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Tässä kandidaatintyössä tutkittiin automaation mahdollisuuksia service deskien toiminnan ke-

hittämisessä. Service deskien tulisi jatkuvasti kehittää ja tehostaa toimintaansa, palvella asiak-
kaita paremmin ja ratkaista pyyntöjä nopeammin. Usein resursseja saatetaan myös leikata. Ser-
vice desk on tärkeä osa organisaatioiden liiketoimintaa, ja se toimii organisaatioissa monissa eri 
tehtävissä. Tieto on service deskien tärkein resurssi, ja service deskeissä tapahtuu tiedon hallin-
taa usealla eri tasolla. Tämän vuoksi aihetta on mielekästä tarkastella myös tietojohtamisen nä-
kökulmasta. 

Työ toteutettiin Arlene Finkin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää käyttäen. 
Tutkimuksen päätavoite oli selvittää service deskin kehittämiseen soveltuvia automaation keinoja. 
Tämän lisäksi haluttiin selvittää, minkälaisia hyötyjä service deskien automatisointi tuo organisaa-
tiolle, mitä riskejä siinä on, ja mikä service deskien automatisointia tällä hetkellä estää.  

Työssä esiteltiin aluksi service deskin historiaa, sen toimintaa organisaatioissa ja sen kehittä-
miskohteita. Tämän jälkeen esiteltiin automaation historiaa, sen tulevaisuuden näkymiä ja jaotte-
lua eri tasoihin. Automaation sovelluksista esiteltiin tarkemmin ohjelmistorobotiikka, sillä tutkimuk-
sen mukaan se oli yksi potentiaalisimmista automaation sovelluksista, jota voidaan käyttää ser-
vice deskeissä. 

Tutkimuksen perusteella service deskejä kannattaisi lähteä kehittämään automaation sovel-
lusten avulla. Koska service desk käsittelee samankaltaisia pyyntöjä toistuvasti, erilaiset auto-
maation sovellukset soveltuvat hyvin käytettäväksi service deskeissä. Automaation sovelluksista 
löytyi myös erilaisia vaihtoehtoja service deskien tehtävien automatisoimiseen. Automaatiota voi-
daan tehdä myös eri tasoilla – se voi toimia pelkästään työntekijän apuna tehtävissä, tai se voi 
suorittaa tehtävät itsenäisesti ihmistyöntekijän valvonnassa. Organisaatiot hyötyvät service des-
kien automatisoinnista monin tavoin: sen avulla voidaan tehostaa toimintaa, jolloin syntyy kustan-
nussäästöjä, parantaa sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyttä, sekä vapauttaa asiantuntijoi-
den työaikaa mielekkäämpiin ja tuottavampiin töihin. Automatisointi tuo myös mukanaan erilaisia 
riskejä, ja tutkimuksessa löydettiin myös ristiriitaisuuksia hyötyjen ja riskien välillä. Suurimpana 
esteenä automaation hyödyntämiselle nähtiin organisaatioiden rohkeus kokeilla ja kehittää uusia 
teknologioita. Organisaatiot odottavat parempaa hetkeä toimintojen automatisoinnille, vaikka oi-
kea hetki olisikin nyt. 
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daatintyönä. Työssä tutkitaan service deskien kehittämistä automaation avulla, ja se on 

toteutettu systemaattisena kirjallisuustutkimuksena. Aihe kiinnosti minua oman työtaus-

tani vuoksi erityisen paljon, mutta koska service deskien arki pyörii tiedon ympärillä, on 

aihe relevantti myös tietojohtamisen alalla. 

Vallitsevan pandemian vuoksi alkuperäisen aikataulun noudattaminen osoittautui haas-

teelliseksi, ja toi kevääseen paljon epävarmuutta. Se myös tyhjensi kalenterini maalis-

kuun puolivälistä eteenpäin, ja täten mahdollisti ajan työn kirjoittamiselle. En usko, että 

olisin muuten saanut tätä tutkimusta määräajassa valmiiksi. 

Haluan kiittää kandidaatintyökurssin ryhmääni, jolta sain arvokasta ja rakentavaa pa-

lautetta työn eri vaiheessa. Erityisesti haluan kiittää Senni Sallista, joka auttoi kehittä-

mään ja jalostamaan ideoita ja antoi arvokasta palautetta työn aloituksesta viime met-

reille asti, ja ennen kaikkea toimi tärkeänä vertaistukena läpi koko projektin. Kiitos myös 

Miikka Palvalinille tämän työn ohjaamisesta, tuen lisäksi haastoit minua projektin eri vai-

heissa ajattelemaan ja ratkaisemaan ongelmani itse, sekä loit uskoa omaan tekemiseen 

ja kannustit loppuun asti. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja merkitys  

Asiakas on  aika ajoin tilanteessa, jossa hän kohtaa toimivan järjestelmän kanssa yhtäk-

kisen häiriön, tai haluaa tehdä pieniä muutoksia järjestelmään. Hän ei välttämättä kui-

tenkaan tiedä, keneen hänen tulisi olla tällaisissa tapauksissa yhteydessä. Tämä voi joh-

taa helposti asiakkaan turhautumiseen ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Myös henki-

löltä toiselle siirtely ja korjauksen venyminen voi tuottaa asiakkaalle ylimääräistä pään-

vaivaa. (Farenden 2011.) Asiakaskokemuksen kehittämiseen erikoistuneen Zendeskin 

(N.d.) tuottamassa tutkimuksessa 97 % vastaajista sanoi huonon asiakaspalvelun vai-

kuttavan tulevaisuuden ostokäyttäytymiseen. Myös hyvä asiakaskokemus vaikuttaa tu-

levaisuuden ostokäyttäytymiseen, ja esimerkiksi 67 % vastaajista suosittelisi organisaa-

tiota eteenpäin hyvän asiakaskokemuksen jälkeen (Zendesk, N.d.). Asiakastyytyväisyy-

den ylläpitäminen ja parantaminen on siis organisaation liiketoiminnan kannalta erittäin 

tärkeää. 

Service desk toiminto on kehitetty ratkaisemaan kyseistä ongelmaa ja parantamaan IT 

organisaatioiden asiakaspalvelua. Service desk tarjoaa yhden keskitetyn kontaktipisteen 

asiakkaalle, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia siitä, keneen pitäisi olla minkäkin 

asian osalta yhteydessä. Asiakas saa näin helposti ja nopeasti apua silloin, kun hän sitä 

tarvitsee, jolloin myös asiakaspalvelun laatu ja asiakastyytyväisyys paranee. Tämän li-

säksi muiden asiantuntijoiden työ ei jatkuvasti häiriinny, vaan he saavat rauhassa kes-

kittyä häiriöiden korjaamiseen. (Farenden 2011) 

Service desk on siis kehitetty tehostamaan organisaation toimintaa, helpottamaan asi-

antuntijoiden työtä ja parantamaan asiakaspalvelua. Koska näitä pyritään edelleen or-

ganisaatioissa kehittämään, myös service deskien toimintaa pyritään alati tehostamaan. 

Service deskin tulisi reagoida ja löytää ratkaisu erilaisiin pyyntöihin nopeammin, vaikka 

samaan aikaan resursseja ja budjettia saatetaan karsia. Tämän lisäksi asiakastyytyväi-

syyttä tulisi pitää yllä ja parantaa. (Mann 2018.) Krishnan & Ravindran (2017) mukaan 

tämä kaikki voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti pelkästään automaation avulla. Tästä syystä 

service deskin kehittämisen ja tehostamisen mahdollisuuksia automaation avulla tulisi 

tutkia. 
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Tieto on service deskin tärkein resurssi, ja tiedon hallinta kuuluu service deskin ydinpro-

sesseihin (IT Service Desk N.d.). Tämän vuoksi service deskiä ja sen automatisointia on 

mielekästä tarkastella myös tietojohtamisen näkökulmasta. Service desk kerää tietoa ja 

organisoi sen esimerkiksi johonkin keskitettyyn järjestelmään, jolloin tieto on helposti 

myös muiden saatavilla. Tämän lisäksi service desk ylläpitää ja päivittää järjestelmässä 

olevaa tietoa. Service desk voi myös luoda tietoa järjestelmään, esimerkiksi keräämällä 

koostamalla erilaisia ”tietopankkeja” järjestelmään. (Torkkeli 2016; IT Service Desk N.d.) 

Service deskissä tapahtuvaa tiedon hallintaa voidaankin hyvin kuvata tietojohtamisen 

prosessimallin (kuva 1) avulla.  

 

Kuva 1. Tietojohtamisen prosessi (Muokattu lähteestä Laihonen et al. 2013) 

 

Tietojohtamisen näkökulmasta on siis mielekästä tutkia, kuinka näitä tietojohtamisen 

prosessin eri vaiheita voidaan service deskeissä parantaa ja tehostaa automaation 

avulla.  

ITIL:n (Information Technology Infrastructure Library) määrittelemä service desk funktio 

on esiintynyt kirjallisuudessa vasta muutaman vuosikymmenen ajan (IT Service Desk, 

N.d.), ja siitä löytyvä kirjallisuus on pääasiassa englanninkielistä. Vaikka nykyään ai-

heesta löytyy myös jonkin verran suomenkielisiä julkaisuja, on niitä edelleen saatavilla 

hyvin niukasti. Esimerkiksi Andor tietokannasta hakiessa ”service desk” tulee hakutulok-

sia yli 25 000, mutta suomenkielisiä julkaisuja näistä on vain 8. Samoin hakusanalla 

”ITIL” löytyy Andorista lähes 15 000 hakutulosta, mutta niistä vain 35 on suomenkielisiä. 
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Tietoisuus service deskeistä ja niiden toiminnasta on myös kokemukseni mukaan hyvin 

niukkaa jopa IT alan keskuudessa. Tämän vuoksi aiheesta on mielekästä koostaa suo-

menkielinen kirjallisuuskatsaus. Koska service deskin toimintaa tulisi jatkuvasti kehittää, 

ja se voidaan tehdä automaation avulla, tulisi aihetta tutkia. Myös tietojohtamisen näkö-

kulmasta aihe on erittäin mielenkiintoinen. 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa suomenkielinen kirjallisuuskatsaus service desk toi-

minnasta ja luoda käsitys siitä, millä tavoin service deskejä voidaan automatisoida ja 

mitä erilaisia hyötyjä siitä on. Tämän lisäksi työn tavoite on luoda laajempaa ymmärrystä 

siitä, mikä service desk on ja miten se hyödyttää organisaatiota.  

Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksen päätutkimuskysymys, sekä siitä johdetut alatutki-

muskysymykset. 

 Tutkimuskysymykset 

Päätutkimuskysymys Miten service deskejä voidaan kehittää automaation avulla? 

Alatutkimuskysymys 1 Mitä hyötyjä on service deskin automatisoinnista? 

Alatutkimuskysymys 2 Mikä estää service deskien automatisointia? 

