
                                                      
 
 

kysymys 
y=yleinen 
1=rooli 
2=SLA sisäl-
tö 
3=Arvosana 

kommentti 

y Esimerkki:  
Asiakas ostaa tietyn merkistä työasemaa, jossa pyörii tietyn mallinen käyttöjärjestelmä, 
jossa on monen eri toimittajan sovelluksia, käyttää kiinteistön kaapeloimaa tietoverk-
koa, tilaa operaattorilta verkkoyhteyttä, toiselta toimittajalta alustapalvelun, kolman-
nelta sovelluksen joka käyttää tietyn merkkistä palvelinkäyttöjärjestelmää, alustapalve-
lua, tietokantapalvelua ja levypalvelua, asiakkaan oma henkilöstö huolehtii pääkäyttäjä-
tuesta ja käyttäjätuki ostetaan toimittajalta. 

Asiakkaan käyttäjä valittaa ohjelman hitautta käyttäjätukeen, joka ei löydä vikaa. Tästä 
turhautuneena asiakkaan loppukäyttäjä lähestyy tietohallintoa, joka reklamoi palvelun-
tarjoajaa SLA:n rikkomisesta.  

Kysymykset: 
1) Ketä palveluntarjoajaa asiakas reklamoi hitaudesta? 
2) Minkä perusteella reklamaatio tehdään? 
3) Kenellä on vastuu vianselvityksestä ja mahdollisista viankorjauksista? 
4) Mikä on todennäköisyys että asiakas saa korvaukset käyttäjänsä huomaamasta hi-
taudesta? 
5) Mikä on aikajänne joka menee vian korjautumiseen? 

Myönnän että yo. kysymyksistä osa on ns. kompakysymyksiä, mutta eikö tilannekin ole 
aika haasteellinen? No mitä ne oikeat kysymykset sitten olisivat? 

A) Miten valitset palveluiden osatoimittajat niin että vastuut saadaan edes osapuilleen 
selville? 

B) Miten valitset ostamasi palvelun mitattavat suureet siten että saat oikeaa käyttö-
kelpoista tietoa palveluiden käytettävyydestä? 

C) Miten hyödynnät mittauksien tuloksia ohjaamaan palveluntarjoajien toimintaa ja 
viankorjausta siten että palvelu olisi mahdollisimman hyvin käyttäjiesi käytettävissä. 

D) Miten saat palveluntarjoajat tekemään yhteistyötä vianselvityksessä. 

No mitä ne oikeat vastaukset sitten olisivat? Tätä olen yrittänyt hahmottaa viimeiset 12 
vuotta enemmän tai vähemmän aktiivisesti sekä ostajan että palveluntarjoajan palve-
luksessa, eikä vielä ole auennut. 



On-off tilanteet on vielä kohtuullisen helppoja mitata, tosin riippuen kerroksista käyttä-
jän ja viimeisen komponentin välillä voi sekin muuttua haasteelliseksi. Parhaimmillaan-
kin SLA:lla on oman kokemukseni mukaan vain hienoinen ohjaava vaikutus eri toimijoi-
den toimintaan. 

Ennakoivien toimien määrämuotoistamisesta, kuten suunnittelu, muutoshallinta, testa-
us… ovat usein paljon tehokkaampia palvelun laadun parantajia. Reagoivista vianselvi-
tyksen koordinointi ja asiakkaiden sekä toimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittäminen 
ovat ehkä tehokkaimpia. 

Pahoittelen että tuli pitkä vastaus, mutta oli mielenkiintoista hieman itsekin siirtää näitä 
ajatuksia tekstimuotoon. Toivottavasti muilta löytyy vielä paljon parempia näkökulmia 
asiaan. 

y Ensinnäkin, SLAiden yleisin rajausongelma on sellainen, että palveluntarjoaja mittaa ne 
konesalinsa sisältä. Jolloin osa todellisista ja käyttäjiä haittaavista ongelmista jää mitta-
rissa näkymättä.  
  
Toiseksi, 999-prosenttien laskeminen on epäselvää. Parempi olisi joku käytännönlähei-
nen palvelutason kuvaus, jossa tarjoaja uskaltaisi kirjoittaa esim ”palveluamme päivite-
tään kerran kuukaudessa siten, että ilmoitettu palvelukatko on enintään 10 minuuttia, 
ja sen lisäksi yllättäviä käyttökatkoja on enintään kolme kertaa vuodessa, enintään 15 
minuuttia per katko” 
  
Sitä paitsi, tämä on oikein hyvä kyselyn aihe! 

y Toimittajat pyrkivät kytkemään SLA:t teknisiin komponentteihin taikka osapalveluihin. 
Asiakkaan näkökulmasta keskeistä mittareissa ja SLA:ssa on kokonaispalvelun käytettä-
vyys liiketoiminnalle 

y Ikävä kyllä suuri osa SLA:sta tuntuu mittaavan jotain mistä saadaan kivoja käppyröitä, ja 
taustalla paljon legacy-ajattelua…. ”koska tätä on aina mitattu”.  
 
Ei ymmärretä, että se mitä ja miten mitataan vaikuttaa suoraan tapaan jolla palvelua 
tuotetaan, ja välillä tehdään ihan suoraan hallaa palvelulle palkitsemalla vääristä asiois-
ta, ja rankaisemalla hyvää työtä (esim. ”first time fix”-yliarvostaminen SD:n mittaukses-
sa sen sijaan että Problem Management tunnistaisi tehokkaasti toistuvia ongelmia). 
SLA-mittareita ei nähdäkseni uusita, eikä edes kyseenalaisteta oikein millään aikavälillä, 
vaan niihin suhtaudutaan sopparin kirjoittamisen jälkeen juridisina pyhinä totuuksina.  
 
