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Pilvipalveluiden hyötyjä ei enää tarvitse 
perustella, sillä jokainen organisaatio on 
kosketuksissa pilveen tavalla tai toisella. 
Usein pilveen siirtyminen pohjaa tarpeeseen
uudistua ja muuttua entistä ketterämmäksi 
palveluyhtiöksi. Tämän päivän asiakkaat ovat 
vahvasti digitalisoituneita ja toivovat ketterää 
palvelua toimialasta riippumatta.

Vanhanaikaiset legacy-järjestelmät 
harvoin tukevat digitalisaatiota ja ketterää 
toimintatapaa. Vaikka me Suomessa 
olemme jo varsin pitkällä pilvipalveluiden 
hyödyntämisessä (jopa 65 % yrityksistä 
käyttää maksullisia pilvipalveluita), 
digitaalisissa hankkeissa onnistuminen ei ole 
itsestään selvää tai helppoa. Tutkimustemme 
mukaan 93 % yrityksistä on keskellä 
digitaalista muutosta, mutta vain 18 % on 
varmoja, että hankkeille asetetut tavoitteet 
täyttyvät.  Lisäksi 64 % yritysjohtajista on 
todennut, että transformaation aikatauluista
on myöhästytty. Suuri osa yrityksistä siis 
kokee epäonnistuvansa digitaalisessa 
transformaatiossa.

Me uskomme, että kyky onnistua digitaalisessa 
transformaatiossa – on kyse sitten 
pilvipalveluiden käyttöönotosta tai uusien, 
innovatiivisten työskentelytapojen 
kehittämisestä – pohjautuu kokonaisvaltaiseen 
muutokseen. Muutokseen, jossa henkilöstö, 
liiketoiminta ja IT sitoutuvat yhteiseen 
tavoitteeseen. 

Tämä pätee myös yrityksen pilvistrategiaan. 
Yrityksen pilvitransformaatio ei onnistu 
vain teknisenä muutoksena, vaan vaatii 
työntekijöiden osaamisen kasvattamista, 
muutosjohtamista ja toimintatapojen 
kehittämistä. 

Tässä oppaassa tulet syventämään 
tietämystäsi siitä, mitkä ovat pilvikypsyysmallin 
eli CMM:n mukaiset pilvikypsyyden tasot ja 
miten teknologia, prosessit ja ihmiset liittyvät 
pilvikypsyyden eri osa-alueisiin. Pilvimalli on 
moniulotteinen väline, josta jokainen yritys 
saa hyvän työkalun sekä oman toiminnan 
kriittiseen tarkasteluun että tulevaisuuden 
suunnitteluun. Jokaisen yrityksen ei tarvitse 
pyrkiä pilvikypsyyden ylimmälle tasolle kaikilla 
osa-alueilla.

Antoisia lukuhetkiä! 

Johdanto

Pilvitransformaatiossa henkilöstö, 
liiketoiminta ja IT sitoutuvat yhteiseen 
tavoitteeseen.”
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Cloud Maturity Model (CMM), suomalaisittain 
pilvikypsyysmalli, on työkalu, jonka avulla 
arvioidaan yrityksen valmiuta pilvipalvelujen 
hyödyntämiseen. Malli auttaa yritystä 
siirtymään pilveen tehokkaasti ja siten, että 
pilvipalvelut ovat linjassa liiketoiminnan 
tavoitteiden kanssa. 

Liiketoiminnan kehittämiseen on tietenkin 
olemassa monenlaisia malleja, mutta 
CMM-malli tarkastelee organisaation eri 
osa-alueita nimenomaan pilven näkökulmasta. 
Pilvikypsyysmalli onkin moniulotteinen 
lähestymistapa siihen, miten konkreettiset 
kehityskohteet pilveen siirtymisessä löytyvät. 
Pilvikypsyysmalliin kuuluu olennaisesti 
käsitys siitä, että ihmiset ja prosessit ovat 
pilvikypsyydessä yhtä tärkeitä kuin teknologia.

Esittelemme nyt  Open Alliance for Cloud 
Adoptionin vuonna 2016 julkaiseman 

pilvikypsyysmallin. Malli on kehitetty 
kansainvälisten jättiyritysten enterprise-
kulttuurissa, jossa digitaalisten 
transformaatioiden läpimeno on tyypillisesti 
haastavaa. Tämän ansiosta malli soveltuu 
hyvin pilvivalmiuden arvioimiseen ja 
kehittämiseen kaikenkokoisissa organisaatioissa.

