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1 Johdanto 

Päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, jossa tarkastellaan päivittäistä työtäni Kansallisarkiston 

ICT-tiimissä. Työhön sisältyy ICT-ympäristön ylläpitoa (palvelimet ja tietoverkot) kuten 

myös ensimmäisen ja toisen tason IT-käyttötukea. Päiväkirjaa pidän 1.3. – 9.5.2021 väli-

seltä ajalta, koko opinnäytetyöhön on varattu 21.02. – 14.05.2021 välinen aika. Päiväkir-

jassa kuvailen päivittäisien työtehtävien sisältöä ja viikon päätteeksi teen viikkoanalyysin. 

 

Työssä tulen tarvitsemaan osaamista ja ymmärrystä Linux ja Windows käyttöjärjestelmis-

tä. Palvelimet koostuvat virtualisoiduista Linux CentOS palvelimista, jotka perustuvat Red 

Hat Linux käyttöjärjestelmään ja muutamasta Windows palvelimesta. Virtualisointi tapah-

tuu Citrixin Xen hypervisorilla, joka on ykköstyypin virtualisointiin käytettävä ohjelmisto. 

Palvelimia ylläpidetään XenCenter ohjelmalla, jonka avulla pystyy tekemään uusia virtu-

alisoituja palvelimia ja asettamaan palvelimille tarvittavan määrän resursseja. 

 

Linux palvelinten ylläpidossa tulen tarvitsemaan ymmärryksen Linux käyttöjärjestelmien 

toiminnasta. Tietoperustana Linux osaamiseeni on oma testaaminen ja käyttö kuten myös 

Tero Karvisen kurssit Haaga-Heliassa, joista tein myös muistiinpanoja itselleni. 

 

Palvelinten fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen tulen tarvitsemaan ymmärrystä HP Proli-

ant palvelinten toiminnasta ja siitä, miten laitteiden osia vaihdetaan turvallisesti, esimer-

kiksi ”hot swap” kiintolevyjen vaihtamiseen tai varavirtalähteen vaihtamiseen tarvittavat 

vaiheet. 

 

Työhön liittyy myös käyttäjien ylläpitoa Windowsin aktiivihakemistoa käyttäen, joka on 

sidoksissa vanhempaan järjestelmään nimeltä Novell. Novellista minulla ei ole oikeastaan 

mitään osaamista mutta kaikki mitä aktiivihakemistossa tekee, synkronoituu Novelliin, ja 

tämä tietenkin toimii myös toiseen suuntaan. Kansallisarkistossa on myös o365 palvelut 

käytössä ja näiden palveluiden ylläpito tapahtuu Microsoft Azure avulla, joka on myös 

sidoksissa Windows aktiivihakemistoon. Novellista ollaan hiljalleen luopumassa. 

 

Windows palvelinten ylläpidossa tulen tarvitsemaan PowerShell ”kielen” osaamista, se on 

hyödyllinen esim. käyttäjien hakuun, tietojen massa muutoksiin ja tietojen synkronointiin 

Novell ja Azuren välillä. PowerShell ”kielen” tietoperustana minulla on Microsoftin doku-

mentointi sivusto PowerShellista, jonka avulla olen oppinut kaiken mitä tiedän PowerShel-

lista. Microsoftin dokumentaation avulla pystyy rakentamaan skriptejä joka lähtöön ja siel-

tä löytyy apua melkein jokaiseen ongelmatilanteeseen (Microsoft Docs 2020). 
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Työssä tulen myös tarvitsemaan osaamista palomuurin ylläpidosta sillä suurin osa työnte-

kijöistä on etänä, ja he tarvitsevat VPN yhteyden, jotta työskentely onnistuisi. Joihinkin 

palvelimiin tarvitsee myös reitittää yhteyksiä, joten tätä osaamista tarvitaan myös siihen. 

 

Työskentelen Kansallisarkistossa, joka on valtion virasto, Kansallisarkisto vastaa arkisto-

toimesta koko Suomen alueella. Kansallisarkisto toimii mm. Arkistolain nojalla ja sen tar-

koitus/tehtävä on turvata kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen 

ja saatavuus. Virasto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. (Kansallisarkisto 

2021). 

 

Työympäristöni on suurimmaksi osaksi Windows 10 käyttöjärjestelmällä varustettu kan-

nettavatietokone, jonka avulla käytän työssä tarvittavia ohjelmia kuten XenCenter ohjel-

mistoa virtualisoitujen palvelinten hallintaan ja FreshDesk tukipyyntöjen hallinta pilvipalve-

lua, jonka kautta otan vastaan esim. uusien palvelimien pystytykseen liittyviä tukipyyntöjä. 

 

Työ tapahtuu suurimmaksi osaksi etätyönä, todennäköisesti neljä päivää viikosta etänä ja 

yksi päivä paikan päällä riippuen tietenkin työtilanteesta. 
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1.1 Ammattikäsitteitä 

AD  

Active Directory, Microsoftin aktiivihakemisto. Aktiivihakemistolla hallitaan käyttäjien ja 

laitteiden oikeuksia DC palvelimella. 

 

AHJ 

Lyhenne, asiakirjojen hallintajärjestelmästä. 

 

Azure 

Microsoftin pilvipohjainen palvelu, joka tarjoaa esim. virtuaalipalvelin alustaa ja kehityk-

seen tarkoitettuja palveluita. 

 

Bacula 

Varmuuskopiointiin käytettävä järjestelmä, jonka avulla varmuuskopiointia hallitaan keski-

tetysti. 

 

Baculum 

Web pohjainen käyttöliittymä Baculalle, jonka avulla Baculaa voidaan hallinnoida. 

 

CentOS 

Linux jakelu, joka perustuu Red Hat käyttöjärjestelmään. 

 

Client 

Asiakasohjelma tai asiakas, jolta yhdistetään palvelimella sijaitsevaan daemoniin. 

 

CSC 

Tietotekniikan keskus Oy, voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö (CSC, 2021) 

 

Daemon/Demoni 

Palvelu/järjestelmä ohjelma, joka suorittaa tehtäviään taustalla. 

 

DC 

Domain controller ns. isäntä palvelin, jonka avulla ohjataan toimialueella/alueilla olevia 

laitteita ja käyttäjiä ja niihin liittyviä sääntöjä. 

 

DMZ 
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”Demilitarized zone” verkkoalue, joka on erotettu sisäverkosta. DMZ yleensä käytetään 

palveluiden jakamisessa julkiseen verkkoon. 

 

DNS 

Domain Name System hierarkkinen järjestelmä, jonka avulla nimetään laitteita verkkojen 

sisällä.  

 

ESXi 

VMwaren tuottama hypervisori. 

 

FS 

File Server, lyhenne tiedostopalvelimesta. 

 

GPO 

”Group Policy Object”, ryhmä sääntöjä, joiden avulla hallitaan käyttäjien ja laitteiden oi-

keuksia ym. asioita verkkoalueella. 

 

HDD 

Kovalevy. Massamuisti laite, jonka sisällä pyörii levy, johon data kirjoitetaan magneettises-

ti.  

 

HPE 

Hewlett-Packard Enterprise, Amerikkalainen yrityksille suunnattu laitevalmistaja ja palve-

luiden tuottaja. 

 

HPE iLO 

HP palvelimissa mukana tuleva ylläpitoon käytettävä ohjain. 

 

HPE SSMC 

HPE:n tuottama levynhallinta ohjelma, jonka avulla ohjataan levypakkoja. 

 

Hypervisori 

On ohjelma, joka asennetaan palvelinrautaan. Sen avulla pystytään ylläpitämään saman 

raudan päällä monia virtuaalikoneita ja jakamaan niille saman raudan resursseja esim. 

muistia tai prosessorin ytimiä. 

 

Intune 

Microsoftin pilvipohjainen laiterekisteri, jonka avulla voidaan hallita laitteita. 
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IPAM 

Ohjelma, joka tarkkailee verkkoja ja kirjaa uudet laitteet ylös. 

 

KA 

Lyhenne Kansallisarkistosta. 

 

Kernel 

Käyttöjärjestelmän ydin, joka ohjaa kaikkea järjestelmässä tapahtuvaa. 

 

MD 

Massadigitointi, Kansallisarkiston digitointiyksikön osa. 

 

Nmap 

Network mapper, ohjelmalla pystyy suorittamaan portti skannauksia. Ohjelmaa voidaan 

käyttää verkkojen kartoittamiseen. 

 

o365 

Office 365 on pilvipohjainen versio entisistä Office paketeista, jonka avulla ohjelmia voi-

daan käyttää verkkoselaimen avulla tai ladattuna laitteelle. 

 

Palomuuri 

Ohjelmisto, jonka avulla voidaan sallia ulos menevää ja sisään tulevaa liikennettä palveli-

mella tai verkkokokonaisuudessa. 

 

PH DATA 

Suomalainen IT palveluiden yritys. 

 

PowerShell 

Microsoftin komentorivi työkalu, käytetään mm. eri tehtävien automatisointiin PowerShell 

skriptikielen avulla. 

 

RAID 

Tekniikka, jolla yhdistetään fyysisiä levyjä yhdeksi loogiseksi levyksi. 

 

SAS 

Protokolla levytekniikasta, joka on tarkoitettu palvelin käyttöön. Data siirtyy sarjamuodos-

sa entisen SCSI rinnakkaismuodon sijaan (SanDisk 2014). 
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SOKE 

Kansallisarkiston sovelluskehitys tiimi. 

 

SSD 

Flash muistiin perustuvaa tallennusta käyttävä massamuisti laite. 

 

SSO 

Single sign-on, käyttäjien autentikointiin käytettävä tekniikka. 

 

TD 

Takautuvadigitointi, Kansallisarkiston digitointiyksikön osa. 

 

TeamViewer 

Ohjelma, jolla voi ottaa etäyhteyden toiseen tietokoneeseen. 

 

Trafi Retrieval 

Liikenne- ja viestintäviraston rekisteri ohjelma. 

 

TWEB 

Triplan Web, Tripla Oy:n tuote asiakirjahallintaan. 

 

Valtori 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. 

 

Varmuuskopio 

Datasta otettu kopio, joka säilytetään alkuperäisestä järjestelmästä erillään. 

 

Virtualisointi 

Virtuaalisen version tekeminen jostain muusta asiasta esim. virtuaalitietokone. 

 

VMware 

Yhtiö, joka tuottaa mm. virtualisointiin tarkoitettuja tuotteita ja palveluita. 

 

VPN 

Virtual Private Network, virtuaalinen verkko, joka toimii polkuna kahden verkon välillä. 

Tämän avulla voidaan olla esim. toimistoverkossa kotoa käsin. 
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2 Lähtötilanteen kuvaus 

2.1 Oman nykyisen työn analyysi 

Työtehtäviini kuuluu muun muassa: 

- palvelinten ylläpito 

- uusien virtuaalipalvelinten pystytys 

- sisäverkon ylläpito 

- tukipyyntöihin vastaaminen 

- sähköpostin seuraaminen 

- mahdollisesti jossain määrin käyttäjätuki / lähituki 

- käyttäjätunnusten hallinta 

- laiteasennuksia 

 

Päivittäisenä työtehtävänä on palvelinten hyvinvoinnin seuraaminen. Siihen liittyy fyysisen 

ja virtuaalisen hyvinvoinnin seuraaminen.  

 

Palvelinten fyysistä hyvinvointia parannetaan ja ylläpidetään tarkkailemalla laitteiden vir-

hekoodeja, jotka yleensä ilmenevät välkkyvinä valoina kuten esim. kiintolevyissä oranssi 

valo voi tarkoittaa, että kiintolevy on vioittunut tai että laite ei tunnista kiintolevyä. Myös 

UPS virtalähteiden peruskäyttö kuuluu tähän. Virtuaalista hyvinvointia voi seurata eri oh-

jelmien avulla, jotka seuraavat palvelimelta ulospäin lähteviä yhteyksiä tai seuraavat esim. 

palvelimella ajossa olevia prosesseja. Palvelinten ylläpitoon tarvitsee tietoa ja osaamista 

palvelinten fyysisistä tarpeista kuten ilmastointi, lämpötila ja kosteus. Nämä asiat tulee 

pitää tietyllä tasolla, jotta palvelimet pysyvät toiminnassa. 

 

Uusien virtuaalipalvelinten pystytys tapahtuu XenServer ohjelman avulla, joka on yhteyk-

sissä neljästä palvelimesta koostuvaan palvelinpooliin. Virtuaalipalvelimia tilaavat yleensä 

Kansallisarkiston ohjelmistokehityksen porukka, joka käyttää niitä yleensä sisäisten oh-

jelmien rakenteluun tai testaukseen. Palvelimet asennetaan ”mittatilaustyönä” eli tilaaja 

kertoo mitä tarvitsee ja sen mukaan teen uuden palvelimen ja lisään sinne tarvittavat oi-

keudet. Palvelinten virtualisoinnissa tarvitsee ymmärryksen siitä mitä virtualisointi on ja 

tietenkin riippuen käyttöjärjestelmästä osaamisen järjestelmän käytöstä. 

 

Joskus tulee eteen sisäverkkoon liittyviä ylläpitotehtäviä, nämä voivat olla simppeleitä 

kuten uuden johdon kytkeminen kytkimeen kiinni tai jotain hieman haastavampaa kuten 

kytkimen konfiguraation säätäminen. Nämä eivät ole yleisiä työtehtäviä mutta joskus niitä-

kin tulee eteen. Sisäverkkoon liittyvien ongelmien kanssa tarvitsee edes perus ymmärryk-
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sen tietoverkkojen toiminnasta. Haastavampiin asioihin tarvitsee sitten tietenkin niihin liit-

tyvää osaamista kuten kytkin konfiguraatioiden muuttamista. 

 

Tukipyyntöihin vastaaminen on myös osa päivittäistä työtä, tukipyynnöt vaihtelevat sen 

mukaan kuka on töissä samanaikaisesti, sillä Kansallisarkiston ICT-tiimissä on vain 5 

työntekijää. Myös virtuaalipalvelinten pystytys pyynnöt tulevat tukipyyntöinä. Kansallisar-

kistossa on käytössä FreshDesk ohjelma, jonka kautta tukipyyntöjä käsitellään, joten sen 

käytön osaaminen on hyödyllistä. Tarvitsee myös asiakaspalvelu taitoja tukipyyntöjen rat-

kaisemiseen. 

 

Sähköpostin seuraaminen on osa perustyötehtäviä, jotta pysyn ajan tasalla eri asioista. 

Suurin osa kommunikoinnista ICT-tiimin ulkopuolisten työntekijöiden kanssa tapahtuu 

sähköpostin kautta. Kokouskutsut ja niihin vastaaminen tapahtuu myös sähköpostin kaut-

ta. Hyvät kommunikointi taidot ja ymmärrys Outlookista riittävät. 

 

Lähituki on myös jossain määrin osa työtäni, sillä Kansallisarkiston ICT-tiimi on pieni ja 

kaikki ei aina ehdi tehdä kaikkea. Lähituki yleensä kohdistuu ongelmiin sähköpostin, mui-

den perusohjelmien tai laitteiden kanssa avustamiseen. Jotta selviäisi näistä ongelmista 

tarvitsee kommunikointi taitoja asioiden kuvailuun ja selittämiseen, jotta käyttäjät ymmär-

täisivät. Tarvitsee myös ”kyvyn” uusien ongelmien ratkaisemiseen ja niistä selviytymiseen. 

 

Käyttäjätunnusten hallintaa tulee tehtyä aina kun uusi työntekijä aloittaa tai vanhoja lopet-

taa. Valtorin lähitukihenkilö tekee Novell käyttäjät, jotka sitten synkronoituvat aktiivihake-

mistoon. Käyttäjien hallintaa myös esiintyy o365 ylläpidossa oikeuksien lisäämisen ja 

poistamisen muodossa. Tarvittava osaaminen tässä on ymmärrys aktiivihakemiston toi-

minnasta ja jossain määrin myös o365 pilvipalveluiden toiminnasta. 

 

Välillä tulee myös eteen työasemien asennuksia, nämä eivät ole kauhean yleisiä, sillä 

valtorin lähituki hoitaa työasemien asennuksia. Työasemat ovat kannettavia tietokoneita, 

joihin asennetaan Windows 10 paketti, jossa on valmiiksi muutama ohjelma, jota suurin 

osa työntekijöistä käyttää kuten Office paketti. Tähän tarvitsee perustietoa siitä, miten 

Windows asennetaan ja miten esim. BIOS asetuksia muutetaan. 

 

Työssä tärkeimpiä taitoja ovat kommunikaatio ja halu oppia uutta/kehittyä. Arvioisin että 

olen asiantuntija tason ja taitavan suoriutujan välillä suurimmassa osassa työtehtäviä, joita 

Kansallisarkistossa tulee vastaan. Olen ollut Kansallisarkistossa nyt noin 8-9kk töissä (5kk 

harjoittelu) ja olen kehittynyt roimasti ainakin siitä mitä olin, kun aloitin. 
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2.2 Sidosryhmät työpaikalla  

Sisäisiä sidosryhmiä ovat pääjohtaja, yksiköiden johtajat, ICT-päällikkö, ICT-tiimin jäsenet 

ja ”asiakkaat” eli muut työntekijät, jotka käyttävät ICT:n tuottamia palveluita. Ulkoisia si-

dosryhmiä ovat ainakin Valtori, senaatti, asiakkaat (jotka eivät ole Kansallisarkiston työn-

tekijöitä) ja valtio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1 Sidosryhmät. 

 

Kuvio 1 esittää Kansallisarkiston sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, jotka vaikuttavat suo-

raan työhöni. 

 

Ulkopuolisten sidosryhmien mielipiteet ja intressit eivät suoranaisesti vaikuta päivittäiseen 

työhöni, mutta jos esim. Valtio muuttaa arkistolakia se voi vaikuttaa työhöni varmuuskopi-

oiden määrän lisääntymisellä tai jollain muulla tavalla. 

 

Sisäisten sidosryhmien kuten ICT-päällikön intressit ja mielipiteet vaikuttavat työhöni var-

maan eniten sillä hän voi päättää uusista projekteista ja tarpeista, jotka voivat lisätä tai 

vähentää työkuormaani.  

Kansallisarkisto 

Valtio 

Muut työntekijät 

 

Senaatti, 

tilojen omistaja 

ICT-Tiimi 

Valtori, Laitetoimittaja + 

lähitukihenkilö 

Pääjohtaja 

Yksiköiden johtajat 

Esimiehet/päälliköt 

tms. 

Ulkopuoliset asiakkaat. 
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2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Työssäni vuorovaikutusta tapahtuu oman tiimin kesken eniten. Maanantaisin on viikkopa-

laveri, jossa käydään tulevan ja menneen viikon asioita läpi. Joka päivä on myös vapaa-

ehtoiset virtuaalikahvit ICT ja sovelluskehitys tiimin kesken, virtuaalikahveilla yleensä kes-

kustellaan työasioista hetken ja sitten käydään vanhoista metro lehdistä 10 kysymystä 

palsta läpi. 

 

Muita tilanteita ovat tietysti työhön liittyvät tilanteet, jossa keskustellaan jostain projektista 

tai työtehtävästä, nämä tapahtuvat yleisesti ICT-tiimin kesken joko Teams-sovelluksen 

välityksellä palaverina tai jos tilanne sen suo kahvihuoneessa/muussa asiaan relevantissa 

tilassa. 

 

Koska hoidan välillä lähitukea niin siihen liittyvät vuorovaikutustilanteet tapahtuvat tieten-

kin muiden Kansallisarkiston työntekijöiden kanssa. Kädestä pitäen tapahtuvaa lähitukea 

ei tapahdu tällä hetkellä paljoa vaan melkein kaikki tapahtuu virtuaalisesti (Globaali pan-

demia). Virtuaalisessa vuorovaikutustilanteessa pitää osata selittää tarkasti ja helposti 

ymmärrettävällä tavalla mitä tarvitsee tehdä sillä suurin osa Kansallisarkiston työntekijöis-

tä eivät ole teknisesti kauhean taitavia. 

 

Työssä tarvitsee oma-aloitteisuutta ainakin kokouksien ja muiden palaverien aloittamises-

sa sillä asiat helposti kasaantuvat yhden henkilön tai yksikön harteille. Myös tiedon kulku 

on välillä hyvinkin heikkoa, joten kommunikaatio oma-aloitteisuus on tärkeää. Työssä tu-

lee myös olla hyvinkin kärsivällinen ainakin lähituen osalta sillä kuten mainittu suurin osa 

työntekijöistä ei ole teknisesti taitavaa, joten asiat pitää osata selittää selkeällä kielellä. 

Joskus tulee tilanteita, jossa ei voi yksinkertaisesti tehdä asialle suoraan mitään ja sitä on 

vaikea selittää sanoilla, jotka eivät kuulostaisi epämiellyttävältä. 
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3 Päiväkirjaraportointi 

3.1 Seurantaviikko 1 

Maanantai 01.03.2021 

 

Päivän tavoitteina oli valmistautua henkisesti työn alkamiseen ja perehtyä siihen mitä 

poissaoloni aikana oli tapahtunut Kansallisarkistossa.  

 

Aloitin päivän ensin hakemalla avaimeni vartijan infokopista, jotta sain haettua työvälinee-

ni. Kun olin hakenut työvälineeni aloitin päivittämällä ne, päivityksen aikana tarkastelin 

intranetistä mitä kaikkea poissaoloni aikana on tapahtunut ja vaihdoin salasanojani. Sitten 

kirjauduin eri ohjelmiin ja katselin mitä tukipyyntöjä on avoinna. 

 

Maanantaisin klo 10:30-11:30 on ICT viikkopalaveri, joten osallistuin siihen seuraavaksi. 

Viikkopalaverissä käymme tulevan ja menneen viikon asioita läpi, kuten myös millä tuki-

pyynnöillä olisi ”kiire” valmistua. Viikkopalaverissä myös kävimme hieman läpi projekteja, 

joita on käynnissä ja sain kuulla, että sähköposti järjestelmä on muuttumassa ja se tapah-

tuisi tällä viikolla. 

 

Viikkopalaverin jälkeen muutamassa palvelimessa oli huoltokatko ja ne piti manuaalisesti 

käydä käynnistämässä uudelleen. Sen jälkeen katselin FreshDeskistä tukipyyntöjä, vas-

taan tuli virtuaalipalvelimen pystytystä ja se piti reitittää toimimaan DMZ sisällä. Tämä ei 

ihan heittämällä onnistunut. 

 

Tässä välissä klo. 14:00 oli päivittäisen virtuaalikahvin vuoro, jossa käymme metrolehden 

päivän 10 kysymystä ja keskustelemme relevanteista työasioista tai jostain muusta mitä 

on tapahtunut lähiaikoina. En mainitse virtuaalikahvia muissa päivissä, ellei se ole jotenkin 

erityinen. 

 

Jatkoin loppupäivän DMZ reitityksen tutkimista ja testailua. Kansallisarkistossa on käytös-

sä Checkpoint palomuuri, jonka kautta sisäverkon liikenne reititetään mm. Valtorin, Fune-

tin ja CSC:n verkkoon. CSC:n verkkoon liitettävät palvelimet ja muut laitteet eivät ole ICT-

tiimin ylläpidossa, vaan ne ovat yleensä osa jotain projektia. Valtorin verkkoon liitetään 

kaikki työasemat sillä, Kansallisarkistossa on käytössä Valtorin REITTI verkko ja liikenne 

työasemiin reitittyy sen kautta. Funet on vanha ”käytävä” reitti ulkoverkkoon ja kaikki ulko-

verkkoon näkyvät laitteet ovat siirtymässä REITTI verkon alle. 
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Päivän tavoitteet toteutuivat ja opin jonkin verran uutta Checkpoint palomuurin toiminnas-

ta. En saanut reititystä valmiiksi mutta ainakin opin jotain uutta. 

 

Tiistai 02.03.2021 

 

Päivän tavoitteina oli perehtyä taas asioihin, jota on tapahtunut poissaoloni aikana ja saa-

da eilen asennettuun palvelimeen DMZ reititys valmiiksi ja oppia jotain uutta Checkpoint 

palomuurista. 

 

Aloitin päivän lueskelemalla saapuneet sähköpostit ja intranetin etusivulle tulleet ilmoituk-

set. Sen jälkeen katsoin avoimet tukipyynnöt läpi, siellä ei ollut sillä hetkellä auki mitään 

todella kiireistä, joten jatkoin eilen aloitettua DMZ reititystä. DMZ reitityksen kanssa meni 

aika kauan sillä en ollut ennen tehnyt sitä, tutkiskelin vanhoja dokumentaatioita, miten se 

olisi tarkoitus tehdä mutta niistä ei ollut hirveästi apua. Kyselin tiimiläisitä, onko tämä tuttu 

juttu kenellekään mutta ICT tiimissä ei ollut paikalla sillä hetkellä ketään, joka olisi DMZ 

reititystä tehnyt nykyisellä palomuurilla. Päädyin kyselemään asiasta sovelluskehitys tii-

missä olevalta henkilöltä, joka aikaisemmin on ollut ICT tiimissä ja tiesi miten se suunnil-

leen tapahtuu. Hänen neuvojensa avulla lähdin korjailemaan palomuuriin lisäämiäni sään-

töjä. 

 

Tässä välissä minulla oli palaveri esimieheni kanssa. Palaveri koski loppuvuoden töitä, 

jotka pitäisi saada ainakin aluille. Keskustelimme myös hieman minun vastuualueistani. 

 

Vastuualueisiini kuuluu ainakin palvelinten ylläpito, joka sisältää konesalien huoltokäynnit 

vähintään viikoittain, kuten myös virtuaalipalvelin alustan ylläpito ja sinne palvelinten pys-

tyttäminen. Muita asioita ovat varmuuskopioista vastaaminen ja käytössä olevaan järjes-

telmään tutustuminen, palvelin laitteiston elinkaaresta huolehtiminen, tukipyynnöissä aut-

taminen ja jonkun asteen osaaminen Kansallisarkiston tietoverkoista. Puhuimme myös 

asioista, jotka vaikuttavat suoraan vastuualueisiini kuten siitä että virastojen fyysiset pal-

velimet ovat siirtymässä lähitulevaisuudessa virastojen omasta ylläpidosta suurempiin 

konesaleihin. Tietenkin opinnäytetyön kirjoittaminen tuli puheeksi, esimies painotti sitä, 

että varaisin myös työaikaa kirjoittamiseen, jos sille on tarvetta ja että en jätä opinnäyte-

työtä kesken. 

