
Kuinka hankkia 
oma palvelin?



Palvelin voi toimia keskitettynä säilytyspaikkana kaikille yrityksen käyttämille 
ohjelmistoille ja tiedostoille, sekä helpottaa käyttäjien toimintaa yrityksen 
verkossa. Kaikkien yrityksen verkon työasemien on mahdollista käyttää palve-
limella olevia yhteisiä sovelluksia, tiedostoja, palveluita ja resursseja.

Esimerkkejä

• Tiedostopalvelin
• Sähköpostipalvelin
• Tietokantapalvelin
• www-palvelin
• Sovelluspalvelin
• Yhdistelmä erilaisia palvelimia,  

esimerkiksi tietokanta- ja www-palvelin

Palvelin käsittelee suuria tieto- ja käyttäjämääriä, joten se eroaa toteutusta-
valtaan tavallisesta työasemasta merkittävästi. Palvelimella on usein yrityksen 
toiminnan kannalta kriittisiä tietoja ja sovelluksia, joten on elintärkeää että 
palvelin toimii oikein, ja käyttökatkot jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Mikä on palvelin ja 
mitä se tekee?

Palvelin on yrityksen verkkoon yhdistetty laite, jonka tarkoitus on tarjota  
palveluja ja resursseja kaikille samaan verkkoon liitetyille muille laitteille, 
kuten tietokoneille, tulostimille, valvontakameroille jne. 



Pilvipalvelu vai  
oma palvelin?

Monet ratkaisut voidaan siirtää ulkoisilta toimittajilta ostettaviin pilvipal-
veluihin. Toimintoja ja tietoja voidaan käyttää internetin välityksellä mistä 
tahansa. 

Oma palvelin sijaitsee omassa tai vuokratussa konesalissa, ja  
toiminta voidaan rajata sisäverkkoon tai toimivaksi internetin  
välityksellä. Tarvittaessa yrityksen oma konesali voi hyödyntää myös  
ulkopuolisen kumppanin kapasiteettia, jolloin puhutaan hybridipilvestä. 

Pilvipalvelu

• Voi olla halvempi vaihtoehto, jos käyttö on vähäistä tai pilvipalvelun edut 
ovat korostuneesti käytössä

• Hinnoittelu ja hintamuutokset pilvipalvelun tarjoajan päätettävissä
• Nopea ja helppo tehon ja kapasiteetin skaalautuvuus
• Vaatii nopeat internetyhteydet, erityisesti suuria tiedostoja liikuteltaessa
• Data voi sijaita tuntemattomassa paikassa

Oma palvelin 

• Yritys ei ole riippuvainen ulkopuolisesta tahosta 
• Oma palvelin voi tulla pidemmällä aikavälillä halvemmaksi kuin pilvipalvelu
• Oman tiedon ja kapasiteetin hallinta
• Nopea, toimii tarvittaessa sisäverkossa
• Yrityksen on investoitava palvelinlaitteeseen ja -ohjelmistoon, muihin liitty-

viin laitteisiin, palvelinkaappiin, sekä tarvittaessa asianmukaiseen  
palvelintilaan, tai vuokrattava tila

• Yrityksellä on oltava, tai sen on palkattava joku riittävän kokenut ja  
ammattitaitoinen taho huolehtimaan kaikista palvelimeen liittyvistä asioista



Huomioi ainakin seuraavat asiat:

• Valitse erityisesti palvelimeksi tarkoitettu laite, tavallinen työasema ei 
kelpaa

• 24/7 -käyttöön soveltuva laite
• Palvelimen käyttötarkoitus
• Sovelluksien, ohjelmistojen ja palveluiden vaatima kapasiteetti
• Kapasiteetin laajennusmahdollisuudet kasvavia tulevaisuuden tarpeita 

varten
• Oman palvelimen ylläpitäminen vaatii laajempaa asiantuntemusta, kuin 

esimerkiksi työasemien ylläpito, esimerkiksi varmistus ja sähkönsyöttö 
pitää suunnitella tarkoituksen mukaisesti

• Palvelimen vaatimat tilat ja kulunvalvonta
• Tiedon varmistus ja tietoturva
• Päivitykset
• Riittävät yhteydet ja ylläpito
• Huolto ja vikatilanteiden minimointi
• Toipumissuunnitelma

Mitä oman palvelimen 
hankinnassa ja ylläpi-
dossa on huomioitava?



Palvelimen  
hankintatapoja

Omatoiminen hankinta ja ylläpito

Päädyttäessä omatoimiseen palvelimen hankintaan ja itsenäiseen ylläpitoon, 
on yrityksessä oltava riittävä asiantuntemus palvelimen asentamisesta ja yllä-
pidosta. Usein se tarkoittaa, että yrityksellä on palvelimen ylläpitoon palkattu 
henkilö.

