilla sekä ohjelmistojen ja datan uudelleenkäytöllä. Näiden toi
menpiteiden käytön seurauksena tuloksena tavoitellaan pienempiä ke
hittämiseen käytettäviä panoksia, vähentynyttä laajamittaisen testauk
sen tarvetta sekä pienempiä tukipalveluiden järjestämiseksi tarvittavia 
resursseja.

2. Muutoskykyisen yrityksen luominen

Pyrkimyksenä mahdollistaa liiketoiminnan nopea reaktiokyky markki
noiden muutoksiin. Tämä tavoite mahdollistuu sallimalla löyhästi toi
siinsa sidottujen sovellusten käyttö siten, että niihin voidaan kohdistaa 
muutoksia itsenäisesti ja kuitenkin samanaikaisesti integroida ne tiu
kasti ja tehokkaasti.

ICC voidaan myös toteuttaa eritasoisena palveluna ja sitä voidaan rakentaa 
vaiheittain. Schmidt ja Lyle jakavat ICC:n toteutukset viiteen eri tasoon 
kuvan 2.6 mukaisesti. Tasojen sisällöt he määrittelevät seuraavalla tavalla
[26]:

1. Parhaat käytännöt (Best Practices)

Pääasiallisena tavoitteena on dokumentoida ja jalkauttaa valitut käy
tännöt ilman keskitettyä kehitystiimiä tai tukipalveluita.
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Kuva 2.6: ICC organisaatiotasot [11|

2. Standardoidut palvelut (Standard Services)

Parhaiden käytäntöjen lisäksi keskitytään toimintaprosesseihin. Toi
minnan yhdenmukaistamiseksi määritellään mm. yhteiset nimeämis
käytännöt. ICC:n tehtävänä on myös uusien teknologioiden ja sovel
lusten arviointi, toimittajien valinta sekä ympäristöjen hallinta. Inte- 
graatiotoiminnot keskitetään yhtenäiselle alustalle ja käytettävien ja 
kehitettävien komponenttien uudelleenkäyttö pyritään maksimoimaan.

3. Jaetut palvelut (Shared Services)

Jaettujen palvelujen ICC laajentaa toiminta-aluetta edelleen mm. tar
joamalla keskitetysti tekniset ympäristöt tukipalveluineen. Tällä tasolla 
ICCm vastuualueeseen lisätään mm. tietämyksenhallinta, koulutukset 
ja metadatan hallinta. ICCm tulee tarjota laadunvarmistukseen, muu- 
tostenhallintaan ja tuotantoonsiirtoihin liittyvät toiminnot mukaan lu
kien suunnitelmat onnettomuuksista palautumiseen (disaster recovery). 
ICC vastaa myös resurssien hallinnoinnista ja kulujen jaosta.

4. Keskitetyt palvelut (Central Services)

Keskitettyjen palveluiden ICC toimii oman budjetin ohjaamana. Alem
piin tasoihin verrattuna ICC tarjoaa myös enemmän tukea kehitystoi
minnalle mm. kehitysresurssien, projektinhallinnan ja testauksen muo
dossa.
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5. Itsepalvelu (Self-Service)

Tällä tasolla ICC on juurtunut päivittäiseen toimintaan ja se tarjo
aa toimintojaan yrityksen infrastruktuuriin tiukasti integroituna. ICC 
voi toimia taustalla käyttäjälle lähes näkymättömästi ylläpitäen au
tomaattisia työkaluja ja valvoen standardien ja automatisoitujen pro
sessien käyttöä. Itsepalvelun omaisen palvelun tarjoamisessa oleellinen 
rooli on erilaisilla automatisoiduilla työkaluilla. Tämä on kehittynein 
ICCm taso ja se mahdollistaa erittäin tehokkaan resurssien käytön ja 
luo ympäristön itsenäisen kehityksen toteuttamiselle.

Prends Technology Oym sovellus ICC:stä keskittyy näistä tasoista läheisim
min tasojen kolme ja neljä tuntumaan. Siinä ei itseisarvoisesti vaadita ICC:tä, 
jolla olisi oma budjetti, mutta toisaalta esimerkiksi kehitysresurssit, projek
tinhallinta ja testaus ovat ICCm vastuualueella.

2.3.1 ICC roolit

Yhtenä keskeisimmistä ICCm osa-alueista on pätevät ihmiset. Ilman päteviä 
henkilöitä ei tehokkaammatkaan prosessit tai parhaimmatkaan työkalut voi 
pelastaa ICCm toimintaa. Toisaalta tietyllä osaamisalueella äärimmäisen pä
tevä henkilö ei takaa hyvää lopputulosta, mikäli hänet sijoitetaan hänen omi
naisuuksiinsa nähden vääriin tehtäviin. Onkin oleellista, että ICC:tä muodos
tettaessa valitaan oikeat ihmiseen heille soveltuviin rooleihin. Tätä tehtävien 
jakoa varten tulee tarvittavat roolit tunnistaa ja niihin liittyvät vastuut mää
ritellä. Prends Technology Oym määrittelemä roolijako esitellään seuraavaksi 
ja se on myös havainnollistettu kuvassa 2.7 [31].

ICC Johtaja (ICC DIRECTOR) ICC Johtaja kantaa kokonaisvastuun 
ICCm toiminnasta ja raportoi ICCm toiminnasta yrityksen johdolle. Hän on 
myös vastuussa yrityksen integraatiostrategia luonnista ja ylläpidosta. ICC 
Johtaja vastaa ICC organisaation hallintaan liittyvistä johtajatason pää
töksistä, kuten henkilövalinnoista, käytettävien toimintamallien valinnois
ta sekä ulkopuolisten tahojen kanssa solmituista sopimuksista. ICCm toi
minnan mahdollistamiseksi tarvittavien tietojärjestelmien hankinnan koor
dinointi kuuluu myös ICC Johtajan toimenkuvaan.
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Kuva 2.7: Määritellyn ICC-organisaation roolit [31]

I Integration Competence Centerk

ICC Manageri (ICC MANAGER) ICC Manageri vastaa ICC päivit
täisten toimintojen koordinoinnista toimien ICC Johtajan alaisuudessa. ICC 
Managerin rooli on toimia ICC:n projektipäällikkönä vastaten mm. resur
soinneista, aikataulutuksista, palaverien koolle kutsumisesta. Hänen tehtä
vänään on myös seurata kehityksen alla olevien ratkaisujen tai muutosten 
etenemistä ja raportoida toiminnasta ICC Johtajalle. ICC Managerin mer
kitys on erittäin suuri ICC:n toiminnan onnistumisen kannalta. Hänen tulee 
valvoa prosessien ja toimintamallien noudattamista sekä pitää huolta siitä, 
että tehtävät etenevät aikataulussaan.

Informaatioarkkitehti (INFORMATION ARCHITECT) Informaa- 
tioarkkitehdin tulee ymmärtää yrityksen liiketoiminnassa käytettävän datan 
merkitys ja kyetä hahmottamaan datan ja siitä muodostetun teknisen esityk
sen yhteydet. Hänen vastuullaan on käytettävän datan hallinnointi ja tarvit
taessa määrittely. Yksi keskeisimmistä informaatioarkkitehdin tehtävistä on
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uudelleenkäyttömahdollisuuksien valvonta. Hän arvioi tehtyjä suunnitelmia 
ja pyrkii maksimoimaan toteutettujen ratkaisujen uudelleenkäytettävyyttä. 
Käytössä olevien rajapintojen ja datan käyttömahdollisuuksien dokumen
toinnin luonti ja ylläpito on osa informaatioarkkitehdin toimenkuvaa. Tämä 
auttaa arvioitaessa uusien integraatioratkaisujen suunnitelmia suhteessa jo 
toteutettuihin ratkaisuihin ja tarjolla oleviin datan käyttömahdollisuuksiin.

Integraatioarkkitehti (INTEGRATION ARCHITECT) Integraa- 
tioarkkitehti valvoo integraatiostrategian toteutumista uusia ratkaisuja to
teutettaessa. Hän myös ohjaa standardien käyttöä ja määrittelee käytettä
vät toimintatavat ja säännöt integraatioratkaisujen toteutukseen. Integraa
tioarkkitehti luo ja ylläpitää keskeisimpiä integraatioarkkitehtuuriin liittyviä 
suunnitelmia koskien esimerkiksi palvelintopologiaa, onnettomuuksista pa
lautumista ja ympäristöjen skaalautumista.

Toiminnallinen suunnittelija (FUNCTIONAL DESIGNER) Toi
minnallinen suunnittelija toimii liiketoiminnan ja teknisen ratkaisun väli
maastossa ikään kuin tulkkina. Hän kääntää liiketoiminnan tarpeet mää
rityksiksi, joiden pohjalta tekninen suunnittelija voi jatkaa ratkaisun jalosta
mista toteutusta varten. Hänen tulee toimia läheisessä yhteistyössä liiketoi
minnan edustajien kanssa varmistaen, että tehty suunnittelu vastaa todellisia 
tarpeita ja että kaikki toteuttamisen jatkamiseksi vaadittava informaatio on 
kerätty. Toiminnallisen suunnittelijan keskeisimpiin tehtäviin kuuluu käyt
tötapausten ja niihin liittyvien testitapausten suunnittelu. Nämä tehtävät 
pitävät sisällään mm:

• liiketoimintaprosessien kuvaaminen formaalissa muodossa

• viestisekvenssien kuvaaminen

• datatransformaatioiden kuvaaminen

• prosessiin liittyvien tietosisältöjen käsittelyn säännöt, kuten validoin- 
nit, poikkeukset ja sisältöjen rikastamiset

• esimerkkiaineistojen hankinta tai luonti
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Tekninen suunnittelija (TECHNICAL DESIGNER) Tekninen 
suunnittelija kääntää toiminnalliselta suunnittelijalta saamansa määritykset 
niitä vastaaviksi teknisiksi kuvauksiksi. Tekninen suunnittelija luo tekniset 
määritykset ratkaisun toteutuksesta käyttäen reunaehtoinaan Integraatioark- 
kitehdin luomia arkkitehtuurisuunnitelmia ja toimintatapamäärityksiä. Hä
nen tehtäviinsä kuuluu myös yksikkötestauksen suunnittelu ja niiden suorit
tamiseksi vaadittavien esimerkkiaineistojen hankinta tai luonti.

Projektipäällikkö (SERVICE MANAGER / PROJECT MANA
GER) Projektipäälliköllä tarkoitetaan tässä yhteydessä integraatiopalve- 
luntarjoajan organisaatiossa kustakin integraatioprojektista vastaavaa hen
kilöä. Mikäli ICC hallinnoi useampaa samanaikaista integraatioprojektia, voi 
projektipäälliköitä siten olla useampia. Projektipäällikkö vastaa ICC Ma
nagerille tilattujen integraatioratkaisujen ja muutosten toteutumisesta vali
tun kehitysmallin mukaisesti. Mikäli ICC käyttää jatkuvan kehityksen mallia, 
muuttuu projektipäällikön rooli yksittäisten projektien hallinnasta kohti jat
kuvan palvelun hallintaa. On myös mahdollista, että käytössä on sekä jatku
van kehityksen malli että isompien kokonaisuuksien toteutuksia perinteisem- 
mällä projektimallilla. Riippumatta valitusta mallista on projektipäällikön 
tehtävänä olla linkkinä ICC:n ja toteuttajien välillä.

Testauspäällikkö (TEST MANAGER) Testauspäällikön vastuulla on 
toteutettujen integraatioratkaisujen laadun hallinta. Hänen tulee hallita tes
taukseen liittyvät periaatteet ja kyetä myös kehittämään käytettäviä testauk
seen liittyviä toimintamalleja. Siten hänen vastuualueeseen kuuluu laadun 
mittariston määrittely ja seuranta. Testauspäällikkö valvoo, että testauksel
la on riittävän suuri rooli integraatioratkaisujen kehittämisessä ja että testaus 
on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Näihin tehtäviin kuuluu mm:

• Testitapausten arviointi

• Testausten organisointi, mm. aikataulut, resurssit, dokumentit, tes
tiympäristöt

• Testaustyökalujen hallinta ja kehitys

• Ympäristöjen onnettomuuksista palauttamisen (disaster recovery) 
suunnittelu ja säännöllinen testaus



22

Turvallisuusarkkitehti (SECURITY ARCHITECT) Turvallisuus- 
päällikön tehtävänkuvana on valvoa integraatioympäristön ja toteutettavien 
integraatioratkaisujen tietoturvan toteutumista. Hänen tulee lisäksi valvoa, 
että paikallisen lainsäädännön pykälät täyttyvät. Tämä on erityisesti tär
keää, kun kyseessä on esimerkiksi henkilötietoihin tai luottokorttitietoihin 
liittyvät ratkaisut. Hän myös asettaa reunaehdot toteutuksissa käytettäville 
tiedonsiirtotavoille ja tunnistautumismalleille.

2.3.2 ICO.n toiminnan mittarit

Kehittämisen tulosten arvioimisen tueksi on määriteltävä toimintaa seuraa- 
via mittareita. Mittareiden avulla voidaan kvantitatiivisesti näyttää kehitys
työn tulokset ja ohjata kehitysresursseja heikoiten suoriutuvan osa-alueen 
suuntaan.

Schmidt ja Lyle jakavat ICC:n toiminnan mittaamisen kolmeen kategoriaan:

• uudet kyvykkyydet (New capabilities)

• tuki ja operointi (Support and Operations)

• informatiiviset mittarit (Informational Metrics)

Näistä ensimmäinen kategoria keskittyy integraatioratkaisujen suunnittelu
ja toteutusvaiheen toimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseen. Mittareina voi 
toimia mm. yksittäisten muutospyyntöjen aiheuttamat kokonaiskustannuk
set ja muutospyynnöstä kumuloituvien muutostarpeiden määrä muissa jär
jestelmissä. Tässä kategoriassa voidaan mitata myös takuuaikana havaittujen 
virheiden määrääjä siten arvioida esimerkiksi testauksen tehokkuutta. Yhte
nä tärkeänä suunnitteluvaiheen mittarina olisi hyvä käyttää ratkaisujen uu
delleenkäyttöä. Samojen palvelurajapintojen ja viestirakenteiden uudelleen
käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja siten sen käyttö mittarina 
on linjassa ICC:n keskeisimpien tavoitteiden kanssa.