 

Palaverissa keskustelimme myös mahdollisista projekteista, jotka voisivat kiinnostaa mi-

nua kuten Siltavuoren toimipisteeseen tuleva uusi eristetty ympäristö, joka sisältäisi muu-

taman palvelimen ja jonkun mallisen eristetyn verkkototeutuksen.  
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Jatkoin palaverin jälkeen DMZ reitityksen pähkäilyä ja sain vihdoin ja viimein muutaman 

tunnin tutkimisen jälkeen ongelman selville. Ongelma oli siinä että, en ollut valinnut oikeaa 

verkkokorttia XenServerin kautta ja tämä sai minut tuntemaan itseni todella tyhmältä. Lu-

eskelin sen jälkeen Checkpoint palomuurin dokumentaatiota ja palomuurissa olemassa 

olevia sääntöjä. 

 

Päivän tavoitteena oli oppia uutta Checkpoint palomuurista ja se ainakin toteutui, sillä lu-

eskelin dokumentaatiota ja tutkin palomuurissa olevia sääntöjä melkein koko päivän. Toi-

sena tavoitteena oli saada palvelin reititettyä DMZ sisälle, ja senkin sain vihdoin ja viimein 

tehtyä vaikkakin virhe oli asennuksen yhteydessä tehty. Kolmas tavoite oli lueskella ja 

perehtyä intrassa oleviin tiedotuksiin, jota helmikuun aikana oli tullut ja senkin sain tehtyä. 

 

Keskiviikko 03.03.2021 

 

Tavoitteina tälle päivälle oli selvittää mitä palvelimia DMZ sisältää ja kuinka monta niitä 

on. Tähän liittyen oli myös tavoitteena tutkia mitä sääntöjä palomuurissa on DMZ liittyen. 

Kolmantena tavoitteena oli kirjoittaa itselleni hieman ”työlistaa” jonka avulla ajoittaisin 

edellisen päivän palaverissä keskusteltuja asioita. 

 

Aloitin päivän tutkimalla DMZ sisältöä, se sisältää muutamia palvelimia, jotka ovat sovel-

luskehityksen ja viestinnän käytössä. DMZ sisältää palveluita, jotka ovat sovelluskehitys 

tiimin käytössä, esimerkiksi Kansallisarkiston julkiset verkkosivut ovat siellä. Palomuurissa 

olevat säännöt koskien DMZ ovat hieman epäselviä minulle, joten niitä pitää katsoa joskus 

myöhemmin lisää. Siellä on jostain syystä erikseen samoja sääntöjä joka palvelimelle. 

Lisäsin myös vanhaan virtuaalipalvelin asennus ohjeeseen, miten DMZ lisätään palveli-

mia. 

 

Sitten lisäsin CentOS DNS palvelimella hieman tietoja, jotta voitaisiin testata uutta sähkö-

posti järjestelmää VPN yhteyden yli. Lisäsin ”forwardereihin” valtorin IP osoitteita, joita en 

nyt tähän kirjoita mutta se tapahtui muuttamalla /etc/bind/named.conf.options tiedostossa 

sijaitsevaa options osiota.  

 

Seuraavaksi aloin miettimään hieman aikataulutusta edellispäivän palaverissä keskuste-

luille asioille. Päätin että huoltokäynnit konesaleissa voisivat olla joka perjantai ja että 

aloittaisin varmuuskopiointi asian tutkimisella ensimmäiseksi, sillä se oli yksi tärkeimmistä 

asioista listalla. Seuraavana vuorossa olisi laitteiston elinkaaren miettiminen ja tulevaisuus 

suunnittelu. Kahdeksannessa kerroksessa sijaitsevien palvelimien siirron suunnittelun 

aloittaisin varmaankin joskus huhtikuun lopulla. Tietoverkkoasioihin lisä perehtyminen 
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tapahtuisi silloin kun on ylimääräistä aikaa. Nykyinen lista on karkea ja siihen ei ole huo-

mioitu vielä läheskään kaikkea, joten sitä pitää hioa lisää. 

 

Päivän loppupuolella tutkin hieman lisää DMZ ja palvelinverkossa sijaitsevia palvelimia ja 

niiden sisältöä. 

 

Tavoitteet toteutuivat ainakin DMZ ja palvelinverkon palvelinten sisällön tutkimisen osalta 

ja työlistan aloittamisen osalta. Työlistaa pitää kyllä hioa ja jatkaa lisää. Opin uutta DNS 

asioista, sillä en ole ennen käyttänyt Linux pohjaista DNS. 

 

Torstai 04.03.2021 

 

Tavoitteena torstai päivälle oli käydä konesalit läpi ja tarkistaa onko tarvetta esimerkiksi 

kiintolevyjen vaihdoille tai muita ongelmia palvelinten kanssa. Toinen tavoite oli selvittää 

mihin muutamaa hieman vanhempaa palvelinta käytetään ja onko niille enää tarvetta. 

Tavoitteena oli myös katsella palomuuria lisää, jos jää aikaa. 

 

Päivä alkoi ensin sähköpostin lueskelulla, siellä ei ollut mitään merkittävää, joten lähdin 

konesalien huoltokäynnille. Kuudennessa kerroksessa sijaitsevassa konesalissa huo-

mautettavana asiana oli heti siisteys, siellä lojuu epämääräisiä tyhjiä pahvilaatikoita ja 

palvelin/kytkin räkkien osia näille pitää keksiä joku järkevämpi paikka ja viedä pahvit kier-

rätykseen. Kahdessa palvelimessa oli kiintolevyjä rikki ja yhden palvelimen health valo 

vilkutti oranssia välillä. Laitoin viestiä eteenpäin kiintolevyjen tilaamisesta sillä varakiinto-

levyjä ei ollut. Oranssia health valoa vilkuttavaan palvelimeen oli vaihdettu toinen virtaläh-

de jonkin aikaa sitten, joten se saattoi olla ongelmana, tätä pitää tutkia lisää. Kävin vielä 

tarkistamassa kahdeksannen kerroksen konesalin ja siellä kaikki vaikutti olevan hyvin. 

 

Tässä välissä sain soiton kollegalta, olin ainut ICT-tiimistä, joka oli fyysisesti paikalla, joten 

kävin auttamassa henkilöä, jolla oli ongelmia laitteelle kirjautumisessa ja o365 ohjelmiin 

kirjautumisessa. Ongelma oli siinä, että laite oli yhteiskäytössä oleva laite ja hän ei osan-

nut vaihtaa käyttäjää, o365 ongelma johtui siitä, että hän oli vaihtanut salasanaansa ja ei 

ollut kirjautunut uudelleen sisään ohjelmiin. 

 

Seuraavaksi tutkin muutaman palvelimen käyttötarkoitusta, toinen palvelin oli vanha de-

vaus palvelin, joka on ilmeisesti poistumassa käytöstä ja toinen oli Abloy Cliq avainten ja 

flexim kulkulätkien päätepisteiden hallinnointiin käytettävä palvelin, joka ei ole ICT-tiimin 

hallinnan alla.  
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Tältä päivältä tavoitteet toteutuivat toivotulla tavalla, kävin katsomassa konesalit läpi ja 

kirjoitin ylös mitä epäkohtia ja ongelmia löysin niistä. Sain myös tutkittua muutaman palve-

limen käyttötarkoituksen, joista minulla ei ollut tietoa. Palomuuri opiskelu jäi pois sillä aika 

ei riittänyt siihen. 

 

Perjantai 05.03.2021 

 

Tavoitteena ensimmäisen viikon viimeiselle päivälle oli selvittää miksi yksi palvelin ei huoli 

kiintolevyjä, käydä uuden työntekijän kanssa palaveri palvelinympäristöön liittyen ja tutkia 

miksi yhden palvelimen health valo vilkuttaa oranssia. 

 

Aloitin diagnosoimalla palvelinta, jossa health valo vilkkuu. Tutkin asiaa käyttämällä apu-

nani palvelimen ohjekirjaa, josta ilmeni, että oranssin valon vilkkuminen tarkoittaa osien 

heikentymistä tai jonkin osan vikatilaa. Tutkin aisaa ja en saanut selville mistä tämä johtuu 

sillä, kaikki vaikutti toimivan ”oikein”, palvelimeen oli vaihdettu varavirtalähde lähiaikoina, 

joten ehkä se oli epäsopiva. Asian selvitys jäi siihen ja jatkan sitä seuraavalla viikolla. 

 

Seuraavaksi kävimme nopean palaverin palvelinympäristöön liittyen uuden työntekijän 

kanssa, asia koski massadigitoinnille tarvittavaa tiedosto palvelinta ja sitä että onko mah-

dollista saada se XenServerille virtualisoituna ja miten varmuuskopiointi olisi järkevintä 

tehdä. Tulimme siihen tulokseen, että sen voisi virtualisoida XenServerille mutta varmuus-

kopioinnista ei vielä ollut varmuutta sillä nykyinen järjestelmä ei ollut kummallekaan tar-

peeksi tuttu, joten sitä pitäisi tutkia lisää. 

 

Pystytin seuraavaksi saamani työpyynnön mukaisesti massadigitoinnille virtuaalisen proxy 

palvelimen. Proxy palvelinta tullaan käyttämään Siltavuoren toimipisteen eristetyn verkon 

testaamiseen. 

 

Aloitin päivän loppupuolella varmistusjärjestelmään tutustumisen, Kansallisarkistossa on 

käytössä Bacula, joka on avoimen lähdekoodin varmuuskopiointi järjestelmä. Baculaa 

käyttää muun muassa ESA eli Euroopan avaruus virasto (Bacula 2021). Varmistukset 

tehdään joka ilta klo 23:00 ja ne tehdään vain muuttuneista tiedostoista, täysvarmistus 

tehdään tietääkseni kerran viikossa. Varmuuskopioita pidetään 1kk perustilanteissa ja 

erikoistilanteissa tilanteen mukaan. 

 

Päivän aikana oli paljon häiriötekijöitä kuten eri työntekijöiltä soittoja, sillä puhelinluette-

lossa minut on listattu ICT-tuki henkilöksi jostain syystä, ohjasin näitä henkilöitä tekemään 

asioista tukipyyntöjä FreshDesk järjestelmään. 
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Tavoitteiden puolesta en saanut selvitettyä miksi yksi palvelin ei huoli kiintolevyjä tai miksi 

yksi palvelin vilkuttaa health valoa, näitä jatkan tiistaina seuraavalla viikolla, kun siihen on 

enemmän aikaa varattuna. Opin Kansallisarkiston varmuuskopiointi järjestelmästä paljon 

uutta, ennen nykyhetkeä en tiennyt siitä juuri mitään sillä se ei ollut vastuualueellani. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Osaamiseni kehittyi etenkin palvelinten fyysisen ylläpidon kannalta. Pääsin diagnosoi-

maan virhekoodeja HP proliant palvelimista, jotka ilmenevät vilkkuvina valoina. Diagnoosi 

tapahtuu suurimmaksi osaksi lukemalla ohjekirjasta mitä eri valo kombinaatiot tarkoittavat. 

Tämä ei sinänsä ole vaikeata, jos ongelma ilmenee heti, mutta kuten kävi ilmi niin valojen 

vilkutus ei välttämättä aina olekaan niin itsestään selvää. 

 

Viikon alussa suurin osa ajasta kului uudelleen perehtymiseen eri ohjelmien kanssa sillä 

olin melkein 2kk poissa. Omasta mielestäni viikko kuitenkin meni oikein hyvin, opin uutta 

ja sain tehtyä suurimman osan asioista, jotka asetin tavoitteiksi joka päivälle. Eniten opin 

varmaan Checkpoint palomuurin toiminnasta ja Kansallisarkiston DMZ sisällöstä.  

 

Oli myös todella hyvä, että kävimme esimiehen kanssa keskustelua siitä mitä vastuualuei-

ta minulla tulee olemaan, jotta osaan varautua ja jakaa aikaani eri asioille. Ennen nykyistä 

työtäni olin enemmän ”joka paikan höylä” ja tein asioita, kun niitä sattui eteen ilman suu-

rempia ajan varauksia. Nyt asiat pitäisi ajoittaa tarkemmin sillä vastuualueeni on tarkempi 

ja hieman laajempi.  

 

Viikon aikana tuli erinäköisiä ongelmia mutta ongelma, johon meni eniten aikaa, oli 

DMZ:lle palvelimen lisääminen. Yritin ratkaista ongelman lukemalla olemassa olevia pa-

lomuurin sääntöjä ja lisäämällä niitä kyseiseen palvelimeen. Hukkasin tässä palomuurin 

sääntöjen lueskelu ”kierteessä” vähintään 2 tuntia kunnes aloitin miettimään, onko palvelin 

itsessään asennettu oikein. Ilmeni lopulta, että olin valinnut väärän verkkokortin virtuaali-

palvelimen asennuksen yhteydessä ja sen takia sitä ei saanut oikeaan verkkoon. Tunsin 

itseni tyhmäksi mutta sentään sain asian toimimaan toivotulla tavalla ja lisäsin siitä virtu-

aalipalvelinten asennus ohjeeseen merkinnän. 

 

Toinen ongelma, joka jäi mieleen, oli palvelinten fyysiseen ylläpitoon liittyvä palvelin, jossa 

vilkkuu health valo oranssilla ja palvelin, joka ei ota kiintolevyjä vastaan. En millään saa-

nut selville mikä oranssia valoa vilkuttavassa palvelimessa voisi olla ongelmana. Tarkistin 

että se tunnistaa kiintolevyt, RAM muistin ja muut kriittiset komponentit. Palvelimeen on 

vaihdettu toinen virtalähde viimekuun sisällä ja ehkä se ei tykkää siitä jostain syystä. 
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Selvittelin myös uusia asioita kuten CentOS DNS toimintaa ja lisäsin sinne edelleen lähe-

tykseen käytettäviä IP osoitteita. Tämän ratkaisin ensin tarkistamalla palvelimelta mikä 

DNS siellä on käytössä ja googlettamalla kyseisen DNS ohjelman löysin siihen liittyvää 

dokumentaatiota, jonka avulla sain selville, miten ja mihin tarvittavat tiedot lisätään.  

 

Viikon päätteeksi huomasin, että tarvitsen selvästi ainakin ajanhallintaan ja asioiden prio-

risointiin lisää osaamista sillä asioita, jotka olivat ”tärkeämpiä” kuin muut jäivät kesken. 

Ajanhallinnan ja priorisoinnin parantamiseksi voisin yrittää, vaikka tehdä itselleni eri asiois-

ta esimerkiksi Eisenhowerin matriisin ja yrittää tehdä suuremmista asioista jonkin mallista 

gantt-kaaviota tai muuta samantyylistä ajanhallinta kaaviota. (Kloppenborg 2015. s.78) 

 

Kiireelliset asiat, tärkeät 

 

Ei kiireelliset asiat, tärkeät 

Kiireelliset asiat, ei tärkeät Ei kiireelliset asiat, ei tärkeät 

 

Kaavio 1. Esimerkki yksinkertaisesta Eisenhower matriisista. 

 

Eisenhower matriisin avulla pystyisin helpommin priorisoimaan eri työtehtäviä mutta ns. ei 

kiireelliset ja ei tärkeät asiat jäisivät ehkä jopa tekemättä tai ainakin ne ajautuisivat aina 

vaan myöhemmälle ajankohdalle. 

 

3.2 Seurantaviikko 2 

Maanantai 08.03.2021 

 

Tavoitteeni tälle päivälle oli tutustua Kansallisarkiston varmuuskopiointijärjestelmään pa-

remmin, tehdä rästissä olevat tukipyynnöt pois alta ja yrittää aikatauluttaa seuraavan päi-

vän asioita. 

 

Aloitin päivän tekemällä viimeviikosta rästiin jääneitä tukipyyntöjä, ensimmäisenä oli vuo-

rossa tukipyyntö, jossa käyttäjällä oli ongelma Tweb käyttöliittymästä skannaamisen 

kanssa. Tweb itsessään ei ole minulle tuttu mutta ohjeistin käyttäjää asentamaan tarvitta-

vat ohjelmat uudelleen ensin poistamalla väärän version ohjelmasta. Asian onnistumises-

ta ei tullut selkoa sillä käyttäjä on vasta muutaman viikon päästä paikan päällä, joten toi-

mivuutta ei voinut testata. 
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Seuraavaksi autoin käyttäjää Teamviewerillä etänä asentamaan Virtualbox ohjelman, jo-

hon asennettiin Windows NT käyttöjärjestelmä. Windows NT käyttöjärjestelmää tarvitsi 

Trafin Retrieval ohjelman käyttöön, tämä on joku vanha ajoneuvo rekisteri. Tässä ei esiin-

tynyt mitään suurempia ongelmia sillä olen tehnyt tämän ennenkin muutamaan otteeseen. 

 

Viikkopalaverissa kävimme viimeviikolla tapahtuneita asioita ja tulevan viikon asioita. Ker-

roimme hieman mitä viikon agendassa on toisillemme, itselläni on tavoitteena tutustua 

tarkemmin varmuuskopiointijärjestelmään ja kartoittaa Kansallisarkiston palvelin ympäris-

tö.  

 

Viikkopalaverin jälkeen aloitin varmuuskopiointijärjestelmään tarkemmin tutustumisen. 

Viime perjantaina ehdin hieman lueskella bacula.org etusivua ja löytää Baculum käyttöliit-

tymän. Tänään tutkin .conf tiedostojen sisältöjä ja yritin selvittää, hieman miten kyseinen 

järjestelmä on Kansallisarkistossa kasattu. Samalla kun tutkin palvelinten sisältöä katsoin 

YouTubesta GConf konferenssin videon, jossa Baculan toimintaa selitettiin aika selkeästi.  

 

Tutkimisen parissa aika meni nopeasti ja en muistanut tehdä aikataulua seuraavalle päi-

välle, ehdin vain varata aikaa levyjä hylkivän palvelimen tutkimiseen. 

 

Tavoitteet toteutuivat päivän aikana ihan hyvin, opin taas paljon lisää varmuuskopiointijär-

jestelmän toiminnasta, kuten miten se keskustelee palvelinten kanssa, joista tarvitaan 

varmuuskopioita. Seuraavaksi sen kanssa varmaankin vuorossa tehdä pieniä testejä, jotta 

saan varmuuden sen toiminnasta. Sain myös tehtyä rästissä olevat tukipyynnöt pois, jotta 

ne eivät jää kummittelemaan. Aikataulujen tekemiseen pitää varmaan erikseen varata 

aikaa muuten se unohtuu aina. 

 

Tiistai 09.03.2021 

 

Tavoitteena tälle päivälle oli kirjata ylös kaikki fyysiset palvelimet, SN nimi omistaja jne. 

ja selvittää mikä ongelma palvelimessa, joka ei huoli levyjä oli. 

 

Aloitin käymällä 8. krs konehuoneen palvelimet läpi. Muutaman palvelimen käyttötarkoitus 

on itselle vielä mysteeri ja jotkin palvelimet alkavat olla vanhoja raudan puolesta. Näitä 

pitää selvitellä vielä lisää sillä vanhaa rautaa on aika hasardia ylläpitää varaosien olemat-

tomuuden vuoksi. 

 

Seuraavana vuorossa oli selvitellä mikä ongelma palvelimessa oli, joka ei huolinut levyjä, 

kyseinen palvelin on ollut kauan pois käytöstä. Palvelin ei antanut asiasta virhevaloja, 
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joten asia oli hyvinkin outo, kävin HPE asetuksia, vanhoja HPE tukipyyntöjä ym. läpi ja 

kokeilin vaihtaa levyjen paikkoja. Mikään ei vaikuttanut auttavan. Päätin sitten ottaa palve-

limen irti räkistä ja katsoa onko palvelimen sisällä kaikki kunnossa. Päädyin siihen tulok-

seen, että data johto ei ollut RAID kontrollerissa kiinni. Laitoin johdon oikein kiinni ja levyt 

näkyivät oikein. 

 

Sitten vuorossa oli palaveri liittyen takautuvandigitoinnin tarvitsemaan ympäristöön. TD 

tarvitsee pienen ympäristön, jossa he voivat siirtää tiedostoja toimipisteiden välillä helpos-

ti. Tarpeena olisi siis oma pieni sisäverkko, johon sisältyisi tiedostopalvelin, DC palvelin, 

GPO sääntöjä käyttäjien hallintaan ja Intune laitteiden hallintaan.  

 

Jatkoin palvelin kartoitusta 6. krs konehuoneesta, palvelimet ovat paremmin merkittyjä 

täällä verrattuna 8. krs konehuoneeseen, joten asia sujui nopeammin, vaikka palvelimia oli 

enemmän. Muutaman palvelimen käyttötarkoitus jäi kuitenkin epäselväksi ja täälläkin osa 

raudasta on vanhentumassa. Palvelinten kartoitukseen tarvitsee vielä etsiä palvelinten ja 

palveluiden omistajat ja takuu/huoltosopimus tiedot. 

 

Tavoitteet toteutuivat päivältä aika hyvin. Sain selvitettyä mikä ongelma palvelimessa oli, 

joka ei huolinut levyjä. Sain myös palvelinten kartoituksen hyvin alkuun, joten sitä on 

helppo jatkaa.  

 

Keskiviikko 10.03.2021 

 

Tavoitteet tälle päivälle olivat varmistus järjestelmän virheiden tutkiminen ja levy pakkoihin 

tutustuminen. 

 

Aloitin virheilmoituksien tutkimisella päivän. Bacula ilmoitti, että yhteen palvelimeen ei 

saanut yhteyttä tutkin asiaa ensin Bacula palvelimelta. Bacula palvelimella kaikki vaikutti 

olevan hyvin ja en löytänyt ongelmia sieltä, joten siirryin tutkimaan palvelinta, johon ei 

saanut yhteyttä. Palvelimella ei näkynyt mitään outoa ja en saanut selville mistä yhteys 

ongelma johtui. Kysyin sovelluskehitys-tiimiläiseltä kollegalta, joka oli ennen ollut ICT-

tiimissä mikä ongelmana voisi olla. Hän huomasi heti, ettei palvelimella ollut FileDaemon 

päällä. Kun se oli selvitetty, hän avusti minut alkuun levypakkojen tutustumisessa kerto-

malla hallintapanelien IP-osoitteet ja hieman pohjaa sille miten nykyiset virtuaalilevyt olivat 

ositettu. 

 

Jatkoin tutustumalla HPE levypakkojen hallintapaneeleihin ja huomasin että XenBackup-

virtuaalilevyllä oli tila loppumassa. Tilan kasvatus tapahtui ensin avaamalla kyseinen vir-
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tuaalilevy hallintapaneelista ja työkaluista valitsemalla ”expand disk”. Avautuvasta ikku-

nasta valittiin muutama vapaana oleva levy ja painamalla ”expand” ohjelma rupesi ka-

saamaan XenBackup-virtuaalilevyn RAID5 uudelleen. Tässä kestää vähintään 1–2 päivää 

sillä levyt ovat koko ajan käytössä ja ohjelma siirtelee dataa hiljalleen samalla kun levyt 

ovat käytössä. Kun kasvatus on valmis ”volyymi” pitää myös kasvattaa, jonka jälkeen itse 

palvelimella kasvatetaan myös levyä. 

 

Palvelinten kartoitus jäi eiliseltä kesken, joten jatkoin sitä viimeiset minuutit päivästä. Kir-

jasin ylös raudan ikää ja mitä palvelimia tulisi poistaa käytöstä tai virtualisoida. 

 

Tavoitteet toteutuivat päivältä, sain selville mikä ongelma varmistuksen kanssa oli ja opin 

paljon uutta Baculasta. Levypakkoihin tutustuminen myös lähti hyvin alkuun tätä en ole 

ennen tehnyt, joten se oli kiinnostavaa ja opin uutta asiasta. 

 

 

Torstai 11.03.2021 

 

Tavoitteina tälle päivälle oli miettiä 8. krs palvelinten kohtaloa, tutustua lisää levypakkoihin 

ja tutkia sisältääkö virtualisointi ympäristö ”turhia” palvelimia sillä RAM muisti on loppu-

massa.  

 

Päivä alkoi 8. krs palvelinten kohtalon miettimisellä. Kaikki 8. krs palvelimet ovat aika van-

hoja, nämä pitäisi joko vaihtaa uuteen rautaan tai virtualisoida. Jos mahdollista niin ne 

voisi myös ottaa kokonaan pois käytöstä. Muutama palvelin ei ollut päällä ja näiden kohta-

loa en vielä miettinyt. 

 

Elisen levynkasvatuksen tilanteen katsaus oli seuraavana. Ohjelma ei ollut vielä saanut 

kasvatusta valmiiksi, joten kirjoittelin hieman ohjeistusta siitä, miten virtuaalilevyjen kasva-

tus tapahtuu sillä siitä ei ole ohjeistusta ICT ohjeissa. 

 

Keskustelimme TD ympäristöön tulevasta tiedostopalvelimesta ja mihin/miten se olisi jär-

kevä ja kustannus tehokkain asentaa. Palvelin tarvitsisi vähintään 10TB tallennus tilaa, 

joka tarkoittaa lähemmäs 16-20TB sillä levyt tulee myös olla varmennettuja RAID5 tai 

RAID10 avulla. Ulkopuoliset palvelut eivät varmaankaan toimisi sillä palvelin tulee sisä-

verkon käyttöön ja se saattaa sisältää salattavaa tietoa. Keskustelimme myös siitä olisiko 

järkevää virtualisoida se nykyisen XenServer ympäristön sisälle. 
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Aloitin virtualisointi alustan levypakan hallinnoinnin tutkimisen, tämä osoittautui todella 

vaivalloiseksi sillä asiasta ei ollut kunnollisia ohjeita. Asensin virtuaaliympäristöön Win-

dows palvelimen, johon asensin hallinta ohjelman ja pääsin kirjautumaan 3par pakkaan 

sisälle. Tähän sain apua HPE SSMC User Guidesta ja HPE Technology YouTube kana-

valta. Parantelin ohjeistusta asiaan liittyen päivän päätteeksi. 

 

Tavoitteet päivältä eivät toteutuneet ainakaan täysin, sillä tuli muita asioita vastaan, joihin 

meni aikaa odotettua enemmän kuten virtualisointialustan levypakan hallinnan opetteluun 

ja ensinnäkin hallinta ohjelman toimivaksi saamiseen. Mutta ainakin sain hallintaohjelman 

toimimaan, joten voin jatkaa asiaa seuraavana päivänä. 

 

Perjantai 12.03.2021 

 

Tavoitteena oli tarkistaa taas levy laajennuksen tila ja miettiä TD tiedostopalvelimen rat-

kaisua. 

 

Levylaajennuksen aikana oli tullut ongelmia. XenBackup-virtuaalilevyyn lisätyistä levyistä 

yksi oli hajonnut laajennuksen kesken. Ohjelma rupesi rakentamaan RAID5 uudelleen, 

joten ”volumen” laajennusta ei voinut vieläkään suorittaa. 

 

Rupesin tutkimaan TD tiedostopalvelin asiaa. Tiedostopalvelimen virtualisointi nykyiseen 

XenServer virtualisointi järjestelmään tarkoittaisi 3par levypakan laajennusta. Levypakan 

hallinnointiin käytetään HPE SSMC ohjelmistoa, jonka asensin eilen virtualisoidulle Win-

dows palvelimelle. 

