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1 Johdanto 

Yhä yleistyvässä teknologian maailmassa, jossa perinteiset palvelut sähköistyvät ja 

palveluntarjoajat ottavat käyttöönsä uusia informaatioteknologisia järjestelmiä ja ratkaisuja, 

niiden teho ja skaalautuvuus ovat kuitenkin vain niin suuria kuin niille määritelty kapasiteetti sallii. 

Tarkasteltiinpa sitten palveluntarjoajien asiakastietokannoista sähköisiin varausjärjestelmiin tai 

jakelualustoista yksittäisiin sovellusratkaisuihin, kaikki nämä perustuvat kapasiteettiin, jossa ne 

ovat käytössä.  

Palvelinkapasiteetti mahdollistaa palveluntarjoajalle heidän järjestelmänsä jakelun asiakkaille tai 

yksittäisen käyttäjän tarpeen täyttämisen, pääsemällä palveluntarjoajan palveluihin käsiksi omalta 

päätelaitteeltaan. 

Sama periaate pätee meidän valtionhallintoomme. Palvelinkapasiteetin ansiosta, 

valtionhallintomme virastot pystyvät tarjoamaan omia palveluita sähköisesti kansalaisille, 

hyödyntämään tätä omissa sovelluksissaan ja järjestelmissään sekä ylläpitämään omia 

virastokohtaisia tietokantojaan. 

Opinnäytetyön viitekehyksenä on kuvata valtionhallinnon hyödyntämän palvelinkapasiteetin 

käyttöönotto, sen kehitys, sen keskeiset tekijät ja suhteet sen palveluntuottajan sidosryhmiin. 

Opinnäytetyö kuvaa myös käyttöönottoprosessin sekä siinä käytettävät standardit ja hyvät IT-

alalla hyödynnetyt käytännöt sekä sen mahdollistavat työkalut. 

Opinnäytetyö vastaa kysymyksiin, millä tavalla valtionhallinnossa otetaan käyttöön 

palvelinkapasiteettia sekä mitä hyötyä ja etua on tuottaa standardoitua tuotteistetun palvelun 

käyttöönottoa verrattuna siihen, että joka kerta valtionhallinnon asiakasorganisaatioille 

räätälöitäisiin omanlainen tekninen palvelinkapasiteettiratkaisu jokaiseen kapasiteettitarpeeseen. 

Tämän lisäksi opinnäytetyö tarjoaa vastauksen myös siihen, mitä hyötyä on kehittää käyttöönottoa 

ja millä tavalla siitä saatavat käyttöönottojen opit hyödyttävät käyttöönottoyksikköä, jatkuvaa 

palvelua ja valtiohallinnon asiakasorganisaatioita. 
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2 ICT-palveluiden tuottaminen valtionhallinnossa 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa Suomen valtionhallinnolle ja sen 

organisaatioille informaatioteknologiset palvelut. Tuotettavat ICT-palvelut ovat 

toimialariippumattomia sekä turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä 

palveluja ja integraatiopalveluja.  

Valtorin tavoitteena on tuottaa yhtenäiset, tietoturvalliset ja laadukkaat palvelut 

valtionhallinnossa ja sen asiakkaina toimivat kaikki valtionhallinnon organisaatiot. 

Toimialariippumattomilla ICT-palveluilla tarkoitetaan palveluita, joiden tuottaminen tai 

järjestäminen ei vaadi merkittävää toimialakohtaista osaamista, ja jotka perustuvat yleisesti 

käytettyihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja -teknologioihin. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -d, 2020) 

Valtorin toimii palvelukeskuksena ja valtion virastona valtiovarainministeriön alaisuudessa.  

Sen toimintatavat perustuvat lakeihin, kuten TORI-lakiin eli lakiin valtion yhteisten tieto- ja 

viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä, jonka tarkoitus on tehostaa tieto- ja 

viestintäteknisten palveluiden laatua, yhteen toimivuutta sekä parantaa kustannustehokkuutta ja 

ohjausta. (Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä 1226/2013)  

Tämän lisäksi sen toiminta perustuvat lakiin julkisen hallinnon turvallisuusverkon toiminnasta 

(Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta 1109/2015) sekä 

Valtioneuvoston asetukseen valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 

järjestämisestä (Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 

järjestämisestä 132/2014). 

3 Valtorin tuotteistettu VAKA-kapasiteetti 

Valtori toimii kapasiteettipalveluiden tarjoajana valtionhallinnon organisaatioille. Nämä palvelut 

tuotetaan Valtorin keskitetystä tuotantoympäristöstä, josta palvelinkapasiteetin käyttöpalvelut 

tuotetaan. Palvelut edistävät valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategiaa, jonka on määrä 
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vähentää konesalien lukumäärää ja niiden kustannuksia koko valtionhallinnon tasolla. (Valtion 

tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -a, 2020) 

Valtorin tuotteistetut VAKA-palvelut (Valtorin kapasiteetti- ja konesalipalvelut) jaetaan kolmeen 

eri tuotteeseen, jotka käsitellään seuraavissa alaotsikoissa niiden julkisen tiedon perusteella. 