Tuen ja operoinnin mittarit kohdistuvat nimensä mukaisesti integraatiorat
kaisujen elinkaaren operatiiviseen vaiheeseen. Mittareina tässä kategorias
sa voi käyttää mm. tuotantoympäristössä havaittujen tapahtumien (inci
dent) käsittelemiseen ja ratkaisemiseen käytettyä aikaa tai uuden tapahtu
man käsittelemisen aloittamiseen vaadittavaa reaktioaikaa. Integraatiopalve-
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lujen käytettävyysaste soveltuu mittariksi etenkin niillä ICC:n tasoilla, jossa 
ICC vastaa toimintaympäristöjen teknisestä toteutuksesta.

Informatiivisten mittareiden kategoria puolestaan pyrkii arvioimaan ICC:n 
suunnittelua ja hallintaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Näiden mittarei
den perusteella voidaan ohjata ICC:n pitkäntähtäimen suunnittelua tai verra
ta ICC-organisaation tehokkuutta toisten vastaavanlaisten organisaatioiden 
mittausarvoihin. Tämän kategorian mittareina voidaan käyttää mm. käy
tössä olevaa aphkaatioportfohota tai käytössä olevien rajapintojen lukumää
rää. Ylimääräisten järjestelmien, sovellusten ja tuettavien rajapintojen mää
rän vähentämien mahdollistaa kulujen pienentämisen ja tulisi siten olla yksi 
ICC:n tavoitteista. Määriteltyjen toimintatapojen ja standardoimistoimen- 
piteiden onnistumisen mittariksi soveltuu mm. näistä määrityksistä tehtyjen 
poikkeamien lukumäärä. Yksi ICC:n menestyksen avaimista on ammattitai
toiset yksilöt ja siten onkin luonnollista, että myös organisaation koulutus- 
ja sertifiointitasoa käytetään mittarina, kun ICC:n kehitystä arvioidaan [26].

2.3.3 ICC tasojen käyttö tulosten arviointiin

Tutkimuksen keskittyessä yksittäisten prosessien kehittämiseen ja niiden 
käyttöön ja jalkautukseen tukeviin toimiin, on se kuitenkin osana isompaa 
kokonaisuutta. Prosessit ovat merkittävä osa perustetun ICC-organisaation 
jokapäiväiseen toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja niiden tuleekin tukea 
ICC:n toimintaa saumattomasti. Prosessien kehitys liittyy oleellisella tavalla 
ICC-organisaation perustamiseen, joten saavutettuja tuloksia tulee tarkas
tella myös tästä näkökulmasta. Yhtenä tutkimuksen tulosten arvioinnin mit
tarina voidaankin käyttää saavutettua ICC-organisaation tasoa luvussa 2.3 
esitettyjen tasojen mukaisesti.

2.3.4 ICC:n hyödyt

ICC:n avulla tavoiteltavat hyödyt ovat hyvin pitkälti samansuuntaisia kuin 
ITIL-kirjaston käytölläkin. Hallitun ja suunnitellun toiminnan avulla voidaan 
saavuttaa sekä taloudellisia säästöjä että pienentää toimintaan liittyviä riske
jä ja turhaa työtä. ICC:n käytöllä on saavutettavissa muun muassa seuraavia 
hyötyjä [5]:
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• Resurssien optimointi yhdistämällä työkalut ja henkilöresurssit yhteen 
ryhmään

• Tiukempi kontrolli ja parempi hallittavuus liiketoiminnan ja teknonologia- 
infrastruktuurin kriittisiin alueisiin

• Parantaa asiakaskokemusta tiedon integroinnilla ja yhdenmukaisten 
prosessien käyttöönotolla

• Lyhentää projektien toimitusaikoja sekä pienentää kehitys- ja ylläpito- 
toiminnan kuluja

• Parantaa käytettyjen resurssien tuottoa uudeellenkäytettävien kompo
nenttien avulla

• Tehostaa tiedon integrointiin ja laatuun käytettyjä toimia uudelleen
käyttöä edistämällä

• Pienentää teknologiakustannuksia jakamalla investoinnit useamman 
projektin kesken

• Käyttää syntynyttä kokemuspohjaa sen sijaan, että jokainen projekti 
aloitettaisiin tyhjän päältä

2.4 IT Service CMM

IT Service Capability Maturity Model (IT Service CMM) on IT-palvelujen 
tuotantoon suunnattu kypsyymalli. IT Service CMM on lähtöisin alun pe
rin hollantilaisten yritysten, yliopistojen ja valtion virastojen yhteisprojek
tista, jonka tavoitteena oli määritellä menetelmä IT-palvelujen määrittelyyn 
ja hallintaan. Kyseisen projektin pohjalta käynnistyi vapaasti käytettävän 
kypsyysmallin kehittämiseen pyrkinyt Development of an Open-Content IT 
Service Maturity Model (DOCIS) -projekti, jonka tuloksena vuonna 2005 
julkaistiin versio 1.0 IT Service CMM:stä. Tämä kypsyysmalli on kaksijakoi
nen: ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa palvelukyvyn määrittäminen 
ja toiseksi tarjota suuntaviivat palvelujen tason nostamiseksi [19].

IT Service CMM on tarkoitettu yrityksille, jotka tarjoavat IT-palveluja. Se 
ei tee eroa yritysten sisäisten palveluntarjoajien tai ulkoisille asiakkaille IT-



25

palveluja tarjoavien organisaatioiden välillä. Organisaation kyky tarjota pal
veluja määritellään viisiportaisella asteikolla. Kuhunkin tasoon liittyy tietyt 
avainprosessit, jotka on esitetty taulukossa 2.1. Kaikki seuraavan tason avain- 
prosessit tulee olla määriteltyjä ja jalkautettuja ennen kuin organisaation voi
daan katsoa siirtyneen asteikossa seuraavalle tasolle. Määritellyt avainproses
sit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

• hallinta (Management), keskittyy palvelujen hallinnan prosseihin

• mahdollistaminen (Enabling), pyrkii palvelun tukemiseen tukiproses
sien ja palveluiden yhdenmukaistamisen kautta

• toimitus (Delivery), sisältää prosessit, joiden avulla mahdollistetaan 
palvelujen johdonmukaiset ja tehokkaa toimitukset sovittujen laatuta
sojen mukaisesti

IT Service CMM keskittyy pääasiassa prosessien kehittämiseen varsinaiseen 
prosessien toteutukseen kantaa ottamatta, mikä mahdollistaa mallin räätä
löinnin melko joustavasti erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Eri tasoilla 
olevien organisaatioiden ominaisuuksien määritykset ja polkujen tarjoaminen 
tasolta toiselle etenemiseen onkin mallin vahvuuksia. Tästä johtuen mallia 
ei voi käyttää kokonaisvaltaisena, kaikkiin kysymyksiin vastaukset antava
na ratkaisuna, vaan se jättää organisaation harteille varsinaisten prosessien 
suunnittelun ja jalkautuksen. IT Service CMM jakaa organisaation kyvyn 
tarjota palveluja seuraavasti [33]:

1. Alkutila

Tämä on taso, jolla kaikkien organisaatioiden voidaan katsoa vähin
täänkin olevan. Tällä tasolla prosesseja ei ole määritelty millään taval
la

2. Toistettava

Toistettavalla tasolla organisaatiot keskittyvät luomaan prosessit, joilla 
aikaisempien onnistumisten pohjalta voidaan samankaltaisissa olosuh
teissa saavuttaa samankaltaisia tuloksia. Tällä tasolla pyritään palve
lun hallinnan ja tukitoimintojen prosessien kehittämiseen.

3. Määritelty



26

Hallinta Mahdollistaminen Toimitus
5. Optimoiva Teknologian muutoksenhallinta

Prosessien
muutoksenhallinta

Ongelmien
estäminen

4. Hallittu Kavantitatiivinen prosessien hallinta Palvelulaadun
hallinta

Palvelukustannusten
hallinta

3. Määritelty Integroitu 
palvelujen hallinta

Vakiopalveluiden
määrittely

Palvelutoimitus

Vakioprosessien
määrittely
Vakioprosessien
kohdennus
Koulutusohj elmat
Ryhmien välinen 
koordinointi
Resurssien hallinta
Ongelmatilanteiden
hallinta

2. Toistettava Palvelusitoumusten
hallinta

Konfigur aat ioiden 
hallinta

Palvelutuotannon
suunnittelu

Palvelupyyntöjen 
ja tapahtumien 
hallinta

Palvelujen 
seuranta ja 
valvonta

Palvelulaadun
takaaminen

Alihankitasopimuste :i 
hallinta

1. Alkutila Hallitsemattomat prosessit

Taulukko 2.1: IT Service CMM kysyystasojen avainprosessit [21]

Organisaatio on määritellyt prosessinsa ja käyttää näitä tarpeisiinsa 
räätälöityjä standardiprosesseja palveluiden tarjoamiseksi. Käyttämäl
lä yhteisiä prosesseja läpi organisaation sen kyky tuottaa palveluja pa
ranee tasaisesti. Mahdollistavien prosessien kategoriassa on tällä tasol
la useita eri avainprosesseja, joilla pyritään luomaan prosesseista mah
dollisimman saavutettavia ja käytettäviä. Koska prosessien tulisi olla 
läpi organisaation yhteisiä kaikille ryhmille, tulee tällä tasolla myös re
surssien hallintaan, koulutukseen ja eri ryhmien väliseen tehokkaaseen
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kommunikaatioon kiinnittää huomiota.

4. Hallittu

Organisaatiolla on kvantitatiivista näyttöä prosesseistaan ja palvelui
densa laadusta. Käyttämällä mittareita ja organisaation kattavaa mit- 
taustietokantaa se pystyy asettamaan ja saavuttamaan kvantitatiivisia 
laatutavoitteita. Mittareiden avulla on mahdollista myös käyttää kus- 
tannusmalleja erilaisten yksilöllisten palvelujen kustannusten laskemi
seen.

5. Optimoiva

Koko organisaatio on keskittynyt jatkuvaan prosessien ja palveluiden 
parantamiseen. Kvalitatiivisia mittareita hyväksi käyttäen organisaatio 
välttää ongelmien uusiutumista muuttamalla prosessejaan. Organisaa
tio kykenee ottamaan uusia teknologioita käyttöön ja tuottamaan uusia 
palveluita hallitusti.

IT Service CMM:n tasoja voidaan käyttää tutkimuksen tuloksia arvioitaes
sa. McNaughton et ai. toteavat mallin soveltuvan hyvin ITILm mukaisen 
prosessienkehittämisen mittariksi, vaikkakin kritisoivat eri tasoille asetettu
jen vaatimusten mittaamisen vaikeutta[20]. Vaikka kypsyysmallia ei tässä 
tutkimuksessa käytetäkään prosessien kehittämistä ohjaavana viitekehykse
nä, antaa se selkeän mittarin jolla voidaan arvioida organisaation lähtötilan
ne ennen kehitysprojektia. Myös mahdollisesti saavutetut tulokset voidaan 
asettaa asteikolle, joka siten tarjoaa selkeän mittarin kehitystyön tulosten ar
viointiin. IT Service CMM:n määritysten mukaan organisaatio ei voi siirtyä 
seuraavalle tasolle ennen kuin kaikki kyseisen tason avainprosessit on otettu 
käyttöön. Koska tutkimuksen sisältämä prosessien kehitys kohdistuu vain yh
teen IT-palveluntarjonnan osa-alueeseen, on täysin kypsyysmallin mukaisten 
tasonnostojen saavuttaminen käytännössä mahdotonta. Kehityksen kohteena 
olevien osa-alueiden osalta voidaan arviointia kuitenkin suorittaa.
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Tutkimusstrategia ja -menetelmät

Tutkimusstrategiana tässä tutkimuksessa on käytetty tapaustutkimusta (ca
se study). Tapaustutkimuksessa pyritään keräämään mahdollisimman yksi
tyiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai joukosta tapahtumia. Tutki
muksen kohteena on yksilö tai ryhmä ja tapahtumia havainnoidaan prosessi- 
näkökulmasta. Tavoitteena on kuvata ilmiöitä luonnollisissa tilanteissa käyt
täen useita metodeita, kuten havainnointia, haastatteluja ja dokumentteja. 
Tapaustutkimus soveltuu tämän tutkimuksen suorittamiseen ennen kaikkea 
prosessiorientoituneisuutensa takia. Lisäksi ilmiöiden seuraaminen ja havain
nointi päivätyön ohella oli alusta lähtien yksi merkittävimmistä tiedonkeruun 
menetelmistä, joka soveltuu hyvin tapaustutkimuksissa käytettäväksi tutki
musmetodiksi [24].

Tapaustutkimus voi olla joko kvantitatiivista (määrällistä) tai kvalitatiivista 
(laadullista). Nämä ovat lähestymistapoja, joita on vaikea täsmällisesti erot
taa toisistaan, mutta kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä tiedon ko
konaisvaltainen kerääminen luonnollisessa tilanteessa. Kvalitatiivisessa tutki
muksessa myös tutkittavien henkilöiden mielipiteiden annetaan päästä esille 
ja ihmisiä käytetään tiedonkeruussa vahvasti mukana. Kvalitatiivisessa lähes
tymistavassa osallistuva havainnointi on metodi, joka soveltuu hyvin. Onkin 
ilmeistä, että tässä tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista lähestymistapaa, 
koska oikeastaan kaikki tälle lähestymistavalle tyypilliset piirteet täyttyivät
[24].

28



Luku 4

Tutkimuksen osapuolet ja 
taustatekijät

4.1 Prends Technology Oy

Prends Technology Oy on tietoj ärj estelmäintegraatioon keskittynyt IT- 
palveluyritys. Yritys tarjoaa asiakkailleen kehittämiänsä integraatio - 
ohjelmistotuotteita sekä näitä tukevia palveluita. Palveluvalikoimaan kuulu
vat erilaiset suunnittelutehtävät (arkkitehtuurisuunnitelu, ratkaisusuunnitte- 
lu, jatkuvuussuunnittelu, jne.), konsultointi ja ratkaisutoimitukset sekä eri
tasoiset tukipalvelut. Prends Technology on perustettu vuonna 1989 ja se on 
erikoistunut koko toimintansa ajan erittäin kapealle IT-alan sektorille - inte
graatioon. Näin ollen yritys omaa erittäin kattavasti erityisalansa kokemusta 
ja osaamista, mikä on näkynyt myös selkeänä kasvuna integraatiotoimintojen 
kasvattaessa merkitystään yritysten toiminnassa. Vuonna 2009 yrityksen pal
veluksessa toimi keskimäärin 33 henkilöä liikevaihdon ollessa 3,3 miljoonaa 
euroa.

