
Älä maksa turhia oppirahoja
Muista nämä asiat, 
kun otat käyttöön pilvipalveluja
Pilvipalveluiden käytöstä voi saada valtavia hyötyjä, mutta samalla 
kannattaa välttää turhien oppirahojen maksamista. Pilveen mennään 
usein liian hitaasti tai nopeasti. Kannattaa myös muistaa neljä tärkeää 
asiaa, jotka auttavat hyödyntämään pilveä onnistuneesti.

Elämme monipilven aikaa, jossa organisaatioilla alkaa olla 
käytössä useita eri pilvipalveluja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että pilven hyödyntäminen olisi helppoa. Pilveen mennään 
usein esimerkiksi liian hitaasti tai sitten liian kiireellä. Otetaan 
tästä pari esimerkkiä.

Uudelle sovellukselle pilvi tarjoaa niin hyvän ympäristön ja 
rikkaan palvelutarjonnan, että täytyy olla painavat syyt olla 
menemättä pilveen. Tilanne on kuitenkin usein erilainen, jos on 
kyse perinteisessä ympäristössä olevien työkuormien siirtämi-
sestä pilveen.

Jos jotain sovellusta ajetaan omassa konesalissa, tarvittavat 
investoinnit on jo tehty. Sovelluksen pyörittäminen on silloin 
melkoisen halpaa. Jos sovellus päätetään sellaisenaan vain 
siirtää pilveen, kustannukset voivatkin yllättäen kasvaa. 

Sovellus kuitenkin toimii niin kuin aina ennenkin. Muutos voi 
tietenkin olla kokonaisuuden kannalta järkevä, mutta oliko 
varmasti selvää, mikä oli pilveen menemisen tavoite?

Virhe voi tapahtua myös toisinpäin. Jonkin keskeisen sovelluksen 
tuki voi esimerkiksi olla loppumassa, ja se on pakko päivittää. 
Käy helposti niin, että aletaan vain suunnitella ohjelmiston 
päivittämistä. Nyt olisi kuitenkin erinomainen hetki miettiä, 
olisiko järkevää siirtää koko palvelu pilveen. Pilvestä voisi löytyä 
parempia ja tehokkaampia tapoja hoitaa sama tarve.

On tärkeää, ettei pilveen mennä vain siksi, että kaikki kaveritkin 
ovat sinne menossa – eikä toisaalta jätetä käyttämättä pilven 
valtavia mahdollisuuksia.
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1. Kirkasta itsellesi tavoite: miksi pilveen ollaan menossa? Onko 
tavoitteena laskea kustannuksia? Vai haetaanko esimerkiksi 
ketteryyttä ja nopeutta nopeasti muuttuvien liiketoiminnan 
tarpeiden tukemiseen? Onko edessä liiketoiminnan muutos, 
johon haetaan ratkaisua? Selkeät tavoitteet luovat pohjan 
hyville päätöksille.

2. Ota huomioon, että pilvi on kustannusrakenteeltaan aivan 
erilainen kuin perinteiset it-järjestelmät. Etukäteisinves-
toinnit ovat yleensä pieniä tai jopa olemattomia, mutta 
jatkuvat kustannukset ovat merkittäviä. Ei kannata olettaa, 
että pilvi olisi automaattisesti edullisempi vaihtoehto. 
Kustannuksia täytyy miettiä kokonaisuutena liiketoiminnan 
ja it-työkuormien kannalta, usein jopa tapauskohtaisesti. 
       
Ja jos it-investointi on jo tehty, ja se palvelee tarvetta 
seuraavan vuoden tai parin ajan, kannattaa miettiä kaksikin 
kertaa, miksi olisin siirtämässä sitä sellaisenaan pilveen. 
Perusteltuja syitä muutokseen voi olla, mutta asia kannattaa 
harkita tarkasti.   

3. Pilvestä ei useinkaan saada merkittävää hyötyä, ellei sovel-
lusta muuteta pilven ominaisuuksia hyödyntäväksi. Yksi 
pilven eduista on esimerkiksi resurssien käytön joustavuus. 
Siitä saadaan eniten hyötyä, kun sovellus pystyy muutta-
maan resurssien käyttöään joustavasti tarpeen mukaan. 
Sama pätee moniin muihinkin pilven hyötyihin. Sovelluksen 
täytyy pystyä hyödyntämään niitä.

4. Neljäs huomioitava asia liittyy organisaatioon itseensä. Yksi 
pilven suurimmista eduista on palvelujen ja ominaisuuksien 
valtava runsaus. Se on samalla haaste, varsinkin kun ominai-
suuksien määrä kasvaa hurjaa vauhtia. Julkiseen pilvipalve-
luun voi tulla parikin sataa ominaisuusuudistusta vuodessa – 
siis useita joka viikko.

Organisaation täytyy miettiä, miten pilven mahdollisuuksista 
saadaan riittävästi tietoa ja miten muutoksen vauhdissa 
pysytään. Muuten voi käydä niin, että ostetaan Porsche, 
mutta sillä ajetaan vain kakkosvaihteella, kun kukaan ei 
tiennyt isommista vaihteista.

Jos tähän ei löydy omia resursseja, niitä kannattaa hankkia 
ulkopuolelta. Esimerkiksi Fujitsussa olemme kehittäneet 
palvelun, jossa seuraamme jatkuvasti asiakkaiden käyttä-
mien pilvialustojen uusia ominaisuuksia. Arvioimme niitä 
yhdessä asiakkaiden kanssa ja sovimme, mitä heidän 
kannattaisi ottaa käyttöön. Autamme asiakkaita myös 
luomaan pilven käyttöön hallintamallin, jolla eri palveluja 
voidaan käyttää tehokkaasti ja hallitusti.

Pilven käyttöä ei kannata arastella, sillä sen tuomat hyödyt ovat 
niin suuret. Samalla on kuitenkin järkevää huolehtia siitä, että 
pilveä hyödynnetään fiksusti ja ammattitaitoisesti.

Olemme laatineet käsikirjan, joka auttaa luomaan hallinta-
mallin pilvipalvelulle. Voit ladata sen täältä.

Muista nämä neljä asiaa, kun olet menossa pilveen
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