 

Kandidaatintyön päätutkimuskysymys on: ”Miten service deskejä voidaan kehittää auto-

maation avulla?”. Kysymyksen avulla halutaan selvittää, millä menetelmillä ja automaa-

tion sovelluksilla service deskin tehtäviä voidaan tehostaa ja tätä kautta kehittää koko 

service deskin toimintaa. Tämän lisäksi on mielekästä tarkastella myös kahta alatutki-

muskysymystä: ”Mitä hyötyjä on service deskin automatisoinnista?” ja ”Mikä estää ser-

vice deskien automatisointia?”. Alatutkimuskysymyksien avulla voidaan tarkentaa tutki-

muksen tuloksia. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla halutaan tarkentaa, mitä 

erilaisia hyötyjä service deskin automatisoinnista on sekä yksilö- että organisaatiotasolla, 

ja miksi automatisointia kannattaa service deskeissä tehdä. Toisen alatutkimuskysymyk-

sen tehtävä on selvittää, mikä estää service deskien automatisointia ja automaatiotyö-

kalujen käyttöönottoa. Näiden kahden alatutkimuskysymyksen tulosten vertailu keske-

nään on myös mielenkiintoista: onko esteissä ja hyödyissä ristiriitaisuuksia, voitaisiinko 

hyötyjen avulla jotenkin kumota olemassa olevia esteitä, vai syrjäyttääkö jokin este jon-

kin hyödyistä? 

Tutkimus rajataan koskemaan virtuaalisia service deskejä, sillä ne ovat potentiaalisin 

automaation kohde. Koska automaatiolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa toiminnan au-

tomatisointia, tarkastellaan tutkimuksessa erityisesti ohjelmistorobotiikkaa, joka on yksi 
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automaation sovellus. Ohjelmistorobotiikka kuitenkin perustuu muihin automaation so-

velluksiin ja hyödyntää näitä toiminnassaan, joten työssä tullaan ottamaan myös muita 

automaation sovelluksia huomioon. Tämän vuoksi tutkimuksessa käytetään yleiskäsi-

tettä automaatio puhuttaessa eri sovelluksista yleisesti. 

Kandidaatintyön tuloksena odotetaan konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka service des-

kejä voidaan kehittää erilaisten automaation sovellusten avulla. Tutkimuksen oletetaan 

osoittavan automaation tuovan selkeitä hyötyjä service desk toimintoon ja sitä kautta 

koko organisaatiolle. Toiminnan automatisoinnin oletetaan myös parantavan sekä asia-

kastyytyväisyyttä että työntekijöiden työhyvinvointia. Tämän lisäksi odotetaan myös löy-

tyvän erilaisia syitä sille, miksi service deskejä ei ole vielä kovin pitkälle automatisoitu. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisen luku johdattelee tutkimuksen aihee-

seen ja perustelee tutkimuksen merkityksen. Ensimmäisessä luvussa esitellään myös 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset, sekä kerrotaan tehdyistä rajauksista. Toisessa 

luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävää tutkimusmenetelmää, sekä menetelmän 

avulla hankittua ja työssä käytettyä tutkimusaineistoa. Tutkimusaineistosta esitellään eri-

tyisesti ne kirjallisuuslähteet, josta on ollut eniten hyötyä tutkimuksen näkökulmasta ja 

joita on käytetty tutkimuksessa eniten.  

Kolmas ja neljäs luku sisältää tutkimuksen teoriaosuuden. Teoriaosuus koostuu työn 

keskeisten käsitteiden määrittelystä ja esittelystä. Kolmannessa luvussa esitellään ser-

vice deskin historiaa ja sitä, kuinka service deskistä on muotoutunut tärkeä osa IT orga-

nisaatioiden liiketoimintaa ja samalla yksi niiden ydintoiminnoista. Neljännessä luvussa 

esitellään automaation käsitettä tutkimuksen kannalta relevantista näkökulmasta, sekä 

esitellään tarkemmin tutkimuksessa eniten esillä olevia automaation sovelluksia. Koska 

automaatiosta sovelluksista haluttiin erityisesti tarkastella ohjelmistorobotiikkaa, tämä 

esitellään omassa alaluvussaan.  

Viidennessä luvussa tuodaan keskeiset käsitteet yhteen ja pyritään vastaamaan lähde-

aineiston avulla tutkimuskysymyksiin. Ensin esitellään tutkimuksessa löydettyjä mene-

telmiä service deskien automatisointiin eri automaation sovellusten avulla, sekä yleisesti 

että esimerkkitapausten kautta, jonka jälkeen käsitellään automatisoinnista löydettyjä 

hyötyjä sekä sitä estäviä tekijöitä. Viimeisessä eli kuudennessa luvussa kootaan tiiviisti 

yhteen tutkimuksen tulokset, tehdään niistä päätelmiä, arvioidaan tutkimuksen luotetta-

vuutta ja onnistumista. Tämän lisäksi siinä esitellään jatkotutkimusmahdollisuudet ja nii-

den tarpeellisuus. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

Kandidaatintyö toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Työssä pyritään 

erilaisten kirjallisuuslähteiden avulla vastaamaan tutkimuskysymykseen. Tutkimusme-

netelmänä käytetään Arlene Finkin (2014) prosessimallia (kuva 2.), joka on luotu tuke-

maan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteuttamista. Finkin prosessimallia on ylei-

sesti käytetty akateemisessa yhteydessä, joten se soveltuu hyvin myös kandidaatintyön 

tueksi. Kandidaatintyö toteutetaan siis kyseisen prosessimallin mukaan seitsemässä vai-

heessa. 

 

 

Kuva 2. Finkin prosessimalli (Muokattu lähteestä Fink 2014) 

 

Finkin (2014) prosessimallin mukaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ensimmäi-

sessä vaiheessa valitaan tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymykset muodostetaan tut-

kimusongelman pohjalta, ja niiden tarkoituksena on ohjata tutkimusta (Fink 2014). Lu-

vussa 1.2. on esitetty kandidaatintyön tutkimuskysymykset. Päätutkimuskysymys on ”Mi-

ten service deskejä voidaan kehittää automaation avulla?”. Alatutkimuskysymykset ovat 

”Mitä hyötyjä on service deskin automatisoinnista?” ja ”Mikä estää service deskien auto-

matisointia?”. 

Finkin (2014) prosessimallin toisessa vaiheessa valitaan tutkimuksen tiedonhaussa käy-

tettävät tietokannat. Tämä on yksi prosessin tärkeimmistä vaiheista (Fink 2014). Ensisi-

jaiseksi tietokannaksi valikoitui Tampereen yliopiston Andor tietokanta, sillä se sisältää 

monipuolisesti eri tietokantojen tietolähteitä. Tämän lisäksi käytössä oli myös Scopus ja 

ScienceDirect, sillä ne sisältävät laajasti etenkin tämän aihepiirin sisältöjä. 
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Prosessin kolmannessa vaiheessa muodostetaan tiedonhaussa hyödynnettävät haku-

sanat ja hakualgoritmit. Nämä muodostetaan tutkimuskysymysten perusteella. Hakusa-

noja muodostaessa tulee huomioida muun muassa sanojen keskinäinen vaihdannaisuus 

ja kielen kääntäminen. (Fink 2014.). Koska tutkimus on rajattu käsittelemään ITIL:n mää-

rittelemää service deskiä, hakulausekkeissa käytetään näitä termejä pääosin yhdessä. 

Taulukkoon 2 on koottu ensimmäisen hakukierroksen hakulausekkeet ja tulokset 

 Hakulausekkeet ja ensimmäisten hakujen tulokset 

Hakusana Andor Scopus ScienceDirect 

”Service Desk” AND ITIL 2 291 49 87 

(”Robotic process automation” OR robotics) 

AND ”service desk” 
385 7 22 

("Robotic process automation" OR robotics) 

AND ITIL 
172 58 49 

"Service desk" AND ITIL AND automation 582 16 48 

 

Neljännessä ja viidennessä vaiheessa seulotaan hakutuloksia eri keinoin. Näin saadaan 

karsittua hakutuloksia sellaisiin määriin, joita on järkevä käydä läpi. Ensin asetetaan ha-

kukriteerit, joita ovat esimerkiksi kieli, aineistotyyppi ja julkaisuvuosi. (Fink 2014.) Koska 

ITIL:n määrittelemä service desk -käsite on esiintynyt kirjallisuudessa vasta muutaman 

vuosikymmenen ajan, rajattiin hakutulokset 2000-luvun julkaisuihin. Myös kielirajauksia 

tehtiin. Tämän jälkeen tehdään metodologinen seulonta, mikä tarkoittaa lähteiden tie-

teellisen laadun sekä tutkimusaiheeseen soveltuvuuden varmistamista (Fink 2014). Me-

todologista seulontaa tehtiin jo ensimmäisessä vaiheessa käyttämällä asiasanoja ”ser-

vice desk” ja ”ITIL”. Koska ensimmäisessä vaiheen hauissa ei tullut kohtuuttoman suuria 

määriä hakutuloksia, päädyttiin olla muokkaamatta hakulausekkeita. Hakua rajattiin kui-

tenkin vielä saatavilla oleviin ja vertaisarvioituihin aineistoihin. Taulukkoon 3 on koottu 

seulontojen jälkeen tehdyn haun tulokset. 

 Seulonnan jälkeisten hakujen tulokset 

Hakusana Andor Scopus ScienceDirect 

”Service Desk” AND ITIL 193 44 39 

(”Robotic process automation” OR robotics) 

AND ”service desk” 
23 7 18 

("Robotic process automation" OR robotics) 

AND ITIL 
54 47 21 

"Service desk" AND ITIL AND automation 54 16 39 
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Taulukosta nähdään, että systemaattisen rajauksen avulla hakutulosten määrä väheni 

huomattavasti. Tuloksissa päästiin sellaisiin määriin, joita on järkevää käydä läpi otsikko- 

ja tiivistelmätasolla.  

Prosessimallin kuudennessa vaiheessa toteutetaan varsinainen kirjallisuuskatsaus (Fink 

2014). Kirjallisuusaineistoon tutustuminen aloitettiin tarkennettujen hakutulosten otsikoi-

hin tutustumisesta. Tämän jälkeen mielenkiintoisista ja osuvimmista julkaisuista luettiin 

tiivistelmät, jonka myötä päädyttiin lukemaan sopivimmat kokonaan läpi ja mahdollisesti 

valitsemaan ne lähdeaineistoon. Tämän lisäksi joidenkin julkaisuiden lähdeluetteloista 

löytyi myös mielenkiintoisia julkaisuja, jotka päätyivät myös tutkimuksen lähdeaineistoon. 

Lähdeaineisto jaettiin aiheen mukaan isommiksi kokonaisuuksiksi, jonka jälkeen niistä 

koitettiin löytää yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  

Finkin (2014) prosessimallin viimeinen eli seitsemäs vaihe on tulosten yhdistäminen. 

Lähdeaineistoja pyrittiin tarkastelemaan mahdollisimman objektiivisesti ja kriittisesti 

omasta työhistoriasta ja näkemyksistä huolimatta. Aineistosta pyrittiin löytämään myös 

eroavia näkemyksiä, jotta saataisiin muodostettua mahdollisimman kattava kuva tarkas-

teltavasta aiheesta.  

