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use online banking programs, make Internet phone calls and communicate with other 

people using email or other instant messaging. Network monitoring is used by the 

Service providers to ensure the availability of these services for the customer.

The Network management of an Internet Service Provider consists of the staff, the 

tools, the programs and protocols used by the tools and of course the processes which 

define how the network management is actually conducted in an efficient way.

In the 1980s, the British government was asked to develop an approach of efficient 

and effective use of IT resources. The result was the Information Technology Infra

structure Library (ITIL). It has grown to a collection of best practices in the IT service 

industry. ITIL gives a detailed description of a number of practices and where appli

cable they are defined as processes.

In this thesis the best practices defined in ITIL and the network management used by 
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thesis is to find eventual problems and inadequate processes and to find a solution for 
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1 JOHDANTO

1.1 Työn taustaa

Internetpalveluntarjoajien ja näiden tarjoamien palveluiden käytettävyys koskettaa 

nykypäivänä yhä useampia käyttäjiä. Yhä enenevissä määrin palveluita siirretään 

verkkoon asiakkaiden käytettäväksi kotoa tai työpaikoilta käsin, ja pyritään näin 

välttämään pitkät jonottamiset esimerkiksi kaupoissa ja pankeissa. Tämä johtaa 

siihen, että pienikin katkos palveluntarjoajan Internetyhteyksissä voi aiheuttaa 

hankaluuksia asiakkaalle, kun tämä ei pääsekään käyttämään haluamaansa palvelua.

Verkonvalvonnalla on suuri merkitys juuri tässä, että palveluntarjoaja pystyy 

tarjoamaan mahdollisimman hyvin palveluitaan ilman suurempia katkoksia. 

Suunnittelemalla oikein verkonvalvonnan toimintaprosessit ja käyttämällä oikeita 

työkaluja verkkoyhteyksien valvontaan, voidaan mahdollisuuksien mukaan estää 

proaktiivisesti käyttäjien kokemat katkokset. Näin voidaan nopeasti käynnistää 

reaktiiviset korjaukset, kun yhteyksissä on havaittu vikaa.

Työskenneltyäni palveluntarjoajan verkonvalvonnassa jo useamman vuoden ajan 

olen havainnut, että monessa tilanteessa toimintaprosesseissa on havaittavissa selviä 

puutteita siinä, miten tapaukset hoidetaan vikatilanteen alkamisesta sen 

korjautumiseen kaikkine oheistoimenpiteineen.

1.2 Työn tutkimuskysymykset ja tavoitteet

Tavoitteena työssäni on selvittää palveluntarjoajan verkonvalvonnan nykytilanne ja 

verrata siinä käytettyjä toimintamalleja alalla käytössä oleviin ja hyviksi havaittuihin 

tehokkaisiin toimintatapoihin.

Carl Wahlberg: Erään Intemetpalveluntarjoajan verkonvalvonnan kehittäminen



2

Diplomityön tarkoituksena on löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Ovatko toimintaprosessit tehokkaita ja selkeitä?

• Onko verkonvalvonnassa selkeitä ongelmakohtia?

• Miten voidaan kehittää ja parantaa asiakasyhteyksien valvontaa?

• Miten verkonvalvonnan tehokkuutta voidaan parantaa?

1.3 Työn rakenne

Työn toisessa luvussa käydään läpi yleistä teoriaa siitä mitä verkonvalvonta on ja 

mihin sitä tarvitaan. Tässä luvussa esitellään myös verkonvalvonnassa yleisesti 

käytettyjä työvälineitä paneutuen tarkemmin myös niiden toimintaperiaatteisiin sekä 

siihen, miten niiden avulla saadaan verkon tilasta tietoa valvontahenkilöille.

Työn kolmannessa luvussa esitellään alalla hyväksi havaittujen konseptien ja 

viitekehysten mukaisia verkonvalvonnan toimintamalleja ja -tapoja. Luvussa 

esitellään IT Infrastructure Library:n (ITIL) mukaisia verkonvalvontaan ja 

vianselvitykseen liittyviä toimintaprosesseja.

Neljännessä luvussa kartoitetaan palveluntarjoajan verkonvalvonnan nykytilanne niin 

toimintaprosessien kuin myös käytettyjen ohjelmistojen suhteen. Luvussa vertaillaan 

palveluntarjoajan nykyään käytössä olevia menetelmiä alalla parhaiksi havaittuihin 

menetelmiin sekä yritetään selvittää onko nykyiset ongelmakohdat mahdollista 

välttää muuttamalla toimintatapoja lähemmäksi ITIL:ssä suositeltuja toimintatapoja. 

Lisäksi kartoitetaan verkonvalvonnan mahdolliset puutteet.

Viidennessä luvussa käsitellään työn tuloksia. Kuudennessa luvussa tarkastellaan 

tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä ja ehdotuksia mitä parannuksia verkonvalvonnalle 

voisi tehdä, jotta mahdolliset ongelmakohdat olisi mahdollista välttää. Lopuksi 

käydään läpi työn jatkokehitysmahdollisuuksia.
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2 VERKONVALVONTA

Tässä luvussa on tarkoitus esitellä lukijalle verkonvalvonta-käsitettä ja mihin 

verkonvalvontaa tarvitaan. Luvussa esitellään myös yleisimmät verkonvalvonnan 

työkalujen perustana käytettävät ohjelmasovellukset ja protokollat.

2.1 Mitä verkonvalvonta on ja mihin sitä tarvitaan?

Harva operaattori rakentaa verkkoaan siinä uskossa, että kun verkko on valmis, sen 

osat eivät koskaan vikaannu tai rikkoudu. Jotta vikaantumistilanteessa katkosten 

pituudet voitaisiin minimoida ja katkoksen aiheuttama laajuus samalla kartoittaa, 

tarvitaan verkonvalvontaa. Verkonvalvonnan kaksi tärkeintä perustehtävää on 

monitoroida verkkolaitteiden tilaa ja reagoida verkossa tapahtuviin vikatilanteisiin, 

esimerkiksi verkkoyhteyksien katkeamiseen (Wang 1999). Seuraavissa kappaleissa 

esitellään verkonvalvonnassa yleisesti käytettyjä ohjelmia ja protokollia.

2.2 Verkonvalvonnassa käytettyjä ohjelmia ja protokollia

2.2.1 ICMP ja sitä hyödyntävät ohjelmat

Aluksi verkonvalvonta suoritettiin pitkälti käsityönä, kun Intemet-verkossa oli vain 

muutamia palvelimia ja reitittimiä sekä verkon topologia oli vielä melko 

yksinkertainen. Kun verkkojen koot alkoivat kasvaa ja topologioista tuli yhä 

monimutkaisempia, tarvittiin enemmän automaatiota vianselvitykseen. Tällöin 

kehitettiin ICMP, jonka avulla pystyttiin selvittämään IP-tasolla ilmeneviä ongelmia. 

ICMP'.hen perustuva ja edelleenkin yksinkertaisin verkonvalvonnan apuna käytetty 

ohjelma on Packet Internet Groper (ping), jonka toiminta on selitetty tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa. (Wang 1999.)

Verkonvalvonnassa eniten ICMP:tä hyödyntäviä sovelluksia ovat ping ja traceroute. 

Pingin avulla voidaan selvittää onko kohde toimintakunnossa ja saavutettavissa
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verkon kautta ja traceroute-ohjelman avulla voidaan selvittää reitti, jota pitkin kohde 

on saavutettavissa.

2.3 Ping

Ping-ohjelma toimii lähettämällä ICMP echo request -pyyntöjä kohdekoneeseen ja 

mikäli kohde on saavutettavissa verkon kautta, se vastaa saapuneisiin pyyntöihin 

lähettämällä lähdeosoitteeseen ICMP echo reply -viestin (Huston 1999).

Ping-ohj elman vastaanottama vastauspaketti tarkoittaa, että kohdekone on toiminta

kuntoinen ja verkossa on reitti lähde- ja kohdekoneen välillä. Saapumatta jäänyt 

vastaus ei toisaalta kerro kovinkaan paljoa verkosta saatikka kohdekoneesta. On 

mahdollista, että kohde ei ole päällä, jossain kohtaa verkkoa on ICMP-pakettien 

kulku estetty tai verkossa on muuta vialla (esimerkiksi ruuhkainen tai vioittunut 

linkki). Ruuhkautuneella linkillä voi myös jononhallintajärjestelmä tiputtaa osan tai 

kaikki paketit pois, jolloin ICMP-pyynnöt voivat hukkua. Tällöin voidaan olettaa, 

että myös tavallisille TCP-paketeille esiintyy pakettihäviötä kyseisellä linkillä.

Ping-ohjelma laskee lähetetyn ja saapuneen paketin aikaleimoista ajan, joka on 

kulunut paketin kulussa kohdekoneeseen ja takaisin sekä useamman ICMP-pyynnön 

tapauksessa myös muita arvoja (minimi, maksimi, keskiarvo, keskihajonta). Lisäksi 

ping-ohjelma kertoo reitin TTL-ajan, mistä voidaan päätellä kuinka monen reitittimen 

kautta ICMP-paketit ovat kulkeneet.

PING 130.233.240.9 (130.233.240.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 130.233.240.9: icmp_seq=l ttl=51 time=l.95 ms
64 bytes from 130.233.240.9: icmp_seq=2 ttl=51 time=2.19 ms
64 bytes from 130.233.240.9: icmp_seq=3 ttl=51 time=l.95 ms
64 bytes from 130.233.240.9: icmp_seq=4 ttl=51 time=l.95 ms

--  130.233.240.9 ping statistics --
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms 
rtt min/avg/max/mdev = 1.950/2.011/2.193/0.105 ms
Kuva 1: Ping-ohjelman esimerkkituloste
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Ping-ohjelmaa hyväksi käyttäen voidaan reititin reitittimeltä käydä läpi reitti 

valvontapisteeltä verkon kautta valvottavalle koneelle ja selvittää vikaantunut reititin. 

Käsin tehtynä tämä on työläs operaatio ja voi olla myös harhaanjohtava, jos 

esimerkiksi reitittimestä on suodatettu ICMP-paketit. Tällöin voidaan virheellisesti 

epäillä reitittimen vikaantumista, vaikka reititin onkin täysin toimintakykyinen.

2.4 Traceroute

Traceroute on toinen ICMP:tä hyödyntävä ohjelma, jonka avulla voidaan selvittää 

reittejä verkossa sekä mahdollisia ongelmakohtia. Tracerouten toiminta perustuu 

ICMP:n time exceeded -viestiin, joka lähetetään, kun verkossa kulkevan paketin TTT 

menee nollaan. Traceroute lähettää sarjan UDP-paketteja kohdeosoitteeseen ja 

kasvattaa kunkin paketin TTL-arvoa aina yhdellä. Palautunut ICMP time exceeded - 

viesti tulee näin ollen kultakin reitittimeltä lähteen ja kohteen välillä. (Huston 1999.) 

Näiden viestien avulla traceroute luo Kuvan 2 mukaisen reitin.

traceroute to 130.233.240.9
1 62.142.91.193 0.529 ms
2 213.192.180.31 0.999 ms
3 213.192.191.113 0.951 ms
4 213.192.191.38 0.908 ms
5 193.110.224.14 0.994 ms
6 193.166.187.181 1.321 ms
7 130.233.240.9 2.579 ms

Kuva 2: Tracerouten esimerkkituloste

Kullakin kuvassa 2 näkyvällä rivillä on IP-osoite ja aika millisekunteina. IP-osoite on 

peräisin reitillä olevalta reitittimeltä ja aika kertoo kuinka kauan ICMP-paketin kestää 

kulkeutua traceroute-komennon ajaneen lähteen ja kohdereitittimen väliä. Tästä 

ajasta käytetään nimitystä kiertoaika (RTT). Kuvasta 2 on myös huomattavissa, että 

reitittimien 3, 4 ja 5 RTT on pienempi kuin vain reitittimen 2 kautta kiertänyt. Tämä 

johtuu reitittimien kuormasta ja pakettien kokemasta jonotusajasta reitittimessä. 

ICMP-paketit yleensä priorisoidaan pienimmälle prioriteetille, jotta ne haittaisivat 

mahdollisimman vähän normaalia hyötyliikennettä. Normaalitilanteessa ICMP- 

pakettien kokema kiertoaika kasvaa jokaisella hypyllä.
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2.5 SNMP

2.5.1 Yleistä

Koska ICMP:n ja ping:in avulla saatiin ainoastaan palautetta siitä, onko verkkolaite 

tavoitettavissa ja sitä jouduttiin käyttämään pääsääntöisesti käsin, mikä saattoi olla 

melko työlästä. Niinpä 1980-luvun puolivälissä aloitettiin yleisen verkonvalvonta- 

protokollan standardoimisprosessit, jotta verkonvalvonta saataisiin automatisoitua. 

Aluksi kehitettiin väliaikaiseksi tarkoitettu protokolla SNMP, josta tuli ensimmäinen 

vedos (draft) vuonna 1987. SNMP:n syrjäyttäväksi tarkoitettua CMIP:n kehittämistä 

jatkettiin ISO:n sekä CCITT:n (myöh. ITU:n) toimesta, ja sillä välin oli tarkoitus tulla 

toimeen hätävaraksi laaditulla SNMP:llä. Kuitenkin vuonna 1988 IAB päätti, ettei 

kahden protokollan kehittäminen ollut järkevää. SNMP:n kehitys ei edennyt toivottua 

vauhtia, koska SNMP:n piti noudattaa CMIP:n standardeja, jonka kehitys oli 

kuitenkin verrattain hidasta. Näin ollen CMIP unohdettiin ja alettiin kehittää 

SNMP:tä sekä sen käyttämiä MIB:ejä. (Wang 1999.)

Tarkempaan verkonvalvontaan eli tilanteeseen, jossa halutaan saada verkkoon 

kytketyiltä laitteilta tarkempaa dataa ulos, kuin pelkästään onko kyseinen laite 

tavoitettavissa, tarvitaan parempia työkaluja kuin ICMP ja sitä hyödyntävät 

sovellukset. SNMP on nimensä mukaisesti yksinkertainen verkonmonitorointi- 

protokolla (Simple Network Monitoring Protocol) ja yhdessä verkkolaitteisiin 

sisäänrakennettujen ominaisuuksien avulla (MIB, Management Information Base), 

voidaan saada verkkolaitteista tietoa lähes joka komponentin toiminnasta ja tilasta. 

SNMP:stä on vuosien aikana otettu käyttöön useampia versioita. SNMPvl otettiin 

käyttöön standardina (RFC1157) vuonna 1990 ja seuraava versio SNMPv2 

standardoitiin (RFC 1901-RFC 1908) vuonna 1996 (joskin se valmistui jo vuonna 

1993). Nykyään uusin versio on SNMPv3-standardi, joka tuo parannusta mm. 

autentikointiin ja tiedon salaamiseen agentin ja valvojan välillä, mihin ei 

SNMPvl :ssä ja SNMPv2:ssa ollut mahdollisuutta (Taulukko 1).
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Taulukko 1: SNMP turvallisuustasot ja -mallit.

Versio Taso Autentikointi Salaus Toimintatapa
vl Ei autentik.

Ei salausta
Yhteisö- tun
niste

Ei Käyttää pelkästään yhteisötun- 
nistetta autentikointiin

v2c Ei autentik.
Ei salausta

Yhteisö- tun
niste

Ei Käyttää pelkästään yhteisötun- 
nistetta autentikointiin

v3 Ei autentik.
Ei salausta

Käyttäjätunnus Ei Käyttää käyttäjätunnusta ja 
salasanaa autentikointiin

v3 Autentikointi 
Ei salausta

MD5 tai SHA Ei Autentikointi perustuu HMAC- 
MD5 tai HMAC-SHA - 
suojattuihin algoritmeihin

v3 Autentikointi
Salaus

MD5 tai SHA DES Autentikointi perustuu HMAC- 
MD5 tai HMAC-SHA - 
suojattuihin algoritmeihin Lisäksi 
liikenne salataan käyttäen 56- 
bittistä DES-salausta.

SNMP:n eräs sovellus on RMON, jonka toiminta perustuu verkkolaitteessa toimivaan 

itsenäiseen agenttiin eli, ns. luotaimeen (probe), joka seuraa laitteen tilaan ja lähettää 

siitä tietoa keskusvalvontalaitteelle. Seuraavissa alaluvuissa on esitetty lyhyesti eri 

SNMP-versioiden toimintaperiaatteita ja näihin tehdyt lisäykset.

2.5.2 Hallintainformaatiokanta (MIB)

SNMP:n perustana ovat MIB:t eli Hallintainformaatiokannat (Management 

Information Base). Ensimmäinen MIB on standardoitu RFC1156:ssa. MIB koostuu 

useammasta objektista, joista kukin edustaa yhtä valvotun laitteen osaa, esimerkiksi 

verkkoliitäntää tai prosessoria. MIB:ejä voidaan myös pitää yhteisenä kielenä, jota 

valvoja ja valvottava laite käyttävät, jotta ne pystyvät kommunikoimaan keskenään. 

