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Suomalaisissa yrityksissä on menty pilveen 
innokkaasti mutta välillä vajain varustein. 
Julkisen pilven mahdollisuudet ovat 
houkutelleet ottamaan palveluita käyttöön, 
mutta osaaminen ei välttämättä ole riittänyt 
miettimään strategiaa tai toimintatapoja 
analyyttisesti. Toimintatapoihin on ajauduttu 
eikä muutoksen vaativuutta sisäistetty ajoissa.

Rohkeassa heittäytymisessä on puolensa, 
mutta ilman suunnitelmallisuutta ja 
systemaattisuutta päädytään tekemään paljon 
projektikohtaisia ratkaisuja. Esimerkiksi niin, 
että jokaisella projektilla on oma erilainen 
palvelutasovaatimus, tai sovelluksissa on monia 
erilaisia teknisiä toteutustapoja vaikkapa 

identiteetin hallintaan. Asioita ratkotaan 
yksitellen sen sijaan, että luotaisiin yhteisiä 
toimintamalleja.

Organisaatiot, jotka hyödyntävät pilveä, 
saavat siitä merkittävää etua koko 
liiketoiminnalle, mutta vain, jos tekevät sen 
oikein. Pilvipalveluista saa parhaan 
kokonaishyödyn, kun sovelletaan yhteisiä 
periaatteita ja yhtenäisiä ratkaisuja 
liiketoiminnan tarpeista riippumattomissa 
asioissa. Hallintamalli mahdollistaa 
ketteryyden liiketoiminnan palvelemisessa, 
mutta tuottaa tehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Viimeistään silloin, kun yritys on jo 
ottanut käyttöön pilviratkaisuja, tulisi laatia 
pilvihallintamalli: yhteiset periaatteet ja 
ohjeistus pilven hallintaan ja suunnitteluun.

Tästä oppaasta saat tietoa pilvihallintamallin 
laatimisesta ja parhaita käytänteitä 
pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Oikaisemme 
yleisiä väärinkäsityksiä pilvipalveluihin  ja niiden 
hallintaan liittyen. Pilvihallintamalli auttaa  
kehittämään pilven käyttöä yhä paremmaksi 
ja tuottamaan yhä enemmän hyötyjä myös 
liiketoiminnalle.

Hyviä lukuhetkiä!

Johdanto
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Pilvialustat 
mahdollistavat 
kilpailuetua
Suomalaiset yritykset ovat keskimäärin
omaksuneet pilven käyttöä laajasti ja 
monipuolisesti. Harvassa ovat ne yritykset,
jotka eivät hyödynnä pilvialustoja ollenkaan. 
Pilvialustojen soveltaminen saattaa kuitenkin 
olla hajanaista ja ratkaisukohtaista. Pilven 
hallinnassa olisi parannettavaa.

Siirtymistä pilveen ei koskaan tule tehdä 
pelkästään uuden teknologian vuoksi. 
Pilvialustoja tulee käyttää siksi ja siten, 
että liiketoiminta hyötyy. Pilven yleisimpiä 
tavoiteltuja hyötyjä ovat toiminnan parantunut 
ketteryys ja skaalautuvuus. Pilvialustat nähdään 
myös nopeampana keinona soveltaa uusia 
liiketoimintaa hyödyttäviä palveluja, kuten IoT:ta 
ja koneoppimista. Sen sijaan oletettu 
kustannushyöty on yhä harvemmin pääsyy 
pilvialustojen käyttämiselle.

Pilvipalveluilla voi saavuttaa kymmenittäin 
erilaisia hyötyjä, mutta tyypillisesti suomalaisis-
sa yrityksissä niistä vain muutamat saavutetaan 
oikeasti. Kun moni potentiaalinen hyöty jää liian 
vähälle huomiolle, jäävät käyttämättä myös 
sellaiset pilven mahdollistamat toimintamallit 
kuten rajaton skaalautuvuus, pilvinatiivius, cloud 
DevOps ja pilvitietoturva. Ei käytetä 
automaatioita, jotka tekisivät pilvihallinnasta 
helppoa, kustannustehokasta ja tietoturvallista. 
Pilvisiirtymää tehdään varovasti ja hyötyjä 
haetaan vaatimattomasti.