 

3par levypakassa oli laajennus varaa mutta tämä ei olisi kustannustehokas tapa ylläpitää 

tiedostopalvelinta sillä levypakka sisälsi 1.92TB SAS SSD levyjä. Laajennuksen hinnalla 

saisi kokonaan uuden palvelimen, johon saisi asennettua virtualisoidun tiedostopalvelimen 

ja jotain muuta hyödyllistä. 

 

Tässä välissä kävimme viikon tukipyynnöistä palaverin, palaverissä keskustelimme hie-

man viikon aikana tulleista haasteista tukipyyntöjen kanssa ja varmistimme ettei järjestel-

mään jäänyt tukipyyntöjä ilman käsittelijää. 

 

Jatkoin palaverin jälkeen TD palvelimen mietiskelyä ja tutkin eri vaihtoehtoja. HPE tarjoaa 

StoreEasy tiedostopalvelimia, jotka vaikuttavat kustannustehokkailta mutta niihin ei taida 

olla mahdollisuutta asentaa esimerkiksi VMWarea, jotta raudan päälle saisi enemmän 

kuin yhden palvelimen. Toisena vaihtoehtona olisi esimerkiksi HPE halvempia palvelin 
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malleja kuten HPE DL180 Gen10. Siihen saisi asennettua VMWaren, jonka avulla saisi 

käytettyä resursseja tehokkaammin. 

 

Päivän tavoitteet eivät taaskaan toteutuneet täysin, virtuaalilevyn laajennus tyssäsi levy-

rikkoon ja TD tiedostopalvelin asiat eivät edenneet alkutilanteesta kauheasti eteenpäin. 

Opin uutta 3par hallinnoinnista ja laitteistojen hankinnasta ja hankintoihin perustuvista 

syistä. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon aikana opin paljon uutta etenkin Kansallisarkistossa käytössä olevasta varmuusko-

piointi järjestelmästä ja levypakkojen hallinnasta.  

 

Bacula toimii sillä periaatteella, että bacula-dir eli Bacula director johtaa varmuuskopiointi 

prosessia. Bacula johtaja aloittaa varmuuskopiointi prosessit ja tietää ”kaikesta kaiken”. 

Bacula-sd, eli storage daemon varastoi kaiken käskyjen mukaan mutta ei tiedä järjestel-

män toiminnasta mitään. Dir ja SD yleisesti kutsutaan serveriksi ne toimivat yhteistyössä. 

bacula-fd eli file daemon taas on laite (yleensä palvelin), jolta tiedostot varmuuskopioi-

daan (Dan Langille 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Baculan toiminnan perusperiaate oman ymmärrykseni mukaan (mukaillen Dan 

Langille 2017) 

BACULA-DIR 

Käsky lähtee täältä 

BACULA-FD 

Client 

Suorittaa käskyn 

Tietokanta Sisäl-

tää katalogin 

tiedostojen/datan 

sijainnista 

BACULA-SD 

Varmuusko-

pioi käskyjen 

mukaiset tie-

dostot 

Tiedostojen palautuksessa 

DIR käyttää katalogia niiden 

etsimisessä SD:ltä 
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Job eli työ kuvataan kuviossa käskynä, joka lähtee Bacula-dir kautta Bacula-fdlle. Fd ottaa 

käskyn vastaan ja aloittaa varmuuskopiointi prosessin Bacula-sdn kanssa. Bacula-sd ky-

syy bacula-diriltä onko tämä ok. Jos bacula-dir hyväksyy sen niin varmuuskopiointi pro-

sessi alkaa ja tiedot tiedostojen/datan olinpaikasta bacula-sd levyllä välittyvät bacula-dir 

kautta tietokantaan palautusta varten (Dan Langille 2017). 

 

Pääsin myös tutustumaan levypakkojen hallintaan, tätä ei ole ennen tullut vastaan, joten 

se oli aika mielenkiintoista. Opin eri ohjelmista, joita HPE käyttää eri levypakkojen hallin-

taan kuten HPE SSMC 3par levypakan hallintaan ja HPE Management Console p2000 

levypakkojen hallintaan (Hewlett-Packard 2018). Jotta sain HPE SSMC toimimaan piti 

ensin asentaa uusi virtuaalikone virtualisointiympäristöön, jotta hallintakone olisi samassa 

sisäverkossa ja asentaa HPE SSMC ohjelma sille koneelle. Tutustuin levypakkoihin teh-

tyihin virtuaalilevyihin ja pistin muistiin eri asioita liittyen tilan tarpeeseen ja levyjen mallei-

hin. Pääsin myös kokeilemaan virtuaalilevyn kasvatusta, mutta tässä tuli ongelmia tielle. 

Levyrikon vuoksi kasvatus ei valmistunut mutta sille ei voinut tehdä oikein mitään vaan 

ohjelma ratkaisi ongelmat itsekseen ja levy tulee vaihtaa myöhemmin. 

 

Eteen tuli myös asioita kuten laite hankintojen miettiminen, jota en ole ennen tehnyt muu-

ten kuin koulussa ”paperilla” eri kurssien tarjouspyyntöjen ym. muodossa. Tähän saan 

tietenkin kollegoilta apua joten ”ongelma” on ratkaistu tiimityön avulla. 

 

Pääsin myös huoltamaan palvelinten fyysistä puolta, kun yksi palvelin ei huolinut levyjä. 

Selvittelin asiaa käyttämällä palvelimen manuaalia ja HPE tuki sivustolla olevia vanhoja 

tukipyyntöjä, jotka vaikuttivat olevan samasta ongelmasta. Ongelma ei meinannut millään 

ratketa tutkimalla asetuksia ja vaihtamalla levyjen paikkoja, joten päätin irrottaa palveli-

men räkistä ja katsoa onko jokin fyysisesti vialla. Asia oli niinkin simppeli, että RAID kortin 

data johto ei ollut kiinni oikein. Tämän asian olisi voinut ratkaista tilaamalla HPE tuesta 

henkilö tutkimaan palvelinta sillä siinä taisi olla huoltosopimus voimassa. 

 

Käytin viikonaikana myös Eisenhower matriisia, jota mietin viimeviikolla. Vaikka asioita ei 

tullut kuin tärkeiden asioiden puolelle se auttoi minua hieman työtehtävien organisoinnissa 

ja ajoittamisessa. Sain myös hieman ajoitettua seuraavalle viikolle asioita sen avulla. 

 

Jouduin selvittelemään paljon asioita varmuuskopiointi järjestelmän toiminnasta ja levy-

pakkojen hallinnoinnista sillä näistä asioista ei ole tehty kunnollista dokumentaatiota. Enti-

nen ICT-tiimiläinen auttoi minut alkuun näiden asioiden kanssa ja kirjoittelin muistiin tär-

keimmät asiat. 
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Tulen seuraavien viikkojen aikana tarvitsemaan lisää tietoa laitteiden hankinnasta ja levy-

pakkojen hallinnasta sillä muutama levy on rikki ja TD ympäristön uudistus on ajankohtai-

nen asia seuraavien viikkojen aikana. 

 

3.3 Seurantaviikko 3 

Maanantai 15.03.2021 

 

Tavoitteeksi päivälle asetin XenBackup levylaajennuksen loppuun saattamisen, palvelin-

ten ja levypakkojen levyjen tilausten eteenpäin saamisen. 

 

Työpäivä alkoi XenBackup laajennuksen tarkistamisella levypakan hallintaohjelmasta. 

RAID5 uudelleen rakennus oli valmis ja sain tehtyä volyymin laajennuksen hallintaohjel-

massa. Seuraavana vuorossa oli laajennuksen tekeminen palvelimella. Palvelimella piti 

ensin päivittää tieto levypakan virtuaalilevyistä, jonka jälkeen fyysistä volyymiä piti laajen-

taa, jotta virtuaaliryhmää pystyi laajentamaan. Lopuksi loogista levyä laajennettiin ja se oli 

sillä valmista. 

 

Viikkopalaverissä kävimme läpi mitä tarvitsisi viikonaikana saada aluille. Kerroin hieman 

miltä varmuuskopioiden tila vaikuttaa ja sain myös tehtäväksi tehdä varmuuskopiointi asi-

asta esityksen/koulutuksen jotta kaikilla olisi jonkun näköinen yleisymmärrys asiasta. 

 

Viikkopalaverin jälkeen kävin läpi konesalit ja kirjoittelin palvelinten tietoja Exceliin. Kaikki 

vaikutti olevan ok lukuun ottamatta levyjä, jotka olivat hajalla. Levyjen tila ei ole kriittinen 

sillä kaikissa levypakoissa oli vielä ylimääräisiä levyjä. 

 

Loppupäivä meni levytilauksien miettimisen kanssa kollegan kanssa. Asia on hieman vai-

kea, sillä levyjen ym. tuotanto on koronan takia mennyt alaspäin ja jälleenmyyjä, jolta niitä 

ennen on tilattu ei ole saanut yhtään käsiinsä kyseisiä levyjä. Saimme asian kuitenkin 

eteenpäin ja levyt tulevat joskus. 

 

Päivä ei ollut mitenkään erityinen, sain tavoitteet hyvin hoidettua mutta osaaminen ei ke-

hittynyt päivän aikana sillä samoja asioita on tullut nyt tehtyä aika paljon. 

 

Tiistai 16.03.2021 
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Tälle päivälle oli varattuna melkein kokopäivä täyteen kokouksia ja koulutuksia. Tavoittee-

na oli selvittää imageserver1 ja 2 tarkoitus ja mitä niille voisi tehdä. 

 

Päivä alkoi tarkistamalla mitä tukipyyntöjä FreshDeskissä oli avoinna ja lueskelemalla 

sähköpostit läpi. Kummassakaan ei ollut mitään kiireellistä tai erityistä, joten katselin muu-

taman minuutin ennen koulutuksen alkua mitä imageserver1 ja 2 voisivat olla. 

 

Virkamieskoulutuksessa oli puhujana Janne Salminen Turun Yliopistosta. Hän kävi virka-

miehen oikeudet ja velvollisuudet läpi ja sen, miten 2019 vuonna virkamieslaki on muuttu-

nut. Puhetta oli myös poikkeusoloista ja miten se on vaikuttanut eri virastoihin. Virkamies-

koulutuksen toisessa osassa käytiin läpi esittelymenettelyä valtion virkamiehen näkökul-

masta ja mitä vastuita ja oikeuksia siihen liittyi. Osa koulutuksen asioista oli ennestään 

minulle tuttua ja osa taas meni kokonaan toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Pitää 

joku päivä perehtyä lisää koulutus materiaaliin. 

 

Jatkoin imageserver1 ja 2 tutkailulla. Kollegan mukaan kumpikaan niistä ei ole käytössä. 

Niitä oli käytetty ennen Windows 10 siirtymiseen työkoneiden asennuksessa ja Windows 

10 siirtymisen yhteydessä ilmentyneiden ongelmien vuoksi projekti oli ilmeisesti jätetty 

kesken, mutta palvelimet olivat jääneet kummittelemaan. Pistin palvelimet poispäältä, 

mutta jätin virtualisointiympäristöön niiden virtuaalikoneet, jos ilmeneekin että niitä tarvit-

see vielä. 

 

Sitten kävin esimieheni kanssa ajankohtaisista asioista palaverin. Keskustelimme TD ym-

päristön tarpeista. Valtorille on nyt tehty myös tarjouspyyntö TD tiedostopalvelimesta. Kä-

vimme myös läpi hieman mitä mieltä olen varmistusympäristöstä ja millä tolalla se on. 

 

Sain selvitettyä imageservereiden kohtalon. Päivä meni palaverien ja koulutuksien paris-

sa. Osaaminen kehittyi virkamieskoulutuksen kertauksen muodossa. 

 

Keskiviikko 17.03.2021 

 

Tavoitteena päivälle oli saada varmuuskopio järjestelmästä tehtyä pieni esitys/koulutus. 

Päivä oli melkein täyteen buukattuna kokouksille ja koulutuksille taas. 

 

Aloitin tarkistamalla kalenteristani mitä kaikkea oli varattu päivälle. Suurin osa ajasta on 

varattu kestävän kehityksen virastoyhteistyö ”kick off” kokoukselle ja uuden intranetin kou-

lutukselle. Tukipyynnöissä ei myöskään ollut minun tontilleni kuuluvaa asiaa, joten aloitte-

lin miettimään esitykseni rakennetta. 
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Kestävän kehityksen ”kick off” tilaisuudessa eri virastot esittelivät kestävän kehityksen 

suunnitelmia ja ideoita. Kokonaisuudessaan tärkeä asia mutta en nyt ihan tiedä miksi mi-

nut tähän oli kutsuttu. Tilaisuus jatkui työpajaosiolla, jossa eri virastot sekoitettiin pienryh-

miin, joissa oli muutama kysymys kestävän kehityksen ideoista ja siitä mikä mielestäsi on 

tärkeää kestävän kehityksen kannalta ja mikä liittyi työhösi. 

 

Jatkoin hetken varmuuskopio esityksen tekemistä, jonka jälkeen oli uuden intranetin käyt-

tökoulutus. Uusi intranet on Sharepoint pohjainen sivusto johon uutiset ym. Kansallisarkis-

ton tapahtumat tulevat näkyviin. Sinne myös lisätään ohjeita eri asioihin ja sieltä löytää 

työntekijöiden yhteystiedot. 

 

Päivän päätteeksi kasvatin muutaman CentOS virtuaalikoneen levyn kokoa. Tätä tulee 

vähän väliä tehtyä ja se ei ollut uutta asiaa. 

 

Päivän tavoite saada esitys tehtyä varmuuskopiointi järjestelmästä ei toteutunut mutta 

sain sen aluille. Osaaminen kehittyi koulutuksien avulla. Sharepoint ei ole niinkään ennes-

tään tuttu alusta minulle muuten kuin muutaman testin kautta, joten koulutus oli hyödylli-

nen. 

 

Torstai 18.03.2021 

 

Tämän päivän tavoitteena oli jatkaa esityksen kirjoittelua ja tehdä viikoittainen tarkistus-

kierros palvelinhuoneissa. 

 

Aloitin päivän jatkamalla esitystä. Mietin esityksen eri vaiheita ja missä välissä availen 

esim. SSH yhteyden Bacula palvelimelle ja näytän sieltä asetuksia. En saanut esitystä 

ihan valmiiksi, sitä pitää vielä hieman viilata. 

 

Seuraavana vuorossa oli viikoittainen palvelinhuoneiden tarkistuskierros. Kävin ensin 8. 

krs huoneen läpi kaikki palvelimet olivat ”kunnossa” mutta tässä kerroksessa sijaitsevat 

palvelimet tulisi kyllä uusia lähiaikoina tai virtualisoida. Jatkoin kierrosta 6. krs huoneessa 

täälläkin kaikki vaikutti olevan ok. Kummankaan huoneen siisteys ei ole hyvällä tolalla ja 

asialle pitäisi tehdä jotain. 

 

Sitten pystytin palvelimen MD verkon SSO:ta varten, tätä varten piti etsiä vanha sso-testi 

palvelin ja pystyttää samoilla spekseillä uusi palvelin. Loppupäivä meni muutaman tuki-

pyynnön parissa ja tarkastamalla lastauslaiturilta postit. 
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Päivän tavoitteet eivät täyttyneet täysin sillä en saanut varmuuskopiointi järjestelmän esi-

tystä/koulutusta valmiiksi. Tänään en oppinut mitään uutta. 

 

Perjantai 19.03.2021 

 

Päivän tavoitteena oli saada varmuuskopiointi esitys valmiiksi. 

 

Aloitin taas esityksen jatkamisella. Sain esitykseen ainakin omasta mielestä järkevän ”ai-

kajanan” minkä avulla voin kouluttaa muita ICT-tiimiläisiä varmuuskopiointi järjestelmän 

käyttöön. Esitys on valmis mutta siihen pitää vielä lisätä muutama linkki, jotta ei tarvitse 

kirjoitella selaimeen niitä esityksen aikana. 

 

Sain tietoa, että voisin myös esittää esimiehille tilannekatsauksen varmuuskopiointi järjes-

telmästä ja kertoa oman näkökulmani onko varmuuskopiot hyvässä järjestyksessä ja onko 

parantamisen varaa. Tätä asiaa pitää seuraavalla viikolla miettiä tarkemmin. 

 

Seuraavana vuorossa oli asentaa TD tiedostopalvelin virtualisointialustalle. TD halusi 

Windows palvelimen, jonka avulla he voivat siirtää tiedostoja eri toimipisteiden välillä jär-

kevämmällä tavalla. Windows Server 2019 asennus on tehty hyvinkin oudoksi ainakin 

omasta mielestäni. Ensin pitää ladata ns. kokeiluversio, jonka jälkeen kokeiluversio pitää 

”päivittää” geneerisellä avaimella standardi versioksi ja sitten vielä se piti aktivoida omalla 

avaimella. Tähän jumppaan meni kyllä todella paljon aikaa hukkaan. 

 

Tämän päivän tavoite oli saada esitys siihen kuntoon, että voin esittää sen seuraavalla 

viikolla. Tämä toteutui lukuun ottamatta muutamaa puuttuvaa linkkiä, jotta esittäminen 

sujuisi sulavammin. Opin ainakin sen, että Windows Server asennukset vievät aivan liian 

paljon aikaa verrattuna Linux Server asennuksiin. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikko oli aika ”hiljainen” normaaliin verrattuna sillä aikaa oli varattu koulutuksille ja muille 

kokouksille aika paljon.  

 

Virkamieskoulutuksessa opin hieman lisää virkamiesten velvollisuuksista ja oikeuksista. 

Opin myös hieman, miten virkamieslaki oli muuttunut viimevuosina, tämä meni kyllä hie-

man henkisesti ohi minulta ja pitää varmaan perehtyä asiaan omalla ajalla lisää. Share-

point koulutuksessa opin uutta Sharepointin käytöstä, kuten miten tehdään uusia sivustoja 
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ja niihin artikkeleita. Olen joskus ennen tehnyt Sharepoint artikkeleita mutta käyttöliittymä 

on muuttunut aika lailla siitä mitä se ennen oli.  

 

Virastojen kestävän kehityksen ”kick off” kokous/tapahtumassa ei omasta mielestä ollut 

kauheasti järkeä. Se vaikutti enemmän virastojen edustajien väliseltä keskustelu tuokiolta, 

johon oli liitetty muutama kysely. Tietenkin kestävä kehitys on tärkeää tulevaisuuden kan-

nalta mutta asiaa voisi viedä eteenpäin tekemällä sille jotain eikä pitämällä olalle taputtelu 

tuokioita. 

 

Viikon aikana perehdyin myös lisää varmuuskopiointi asiaan tekemällä siitä esityksen, 

jonka avulla voisin kouluttaa muita ICT-tiimiläisiä. Koulutuksen tarkoitus on saada kaikille 

ICT-tiimiläisille vähintään perusymmärrys Baculasta ja siitä, miten ongelma tilanteita voisi 

ratkaista. Opin itse samalla uutta asiasta tutkimalla eri palvelimilta, miten asetustiedostot 

olivat tehty. Suurin ongelma koulutuksen kannalta on varmaan se, etten osaa oikein selit-

tää asioita järkevällä tavalla, joten sitä pitää miettiä vielä. Koulutuksen ja muun tutkinnan 

pohjalta esitän myös esimiehille millä tolalla varmuuskopiointi järjestelmä on. 

 

Ongelmia viikon aikana ilmentyi Windows Server 2019 asennuksen kanssa, joka on tehty 

jostain syystä aika monimutkaiseksi, ja siitä ei löytynyt ihan heti järkevää ohjeistusta. Etsin 

ohjeita Microsoftin sivuilta ja löysin erilaisia ratkaisuja asiaan mistä mikään ei toiminut. 

Muutamaan otteeseen asensin Windows Server 2019 evaluation version uudelleen ja 

kokeilin eri komentojen avulla päivittää versiota uudelleen, kunnes löysin Microsoft sivulta 

”geneeriset” aktivointi avaimet eri versioille. Käytin geneeristä avainta version päivityk-

seen, jonka jälkeen sain vaihdettua oikean version avaimen palvelimelle. 

 

Toinen ongelma joka viikon aikana tuli esille oli uusien kovalevyjen hankinnan kanssa. 

Ainakin osittain koronan takia levyjen saatavuus on laskussa ja jälleenmyyjät, jota kansal-

lisarkisto on ennen käyttänyt ei ollut saanut käsiinsä tarvittavia levyjä. Hankinnat eivät ole 

kauhean tuttua minulle, joten pyysin kollegalta apua tässä asiassa. Hän sai asian aluille ja 

sai tietoa jälleenmyyjistä, joilta kyseisiä tuotteita voisi löytyä. Tästä asiasta voisi tehdä 

jonkin sortin hankinta suunnitelman, jossa olisi listattuna jälleenmyyjiä ym., jotta ei tarvitsi-

si etsiä aina uudestaan mistä tilata tavaroita. 

 

Viikon aikana mietin myös, miten 8. krs konehuoneen palvelimet voisi siirtää tai virtuali-

soida. Osassa palvelimia on suuriakin ongelmia, kuten raudan vanhuus. Tämän takia nii-

hin on todella vaikea saada varaosia. Osassa palvelimista on taas ongelmia ohjelmisto 

puolella. Niissä pyörii AIX käyttöjärjestelmä, josta minulla ei ole mitään osaamista. AIX on 

Unix pohjainen, joten osa komennoista, jotka toimivat Linuxilla toimivat myös niissä. Näi-
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den laitteiden käyttötarkoituksesta pitää hankkia lisää tietoa. Pitää myös selvittää miten 

siirto toiseen konehuoneeseen voitaisiin toteuttaa turvallisesti laitteiston ja työntekijöiden 

fyysisen turvallisuuden kannalta, sillä osa laitteista painaa todella paljon. 

 

Laitteita, joissa on AIX käyttöjärjestelmä ei pysty nykyiseen XenServer ympäristöön virtu-

alisoimaan, joten nämä ainakin pitäisi fyysisesti siirtää toiseen konehuoneeseen. Muita 

palvelimia, joissa todennäköisesti on käytössä CentOS pitää katsoa tarkemmin, onko vir-

tualisointi järkevää tai mahdollista riippuen mihin käyttöön ne ovat tarkoitettu. 

 

Konehuoneen muutosta voisi tehdä jonkinnäköisen toimintasuunnitelman, jossa olisi kirjat-

tuna eri palvelinten tarkoitus ja mitä niille voi tehdä. Tällä hetkellä olen tehnyt palvelimista 

kartoituksen, jossa on kirjattuna laitemalleja ja muuta tietoa. Sen perusteella voisi päätellä 

ainakin mitä pitää uusia tai virtualisoida. 

 

3.4 Seurantaviikko 4 

Maanantai 22.03. 

 

Tavoitteena oli saada esitys esittämisvalmiiksi, käydä hieman aikataulua läpi varattujen 

koulutuksien ym. viikkopalaverissä ilmeentyvien asioiden kautta. 

 

Aloitin lisäilemällä esityksen muistiinpanoihin hyödyllisiä komentoja ym. IP-osoitteita, joita 

tarvitsen esityksessä. Kävin myös esityksen läpi ja mietin, miten aion selittää eri asioita. 

Esityksen varasin huomiselle ja siihen osallistuu ICT-tiimi. 

 

Seuraavana oli vuorossa viikkopalaveri. Kävimme eri projektien kuulumisia läpi ja tietenkin 

tulevan ja menneen viikon kuulumisia. Viikkopalaverin pohjalta sain hieman aikataulutet-

tua tulevaa viikkoa. Esityksen varmuuskopioinnista varasin huomiselle ja siihen osallistuu 

ICT-tiimi. Torstai aamuun on nyt myös varattu varmuuskopioinnin tilannekatsaus esimies-

ten kanssa. 

 

Viikkopalaverin jälkeen katselin vanhoista dokumentoinneista palvelinten ja palveluiden 

omistajia ja lisäilin niitä tekemääni palvelinten kartoitukseen. Tähän menee vielä jonkun 

verran aikaa sillä omistajien etsiminen vie paljon aikaa. 

 

Sain tukipyynnön liittyen DMZ verkossa sijaitsevan palvelimen yhteyksiin. Palvelin tarvit-

see yhteyden loki palvelimeen, joten joko loki palvelimessa on portti kiinni, DMZlla sijait-

sevassa palvelimessa on portti kiinni tai sisäverkon palomuurissa pitää muuttaa sääntöjä. 



 

30 

 

Ehdin katsella palvelimia mutta ongelmaa ei löytynyt, joten pitää katsoa sisäverkon palo-

muurin sääntöjä huomenna. 

 

Päivän ”päätteeksi” oli ~3 tuntia kestävä työterveyteen ja yleiseen hyvinvointiin liittyvä 

etäkokoontuminen. Työterveys juttuja oli puhumassa Pihlajalinnasta työterveyslääkäri. 

Asiat liittyivät mielenhyvinvointiin ja keskustelimme niistä pienryhmissä. Toisessa osiossa 

käsittelimme muutosta ja jaksamista muutoksen keskellä työssä. Pienryhmissä käsitte-

limme eri muutoksia mitä on tapahtunut ja miten voimme parantaa omaa muutosjousta-

vuutta ja miten voimme vaikuttaa muutoksiin. 

 

Tavoitteet päivältä täyttyivät. Iso osa ajasta meni työterveys kokoontumisen parissa. Opin 

hieman eri muutoksista mitä Kansallisarkistossa on tapahtunut esimerkiksi organisaatio 

rakenteessa ja suuremmista muutoksista kuten eri kunta arkistojen ym. yhdistyminen yh-

deksi virastoksi eli Kansallisarkistoksi. 

 

Tiistai 23.03. 

 

Tämän päivän tavoitteena oli saada DMZ palvelimen ja lokipalvelimen välinen yhteys toi-

mimaan. Toisena tavoitteena oli pitää varmuuskopioinnista esitys/koulutus. 

 

Aloittelin tutkimalla DMZ ja lokipalvelin ongelmaa. Kävin palvelinten palomuurit vielä pikai-

sesti läpi, niissä kaikki vaikutti olevan kunnossa. Sitten aloitin sisäverkon palomuurin tut-

kimisen. Tutkimisessa ja testailussa meni jonkin aikaa. Palomuurissa ei ollut DMZ verkon 

ja lokipalvelimen välisiä sääntöjä, joten vika oli siinä. Tein uuden säännön sisäverkon pa-

lomuuriin ja yhteys toimi sen jälkeen. 

 

Valmistelin seuraavaksi varmuuskopiointi esityksen materiaalit ja SSH yhteydet ym. tarvit-

tavat asiat. Sitten oli esityksen aika, esittelin ensin fyysisen sijainnin ja ohjelmistot. Sen 

jälkeen kävin läpi Baculan toimintaa ja hallinnointia. Esityksen aikana ja loppu puolella 

mietimme parannuksia järjestelmään, kuten fyysinen kahdennus viikoittain Joensuun toi-

mipisteeseen. 