3.1 VAKA-Valtori 

”Vaka-Valtori on Valtorin tuottama tuotteistettu käyttöpalvelu, joka koostuu 

kapasiteettipalveluista (Valtorin kapasiteetti Vaka-Valtori) sekä konesalipalveluista. Palvelun 

kautta asiakkaat saavat tietojärjestelmiensä käyttöön yleisimmät käyttöympäristöt. 

Tähän sisältyvät laitteet, varusohjelmistot, käyttöpalvelu sekä niihin liittyvä tuki ja tarvittavat 

konesalipalvelut.” (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -g, 2020) 

Valtori tarjoaa VAKA-Valtorin käyttöpalveluita sen omasta kapasiteetistaan 

konesalihybridiratkaisuna, eli joko dedikoituna palvelinkapasiteettina tai provisioimalla 

virtuaalikapasiteettia asiakastarpeisiin. 

Valtorin asiakasorganisaatiot voivat tilata kapasiteettia heidän vastaavan asiakaspalvelupäällikön 

kautta tai tilaamalla kapasiteettia tilauslomakkeella Valtorin palveluportaalista (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -g, 2020). 

3.2 VAKA-Kumppani 

Vaka-kumppani sisältää Valtorin kumppanin tuottamat konesali- ja kapasiteettipalvelut, joita 

tuotetaan sekä Suomesta että ETA-alueelta valtiohallinnon asiakkaille. VAKA-Kumppanin 

palvelinkapasiteettipalveluita käyttöönotetaan korotettujen tietoturvaluokitusten mukaisista 

palveluympäristöistä. Kyseiset palvelut tuottavat Valtorin kilpailuttama alihankkija, yhdessä 

Valtorin kanssa. Palvelu tilataan samalla tavalla kuin Valtorin muut tuotteistetut konesali- ja 

kapasiteettipalvelut. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -e, 2020) 
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3.3 VAKA-Pilvi 

Valtori tarjoaa myös tuotteistettua julkista pilvipalvelua asiakasorganisaatioille, jotka sijaitsevat 

Microsoft Azuressa ja Amazon Web Servicessä. Useimmat palveluista tulevat ETA-alueilta mutta 

joitakin yksittäisiä pilvipalveluita voidaan tällä hetkellä jo tarjota Suomesta. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -f, 2020) 

Vaka-pilvi tarjoaa tavanomaisten yhteyksien lisäksi VY-verkon yhteydet julkisiin pilvipalveluihin. 

Vaka-pilvi kehittyy koko ajan ja sen kautta on helppo siirtyä pilvipalveluiden käyttöön. (Valtion 

tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -a, 2020). 

Pilvipalvelut ovat yleistymässä kuitenkin koko informaatioteknologian alalla ja ovat asiakkaille 

houkuttelevia niiden tarjoamien PAAS (Platform as a service)- ja SAAS (Software as a Service) -

ratkaisujen myötä ja sekä niiden joustavuuden vuoksi, jolloin niihin allokoituja resursseja voidaan 

vähentää tai lisätä tarpeen ja käytettävyyden mukaan. Pilvipalveluiden käyttöönotto ei myöskään 

vaadi asiakkaalta capex-sitoutumisia investoimalla konesaleihin tai dedikoituihin konesalilaitteisiin. 

4 Tuotteistetun palvelinkapasiteetin käyttöönotto 

Seuraavat kappaleet kuvaavat ensiksi Valtorin tuotteistaman VAKA-kapasiteetin käyttöönoton 

prosessin ja sen läpimenon sekä edellytykset, jonka jälkeen käsitellään palvelinkapasiteetin 

käyttöönoton kehitystä ja Valtorin käyttöönottoyksikön suorittaman käyttöönoton kehityksen 

vaikutusta Valtorin jatkuvan palvelun yksiköihin, asiakkaisiin sekä muihin sidosryhmiin. 

4.1 Palvelun käyttöönoton kuvaus 

Valtorin tarjoaa asiakasorganisaatioilleen tuotteistettua VAKA-kapasiteetti & konesalipalvelua, 

jonka tuottaa Valtorin sisällä Palvelintehdas-virtuaalitiimi. Kyseinen tiimi koostuu Valtorin 

käyttöönotonyksikön asiantuntijoista, jotka vastaavat koko valtionhallinnon tuotteistetun 

palvelinkapasiteetin käyttöönotosta ja palvelun laadukkaasta ja tasalaatuisesta tuottamisesta 

asiakkaalle. Palvelinkapasiteetin käyttöönotto on pääasiallisesti yksittäisen asiakkaan tai 

asiakasorganisaation tilauksesta syntyvä pienprojekti, jonka Palvelintehdas suorittaa yhdessä 

