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Noval Networks Oy

• Suomalainen konsultointi- ja 
innovaatioyritys

• Perustettu v. 2000

• Riippumaton, velaton, AAA-
luokiteltu

Palvelutason sopimi

Auditoinnit

Valvonta ja mittaam

Vianrajaukset
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luokiteltu

• Erikoistunut 
palvelutasonhallintaan vaativissa 
ICT-ympäristöissä

• Asiakkaina keskisuuret ja suuret 
yritykset ja julkishallinnon 
organisaatiot, erityisesti 
terveydenhuoltosektori

Raportointi



Asiakkaitamme



Tyypillisiä haasteita

Kriittisimpiä tietojärjestelmiä:

potilastietojärjestelmät, röntgentietojärjestelmät, ...

HAASTEITA:HAASTEITA:

• Monitoimittajaympäristön hallinta

• Kriittisten tietojärjestelmien ongelmat

• Monimutkaisten palveluiden hankinta

• Palveluiden ja sopimusten mittaaminen ja valvonta

Ratkaisu voi olla Palvelutasonhallinnan parhaat käytännöt



Palvelutasonhallinta
Service Level Management, SLM

• Prosessi, joka hallitsee ja parantaa palvelutasoa 

osapuolten (Asiakas ja Toimittaja) välillä.

• Tarkoituksena säilyttää liiketoimintaa tukevien IT-

palvelujen hyvä laatutaso sekä vähitellen parantaa palvelujen hyvä laatutaso sekä vähitellen parantaa 

palveluiden laatua.

• Tavoite saavutetaan sopimalla palvelutaso, valvomalla, 

raportoimalla ja katselmoimalla IT-palvelujen tuloksia ja 

käynnistämällä toimenpiteitä, joilla estetään palvelutason 

heikkeneminen.

•Lähde: ITIL Käsikirja, itSMF
ITIL = Information Technology Infrastructure Library



Monitoimittajaympäristön

hallintahallinta



Joka palvelulla on monta toimittajaa

SLA-sopimukset

SLO-määrittely ja 
mittaaminen

SLM-prosessi

mittaaminen

SLM – Service Level Management (Palvelutasonhallinta)

SLA – Service Level Agreement (Palvelutasosopimus)

SLO – Service Level Objective (Laatumääreen tavoitearvo)

Liiketoiminnan 
asettamat 
vaatimukset

Sovellustason 
asettamat 
vaatimukset



Asiakaslausunto: Risto Laakkonen, 

HUS TLT

• ”HUSin kaltaisessa isossa ja jatkuvasti kehittyvässä 

ympäristössä on aika-ajoin tilanteita, joissa jonkin 

kriittisenkin järjestelmän toiminnassa voi olla häiriöitä. 

Vian rajaaminen on varsin usein haastavaa ja monitahoista.

• Vaativien kilpailutusprojektien ohella Noval Networks on • Vaativien kilpailutusprojektien ohella Noval Networks on 

useasti osoittanut kykynsä vianselvityksissä. 

• Yrityksen vahvuutena on selvittää  

ongelmatilanteet puolueettomasti, laaja-alaisesti ja 

systemaattisesti, jolloin vika on pystytty rajaamaan 

nopeasti ja tarkasti riippumatta siitä, onko kyseessä ollut 

esimerkiksi verkko-, varusohjelmisto- tai sovellusongelma. 

” Risto Laakkonen, HUS TLT



Kriittisten

tietojärjestelmientietojärjestelmien

ongelmat
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Kriittisten 

tieto-

järjestelmien 

ongelmat

Kaupunki A

Päätaso

Toimipistetaso

RIS / PACSRIS / PACS

•RIS (Radiology Information 

System): Terveydenhuollon 

radiologian osaston tarpeisiin 

kehitetty ohjelmistokokonaisuus

•PACS (Picture Archiving and 

Communications Systems): 

Terveydenhuollon kuva-

aineistojen arkistointi- ja 

käsittelyjärjestelmä.

Kaupunki DKaupunki CKaupunki B

Detaljitaso Pakettihäv.
Laitteiden 

päälläolo Viive Kuormitus

Palvelujen ja

prosessien

päälläolo
Vasteajat

Toimittaja-

seuranta

Laite-

toimittaja
Sovellus-
toimittaja

Oman IT:n

vastuualue

…

…
Tietoliikenne Palvelimet



Asiakaslausunto: Taimo Saarinen, 

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri

• ”Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käyttää Noval NetEye -

ratkaisua tietoliikenneverkon ja siihen liittyvien laitteiden 

sekä palvelinten valvontaan. Ratkaisulla seurataan osittain 

myös sovellusten ja palveluiden, kuten röntgen-osaston 

RIS/PACS-järjestelmän toimintaa.  

• Valvontaratkaisu on ollut varsin yksinkertainen käyttää ja 

sillä on nopeasti pystytty paikantamaan ongelmakohtia. 