Tämä siis tarkoittaa, että valvojalla pitää myös olla käytössään sama MIB kuin 

valvottavalla kohteella. MIB:lle voidaan suorittaa kahta eri operaatiota. Ensimmäinen 

on kyselyoperaatio, jolla valvottavan MIB:stä luetaan data-arvoja, liittyen esimerkiksi 

reitittimen verkkoliitäntöjen pakettilaskuriarvoihin. Toinen operaatio liittyy MIB:ssä 

sijaitsevien arvojen muuttamiseen. Tällöin valvoja lähettää valvontaprotokollalla 

ohjauspaketin verkon ylitse ja valvottava laite suorittaa sille määrätyn toimenpiteen, 

esimerkiksi käynnistää itsensä uudelleen.
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MIB:n rakenne on hierarkkinen ja sen jokaisella objektilla on oma identifiointi- 

numero OID (Object Identifier). Kuvassa 3 on esitetty kaavio, jossa esitetään 

valvottujen objektien nimeämistapaa SNMP MIB:ssä.

Joint-ISO-ITU-T(2)ITU-t(O) ISO(l)

reg-auth( 1 )STD(O) mem(2)

DOD(6)

Intemet( 1 )

Directory(l) Management(2) Experiment(3) Private(4) Security(5) SNMPv2(6)

Enterprise

AT(3) IP(4) ICMP(5)System(l) lnterface(2)
CISCO(9)

TCP(6) UDP(7) EGP(8) CMOT(9) Transmissioni 10) SNMP(ll)

Kuva 3: Hierarkkinen esitys MIB:ssä olevien objektien nimeämiskäytännöstä (Wang 1999).

2.5.3 SNMPvl

SNMP:n tarkoituksena oli luoda yhtenäinen ja standardi tapa verkkolaitteiden 

hallinnoimiseksi ja valvomiseksi. SNMP toimii kysymys-vastaus periaatteella eli 

valvontakeskukset (Manager) suorittavat kyselyitä verkkolaitteilta (agent), jotka 

vastaavat kyselyihin (Kuva 4). SNMP toimii IP-protokollan päällä käyttäen 

siirtoalustana UDP:tä ja sen portteja 161 ja 162. SNMP:n avulla myös verkkolaitteet 

voivat tuottaa itsenäisesti hälytyksiä (snmptrap) valvontakeskuksiin, kun esimerkiksi 

tietyn rajapinnan yhteys katkeaa ja linja menee epäkuntoon. (Huston 1999.)
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V erkonvalvonta-asema

Sovellus Sovellus

1 1
Manageri

Lukee/muuttaa asetuksia 

Lukee/muuttaa statusta 

Lukee tilastoja

Verkkolaite

Agentti

Konti guraatiodata 
Status Parametrit 

Tilastot

Kuva 4: SNMP:n managerin ja agentin välinen riippuvuus (Feit 1995).

SNMPvlm käyttämä turvallisuusmalli oli vielä melko yksinkertainen ja tätä myötä 

myös haavoittuvainen. Valvontakeskuksella ja verkkolaitteilla oli yhteisesti tiedossa 

ns. yhteisö-tunniste (community string), joka piti olla kyselyyn liitettynä ennen kuin 

siihen annettiin vastaus. Tämän heikkous oli siinä, että se tuli aina samassa 

datagrammissa kyselyn mukana, eikä sitä voitu varmistaa lähettäjältä erillisellä 

kyselyllä, vaan kyselyn tekijän oli luotettava siihen, että vastaus tuli oikealta taholta. 

SNMPvlissä käytettävissä olevat viisi eri viestityyppiä on esitetty Taulukossa 2. 

Talukossa 2 näytettyjen viestityyppien osalta käytetään yleisesti vain get-request, get- 

next-request, get-response ja trap -viestejä. Heikon autentikoinnin vuoksi snmp:tä ei 

käytetä asetusten muuttamiseen set-request -viestein vaan muutokset tehdään yleensä 

etäyhteyksien avulla (esimerkiksi telnet tai ssh-yhteys reitittimeen). (Huston 1999.)

Vastaa Pyyntöihin 

lähettää Hälytyksiä
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Taulukko 2: SNMPvl:en eri viestityypit.

get-request Hakee yhden tai useamman arvon verkkolaitteen MIB:stä

get-next-request Voi hakea sekventaalisesti arvoja verkkolaitteen MIB:stä. 
Esimerkiksi kokonaisen taulukon tiedot.

set-request Mahdollistaa MIB:ssä sijaitsevien arvojen päivittämisen (mikäli 
niihin on kirjoitusoikeus)

get-response Palauttaa edellisten komentojen tuloksen, mikäli vastaus on 
hukkunut matkan varrella.

trap Verkkolaitteen generoima hälytys muutoksesta tai ongelmasta 
laitteessa.

2.5.4 SNMPv2

SNMPv2:ssa on muutoksia tullut verrattain paljon SNMPvl:een verrattaessa, mutta 

suurin osa niistä liittyy protokollan tekniseen toteutukseen eli käyttäjän näkökulmasta 

ei suuria muutoksia ole tapahtunut. Tässä työssä ei puututa tarkemmin SNMP:n 

tekniseen toteutukseen, vaan lähinnä sen toimintaan ja käyttöön. Suurimmat käytössä 

huomattavat muutokset ovat SNMPv2:een lisätyt kaksi viestityyppiä informRequest 

ja getBulkRequest (Taulukko 3).

Taulukko 3: SNMPv2:een lisätyt viestityypit.

informRequest Manageri voi lähettää toiselle managerille valvontaan liittyviä 
tietoja.

getBulkRequest Toimintaperiaate sama kuin getnextrequesf.Wä, mutta yhdellä 
pyynnöllä voidaan pyytää koko taulukko kerralla, kun 
getnextrequest:llä piti jokainen rivi pyytää erikseen.

Todellisuudessa SNMPv2:sta oli käytössä useampia variantteja, joissa kussakin oli 

yritetty tavalla tai toisella parantaa turvallisuutta, joka oli SNMPvl:sen heikoin 

kohta. Eri variantteja olivat SNMPvl.5, SNMPv2p, SNMPv2u sekä viimeisimmän 

standardistatuksen saanut SNMPv2c. (Wang 1999.)
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2.5.5 SNMPv3

SNMPv3 on uusin versio SNMP:stä ja se on standardoitu RFC:ssä 3410-3418. 

Pääosin SNMPv3 on samankaltainen kuin SNMPv2, mutta siinä on parannettu 

huomattavasti edellisten versioiden puutteellisia turvaominaisuuksia. SNMPv3:een 

on lisätty Taulukon 1 mukaisesti kolme eri tasoa parantaa SNMP:n tietoturvaa. 

Ensimmäinen parannus kohdistuu valvojan ja agentin keskinäiseen tunnistamiseen 

käyttäjänimen perusteella, kun se aiemmissa versioissa tehtiin yhteisö-tunnisteella. 

Toinen parannus mahdollistaa tunnistamiseen käytettyjen viestien varmentamisen 

käyttäen MD5- tai SHA-algoritmeja. Kolmas parannus tuo vielä edellä mainitun 

varmentamisen lisäksi varsinaisten SNMP-tiedonsiirrossa käytettyjen pakettien 

salauksen 56-bittisellä DES-kryptoalgoritmilla. (Wang 1999.)

2.5.6 SNMP:n käyttö verkonvalvonnassa

SNMP:tä käytetään verkonvalvonnassa pääasiassa hälytysten noutamiseen 

verkkolaitteelta, mutta sen lisäksi sitä käytetään myös muiden palveluntarjoajan IT- 

laitteiden valvontaan. Muun muassa palvelimiin on saatavilla SNMP-palveinohjelma, 

joka vastaa verkkolaitteisiin sisäänrakennettua toimintaa. Se voidaan konfiguroida 

valvomaan palvelimen toiminnalle tärkeitä asioita, kuten prosessorikuormaa, vapaan 

muistin määrää, vapaan levytilan määrää ja haluttujen ohjelmaprosessien valvontaa. 

Sen lisäksi siihen voidaan tehdä erillisiä komentojono-ohjelmia, jotka voivat suorittaa 

ulkopuolisia SNMP:n normaalisti ei-tukemia käskyjä ja toimintoja. Tällä tavoin 

saadaan verkonvalvonnan valvottavaksi verkkolaitteiden lisäksi muut infrastruktuurin 

laitteet esimerkiksi sähköposti-ja www-,palvelimet.

2.5.7 RMON

RM ON ei varsinaisesti ole oma protokollansa, vaan se on vain lisäys SNMP:n MIB- 

hierarkiaan. Sen tarkoituksena on toimia agentin roolissa ja kerätä valvontadataa 

RMON-MIB:in alle. RMON:in myötä MIBII-haaran alle on tullut lisää RMON-lehti, 

ja sen ala-lehdet (Kuva 5). RMON on määritelty standardissa RTC1757 vuonna 1995 

ja uudempi versio RMON2 standardissa RFC2819. Verkkolaitetta, joka sisältää 

RMON:in toiminnot kutsutaan tutkaimeksi (probe). Laite voi olla pelkästään 

mittaukseen osoitettu tai sitten se voi olla yhdistettynä jo olemassa oleviin laitteisiin
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kuten esimerkiksi reitittimiin. Muun muassa Cisco Systemsin reitittimet ja kytkimet 

sisältävät RMON:ia tukevat MIB:t. (Anon 2002a.)

RMON(16)

Statistics(l) history (2) Alarm(3) hosts(4) HoststopN(S) matrix(6)

filter(7) capture(8) event(9)

Kuva 5: RMON-lisäykset MIB-tietokantaan.

RMON:n avulla voidaan verkkolaitteisiin itseensä lisätä toimintoja, jotka valvovat 

itsenäisesti laitteen tilaa ja hälyttävät asetettujen raja-arvojen ylittyessä. Esimerkiksi 

RMONiilla mitataan verkkoliitäntöjen kautta kulkevaa liikennettä, ja mikäli 

liikennemäärä nousee ennalta määrätyn rajan ylitse, ilmoitetaan tästä 

valvontakeskuslaitteelle. (Anon2002a.)

2.6 Yhteenveto

Tässä luvussa esiteltiin yleisluontoisesti verkonvalvonnan tarkoitusta ja sen tehtäviä. 

Tämän lisäksi luvussa esiteltiin verkonvalvonnan työkalujen perustana käytettäviä 

sovelluksia ja protokollia tutustuen muun muassa ping- ja traceroute-ohjelmien 

toimintaan sekä SNMP-protokollan eri versioihin. Luvussa käytiin läpi myös 

SNMP:n perustana käytettävää MIB-tietokantaa ja sitä hyödyntävää RMON- 

etämonitorointisovellusta.
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3 VERKONVALVONNAN REFERENSSITASON 

TOIMINTAPROSESSIMALLIT

Tässä luvussa tutustutetaan lukija ITIL:n historiaan, sekä käydään läpi ITIL:n 

määrittelemiä verkonhallintaan liittyviä toimintaprosesseja ja -malleja. Tämän luvun 

sisältämän teorian perusteella lukija ymmärtää mitkä osa-alueet ovat tärkeitä ja mitä 

osa-alueita tulee erityisesti huomioida tehokkaan verkonvalvonnan ja -hallinnan 

aikaansaamiseksi.

3.1 Mitä ITIL on?

ITIL:n (Information Technology Infrastructure Library) historia alkaa 1980-luvulta 

Iso-Britannian hallituksen saaman heikon IT-palvelun vuoksi. Hallitus pyysi silloista 

CCTA:ta, joka nykyään tunnetaan OGC:nä, kehittämään sekä toiminnoiltaan että 

kustannuksiltaan tehokkaan tavan käyttää IT resursseja toteuttajasta riippumatta. 

Tämän tuloksena syntyi ITIL, joka koostui alun perin kokoelmasta IT-alalla hyväksi 

havaittuja toimintatapoja. Nykyään ITIL sisältää yksityiskohtaisesti kuvattuna usean 

IT-alalla käytetyn käytäntöjen kuvaukset, mukaan lukien tarvittavat tarkistuslistat, 

tehtävät, proseduurit ja vastuut. Käytännöt on määritelty prosesseiksi niissä 

tapauksissa, joissa se on mahdollista kattaen kaikki tärkeimmät tehtävät IT- 

palvelualan organisaatioissa. (Van Bon et ai. 2004.)

OGC:n (2000) mukaan ITIL:n mukaisten mallien perusteella koko IT infrastruktuurin 

palveluhallinta koostuu useammasta pienemmästä osa-alueesta ja niiden välisestä 

vuorovaikutuksesta ja yhteistoiminnasta. Palveluiden hallintaan käytetään useita eri 

osa-malleja, joista tärkeimmät verkonhallintaan liittyvät hallinnan osa-alueet ovat:
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• palvelukeskus (Service desk),

• vikojenhallinta (Incident Management),

• ongelmanhallinta (Problem Management),

• palvelutasonhallinta (Service Level Management),

• muutostenhallinta (Change Management),

• asetustenhallinta (Configuration Management).

Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin kutakin hallintaprosessia, keskittyen 

lähinnä niiden tehtäviin toimivassa verkonhallintaympäristössä.

3.2 Palvelukeskus

3.2.1 Yleistä

Palvelukeskus on erittäin tärkeä osa koko organisaation verkonvalvontaa. 

Organisaation osalta palvelukeskuksen tehtävänä on valvoa järjestelmien toimintaa ja 

ottaa vastaan käyttäjien ilmoitukset vioista sekä aloittaa vianselvitys. 

Palvelukeskuksella tulee olla sen tason perustietämys, että siellä voidaan selvittää 

suurin osa sinne ilmoitetuista ongelmista. Ne ongelmat, joita ei palvelukeskuksen 

puolesta osata tai voida selvittää muiden syiden takia, välitetään edelleen 

asiantuntijoiden selvitettäväksi. (Van Bon et ai. 2004.)

Käyttäjien osalta palvelukeskuksen tarkoitus on toimia yhtenä ainoana 

kontaktipisteenä organisaatioon, jonka kautta käyttäjät saavat kaikki asiansa 

selvitettyä. Näin ollen käyttäjien ei tarvitse loputtomasti etsiä oikeata tahoa, jonne 

voisi ilmoittaa ongelmastaan vaan riittää, että tekee ilmoituksen palvelukeskukselle, 

joka ottaa ilmoituksen vastaa ja ohjaa pyynnön edelleen oikeaan paikkaan. (OGC 

2000.)

3.2.2 Palvelukeskuksen tehtävät

Palvelukeskuksen tehtäviin kuuluu pääasiassa ottaa vastaan asiakaskontakteja joko 

puhelimen välityksellä, sähköpostitse tai muulla tavalla. ITIL:n määritelmän mukaan
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kontakteja voi olla kahdenlaisia: tapahtumailmoituksia tai muutospyyntöjä. (OGC 

2000) Tapahtumailmoitukset taas jakautuvat vikailmoituksiin sekä normaaleihin 

palvelupyyntöihin. Tapahtumailmoitusten käsittely on esitetty tarkemmin luvussa 3.3. 

Muutospyyntöjen käsittely tapahtuu muutostenhallinta-prosessien mukaisesti, jota 

käsitellään tarkemmin luvussa 3.6. Palvelukeskuksen tehtäviin kuuluu monesti myös 

verkon monitorointi usein eri menetelmin ja työkaluin (OGC 2000).

3.3 Vikojenhallinta

3.3.1 Määritelmät

ITIL:n määritelmän mukaan vika (incident) tarkoittaa sellaista tilannetta, joka on 

normaalista poikkeava ja joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa palvelun käyttäjille. 

Tapahtumat voivat olla joko todellisia vikatilanteita tai sitten ne voivat olla 

käyttäjältä tulleita palvelunmuutospyyntöjä. Intemetoperaattorin tapauksessa 

kyseessä voisi olla runkoverkon osan vikaantuminen tai asiakasyhteyden 

katkeaminen tai pelkästään reitittimen kuormasta aiheutuva hälytys 

valvontaohjelmiston kautta tai pyyntö tehdä asetusmuutoksia verkkolaitteisiin. (OGC 

2000.)

3.3.2 Vikojenhallinta yleisesti

Vikojenhallinta on aina reaktiivinen prosessi eli vikatilanteen sattuessa tai muun 

palvelupyynnön saapuessa aloitetaan tutkimukset vian vaikutuksesta ja tehdään 

tarvittavat toimenpiteet tilanteen normalisoimiseksi. Jokainen vika kirjataan ylös 

luomalla siitä vikatiketti (troubleticket), jotka jaotellaan kategorioihin ja välitetään 

eteenpäin asiantuntijoille, mikäli vikaa ei voida hoitaa kuntoon jo palvelukeskuksen 

toimesta. (OGC 2000.)

Vian etenemistä myös seurataan jatkuvasti kunnes se on saatu selvitettyä ja viasta 

avattu tiketti suljetaan. Usein avonaisia vikoja on useita yhtä aikaa ja niiden 

korjausjärjestys määräytyy tapahtuman prioriteetin perusteella. Prioriteettiin 

vaikuttaa vian laajuuden vaikutus sekä vikatapahtuman korjauksen kiireellisyys
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(Kuva 6). Mikäli useampi vikatilanne on samalla prioriteetilla, voidaan hoidettavaksi 

ottaa vika, jonka korjaaminen on nopeampi toimenpide. (OGC 2000.)