2.2 Tutkimusaineisto  

Lopullinen tutkimusaineisto sisälsi 35 julkaisua. Koska sekä ohjelmistorobotiikka että 

service desk ovat syntyneet 2000-luvulla ja kehittyvät jatkuvasti, julkaisut olivat pääosin 

viimeisen 10 vuoden ajalta. Tutkimusaineistosta löytyy mm. vertaisarvioituja artikkeleita, 

tutkimuksia, opinnäytetöitä, verkkojulkaisuja ja kirjoja. 

Taulukkoon 4 on koottu ote lähdeaineistosta. Taulukossa on esitetty ne aineistot, joita 

käytettiin kandidaatintyössä eniten. Erityisen hyödylliseksi osoittautui Sinikallion (2018) 

diplomityö, jossa tutkittiin ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia asiakaspalvelun kehittä-

misessä. Myös IT Service Desk (N.d.) oli todella hyödyllinen, sillä se esitteli sekä service 

deskien historiaa että tulevaisuuden näkymiä. Näiden lisäksi Vuontisvaaran (2019) esi-

tys itSMF:n aamiaisseminaarissa oli hyvin mielenkiintoinen ja itselle ajankohtainen, ja 

tarjosi uusia näkökulmia ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen kandidaatintyön alkuvai-

heessa. 
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 Ote tutkimusaineistosta 

Kirjoittajat Nimi Vuosi Kuvaus 

Farenden, P.  ITIL for Dummies 2011 Farenden kertoo kirjassaan ITIL:n 

periaatteista ja pyrkii selittämään 

ITIL:n eri osia tarkemmin ja selke-

ämmin. 

IT Service Desk  History of IT Service 

Desk & it’s impact on or-

ganizations 

N.d. Artikkeli kertoo service deskien his-

toriasta ja niiden kehityksestä. Kir-

joittajaa tai kirjoitusajankohtaa ei ole 

määritelty. 

Mann, S.  10 Automation and AI 

Tips for Working 

Smarter on the IT Ser-

vice Desk 

2018 Mann kokoaa artikkeliinsa kymme-

nen automaation ja tekoälyn sovel-

lusta, jonka avulla voidaan tehostaa 

organisaation service desk toimin-

taa. 

Sinikallio, M. Ohjelmistorobotiikka 

asiakaspalvelun kehit-

tämisessä 

2018 Sinikallion diplomityössä esitellään 

ohjelmistorobotiikan sovelluksia eri 

organisaatioiden asiakaspalvelun 

kehittämisessä. 

Vuontisvaara, M. Ohjelmistorobotiikan ja 

tekoälyn hyödyntämi-

nen. 

2019 Vuontisvaara oli esittelemässä oh-

jelmistorobotiikan ja tekoälyn hyö-

dyntämistä eri alojen asiakaspalve-

luissa itSMF:n aamiaisseminaarissa 

marraskuussa 2019. 

 

Tutkimusaineistossa oli kuitenkin myös puutteita. Aineistosta ei löydetty kovin paljon 

konkreettisia esimerkkitapauksia siitä, miten organisaation service deskiä on automati-

soitu ja miten se on vaikuttanut service deskin toimintaan. Tutkimusaineistosta ei myös-

kään löydetty juurikaan julkaisuja, joissa aihetta olisi tarkasteltu kriittisesti ja automaation 

negatiivisia vaikutuksia olisi käsitelty kattavasti. Lähteistä suurin osa oli myös verkkojul-

kaisuja, eikä vertaisarvioituja julkaisuja ollut kovin paljon. Tutkimusaineistossa oli mu-

kana myös muutaman opinnäytetyö.  

Vaikka osa julkaisuista perustui pelkästään kirjoittajien omiin näkemyksiin, kirjoittajat oli-

vat kuitenkin kokeneita oman alansa ammattilaisia. Varsinaista tutkimustietoa aiheesta 

ei ole kovin paljon saatavilla, ja kirjoittajien näkemykset pohjautuvat omiin mielipiteisiin 

ja kokemuksiin. Tästä huolimatta tutkimusaineistoa voidaan kuitenkin pitää tässä yhtey-

dessä tarpeeksi luotettavana. Tutkimusaineiston valinnassa pyrittiin myös mahdollisim-

man hyvään objektiivisuuteen ja kriittisyyteen omasta työhistoriasta ja aiheeseen liitty-

vistä näkemyksistä huolimatta.  
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3. SERVICE DESK 

3.1 Service deskin historia 

Keskitetty palvelutuki on kehitetty 1980-luvun lopussa eräänlaiseksi tukirakenteeksi rat-

kaisemaan erilaisia tietotekniikkaan liittyviä ongelmia. Toiminnosta käytettiin silloin ni-

meä IT help desk, ja termiä nähdään edelleen käytettävän eri yhteyksissä. Tämä toiminto 

oli kuitenkin hyvin tekninen ja keskittyi enemmän teknologiaan loppukäyttäjän eli asiak-

kaan sijaan. Tämä näkyi esimerkiksi siten, että ongelman ratkaisuun ei ollut tarkkoja ai-

karajoja, vaan korjaus tehtiin, kun ehdittiin. (Klassen 2018; IT Service Desk N.d.)  

Tämä kuitenkin muuttui, kun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ilmestyi 

tukemaan IT-alan palvelunhallintaa 1990-luvulla (IT Service Desk N.d.). ITIL on koko-

elma tietotekniikan eri käytäntöjä, jotka on luotu helpottamaan ja yhtenäistämään alan 

moninaisia vaatimuksia ja prosesseja (Cassidy 2018). ITIL:n myötä syntyi myös käyttä-

jäkeskeinen palvelutuki IT-alan keskuuteen, joka toimi yrityksen asiakasrajapinnassa ja 

mahdollisti osaltaan IT-alan palvelullistumisen. ITIL alkoi kutsua tätä toimintoa service 

deskiksi. (IT Service Desk N.d.) 

3.2 Service Desk ja ITIL 

ITIL on virallisesti määritellyt service desk toiminnon vuonna 2001, jonka jälkeen siitä on 

tullut yksi IT organisaatioiden ydintoiminnoista (IT Service Desk N.d.). Service desk tar-

joaa yhden kontaktipisteen asiakkaalle, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia siitä, 

keneen pitäisi olla minkäkin asian tiimoilta yhteydessä. Näin voidaan parantaa asiakas-

palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä, sillä asiakas saa helposti apua silloin, kun sitä 

tarvitsee. Tämän lisäksi muiden työ ei jatkuvasti häiriinny, vaan he saavat rauhassa kes-

kittyä häiriöiden korjaamiseen. (Farenden 2011; Torkkeli 2016) 

Palvelutuesta on käytetty eri termejä vuosien varrella. Varsinkin 2000-luvun alussa ter-

mejä IT help desk ja service desk käytettiin osittain sekaisin (Klassen 2018). ITIL on 

kuitenkin suositellut asiakasrajapinnassa toimivasta palvelutuesta käytettäväksi termiä 

service desk (Farenden 2011). Tällä termillä ITIL on halunnut korostaa erityisesti toimin-

non palvelunäkökulmaa, ja erottaa service deskin perinteisemmästä IT help deskistä. 

Termi onkin vakiintunut IT-alalla käyttöön ympäri maailmaa, myös Suomessa. Kyseisen 

tukitoiminnon nimellä ei varsinaisesti kuitenkaan ole väliä sen muodostamisen ja toimin-

nan kannalta, mutta yhteinen käsitteistö auttaa kommunikoitaessa aiheesta. (Torkkeli 

2016) 
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ITIL jaottelee service deskit neljään eri tyyppiin: Paikallinen service desk on sijoitettu 

lähelle käyttäjiä, kun taas keskitetty service desk on keskitetty johonkin tiettyyn paikkaan, 

mutta se palvelee myös muissa paikoissa olevia käyttäjiä. Virtuaalinen service desk on 

niin sanotusti näkymätön sen käyttäjille, eikä ole väliä, missä se fyysisesti sijaitsee. Täl-

lainen service desk on myös helppo muuttaa toimimaan kellon ympäri, jolloin siitä käy-

tetään termiä ”follow-the-sun service desk”. Tällöin Service Deskin henkilökunta sijoite-

taan esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Englantiin ja Intiaan, ja yhteydenotot ohjataan kellon-

ajan mukaan kulloinkin päivystysvuorossa olevaan paikkaan. (Farenden 2011) 

3.3 Service deskin tehtävät organisaatiossa  

Service desk on kehitetty tukemaan IT-organisaatioiden palvelunhallintaa. Service des-

kin yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia keskitettynä yhteydenottopisteenä asiakkaiden 

pyynnöille. Pyyntö voi olla esimerkiksi salasanan resetointi, käyttäjänhallintaan liittyvä 

tehtävä tai järjestelmän päivitys. Service desk voi ottaa pyyntöjä vastaan monella eri 

tavalla, esimerkiksi puhelimen, chatin, sähköpostin tai tikettijärjestelmän kautta. Tiketti-

järjestelmä voi olla osa palvelunhallintajärjestelmää, tai erillinen esimerkiksi pilvessä toi-

miva palvelu. (IT Service Desk N.d.) Service desk voi kuitenkin tehdä organisaatiossa 

paljon muutakin, kuin olla pelkästään keskitetty kontaktipiste asiakkaalle. Siinä missä IT 

help desk huolehtii pelkästään sisään tulevista palvelupyynnöistä, service desk pitää 

myös yllä koko yrityksen IT-infrastruktuuria (Klassen 2018). 

ITIL määrittelee service deskin yksittäiseksi kontaktipisteeksi (engl. single point of con-

tact, SPOC) tarkoittaen keskitettyä yhteydenottopistettä kaikille käyttäjien yhteyden-

otoille. Torkkelin (2017) mukaan määritelmän ulkopuolelle jää kuitenkin paljon. Service 

deskiin ei pelkästään oteta yhteyttä, vaan se toimii tiedon risteymäkohtana sekä organi-

saation sisällä että sen ulkopuolella. Se voi olla yhteydessä myös moneen eri organisaa-

tion sidosryhmistä. Service desk ei myöskään ole pelkästään tiedon välittäjä, vaan sen 

lisäksi se tuottaa, jakaa ja ylläpitää tietoa organisaatiossa. (Torkkeli 2017.) Service desk 

saa tietoa monesta eri paikasta, ja välittää sitä eteenpäin moneen eri paikkaan. Kuvassa 

3 on esitetty esimerkkinä erään Suomessa IT-alalla toimivan organisaation service des-

kin yhteys eri tietolähteisiin ja sidosryhmiin. Kyseinen service desk toimii asiakkaiden 

pääkäyttäjien kontaktipisteenä. Kuvassa nähtävien ryhmien välillä tapahtuu jatkuvasti 

tiedon välitystä, ja service desk on siinä keskisessä roolissa. Service desk ottaa vastaan 

tietoa eri yksiköistä, välittää sitä eteenpäin, sekä hallitsee sitä tietojohtamisen prosessi-

mallin (kuva 1) mallintamalla tavalla. 
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Kuva 3. Service desk tiedon risteymäkohtana 

 

Jotta organisaatio saisi service deskistä kaiken hyödyn irti, on sen tärkeä ymmärtää ser-

vice deskin rooli liiketoimintahyödyn tuottajana. Service deskin tehtävä ei ole pelkästään 

vastailla asiakkailta tulleisiin kysymyksiin, jotta varsinaiset asiantuntijat saisivat keskittyä 

työhönsä. Service desk on tärkeässä roolissa liiketoiminnan tukijana. Se voi esimerkiksi 

varmistaa, että häiriöt eivät aiheuta negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Kun organi-

saatio tunnistaa nämä hyödyt, vaikuttaa se myös service deskin arvostukseen, osaamis-

vaateisiin ja yleensä toiminnon johtamiseen organisaatiossa merkittävästi. (Torkkeli 

2016.) Myös Karkkilan (2017) mukaan service deskin asiantuntijat ovat erikoistuneet 

vuorovaikutukseen liiketoiminnan kanssa. Asiantuntijat eivät pelkästään ratko palvelu-

pyyntöjä, vaan myös valmentavat työntekijöitä hyödyntämään teknologiaa liiketoimin-

nassaan (Karkkila 2017).  