muiden käyttöönoton ja kapasiteettiyksiköiden, erinäisten asiakasvirastojen tuotantopäälliköiden 
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ja mahdollisesti muiden tarvittavien sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Palvelintehdas tuottaa VAKA-Valtorin ja VAKA-kumppanin tuotteistetut konesali- ja 

kapasiteettipalvelunsa nykyisin pääasiassa dedikoituina- tai IAAS (Infrastructure as a Service) 

virtuaaliratkaisuina. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

VAKA-kapasiteetti tuotetaan siis pääasiallisesti joko fyysisinä, dedikoituina laitteina, jotka 

palvelevat jotain tiettyä komponenttia tai tuottavat tiettyä dedikoitua palvelua tai virtuaalisina 

ratkaisuina, jolloin palvelin tarjoaa, ja siltä voidaan allokoida ja provisioida muistia, 

prosessointitehoa ja levytilaa virtuaalisen palvelimen tuottamiseen. 

Tuotteistetun palvelinkapasiteetin käyttöönoton hintaan kuuluvat esiselvitykset asiakkaan 

olemassa olevasta ympäristöstä ja palvelinkapasiteetin implementoimisesta sinne sekä itse 

palvelinkapasiteetin toteutus. Lisäksi joissakin tapauksissa saatetaan tarvita erillistä järjestelmän 

arkkitehtuurillista ratkaisusuunnittelua asiakasorganisaation ostaman tuotteistetun 

palvelinkapasiteetin käyttöönottoon liittyen. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 

2020) 

Käyttöönoton hinta määrittyy Valtorin palvelukuvauksen mukaan. Yleisesti tavanomaisessa 

tuotteistetussa palvelinkapasiteetin käyttöönoton kesto on pienprojekti- tai muutosriippuvainen, 

pääasiallisesti noin viidestä kymmeneen arkipäivään. Palvelintehtaan tuottamat VAKA-

tuoteratkaisut siirtyvät niiden toteutuksen valmistuttua joko Valtorin käyttöönottoprojektille tai 

Valtorin asiakaskohtaisen tuotannon jatkuvan palvelun ylläpitoon. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Käyttöönoton kestoon vaikuttavia tekijöitä voi olla muun muassa rinnakkaiset projektit, 

järjestelmän haastavuus sen implementoinnissa asiakkaan ympäristöön tai hyvien muutos- ja 

kapasiteetinhallinnan soveltaminen ja niistä aiheutuva kesto käyttöönotossa.  

Tuotteistetun palvelinkapasiteetin käyttöönotto soveltaa ITILv3 (Information Technology 

Infrastructure Library version 3) ja siihen kuuluvia hyviä IT-palveluhallinnan, palvelutuotannon ja 

palvelun elinkaaren mukaisia hyviä käytäntöjä. Lisäksi VAKA-käyttöönoton mallin ytimenä toimii 



6 

ITILv3 mukainen palvelustrategia, joka luo pohjan tuotteistetun kapasiteetti- ja konesalipalvelun 

käyttöönoton suunnittelulle, transitiolle ja tuotannolle. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 

Valtori -b, 2020) 

4.1.1 Edellytykset ja riippuvuudet tuotteistetun palvelinkapasiteetin käyttöönottoon 

Valtorin tuottamista tuotteistetuista kapasiteetti- ja konesalipalveluista VAKA-Valtori ja VAKA-

Kumppani palvelinympäristöt ovat Valtorin hallinnan alaisuudessa, jonka vuoksi lähes kaikki kaikki 

dedikoidut ja IAAS-järjestelmäratkaisut ovat riippumattomia Valtorin muista tuotteistetuista 

tuoteratkaisuista. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Muita tuoteratkaisuja saatetaan tarvita, jotta edellä mainittuja tuotteistettuja palveluita päästään 

hyödyntämään asiakasorganisaatioissa. Esimerkiksi asiakasorganisaation ostama VAKA-

kapasiteettipalvelu Valtorin omaan keskitettyyn konesaliin on riippumaton asiakkaan omista 

järjestelmistä mutta sitä haluttaessa hyödyntää asiakasorganisaation järjestelmissä, tulee tehdä 

tarvittavia hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä. 

Näihin toimenpiteisiin muun muassa saattaa kuulua esimerkiksi tarvittavat tietoliikenneavaukset 

tai muiden Valtorin tuotteistettujen palveluiden hyödyntäminen kapasiteettipalvelun 

käyttämisessä jatkuvassa palvelutuotannossa tai jopa kokonaisen toimialueluottosuhteen 

tekeminen palvelun käyttöä varten. 