Kiireellisyys

Vaikutus

Prioriteetti
Resurssien

allokointi

Vaikutus

Korkea Keski Matala

Korkea 5 4 3

Keski 4 3 2

Matala 3 2 1

<73

<Z>

<L>
.§
¡5

Kuva 6: Vikatapahtuman prioriteetin määrittyminen (OGC 2000).

3.3.3 Vikojen eskalointi

Jos vikatapahtumaa ei pystytä jostakin syystä selvittämään ensimmäisen asteen tuessa 

(palvelukeskuksessa) esimerkiksi tietotaidon tai käyttöoikeuksien puutteen takia, 

pitää se eskaloida eteenpäin seuraavalle tasolle erikoistuneiden henkilöiden 

käsiteltäväksi, joilla on enemmän käyttöoikeuksia. Tällöin on kyse funktionaalisesta 

eskalaatiosta. Funktionaalinen eskalaatio toteutetaan yleensä automatisoituna eli jos 

vikaa ei saa tietyssä aikaikkunassa selvitettyä, se eskaloituu automaattisesti 

seuraavalle tasolle. Eskalaatiota voidaan kutsua myös horisontaaliseksi, jossa 

tapahtuman siirto seuraavalle eskalaatiotasolle tapahtuu manuaalisesti johtuen 

puuttuvista resursseista. Kummassakin tapauksessa eskalaatioiden tulee tapahtua 

sellaisella aikataululla, etteivät mahdolliset palvelutasosopimukset rikkoudu. (Van 

Bon et ai. 2004.)
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Tapahtumien eskalointi tapahtuu yleensä eritasoisten tukipalveluiden välillä. Viat 

havaitaan tai otetaan vastaan asiakkailta ensimmäisen tason tuen toimesta 

palvelukeskuksessa. Toisen tason tuki koostuu eri osastojen (verkko- tai 

palvelinosasto) teknisistä asiantuntijoista. Kolmas taso koostuu yleensä ohjelmisto-ja 

järjestelmäsuunnittelijoista. Neljännen tason tukeen kuuluvat laitteistotoimittajat ja 

heidät tukihenkilöstöorganisaationsa. (OGC 2000.) Vikatapausten eskalaatioinani on 

esitetty Kuva 7.

1-tason tuki 2-tason tuki I 3-tason tuki 4-tason tuki

Kuva 7: Vikatapausten eskalaatioinani (OGC 2000.)

3.3.4 Tavoitteet

Vikojenhallinnan tavoitteena on palauttaa normaali palveluntasomallissa määritelty 

toimintatila mahdollisimman nopeasti, niin että katkos asiakkaan palveluissa jää
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mahdollisimman lyhyeksi. Vikojenhallinnan tehtäviin kuuluu myös kirjata ylös 

kaikki tapahtumat, jotta prosessien tehokkuutta voidaan mitata ja tarvittaessa 

parantaa. Vikatapahtumien korjauksessa vaaditut toimenpiteet kirjataan myös talteen 

tulevaisuuden varalle tulevia vikatilanteita varten, jolloin korjausaika voidaan 

minimoida olemassa olevan ratkaisun avulla. (Van Bon et ai. 2004.)

3.3.5 Vikojenhallinnan hyödyt

Van Bon ym (2004) mukaan vikojenhallinnan hyödyt koko IT-organisaation kohdalla 

ovat selkeitä.

• parantaa monitorointia ja mahdollistaa palvelutasosopimusten toteutumisten 

tarkan mittaamisen,

• palvelun laatuun voidaan kiinnittää paremmin huomiota, kun 

vikojenhallinnalta saadaan hyödyllistä valvonta-ja palvelutasodataa,

• henkilöstön toiminta on tehokkaampaa,

• vähemmän kadonneita tai vääriä vikatapahtumia ja palvelupyyntöjä,

• parantunut käyttäjä- ja asiakastyytyväisyys.

Mikäli vikojenhallinta (tapahtumienhallinta) on huonosti toteutettu tai puuttuu 

kokonaan on mahdollista, että:

e kukaan ei ole vastuussa vikojen valvonnasta ja eskaloinnista, viat voivat jäädä 

pitkäksi aikaa odottamaan korjausta ja laskevat palveluntasoa,

• asiantuntijoiden normaalit työtehtävät keskeytyvät useasti käyttäjien 

yhteydenotoista, joka haittaa normaalien tehtävien suorittamista,

• useampi asiantuntija selvittää samaa tapausta samanaikaisesti toisen 

tietämättä, jolloin tehdään turhaa työtä ja mahdollisesti päädytään myös eri 

lopputulokseen.

3.3.6 Tehtävät ja prosessit

Vikojenhallinnan päätehtävät ja toimintaprosessit on esitetty Kuvassa 8. 

Vikatapah tuman käsittely alkaa palvelukeskuksen toimesta, kun tämä huomatessa

Carl Wahlberg: Erään Intemetpalveluntarjoajan verkonvalvonnan kehittäminen



19

vikatilanteen tai ottaa vastaan ilmoituksen vikatilanteesta toiselta lähteeltä 

esimerkiksi asiakkaalta tai toiselta osastolta organisaation sisällä. (OGC 2000.)

Kun ilmoitus on otettu vastaan, kaikki vikaan liittyvät tiedot tallennetaan, jotta sen 

edistymistä voidaan seurata ja vikojenhallintaprosessia valvoa. Erityisen tärkeää 

ilmoitusten ylöskirjaaminen on silloin, kun ilmoituksia tulee paljon kerralla ja ne 

koskevat lähes samaa asiaa. Tällöin voidaan tarkemmin arvioida vikaa ja sen 

aiheuttajaa ja priorisoida tarvittavat korjaustoimenpiteet tapahtuman vaatimalle 

tasolle. Ilman vikojen kirjaamista palveluntasosopimusten täyttymiskriteereitä on 

myös hankalaa tai jopa mahdotonta seurata. (OGC 2000.)

Seurannan avuksi tapahtumasta luodaan vikatiketti. Vikatikettiä luodessa tulee 

tarkistaa, ettei samasta viasta ole jo ennestään avattua vikatikettiä. Mikäli sellainen 

on jo olemassa, voidaan sen tietoihin lisätä uuden ilmoituksen tiedot tai sitten avata 

uusi tiketti, joka linkitetään olemassa olevan tiketin yhteyteen. Vikatiketti on tärkeää 

luoda alusta asti mahdollisimman kattavilla tiedoilla, jotta sitä ei tarvitsisi 

myöhemmin täydentää. (Van Bon et ai. 2004.)

Vikatiketit yksilöidään aina uniikilla numerolla (ticket-id), joka on usein 

suositeltavaa luovuttaa myös asiakkaalle. Tarvittaessa oikea vikailmoitus löytyy 

nopeammin, kun asiakas on uudelleen yhteydessä samasta asiasta palvelukeskukseen. 

Vikatikettiin kirjataan ylös perusasiat, kuten vian alkamisajankohta, ilmoittajan 

yhteystiedot, vian ilmeneminen, koskeeko vika laajempaa käyttäjämäärää, ja onko 

vikatiketin teon yhteydessä syytä tehdä ilmoitus myös organisaation muille osastoille 

ja käyttäjille. Samalla asioita selvitettäessä voi vian ilmoittajalle esittää ensiapuna 

kokeiltavia toimenpiteitä, jotka voivat olla avuksi ongelman korjaamisessa. (OGC 

2000.) Lopuksi vikatiketti lajitellaan oikeaan kategoriaan, mikä riippuu:

• vian laadusta ja mitä palvelua se koskee,

• kuinka suuri prioriteetti viankorjauksella on,

• liittyykö vika johonkin palvelunlaatusopimuksen alaiseen yhteyteen,

• tukiryhmästä, jonne vika eskaloidaan, jos palvelukeskus ei pysty vikaa 

korjaamaan tietyssä ajassa,
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• aikarajoista, joiden ylittyessä asiakasta tulee informoida korjauksen 

etenemisestä.

Mikäli vikatapahtuma oli palvelupyyntö, sille suoritetaan toimenpiteet 

palvelupyyntöproseduurien mukaisesti. Muussa tapauksessa nykyistä tapahtumaa 

verrataan muihin avoimina oleviin tapahtumiin yhtäläisyyksien varalta. Ilmoitettu 

tapahtuma voi johtua esimerkiksi suuremmasta verkkoviasta ja tällöin tapahtuma 

voidaan liittää sen yhteyteen. Mikäli vastaavanlaisia tapahtumia on ilmennyt 

aiemmin, voidaan niiden ratkaisuja käyttää nyt ilmoitetun vian selvittämisen apuna. 

(OGC 2000.)

Vian tutkinta aloitetaan, mikäli sille ei ole tiedossa tunnettua ratkaisua, eikä se liity 

muuhun olemassa olevaan vikaan. Tutkinnan avulla selvitetään ongelman syy, ja 

etsitään sille ratkaisu. Nämä tiedot kirjataan tapahtuman tietoihin, jotta niitä voidaan 

tarvittaessa käyttää hyväksi myöhemmin. Mikäli palvelukeskuksen puolella ei ole 

tietotaitoa ongelman selvittämiseksi, vika siirretään eteenpäin seuraavan tason tuen 

selvitettäväksi, ja näin edetään kunnes vialle löytyy ratkaisu. Kun vialle on löydetty 

ratkaisu, voidaan myös löytää vian korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja suorittaa 

ne. (OGC 2000.)

Lopuksi vikatiketti palautetaan takaisin palvelukeskukseen, joka varmistaa, että vika 

on korjaantunut tai on yhteydessä vian ilmoittaneeseen asiakkaaseen. Se myös 

varmistaa, että löydetty ratkaisu oli oikea ja ongelma on poistunut sekä lopuksi 
sulkee viasta avatun vikatiketin. (OGC 2000.)

Koko vianselvitysprosessin ajan palvelukeskuksen tehtäviin kuuluu jokaisen 

vikatiketin tilanteen seuraaminen sekä asiakkaan informoiminen tilanteen 

etenemisestä (OGC 2000).
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Palvelupyyntö

Tunnettu vika

Ratkaistu?

3. Vertailu

5. Ratkaisu & 
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4. Tutkinta & diagnoosi

1. Vian vastaanottaminen 
& kirjaaminen

6. Tapauksen sulkeminen

7. Palvelupyyntö- 
proseduuri

Kuva 8: Vikojenhallinnan tehtävät (OGC 2000).

3.3.7 Vikojenhallinnan tehokkuus

OGC:n (2000) mukaan vikojenhallinnan tehokas toiminta vaatii myös jatkuvaa 

toiminnan seuraamista. Tämä tapahtuu yleensä määrittämällä selkeät tavoitteet sekä 

helposti toteutettavat mittaukset eli tehokkuusindikaattorit. Näitä seurataan yleensä 

jatkuvasti esimerkiksi viikon välein osaston vetäjän toimesta, jotta voidaan seurata
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tapahtumien lukumääriä ja trendejä. Esimerkiksi seurattavia parametreja voisivat olla 

esimerkiksi:

• tapahtumien kokonaismäärä,

• keskimääräinen korjaantumisaika,

• keskimääräinen korjaantumisaika prioriteetin mukaan,

• kuinka suuri osuus korjaantui SLA-sopimuksessa määritetyn ajan puitteissa,

• kuinka suuri osuus korjaantui Palvelukeskuksen toimesta,

• selvitettyjen tapahtumien määrä per tukihenkilö.

3.4 Ongelmanhallinta

3.4.1 Mitä ongelmanhallinta on?

Kuten edellisessä luvussa esitettiin, vikojenhallintaa tarvitaan vikatilanteen sattuessa, 

korjaamaan viat ja palauttamaan normaalitilanne. Vaikkakin tällä tavoin palvelu on 

jälleen asiakkaan käytettävissä, ei ole aina takeita siitä, että vian aiheuttaja on selvillä 

ja ettei vika voisi vielä uusiutua. Ongelmahallintaa käytetään vikojen aiheuttajien 

selvittämiseen ja näin pystytään ehkäisemään vikatilanteiden syntymistä. (OGC 

2000.)

Ongelmanhallinta pyrkii selvittämään varsinaisten ja mahdollisten tulevien vikojen 

aiheuttajan käyttäen kaiken käytettävissä olevan tiedon infrastruktuurista 

vikatietokantoihin. Tätä selvitystyötä tarvitaan usein, koska infrastruktuuri on yleensä 

melko monimutkaisesti rakennettu, eikä selkeästi pystytä osoittamaan, mistä jokin 

vikatilanne johtuu. Esimerkiksi useampi vikatilanne voi ilmetä yhdestä ongelmasta, 

mutta toisaalta useampi ongelma voidaan yhdistää yhteen vikatilanteeseen. (Van Bon 

et ai. 2004.)

Kun varsinainen ongelman lähde on selvitetty ja on keksitty tapa kiertää se, tulee 

ongelmasta tunnettu virhe (known error). Kun ongelmalle onnistutaan selvittämään 

pysyvä ratkaisu, tehdään siitä myös muutostenhallintaan muutospyyntö (request for
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change), jonka suorittamalla ongelman aiheuttaja saadaan eliminoitua, ja ongelmaa ei 

pitäisi enää esiintyä (Kuva 9). (OGC 2000)

Tunnettu virhe:
Ongelman syy on tiedossa ja sen kiertämiseen on olemassa ratkaisu, mutta itse 

ongelman aiheuttajaa ei ole korjattu

Ongelma:
Ongelma johtaa ei-toivottuun olemassa olevaan tai mahdolliseen vikatilanteeseen, 

jonka aiheuttaja voi olla yksi tai useampi tuntematon syy

Muutospyyntö:
Muutospyyntö on ehdotus muutokseksi, jolla pyritään korjaamaan pysyvästi 

todettu ongelman aiheuttaja.

Kuva 9: Ongelmien, tunnettujen virheiden ja muutospyyntöjen yhteydet (OGC 2000).

Ongelmanhallinta toimii vikojenhallinnan tukena tarjoten tälle vaihtoehtois- ja 

väliaikaiskorjauksia, mutta vikojen korjausvastuu pysyy aina vikojenhallinnassa. 

Tärkein ero vikojen ja ongelmanhan innan välillä on, että vikojenhallinnassa viat 

pyritään saamaan kuntoon keinolla millä hyvänsä mahdollisimman nopeasti, kun taas 

ongelmanhallinta pyrkii selvittämään vikojen aiheuttajan perimmäisen syyn ja 

korjaamaan sen pysyvästi. (Kuva 10) (Van Bon et ai. 2004.)
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Kuva 10: Ongelmanhallinan yhteydet vikojenhallintaan sekä muutosten hallintaan (Van Bon et 
ai. 2004).

Ongelmanhallinnan tehtävät ovat luonteeltaan sekä reaktiivisia että proaktiivisia. 

Reaktiivisesti ongelmanhallinta pyrkii selvittämään vikaan johtaneet syyt ja 

poistamaan ne. Proaktiivisesti ongelmanhallinta pyrkii ennaltaehkäisemään tulevia 

vikatilanteita identifioimalla infrastruktuurissa ilmeneviä heikkoja kohtia ja 

ehdottamalla näihin korjauksia, ennen kuin ne johtavat ongelmiin. (Van Bon et ai. 

2004.)

3.4.2 Ongelmanhallinnan hyödyt

Van Bon ym. (2004) mukaan ongelmanhallinnalla pyritään varmistamaan, että:

• viat havaitaan, dokumentoidaan, tilastoidaan ja ratkaistaan,
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• vikojen oireet sekä mahdolliset väliaikaiset ja pysyvät ratkaisut 

dokumentoidaan,

• tehdään muutospyynnöt infrastruktuurin muuttamisille, mikäli ongelmat 

johtuvat infrastruktuurista,

• vältettävissä olevat vikatilanteet voidaan välttää.

Ongelmanhallinnalla voidaan myös vaikuttaa palvelun laatuun vähentämällä 

vikatilanteiden määrää ja tukihenkilöstön työtaakkaa, kun viat ja niiden ratkaisut 

dokumentoidaan huolella ja ne ovat helposti tukihenkilöstön saatavilla. Palvelun 

laadun parantaminen vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen maineeseen toimivien 

palveluiden tuottajana ja luo mahdollisuuden saada helpommin sopimuksia uusien 

asiakkaiden kanssa. (Van Bon et ai. 2004.)

3.4.3 Ongelmanhallintaprosessi ja yhteydet muihin prosesseihin

Ongelmanhallinta on tärkeä osa verkonhallintaa ja sen yhteydet muihin 

verkonhallintaprosesseihin ovat tärkeitä koko verkonhallinnan kannalta. Tärkein 

yhteys on vikojenhallinnan kanssa, jonka kanssa ongelmanhallinta vaihtaa tietoa 

vikatilanteista sekä niiden korjausehdotuksista. Ilman vikojenhallinnan tarjoamaa 

tietoa, ongelmanhallinta ei pystyisi tehokkaasti selvittämään vikoja ja tuottamaan 

korjausehdotuksia niille. (Van Bon et ai. 2004.)
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Kuva 11: Ongelmanhallinnan yhteydet muihin prosesseihin (Van Bon et ai. 2004).