 

Esityksen jälkeen katsoin KA varmuuskopiointipolitiikka dokumentaatiota ja mietin mitkä 

asiat toteutuvat ja mitkä ei. Esimerkkinä asiasta, joka ei toteudu varmuuskopiointipolitiikan 

mukaisesti voisi olla palautusten säännöllinen testaus. Palautuksia on testattu mutta se 

pitäisi tehdä säännöllisesti. Torstaina pidettävässä palaverissä aion ottaa näitä asioita 

esille. 
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Päivä meni oikein hyvin ja sain tavoitteet tehtyä. Opin myös hieman lisää Checkpoint pa-

lomuurista testailemalla uusien sääntöjen tekemistä. 

 

Keskiviikko 24.03. 

 

Tavoitteena päivälle oli tarkastella varmuuskopiointipolitiikka dokumentin avulla varmuus-

kopiointi järjestelmän nykytilannetta. Toinen tavoite oli etsiä taas omistajia palvelimille ja 

palveluille. 

 

Päivä alkoi tutkimalla varmuuskopiointipolitiikka dokumenttia. Löysin pieniä ongelmia ku-

ten dokumentoinnin puute eri toiminnoista ja järjestelmäkokonaisuuksien yhtenevät var-

muuskopiot ovat puutteellisia. Ilmeni kuitenkin, ettei niiden tarvitse olla yhteneviä sillä pal-

velimissa on asioita, jota ei haluta varmuuskopioida ja ne ovat kuvattu varmuuskopiointi 

dokumentaatiossa. 

 

Selvittelin seuraavaksi taas palvelinten/palveluiden omistajia. Selasin vanhoja dokumen-

taatioita ja löysin muutaman omistajan eri palvelimille. 

 

Sitten piti selvitellä miten voin merkitä poissaolon 14.03. päivälle kun olen todistajana kä-

räjäoikeudessa. Olin ensin yhteyksissä Kansallisarkiston henkilöstöhallintoon, mutta tämä 

ei ollutkaan ihan yhden klikkauksen asia vaan piti olla Valtion talous- ja henkilöstöhallin-

non palvelukeskukseen yhteydessä. Pyysin sieltä apua asiassa ja viestien vaihtelun jäl-

keen sain tietoa, miten asian saisi hoidettua. Piti täyttää virkavapaa hakemus jollain tietyl-

lä ID:llä ja lähettää se eteenpäin. Asia on ehkä nyt hoidettu, varmaankin saan siitä tietoa 

seuraavalla viikolla. 

 

Tavoitteet sain taas toteutettua odotetun mukaisesti. Kirjasin ylös muutaman omistajan 

palveluille ja sain tarkastettua varmuuskopiointipolitiikkaa. Yllättävän paljon aikaa meni 

”hukkaan” poissaolo asian kanssa, mutta kai byrokratia on osa valtiolla työskentelyä. 

 

Torstai 25.03. 

 

Tavoitteina päivälle oli käydä esimiesten kanssa varmuuskopiointi järjestelmän nykytilan-

ne läpi ja käydä viikoittainen kierros palvelinhuoneissa. 

 

Aloitin päivän lueskelemalla asioita, jota kirjoitin ylös varmuuskopiointipolitiikasta. Sitten oli 

palaverin aika, kävimme läpi varmuuskopiointijärjestelmän nykytilaa ja keskustelimme 

hieman mitkä asiat ovat puutteellisia. Sain myös tietää missä on lisää dokumentaatiota 
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liittyen varmuuskopiointijärjestelmään. Pitäisi myös tarkistaa ovatko XenServerille virtuali-

soidut palvelimet Baculan varmuuskopioinnin piirissä. 

 

Palaverin jälkeen kävin viikoittaisen kierroksen palvelinhuoneissa. Kahdeksannen kerrok-

sen palvelinhuoneessa kaikki vaikutti olevan kunnossa, joten siirryin kuudenteen kerrok-

seen. Kuudennessa kerroksessa Backup palvelin ilmoitti levyvirheestä, joten tutkin levy-

pakkojen hallintapaneelista mikä ongelma oli. Levy oli mennyt rikki, joten se piti vaihtaa. 

Lähdin katsomaan varastoja läpi ja löysin sopivan varalevyn kyseiseen levypakkaan. Le-

vynvaihto tapahtui ensin tietenkin ottamalla rikkinäinen levy pois, odottamalla ~30sekuntia 

kunnes hallintapaneelissa näkyy, että levy on poistettu. Sen jälkeen uusi levy työnnettiin 

vanhan levyn paikalle. 

 

Keskustelin kollegan kanssa uusien levyjen tilaamisesta Backup palvelimelle myös sillä 

lisää varalevyjä ei vaikuttanut olevan varastoissa. 

 

Päivän päätteeksi tarkastelin XenServerille virtualisoituja palvelimia ja sitä ovatko ne lisät-

ty Baculan varmuuskopioinnin piiriin. Lisäys tapahtuu asentamalla bacula-client ja lisää-

mällä tarvittavat konfiguraatio tiedostot varmistettavaan palvelimeen ja Bacula palveli-

meen. Ehdin käydä muutaman läpi ennen päivän loppua. 

 

Päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat, saimme käytyä varmuuskopiointijärjestelmän nyky-

tilannetta läpi palaverissä ja kävin viikoittaisen tarkastuksen palvelinhuoneissa läpi. Opin 

myös uutta, sillä bacula-client asennusta ei ole tullut eteen vielä. Katsoin vanhoista konfi-

guraatioista mallia ja se sujui ilman ongelmia. 

 

Perjantai 26.03. 

 

Tavoitteena päivälle oli saada XenServer virtuaalialustan palvelimet tarkastettua ja lisättyä 

Baculan varmistuksiin. Toinen tavoite oli hieman tutkia miten tarkastukset ovat ajoitettu. 

 

Aloittelin virtuaalipalvelinten tarkistamisella. Jokaisella CentOS käyttöjärjestelmän palve-

limella tulee olla bacula-client asennettuna ja oikein konfiguroituna. Tarkistus tapahtuu 

pääosin XenCenterin kautta konsoli yhteydellä. Helpoin tapa tarkistaa bacula-clientin ole-

massaolo on, tarkistamalla onko /etc/bacula kansio olemassa.  

 

Jos kansio ei ole olemassa niin bacula-client tulee asentaa ja konfiguroida. Bacula-clientin 

saa asennettua CentOS käyttämästä paketinhallinnasta. 
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Jos kansio taas on olemassa sen ja sisällä oleva bacula-fd.conf tiedosto sisältää tarpeelli-

set tiedot tarkistin tietojen perusteella Baculum webkäyttöliittymästä toimiiko varmuusko-

pioiden ottaminen kyseisellä palvelimella. Suurin osa palvelimista oli kunnossa mutta nii-

hin ei vaan ollut merkitty XenCenterissä tageja. En ihan kaikkia ehtinyt käydä läpi sillä 

halusin myös tarkistaa miten Bacula ajoitukset oli tehty. 

 

Bacula ajoitukset sijaitsevat Bacula-directorilla samassa paikassa muiden konfiguraatio-

tiedostojen kanssa. Ajoituksia on ainakin päivittäisiä ja viikoittaisia, en kauheasti ehtinyt 

tutustumaan näihin, joten pitää jatkaa asiaan tutustumista. 

 

Sain päivän tavoitteet hyvin liikkeelle, vaikka tavoitteena oli käydä kaikki virtuaalipalveli-

met läpi ja en saanut sitä tehtyä. Tutustuin myös ajoituksiin, joita Baculaan on tehty, näi-

hin aion tutustua lisää ja testata hieman omia ajoituksia, kunhan sille on sopivasti aikaa. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Opin viikon aikana Baculasta taas lisää. Pääsin asentamaan ”asiakkaita” eli varmistettavil-

le palvelimille ohjelmia, jonka avulla varmistukset tehdään. Clientin asennus tapahtui, en-

sin tietenkin tarkistamalla onko kyseisessä palvelimessa asennettuna Bacula-Client. Jos 

sitä ei löytynyt niin asennettiin bacula-client yum paketinhallinta ohjelman avulla.  

 

Kun paketti oli ladattu ja asennettu /etc/bacula kansioon tehtiin bacula-fd.conf tiedosto. 

Tiedostoon tarvitsee directorin nimen ja salasanan, jonka avulla varmuuskopiointi tapah-

tuu. Tiedostoon tulee tietenkin myös FileDaemonin eli asiakkaan tiedot (Bacula Commu-

nity Installation Guide 2018). 

 

Salasanan tulee olla tietenkin vaikea. Salasanojen tekemiseen on monia tapoja mutta 

järkevin tässä tapauksessa on täysin satunnainen salasana. Löysin komennon ”date +%s 

| sha256sum | base64 | head -c 33 ; echo” samalla kun tutkin Bacula asiakkaiden asen-

nusta viimeviikkoina. Sillä saa tehtyä satunnaisen salasanan helposti (Mitchell Anicas, 

Digitalocean 2015). 

 

Oma analyysi komennosta ennen kuin ajan sitä, kävin osa kerrallaan sen läpi ja katsoin 

mitä se tekee. Komento ”date +%s” näyttää ajan sekunteina. Sekunnit ovat laskettu vuo-

desta ~1970 siihen hetkeen milloin komento syötetään, joten salasana on joka sekunnin 

välein eri. Sen jälkeen sekunnit syötetään sha256sum komennolle, joka taas tekee niistä 

256 bittisen tarkistussumman. Se syötetään taas base64 komennolle, joka tekee uuden 

tarkistussumman, jotta salasana olisi mahdollisimman satunnainen. Sen jälkeen tarkistus-
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summasta otetaan 33 ensimmäistä merkkiä head -c 33 komennolla ja echo komennolla 

tehdään rivinvaihto, jotta salasana näkyy komentorivillä paremmin. 

 

Viikon aikana tuli myös opittua hieman lisää sääntöjen tekemisestä sisäverkon Checkpoint 

palomuuriin. Ongelma oli siis yhteys tietyssä portissa DMZ verkon ja palvelinverkon välillä. 

DMZ verkon palvelin lähettää lokitiedostoja palvelinverkossa sijaitsevalle loki palvelimelle. 

Yhteys on yksipuolista, joten tarvitsee säännön, joka antaa DMZ palvelimelle luvan lähet-

tää liikennettä mutta sen ei tarvitse vastaanottaa mitään.  

 

Testailin tekemällä muutaman säännön ja nc ohjelman avulla ”pingasin” portteja tietyillä 

palvelimilla DMZ ja palvelinverkon välillä. Tähän varmaan olisi löytynyt jotain ohjeita mutta 

halusin itse testailemalla oppia palomuurin käyttöä. Tein testi säännön, jolla DMZ verkos-

sa sijaitsevasta DMZ testipalvelimesta sallittiin liikenne palvelinverkossa sijaitsevan testi-

palvelimen porttiin 5333. Kun sain varmuuden, että tämä toimi oikein muutin sääntöön 

oikeiden palvelinten tiedot ja se toimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Lokien lähetys verkkojen välillä 

 

Pidin myös ensimmäisen ”oikean” koulutuksen tietoteknisistä asioista. Koulutus oli Ba-

culan toiminnasta ja käytöstä. Samalla esitin myös, miten levypakkoja hallinnoidaan. En 

ole ennen kouluttanut muita ihmisiä ohjelmien käytöstä, joten matkalla oli pieniä ”mutkia”. 

Koulutus omasta mielestäni meni ihan hyvin ja toivottavasti muut ICT-tiimiläiset oppivat 

jotain uutta. Samaan asiaan liittyen pidimme kokouksen ICT esimiesten kanssa, jossa 

kävimme varmuuskopiointijärjestelmän nykytilannetta läpi. 

 

Varmuuskopiointipolitiikan tutkimisessa meni myös oma aikansa. Tutkin Baculan toimintaa 

ja sitä onko toiminta Kansallisarkiston varmuuskopiointipolitiikan mukaista. Esiin tuli taas 

enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.  

- Onko testausta tehty?  

- Kuka on vastuussa eri toiminnoista ja niiden dokumentoinnista?  

Palvelin DMZ verkon sisällä 

Sisäverkon Checkpoint palomuuri 

Palvelin palvelinverkon sisällä Tarkastus onko palvelimen 

palomuurissa portti auki 

Liikenteen tarkastus, onko 

192.168.2.x ja 192.168.1.x 

välinen liikenne sallittua? 

Lokien lähetys  

192.168.2.x => 192.168.1.x:5333 

Liikenne päästetään läpi 

sääntöjen mukaisesti 
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- Kuinka usein varmuuskopioita tarkalleen otetaan ja mistä palvelimista?  

Eri kysymyksiin sain vastauksia lueskelemalla vanhoja dokumentaatioita, joiden olemas-

saolo selvisi torstain kokouksessa, jossa kävimme varmuuskopiointijärjestelmän nykytilaa 

ja hieman myös menneisyyttä, ja kuka sitä on ylläpitänyt aiemmin. 

 

Suurin ongelma viikon aikana liittyi poissaolojen merkintöihin. Kaikki työaikaan liittyvä 

merkitään kieku järjestelmään, joka on Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon (palkeet) yl-

läpitämä palvelu. Kyselin asiasta ensin Kansallisarkiston henkilöstöhallinnosta, joka ohjasi 

minut palkeisiin. Palkeissa neuvottiin tekemään poissaolomerkintä tietyllä ID:llä mutta ky-

seistä poissaolo ID:tä ei näy käyttäjälle suoraan. Kyselin asiasta taas Kansallisarkiston 

henkilöstöhallinnosta ja sain vastausta, että tarvitsee lisätietoa kyseisestä poissaolosta. 

Lisätietona annoin, että olen todistajana Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Sain sen jäl-

keen ohjeistusta, miten täytetään virkavapauden haku lomake ja sain vihdoin tehtyä sen. 

 

Ongelmia esiintyi myös bacula-clientin asentamisessa Windows palvelimille. Tähän en 

vielä ehtinyt viikon aikana tutustua mutta ongelma on todennäköisesti Windows palomuu-

rin porttien avauksen kanssa. 

 

3.5 Seurantaviikko 5 

Maanantai 29.03. 

 

Tavoitteina päivälle oli XenServerin palvelinten tarkistusta, bacula-client puuttuu vielä 

muutamasta ja Bacula olemassa olevien ajoituksien tarkastelua. 

 

Aloittelin tarkistamalla XenServerille asennettuja palvelimia mitä en ehtinyt käydä viimevii-

kolla. Suurin osa palvelimista on kunnossa ja niihin on asennettu bacula-client mutta 

XenCenteriin ei vaan ollut merkattu sitä. Kävin mielestäni kaikki läpi ja nyt ne pitäisi kaikki 

olla Baculan varmuuskopioinnin alla. Windows bacula-client asennus onnistui myös ilman 

ongelmia, viimeviikolla esiintynyt ongelma johtui jostain muusta. Varmaankin IP osoite 

väärin tai jokin asetus väärin. 

 

Seuraavaksi oli viikkopalaveri, palaverissä ei ollut mitään erityistä asiaa. Kävimme hieman 

tulevan viikon asioita ja yleisiä kuulumisia. Omalla työlistallani oli samat mitä tähänkin 

mennessä on ollut eli ympäristön ylläpito. 

 

Viikkopalaverin jälkeen vastasin muutamaan tukipyyntöön liittyen sähköposti ongelmiin ja 

muuhun sekalaiseen asiaan. Asiat olivat suurimmaksi osaksi itsestään selvinneet viikon-
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lopun aikana. Tweb asia, jota kävin muutama viikko sitten, oli tarkoitus käydä läpi tänään 

mutta se ei onnistunut sillä käyttäjä oli lomalla. Sekin asia varmaan selvinnyt antamillani 

ohjeilla sillä käyttäjä ei ole asiasta kysynyt moneen viikkoon. 

 

Sitten asensin taas CentOS 7 palvelimen XenServer ympäristöön. Kyseinen palvelin tar-

vitsi myös levyn laajennusta sillä asennukseen käytettävän snapshotin levytila on rajoitet-

tu 15GB. Laajennusta ei yleensä tarvitse sillä suurin osa palvelimista on testi käyttöön. 

Laajennus tapahtui ensin lisäämällä virtuaalilevyn kokoa XenCenterin kautta, jonka jäl-

keen levyä kasvatettiin palvelimella.  

 

Työpäivän aikana ilmentyi verkkoyhteyden kanssa ongelmia tutkin asiaa hieman mutta 

VPN ym. vaikutti olevan kunnossa. Ongelma varmaankin oli siis omassa kotiverkossani. 

Ongelmia oli noin puolipäivää ja sivut eivät latautuneet kunnolla ja se hidasti työntekoa. 

 

Lueskelin Baculan ajoituksista tehtyä KA sisäisiä dokumentaatiota ja sain selville eri ajoi-

tuksia, joita Baculaan on tehty. Ajoituksia oli mm. päivittäiset ja kerran viikossa tapahtuvat 

ja suojakopiot erikseen. 

 

Päivän päätteeksi kävimme palaverin AD palvelimien uusimisesta ja mietimme hieman 

mitä se voisi maksaa. Tarkoituksena oli vertailla valtorin konesaliin siirtymistä ja itse yllä-

pidettävien palvelimien hinnoittelua. Tulimme siihen tulokseen, että AD palvelimet olisivat 

varmaankin jatkossa järkevämpää siirtää valtorin konesaleihin ja itse ylläpitää tiedostopal-

velimia ym. virtualisointi alustoja sillä levytila maksaa jostain syystä todella paljon. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat siltä osin, että kävin viimeviikolla aloittamani bacula-client 

tarkastukset läpi XenServeriltä ja sain tutkittua hieman Baculassa olevia varmuuskopioi-

den ajoituksia. Päivän työtehtävät olivat suurimmaksi osaksi ennestään tuttua asiaa, joten 

en oikeastaan oppinut uutta päivän aikana. 

 

Tiistai 30.03. 

 

Tavoite tälle päivälle oli KA sisäisten Bacula dokumentaatioiden läpilueskelua ja tarkista-

mista onko dokumentointi ajan tasalla. 

 

Aloittelin lueskelemalla Baculasta tehtyjä KA sisäisiä dokumentteja. Löysin ohjeita eri kus-

tomoituihin skripteihin, joita oli käytetty joskus ennen 2019 vuotta yksittäisten palvelimien 

tiettyjen tiedostojen ja kansioiden varmuuskopiointiin tai ”erikoispalvelimien” joissa oli 



 

37 

 

käyttöjärjestelmä, jota Bacula ei suoraan tukenut. Skriptit olivat entisten ICT-tiimiläisten 

tekemiä. 

 

Seuraavaksi oli ajankohtaisista asioista palaveri esimiehen kanssa. Kävimme hieman kuu-

lumisia läpi ja mitä asioita olin tehnyt. Kävimme myös asioita, joita voisin tehdä kuten pal-

velinverkon tutkiminen ja Windows palvelinten nykyisten lisenssien tarve. 

 

Jatkoin palaverin jälkeen vielä hetken Baculan vanhojen dokumenttien parissa. 

 

Seuraavaksi tarkastin mitä Windows palvelimia Kansallisarkistolta löytyi. Windows palve-

limia löytyi vain 5 kpl sillä aikaisemmin sammuttamiani image palvelimia ei enää tarvinnut. 

Piti myös tarkistaa ovatko ne esim. virtualisoituja vai asennettu fyysiselle raudalle suoraan 

ja minkä verran niihin oli allokoitu prosessori ytimiä. Yksi Windows palvelin oli asennettu-

na fyysiselle raudalle, ja muut olivat XenServerin alla virtualisoituna. 

 

Lisäilin sen jälkeen IPAM nimiseen web pohjaiseen verkkojen ”ylläpito” ohjelmaan palve-

linten nimiä ja mitä käyttöjärjestelmää ne käyttävät. Ohjelman avulla on helppo katsoa 

mitä eri verkko avaruuksista löytyy, jos ne vaan ovat oikein merkattuna sinne. 

 

Seuraavana vuorossa oli uuden Sharepoint pohjaisen intranetin oikeuksien katsomista. 

Esimies esitteli ICT-tiimille, kenellä ja mitä oikeuksia intranet alustalla on. Oikeudet jakau-

tuivat ulkoisiin järjestelmänvalvojiin, näihin sisältyivät ilmeisesti Valtorin tai muiden ulko-

puoliset henkilöt. Kävimme myös intranettiin ICT ohjeiden lisäämisestä nopeasti muuta-

man asian läpi. 

 

Jatkoin viimeiset minuutit Baculan dokumentaation lueskelua. 

 

Päivän tavoite tapahtui, lueskelin olevamassa olevaa dokumentointia läpi ja katselin hie-

man ovatko ne ajan tasalla. Osa KA sisäisestä Bacula dokumentaatiosta on vielä ajan 

tasalla mutta kustomoituja skriptejä pitäisi tutkia ovatko ne vielä käytössä. Opin hieman 

lisää myös tulevasta intranetistä ja sen ylläpidosta. 

 

Keskiviikko 31.03. 

 

Tavoitteena tälle päivälle oli tutkia mitä laitteita palvelinverkossa oli ja merkata niitä Ipam 

web käyttöliittymään. 
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Aloittelin taas KA sisäisien Bacula dokumentaatioiden lueskelulla päiväni. Sain selville, 

että muutamaa kustomoitua skriptiä ei käytetä enää ja merkkailin eri asioita, joita tuli mie-

leen ylös dokumentaatiosta. 

 

Jatkoin IPAM ohjelmaan palvelinten nimien lisäämistä, muutama puuttui, joten piti SSH:n 

ja XenCenterin avulla etsiä niille nimet ja muita tietoja. Palvelin verkkoa pitäisi varmaan 

tutkia tarkemmin esim. Nmapin avulla, jolla voi nuuskia kokonaisia verkkoalueita ja sieltä 

löytyvien laitteiden portteja. Tätä pitää miettiä lisää myöhemmin. 

 

Seuraavana vuorossa oli taas CentOS 7 palvelimen pystytys XenServerille. Palvelin 

asennus oli perusasennus ja bacula-client asennus kyseiselle palvelimelle. Siinä ei esiin-

tynyt mitään ongelmaa mutta sain samalla tietää, että DNS palvelimelle pitäisi lisäillä pal-

velimien DNS nimiä ja IP osoitteita. 

 

Lisäilin siis seuraavaksi palvelimia Linux pohjaiseen DNS ohjelmaan nimeltä named. Etsin 

ensin asetus tiedoston, /var/ alta löytyy named ohjelman asetustiedostot, joten etsin sieltä. 

Löysin /var/named/named.conf tiedoston ja lisäilin sinne muutamia palvelimia ottamalla 

mallia vanhoista lisäyksistä. 

 

Tavoitteena päivälle oli palvelinverkon tutkailu ja IPAM ohjelmaan tietojen lisäily. Opin 

uutta DNS ohjelmasta, sillä sitä ei ollut kauheasti tullut käytettyä ennen. 

 

Torstai 01.04. 

 

Tavoitteena päivälle oli käydä viikkotarkistus palvelinhuoneissa ja tarkistaa ovatko asiat 

yleistasolla kunnossa sillä pääsiäisloma alkaa. 

 

Aloittelin päivän avaamalla Baculum web käyttöliittymän ja tarkastamalla toimiiko var-

muuskopioiden ottaminen. Jotain outoa oli tekeillä sillä web käyttöliittymä ei latautunut, 

vaikka olin paikan päällä työpaikan verkossa. Tutkiskelin asiaa hetken katsomalla lokeja 

mutta en löytänyt mitään järkevää niistä. Kyselin seuraavaksi asiasta entiseltä ICT-

tiimiläiseltä, jolta olen kysellyt Bacula asioista ennenkin. Hän katsoi asiaa ja huomasi että 

eilen lisäämäni palvelimen .conf tiedostossa oli ylimääräisiä merkkejä, joten bacula-dir ei 

käynnistynyt sen vuoksi. Hän näki ongelman ”systemctl status bacula-dir” komennolla itse 

en ajatellut tarkistaa onko daemon päällä edes. Onneksi ei ollut pääsiäiseksi suurempaa 

vikaa varmuuskopioissa. 
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Sain hoidettavakseni muutaman tukipyynnon. Toinen liittyi Elisa Ring verkko puhelinsovel-

lukseen ja toinen Patentti- ja rekisterihallitukselta tuleviin automaattisiin sähköposti vas-

tauksiin liittyvän ongelmaan. Elisa Ring asia liittyi palvelinpyyntöjen hitauteen ja se oli sel-

vinnyt pienellä odottelulla. Sähköpostien automaattivastaus ongelman oli myös selvinnyt 

itsekseen. Molemmat näistä ongelmista vaikuttivat kylläkin sen laatuisilta, että niille ei olisi 

meidän päästä pystynyt tehdä mitään. Tämän tyyppisiä tukipyyntöjä tulee vähän väliä ja 

niille ei yleensä tarvitse tehdä mitään. 

 

Seuraavaksi kävin tarkastelemassa 8. krs palvelimia, palvelimet ym. vaikutti olevan kun-

nossa, joten pistin ovet lukkoon. Seuraavalla viikolla pitäisi miettiä hieman palvelinhuonei-

den siisteys puolta. Molemmissa huoneissa on epämääräisiä verkkojohtoja lattioilla ja 

jotain laitteita, jotka pitäisi saada pois. 

 

Sitten selvittelin miksi avaimeni eivät toimineet enää 6. krs palvelinhuoneen oveen. Ilmei-

sesti viimeviikolla tehdyt oikeusmuutokset olivat tehty väärin ja kun kävin kuukauden vaih-

teessa päivittämässä Abloy Cliq avaintani väärät oikeudet tulivat avaimeen voimaan. 

 

Tarkoituksena oli seuraavaksi käydä avaamassa palvelinhuone, jotta sieltä saataisiin ha-

ettua jotain tietojensalaukseen käytettävää laitteistoa pois, joten hain infopisteen vartijalta 

vara-avaimen ja menin seuraavaksi 6. krs palvelinhuoneeseen. Samalla kun tietojensa-

laus laitteistoa vietiin pois, kävin palvelinten tarkastusta läpi. Palvelinhuoneessa kaikki 

vaikutti olevan kunnossa. 

 

Seuraavana vuorossa oli uutta asiaa, sain tehtäväkseni tilata WP-cloudilta palvelimen, 

joka tulisi näyttely sivustoksi. Tilaus oli aika yksinkertaista mutta tätä ei ollut ennen tullut 

vastaan. WP-cloud tarjoaa WordPressillä varustettuja palvelimia ja näitä pistetään ehkä 

kerran tai kaksi vuodessa päälle, jos jotain tiettyjä näyttelyitä on tulossa Kansallisarkis-

toon. Näitä voisi ylläpitää tietenkin XenServerillä virtuaalipalvelimena itse mutta 

WordPressin tietoturva ongelmien ym. takia ne kannattaa ylläpitää ulkoisesti. 

