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Opinnäytetyössä seurataan yrityksen aloittamaa palvelun sopivuuden todentamista tavoit-
televaa projektia, ja pohditaan, olisiko yrityksen kannattavaa siirtää nykyinen virtuaalityö-
pöytä- palvelunsa paikallisesta sijainnista ja konesalista pilvipalveluun. Näkökulmana on 
vertailla pilvipalvelun etuja nykyiseen ratkaisuun. Saadaanko pilvipalvelussa tarvittavat oh-
jelmat toimimaan, onko työskentely sujuvaa ja olisiko pilvipohjainen ratkaisu ylipäätään so-
piva ratkaisu yritykselle. 
 
Teoriaosuudessa perehdytään virtuaalikoneisiin ja palvelinten virtualisointiin, sekä tutkitaan 
pilvipalvelun tuomia etuja. Tähän kuuluu lyhyt läpikäynti Microsoftin Azure palvelualus-
tasta, tarkemmin sen tarjoamaan pilvipohjaisen virtuaalityöasemaratkaisuun. Työssä käy-
dään läpi mitä ratkaisusta kerrotaan Microsoftin toimesta, ja saataisiinko nämä kaikki käyt-
töön ja toimimaan toivotulla tavalla. Yrityksellä on käytössään tiettyjä ohjelmia, joiden täy-
tyy toimia myös uudella alustalla. 
 
Käytännön osuudessa käydään läpi yrityksessä aloitettua testausprojektia ja seurataan 
sen pohjalta mitä kaikkea pilvipalveluun siirtymisessä tulisi yrityksen ottaa huomioon. 
Osuudessa seurataan projektin suunnittelua, tavoitteita ja etenemistä. Projektin aikana yri-
tyksessä toteutettiin organisaatiomuutos, joka vaikutti merkittävästi käytännön toteutuk-
seen ja lopputulokseen. Aikaansaatu ratkaisu oli suunniteltua suppeampi, mutta sitä pääs-
tiin lopulta testaamaan. Siitä saatu käyttökokemus osoitti alustavasti, että projekti ei ollut 
sellaisenaan riittävä lopulliseen päätöksentekoon. Lopuksi työssä on omaa pohdintaa pro-
jektin lopputuloksesta ja projektin aikaisesta omasta oppimisesta. 
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Lyhenteitä 

 

AD Active Directory. Windows ympäristössä käytettävä käyttäjähallinta ja hake-

mistopalvelu.  

 

Azure Microsoftin pilvipalvelualusta. 

 

PoC Proof of Concept. Projekti, jonka aikana pyritään osoittamaan ratkaisun 

 toteuttamiskelpoisuus. 

 

VDI Virtual Desktop Infrastructure. Virtuaalinen työasemaympäristö, mahdollistaa 

virtuaalityöpöydän etäkäytön. 

 

VM Virtual Machine. Virtuaalikone. 

 

VPN Virtual Private Network. Virtuaaliverkko, jolla yhdistetään sijainteja toisiinsa 

 turvallisesti. 

 

WVD Windows Virtual Desktop. Azuressa toimiva virtuaalityöasema- ratkaisu.
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1 Johdanto 

Yrityksellä on käytössään jo ennestään VDI- työasemia, joiden käyttäjiä ovat pääasiassa 

ulkoiset konsultit ja kumppanit sekä kehittäjät. VDI- ratkaisu on toteutettu niin, että yrityk-

sellä on omaa rautaa konesalissa. Ongelmina tässä mallissa on nähty se, että kapasiteetti 

on mitoitettu hiukan yläkanttiin varmuuden vuoksi. Käyttäjien määrä vaihtelee, ja näin ol-

len osa kapasiteetista on tyhjäkäytöllä, eli koneet ovat päällä, mutta kukaan ei käytä niitä. 

 

Tämän lisäksi yritykselle on tulossa ajankohtaiseksi konesalissa olevien koneiden päivittä-

minen, ja tähän tarkoitukseen pitäisi sijoittaa lisää resursseja. Pohdinnassa on yrityksessä 

siten ollut, voitaisiinko VDI-ratkaisu siirtää pilvipalveluun, jolloin ei tarvitsisi ostaa omia ko-

neita, vaan turvautua pilvipalvelutarjoajan ratkaisuun. Tällaisessa ratkaisussa myös fyysis-

ten palvelinten ylläpito poistuisi omasta konesalista, joka vähentäisi juoksevia kuluja. 

 

Yritys on suunnitellut uudeksi ratkaisuksi Microsoftin Azure- pilvipalvelussa toimivaa Win-

dows Virtual Desktop- ratkaisua. Yrityksellä ei ole lähtötilanteessa rakennettu laajempaa 

infrastruktuuria Azureen, mutta sillä on jo aiemmin ollut Microsoftin pilvipalveluja käytössä. 

Palvelussa oli olemassa testitilaus, jota voitaisiin käyttää ja mm. yrityksen Active Directory 

on linkattu/synkattu sinne. Opinnäytetyössä keskitytään Proof of Concept- projektin seu-

rantaan, jossa tutkitaan ratkaisun soveltuvuutta yritykselle, suunnittelemalla ja luomalla 

Azuressa toimiva VDI- testiympäristö. Testiympäristössä olisi tarkoitus selvittää tarvittujen 

ohjelmien toimivuus ja olisiko nykyisen ratkaisun siirtäminen pilvipalveluun mahdollista il-

man ongelmia. 

 

Opinnäytetyön teoriaperustassa tutustutaan virtualisointiin ja Azuren pilvipalveluun. 

Työssä perehdytään lyhyesti myös yrityksen nykyiseen ratkaisuun, ja mitä siihen sisältyy. 

Käytännön osuudessa seurataan, miten projekti eteni, ja minkälainen ratkaisu sen aikana 

saatiin tehtyä. Lopuksi ratkaisua testataan, ja käydään läpi siitä saatua käyttökokemusta. 

Lopuksi pohditaan omaa opinnäytetyön aikaista oppimista. 
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2 Virtualisointi 

Virtualisoinnilla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa jostakin resurssista luodaan virtuaalinen 

versio, melkeinpä kuin illuusio, tai ei todellinen versio tästä kyseisestä resurssista. Esimer-

kiksi yhdestä fyysisestä laitteesta voidaan erottaa monia erillisiä virtuaalisia versioita, jotka 

voivat näyttää erilaiselta, mutta jotka kuitenkin käyttävät pohjalla olevan laitteen resurs-

seja. (Huang & Wu 2017, 14.) 

 

Toisaalta virtualisointia voidaan käyttää toisinkin päin, luomalla monesta eri resurssista 

yksi resurssi, joka näkyy käyttäjälle tai järjestelmälle usean resurssin sijaan yhtenä. Tätä 

voidaan käyttää esimerkiksi tallennustilan virtualisoinnissa, jossa monta eri verkkolevyä 

voidaan näyttää käyttäjälle yhtenä levynä. (Citrix 2020.) 

 

Tietokoneiden virtualisoinnista puhuttaessa tietokoneen laitteiston päälle rakennetaan oh-

jelmistokerros, jonka päälle voidaan luoda virtuaalikoneita, ja saman laitteiston osat voi-

daan jakaa useamman virtuaalisen koneen kesken. Jokainen virtuaalikone voi toimia 

omana tietokoneenaan, käyttäen sille määrätyn osan fyysisen laitteiston resursseista. 

(IBM 2020a.) 

 

2.1 Virtualisoinnin historia 

Virtualisointiteknologiaa kehitettiin jo 1960- luvulla, ja ensimmäiset isommat ratkaisut jul-

kaistiin 1970- luvulla. Se juontaa juurensa vanhojen keskustietokoneiden (mainframe- ko-

neiden) ongelmaan, jossa yrityksellä saattoi olla vain yksi tietokone, jota käytti aina yksi 

käyttäjä kerrallaan. Tätä haluttiin tehostaa kehittämällä tekniikoita, jotka mahdollistavat 

usean eri käyttäjän käyttää samaa tietokonetta samanaikaisesti. (Fedoseenko 2019.) 

 

IBM kehitti jo vuonna 1968 ensimmäisen käyttöjärjestelmän, joka tuki virtualisointia hyper-

visorin avulla. Tämä mahdollisti keskuskoneen resurssien jaon käyttäjille virtuaalikoneiden 

kautta, joita käytettiin ”tyhmillä” päätteillä. Keskuskone teki kaiken tiedon käsittelyn, päät-

teet toimivat vain käyttäjien syöttölaitteina. Myöhempien vuosikymmenten aikana muut 

vaihtoehdot ajoivat kuitenkin virtualisoinnin kehityksen ohi. Uudet käyttöjärjestelmät kuten 

Unix ja moniajon kehitys mahdollistivat koneiden sujuvamman käytön ilman virtualisoinnin 

tarvetta. (Fedoseenko 2019.) 

 

Teknologian kehittyessä vanhojen laitteistoriippuvaisten ohjelmien käytön mahdollistami-

nen kuitenkin herätti virtualisoinnin kiinnostusta. 1990- luvun tienoilla yrityksillä saattoi olla 

omia fyysisiä servereitä pyörittämässä vanhoja ohjelmiaan, jotka tarvitsivat tietyn ympäris-

tön toimiakseen. Näin ollen yhdellä serverillä saatettiin ajaa vain yhtä tiettyä ohjelmistoa, 
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jota oli vaikea siirtää ja joka ei käyttänyt serverin kaikkia resursseja tehokkaasti. Virtuali-

soinnin avulla yritykset pystyivät jakamaan fyysisiä koneita eri ohjelmistoille ja ajamaan 

ohjelmiaan yhdellä fyysisellä laitteistolla käyttäen virtuaalikoneita. (Redhat 2020.) 