Koska service deskin työntekijät saattavat pitää yllä koko yrityksen IT-infrastruktuuria, 

service desk voi olla myös mukana myös tukemassa, ylläpitämässä ja kehittämässä or-

ganisaation tietoturvaa. Se voi auttaa havaitsemaan mahdolliset haavoittuvuudet ja uh-

kat aikaisessa vaiheessa, sekä aktiivisesti tukea tietoturvan ylläpidossa esimerkiksi te-

kemällä järjestelmien tarvittavat tietoturvapäivitykset. Tällainen ennakoiva toiminta voi 

mahdollisesti säästää organisaation merkittäviltä tappioilta. (Smith 2018) 
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3.4 Service deskien toiminnan kehittäminen  

Service deskillä on lukuisia tehtäviä organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Se on tär-

keä linkki organisaation ja sen asiakkaiden, sekä mahdollisesti myös sen alihankkijoiden 

välillä. Service desk on myös jatkuvan muutoksen alla, kun toimintaa pyritään kehittä-

mään ja tehostamaan. Muutoksen taustalla voi olla organisaatiossa tapahtuvat muutok-

set, tai tekniikan kehittyminen ja automaation tuomat mahdollisuudet. (IT Service Desk 

N.d.) 

Piercy & Rich (2009) ja Laureani et al. (2010) ovat soveltaneet perinteisesti teollisuu-

desta tuttua Lean-ajattelua service desk toiminnassa. Lean-ajattelun mukaan pyritään 

pääsemään eroon tuottamattomasta työstä, jolloin aikaa menee turhaan hukkaan (engl. 

Lean waste). Sekä Piercy & Rich (2009) että ja Laureani et al. (2010) löysivät service 

deskeistä tehtäviä, joiden voidaan ajatella olevan tuottamatonta työtä. Nämä tuottama-

tonta työtä aiheuttavat tehtävät on esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Tuottamatonta työtä sisältävät tehtävät service deskeissä (Muokattu läh-
teistä Piercy & Rich 2009; Laureani et al. 2010) 

 

Esimerkiksi tiedon ja ihmisten tarpeeton liikkuminen nähdään tuottamattomana työnä, 

sillä siihen menee aikaa, joka voitaisiin käyttää johonkin muuhun. Tuottamatonta työtä 

ovat myös erilaiset virheet, jotka voivat aiheuttaa korjaustöitä ja vievät näin asiantuntijan 

aikaa, sekä voivat johtaa asiakastyytyväisyyden laskuun tai jopa asiakkaan menettämi-

seen. Myös esimerkiksi tiedon odottamiseen kuluva aika tai prosessien epätehokkuus 

voidaan nähdä tuottamattomana työnä, joka pitäisi poistaa tai tehostaa. Lean ajattelun 

mukaan service deskeissä on siis tehtäviä, jotka eivät tuota lisäarvoa ja ovat tämän 

myötä turhia.  (Piercy & Rich 2009; Laureani et al. 2010.) Tämä tukee myös näkemystä 

siitä, että service deskien toimintaa tulisi kehittää ja tehostaa. 
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4. AUTOMAATIO JA OHJELMISTOROBOTIIKKA 

4.1 Automaation historia  

Automaatio ei ole uusi keksintö. Organisaatiot ovat automatisoineet manuaalisia toimin-

tojaan 1700-luvun teollisen vallankumouksen ajoista lähtien, kun koneet tulivat korvaa-

maan käsin tehtävät työt (Mann 2018). Automaatio on ajan saatossa ottanut tehtäväk-

seen uusia työtehtäviä, tarkoituksenaan helpottaa ihmisten työntekoa ja tehdä siitä mie-

lekkäämpää. Davenport & Kirby (2015) mukaan automaation saapuminen työpaikoille 

voidaan jakaa kolmeen aikakauteen (kuva 5).   

 

Kuva 5. Automaation kolme aikakautta (Muokattu lähteestä Davenport & Kirby 
2015) 

 

1800-luvulla erilaiset teollisuuskoneet tulivat tekemään vaarallisia ja raskaita töitä, joita 

tehtiin ennen käsin. 1900-luvulla koneet tulivat tehtaista toimistoihin tekemään pitkäve-

teisiä ja aikaa vieviä, rutiininomaisia työtehtäviä. Kone pystyi esimerkiksi suorittamaan 

erilaisia laskutehtäviä ihmistä nopeammin. 2000-luvulla koneet ovat alkaneet tehdä itse 

päätöksiä, ja tekevät sen ihmistä nopeammin, luotettavammin ja paremmin. Ne ovat 

myös tulleet toimistoista ihmisten arkeen. Esimerkiksi lentolippujen hinnat muuttuvat len-

nonvaraussivustoilla jatkuvasti ja automaattisesti kävijädatan perusteella. (Davenport & 

Kirby 2015)  
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Uusia automaation sovelluksia ei ole välttämättä kehitetty kokonaan alusta jokaisella ai-

kakaudella, vaan olemassa olevia koneita on jalostettu paremmiksi ja uusin tehtäviin so-

veltuviksi. Esimerkiksi termi työnkulun automaatio (engl. workflow automation) on esiin-

tynyt ensimmäisen kerran 1920-luvulla. Termiä on kuitenkin alettu käyttää laajemmin 

vasta 1990-luvulla työnkulun automaatio -ohjelmistojen kehittyessä. Nykyään työnkulun 

automaatio -ohjelmisto pystyy esimerkiksi lukemaan lomakkeista erilaisia tietoja, kuten 

yhteystiedot, tallentamaan ne organisaation tietokantaan ja ilmoittamaan asiasta vastaa-

valle työntekijälle. (Ostdick 2016) 

Automaatio on ilmestymisestään asti herättänyt ihmisissä mielenkiinnon lisäksi myös 

pelkoa. Automaatio on koettu uhkana, sillä sen on pelätty syrjäyttävän ihmiset työnteki-

jöinä aiheuttaen laajalti työttömyyttä. Automaatio onkin aiheuttanut jonkun verran työttö-

myyttä historian saatossa, mutta se on myös luonut uusia työpaikkoja. (Autor 2015.) Au-

tomaation tarkoitus on kuitenkin aina ollut palvella ihmistä, ja tehdä sekä työnteosta että 

viime vuosikymmeninä myös ihmisten arjesta helpompaa.  

4.2 Automaation tasot 

Automaatiota ei ole yksiselitteinen käsite, vaan se voi olla olemassa monessa eri muo-

dossa. Termiä automaatio käytetäänkin usein kattokäsitteenä monelle eri teknologialle. 

Automaatiota voi olla yksittäinen skripti käyttäjän omalla koneella, tai se voi kommuni-

koida usean järjestelmän välillä ja olla täysin itseohjautuvaa. (Institute for Robotic Pro-

cess Automation 2015.) Automaation kehittyneisyyttä voidaan kuvata eri tasojen avulla 

(kuva 6). 

 

Kuva 6. Automaation eri tasot (Muokattu lähteestä Institute for Robotic Process 
Automation 2015) 
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Ensimmäisellä eli manuaalisella tasolla automaatiota ei hyödynnetä ollenkaan, vaan teh-

tävät tehdään ihmistyöntekijöiden voimin (Institute for Robotic Process Automation 

2015). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tehtävät tehtäisiin käyttämättä teknologiaa. 

Tehtävät tehdään erilaisia järjestelmiä käyttäen, mutta työnkulkuja ei ole automatisoitu, 

vaan tehtävät tehdään analogisesti. (Lyashok 2017.) Useat lähteet eivät kuitenkaan edes 

määrittele tätä automaation tasoa automaation puuttumisen vuoksi. 

Avustetulla tasolla automaatio toimii ihmisen avustajana ja suorittaa yksittäisiä tehtäviä 

ihmisen ohjeistuksella. Tähän voidaan käyttää erilaisia skriptejä. Usein tällaiset skriptit 

toimivat vain kyseisen käyttäjän koneella. Avustetun automaation tavoitteena on paran-

taa yksittäisen ihmisen tuottavuutta ja työtehoa. (Institute for Robotic Process Automa-

tion 2015) 

Avustamattomalla tai itsenäisellä tasolla automaatio suorittaa kompleksisia, mutta stan-

dardoituja työnkuluista. Työnkulkuja saadaan orkesrtoimalla (engl. orchestrate), eli 

useita yksinkertaisia tehtäviä yhdistelemällä. Tämä voidaan saavuttaa skriptaamalla 

skriptejä, eli tekemällä useita skriptikerroksia päällekkäin. (Institute for Robotic Process 

Automation 2015) 

Ensimmäisessä kolmessa tasossa tapahtuu työn tehostamista automaation avulla. Tä-

män jälkeen automaatio alkaa syrjäyttämään ihmistyövoimaa. Neljännellä eli autonomi-

sella tasolla työtehtävät ulkoistetaan automaatiolle, jolloin ihminen vain valvoo automaa-

tion toimintaa. Automaation hyödyntämisessä ollaan tällä hetkellä siirtymässä tälle ta-

solle, ja sitä pidetäänkin eräänlaisena tavoitetasona. Automaation hyödyntämisessä on 

kuitenkin suuria eroja sekä eri toimialojen että organisaatioiden kesken. (Institute for Ro-

botic Process Automation 2015) 

Viimeisellä eli kognitiivisella tasolla automaatio on itseohjautuvaa, eikä ihmistä tarvita. 

Automaatio pystyy ennakoimaan, korjaamaan virheensä ja oppimaan itsenäisesti. Kog-

nitiivinen taso pitää sisällään esimerkiksi tekoälyn (engl. artificial intelligence, AI) ja ko-

neoppimisen (engl. machine learning) sovelluksia. (Institute for Robotic Process Auto-

mation 2015.)  Institute for Robotic Process Automation (2015) näkee tämän tulevaisuu-

den teknologiana, mutta kognitiivisen tason sovelluksia on jo kehitetty ja olemassa. 