Pilvikypsyysmalliin kuuluu nollatason lisäksi 
viisi eri tasoa. Tasot voivat olla myös limittäisiä, 
ja yritys voi olla yhdestä näkökulmasta tasolla 1 
ja toisesta näkökulmasta tasolla 3.

Pilvikypsyysmalli on moniulotteinen 
lähestymistapa pilvitransformaatioon

Työkalu yrityksen pilvivalmiuden arviointiin
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Yritys ei hyödynnä pilveä ollenkaan, vaan kaikki 
järjestelmät ovat perinteisiä. Pilvipalveluiden 
käyttöönottoon ei myöskään ole suunnitelmaa. 
Tällä tasolla erilaisten projektien aloittaminen 
on hidasta ja vaivalloista. 

Suomessa suuret 0-tason yritykset ovat käyneet 

harvinaisiksi. Lähes kaikki yritykset joko 
hyödyntävät pilveä tai sen käyttöönotosta on 
jo tehty kartoituksia. Nollatasolla ei välttämättä 
olla valmiuden tai suunnitelmien puutteen 
vuoksi, vaan usein taustalla on jokin 
säädöksellinen syy, esimerkiksi tavallista 
tiukemmat tietoturva- ja suojausvaatimukset.

Kypsyystaso: 0 – Ei pilvivalmiutta lainkaan

Yritys ei 
hyödynnä pilveä.

Kaikki järjestelmät 
ovat perinteisiä. 

Pilvenkäyttöönottoon 
ei ole suunnitelmia.

Olemassa olevien 
ohjelmistojen 
ja palveluiden 
soveltuvuus pilveen 
kartoitettu. 

Käsitys pilvipalveluista, 
joitain käyttöönottoja. 
Ei selkeitä 
suunnitelmia.

Prosessi 
pilvipalveluiden 
käyttöönottoon 
määritelty ja 
toistettavissa. 

Valmiudet on, mutta 
lähestymistapa ei 
systemaattinen.

Pilvipalvelujen 
hyödyntämistä 
on automatisoitu 
työkaluin ja 
integroinnein. 

Toiminta 
systemaattista ja 
seurattavaa. 
Dokumentaatio.

Pilvisovellukset 
arkipäivää laajasti 
organisaatiossa

Yksityisiä, julkisia, 
hybridialustoja. 
Pilven hallintamalli, 
jolla hyödyntämistä 
mitataan ja 
kehitetään.

Yhteentoimiva ja 
avoin pilvi, jota 
kehitetään ja 
optimoidaan 
proaktiivisesti 
mittareiden ja 
datan avulla.

Työkuormia kyetään 
ajamaan joustavasti 
eri palvelualustoilla

ANALYYSI KYVYKKYYDET 
KASVAVAT

TEHOKKUUS 
KASVAA

NOPEUS JA 
LAATU KASVAVAT

PROAKTIIVISUUS

   
Kypsyystaso 0
Ei pilvivalmiutta

Kypsyystaso 1
Alustava valmius, 
ad hoc

Kypsyystaso 2
Toistettava, 
opportunistinen

Kypsyystaso 3
Systemaattinen, 
dokumentoitu

Kypsyystaso 4
Mitattu,
mitattava

Kypsyystaso 5
Optimoitu

Pilvikypsyysmallin eri tasot:
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Yritys on kartoittanut ja analysoinut olemassa olevien ohjelmistojen ja 
palveluiden soveltuvuutta pilveen. Yrityksellä on jo alustavaa kokemusta 
pilvipalveluista ja joitakin käyttöönottoja on voitu tehdä, mutta suurin 
osa järjestelmistä on edelleen perinteisiä ja virtualisoimattomia. Jos pilveä 
hyödynnetään, ovat palvelut pääasiassa SaaS-palveluja tai yksikkökohtaisia 
ad hoc -hankintoja. Yritys on vasta hyvin alkuvaiheessa pilvipalveluiden 
hyödyntämisessä, eikä selkeää suunnitelmaa ole.