Asiakasorganisaation nyky- ja tavoitetilan järjestelmätason arkkitehtuurikuvaaminen on 

käyttöönotossa olennaista, mikäli se ei ole jo tiedossa. Vaikkakin tuotteistettua kapasiteettia 

provisioitaisiin Valtorin omaan VAKA-Valtoriin, ja sitä kautta Valtorin omaan keskitettyyn konesali- 

ja kapasiteetinhallintaan, on olennaista tietää asiakasorganisaation toimialueen rakenne ja 

toimialueiden väliset avaukset, joihin saattaa liittyä esimerkiksi tietoturvaluokitusten ylittäviä 

avauksia. Palvelintehdas kuitenkin katselmoi läpi jokaisen tuotteistetun VAKA-

kapasiteettitilauksen mahdollisen järjestelmätason ratkaisusuunnittelun varalta. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Palvelintehdas tarjoaa Valtorin tuotteistetut VAKA-konesali- ja kapasiteettiratkaisut kaikille 

Valtorin asiakasorganisaatioille. Käytännössä itse tuotteistetun palvelinkapasiteetin käyttöönotto 
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ei edellytä Valtorin tarjoamien muiden tuotteistettujen palveluiden käyttöönottoa tai niiden 

olemassaoloa. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

4.2 Palvelinkapasiteetin käyttöönoton vaiheet 

Valtorin tuotteistetun VAKA-palvelinkapasiteetin käyttöönotto voidaan jakaa kolmeen eri 

vaiheeseen: asiakastarpeiden ja edellytyksien esiselvitykseen, käyttöönoton tekniseen 

toteutukseen ja tuotantoonsiirtoon, jolloin ITIL hyvien palvelutransitiokäytäntöjen mukaisesti 

siirretään tuotettu palvelinkapasiteetti joko suoraan Valtorin asiakaskohtaisen tuotannon 

jatkuvaan palveluun tai Valtorin kapasiteetti- tai konesaliprojektin kautta menevään tuotantoon. 

(Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Kuvassa, 1. VAKA-kapasiteetin käyttöönoton vaiheet,  on kuvattu palvelinkapasiteetin 

käyttöönoton vaiheet, jotka on kuvattu kolmeen päävaiheeseen. 

Kuva 1. VAKA-kapasiteetin käyttöönoton vaiheet

 

4.2.1 Asiakastarpeiden esiselvitys 

Asiakkaan tilatessa VAKA-palvelinkapasiteettia Valtorin tarjoamasta asiakasorganisaatioiden 

palveluportaalista, siitä syntyy palvelupyyntö Valtorin järjestelmään, joka ohjautuu Valtorin 

Palvelintehtaan työjonoon. Palvelintehdas määrittelee tälle palvelupyynnölle 

tilauskoordinaattorin, joka koordinoi kyseistä kapasiteettitilausta sen koko 

palvelupyynnönhallinnan elinkaaren ajan. Tilauksen tullessa hyväksytyksi joko Valtorin oman 

päätösvaltaisen henkilön tai Valtorin asiakasorganisaatiokohtaisen viraston tuotantopäällikön 

toimesta, järjestetään kyseisestä uudesta palvelinkapasiteettitilauksesta esiselvityspalaveri. 

(Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -c, 2020) 
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Tämä kyseinen menettelytapa varmistaa palvelun tasalaatuisen ja laadukkaan tuottamisen alun ja 

että palvelupyyntö voidaan toteuttaa. Kyseinen toimintatapa soveltaa myös ITIL-kirjaston 

kolmannen version toimintatapoja palvelutransitiosta ja palvelun jatkuvasta parantamisesta. 

Asiakkaan tilauksen ja sen hyväksynnän jälkeen käydään esiselvityspalaveri, jossa käydään läpi 

asiakkaan kapasiteettitarpeeseen tehty tuotteistetun palvelun tilaus, tilauksen luonne, 

toteutettavuus ja kapasiteetin sekä järjestelmäympäristön vaatimukset. Tähän kyseiseen 

palaveriin osallistuvat aina Valtorin Palvelintehtaan tilauskoordinaattori, asiakas, Valtorin 

tuotanto- tai projektipäällikkö sekä mahdollisia muita henkilöitä, kuten asiakasorganisaation 

teknisiä järjestelmäasiantuntijoita. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Palaverissa arvioidaan asiakasorganisaatiolle toimitettava järjestelmä ja sen implementointi 

olemassa olevaan asiakkaan toimialueeseen ja rinnakkaisjärjestelmiin sekä 

järjestelmäarkkitehtuuriin.  

Lisäksi tehdään arvio, voidaan koko kapasiteettitilaus toteuttaa sellaisenaan vai tuleeko edetä 

jollain muulla tavalla, kuten esimerkiksi projektoida kapasiteettitilaus ratkaisusuunnittelun kautta 

konesali- ja kapasiteettiprojektiksi. 

Esiselvityspalaverissa kartoitetaan asiakkaan kapasiteettiympäristön vaatimukset, määrittelyt ja 

ominaisuudet hyödyntäen Valtorin Palvelintehtaan kokouslomakkeita ja kartoituspohjia. 