Vaikka laajempi yleistyminen saattaa vielä viedä aikaa, kognitiivisen tason automaatio-

teknologiat ovat kuitenkin lähivuosina yleistymässä. Karjalaisen (2019) mukaan: ”- 2020-

luku muistetaan vuosikymmenenä, jolloin tekoäly, robotisaatio ja esimerkiksi lohkoketjut 

muuttivat ratkaisevasti yhteiskuntaamme ja elämäämme”. Myös Davenport & Kirby 

(2018) mukaan ihmisten tulisi aktiivisesti kartoittaa automaation tarjoamia mahdollisuuk-
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sia. Ei pitäisi miettiä, mitkä kaikki työtehtävät koneet ja automaatio tulevat viemään ihmi-

siltä, vaan mitä kaikkea ihmiset voivat saavuttaa entistä älykkäämpiä koneiden avulla. 

(Davenport & Kirby 2018) 

4.3 Ohjelmistorobotiikka  

Ohjelmistorobotiikalla (engl. robotic process automation, RPA) tarkoitetaan eräänlaista 

palveluautomatiikan ohjelmistoa, jonka tehtävänä on automatisoida yksinkertaisia tieto-

koneella suoritettavia tehtäviä ulkopuolisen ohjelmiston avulla (Sinikallio 2018). Ohjel-

mistorobotti hoitaa strukturoidut tehtävät kustannustehokkaasti, ja korvaa täten rutiinin-

omaisissa ja usein toistuvissa tehtävissä ihmistyöntekijän (Slaby 2012; Fung 2014). 

Ohjelmistorobotiikan juuret juontuvat 1990-luvun alkuun, mutta varsinainen ohjelmisto-

robotiikka-termi on syntynyt vasta 2000-luvun alussa. Ohjelmistorobotiikka perustuu kui-

tenkin erilaisiin automaation sovelluksiin ja teknologioihin, jotka ovat olleet olemassa jo 

paljon pidempään. Näistä tärkeimpiä ovat työnkulun automaatio, ruutukuvan tulkinta 

(engl. screen scraping) ja tekoäly. (Ostdick 2016) 

Ohjelmistorobotti käyttää tietojärjestelmiä ihmisten tavoin erilaisten käyttöliittymien (engl. 

user interface, UI) kautta (Asatiani & Penttinen 2016; Vuontisvaara 2019). Toisin kuin 

perinteiset ohjelmistot, jotka kommunikoivat eri järjestelmien kanssa back endin eli oh-

jelmointikerroksen kautta, ohjelmistorobotit integroidaan järjestelmien välille front endin 

eli esityskerroksen avulla. Ohjelmistorobotti myös reagoi herätteisiin tietokoneen näy-

töllä, sen sijaan että se kommunikoisi järjestelmän ohjelmointirajapinnan (API) kautta. 

(Asatiani & Penttinen 2016.) Koska ohjelmistorobotti toimii käyttöliittymätasolla, sen käyt-

töönotto ei vaadi muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin tai niiden sovellusrajapintoihin. 

Tämän vuoksi ohjelmistorobotiikka tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun au-

tomatisointiin. (Tamminen 2016) 

Ohjelmistorobotti työskentelee siis etätyöntekijän tavoin. Se tekee työtehtävät ihmisen 

tavoin yksi tehtävä kerrallaan, mutta se voi tehdä niitä myös eri sykleissä, prosesseissa, 

tai eri kestoisina.  Ihmiseen verrattuna ohjelmistorobotti on parempi työntekijä, sillä se 

suorittaa tehtävät nopeammin ja tarkemmin, eikä väsy tai tarvitse taukoja. Ohjelmistoro-

botti ei myöskään tee virheitä siinä missä ihminen, tai unohda oppimaansa. Sen koulut-

taminen eri tehtäviin on tämän vuoksi nopeaa ja kustannustehokasta. (Vuontisvaara 

2019.) Myös pitkällä aikavälillä ohjelmistorobotti tarjoaa yrityksille suuria kustannussääs-

töjä. Burgessin (2015) mukaan ohjelmistorobottiin kuluvat kustannukset ovat vain yhdek-

säsosa kokoaikaisen ihmistyöntekijän kustannuksista.  
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Vuontisvaaran (2019) mukaan ohjelmistorobotti on parhaimmillaan sellaisissa tehtä-

vissä, jotka ovat usein toistuvia ja sääntöperusteisia. Ihmistyöntekijän korvaaminen oh-

jelmistorobotilla kannattaa etenkin silloin, kun tehtävä on erityisen virhealtis ja volyymil-

taan suuri tai vaihteleva, kausiluonteinen tai vaikeasti ennustettava. Myös silloin, kun 

tehtävän voi suorittaa toimistoajan ulkopuolella tai siinä käytetään useampaa järjestel-

mää rinnakkain, ohjelmistorobotti on hyvä vaihtoehto. (Vuontisvaara 2019.) Myös Lacity 

et al. (2015) on esittänyt, että ohjelmistorobotiikan avulla automatisoitaviksi soveltuvat 

erityisesti sellaiset tehtävät, jotka ovat volyymiltaan suuria tai erityisen kompleksisia. La-

city et. al. käyttää tästä termiä automatisoitava vyöhyke (engl. automatable band), joka 

esittää automatisoitaviksi soveltuvat tehtävät työtehtävien volyymin ja kompleksisuuden 

suhteen (kuva 7). Vaikka tämä pätee erityisesti ohjelmistorobotiikkaan, on se myös mui-

den automaation sovelluksien tapauksessa relevantti. (Lacity et al. 2015) 

 

 

Kuva 7. Automatisoitaviksi soveltuvat tehtävät (Muokattu lähteestä Lacity et al. 
2015) 

 

Muiden automaation sovellusten tavoin myös ohjelmistorobotiikka voi olla eri tasoista. 

Mitä korkeamman tason ohjelmistorobotiikan ratkaisu on kyseessä, sitä suurempi vaiku-

tus sillä on organisaation liiketoimintaan. Ohjelmistorobotiikka jaetaan yleisesti neljään 

tasoon (kuva 8): avustettu (engl. assisted RPA), itsenäinen (engl. unassisted RPA), au-

tonominen (engl. autonomous RPA) ja älykäs (engl. cognitive RPA). (AIMDek Technolo-

gies 2018.) Tasot ovat pitkälti yhteneväiset automaation tasojen (kuva 6) kanssa. 
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Kuva 8. Ohjelmistorobotiikan tasot (Muokattu lähteistä Lyashok 2017; AIMDek 
Technologies 2018) 

 

Ensimmäisellä tasolla avustettu ohjelmistorobotti eli RPA 1.0 toimii käyttäjän tietoko-

neella, suorittaen esimerkiksi yksinkertaisia kopio ja liitä -toimintoja. Ihminen toimii siis 

pääasiallisena työntekijänä, ja ohjelmistorobotti eräänlaisena assistenttina. Toisella ta-

solla itsenäinen ohjelmistorobotti eli RPA 2.0 toimii itsenäisesti, eikä sen toimintaa tar-

vitse jatkuvasti valvoa. Ihminen kuitenkin edelleen määrittää ohjelmistorobotin tehtävät 

ja hallinnoi sen toimintaa, ja hoitaa osan työtehtävistä itse. RPA 2.0 nähdään kuitenkin 

jo virtuaalisena työntekijänä assistentin sijaan. (Lyashok 2017; AIMDek Technologies 

2018) 

Autonominen ohjelmistorobotti eli RPA 3.0 käyttää jo hyväkseen tekoälyä. Se pystyy te-

kemään suurimman osan töistä itsenäisesti, mutta tarvitsee ihmistä kouluttamaan ja 

avustamaan sitä tarvittaessa. Se ei kuitenkaan pysty käsittelemään strukturoimatonta 

dataa, toisin kuin älykäs ohjelmistorobotti eli RPA 4.0. Älykäs ohjelmistorobotti hyödyn-

tää toiminnoissaan muun muassa tekoälyä ja koneoppimista, sekä se pystyy käsittele-

mään luonnollista kieltä. Se pystyy toimimaan täysin itsenäisesti, tehden päätöksiä ja 

oppien uutta, ja pystyy valvomaan omaa toimintaansa. Mitä korkeamman tason RPA on 

kyseessä, sitä enemmän se vaikuttaa liiketoimintaan. (Lyashok 2017; AIMDek Techno-

logies 2018) 
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5. AUTOMAATION HYÖDYNTÄMINEN SERVICE 
DESKISSÄ 

5.1 Service desk automatisoinnin kohteena  

Kuten organisaatioilla yleisesti, myös service deskeillä on jatkuva paine saada enemmän 

aikaan vähemmällä. Toimintaa pyritään jatkuvasti tehostamaan, jolloin asioita pitäisi 

tehdä nopeammin, paremmin ja halvemmalla. Service deskin tulisi pitää yllä ja parantaa 

asiakastyytyväisyyttä, reagoida ja löytää ratkaisu pyyntöihin nopeammin, samaan aikaan 

kun resursseja ja budjettia saatetaan karsia. (Mann 2018.) Tämä kaikki on kuitenkin 

mahdollista toteuttaa yhtä aikaa, mutta siihen tarvitaan avuksi automaatiota (Krishnan & 

Ravindran 2017). 

Service desk on erittäin potentiaalinen automatisoinnin kohde, sillä se käsittelee saman-

laisia pyyntöjä toistuvasti. Tällaisia pyyntöjä ovat esimerkiksi salasanan resetoinnit ja 

erilaisten käyttäjähallinnan tehtävät. Tämän lisäksi service desk tekee rutiinityötä tiket-

tien elinkaarenhallinnan ja prosessoinnin kanssa. Tästä syystä service deskin automati-

sointi on järkevää, ja se on myös yksi helpommista ja tuottavimmista paikoista aloittaa 

automatisointi organisaatiossa. (Mann 2018; Nag 2018; Kozlov 2019) Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, että service desk kannattaisi automatisoida kokonaan. Automaation 

pohjimmainen tarkoitus ei ole leikata resursseja, vaan käyttää olemassa olevia resurs-

seja tehokkaammin hyödyksi (Karkkila 2017; Krishnan & Ravindran 2017; Nag 2018). 

Automaation potentiaalit on tunnistettu myös service deskien keskuudessa. Esimerkiksi 

Service Desk Instituutti (Service Desk Institute, SDI) on tutkinut service deskien automa-

tisointia ja sen vaikutuksia service deskien toimintaan. Bayesin (2017) koostamasta “A 

View From the Frontline” -raportista käy ilmi, että kysymykseen “Mitkä ovat service des-

kinne top 5 prioriteetit seuraavalle 12 kuukaudelle?” 70 % kyselyyn vastanneista vastasi 

automaatio. Myös Arasmon & Kekkosen (2018) opinnäytetyössä kaikki tutkimukseen 

osallistuneet yritykset olivat samaa mieltä automaation tärkeydestä service deskeille. 

Automaation tuomien mahdollisuuksien ja potentiaalin lisäksi myös automatisoimatto-

muuden riskit on tunnistettu yrityksissä. Sinikallion (2018) diplomityössä yritykset olivat 

melko yksimielisiä siitä, että ilman automaatiota riski menettää joko kilpailuetua tai koko 

liiketoimintaa kustannustehokkaampaan paikkaan on erittäin suuri.  
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5.2 Ohjelmistorobotiikan käyttö service deskeissä  

Koska service desk käsittelee toistuvasti samantapaisia pyyntöjä, ja useimmat niistä on 

hyvin säännönmukaisia, ohjelmistorobotiikka soveltuu hyvin service deskien automati-

sointiin. Service Desk Instituutin (2019) mukaan ohjelmistorobotiikasta onkin tullut tärkeä 

osa IT organisaatioiden palvelunhallintaa. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan helposti 

automatisoida service deskien manuaalisia, usein toistuvia tehtäviä (Kozlov 2019; Vuon-

tisvaara 2019). Service deskin automatisoinnissa voidaan käyttää myös ohjelmistorobo-

tiikan eri tasoja eri tehtävissä. 