Ongelmanhallinnalla on yhteyksiä myös muihin verkonhallinta prosesseihin, kuten 

asetustenhallinta, kapasiteetinhallinta, palvelutasonhallinta sekä muutostenhallinta 

(Kuva 11). (Van Bon et ai. 2004.)

Muutostenhallinta on vastuussa ongelmanhallinnan esittämien korjausehdotusten 

(RfC) toteuttamisesta infrastruktuurissa ongelmien eliminoimiseksi. Asetustenhallinta 

tarjoaa tietoa infrastruktuurista ongelmanhallintaprosessille, jotta tämä pystyy 

tehokkaasti huomioimaan eri laitteiden yhteydet virheidenselvitystilanteessa. 

Kapasiteetinhallinta toimittaa ongelmanhallinnalle tietoa infrastruktuurin 

käyttöasteesta, joka voi auttaa selvittää ongelman aiheuttajaa. (Van Bon et ai. 2004.)
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3.4.4 Ongelmanhallinnan tehokkuus

Van Bon ym (2004) mukaan ongelmanhallinnan toimivuus ja tehokkuus voidaan 

todeta seuraavista asioista:

• vikatapahtuminen määrän väheneminen ongelmien selviämisen johdosta,

• vikatapahtumien selvitystyöhön kuluvan ajan pieneneminen,

• vikatapahtumien selvityksen epäonnistumisesta johtuvien kulujen 

pieneneminen.

3.5 Palvelutasonhallinta

3.5.1 Mitä palvelutasonhallinta on?

Palvelutasonhallinta on prosessi, jonka vastuulla on neuvotella, määritellä, mitata, 

hallita sekä kehittää IT-palveluiden laatua hyväksyttävällä hintatasolla. 

Palvelutasonhallinta pyrkii löytämään tasapainon laadun kysynnän ja tarjonnan 

välillä kuin myös asiakastyytyväisyyden ja palvelun kustannuksien kesken. 

Palvelutasonhallinta kattaa seuraavien alueiden suunnittelun, sopimisen ja 

ylläpitämisen: (Van Bon et ai. 2004.)

• palvelutasosopimukset,

• operaattoritasosopimukset,

• alihankkijasopimukset,

• palvelunlaatusuunnitelmat.

3.5.2 Käsitteet

3.5.2.1 Asiakas ja palveluntarjoaja

Asiakas on henkilö tai yritys, joka ostaa palveluita toiselta yritykseltä. 

Palveluntarjoaja on yleensä IT-organisaatio. Palveluntarjoaja voi olla myös joissain
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tapauksissa asiakas, joka hankkii palveluita kolmannelta taholta, ja tätä myötä 

asiakassuhteet muodostavat monimutkaisen verkon. (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.2.2 Palveluntasovaatimukset (SLR)

Palveluntasovaatimukset kattavat yksityiskohtaiset määritelmät asiakkaan tarpeista. 

Palvelunlaatuvaatimuksia käytetään palveluiden kehittämisessä, muutoksissa ja 

toimituksissa. Yleensä palveluntasovaatimuksia voidaan käyttää pohjana 

palveluntasosopimusten suunnitteluvaiheessa. (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.2.3 Operaatiotason sopimukset (OLA)

Operaatiotason sopimukset ovat organisaation osastojen välisiä sopimuksia. 

Esimerkiksi jos SLA-sopimuksessa on asetettu tietty aikaraja, jonka sisällä pitää 

korkean prioriteetin viat korjata, tulisi OLA:n sisältää aikarajat kullekin osalle kautta 

koko verkonhallintaprosessin (sisältäen siis palvelukeskuksen vian vastaanottamisen, 

eskalaation ja asiantuntijoiden korjauksien vaatiman ajan). (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.2.4 Tukisopimukset (UC)

Tukisopimukset (Underpinning Contract) ovat sopimuksia, jotka palveluntarjoaja 

hankkii ulkopuoliselta tarjoajalta oman palvelun tuottamiseen esimerkiksi 

paikallisyhteyden vuokraus paikalliselta verkko-operaattorilta. Tukisopimus on 

vastaavanlainen kuin OLA, mutta kyseessä on ulkopuolinen taho, jonka kanssa 

sopimus tehdään. (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.2.5 Palveluiden määrittelyasiakirjat (Spec Sheet)

Palveluiden määrittelyasiakirjat sisältävät tarkan spesifikaation palvelun sisällöstä ja 

määrittävät yhteydet palvelun toiminnallisuuden (mitä asiakkaan kanssa on sovittu 

palvelun sisällöksi) ja teknologian (miten kyseinen palvelu toteutetaan käytännössä 

IT-organisaation toimesta) välillä. Määrittelyasiakirjat tavallaan kääntävät 

palvelunlaatuvaatimukset teknisiksi määrittelyiksi, joiden perusteella kyseinen 

palvelu voidaan asiakkaalle toimittaa. Määrittelyasiakirjat kuvaavat myös mahdolliset 

yhteydet SLA:n ja tukisopimusten (UC) tai operaatiotason sopimusten (OLA) välillä. 

(Van Bon et ai. 2004.)

Carl Wahlberg: Erään Intemetpalveluntarjoajan verkonvalvonnan kehittäminen



29

3.5.2.6 Palveluluettelo

Palveluluettelon avulla palveluntarjoaja pystyy profiloimaan itsensä helpommin ja 

esittelemään tarjoamansa palvelut selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa. 

Palveluluettelossa on eritelty kaikki tarjolla olevat palvelut ja niihin saatavissa olevat 

palvelutasot. Palveluluettelo sisältää tavallaan samat tiedot kuin palveluiden 

määrittelyasiakirjat, mutta siinä ei puututa teknisiin toteutuksiin, vaan lähinnä siihen 

miten asiakas palvelun kokee ja havaitsee. (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.2.7 Palveluntasosopimukset (SLA)

Palveluntasosopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus, jossa 

määritellään yksityiskohtaisesti palvelu tai palvelut, jotka palveluntarjoaja asiakkaalle 

tarjoaa. Sopimuksessa määritellään asiakaslähtöisesti ja ymmärrettävästi palvelut ja 

niiden mittausmenetelmät sekä miten toimitaan, jos palvelutasot eivät täyty. (Van 

Bon et ai. 2004.)

3.5.2.8 Palvelunlaatusuunnitelma

Palvelunlaatusuunnitelma on tärkeä dokumentti IT-organisaatiossa sillä se sisältää 

kaikki tiedot siitä kuinka koko organisaatiota hallitaan. Se määrittelee kullekin 

hallintaprosessille tavoitteet tehokkuusindikaattorein. Esimerkiksi vikojenhallinnalle 

voidaan määritellä kullekin prioriteetille tietty aikaikkuna, jonka puitteissa vika 

pitäisi saada korjattua. Myös raportit ja niiden raportointivälit on selostettu 

suunnitelmassa. Tehokkuusindikaattorit johdetaan palvelunlaatumääritelmien (SLR) 

ja palvelunlaatuasiakirjojen (Spec sheet) perusteella. Mikäli ulkopuolisia tahoja 

käytetään palvelun tuottamisessa, samat tehokkuusindikaattorit tulee liittää myös 

alihankkijasopimuksiin. (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.3 Tavoitteet

Palvelutasonhallinnan päämääränä on taata asiakkaalle toimitetun palvelun 

käytettävyystason säilyttäminen ja palvelun laadun jatkuva kehittäminen. Tämä 

tapahtuu tekemällä asiakkaan ja operaattorin välinen palvelutasosopimus palvelun 

käyttöönoton yhteydessä. Palveluntasosopimuksessa määritellään asiat, joita mitataan 

ja joista raportoidaan asiakkaalle tasaisin väliajoin. Palvelutasosopimukseen kirjataan
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myös sanktiot, jotka operaattori on velvollinen suorittamaan asiakkaalle, mikäli 

palveluntasosopimuksen ehdot eivät tarkasteluajan puitteissa täyty. (Van Bon et ai. 

2004.)

Palvelutasonhallinta tuo hyötyä sekä asiakkaalle että operaattorille. Asiakkaan 

näkökulmasta yleensä palvelun käytettävyys on parempi, kun sen laatua ja tasoa 

seurataan aktiivisesti. Tämän seurauksena myös asiakastyytyväisyys paranee, ja se 

tuo operaattorille mahdollisesti lisää asiakkaita. Operaattorin osalta on myös 

helpompi suunnitella ja mitoittaa etukäteen asiakkaan käyttämien palveluiden 

resurssit, kun on tiedossa mitä asiakas tarvitsee. Asiakas ja operaattori ovat 

sopimuksen myötä paremmin selvillä myös omista vastuistaan, joten on odotettavissa 

vähemmän epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä palveluiden suhteen. (Van Bon et ai. 

2004.)

3.5.4 Palvelutasonhallinnan tehtävät

Palvelutasonhallinta vaatii toimiakseen tehokasta ja toimivaa yhteistyötä asiakkaan 

kanssa, koska palvelutasojen määrittelyvaiheessa asiakas on olennaisessa osassa 

tietäen mitä tarvitsee palvelultaan. Palvelutasonhallinta (Kuva 12) koostuu kahdesta 

osaprosessista. Ensimmäinen osaprosessi kattaa palveluntasosopimuksen määrittelyt 

ja luomisen ja toinen osaprosessi varmistaa, palvelutasosopimuksen seurannan ja 

valvonnan tavoitteiden täyttymiseksi. (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.4.1 Identifiointi

Usein asiakkaat eivät ole tietoisia itsekään omista tarpeistaan ja monesti myös pitävät 

tiettyjä palveluiden osa-alueita itsestään selvyyksinä ilman erillistä sopimusta. Tämän 

välttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää palveluntasosopimusta laadittaessa selvittää 

tarkkaan asiakkaan tarpeet palvelun sekä palvelunlaadun suhteen. Kun tarpeet on 

tarkasti selvillä, ne kirjataan muistiin palveluntasovaatimuksiin. (Van Bon et ai. 

2004.)

3.5.4.2 Määrittely

Määrittelyvaihe on yksi monimutkaisimmista ja samalla tärkeimmistä vaiheista 

palveluntasosopimusta luotaessa. Siinä kartoitetaan asiakkaan odotukset palvelun
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suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Asiakkaalta selvitetään, mitä tämä vaatii 

palvelulta ja mitä elementtejä palveluun kuuluisi jne. Palveluntasomäärityksiin pitäisi 

yhdessä asiakkaan kanssa selvittää ainakin seuraavat tiedot (Van Bon et ai. 2004.):

• palvelun tarjoamat toiminnot asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna,

• ajankohdat jolloin palvelun pitää olla käytettävissä,

• palvelun jatkuvuusmääritykset,

• IT-funktiot, jotka vaaditaan palvelun tuottamiseksi,

• viitteet nykyisiin operaatiometodeihin tai laatustandardeihin, jotka tulee 

huomioida määrittelyvaiheessa,

• viittaukset mahdolliseen edeltävään palveluntasosopimukseen.
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Asiakaskysyntä

' '
Identifiointi:
Tarpeet

'
Määrittely:
Sisäisesti & ulkoisesti

1 f
Sopimus:
-neuvottelu
-esiversio
-muutokset
-solmiminen

Monitorointi:
Palvelutasot

Raportointi

Palvelutasovaatimukset

Palvelutasomääritykset

Palvelunlaatu-
suunnitelma

Palveluluettelo

Palvelutasosopimus

Operaatiotasosopimus

Tukisopimukset

Palvelutasosaavutukset

Palvelutasoraportit

Seuranta Palvelutason
kehitysohjelma

Kuva 12: Palvelutasonhallinta (Van Bon et ai. 2004).

3.5.4.3 Sopimus

Palvelutasosopimus laaditaan määrittelyvaiheessa ilmi tulleiden asioiden perusteella. 

Lisäksi laaditaan operaatiotasosopimukset ja tukisopimukset mikäli palvelun 

toteuttaminen näitä vaatii. Myös palveluluettelo on hyvä kirjata sopimukseen, jolloin
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ei jää epäselväksi, mitä palveluita kyseinen palvelutasosopimus kattaa. (Van Bon et 

ai. 2004.)

3.5.4.4 Monitorointi

Monitorointi on mahdollista vain, kun on tiedossa tarkat etukäteen määritellyt 

palvelutasot ja tavoitteet. Mittaukset on yleensä syytä aina tehdä asiakkaan 

näkökulmasta. Lisäksi on syytä huomioida, ettei monitorointia tulisi rajata vain 

teknisiin näkökulmiin, vaan ottaa huomioon myös palveluproseduurit. Esimerkkinä 

voidaan käyttää tilannetta, jossa yhteys voi olla jo korjautunut, mutta asiakas ei 

välttämättä ole tietoinen siitä, ennen kuin tämä saa palveluntarjoajalta ilmoituksen 

vian korjaantumisesta. (Van Bon et ai. 2004.)

Monitoroinnin kattava toiminta vaatii siis ulkoista informaatiota niin 

palvelunhallintaprosesseilta (vikojenhallinta), kuin myös järjestelmänhallinta- 

prosesseilta (kapasiteetinhallinta, käytettävyydenhallinta). (Van Bon et ai. 2004.)

3.5.4.5 Raportointi

Palvelun seurantaraportteja tulee toimittaa palveluntasosopimuksessa määriteltyjen 

aikavälien mukaisesti. Raporteissa verrataan sovittujen palvelutasojen ja mitattujen 

palvelutasojen tietoja toisiinsa. (Van Bon et ai. 2004.) Raporteissa voi käydä ilmi 

esimerkiksi:

• käytettävyysajat tietyn aikajakson aikana

• keskimääräinen vasteaika kuormahuippujen aikoina 

e siirtokapasiteetti kuormahuippujen aikoina

• virhetilanteiden määrä palvelun käytössä

• palvelunheikkenemisen lukumäärät ja kestot

• käyttäjämäärät kuormahuippujen aikoina

• palvelun kapasiteetin käyttömäärä
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3.5.4.6 Seuranta

Seurantavaiheessa käydään asiakkaan kanssa lävitse raportoinnissa ilmi tulleita 

asioita. Palveluntasonseurannassa tulisi käsitellä seurantajakson aikana tapahtuneita 

asioita (Van Bon et ai. 2004):

• edellisen seurantatilaisuuden jälkeen muuttuneet palveluntasosopimukset

• palveluihin liittyneet ongelmat

• palvelun muutostrendien identifiointi

• sovittuihin palveluntasosopimuksiin tulleet muutokset

• proseduurimuutokset ja niistä aiheutuneet lisäkustannukset

• seuraamukset palveluntasosopimuksen tavoitteiden saavuttamattomuudesta

Mikäli sovittuja palvelutasoja ei voitu saavuttaa, voidaan sopia toimista 

palveluntason nostamiseksi sovitulle tasolle (Van Bon et ai. 2004), esimerkiksi:

• käynnistämällä palvelunkehitysohjelma

• allokoimalla lisäresursseja

• muuttamalla määriteltyjä palvelutasoja SLA:ssa

• muuttamalla proseduureja

• muuttamalla operaatiotason sopimuksia tai ulkopuolisia tukisopimuksia

3.5.5 Onnistunut ja tehokas palvelutasohallinta

Onnistunut palvelutasonhallinta vaatii seurantaa myös organisaation sisällä. Sen 

tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi seuraavin mittarein (Van Bon et ai. 2004):

• SLA-sopimuksiin liitetyt palveluelementit

• SLA:n alaiset elementit, jotka vaativat OLA:n tai UC:n

• SLA:n alaiset elementit, joita valvotaan ja joiden ongelmista ilmoitetaan

• SLA:n alaiset elementit, joita seurataan säännöllisesti

• SLA:n alaiset elementit, joissa sovitut palvelutasot on täytetty
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• vajavaisesti täytetyt SLA:t, joille on tehty parannussuunnitelma

• toimenpiteet, joiden avulla vajavaisuudet voidaan välttää

Myös hallintaprosessin sisäistä toimintaa on hyvä seurata mittauksin. Nämä ovat vain 

sisäisiä mittauksia, joissa ei käsitellä asiakaskohtaisia tietoja vaan keskitytään koko 

prosessin tietoihin. Mahdollisia mittausarvoja ovat esimerkiksi:

• solmittujen palvelutasosopimusten määrä

• montako kertaa sopimusten tavoitteita ei onnistuttu täyttämään

• sopimusten mittaamisen ja valvonnan kustannukset

• asiakastyytyväisyyden mittaaminen erillisillä tutkimuksilla

• vioista, ongelmista, ja muutoksista kootut tilastot

• parannustoimenpiteiden seuranta

3.6 Muut verkonhallintaan liittyvät hallintaprosessit

3.6.1 Asetustenhallinta
Jokaisella organisaatiolla on usein valtavasti tietoa infrastruktuuristaan, sen 
rakenteesta ja asetuksista. Jokaisessa muutoksessa, joka infrastruktuurissa tehdään, 

osa tiedosta aina muuttuu. (Van Bon et ai. 2004.)