Erityisesti virka-ajan ulkopuolella päivystäville 

varallaolijoille järjestelmästä on ollut hyötyä, kun 

päivystäjä harvoin on varsinainen tietoliikenneasiantuntija. 

Atk-päällikkö saa valvonnasta helposti myös 

järjestelmittäin tuotettua käytettävyysraportteja.” 

(Taimo Saarinen, Atk-päällikkö, Kanta-Hämeen 

Sairaanhoitopiiri)



Monimutkaisten

palveluiden hankintapalveluiden hankinta



Onnistuneen ICT-kilpailutuksen 

kulmakivet

• Omien tavoitteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja 
kuvaaminen.

• Tuntemus markkinoilla olevista tekniikoista ja 
ratkaisuista.

• Palvelun elinkaari huomioidaan jo • Palvelun elinkaari huomioidaan jo 
kilpailutusvaiheessa.
• Kilpailutushetken tarpeet ja yksityiskohdat todennäköisesti 
muuttuvat sopimuskauden aikana.

• Hankinnan sisällön kuvaaminen ja vaatimusten 
mitoitus.
• Toimittajien tulee tietää mitä asiakas haluaa.

• Hinta-laatu –asettelu.



ICT-palvelun hankkimisen 

erityishuomioita

• Palvelun hankinnassa huomioidaan kokonaiskustannukset 
ja liiketoiminnan erityispiirteet.

• Hankinta tulisi suorittaa etupainotteisesti.
• Suunnittelu, määrittely, tarpeiden huomioon ottaminen.• Suunnittelu, määrittely, tarpeiden huomioon ottaminen.

• Hankinnan esivalmistelujen yhteydessä voidaan punnita 
nykyiset toimintamallit ja tekniikat.
• Vältetään vanhat virheet.

• Ei osteta jo valmiiksi vanhentunutta tekniikkaa.

• Ei pakoteta toimittajaa muuntumaan omien toimintamallien 
mukaiseksi, mikäli olemassa oleviin toimintamalleihin ei olla 
itsekään tyytyväisiä.



Novalin kilpailutuksissa 

huomioitavia asioita
• Palvelutasosopimus

• Laatuluokat, tavoitearvot, sanktiointi, proaktiivisuus, 
operatiivinen valvonta

• Palvelutasonhallinta
• Valvonta, raportointi, poikkeamien seuranta

• Ratkaisun tekninen suunnittelu
• Asiakkaan tavoitetila ja erityisvaatimukset

• Eri käyttäjäryhmien profilointi

• Vertailukelpoiset tarjoukset
• Hinta-laatu (kokonaistaloudellisuus)

• Ei-tekninen palvelu
• Yhteydenottopiste, jatkuvat palvelut, yhteistyö 3. osapuolien ja 
asiakkaan kanssa.



Mehiläinen

• Konsultin valinta oli Mehiläiselle helppoa, koska 

yritys on tehnyt Noval Networksin kanssa yhteistyötä 

jo vuosia. 

• ”Kilpailutus sujui Noval Networksin asiantuntijan 

sparraamana täsmällisin määrittelyin, mikä sparraamana täsmällisin määrittelyin, mikä 

helpotti tarjousten vertailua ja lopullisen ratkaisun 

tekemistä. Asetettuihin tavoitteisiin päästiin ja 

verkon nykyaikaistamisen lisäksi saavutettiin 

erittäin merkittäviä kustannussäästöjä aiempaan 

verrattuna".

ICT-kehitysjohtaja dos. Kari J. Antila, Mehiläinen



Palveluiden ja sopimusten 

mittaaminen ja valvontamittaaminen ja valvonta



Noval NetEye valvonta- ja mittaustyökalut 

palvelutasonhallintaan

Valvonta
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Valvottavat asiat ICT-ympäristössä
• Tietoliikenneverkko

• Liittymien ja aktiivilaitteiden päälläolo

• Verkon suorituskyky (viive, viipeen vaihtelu, läpäisykyky, 

pakettihävikki…)

• Kapasiteettimittaukset

• Verkon topologian muutokset

• Linjojen virheily sekä todelliset linjanopeudet

• Dupleksisuusvirheet• Dupleksisuusvirheet

• Tietoliikenneverkon tietoturvallisuus

• jne.

• Palvelimet
• Palvelinlaitteiden päällä olo

• TCP/UDP –porttien päällä olo

• Palvelinlaitteiden kapasiteetinvalvonta (CPU, muisti, levyn käyttö…)

• Lämpötilat (esim. prosessorin tai emolevyn lämpötila)

• Palvelinlaitteiden lähettämien syslog-viestien analysointi

• Levyohjaimen tiedot

• jne.



Valvottavat asiat ICT-ympäristössä

• Sovellukset
• Sovelluksen käyttämien porttien päällä olo (esim. SMTP-portti 25)

• Prosessien päällä olo sekä niiden aiheuttama kuormitus

• Sovellusten vastausajat

• Tietokantojen vastausajat

• Levyn luku-/kirjoitustestaus

• Kirjautumispalveluiden testaukset
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• Kirjautumispalveluiden testaukset

• Sisällönvalvonta

• jne.

