
Pilven helppous on petollista 
– hallinta usein hukassa
Pilvipalveluiden hankinta on petollisen helppoa. Palvelut saa 
käyntiin tuossa tuokiossa, mutta sitten alkavat usein ongelmat, 
joita on vaikea korjata. Ratkaisu on tehokas, mutta se vaatii 
osaamista. Niin yritysten kuin julkishallinnon organisaatioidenkin 
kannattaa rakentaa pilvistrategia ja siihen liittyvä hallintamalli.

Tilanne on tuttu monessa organisaatiossa. Toiminnan tueksi 
tarvittaisiin uusi it-palvelu. Ei hätää, senhän saa hankittua 
helposti pilvestä. Palvelu saadaankin nopeasti pystyyn ja kaikki 
ovat tyytyväisiä. Jossain vaiheessa aletaan kuitenkin törmätä 
hankaluuksiin. Kun asiaa ryhdytään selvittämään, todellisuus 
iskee vasten kasvoja.

Käy ilmi, että pilvipalvelun tietoturvaa ei ole loppuun asti 
mietitty. Samoin on käyttäjähallinnan laita. Kukaan ei ole miet-
tinyt, ketkä palvelua saavat käyttää ja mitä tietoja he pääsevät 
käsittelemään. Yhtä epäselvää on, miten kustannukset jaetaan. 
Pilvipalvelusta tulee yksi melkoisen suuri lasku, mutta kenellä-
kään ei ole tietoa, kuka on aiheuttanut millaisiakin 
kustannuksia.

Jos tällaisia perusasioita ei ole hoidettu kuntoon alussa, niitä on 
todella vaikea muuttaa jälkikäteen. Tilanne on vähän saman-
lainen kuin autoilijalla, joka yrittää ostaa vakuutuksen kolarin 
jälkeen. Joissain yrityksissä on jopa päädytty aloittamaan työ 
alusta ja rakentamaan pilviympäristö kokonaan uudelleen.

Pilven hallinta tarvitsee 
strategian
Pilvipalveluja on monesti myyty väärällä tavalla. Sanotaan, että 
kaikki on helppoa ja hauskaa – ja niin onkin, jos ei välitetä juuri 
mistään. Pilvipalveluiden käytöllä voidaan toki saavuttaa 
valtavia hyötyjä, mutta ensin pitää huolehtia perusasiat 

Monipilvi
Yhdistävä
Älykäs
Muuntautuva

Vesa Mäntylä
Senior Cloud Advisor
Fujitsu Finland Oy



kuntoon siinä missä perinteisessäkin it:ssä. Tässä suhteessa 
pilveä kannattaa ajatella yhtenä konesalina muiden joukossa.

Ainoa tapa selvitä kuiville on kunnollinen pilvistrategia. Siinä 
on tärkeä huomioida useita erilaisia asioita. Ensinnäkin tarvi-
taan hallintamalli pilvipalvelujen hyödyntämiseen. Siinä 
esimerkiksi määritellään, millaisia tietoturvajärjestelyjä, palo-
muurisääntöjä ja muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita 
tarvitaan. Jos tätä ei tehdä, pilvipalveluun voi jäädä hyökkä-
ysten mentäviä reikiä, joista aiheutuu vakavia ongelmia.

Pilvipalveluihin tarvitaan myös asiallinen pääsynhallinta, jossa 
määritellään kuka pääsee käsiksi mihinkin tietoihin. Pilvessä 
voidaan käyttää myös tageja eli tunnisteita, joilla merkitään 
kenelle palvelut ja resurssit kuuluvat. Tämä mahdollistaa 
kustannusten fiksun seuraamisen ja kohdistamisen.

Monipilvi vaatii  
kokonaisuuden hallintaa
Järkeistämistä ei kannata kuitenkaan lopettaa tähän. Elämme 
monipilvien aikaa, jossa käytännössä kaikki organisaatiot 
käyttävät useita eri pilvipalveluita. On siksi tärkeää luoda 
laajempi kokonaisstrategia erilaisten pilvipalveluiden 
käyttöön.

Useimmiten on järkevää muodostaa yritykselle oma palveluka-
talogi, jossa määritellään, mitä pilvipalveluja käytetään ja 
millaisia palveluja niissä voidaan ottaa käyttöön. Strategiassa 
määritellään myös, ketkä saavat ostaa palveluja, kuka hyväksyy 
hankinnat ja miten kustannuksia jaetaan ja seurataan. Pilven 
käytössä asiat tapahtuvat niin nopeasti, että tällaiset erittäin 
tärkeät asiat kannattaa miettiä etukäteen.

On hyvä myös pohtia, mitä tehdään, jos palvelun käyttö lopete-
taan. Miten pilvessä olevat datamassat saadaan sieltä järkevästi 
pois, ja miten varmistetaan, että data ei jää palveluun kummit-
telemaan? Se ei välttämättä olekaan ihan yksinkertaista, mutta 
näihinkin asioihin löytyy toimivat ratkaisut.

Yksi pilven monista eduista on se, että tarvittavat hallinnan 
työkalut ovat yleensä valmiina. Niitä ei tarvitse ostaa erikseen 
niin kuin fyysisiin palvelimiin. Mutta jonkun täytyy perusasiat 
kuitenkin hoitaa – se ei tapahdu itsestään.

Kun pilvipalveluja käytetään fiksusti ja harkitun strategian 
mukaisesti, pilven koko voima saadaan valjastettua parhaiten 
käyttöön. Näin säästetään aina aikaa ja rahaa.

Millaisia asioita pilvihallintamallia tehtäessä pitää huomioida? 
Olemme laatineet käsikirjan, joka auttaa luomaan hallinta-
mallin pilvipalvelulle. Voit ladata sen täältä.

Vesa Mäntylä työskentelee Fujitsussa Senior Cloud Advisorina ja 
neuvoo yrityksiä pilviratkaisujen käytössä.
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