Asetustenhallinnan tehtävä on ylläpitää infrastruktuurin tiedot ajankohtaisina. 

Tallennetut tiedot käsittävät sekä koko infrastruktuurin muodostavien elementtien 

(Configuration Item,CI) yksityiskohtaiset tiedot, sekä myös elementtien väliset 

riippuvuudet ja kuinka ne muodostavat koko infrastruktuurin. Asetustenhallinta 

koostuu siis CI-tietueista ja niitä yhdistävistä suhteista ja muodostaa näistä 

asetustenhallintatietokannan (CMDB). (Van Bon et ai. 2004.)

3.6.2 Muutostenhallinta

Muutostenhallinnan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että muutosten 

toteuttamiseen käytetään standardisoituja metodeita ja proseduureja siten, että
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muutokset saadaan toteutettua nopeasti ja mahdollisimman pienillä näkyvillä 

vaikutuksilla palvelun käytettävyyteen. (OGC 2000.)

Muutostenhallinnan tehtävänä on ainoastaan prosessin toiminnan valvominen. Sen 

tehtäviin ei kuulu varsinaisten muutosten suorittaminen, joka kuuluu 

asetustenhallinnan vastuualueelle. Muutostenhallinnan vastuulla on varmistaa, että 

kaikki tulevat muutokset on etukäteen täsmällisesti suunniteltu. Ainoastaan hyvän 

suunnittelun ja aikataulutuksen avulla voidaan suorittaa hallittuja muutoksia 

infrastruktuurissa. (OGC 2000.)

Muutostenhallinnassa tärkeintä on kommunikoinnin hoitaminen muiden 

verkonhallinta-prosessien välillä. Kommunikoinnin puute johtaa usein 

virhetilanteisiin muutoksia suoritettaessa ja voi aiheuttaa myös palveluntason 

heikkenemisen. (OGC 2000.)

Muutostenhallinnan toimivuus perustuu muutospyyntöihin (RfC), joita se 

vastaanottaa muilta hallintaprosesseilta tai mahdollisesti jopa suoraan asiakkailta.

Muutospyynnön tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot (Van Bon et ai. 2004):

• yksilöllinen identifiointinumero,

• mahdollinen ongelmantunnistenumero,

• muutoksen kohteina olevat CI:t,

• muutoksen syyt, ml. perustelut ja hyödyt,

• nykyinen ja uusi versio CI:stä,

• RfC:n tekijän yhteystiedot,

• RfC :n jättöpäivä,

• arvioidut resurssi- ja aikatarpeet.

Lisäksi voi RfC:ssä olla myös muita parametreja, kuten muutoksen vaikutukset, 

prioriteetti, palautussuunnitelma ja riskien arviointi.
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Muutoksen hallinnan tehokkuutta ja toimivuutta voidaan seurata, kirjaamalla 

muutosten määriä ja analysoimalla niistä saatavia tuloksia (Van Bon et ai. 2004), 

esimerkiksi:

• tiettynä aikajaksona suoritettujen muutosten lukumäärä,

• kuinka nopeasti muutokset on suoritettu,

• hylättyjen muutosten lukumäärä,

• onnistuneesti suoritettujen muutosten lukumäärä,

• muutosten peruutusten määrä ja syyt,

• muutoksista johtuvien vikatilanteiden lukumäärä,

• arvioitujen resurssien ja ajan puitteissa suoritetut muutokset.

Asetustenhallinta ja muutostenhallinta -prosessit ovat toisilleen välttämättömiä. Usein 

nämä kaksi prosessia ovatkin yhdistetty yhdeksi ainoaksi prosessiksi, joka sekä 

ylläpitää tietoa infrastruktuurista ja suorittaa muutokset infrastruktuurin sisällä. (Van 

Bon et ai. 2004.)

3.7 Yhteenveto

Tässä luvussa esiteltiin yksityiskohtaisesti ITIL:ssä määriteltyjä verkonhallintaan 

liittyviä toimintamalleja. Luvussa käytiin läpi palvelukeskuksen toiminta sekä 

hallintaprosesseista vikojenhallinta, ongelmanhallinta, palvelutasonhallinta, 

muutostenhallinta sekä asetustenhallinta. Vikojenhallintaan liittyvässä luvussa 

esiteltiin vikojenhallintaan liittyvät prosessit vikatilanteiden käsittelyyn. 

Ongelmanhallintaprosessin kohdalla esiteltiin sen yhteydet muihin 

hallintaprosesseihin sekä vianhallinnassa havaittujen ongelmien selvitystavat. 

Palvelutasonhallinnan osalta selvitettiin asiat, jotka tulee ottaa huomioon toimivaa 

palvelutasonhallintaa suunniteltaessa ja sen käyttöönotossa. Lisäksi esiteltiin vielä 

muutostenhallinnan ja asetustenhallinnan perusperiaatteet verkonvalvontaan liittyvin 

osin.
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4 PALVELUNTARJOAJAN VERKONVALVONNAN 

TOTEUTUSTAPA

Tässä luvussa kartoitetaan palveluntarjoajan verkonvalvonnan nykytilanne sekä 

henkilöresurssien että työkalujen osalta. Luvussa käydään läpi myös 

verkonvalvonnan käyttämät toimintaprosessit, vertaillaan niitä ITIL:n vastaaviin 

toimintaprosesseihin sekä selvitetään näiden mahdollisia yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia.

4.1 Verkonvalvonnan henkilöstöresurssit

Palveluntarjoajan verkonvalvonta on hoidettu pääasiallisesti yrityksen 

palvelukeskuksen toimesta. Palvelukeskuksen aukioloaikojen takia (maanantai klo 

07:00 - lauantai klo 18:00) viikonloppuisin verkonvalvonnan päivystystyötä tehdään 

pääasiallisesti helpdesk-yksikössä, joka päivystää lauantai-illasta klo 18:00 

maanantaiaamuun klo 07:00 saakka. Palvelukeskuksessa työskentelee 

verkonvalvontatehtävissä seitsemän henkilöä ja helpdeskin puolella tarvitaan kolme 

henkilöä hoitamaan viikonlopun päivystykset. Yhteensä palveluntarjoajan 

verkonvalvonnan hoitamiseen tarvitaan siis kymmenen henkilön työpanos.

Palveluntarjoajan tapauksessa verkonvalvontaan ei liity ainoastaan palveluntarjoajan 

verkon ja verkkolaitteiden valvonta, vaan se kattaa kokonaisuudessaan kaikki 

palveluntarjoajalla käytössä olevat laitteet, kuten esimerkiksi palvelimet, palomuurit 

ja puhelinkeskukset. Työtä tehtäessä valvontalaitteistoihin oli tallennettu tiedot 1363 

laitteesta ja 27164 verkkoliitännästä, joiden tilaa monitoroidaan jatkuvasti 

lähettämällä kaiken kaikkiaan 144000 SNMP-kyselyä viiden minuutin välein, mikä 

tekee keskimäärin noin 480 SNMP-kyselyä sekunnissa.
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4.2 Verkonvalvonnassa käytetyt laitteistot ja ohjelmistot

Valvonta koostuu tällä hetkellä pääosin kolmesta palvelimesta: Watson, Sherlock 

sekä Poirot. Näiden lisäksi käytössä on kaksi palvelinta, joiden tehtävänä on valvoa 

asiakasyhteyksiä: Colombo sekä FortN. Kaikki palvelimet ovat samassa laitetilassa 

mutta niiden valvomat laitteet on hajautettu maanlaajuisesti. Tämä voi joissakin 

tapauksessa aiheuttaa ongelmia, mikäli itse laitetilan yhteydet vikaantuvat.

4.2.1 Watson

Watson sisältää tietokannan, johon on tallennettu kaikki perustiedot kustakin 

valvotusta laitteesta ja se toimii valvontadatan tallennuspaikkana. Watson-palvelin 

suorittaa myös yksinkertaisimman valvonnan suorittamalla ping-kyselyitä kullekin 

valvotulle laitteelle. Watson-palvelin ottaa vastaan muilta laitteilta tulevat ilmoitukset 

tapahtumista, sekä käsittelee ja tutkii Sherlock-palvelimen tuottamaa SNMP-dataa 

sekä ping-tilastoja ja generoi näistä hälytyksen ennalta määrättyjen raja-arvojen 

ylittyessä. Kaiken näiden toimintojen lisäksi Watson-palvelimella toimii myös www- 

palvelu, jonka kautta verkonvalvontapalveluita käytetään.

Kuvassa 13 on näkymä verkonvalvontatyökalusta, jossa näkyy verkkolaitteilta tulleet 

hälytykset. Ensimmäinen sarake vasemmalla sisältää valvotun laitteen nimen tai 

muun yksilöllisen tunnisteen. Toinen sarake kertoo hälytyksen saapumishetken 

valvontajärjestelmään, joka on yleensä myös vian alkamishetki. Kolmas sarake 

kertoo mihin ryhmään valvottu laite kuuluu (esimerkiksi router tai switch). Neljäs 

sarake sisältää tiedon hälytyksen vakavuudesta, joita ovat critical, major, minor, 

warning ja info. Mikäli hälytys on otettu käsittelyyn, se näkyy silent:na. Jos hälytys 

on korjattu tai turha, sen tilaksi on merkitty acked. Viimeisessä sarakkeessa on 
lisätietoja tapahtuman aiheuttajasta: esimerkiksi mikä verkkoliitäntä on vikaantunut 

tai että koko laite on tavoittamattomissa (node down). Tilanteessa, jossa 
verkonvalvontatyökaluun tulee kerralla suuri määrä hälytyksiä, voi olla hankalaa 

selvittää eri hälytysten korrelaatioita, koska työkalulla ei ole tietoa jäsentää 

näyttämäänsä tietoa. Tällöin on turvauduttava verkonvalvontahenkilökunnan taitoon, 

jotta varsinainen vikatilanteen lähde pystytään nopeasti selvittämään kaikkien 

saapuneiden hälytysten joukosta.
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Events for group network

Total events: 58
node time group severity event

□ HH_hki.fi 16.11.05 is.53 network,’access - router scked interface SeriaiZt) ШШШЯЯШЁЁШ
ШШЁЯШШШШШШ status failed

□ ■■lsh.fi 16.11.05 18:64 network access - router info Node has rebooted or snmp 
agent restarted, system uptime 
193 is less than 900 seconds

П flfl jar.fi 16.11.05 17:48 network-access - router major Node down
Hj.esp.fi 16.11 05 17 4P networfc'oore - switch a eke d 5 events for node

U (flfl j3f.fi 16.11.05 17:45 network s cocss - router silent multiple snmp request for node 
failed

D flfl.rci.fi 16.11.05 17:31 network-access - router minor interface ATM2-’0.725-aal5 layer

status: failed - down

Ш sdh info 16.11.05 17:07 network’SC H info major 11 events for node
D fllflj.esp.fi 16.11.05 14:58 network-access - switch minor interface F astEthemet 1 /0/43

I esc fi

16.11.05 14:29 network's coess - switch

ie .11.05 09:53 network-access - router

15 11 35 CM'35
14.11.05 18:33

network's coess - d si am 
network'access - router silent

Ц) status: failed - down 
nterfaœ F astEthemet 1 /0/25

status: failed - down
□ flj.van.fi 16.11.05 12:30 network-access - router major Node down
□ fll-van.fi 16.11 05 12:30 network-access - S4Vitch Node down
□ fl.espfi 16.11.05 11:07 network'core - switch multiple snmp request for node

failed
□ fl| esp.fi 16.11.05 10:32 network-access - switch interface FastEthernet 1 /0/31

I) status: failed - down 
interface ATM4 3.230-за15 layer

I) status: failed - down
6 events for node
interface ATM6/0.782-aal5 layer

status: failed - down

Kuva 13: Verkonvalvontatyökalun näkymä järjestelmän vastaaottamista hälytyksistä.

Kuvaan 14 on piirretty kuvaaja verkonvalvontatyökaluun saapuneiden tapahtumien 

lukumääristä viimeisen vuoden ajalta. Vaivontatyökalun vastaanottamissa 

tapahtumissa on laskettu mukaan kaikki siihen saapuneet tapahtumat. Kokonaisluku 

sisältää myös kaikki ns. turhat hälytykset esimerkiksi lyhyet katkosten aiheuttamat 

snmp-trapit verkkoliitännöiltä, joilla ei ole kuitenkaan suoraa vaikutusta asiakkaiden 

kokemaan palveluun. Verkonvalvontatyökaluun saapuvista hälytyksistä arviolta noin 

20% on tasoltaan major tai critical, mutta tarkempia lukuja ei ole mahdollista työssä 

esittää.

Carl Wahlberg: Erään Internetpalveluntarjoajan verkonvalvonnan kehittäminen



41

Valvonta työkalun vastaanottamat hälytykset
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Kuva 14: Verkonvalvontatyökalun vastaanottamat hälytykset

4.2.2 Sherlock ja Poirot

Sherlock-palvelimella on huomattavasti vähemmän erilaisia funktioita 

suoritettavanaan verrattuna Watsoniin. Sherlock-palvelimen tärkein tehtävä on kerätä 

SNMP-dataa valvottavilta laitteilta SNMP-kyselyin sekä ottaa vastaan valvottujen 

laitteiden lähettämät hälytykset (SNMP-trapit). Sherlock-palvelimelle tulee myös 

hälytykset muiden palvelimien (Colomboja FortN) valvomista kohteista.

Poirot-palvelin toimii kummankin edellä mainitun palvelimen taustalla keräämällä 

statistiikkoja sekä piirtämällä kerätyistä statistiikoista graafeja, mm. liikennemääristä 

ja tavoitettavuuksista.

4.2.3 Colombo

Lisäksi verkonvalvonnassa on käytössä vielä kaksi palvelinta, joita käytetään 

asiakasyhteyksien valvontaan. Toinen on Colombo-palvelin, joka valvoo 

palveluntarjoajan MPLS-verkkoasiakkaita ja MPLS-päätelaitteita. Colombo-palvelin 

valvoo päätelaitteita ping ja snmp -valvonnalla ja mikäli laitteet eivät vastaa ping- 

kyselyihin, tekee palvelin niistä hälytyksen Watson-palvelimelle yhteyden
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katkeamisesta. Colombo-palvelin kerää myös SNMP:llä statistiikkaa, ja piirtää niiden 

perusteella kuvaajia yhteyden RTT-ajoista ja myös mahdollisesta pakettihäviöstä 

(Kuva 15).

4.2.4 FortN

Viimeisen vuoden aikana Colombon suorituskyvyssä on huomattu heikkenemistä, 

mikä johtuu osittain myös valvottavien kohteiden lukumäärän huomattavasta 

lisääntymisestä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa Colombo tullaan 

kokonaisuudessaan korvaamaan uudella mittaus- ja valvontapalvelimella FortN, jota 

on kehitetty yhteistyössä Basen Ltd:n (2005) kanssa.

FortN on rakennettu skaalautuvuutta silmällä pitäen, joten se pystyy keräämään 

huomattavasti enemmän tilastotietoa useammilta laitteilta kuin, mitä Columbo- 

palvelin pystyy keräämään saman aikaikkunan sisällä. FortN-palvelimen käyttöön 

saaminen on huomattava parannus asiakasyhteyksien valvontaan, jota on ollut hyvin 

vaikea implementoida nykyisiin valvontajärjestelmiin. Tämä johtuu siitä, että 

valvontajärjestelmät alun alkaen suunniteltiin lähinnä palveluntarjoajan omien 

järjestelmien valvontaan. FortN luo mahdollisuuden valvoa ja kerätä mittausdataa 

lähes jokaisesta verkossa olevasta laitteesta, kunhan tähän on vain implementoitu tuki 

SNMPdle.
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System information: (ping host)

Hostname: HBHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . .  “ ~ i

IP: —
Group: ■m
Managed: yes
Status: up
Contact:
Location:
Type: (.1.3.6.1.4.1.9.1.444)

Description:
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-K903SY7-I.I), Version 12.3(8)T4, RELEASE SOFTWARE 
(fc2)Technical Support: http://www.cisco.conVtechsupport Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems,
Inc. Compiled Thu 02-Sep-04 20:48 by eaarmas

Uptime: 19 days, 08:22:36.81

Interface listing:
Interface Description Admin Oper Speed Type Managed

UropbackO 4294.97 Mbits softxvareLooobac no
No description set Other no

0.00 Mbits no
FastEthernetO Mo description set up up 100.00 Mbits ethernetCsmacd yes
Seria I0:0 No description set up up 2.05 Mbits РРР yes

Configuration information:
browse older revisions

total revisions: 1
Latest configuration revision:
revision 1.1 date: 2004/12/10 11:38:27,

diff to previous - annotate

Host statistics:
Show data for the last: Dsy week Month Year 

round-trip-time for the past day

round-trip-time

■ rtt
Current: 14.640 ms Max: 69.886 ms Average: 18.594 ms 

packetloss for the past day

packet!oss

■ packetloss
current: 0. OOO percent Max: 89.333 percent Average: 2.934 percent

Kuva 15: Yleiskuva Colombo-palvelimen keräämästä tiedosta yhden laitteen osalta.
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Oletuksena on, että kun FortN:ään lisätään valvottava kohde, siitä aloitetaan 

välittömästi mittausdatan kerääminen. Kerättyjen mittaustietojen avulla kohteista 

piirretään oletusarvoisesti seuraavat graafit:

• kohteen julkisen verkko liitännän liikennemäärät (sekä ulos- että sisäänpäin 

suuntautuvan liikenteen osalta),

• kohteen uptime eli päälläoloaika,

• keskimääräinen RTT,

• RTT:n värinä (Jitter),

• pakettihäviömäärä pienten (64tavua) sekä suurten (MOOtavua) pakettien 

osalta.