 

80-90 luvuilla virtualisointi yleistyi myös yksityiskäytössä, kun julkaistiin myös yksityiskäyt-

töön paremmin soveltuvia ohjelmia, joilla pystyi käyttämään esim. Dos ohjelmia Unix- jär-

jestelmissä tai vastaavasti Windows käyttöjärjestelmää Mac- koneella. 

 

2.2 Virtuaalikone 

Virtuaalikone on ohjelmiston avulla luotu jäljitelmä fyysisestä tietokoneesta. Virtualisointi-

tekniikan avulla yhdelle fyysiselle koneelle voidaan useita virtuaalisia koneita. Virtuaaliko-

neet eivät kuitenkaan keskustele suoraan fyysisen laitteiston kanssa, vaan ne tarvitsevat 

tähän tarkoitukseen ohjelmistokerroksen, jota kutsutaan hypervisoriksi. Hypervisor huo-

lehtii fyysisen koneen resurssien, kuten prosessorin ja muistin jakamisen virtuaalikoneille 

ja pitää huolen, että virtuaalikoneet voivat toimia rinnakkain toisistaan riippumatta ja tietä-

mättään. Yhdellä fyysisellä koneella voi siis olla samaan aikaan useita eri virtuaalikoneita, 

ja niissä kaikissa voi olla eri käyttöjärjestelmä. (IBM 2020a.) 

 

Erillisen hypervisorin käyttö ei ole aina pakollista, esimerkiksi joissain Linux- käyttöjärjes-

telmissä voidaan luoda virtuaalikoneita kerneliin pohjautuvaa tekniikkaa käyttäen, joka on 

sisäänrakennettu itse käyttöjärjestelmään. Tämä tekniikka ei kuitenkaan ole yleisesti tu-

ettu ja sen käyttö edellyttää syvempää Linux- osaamista. (Citrix 2020.) 

 

Virtuaalikoneita on kahta eri tyyppiä, prosessia tai laitetta virtualisoivia. Prosessin virtuali-

soinnilla mahdollistetaan jonkin ohjelman käyttö millä tahansa laitteella riippumatta alla 

olevasta laitteistosta tai käyttöjärjestelmästä. Suosituin esimerkki tästä on Java- virtuaali-

kone, joka mahdollistaa Javalla tehdyn ohjelman käytön riippumatta käyttöjärjestelmästä. 

Laitteen virtualisointia kutsutaan täydeksi virtualisoinniksi, siinä tarjotaan korvike oikealle 

fyysiselle koneelle, jossa voidaan suorittaa kokonaista käyttöjärjestelmää. Täysi virtuali-

sointi perustuu laitteiston ja virtuaalikoneiden välissä toimivan ohjelmistokerroksen Hyper-

visorin käyttöön (VMWare 2020.) 

 

2.3 Hypervisor 

Hypervisor on ohjelmistokerros käytettävien resurssien ja virtualisoitujen resurssien vä-

lissä. Se huolehtii resurssien välisen yhteydenpidon ja jakaa resurssit tarpeen mukaan eri 

virtuaalikoneille.  
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Hypervisoreita on kahta eri tyyppiä, tyyppi 1, joka on suoraan raudalle asennettu, sekä 

tyyppi 2, joka asennetaan käyttöjärjestelmän päälle sovellusohjelmana. Tyyppien välistä 

eroa on havainnollistettu kuvassa 1. Tyyppi 1 on usein käytössä yrityksillä esim. suurissa 

palvelinsaleissa, kun taas tyyppi 2 on paremmin soveltuva myös yksityiskäyttöön. (IBM 

2020b.) 

 

Tyyppi 1 tarkoittaa sitä, että hypervisor on asennettu suoraan fyysiselle laitteistolle, ja toi-

mii kuten kevyt käyttöjärjestelmä. Koska se on asennettu suoraan laitteistolle, on se myös 

tehokas, välissä ei ole ylimääräistä käyttöjärjestelmää ja se ohjaa resurssit suoraan rau-

dalta virtuaalikoneille. (IBM 2020b.) 

 

Tyypin 2 hypervisor toimii jonkin käyttöjärjestelmän päällä. Fyysiselle koneelle on asen-

nettu jokin käyttöjärjestelmä, johon asennetaan virtualisointiohjelma, jonka päälle virtuaali-

koneet asennetaan. Virtuaalikoneiden ja fyysisten resurssien välissä on ylimääräinen ker-

ros, jonka läpi resurssien on kuljettava, joka on hitaampaa kuin suoraan raudalle toteu-

tettu virtualisointi. Yleisiä tyypin 2 hypervisoreita ovat mm. Oraclen Virtualbox ja VMware 

Workstation. (IBM 2020b.) 

 

 

Kuva 1. Tyypin 1 ja 2 hypervisoreiden ero. 

 

2.4 Virtualisoinnin etuja 

Konkreettisena esimerkkinä tietokoneiden virtualisoinnin eduista voidaan käyttää tilan-

netta, jossa yrityksellä on kolme eri serveriä, joista jokainen suorittaa jotain tiettyä toimin-

toa. Nämä voivat olla esimerkiksi postipalvelin, sovelluspalvelin ja yhteyspalvelin. Nämä 

serverit voivat mahdollisesti käyttää vain kolmanneksen kaikista tehoistaan, jolloin suuri 
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osa tehoista menee hukkaan. Luomalla esimerkiksi yhdelle näistä fyysisistä koneista kaksi 

virtuaalikonetta hoitamaan omat toimintonsa, saadaan tästä koneesta suurempi osa re-

sursseista hyötykäyttöön. Nyt yrityksellä on kaksi fyysistä serveriä käytössä, ja kolmas 

voidaan ottaa muuhun käyttöön tai postaa kokonaan kustannuksien vähentämiseksi. 

(Redhat 2020.) 

 

Virtuaalikoneet toimivat myös eristettyinä muista järjestelmistä, ja ne eivät ole tietoisia 

muista virtuaalikoneista, joka tuo turvallisuusedun. Vaikka yksi virtuaalikone saastuisi, se 

ei yleisesti vaikuttaa muihin virtuaalikoneisiin tai järjestelmiin. Koneista voi myös ottaa ti-

lannekuvan ennen saastumista, johon saastunut kone voidaan palauttaa. (IBM 2020c.) 

 

Virtuaalikoneesta voidaan luoda tiedosto (image- tiedosto), johon kone ja siihen tehdyt 

asetukset tallentuvat, jonka siirtäminen ja kloonaaminen on helppoa ja alustariippuma-

tonta. VDI- ratkaisuissa tätä käytetään luomalla Master- imagen, johon muut luodut virtu-

aalikoneet perustuvat, ja kokoonpanon mukaan esim. sitä päivittämällä kaikki muutkin vir-

tuaalikoneet päivittyvät. 

 

 

2.5 VDI 

Termillä VDI (Virtual Desktop Infrastructure) tarkoitetaan toteutusta, jossa yhdessä keskei-

sessä sijainnissa ylläpidetään ja tarjotaan käyttäjille työpöytäympäristöjä, joihin käyttäjä 

ottaa omalla laitteellaan yhteyden verkon kautta. Palvelinsalissa voi olla esimerkiksi palve-

lin, johon on asennettu useita virtuaalikoneita, joille on asennettuna käyttöjärjestelmä ja 

tietyt ohjelmat. Käyttäjä voi ottaa yhteyden työpöytään omalla laitteellaan mistä tahansa, 

ja kirjautua sisään kuten paikalliselle koneelle. Verkon yli kulkee käyttäjän toimet ja kuva 

työpöydältä, kaikki raskaampi tietojenkäsittely tehdään palvelinsalissa, joten yhteyden voi 

ottaa myös mobiililaitteilla. (Techtarget 2020.) 

 

Palvelinten lisäksi pitää ottaa huomioon myös, miten yhteys muodostetaan käyttäjän ja 

työpöydän välillä. Yleensä paikallisessa sijainnissa yhteys otetaan yrityksen verkkoon, 

jossa on yhteyden välittäjä tai gateway, joka ohjaa käyttäjät oikealle työpöydälle. 

 

Työpöytiä on yleensä kahta eri tyyppiä, pysyviä ja ei pysyviä. Pysyvät työpöydät säilyttä-

vät tilansa jokaisen kirjautumisen välissä, näissä käyttäjälle määritellään ensimmäisellä 

kirjautumisella tarjolla olevista koneista tietty työpöytä, johon käyttäjä kirjautuu seuraavilla-

kin kerroilla. Käyttäjän tekemät muutokset tallentuvat ja ovat käytettävissä myös seuraa-

valla kirjautumiskerralla. Tällaiset työpöydät soveltuvat käytettäväksi esim. työkoneen kor-

vikkeena tai jos käyttäjä haluaa käyttää työpöytää erilaisilla laitteilla. (Citrix 2020.) 
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Ei pysyvillä työpöydillä käyttäjän ottaessa yhteys hänelle annetaan joko sama tai jokin 

käytettävissä oleva työpöytä tarjolla olevista, mutta käyttäjän yhdellä kirjautumiskerralla 

tekemät muutokset eivät säily. Tämä helpottaa ylläpitoa ja kustannuksia, koska jokaisen 

kirjautumiskerran jälkeen ei tarvitse tallentaa mitään. Tällaiset työpöydät soveltuvat pa-

remmin käyttäjille, jotka eivät tarvitse tiettyä työpöytää joka kerta kirjautuessaan. 