Tämä kypsyystaso poikkeaa Suomessa eniten yhdysvaltalaisesta 
esikuvastaan. Esimerkiksi yrityksillä ei ole ollut tapana käyttää yksityistä 
pilveä samalla lailla tai samassa merkityksessä. Harvoilla yrityksillä on 
omat konesalit, vaan kapasiteetti on yleensä muiden konesaleissa ja 
virtualisoituna. Toimialakohtaisia eroja toki on: esimerkiksi finanssialalla 
on yhä käytössä omaa, fyysistä kapasiteettia, mutta muuten kyseiset 
organisaatiot voi määritellä pilvikypsemmiksi.

Yritys on valmistellut IT:n ja hankintaprosessinsa pilvipalveluiden 
käyttöönottoon, esimerkiksi määrittelemällä, kuka voi tilata palveluja 
ja miten. Prosessit on määritelty ja ne on mahdollista toistaa. Valmiudet 
pilvipalveluiden hyödyntämiseen ovat tällä tasolla jo melko korkeat, 
mutta lähestymistapa ei vielä ole systemaattinen ja kattavasti määritelty. 

Suomessa usein tämän tason piirteitä, kuten hankintaprosessin 
valmistelu, tapahtuu pilvivalmiudessa myöhemmin, kun muiden 
kypsyystasojen piirteitä on jo saavutettu, minkä vuoksi kypsyystaso 2. 
saavutetaan harvoin kokonaisuudessaan.

Edeltävän tason lisäksi yritys on ottanut käyttöön työkalun tai ostanut 
ulkoa palvelun, jolla voi hallita pilvipalveluiden tilaamista ja esimerkiksi 
seurata käytössä olevia palveluja. Tällä tasolla tehokkuus kasvaa, sillä 
toiminta on systemaattista ja prosessit pystytään toistamaan. Oleellista 
onkin dokumentoidut toimintatavat ja niiden noudattaminen:

• yrityksessä on dokumentoitu  esimerkiksi pilven hallinta ja  
organisaatiomallin skaalautuminen pilvipalveluihin 

• yritykselle on laadittu käyttöohjeistukset 

• prosessit on kuvattu ja niiden toiminta mallinnettu.

Suomessa osa 3. tasosta jää 2. tason tavoin helposti toteuttamatta, ja 
0- tai 1-tasolta yritetään hypätään suoraan 4-tasolle. Syy tähän on 
taipumus omaksua ottaa pilvipalveluita käyttöön nopealla 
aikataululla, sekä monien palveluntarjoajien nopeat 
pilvitransformaatiomallit, joissa keskitytään teknologiaan.

Kypsyystaso: 1 – Alustava valmius, ad hoc

Kypsyystaso: 2 – Toistettava, opportunistinen

Kypsyystaso: 3 – Systemaattinen ja dokumentoitu
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Kypsyystaso: 4 – Mitattu ja mitattava Kypsyystaso: 5 – Optimoitu 

Ylimmällä tasolla yrityksellä on yhteentoimiva ja avoin pilvi, jota kehitetään 
proaktiivisesti mittareiden ja datan avulla. Yritys optimoi prosesseja ja 
niiden tehokkuutta, ja oleellista on nimenomaan se, että prosessien 
kehitys pohjautuu dataan. Lisäksi yrityksellä on täysi tuotantokypsyys 
käyttää erilaisia pilvialustoja ja kyky siirtää työkuormia joustavasti eri 
alustojen välillä. 

Viides taso on ennemmin haavetila kuin todellinen taso. Yhteentoimivan 
ja avoimen pilven kehittäminen vielä voikin onnistua, mutta prosessien 
optimointi ja datalähtöisyys usein ovat puutteellisia. Lisäksi tosielämässä 
yritykset harvoin etenevät pilvikypsyydessä tämän mallin mukaisesti 
järjestyksessä tasolta seuraavalle. 

Viimeistä, optimoitua tasoa olisi kuitenkin hyödyllistä tavoitella, ja 
eteneminen sitä kohti järjestyksessä olisi ideaalista. Monet alhaisempien 
tasojen piirteet, kuten hallinta ja prosessien määrittelyt voivat 
puuttuessaan aiheuttaa ongelmia ja esimerkiksi tarpeettomia 
kustannuksia pitemmällä kypsyysmallissa. 