• Loppukäyttäjän näkökulma
• Loppukäyttäjän kannalta tärkeintä on palvelun moitteeton 

toimivuus, oikea sisältö sekä palvelun vasteaika

• Aktiivimittaus: keinotekoinen käyttäjän simulointi

• Passiivimittaus: haluttujen asioiden mittaaminen oikeasta 

datavirrasta
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Palveluiden 

ja sopimusten 

mittaaminen 

ja valvonta

Kaupunki A

Päätaso

Toimipistetaso

RIS / PACSRIS / PACS

Kaupunki DKaupunki CKaupunki B

Detaljitaso Pakettihäv.
Laitteiden 

päälläolo Viive Kuormitus

Palvelujen ja

prosessien

päälläolo
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Palvelutasonhallintaa käytännössä

44
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Korjaava toimenpideEpäonnistunut korjaus

Palvelupoikkeama (Incident)

Status Trend



Noval TopCare SLM-käytäntö

• Noval Service Level Manager

• SLM-laatupalaverikäytäntö

•Noval TopCare raportit, seuranta- ja kehityspalaverit

• Käyttäjäpalaute

• Toimittajien raportit

• Ylläpitäjien huomiot

• NetEyen mittaustiedot

ICT-

palveluiden 

laadun • NetEyen mittaustiedot

• Projektit

� Merkittävien poikkeamien identifiointi 

� Poikkeamien analysointi

� Ehdotukset parannustoimenpiteiksi

� Toimenpiteiden seuranta

�Sanktioitavuus

laadun 

parantaminen

Jatkuva parantaminen

Noval Networks Best Practice



Esimerkki 

operaattorin 

SLA:n Käytettävyys ilmoitetaan SLA:n 

toteutumisen 

seurannasta

Käytettävyys ilmoitetaan 

esim. per liittymä 

ja yhteensä



Asiakaslausunto: Eero Viitanen, 

Kirkkonummen kunta

• NetEye-valvonnan avulla pystyimme osoittamaan ope-

raattorillemme, että kriittisen tietoliikenneyhteyden 

nopeus ei vastannut tilattua ja jo pitkään laskutettuakin. 

• Operaattori palautti mukisematta tilatun ja todellisen 

nopeuden hintaeron, joka oli enemmän kuin koko NetEye-nopeuden hintaeron, joka oli enemmän kuin koko NetEye-

järjestelmän hankintakustannus. Lisäksi nopeus saatiin 

nostettua tilatulle tasolle. 

• Jokainen uusi tietoliikennelinja testataan NetEyen avulla 

ennen työn hyväksymistä. Lisäksi NetEye on ollut 

luotettava tuote ja yhteistyö Noval Networksin kanssa on 

toiminut hyvin.” (Eero Viitanen, Järjestelmäasiantuntija, 

Kirkkonummen kunta)



Asiakaslausunto: Jorma Väänänen, 

Iisalmen kaupunki

• Iisalmen kaupunki otti vuonna 2004 Noval NetEyen käyttöön 

kaupungin verkkojen ja IT-infran valvonnassa. Järjestelmällä 

valvotaan kaupungin tietoliikenneyhteyksiä, verkkoa ja 

palvelimia. Vikatilanteiden nopean havaitsemisen lisäksi 

järjestelmän avulla pystytään myös ennaltaehkäisevästi 

havaitsemaan monia ongelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi havaitsemaan monia ongelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi 

tietoliikenneyhteyksien ja palvelimien kuormitus- ja 

kapasiteettiongelmat.

• ”Järjestelmän käyttöönotto oli nopea, käyttö selkeää sekä 

valvonnan laajentaminen ja syventäminen on ollut helppoa. 

Viimeisin valvonnan laajennus ohjattuine hälytyksineen on ollut 

konesalin ympäristöolosuhteiden valvonta, mikä täydentää ja lisää 

kriittisten järjestelmiemme toimintavarmuutta” (Jorma 

Väänänen, Tietohallintopäällikkö, Iisalmen kaupunki)



Haaste

Ratkaisu on Novalin 

- Monitoimittajaympäristön hallinta

- Kriittisten järjestelmien ongelmat

•Onko haasteesi:

Ratkaisu on Novalin 
Palvelutasonhallinta!

- Kriittisten järjestelmien ongelmat

- Monimutkaisten palveluiden hankinta

- ICT-palveluiden valvonta ja mittaaminen



Noval Networksin tarjonta

Palvelutason sopimiset
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Kiitos

Kysymyksiä?

Palvelutason sopimiset

Auditoinnit

Valvonta ja mittaaminen

Vianrajaukset
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Erkki Tuomi

Noval Networks Oy

Toimitusjohtaja

erkki.tuomi@novalnetworks.com

Raportointi