Prends Technology Oy on pitkäjänteisesti pyrkinyt kehittämään sekä omia si
säisiä prosessejaan että integraatiotoimintaan liittyviä toimintamalleja. Yri
tys pyrkiikin tarjoamaan asiakkailleen kokemuksen myötä syntynyttä tieto
taitoa, jotta asiakkaan integraatiotoimintaan liittyvät hallinta- ja kehitystoi- 
met olisivat mahdollisimman sujuvia ja tehokkaita. Osana tämän tyyppis
tä toimintaa toimii myös tämä tutkimus, jossa asiakkaan toimintaprosesseja 
sekä asiakassuhteessa käytettäviä yhteisiä toimintamalleja kehitetään yhteis
työssä.
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4.2 Eitel Networks

Eitel Networks on Pohjois-Euroopan yksi johtavista yhteiskunnan verkosto
ja ylläpitävistä yrityksistä. Se suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhteiskun
nalle elintärkeitä sähkö-, tele- ja viranomaisverkkoja yhdeksässä eri Pohjois- 
Euroopan maassa. Eitel Networks pyrkii tarjoamaan palveluitaan paikallises
ti lähellä asiakasta ja hakemaan etuja tehokkaiden toimintaprosessien, resur
soinnin ja tukitoimien kautta [6].

Eitel Networks on perustettu vuonna 2001 Fortumin myydessä IVO Trans
mission Engineeringin CapManille. Eitel Networks on kasvanut ja laajentanut 
toiminta-aluettaan 2000-luvulla yritysostojen ja fuusioiden kautta. Vuonna 
2007 Eitel Networks sai uuden omistajan kun pääomasijoitusyhtiö 3i:stä tuli 
Eitel Networksin suurin osakkeenomistaja. Vuonna 2008 yrityksen liikevaihto 
oli 980,6 miljoonaa euroa ja se työllisti 9894 henkilöä [6, 10].

4.3 Taust at ilanne

Suomessa toimivan Eitel Networks Oy:n integraatioympäristö on ollut kehi
tyksen alla muutaman vuoden ajan. Pääosin kehitystyö on keskittynyt Ei
tel Networks Oy:n Suomessa käyttämien sähkö- ja televerkkojen asennus- 
sekä vikakorjaustilauksiin liittyvien työtilausprosessien automatisoitiin. Työ- 
tilausprosessien automatisoinnilla on saavutettu sujuva informaationvälitys 
asiakkaan ja Eitel Networks Oy:n tietojärjestelmien välillä. Kokonaisuuteen 
on Eitel Networks Oy.n tietojärjestelmistä liitetty niin toiminnanohjausjär- 
jestelmä kuin mobiilin työnohjauksen järjestelmä. Tieto kulkee saumatto
masti aina varsinaisen asennustyön suorittavan asentajan PDA-laitteelle asti 
ja päinvastoin. Integraation merkitys työtilausprosesseissa on kasvanut ja tä
mä onkin näkynyt toteutettujen integraatioratkaisujen ja käytettävien raja
pintojen määrän kasvuna. Tämän seurauksena myös integraatioympäristön 
hallinta ja operointi ovat monimutkaistuneet ja näihin toimiin tarvittava työ
määrä kasvanut. Integraatioympäristön käyttö on myös ajan myötä laajentu
nut työtilausprosessien ulkopuolelle käsittäen myös palveluja taloushallinnon 
tarpeisiin niin Suomessa kuin Baltian maissakin.

Eitel Networksissä tietojärjestelmät ja niiden kehitystyö on aikaisemmin ollut 
kunkin toimintamaan vastuulla, mikä on johtanut mm. eri integraatioalusto-
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jen käyttöön eri maissa. Tutkimusprojektin käynnistyessä tätä tilannetta oli 
tarkoitus muuttaa siten, että eri maat voisivat käyttää yhteisen integraatio- 
ympäristön tarjoamia palveluja ja sitä kautta saavuttaa taloudellista hyötyä 
niin laitteistoihin, lisensseihin kuin kehitystoimintaankin käytettävien kulu
jen pienentämisellä. Tarkoituksena oli tarjota integraatiota palvelunomaises- 
ti yli maarajojen Eitel Networksin sisäisille asiakkaille nykyisellään pääosin 
Suomen liiketoiminnalle rakennetun ympäristön kautta. Tämän seuraukse
na olisi integraatioympäristö tullut laajenemaan tulevaisuudessa entisestään 
merkittävästi ja sen hallintaan liittyviä haasteita lähdettiin ratkomaan en
nen todellista laajentumisen aloittamista. Eitel Networksin tekemien päätös
ten myötä muuttui painopiste prosessien jalkautusvaiheessa laajentamispyr- 
kimyksistä kohti olemassa olevien osa-alueiden tehostamista.

Integraatiotoiminnan laajuuteen suhteutettuna toiminnan pyörittämiseksi 
käytössä olleet henkilöresurssit ovat aikaisemmin olleet varsin rajalliset. Käy
tännössä kaikki integraatiotoimintaan liittyvät työtehtävät ovat olleet yksit
täisen henkilön vastuulla. Dokumentoituja ja säädettyjä toimintatapoja ei 
ole luotu eikä tarvittu, koska toimintaa on pyöritetty näin rajoitetulla orga
nisaatiolla. Valtaosa itse kehitystyöstä on ollut ulkoistettua, kun taas liike
toiminnan prosessien, toiminnallisen suunnittelun ja integraatio- ja hyväk- 
syntätestauksen hallinta sekä integraatioympäristön ylläpito on ollut Eitel 
Networks Oy:n vastuulla.

Yhden ihmisen varaan rakennetussa toiminnassa on omat etunsa ja hait
tansa. Etuna voitaneen pitää erittäin joustavaa ja reaktiokykyistä toimin
tamallia, kunhan hallittava kokonaisuus pysyy tarpeeksi pieneksi rajattuna. 
Haittana sen sijaan voidaan pitää tietotaidon erittäin voimakasta keskitty
mistä ja sitä kautta toiminnan riippuvuutta yksittäisestä henkilöstä. Eitel 
Networks Oy:n tapauksessa integraatiotoimintaan hittyvien toimintatapo
jen uudelleenjärjestely käynnistyi, kun toimintaa hallinnoinut henkilö vaih
toi työtehtäviä. Tämä käytännössä jätti koko integraatiotoiminnan hetkeksi 
tyhjän päälle. Yhden henkilön organisaatio korvattiin tässä vaiheessa muuta
man henkilön ryhmällä, joilla ei alun perin ollut juurikaan käytännön koke
musta integraatiosta. Tämän tapahtumaketjun seurauksena integraatiotoi
minnan haltuunsa ottaneen ryhmän työtehtäviin on kuulunut huomattava 
määrä uusien asioiden opiskelua sekä päivittäisten käytäntöjen ja toiminto
jen organisointia, mikä jatkuu edelleen.
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4.4 Kehitysprojekti

Täysin uusien henkilöresurssien, määrittelemättömien ja dokumentoimatto
mien toimintamallien ja odotettavissa olevan integraatioympäristön laajen
tumisen myötä oli selvää, että formaalien toimintaprosessien kehittämien oli 
välttämätöntä. Oli löydettävä oikeat henkilöt oikeisiin rooleihin ja määritel
tävä prosessit integraatioympäristön hallitsemiseksi siten, että ne kattavat 
kehitettävien integraatioratkaisujen koko elinkaaren toiminnot. Samanaikai
sesti pelkästään tuotannossa olevien ratkaisujen ylläpitäminen ja keskeneräis
ten kehitysprojektien eteenpäin vieminen vei todella paljon resursseja, eikä 
prosessien kehittämiselle juurikaan jäänyt aikaa. Vielä kuusi kuukautta hen- 
kilöstövaihdosten jälkeenkin prosessien määrittelemättömyys aiheutti lukui
sia pitkäksi venähtäneitä iltoja, jolloin jouduttiin korjaamaan ongelmatilan
teita, jotka olisi voitu välttää kontrolloidulla ja dokumentoidulla testauksella 
sekä selkeästi määritellyillä prosesseilla. Eitel Networks Oy:n päätös ulkois
taa prosessien kehitys Prends Technology Oy:Ile käynnisti varsinaisen proses
sien kehittämiseen keskittyvän projektin, jolle oli selkeästi varatut resurssit. 
Tämän projektin tavoitteeksi määriteltiin::

• Määritellä ja kuvata integraatiotoimintaan liittyvät toimintaprosessit

• Mahdollistaa määriteltyjen työtapojen ja käytäntöjen kautta ympäris
tön hallittu skaalautuvuus

• Saavuttaa parempi resurssien käyttö vähentyneiden virhe- ja ongelma
tilanteiden myötä

Kokonaisuudessaan tämän kaltaisen projektin laajuus on valtava ja sen lä
piviemiseen on varattava huomattavasti aikaa. Prosessien määrittelystä on 
pitkä matka siihen, että ne on jalkautettu ja niiden mukanaan tuomat muu
tokset vaikutuspiirissä olevien toimijoiden sisäistämiä ja hyväksymiä. Kaik
kia integraatiotoimintaan liittyviä prosesseja ei voi muuttaa samanaikaisesti, 
vaikka mitään osa-aluetta ei voi suoranaisesti jättää huomiottakaan. Tässä 
projektissa oli ilmeistä, että ennen kuin muiden prosessien kehittämiseen voi
taisiin siirtyä, tulisi tuotantoonsiirtoprosessi siihen liittyvine ohjeistuksineen 
ja dokumentteineen määritellä ja ottaa käytäntöön. Vain pitämällä huolta 
siitä, että tuotantoympäristöön vietävät muutokset ovat vakaita ja kattavas
ti testattuja voidaan varmistua, että lisää työtä vaativia ongelmatilanteita
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ei aiheudu. Vähentämällä operointiin ja ongelmien ratkomiseen vaadittavaa 
työmäärää pystytään resursseja siirtämään enemmän prosessien kehittämi
seen liittyviin tehtäviin.

Näin ollen ensimmäinen vaihe prosessien kehitysprojektista on keskittynyt 
testaukseen ja tuotantoasennuksiin liittyviin prosesseihin, jotka kuuluvat osa
na ITIL-kirjaston palvelutransitio-vaihetta. Tämän osa-alueen kehittäminen 
sopii myös hyvin Eitel Networks Oy:n ja sen toimittajien väliseen vastuunja
koon. Sovelluskehityksen ollessa ulkoistettujen palvelujentarjoaj ien vastuul
la, on Eitel Networks Oy:n vastuulla pitää huoli siitä, että testaustoiminta ja 
tuotantoasennukset tapahtuvat ilman kompromisseja. Täten prosessien ke
hittäminen kohdistuu ensimmäisenä juuri niihin toiminnan osiin, jotka ovat 
Eitel Networks Oy:n itsensä suorittamia ja siten kehitystyöhön käytettävistä 
panoksista on saatavissa mahdollisimman konkreettinen hyöty.

Prosessien jalkautusvaiheen aikana tapahtui Eitel Networksissä merkittäviä 
muutoksia, jotka vaikuttivat suoraan myös tehtävään tutkimukseen. Suun
nitelmat integraatioalustan käytön laajentamisesta yli maarajojen peruttiin 
ja painopiste siirtyi Suomen maaorganisaation ympärille rakennetun alustan 
toimintojen tehostamiseen. Näillä päätöksillä oh suorat vaikutukset myös 
prosessien jalkautukseen sekä jo tehtyihin roolituksiin. Käytännössä proses
sien jalkautuksen eteen tehty työ menetettiin, mikä on vaikuttanut prosessien 
käyttöönoton viivästymisenä.



Luku 5

Tutkimuksen suoritus

Suoritetun tutkimuksen kulku voidaan jakaa rakenteellisesti neljään eri 
osioon:

1. Taustatutkimus ja tiedon keruu

2. Aktiivinen prosessien, dokumenttipohjien, roolien ja työtapojen kehit
täminen

3. Muutosten jalkautus käytäntöön

4. Muutosten vaikutuksen havainnointi sekä saavutettujen tulosten ar
viointi

5.1 Taustatutkimus ja tiedon keruu

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin tutkimuksen kohteeseen 
sekä tutkimuskysymyksiin liittyviin teoriataustoihin. Tiedon keruuseen käy
tettiin useita menetelmiä, jotta tutkimuksen alussa vallinneesta kokonaisti
lanteesta saatiin mahdollisimman kattava kuva. Toimintaympäristöä ja jär
jestelmiä kuvaaviin dokumentteihin tutustuttiin ja osin niitä myös tuotettiin, 
mikäli puutteita havaittiin. Tiedonkeruulla pyrittiin myös saamaan käsitys 
ongelmallisimmista toiminnan osa-alueista, jotka vaatisivat kiireellisimmin 
kehitystä.

Yhtenä tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin havainnointia 
normaalien työrutiinien lomassa. Havainnoinnin kohteena oli ympäristön
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käyttäytyminen eri osa-alueilla lähtien ohjelmiston kehittämisestä aina tuo
tannon virhetilanteisiin. Jo ennen varsinaisen tutkimusprojektin alkua sekä 
tutkimusprojektin aikana työskentelin aktiivisena ohjelmistokehittäjänä Ei
tel Networks Oy:n integraatioprojekteissa. Osa työnkuvaani oli lisäksi erilais
ten ongelmatilanteiden ratkaisuissa avustaminen sekä osallistuminen testaus- 
ja tuotantoonsiirto-aktiviteetteihin. Tämä usean kuukauden ajanjakso antoi 
prosessien kehittämiseksi hyvän pohj atuntemuksen käytössä olevasta ympä
ristöstä, käytettävistä työskentelytavoista sekä prosesseista. Myös näkemys 
kipeimmin kehitystä kaipaavista osa-alueista oli jo alustavasti muotoutunut 
ennen varsinaista tutkimusprojektia.