Hyödyt eivät aina tule helpolla

Pilvi ei ole pelkästään teknologia. Silti yksi 
suurimmista haasteista organisaatioissa on 
tietämättömyys siitä, millä teknologisella 
ratkaisulla pilvestä saadaan lisäarvoa ja se saadaan 
tukemaan yrityksen digitalisaation strategiaa. 
Pilvimaailma on niin monimutkainen ja nopeasti 
kehittyvä, että parhaiden teknologioiden 
poimiminen ja oikeaoppinen käyttäminen ei 
tapahdu itsestään.

Toinen yleinen haaste pilvialustojen käytössä 
on, ettei yrityksissä täysin hahmoteta, miten 
pilviarkkitehtuuri eroaa perinteisestä konesalien 
maailmasta. Ei tiedetä, mitä toimintatapoja voi 
siirtää lähes sellaisenaan, eikä etenkään, mitä 
asioita tulisi tehdä täysin toisella tavalla.

Esimerkiksi pelkästään vanhoilla tietoturvan 
ajattelutavoilla, prosesseilla ja työkaluilla ei 
pärjää pilviympäristöissä. Pilvialustalla vastuu 
tietoturvasta jaetaan vakioitua palvelua tuottavan 
pilvipalvelutoimittajan kanssa. Onneksi 
pilvipalvelualustoilla on valmiita palveluja myös 
tietoturvan hoitamiseen. Monet työkaluista ovat 
helppoja ja jopa ilmaisia ottaa käyttöön, kuten 
monivaiheinen tunnistautuminen, tiedon ja 
tietoliikenteen salaus ja laitepohjainen 
avaintenhallinta. Näillä ja muilla keinoilla 
voidaan minimoida riskejä.

Käsitys, että julkinen pilvi olisi vähemmän 
tietoturvallinen, on vanhentunut. Jos pilvestä 
paljastuu tietoturvaongelmia, syy on usein 
soveltajassa eikä alustassa. Pilviarkkitehtuuria 
on kenties rakennettu samoin kuin omassa tai 

palvelutoimittajan konesalissa on aina ennenkin 
tehty. Myöskään pilvialustan tietoturvaan liittyviä 
palveluita ei aina hyödynnetä, kun ajatellaan, että 
perinteinen verkon osastointi ja ulkokehän 
suojaaminen riittää.

Tietoturva voi luonnollisesti tuoda omiakin 
haasteita: esimerkiksi tietyillä vahvasti 
reguloiduilla aloilla saattaa olla rajoitteita sen 
suhteen, missä maassa henkilötietoja saa säilyttää. 
Pääsääntöisesti kaikki suurimmat pilvialustat 
tosin tarjoavat tiedon käsittelyn ja säilytyksen 
EU-alueella. Tällöin tulee varmistaa vielä, mistä ja 
kenen toimesta asiakkaan ratkaisua hallitaan, ja 
millä käytännöillä pilvialustan toimittajan 
henkilökunta tekee hallintaa.
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Toisinaan ajatellaan, että pilveen siirtyminen 
tulisi yrityksille halvemmaksi kuin perinteisen 
kapasiteetin ostaminen. Väite on siinä mielessä 
harhaanjohtava, että ensisijainen syy julkisen 
pilven käytölle ei ole kustannussäästöjen 
havitteleminen, vaan jo aiemminkin mainitut 
ketteryys ja skaalautuvuus. Jos yrityksen 
infrastruktuuria siirretään julkiseen pilveen 
ja odotetaan, että pelkästään sillä tulee 
kustannussäästöjä, seuraa luultavasti pettymys.

Pilvialustoilla halutaan kustannussäästöjä, mutta 
käytännössä kustannusoptimointi on kaikkea 
muuta kuin helppoa. Vaikka kustannusten 
optimointi olisi tärkeysjärjestyksessä kuinka 
korkealla, viime kädessä ratkaisee kyky löytää 
ne ratkaisevat toimenpiteet, joilla pilven 
infrastruktuurin kokonaisuus saadaan 
haltuun ja kulut optimoitua kaikki 
yksityiskohdat huomioiden.