Palaverissa selvitetään tilatun palvelinraudan tai virtuaalipalvelimen vaatimusten lisäksi muut 

Valtorin tarjoamat VAKA-palvelut, kuten varmistuspalvelu, valvontapalvelu sekä 

tietoturvaohjelmistot ja päivitykset. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Kyseisessä palaverissa käydään läpi myös tilauksen aikataulutus sekä muut ympäristöön liittyvät 

hallinnolliset tekijät ja tekniset ominaisuudet. Palaverin aikana koostettu palaveripöytäkirja 

tallennetaan liitteeksi palvelupyyntöön Valtorin palveluportaalissa. Lisäksi palaverin alkutiedot 

dokumentoidaan muualle Valtorin määrittelemiin asianmukaisiin paikkoihin. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 
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4.2.2 Käyttöönoton toteutus 

Valtorin Palvelintehtaan tuottamat tuotteistetut VAKA-konesali- ja kapasiteettipalveluiden 

toteutukset jakautuvat tuotekohtaisesti. Palvelintehdas koordinoi kaikki VAKA-tuoteratkaisujen 

tilaukset mutta toteuttaa itse käytännössä teknisellä tasolla vain VAKA-Valtorin palvelimet. VAKA-

Kumppani tuoteratkaisun palvelinkapasiteetin käyttöönottaa teknisesti Valtorin kilpailuttama 

alihankkija. VAKA-Pilven toteuttamisen hoitaa Valtorin pilvipalvelutiimi ja muut siihen liittyvät 

komponentit yhdessä Palvelintehtaan kanssa. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 

2020) 

Palvelinkapasiteetin tilauksesta syntyneeseen palvelupyyntöön sovelletaan myös ITIL:in hyviä 

käytäntöjä. Kyseiseen palvelupyyntöön tehdään asiaankuuluva muutospyyntö, joko 

normaalimuutos tai vakiomuutos, joka linkitetään palvelupyyntöön. Itse palvelimen teknistä 

provisiointia ja siihen liittyvien taustapalveluiden käyttöönottoa suoritetaan muutostehtävillä, 

joita suoritetaan linkitetyssä muutospyynnössä. Tähän kuuluvat itse provisioinnin lisäksi tarvittavat 

konfiguroinnit, avaukset, objektit ja muut tarvittavat alitehtävät. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -c, 2020) 

Palvelintehdas toteuttaa ja valvoo työnetenemistä Valtorin omassa asiakasprosessiportaalissa 

yhdessä sen sidosryhmien kanssa. Asiakkaalle viestitään Palvelintehtaan viestintäsuunnitelman 

mukaisesti. Palvelintehdas suorittaa palvelimen provisioinnin, tuoteratkaisun mukaan, Valtorin 

keskitetystä kapasiteetista tai alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kapasiteetista. Valtori 

kanssa tuottaa omia, sekä hyödyntää ulkopuolisten alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden 

tuottamia taustapalveluita, joihin voidaan laskea erilaiset varmistuspalvelut, valvontapalvelut sekä 

tietoturvapäivitykset- ja ohjelmistot. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -c, 2020) 

Valtorin tuottamat VAKA-kapasiteetissa olevat palvelimet ovat tasalaatuisia ja laadukkaita 

ominaisuuksiltaan, kovennuksiltaan, konfiguraatioiltaan sekä tietoturvallisuudeltaan (Valtion tieto- 

ja viestintätekniikkakeskus Valtori -g, 2020). 
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4.2.3 Tuotantoon siirtyminen 

Tuotettavan palvelinympäristön siihen liittyvien tehtävien ollessa valmiita, Valtorin 

Palvelintehtaan tilauskoordinaattori varaa tuotantoon siirtoa varten tilauksen lopetuspalaverin 

vähintään samanlaisella kokoonpanolla, millä esiselvityspalaveri oli pidetty. Palaverissa käydään 

läpi asiakkaalle tuotettu palvelinympäristö ja se, että se vastaa tilattua palvelinympäristöä ja että 

se voidaan siirtää Valtorin asiakaskohtaisen jatkuvan palvelun ylläpitoon tai Valtorin 

palvelinkapasiteettiprojektille. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Toteutuksen hyväksyttäessä, loppupalaveri dokumentoidaan ja se liitteeksi palvelupyyntöön, 

jonne myös palvelinkapasiteettitilauksen alkupalaveri oli viety. Tällöin varmistetaan myös 

asianmukainen dokumentointi Valtorin omiin dokumentointijärjestelmiin, kuten myös ITIL:in 

käytäntöjen mukaiseen konfiguraationhallintatietokantaan (CMDB). Tällöin myös suljetaan 

asiakkaan palvelinkapasiteettitilaukseen liittyvät palvelu- ja muutospyynnöt. (Valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Aloitus- ja lopetuspalavereilla varmistetaan palvelun tasalaatuinen, laadukas ja oikea-aikainen 

tuottaminen, kaikkien osapuolten vastuiden sisäistäminen, vastuunsiirrot käyttöönotoista 

jatkuvaan palveluun ja ennen kaikkea, että asiakkaan tilaama tuotteistettu palvelinkapasiteetti 

vastaa sitä, mitä hän tilasi. 