Tutkimuksen käynnistyttyä pyrittiin keräämään integraatiotoimintojen kans
sa tekemisissä olevien henkilöiden näkemys sen hetkisestä tilanteesta suorit
tamalla sähköinen kysely. Kutsu kyselyyn lähetettiin eri työnkuvissa työs
kenteleville henkilöille, jotta informaatiota saataisiin kerättyä toiminnan joka 
osa-alueelta. Sama kysely lähetettiin niin tuotannon operaattoreille kuin koko 
integraatioliiketoiminnasta vastaavalle johtajallekin. Kyselyllä pyrittiin saa
maan mitattava lähtötilanne toiminnasta, jotta kehitystoimenpiteiden vai
kutuksia voitaisiin verrata uuden, jalkautustoimenpiteiden jälkeen suoritet
tavan, kyselyn avulla. Ensimmäisen kyselyn vastausprosentti jäi kuitenkin 
valitettavan alhaiseksi ja vastaajien joukossa oli lähinnä henkilöitä, joiden 
työnkuvaa pahimmat ongelma-alueet suoraan koskettivat. Tutkimuksen alus
sa kyselyn kohderyhmä oli 12 henkilöä ja vastausprosentti 25 %. Kyselyssä 
käytetyt kysymykset ovat hitteessä

Tutkimuksessa ei varsinaisesti käytetty etukäteen valmisteltuja haastattelu
ja. Tiedonkeruussa yhtenä merkittävänä menetelmänä kuitenkin toimivat eri 
henkilöiden kanssa käydyt epäformaalit keskustelut. Nämä keskustelut toivat 
erityisesti tukea päätökseen eri prosessien kehittämisen välisille prioriteeteil
le.

5.2 Tutkimuksen kokeellinen osio

Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyrittiin tutkittujen teoriataustojen ja ke
rätyn ympäristötiedon avulla formalisoimaan valitut prosessit ja luomaan 
niiden tueksi tarvittavia dokumenttipohjia. Kehitystyö tapahtui pääosin it
senäisesti, mutta eri toimijoita myös osallistettiin prosessien kehittämises-
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sä järjestämällä muutamia ideariihiä, joissa pohjaesityksenä käytettyjä pro
sessikaavioita hiottiin ryhmätyönä. Näin prosesseista pyrittiin saamaan hel
pommin hyväksyttäviä sekä juuri kyseiselle organisaatiolle mahdollisimman 
luontaisesti soveltuvia. Myös toimiminen osana muutosten kohteena olevaa 
ryhmää antoi hyvän mahdollisuuden kokeiluille sekä välittömälle palautteen 
saamiselle.

Hyvin aikaisin tutkimuksen tätä vaihetta havaittiin, että prosessien kehityk
sen yhteydessä täytyy myös eri toimijoiden välisiin roolituksiin ottaa kantaa. 
Koska samanaikaisesti oh käynnissä ICC-organisaation perustamiseen täh
täävät toimet, olikin luonnollista että kehitettävät prosessit noudattaisivat 
ICC:n roolijakoa. Roolijako on kuitenkin vaikutuksiltaan kertaluokkaa laa
jempi kokonaisuus, joka vaikuttaa kaikkiin prosesseihin aina suunnittelusta 
operointiin asti. Yksittäisen prosessikokonaisuuden sijaan kehitystä tehtiin
kin tutkimuksen tässä vaiheessa osin siis myös varsinaisen tutkimuksen ra
jauksen ulkopuolella, jotta prosessien jatkokehitys olisi tulevaisuudessa mah
dollista.

Prosessien kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, minkä vuoksi ei voida 
olettaa, että lopputuloksena saataisiin kerralla lopullinen prosessimääritys. 
Myös tämän tutkimusprojektin aikana prosesseja koekäytettiin normaalien 
tuotantoonvienti-aktiviteettien yhteydessä useamman kerran, jotta saatiin 
palautetta mahdollisista puutteista sekä tarvittavista korjauksista. Prosessi- 
kaavioiden ja dokumenttipohjien lopullinen muoto onkin useiden iteraatioi- 
den tuloksena syntynyt. Kehittyminen varmasti jatkuu edelleen, kun koke
mukset käytännön myötä lisääntyvät entisestään.

Muutoksen myötä yleensä esiintyy myös muutosrintaa. Ihmisillä on omat 
työskentelytapansa ja uusien toimintamallien sisäistäminen ja käytäntöön 
ottaminen voikin tuntua työläältä. Kaikki tämän projektin vaikutuspiiris
sä työskentelevät henkilöt alun perin tunnustivat liian epäformaaleihin työs
kentelytapoihin liittyneet ongelmat, joten muutosten hyväksymiselle oli hy
vät lähtökohdat. Prosessien formalisointi tuo kuitenkin väkisinkin mukanaan 
myös lisääntynyttä byrokratiaa, joka puolestaan lisää työtehtävien hoitoon 
liittyvää kuormitusta. Vaikka prosessien jalkautusta pyrittiinkin tässä pro
jektissa tekemään vaiheittain, jotta uudistukset eivät olisi olleet liian ras
kaita, on vanhoihin tapoihin lipsumisen estäminen haastavaa. Työkiireiden 
lisääntyessä vanhat rutiinit saattavat tuntua paremmilta ja tehokkaammilta 
kuin formaaliutta vaativat uudet prosessit. Parhainkaan prosessi ei kuiten
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kaan voi parantaa toiminnan tasoa, mikäli sitä ei noudateta. Tämä seikka tuli 
tutkimuksen aikana todistettua pariin otteeseen, kun jälkikäteen havaittiin 
testauksen jääneen liian heikolle pohjalle tuotantoympäristössä ilmenneiden 
ongelmien muodossa.

Oikeiden ihmisten löytäminen heille ominaisiin rooleihin madaltaa osaltaan 
muutosten hyväksymiskynnystä sekä auttaa prosessien käyttöön ottamisen 
käytännön organisointia. Prosessien jalkautuksessa apuna toimikin samanai
kaisesti käynnissä ollut roolien määrittelytyö, minkä seurauksena integraatio- 
toiminnoista vastaavassa ryhmässä tapahtui tehtävien uudelleenjärjestelyjä 
siten että kuhunkin rooliin pyrittiin löytämään parhaiten soveltuva henkilö. 
Muutoksien jalkautuksesta vastaavaan rooliin valittiin henkilö organisaation 
sisältä, jolloin muutoksia ei ajettu pelkästään ulkoisten tahojen toimesta.

Kesken vaihetta, jolloin prosesseja oltiin intensiivisimmin jalkauttamassa, 
muuttui liiketoiminnallinen tilanne kehityksen kohteena olevassa organi
saatiossa merkittävästi. Organisaatio lakkautettiin kokonaisuudessaan, mikä 
luonnollisesti myös vaikutti tutkimusprojektiin merkittävästi. Vaikka lakkau
tetun organisaation pohjalta rakennettiinkin uusi, huomattavasti suppeampi, 
organisaatio hoitamaan vastaavia tehtäviä hieman pienemmässä mittakaa
vassa, oli edessä roolien jaon uusinta ja prosessien sisäänajo lähes tyhjästä. 
Resurssien vähentyminen tarkoitti myös yksittäisille henkilöille kohdistettu
jen työtehtävien lisääntymistä, mikä osaltaan hankaloitti kehitystyön eteen
päin viemistä. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa ei tätä tapahtumaketjua 
voi ohittaa, koska sen vaikutukset jalkautuksen onnistumiseen ovat ilmeiset.

5.3 Tutkimustulosten kokoaminen

Tutkimuksessa kehitettyjen prosessien ja toimintamallien vaikutusta käytän
nön toimintaan pyrittiin kartoittamaan normaalien työtehtävien ohessa ta
pahtuneen havainnoinnin sekä kyselyn avulla. Kyselyllä pyrittiin saavutta
maan mitattavia tuloksia vertailemalla vastauksia tutkimuksen alussa suori
tetun kyselyn tuloksiin. Tutkimuksen lopussa suoritetun kyselyn kohderyhmä 
oli 9 henkilöä ja vastausprosentti 78 %.



Luku 6

Ratkaisun esittely sekä saavutetut 
tulokset

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksena syntyneet prosessikuvaukset, 
niihin liittyvät roolitukset sekä prosessien tueksi luodut määritykset ja do
kumenttipohjat. Lisäksi prosessien kehityksessä tehtyjen ratkaisujen taustoja 
pyritään avaamaan sekä havainnollistamaan toteutettujen ratkaisujen yhteys 
pohjana käytettyyn ITIL viitekehykseen.

Tuotantoonvientiprosessin kuvaus6.1

Eitel Networks Oy: n integraatioympäristössä käytettävien komponenttien ke
hitys on jatkuvaa toimintaa. Vaikka isompia kokonaisuuksia kehitetään pro- 
jektimaisesti, toteutetaan pienempiä kehitysprojekteja ja virheiden korjauk
sia jatkuvan kehityksen mallilla. Myös käytössä olevien tietojärjestelmien, ku
ten toiminnanohj ausj ärjestelmän kehitystyö on aktiivista. Tämän seuraukse
na tuotantoonsiirtoja integraatioympäristöön tehdään verrattain usein ja ne 
on tahdistettava eri järjestelmiin tehtävien muutosten kanssa. Eitel Networks 
Oy:ssä onkin päädytty ratkaisuun, jossa tuotantoonsiirrosta on tehty kuu
kausittainen toimenpide. Tämä osaltaan ohjaa myös kehitystoimintaa koh
ti jatkuvaa, syklistä, toimintamallia. Tiiviillä tuotantoonsiirtojen syklillä on 
saavutettu erittäin nopea reaktiokyky erilaisiin tuotannon muutospyyntöi- 
hin. Toisaalta se aiheuttaa myös huomattavia haasteita tuotantoonvientipro
sessin aikataulutukselle, koska ylimääräistä aikaa ei eri toimenpiteiden väliin
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juurikaan jää. Aikataulutuksen hallintaa helpottamiseksi luotiin prosessikaa
vioiden ja aikajanan yhdistävä kuvaus. Tämä kuvaus on esitetty kuvassa 6.1.

Kuvauksella on pyritty havainnollistamaan tuotantoonvientiprosessin ete
nemiseksi vaadittavia toimenpiteitä, päätöksiä ja dokumentaatiota suhtees
sa kalenteriaikaan. Prosessikaavioilla pystytään hyvin havainnollistamaan ja 
kontrolloimaan prosessien etenemistä halutulla tavalla, mutta aika-akselin si
sällyttäminen vuokaavioihin ei ole tarkoituksenmukaista. Yhdistämällä pro
sessikaaviot ja luotu kuvaus saavutetaan tilanne, jossa voidaan hallita sekä 
prosessien etenemistä että aikataulussa pysymistä. Kuvaus luo myös linkin 
Eitel Networks Oy:ssä muodostetun ICC organisaation rutiinien ja prosessi
kuvausten välille, koska aikataulun hallinnassa käytetään keskeisessä osassa 
ICC:n viikoittaista palaveria.

6.1.1 Roolit

Prosessien määrityksessä keskeisessä asemassa olivat niihin liitetyt roolit ja 
tehtävät. Kuten luvussa 5.2 todettiin, suoritettiin tuotantoonsiirtoon liitty
vien prosessien kehittämisen rinnalla laajempialaista integraatiotoiminnan 
toimintamallien ja roolitusten määrittelyä. Koska prosesseja kehitettiin pe
rustettavan ICC-organisaation käyttöön, tuli ICC:n roolitus ottaa prosesseis
sa huomioon. Otettaessa huomioon varsin rajallinen henkilöresurssien määrä, 
joiden vastuulla ICC-organisaation toimintojen suorittaminen Eitel Networks 
Oy:ssä kuuluu, oli ilmeistä, että yksittäisille henkilöille kohdistuisi joissain 
tapauksissa useampia rooleja. Kaikkiin rooleihin kuitenkin sisältyy tehtäviä, 
joiden laiminlyönnillä on selkesti havaittavat seuraukset integraatiotoimin
nan kannalta. Ohkin selkeämpää pitää kiinni tunnistetuista rooleista ja nii
hin liittyvistä tehtävistä prosesseja kehitettäessä. Tuotantoonsiirtoprosessit 
on pyritty kuvaamaan askel askeleelta siten, että kuhunkin vaiheeseen liitty
vät vastuuhenkilöt ja suorittajat on määritelty käyttäen ICC-mallin mukaista 
roolijakoa.

Tuotantoonasennus- ja testausprosessien suorittamisessa on keskeisessä ase
massa kaksi ICC:n roolia. Nämä ovat ICC Manageri sekä Testauspäällikkö. 
ICC Manageri on vastuussa prosessien suorituksesta kokonaisuutena ja koor
dinoi eri vaiheiden suoritusta. Hänen vastuullaan on huolehtia siitä, että pro
sesseja noudatetaan ja eri vaiheet tuottavat määritysten mukaisia tuloksia.
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Testausprosessien kohdalla päävastuun kantaa luonnollisesti Testauspäällik- 
kö, jonka vastuulla on testien suunnittelu ja organisointi. Näiden kahden 
roolin lisäksi keskeisessä asemassa on ICC:n läheisyydessä toimiva ylläpidon 
edustaja (Service Manager), joka vastaa asennuksiin liittyvistä aktiviteeteis
ta. Prosessien tietyissä vaiheissa on varsinaisen suorituksen toteuttava taho 
jätetty tarkoituksella joustavaksi, jotta prosesseista ei tule liian jäykkiä. Esi
merkiksi testauksen suorittajaksi on määritelty yleisesti vain ”Testiryhmä”, 
jotta testaus voidaan suorittaa kuhunkin tilanteeseen parhaaksi katsotulla 
kokoonpanolla. Tästä huolimatta prosessien jokaiselle vaiheelle on määritet
ty yksiselitteinen vastuun kantava rooli. Lisäksi tiettyihin vaiheisiin on suo
siteltu osallistujia ICC-organisaation ulkopuolelta. Esimerkiksi hyväksyntä- 
testauksessa koettiin operaattoreiden läsnäolo tarpeelliseksi, jotta toteutetut 
muutokset olisivat ylläpitoa suorittaville henkilöille tuttuja jo ennen varsi
naista tuotantoasennusta.

Prosessikuvaukset6.1.2

6.1.2.1 Tuotantoonvientiprosessin jako

Tuotantoonvientiprosessin kuvaus voidaan jakaa kahteen erilliseen osakoko
naisuuteen, joista toinen keskittyy tuotantoonvientiä valmistelevan testauk
sen eri vaiheisiin ja toinen varsinaiseen tuotantoympäristöön tehtävään asen
nukseen. Tämän jaon perusteluksi löytyy useampia tekijöitä:

• Vastuujako

• Toimintaympäristö

• Toimenpiteiden luonne

Vastuut näiden tuotantoonvientiprosessin osien suorituksesta jakautuvat sel
keästi kehitysorganisaation ja jatkuvan palvelun yksikön välillä. Testauksen 
vetovastuu on kehitysorganisaatiolla, jonka vastuulla on testien suunnittelu, 
organisointi ja dokumentointi. Hyväksyttyjen testien jälkeen vastuu hyväksy
tyn ohjelmistopaketin asennuksesta siirtyy jatkuvan palvelun yksikölle, joka 
vastaa tuotantoympäristön katkeamattomasta toiminnasta. Aivan näin yk
siselitteisesti ei kaikkia eri toimijoiden vastuulla olevia aktiviteetteja voida 
jakaa, mutta päävastuut jakautuvan tämän mallin mukaisesti.
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Toimintaympäristöjen osalta nämä prosessin osat poikkeavat toisistaan siten, 
että testauksessa käytetyt ympäristöt eivät ole yhteydessä mihinkään tuotan
totoiminnassa aktiivisesti käytettävään järjestelmään, kun taas tuotantoa- 
sennuksessa joudutaan erityisesti ottamaan huomioon jokaisen toimenpiteen 
vaikutus liiketoiminnan sujuvalle jatkuvuudelle.