 

On mahdollista myös tarjota kokonaisen työpöydän sijaan pelkkiä ohjelmia, joihin käyttäjä 

voi ottaa yhteyden ja käyttää pelkästään yhtä ohjelmaa kokonaisen työpöydän sijaan. 

Tätä kutsutaan sovellusvirtualisoinniksi. 

 

2.6 VDI paikallisesti vai pilvessä 

Yritys voi rakentaa VDI- ratkaisunsa ostamalla kaikki laitteet ja konesalipalvelut itse, jolloin 

vastuu hallinnasta ja ylläpidosta on yrityksellä. Tällöin myös aloituskustannukset ovat kor-

keat, ja laitteisto vaatii uusimista ja päivittämistä vuosien saatossa. Myös ympäristön hal-

linta on kokonaan yrityksen vastuulla. 

 

Pilvipalveluiden avulla käyttäjä voi internetin välityksellä päästä käsiksi palveluntarjoajan 

ylläpitämiin resursseihin, kuten palvelimiin tai tallennustilaan tarpeen mukaan. Palvelun-

tarjoaja ylläpitää näitä resursseja omissa suurissa konesaleissaan, ja tarjoaa niiden käyt-

töä kuukausimaksua tai käyttöön perustuvaa maksua vasten. Pilvipalvelut hyödyntävät vir-

tualisointia todella laajassa mittakaavassa suurissa konesaleissa. Konesaleissa olevat 

fyysiset serverit ovat varustettu virtualisointitekniikalla, joiden avulla voidaan tarjota laa-

jalle käyttäjäkunnalle osa servereiden kapasiteetista aina tarvittaessa. Sen sijaan että yri-

tys ostaisi ja hallitsisi kaikkea infrastruktuuria itse, voisi ainakin osan siitä siirtää pilveen. 

(Vennam 2020.) 

 

Välimallina voidaan pitää hybridiratkaisua, jossa yrityksellä on omat resurssinsa omassa 

paikallisessa palvelussa, mutta myös joitain palveluita pilvessä. Tällainen tapaus voi tulla 

kyseeseen silloin, kun yrityksellä on jotain vanhoja järjestelmiä, jotka vaativat omat laitteis-

tonsa, tai mahdollisesti tietoa, jota ei voi siirtää pilvipalveluun sen arkaluontoisuuden takia. 

Näin yritys saa pilven edut joihinkin tarkoituksiin, mutta voi myös hallita ja ylläpitää omaa 

infraansa. (Microsoft 2020a.) 

 

Erilaisia tapoja hyödyntää pilvipalveluja jaotellaan usein toteutustavan mukaan. Esimerk-

kejä erilaisista toteutustavoista ovat: 
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IaaS (Infrastructure-as-a-Service) Asiakas voi luoda verkkoja, tallennustilaa ja palvelimia 

palvelussa tarpeen mukaan. Lähimpänä tavallista paikallista toteutusta tarjoten asiak-

kaalle mahdollisuuden luoda oma infrastruktuurinsa pilveen, ilman tarvetta omistaa omaa 

fyysistä infrastruktuuria. 

 

PaaS (Platform-as-a-Service) Asiakas tuo omat ohjelmistonsa, koodinsa ja datansa palve-

luun, sekä huolehtii ja ylläpitää näitä itse. Tarjoaja ylläpitää kaikkea tämän alapuolella, ku-

ten palvelimia, tietoverkkoja ja tallennustilaa. Käyttöönotto nopeampaa ja helpompaa kuin 

IaaS. 

 

SaaS (Software-as-a-Service) Asiakkaalla on käytössään ohjelmia ja sen palveluita, joihin 

tuo oman datansa. Tarjoaja ylläpitää kaikkea tämän alapuolella, asiakas ei voi vaikuttaa 

alla oleviin palveluihin. 

 

Suurena etuna on laitteiston ylläpidon vastuun siirto omasta paikallisesta kokonpanosta 

pilveen. Kuvassa 2 havainnoidaan ylläpidon vastuuta ja hallintaa eri ratkaisujen välillä. 

 

 

Kuva 2. Pilvipalveluiden toteutustapoja ja vastuunjakoa (mukaillen Vennam 2020) 

 

Pilvipalveluissa ei ole suuria aloituskustannuksia, vaan laskutus koostuu käytöstä. Aloitus-

kynnys on matala, ja tämä kannustaa myös kokeilemaan ja testaamaan. Pilvipalveluiden 

etuna on myös laajuuden ekonomia (Economy of scale), mahdollisuus tehdä asioita edulli-

semmin ja tehokkaammin, kun toimitaan suurella laajuudella ja tuottavuudella. Isot yrityk-

set voivat levittää kustannukset tarjoamalla useita eri tuotteita, jolloin kustannukset laske-

vat per tuote. Isot pilvipalvelutarjoajat voivat neuvotella myös parempia sopimuksia mm. 

yhteydentarjoajien ja päättäjien kanssa kuin pienet toimijat. (Microsoft 2020a.) 
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Siirron etuja ovat mm. omien palvelinten ja konesalien ja näihin liittyvien kustannuksien 

vähentyminen, helppo skaalautuminen tilanteissa, joissa kysyntä vaihtelee, jolloin myös 

käyttökustannukset pienenevät, koska laskutus tapahtuu käytön mukaan. Pilvipalveluiden 

käyttö onkin yleistynyt viime vuosina, Suomessa niiden käyttö on noussut 23 prosenttiyk-

siköllä viimeisen viiden vuoden aikana, tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 74% yrityk-

sistä käyttivät pilvipalveluita. Suurimpana käyttökohteena olivat sähköposti, tallennus ja 

toimisto-ohjelmat. (SVT 2020.) 

 

Pilvipalveluita tarjoavia yrityksiä on monia, tällä hetkellä kolme suurinta näistä ovat Ama-

zon AWS, Google Cloud Platform ja Microsoftin Azure. Palvelut tarjoavat ratkaisuja ohjel-

mistojen tarjoamiseen ja kehitykseen sekä testaukseen, alustaratkaisuja palvelimille, tieto-

kannoille ja virtuaaliverkoille, sekä tallennustilaa. Myös erilaiset tekoälyä ja koneoppimista 

tarjoavat ratkaisut ovat yleistyneet viime vuosina. Seuraavassa osiossa käydään läpi 

Azuren tarjontaa ja sen perustoimintoja. 
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3 Microsoft Azure 

Microsoft Azure on Microsoftin pilvipalvelualusta, joka tarjoaa monia erilaisia tuotteita ja 

palveluita ensisijaisesti yrityksille mutta myös yksityisille käyttäjille. Sen avulla voi helposti 

julkaista ja kehittää sovelluksia, hankkia tallennustilaa tai rakentaa koko yrityksen infra-

struktuuri pilveen. Azuren palveluita voidaan jaotella eri palveluryhmiin, kuten infrastruk-

tuuripalveluihin, alustapalveluihin, turvallisuus- ja hallintapalveluihin sekä hybridipilvipalve-

luihin. Infrastruktuuripalveluita ovat mm. laskenta, tallennus ja verkkopalvelut, kuten virtu-

aalipalvelimet ja verkot. Alustapalvelut tarjoavat mahdollisuuksia mm. tietokantojen ja tie-

don hallintaan sekä ohjelmistokehitykseen. Azuresta löytyy paljon integraatioita Microsof-

tin omiin tuotteisiin ja käyttöjärjestelmiin, mutta se tarjoaa mahdollisuuden myös Linux pal-

velimien käyttöön ja tuen monelle eri ohjelmointikielelle ja julkaisualustalle. (Microsoft 

2020b.) 

 

Azuresta voi valita pelkästään yritykselle tarvittavat tuotteet, joita voidaan skaalata tar-

peen tullen helposti ylös tai alas. Jos yritys ei halua sijoittaa suuria aloituskustannuksia 

omaan palvelinsaliinsa, voi se hankkia kaikki palvelunsa puhtaasti pilvipalvelusta, jolla se 

voi korvata oman paikallisen konesalin tarpeen. Myös pilvipalvelujen ja omien paikallisten 

palvelujen yhdistäminen on myös mahdollista, jolloin saadaan hyöty kummastakin. 

Azurella on toimintoja monissa eri konesaleissa ympäri maailman, jolloin voidaan valita 

myös missä sijainnissa palvelut toimivat ja taata resurssien laaja saatavuus. (Sanders, J 

2020.) 

 

Azuren hallintaan käytetään verkkopohjaista, selaimella toimivaa Azure Portalia. Kaikki eri 

palvelut ovat eroteltu omiin joukkoihinsa (blade), joiden alta voidaan hankkia uusia palve-

luita tai hallita jo olemassa olevia. Jotkin palvelut voivat kuitenkin vaatia varsinkin asen-

nusvaiheessa Windowsin Powershellin ja erilaisten skriptien käyttöä. (Metropolia 2020.) 

 

Azure tilille on olemassa yleensä luontivaiheessa luotava Tenant, yksi AD:n instanssi, joka 

on yleensä tilin omistava yritys. Laskutus tapahtuu olemassa olevien tilausten (Subscriti-

ons) kautta, ja yrityksellä voi olla useita eri tilauksia. Ostetut resurssit luodaan aina jonkin 

tietyn tilauksen alle. Tämä mahdollistaa kustannusten erottelemisen esim. yrityksen osas-

tojen mukaan tai eri laskutuksen testiympäristölle ja tuotantoympäristölle. Resurssit sijoite-

taan aina jonkin resurssiryhmän sisälle. (Metropolia 2020.) 