 

Päivän päätteeksi kasvatin muutaman Windows laitteen levykokoa, jotka sijaitsivat 

XenServerillä. Levyn kasvatuksessa ilmeni ongelmia, sillä Windows tekee automaattisesti 

”Recovery” nimisen osion levylle, joka on suojattu. Etsin tähän Microsoftin sivuilta ohjeis-

tusta ja löysin diskpart ohjelman dokumentaatiosta miten suojatut osiot poistetaan 

diskpartin avulla käyttämällä delete partition komentoa override lisäasetuksella.  

 

Päivän tavoitteena oli käydä tarkastus kierros palvelinhuoneissa ja katsoa toimivatko var-

muuskopiointi asiat ym. yleisasiat, jotta lomanaikana ei tapahtuisi mitään suurta katastro-
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fia. Nämä tavoitteet toteutuivat. Opin myös päivän aikana uutta tällä kertaa Windows levy-

jen kasvatuksesta ja hallinnasta diskpart ohjelman avulla. Diskpart ohjelmaa olen käyttä-

nyt USB tikkujen ym. formatoinnissa ja levyosioiden poistamisessa mutta en tiennyt, että 

jotkin osiot voivat olla automaattisesti suojattuja. 

 

Perjantai 02.04 

 

Pitkäperjantai eli lomapäivä. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Ongelmia esiintyi mm. avaimien kanssa torstaina, kun olin paikan päällä toimistolla. Kan-

sallisarkistossa on käytössä Abloy Cliq ohjelmoitavat avaimet, jotka ohjelmoidaan yksilö-

kohtaisesti jokaiselle käyttäjälle. Avain ongelmaan sain apua toimitilahallinnosta ja sain 

vara-avaimen käyttööni infosta. Avainten oikeuksia muutellaan seuraavan viikon aikana, 

joten toivottavasti ne toimivat toivotulla tavalla silloin. 

 

Ongelmia esiintyi myös työtehtävien parissa Bacula-Dir mystisen virheen vuoksi. Bacula-

dir daemon ei käynnistynyt. Yritin hetken selvitellä asiaa itse lueskelemalla palvelimelle 

tulevia lokeja mutta niistä ei saanut mitään irti. Katsoin myös systemctl avulla miksi Ba-

cula-dir ei käynnisty. Se antoi virhettä bacula-dir.conf tiedoston ongelmasta, jossa ei ollut 

järkeä sillä en ollut muuttanut kyseistä tiedostoa. Päätin sitten kysyä asiasta entiseltä ICT-

tiimiläiseltä, ja hän kertoi minulle, että systemctl antama virhe liittyi uusien palvelimien 

.conf tiedostoihin. Uusista tiedostoista löytyi ei hyväksyttyjä merkkejä tiedoston alusta nä-

mä varmaankin olivat tulleet sinne, kun kopioin tekstit tiedostojen sisälle. Onneksi sentään 

ei ollut mitään suurta katastrofia näin pääsiäislomaksi. 

 

Viikonaikana tuli tehtyä myös virtualisoiduille palvelimille levytilojen laajennuksia. Näitä 

tulee välillä vastaan mutta tällä kertaa ne kohdistuivat Linux palvelinten lisäksi Windows 

palvelimiin, joita en ole pitkään aikaan ylläpitänyt. Levy laajennus tapahtui oletetusti ensin 

XenServerillä, jonka jälkeen levyä laajennettiin Windows palvelimella. Tämä ei mennyt 

ihan nappia painamalla levyhallinnasta, joten päätin komentokehotteen avulla diskpart 

ohjelmaa käyttäen katsoa saisiko sillä ratkaistua suojatun levyosion poistamiseen liittyvän 

ongelman. 

 

Diskpart on Windowsin mukana tuleva komentorivipohjainen ohjelma, jota olen käyttänyt 

paljon USB muistitikkujen ja ulkoisten kovalevyjen ym. formatointiin ja ositteluun. Window-

sin levyjenhallinta antoi virhettä, kun yritin poistaa suojattua ”Recovery” osiota. Katselin 



 

41 

 

Microsoftin diskpart dokumentaatiosta ohjeistusta ja löysin sieltä delete partition komen-

nosta lisätietoa, jonka mukaan pitäisi käyttää ”override” lisävalintaa ”delete partition” ko-

mennon kanssa, jotta suojatun osion poistaminen onnistuisi. Kun suojattu osio oli poistet-

tu, levyä pystyi laajentamaan normaalisti joko diskpartin avulla tai levyjenhallinnasta käyt-

tämällä graafista käyttöliittymää. Suojatun osion poistaminen ei onnistunut levyjenhallin-

nan kautta sillä Microsoft on estänyt sen, joten osaamiseni diskpartin käytöstä tuli tarpee-

seen. 

 

Opin uutta Bacula ajoituksista ja miten niitä hyödynnetään. Luin viikon aikana entisen ICT-

tiimiläisen tekemiä dokumentaatioita Baculaan tehdyistä ajoituksista ym. asioista. Tällä 

hetkellä Baculaan on tehty ajoituksia, jotka ajavat eri palvelimien varmuuskopiointi tehtä-

viä päivittäin ja viikonloppuna. 

 

Baculan ajoituksiin kuuluvat: 

- "DailyFull" vain erityistapauksissa käytössä, vaikuttaisi olevan erillisten tietokanto-

jen ym. "tärkeän" käyttöön. Ottaa päivittäin täyskopiot tietyistä palvelimista. 

- "OnceOnWeek" suojakopiot kriittisistä asioista kuten infrastruktuuria ylläpitävistä 

palvelimista ja sovelluskehitys yksikön kehityspalvelimista. 

- "WeeklyCycle" ns. perustyö, johon säädetään minkälaisia kopioita, otetaan esim. 

osittaiset, muuttuneet tai täyskopiot ja milloin ne otetaan. Tällä hetkellä WeeklyCy-

cle on säädetty ottamaan päivittäin klo 23:00 osittaiset kopiot ja sunnuntaisin klo 

18:00 täyskopiot. 

- "WeeklyCycleAfterBackup" ottaa tietokannan katalogin muutoksista varmuuskopi-

on, kuviossa 2 lisää tietoa katalogista. 

- "WorkstationWeeklyCycle" oli ilmeisesti ennen kannettavien käyttöönottoa työpöy-

tien varmuuskopioinnin käytössä ja se otti päivittäin muuttuneista tiedostoista ko-

piot ja sunnuntaisin täyskopiot. 

 

Kansallisarkiston sisäisistä Bacula dokumentaatiosta sain myös selville erilaisista kusto-

moiduista skripteistä, joiden avulla voidaan varmuuskopioida esim. tietokantoja suoraan 

palvelimista. Näistä kustomoiduista skripteistä suurin osa ei ollut enää käytössä sillä ne 

olivat tarkoitettu vanhempiin versioihin CentOS käyttöjärjestelmästä ja muihin erikoisiin 

käyttöjärjestelmiin kuten AIX. Löysin myös valmiin skriptin, jonka avulla bacula-clientin 

pystyi asentamaan kahden komennon avulla CentOS 7 käyttöjärjestelmään, joten tämä 

helpottaa tulevia asennuksia. Skriptit ovat entisen ICT-tiimiläisen kollegan tekemiä, joka 

on nyt sovelluskehitys tiimissä. 
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Viikon aikana tuli myös tehtyä DNS ylläpitoa. Opin miten lisätään uusia osoitteita Cen-

tOS:n käyttämällä named-ohjelmalla, joka tunnetaan myös nimellä BIND. Sen käyttö oli 

hyvinkin yksinkertaista, etsin ensin /var/ alta asetustiedostot ja sieltä löytyi named kansio. 

Lisäsin named.conf tiedostoon osoitteita ottamalla mallia vanhoista osoitteista. DNS pitäisi 

käydä myös kokonaan läpi sillä siellä on todennäköisesti vanhoja osoitteita vielä muistissa 

ja se voi sekoittaa asioita. 

 

Osoitteet lisätään named.conf tiedostoon muodossa: 

 

NIMI IN A IP-osoite 

esimerkki IN A 192.168.1.1 

 

Named/BIND ohjelmasta minun pitäisi opiskella lisää sillä en tiedä tästä vielä paljoa ja 

asetuksia näytti olevan paljon. Kansallisarkiston named-ohjelman asetukset myös vaikut-

taisivat olevan eri tavalla tehtyjä verrattuna löytämiini ohjeisiin Digitalocean sivustolta. 

Asetuksien erilaisuus voi johtua myös ohjelman versiosta, en ole varma mikä versio oh-

jelmasta on käytössä mutta tämäkin pitäisi varmaan selvittää ja mahdollisesti päivittää 

ohjelmaa. 

 

Viikolla tuli myös mietittyä hankinta asioita, jotka eivät ole minulle kauhean tuttu juttu ku-

ten aikaisemmin olen maininnut. Hankintoja mietittiin tällä kertaa vertailu henkisesti valto-

rin konesalin ja itse ylläpidettävän raudan välillä. Valtorin konesali olisi esim. DC palveli-

mille halvempi vaihtoehto ainakin nykyisen tarjouksen perusteella. Mietimme eri kustan-

nuksia, joita ylläpidon kanssa tulisi kuten alkuasennus työtunteina, ja kuukauden mittaan 

ylläpitoon menevät tunnit per palvelin. Myös alkuhinta uusien palvelimien ostamisessa 

vaikutti aika korkealta verrattuna leasing sopimuksella hankittaviin palvelimiin. FS palvelin-

ten ylläpito vaikutti jostain syystä todella kalliilta verrattuna siihen, että itse ylläpitäisi rau-

taa. Levytilan varaus maksaa yleensä aikapaljon muissakin virtuaalipalvelin alustoissa, 

joten se ei sinänsä ollut suuri yllätys. 

 

Päädyimme hankinta asiassa siihen tulokseen, että DC palvelimet olisivat varmaan järke-

vämpi sijoittaa valtorin konesaleihin ja FS palvelin hankittaisiin itse ja ylläpidettäisiin myös 

itse. 

 

Seuraavalla viikolla pitäisi varmaan keskittyä palvelinverkon tarkistamiseen ja sieltä yli-

määräisten laitteiden poistamiseen tai siirtämiseen oikeisiin verkkoihin. Asiasta pitää ky-

syä ensin esimieheltä sillä en ole varma saanko ajaa esimerkiksi Nmap ohjelmalla portti 

skannausta koko palvelinverkkoon vai onko siellä palvelimia, jotka ovat esimerkiksi Valto-
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rin tai CSC käytössä. Nmap käyttäminen voi johtaa joissain palvelimissa hälytyksiin sillä 

se ajaa erilaisia skriptejä porttien tutkimisessa. Nmapin ajaminen ei pitäisi rikkoa mitään 

itse palvelimilla mutta porttiskannaus on Suomen rikoslain mukaan laitonta, joten asiasta 

pitää olla ensin ”uhrin” suostumus (Rikoslaki 19.12.1889/39). 

 

3.6 Seurantaviikko 6 

Maanantai 05.04. 

 

Toinen pääsiäispäivä eli lomapäivä. 

 

Tiistai 06.04. 

 

Tavoitteena päivälle oli käydä vanhan intran ohjeita läpi ja siirtää hyödyllisiä ohjeita uu-

teen intraan. 

 

Aloittelin katsomalla ohjeita läpi vanhasta intranetistä. Ohjeita on aika paljon mutta suurin 

osa niistä on vanhoihin ohjelmiin ym. mitä ei enää käytetä. Siirtelin hyödylliseksi katso-

miani ohjeita kopioimalla niitä Wordiin ja siirtämällä Word dokumentit uuteen intraan. 

 

Seuraavaksi tutkin hieman taas palvelinverkkoa. Siellä on laitteita, joita ei ole merkattu 

IPAM ohjelmaan. Löysin joihinkin niistä lisätietoa ottamalla SSH yhteyden suoraan laittee-

seen ja tutkimalla mitä sieltä löytyi. Osaan laitteista ei pystynyt suoraan ottamaan SSH 

yhteyttä, joten katsoin vanhojen sisäisten dokumentaatioiden perusteella, miten niihin 

pääsee käsiksi ja lisäilin tiedot IPAMiin. Muutama laite vielä selvittämättä, niihin pitää 

varmaan ajaa porttiskannausta tms., jotta saa lisää tietoa. 

 

AD synkkauksessa Azureen oli ongelmaa. Jostain syystä tiettyjen käyttäjien synkronointi 

tuottaa ongelmia. Muutin käyttäjien tietoja manuaalisesti ja synkronointi toimi sen jälkeen. 

Ongelmana mahdollisesti oli Azuren käyttämä sourceAnchor attribuutti, joka pitäisi olla 

jokaiselle käyttäjälle uniikki ja tässä tapauksessa se vaikuttaisi olevan kolmella käyttäjällä 

sama. SourceAnchor attribuuttia käytetään käyttäjien synkronoinnissa ADn ja Azuren ADn 

välillä. Pitää katsoa asiaa tarkemmin, jos tämä ongelma jatkuu. 

 

Huomenna pitäisi käydä loput ohjeet vanhasta intrasta läpi sillä uusi intra tulee käyttöön 

ylihuomenna ja vanha poistuu käytöstä samalla. Ohjeita on kyllä mahdollista siirrellä vielä 

uuden intran käyttöönoton jälkeen mutta niiden sieltä saaminen voi olla vaivalloista. 
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Keskiviikko 07.04. 

 

Tavoitteena oli taas saada ohjeet siirrettyä ennen uuden intran käyttöönottoa. 

 

Aloittelin lueskelemalla vanhoja ohjeita läpi. Siirsin muutaman hyödyllisen ohjeen ja korjai-

lin niitä samalla nykyaikaisiksi vaihtamalla esim. Windows 7 otetut ruutukaappaukset Win-

dows 10 ruutukaappauksiksi. 

 

Sitten tuli tukipyyntö palvelimen ja siihen liittyvien palveluiden ym. seuranta ohjelmien sul-

keminen.  

 

Aloitin ottamalla Bacula varmuuskopioinnin pois päältä palvelimelta. Se tapahtui muutta-

malla Bacula palvelimella sijaitsevaa .conf tiedostoa. Vaihdoin tiedoston nimen perään -

disabled jotta sitä ei lueta mukaan, kun Bacula ajaa varmistuksia. Tiedoston nimen voi 

muuttaa ihan miksi tahansa, kunhan vain perässä ei lue .conf.  

 

Seuraavaksi otin yhteyden palvelimeen XenCenterin konsoliyhteyttä käyttäen. Katsoin top 

komennon avulla, onko palvelimella vielä ohjelmia ym. ajossa. Kaikki vaikutti olevan pois 

päältä, joten ”shutdown now” komennolla sammutin palvelimen. Muutin vielä XenCente-

rissä palvelimen tietoihin, milloin se on otettu pois käytöstä ja muistutuksen että sen voi 

poistaa kuun lopussa. Poiston voisi tehdä nyt heti mutta en mielellään poista mitään heti, 

jos sille ei ole pakottavaa syytä. Palvelin piti vielä poistaa seuranta ohjelmista, jotta se ei 

anna turhia hälytyksiä.  

 

Sitten lähettelin muutaman sähköpostin liittyen vanhoihin palvelimiin ja niiden tulevaisuu-

teen. Vanhassa palvelinverkossa on palvelimia, joiden tarpeellisuudesta ei ole tarkkaa 

tietoa. Näihin palvelimiin kuuluu esim. TWEB palvelin, johon liittyvät asiat pitäisi olla nyky-

ään Valtorin konesaleissa. TWEB on ilmeisesti jonkin näköinen asiakirjojen hallinta sovel-

lus, jonka avulla monta henkilöä voi muokata asiakirjoja samanaikaisesti. Kyselin asiasta 

palvelun omistajalta mutta hänkään ei tiennyt onko kyseiselle palvelimelle vielä käyttöä. 

 

Päivän päätteeksi tein muutaman testin Nmap ohjelmalla. Skannasin ICT ylläpitopalveli-

mella palvelimen omia portteja. Kokeilin muutamaa eri asetusta ja katsoin mitä ne tekivät. 

 

Torstai 08.04. 

 

Tavoite tälle päivälle oli tutkia palvelinverkossa olevia laitteita, joiden tietoja ei ole merkat-

tu IPAM ohjelmaan. 
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Päivä alkoi palvelinasennuksella, palvelimeen oli tarvetta myös säätää NAT asetukset 

palomuurissa. Perus CentOS 7 asennus ja käyttäjien lisääminen, jonka jälkeen sain tuki-

pyynnön lisätietoina vielä levyn kasvatuksesta muutamalle palvelimelle pyynnön. Linux 

palvelinten levynkasvatus tapahtuu fdisk ohjelman avulla, jolla ositetaan levyjä ja päivittä-

mällä kernelin muistissa olevia tietoja levystä. Tästä lisää viikkoanalyysissä. 

 

NAT asetusten kanssa meni hetki, tarve oli saman tyyppinen kuten kuvio 3 jossa tarvittiin 

lokien lähetykseen NAT asetuksia, jotta palvelin näkyi DMZ verkon sisältä tiettyyn osoit-

teeseen. 

 

Tein muutaman testin palvelinverkossa sijaitsevaan tuntemattomaan laitteeseen Nmap 

ohjelmaa käyttäen eilen tehtyjen testien perusteella ja lukemalla Nmap manuaalia. Manu-

aali löytyy nmap.org sivustolta tai kirjoittamalla komennon ”man nmap” jos nmap on asen-

nettu. Kun sain tarvittavat tiedot palvelimesta tein palvelinverkon tuntemattomista laitteista 

listaa huomiselle. 

 

Tavoite ei tältä päivältä täyttynyt. Aika meni suurimmaksi osaksi muihin asioihin kuten 

sähköpostiin vastailuun. Ehdin testailla Nmappia yhteen palvelinverkon tuntemattomaan 

laitteeseen. 

 

Perjantai 09.04. 

 

Tavoitteena päivälle oli saada selville mitä tuntemattomia laitteita palvelinverkossa oli.  

 

Aloittelin skannailemalla laitteita, joita merkitsin listaani eilen. Nmap ei antanut tarpeeksi 

tietoa laitteista, joten muuttelin komentoa hieman. Katselin Nmapin manuaalia ja Youtu-

besta Ippsec kanavaa, jota olen seurannut jonkin aikaa. Ippsec kanava on täynnä videoita 

tunkeutumistestaukseen liittyen ja se keskittyy suurimmaksi osaksi HackTheBox sivustolta 

löytyviin ”peli” henkisiin laitteisiin, joihin saa vapaasti tunkeutua. HackTheBox on siis peri-

aatteessa peli, jossa kerätään pisteitä tunkeutumalla heidän verkossansa sijaitseviin virtu-

aalikoneisiin. Nmappia käytetään laitteiden porttien skannaukseen, joten se on hyödylli-

nen työkalu verkkojen tutkimisessa. 

 

Päädyin käyttämään Nmap manuaalin ja Ippsecin ohjeiden mukaan komentoa ”nmap -sC 

-sV -oA testi/palvelimennimi 192.x.x.x”. Tällä komennolla sain tarpeeksi tietoa laitteista. 

Sain merkittyä suurimman osan laitteista IPAMiin, mutta kaksi laitetta vielä on mysteerei-

tä. Molemmat mysteerilaitteista ovat Windows laitteita, toinen saattaa olla jonkin käyttäjän 
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läppäri, joka on väärässä verkossa. Toisessa taas on RDP portti auki ja siihen pystyy kir-

jautumaan, joten se voi olla jonkun sortin ”hyppykone” verkkojen välillä, jota ei ole merkat-

tu. Pitää maanantaina katsoa näitä tarkemmin ja siirtää laitteet oikeisiin verkkoihin, jos ne 

ovat väärässä verkossa. 

 

Päivän päätteeksi pidimme viikkokatsauksen ja minulle siirrettiin SSO palvelimelle portin 

NAT ohjaus asiakirjahallintajärjestelmä palvelimelle lyhyesti AHJ. Ehdin hetken katsoa 

miten tämä voisi mennä. 

 

Päivän tavoite toteutui kaikki laitteet palvelinverkosta ovat nyt tiedossa. Pitää vielä selvit-

tää kahden Windows laitteen tarkoitus. Opin hieman lisää Nmapin käytöstä kokeilemalla 

eri lippuja ja asetuksia Nmap ohjeiden, Ippsecin ja löytämieni muiden ohjeiden avulla. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikonaikana opin muutamia uusia asioita ohjelmista, joita olen käyttänyt jo jonkin verran.  

 

Azure ADn ja Kansallisarkiston ADn välinen synkkaus on jotenkuten tullut tutuksi tässä 

kuukausien aikana. Lueskelin dokumentaatiota Microsoftin dokumentaatiosivustolta ja 

opin sen kautta uusia asioita. Azure AD synkronointiin käytetään sourceAnchor attribuuttia 

käyttäjien identifiointiin (Microsoft 2018). Käyttäjien synkronoinnissa muutamalla käyttäjäl-

lä on jostain syystä sama sourceAnchor. Tämä pitäisi olla kaikilla eri, joten ongelma on 

varmaankin sen kanssa.  

 

Tein joskus 2020 syksyllä skriptin, joka muuttaa käyttäjien tietoja, jotta ne voidaan synkro-

noida Azure ADn kanssa. Pitää katsoa tekemääni skriptiä uudelleen, jos vika löytyisi, 

vaikka siitä. Vika voi olla myös siinä, että sourceAnchor attribuuttia ei voi muuttaa, kun 

käyttäjä on synkronoitu ja se sotkee asioita (Microsoft 2018). 

 

Opin myös muutaman uuden asian Checkpoint palomuurin NAT asetuksista. Viikon aika-

na NAT asetuksia tuli katsottua muutamaan otteeseen eri palvelimiin liittyen. Opin eri ta-

poja, miten NAT asetukset voidaan tehdä lukemalla (Chekpoint LTD 2021) palomuurin 

dokumentaatiota.  

 

Yksi tapa on ensin tehdä kaksi ”Host” tyyppistä objektia ja määritellä niille IP osoitteet. 

Toiselle tulee ulkoverkon IP-osoite, johon halutaan osoittaa ja toiseen tulee osoitettavan 

palvelimen IP-osoite (Chekpoint LTD 2021). Näiden objektien avulla tehdään sääntö NAT 

sääntöihin, jossa sallitaan liikenne sisäverkosta ulospäin ja ulkoa sisälle portit joihin verk-
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koliikenne sallitaan, määritellään erikseen antamalla joko kaikille pääsy tai vain tietyil-

le/tietylle osoitteelle pääsy. 

 

Toinen tapa, jolla tämän sai tehtyä, oli lisäämällä staattinen NAT osoite sisäverkon osoit-

teesta tehtyyn ”Host” objektiin (Chekpoint LTD 2021). Tiettyihin portteihin pääsy tapahtuu 

samalla tavalla kuin ensimmäisen tavan kanssa mutta ei tarvitse erikseen tehdä objektia 

NAT osoitteesta. En ole ihan varma onko näillä tavoilla suuria eroja. Ensimmäinen tapa 

vaikuttaisi olevan ”helpommin” hahmotettavissa sillä objektien listasta pystyy hakemaan 

NAT osoitteiden objektit. 

 

Viikonaikana tuli tehtyä myös verkkoalueiden skannausta/tutkintaa. Pääsin pitkästä aikaa 

käyttämään Nmap ohjelmaa, kyseinen ohjelma on tullut tutuksi vuosien aikana mutta lain-

säädännön vuoksi (Rikoslaki) pitää aina tarkistaa miten se toimii, ettei vahingossa tule 

tehtyä mitään laitonta kuten tuntemattomien verkkojen porttiskannaamista. 

 

Aloittelin tietenkin lueskelemalla Nmapin manuaalia, manuaalin voi löytää joko internetistä 

Nmapin kotisivuilta tai komennolla ”man nmap” kun ohjelma on asennettuna Linux käyttö-

järjestelmällä. 

 

Tein muutaman pienen testin ensin ICT ylläpitopalvelimella sen omiin portteihin ajamalla 

komennon ”nmap -n 192.x.x.x” -n lippu estää Nmappia tekemästä DNS kyselyitä, jotka 

vievät turhaa aikaa tässä testissä. Ohjelman käyttö tapahtuu aina muodossa ”nmap [liput] 

[kohde]” jos nämä menevät väärään järjestykseen voi tulla virheitä. 

 

Esimerkki skannaus nmap.org sivustolta. 

 

# nmap -A -T4 scanme.nmap.org 

 

Nmap scan report for scanme.nmap.org (74.207.244.221) 

Host is up (0.029s latency). 

rDNS record for 74.207.244.221: li86-221.members.linode.com 

Not shown: 995 closed ports 

PORT     STATE    SERVICE     VERSION 

22/tcp   open     ssh         OpenSSH 5.3p1 Debian 3ubuntu7 (protocol 2.0) 

| ssh-hostkey: 1024 8d:60:f1:7c:ca:b7:3d:0a:d6:67:54:9d:69:d9:b9:dd (DSA) 

|_2048 79:f8:09:ac:d4:e2:32:42:10:49:d3:bd:20:82:85:ec (RSA) 

80/tcp   open     http        Apache httpd 2.2.14 ((Ubuntu)) 

|_http-title: Go ahead and ScanMe! 

646/tcp  filtered ldp 

1720/tcp filtered H.323/Q.931 
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9929/tcp open     nping-echo  Nping echo 

Device type: general purpose 

Running: Linux 2.6.X 

OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.39 

OS details: Linux 2.6.39 

Network Distance: 11 hops 

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:kernel 

 

TRACEROUTE (using port 53/tcp) 

HOP RTT      ADDRESS 

[Cut first 10 hops for brevity] 

11  17.65 ms li86-221.members.linode.com (74.207.244.221) 

 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.40 seconds 

 

Skannauksessa kohteena oli scanme.nmap.org, lippuina käytettiin -A ja -T4. Lippu -A ot-

taa käyttöön versioiden ja käyttöjärjestelmän havaitsemisen ja lippu -T4 nopeuttaa ajoa 

rajoittamalla dynaamisen skannaus viiveen kymmeneen millisekuntiin (Nmap 2021).  

 

Esimerkki skannauksesta voi huomata porttien 22, 80, 646, 1720, ja 9929 olevan auki. Eri 

porteista löytyvien ohjelmien avulla saadaan kohteesta lisää tietoa vertaillen vastauksia 

mitä porttien ohjelmat antavat. Riippuen myös ohjelman versiosta voidaan suoraan päätel-

lä mikä käyttöjärjestelmä on kyseessä. 