Kulut saadaan kuriin ja jopa laskuun, kun 
pilveä suunnitellaan ja säästöjä optimoidaan 
oikein. Kustannusoptimointi edellyttää 
pilvialustan ominaisuuksien hyödyntämistä: 
kapasiteettivarausten tekemistä 
vakiokuormille, työkuormien jatkuvaa 
optimointia sekä kehitys- ja testiympäristöjen 
dynaamista allokointia.

Pahimmillaan pilvi voi tulla yritykselle kalliimmaksi. 
Ei ole mitenkään harvinaista, että yrityksissä 
maksetaan täysin tarpeettomasta kapasiteetista, 
jos ei ole ymmärretty, ettei pilvi toimi samoin kuin 
perinteinen konesali tai mitä uutta se mahdollistaa 
liiketoiminnalle. Hallintamallin on huomioitava 
pilvipalvelujen käytön jatkuva optimointi.

Yksittäisen ratkaisun osalta kustannusten 
laskeminen ennalta on yleensä hankalaa, mutta 
kokonaisen sovellusportfolion yli pilven 
kustannukset ovat ennakoitavia  ja seuraavat 
liiketoiminnan volyymiä perinteistä mallia 
paremmin. Myös reagointi on helpompaa: jos 
bisneksellä menee huonosti, alaskin päin 
skaalautuminen on mahdollista.

Omia konesaleja käytettäessä on kriittistä 
rakentaa kapasiteetti kerralla riittävän 
suureksi – joskus hankitaan siis hieman enemmän 
kuin todellisuudessa tarvitaan. Pilvialustoilla taas 
oikean kapasiteetin voi löytää kokeilemalla ja 
tarpeen mukaan säätämällä. Perinteisessä 
maailmassa pääomakustannuksille voi tehdä 
jälkikäteen vain vähän, mutta ylimääräisestä 
pilvikapasiteetista pääsee eroon nopeasti.

Pilvi on niin iso mahdollistaja, ettei sitä 
pitäisi ajatella IT-kustannuksena vaan 
liiketoimintainvestointina. Siksi ei ole lainkaan 
liioittelua hankkia yritykseen henkilöitä, joiden 
tehtävä on hallita ja optimoida pilvipalveluiden 
hankintaa ja kustannuksia. Kansainvälisesti 
pilven kustannushallintaa eli financial 
operations -tehtäviä hoitavat esimerkiksi 
cloud finops managerit, suomalaisittain taas 
esimerkiksi pilvikontrollerit.

Ilman jatkuvaa optimointia kustannukset kertyvät

https://www.flexera.com/blog/cloud/2019/02/cloud-computing-trends-2019-state-of-the-cloud-survey/#The%20%231%20Priority%20in%202019%20Is%20Cloud%20Cost%20Optimization
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Pilvihallintamalli – 
mitä ja miksi?
Pilvihallintamalli on osa organisaation 
pilvipalvelujen hyödyntämisen matkaa, mutta 
ei sen alku. Ensimmäiseksi on syytä valmistella 
organisaation pilvistrategia, jotta ymmärretään, 
mitä pilvipalveluilla liiketoiminnan kannalta 
tavoitellaan. 

Ennen pilvihallintamallia kannattaa myös 
kartoittaa, mikä on organisaation valmius 
pilvipalvelujen käyttöönottoon. Siihen hyvän 
välineen tarjoaa pilvikypsyysmalli. Usein ennen 
pilvihallintamallin laatimista haetaan käytännön 
kokemuksia kokeiluprojektien kautta. Näillä 
saadaan arvokasta kokemusta pilvialustan 
erityispiirteistä oman liiketoiminnan 
tarpeisiin nähden.