 

Yrityksellä oli jo ennen projektin aloitusta käytössään Microsoftin tuotteita, kuten CRM ja 

Office 365 palveluita, ja yrityksen Active Directory synkronoitiin päivittäin Azureen. Osin 
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tämänkin takia yritys oli jo alustavasti suunnitellut Azurea myös uuden VDI- ratkaisun 

alustaksi. 

 

3.1 Microsoft Azure Windows Virtual Desktop 

Windows Virtual Desktop (WVD) on Microsoftin palvelu, joka tarjoaa työpöytä ja sovellus-

virtualisointia pilvessä. Sitä voi käyttää eri päätelaitteilla tietokoneista mobiililaitteisiin 

oman sovelluksensa kautta mm. Mac, iOS ja Android käyttöjärjestelmillä. Käyttö on mah-

dollista myös useimpien nykyaikaisten selainten välityksellä. WVD julkaistiin yleiseen käyt-

töön vuoden 2019 loppupuolella, ja se pohjautuu osin Microsoftin Remote Desktop Servi-

ces (RDS) teknologiaan. 

 

Windows Virtual Desktopin ominaisuuksia ovat mm. (Microsoft 2020c.): 

- Windows 10 multisession VM, usea käyttäjä voi käyttää työpöytiä yhtä aikaa yhdellä 
virtuaalikoneella, jolloin virtuaalikoneiden käyttö on mahdollisimman kustannusteho-
kasta. 

- Virtuaalityöpöytäympäristön käyttöönotto on mahdollisimman yksinkertaista, ei tarvetta 
laajalle erilliselle infrastruktuurille, asiakas hallinnoi vain virtuaalikoneita ja imageja. 

- Mahdollisuus käyttää omia virtuaalikoneiden imageja. 
- Mahdollisuus käyttäjäprofiilien paketointiin erilleen virtuaalikoneista, jolloin käyttäjien 

tekemät muutokset työpöytäistunnossa tallennetaan ja säilyvät istuntojen välillä. 
- Lisenssien yksinkertaisuus, käyttö mahdollista jo ennestään omistamalla Microsoft 365 

lisenssillä, eikä tarvetta erillisille VDI- lisensseille. 
- Laajat diagnostiikka mahdollisuudet käytön seurantaan ja mahdollisten virheiden selvit-

tämiseen. 
 

3.2 Windows Virtual Desktop vaatimukset 

WVD:n käyttöön tarvitaan käyttäjäkohtainen tilausmalliin perustuva Windows lisenssi, ku-

ten Microsoft 365 E3 tai E5. Tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Windows 10, Windows 7 ja 

Windows Server 2012 R2 tai uudempi. Vaatimuksena on myös Azure Active Directory, 

joka on yhdistetty Windows Server Active Directoryyn. Azure Active Directory on siten 

käyttäjien ja oikeuksien hallintaan pilvipalvelussa käytettävä ”kopio” yrityksen omasta 

AD:sta. Paikallinen AD synkattu tässä tapauksessa Azureen, jota kautta käyttäjiä ja ryh-

miä hallitaan. Yrityksellä on oltava myös Azure tilaus, joka on yhdistetty Azuren tenantiin 

jonka hallinnassa palvelut ovat. (Microsoft 2020c.) 

 

Muita projektin aikana mahdollisesti tarvittavia palveluita: 

- FSLogix on tekniikka profiilien paketointiin, jossa käyttäjien tekemät muutokset työpöy-
täistunnossa tallennetaan ja säilyvät istuntojen välillä. 

- VPN Gateway, salattu yhteys paikallisen konesalin ja Azuren väliseen tiedonsiirtoon. 
- Azure ExpressRoute, dedikoitu yhteys paikallisen sijainnin ja Azuren välillä, joka mah-

dollistaa nopeamman yhteyden näiden välillä. Toteutetaan verkko-operaattorien 
kanssa, jonka avulla mahdollistetaan parempi käyttökokemus ja viive. 
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- Hostpool, kokoelma virtuaalikoneita, jotka perustuvat yhteen ennaltamäärättyyn virtu-
aalikoneeseen. 

 

3.3 Windows Virtual Desktop hyödyt 

WVD:ssä virtuaalikoneet voidaan asettaa sammumaan työajan ulkopuolella, jolloin ne ei-

vät ole päällä turhaan. Koneet voidaan esim. asettaa sammumaan työajan päätyttyä, kun 

työntekijät eivät niitä käytä, ja menemään päälle taas ennen työpäivän alkua. Näin ei mak-

seta siitä, että koneet ovat turhaan päällä. Resurssit voidaan myös asettaa skaalautu-

maan käytön mukaan reaaliajassa. Kun käyttäjiä tiedetään olevan vähän, voidaan tietty 

kapasiteetti ajaa alas odottamaan kiireisempiä aikoja, ja sen saaminen takaisin käyttöön 

on nopeaa. 

 

Yksi merkittävimmistä Azuren tuomista eduista on palvelinten ja virtuaalikoneiden siirto 

pilvipalveluun fyysisestä konesalista, säilyttäen kuitenkin työpöytien jokapäiväinen hallinta 

itsellä. Tässä säästyisi ylläpitokustannuksia, joita tulee palvelinten ja infrastruktuurin ylläpi-

tämisestä. Palvelimien ylläpito olisi Azuren vastuulla, ja mahdolliset rikkoutumiset eivät 

kuormittaisi yrityksen resursseja. Hyötyä on kuvattu yksinkertaistettuna kuvassa 3, jossa 

hahmotellaan ylläpidon ja hallinnan osa-alueita. 

 

 

Kuva 3. Yksinkertaistettu kaavio WVD:n rakenteesta. (mukaillen Brinkhoff 8.5.2020) 

 

3.4 Mahdolliset haitat 

Työpöytien käyttö on liikennetoiminnan kannalta kriittistä toimintaa, yrityksellä on ulkoisia 

kehittäjiä, jotka käyttävät virtuaalityöpöytiä työssään, ja he tarvitsevat pääsyn yrityksen 

verkkoon ja järjestelmiin. Kehittäjät tulevat eri puolilta maailmaa, kuten Puolasta ja Inti-

asta, ja heidän työssään on tärkeää, että työvälineet ovat kunnossa. Mahdolliset verkkovii-

veet tulisi saada mahdollisimman pieneksi. Kehityksessä tarvitaan Oraclen kirjastoja ja 
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alustoja, joten on myös tärkeää varmistaa, että kaikki käytettävät ohjelmistot ja riippuvuu-

det toimivat myös WVD:lla. 

 

Myös paljon resursseja vaativat työvaiheet, kuten erilaisten kuvankäsittelyohjelmien käyttö 

voi olla VDI- työasemilla hitaampaa kuin paikallisella koneella, joten kehittäjien koneille voi 

olla tarpeellista antaa käyttöön enemmän resursseja. Myös yhteyteen käytetty ohjelma, 

Windowsin Remote Desktop (RDP), voi olla ongelmallinen, jos on tarvetta graafisesti ras-

kaille toiminnoille. 

 

Palveluista veloitetaan käytön mukaan, joka voi vähentää kustannuksia, mutta toisaalta 

vaikeuttaa todellisten kustannuksien laskentaa ennen käyttöönottoa. Palvelinten käytöstä 

veloitus koostuu suurimmaksi osaksi käytetyistä resursseista, kuten prosessointi- ja tallen-

nuskapasiteetin käytöstä, mutta myös tiedonsiirron aiheuttamat kustannukset täytyy huo-

mioida, varsinkin jos on tarkoitus käyttää lisäpalveluita paikallisen sijainnin ja pilvialustan 

yhdistämiseen (esim. ExpressRoute). Myös sitoutuminen moneksi vuodeksi kerrallaan voi 

laskea kustannuksia, tämäkin olisi otettava huomioon, halutaanko sitoutua moneksi vuo-

deksi vai maksaa vain toteutuneesta käytöstä. Myös erilaiset saavutettavuuteen vaikutta-

vat lisäpalvelut voivat nostaa kuluja. Täydellisiä arvioita hinnoista on siten vaikea saada 

ennen projektin aloitusta Azuren hinnoittelupolitiikan takia. Myös turvallisen tiedonsiirron 

takaaminen yrityksen paikallisen konesalin ja Azuren välillä on tärkeää, joten tähän käytet-

tävä työaika ja suunnittelu voivat viedä paljon aikaa ja resursseja. 
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4 Nykytilanne 

Yrityksellä on omia palvelinsaleja ja toimintoja käytössään muussakin toiminnassaan, ja 

nykyinen VDI- ratkaisu on rakennettu niiden rinnalle yrityksen palvelinsaleihin. Yrityksen ei 

ole mahdollista siirtää kaikkia toimintojaan pilveen jo käsiteltävien tietojen arkaluonteisuu-

den takia, ja tarve omille palvelinsaleille tulee olemaan jatkossakin, mutta VDI- ratkaisun 

siirto pilvipalveluun pienentäisi tarvittavia kustannuksia ja selventäisi kokonaisuuden hal-

lintaa. 