Pilvitransformaatiossa ei riitä, että loikataan fyysisestä palvelimesta 
pilveen, vaan muutokseen kuuluu monia vaiheita, jotka on ensin 
hallittava ennen todellista kypsyyttä.

Kypsyystaso: 4 – Mitattu ja mitattava

Neljännellä tasolla pilvisyntyperäiset (cloud native) sovellukset ovat 
arkipäivää: niitä käytetään ja hyödynnetään laajalti organisaatiossa. 
Käytössä voi olla niin yksityisiä, julkisia kuin hybridialustoilla olevia
palveluja. 

Tilanne Suomessa on usein tällainen, ja useat yritykset ovat osin 4. tasolla. 
Silti usein tällä tasolla saattaa olla vielä esimerkiksi 2-tason piirteitä 
omaksumatta.

4. tasolla yrityksellä tulisi olla pilvihallintaan selkeä malli, jolla pilveä
hallitaan ja mitataan. Oleellista onkin prosessien läpimenon mittaaminen 
sekä datan hyödyntäminen kehittämisessä. 

Suomalaisilla yrityksillä Akilleen kantapäänä on usein juuri hallintamallin 
puute, kun pilvipalveluita otetaan kiireellä käyttöön. Myös datan 
hyödyntämisessä olisi Suomessa vielä kehitettävää, sillä se ei 
onnistu itsestään vaan vaatii erillistä osaamista ja työkaluja.
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Kypsyysmalli auttaa yritystä tarkastelemaan 
pilvivalmiuttaan liiketoiminnan ja teknologian 
näkökulmasta. Liiketoiminnan näkökulma 
sisältää liiketoimintaan liittyvät kategoriat, 
kuten taloushallinnon, yrityksen kulttuurin, 
liiketoimintaprosessit ja kehityssalkun 
hallinnan. Teknisen näkökulman osalta 
arvioinnin kohteina ovat muun muassa 
IT-arkkitehtuuri, tietoturva, sovellukset, 
IT-prosessit, IaaS, PaaS ja SaaS. 

Jokaisen näkökulman nykytila kartoitetaan ja 
jokaiselle myös määritetään tavoitetila, joka 
yrityksessä on tarpeen saavuttaa 
pilvitransformaatiossa onnistumiseksi. 
Lopputuloksena yrityksen kokonaistilanteesta 
muodostuu kattava kuva, jossa yrityksen 
tekniset ja liiketoiminnalliset näkökulmat on 
arvioitu ihmisten, prosessien ja teknologian 
osalta. 

Liiketoiminta-alueelta priorisoiduiksi 
tavoitteiksi voi nousta esimerkiksi:

• talousnäkökulmasta muutoksen tulee  
   madaltaa kustannustasoa suoraan 
   laskettavien investointihyötyjen lisäksi

• strategian näkökulmasta pilvialustan avulla   
   parannetaan kykyä tuottaa lisäarvoa 
   asiakkaille uusien palveluiden avulla 

• prosessien näkökulmasta pilvialustan on 
    tuettava asiakkaille tarjottavan palvelun 
    laadun parantamista 

Vastaavasti teknologia-alueelta priorisoituja 
tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

• IT-arkkitehtuurin osalta mahdollistaa 
automaattisesti skaalautuvat ja 
tietoturvallisesti toteutettavat palvelut 

• DevOpsin osalta kehittämisen 
tuottavuuden  parantaminen ketterällä 
toimintatavalla ja kysynnän mukaan 
joustavilla kehitysympäristöillä

• Tietoturvan kannalta palvelualustan pitää
tukea palvelunestohyökkäysten torjuntaa. 

Kaikkien priorisoitujen tavoitteiden tulee 
luonnollisesti vastata yrityksen strategiaa ja 
tukea liiketoimintaa.

Molemmat näkökulmat, liiketoiminta ja 
teknologia, sisältävät useita eri osa-alueita, 
joita on yhteensä 31. Nämä 31 osa-aluetta 
näet seuraavasta kaaviosta. Jokainen osa-alue 
arvioidaan ihmisten, prosessien ja teknologian 
näkökulmasta.