Kun pohjatyö on tehty, on pilvihallintamallin 
aika. Pilvihallintamalli on eräänlainen kokoelma 
linjauksia. Kun alusta asti on luotu organisaatiolle 
käyttöopas pilvipalveluiden käyttäjille, vältytään 
pilven käyttöönotossa asioiden päättämiseltä 
viime hetkellä, projekti kerrallaan.

Pilvihallintamalli siis kertoo, miten:

• pilvialustan resurssit organisoidaan

• identiteetti ja pääsynhallinta hoidetaan

• vaatimustenmukaisuus, tietoturva ja 
       tietosuoja varmistetaan

• monitorointi ja hallinta järjestetään

• ylläpito ja muutoshallinta hoidetaan

• kustannuksia seurataan

• millainen perusinfrastruktuuri 
       työkuormille rakennetaan 
       (landing zone).

Yksi osa-alue pilvihallintamallin alla on pilven 
operointia, eli hallinnan järjestämistä 
käytännössä, ne käytännön toimet, joilla 
pilvi pidetään toimivana ja turvallisena.

Ketkä hallitsevat ja mitä? Organisaatiossa 
tarvitaan ihmisiä optimoimaan pilven 
kustannuksia ja pilven käyttöä. Siksi tarvitaan 
vastuumäärittely ja organisointi sisäisesti.

https://www.capgemini.com/fi-en/article/opas-pilvikypsyysmallin-hyodyntamiseen/


Kompleksinen pilvi vaatii 
erilaisen hallintamallin

Pilvialustoihin nojaava arkkitehtuuri ja 
liiketoiminta ovat niin paljon monipuolisempia 
ja kompleksisempia kuin perinteinen 
arkkitehtuuri, että yrityksissä ei voida luottaa
siihen, että samoilla toimintatavoilla ja työkaluilla 
pärjättäisiin julkisessa pilvessä.

Yrityksissä onkin tärkeää tiedostaa, että pilvi 
tarjoaa hyötyä liiketoiminnalle vain, jos 
pilvisiirtymä tehdään oikein ja pilvialustan hallinta 
on kunnossa. Ilman hallintamallia ajaudutaan 
helposti yksikkö- ja sovelluskohtaisiin käytäntöihin
ja kerrytetään kuluja, jotka olisivat pelkästään 
paremmalla pilvihankintasuunnittelulla 
voitu välttää.

Pilvihallinta ja pilven operointi ei koskaan hoidu 
itsestään, vaikka käytetyt pilviteknologiat olisivat 
helppoja ja monipuolisia, ja vaikka pilvialustan 
hallinta ostettaisiin palveluna. Oikeaoppinen 
pilvihallinta vaatii suunnittelua ja työtä.

Hyödyt pilvihallintaan panostamisesta 
ovat kuitenkin selvät. Kun organisaatiolle 
on laadittu hallintamalli, pystytään paremmin 
keskittymään ydinliiketoiminnan kehittämiseen. 
Liiketoiminta saa enemmän kasvumahdollisuuksia. 
Syy pilven käytössä on yleensä toiminnan 
ketteryys ja skaalautuvuus, mitkä pilvihallinnan 
tuella voidaan saavuttaa. Jos taas pilvialustalle 
siirrytään kustannusten optimoinnin vuoksi, 
säästöjä voidaan saada vain pilvihallinnalla.
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Pilvipalveluiden 
jaettu vastuu tekee 
hallintamallista 
kriittisen
 Julkisen pilven käytöstä seuraa väistämättä se, että 
operatiivisia toimenpiteitä ulkoistetaan ja vastuuta ja 
asiantuntemusta jaetaan myös yrityksen ulkopuolelle.

On kuitenkin väärin kuvitella, että pilvessä vastuu 
esimerkiksi tietoturvasta ja muusta kehityksestä 
siirtyisi pilvipalvelun toimittajalle. Kaikilla käyttäjillä 
on omat vastuun osa-alueet. Tästä näkökulmasta pilvi 
eroaa paljon perinteisestä konesalien maailmasta.