Näistä graafeista liikennemääriä kuvaava graafi näyttää liikennemäärät edellisen 24 

tunnin ajalta, viiden minuutin keskiarvoina. RTT:n mittaukset on suoritettu ajamalla 

joka minuutti ping-komento, ja piirtämällä graafiin viimeisen tunnin mittaustulokset. 

Kaikista graafeista on myös mahdollista saada halutessa valittua aikajakso, jolta 

mittaustulokset näytetään, jolloin voidaan helposti seurata myös pidemmän aikavälin 

muutoksia.
Lisäksi graafeja voidaan piirtää myös muista mittausarvoista, joita on mahdollista 

hakea SNMP:n avulla mitattavasta kohteesta. FortN:n eräästä kohteesta piirtämät 

graafit on esitetty Liitteessä 2. Työn tekohetkellä FortN:ssä on kirjattuna tiedot yli 

4000 valvottavasta kohteesta.

4.3 Verkonvalvonnan toimintaprosessit

Palveluntarjoajan palvelukeskuksen hoitaessa useampaa tehtävää yhtäaikaisesti on 

tärkeää, että toimintaprosessit ovat selkeitä ja niiden noudattaminen on 

suoraviivaista. Muuten on mahdollista, että jos tietty osa prosessista jää hoitamatta, 

tämä laiminlyönti ei vaikuta ainoastaan yhteen tapaukseen, vaan sillä voi olla 

kumulatiivisia vaikutuksia myös muihin tapauksiin. Seuraavassa käydään läpi 

palvelukeskuksen verkonvalvontaan liittyviä toimintaprosesseja.
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4.3.1 Verkonvalvonnan tehtävät

V erkonval vontahenkilön tehtäviin kuuluu perustilanteessa puhelinpäivystys, 

verkonvalvontasähköpostien seuraaminen ja valvontanäytön seuraaminen hälytyksien 

varalta. Verkonvalvonnan tehtävät voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään - 

proaktiivisiin ja reaktiivisiin tehtäviin.

Proaktiivisella valvonnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa valvontahenkilö on havainnut 

itse vian ja aloittanut sen selvittämisen. Vian korjaus aloitetaan proaktiivisesti, mikäli 

vikaantunut laite tai yhteys kuuluu sopimukseen, jossa on määritelty palvelulle tietty 

palvelutaso eli SLA, joka määrää viantutkinnan aloitettavaksi ilman erillistä 

ilmoitusta asiakkaan taholta.

Reaktiivisella valvonnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa verkonvalvonnan 

ulkopuolinen taho ottaa yhteyttä verkonvalvontaan ja tekee ilmoituksen viasta ja näin 

aloittaa vianselvitysprosessin. Kyseessä voi olla esimerkiksi yksittäinen 

asiakasyhteys, johon ei ole liitetty palvelutasosopimusta, eikä näin ollen sovittu 

myöskään valvonnasta. Tällaisten yhteyksien kohdalla ei lähdetä tutkimaan vikaa 

ilma yhteydenottoa, koska verkonvalvonnalla ei ole varmaa tietoa, että yhteys on 

oikeasti vikaantunut. Valvonnan näkemä vika saattaa johtua vain siitä, että asiakas on 

irroittanut verkkolaitteen verkosta, ja valvonta hälyttää, kun se ei enää tavoita sitä.

Palveluntarjoajan tapauksessa eri palvelutasosopimuksia on kolmea eri tasoa SLA1, 

SLA2 ja SLA3 (Liite 1). Seuraavissa luvuissa on selvitetty tarkemmin miten 

viankorjaus- ja valvonta tapahtuu eri SLA-tasojen mukaisten sopimuksien ollessa 

kyseessä.

4.4 Verkonvalvonnan suorittama reaktiivinen valvonta

Reaktiivinen valvonta tarkoittaa palveluntarjoajan toiminnassa tilannetta, jossa 

viankorjausprosessi (Kuva 16) aloitetaan vasta siinä tilanteessa, kun asiakas itse on 

yhteydessä verkonvalvontaan ja ilmoittaa viasta. Reaktiivista valvontaa suoritetaan 

kaikille yhteyksille, joissa ei ole sovittu palvelutasosta sekä SLAl-palvelu- 

tasosopimukseen kuuluviin yhteyksiin. Myös osa vanhemmista SLA2-tasoon
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kuuluvista yhteyksistä valvotaan ja korjataan reaktiivista valvontaprosessia 

noudattaen. Näissä toimintatapa on muuten samanlainen kuin SLA1-tasoisilla 

yhteyksillä, mutta korjaukset tulee korjata SLA2-tason sopimuksessa määritetyn ajan 

kuluessa. Perustilanteessa, havaittu vikatilanne voi olla lähtöisin pääosin kolmesta eri
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Havaittünko
vikoja?

Vika
korjaantunut?

Onko laitteet 
kunnossa?

Vika
korjaantunut?

Kuitataan asiakkaalle vika 
korjatuksi, suljetaan tiketti

Tarkistetaan asiakkaan 
laitteet

Asiakas ilmoittaa viasta 
verkonvalvontaan

Tarkistetaan 
omat laitteet

Eskaloidaan vika 2-tasolle 
verkko/palvelinosastolle

Eskaloidaan vika 2-tasolle 
verkko-operaattori lie

Luodaan tiketti, 
ilmoitetaan käsittelytunnus 

asiakkaalle

Odotetaan
valmistumisilmoitusta

korjaantumisesta

Pyydetään asiakasta 
käynnistämään laitteet 

uudelleen

Kuva 16: Reaktiivisen vianselvitysprosessin kulku.

syystä. Vikatilanne asiakaspään laitteissa, vikatilanne palveluntarjoajan laitteistossa 

tai vika palveluntarjoajan vuokraamissa siirtoyhteyksissä. Palveluprosessien tärkein
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tehtävä on pyrkiä selvittämään ja rajaamaan vika johonkin näistä edellä mainituista 

osa-alueista.

4.4.1 Yhteydet ilman palvelutasosopimusta
Yleisten toimitusehtojen perusteella asiakas on reklamoimaan oikeutettu 

kuukausimaksun hyvitykseen, jos yhtäjaksoinen katkos kestää yli 24 tuntia.

Katkoksen keston pituus lasketaan siitä hetkestä, kun palveluntarjoaja on ottanut 

vastaan vikailmoituksen liittyen kyseiseen yhteyteen. Tällöin aloitetaan vianselvitys 

reaktiivisen valvonnan toimintakaavion perusteella välittömästi, kun se on 

mahdollista. Mikäli suuremmalla SLA-tasolla olevia yhteyksiä on myös 

vikaantuneena, niiden vikakäsittely suoritetaan ensin. Korjaus tapahtuu kuitenkin 

normaalien työaikojen puitteissa ja tarpeen vaatiessa tehdään yhteydestä vikailmoitus 

kolmannelle osapuolelle normaalilla prioriteetilla. Vian korjauduttua tiedotetaan 

asiasta vian ilmoittaneelle taholle.

4.4.2 SLA1-palvelutasosopimuksen alaiset yhteydet 
SLA-sopimuksen (Taulukko 4) mukaisesti vianselvitys tulee aloittaa 

mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään neljän tunnin kuluessa vian 

havaitsemisesta eli asiakkaan ilmoituksesta. SLA1-tason yhteyden vianselvitys 

hoidetaan aina pienemmällä prioriteetilla kuin SLA2 tai SLA3-sopimuksen yhteydet. 

Jos SLA2- tai SLA3-tason yhteyksiä on myös vikaantuneena, niiden vianselvitykset 

hoidetaan ensin. Mikäli yhteyden vika ei johdu asiakkaan laitteista tai 
palveluntarjoajan laitteista ja korjaaminen vaatii työtä kolmannelta osapuolelta, 

tehdään tälle vikailmoitus mahdollisimman pikaisesti. Työaikojen ulkopuolella ei 

tarvitse tehdä korjaustoimenpiteitä, mikäli siitä aiheutuu normaalia suuremmat kulut. 

Kun vika saadaan korjatuksi, verkonvalvonta vastaa vikailmoituksen tekijälle suoraan 

tai sitten yleisen vian tapauksessa sen korjautumisesta ilmoitetaan Palveluntarjoajan 

www-sivuilla.
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Taulukko 4: SLAl-sopimuksen määritelmät.

Maksimiviive liikennehäiriön 
poiston aloitukselle vian 
havainnoinnin jälkeen

4h

Liikennehäiriöiden poiston 
suoritusaika

Työpäivinä klo 08-18

Liikennehäiriön havainnointi Asiakkaan ilmoituksen perusteella

Tavoiteaika liikennehäiriön 
poistolle

Seuraavan työpäivän aikana

Yhteydenpito liikennehäiriön 
poistotoimenpiteiden 
suorituksen aikana

Kun vika on korjattu, siitä 
ilmoitetaan tiedotteissa

Mikäli valvontalaitteistojen tuottaman tiedon perusteella verkonvalvonta havaitsee 

yhteydessä häiriötä esimerkiksi pakettihäviöitä, voidaan yhteydestä aloittaa 

vikaselvitysprosessi matalalla prioriteetilla, mutta korostaen vian ei-kiireellisyyttä, 

koska yhteys kuitenkin pääasiassa toimii.

4.5 Verkonvalvonnan suorittama proaktiivinen valvonta

Proaktiivista valvontaa ja vianselvitystä käytetään yhdessä palvelutasojen SLA2 ja 

SLA3 kanssa. Verkonvalvonta valvoo verkkoa ja vikatilanteen sattuessa toimii 

proaktiivisesti ja aloittaa vianselvityksen (Kuva 17) itsenäisesti ilman, että asiakkaan 

tarvitsee erikseen tehdä vikailmoitusta.

4.5.1 SLA2-palvelutasosopimuksen alaiset yhteydet

SLA2-palvelutasoon (TaulukkoS) kytkettyjen yhteyksien viankorjaukset sijoittuvat 

prioriteettinsä osalta SLA1-ja SLA3-yhteyksien väliin siten, että vikaantuneet SLA3- 

tason yhteydet korjataan ennen SLA2-tason yhteyksiä. SLA2-tason yhteyksiä 

valvotaan verkonvalvonnan toimesta proaktiivisesti ja viankorjaus aloitetaan 

valvontajärjestelmän havaitessa vikaa yhteydessä. Viankorjaus pitää aloittaa 

viimeistään kahden turmin kuluessa vian havaitsemisesta kuitenkin niin, että 

toimenpiteet sijoittuvat välille klo 06.00-22.00 ja viankorjauksen etenemisestä
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ilmoitetaan asiakkaalle. Korjauksen tavoiteaika on saman työpäivän kuluessa, johon 

kuuluu myös mahdolliset kolmannen osapuolen suorittamat korjaustoimenpiteet.

Taulukko 5: SLA2-sopimuksen määritelmät.

Maksimiviive liikennehäiriön 
poiston aloitukselle vian 
havainnoinnin jälkeen

2h

Liikennehäiriöiden poiston 
suoritusaika

Työpäivinä klo 06-22

Liikennehäiriön havainnointi
Valvontajärjestelmän kaikista 
hälytyksistä ilmoitetaan asiakkaalle 
aktiivisesti

Tavoiteaika liikennehäiriön 
poistolle

Saman työpäivän aikana

Yhteydenpito liikennehäiriön 
poistotoimenpiteiden 
suorituksen aikana

Kun vian tilassa tapahtuu oleellisia 
muutoksia, siitä ilmoitetaan asiakkaan 
yhteyshenkilöille

4.5.2 SLA3-palvelutasosopimuksen alaiset yhteydet

SLA3 -palvelutasoon kuuluvat yhteydet ovat verkonvalvonnassa ja 

vikakorjausprosesseissa kaikkein suurimmalla prioriteetilla eli niiden korjaukset 

aloitetaan ja suoritetaan ensin. SLA-sopimuksen mukaisesti (Taulukko 6) viankorjaus 

tulee aloittaa korkeintaan viisi minuuttia havaitsemisen jälkeen ja korjaukset 

suoritetaan 24/7 eli mihin vuorokauden aikaan tahansa.
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Taulukko 6: SLA3-sop¡muksen määritelmät.

Maksimiviive liikennehäiriön 
poiston aloitukselle vian 
havainnoinnin jälkeen

5min

Liikennehäiriöiden poiston 
suoritusaika

24/7

Liikennehäiriön havainnointi
Valvontajärjestelmän kaikista 
hälytyksistä ilmoitetaan asiakkaalle 
aktiivisesti

Tavoiteaika liikennehäiriön 
poistolle

2h

Yhteydenpito liikennehäiriön 
poistotoimenpiteiden 
suorituksen aikana

Kun vian tilassa tapahtuu oleellisia 
muutoksia, siitä ilmoitetaan asiakkaan 
yhteyshenkilöille

Jokaisesta vikatilanteesta ilmoitetaan asiakkaan määrittämälle (yhdelle tai 

useammalle) yhteyshenkilölle aktiivisesti. Viankorjausprosessin etenemistä myös 

seurataan jatkuvasti sekä pidetään yhteyshenkilöt tietoisina etenemisestä. SLA3- 

palvelutasolle kuuluvien yhteyksien korjaantumisen tavoiteaika on kaksi tuntia vian 

havaitsemisesta. Tämä kattaa myös kolmannen osapuolen suorittamat toimenpiteet, 

joten on erittäin tärkeä asia eskaloida vikailmoitus välittömästi eteenpäin kolmannen 

osapuolen korjattavaksi, kun verkonvalvonta on rajannut vian oman verkon 

ulkopuolelle.
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Onko laitteet 
kunnossa?

Onko laitteet 
kunnossa?

vika
korjaantunut?

Kuitataan asiakkaalle vika 
korjatuksi, suljetaan tiketti

Luodaan tiketti + ilmoitus, 
jos asiakkaalla on SLA

Eskaloidaan vika 2-tasolle 
verkko-operaattorille

Vika havaitaan

Tarkistetaan asiakkaan 
laitteet

Odotetaan
valmistumisilmoitusta

korjaantumisesta

Pyydetään asiakasta 
käynnistämään laitteet 

uudelleen

Tarkistetaan palvelun

tarjoajan laitteet

Eskaloidaan vika 2-tasolle 
verkko/palvelinosastolle

Kuva 17: Proaktiivinen viankäsittelyprosessi.
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4.6 Palveluntarjoajan vikojenhallinta

4.6.1 Erot ja yhtäläisyydet

Palveluntarjoajan määrittelemä vikojenhallintaprosessi on melko selkeä ja 

suoraviivainen. Verratessa verkonvalvonnassa käytössä olevaa vikojenhallinnan 

toimintaprosessia ITIL:ssä käytettyyn prosessiin voidaan havaita selvästi 

yhteneväisyyksiä näiden välillä. Prosessin kulku noudattaa samoja vaiheita 

kummassakin prosessissa (Kuvat 8, 16 ja 17). Viankäsittelyprosessi käynnistyy 

asiakkaan ilmoittaessa viasta tai verkonvalvonnan itse havaitessa vika. Mikäli vikaa 

selvitettäessä sitä ei pystytä verkonvalvonnan toimesta korjaamaan, vika eskaloidaan 

2-tasolle (sisäisesti verkko/palvelinosastolle asiantuntijoille tai ulkopuoliselle taholle 

esimerkiksi paikalliselle puhelinoperaattorille) vianselvitykseen.

4.6.2 Havaitut ongelmat

Teoriatasolla vikojenhallintaprosessi on selkeä ja prosessia noudattamalla 

vianselvityksen pitäisi olla sujuvaa. Käytännössä on kuitenkin havaittu monesti 

ongelmia vianselitysprosessissa. Usein tiettyjä osia vianselvitysprosessin aikana jää 

tekemättä, yleisimpänä asiakkaiden tiedottamisen puute. Useasti yhteydenpito 

asiakkaaseen ja tiedottaminen jää vähälle huomiolle, mikäli kyseessä ei ole suurempi 

asiakas, jonka kanssa on solmittu tarkka SLA-sopimus. Tämä johtaa usein myös 

siihen, että asiakkaat ovat toistuvasti yhteydessä palvelukeskukseen tiedustellakseen 

viankorjauksen etenemistä ja se voi johtaa palvelukeskuksen ylimääräiseen 

kuormittamiseen. Palvelukeskuksen erään työntekijän haastattelun perusteella turhat 

yhteydenotot palvelukeskukseen ovat usein häiritseviä ja myös keskeyttävät 

vianselvitysprosessin. Selvitysprosessin keskeytys viivästyttää aina myös selvityksen 

valmistumista ja heikentää myös palvelukeskuksen kokonaistehokkuutta.