Pilvikypsyysmalli huomioi 
liiketoiminnan ja teknologian näkökulmat 

Pilvikypsyyden tavoitteiden
tulee tukea yrityksen strategiaa.” 
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Pilvipalveluiden myötä yritys siirtyy ketterämpään 
toimintatapaan, mikä edellyttää ihmisiltä muutoksia 
heidän työskentelyssään sekä uudenlaista 
osaamista. Kypsyysmalli auttaa yritystä 
selvittämään, millaista osaamista työntekijöiltä 
vaaditaan halutun tavoitetason saavuttamiseksi ja 
millaista toimintaa kannattaa palkitsemismallein 
kannustaa.

Pilvipalveluiden käyttöönotto vaikuttaa 
luonnollisesti yrityksen teknologiaratkaisuihin. 
Nykyiseen infrastuktuuriin voi teknologiamuutosten 
myötä tulla muutoksia, jotka on osattava huomioida. 
Kypsyysmalli auttaa tässä.

Pilveen siirtymä voi olla monimutkainen matka, joka 
muuttaa yrityksen toimintamalleja ja prosesseja. 
Kypsyysmallin avulla löydät ne kehityskohteet, jotka 
yrityksen prosesseissa tulee huomioida. Jos 
keskeiset toimintatavat eivät muutu pilvipalveluiden 
omaksumisen ja hyödyntämisen myötä, on 
ihmisiäkään vaikea saada mukaan muutokseen.

Ihmiset

Teknologia

Prosessit

Taloushallinto
Yritysstrategia
Organisaatiorakenne
Kulttuuri
Osaaminen
Vaatimustemukaisuus
Hallintamalli ja kontrollit
Liiketoimintaprosessit
Hankinnat
Sopimukset
Hankeohjaus
Projektit

IT prosessit
Hallintatyökalut
Turvallisuus
Tietoturva
DevOps
Palvelualustat (PaaS)
Integraatioalustat (IPaaS)
IT-arkkitehtuurit
Sovelluspalvelut (SaaS)
Tiedonhallinta
Infrapalvelut (IaaS)
Levytilapalvelut (STaaS)
Tietoliikenneverkot
Tekoäly (AI)
IoT
Mobility
API:t
Konfiguraatiohallinta

Kyvykkyydet
Tehokkuus

Muutosnopeus
Joustavuus 

Laatu

Tekniset osa-alueet

Ihm
iset 

Ihm
iset 

Prosessit  

Prosessit  

Teknologia

Teknologia

Toiminnalliset osa-alueet

Pilvikypsyysmalli jakautuu 31 eri kyvykkyysosa-alueeseen. 
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Pilvikypsyysmallin hyödyt

Kun pilvikypsyyttä tarkastellaan kaikilla 
31 osa-alueella viiden kypsyystason 
mukaisesti ja sekä ihmisten, 
prosessien että teknologian 
näkökulmasta, saadaan yrityksen 
pilvivalmiuksista monipuolinen ja 
visualisoitava kokonaiskuva. 

Oheinen kaavio havainnollistaa 
organisaation nykytilaa (mustalla) 
ja tavoitetasoa (vihreällä) 
pilvikypsyydessä. Yhdellä silmäyksellä 
voidaan esimerkiksi nähdä, että tällä 
hetkellä eniten pilvikyvykkyyttä 
on taloushallinnossa, 
vaatimustenmukaisuudessa ja 
integraatioalustoissa (IPaaS:issa), 
mutta muilla alueilla on paljon 
kehitettävää. Tavoitteita 
tarkastelemalla voi myös havaita, 
että muutamilla osa-alueilla tavoitetila 
on selkeästi korkeampi kuin toisilla. 
Tavoitteet on määritelty liiketoiminnan 

tavoitteiden mukaan, jolloin 
esimerkiksi datan ja tekoälyn (AI) 
osalta tavoitetaso on jätetty tasolle 2. 

Pilvikypsyysmalli tuo selkeyden 
siihen, mitä osaamista organisaation 
on kehitettävä milläkin osa-alueella, 
jotta pilvipalveluiden käyttöönotto 
ja kehittäminen ovat mahdollisia. 