Pilvitransformaatio tarkoittaa aina organisaation 
osaamistarpeen tarkastelua. Uudella 
arkkitehtuurimallilla voi olla yllättävän suuri 
vaikutus esimerkiksi taloushallintoon. Myöskään 
roolit yrityksessä eivät automaattisesti pysy 
samanlaisina. Jo mainittu pilvikypsyysmalli on hyvä 
tapa kartoittaa osaaminen ja tehdä pilvivalmiuksista 
kaikkien yhteinen asia.



Asiakas

Pilvialustatoimittaja

Tiedot ja tietosuoja

Vastuualue
Oma 
infra IaaS PaaS SaaS Vastuutaho

Vastuu säilyy aina 
asiakkaalla

Vastuutaho 
vaihtelee 
palvelutyypeittäin

Vastuu siirtyy 
pilvialustatoimittajalle

Päätelaitteet

Identiteetit ja 
tilaukset

Identiteetti- ja 
hakemistopalvelut

Sovellukset

Verkon 
tietoturvakontrollit

Käyttöjärjestelmät

Fyysiset palvelimet

Fyysinen 
tietoliikenneverkko

Konesalin fyysinen 
turvallisuus
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Monien kumppanien pilvi

Kuten sanottua, pilveä hyödyntävä yritys 
ulkoistaa väistämättä jotakin, kun 
arkkitehtuuri ei nojaa enää omaan konesaliin. 
Riippuu kuitenkin organisaatiosta ja sen 
hankintastrategiasta, kuinka paljon käytetään 
ulkopuolisia asiantuntijoita ja kuinka paljon 
operatiivisia toimenpiteitä ulkoistetaan.

Varmaa on, että pilveen liittyviä 
kumppanuuksia syntyy. Osa yrityksistä 
hankkii palvelut suoraan pilvialustatoimittajalta
ja hoitaa kaiken muun itse. Useimmat 
tarvitsevat avuksi pilvialustan 
hallintakumppanin ja yhden tai useampia 
sovelluskumppaneita. Hallintakumppani on 
tarpeen erityisesti silloin, kun käytetään 
useampaa pilvialustaa tai rakennetaan 
hybridipilveä.

Helpompi on ajatella, mitä ei kannata ulkoistaa: 
pääsääntöisesti kaikkea muuta paitsi 
tietoturvajohtamista voi ostaa ulkopuolelta.

Ulkopuolisten kumppanien ottaminen osaksi 
pilvialustoja kannattaa tehdä mahdollisimman 
varhain. On silti hyvä muistaa, että vaikka 
osaamista ja tekemistä voi ostaa palveluna, 
vastuuta ei voi ulkoistaa. Myös organisaatiolla 
itsellään on aina vastuu huolehtia sisäisestä 
hallinnasta ja kokonaisuudesta.

Sopivan pilvitoimittajan ja hallintakumppanien 
valitseminen ei aina ole helppoa. 
Suurimman hyödyn niin pilvialustoista kuin 
kumppanuudestakin saa, jos valitsee sellaisen 
asiantuntijakumppanin, joka pystyy tarjoamaan 
tukea liiketoiminnan näkökulmasta. Pilvi ei ole 

vain teknologia tai ”jonkun toisen konesali” – 
se on uudenlainen tapa tehdä liiketoimintaa ja 
tuottaa palveluita. Jos kumppani ei ymmärrä 
tätä, jäävät pilvestä saatavat hyödyt laihoiksi.

Moni ajattelee yhä, että tekemällä itse voi 
säästää kustannuksissa, ja siksi pilvikin halutaan 
mieluummin hallita sisäisesti. Me Capgeminillä 
kuitenkin suosittelemme, että mitä vähemmän
organisaatiolla on mahdollisuuksia pitää 
pilvelle omistautuneita työntekijöitä ja mitä 
suuremmassa strategisessa roolissa pilvi on, 
sitä enemmän pitäisi pyrkiä ostamaan asioita 
palveluina. Isolla kumppanilla on enemmän 
resurssejakin käytettäväksi esimerkiksi omaan 
pilvikehitykseen.