Käyttöönotoissa vastaan tulleet ja siinä selvinneet käyttöönottojen opit dokumentoidaan 

Palvelintehtaalla asianmukaisiin paikkoihin, riippuen oppien sisällöstä, joita hyödynnetään 

käyttöönottojen ja jatkuvan palvelun kehityksessä. Asiakkaan palvelupyynnön sulkeutuessa, 

hänelle tarjotaan mahdollisuus vastata palautekyselyyn, jonka pohjalta myös kehitetään 

palvelinkapasiteetin käyttöönottoa ja lisäksi se toimii yhtenä palvelin laatumittarina. (Valtion tieto- 

ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

4.3 Roolit ja vastuut käyttöönotossa 

Aikaisemmissa otsikoissa on kuvattu käyttöönotoissa mukana olevia eri rooleja, jotka on 

seuraavaksi koottu taulukkoon heidän roolinsa, vastuualueiden ja tärkeimpien tehtävien pohjalta. 
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Taulukossa 1. Roolit ja vastuut palvelinkapasiteetin käyttöönotossa, kuvataan palvelinkapasiteetin 

käyttöönotossa roolit ja niihin kuuluvat vastuut ja tärkeimmät tehtävät. 

Taulukosta voimme tarkastella, kuten edellä mainittukin, että tuotteistetun palvelinkapasiteetin 

käyttöönotossa, asiakas on lopulta vastuullinen tietojen oikeellisuudesta ja niiden toimittamisesta 

Valtorille. Valtori vastaa tuotteistetun palvelinkapasiteetin laadukkaasta, tasalaatuisesta sekä 

oikea-aikaisesta tuottamisesta. 

Taulukko 1. Roolit ja vastuut palvelinkapasiteetin käyttöönotossa 

Rooli Vastuu / tärkeimmät tehtävät 

Valtorin Palvelintehtaan  
tilauskoordinaattori 

Vastaa kapasiteettiratkaisun ja siitä tehtävän pienprojektin 
läpiviennistä, toteutuksesta, tuotantoon siirrosta, viestinnästä ja 
aikataulun toteutumisesta. 

Valtorin Palvelintehdas tai  
kilpailutettu alihankkija 

Vastaa palvelinkapasiteettiratkaisun ja siihen liittyvien tuotteistettuun 
palveluun liittyvien taustapalveluiden tuottamisesta. 

Valtorin asiakaskohtainen  
tuotantopäällikkö tai  
Valtorin projektipäällikkö 

Vastaa palvelintilauksen ja siihen liittyvän muutoksen sallittavuudesta 
ja oikeellisuudesta. Vastaa järjestelmän ylläpidollisen vastuun 
siirtymisen projektille tai asiakastuotannon ylläpitoon sen 
valmistuessa.  

Asiakas Vastaa palvelintilauksen tietojen oikeellisuudesta ja niiden 
toimittamisesta Valtorin Palvelintehtaalle. 

Valtorin asiakasorganisaation 
järjestelmäasiantuntija 

Vastaa asiakasorganisaation tilaajan pyytämästä palvelinkapasiteetin 
ominaisuuksien oikeellisuudesta. 

 

4.4 Prosessit ja standardit käyttöönotossa 

Valtorin tuotteistetun VAKA-kapasiteetin käyttöönotossa hyödynnetään monia eri Valtorin eri 

prosesseja, joiden avulla suoritetaan tuotteistetun palvelinkapasiteetin käyttöönotto. 

Itse käyttöönotossa sovelletaan Valtorin Palvelintehtaan tuottamaa tuotteistetun VAKA-konesali- 

ja kapasiteettipalvelun käyttöönottoprosessia, joka kuvaa tilatun palvelinkapasiteetin 

käyttöönotosta asiakkaan tilauksesta, sen lopulliseen palvelutransitioon Valtorin jatkuvaan 

palveluun (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020). 



12 

Tähän liittyy myös rinnakkaisia Valtorin prosesseja ja prosessirajapintoja, joista mainittavimpia 

ovat ITIL:iä mukailevat palvelupyynnönhallintaprosessi, muutoksenhallintaprosessi, 

kapasiteetinhallintaprosessi. Näiden lisäksi ovat myös tekniset prosessit kuten Valtorin 

Projektihallintamalli, pääsynhallinta, asiakkuudenhallinta sekä konfiguraatiohallinta. (Valtion tieto- 

ja viestintätekniikkakeskus Valtori -c, 2020) 

Lisäksi näihin liittyy sidosryhmänä oleva Valtorin Ratkaisutoimisto, joka on vastuussa 

ratkaisusuunnittelusta järjestelmien käyttöönotoissa. Ratkaisutoimiston tehtävänä on 

ratkaisusuunnitteluprosessin mukaisesti suunnitella asiakkaan palvelinkapasiteettitarpeesta 

syntyneen palvelinkapasiteettitilauksen implementointi, soveltaen asiakkaan valitseman 

tuoteratkaisujen ja palvelinkapasiteetin ominaisuuksien ja määrittelyiden mukaan. (Valtion tieto- 

ja viestintätekniikkakeskus Valtori -c, 2020) 

4.5 Kapasiteetin käyttöönotossa hyödynnettävät ohjelmat ja työkalut 

Tuotteistetun palvelinkapasiteetin käyttöönotossa hyödynnetään paljon erilaisia ohjelmistoja, 

jotka käsitellään tässä kappaleessa niiden julkisen tiedon perusteella. Käytettävät ohjelmat ja 

työkalut vaihtelevat tuoteratkaisusta ja palvelinalustasta riippuen. 