 

Näitä tietoja käyttäen lähdin kokeilemaan itse muutamia lippuja ja asetuksia ICT ylläpito 

palvelimen testi skannauksien kanssa. Nmap skannaa oletuksena ”käytetyimmät” 1000 

porttia, joka on tarpeeksi näihin testeihin.  

 

Päädyin käyttämään lippuja -sC, -sV, -oA joten lopullinen komento oli ” nmap -sC -sV -oA 

testi/palvelimennimi 192.x.x.x”. Ippsec käyttää komentoa ”nmap -sC -sV -oA tes-

ti/palvelimennimi 192.x.x.x” tunkeutumistestaus videoissaan myös melkein aina, joten se 

on todettu hyvin toimivaksi. 

 

Lipulla ”-sC” ajetaan skriptejä, joiden avulla voidaan saada lisätietoa auki olevien porttien 

ohjelmista. Lippua -sC ei kannata ajaa, jos ei ole erikseen lupaa tehdä verkkoskannausta 

sillä skriptit, joita Nmap ajaa lipulla -sC voidaan luokitella haitallisiksi niiden aggressiivi-

suuden vuoksi (Nmap 2021). 

  

Lipulla ”-sV” versioiden skannaukseen käytettävä "luotain skannaus" jonka avulla voidaan 

määritellä porteista löytyvien ohjelmien kuten ssh ohjelman version. Lippu -A:ta käytetään 
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myös versioiden skannaamiseen mutta se tekee myös asioita kuten reitin jäljitystä ja hyp-

pyjen laskua verkkojen välillä ym. mitä en halunnut tehdä. 

 

Lippu ”-oA” "output to all formats" tekee skannauksesta eri muodoissa tiedostoja, xml tar-

kat tiedot, gnmap lyhyet tiedot, nmap "tärkeät" tiedot komennossa määriteltyyn kansioon 

tässä tapauksessa kansioon testi ja tiedoston nimeksi määrittyi palvelimennimi piste tie-

doston pääte kuten xml. 

 

Päädyin käyttämään ”-oA” lippua sillä nmap vain tulostaa tulokset skannauksesta ruudul-

le, jos ei erikseen määritä sitä tekemään tuloksista tiedostoa. Tuloksista tiedostojen teke-

minen tietenkin helpottaa tulevia tutkintoja sillä skannauksia ei tarvitse tehdä uudelleen. 

 

Palvelimien skannauksen jälkeen sain suoraan selville mitä koneita muutama niistä oli 

sillä palvelimet ”vuosivat” verkkonimensä ja sen avulla sain tarkastettua missä ne fyysi-

sesti ja virtuaalisesti olivat. Yksi laitteista oli Valtorin ”hyppykone” Kansallisarkiston palve-

linverkkoon kuten oletin, tämän sain selville sen verkkonimestä ja käyttöjärjestelmästä, 

jonka sain Nmapin avulla selville. Muutama laite taas oli mysteereitä, joita pitää seuraaval-

la viikolla katsoa lisää. 

 

3.7 Seurantaviikko 7 

Maanantai 12.04. 

 

Tavoitteena päivälle oli saada jotain lisätietoa muutamasta laitteesta, jota palvelin verkos-

sa vielä sijaitsi ja katsoa AHJ -> SSO NAT asia joka perjantaina siirrettiin minulle. 

 

Päivä alkoi NAT asetuksien säädöillä, tarpeena oli saada SSO palvelimen 443 portti nä-

kymään AHJ palvelimelle, joka on ulkoverkossa palvelinverkosta katsoen. Aika lailla sa-

mantyyppiset säännöt piti tehdä mitä tein kuviossa 3 kuvailtuna. Ainut ero oli, että vain 

tietty portti sai näkyä ulos. 

 

Viikkopalaverissa kävimme muutamia asioita läpi ja sain siinä samalla lisätietoa palvelin-

verkossa sijaitsevista laitteista. Sain myös TWEB palvelimesta, joka sijaitsee vanhassa 

palvelinverkossa kuten sen että se ei todennäköisesti ole tarpeellinen enää. Pitää kysellä 

lisää kyseisestä palvelimesta palvelun omistajalta. 

 

Lisäilin seuraavaksi oikeuksia SOKE tiimiläiselle eri palvelimiin, joihin hänelle ei ollut vielä 

lisätty oikeuksia. Samalla sain häneltä tietoa, että yhteen palvelimeen ei saanut yhteyttä 
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uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Katselin mikä voisi olla palvelimella ongelmana XenCent-

ren kautta. Otin palvelimeen yhteyden ja katsoin mikä sen IP osoite on komennolla ”ip 

addr”. IP osoite näytti tyhjää, joten oletettavasti IP asetuksissa oli jotain vialla. Laittamalla 

IP asetukset kuntoon palvelin toimi taas normaalisti. 

 

Tavoitteet täyttyivät ainakin NAT asetuksien osalta. Osaaminen ei oikein kehittynyt päivän 

aikana sillä samantyyppisiä asioita on tullut tehtyä jo monta kertaa. 

 

Tiistai 13.04. 

 

Todistajana Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa eli siis poissa töistä. 

 

Keskiviikko 14.04. 

 

Päivän tavoitteena oli vanhan virtuaalipalvelimen vaihto uuteen. Tarkoituksena oli käydä 

paikan päällä työpaikalla tänään mutta selkävaivojen vuoksi jäin etäpäivälle. 

 

Aloittelin tarkastamalla tukipyyntöjä FreshDeskistä. Siellä oli pyyntö muutaman palvelimen 

asennuksesta. Aloittelin palvelinten asennusta ja pistin ne päivittymään. 

 

Tässä välissä oli vanhan virtuaalipalvelimen vaihto uuteen. Olin asiassa mukana ns. hätä-

apuna, jos jotain meni vikaan. Palvelin vaihdettiin muuttamalla IP osoitteita ja palomuuris-

sa olevia objekteja. Asiat vaikuttivat toimivan ja apuani ei tarvittu. 

 

Jatkoin palvelinten asennusta seuraavaksi. Päivitykset olivat valmiit, joten siirsin palveli-

met oikeisiin verkkoihin. Palvelimet menivät DMZ verkkoon, toiseen palvelimeen tuli NAT 

asetuksia ja ulkoisen DNSän säätöjä. 

 

Ulkoisen DNS säädöt tapahtuivat käyttämällä namesurfer palvelua, johon lisättiin palveli-

men NAT osoite ja DNS nimi. 

 

Päivän päätteeksi katselin Nagios XI ohjelmaa, joka on palvelinten tarkkailuun tarkoitettu 

web pohjainen ohjelma. Kyseisestä ohjelmasta oli palvelulisenssi loppumassa ja mietim-

me, onko sille tarvetta enää. Tulimme siihen päätökseen, että palvelulisenssiä ei tarvitse 

uusia sillä ohjelman käytössä ei ole tähänkään mennessä tarvittu mitään apua ja lisenssi 

on aika kallis. Tutkin hieman myös miten kyseinen ohjelma päivitetään. 
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Päivän tavoitteena oli vanhan virtuaalipalvelimen vaihto uuteen ja se onnistui. Uusia asioi-

ta tuli myös vastaan tänään. Nagios XI ohjelmaa en ole kauheasti käyttänyt, mutta päivi-

tyksien selvittelyn kautta se tuli jokseenkin tutuksi. Namesurfer ei ollut ennestään myös-

kään tuttu, olen tehnyt samantyyppisiä asioita ennenkin mutta en kyseisellä palvelulla. 

 

Torstai 15.04. 

 

Sairaslomalla selkävaivojen vuoksi. 

 

Perjantai 16.04. 

 

Sairaslomalla selkävaivojen vuoksi. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikko jäi töiden osalta hieman lyhyeksi sillä tiistaina olin todistajana Päijät-Hämeen kärä-

jäoikeudessa ja todennäköisesti tiistain ajomatkan takia tai jostain muusta syystä alasel-

käni tuli kipeäksi, joten torstai ja perjantai meni sairaslomalla ollessa. 

 

Viikon aikana kuitenkin osaamiseni kehittyi, en ollut ennen tehnyt uusia sääntöjä Check-

point palomuuriin, jotka keskittyivät tiettyihin portteihin. Kuviossa 3 kuvaillun liikenteen 

mukaisesti tein samantyyppiset säännöt, mutta liikenne tuli tällä kertaa ulkoverkosta sisä-

verkkoon ja portti oli 443 eli https palvelu. 

 

Sääntöjen tekemisen selvittelyssä meni oma aikansa, vaikka samantyyppisiä sääntöjä oli 

palomuurissa jo olemassa. Tutkin Checkpoint palomuurin manuaalista asiaa ja löysin siel-

tä ohjeistusta käyttöoikeussääntöihin liittyviin asioihin kuten mitä tietoja sääntöjen eri 

”osiin” laitetaan.  

 

Taulukko 1. Taulukko kuvaa suomeksi Checkpoint palomuurin käyttöoikeussääntöihin 

liittyvät osat (mukaillen Checkpoint LTD 2020). 

 

No. Säännön numero 

Source IP osoite, verkko ”objekti” tai käyttäjä ryhmä joka ”aloittaa” yhteyden. 

Destination IP osoite tai verkko ”objekti” johon yhteys otetaan. 

Application Applikaatio tai verkkosivu, joka sallitaan tai estetään. 

Service Verkko palvelun ”tyyppi” joka sallitaan tai estetään. Portti tai palvelun nimi 
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kuten http tai 80. 

Action Mitä tehdään, kun yhteys otetaan. Yleensä suoraan estetty tai sallittu. 

Log Otetaanko lokia sääntöön liittymistä tapahtumista. 

Comment/ 

Auto gene-

rated rule 

Kommentteja säännöstä tai automaattinen merkintä ”Auto generated rule” 

  

 

Tarkoitus oli siis saada sääntö, joka päästäisi tietyn osoitteen ulkoverkosta sisäverkossa 

sijaitsevaan tietyn laitteen tiettyyn porttiin. Eli esimerkiksi jos 55.55.55.55 osoite haluttai-

siin päästää 192.168.1.2 osoitteen porttiin 443, pitäisi tehdä sääntö jossa 55.55.55.55 olisi 

”source” ja ”destination” olisi 192.168.1.2. Kun ”destination” ja ”source” on määritelty pitää 

määritellä ”service” tämän voi määritellä joko portti numerolla tai palvelun nimellä, suu-

rimman osan tunneuista palveluista voi määritellä nimellä kuten http tai https. Viimeinen 

”pakollinen” tieto on ”action” eli mitä tehdään kun ”source” ottaa yhteyden, ”action” on ole-

tusarvoisesti aina ”deny” eli estetty. 

 

Pitäisi varmaan miettiä jotain ergonomisia työtapoja, jotta välttyisin selkävaivoilta. Tauko-

jen pitäminen välillä unohtuu ja istuma-asentokaan ei varman ole parhaasta päästä. Ala-

selän vaivoihin voi etenkin vaikuttaa parantamalla istuma-asentoa ja pitämällä säännöllisiä 

seisonta tai kävely taukoja, jotta raajat eivät ole ääriasennoissa monia tunteja putkeen 

(Pihlajalinna 2020). Aion sisällyttää työpäivääni ruokatunnille pienen 5-10minuutin kävely 

tauon ja tunnin istumisen jälkeen 10-15min seisomisasennossa työskentelyä. 

 

3.8 Seurantaviikko 8 

Maanantai 19.04. 

 

Tavoitteena tälle päivälle oli selvittää palvelinhuoneessa sijaitsevan dell tietokoneen tar-

koitusta ja käydä palvelinhuoneissa viikko tarkastukset läpi. 

 

Aloitin päivän palvelinhuoneiden kierroksella, 8. krs palvelinhuoneessa kirjasin palvelinlis-

taani hieman mietteitä eri palvelimista. Tarkoitus olisi aloittaa 8. krs palvelinten siir-

to/poisto tässä lähiaikoina. Tämän kerroksen palvelimista muutama saadaan varmaankin 

seuraavien viikkojen aikana poistettua käytöstä ja osa palvelimista taas pysyy käytössä, 

kunnes niiden tarpeellisuudesta saadaan lisätietoa. 
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Jatkoin tarkistus kierrosta 6. krs palvelinhuoneesta, täällä on saman tyyppinen tilanne. 

Muutama palvelin otettiin jo pois käytöstä ja vetelin niistä levyt irti, jotta ne saadaan seu-

raavaan kierrätys kierrokseen mukaan. 

 

Seuraavana vuorossa oli viikkopalaveri, jossa sain ohjeistusta viedä kierrätykseen mene-

viä tavaroita 4. krs varastoon odottamaan ja selvittämään Dell koneen tarpeen 6. krs pal-

velinhuoneessa. Dell koneesta selvisi, että se on hyppykone, jolla pääsee palvelinverk-

koon. 

 

Näiden asioiden jälkeen lähdin tyhjentämään toista varastoa vanhoista levyistä. Levyt piti 

siirtää 4. krs varastoon, jotta ne saadaan tietoturvallisesti hävitettyä. Levyjä oli noin 100 

kappaletta ja selkähän siinä taas tuli kipeäksi. 

 

Kävin päivän päätteeksi katsomassa miten palvelimet, joista otin levyjä irti saataisiin irro-

tettua räkistä. Se tapahtui ihan perus ristipää ruuvimeisselillä ja nostamalla ne ylös kis-

koista. En lähtenyt irrottelemaan niitä sillä niiden siirtoon varmaan tarvitsee kaksi henkilöä. 

 

Tavoite oli selvittää hyppykoneeksi todetun koneen tarkoitusta ja tehdä hieman siivousta 

samalla kun käyn viikkotarkastukset läpi palvelinhuoneissa. Tavoitteet siis toteutuivat. 

 

Tiistai 20.04. 

 

Tavoitteena oli yrittää pitää selkä kunnossa, eilisen noin 100 kpl kovalevyjen siirron joh-

dosta vähän jäykkä olo. 

 

Päivittelin palvelinlistaa aamusta, lisäsin sinne käytöstä poistettuja palvelimia. Kirjoittelin 

myös ylös mitä osalle palvelimista voisi tehdä lähitulevaisuudessa kuten vanha palomuu-

ripalvelin, jonka voisi viedä kierrätykseen tarkastuksen jälkeen. 

 

Ajankohtaisten asioiden palaverissä kävin esimieheni kanssa hieman läpi suunnitelmaani 

palvelinten tulevaisuudesta. Keskustelimme myös hieman palvelimista, jotka ovat tulossa 

lähiaikoina ja niiden sisällöstä. Tarkoituksena olisi asentaa tulevalle palvelimelle VMwaren 

tai jonkun muun merkin hypervisori, jonka päälle tulisi ainakin alkuun tiedostopalvelin ja 

myöhemmin jotain muuta, jotta rauta olisi kustannustehokkaasti käytössä. Keskustelimme 

myös huoltosopimuksien siirtämistä Valtorille ainakin osasta palvelimista. 

 

Seuraavaksi oli palaveri SOKE päällikön kanssa, selvittelimme palvelinten tarpeellisuutta 

SOKE:n näkökulmasta. Sain uutta tietoa muutamaan palvelimeen liittyen ja kirjoittelin asi-
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oita ylös. Päätimme että voisimme kerran viikossa käydä nopean palaverin palvelinten 

tilanteesta. 

 

Päivän päätteeksi tutkin muutamaa palvelinta, jotka olin merkannut listaan. Tutkinta ta-

pahtui suurimmaksi osaksi SSH avulla katsomalla mitä palvelimet sisälsivät. Muutama 

palvelin vaikutti olevan ”turhaan” päällä näitä pitää katsoa paikan päällä joku päivä. 

 

Päivän tavoitteena oli pitää selkä kunnossa, tavoite ”onnistui” pitämällä noin 5min käve-

ly/seisoskelu taukoja noin tunnin tai kahden välein. Selkä on vielä kipeä mutta kai tämä 

tästä. 

 

Keskiviikko 21.04. 

 

Tavoitteena oli taas pitää selkä kunnossa, jotta se joskus paranee. Toisena tavoitteena, 

oli saada levytilauksia etenemään. 

 

Päivä alkoi muutamalla tukipyynnöllä, ongelmat liittyivät virtu kirjautumiseen, joka on valti-

ontunnistus palvelu. Käyttäjiltä puuttui AD puolella ProxyAddress attribuutti, joten ajoin 

tekemäni skriptin, jolla attribuutin saa lisättyä kaikille käytössä oleville käyttäjille. Tämä 

auttoi toisen käyttäjän kirjautumisongelmiin mutta toisella käyttäjällä oli jotain muuta on-

gelmaa virtu-kirjautumisen kanssa. Ohjasin hänet henkilöstöhallinnon suuntaan. 

 

Lisäilin muutaman DNS tietueen seuraavaksi named.data tiedostoon DNS palvelimella. 

Tämä oli tarpeellista infonäyttöjen toiminnan kannalta, sillä nykyisen valtorin verkon tulon 

myötä niitä ei saanut näkymään ihan heittämällä. Näiden DNS lisäyksien tarkoitus jäi hie-

man hämäräksi minulle, mutta ymmärrykseni mukaan niiden avulla saatiin info näyttöjen 

osoitteet ”mainostumaan” KA verkosta valtorin verkkoon. 

 

Seuraavaksi oli taas levytilauksien katsomista. Saatavuus ongelmia eri toimittajien kans-

sa, mietimme tähän ratkaisuja kuten valtorin huoltosopimukseen siirtymistä. Huoltosopi-

mukseen siirtyminen helpottaisi hankintaa ja todennäköisesti säästäisi aikaa. Katselin siis 

seuraavaksi palvelimia läpi ja mietin mitä kaikkea huoltosopimukseen kannattaisi siirtää. 

Ainakin varmuuskopiointi palvelimet ja niiden levypakat kuten myös virtualisointi ympäristö 

olisi hyvä siirtää huoltosopimuksen alle, jotta varaosien hankinta ja muut ylläpitoon liittyvät 

asiat helpottuisivat. 

 

Päivän päätteeksi lähettelin taas kyselyitä palvelinten ja palveluiden omistajille.  
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Tavoitteena oli yrittää pitää selkää taas kunnossa ja se ”onnistui” taas pitämällä säännölli-

siä taukoja, jotta en istu liian kauaa. Levytilauksia emme saaneet etenemään sen enem-

pää kuin etsimällä paikkoja mistä niitä saisi tilattua. Toivottavasti saamme huoltosopimus-

asiat ym. kuntoon, jotta ei tarvitse viettää turhaa aikaa tähän enää. 

 

Torstai 22.04. 

 

Tavoitteena tälle päivälle oli etsiä palveluiden omistajia ja saada tietoa ovatko eri palve-

lut/palvelimet vielä tarpeellisia. Tietenkin myös jatkuvana tavoitteena pitää selkä kunnos-

sa. 

 

Huoltosopimus asia oli edennyt, joten aloitin huoltosopimukseen menevien palvelinten 

tietojen keräämisen. Tietojen hankinnassa käytin viikkojen aikana tekemääni palvelin ”kar-

toitusta” ja levypakkojen tietoja sain kalasteltua HPE levypakkojen hallintaohjelman kaut-

ta. Huoltosopimus asia näyttäisi tapahtuvan ja saimme samalla myös yhden irtisanomatta 

jääneen huoltosopimuksen irtisanottua. 

 

Nagios XI ohjelmaa ei ollut hetkeen päivitetty, joten rupesin etsimään sen päivittämisestä 

tietoa. Lueskelin mitä olin joskus aiemmin kirjoittanut ylös ja niiden pohjalta löysin päivitys 

ohjeita. Päivitys tapahtui lataamalla skripti Nagioksen sivuilta, joten latasin sen ja katsoin 

mitä se tekee (Nagios 2020). Päivitys ei onnistunut sillä lisenssi oli vanhentunut juuri muu-

tama päivä sitten. Lisenssiä siis pitäisi jatkaa, jotta ohjelmaan saadaan päivityksiä. 

 

Kävin eilen lähettämieni kyselyiden perusteella palvelimia läpi ja merkkailin kartoituslis-

taani taas mahdollisia käytöstä poistuvia laitteita. Päivän päätteeksi pistin taas kyselyitä 

eteenpäin. 

 

Tavoitteena oli etsiä omistajia laitteille ja se ei nyt ihan täysin toteutunut, kun tuli muita 

asioita hoidettavaksi. Päivän päätteeksi ehdin käydä hieman vastauksia kyselyistäni läpi 

ja lisätä niiden perusteella listaan poistettavia laitteita. 

 

Perjantai 23.04. 

 

Tavoitteena päivälle oli tehdä taustatyötä VMwaren ja HPE palvelin asetusten kannalta 

sillä uusi palvelin oli saapunut eilen iltapäivällä. 

 

Palvelimen pohjalle asennetaan VMware ESXi, jotta rauta saadaan tehokkaammin käyt-

töön. Osa resursseista menee tiedostopalvelimen ylläpitoon ja osa jää ”varalle” sillä on 
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muita projekteja suunnitteilla, johon niitä voidaan käyttää. Aloittelin tutkiskelemalla mikä 

RAID tyyppi sopisi kyseiseen palvelimeen. RAID 5 tai 6 olisi järkevin vaihtoehto sillä levyjä 

on 6 kappaletta ja ne ovat 4TB kokoisia. Teen RAID tyypistä päätöksen sitten kun pääsen 

asentamaan latteita. 

 

Seuraavaksi rupesin tutkimaan, miten räkkiin asennus tapahtuu. Palvelimen mukana pi-

täisi tulla työkaluttomat räkki kiskot, joten asennus pitäisi myös tapahtua helposti. Kiskot 

asetetaan ensin räkkiin ja ne lukkiutuvat ilman ruuveja ym., jonka jälkeen palvelimen si-

vuille asetetaan räkissä oleviin kiskoihin liukuvat lukko kiskot. 

 

Tutkin seuraavaksi minkälaista VMware lisenssiä tarvitsisimme. VMwaren omilla sivuilla 

suositeltiin hankkimaan ”standard kit” tyyppistä lisenssiä mutta se vaikutti sisältävän kaik-

kea ylimääräistä mitä ei tarvittu. Muutkin lisenssit vaikuttivat sisältävän kaikennäköistä 

extraa, jota ei tarvittu. Jätin lisenssi asian ”kesken” mutta otin muistiin mitä kaikkea eri 

lisensseissä oli ja mitä ne maksoivat. VMware ESXi on ilmainen tiettyyn prosessori ja ram 

määrään asti, joten ilmainen lisenssi on myös yksi vaihtoehto. (CBTnuggets 2019). 

 

Loppupäivä meni suurimmaksi osaksi sähköpostiin vastailussa ja muutaman puhelun pa-

rissa. Kokonaisuudessaan päivä oli aika rauhallinen. Tukipyyntöjen viikoittaisessa tarkas-

tuksessa kaikki vaikutti olevan kunnossa. Samalla mietimme hieman seuraavan viikon 

aikataulutusta ja päätimme että keskiviikkona olisi hyvä käydä asentamassa uusi palvelin 

paikoilleen. 

 

Tavoitteet täyttyivät päivältä. Sain tutkittua VMwaren eri lisenssejä, jotta saadaan tehtyä 

siitä päätös. Lisenssi asia on hieman mystiikkaa minulle, joten päätöksen tekee todennä-

köisesti esimieheni. Sain selville, miten raiteet asennetaan räkkiin ja miten palvelimen 

käyttöönotto tapahtuu. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon aikana tuli aika paljon tehtyä elinkaarisuunnittelu tyyppisiä työtehtäviä. Tämä tapah-

tui suurimmaksi osaksi viikkojen aikana tehdyn palvelin kartoituksen ja ”pakottavan” levy-

jen tarpeen pohjalta. Elinkaarisuunnittelu on minulle aika uusi asia. Yleensä en mieti val-

miiksi mitä laitteille tulevaisuudessa tehdään tai mitä saatan tarvita.  

 

Opin viikon aikana lisää myös asioista kuten SLA eli palvelutasosopimus. SLA on joiltain 

koulukursseilta tuttu käsite mutta sitä ei muistaakseni käyty sen tarkemmin läpi. SLA on 

sopimus asiakkaan ja palveluntarjoajien välillä ja se voi olla oikeudellisesti sitova tai epävi-
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rallisesti jäsennelty. Sopimukset voivat olla saman organisaation sisäisten ryhmien välillä 

tai erillisten organisaatioiden välisiä. (Motadata 2019). 

 

 

Kuvio 4. 3 yleiset SLA-tyypit (Motadata 2019) 

 

Kuviossa kuvataan kolmea erityyppistä SLA mallia. Customer-based SLA eli asiakaspoh-

jainen sopimus on yhden asiakkaan kanssa tehty sopimus. Sopimus sisältää kaikki asiak-

kaan tarvitsemat palvelut ja se hyödyntää yleisesti vain yhtä sopimusta. Service-based 

SLA on palvelupohjainen sopimus, jonka avulla määritellään yksi palvelu kaikille asiakkail-

le. Sopimus perustuu muuttumattomiin standardeihin, joten kaikille asiakkaille tuotetaan 

saman vertaista palvelua. Multi-level SLA on monitasoinen sopimus, jossa asiakkaalla on 

mahdollisuus räätälöidä sopimuksensa tarpeidensa mukaan. Monitasoisella sopimuksella 

asiakas voi esim. määritellä palveluajat itse. (Motadata 2019). 

 

Viikon aikana tuli mietittyä eri palvelinten tulevaisuutta. Osa palvelimista saatiin nyt Multi-

level SLA sopimuksen pariin Valtorille. Tämä tulee helpottamaan esimerkiksi levyjen han-

kintaa, jonka parissa on mennyt aikapaljon aikaa hukkaan. Pitää vielä katsoa muutaman 

palvelimen osalta mitä niille voisi tehdä. Todennäköisesti nekin pitäisi saada ”lähitulevai-

suudessa” eli seuraavan vuoden tai kahden sisällä vaihdettua. 

 

Selkävaivat jatkuvat vieläkin mutta tunnelin päässä näkyy valoa. Viimeviikolla mietin, että 

voisin käydä tunnin tai kahden välein kävelyllä tai vähintään työskennellä seisten. Olen 

ruvennut käyttämään Windows 10 mukana tulevaa hälytykset ja kello -sovellusta, johon 

olen tehnyt työpäivälle automaattiset muistutukset. Tällä hetkellä muistutukset ovat klo. 

9:30, 11:00, 12:00 ja 14:00. Pidän 9:30 kahvitauon ja käyn kävelyllä ulkona asti, jos se on 
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mahdollista, 11:00 yleensä on joku kokous tms. joten silloin tauko tapahtuu seisten. Kello 

12 käyn kävellen kaupassa, kun olen Rauhankadulla ja pidän ruokatauon. Jos taas olen 

kotona ja sää sallii, käyn ulkona kävelemässä pienen lenkin. Kello 14:00-14:15 on virtuaa-

likahvit ICT ja SOKE tiimin kesken ja tämän ajan olen myös käyttänyt seisten. Selkä on 

huomattavasti paremmassa kunnossa ja kävelytauot ovat auttaneet paljon mutta vielä on 

parantamisen varaa. 