Kun kumppanilta ostetaan esimerkiksi tukea 
pilvihallintamallin laatimiseen, saa 
laatimisprosessin yhteydessä eräänlaisen 
auditoinnin toimitavasta. Sen jälkeen 
yrityksessä ollaan paremmin perillä omasta 
toiminnasta ja saadaan konkreettisia 
kehityskohteita.

Voi olla riski olla ostamatta ulkopuolista 
asiantuntemusta ja olla verkostoitumatta, 
jos osaamista ei löydy organisaation 
sisältä. Pilvialustaa kannattaa tarkastella 
ekosysteeminä, jonka luonnollisena 
osana pilvialustatoimittajan lisäksi toimii 
palveluntoimittajia, ohjelmistotaloja, auditoijia 
ja asiantuntijapalvelujen tarjoajia.

Vaikka pilviosaajia kannattaakin hankkia 
omaan organisaatioon, kumppanuuksien 
hyödyntämisessä on etunsa. 

Palveluntarjoajilla on useita asiakkaita, 
joilta kaikilta he keräävät kokemusta, joten 
tällaisella työntekijällä on yleensä 
monipuolisempi kokemus pilvestä ja 
ongelmien ratkaisemisesta kuin yhden 
yrityksen omalla pilviasiantuntijalla. Heille 
myös osaamisen pitäminen ajan tasalla 
kiivaasti kehittyvässä pilvimaailmassa 
on helpompaa.
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Näin liikkeelle 
pilvihallintamallin 
suunnittelussa
Ennen kuin lähdette laatimaan 
pilvihallintamallia, varmistakaa, että 
yrityksellänne on pilvistrategia: mitä pilveltä 
halutaan? Mihin liiketoiminnan halutaan 
kehittyvän? Millainen organisaatio halutaan 
rakentaa ja mitä työkaluja se vaatii? Jos 
strategiaa pilven hyödyntämiselle ei ole, on 
hallintamallia vaikea ellei jopa mahdoton 
luoda ja vakiinnuttaa.

Kun strategia on selvillä, selvittäkää, millaista 
tukea sen jalkauttamiseen tarvitaan ja millaisia 
kumppaneita käytätte.

Valmistaudu tekemällä taustatyötä ja analyysiä 
nykytilanteesta. Muun muassa näitä kysymyksiä 
jokaisen yrityksen tulisi kysyä itseltään:

• Miksi pilvipalvelut otetaan käyttöön?

• Miten pilvipalvelut tukevat yrityksen 
visiota ja missiota?

• Tavoitteletteko pilvialustoilla 
       ensisijaisesti ylivertaista 
       asiakaskokemusta vai uusia digitaalisia 
       tuotteita?

• Kuinka paljon erilaisia pilvipalveluita 
       hyödynnetään?

• Miten automatisointia tai tekoälyä 
       hyödynnetään?

• Onko joitain viranomaisvaatimuksia 
       huomioitava?

Yhtä täydellisen kattavaa pohjaa 
pilvihallintamallille ei ole. Mallin lopullinen 
sisältö ja muoto riippuu toimialasta ja 
organisaatiosta. Tiettyjä kriittisiä asioita 
hallintamalliin kannattaa kaikkien sisällyttää. 
Näitä ovat esimerkiksi:

• pilvialustan tilausten käytännöt

• nimeämiskäytännöt

• olennaiset tietoturvan ja -suojan 
vaatimukset ja niiden toteutus

• liiketoiminnan jatkuvuuden varmistavat 
käytännöt

• DevOps-käytännöt.

Suosittelemme, että pilvihallintamalli 
muotoillaan sellaiseksi, että sen voi antaa 
ulkopuoliselle kumppanille luettavaksi, 
vaikkei näitä kumppaneita vielä hallintamallia 
laatiessa olisi. Jokaisen ulkoisen toimijan on 
erittäin tärkeää saada nähdä pilvihallinnan 
dokumentointi: se kertoo, että nämä ovat 
vaatimukset ja säännöt, joiden puitteissa 
pilvialustoilla toimitaan.