Suoritettavien toimenpiteiden luonne on suoraan yhteydessä käytettävään 
toimintaympäristöön. On selvää, että tuotantoympäristössä tehdyille virheil
lä voi olla erittäin vakavat seuraukset liiketoiminnan kannalta. Näin ollen 
kaikki suoritettavat toimenpiteet tulee olla mahdollisimman hyvin etukäteen 
mietittyjä sekä asennettavat ohjelmistot kattavasti testattuja. Testauksen eri 
vaiheissa sen sijaan voidaan virheistä vielä palautua ilman liiketoiminnalle 
suoraan aiheutuvia haittoja. Myös testeissä tehtyjen havaintojen perusteella 
voidaan tarkentaa ohjeistusta, jonka mukaan tuotantoasennus lopulta teh
dään.

Näille vaiheille yhteisenä voidaan pitää määrittelyä, jonka mukaisesti eri
laisista ongelmatilanteista toivutaan. Koska kehitettävät prosessit liittyvät 
sykliseen integraatioratkaisujen kehitystoimintaan, on aikakriittisyys otetta
va huomioon pohdittaessa lähestymistapaa ongelmatilanteissa. Esimerkiksi 
syklin alkuvaiheessa huomattu puute dokumentoinnissa aiheuttaa eri luokan 
toimenpiteet kuin juuri ennen tuotantoonsiirtoa havaittu puute itse ratkai
sussa. Ongelmatilanteiden hallintaan ja arviointiin luotiin kriteeristö, jonka 
perusteella tuotantoonvientiprosessia ohjataan ongelmatilanteiden sattuessa. 
Kriteeristössä otetaan huomioon mm. ongelman luonne, ratkaisujen priori
teetit sekä aikataulut.

6.1.2.2 Testausprosessi

Testausprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: integraatiotestaukseen, 
asennuspaketin asennuksen testaukseen ja hyväksyntätestaukseen. Tässä 
jaossa ei oteta kantaa integraatioratkaisun toteutusvaiheessa suoritettavaan 
yksikkötestaukseen, vaan keskitytään ainoastaan ratkaisun toimittajan luo
man valmiin komponentin testaukseen muita järjestelmiä vasten.

Integraatio- ja hyväksyntätestien sisältö tulisi olla mahdollisimman pitkälti 
yhtenevät. Käytännössä testiympäristöistä riippuen testit yleensä poikkeavat 
hieman toisistaan. Välttämättä kaikista järjestelmistä ei ole erillistä testi- ja
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hyväksyntätestiympäristöä. Myöskään tietoliikenneyhteyksiä kolmansien os
apuolten tietojärjestelmiin ei integraatiotesteissä välttämättä ole mahdollista 
avata. Oleellista kuitenkin on, että testaus on suunnitelmallista ja että testi- 
tapaukset pohjautuvat toiminnallisen ja teknisen määrittelyn vaatimuksiin. 
Yhtenä oleellisena osana testauksen kehittämistä pyrittiinkin luomaan tes
titapaukset jo olemassa olevista ratkaisuista sekä luomaan käytäntö, jossa 
testitapaukset luodaan jo käyttötapausten määrittelyn sekä teknisen suun
nittelun yhteydessä, jolloin testisuunnitelmaan voidaan koota testitapausten 
joukko, joka vastaa testattavaa kokonaisuutta.

Integraatioratkaisuille on ominaista, että sen toteuttamassa liiketoimintapro
sessissa on mukana useita toimijoita. Tästä johtuen testauksen suunnitelmal
lisuus korostuu, koska testit täytyy aikatauluttaa ja suorittaa kaikkien toimi
joiden kanssa yhteisesti. Samoin testitapausten määrittelyssä on huomioita
va toimintaympäristö, jossa integraatioratkaisu on vain osa isompaa kokonai
suutta. Ei riitä, että integraatioratkaisu toimii, kuten on määritelty. Onkin 
varmistuttava siitä, että kokonaisprosessi toimii, kuten on suunniteltu.

Testausprosessit kuvattiin vuokaavioilla siten, että ylätasolla kulkee koko tes
tausprosessi lähtien suunnitellun komponentin toteutuksen valmistumisesta 
tuotantoonviennin hyväksyntään. Varsinaiset testaustoiminnot ovat tämän 
prosessin aliprosesseja. Tällä tavoin ylätasolla kuvataan testauksen hallin
taan hittyvät toiminnot ja alatasolla varsinainen testaus. Testausprosessin 
ylätaso on esitetty kuvassa 6.2. Tämän lisäksi prosessien vaiheet roolitet- 
tiin ja niiden syötteet ja vasteet määriteltiin. Esimerkki yksittäisen vaiheen 
määrityksestä kuvassa 6.3.

Integraatiotestauksen ja hyväksyntätestauksen välillä suoritetaan tuotanto
ympäristöön asennettavan kokonaisuuden asentamiseen liittyvä testaus hy- 
väksyntätestiympäristöön. Hyväksyntätestiympäristöä ylläpidetään tuotan
toympäristön kanssa asennuksiltaan identtisenä, jolloin esimerkiksi erilaiset 
ohjelmistojen välisten riippuvuuksien vaikutukset asennukseen voidaan tode
ta jo ennen hyväksyntätestausta. Varsinainen tuotantoasennus voidaan siten 
tehdä täsmälleen toimivaksi havaittua kaavaa käyttäen, jolloin kaikki tuotan
toympäristöön tehdyt toimenpiteet ovat testattuja, suunniteltuja ja jälkikä
teen todennettavia.
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Integration Testing

Test ManagerOwner

■ Test Plan must be definedRequirement

■ Agreed structure of the Log files

■ Integration Test must be scheduled

■ The Deployment Package must be defined

Actions and/or ResultsFlow Direction Actor

Provides the Test planTest ManagerInput

Provides the Log TemplatesTest ManagerInput

Execute Test PlanTest Group

Filled logsOutput Test Group

The Test Croup should have the following members

Compulsory Optional
Developers 
System Specialist

Testers

Among other things the Test Plan should include the following

• Test schedule 
■ Applications Test Plan

By Application Test Plan we mean the Test Plan for each Application which will specify how 
each application will be tested.

Kuva 6.3: Esimerkki prosessivaiheen määrityksestä (Integration Testing)

6.1.2.3 Tuotantoasennusprosessi

Tuotantoasennusprosessin tavoitteena on toteuttaa testausvaiheessa toden
netun asennustavan mukaisesti asennuspaketin asennus tuotantoympäris
töön. Tämän lisäksi pyritään todentamaan tuotantoympäristön tila toimi
vaksi sekä tehtyjen muutosten vaikutukset halutun kaltaisiksi. Tuotantoym
päristössä tehtävät asennukset vaativat usein integraatiopalvelujen alasajoa, 
joten aktiviteetit suoritetaan sovittujen huoltokatkojen aikana. Tästä aika
taulullisesta paineesta johtuen ei tuotantoympäristössä ole ongelmatilanteis
sa varaa tehdä asennuksiin liittyviä pitkäkestoisia selvityksiä. Onkin erittäin
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tärkeää, että kaikki toimenpiteet ovat etukäteen toimivaksi testattuja ja et
tä ongelmatilanteita varten on suunnitelmat, joiden avulla tuotantoympä
ristö voidaan palauttaa asennusta edeltäneeseen tilaan. On myös tilanteita, 
jolloin paluumahdollisuutta ei ole esimerkiksi jonkin kolmannen osapuolen 
järjestelmässä tehtävän yhtäaikaisen päivityksen takia. Näissä tilanteissa on 
asennusta varten varatun huoltokatkon syytä olle riittävän pitkä, jotta mah
dollisten ongelmien ratkaisemiseen jää riittävästi aikaa. Yksi helposti liian 
vähälle huomiolle jäävä seikka on asennuksen jälkeinen testaus. On oleel
lista, että tuotantoympäristön toimintakyky varmistetaan myös asennuksen 
jälkeen. Usein tuotantoympäristössä tehtävät testit ovat hankalasti järjestet
tävissä. Niiden avulla voidaan kuitenkin säästää huomattava määrä turhaa 
työtä, kun mahdolliset toimintaongelmat havaitaan jo huoltoikkunan aikana 
eikä vasta todellisen tuotantotoiminnan aikana. Tuotantotoiminnan käynnis
tyttyä on tuotantoympäristön toimintaa seurattava, jotta muutosten aiheut
tamat ongelmat voidaan havaita mahdollisimman nopeasti. Kun ympäristö 
on todettu toimivaksi myös tuotantokuormalla, voidaan kyseinen asennuspa- 
ketti hyväksytysti sulkea ja ottaa osaksi operoitavaa tuotantokokoonpanoa. 
Tuotantoonasennusprosessi on esitetty kuvassa 6.4.

6.1.3 Dokumenttipohjat

Toiminnan seurattavuuden ja hallinnan kannalta dokumentaation merkitystä 
ei voi liiaksi korostaa. Prosessien toimivuutta on mahdotonta arvioida, mikä
li niiden suorittamisesta ei jää minkäänlaista jälkikäteen tarkasteltavaa jäl
keä. Myös toiminnan muokkaaminen uusia prosesseja vastaavaksi on erittäin 
haastavaa ilman apuvälineitä. Prosesseja kehitettäessä oli ilmeistä, että nii
den tueksi oli luotava ohjeistusta sekä dokumenttipohjia. Dokumenttipohjien 
avulla pyrittiin myös luomaan menetehnä kontrolloida prosessien suoritusta 
siten, että eri vaiheista jäisi jälkikäteen todennettava jälki. Koska prosessin eri 
vaiheissa tehtävät toiminnot on dokumentoitava, toimivat dokumenttipohjat 
myös tavallaan muistilistana prosessin suorittajalle. Tällä tavoin inhimillis
ten unohdusten mahdollisuus pienenee ja prosessin mukaisten toimintojen 
tekemättä jättämien muuttuu tietoiseksi laiminlyönniksi. Vaihtoehtona do
kumenttipohjille olisi voinut käyttää erilaisia prosessinhallintaan tarkoitettu
ja tietojärjestelmiä, jotka olisivat saattaneet pienentää prosessin suorittajal
le aiheutunutta työkuormaa. Tämän tutkimuksen puitteissa tämänkaltaisten
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tietojärjestelmäratkaisujen käyttöönotto ei kuitenkaan ollut mahdollista.

Tutkimuksen aikana kehitettiin kolme erilaista dokumenttipohjaa prosessien 
tueksi. Yksi näistä oli testisuunnitelman pohja, jota ei kuitenkaan koskaan 
otettu käyttöön. Luodun pohjan sijaan prosessien suorittajat kokivat luonnol
lisempana hallita testejä excel-taulukoiden avulla. Kaksi muuta dokumentti
pohjaa sen sijaan ovat kulkeneen mukana läpi kehitystyön mukautuen kohti 
lopullista muotoaan. Nämä kaksi dokumenttipohjaa ovat Production Deplo
yment ja Production Installation, joiden avulla kuvataan kyseisessä tuotan- 
toonvientisyklissä asennettavat muutokset, kontrolloidaan näiden muutosten 
testaus ja hyväksyntä sekä kuvataan muutosten asentamiseksi vaadittavat 
toimenpiteet siten, että ne ovat jälkikäteen tarvittaessa toistettavissa.

Production Deployment

Tämän dokumentin tarkoituksena on ohjata yksittäisen tuotantoonsiirron 
edistymistä sekä kuvata samanaikaisesti tuotantoympäristöön asennettavat 
muutokset ja uudet komponentit riippuvuuksineen. Koska varsinaista pro
sessien ohjaukseen tarkoitettua tietojärjestelmää ei ollut tämän projektin 
puitteissa mahdollista ottaa käyttöön, määritettiin prosessien kontrollipis- 
teet ja niiden hallinta tämän dokumentin avulla. Tarkoituksena on ylläpitää 
tuotantoonsiirron eri vaiheissa tilannetietoa eri komponenttien testauksesta. 
Samoin eri komponenttien kuvaukset, niiden prioriteetit ja vastuuhenkilöt 
kuvataan samaan dokumenttiin. Näin kokonaiskuva koko prosessin tilasta 
ja sisällöstä on saavutettavissa yhden dokumentin läpikäynnillä. Esimerkki 
yksittäisen komponentin kuvauksesta on esitetty kuvassa 6.5.

Production Installation

Tämän dokumentin avulla kuvataan asennuspaketin asentamiseksi tehtävät 
toimenpiteet yksiselitteisesti. Tällä tavoin ylläpidosta vastaavat henkilöt pys
tyvät asentamaan toteutetut muutokset ilman, että heidän tarvitsee välttä
mättä olla tietoisia prosessin aikaisemmista vaiheista tai käyttää aikaa pa
ketin sisällön syvälliseen opiskeluun. Toisaalta dokumentoitujen asennusoh
jeiden avulla mahdollistetaan se, että testiympäristössä toimivaksi todetut 
toimenpiteet tehdään täsmälleen samalla tavalla myös tuotantoympäristös
sä. Tällä saavutetaan se, että asennukseen liittyvät riskitekijät pienenevät, 
koska asennus on etukäteen testattu eivätkä toimenpiteet perustu yksittäisen 
henkilön muistikuviin. Tämän lisäksi voidaan mahdollisissa ongelmatilanteis
sa jälkikäteen tarkastaa asennuksessa suoritetut toimenpiteet.
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3. DEPLOYMENT ITEMS

This chapter gives detailed overview of all the items that are going to be 
deployed in the same batch. You can find planned schedules, properties and 
requirements ofeach item.