 

Viikon aikana tein myös taustatyötä uuden palvelimen käyttöönotosta. Palvelimelle olisi 

tarkoituksena asentaa pohjalle VMware, joten kävin eri lisenssien sisältöjä läpi ja mietin 

mikä niistä voisi olla tarpeellisin (CBTnuggets 2019). 

 

Miksi raudalle kannattaa asentaa hypervisori? 

 

Raudan virtualisoinnin avulla ylläpito helpottuu ja rauta saadaan myös tehokkaammin 

käyttöön. Nykyiset prosessorit ja muu tietotekniikka ovat niin tehokkaita, että niitä on 

yleensä turha käyttää yhden palvelimen ylläpitoon. Allokoimalla resursseista vain tarvitta-

van määrän palvelimille saadaan rauta kustannustehokkaasti käyttöön. 

 

Ylläpidon kannalta virtualisointi auttaa myös ongelmatilanteissa. Jos palvelin kaatuu tai 

vahingossa sammutetaan hypervisoriin pääsee silti käsiksi ja sen päälle asennetut palve-

limet voidaan helposti käynnistää etänä uudelleen.  

 

Myös tulevaisuuden kannalta, kun palvelin rautaa pitää päivittää tai jos palvelin otetaan 

pois käytöstä ja tilalle asennetaan jotain muuta. Palvelin on helppo poistaa tai siirtää uu-

delle raudalle ilman että tarvitsee ruveta säätämään asennusmedioiden tai muiden ”van-

hentuneiden” tekniikkojen kanssa. Palvelin migraatio uudelle raudalle tapahtuu helposti 

ottamalla virtuaalipalvelimesta levykuvan ja siirtämällä sen uudelle hypervisorille. 

 

Kävin myös pitkästä aikaa RAID tyyppejä läpi sillä piti hieman mietiskellä mikä RAID sopi-

si parhaiten uudelle palvelimelle. RAID tyyppejä on monta erilaista mutta tähän tarkoituk-

seen RAID 5 tai RAID 6 vaikuttaisivat järkevimmiltä vaihtoehdoilta, sillä palvelimessa on 

kuusi kappaletta 4TB levyjä. Palvelimessa tulee olemaan jonkin mallin RAID kortti, joten 

sovelluspohjaista RAID ei tulla käyttämään. 

 

RAID 5 toteuttamiseen tarvitaan vähintään kolme levyä. RAID 5 käyttää datan raidoitusta 

ja pariteettia vikasietoisuuden saavuttamiseksi. Yhden levyn hajotessa data ”ommellaan” 

kasaan käyttämällä pariteetti dataa, joka on jaettuna levyjen kesken. RAID 5 on vika-
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sietoinen yhden levyn hajoamiselle, jos kaksi levyä hajoaa samanaikaisesti data todennä-

köisesti ”häviää” joten RAID ei ole varmuuskopioinnille vaihtoehto. (Cru inc. 2016). 

 

 

Kuva 1. RAID 5 toimintaperiaate. (Dataplugs 2018). 

 

RAID 6 toteuttamiseen tarvitsee vähintään neljä levyä. RAID 6 toimintatapa on saman 

tyyppinen kuin RAID 5 sillä molemmat käyttävät raidoitusta ja pariteettia mutta suuri ero 

niiden välillä on se, että RAID 6 käyttää kahta pariteetti osiota. RAID 6 kestää kahden 

levyn hajoamisen, joten se on turvallisempi mutta kahden pariteetti osion laskentaan kuluu 

enemmän resursseja. (Dataplugs 2018). 

 

 

Kuva 2. RAID 6 toimintaperiaate. (Dataplugs 2018) 

 

3.9 Seurantaviikko 9 

Maanantai 26.04. 

 

Tavoitteena oli jatkaa elinkaari asioita ja katsoa mihin uusi palvelin mahtuisi. 
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Aloittelin päivän tutkimalla muutamaa palvelinta kartoituksen avulla. Kävin katselemassa 

mitä muutama palvelin sisälsi ja ainakin kolme palvelinta vaikuttivat siltä, että ne eivät 

olleet enää käytössä. Kyselin SOKE päälliköltä näistä palvelimista sillä ne olivat olleet 

SOKE:n käytössä. Palvelimet pitäisi varmaankin kierrättää sillä rautakin alkaa olla aika 

vanhaa. 

 

Viikkopalaverissä sain muutaman tukipyynnön hoidettavakseni, sillä olin rauhankadulla 

paikan päällä. Sovimme myös uuden palvelimen käyttöönottopäiväksi keskiviikon. 

 

Seuraavaksi katselin muutamaa tukipyyntöä, jotka liittyivät salasana ongelmiin ja asiakas-

palvelun koneen IP ongelmiin. Salasana ongelma korjaantui vaihtamalla järjestelmänval-

voja käyttäjällä käyttäjän oman salasanan. Ongelma johtui Novell salasanan vaihdosta 

käyttäjä ei ilmeisesti ollut kirjautuneena Novellissa, kun hän vaihtoi salasanan. Asiakas-

palvelun koneen IP ongelma vaikutti johtuvan valtorin verkkoasetuksista, joten asialle ei 

voinut tehdä mitään. Laitoin tukipyynnön eteenpäin ja se menee Valtorille käsittelyyn. 

 

Seuraavaksi kävin nopean tarkastuksen 6. krs palvelin huoneessa sillä loppupäivälle oli 

varattuna ~ 3 h kestävä työyhteisönhyvinvointi etäohjelma. 

 

Lähdin ruokatauolla kotiinpäin kuuntelemaan työyhteisönhyvinvointi etäohjelmaa. 

 

Tavoitteet täyttyivät osittain, ehdin katsoa hieman elinkaari asioita ja mihin uusi palvelin 

mahtuisi. En muistanut, että tänään oli 3 h kestävä etäohjelma, joten paikan päälle tulo 

meni osittain ”hukkaan”. 

 

Tiistai 27.04. 

 

Tavoitteena oli katsoa mikä VMware lisenssi olisi järkevin uuteen palvelimeen. 

 

Aloittelin katsomalla VMware lisenssejä, katsoin viimeviikolla erityyppisiä lisenssejä mutta 

nyt 'keskityin' muutamaan lisenssiin, jotka vaikuttivat tarpeellisilta. Suositeltu lisenssi on 

”essentials” paketti, jossa on tuki 3 vuotta + vSphere ja ESXi. Lisenssit ovat aika sekava 

asia ainakin itselle. ESXi on ilmainen mutta vain tiettyyn määrään CPU:ita tai CPU ytimiä 

VMWare sivuston mukaan. Todennäköisesti vSphere ei ole tarpeellinen tarkoitukseemme 

sillä se on keskitettyyn hallintaan, ja palvelimelle tulee todennäköisesti vain kaksi virtuaa-

lipalvelinta. Hallinta onnistuu myös web-pohjaisesta käyttöliittymästä. Lisenssit sisältävät 

aikapaljon ylimäärästä ja turhaa tavaraa, joten varmaakin perus ESXi on käytännöllisin. 
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Kyselin vielä asiasta esimieheltäni, hän katsoi lisenssejä myös ja päätyi samaan tulok-

seen. 

 

Ajankohtaiset asiat palaveri. Esimies muistutti Baculan CSC-mirror asiasta, pitää katsoa 

sitä tänään ja yrittää varata asialle järkevästi aikaa jollekin viikolle. Tarkoituksena on siis 

saada off-site varmuuskopioita CSC:n ylläpidossa olevaan konesaliin. Keskustelimme 

myös uuden palvelimen pystytyksestä ja konesalien ylläpidosta yleisellä tasolla. 

 

Katselin päivän päätteeksi Bacula off-site varmistus asiaa. Kyselin asiasta myös entiseltä 

ICT-tiimiläiseltä, jolta olen aiemmin kysellyt Baculaan liittyvistä asioista. Varmaankin Ba-

cula volumen kopiointi olisi yksi tapa millä sen voisi tehdä. 

 

Tavoitteena oli katsoa VMWare lisenssi asioita ja se toteutui. Pitää vielä tehdä käyttäjä 

sivustolle, jotta pystyy lataamaan esim. VMware ESXi ja siihen liittyviä ohjelmia. 

 

Keskiviikko 28.04. 

 

Tavoitteena päivälle oli saada levyt vaihdettua Baculan levypakkoihin ja yhteen palveli-

meen, jossa oli rikkinäinen levy. Toinen tavoite oli saada uusi palvelin räkkiin ja vanhoja 

pois. 

 

Päivä alkoi vaihtamalla levyjä. Levyt ovat hot-swap levyjä, joten vaihto kävi helposti. Rik-

kinäinen levy otettiin ensin pois pakasta ja kun HP SMC:n kautta näkyi, että levy on pois-

tettu, uusi laitettiin tilalle. Kun olin vaihtanut levyn lisäsin niitä varalevyiksi HP SMC:n kaut-

ta valitsemalla volyymin ja valitsemalla varalevyt. 

 

Seuraavaksi kävin organisoimassa hieman varastoon viemiäni levyjä. Kasailin niitä mallin 

mukaan omiin kasoihinsa ja otin muutaman mahdollisesti hyödyllisen levyn säästöön. 

 

Sitten oli vuorossa uuden palvelimen käyttöönotto ja muutaman vanhan palvelimen irrotus 

räkeistä.  

 

Aloitimme irrottamalla vanhoja palvelimia räkeistä. Irrotus tapahtui vetämällä palvelin ulos 

räkistä ja nostamalla se ylös kiskoilta. Sen jälkeen kiskot irrotettiin avaamalla lukot ja 

liu’uttamalla kiskot irti räkistä. Tämä tehtiin kolmelle palvelimelle, jotka sitten vietiin kierrä-

tys pinoon. Seuraavana vuorossa oli uuden palvelimen käyttöönotto, eli räkkiin asennus, 

RAID asetukset ja VMware asennus. 
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Päivän päätteeksi kävin keräämässä roskat ja vanhat kiskot palvelin huoneesta. 

 

Tavoitteet päivältä täyttyivät, sain vaihdettua levyjä ja asennetua VMwaren uuteen palve-

limeen. Opin uutta HPE ILO:sta ja VMwaresta sillä niitä ei ole paljoa tai vähään aikaan 

tullut käytettyä. 

 

Torstai 29.04. 

 

Tavoitteena päivälle oli testata VMwarea ja saada tuleva TD palvelin asennettua. Vanhas-

sa verkossa olevasta kytkimestä piti myös jossain vaiheessa siirtää verkkojohtoja. 

 

Testailin VMwarea ensin asentamalla siihen CentOS 7 palvelimen ja testasin miten re-

surssien allokoiminen toimi. Asiat vaikuttivat toimivan, joten katsoin VMware sivulta, miten 

lisenssin lisäys tapahtui. Ohjeet VMware sivulla oli vanhoja, joten jouduin itse etsimään 

mihin se lisättiin. 

 

Sitten tuli soittoa, että pitäisi käydä vaihtamassa vanhasta funet verkon kytkimestä valtorin 

verkkoon johtoja. Siirto tapahtui ihan vaan vetämällä johto irti ja laittamalla se uuteen kyt-

kimeen, kun IP oli vaihdettu valtorin päässä. Kaikki ei toiminutkaan ihan niin helposti, joten 

valtorin ukko tuli korjaamaan asiaa, sillä ilmeisesti IP osoite oli asetettu väärin kommuni-

kointi virheen takia. Siihen meni muutama tunti, kun piti käydä myös Siltavuoressa vaih-

tamassa johtoja. 

 

Seuraavaksi oli vuorossa TD asioista palaveri. Kävimme läpi työnjakoa TD ylläpitoon liit-

tyen. Minulla pysyi vastuu palvelinten toiminnasta ja fyysisestä ylläpidosta, muut asiat 

kuten lähituki TD ympäristössä meni kollegalle. Kyselin samalla, kuinka paljon resursseja 

tulevalle TD tiedostopalvelimelle laitetaan. Päädyimme 8 CPU, 8GB RAM ja 5TB tallen-

nustilaa ainakin alkuun.  

 

Aloitin asentamaan Windows 2019 serveriä. Sama lisenssi rumba kuten muutama viikko 

sitten. Ensin piti asentaa evaluaatio versio, joka piti päivittää. Päivityksen jälkeen lisensse-

jä piti lisäillä, kunnes asiat toimivat. 

 

Tavoitteena oli testata VMware toimivuutta ja asentaa TD tiedosto palvelin. Tavoitteet 

täyttyivät ja opin samalla hieman, miten VMware ESXi:tä käytetään web pohjaisella käyt-

töliittymällä. 

 

Perjantai 30.04. 
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Tavoitteena oli päivittää palvelinlistoihin käytöstä poistetut palvelimet ja käyttöönotettu 

palvelin. 

 

Aloittelin listojen päivittelyllä ja samalla kyselin muutamasta palvelimesta, joita olen tutki-

nut viimeviikkoina. Seuraavalle viikolle sain sovittua muutaman poiston. Extranet, joka on 

ollut vähän väliä puheena ehkä saadaan myös joko seuraavan viikon tai sitä seuraavan 

viikon aikana poistettua käytöstä. 

 

Seuraavana oli uuden Windows palvelimen lisäys toimialueeseen ja levy jakojen tekemi-

nen. Toimialueeseen lisäys toimi ilman ongelmia järjestelmäasetuksista. Levyjen jakojen 

kanssa ongelmia esiintyi oikeuksien kanssa. Ohjeistus siitä mille ryhmille ja käyttäjille mi-

käkin levy menisi ei ollut ihan selvää. Tutkin mitä ryhmiä ja organisaatio yksiköitä AD:sta 

löytyi mutta en saanut oikein selkoa. 

 

Päivän päätteeksi ajoitin seuraaville viikoille muutaman asian kuten Bacula off-site varmis-

tus asian katsomisen ja muutaman palvelimen poiston. 

 

Tavoitteena oli päivittää palvelin listoja ja se toteutui. Osaamiseni kehittyi palvelimen toi-

mialueeseen lisäämisestä, tätä on tullut tehtyä joskus mutta siitäkin on jo aikaa, joten ker-

taus tuli tarpeeseen. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Suuri osa viikosta meni joko tutkiessa uuden palvelimen käyttöönottoa tai uuden palveli-

men käyttöönotossa. Opin paljon uutta VMWaresta viikonaikana, virtualisointi on aika tut-

tua mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun käytän VMwarea työssä.  

 

Käyttöönotto alkoi kiinnittelemällä kiskot räkkiin ja kiinnittämällä kiskoihin liukuvat osat 

palvelimen sivuille. Kaikki kiskoihin liittyvät osat olivat työkaluttomia, joten asennus oli 

helppoa. Kiskojen asennuksen jälkeen palvelin työnnettiin kiskoille. Kiskojen asennukses-

sa tarvittiin ohjekirjaa, sillä asia oli jokseenkin uutta.  

 

Palvelin on HP mallia ja siinä on ylläpitoon käytettävä HPE iLO 5. HPE iLO toimii erillään 

palvelimen verkkokortista, sille on oma verkkoporttinsa ja siihen saa yhteyden, vaikka 

palvelimen verkkokortti vioittuisi. HPE iLO asennus tapahtui laittamalla iLO porttiin verkko-

johdon ja palvelimen asetuksista vaihtamalla halutun IP osoitteen sille. HPE iLO:n avulla 

pystyy ylläpitämään palvelinta web pohjaisen liittymän avulla, johon on integroitu mm. 

html5 konsoli yhteys. 
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Kun iLO oli toiminnassa, aloitin HPE asetusten tutkimisen. Katsoin ensin IP asetukset 

kuntoon verkkokorttiin. Tarpeena oli saada verkkokortista ensimmäinen portti palvelin-

verkkoon ja muut portit jäivät vielä asettamatta. Kaikki laitteet vaikuttivat olevan toimin-

nassa, joten katsoin miten RAID asetukset saataisiin toimimaan. 

 

RAID asetusten kanssa oli muutamia ongelmia, en aluksi saanut asetuksia auki ja mietin 

mistä tämä johtui. Ongelma johtui siitä, että ohjeistus, jota löysin YouTuben ja HPE sup-

portin kautta ei ollut ajan tasalla ja asetuksiin pääsi eri tavalla ja osa asetuksista oli myös 

eri nimillä. Ongelmia oli myös RAID tekemisen kanssa. RAID teossa käytettiin ACU eli 

Array Configuration Utility ohjelmaa, jota operoin graafisen käyttöliittymän avulla (HPE 

s.19–28 2013). Ainoat järkevät ohjeet, jossa oli myös käyttöliittymästä kuvia, olivat vuodel-

ta 2013. 

 

RAID 6 vei yllättäen enemmän levytilaa kuin oletin, joten päätin käyttää RAID 5 sillä levyti-

la tulee tarpeeseen. Asetuksien painelun jälkeen, aloitin katsomalla, miten saisin VMwa-

ren asennettua raudalle. VMware sivustolle piti tehdä käyttäjä, jotta ESXin sai ladattua. 

Asennus tapahtui käyttämällä HPE iLO:n integroitua virtuaalilevy kiinnitystä (StorageRe-

view 2020). Löytämästäni YouTube videosta näkee miten iLO Konsoli ja sen tarjoama 

virtuaalilevyn kiinnitys toimii. Periaatteessa seurasin StorageReview kanavan videosta 

myös suurimman osan ESXi asetuksista. ESXi asennus meni aika sulavasti ja ongelmia ei 

tullut sen kanssa. Tärkeimmät asetukset ESXi asennuksessa oli tietenkin IP osoite ase-

tukset ja käyttäjän salasana. Kun IP oli asetettu web pohjaiseen käyttöliittymään pääsi 

kirjautumaan. 

 

Ensimmäisenä asiana lisäsin VMwareen lisenssin. Se tapahtui osittain VMwaren ohjevi-

deon mukaan, mutta ohjeet olivat puutteellisia sillä, ne olivat vanhempaan versioon 

(VMware 2019). Lisenssin lisäyksen jälkeen VMwarea pystyi käyttämään ilman aika rajoit-

teita. 

 

Uuden virtuaalikoneen lisäys tapahtui myös osittain VMware sivuston ohjevideoiden avulla 

(VMware 2019). Tämäkin video oli hieman vanhentunutta tietoa mutta web pohjaisen 

käyttöliittymän asennusvelho oli helposti ymmärrettävissä. Lisäsin muutaman levykuvan 

VMwareen, jotta pääsisi testaamaan niitä. Levykuvat olivat CentOS 7 ja Windows evalu-

aatio versio. Testasin ensin virtuaalikoneen luomista CentOS käyttöjärjestelmällä sillä 

Linux asennukset ovat yleensä nopeampia tehdä.  
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Virtuaalikoneen asennuksessa ilmeni ongelmia ensin levykuvien valitsemisessa. Levyku-

vat eivät vaikuttaneet toimivan. Yritin etsiä tähän jotain ratkaisuja mutta en löytänyt mi-

tään. Päätin sitten tehdä virtuaalikoneen ilman levykuvan lisäämistä. Katsoin että virtuaa-

likone ilmestyi, jonka jälkeen katsoin sen asetuksia ja levykuvan pystyi nyt lisäämään, 

tämä ei tuntunut kauhean intuitiiviselta. Se ei tuntunut intuitiiviselta sillä en ollut huoman-

nut pientä ”Connect on startup” valintaa, jolla levyasema yhdistäisi heti kun virtuaalikone 

käynnistyi. Tämän vuoksi luulin, ettei levykuvat toimineet. 

 

Kun totesin virtuaalikoneen toimivan, aloitin Windows asennuksella. Tästä on ollut aiem-

missa viikkoanalyyseissa jo tietoa, joten en käy niitä tässä. Asennus tapahtui 99 % samal-

la tavalla kuten viikko 3 päiväkirjassa ja analyysissa. 

 

Toimialueeseen lisäys ei sinänsä ollut uutta asiaa mutta sitäkin piti hieman ”opiskella” 

uudelleen. Lisäys tapahtui ohjauspaneelin ”järjestelmä ja suojaus” osiosta. Täältä valittiin 

”järjestelmä”, jonka alta valittiin ”järjestelmän lisäasetukset”. Lisäasetuksissa ”Tietokoneen 

nimi”-välilehdellä oli ”Muuta…” painike, josta avautuvasta ikkunasta pystyi valitsemaan 

”toimialue”. Toimialue laatikkoon kirjoitettiin toimialueen nimi, jonka jälkeen ruudulle tule-

vaan ikkunaan kirjauduttiin käyttäjällä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet toimialueella 

ja palvelin piti käynnistää uudelleen. (Microsoft 2017). 

 

Toimialueeseen liityttyäni kävin katsomassa, että AD puolella palvelin näkyi ”computers” 

organisaatioyksikössä ja oikeissa ryhmissä. 

 

Windows palvelimelle piti tehdä levyjakoja, joten jaoin ensin levyä pienempiin osiin. Levyn 

pienennys ja osittelu tapahtui levyhallinnasta. Levyä piti ensin pienentää, jonka jälkeen 

varaamattomasta tilasta joka pienennyksen jälkeen oli vapaana, tehtiin oma levynsä (Mic-

rosoft 2021). Kun tyhjä levy oli valmis tein sinne muutaman kansion annettujen työryhmien 

ja muiden nimien perusteella. Kansioiden oikeudet jäivät kesken sillä TD kokoonpano, 

jonka perusteella jaetut kansiot tehtiin ei ollut vielä valmis. 

 

Viikonaikana tuli myös noudatettua itselleni säätämää liikunta aikataulua ja selkä tuntuu jo 

huomattavasti taas paremmalta. Muutaman palvelimen käytöstä poistossa myös hoidim-

me asian turvallisesti noudattamalla ergonomisempia nostotyylejä ja käyttämällä kahden 

henkilön voimia kuten palvelinten kantamisessa on tarkoitus. 

 

Koko viikon tavoitteena oli saada uusi rauta käyttöön ja asennettua siihen VMware, jonka 

alle tuli Windows. Viikonaikana ei oikein tapahtunut uuden oppimista tai ongelmien selvit-

telyä, joten se ei ollut päiväkirjan kannalta ”onnistunut” viikko ainakaan omasta mielestäni. 
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Viikon aikana myös tuli ”burnout” tuntumaa sillä oli niin paljon kaikennäköistä tekemistä 

töiden jälkeen, joten kirjoittaminen tuntui todella rankalta.  

 

3.10 Seurantaviikko 10 

Maanantai 03.05. 

 

Päivän tavoitteena oli etsiä jotain tietoa Bacula off-site kopio asiasta ja katsella mitä palve-

limia huomenna voisi irrottaa räkeistä. 

 

Päivä alkoi etsimällä tietoa, miten off-site asian saisi tehtyä. Yksi tapa, jota mietin myös 

viimeviikolla, olisi tehdä systeemin millä otettaisiin esim. kerran viikossa Bacula volyy-

meista kopiot CSC levylle, joka on virtuaalisesti kiinnitettynä Baculaan.   

 

Viikkopalaverissa kerroin tiimiläisille, että uusi palvelin on nyt käyttövalmiina ja siihen on 

asennettuna VMware ESXi ja virtualisoituna Windows Server 2019. Palvelin nyt odottelee 

TD puolelta lisätietoa käyttäjistä ym. ja niiden perusteella se sitten saadaan tuotantoon. 

 

Viikkopalaverin jälkeen tutkin muutamaa palvelinta ja totesin että ne voisi irrottaa räkeistä 

ja viedä kierrätykseen. Toinen palvelin oli vanha palomuuri palvelin, joka on ollut käyttä-

mättömänä tietojeni mukaan 2019 syksystä lähtien, kun uusi palomuuri korvasi sen. Toi-

nen on joku vanha SOKE:n palvelin, joka on siirretty XenServer virtualisointi alustalle 

2020 keväällä. 

 

Jatkoin Bacula off-site asiasta lueskelua ja löysin Bacula migraatiosta tietoa. Bacula mig-

raation avulla pystyisi ”kopioimaan” Baculan ottamia varmuuskopioita. Ero volyymien ko-

pioimiselle olisi se, että migraation avulla tiedot pysyisivät Baculan tietokannassa ja niitä 

pystyisi suoraan palauttamaan käyttämällä Baculaa. 

 

Muutin päivän päätteeksi Backup ja Bacula levypakoissa olevia vapaita levyjä varalevyik-

si. Tämä tapahtui HPE SMC kautta valitsemalla oikealla hiiren painikkeella virtuaalilevyn 

ja valitsemalla ”manage dedicated spares” vaihtoehdon. Tämän jälkeen valittiin levyt, jotka 

haluttiin varalevyiksi. (Hewlett-Packard 2021).  

 

Tavoitteena oli etsiä tietoa ja tapoja ottaa off-site varmuuskopioita Baculan avulla tai Ba-

culasta. Löysin Bacula migraatiosta tietoa ja opin samalla uutta Baculasta. 

 

Tiistai 04.05. 
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Tavoitteena oli saada muutama palvelin irti 8. krs palvelinhuoneen räkistä ja katsoa hie-

man palvelinten tulevaisuutta. 

 

Aloittelin päivän palvelinten irrottamisella. Tarkistin tietenkin ensin olivatko ne eilen tutki-

miani palvelimia. Tarkistus tapahtui laittamalla johdot kiinni, jotta näyttö toimi. Irrotus ta-

pahtui ruuvimeisselillä, sillä räkki raiteet olivat vanhempaa mallia. Irrottelin palvelimista 

vielä levyt, jotta ne saataisiin tietoturva kierrätykseen. 

 

Seuraavaksi sain tehtäväksi katsella muutaman kytkimen kokoonpanoja ja miten niihin 

pääsee kiinni. Kävin ensin etsimässä kytkinten sijainnit fyysisesti sillä olin paikan päällä 

Rauhankadulla. Kun olin löytänyt ne katsoin mitä mallia ne ovat, jotta komentojen etsimi-

nen helpottuisi. Kokeilin ensin konsoliporttiin kytkeytymistä mutta vaikutti siltä, että johtoni 

ei toiminut, joten jouduin vanhoista KA sisäisistä dokumentaatioista etsiä IP-osoitteet kyt-

kimiin. Kytkinten tutkimiseen käytin PuTTY ohjelmaa, joka on terminaali emulaattori. Kyt-

kimet ovat HPE ProCurve mallia, joten ”sh run” komennolla sai nykyisen konfiguraation 

esiin. Myös ”display current-configuration” tai ”show current-configuration” olisi voinut toi-

mia. 