Kumppani huolehtii palvelimen asennuksesta ja  
ylläpidosta

Palvelimen ylläpitosopimuksessa kumppani huolehtii sopimuksen mukaan 
palvelimen asennukseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Sopimus voi kattaa 
valitut osa-alueet, kuten oikean ratkaisun valinta, asennukset, ylläpito, tilat, 
tai kaiken palvelimen toimintaan liittyvän. Palvelimen voi myös vuokrata.

Avaimet käteen -palvelin

Oma palvelimesi toimii kuten ”oma pilvipalvelu” kiinteällä  
kuukausikustannuksella. Kumppani huolehtii kaikkeen  
palvelinkokonaisuuteesi liittyvästä yhteistyössä alan  
johtavien toimittajien kanssa. 

• Saat käyttöösi juuri sopivan laitteiston ja yhteydet
• Vikatilanteet ennaltaehkäistään säännöllisillä päivityksillä ja  

tarvittaessa huolto järjestyy sopimuksen mukaan nopeasti
• Tietosi ovat turvassa ja säännöllisesti varmistettu
• Palvelintilat ja yhteydet ovat asianmukaiset, tarvittaessa  

kumppanin tila
• Saat palvelimen kiinteillä kuukausittaisilla kustannuksilla

Kuinka voimme 
auttaa?



Millainen on hyvä 
ylläpitosopimus?

Sopimalla asiat tarkasti etukäteen, kumpikin  
osapuoli tietää miten asiat sujuvat.

• Selkeä ja täsmällinen kuvaus tarjottavasta palvelusta ja sen sisällöstä
• Ylläpitoon sisältyvät palvelut ja asiat liittyen

• perusylläpitoon
• tietoliikenteeseen
• palvelimiin
• muihin tehtäviin 

• Erillisellä lisähinnalla laskutettavat palvelut
• Mitkä palvelut kuuluvat ylläpitosopimuksessa  

sovittuun kuukausikustannukseen
• Mistä palveluista pitää maksaa erikseen 
• Vasteajat vikatilanteissa
• Ylläpidon palvelunlaadun mittaaminen
• Palvelun käynnistys ja aikataulu
• Sopimusehdot, joita kumpikin sopijaosapuoli 

sitoutuu noudattamaan
• Säännölliset palaverit, joissa katsotaan, mitä on tehty, miten ympäristöä 

voidaan kehittää ja toimintaa parantaa - sekä päivitetään tarvittaessa 
sopimusta

Yritys Oy
Ylläpitosopimus



Kartoitustyökalut  
auttavat mitoituksessa

IT-ympäristöjen kuormituksen mittaamiseen voidaan 
käyttää kartoitustyökalua. 

Työkalu mittaa mm. seuraavia asioita, ja tarjoaa ehdotuksen tarvittavasta  
kokoonpanosta.

• Kuormitus
• Verkon nopeus
• Laitteiston nopeus 
• Muistin käyttö

Mitä hyötyä työkalusta on?

• Korvaa “mutu” -mitoitukset ja  
työläät manuaaliset prosessit

• Alentaa kustannuksia ja vähentää 
ylimitoituksen riskiä

• Paremmin asiakkaan tarpeeseen 
osuva ratkaisu



Tulevaisuuden  
näkymiä

Digitalisaatio etenee vauhdilla ja se nopeuttaa tie-
don kulkua ja hyödynnettävyyttä, sekä luo mahdolli-
suuksia uusiin innovaatioihin.

Tulevaisuudessa kerättävän tiedon merkitys kasvaa entisestään, ja siitä muo-
dostuukin yksi keskeisimmistä menestyksen tekijöistä. Tiedon avulla rakenne-
taan uusia mullistavia tuotteita ja palveluita, jotka vaikuttavat suuresti elä-
määmme sen jokaisella osa-alueella.

Palvelinjärjestelmien teknologian ja toteutustapojen kehittyessä käyttöönotto 
helpottuu ja nopeutuu, ja järjestelmät pystyvät yhä nopeampaan käyttäjien 
palveluun. Samalla ylläpitokustannukset putoavat. Hankintatavat monipuo-
listuvat, ja pienimmätkin yritykset voivat hyödyntää teknologiaa kustannuste-
hokkaasti.



Kiitos  
mielenkiinnostasi!
Lisätietoa saat lähimmästä Data Group -liikkeestäsi, 

sekä

• datagroup.fi
• palvelupaketti.fi
• shop.datagroup.fi

http://datagroup.fi
http://palvelupaketti.fi
http://shop.datagroup.fi