3.1. [CHANGE ID] [CHANGE SUMMARY}

Planned schedule for acceptance tests: [YYYY-MM-DD] 

Planned date for production deployment: [YYYY-MM-DD] 

Priority:

Dependencies:

Roll-backable: [YESINO]

Business owner [Name]

Testing responsibility: [Name]

Active participants needed for deployment: 

о [Croupi Name!] 

o [Croup2IName2] 

o [Croup3IName3] las a backup)

3.1.1. DESCRIPTION

• [liraticket ID]: [Ticket summary!

о [Description of the ticket and its affects] 

• [List of changed components] 

о [Background for priority decision]

Kuva 6.5: Esimerkki yksittäisen komponentin muutosten kuvauksesta Pro
duction Deployment -dokumentissa

6.2 Saavutetut tulokset

Tutkimuksen tuloksena on Eitel Networks Oy:n integraatiotoimintaan liit
tyvät testaus- ja tuotantoasennusprosessit määritelty. Prosessien jalkautus- 
ta on pyritty edistämään aktiivisesti jo useamman kuukauden ajan, mutta 
johtuen mm. tapahtuneista organisaatiomuutoksista sekä henkilövaihdoksis
ta voidaan jalkautuksen katsoa olevan vielä osittain kesken. Pohjatyö jal- 
kautuksen suhteen on kuitenkin tehty ja tutkimuksen puitteissa kehitettyjen 
prosessien osalta edistystä on tapahtunut. Saavutettuja tuloksia on arvioitu 
kahdella tavalla: päivittäisen työn ohessa havainnoimalla sekä kyselytutki
muksella.
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6.2.1 Havainnoidut tulokset

Prosessien määrittelyn tulokset näkyvät konkreettisesti testaus- ja tuotan- 
toasennustoiminnassa käytettävien toimintatapojen säännönmukaistamisena 
sekä dokumentoinnin huomattavana parantumisena. Käytännössä testauksen 
ja tuotantoasennusten dokumentointi on aloitettu vasta tämän tutkimuksen 
myötä. Näiden toimenpiteiden suorana seurauksena on havaittavissa, että 
tuotantoasennuksiin käytettävä aika ja etenkin tuotantoasennuksiin liittyvät 
ongelmatilanteet ovat vähentyneet huomattavasti.

Yksi merkittävimmistä havaittavista muutoksista on testitulosten merkitys 
tehtäessä päätöstä tuotantoon viennistä. Aikaisemmin vastuuta testauksesta 
ei oltu selkeästi määritelty eikä testeistä odotettu dokumentoituja tuloksia 
päätöksenteon tueksi. Tämän seurauksena uudet tuotanto-ongelmat asen
nusten jälkeen olivat enemmän sääntö kuin poikkeus. Uusien toimintamal
lien myötä on vastaavat virheet löydetty ja dokumentoitu jo testivaiheessa, 
minkä seurauksena kyseisten komponenttien tuotantoonsiirtoja on pystytty 
siirtämään sen sijaan, että tuotantoympäristöön olisi päässyt uusia ongel
malähteitä. Tuotantoonsiirtosykliä on myös pystytty harventamaan, koska 
akuuttia tarvetta tuotannon hätäkorjauksille ei ole kattavamman ja sään
nönmukaisen testauksen myötä esiintynyt. Uusien tuotanto-ongelmien vähen
tymisen ja prosessien kehittämisen rinnalla tehtyjen teknisten parannusten 
myötä tuotantoympäristön virhetilanteiden määrä on vähentynyt todella dra
maattisesti. Tämä on mahdollistanut sellaisten ongelmien nostamisen esiin 
tuotantoympäristöstä, jotka aikaisemmin ovat hukkuneet muiden virheiden 
joukkoon.

Tehtyjen toimenpiteiden säännönmukainen dokumentointi on mahdollistanut 
toiminnan todentamisen jälkikäteen. Testidokumentit sekä ohjaavat testauk
sen suorittamista että mahdollistavat tehtyjen muutosten hyväksynnän pe
rustuen kirjattuihin tuloksiin. Tehtyjä päätöksiä voidaan myös jälkikäteen 
arvioida perustuen testausdokumentaatioon. Asermusdokumentaatiot taasen 
kuvaavat tehdyt muutokset sekä toimenpiteet, joita muutosten asennus tuo
tantoympäristöön vaatii. Näin jokainen muutos tuotantoympäristöön voi
daan jäljittää ja tehdyt asennustoimenpiteet tarkistaa mm. mahdollisia uu- 
delleenasennuksia varten. Toiminnasta jäävien konkreettisten dokumenttien 
lisäksi on dokumentoinnin parantumisella ollut havaittavissa myös vaikutus
ta asenteisiin, jolla toimenpiteitä suoritetaan. Koska testausten tuloksia ar
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vioidaan perustuen kirjattuihin tuloksiin yksittäisen testaajan tuntemusten 
sijaan, on nähtävissä, että asioiden tekemiseen suhtaudutaan paremmin nii
den vaatimalla vakavuudella.

6.2.2 Kyselyiden tulokset

Tutkimuksen rajaamiseksi ja tulosten mittaamiseksi järjestettiin kyselytut
kimus ennen prosessien kehittämisen aloittamista ja tutkimuksen päätteek
si. Tässä luvussa esitellään kyselyiden tuloksia ja pyritään nostamaan esiin 
tutkimuksen kannalta merkityksellisiä muutoksia, joita on saavutettu.

Mitkä kolme integraatiotoiminnan 
osa-aluetta ovat mielestäsi tärkeimpiä 
liiketoiminnan tarpeiden 
tyydyttämisen kannalta? % vastaajista

JälkeenEnnenOsa-alue
86%75%Integraatiotarpeiden tunnistaminen ja määrittely
0%0%Tekninen määrittely
14%50%Toteutus

50% 85%Testaus
14%100%Ylläpito
71%25%Muutoksenhallinta
29%0%Dokumentaatio

Taulukko 6.1: Liiketoiminnan kannalta tärkeimmät integraatiotoiminnan osa- 
alueet

Kuten taulukosta 6.1 voidaan nähdä, ovat näkemykset integraatiotoiminnan 
osa-alueiden merkityksistä muuttuneet melko voimakkaasti prosessien kehit
tämisen myötä. Käytännössä kaikki osa-alueet, joita on aktiivisesti pyrit
ty kehittämään, ovat myös nostaneet merkitystään vastaajien joukossa voi
makkaimmin. Testaus, muutoksenhallinta ja dokumentaatio ovat kaikki läsnä 
testaus- ja tuotantoonasennusprosesseissa ja niihin on erityisesti panostettu.



52

Yleisarvosanasi eri osa-alueiden 
nykytilalle? (1= Erittäin huono, 5 = 
Erittäin hyvä)
Osa-alue Ennen Jälkeen
Integraatiotarpeiden tunnistaminen ja määrittely 3,33 2,66
Tekninen määrittely 3,00 2,83
Toteutus 3,50 2,66
Testaus 2,25 2,5
Ylläpito 3,25 3,5
Muutoksenhallinta 2,5 2,8
Dokumentaatio 1,75 3

Taulukko 6.2: Yleisarvosana integraatiotoiminnan osa-alueille

Taulukosta 6.2 voidaan havaita, että vastaajien näkemykset integraatiotoi
minnan tilasta eivät ole ponnisteluista huolimatta juuri parantuneet. Monilla 
osa-alueilla on jopa otettu melko suuriakin askelia kohti kriittisempää suhtau
tumista. Testaus- ja tuotantoonasennusprosesseja lähinnä olevat osa-alueet, 
kuten testaus, muutoksenhallinta ja dokumentaatio, osoittavat lievää kehi
tystä. Merkittävistä parannuksista ei voi näidenkään osa-alueiden kohdalla 
kuitenkaan puhua.

Testauksen osa-alueet (1= Erittäin epäselvää, 5 
Erittäin selvää)
Osa-alue Ennen Jälkeen
Testausprosessin kulku on minulle 3,33 3,57
Testaustapojen- ja tapausten ohjeistus on minusta 3,00 2,86
Toimintamalli testissä löytyvän virheen varalle on 
minulle

3,50 3,14

Vastuunjako testaustoiminnassa on minulle 2,25 3,29
Testauksen kattavuus (l=Täysin riittämätön, 
5=Erittäin kattava)

1,75 2,43

Taulukko 6.3: Arvosanat testauksen osa-alueille

Taulukosta 6.3 voidaan havaita, että testaustoiminnassa on tapahtunut pa
rannuksia mm. testauksen kattavuuden ja prosessin yleistunnettavuuden sa
ralla. Tämän Usäksi tuloksista on selkeästi havaittavissa, että prosessien jal- 
kauttamissa on vielä tehtävää ja prosessien yksityiskohtainen sisäistäminen 
on vielä työn alla. Merkittävin parannus on tapahtunut vastuunjaon selkiy- 
tymisen kohdalla, mikä sinänsä auttaa toiminnan kehittämistä edelleen, kun 
kukin toimija tietää roolinsa paremmin.
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Muutoksenhallinta ja dokumentointi
Ennen J älkeenOsa-alue

Muutoksenhallinnan vastuunjako on mielestäni (1= 
Erittäin epäselvää, 5 = Erittäin selvää)

2,25 2,57

Muutosten vaikutuksia arvioidaan ennen toteutusta 2,25 2,57
(l=Täysin riittämättömästi, 5=Erittäin kattavasti)
Dokumentoinnin vastuunjako on mielestäni (1= 
Erittäin epäselvää, 5 = Erittäin selvää)

2,50 2,67

Taulukko 6.4: Muutoksenhallinnan ja dokumentoinnin kehitys tutkimuksen 
aikana

Taulukon 6.4 tulokset muutoksenhallinnan ja dokumentoinnin kohdalta ovat 
samansuuntaisia muiden kyselyistä saavutettujen havaintojen kanssa. Ottaen 
kuitenkin huomioon saavutettu positiivisen kehitys dokumentoinnin yleisar
vosanassa, on huomattavasti heikompi kehitys dokumentoinnin vastuunjaon 
selkeydessä seikka, johon tulisi varmasti jatkossa puuttua.



Luku 7

Tulosten arviointi

Tässä luvussa pyritään arvioimaan tutkimuksessa saavutettua tuloksia suh
teessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen alussa tutkimuskysy
myksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset:

e Miten määritellä ja jalkauttaa tuotantoonsiirtoprosessi integraatioym- 
päristössä, joka toimii jatkuvan kehityksen mallilla käyttäen taustana 
ICC ja ITIL viitekehyksiä?

• Miten määritellä ja jalkauttaa testausprosessit osana tuotantoonsiirto- 
prosessia integraatioympäristössä, joka toimii jatkuvan kehityksen mal
lilla käyttäen taustana ICC ja ITIL viitekehyksiä?

Molemmat tutkimuskysymykset ovat selkeästi kaksijakoisia: ne jakautuvat 
määrittely- ja jalkautusvaiheisiin. Näin ollen tuloksiakin tulee tarkastella 
näistä kahdesta näkökulmasta. Määrittelyvaiheen tuloksia voidaan arvioi
da mm. käyttämällä luvussa 2.4 esitetyn IT CMM kypsyysmallin tarjoa
maa jaottelua hyväksi käyttäen. Jalkautuksen tulosten selkeä mittaamien on 
haastavaa ja saavutettujen tulosten arviointi perustuukin pääasiassa havain
noinnin kautta todettuihin seikkoihin. Tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia 
arvioimalla voidaan tehdä päätelmiä liittyen molempiin osa-alueisiin.

Ratkaisun prosessit vastaavat ITIL-kirj aston palvelutransitio-vaiheen Jakelun- 
ja käyttöönotonhallinta ja Palveluvalidointi ja testaus prosesseja. ITIL ei ota 
kantaa prosessien varsinaiseen toteutustapaan, joten se on toiminut lähin
nä ohjaavana viitekehyksenä tarjoten korkean tason suuntaviivoja proses
sien yksityiskohtaisemman määrittelyn tueksi. Toteutetussa ratkaisun pro
sessikuvauksissa nämä kaksi ITIL-prosessia on osittain sulautettu yhdeksi
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jatkumoksi selkeyden vuoksi. Toisin sanoen osa kuvassa 2.5 esitetyistä tes
tausprosessiin liittyvistä aktiviteeteista on sisällytetty koko tuotantoonsiirto- 
prosessia ohjaavaan ylemmän tason kuvaukseen. Vain varsinainen testauksen 
suorittaminen on eriytetty omaan aliprosessiinsa. Koska kohdeorganisaatios
sa prosessien mukaisia toimintoja suorittavaa melko pieni joukko ihmisiä, an
taa tämä ratkaisumalli yhden päätason kuvauksen, jota seuraamalla kaikilla 
säilyy kokonaiskuva tuotantoonsiirron etenemisestä ja prosessin seuraavista 
vaiheista.

Johtuen integraatiotoimintojen suorittamisesta jatkuvan kehityksen mallilla 
projektitoimitusten sijaan, on aikataulutukseen kiinnitettävä erityistä huo
miota. Toteutettavien tuotantoonsiirtojen sykli on varsin tiheä eikä ohjelmis
totuotannossa hyvin yleistä aikatauluista myöhästymistä voida sallia. ITIL 
tarjoaa aktiviteettien ja resurssien hallintaan Transition suunnittelu ja tu
ki prosessia, jonka merkitys havaittiin, kun muita prosesseja ensimmäisiä 
kertoja koestettiin. Vaikka tämän tutkimuksen puitteissa ei täysimittaista 
tuotantoonsiirron suunnitteluun ja tukemiseen suunnattua prosessikuvausta 
luotukaan, luotiin aikataulutuksen ja suunnittelun tueksi kuvassa 6.1 esitet
ty kuvaus, joka pyrkii yhdistämään prosessien suorituksen ja niihin liittyvät 
päätökset ja dokumentaatiot aikajanalle. Tämän kuvauksen avulla pystytään 
tuotantoonsiirtoj en eri aktiviteetit suunnittelemaan siten, että asetetussa ai
kataulussa pysytään. Samoin yksittäisten aktiviteettien aiheuttamien viiväs
tysten vaikutuksia on helpompi arvioida koko prosessin näkökulmasta, kun 
kaikki vaiheet on esitetty samalla aikajanalla. Mikäli jatkossa koetaan, että 
tuotantoonsiirtoj en suunnitteluun tarvitaan yksityiskohtaisempi prosessiku
vaus, voidaan nykyistä aikajana-esitystä käyttää pohjana kehitystyössä.