12

https://www.capgemini.com/fi-en/service/cloud-strategy/


Pahimmillaan pilvihallintamallista tulee 
monisatasivuinen järkäle, jota lopulta kukaan ei 
lue. Hallintamalli tulisi tehdä toiminnan tueksi, 
joten hallintamallin laatimisen jälkeen seuraavaksi 
tärkein vaihe on jalkauttaa se: varmistaa, 
että se on sellainen työdokumentti, joka 
palvelee toiminnan ohjenuorana ja josta löytää 
reunaehdot ja parhaat käytännöt pilviteknologian 
käyttämiseen.

Laatikaa konkreettinen suunnitelma ja aikataulu 
pilvihallintamallin käyttöönotolle. Varmistakaa 
alusta asti, että kaikki ympäristöä käyttävät 
tietävät ja ymmärtävät, mitä heidän tulisi tehdä ja 
miten. Pitäkää huoli siitä, että kaikki noudattavat 
ohjeistuksia. Jos eivät noudata, puuttukaa siihen 
tarvittaessa palauttaaksenne toimintatavat 
sovitun mukaisiksi. Työntekijöille tulisi olla selvää, 
milloin pilvihallintamallin dokumentaation
puoleen käännytään ja mistä löytyy oikeat ohjeet.

Pilvihallinnassakaan kaikkea ei saa heti valmiiksi.
Vain harva yritys osaa heti alussa tehdä juuri 
oikeanlaisia toimenpiteitä, jotta julkisen pilven 
käyttö sujuisi täysin vaivattomasti. Ensin 
kannattaa kuvata hallintamalli, joka kattaa 
alkuvaiheessa käyttöönotettavat palvelut – loput 
tarkennetaan myöhemmin oman tai kumppanien 
kokemuksen avulla.

Omaksukaa jatkuvan kehityksen periaate ja 
kysykää itseltänne: teemmekö oikeita asioita? 
Teemmekö asioita oikealla tavalla? Jos 
teknologiaratkaisut eivät tuota liiketaloudellisia 
ja liiketoiminnallisia hyötyjä, mieti tarkkaan, 
kannattaako niitä jatkaa.

Muistakaa, että hallintamallia tulee päivittää 
toiminnan kehittyessä. Hyvä hallintamalli 
antaa oleelliset reunaehdot, joiden puitteissa 
voidaan ketterästi innovoida uusia liiketoimintaa 
hyödyttäviä ratkaisuja. Pitäkää silmänne avoinna 
uusille liiketoimintamahdollisuuksille, joita pilvi 
voi tarjota, ja olkaa valmiita reagoimaan.

Pilvihallintamalli käytäntöön

Kehittyvä pilvihallintamalli ja 
pilvialustojen käyttö
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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, 

Kari Saukkonen
Managing Service Architect

Carrick von Schoultz
Managing Delivery Architect

Pete Nieminen
Cloud Business Developer

Tähän oppaaseen asiantuntemustaan ovat tuoneet:

Kari on pilvipalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin 
kokenut osaaja. Hän tukee yrityksiä ottamaan 
pilvi osaksi liiketoiminnan digitalisaatiota. Lisäksi 
häneltä saa neuvot hybridipilviratkaisuihin,
pilven tietoturvaan ja DevOpsiin.

Carrickin ydinosaamista ovat arkkitehtuurit, 
pilvialustojen hallintamallit ja pilvistrategia. Viime 
vuosina hän on auttanut lukuisia erikokoisia 
yrityksiä ottamaan ensiaskeleet pilveen. 
Erityisesti Carrickilla on kokemusta Microsoftin 
Azure-pilvialustasta.

Pete on laajalti tunnettu asiantuntija, jolla on yli 20 
vuoden kokemus uusista teknologiaratkaisuista, 
tietohallinnosta ja liiketoimintojen kehittämisestä. 
Hän auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa 
ja palveluitaan pilvipalveluiden avulla, ja hänen 
osaamisensa keskittyy arkkitehtuurimalleihin, 
tietoturvallisuuteen, tietohallinnon johtamiseen 
ja teknologiaratkaisuihin.
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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 
lähes 220.000 ihmistä yli 40 maassa. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 
2019 oli 14,1 miljardia euroa.
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