Toinen melko suuri ongelma verkonvalvonnassa on sen hajautettu toiminta. Osan 

aikaa verkonvalvonta on palvelukeskuksen hoidettavana ja osan aikaa 

verkonvalvontatehtäviä hoitaa helpdesk-yksikkö. Suurimmat ongelmat tällä tavoin 

toteutetulla verkonvalvonnalla on, että yleensä hoitovastuun vaihtuessa taholta 

toiselle informaatio ei siirry eri osastojen välillä kunnolla. Lisäksi helpdesk:ssä 

työskentelevien henkilöiden tietotaito ei ole aivan samalla tasolla verrattuna
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palvelukeskuksen henkilökuntaan. Tietotaidon puute ja kokemuksen vähyys 

vaikeuttaa ja usein myös hidastaa vikatilanteiden selvitystyötä.

4.7 Ongelmanhallinta

4.7.1 Ongelmanhallinnan toteutustapa

Palveluntarjoajalla ei varsinaisesti ole eriytettyä ongelmanhallinnasta vastaavaa 

osastoa tai järjestelmää, vaan ongelmanhallinta nojaa melko pitkälti vikojenhallintaan 

ja sen työkaluihin. Vikojenhallinnassa ja vikojen eskaloinnissa käytettyä vikatiketti- 

järjestelmä tallentaa tiedot kustakin käsitellystä viasta sekä yleensä myös 

toimenpiteet, jotka viankorjaus on vaatinut tehtävän korjaamiseksi.

Verkonvalvonnan havaitessa vian, avaa se siitä vikatiketin 2-tasolle, joko verkko- tai 

palvelinosastolle, joka suorittaa korjaustoimenpiteet kirjaa tikettiin tarvittavat tiedot 

ja sulkee vikatiketin. Vikatikettiin tallennetaan tiedot sekä ongelmasta että viasta, 

jonka ongelma on aiheuttanut, ja useimmiten myös ongelman korjaustoimenpiteet.

4.7.2 Havaitut ongelmat

Ongelmanhallinta ja sen hoitaminen on yksi verkonvalvonnan selkeä puutekohta 

palveluntarjoajalla. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, ongelmien ja niiden 

ratkaisujen kirjaaminen on toteutettu ainoastaan vikojenhallintaan käytetyn työkalun 

avulla. ITIL:n määrittelemien menetelmien mukaan ongelmanhallinnassa tulisi 

käyttää erillistä ongelmatietokantaa, johon kirjataan ongelmat ja virheet sekä niille 

löytyneet ratkaisut. Vikatilanteen ilmetessä voidaan ongelmatietokannasta etsiä vikaa 

karakteroivilla parametreillä tietoa ja mahdollisesti löytää jo jonkun selvittämä tapaus 

ja ongelmanratkaisu. Tällä tavoin voitaisiin nopeuttaa huomattavasti vianselvitystä, 

kun ongelmaan ei tarvitsisi etsiä aina uudestaan ratkaisuja.

4.8 Palvelutasonhallinta

Verkonvalvonnan osalta palvelutasonhallinta on selkeästi toteutettu. Riippuen 

asiakkaan palvelutasosopimuksesta, vikatilanne käsitellään sopimuksen
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määrittelemän prioriteetin mukaisesti. Mikäli kyseessä on SLA3-tason asiakas, 

jokaisesta verkonvalvontajärjestelmään tulevasta hälytyksestä ilmoitetaan 

asiakkaalle. Ilmoitukseen sisällytetään hälytyksen alaisen kohteen tiedot sekä 

mahdolliset vian aiheuttajat sekä korjausaika-arviot, mikäli sellaiset on tiedossa.

Tämän vuoden aikana käyttöönotetut FortN-palvelimet ovat parantaneet 

huomattavasti palvelutasoseurannan toteuttamista. Haluttaessa FortN:stä on 

mahdollista saada säännöllisesti raportit SLA-sopimusten alaisista yhteyksistä, ja 

raportteja on myös alettu käyttämään palvelutasoseurantatapaamisissa asiakkaan 

kanssa. Kuvassa 18 on esitetty FortNrn tuottamaa raportointia SLA:n suhteen. Kuvan 

ylemmästä kuvaajasta on helppo havaita, että kyseisen yhteyden SLA-sopimuksessa 

määritellyt tavoitteet eivät täyty. Yhteys on katkennut 11.2. ja saatu korjattua 

toimivaksi jälleen 21.2. Näin ollen koko kuukauden tavoitettavuudeksi saadaan 

63,9%, joka ei selvästikään täytä SLA-sopimuksen mukaista tavoitetta (99,4%). 

Kuvan 18 alemmassa kuvaajassa nähdään koko kuukauden toiminnassa olleen 

yhteyden tavoitettavuuskäyrä. Koska yhteydessä ei ole ollut vikaa, täyttää yhteys 

SLA-sopimuksessa määritellyt tavoitteet.
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Availability SLA
02-2005 EET (UT00200)

2-Feb 4-Feb 6-Feb 8-Feb 10-Feb 12-Feb 14-Feb t6-Feb 18-Feb 20-Feb 22-Feb 24-Feb 28-Feb 28-Feb

IШ availability 63 9013% Я target availability 59 44%

Availability SLA
029005 EET (UTOQ200)

101 00
100.75
100 50
100.25
100 00

# 99.50

95.25

2-Feb 4-Feb 6-Feb 8-Feb 10-Feb 12-Feb 14-Feb 16-Feb 18-Feb 20-Feb 22-Feb 24-Feb 26-Feb 28-Feb

IЩ avai:abiliiy 100% Ш ’argel availability 55.44%

Kuva 18: FortN:stä saatavien SLA-raporttien esimerkkituloste.

Riippuen SLA-sopimuksesta asiakkaan kanssa käydään säännöllisesti yhteisiä 

seurantapalavereita ja käydään läpi kaikki seuranta-aikana tapahtuneet vikatilanteet ja 

niiden aiheuttajat sekä mahdolliset korvausasiat.

4.9 Verkonvalvonnan tehokkuus ja seuranta

Tähän mennessä verkonvalvonnan palvelukeskuksen tehokkuutta on mitattu vain 

seuraamalla käsiteltyjen tapausten (sekä vastattujen puheluiden että vikatikettien) 

määrää viikkotasolla. Kuvassa 19 on esitetty viikkotasolla mitattuna 

palvelukeskukseen saapuneiden puheluiden (sisältää vikailmoitukset ja muut
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yhteydenotot) sekä hoidettujen vikatikettien lukumäärät. Puheluiden keskimääräisistä 

lukumääristä voidaan arvioida, että puheluita tulee noin 500-600 kappaletta viikossa. 

Arviolta suurin osa puheluista tulee arkipäivisin klo 8.00 ja 16.00 välisenä aikana, 

mikä tarkoittaa sitä, että päivässä puheluita tulee noin 100-120 kappaletta. Tunnin 

aikana puhelimitse saapuvia kontakteja tulee noin 12-15 kappaletta, ja kun 

keskimääräinen puhelunkesto on 5,5 minuuttia, vaatii pelkkien puheluiden 

hoitaminen lähes kahden työntekijän jatkuvan työpanoksen. Tämän lisäksi kullakin 

on hoidettavana vielä saapuvat vikatiketit.

Tikettien ja puheliiden lukumäärät / viikko

r~~ i tickets ♦ calls------Linear (tickets)-------Linear (calls)

Kuva 19: Tikettien ja puhelumäärien lukumäärät viikkotasolla mitattuna.

Kokonaismäärien sisältämästä kuvaajasta voidaan pitkällä aikavälillä nähdä trendejä 

siitä, miten vikatilanteiden lukumäärät ovat kehittyneet. Kuvaan 19 on lisätty 

trendiviivat, joiden perusteella voidaan havaita puheluiden lukumäärän alenevan 

samalla, kun tikettien määrä kasvaa. Puheluiden määrän lievä lasku voisi olla 

seurausta proaktiivisen toiminnan paranemisesta, jolloin yhteydet saadaan 

korjaukseen ja asiakkaalle ilmoitetaan viasta ennen kuin asiakas itse ilmoittaa viasta 

verkonvalvojaan. Tikettien määrän kasvu johtunee suurimmaksi osaksi valvottavien 

liittymien lukumäärän kasvusta, mikä omalta osaltaan kasvattaa myös 

verkonvalvojaan saapuvia yhteydenottoja.
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Tällä tavalla esitettyä kuvaajaa voidaan käyttää palvelukeskuksen operatiivisen 

seurannan toteuttamiseen, mutta kuvaajasta ei voi kuitenkaan nähdä onko 

palvelukeskuksen toiminta tehokasta. Näin ollen on selvää, että tehokkuuden 

mittaamiseksi tarvitsee kehittää uudenlaisia mittareita ja menetelmiä.

4.10 Yhteenveto

Tässä luvussa esiteltiin palveluntarjoajan verkonvalvonnan henkilöstöresurssit sekä 

perehdyttiin verkonvalvonnassa käytettyihin ohjelmistoihin ja työkaluihin. Lisäksi 

luvussa käytiin läpi kunkin verkonhallintaprosessin osalta palveluntarjoajalla 

käytössä olevat menetelmät sekä verrattiin näitä ITIL:n määrittelemiin menetelmiin 

sekä prosesseihin. Lisäksi käytiin läpi verkonvalvonnan tehokkuuden mittaamiseen 

käytettyjä menetelmiä.
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5 TULOKSET

Tässä luvussa käydään läpi työn tulokset. Tuloksissa esitellään kaikki tutkimuksessa 

ilmi tulleet asiat, joilla on vaikutusta verkonvalvonnan toimintaan ja joita 

parantamalla verkonvalvonnan toimintaa saisi kehitettyä sujuvammaksi.

5.1 Tulosten analysointi

Palveluntarjoajan verkonvalvonnan yleinen rakenne on hankalasti toteutettu. 

Toiminnan hajauttaminen kahden eri osaston hoidettavaksi aiheuttaa enemmän 

hankaluuksia kuin mitä siitä on hyötyä. Siinä missä palvelukeskuksessa 

työskentelevät henkilöt ovat kompetentteja ja pystyvät selvittämään hankalimpiakin 

tehtäviä, helpdesk-osastolla henkilöillä ei ole vastaavaa tietotaitoa, ja se on 

huomattavissa lähes aina kun valvontavastuu on helpdesk-osastolla. Silloin 

päivystäjien kokemat yhteydenottojen lukumäärät ovat moninkertaiset verrattuna 

palvelukeskuksesta tulevien yhteydenottojen lukumääriin, ja usein yhteydenotot ovat 

myös turhia ns. vääriä hälytyksiä.

5.1.1 Vikojenhallinta

Palveluntarjoajan vikojenhallinta on selkeästi toteutettu. Hallintaprosessi noudattaa 

melko samaa linjaa ITIL:n vastaavan kanssa. Vikojenhallintaprosessia voisi kuitenkin 

hieman selkiyttää. Esimerkiksi vikatilanteiden eskalointiaikaa ei ole tarkasti 

määritelty. Tämä olisi erityisen tärkeää varsinkin silloin, kun kyseessä on 

korkeamman SLA-tason asiakas. Tällöin selkeät aikarajat eskaloinneille olisi hyvä 

olla määriteltynä, jotta voitaisiin varmistua SLA-sopimuksen aikarajoissa 

pysymisestä. Vikojenhallinnassa esiintyy myös usein selvitystyön keskeyttäviä 

häiriötekijöitä. Tällaisia ovat muun muassa saapuvat puhelut ja niihin käytettävä 

työpanos. Ratkaisuna tähän voisi olla verkonvalvonnan sisäinen jako kahteen tasoon. 

Ensimmäinen taso olisi vastuussa puheluiden vastaanottamisesta ja vikatikettien 

esikäsittelystä. Toisella tasolla tapahtuisi sitten vikatikettien jatkokäsittely ja 

varsinaisten verkonvalvontatyökalujen monitorointi ja niistä saapuviin vikatilanteisiin
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reagointi. Tämä voisi parantaa vianselvitysprosessin sujuvuutta, kun ulkoiset 

häiriötekijät eivät enää pääsisi vaikuttamaan siihen.

5.1.2 Ongelmanhallinta

Suurimmat ongelmakohdat palveluntarjoajan verkonvalvonnassa näyttäisivät 

kohdistuvan ongelmanhallintaan ja sen toteuttamiseen. Ongelmanhallinta toimii 

suurimmaksi osaksi vain yhdessä vikojenhallinnan kanssa sen sijaan, että se olisi 

itsenäinen prosessi. Vikailmoitusten myötä tai kun organisaation sisällä joku 

havaitsee ongelman, siitä raportoidaan vastuulliselle henkilölle, joka korjaa 

ongelman. Suurin puutos ongelmanhallinnassa on kuitenkin ongelmatietokannan 

puuttuminen, johon havaitut ongelmat ja niiden ratkaisut kuuluisi kirjata. Jossain 

määrin apuna voidaan käyttää vikojenhallinnassakin käytettyjä vikatikettejä ja niistä 

koostuvaa tietokantaa. Vikatiketeistä tiedon hakeminen on hankalaa ja hidasta, kun 

vikojen tietoja ei ole mitenkään standardinmukaisella syntaksilla tallennettu.

5.1.3 Palveluntasonhallinta

Työtä aloitettaessa palvelutasonhallinta ja lähinnä palvelutason mittaamiseen liittyvät 

prosessit olivat hyvinkin alkutekijöissään. Muutaman suurimman asiakkaan yhteyksiä 

valvottiin ja mitattiin, mutta suurimmalle osalle asiakasyhteyksistä valvonta ei ollut 

mahdollista. Työn tekemisen aikana kuitenkin saatiin käyttöön uusi 

asiakasyhteyksien valvontajärjestelmä, FortN, joka mahdollisti kattavan valvonnan ja 

samalla helpon tavan seurata palvelutasojen toteutumisia.

5.1.4 Työkalut

Yleisesti tarkasteltuna verkonvalvonnan työkalut ovat hyvin toteutettuja, melko 

selkeitä ja toiminnoiltaan johdonmukaisia. Työkalujen käyttäminen vaatii kuitenkin 

osaamista ja verkon topologian tuntemusta, sillä työkalut eivät osaa lajitella 

saapuneita hälytyksiä ja niiden korrelaatioita loogisesti. Tähän tarvitaan 

verkonvalvontahenkilön asiantuntemusta, jotta oikea vikalähde saadaan 

paikallistettua ja viankorjausprosessi käynnistettyä mahdollisimman nopeasti.

Parantamisen varaa työkaluissa olisi myös vikaherkkyyden osalta. Ongelman ydin on 

siinä, että kaikki palvelimet sijaitsevat yhdessä ja samassa laitetilassa. Jos tämän
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laitetilan yhteyksiin tulee vikaa, häviää myös valvontakyky laitetilan ulkopuolisista 

laitteista. Asian korjaamiseksi valvontalaitteistoja voisi kahdentaa ja laittaa SNMP- 

dataa kerääviä laitteita muihin laitetiloihin, esimerkiksi eri kaupunkiin. Näin myös 

maantieteellinen hajautus toisi lisää toimintavarmuutta valvontalaitteistoihin.

5.2 Verkonvalvonnan kehitysmahdollisuudet

Palveluntarjoajan verkonvalvontaprosessin tehokkuutta on mahdollista kehittää, 

mutta kehittämisen edellytyksenä on selvittää mitä eri asioita siitä tulee parantaa sekä 

valita sopivat menetelmät prosessin tehokkuuden mittaamiseen. Eri mittaus- ja 

kehitysmenetelmiä on useita erilaisia ja seuraavassa esitellään muutamaa eri 

menetelmää, jotka voisivat olla sopivia verkonvalvontaprosessin tehokkuuden 

mittaamiseksi.

5.2.1 Goal-Question-Metric -menetelmä (GQM)

Goal-Question-Metric -menetelmä kehitettiin Marylandin Yliopistossa (Basili, 1984, 

1994). GQM:n perusperiaatteena on esittää erillisiä tavoitteita, joiden toteutumista 

voidaan mitata erilaisin tavoin. Seuraavaksi GQM-menetelmässä kehitetään 

tavoitteiden perusteella kysymyksiä, jotka mahdollisimman hyvin selventävät 

tavoitteita, erittelemällä millä eri muuttujilla on vaikutusta tavoitteiden 

saavuttamiseen. Lopuksi kysymysten perusteella määritellään mitä mittauksia 

halutaan suorittaa. (Hirvensalo, 2003.)

GQM-metodin käyttö on sopivinta tilanteessa, jossa määritellään uusien alueiden 

kuten esimerkiksi prosessienhallinnan laadunmittausta ja tavoitteiden asettelua. GQM 

on systemaattinen metodi, mutta sen toteuttaminen vaatii osallistujilta osaamista, 

motivaatiota, valmistautumista ja kokemusta metodin käytöstä. GQM:n huonoja 

puolia on sen tuottamat kysymykset ja mittaukset, joita voi kertyä hyvinkin runsaasti. 