Testausprosessien vaiheet kohdistuvat kuvassa 2.3 esitettyyn V-mallin tiettyi
hin portaisiin. Toimittajien suorittama alimman tason komponenttien yksik
kötestaus sijoittuu kehitettyjen prosessien ulkopuolelle, eikä siihen siten ole 
otettu kantaa. Integraatiotestaukselle, asennuksen testaukselle ja hyväksyn- 
tätestaukselle voidaan kuitenkin löytää vastinparit V-mallin keskimmäisiltä 
portailta. Samoin ennen varsinaista tuotantoasennusta suoritettavan arvioin
nin ja hyväksynnän, jossa mukana ovat niin liiketoiminnan kuin ylläpidonkin 
edustajat, voidaan katsoa vastaavan testausmallin ylintä tasoa. Näin ollen 
kaikille V-mallin testausportaille voidaan löytää vastinpari, jotka toteutetaan 
integraatioratkaisun kehittämisen jossain vaiheessa.



56

Tarkasteltaessa tutkimuskysymyksiä puhtaasti määrittelyn kannalta, voi
daan todeta, että tuotantoonsiirtoprosessi asennus- ja testausprosesseilleen 
on määritelty. Määritellyt prosessit kuuluvat ITIL-kirjaston palvelutransitio- 
vaiheeseen ja roolituksessa on käytetty ICC:n mukaisia rooleja. Prosessit on 
kuvattu vuokaavioina siten, että jokainen prosessin avainaskel on erikseen 
kuvattu kuvan 6.3 esittämällä tavalla. Prosessiaskeleiden syötteet, vasteet ja 
vastuut on määritelty sekä kuhunkin vaiheeseen liittyvät dokumentit nimetty. 
Tältä osin tutkimuskysymyksiin on siis vastattu.

Luvussa 2.4 esitelty IT CMM kypsyysmalli tarjoaa asteikon, jolla IT- 
palveluita tuottavan organisaation kypsyyttä voidaan arvioida. Tasolla kol
me organisaation prosessien voidaan katsoa olevan määritelty, jolloin orga
nisaation tullee olla muun muassa määritellyt vakioprosessit, niiden kohden
tamisen, resurssien hallinnan ja ongelmatilanteiden hallinnan. Tuotantoon- 
siirtoihin liittyvien aktiviteettien osalta voidaan todeta ICC-organisaation 
ja nyt määriteltyjen prosessien täyttävän kaikki IT CMM kypsyysmallin 
avainprosessit tasolta kolme lukuun ottamatta erikseen määriteltyjä kou
lutusohjelmia. Toisaalta otettaessa huomioon kohdeorganisaation koko sekä 
nyt toteutettujen prosessien laajuus, voidaan koulutuksen katsoa tapahtu
van riittävällä tasolla epäformaalisti normaalien työtehtävien ohessa. Näin 
ollen tuotantoonsiirto-aktiviteettien osalta organisaatio täyttäisi IT CMM 
kypsyysmallin tason kolme vaatimukset.

Tämän tutkimuksen keskittyessä varsiin kapeaan osaan koko IT-palvelutuotannon 
prosessien koko kirjosta, voidaan IT CMM kypsyysmallin kaltaisten työkalu
jen käyttö tulosten arvioinnissa kyseenalaistaa. On selvää, että koko integraa
tiotoimintaa arvioitaessa ei kohdeorganisaatio missään nimessä ole vielä kyp- 
syysmalhn tasolla kolme. Tietyissä toiminnoissa voidaan katsoa oltavan vielä 
tasolla yksi eli prosessit ovat hallitsemattomia. Voidaankin kysyä, että kuin
ka kapeaa osaa kokonaisuudesta on mielekästä yrittää sovittaa IT CMM:n 
kaltaisten mallien asteikoille? Toisaalta jollain tavalla tulosten arviointi tu
lee suorittaa ja päätelmät perustella. Pitkässä juoksussa toiminnan tehostu
mista prosessien kehittämisen myötä voidaan pyrkiä mittaamaan esimerkiksi 
taloudellisia mittareita käyttäen, mutta välittömästi kehitysprojektin pää
tyttyä vaikutuksia on haastavampi arvioida. IT CMM:n tarjoaman asteikon 
kaltaisten työkalu soveltuu tulosten arviointiin lyhyemmälläkin aikavälillä. 
Lisäksi se tarjoaa ohjeistusta jatkokehityksen suuntaviivojen suunnitteluun.
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Organisaation kokonaisvaltaisempaa kypsyyttä arvioitaessa on tässä tapauk
sessa luonnollisempaa tehdä se luvussa 2.3 esiteltyjen ICC:n tasojen kautta. 
ICC:n tasot pyrkivät tarjoamaan nimenomaan integraatiotoiminnan arvioin
tiin tarkoitetun määritelmän ja siten se soveltuu erinomaisesti saavutettuja 
tuloksia arvioitaessa. Tämän tutkimuksen puitteissa kehitetyt prosessit ovat 
osa ICC-organisaation toimintamalleja ja siten tuloksia on syytä arvioida 
kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta kuin vain tiettyjen prosessien osalta. 
Kohdeorganisaation kohdalla voidaan todeta samaa jakautumista eri ICC ta
soille kuin IT CMM tasoja käytettäessä havaittiin, joskaan ei läheskään yhtä 
selvästi. ICC tasojen valossa kohdeorganisaatio on kasvanut kehitysproses
sin myötä tasolta yksi aina tasolle kolme asti. Osittain organisaatio täyttää 
jopa tason neljä vaatimuksia, mutta on myös todettava että osa tason kol
me toiminnoista vaativat vielä huomattavia kehitystoimia. Tällä mittarilla 
mitattuna organisaatiossa on siis tapahtunut selvää kehitystä.

Kyselytutkimusten tuloksista voidaan päätellä, että systemaattisen proses
sien kehittämisen aloittamisella on ollut selkeä vaikutus integraatiotoimin
nassa mukana olevien henkilöiden tapaan arvioida toimintaa. Rajut muu
tokset toiminnan eri osa-alueiden priorisoinnissa kertoo siitä, että vanhat 
ajatusmallit on haastettu ja prosessi uudistuksien saavuttamiseksi on alka
nut. Lisäksi arviot toiminnan tasosta ovat muuttuneet osin kriittisemmiksi, 
mikä lienee osin seurausta siitä, että tiettyjen osa-alueiden toimintamalleja 
kehitettäessä löytyy muidenkin osa-alueiden toimintamalleista helposti pa
rantamisen varaa. Myöskään kehityksen alla olleiden osa-alueiden saamat ar
vosanat eivät ole merkittävästi parantuneet. Tähän voi olla useitakin syitä, 
kuten valveutumisen myötä syntynyt parempi kyky arvioida toimintatapoja 
ja prosessien kypsyyttä. Lisäksi selkeästi keskeneräinen prosessien jalkautus 
vaikuttaa varmasti kehityksen kohteena olleiden osa-alueiden saamiin arvosa
noihin. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on kuitenkin havaittavissa, että muihin 
osa-alueisiin nähden kehitystyön alla olleet osa-alueet ovat pärjänneet varsin 
hyvin.

Kyselytutkimusten tuloksista on havaittavissa selkeä positiivinen trendi ja 
yleisellä tasolla kehityksen alla olleet prosessit ovat saaneet parempia arvo
sanoja projektin lopussa kuin projektin alussa. Yksityiskohtaisempien kysy
mysten kohdalla, kuten arvioitaessa testaustapojen ohjeistusta tai toimin
tamallia virhetilanteissa, voidaan havaita, että prosessien yksityiskohtainen 
sisäistys on vielä kesken. Myös kyselytutkimusten tuloksista on havaittavis-
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sa, että prosessien jalkautuksen saralla on edelleen työtä tekemättä ja siihen 
tulisikin edelleen panostaa.

Kyselytutkimuksen tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset 
virhelähteet. Etenkin ensimmäisen kyselyn suppea vastaajajoukko saattaa 
vääristää kyselyillä mitattuja muutoksia. Kyselyssä pyydettiin ihmisten hen
kilökohtaisia näkemyksiä kyselyn kohteena olleista aiheista, mikä itsessään 
jo hankaloittaa vastausten yhteismitallista käsittelyä. Lisäksi muun muassa 
vastaajien työnkuvat poikkeavat toisistaan merkittävästi ja siten kosketus
pinnat toiminnan eri osa-alueisiin on hyvin erilainen. Prosessien kehityksen 
mittaaminen tilanteessa, jossa mitään mittareita ei ole ollut käytössä onkin 
todella haastavaa. Siinä vaiheessa, kun toiminta on saatu niin edistyksellisel
le tasolle, että sitä voidaan mitata selkeillä kvantitatiivisilla mittareilla, on 
erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia helpompi arvioida.

Toiminnasta normaalien työtehtävien ohella tehdyt havainnot tukevat kyse
lytutkimuksen tuloksia varsin hyvin. Toimintamallit ovat prosessien kehit
tämisen myötä selkeytyneet merkittävästi ja toiminta on kontrolloidumpaa. 
Merkittävimpiä muutoksia on selkeästi ollut huomattavasti parantunut do
kumentoinnin taso. Prosessien määrittelemät dokumentointi-vaatimukset se
kä valmiit dokumenttipohjat ovat johtaneet siihen, että jokaisesta tuotan- 
toonsiirrosta löytyvät nykyään testaus- ja asennusdokumentit, joista tehdyt 
toimenpiteet ja niiden tulokset käyvät ilmi. Parantuneen testauksen myötä 
ovat myös tuotantoympäristöön viedyt muutokset toimintavarmempia, ei
kä uusia ongelmalähteitä ole viimeisten tuotantoonsiirtojen myötä syntynyt. 
Yksityiskohtaisten asennusdokumenttien avulla voidaan tuotantoasennuksis- 
sa tehtävät toimenpiteet todeta jo etukäteen toimiviksi, minkä seurauksena 
tuotantoasennuksiin tarvittava aika tipahtanut murto-osaan aikaisemmasta. 
Tämän myötä tuotantotoiminnan kannalta hankalat katkokset ovat lyhen
tyneet merkittävästi. Prosessien kehittämisen vaikutuksen voi havaita myös 
yleisenä asenteiden muutoksena. Ihmiset tarkkailevat omia toimintatapojaan 
kriittisemmin, mikä edesauttaa prosessimuutosten hyväksymistä.

Määriteltyjen prosessien myötä työtapoihin tulee välttämättä tiettyä kan
keutta verrattaessa täysin epäformaaliin toimintamalliin. Tämä oli myös ha
vaittavissa tämän projektin puitteissa. Vaikka iso osa havaituista parannuk
sista syntyikin toiminnan organisoinnin kautta ikään kuin ilmaiseksi, niin 
tietyissä toiminnoissa työmäärät väistämättä lisääntyivät. Esimerkiksi pro
sessien kontrollointi ja dokumenttien hallinta olivat osa-alueita, jotka vaati-
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vat selkeästi enemmän resursseja kuin mihin oli ennestään totuttu. Tämä on 
luonnollista ja tulee ottaa huomioon määriteltäessä kullekin toiminnassa mu
kana olevalle henkilölle asetettavia työtehtäviä. Iso osa näistä lisää työkuor
maa aiheuttaneista tehtävistä on kuitenkin uusien prosessien pyörittämiseksi 
vaadittavia aktiviteetteja, joita joudutaan tekemään pitkälti manuaalisesti 
käsityönä. Esimerkiksi dokumenttien kokoaminen eri toimijoilta, versiointi ja 
tallentaminen vie huomattavan määrän aikaa. Samoin prosessin suorittami
sen kontrollointi on tehtävä, joka vaikuttaa merkittävästi saavutettuihin tu
loksiin ja on siten erittäin tärkeässä roolissa. Jotta näistä tehtävistä ei tulisi 
prosessin suorittamisen kannalta liian suurta rasitetta, tulisi ne automatisoi
da mahdollisuuksien mukaan. Tämän projektin puitteissa ei prosessien tu
kemiseksi tarkoitettuihin tietojärjestelmiin pystytty ottamaan kantaa, mutta 
jatkokehityksessä tulisi prosessiohjaukseen ja sujuvaan dokumentinhallintaan 
kiinnittää huomiota.



Luku 8

Yhteenveto ja johtopäätökset

IT palvelunhallinnan hallittu ja suunnitelmallinen toteutus vaatii yhdenmu
kaisia toimintamalleja ja prosesseja. Kokonaisuutena palvelunhallintaan liit
tyy lukuisa määrä erilaisia prosesseja, joista tämän tutkimuksen puitteissa 
käsiteltiin vain pientä murto-osaa. Erilaiset viitekehykset antavat hyvän läh
tökohdan ryhdyttäessä määrätietoiseen prosessien kehittämiseen. Ne tarjoa
vat pohjan, jonka päälle organisaatiokohtaista prosessikokonaisuutta voi al
kaa rakentaa ilman, että tarvitsee lähteä aivan tyhjästä liikkeelle. Ne myös 
auttavat välttämään pahimmat karikot tarjoten ennestään hyväksi todettuja 
korkean tason määrityksiä. Tässä tutkimuksessa käytetyt ITIL ja ICC viite
kehykset osoittautuivat varsin käyttökelpoisiksi integraatiotoiminnan proses
sien kehittämistyössä.

Prosessien kehittäminen käsittää ihmisten ja järjestelmien toimintamallien 
ja vuorovaikutussuhteiden muokkaamista tehokkaammaksi ja laadukkaam
maksi. Muutokset näkyvät pääosin organisatorisina ja siten tulosten tark
ka mittaaminen on haasteellista. Ihmisten toimintaa ohjatessa ja totuttujen 
toimintamallien muuttuessa tulisi psykologisiin seikat ottaa huomioon. Muu
tosvastarinnan syntymistä on vaikea välttää. Tässä tutkimuksessa prosessien 
määrityksessä pyrittiin organisaation eri tehtävissä olevia henkilöitä osallis- 
t am aan kehitystyöhön yhteisten kehityspalaverien myötä. Prosesseja muokat
tiin saadun palautteen mukaisesti ja niiden toimivuutta käytännön työsken
telyssä koestettiin useaan kertaan, jotta niillä olisi mahdollisimman kattava 
hyväksyntä. Prosessien jalkautuksessa eräänä haasteena oli kuitenkin sen ta
pahtuminen tietyssä mielessä organisaation ulkopuolelta. Vaikka prosessien 
käyttöönotossa päävastuu olikin organisaation sisältä valituilla henkilöillä,
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oli kehitystoiminnan vetovastuu kuitenkin organisaation ulkopuolella. Tämä 
tarkoitti käytännössä sitä, että organisaatio jäi osittain oman onnensa nojaan 
jalkautuksen kanssa, eikä kehitystyö ollut läsnä jokapäiväisessä työssä. Toi
saalta myöskään kehittäjällä ei ollut selkeää näkyvyyttä niihin toimiin, joita 
prosessien jalkauttamiseksi tehtiin, jolloin palautteen antaminen tai toimin
nan tukeminen vaikeutui huomattavasti. Tässä vaiheessa olisikin jalkautuk
sen onnistumisen kannalta ollut tärkeää, että prosessien kehittämisestä vas
tannut henkilö olisi ollut organisaation sisältä tai muulla tavoin enemmän 
kiinni organisaation jokapäiväisessä toiminnassa. Jälkikäteen voidaan tode
ta, että muutoksen läpiviemiseen liittyviin seikkoihin olisi pitänyt panostaa 
enemmän ja prosessien jalkautusta suunnitella siten, että myös yritysjohto 
olisi ollut sitoutuneempi yhteiseen suunnitelmaan.