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi pyyntöjen vastaanottamisessa, nii-

den ratkaisemisessa, sekä niiden elinkaarenhallinnassa (Kozlov 2019; Vuontisvaara 

2019). Esimerkiksi eräs yhdysvaltalainen organisaatio otti ohjelmistorobotin käyttöön 

service deskissään, jonka myötä toiminta tehostui huomattavasti. Ohjelmistorobotti pys-

tyi vastaamaan 62 000 puheluun kuukaudessa, sekä ratkaisemaan yli 60 % kaikista on-

gelmista ilman ihmistyöntekijän apua. (Burgess 2015.) Ohjelmistorobotti voi tehdä myös 

esimerkiksi käyttäjänhallintaan liittyviä tehtäviä, kuten lisätä, päivittää tai poistaa henki-

löiden käyttäjätunnuksia eri järjestelmistä. Se voi hoitaa myös käyttäjien salasanojen uu-

simispyynnöt. (Kozlov 2019; Vuontisvaara 2019) 

Sinikallion (2018) diplomityössä tutkittiin ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä eri yrityk-

sissä. Mukana oli asiakaspalveluun erikoistunut yritys, jonka puhelinpalvelutukea auto-

matisoitiin ohjelmistorobotiikan avulla. Ohjelmistorobotti ohjelmoitiin muun muassa aut-

tamaan puheluraportin täyttämisessä, varmistamaan, että kaikista puheluista on tallen-

tunut tallenne, sekä auttamaan sähköpostitse tulleen tilauksen tekemisessä. Ohjelmis-

torobotin avulla työtehtävät nopeutuivat ja aikaa säästyi, epämielekkäät ja toistuvat teh-

tävät poistuivat, sekä mahdollisten virheiden havaitseminen nopeutui ja niihin löydettiin 

ratkaisu ennen, kuin suurempia ongelmia ehti ilmetä. (Sinikallio 2018) 

Tehtävän ei tarvitse olla standardoitu, jotta se olisi ohjelmistorobotille soveltuva. Ohjel-

mistorobotti voi esimerkiksi hoitaa häiriöviestintää ohjaamalla häiriöviestit oikeille henki-

löille. Henkilöihin saattaa tulla päivän aikana useita muutoksia, mutta ohjelmistorobotti 

voidaan ohjelmoida lukemaan tieto sen hetkisestä päivystäjästä. Näin ihmisellä ei mene 

työaikaa tiedon etsimiseen ja viestin eteenpäin viemiseen, minkä lisäksi ohjelmistorobotti 

tekee tämän kaiken paljon ihmistä nopeammin. Näin myös häiriöviesti saavuttaa oikean 

ihmisen lyhyemmässä ajassa, jolloin häiriö voidaan korjata nopeammin ja siitä aiheutu-

vat haitat pienenevät. (Vuontisvaara 2019)  
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Ohjelmistorobotti voi myös hoitaa SLA:n (Service Level Agreement) mukaisen raportoin-

nin eri sidosryhmille, kuten asiakkaille ja alihankkijoille. Raportti voi sisältää koosteen 

esimerkiksi palveluiden käytöstä ja käyttöasteesta. Koosteesta voi käydä ilmi myös esi-

merkiksi yhteenottojen määrä ja niiden ratkaisuajat. Tällainen raportointi nostaa asiakas-

palvelun laatua ja läpinäkyvyyttä, ja se on helppo ja yksinkertainen toteuttaa ohjelmisto-

robotin avulla. (Vuontisvaara 2019) 

5.3 Muiden automaation sovellusten hyödyntäminen  

Myös muita automaation sovelluksia voidaan käyttää service deskin automatisoinnissa. 

Usein ratkaisuissa voidaankin hyödyntää automaation eri sovelluksia yhdessä. Esimer-

kiksi tekoäly voi vastata asiakkaan kysymykseen, jos kysymys löytyy usein kysyttyjen 

kysymysten listalta, ja näin tehostaa tiedon jakelua. Koneoppimisen avulla tätä voidaan 

jalostaa siten, että tekoäly ei etsi jokaista vastausta erikseen järjestelmästä, vaan oppii 

itse vastaukset kysymyksiin ja tallentaa vastaukset omaan muistiinsa. (Mann 2018.) 

Myös Vuontisvaara (2019) esittää, että koneoppimista voidaan hyödyntää service des-

kissä. Historiadataa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi saapuvien palvelupyyntöjen oh-

jaamisessa eteenpäin asiantuntijoiden ratkaistavaksi. (Vuontisvaara 2019) 

Automaatiota voidaan toteuttaa myös alemmilla tasoilla. Esimerkiksi erilaisia skriptejä 

voidaan hyödyntää service deskin automatisoinnissa. Krishnan & Ravindranin (2017) ta-

paustutkimuksessa eri järjestelmiin integroituja PowerShell skriptejä käytettiin muun mu-

assa asiakkaiden pyyntöjen vastaanottamiseen, sekä tikettien prioriteetin arvioimiseen 

ja asiantuntijalle ohjaamiseen. Niiden avulla myös kommunikoitiin tarvittaessa asiak-

kaalle pyynnön etenemisestä. Osaan näistä oli myös yhdistetty koneoppimisen ratkai-

suja. (Krishnan & Ravindran 2017) 

Erilaiset palvelunhallintajärjestelmät tarjoavat myös omia lisäosia tehtävien automati-

sointiin. Esimerkiksi laajasti service deskien käytössä oleva Atlassianin Jira-palvelunhal-

lintaohjelmisto tarjoaa lisäosan Automation for Jira, johon käyttäjä pystyy itse määritte-

lemään erilaisia automaatioita yksinkertaisen käyttöliittymän avulla. Automation for Jira 

-lisäosan avulla pyynnöt voidaan ohjata automaattisesti eteenpäin esimerkiksi kom-

ponentin tai kiireellisyyden perusteella, tai automatisoida työnkulkuja. (Atlassian 2020) 

Aina tehostamisen ei tarvitse tapahtua automaation avulla, vaan siinä voidaan käyttää 

hyväksi myös muita järjestelmiä, esimerkiksi erilaisia itsepalveluportaaleita, joita ihmiset 

ovat tottuneet käyttämään. Itsepalveluportaaleiden toimintaa voidaan kuitenkin tehostaa 

automaation avulla. On havaittu, että yhdistämällä tekoäly erilaisiin itsepalveluportaalei-

hin pystytään ratkaisemaan yli 50 prosenttia service deskiin tulevista palvelupyynnöistä. 
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Lähitulevaisuudessa tämä luku voi kasvaa jopa yli 80 prosenttiin. (Karkkila 2018.) Esi-

merkiksi chatbot voi vastailla asiakkaiden kysymyksiin, jolloin voidaan käyttää hyväksi 

tekoälyä ja koneoppimista. Tekoäly voi myös automaattisesti päivittää ja hallita tietoa 

järjestelmässä, ja esimerkiksi parantaa asiakkaan käyttökokemusta erilaisten älykkäiden 

hakujen ja ehdotusten avulla. (Mann 2018) 

5.4 Automatisoinnin hyödyt  

Tutkimuksessa löydettiin monenlaisia hyötyjä service deskin automatisoinnista. Hyödyt 

ulottuivat työntekijästä koko organisaatioon sekä sen asiakkaisiin asti. Tutkimuksessa 

löydetyt hyödyt on esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Service deskin automatisoinnin hyödyt (Muokattu lähteistä Tamminen 
2016; Karkkila 2017; Krishnan & Ravindran 2017; Mann 2018; Nag 2018; Koz-

lov 2019; Vuontisvaara 2019) 

 

Krishnan & Ravindran (2017) esittävät, että automaatio mahdollistaa service deskien toi-

minnan tehostumisen. Myös Mann (2018) ja Kozlov (2019) ovat asiasta samaa mieltä. 

Automaatio-ohjelmistot työskentelevät huomattavasti ihmistyöntekijää nopeammin, ja ne 

voidaan ohjelmoida työskentelemään kellon ympäri. Ne eivät myöskään väsy tai tarvitse 

taukoja ihmisen tavoin, ja ovat helpommin muokattavissa ja kehitettävissä paremmiksi. 
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Automaatio-ohjelmisto on myös organisaatiolle edullisempi vaihtoehto kuin ihmistyönte-

kijä. (Krishnan & Ravindran 2017; Mann 2018; Kozlov 2019.) Esimerkiksi Burgessin 

(2015) mukaan ohjelmistorobottiin kuluvat kustannukset ovat vain yhdeksäsosa kokoai-

kaisen ihmistyöntekijän kustannuksista. Automaation avulla saadaan siis enemmän ai-

kaan pienemmillä kustannuksilla, vaikka se vaatiikin aluksi investointia. Toiminnan te-

hostuminen ja kustannussäästöt tulevat esille etenkin pitkällä aikavälillä. (Krishnan & 

Ravindran 2017; Mann 2018; Kozlov 2019)  

Mann (2018) ja Kozlov (2019) näkevät myös, että asiakastyytyväisyyttä voidaan paran-

taa automaation avulla. Koska automaatio mahdollistaa ongelmien ratkaisemisen nope-

ammin, asiakkaat saavat nopeammin apua ongelmiinsa. Pyyntöjä ei myöskään ehdi ka-

saantumaan jonoiksi, jolloin ongelmiin ehditään reagoida heti ja ne ehditään ottamaan 

nopeammin työn alle. Automaatio myös helpottaa asiakkaiden palvelua vuorokauden 

kaikkina aikoina, jolloin asiakas saa aina apua silloin, kun sitä oikeasti tarvitsee. (Mann 

2018; Kozlov 2019.) Tammisen (2016) mukaan tämän lisäksi niin sanottujen inhimillisten 

virheiden määrä vähenee, sillä automaatio ei ole yhtä virhealtis kuin ihminen. Myös Mann 

(2018) on asiasta samaa mieltä. Virheiden väheneminen myös osaltaan parantaa asia-

kastyytyväisyyttä (Tamminen 2016; Mann 2018). 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että service desk kannattaisi automatisoida kokonaan. 

Automaation tarkoitus ei ole leikata resursseja, vaan käyttää olemassa olevia resursseja 

tehokkaammin hyödyksi. Automaation avulla voidaan vapauttaa asiantuntijoiden aikaa 

vaativampiin pyyntöihin ja monimutkaisempiin tehtäviin. (Karkkila 2017; Krishnan & Ra-

vindran 2017; Nag 2018). Vuontisvaaran (2019) mukaan asiantuntijoiden työajan siirty-

minen rutiinitöistä mielekkäämpiin ja tuottavampiin töihin lisää myös työntekijöiden työ-

tyytyväisyyttä ja motivaatiota. Myös Kozlov (2019) näkee automaation lisäävän työnteki-

jöiden työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. Asiantuntijoiden työajan vapautuminen organi-

saation käyttöön voi myös osaltaan helpottaa IT-alalla jatkuvasti vallitsevaa osaajapulaa, 

ja auttaa pitämään osaavat työntekijät organisaatiossa (Kozlov 2019). 