Valtorin Palvelintehtaassa tuottamassa tuoteratkaisuissa voidaan soveltaa kolmea eri tapaa luoda 

palvelimia. Dedikoituja, eli fyysisiä palvelemia, provisioida palvelinkapasiteettia 

virtuaalipalvelimeksi IAAS-ratkaisuna tai luoda palvelinkapasiteettia pilvipalveluna. (Valtion tieto- 

ja viestintätekniikkakeskus Valtori -a, 2020) 

Dedikoidut palvelinraudat asennetaan tuoteratkaisun mukaan joko Valtorin keskitettyyn konesaliin 

tai alihankkijoiden saleihin. Virtualisoiduissa IAAS-ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia 

virtualisointialustoja, joille voidaan allokoida kapasiteettia ja provisioida sitä asiakkaan tarpeiden 

mukaan. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -g, 2020) 

Pilviratkaisuissa asiakkaiden palvelinkapasiteettiratkaisuja toteutetaan räätälöidysti kolmannen 

osapuolien tarjoamiin pilvipalvelualustoihin. Pilvipalveluissa voidaan myös tarjota IAAS-

palveluiden lisäksi myös erilaisia SAAS- ja PAAS-palveluita asiakkaiden kapasiteettitarpeiden 

täyttämiseksi (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -f, 2020) 
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Valtori tarjoaa siis sen tuotteita hybridiratkaisuina, jolloin asiakkaan ympäristöön voidaan 

implementoida järjestelmäympäristö, joka on arkkitehtuurillisesti toteutettu koostuen eri 

dedikoidusta, IAAS tai pilvipalveluista tai näiden yhdistelmistä. 

Valtorin tuotteistettuun VAKA-palvelimeen tarjotut taustapalvelut ovat yhtenäistettyjä ja 

laadukkaita ja ne tarjotaan jokaiseen tuotteistettuun palvelinkapasiteettiratkaisuun, riippumatta 

asiakasorganisaation valitsemasta tuoteratkaisusta. Tuoteratkaisun variaation takia 

taustapalveluiden implementointi tai niiden käytön luonne saattaa vaihdella eri 

kapasiteettiratkaisujen välillä. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

Kuva 2. Palvelinkapasiteetin käyttöönottoprosessi, kuvaa palvelinkapasiteetin käyttöönoton 

prosessin läpimeno. Yhteenvetona: Valtorin asiakasorganisaatio tekee kapasiteettitilauksen, jonka 

Valtorin Palvelintehdas vastaanottaa ja järjestää siitä asiakkaan ja tarvittavien henkilöiden kanssa 

esiselvityspalaverin. Esiselvityspalaverissa käydään läpi tilattava palvelinjärjestelmä ja sen 

implementointisuunnitelma haluttuun ympäristöön. Mikäli järjestelmä on tavallista vaativampi 

implementoida tai siihen liittyy muita ongelmia, se siirretään ratkaisusuunnitteluun ja olemassa 

oleva tilaus suljettaan. 

Ratkaisusuunnittelusta tulee uusi palvelinkapasiteettitilaus ja prosessi alkaa alusta. Kun 

esiselvityspalaverissa saadaan kartoitettua kaikki tarvittavat tiedot käyttöönottoon, alkaa 

käyttöönoton toteutus. Teknisen toteutuksen jälkeen käydään tuotantoonsiirto-palaveri, ja mikäli 

ei tarvita muutoksia käyttöönottoon liittyen, siirretään käyttöönotettu palvelinkapasiteetti 

palvelutransitiona jatkuvan palvelun ylläpitoon, joka ylläpitää Valtorissa sen 

asiakasorganisaatioiden järjestelmiä. Palvelutransition jälkeen kapasiteettitilaus merkitään 

ratkaistuksi. Kuva 2. Palvelinkapasiteetin käyttöönottoprosessi 
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5 Tuotteistetun palvelinkapasiteetin kehittäminen 

Valtorin Palvelintehtaan käyttöönotot ovat vakioituja tuoteratkaisuja ja koostuvat tuotteistettujen 

palveluiden käyttöönotoista. Näitä tuotettaessa sekä niissä uusien ominaisuuksien ja ongelmien 

ilmentyessä, Valtorin Palvelintehdas dokumentoi ne asianmukaisella tavalla Valtorin 

dokumentointisijainteihin. (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020) 

5.1 Käyttöönottomallin kehittäminen 

Käyttöönottoihin ja niiden implementoimiseen liittyvät oleellisesti palvelimiin tulevien uudet 

ominaisuudet ja käyttöjärjestelmät. Tähän myös liittyvät erilaiset päivitystarpeet 

käyttöjärjestelmäversioiden vanhentuessa ja sekä erilaiset päivitykset mitä Valtorin tarjoamien 

käyttöjärjestelmien tuottajat julkaisevat.  