Tämän tutkimuksen puitteissa on kehitetty pientä murto-osaa ITIL-kirj aston 
koko laajuudessaan määrittelemistä prosesseista. Siitä huolimatta kehitys
projektin kesto määrittelyineen ja jalkautuksineen on ollut lähes vuosi. Tä
mäntyyppistä toimintaa pitäisikin ohjata suunnitelmallisesti pitkällä aikavä
lillä. Hyvästä tavoitteesta huolimatta oli tämän projektin alkuperäinen ai
kataulu jälkikäteen ajateltuna täysin epärealistinen. Projektin alussa olisikin 
ollut hyvä edetä rauhallisemmin ja määritellä tavoitteet ja aikataulu tarkem
min, jotta kaikki osapuolet olisivat voineet selkeästi sitoutua niihin. Nyky
päivän kvartaalitaloudessa se voi olla haastavaa, kuten tämänkin projektin 
kuluessa voitiin huomata. Yritysjohdon tekemät organisaatiomuutokset ja re
surssien vähennykset ovat vaikuttaneet merkittävästi jalkautuksen etenemi
seen, koska osa tehdystä työstä on jouduttu aloittamaan alusta. Projektin 
päättyessä on osa rooleista edelleen vailla tekijää, joten jalkautusta ei käy
tännössä ottaen ole edes mahdollista viedä täydessä mitassaan päätökseen 
ennen kuin roolien resursointi on saatu tehtyä uudelleen. Prosessien kehityk
sessä tulisi takana olla aina yritysjohdon selkeä tuki ja koko organisaatiolla 
yhteinen tahtotila tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallittujen testaus- ja tuotantoonasennus -prosessien myötä on pystytty vä
hentämään tuotantoympäristöön syntyneiden uusien ongelmien määrää. Pa
rempi riskienhallinta on myös mahdollistunut, kun toimintaa dokumentoi
daan ja esimerkiksi suoritetuista testeistä on käytettävissä kirjalliset tulok
set. On kuitenkin todettava, että nyt kehityksen alla ollut toiminnan osa- 
alue on vain yksi pieni alue koko integraatiotoiminnasta. Tuotantoonsiirto- 
prosessit kaipaavat tuekseen muita toimintaan oleellisesti liittyviä prosesseja,
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kuten esimerkiksi Tapahtumienhallintaa (Incident Management). Todelliset 
hyödyt kontrolloiduista prosesseista voidaan saada vasta kun ne toimivat 
osana toimivaa kokonaisuutta ottaen vastaan muiden prosessien tarjoamaa 
palautetta ja tarjoten herätteitä muille prosesseille. Nyt tehty työ tulisikin 
nähdä vain alkuna jatkuvalle prosessien kehitystyölle. Nyt määriteltyjen pro
sessien jalkani ukseen Uittyviä toimia tulisi jatkaa taaten työlle riittävästi 
resursseja sekä samalla aloittaa muiden ITIL-määritysten mukaisten proses
sien kehittäminen. Mitä laajemmaksi prosessikokonaisuutta kehitetään, si
tä ilmeisemmäksi käy toimintaa tukevien tietojärjestelmien tarve. Olemassa 
olevien järjestelmien soveltuvuus prosessien tukemiseksi tulisikin kartoittaa 
ja puuttuvilta osin tulisi käynnistää tarvittavien järjestelmien evaluointipro- 
jekti. Tällä hetkellä käytettävä manuaalinen prosessien hallinta vaatii liikaa 
työtä etenkin, jos käytettävien prosessien määrä kasvaa. On suuri riski, et
tä prosessien käytössä lipsutaan kohti vanhaa mallia, mikäli niiden käyttö 
koetaan liian työlääksi.

Nyt tehty työ toimii hyvänä pohjana tulevalle käytännön kehitykselle 
ja osoittaa, että määrätietoisella prosessien kehittämisellä voidaan saa
vuttaa konkreettisia hyötyjä integraatiotoiminnassa. Tieteellistä tutkimus
ta ITIL-kirj aston todellisista hyödyistä integraatiotoiminnassa on kuiten
kin olemassa varsin vähän, mikä antaa aihetta jatkotutkimukselle. ICC- 
kompetenssikeskusmalli on käsitteenä erittäin tuore, joten siihen liittyvää 
tieteellistä tutkimusta ei käytännössä ole. Yksi ICCrhen liittyvä jatkotutki
muskohde voisi olla mallin kustannustehokkuuden kartoittamiseen tarkoitet
tujen mittareiden määrittely. Prosessien kehitys kohdeorganisaatiossa jatkuu 
edelleen, mikä voidaan tulkita merkiksi siitä, että kehitystyön tulokset on 
koettu positiivisiksi ja niistä saatu hyöty arvokkaaksi. Ottaen huomioon pro
jektin aikana tapahtuneet organisatoriset muutokset, voidaan saavutettuja 
tuloksia pitää vähintäänkin kohtuullisina.
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Liite A

Kyselytutkimuksissa käytetyt kysymykset, sulkuihin merkityt kysymykset 
esitettiin vain tutkimuksen alussa.

1.1 Kyselyn vastaaja (Nimi, tehtävänkuva)

1.2 Mitkä kolme integraatiotoiminnan osa-aluetta ovat mielestäsi tärkeimpiä 
liiketoiminnan tarpeiden tyydyttämisen kannalta? Miksi?

• Integraatiotarpeiden tunnistaminen ja määrittely

• Tekninen määrittely

• Toteutus

• Testaus

• Ylläpito

• Muutoksenhallinta

• Dokumentaatio

1.3 Mikä osa-alue vaatisi mielestäsi eniten huomiota tällä hetkellä? Miksi?

• Integraatiotarpeiden tunnistaminen ja määrittely

• Tekninen määrittely

• Toteutus

• Testaus

• Ylläpito

• Muutoksenhallinta

• Dokumentaatio)

1.4 Yleisarvosanasi eri osa-alueiden nykytilalle 

(Asteikko 1-5, l=erittäin huono, 5=erittäin hyvä)?

• Integraatiotarpeiden tunnistaminen ja määrittely
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• Tekninen määrittely

• Toteutus

• Testaus

• Ylläpito

• Muutoksenhallinta

• Dokumentointi

2.1 Kehitysprosessin tehokkuus?

(Asteikko 1-5, l=Prosessi erittäin tehoton, 5=Prosessi erittäin tehokas)

2.2 Saavutetaanko asetetut tavoitteet aikataulussa?

(Asteikko 1-5, l=Ei koskaan, 5—Aina)

2.3 Vastaako toimitettu tuote määrityksiä?

(l=Ei koskaan, 5=Aina)

2.4 Vastuunjako kehitystoiminnassa on minulle selkeää 

(Asteikko 1-5, l=Todella epäselvää, 5=Erittäin selvää)

(2.5) Kenen vastuulla on integraatiotarpeen tunnistaminen ja määrittely lii
ketoimintaprosesseja suunniteltaessa?

(2.6) Kenen vastuulla on hyväksyä liiketoiminnan tarpeet tyydyttävän inte- 
graatioprojektin käynnistäminen?

(2.7) Kenen vastuulla on käynnistetyn integraatioprojektien tekninen mää
rittely?

(2.8) Kenen vastuulla integraatioprojektien tekninen määrittely tulisi olla?

(2.9) Kenen vastuulla integraatioprojektien teknisen määrittelyn hyväksymi
nen on?

(2.10) Kenen vastuulla integraatioprojektien teknisen määrittelyn hyväksyn
tä tulisi olla?

(2.11) Kenen vastuulla on artefaktien hankkiminen?

(2.12) Kenen vastuulla artefaktien hankkiminen tulisi olla?

(2.13) Kenen vastuulla on integraatioratkaisun toteutus?
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(2.14) Kenen vastuulla integraatioratkaisun toteutus tulisi olla?

(2.15) Mikä on mielestäsi haasteellisinta kehitystoiminnassa?

(2.16) Mikä on mielestäsi suurin yksittäinen puute/ongelma kehitystoimin
nassa?

(2.17) Mikä on mielestäsi onnistunut kehitystoiminnassa?

(2.18) Mikä sinua työlhstää eniten kehitystoiminnassa ja mikä on roolisi siinä?

3.1 Testausprosessin kulku on minulle 

(Asteikko 1-5, l=Täysin epäselvä, 5=Täysin selvä)

3.2 Testaustapojen ja -tapausten ohjeistus on minusta 

(Asteikko 1-5, 1=Täysin riittämätöntä, 5=Erittäin kattava)

3.3 Toimintamalli testissä löytyvän virheen varalle on minulle 

(Asteikko 1-5, l=Täysin epäselvä, 5=Täysin selvä)

3.4 Onko testaus riittävän kattavaa?

(Asteikko 1-5, l=Täysin riittämätöntä, 5=Erittäin kattavaa)

3.5 Vastuunjako testaustoiminnassa on minulle selkeää 

(Asteikko 1-5, l=Todella epäselvää, 5=Erittäin selvää)

(3.6) Kenen vastuulla testausten organisointi on? 

(integraatiotestaus/hyväksymistestaus)

(3.7) Kenen vastuulla testausten organisointi mielestäsi tulisi olla? 

(integraatiotestaus/hyväksymistestaus)

(3.8) Kenen vastuulla testausten toteutus on? 

(integraatiotestaus/hyväksymistestaus)

(3.9) Kenen vastuulla testausten toteutus mielestäsi tulisi olla? 

(integraatiotestaus/hyväksymistestaus)

(3.10) Kenen vastuulla testausten tulosten hyväksyminen on? 

(integraatiotestaus/hyväksymistestaus)

(3.11) Kenen vastuulla testausten tulosten hyväksyminen mielestäsi tulisi 
olla?



70

(integraatiotestaus/hyväksymistestaus)

(3.12) Mikä on mielestäsi haasteellisinta testaustoiminnassa?

(3.13) Mikä on mielestäsi suurin yksittäinen puute/ongelma testaustoimin
nassa?

(3.14) Mikä on mielestäsi onnistunut testaustoiminnassa?

(3.15) Mikä sinua työllistää eniten testaustoiminnassa ja mikä on roolisi siinä?

4.1 Vastuunjako ylläpitotoiminnassa on minulle selkeää

(Asteikko 1-5, l=Todella epäselvää, 5=Erittäin selvää)

(4.2) Kenen vastuulla tuotantoympäristön ylläpito on?

(4.3) Kenen vastuulla tuotantoympäristön ylläpito mielestäsi tulisi olla?

(4.4) Kenen vastuulla tuotannon virhetilanteiden selvittäminen on?

(4.5) Kenen vastuulla tuotannon virhetilanteiden selvittäminen mielestäsi tu
lisi olla?

(4.6) Kenen vastuulla tuotannon toiminnan raportointi on?

(4.7) Kenen vastuulla tuotannon toiminnan raportointi mielestäsi tulisi olla?

(4.8) Kenen vastuulla muiden ympäristöjen ylläpito mielestäsi tulisi olla?

(4.9) Kenellä on kokonaisvastuu integraation toimivuudesta?

(4.10) Onko tuotannon virhetilanteisiin mielestäsi varauduttu 

(Asteikko 1-5, l=Erittäin huonosti, 5=Erittäin hyvin)

4.11 Tuotannossa esiintyvien virheiden määrä on mielestäsi 

(Asteikko 1-5, l=Erittäin pieni, 5=Erittäin suuri)

4.12 Tuotantoympäristö on mielestäsi luotettavuudeltaan 

(Asteikko 1-5, l=Erittäin epäluotettava, 5=Erittäin luotettava)

4.13 Minkä arvosanan antaisit seuraavien osa-alueiden ohjeistuksesta (As
teikko 1-5, l=erittäin huono, 5=erittäin hyvä)?

• Asennus

e Hallinta

• Virhetilanteet
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• Toiminnan raportointi

(4.14) Mikä on mielestäsi haasteellisinta ylläpitotoiminnassa?

(4.15) Mikä on mielestäsi suurin yksittäinen puute/ongelma ylläpitotoimin
nassa?

(4.16) Mikä on mielestäsi onnistunut ylläpitotoiminnassa?

(4.17) Mikä sinua työllistää eniten ylläpitotoiminnassa ja mikä on roolisi sii
nä?

5.1 Muutostenhallinnan vastuunjako on minulle selkeää 

(Asteikko 1-5, 1= Todella epäselvää, 5=Erittäin selvää)

5.2 Muutosten vaikutuksia arvioidaan ennen toteutusta 

(Asteikko 1-5, 1= Aivan liian vähän, 5=Erittäin kattavasti)

(5.3) Mikä on mielestäsi haasteellisinta muutostenhallinnassa?

(5.4) Mikä on mielestäsi suurin yksittäinen puute/ongelma muutostenhallin
nassa?

(5.5) Mikä on mielestäsi onnistunut muutostenhallinnassa?

(5.6) Mikä sinua työllistää eniten muutostenhallinnassa ja mikä on roolisi 
siinä?

6.1 Dokumentoinnin vastuunjako on minulle selkeää 

(Asteikko 1-5, l=Todella epäselvää, 5=Erittäin selvää)

(6.2) Mikä on mielestäsi haasteellisinta dokumentoinnissa?

(6.3) Mikä on mielestäsi suurin yksittäinen puute/ongelma dokumentoinnis
sa?

(6.4) Mikä on mielestäsi omiistunut dokumentoinnissa?

(6.5) Mikä sinua työllistää eniten dokumentoinnissa ja mikä on roolisi siinä?

7.1 Vapaat kommentit