En ole vielä kertaakaan nähnyt SLA:ta jossa mitattaisiin myös asiakkaan vastuulle kuulu-
via asioita (esim. eskalaatiotilanteen päätöksentekonopeus jne), vaikka tälle olisi paljon 
tarvetta.  
 
Hyvän SLA:n tulisi ohjata sopimuksen molempia osapuolia optimaalisen tuloksen ai-
kaansaamiseksi.  

y SLA:den olisi tarkoitus ohjata työntekoa, mutta käytännössä tämän kanssa on vähän niin 



ja näin. Myöskään loppukäyttäjää SLA:t eivät tietenkään kiinnosta yhtään. SLA:t myös 
ohjaavat palvelun tuottamista ja keskustelua asiakkaiden kanssa pahimmassa tapauk-
sessa väärään suuntaan. 

y Olemme myös sisäinen palvelujen toimittaja. Yhden asiakkaan vaatimuksesta laadimme 
vuosia sitten SLAn. Työläs tehdä, työläs käyttää, hyöty näkymätön, joten luovuimme 
siitä muutaman vuoden käytön jälkeen. Suosittelen vain suurille organisaatioille tai sit-
ten pitäisi olla tosi yksinkertainen malli. 

y Olen juuri kilpailuttamassa palvelun toimittajia, joten vastaukset ovat siltä pohjalta, mi-
kä on tavoitteeni uuden toimittajan kanssa, joten ne ovat hieman "ideaaliset". Nykyiset 
SLAt ovat sellaiset, joilla ei oikein tee mitään (varsin vanha ulkoistussopimus käytössä 
tällä hetkellä). 

1 Tosin meillä asiakas sanelee SLA:t ja me katsomme voimmeko täyttää ne. Jos emme voi 
on vika tietenkin meissä. SLA on aika usein mukana jo asiakkaalta tulevassa tarjous-
pyynnössä, tai ainakin osa SLA vaatimuksista. 

1 Edustan palvelun käyttäjää mutta laadin itse SLAt ja toimittajan tulee sitoutua niihin, 
tätä vaihtoehtoa ei ollut. En siis anna palvelun toimittajan niitä itse määritellä 

2 Tekniset asiat tulevat aika pitkälti kaavoista ja käytettävyydestä, asiakkaat tosin vaativat 
myös työhön ja hallintaan = ihmistyöhön melko tiukkoja SLA-aikoja. 

2 Sekä a ja b, työn alla b käyttöönotto. Haasteena järjestelmäkeskeisyys, ei siis ajatella 
palveluita.  

2 Palvelin ja tietoliikenne mittarit mittaavat rautapuolen asioita 
Service Desk (incident ja request) mittareilla pyritty mittaamaan käyttäjien näkökul-
maa.  Osa mittareista kyllä epäonnistuneita kun mitataan esim. työn aloittamista eikä 
työn valmistumista.   

2 availability, usability /service promises 

2 SLAita luetaan tarkkaan ja niistä ei saa poiketa alaspäin 

3 Arvosana = 8 . Toimii teknisessä mielessä hyvin mutta välillä tuntuu siltä, että asiakkaat 
vaativat Mersun mutta ovat kuitenkin vain valmiita maksamaan Nissanista niin henkilö-
resurssien kuin teknisen infran osalta. 

3 Niissä, missä on liiketoimintalähtöisesti 8, muissa 5-6. 

3 säätämällä edellytykset kyllä parempaan. Yleensä esteenä toimittajan kyvyttömyys 
(~haluttomuus) toteuttaa haluttuja parempia mittareita. 

3 Mittareissa kiinnitetään liian vähän huomiota asiakkaan ja toimittajan väliseen todelli-
seen yhteiseen näkemykseen palvelusta (Palvelutasosta sopiminen).  Mittarit on tehty 
kuristamaan toimittajaa ja kilpailunäkökulmaan. Sanktioilla liian iso merkitys, toimittaja 
haluaa määritellä pienet sanktiot, kun joka tapauksessa joutuu maksamaan, asiakas ha-
luaa sanktioilla alennusta palveluun, eikö pääasia pitäisi olla sanktiot ohjaavassa vaiku-
tuksessa palveluun.  
 
SLA:t liikaa myyjien ja tietohallinnon työkaluja.  Loppukäyttäjien eli asiakkaiden odotuk-
set ja palvelutuottajien näkemykset pitäisi saada enemmän mukaan.  

3 Kommentteja kohtaan kolme (annoin arvosanan 7): 
- SaaS-tarjontaa ei ole ollut vielä kovin pitkään; alkupään sopimuksissa sekä palvelun-



tarjoaja (me) että ostaja (asiakas) eivät välttämättä ole ymmärtäneet kaikkea mitä 
ovat sopimassa – ja näiden osalta on sitten haasteita tuotannossa 

- myös termeistä voi olla erilaisia käsityksiä toimittajalla ja asiakkaalla (sopimusten 
laatimisessa heikkous, vrt alkuajan sopimukset) 

selkeästä ja yksiselitteisestä SLA:sta huolimatta asiakkaalla saattaa olla eri (suuremmat) 
odotukset kuin mihin SLA toimittajan velvoittaa. 

3 mitataanko oikeita asioita? Pitäisikö enemmän miettiä käyttäjäkokemaa, kuin kylmää 
mittaria 

3 erittäin hyvä prosessien ja priorisoinnin työkalu, asiakas myös mielellään maksaa tästä 
3 meillä aloitti uusi toimittaja ja joulukuun alusta oli määrä SLAiden toimia ja näin on J  

 