Selkeä kuvaus nykytilasta ja kehityskohteista

Usein on yllätys, että pilvipalvelut vaikuttavat 
koko organisaation toimintaan, eikä kyse ole 
vain IT-hankkeesta.”
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1. Taloushallinto

5. Osaaminen

6. Vaatimustenmukaisuus

7. Hallinta ja kontrollit

8. Liiketoimintaprosessit

9. Hankinnat

10. Sopimukset

11. Hankeohjaus

12. Projektit

13. IT-prosessit

14. Hallintatyökalut

15. Turvallisuus

16. Tietoturva

17. DevOps 18. Palvelualustat (PaaS)

19. Integraatioalustat (IpaaS)

20. IT-arkkitehtuurit

21. Sovellukset

22. Sovelluspalvelut 
       (SaaS)

23. Tiedonhallinta

24. Infrapalvelut (IaaS)

26. Tietoliikenneverkot

27. Tekoäly (AI)

28. IoT

29. Mobility

30. API:t

31.Konfiguraatiohallinta

25. Levytilapalvelut 
       (StaaS)

4. Kulttuuri

3. Organisaatiorakenne

2. Yritysstrategia

5

3

4.5

2.5

2

1.5

1

0

4

3.5

Nykyinen vs. tavoiteltu kypsyystaso
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Pilvikypsyysmallin yksi suurimmista hyödyistä on se, 
että se tuo systemaattisen lähestymistavan 
pilvitransformaatioon. Kun yrityksestä on 
tunnistettu joukko kehityskohteita ja projekteja, 
jotka edesauttavat pilvipalvelujen käyttöönotossa tai 
kehittämisessä, tuo malli apua priorisointiin. Näin 
ollen kypsyysmalli tarjoaa asteittaisen 
lähestymistavan kehittämisen tueksi ja antaa 
vastauksen siihen, miten pilvitransformaatiossa 
kannattaa edetä. Usein tämä toimintamalli on 
myös kustannustehokkain ja kannattavin 
vaihtoehto. 

Lopputuloksena yritys saa pilvikehittämisen polun, 
jossa eri kehitysprojektit on asetettu eri aikajänteille 
prioriteetin ja keskinäisten riippuvuussuhteiden 
mukaan. Esimerkiksi: yritys haluaa viedä sovellukset 
kokonaan pilveen, mutta järkevin lähestymistapa voi 
kuitenkin olla, että pilveen viedään ensin vain kehitys-
ja testausympäristöt. Niiden rinnalla toimivat
edelleen legacy-taustajärjestelmät, jotka 
integroidaan pilveen. Tämä tuo kehitystyöhön 
nopeutta ja ketteryyttä jo ennen, kuin tuotantoa 
itsessään siirretään täysin pilveen.  

Pilvikypsyysmallin pohjalta on helppo tehdä
varsinainen pilvistrategia. Muuta yritys cloud first 
-organisaatioksi ja mukaudu nopeasti kehittyvään 
digitaaliseen maailmaan. Pilvistrategia auttaa 
bisnestä toimimaan ketterämmin ja kehittämään 
paitsi liiketoimintaa, myös IT:tä. Suunnittele 
pilvisiirtymä etukäteen esimerkiksi erillisillä 
pilvistrategiatyökaluilla. Pilvikypsyysmallin avulla tiedät, 

miten hommat pidetään näpeissä.” 

Kypsyysmallin soveltaminen on joustavaa, sillä sen 
avulla jokainen organisaatio määrittää oman 
tavoitetasonsa kypsyydelle. Esimerkiksi julkisen 
sektorin toimijoilla tavoitetaso pilvipalveluille voi 
olla hyvinkin erilainen verrattuna yksityisen 
sektorin yrityksiin. 

Jokaisen organisaation ei siis tarvitse pyrkiä 
ylimmälle tasolle kaikilla osa-alueilla, vaan haluttu 
tavoitetaso on määritettävä liiketoiminnan 
tarpeiden mukaisesti. 

Yrityksen prosesseja arvioitaessa esimerkiksi
kustannukset voivat olla yhtenä pilvikypsyyden 
tarkastelukohteena. Tasolla 1 budjetti voi olla 
keskitetty, mutta sitä ei hallinnoida pilvipalveluiden 
käytön mukaan. Tasolla 2 kustannukset voidaan 
laskuttaa liiketoimintayksiköiltä kahdesti vuodessa 
ja 3. tasolla kustannukset jyvitetään käytön 
perusteella kustannuspaikoille kerran kuukaudessa. 
Tasolla 4 kustannustasoa taas voidaan tarkastella 
jatkuvasti ja havaita kulutuspiikkejä reaaliaikaisesti. 
Ylimmällä tasolla kustannustasoa hallitaan 
proaktiivisesti. Tavoitteena pilvitransformaation 
onnistumiseksi voi riittää taso 3, jolle yritys tähtää 
alemmalta tasolta.