 

4.1 Nykyinen paikallinen ratkaisu 

Yrityksellä on käytössään kirjoitushetkellä omaan paikalliseen konesaliin pohjautuva rat-

kaisu. Nykyinen ratkaisu otettu käyttöön vuosina 2010-2011. Fyysiset laitteistot vanhene-

vat ajan myötä, ja teknologian kehittyessä tulee tarve päivittää esim. fyysisiä palvelimia. 

Ratkaisua on päivitetty viimeksi n. 5 vuotta sitten, ja nykyisen ratkaisun laitteiston elinkaari 

on tulossa päätökseen lähivuosina. Koska hankinnassa tai uuden valinnassa menee ai-

kaa, yrityksessä aloitettiin tekemään alustavaa kartoitusta jo nyt. Yhtenä vaihtoehtona on 

uuden laitteiston hankkiminen ja ratkaisun päivittäminen. Jos laitteistoa ei voida uusia, 

saatavilla olisi myös pidennetty takuu nykyiselle laitteistolle, mutta tämä tulisi olemaan hy-

vin kallista, eikä se tulisi olemaan kustannustehokasta pidemmällä aikavälillä. Yrityksessä 

onkin alettu harkitsemaan myös pilvipohjaisia palveluita ja miettimään sen tarjoamia etuja. 

Yritykselle oli ehdotettu myös Citrixin pilvipohjaista ratkaisua, mutta se oli todettu alusta-

vasti liian kalliiksi toteuttaa. 

 

Yrityksen käyttämä virtuaalityöpöytäympäristö perustuu Citrixin XenDesktop- ratkaisuun, 

jonka alustana käytetään VMWare Centeriä. Ympäristöön liittyy hallintapalvelimia, kuten 

Desktop Delivery Controller ja Licensing Server sekä tarvittavia tietokantoja, jotka on yh-

distetty toisiinsa virtuaaliverkoilla. Käytössä on myös erilaisia palveluita ja toimintoja yh-

teyksien jakoon työasemille. Lisäksi hyödynnetään muita infrassa olevia toimialueen pal-

veluita. VDI- käyttöön on lisäksi omat palvelimensa, joissa työasemat pyörivät, ja ne ovat 

tarkoitettu vain tähän käyttöön. Ratkaisussa on toteutettu myös sovellusvirtualisointia, joka 

on suunnitelmissa siirtää myös uuteen ratkaisuun. Kokonaisuudessaan itse VDI- työase-

mat ovat vain pieni osa tarvittavasta infrastruktuurista, jota on kuvattu todella yksinkertais-

tetusti kuvassa 4. 
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Kuva 4. Yksinkertaistettu kaavio nykyisestä ratkaisusta. 

 

Ympäristöä käytetään yhdistämällä siihen portaalin kautta. Käyttäjän ottaessa yhteyttä 

ympäristöön, hänellä tulee olla käyttäjätunnusyrityksen toimialueella, joka on liitetty VDI- 

käyttäjäryhmiin Active Directoryssa. Ratkaisussa käytetään kaksiosaista tunnistautumista, 

joten myös käyttäjän puhelinnumero on tärkeä tieto. Käyttö on mahdollistettu myös en-

nalta määrätyille henkilöille yrityksen verkon kautta, mutta ulkoiset käyttäjät käyttävät por-

taalia. Käytössä ei myöskään ole selaimessa tai mobiililaitteilla toimivaa ratkaisua. Mobiili-

ratkaisulle onkin herännyt kiinnostusta tietohallinnon puolelta, ja tämän ratkaiseminen 

voisi olla mahdollista pilvipalveluun siirron yhteydessä. 

 

Resurssit ovat jaettu kahden eri salin kesken, jotta ympäristö olisi käytettävissä myös vi-

katilanteissa, mutta resurssien siirto näitten välillä ei ole mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, 

että toisen salin ollessa poissa käytöstä, on käytettävissä vain 50% kaikista resursseista. 

Tämä saattaa tuoda manuaalista työtä työpöytien hallintaan tilanteissa, joissa tulee tarve 

lisätä koneita. Tällöin on huomioitava, kumpaan saliin uusia koneita luodaan, sekä vikati-

lanteessa mahdollisesti priorisoida käyttäjiä. Muuten nykyisen kokonaisuuden ylläpito ei 

ole raskasta, päivityksiä asennetaan suunnitelman mukaan puolen vuoden välein, tai aina 

tarvittaessa. Työpöydät ovat poissa käytöstä normaalisti päivän verran päivityksen aikana. 

 

Tällä hetkellä kaikki koneet ovat dedikoituja, eli jokaiselle käyttäjälle on aina kirjautuessa 

oma työpöytä, joka säilyy kirjautumisen jälkeen. Pooled koneita testattiin alussa, mutta nii-

den ylläpito todettiin hankalammaksi kuin dedikoitujen, varsinkin kehittäjien tarvitsemat 

työpöydät ja ohjelmat tuottivat ongelmia. Tähän vaikutti myös se, että resursseja oli va-
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rattu riittävästi, joten dedikoituja voitiin käyttää. Kun koneet ovat dedikoituja, voidaan hyö-

dyntää käytössä olevia työkaluja, kuten SCCM:ää (System Center Configuration Mana-

ger), joita voidaan käyttää työasemien päivittämiseen ja sovellusten asentamiseen. 

 

Koneet ovat kaikki resursseiltaan samanlaisia, käyttöön ei ole otettu raskaalle kuormalle 

eri virtuaalikoneita. Ohjelmistoiltaan työpöydät ovat toisistaan erilaisia, tiettyjä ohjelmia on 

asennettu varsinkin kehittäjille. Tavallisille käyttäjille työpöydät ovat pelkistetympiä. Joitain 

ominaisuuksia on poistettu tietoturvapolitiikan mukaisesti, kuten pääsy paikallisen koneen 

tallennustilaan ja aikakatkaisu tietyn ajan jälkeen. Nämä tulisi ottaa huomioon myös pilvi-

palvelua testatessa. 

 

VDI- työaseman käyttäjiä ovat suurimmaksi osaksi yrityksen yhteystyökumppanit, sekä 

kehittäjät. Myös joitain ennalta määritettyjä käyttäjiä tietohallinnosta. Yhteistyökumppa-

neille tarjotaan työasemien kautta yrityksen järjestelmiin, joko kokonaisen työpöydän 

kautta tai joissain tapauksissa vain tiettyjen sovelluksien kautta. Yrityksen järjestelmäkehi-

tys tapahtuu myös joiltain osin virtuaalityöasemilla, joten työasemien sujuva toiminta on 

siten myös liiketoiminnan kannalta kriittinen kysymys. Monet kehittäjät työskentelevät ul-

komailta käsin, joten mahdollisten verkkoviiveiden ja koneiden hitauden minimointi ovat 

tärkeitä tavoitteita myös uutta ratkaisua tutkittaessa. 

 

4.2 Nykyisen ratkaisun ongelmat 

Yrityksen tavoitteena on supistaa oman konesalin toimintoja pitkällä aikavälillä. Kaikkia 

toimintoja ei voida ulkoistaa säädösten mukaan, mm. asiakastiedot ja arkaluonteinen tieto 

on pidettävä omassa hallinnassa mutta omien laitteistojen hankintaa ja ylläpitoa on tarkoi-

tus vähentää. Nykyisen virtuaalityöpöytäratkaisun käyttöön on hankittu fyysistä laitteistoa, 

kuten palvelimia ja tietoyhteyksiä varten tarvittavia laitteita. Fyysisten laitteitten ylläpidosta 

syntyy myös kustannuksia, kuten sähkönkulutus, jäähdytys ja huoltokustannukset. Lait-

teisto on myös jaettu kahteen eri konesaliin. Ratkaisu on mitoitettu paljon isommalle käyt-

täjäkannalle, kuin sitä nyt käyttää, joten ratkaisun käyttösuhde ei ole optimaalinen. Lait-

teiston uusiminen on tulossa ajankohtaiseksi lähiaikoina, joka on myös iso kustannuserä. 

Yrityksellä on muutenkin ulkoistettu IT- palveluita. Ulkoistamista on edistetty aiemmin 

myös muissa laitteissa. Yrityksen kannettavat vaihdettiin vastikään omassa omistuksessa 

olevista koneista leasing- koneisiin. 

 

Fyysistä rautaa on uusittu aina viiden vuoden välein, viimeksi isompi päivitys 2015. Uuden 

raudan hankkiminen oli tulossa yritykselle taas ajankohtaiseksi, ja palvelusopimus on 

päättymässä ensi vuoden alkupuolella. Suunnitteluhetkellä oli olemassa mahdollisuus 



 

 

16 

myös hankkia pidennetty takuu laitteille, mutta tämän ei katsottu olevan kustannusteho-

kasta pitkällä aikavälillä. Päätös olisi tehtävä lähiaikoina, ostetaanko taas uutta rautaa, 

joka maksaa paljon, vai voidaanko ratkaisu siirtää pilveen, ja maksaa siitä vain käytön mu-

kaan. Uusien ostaminen merkitsisi isoa kustannuserää yhdelle vuodelle, ja keskittymistä 

nykyiseen ratkaisuun taas moneksi vuodeksi eteenpäin, jolloin tiedossa olisi laitteiston uu-

siminen aina uudelleen viiden vuoden välein. 