Tutkimuksen mukaan organisaatiot hyötyvät siis service deskien automatisoinnista mo-

nin tavoin. Työntekijöiden vapauttaminen rutiinitehtävistä mahdollistaa myös asiantunti-

joiden hyödyntämisen muissa tehtävissä. Nämä vaativammat tehtävät ovat usein myös 

tuottavampi yritykselle. Automaation avulla service deskeissä saadaan enemmän aikaan 

pienemmillä kustannuksilla, joten pitkällä aikavälillä siitä syntyy merkittäviä kustannus-

säästöjä organisaatiolle.  
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5.5 Automatisoinnin esteet ja riskit 

Vaikka service deskin automatisointi on todettu kannattavaksi ja siitä näkyy olevan sel-

keitä hyötyjä organisaatiolle, automaatio ei ole kuitenkaan vielä kovin yleisesti käytössä 

service deskien keskuudessa. Tähän on olemassa monia eri syitä. Kuvassa 10 on esi-

tetty tutkimuksessa löydettyjä esteitä service deskien automatisoinnille, sekä automati-

soinnista aiheutuvia riskejä organisaatiolle. Koska löydetyt riskit vaikuttavat osittain es-

teisiin, on niitä mielekästä tarkastella rinnakkain. 

 

Kuva 10.  Service deskin automatisoinnin riskit ja esteet (Muokattu lähteistä Koleh-
mainen 2016; Arasmo & Kekkonen 2018; Sinikallio 2018; Nag 2018) 

 

Arasmo & Kekkonen (2018) tutkivat opinnäytetyössään service deskien tulevaisuuden 

trendejä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kohdeyrityksissä moni asiantuntija koki organi-

saatioiden rohkeuden lähteä kokeilemaan ja kehittämään uusia teknologioita vähäiseksi 

(Arasmo & Kekkonen 2018). Tämä usein johtaa myös service deskien kehittämisen hi-

dastumiseen, ja voi olla syy sille, miksi automaatiota ei ole otettu käyttöön, vaikka sen 

potentiaalit onkin tunnistettu. Asiantuntijat kokivat myös, ettei automaation mahdollisuuk-

sista ole olemassa tarpeeksi tutkimustietoa, mikä osaltaan vaikuttaa myös organisaatioi-

den rohkeuteen. Näiden lisäksi myös organisaation ja koko Suomen taloustilanteen ko-

ettiin rajoittavan investointeja automaatioon. (Arasmo & Kekkonen 2018) 

Sinikallion (2018) diplomityössä haastateltiin ohjelmistorobotiikan erikoistuneen Provad 

Oy:n kehitysjohtajia, joiden mukaan organisaatiot odottavat helposti myös parempaa 

hetkeä automatisoinnille, ajatellen että sen aika on joskus tulevaisuudessa. Tämä on 

luultavasti myös yhteydessä Arasmon & Kekkosen (2018) opinnäytetyössä havaittuun 
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organisaatioiden rohkeuteen. Tällainen odottamisen strategia on kuitenkin riski, sillä hy-

vät liiketoimintamahdollisuudet menevät silloin helposti ohi. Esimerkiksi asiakaspalvelu-

tapahtumasta saatetaan jättää dataa keräämättä, vaikka se olisi helposti saatavilla, 

koska ei tiedetä miten sitä voisi kyseisellä hetkellä hyödyntää. (Sinikallio 2018) 

Nag (2018) puolestaan näkee muutosvastarinnan haasteeksi automaation hyödyntämi-

selle. Usein muutosvastarinta liittyy pelkoon työpaikkojen menettämisestä automaatiolle. 

Vaikka automaation tarkoitus ei ole korvata ihmistyöntekijää, on työpaikkojen menetys 

automaatiolle silti mahdollista. Esimerkiksi yhdysvaltalaisyritys, joka otti menestyksek-

käästi ohjelmistorobotin käyttöön service deskissään, päätyi irtisanomaan sopimuksen 

toimittajan kanssa, jolle heidän service desk toimintonsa oli aikaisemmin ulkoistettu (Bur-

gess 2015). Työntekijöiden huoli on siis relevantti. Muutosvastarintaan voidaan kuitenkin 

vaikuttaa koulutuksen ja organisaatiokulttuurin keinoin. Kun käyttäjät, oli se sitten työn-

tekijä tai asiakas, huomaavat automaation tuomat hyödyt ja kuinka automaatio helpottaa 

heidän elämäänsä, he hyväksyvät myös muutoksen helpommin. (Nag 2018)  

Siinä missä ohjelmistorobotiikka ei ole kovin virhealtista, ja sen nähdään vähentävän 

virheiden määrää (Tamminen 2016; Mann 2018), yhdistettynä esimerkiksi kuvantunnis-

tukseen virheiden määrä voi jopa kasvaa. Sinikallion (2018) diplomityössä kävi ilmi, että 

virheiden ja kustannusten nousu nähtiin automatisoinnin riskeinä. Tämän myötä uskottiin 

myös, että virhetilanteista syntyvät reklamaatiot lisääntyisivät, mikä heijastuisi suoraan 

palvelutason ja asiakastyytyväisyyden laskuun (Sinikallio 2018). Vaikka osa automaatio-

ohjelmistosta toimisi siis hyvin, ei olisi virhealtis ja olisi erittäin kustannustehokas, jokin 

toinen osa voi kumota automaatiosta saatavat hyödyt. Tästä voidaan myös päätellä, että 

mitä korkeammalla automaation tasolla ollaan, sitä virhealttiimpaa se on. Koska ohjel-

mistorobotti tekee tehtäviä moninkertaisella nopeudella ihmiseen verrattuna, virheen sat-

tuessa vahinko on myös heti huomattavasti suurempi (Kolehmainen 2016). Nämä riskit 

luultavasti myös vaikuttavat myös Arasmon & Kekkosen (2018) tutkimuksessa havait-

tuun organisaatioiden rohkeuteen kokeilla uusia teknologioita. 

Silloin, kun tehtävät ovat usein toistuvia ja säännönmukaisia, tehtävien automatisointi 

esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla on hyvä vaihtoehto. Ohjelmistorobotille soveltu-

vat tehtävät tulisi kuitenkin määritellä ennalta hyvin ja arvioida tehtävien soveltuvuutta 

sekä tarpeellisuutta. (Kolehmainen 2016.) Automaatioratkaisuita ei tulisi tehdä pelkäs-

tään tehokkuushyötyjä silmällä pitäen. Tällöin on riski päätyä tilanteeseen, jossa organi-

saatiolla on todella tehokkaasti hoidettu työvaihe, jota ei kuitenkaan enää tarvita tai joka 

ei tuota organisaatiolle lisäarvoa. Sen sijaan automaation tulisi ohjata kehitystä, ja se 

pitäisi suunnitella palvelemaan tulevaisuudessa eteen tulevia tarpeita esimerkiksi muu-

taman vuoden tähtäimellä. (Sinikallio 2018)  
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5.6 Yhteenveto 

Service desk on hyvin potentiaalinen automaation kohde, mikä on tunnistettu myös se-

rivce deskien keskuudessa. Service deskien automatisoinnissa voidaan käyttää sekä 

ohjelmistorobotiikkaa että muita automaation sovelluksia, tai jopa molempia yhdessä. 

Automaation eri tasoja voidaan hyödyntää service deskeissä eri tavoin, esimerkiksi joko 

automatisoimalla tehtävä yhden skriptin avulla, tai yhdistelemällä tekoälyä ja koneoppi-

mista erilaisissa itsepalveluportaaleissa. Kuvassa 11 esitetään yhteenveto potentiaali-

sista automatisoitavista tehtävistä, automaatiosta saatavista hyödyistä ja riskeistä, joita 

automaation käyttöönottoon liittyy, sekä automaatiota organisaatioissa estävät tekijät. 

 

Kuva 11.  Service deskin automatisointi – yhteenveto (Muokattu lähteistä Tammi-
nen 2016; Kolehmainen 2016; Karkkila 2017; Krishnan & Ravindran 2017; 
Arasmo & Kekkonen 2018; Mann 2018; Sinikallio 2018; Nag 2018; Kozlov 

2019; Vuontisvaara 2019) 

 

Service deskissä näyttää olevan monia tehtäviä, jossa voidaan hyödyntää erilaisia auto-

maation sovelluksia. Tehtävät ovat yleensä usein toistuvia tai vaativat manuaalista työtä, 

eivätkä ole kovin kompleksisia. Täten ne eivät myöskään ole yleensä kovin motivoivia 

työntekijälle. Useimmat tehtävistä ovat automatisoitavissa alemman tason automaation 

avulla, mutta osaan vaaditaan kuitenkin myös korkeamman tason automaatiota. Auto-
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maation taso vaikuttaa osittain myös siitä saataviin liiketoimintahyötyihin – toiminta te-

hostuu sitä enemmän, mitä korkeampitasoista automaatio on. Toisaalta tällöin myös au-

tomaatiosta aiheutuvat riskit ovat suuremmat. 

Tutkimusaineistosta löytyy myös paljon erilaisia hyötyjä, joita voidaan saavuttaa auto-

maation avulla, ja jotka ulottuvat yksilöstä koko organisaatioon. Näiden lisäksi service 

deskin automatisoinnista aiheutuu myös erilaisia riskejä. Automaatiosta saatavissa hyö-

dyissä ja siitä aiheutuvissa riskeissä nähdään olevan myös jonkun verran ristiriitaisuuk-

sia. Esimerkiksi työntekijätyytyväisyyden esitetään nousevan automaation avulla, mutta 

toisaalta automaatiosta aiheutuvien irtisanomisten mahdollisuutta ei voida täysin kiistää. 

Automaation nähdään myös laskevan virheiden määrää, mutta toisaalta se voi myös 

nostaa sitä. Tämä puolestaan voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti asiakas-

tyytyväisyyteen. Automaatio voi myös tehostaa toimintaa ja aiheuttaa näin merkittäviä 

kustannussäästöjä, mutta vääriä tehtäviä automatisoimalla vaikutus voi olla päinvastai-

nen. Organisaatiot kokevat myös kustannusten nousun automaation hyödyntämisen ris-

kinä, vaikka kustannussäästöt on yleisesti koettu automaatiosta aiheutuvaksi hyödyksi. 

Automaation potentiaaleista huolimatta sitä ei ole kuitenkaan otettu vielä kovin laajasti 

käyttöön service deskien keskuudessa. Automaation käyttöönottoa estää organisaatioi-

den rohkeus investoida uusiin teknologioihin, mihin automaatiosta aiheutuvat riskit sekä 

tutkimustiedon puute osittain vaikuttavat. Usein organisaatiot myös siirtävät investointeja 

myös tulevaisuuteen, ja etenkin automaatio nähdään vasta tulevaisuuden mahdollisuu-

tena. Tämäkin saattaa olla heijaste rohkeuden puutteesta. Myös taloustilanne ja muu-

tosvastarinta nähdään estävän automaation hyödyntämistä service deskeissä.  