Pilvikypsyysmalli joustaa 
organisaation mukaan

Systemaattinen etenemispolku 
pilvipalveluiden hyödyntämiseen 
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Pilvikypsyysmalli soveltuu hyödynnettäväksi silloin, 
kun mietit toimintanne uudistamista ja sitä, miten 
pilvipalvelut tähän muutokseen kytkeytyvät. Malli 
tuo avun silloin, kun et ole aivan varma, mistä oikein 
aloittaa ja miten toiminnan kehittämisessä pääsee 
eteenpäin. 

Liiketoiminta ei kehity mihinkään suuntaan ilman 
työntekijöitään. Pilvivalmiuden tarkastelun rinnalle 
kannattaa ottaa osaamistarpeen tunnistamisen 
kehittäminen tulevaisuutta varten. Kysy itseltäsi ja 
tiimeiltäsi, puuttuuko teiltä oleellista osaamista 
liiketoiminnan tavoitteiden täyttämiseen, ja mitä 
osaamisvajeen täyttäminen vaatii. Mieti, täytätkö 
vajeen kouluttamalla nykyistä henkilöstöä vai 
houkuttelemalla yritykseen uutta osaamista. Lisäksi 
mieti, mitä taitoja tarvitsette nyt, sekä mitä taitoja 
tulette tarvitsemaan esimerkiksi viiden vuoden 
päästä.

Pilvikypsyysmallin hyödyntäminen 
Asiantuntijoimme vinkit 

Jos et ole varma mitä tehdä ensin ja mistä aloittaa, 
jotta toiminnan kehittämisessä päästään eteenpäin, 
on pilvikypsyysmalli oikea ratkaisu.”

Tukea yrityksen toiminnan ja 
osaamisen uudistamiselle  
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Kaikkein tärkeintä pilvitransformaatiossa onnis-
tumiselle on, että pilvikypsyysmallin hyödyntämistä ei 
ajatella vain teknisenä hankkeena. Pilvitransformaatio 
edellyttää liiketoiminnan sitoutumista, sillä se vaatii 
teknologian lisäksi yhtä lailla muutoksia johtamisessa, 
liiketoiminnan toimintatavoissa ja ihmisten osaamisen 
kehittämisessä. 

Pilvikypsyysmalli auttaa rakentamaan 
transformaatiohankkeesta kokonaisvaltaisen. 
Esimerkiksi taloushallintoa täytyy tarkastella 
uudelleen pilvitransformaation valossa, sillä 
pilvipalveluilla on vaikutusta kustannusten 
allokointiin, hankkeiden takaisinmaksuaikoihin sekä 
yleisesti investointilaskelmaan. Samoin organisaation 
sisäistä viestintää ja sidosryhmäviestintää on syytä 
miettiä ja varmistaa, että ihmiset saavat tarpeellisen 
koulutuksen siihen, mitä kaikkea pilvitransformaatio 
heidän työssään merkitsee. 

Kaikki tämä vaatii vahvaa muutosjohtamista. 
Hyödyksi pilvikyvykkyyden kehittämisessä voi olla 
esimerkiksi kehittämisen suunnittelun ja toteutuksen 
palvelut.

Esittelemästämme kypsyysmallista olisi hyvä 
tehdä ainakin se huomio, että hallinta on nostettu jo 
varhaisilla kypsyystasoilla olennaiseksi asiaksi. Hyvä 
pilvihallinta toteutuu todellisuudessa harvoin niin 
varhain, mutta juuri siksi siihen tulisi erityisesti 
panostaa, koska hallinnasta huolehtiminen säästää 
rahaa ja auttaa pitämään pilvitransformaation 
suunnitelmassa. Kaikki muut asiat ovat oikeastaan 
vain teknisiä yksityiskohtia.