 

Virtuaalityöpöytien käyttöön tarvitaan omat lisenssinsä, ja myös näiden käyttöaste on 

melko alhainen. Lisenssejä on ostettu 200, joista käytössä on keskimäärin vain puolet. Li-

senssien määrässä on hyvä olla pelivaraa, sillä virtuaalityöpöytien käyttäjämäärissä saat-

taa olla kausittaisia vaihtelevuuksia, mutta lisenssit ovat kalliita, ja niiden käyttösuhde olisi 

hyvä saada mahdollisimman korkeaksi. 
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5 Projektin eteneminen 

Projektissa oli yrityksen asiantuntijoiden lisäksi myös konsultteja ulkoisesta konsultointiyri-

tyksestä. Konsulttiyrityksellä on laajempaa kokemusta Microsoftin tuotteista ja tietämystä 

pilvipalveluista. Yritykset olivat olleet aiemminkin tiiviisti yhteistyössä Microsoftin tuotteisiin 

liittyvien projektien kanssa, joten konsulttiyrityksellä oli myös kokemusta ja tietoa yhtiön 

toiminnoista, joka helpotti aloitusta. Alustavana suunnitelmana oli aloittaa PoC- projekti ja 

saada vaatimusten mukainen testiympäristö pystytettyä. Kun testiympäristö saataisiin luo-

tua, sitä alettaisiin testaamaan koekäyttäjien toimesta, jolloin nähtäisiin toimivatko kaikki 

halutut ohjelmat VDI- työpöydällä. Testaajien käyttökokemuksen perusteella voitaisiin 

saada kuva toimivuudesta ja ratkaisun soveltuvuudesta yritykselle. 

 

Projekti alkoi aloituspalaverilla, jossa käytiin läpi lyhyesti tavoitteita ja aikataulua sekä 

Azuren WVD:tä. Läpikäynnissä esiteltiin mitä kaikkea palvelulla olisi tarjottavana, kuten 

mahdollisuus skaalautuviin palvelimiin ja uutena ominaisuutena multisession virtuaaliko-

neiden käyttö, jolloin käyttötehokkuutta saataisiin paremmaksi. Tässä vaiheessa konsult-

tiyritys näytti Azuren testiympäristössään Azure- portalin kautta sen toimintoja ja mitä kaik-

kea siellä voisi tehdä. WVD on optimoitu O365 ohjelmien työkuormille, ja sen pitäisi toimia 

suoraan hyvin Microsoftin muiden ohjelmien kanssa, joista varsinkin Teamsin sujuva toi-

mivuus on tärkeää projektin näkökulmasta. Microsoftin omien väittämien mukaan käyt-

töönotto on yleensä helppoa, mutta myös konsultit huomioivat, että kaikki ei yleensä mene 

aivan Microsoftin myyntipuheiden mukaan. 

 

Projektiin osallistui yrityksen puolelta nykyisen VDI- ratkaisun osaaja, työasemaosaaja, 

tietoliikenneosaajia ja arkkitehtuurista tietävä, konsulttiyritykseltä kaksi Microsoftin palve-

luihin erikoistunutta konsulttia. Seurasin itse projektia oman työni ohella, ja työskentelin eri 

osastolla täysipäiväisesti. 

 

 

5.1 Tavoitteet 

Projektin tavoitteena oli saada tietoa pilvipohjaisesta palvelusta ja olisiko sillä mahdollista 

korvata nykyinen VDI- ratkaisu. Projektista saatujen käyttökokemuksen ja kustannusarvi-

oiden toivottiin auttavat tehtäessä päätöstä, onko kannattavaa lähteä siirtämään nykyistä 

ratkaisua Azureen. 

 

Projektissa ei ollut alun alkaenkaan tavoitteena rakentaa tuotannon kaltaista ratkaisua. 

Teknisenä tavoitteena oli pystyttää Azureen pienimuotoinen WVD- ratkaisu, jota voidaan 

testata ja jonka avulla voidaan todentaa, että ratkaisu toimii yrityksen tarpeisiin. Tarkempi 



 

 

18 

hallinta ja ylläpito ei myöskään sisältynyt projektin tavoitteisiin, vaan ne tulisi määritellä 

tarkemmin, jos lopullista siirtoa aletaan tekemään. Azuren kaikkien uusien ominaisuuksien 

toimivuus tulisi varmistaa ja testata, varsinkin ne, joita ei nykyisessä ratkaisussa ole. 

 

Käytettävyyden kannalta tavoitteena oli mahdollisuus käyttää virtuaalityöasemaa tietoko-

neella ja mobiililaitteilla. Johdon intressinä olisi mahdollisuus pystyä työskentelemään 

IPad:lla, joten testauksessa olisi huomioitava erityisesti Applen mobiililaitteet. Alustavasti 

tulisi taata tiettyjen yrityksen ohjelmien toimivuus työasemilla, jotka pitäisi lyödä lukkoon 

viimeistään suunnitteluvaiheessa. 

 

Projektin aikataulu ei ollut alussa kovinkaan tarkka. Projekti alkoi syyskuun keskivaiheilla 

ja alustava aikataulu oli saada tuloksia vuoden loppuun mennessä. Aloitus ei tuntunut ole-

van tiedossa ennen aloitusta osallistujille, ja sen alkamisesta ei ollut tiedotettu kovinkaan 

laajalle. Aloituspalaverissa mainittiin myös, että alustavasti projektin ulkopuolisilta tahoilta 

oli toivottu saatavaksi tietoa jo syyskuun loppuun mennessä, mikä vaikutti hyvin epärealis-

tiselta. 

 

Koska WVD käyttää yhteyteen RDP- yhteyttä, se herätti kysymyksiä yrityksen asiantunti-

joiden puolelta. Etäkäyttäminen RDP:n kautta saattaa luoda heidän kokemuksensa mu-

kaan ongelmia graafisesti raskaiden sovellusten käyttöön. Yrityksen nykyisessä ratkai-

sussa voidaan muokata yhteyskaistaa medialle, ja sen puuttuminen pilvipalvelussa voisi 

tuottaa ongelmia. Tämä katsottiin tarpeelliseksi lisätä myöhemmin testattavien asioiden 

joukkoon. 

 

5.2 Suunnittelu ja tekniset vaatimukset 

Projektin tekoon päätettiin käyttää yrityksen Azuressa jo olemassa olevaa testitilausta. Ti-

lausta oli käytetty erinäisiin testauksiin, sen alla ei kuitenkaan vielä ollut määriteltynä yh-

teyksiä paikalliseen sijaintiin. Tilauksen alle tulisi luoda tarvittavat resurssiryhmät ja re-

surssit, joiden käytön perusteella laskutus muodostuu. Testiympäristöstä voisi mahdolli-

sesti siirtää osia tuotantoon, jos on näin tulee tapahtumaan. Resursseille on määritelty 

Azuressa myös omat sijaintinsa, eli missä maanosassa Microsoftin konesalit sijaitsevat. 

Sijainniksi valittiin Länsi Eurooppa. 

 

Ennen aloitusta oli hankittava myös tarvittava määrä Microsoftin lisenssejä, määräksi kaa-

vailtiin n. 6 lisenssiä, jotta saataisiin useampi testaaja mukaan testaukseen. Yrityksellä oli 

jo ennestään käytössä WVD:n vaatimusten mukaisia Windows 10 E3 lisenssejä, joten sa-

manlaisten hankkiminen testiympäristöön oli järkevää. 
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Ennen toteutuksen aloitusta täytyi asiantuntijoiden määrittää tarvittavat tietoliikenneyhtey-

den kuntoon Azuren ja paikallisen konesalin välille, jossa mm yrityksen nykyinen käyttäjä-

hallinta tapahtuu. Tähän liittyi myös turvallisuusasiat, kuten palomuuriasiat. Täysin suorien 

yhteyksin rakentaminen Azuren ja paikallisen sijainnin välille on kallista, joten sitä ei 

PoC:n takia kannattanut lähteä toteuttamaan. Suunnitellut yhteydet ovat havainnoitu ku-

vassa 5. 

- VPN- tunneli Azuren ja DC-koneiden väliin 
- Azureen oma yksityinen virtuaaliverkko, josta yhteys sisäverkkoon kulkee. 
- Yhteys sisäverkon palveluille, joita halutaan käyttää 
- Paikallisen ja Azuren AD:n synkkaaminen 
 

 

Kuva 5. Suunnitellut verkkoyhteydet Azuren ja paikallisen sijainnin välillä. 

 

Itse Azuressa olevaa teknistä kokonaisuutta lähdettiin määrittelemään suunnittelemalla 

master- image muiden virtuaalikoneiden pohjaksi. Tälle koneelle täytyi myös asentaa tar-

vittavat ohjelmat ja asetukset. Ohjelmia ei suunnitteluvaiheessa vielä valittu tarkasti, vaan 

tarkempi valinta jätettiin toteutuksen aikana päätettäväksi. Suunnitelmissa oli, että olisi 

saatu testattua erilaisia kokoonpanoja, jotta saataisiin hyvä käsitys niiden toimivuudesta 

ratkaisussa. Eri kokoonpanoja olivat tiettyjen järjestelmien kehittäjät, joille tarvitsi erilaisia 

riippuvuuksia, ja peruskäyttäjät. Kehittäjien riippuvuuksien asentaminen koettiin monimut-

kaiseksi ja aikaa vieväksi, joten peruskäyttäjän kokoonpanoa priorisoitiin PoC:n kannalta.  