Ristiriitaisuudet selittyvät osittain empiirisen tutkimuksen puutteella. Moni riskeistä on or-

ganisaatioiden itse arvioimia, eikä taustalla ole välttämättä konkreettista kokemusta au-

tomaation käyttöönotosta. Myös osa hyödyistä voi olla hypoteettisia, ja perustua loogisiin 

ajatteluketjuihin. Tutkimustiedon lisääntyminen voisi siis selkeyttää automaatiosta saa-

tavia hyötyjä, siihen liittyviä riskejä, sekä poistaa käyttöönoton esteitä organisaatioissa. 

Löydetyt hyödyt ovat kuitenkin melko johdonmukaisia eri lähteiden välillä, kun taas riskit 

perustuvat yleisesti vain yhteen lähteeseen. Tämän perusteella voitaisiin siis todeta, että 

service deskien automaation potentiaalit ovat suuret, ja siitä saatavat hyödyt näyttävät 

myös olevan riskejä suuremmat, joten organisaatioiden tulisi rohkeasti lähteä ottamaan 

näitä mahdollisuuksia käyttöön. 

 



28 
 

6. PÄÄTELMÄT 

6.1 Tutkimuksen tulokset 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella service deskejä kannattaisi lähteä kehittämään eri-

laisten automaation sovellusten avulla. Koska service desk käsittelee samankaltaisia 

pyyntöjä toistuvasti, erilaiset automaation sovellukset soveltuvat hyvin käytettäväksi ser-

vice deskeissä. Se on myös yksi potentiaalisimmista kohteista aloittaa automatisointi or-

ganisaatiossa.  

Automaation sovelluksista löytyi erilaisia vaihtoehtoja service deskien tehtävien automa-

tisoimiseen. Automaatiota voidaan tehdä myös eri tasoilla. Se voi toimia pelkästään työn-

tekijän apuna tehtävissä, tai se voi suorittaa tehtävät itsenäisesti ihmistyöntekijän val-

vonnassa. Ohjelmistorobotiikkaa, tekoälyä ja koneoppimista yhdistelemällä saadaan ai-

kaan korkein automaation taso, jolloin automaatio pystyy itsenäisesti tekemään työteh-

tävät, oppimaan uutta ja korjaamaan omat virheensä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että service deskien toimintaa voidaan tehostaa automaation 

avulla. Tikettejä voidaan ratkoa entistä nopeammin olemassa olevilla resursseilla. Te-

hostumisen myötä myös asiakastyytyväisyys paranee, sillä asiakas saa nopeammin rat-

kaisun ongelmaansa. Automaation myötä myös inhimillisten virheiden määrä vähenee, 

jolloin asiakas ei joudu myöskään kärsimään näistä. 

Service deskien automatisoinnin tavoitteena ei ole korvata kokonaan ihmistyöntekijöitä, 

vaan vapauttaa asiantuntijoiden työaikaa rutiinitöistä muihin tehtäviin. Automaation teh-

dessä yksinkertaiset rutiinitehtävät, työntekijä voi käyttää aikaa mielekkäämpien ja haas-

tavampien tehtävien suorittamiseen. Tutkimuksessa havaittiinkin, että automaatio voi li-

sätä asiakastyytyväisyyden lisäksi myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. 

Organisaatiot hyötyvät service deskien automatisoinnista siis monin tavoin. Työntekijöi-

den vapauttaminen rutiinitehtävistä mahdollistaa myös asiantuntijoiden hyödyntämisen 

muissa tehtävissä. Nämä vaativammat tehtävät ovat usein myös tuottavampi yritykselle. 

Koska IT-alan yrityksissä on vallinnut jo pidempään eräänlainen osaajapula, on auto-

maation hyödyntäminen eri tehtävissä ja työntekijöiden ajan vapautuminen mahdollisesti 

myös yksi ratkaisu tähän. Automaation avulla service deskeissä saadaan enemmän ai-

kaan pienemmillä kustannuksilla, joten pitkällä aikavälillä siitä syntyy merkittäviä kustan-

nussäästöjä organisaatiolle.  
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Tutkimuksessa ei löydetty automaatiolla olevan varsinaisia negatiivisia vaikutuksia ser-

vice deskien toimintaan, mikä selittyy osittain tutkimuksen puutteella ja sillä, että etenkin 

korkeamman tason automaatio ei ole vielä kovin laajasti käytössä service deskeissä. 

Automaation käyttöönotosta aiheutuvia riskejä kuitenkin löytyi. Näistä suurimpina esille 

nousi väärien tehtävien automatisointi, sekä virheiden määrän kasvu ja tätä myötä asia-

kastyytyväisyyden lasku. Automaatiosta aiheutuvaa työntekijöiden irtisanomista ei voitu 

myöskään täysin kiistää. Osa riskeistä oli myös ristiriitaisia löydettyjen hyötyjen kanssa. 

Tutkimuksessa todettiin, että toimiessaan automaatio aiheuttaa monenlaisia hyötyä, 

mutta silloin, kun se ei toimi toivotulla tavalla, hyödyt kumoutuvat negatiivisilla tuloksilla. 

Tutkimuksessa löydetyt service deskin automatisointiin liittyvät esteet koskivat lähinnä 

organisaation rohkeutta lähteä automatisoimaan eri toimintoja, kuten service deskiä. Or-

ganisaatioissa odotetaan usein parempaa hetkeä automaation käyttöönotolle.  Osa tästä 

selittyy tutkimustiedon vähäisyydellä, osa taas voidaan nähdä muutosvastarinnan ja au-

tomaation riskien aiheuttamaksi. Taloustilanteen myös koettiin olevan esteenä investoin-

neille, vaikka tuloksista nähdään service deskin automatisoinnin tuottavat yritykselle 

myös kustannussäästöjä etenkin pitkällä aikavälillä. 

6.2 Tutkimuksen arviointi  

Koska kirjallisuustutkimus on laadullista tutkimusta, on sen onnistumista vaikea arvioida. 

Määrällisen tutkimuksen arvioinnissa hyödynnettäviä käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti 

voidaan kuitenkin soveltaa myös laadullisen tutkimuksen arviointiin. Tämän kirjallisuus-

tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä, sillä tutkimus oli johdonmukainen ja 

siinä löydettiin samankaltaisia tuloksia useasta eri lähteestä, jolloin tulokset eivät ole sat-

tumanvaraisia. Tässä kirjallisuustutkimuksessa onnistuttiin myös tutkimaan systemaatti-

sen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä sitä, mitä oli tarkoitus tutkia, eli tutkimuksen va-

liditeettia voidaan myös pitää hyvänä. Käytetyt käsitteet myös sopivat tutkimusongelman 

ja aineiston sisältöihin. Tutkimustuloksia voidaan pitää osittain siirrettävinä ja yleistettä-

vinä, sillä tarkastelua tehtiin hyvin yleisellä tasolla. Tarkempaa tutkimusta kuitenkin vielä 

tarvittaisiin luotettavuuden parantamiseksi.  

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, sillä sen reliabiliteetti ja validiteetti voidaan to-

deta hyviksi, ja sen tulokset ovat myös osittain siirrettävissä ja yleistettävissä. Kirjalli-

suustutkimuksen avulla pystyttiin myös vastaamaan jokaiseen tutkimuskysymykseen, ja 

saatiin muodostettua laaja ja monipuolinen näkemys service deskien automatisoinnista 

eri sovelluksia käyttäen, sekä sen tuomista hyödyistä ja riskeistä. Tutkimuksessa löydet-

tiin myös mielenkiintoista tietoa esteistä, jotka tällä hetkellä hidastavat automaation käyt-

töönottoa organisaatioissa. 
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Tutkimusaineistossa oli kuitenkin jonkun verran puutteita. Se sisälsi paljon verkkojulkai-

suja ja muutaman opinnäytetyön, eikä vertaisarvioituja julkaisuja ollut kovin monta. Osa 

näistä julkaisuista perustui kirjoittajien omiin näkemyksiin. Kirjoittajat olivat kuitenkin pit-

kän kokemuksen omaavia oman alansa ammattilaisia. Vaikka varsinaista tutkimustietoa 

aiheesta ei ole kovin paljon saatavilla, ja kirjoittajien näkemykset pohjautuvat omiin mie-

lipiteisiin ja kokemuksiin, voidaan lähteitä pitää kuitenkin tässä yhteydessä tarpeeksi luo-

tettavina. Tutkimusaineiston valinnassa pyrittiin myös mahdollisimman hyvään objektii-

visuuteen ja kriittisyyteen omasta työhistoriasta ja aiheeseen liittyvistä näkemyksistä 

huolimatta.  

Tutkimusaineistosta löydettiin myös aika vähän konkreettisia esimerkkitapauksia siitä, 

miten organisaation service deskiä on automatisoitu ja mitä hyötyjä siitä on seurannut. 

Tämä olisi ollut tutkimustulosten kannalta mielenkiintoista tietoa. Myös tutkimukset, jossa 

tutkittiin ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa eri yrityksissä, painottuivat teknologia varhai-

siin käyttöönottajiin, joten nämä tulokset eivät ole täysin yleistettävissä. Toisaalta nämä 

puutteet toivat esille myös mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

6.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimus oli rajattu koskemaan automaation sovelluksista lähinnä ohjelmistorobotiikkaa, 

sekä niitä automaation sovelluksia, joihin ohjelmistorobotiikka perustuu. Tuloksissa näitä 

ei kuitenkaan tarkasti eritelty, eikä automaation tasoja ja niiden välisiä eroja tarkemmin 

tutkittu, vaan automaation käsitettä käytettiin laajasti koskemaan kaikki automaation so-

velluksia. Tämä oli tietoinen ratkaisu, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei ollut eritellä eri 

automaation sovelluksia tarkemmin tai vertailla niitä keskenään. Olisi kuitenkin miele-

kästä selvittää, onko näillä eri sovelluksilla eri vaikutuksia automaatiosta saataviin hyö-

tyihin, sekä onko jokin automaation sovellus tai taso parempi ja tehokkaampi käytettä-

väksi service deskissä kuin toinen. Tässä kirjallisuustutkimuksessa havaittiin, että auto-

maation tasolla voi olla vaikutusta siitä saataviin hyötyihin ja riskeihin, joten tätä olisi 

mielenkiintoista tarkastella myös tarkemmin ja vertailla eri tasoja keskenään. 

Koska aiheesta ei löytynyt kauheasti tapaustutkimuksia, olisi mielekästä tarkastella tä-

män kirjallisuustutkimuksen tuloksia myös käytännössä, ja selvittää automaation vaiku-

tuksia eri yritysten service deskeihin. Tutkimusta voitaisiin siis jatkaa tekemällä empiiristä 

tutkimusta organisaatioiden service deskeissä ja selvittää, minkälaisia tuloksia automaa-

tion avulla niihin saataisiin aikaan. Tähän voitaisiin yhdistää myös automaation eri sovel-

lusten ja tasojen vertailu käytännössä. 
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