 

Palvelinten tulevaisuuskatsaus oli seuraavana vuorossa. Asiat näyttää päivä päivältä pa-

remmalta. Tänään kuitenkin tuli huonoja uutisia. Muutamaa sisäverkossa käytettävää 

vanhaa palvelinta ei vielä saada pois päiviltä, vaan niiden tekohengitystä jatketaan vielä 

kuolemaan asti. 

 

Päivän loppupuolella tuli työtehtävistä poikkeavaa tehtävää. Postitushuoneessa oli on-

gelmia tulostimen kanssa ja kukaan muu ei ollut ICT-tiimistä paikan päällä joten kävin 

latailemassa muutaman ajurin heidän koneellensa. 

 

Kävin vielä katsomassa 6. krs palvelinhuoneen läpi ennen kotiin lähtöä. Palvelin, johon 

vaihdoin levyjä vilkutti vieläkin yhdessä levyssä oranssia valoa. Valo tarkoitti, että levy on 

”predictive failure” tilassa, joten levy on hajoamassa. Sitä ei periaatteessa tarvitse vaihtaa 

vielä vaan vasta kun se hajoaa. Palvelimessa on HPE Smart Array Controller, joka osaa 

ilmoittaa, kun levyt vaikuttavat siltä, että ne ovat hajoamassa. 

 

Tavoitteet päivältä täyttyivät, sain irrotettua muutaman palvelimen ja 8. krs palvelin huone 

alkaa jo näyttää tyhjältä. 

 

Keskiviikko 05.05. 
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Päivän tavoitteena oli käydä palvelinhuoneissa kierros ja käydä ”puhdistus kierros” Ba-

culassa. 

 

Aloittelin käymällä puhdistus kierroksen Bacula-dir palvelimella. Eli siis poistin kaikki käy-

töstä poistetut palvelimet Baculasta. Tämä tapahtui kommentoimalla conf.d kansiosta 

fd.conf tiedostoista poistetut palvelimet pois laittamalla # rivien ensimmäiseksi merkiksi. 

 

Seuraavana oli perustarkastuksen aika palvelinhuoneissa. Kaikki palvelimet vaikuttivat 

olevan ok, joten katsoin muutamaa taas tarkemmin. Kuudennen kerroksen huoneessa oli 

ainakin yksi palvelin, joka pitäisi saada johonkin käyttöön. Pistin palvelimeen johdot ja 

katsoin mitä sille voisi tehdä. Päätin asentaa siihen VMwaren ja tehdä siitä VMware con-

verter testeihin hyödynnettävän palvelimen. En vielä tiedä miten nämä testit suoritetaan 

mutta palvelin on nyt käyttövalmiina. 

 

Loppupäivä meni siivoamisessa. Sisäverkon päivityksen jäljiltä oli kasoittain verkkokaape-

leita ja muuta tavaraa huoneissa, joissa kytkimet sijaitsivat. Vein suurimman osan johdois-

ta ym. tavaroista kierrätykseen ja säästin jotain hyödyllistä kuten ison nipun 30 cm pitkiä 

verkkokaapeleita. 

 

Päivän päätteeksi katsoin kytkin konfiguraatioita ja selvitin, miten muutamaan kytkimeen 

pääsee käsiksi. Esimies kyseli saisiko yhteen kytkimeen graafista käyttöliittymää mutta 

asia vaikutti olevan mutkikkaampi kuin yhden napin painallus. 

 

Tavoitteet täyttyivät päivältä. Sain samalla siivottua myös aika paljon ylimääräistä tavaraa 

palvelinhuoneista ja varastoista pois. Opin myös hieman VMware converter ohjelmasta 

mutta tämä asia jäi kesken. 

 

Torstai 06.05. 

 

Päivän tavoitteena oli tutkia kytkimien sisältöä ja katsoa saako niihin graafista käyttöliitty-

mää toimintaan. 

 

Toisessa kytkimessä graafinen käyttöliittymä toimi jo, joten siihen ei tarvittu tehdä mitään 

muutoksia. Toisessa kytkimessä se vaikutti olevan mutkikkaampi asia. Kytkimessä ilmei-

sesti on ennen ollut jotain ongelmaa, mutta se vaikutti nyt toimivan ihan normaalisti. Etsin 

ensin manuaalin googlen avulla, jonka jälkeen katselin millä komennoilla nykyisen ko-



 

69 

 

koonpanon saisi näkyviin. Kytkin osaamiseni on vielä aika heikkoa, joten tämän kanssa 

tuli paljon mutkia matkaan, en sentään rikkonut mitään. 

Päivän päätteeksi katselin miten VMware converter ohjelman sai ladattua ja toimiko se 

koneellani. VMware converter ei toiminut ensimmäisellä käynnistyksellä. Mutta virhe vai-

kutti siltä, että sen saa korjattua, joten päätin jatkaa huomenna. 

 

Tavoitteet eivät täyttyneet täysin. Sain vedettyä kytkimistä konfiguraatio tiedot mutta en 

saanut web pohjaista graafista käyttöliittymää toimimaan toiseen kytkimeen. Joko en vain 

ymmärrä miten sen pitäisi toimia tai sitten siinä on jotain rikki. Opin kuitenkin paljon HP 

kytkimistä. 

 

Perjantai 07.05. 

 

Tavoitteena oli tehdä testejä VMware converter ohjelmalla. 

 

Aloittelin viimeisellä vilkaisulla HP kytkin asiaan. En kyllä ymmärrä miksi tämä ei toimi 

hallinta VLAN:ille on asetettu IP osoite ja siihen ei saa yhteyttä. Pitää varmaankin käydä 

katsomassa paikan päällä kytkintä. Päätin että en käytä enempää aikaa tämän kanssa 

sillä kaiken tarvittavan voi säätää konsoli yhteyden kautta. 

 

Seuraavana oli vuorossa selvittää miten VMware converter ohjelman saisi toimimaan. 

Ohjelmalla pystyy muuntamaan aktiivisen laitteen VMwareen sopivaksi virtuaalilevyksi. 

Muuntamisen ei pitäisi vaikuttaa palvelimen toimintaan, joten palvelinta pystytään käyttä-

mään samalla.  

 

Eilen tuli virheilmoituksia, kun yritin käynnistää ohjelmaa ja en ehtinyt diagnosoida ongel-

maa silloin. Virheilmoitukset johtuivat siitä että ”VMwaren converter standalone Server” 

niminen palvelu ei suostunut käynnistymään laitteella, johon asensin VMware converterin. 

Yritin käynnistää palvelua Windowsin palveluiden hallinnasta, mutta mitään ei tapahtunut. 

Käynnistin koneen kokonaan uudelleen ja sitten converter toimi. En tiedä mikä siinä oli 

vialla. 

 

Tämän jälkeen asensin Xen virtualisointi ympäristöön Windows 10, CentOS 7 ja Windows 

Server 2019. Kokeilin muuntamista suoraan VMware ESXi palvelimeen ja se toimi. Seu-

raavaksi kokeilin vanhempien käyttöjärjestelmien muuntamista, mutta ongelmia tuli jo Xen 

ympäristöön asennuksen jälkeen. Esimerkiksi Fedora 7 ja vanhemmat versiot siitä eivät 

vaikuttaneet toimivan ollenkaan. Syystä ei ole tietoa sillä virtuaalikoneet korruptoituivat 
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suoraan käynnistyksen yhteydessä. Pitää varmaan tarkistaa XenServer ja VMware ESXi 

dokumentaatioista mitkä käyttöjärjestelmät ovat tuettuja. 

 

Tavoitteena oli tehdä testejä VMware converter ohjelmalla, joten tavoitteet täyttyivät. Opin 

paljon uutta kyseisestä ohjelmasta. Osaan nyt muuntaa fyysisiä laitteita suoraan VMware 

ESXi alle. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon aikana tuli opittua taas aika paljon uutta. Bacula off-site varmuuskopiointiin liittyen 

etsin järkeviä vaihtoehtoja, miten sen pystyisi suorittamaan. VMwareen liittyen testailin 

fyysisten laitteiden muuntamista VMware virtuaalikuviksi käyttämällä VMware converter 

ohjelmaa. Tuli myös katsottua kytkin asetuksia ja miten niitä säädetään. 

 

Baculan off-site asiasta on keskustelu nyt muutamaan otteeseen eri konteksteissa. Tar-

koituksena olisi siis saada järkevä järjestelmä, joka ottaisi automaattisesti normaali var-

muuskopioiden lisäksi CSC jakamalle levylle omat kopiot kriittisistä palveluista ja myös 

Joensuun toimipisteessä sijaitsevaan laitteeseen toiset kopiot. Tähän mennessä off-site 

kopiointi on käsittääkseni tapahtunut manuaalisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Bacula migraatio. 

 

Bacula migraatio toimisi siis ns. eriytettynä Bacula työnä, jonka avulla saataisiin kopioitua 

esim. kerranviikossa kriittiset palvelut off-site levyihin, jotka ovat lisättynä Baculaan omina 

volyymeinaan. Migraatio työllä tarkoitetaan volyymin kopiointia valmiiksi tehdyistä var-

muuskopioista. Bacula migraatio työllä tehtyjä kopioita ei voi suoraan käyttää tietojen pa-

lautuksessa jos ”alkuperäinen” versio on vielä katalogissa tallennettuna. Jos alkuperäinen 
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versio korruptoituu ja se poistetaan katalogista migraatiolla tehty, versio tulee automaatti-

sesti käyttöön. (Kern Sibbald, Bacula 2013).  

 

Toinen off-site kopioiden tekemiseen miettimäni tapa oli tehdä skriptejä, joiden avulla Ba-

culan volyymit kopioitaisiin suoraan CSC-mirror levyyn, joka on kiinnitettynä Baculaan. 

 

Skriptillä ensin kopioitaisiin volyymi, jonka jälkeen sen omistaja ja ryhmä pitäisi muuttaa. 

Skripti ajettaisiin viikoittain ja se pitäisi todennäköisesti ajaa manuaalisesti sillä volyymien 

sisältö voisi muuttua kopioinnin aikana. Eli pitäisi myös ensin tarkistaa onko Baculassa 

mitään ajossa. Migraatio työn kanssa ei pitäisi tulla tämän tyyppisiä ongelmia sillä Bacula 

osaisi tehdä tarvittavat muutokset, jos migraation aikana esim. katalogia muutettaisiin. 

Skriptien avulla volyymien kopiointi on varavaihtoehtona, jos migraatiota ei saada toimi-

maan. Tässä ongelmana olisi se, että kopioitua volyymia ei välttämättä saisi suoraan pa-

lautettua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Bacula off-site kopiot skriptien avulla. 

 

Viikon aikana tuli myös katsottua VMwaren converter ohjelmaa, joka on virtuaalikuvien 

tekemiseen tarkoitettu ohjelma. VMware converterin avulla pystyy siirtämään aktiivisen 

palvelimen VMware ESXi virtualisointi alustalle samalla kun palvelin on käytössä. 

Periaatteessa siis ei pitäisi tulla palveluiden seisokkeja, konvertoinnissa voi kestää tieten-

kin aika kauan sillä palvelimesta tehdään virtuaalikuva samalla kun se on käytössä. (Ipe-

rius Suite, 2019). 

 

Ohjelman käytössä ilmeni ongelmia ensin läppärilläni Windowsilla avattavan palvelun 

kanssa. ”VMware standalone converter Server” niminen palvelu ei jostain syystä toiminut 

ja yritin etsiä tähän jotain järkevää ratkaisua mutta mitään toimivaa apua ei löytynyt. Tä-
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hän asiaan liittymättömistä syistä käynnistin läppärini uudelleen ja palvelun pystyi käynnis-

tämään, joten en ikinä saanut ongelman syytä selville.  

 

Sitten ongelmia oli palvelimen, jota kopioitiin ja converter ohjelman kanssa. Ongelmat 

ilmenivät virheilmoituksena, että kopioitavaan palvelimeen ei saada yhteyttä ja kopiointi ei 

toiminut ollenkaan. Kopioitavassa palvelimessa oli IP väärin, jonka muuttamisen jälkeen 

kopiointi toimi. Kun totesin että CentOS 7 kopiointi toimi testasin vielä Windows 10 ja 

Windows 2019 Server kopiointia. Nekin vaikuttivat toimivan moitteitta. 

 

Osaamiseni kehittyi myös HP kytkimen kanssa. Tarpeena oli etsiä muutaman kytkimen 

konfiguraatiot ja selvittää millä IP osoitteella kyseisiin kytkimiin pääsi sisään. Aloitin ensin 

käyttämällä kytkimestä löytyvää konsoliporttia. En saanut yhteyttä sillä joko johtoni oli vial-

linen tai konsoli portissa oli vikaa. Etsin seuraavaksi vanhoista sisäisistä dokumentaatiois-

ta tietoa mitkä IP osoitteet kyseisiin kytkimiin oli asetettu. 

 

Kun vihdoin pääsin kytkimiin sisään, sain niistä tarvittavat konfiguraatiot komennolla ”sh 

run”, joka on lyhennetty versio ”show running-configuration” komennosta. Tarkoituksena 

oli myös saada toiseen kytkimeen web GUI eli web pohjainen graafinen käyttöliittymä toi-

mimaan. Omasta mielestä web pohjaiset käyttöliittymät kytkimien käyttöön ovat turhia ja 

ne tuovat turhaa pinta-alaa mahdollisille hyökkääjille, vaikka ne näkyisivät vain tietylle 

verkkoalueelle sisäverkossa.  

 

Web GUI käyttöönotossa oli tarpeena avata HTTP palvelu tiettyyn VLAN:iin. Ensin tuli 

siirtyä järjestelmä näkymään komennolla ”system-view”. Järjestelmä näkymässä pystyy 

muuttamaan kytkimen asetuksia. Komennolla ”ip http enable” http palvelu sallittiin. Myös 

porttia, jonka kautta palveluun voi yhdistää voidaan muuttaa esim. portiin 8008 komennol-

la ”ip http port 8008”. (HP 2013). 

 

Sitten kulunvalvontaluettelo eli ACL määriteltiin komennolla ”acl number 9999” jonka jäl-

keen siihen määriteltiin sallittu IP osoite tai osoite alue komennolla ”rule 10 permit source 

192.168.99.99 0.0.0.255”. IP-osoitteet ja ACL numerot ym. ovat esimerkkejä näihin voi 

laittaa mitä itse haluaa. (HPE 2021). 

 

Seuraavaksi määrittelin ”kulunvalvontaluettelon” http palvelulle komennolla ”ip http acl 

9999”. Lisäämällä kulunvalvonta luettelon lisätään turvallisuutta. Seuraavaksi piti tehdä 

käyttäjä, jolla kirjauduttaisiin palveluun sisään. Komennolla ”local-user käyttäjännimi” teh-

tiin käyttäjä, jolle asetettiin salasana ”password cipher salasana” komentoa käyttäen. 

Käyttäjälle piti vielä asettaa lupataso, jonka avulla määritellään mitä käyttäjä voi tehdä. 
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Lupataso määritellään numeroilla 1-3 jossa 3 on järjestelmänvalvoja, joka voi tehdä mitä 

tahansa. Lupatasot määriteltiin komennolla ”authorization-attribute level numero”. Käyttä-

jälle piti vielä asettaa sallitut protokollat, joilla se pystyy yhdistämään kytkimeen. Protokol-

lat asetettiin komennolla ”service-type protokollannimi” tässä tilanteessa protokolliksi lisä-

sin telnet ja http. Lopuksi piti vielä asettaa VLAN:ille ip osoite. Tämä tapahtui ensin siirty-

mällä VLAN ”liitäntään” komennolla ”interface vlan-interface numero” ja komennolla ”ip 

address ip-osoite maski” lisättiin sille osoite, johon yhdistetään. (HP 2013). 

 

Kaiken tämän jälkeen web GUI ei toiminut. Kokeilin vielä poistaa tekemäni muutokset ja 

tehdä asiat uudelleen mutta GUI:in ei saanut ollenkaan yhteyttä. Tämä asia ei ollut kriitti-

nen, joten jatkan sitä sitten kun on aikaa. 

 

Viimeinen viikko meni oikein hyvin omasta mielestäni opin paljon uutta ja sain pidettyä 

aikatauluistani kiinni kuten myös pidettyä säännöllisiä ”liikunta” taukoja. Viikonaikana ei 

myöskään ehtinyt tulla ”burnout” tuntumaa sillä töiden jälkeen ei ollut ylimääräisiä henkilö-

kohtaisia menoja ja sain keskittyä päiväkirjan kirjoittamiseen ja pääsin rentoutumaan har-

rastuksien parissa. 
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4 Pohdinta ja päätelmät 

Aloittaessani päiväkirjan kirjoittamisen tuntui siltä, että kymmenenviikon pituinen päiväkirja 

olisi helppo homma. Mutta jo muutaman viikon jälkeen alkoi tulla ongelmia aikataulussa 

pysymisen kanssa. Aikataulu oli aika tiukka ja jos päiväkirjatyön olisi aloittanut aikaisem-

min olisi voinut pitää väliviikkoja kirjoittamisen kanssa ja säästyä ”uupumukselta”. Tämä ei 

ollut mahdollista sillä työt alkoivat vasta maaliskuussa ja kymmenen viikon pituisen päivä-

kirjan sai juuri ja juuri mahdutettua aikatauluun. 

 

Kehitystä on tapahtunut lähtötilanteeseen verrattuna aikataulujen ylläpidossa ja niistä 

kiinni pitämisessä. Tämä johtuu osittain siitä, että työnkuvaani ja vastuualueitani tarken-

nettiin ja pääsin keskittymään tarkemmin tiettyihin asioihin kuten palvelinten ylläpitoon ja 

varmuuskopiointi järjestelmiin. Tavoitteenani oli myös parantaa ajan hallintaani ja saada 

selviä tavoitteita joka viikolle ja joskus jopa työpäivälle.  

 

Harjoittelu jaksoni aikana olin Kansallisarkistossa myös mutta silloin työni oli enemmän 

reaktio- ja tarveperäistä, ja minulla ei ollut tarkasti määriteltyjä vastuualueita. Harjoittelun 

kannalta tämä oli ihan hyvä järjestely, sillä pääsin tekemään kaikennäköistä lähituesta, 

palvelintenhallintaan ja tietoverkkojen ylläpitoon. Opin samalla myös talon käytäntöjä ja 

tutustuin henkilöstöön. 

 

Huomattavaa kehitystä on tapahtunut myös itsevarmuudessani omien osaamis- ja vas-

tuualueideni alueella. Luottamus omaan asiantuntemukseeni on kasvanut ja osittain se 

johtuu oman osaamisen ja työn analysoimisesta päiväkirjatyön aikana. Viikkoanalyyseissa 

tuli tehtyä myös paljon uuden tiedonhankintaa, joka avusti luottamuksen ja asiantunte-

muksen kasvattamisessa. 

 

Kehitystä palvelinten ylläpidossa on myös tapahtunut. Minulla ei ole ennen ollut vastuuta 

palvelinten ylläpidosta, joten työ tuntui ensimmäisinä viikkoina haastavalta. Kun luottamus 

omaan osaamiseeni alkoi kasvamaan, asiat lähtivät liikkumaan myös sulavammin. En-

simmäiset viikot menivät varmuuskopiointi järjestelmään tutustumisessa ja fyysisten pal-

velinten tutkimisessa. Kun olin paremmin perillä vastuullani olevasta kokonaisuudesta ja 

olin tehnyt tarpeeksi taustatyötä lähdin uudistamaan ja parantamaan nykyistä palvelinym-

päristöä.  

 

Palvelinympäristön uudistamisen myötä tuli opittua myös ympäristön kartoitusta ja laittei-

den elinkaari asioita. Kartoitus tapahtui käymällä fyysiset laitteet läpi ja kirjaamalla tarpeel-

liset tiedot niistä ylös. Kartoitusta tehdessä tarkistin samalla myös mitä palvelimet sisälsi-
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vät, jotta voisin päätellä mitä niille voisi tehdä. Ympäristön uudistusta tehdessä tuli opittua 

lisää myös palvelinten elinkaari asioista kuten erityyppisistä huolto- ja ylläpitosopimuksis-

ta. Aikaisemmin en ole ollut paljoa tekemisissä palvelinräkkien kanssa, joten vanhojen 

palvelinten poistaminen räkeistä ja uusien lisääminen räkkeihin oli uutta. Uudistuksen pa-

rissa menee vielä helposti muutamia kuukausia ennen kuin tarpeettomat fyysiset palveli-

met ovat saatu pois käytöstä tai virtualisoitua.  

 

Viikkojen aikana tuli myös opittua paljon uutta Bacula varmuuskopiointi järjestelmästä. 

Bacula tai oikeastaan keskitetysti tapahtuva varmuuskopiointi kokonaisuudessaan ei mi-

nulle ennestään tuttua. Piti siis lähteä ihan perus asioista liikkeelle kuten missä kyseinen 

palvelu fyysisesti sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiksi. Onneksi kuitenkin KA:ssa oli 

henkilöitä, jotka osasivat saattaa minut aluille Baculan ylläpidosta.  

 

Ylläpito tapahtui tarkkailemalla Baculassa olemassa olevia varmuuskopioita ja lisäämällä 

uusia palvelimia varmuuskopioitavaksi kuten myös poistamalla vanhoja käytöstä poistettu-

ja palvelimia. Baculan käyttö tapahtui joko web pohjaisen käyttöliittymän kautta tai komen-

torivillä suoraan palvelimelta. Käytin komentoriviä uusien palvelinten lisäämiseen sillä tyk-

kään komentorivi pohjaisesta ylläpidosta enemmän. 

 

Virtualisoinnistakin tuli opittua uutta. Citrix XenServer, joka on tällä hetkellä KA käytössä 

ei ole ennen tullut vastaan. Vaikka yleistasolla virtualisointialustat ovat samanlaisia ja olen 

käyttänyt aika paljon Proxmoxia, Hyper-V:tä ja VMwarea silti tulee aina opittua jotain uutta 

uuden ohjelman käyttöönotossa. Tällä kertaa suurena erona oli se, että XenServer oli 

neljän palvelimen klusterina. Tämä ei vaikuttanut perustoimintaan sillä se oli järkevästi ja 

hyvin toteutettu kokonaisuus. Klusterissa olevat palvelimet jakoivat toisiensa kanssa re-

sursseja ja ne olivat kaikki yhdistettynä saamaan levypakkaan valokuiduilla.  

 

Uusia asioita opin myös Checkpoint palomuurin ylläpidosta ja miten erilaisia sääntöjä teh-

dään. Palomuuri itsessään taitaa olla Valtorin ylläpidossa mutta sinne tehtävät säännöt ja 

reititykset ovat ICT tiimin vastuulla. Asia, jonka kanssa meni kauan, että se jäisi ”lihas-

muistiin” oli NAT asetukset. Näiden kanssa sai aina taistella ennekuin ne toimivat vaikka 

olin kirjoittanut niiden tekemisestä ohjeen itselleni silti jotain jäi aina välistä. Checkpoint 

palomuurin kautta kulkee myös VPN yhteydet, joita työntekijät käyttävät. Käyttäjien teko 

oli ennen vastuullani mutta niiden tekeminen oli siirretty lomani aikana muiden vastuulle. 

 

Linux puolen DNS ja DHCP ylläpito oli myös jokseenkin uutta. DNS ja DHCP ylläpito ta-

pahtui kokonaan komentorivin kautta mutta asetukset ja periaate oli samantyyppistä kuin 
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Windows puolella, joten uuden oppimista tapahtui enemmän asetusten sijainnin löytämi-

sen kanssa. 

 

Yksi asia, joka on mainittuna nykytilanteen kuvauksessa, jota ei tullut tehtyä koko kymme-

nen viikon työjakson aikana ollenkaan oli Windows PowerShell skriptit. Näiden kanssa tuli 

jumpattua harjoittelujakson aikana jonkin verran mutta nyt työni keskittyi enemmän Linux 

puoleen, joten Windows ylläpito jäi vähille. Windows ylläpitoa tuli tietenkin myös tehtyä 

mutta se keskittyi suurimmaksi osaksi vain käyttöjärjestelmän asentamiseen. PowerShell 

käyttö jäi käyttäjien tietojen hakuun ja muutamien tietojen muuttamiseen manuaalisesti. 

PowerShell skriptien teko todennäköisesti lisääntyy, sillä olemme hiljalleen siirtymässä 

Novellista Windows domain kokonaisuuteen. 

 

Viikkojen aikana tuli myös ongelmia selkävaivojen muodossa. Nämä jatkuvat vielä mutta 

parantamalla ergonomiaa ja lisäämällä lyhyitä liikuntataukoja selkävaivat ovat menossa 

parempaan suuntaan. Yleinen ergonomia kotitoimiston puolella ei ole kauhean hyvä, joten 

siinä on parantamisen varaa vielä paljon.  

 

Jatkokehitys ideani kohdentuvat palvelinten hallintaan ja yleiseen tietoturvaan. Palvelimia 

hallitaan tällä hetkellä ”manuaalisesti” yksi kerrallaan. Suuri jatkokehitys/uudistus tähän 

voisi olla keskitetty hallinta. Keskitettyä hallintaa voisi suorittaa esim. SaltStack, Puppet, 

Ansible tai Chef ohjelmien avulla. Nämä ohjelmat ovat automaatioon ja keskitettyyn hallin-

taan käytettäviä ohjelmia. Ylläpito helpottuisi sillä palvelimia ei tarvitsisi erikseen käydä 

läpi ja tarkastaa ohjelmien versioita vaan ohjelmien versiohallinta tapahtuisi keskitetysti. 

 

SaltStack on minulle ennestään tuttu Tero Karvisen palvelinten hallinta kursseilta, joten se 

varmaan olisi helpoin ottaa käyttöön. SaltStack on python pohjainen keskitetyn hallinnan 

työkalu. Se on myös kevyt joten ”asiakas” laitteisiin ei pitäisi tulla ylimääräistä rasitusta 

(TechTarget 2018). SaltStack Enterprise versio on 2020 syksystä lähtien ollut VMwaren 

omistuksessa, joten yhteensopivuus ESXin kanssa pitäisi olla myös ”taattu” (VMware 

2021). SaltStack Enterprise versio perustuu avoimen lähdekoodin versioon, johon on lisät-

ty muutamia lisäosia kuten graafinen käyttöliittymä ja käyttötuki. Lisenssien tai käytöntuen 

hinnoittelua ei ole esillä julkisesti (TechTarget 2018). 

 

Kansallisarkistossa on ainakin kuutta eri käyttöjärjestelmää ja yli 70 palvelinta, joista suuri 

osa on virtualisoitu. Näiden ylläpito käy välillä tuskallisen tylsäksi ja palvelinten päivitys 

yksi kerrallaan ei vaikuta kauhean järkevältä. Saltin avulla saataisiin pidettyä palvelimet 

helpommin päivitettyinä ja samalla parannettaisiin yleistä tietoturvaa päivityksien muodos-

sa ja myös tarpeettomien palvelimille kirjautumisien vähentymisen muodossa.   
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