 

Testauskokoonpanon kulujen seurantaan liittyen tutkitaan, voidaanko asettaa esim. puolet 

virtuaalikoneista sammumaan toimistoaikojen ulkopuolella. Tähän liittyen oli myös suunni-

teltava ja asetettava resursseille kattavaa seurantaa, jotta saadaan kuvaa todellisista käy-

tön kuluista testauksen aikana. 
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Käyttäjähallinnan suhteen täytyi määritellä tarvittavat käyttäjät ja käyttäjäryhmät AD:hen. 

Tähän liittyy myös tarvittavat tallennustilat käyttäjille ja hallinnalle, joiden luominen 

Azureen saattaa olla joissain tilanteissa haastavaa. 

 

Suunnittelun aikana esille nousi joitakin kysymyksiä. Metadata käytetyistä palveluista me-

nee tällä hetkellä Azuressa aina Yhdysvaltojen maantieteelliselle alueelle, Eurooppaan si-

joittuvat ratkaisut ovat tulossa vasta myöhemmin. Metadatan mukana ei kuitenkaan liiku 

mitään arkaluontoista materiaalia, joten tämä ei ollut kokonaisuudessaan iso este. 

 

Asiantuntijoille heräsi myös kysymys, saadaanko tarvittavat turvallisuusohjelmat, kuten 

käytössä oleva virustorjuntaohjelma toimimaan työpöydillä tarvittavalla tavalla. Myös palo-

muurin määrityksistä oli suunnitteluvaiheessa epäselvyyttä, Azuren oma paljomuurin ar-

veltiin olevan riittämätön ja mahdollisesti hidas, ja sitä pitäisi säätää melko paljon. 

 

5.3 Toteutus 

Toteutus tapahtui koronapandemian takia kokonaan etänä Teamsin välityksellä. Tähän 

tarkoitukseen varattiin aluksi noin viikoittain pystytyspalavereita, joissa oli tarkoituksena 

luoda tarvittavat yhteydet ja resurssit yrityksen asiantuntijoiden toimesta konsulttien opas-

tuksessa. Yrityksen asiantuntijoilla ei ollut laajempaa tuntemusta Azuresta ennestään, jo-

ten konsulttien käyttö tässä tapauksessa oli aiheellista. 

 

Toteutuksessa käytettiin Azuren testitilausta, jonne käytettävät resurssit ja yhteydet luotiin. 

Lähtökohtana oli luoda yhteydet yrityksen paikallisen sijainnin ja Azuren välille. Tietoliiken-

neyhteydet Azuren ja paikallisen sijainnin välille rakennettiin asiantuntijoiden toimesta. 

Suunnitteluvaiheessa oli huomioitu, että varsinkin tuotannossa olisi tärkeää nopean ja luo-

tettavan yhteyden luonti paikallisen sijainnin ja pilvialustan välillä, mahdollisesti verkko-

operaattorin välityksellä, mutta PoC- projektin aikana sitä ei kustannussyistä voisi tehdä. 

Seuraavissa palavereissa suunniteltiin virtuaalikonetta ja käytettäviä ohjelmia, AD:n yhdis-

tämistä Azureen sekä tarvittavia tallennustiloja käyttäjille. 

 

Suunnitteluvaiheessa asetettiin tavoitteiksi saada tietyt ominaisuudet toimimaan palave-

rien aikana, mutta toteutuksen aikana syntyi pieniä ongelmia, joita ei osattu ottaa huomi-

oon. Resurssien luonnissa ja toimintaan saannissa syntyi ajoittain pieniä ongelmia, jolloin 

saatettiin siirtyä odotellessa seuraavaan vaiheeseen. Monessa tilanteessa myöskään seu-

raava vaihe ei toiminut, joten pienet ongelmat saattoivat kasaantua, ja näiden selvittämi-

nen siirtyi palaverien ulkopuolelle. Yrityksen asiantuntijoilla ei ollut oikeuksia luoda ryhmiä 

käyttäjähallintaan, joten ne täytyi luoda pääkäyttäjien toimesta. Tallennustilojen luonti 
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tuotti ongelmia, eikä niitä saatu heti ratkaistua, joten ne jäivät sillä hetkellä vielä selvityk-

sen alle. Myöskään virtuaalikoneeseen, josta oli tarkoitus tehdä käytettävä master- image 

ei saatu yhteyttä. Tähän saattoi vaikuttaa aiemmin määritellyt yhteydet, mutta mahdolli-

sesti myös Azuressa juuri silloin esiintynyt vikaan, josta oli portaalissa vikailmoitus. 

 

Melko aikaisessa vaiheessa toteutusta tuli ilmoitus, että yrityksen koko tietohallinto tullaan 

ulkoistamaan, joka tuli yllätyksenä myös kaikille projektiin osallistuneille. Ilmoitus herätti 

kysymyksiä PoC:n jatkosta, mutta jo ennalta varatut pystytyspalaverit päätettiin viedä lop-

puun, joiden jälkeen jatkoa ryhdyttiin selvittämään tietohallinnon johdon kanssa. 

 

Yleisesti toteutuskin olisi tarvinnut tiukempaa johtoa tekemiseen. Toteutuksen aikana yksi 

asiantuntija teki toimenpiteet Azureen ja konsultit kertoivat mitä tehdä ja mitä kokeilla. 

Myös toteutuksen aikataulu oli avoin, ja palavereita kutsuttiin kokoon sillä ajatuksella, että 

varatkaa aika jonnekin, missä kaikilla on vapaata aikaa. 

 

Toteutuksessa oli myös melkein kahden kuukauden tauko, jonka aikana tietoa projektin 

jatkosta saatiin melko vähän. Tauon jälkeen toteutus vietiin loppuun suunnitelmasta poike-

ten hiukan aiempaa suunniteltua suppeammin. Toteutusta ratkaisusta jäi pois useita suun-

niteltuja ominaisuuksia, joita ei nyt päästy testaamaan. Käytettävänä oli vain yksi versio 

työpöydistä, eikä mukana ollut myöskään mobiilissa toimivaa työpöytää. Ratkaisussa käy-

tettiin yhtä multisession imagea, ja toteutettu työpöytämäärä oli melko pieni. Toteutuksen 

aikana luoduista resursseista on yksityiskohtaisempia tietoja liitteessä 1. 

 

5.4 Testaus 

Melko pitkän tauon jälkeen ratkaisun toteutus saatiin kuitenkin vietyä loppuun, ja sitä 

päästiin testaamaan. Kaikkia toivottuja ohjelmia ja asennuksia ei saatu kuitenkaan tehtyä, 

mutta tärkeintä oli saada käyttökokemusta ratkaisusta. 

 

Testausta suoritettiin Remote Desktop Microsoft store sovelluksella, MSI pakettiasennuk-

sen asennetulla sovelluksella ja selaimella. Testaus kannatti suorittaa kotikoneelta, koska 

etänä ollessa yrityksen kannettavat käyttivät VPN yhteyttä. Kaikissa näistä esiintyi silmin-

nähtävää näyttöviivettä, joka tuli esille liikuttaessa ikkunoita ja hiirtä, ja sen huomasi myös 

kirjoittaessa. Käyttö selaimella oli sujuvampaa kuin muilla tavoilla, joka herätti kysymyksiä 

yhteyden laadusta. Ongelma ei vaikuttanut johtuvan virtuaalikoneen tehoista, vaan toden-

näköisimmin verkko-ongelmista. 
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Muuten virtuaalityöpöydän käyttö vaikutti sujuvan, testattavana olevat ohjelmat toimivat ja 

koneiden teho vaikutti riittävältä peruskäyttöön. Kirjautuminen onnistui työasemille ja esim. 

Teamsiin ongelmitta, sekä tiedostopalvelut toimivat. 

 

Verkkoviivettä ei saatu kuitenkaan vähennettyä yrityksistä huolimatta, yhteyksien asetuk-

sia muuttamalla tilanne vaikutti jopa pahentavan viivettä. Kokeiltavissa olisi ollut vielä 

käydä läpi kaikki palomuurin säännöt läpi yksitellen, mutta se täytyisi tehdä manuaalisesti. 

Tätä tekemään olisi ollut oikeudet vain kahdella henkilöllä, eikä heillä ollut aikaa keskittyä 

pelkästään tähän, joten tämän katsottiin olevan henkilöresurssien kannalta kannattama-

tonta PoC- projektin suhteen. Myös virheiden mahdollisuus olisi mitä luultavammin kasva-

nut manuaalityössä. 

 

Konsultit huomioivat tässä vaiheessa, että WVD:lle on tulossa uusia ominaisuuksia yhtey-

denottoon, nimeltään RDP- shortpath. Tässä yhteys päätelaitteen ja WVD:n välillä on to-

teutettu UPD- liikenteellä suoraan clientin ja hostin välillä. Tämä ominaisuus on kuitenkin 

vasta julkisessa testivaiheessa Azuressa, eikä sitä saatu käyttöön kyseisessä projektin 

vaiheessa. 

 

Viiveen voisi mahdollisesti ohittaa liittämällä yhteys suoraan, mutta tätä ei turvallisuussyis-

täkään voitu tehdä. Muitakin keinoja yhteyden parantamiseen voisi olla, mutta yhteyksien 

avaaminen sisäverkkoon voi olla riski, ja tätä ei haluttu tehdä. Riski olisi liian suuri vain 

PoC- projektin takia. 

 

Perimmäinen syy yhteysongelmiin on tavassa, jolla se on rakennettu. Yhteys kulkee aina 

Azuresta pakotetun VPN tunnelin läpi ja yrityksen sisäverkon kautta, joka tuo siihen pa-

kostikin viivettä. Azuren konesali sijaitsee Amsterdamissa, joten liikenne kiertää aina Suo-

men ja Amsterdamin välillä. 