Ilman hallintaa on esimerkiksi riskinä, että monet eri 
osastot ostavat pilvipalveluja toisistaan tietämättä. 
Kun monet ovat tottuneet käyttämään 
yksityishenkilöinä pilvipalveluita, saattaa niiden 
ostaminen myös yrityksissä hypätä perinteisen 
hankintaprosessin yli. Tästä käytetään myös nimitystä 
shadow IT: kun perinteinen hankintamalli on ollut 
liian kankea, uusia IT-ratkaisuja on otettu käyttöön 
omatoimisesti, ja lopputuloksena tieto niistä voi 
valjeta paljon myöhemmin IT:n tai liiketoiminnan 
johdolle.

Kun tiedetään, mitä pilviratkaisuja rakennetaan ja 
minne, on helpompaa tehdä parempia 
puitesopimuksia ja säästää kustannuksissa, kun 
pilviratkaisut ovat yhdessä paikassa, eikä jokaisella 
yksiköllä ole omaansa. Kuten olet varmasti tähän 
mennessä omaksunut, pilven käyttöönottoon 
liittyy muutakin kuin itse pilviteknologiat. Kun 
pilven käyttöönottoa tehdään yhdessä, on 
helpompaa huomioida, mitä kaikkea vaaditaan 
esimerkiksi yrityksen verkkoyhteyksiltä, 
tietosuojalta ja tietoturvalta.

Hallinta korostuu 
pilvikypsyyden arvioinnissa

Muista: kyseessä ei ole vain 
tekninen transformaatio 
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Hyvä pilvihallinta säästää 
rahaa ja tukee suunnitelman 
toteutumista.”
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Haluatko lisätietoja? 

Top five reasons your business 
needs a cloud-native strategy

Even huge cloud migrations can go 
smoothly – with a little help

Bringing your renewable 
enterprise to life

The digital supply chain’s missing 
link: Focus

Ensimmäinen askel pilvikypsyysmallin hyödyntämiseen on tutustuttaa pilvitransformaation parissa työskentelevät 
kypsyystasoihin ja niiden osa-alueisiin. Kun tunnistatte, missä olette nyt ja minne haluatte päästä, teidän on helpompi 
etsiä lisää tietoa ja tukea tavoitteeseen pääsemiseen. Voit jatkaa myös tutustumalla muihin pilvitransformaatioita
käsitteleviin asiantuntijasisältöihimme. Älä myöskään epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Tutustu myös esimerkiksi seuraaviin asiantuntijasisältöihimme: 
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Asiantuntijat

Pasi konsultoi asiakkaita pilvistrategioiden, 
transformaation ja -arkkitehtuurien tiimoilta 
sekä johtaa sovellusliiketoiminnan pilvipalvelujen 
tarjooman ja toimituskyvyn kehittämistä.

Pasi Mäkinen 
Delivery Architect Director, Capgeminin 
sovellusliiketoiminnan pilvipalvelut

Mikko Putilin 
Managing Enterprise Architect
Arkkitehtuurin kehittäminen

Timo Wuoma
Head of Center of Excellence
Cloud Infrastructure Solutions
Projects & Consulting Nordics

Tähän oppaaseen asiantuntemustaan ovat tuoneet: 

Mikko toimii kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen 
parissa ja on erikoistunut pilviliiketoiminnan 
kehittämiseen.
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Capgemini lyhyesti
Maailman johtaviin konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoaviin yrityksiin kuuluva 
Capgemini toimittaa asiakkailleen innovatiivisia digiratkaisuja, pilvipalveluita ja 
eri teknologioihin perustuvia alustaratkaisuja. Syvällisen toimialaosaamisen 
ansiosta Capgeminillä on vahva jalansija eri sektoreilla toimivien asiakkaiden 
liiketoimintaa tukevana strategisena kumppanina. 

Capgemini tarjoaa monipuolisia palveluita strategiasuunnittelusta operatiivisen 
tason toteutukseen saakka kokemuksella, jonka juuret ovat yli 50 vuoden takana. 
Teknologian liiketoiminnalle tuoma lisäarvo pohjautuu vahvasti asiantuntijuuteen 
ja Capgeminin tärkeimpään voimavaraan: ihmisiin. 

Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini työllistää globaalisti yli 
200 000 ihmistä yli 40 maassa. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2018 
oli 13,2 miljardia euroa.

Lue lisää osoitteessa  
www.capgemini.com/fi-en 

This document is based on the Open Alliance for Cloud Adoption Usage Manual: Cloud 
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