On tärkeää heti palvelun käyttöönoton tasolla jo ymmärtää ja sisäistää käyttöjärjestelmien ja 

erilaisten taustapalveluiden ominaisuudet ja palvelujen elinkaaret, joita tuottavat kolmannen 

osapuolen palveluntarjoajat ja niiden vaikutukset, kun näitä hyödynnetään tuotteistetuissa 

palveluissa, joita tarjotaan asiakkaille. 

Tämän takia Valtorin Palvelintehdas tekee tiivistä yhteistyö Valtorin VAKA-komponentin kanssa 

sekä viikoittain pitää retrospektiivisiä palavereita sisäisesti sekä muiden sidosryhmien kanssa, jossa 

peilataan jo suoritettuja käyttöönottoja ja niistä saatuja käyttöönoton oppeja tulevia 

käyttöönottojen parantamista varten (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020). 

Myös palvelinkapasiteettikäyttöönoton palavereissa käsitellään jatkuvaa käyttöönottomallin 

kehittämistä, jota kehitetään muun muassa Valtorin käyttöönottojen yhtenäistämisstrategian 

mukaisesti (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori -b, 2020). 

5.2 Käyttöönoton kehityksen mittarit 

Käyttöönottoja kehitetään myös erilaisilla Valtorin tuotannon mittareilla, johon kuuluvat palvelun 

oikea-aikainen toimittaminen eli Valtorin käyttämät palvelutasosopimukset sekä asiakkailla 
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teettävät erilaiset tyytyväisyys- ja laaduntarkkailukyselyt (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 

Valtori -b, 2020). 

Käyttöönotoilla on suora vaikutus asiakkaan järjestelmiin ja Valtorin asiakasorganisaatiot ostavat 

palvelinkapasiteetintarpeeseensa nimenomaisesti käyttöönoton ja jatkuvan palvelun heidän 

virastolleen, joka painottaa laaduntarkkailun sekä kehityksen merkitystä entisestään. 

6 Yhteenveto 

Valtionhallinnossa tuotettavan palvelinkapasiteetin käyttöönoton ollessa tuotteistettu ja 

keskitetty, voidaan varmistaa sen tasalaatuinen, laadukas, oikea-aikainen ja asiakkaalle arvoa 

tuottava käyttöönotto, joka voidaan siirtää suunnitelmallisesti palvelutransitiona jatkuvan 

palvelun ylläpitoon ja tarjota valtionhallinnon eri organisaatioille laadukkaita IT-käyttöpalveluita, 

jotka kaikki pohjimmiltaan lopulta pohjautuvat palvelinkapasiteettiin. Myös tuotteistettu 

kapasiteetti tarjoaa valmiit raamit ratkaisuiksi erilaisiin Valtorin asiakasorganisaatioiden 

kapasiteettitarpeisiin. 

Tuotteistetun palvelun käyttöönotto myös nopeampaa, laadukkaampaa ja 

kustannustehokkaampaa verrattuna jokaiselle asiakkaalle yksittäiseen räätälöityyn 

kapasiteettitarpeen ratkaisuun ja sen eduksi erottuvat valmiiksi pääasiassa ennalta määritellyt 

ominaisuudet kuten tekniset määrittelyt, aikataulut ja palvelutasosopimukset sekä käyttöönoton 

kustannukset. Myös tuotteistetun palvelun käyttöönotto palvelee palvelinkapasiteetin ylläpitoa 

hoitavaa jatkuvaa palvelua sen tasalaatuisella ja standardoidulla käyttöönotolla, jolloin jatkuvalle 

palvelulle tulee ylläpitoon standardoitua ja pääasiallisesti ennalta tuttuja kapasiteettijärjestelmiä, 

joista voidaan tuottaa myös yhtenäistetysti pätevää ja ajantasaista dokumentaatiota 

käyttöönottoihin ja jatkuvaan palveluun. 

Jatkuva palvelinkapasiteetin käyttöönoton kehittäminen myös varmistaa käyttöönoton ja 

tuotteistetun palvelun ajantasaisuuden ja sujuvuuden sekä palvelee kaikkia käyttöönoton 

prosessiin liittyviä rajapintoja Valtorin sisäisistä yksiköistä valtionhallinnon asiakasorganisaatioihin. 

Käyttöönottojen kehitysseuranta edistää jatkuvasti palvelinkapasiteetin käyttöönotoista saatavaa 

hyötyä kaikille siihen liittyville käyttöönoton osapuolille. 
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