 

Asiantuntijoiden mielestä tämän ratkaisemiseksi tulisi luultavasti laajentaa käytössä ole-

vaa Palo Alto palomuuria Azureen. Tästä tulisi kustannuksia ja se veisi aiemman koke-

muksen mukaan huomattavasti aikaa, joten sitä ei tällä hetkellä voitu tehdä. Päätös yh-

teyksien muuttamiseen vaatisi myös lupaa tietohallinnon johdolta, joten sitäkään ei voitu 

tehdä projektin osallistujien toimesta. Konsulttien ja asiantuntijoiden mukaan olisi mahdol-

lista saada testaamiseen tarkoitettuja halvempia versioita ratkaisuista, mutta myös näille 

lisäkustannuksille olisi tarvittu hyväksyntä. Lisätestaukseen ei ollut katsottu olevan aihetta 

ennen muutoksia, joten PoC- projekti jäi sillä hetkellä odottamaan lisätietoja sen jatkosta. 
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5.5 Lopputilanne 

Projektin tulevaisuus jäi avoimeksi testauksen jälkeen avoimeksi, ja viimeisessä palave-

rissa päätettiin, ettei lisätestaus ilman suurempia muutoksia yhteyksiin ole järkevää. Yh-

teyksien avaamisen ja nykyisen yhteyden parantamisen ilman lisäresursseja ei katsottu 

tuovan tarvittavaa parannusta ratkaisuun. Projektiin tarvittaisiin ennalta vaikeasti arvioi-

tava määrä aikaa ja lisäresursseja. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna voisi olla laajentaa 

koko projektia suunnittelemalla lähemmäs tuotannontasoista ratkaisua. Tarvittavista lisä-

toimista ei ollut kirjoitushetkellä kuitenkaan täyttä kokonaiskuvaa, joten PoC- projektin jat-

koa ei voitu päättää projektiin osallistuneiden toimesta. 

 

PoC- projektin jatkaminen jäi siten avoimeksi, eikä sen hetkisillä havainnoilla tai tuloksilla 

voitu vielä päättää, voisiko yrityksen siirtyminen pilvipalvelun käyttöön olla mahdollista. 

Vaikka ratkaisua päästiin testaamaan vasta rajallisesti, yleisesti yrityksen asiantuntijoiden 

mielestä sen hetkiset tulokset näyttivät jokseenkin lupaavilta, ja jatkotutkimuksille voisi olla 

aihetta. 

 

Lopuksi keskusteliin myös siitä, että yhtenä jatkomahdollisuutena voisi olla toteuttaa myös 

lähempänä tuotantoa oleva kokonaisuus, jolloin voitaisiin paikata havaitut puutteet. Tämä 

olisi kuitenkin myös suuri kustannuskysymys, varsinkin kun ei ollut varmuutta, voidaanko 

nykyistä ratkaisua laajentaa järkevästi, vai täytyisikö käynnistää täysin uusi projekti. 
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6 Pohdinta 

Suurin ennalta-arvaamaton ongelma projektissa oli yrityksen tietohallinnon ulkoistus. Se 

muutti osin rakennetun virtuaalityöpöytäratkaisun laajuutta, ja tämän vaikutuksesta yritys 

ei projektin aikana saanut toteutettua kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Projektin aikatau-

lussa oli alkutilanteessa hieman epäselvyyttä, eikä sitä ollut asetettu kovinkaan tarkkaan. 

Projektin kulkuun vaikutti luultavasti myös se, että yrityksellä ei ollut aikaisemmin Azureen 

rakennettua infrastruktuuria, vaan kaikki piti aloittaa puhtaalta pöydältä. 

 

Oma osallistumiseni projektiin oli hiukan rajallinen siitäkin syystä, että työskentelin projek-

tin aikana eri osastolla kuin muut projektiin osallistujat. Melko pian aloituksen jälkeen tuli 

ilmoitus, että yrityksen koko tietohallinto tullaan ulkoistamaan, ja en itse ollut ulkoistettujen 

joukossa. Tämä laittoi projektin jäihin melkein kahden kuukauden ajaksi, ja myös oma 

osallistumiseni projektin jatkoon vaarantui. Lopulta Azuressa toimiva WVD ratkaisu saatet-

tiin testauskuntoon asiantuntijoiden toimesta pienemmällä porukalla. Pääsin kuitenkin tes-

taamaan ratkaisua, jossa tuli hiukan käyttökokemusta ja tuntumaa virtuaalityöpöytien tes-

taukseen, ja mitä siinä tulee huomioida. Ratkaisua ei saatu kuitenkaan niin kattavaksi kuin 

aloituksen aikana määriteltiin, eikä kaikkia toivottuja ominaisuuksia saatu testattua. 

 

Projektilla ei mielestäni vaikuttanut olevan tarkkaan määritettyä aikataulua, ja palaverei-

den aikana itsestäni tuntui, ettei myöskään täysin asetettua vastuuhenkilöä, joka pitäisi ai-

kataulun ja tavoitteet keskitetysti hallussa. Ennen projektin aloitusta yrityksellä oli suunni-

telmissa saada se päätökseen kuukaudessa, mikä oli osallistujienkin mielestä liian kireä 

aikataulu. Tämän jälkeen aikataulu suunniteltiin tilanteen mukaan aina organisaatiomuu-

tokseen asti, ja se aiheuttikin osaltaan projektin kulkuun pitkän tauon, ja epävarmuutta 

koko projektin jatkosta. 

 

Suurimmaksi tekniseksi esteeksi nousi lopulta latenssi, joka oli nykyiseen verrattuna niin 

huomattava, että asiantuntijoiden mukaan se olisi estänyt siirron. Latenssin syyksi arvioi-

tiin yhteyttä paikallisen sijainnin ja pilven välillä. Tämän ratkaisemiseksi tarvittaisiin lisäre-

sursseja ja aikaa. Näiden järjestämiseksi olisi tarvittu lupa, jota ei ilman tarkempia jatko-

suunnitelmia saatu, ja projektin eteneminen jäi siihen. 

 

Pilvipalvelutarjoajat vaikuttavat mainostavat siirtymisen helppoutta ja nopeutta, mutta pro-

jektin aikana voi tulla ennalta arvaamattomia ongelmia, joiden selvittämiseen voi mennä 

aikaa ja kustannuksia. Vaikka suunnitelmat ja työvaiheet voivat olla suunnilleen samankal-

taisia eri yrityksille, niin vasta tehdessä saattaa tulla esille ongelmia, joita ei voi ennakoida. 
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Myöskään ratkaisun hinnoittelusta ei saatu tarkkaa kuvaa, osaltaan myös konsultit myön-

sivät, että Azuren hinnoittelu voi olla hyvinkin monimutkaista. 

 

Kirjoitushetkellä yrityksen tulevasta VDI- ratkaisusta ei ollut tehty päätöstä, ja tietohallin-

non ulkoistuksen takia päätös luultavasti vaikeutui entisestään. Itselläni ei kirjoitushetkellä 

myöskään ollut tietoa siitä, milloin tai kuka päätöksen tekee. Tietohallinnon ulkoistus oli 

tässä vaiheessa jo tapahtunut, ja en itse saanut täyttä varmuutta, mitä projektille lopulta 

kävi. PoC- projektin aikana saadut tulokset voivat edistää tulevaa päätöksentekoa, mutta 

sillä ei saatu kokonaisuudessaan yrityksen taholta tavoiteltuja tuloksia. PoC- projektin 

avulla ei luultavasti voida täydellä varmuudella sanoa, olisiko Azuressa toimiva ratkaisu 

hyvä vaihtoehto nykyisen korvaajaksi. 

 

Opiskelin Azuren käyttöä itsenäisesti opinnäytetyön aikana käymällä kurssin Azuren pe-

rusteista. Tietoni Azuresta oli ennen kurssia hyvin yleisellä tasolla, joten sen ansiosta 

Azuren ominaisuudet ja käyttö tulivat tutummaksi, jonka pohjalta on helpompi oppia siitä 

lisää tulevaisuudessa. Opinnäytetyön aikana harjoittelin myös Azuren resurssien luontia ja 

hallintaa ilmaisen kokeilukuukauden aikana, johon kuului myös WVD. Tästä oli hyötyä 

PoC- projektin seuraamisessa ja sen aikana käsiteltävien asioiden ymmärtämisessä. 

 

Oma osallistumiseni projektiin oli hiukan erilainen kuin olin itse ennen opinnäytetyön aloi-

tusta hahmotellut, mutta pääsin kuitenkin seuraamaan projektin kulkua ja sen vaiheita. 

Pääsin näkemään, miten käytännössä toteutetaan tietohallinnon projektia yrityksessä, ja 

mitä kaikkea se pitää sisällään. Pääsin myös tutustumaan yrityksen nykyiseen ratkaisuun, 

joka osaltaan auttoi ymmärtämään muita yrityksen resursseja ja toimintoja. Uskon, että 

voin kaikkia opinnäytetyön aikana oppimiani asioita hyödyntää ammatillisesti myös tule-

vaisuudessa. 
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Liitteet 

Liite 1. Toteutuksen aikana Azuressa luotuja resursseja 

Virtuaalikoneen luontia, josta tehdään käytettävä image. Käyttöjärjestelmänä Windows 10 

multisession. 
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Imagea käytettiin luotavan hostpoolin imagena. 
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