(Hirvensalo, 2003.)

5.2.2 Metric-Question-Goal -menetelmä (MQG)

GQM-menetelmälle on myös kehitetty vaihtoehtoinen menetelmä MQG (Bache & 

Neil, 1995). MQG on etenkin tarkoitettu tilanteeseen, jossa organisaatio on ottamassa
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käyttöön ensimmäistä kertaa mittauksia. Kehittäjien mukaan päälliköiden tulisi ottaa 

käyttöön jo ennestään hyväksi havaittuja mittausmenetelmiä ennemmin kuin päätyä 

itse kehittämään omia menetelmiä. MQG:n pääidea on kerätä erilaisia mittaustietoja, 

jotka johtavat kysymysten asetteluun. Näiden kysymysten avulla voidaan sitten 

määritellä tavoitteet. Menetelmän toteuttaminen on kolmivaiheinen:

• Mittaukset: Kerätään mittaustietoa ja analysoidaan sitä.

• Kysymykset: Kysytään miksi tulokset ovat saadun mukaisia, ja onko niissä 

parantamisen varaa.

• Tavoitteet: Managerit ovat tietoisia ongelmista, ja voivat asettaa tavoitteita 

niiden korjaamiseksi.

MQG keskittyy siis tutkimaan käytössä olevaa prosessia keräämällä tarvittavat tiedot 

sopivien tavoitteiden asettamiseksi.

Molemmat edellä mainitut menetelmät soveltuvat verkonvalvontaprosessin 

tehokkuuden mittaukseen ja kehittämiseen. Tässä työssä olen käyttänyt GQM- 

menetelmän lähestymistapaa sopivien mittausparametrien selvittämiseksi.

5.2.3 GQM-menetelmän käyttäminen mittausten apuna

GQM-menetelmän mukaiseksi tavoitteeksi on tässä työssä määritelty tehokkuuden 

parantaminen. Kysymyksiksi on asetettu seuraavat:

• Kuinka kauan kestää keskimäärin vikatilanteiden korjaaminen?

• Kuinka nopeasti verkonvalvonta pystyy reagoimaan saapuviin vikatiketteihin?

Seuraavassa on esitelty mittausmenetelmiä, joiden avulla edellä mainittuihin 

kysymyksiin on saatavissa vastaukset.

5.2.3.1 Keskimääräisen käsittelyajan mittaaminen

Tehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi mittaamalla jonkun tehtävän suoritusaikaa. 

Seuraavassa käsitellään kahta eri tapaa mitata suoritusaikaa. Koska suurin osa 

verkonvalvonnan näkyvästä työstä keskittyy vikojenhallintaan ja vikojen
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kirjaamiseen, on järkevää ottaa vikatikettien käsittelyyn liittyviä muuttujia 

mitattaviksi tekijöiksi. Ensinnäkin mitataan vikatikettien keskimääräistä käsittely

aikaa (Kuva 20). Tämä onnistuu laskemalla vikatiketin avaamisajankohdan ja 

sulkemisajankohdan välinen aika.

Vikatikettien keskimääräinen käsittelyaika

= 40

Marraskuu JoulukuuSyyskuu LokakuuHeinäkuu ElokuuKesäkuu

» Kaikki —i — Sisäisesti hoidetut--------- Linear (Kaikki) — —- Linear (Sisäisesti hoidetut)

Kuva 20: Vikatikettien keskimääräinen käsittelyaika kesäkuusta joulukuuhun 2006.

Kuvasta 20 voidaan nähdä, että kaikkien tikettien (sisältää sekä verkonvalvonnan 

sisäisesti hoidetut että ulkopuolelle eskaloidut tapahtumat, joita on n. 60% kaikista 

tapahtumista) keskimääräisessä käsittelyä) assa (luvut ovat laskettuja yhden 

kuukauden keskiarvoja) on melko suuria vaihteluita, mutta trendi on kuitenkin 

laskeva. Seurannan alussa vikatikettien käsittely on kestänyt jopa keskimäärin 75 

tuntia. Loppuvuotta kohti mentäessä voidaan kuvaajasta kuitenkin huomata, että 

keskimääräinen käsittelyaika on selvästi pienentynyt laskien loppuvuodesta noin 30 

tunnin tasolle, joka on jo verrattain hyvä arvo. Pelkästään verkonvalvonnan sisäisesti 

hoidettujen vikatikettien käsittelyajat ovat järjestelmällisesti olleet matalia, mikä 

osoittaa, että verkonvalvonnan sisäisesti hoidettavat tapahtumat saadaan nopeasti 

hoidettua ja viivästyksiä vikatikettien käsittelyaikaan tulee, kun vika joudutaan 

eskaloimaan 2-asteen tukeen eli joko ulkopuoliselle alihankkijalle tai sisäisesti 

verkko-Zpalvelinosastolle. Keskimääräinen käsittelyaika on asiakkaan kokema 

kokonaisvikaantumisaika palvelulle.

Carl Wahlberg: Erään Internetpalveluntarjoajan verkonvalvonnan kehittäminen



64

5.2.3.2 Vikatiketteihin reagoimisajan mittaaminen

Toinen mitattava muuttuja on vikatiketteihin reagointiaika (Kuva 21). Reagointiajalla 

mitataan sähköpostitse saapuneiden palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten 

käsittelyynottoaikaa eli aikaa saapumisajankohdan ja ensimmäisen kirjatun 

tapahtuman välillä. Kuvaajasta nähdään, että myös reagointiaikaa mitattaessa trendi 

näyttäisi olevan laskeva eli reagointiaika pienenee. Kesäkuukausina vaihteli kaikkien 

tikettien (sisältää alihankkijoille ja muualle 2-asteen tukeen avatut tiketit) 

keskimääräinen reagointiaika melko runsaasti hieman alle kymmenestä tunnista yli 

25 tuntiin. Alkusyksystä alkaen lähti reagointiaika jälleen pienoiseen kasvuun 

lisääntyneiden yhteydenottojen ja kuormituksen takia. Loppuvuotta kohti 

reagointiajat ovat pienentyneet ja lokakuusta joulukuuhun kaikkien tikettien 

keskimääräinen reagointiaika on pudonnut noin 15 tunnista viiteen tuntiin.

Verkonvalvonnan vastaanottamien tikettien ja vain sisäisesti hoidettujen tikettien 

reagointiaika on koko ajan ollut alle 4 tunnin, mikä on SLA1 -sopimuksen (Liite 1) 

vähimmäisvaatimus. Näin ollen voidaan todeta, että mikäli reagointiaika saataisiin 

pidettyä tällä tasolla, olisi se verkonvalvonnan tehokkuuden kannalta erinomainen 

tilanne.

Keskimääräinen reagointiaika vikatiketteihin

10

JoulukuuMarraskuuLokakuuSyyskuuBokuuHeinäkuuKesäkuu

♦ - Kaikki — — Sisäisesti hoidetut--------- Linear (Kaikki) — — Linear (Sisäisesti hoidetut)

Kuva 21: Keskimääräinen reagointiaika vikatiketteihin.
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Näitä kahta mittaria aktiivisesti seuraamalla ja valvomalla, etteivät käsittelyajat ja 

reagointiajat kasva mahdottoman suuriksi, on mahdollista ylläpitää verkonvalvonnan 

tehokkuus hyvällä tasolla ja tätä myötä myös säilyttää asiakastyytyväisyys korkeana. 

Lisäksi olisi hyvä kehittää samanlainen mittari mittaamaan palvelutason 

hallintaprosessin tehokkuutta. Mitattavia suureita voisivat olla sovittujen SLA- 

tavoitteiden täyttäneiden yhteyksien määrä sekä monenko SLA-sopimusten 

tavoitteita ei ole pystytty täyttämään. Näiden avulla voidaan seurata ongelmallisia 

sopimuksia sekä suorittaa tarvittavia toimenpiteitä ongelmien korjaamiseksi.

5.3 Yhteenveto

Tässä luvussa käytiin läpi työn tulokset ja esiteltiin menetelmiä tehokkuusmittausten 

toteuttamiseksi. Näiden menetelmien perusteella esiteltiin kaksi eri mittaria, joiden 

avulla voidaan seurata ja kehittää verkonvalvonnan tehokkuutta.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa kerrataan vielä työn alussa asetetut tutkimuskysymykset ja esitetään 

viidennessä luvussa käsiteltyjen tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset. Lopuksi 

käydään läpi mahdollisia aiheita jatkotutkimukselle.

6.1 Tutkimuskysymysten kertaus

Työn alussa asetettiin seuraavanlaiset tutkimuskysymykset:

• Ovatko toimintaprosessit tehokkaita ja selkeitä?

• Onko verkonvalvonnassa selkeitä ongelmakohtia?

• Miten voidaan kehittää ja parantaa asiakasyhteyksien valvontaa?

• Miten verkonvalvonnan tehokkuutta voidaan parantaa?

6.2 Tulosten arviointi

Tulosten perusteella palveluntarjoajan verkonvalvonnan toimintaprosesseista 

vikojenhallinta on toimivasti järjestetty. Vikojenhallinta noudattaa selkeitä 

toimintaprosesseja, joita noudattamalla vianselvitys on tehokasta ja hyvin 

hallittavissa. Vikojenhallintaprosessissa voisi kuitenkin vielä tarkentaa eri osastojen 

välisiä eskalaatiomäärityksiä, sillä ne ovat puutteelliset. Tämä voi aiheuttaa 

ylimääräistä viivettä vianselvityksessä, mikä ei ole palveluntarjoajan eikä asiakkaan 

etujen mukaista.

Palveluntarjoajalla käytetty ongelmanhallinta on heikoimpia kohtia verkonvalvonnan 

toteutuksessa. Ongelmanhallinta on lähinnä toteutettu vikojenhallinnan yhteydessä, 

mikä ei ole lainkaan ITIL:n mallien mukaista. Sillä on varmasti heikentävä vaikutus 

ongelmien ratkomiseen ja sitä myötä vikatilanteiden ennaltaehkäisemisiin.
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Palveluntasohallinta on ottanut hyvän harppauksen eteenpäin, kun käyttöön on saatu 

uudet monipuolisemmat ja paremmin skaalautuvat mittausjärjestelmät (FortN).

Verkonvalvonnasta löytyi muutamia selkeitä ongelmakohtia. Suurin ongelmakohta 

on ongelmanhallintaprosessi ja ongelmanhallinnan heikko toteutus. Palvelun

tarjoajalla ei ole käytössä ongelmatietokantaa, jonne voitaisiin tallentaa havaittuja 

ongelmia ja niihin löytyneitä ratkaisuja.

Toinen ongelmakohta on verkonvalvonnan jakautuminen kahden osaston 

hoidettavaksi. Viikonloppuisin, kun lähes kaikki työntekijät ovat poissa töistä, olisi 

suotavaa, että paikalla olevat verkonvalvontahenkilöt olisivat kompetentteja ja 

pystyisivät ratkaisemaan itsenäisesti suurimman osan ongelmista. Tällä hetkellä 

tietotaidon puute johtaa tilanteeseen, jossa päivystyspuheluita tulee enemmän kuin 

normaalitilanteessa eli tilanteessa, jossa palvelukeskus hoitaa verkonvalvontaa.

Kolmas ongelmakohta on palvelukeskuksen tasa-arvoisuus, jossa kaikki tekevät 

puhelintyötä vikojenhallinnan lisäksi. Tällöin saapuvat puhelut saattavat keskeyttää 

käynnissä olevan vikaselvityksen, mikä taas aiheuttaa keskeytyneen selvitystyön 

viivästymistä. Tähän voisi ratkaisuna harkita palvelukeskuksen jakamista kahteen 

portaaseen, jossa ensimmäinen toimisi asiakkaiden kontaktipisteenä ja toinen hoitaisi 

vikojenhallintaa. Näin järjesteltynä vianselvitystyöt eivät keskeytyisi ja viat saataisiin 

nopeammin selvitettyä.

Asiakasyhteyksien valvontaa voidaan kehittää parhaiten käyttämällä oikeanlaisia 

työkaluja. Aikaisemmin palveluntarjoajalla ei ollut kuin muutaman suurimman 

asiakkaan yhteydet valvonnassa, koska valvontajärjestelmät oli suunniteltu vain 

palveluntarjoajan omien laitteiden valvontaan. Työtä aloitettaessa oli kuitenkin 

suunnitteilla uuden asiakasyhteyksien valvontajärjestelmän käyttöönottoja se saatiin 

käyttöön kesän aikana. Tämä paransi oleellisesti asiakasyhteyksien valvontaa, koska 

sen avulla saatiin mitattua tarkasti kunkin yhteyden statistiikkaa. Asiakasyhteyksien 

valvontajärjestelmästä pystyy generoimaan myös hälytykset palveluntarjoajan 

päävalvontajärjestelmään, mikäli asiakasyhteydelle määriteltyjen SLA-spimuksessa 

määritellyt tavoitearvot eivät täyty.
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Jotta verkonvalvonnan tehokkuutta voitaisiin parantaa, tulee sitä pystyä ensin 

mittaamaan. Tuloksissa esitettiin kaksi eri mittausmenetelmää ja niiden perusteella 

kehitetyt mittarit. Mittareilla mitataan vikatikettien keskimääräistä käsittelyaikaa sekä 

vikatiketteihin reagointiaikaa.

Vastaavasti SLA-prosessin tehokkuutta mittaavaa mittausta olisi hyvä suorittaa, 

esimerkiksi seuraamalla SLA-sopimusten toteutumisia ja toteutumattomuutta. Näitä 

mittareita säännöllisesti seuraamalla voidaan nähdä miten verkonvalvonnan toiminta 

etenee vikojenhallinnan ja palvelutasonhallinnan osalta ja reagoida myös muutoksiin, 

mikäli mittarit osoittavat tehokkuuden laskemista.

Tehokkuuden parantamiseksi tulisi myös ilmenneitä ongelmakohtia pohtia 

tarkemmin ja miettiä millä tavoin niitä saisi korjattua. Niiden korjaamisella ja 

varsinkin kunnollisesti toteutetulla ongelmanhallinnalla olisi selkeä positiivinen 

vaikutus vikatilanteiden ennaltaehkäisemiseen sekä ilmenneiden vikatilanteiden 

nopeampaan korjaamiseen.

6.3 Työn jatkokehitysmahdollisuudet

Tässä työssä pureuduttiin toimintaprosesseihin ja niiden kartoittamiseen sekä 

vertailtiin palveluntarjoajalla käytössä olevia toimintamalleja ITIL:n määrittelemiin 

referenssitoimintamalleihin. Hyödyllisenä jatkotutkimuskohteena voisi olla tarkempi 

selvitys käytettyjen työkalujen toiminnasta ja siitä, miten työkaluihin saisi 

sisällytettyä lisää älyä. Älykkäät työkalut osuisivat järjestää uudet hälytykset 

keskinäisine riippuvuuksineen ryhmiksi, jolloin tulosteesta voisi välittömästi nähdä, 

mikä on koko hälytysryhmän yhteinen nimittäjä ja todennäköinen vian aiheuttaja.
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Liite 2. Näkymä erään asiakasverkkolaitteen mittaustuloksista FortN-sivustolla

WAN link device

snmp-version: 2c 

sysContact: noc@XXXX.fi
sysDescr: Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-I5K91-M), Version 

12.2(25)SE

WAN link capacity usage

Interface traffic
20.11.2005 14:05 - 21.11.2005 14:05 EET (UTC+0200)

■ Fal/0/35 (B0012680 ; 2926 ; BaseN Oyl Out avg:3.53 Mbit/s 
И Fal/0/35 (B0012680 ; 2926 ; BascN Oy1 In avg:2.5 Mbit/s

Device uptime

350

300

250

£ 200 n
150 

100 

50 
0

16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:0'
I ■ Uptime 364 days |

Device uptime
20.11.2005 14:05 - 21.11.2005 14:05 EET (UTC+0200)
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Pinger detailed results 

Small packet pinger

Packet size 64 bytes

Ping run length 1 minutes

Packets per run 5

Ping timeout 1500 milliseconds

Ping average round trip time
21.11.2005 13:04 - 21.11.2005 14:04 EET (UTC+0200)

V. 12.5

13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00

■ avg avg:6.77 ms

Ping jitter
21.11.2005 13:04 - 21.11.2005 14:04 EET (UTC+0200)

27.5

25.0
22.5
20.0
17.5 

E 15.0
12.5 
10.0

7.5 

5.0
2.5
0.0 -------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------—----------- --------------------- *------------------- --------------------- ------------------------------------------ '—

13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00
I jitter avg:6.06 ms |
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Ping packet loss
21.11.2005 13:04 - 21.11.2005 14:04 EET (UTC+0200)

Large packet pinger

Packet size 1400 bytes

Ping run length 4 minutes

Packets per run 1

Ping timeout 10000 milliseconds

Large ping packet loss
20.11.2005 14:05 - 21.11.2005 14:05 EET (UTC+0200)

06:00
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