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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia erilaisten lisenssiohjelmien hallinnointia yrityksen 
Windows-ympäristössä ja kartoittaa mahdollisimman hyvä prosessi kyseisten ohjelmien 
asentamiseen ja hallinnointiin. Opinnäytetyö on toteutettu havainnoimalla ja perehtymällä eri 
lisenssiohjelmien hallinnointimenetelmiin sekä ohjelmien asennusmenetelmiin yli 1000 
työntekijän suuryrityksessä, jota tässä työssä käytetään esimerkkiyrityksenä. Tämän 
opinnäytetyön tekijä työskentelee kyseisen yrityksen IT Service Deskin tukihenkilönä. Tässä 
työssä tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa yrityksen työntekijöiden tekemien tukipyyntöjen 
käsittely ja ratkaisu, työasemien asennus, mobiililaitteiden hallinta, lisenssipyyntöjen käsittely 
sekä erilaisten projektien parissa työskentely. Työssä on tarkasteltu kehitettäviä asioita siis 
pääosin Service Deskin näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyössä esitellään muutamia suosittuja hallinnointi- ja jakeluohjelmistoja, kuten 
System Center Configuration Manageria (SCCM) ja Microsoft Active Directorya (AD). Muun 
muassa nämä ohjelmistot ovat keskeisessä roolissa yrityksen lisenssien hallinnassa. 
Hallinnointimenetelmien tutkimisessa kiinnitetään huomiota prosessien ja menetelmien 
helppokäyttöisyyteen sekä selkeyteen. Asennuksissa tarkastellaan eri asennusmetodeita, 
sekä niiden sopivuutta tietyille lisenssityypeille. 
 
Työssä käytetään esimerkkeinä muutamia lisenssityyppejä, joita on voitu havainnoida ja 
testata yritysympäristössä. Nämä esimerkit auttavat ymmärtämään erilaisten 
hallinnointimenetelmien kehityskohteita. 
 
Opinnäytetyön materiaali perustuu vuoden 2018 aikana kerättyyn tietoon yrityksen lisenssien 
hallinnasta. Kyseisen vuoden aikana hallintaan on pyritty tekemään muutoksia ja tämän 
opinnäytetyön tekijä on ollut mukana muutoksien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 
 
Työn tulosten pohjalta saatiin selkeä kuva siitä, minkälaisia haasteita nykyisissä prosesseissa 
esiintyy sekä mitä prosessikehityksessä tulee ottaa huomioon isossa yrityksessä. Työn 
lopussa pohditaan jatkokehitystä sekä minkälainen käytäntö ja hallinnointiprosessi olisi 
yrityksen lisenssiohjelmien hallinnoinnin kannalta mahdollisimman hyvä.  
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia yrityksen käytössä olevia prosessimalleja 

lisenssiohjelmien hallintaan, sekä pyrkiä kehittämään uusia tehokkaampia malleja, joilla 

korvata nykyiset. Perehtyminen prosesseihin on toteutettu tarkkailemalla, testaamalla ja 

osallistumalla ohjelmien jakeluun sekä hallinnointiin yrityksessä. Näin on saatu hyvä 

käsitys siitä, mitkä osa-alueet prosessissa toimivat ja mitkä eivät. Opinnäytetyön tekijä on 

myös päässyt työtehtävissään kokeilemaan, kuinka eri tyyppiset lisenssiohjelmat toimivat 

ja minkälaisen ympäristön ne tarvitsevat toimiakseen. Yrityksen nykyinen hallinnointimalli 

lisenssiohjelmille on perustunut hyvin pitkälti manuaaliseen työhön, jossa esimerkiksi 

Excelillä on pidetty kirjaa työntekijöiden käytössä olevista lisensseistä. Työn tavoitteena 

on tuottaa prosessikehitysehdotus, jolla saadaan vähennettyä manuaalista työtä ja 

suoraviivaistettua lisenssien hankintaan ja ylläpitoon liittyvää prosessia.      

 

Opinnäytetyön tekijä työskentelee yrityksen IT-osaston Service Deskissä, jossa 

lisenssiohjelmien hallinnointi pääosin tapahtuu. Yrityksen työntekijöiden tekemien 

tukipyyntöjen kautta tehdyt lisenssipyynnöt tavoittavat ensimmäisenä Service Deskin. 

Service Deskissä tekijän työtehtäviin kuuluu lisenssihallinnan osalta ottaa vastaan näitä 

lisenssitilauksia, selvittää mahdollisuudet uusien lisenssiohjelmien hankinnoille aina 

tarpeen mukaan sekä järjestää uusille ohjelmille käyttöympäristö, mikäli niiden käytölle on 

saatu hyväksyntä päättäviltä tahoilta. Lisäksi tehtäviin kuuluu toimittaa lisenssiavaimet 

käyttäjille, sekä asentaa ohjelmat käyttäjien koneille ja ohjeistaa niiden käytössä. Itse 

hallinnoinnin lisäksi tekijä on mukana myös uusien ohjelmien käyttöönotossa.  

 

Opinnäytetyön edetessä tuli hyvin selväksi, että lisenssiohjelmien kanssa törmätään 

ongelmiin miltei päivittäin ja hallintaprosessiin kaivataan selkeyttämistä. Alun perinkin 

ongelmat juontavat juurensa siitä, että yritykseltä on puuttunut selkeä prosessimalli 

ohjelmien hallinnointiin. Niin kauan, kun ohjelmien ja lisenssityyppien määrä on pysynyt 

vähäisenä, hallinnointi on voitu hoitaa yksinkertaisilla malleilla ja työkaluilla, kuten 

esimerkiksi yksinkertaisella Excelissä tehdyllä kirjanpidolla. Ohjelmien ja lisenssityyppien 

määrän lisääntyessä, yrityksessä olisi tullut kehittää prosessimalleja sen mukaisesti. 

Tämä kehitys on kuitenkin laiminlyöty ja siitä on seurannut sekava nykytilanne, jossa niin 

ohjelmien käyttäjät kuin niitä hallinnoivat tahot ovat hankaluuksissa tiedon ajan tasalla 

pitämisen, ohjelmien jakelun ja hallinnoinnin suhteen. Voidaan todeta, että selkeillä 

prosessimalleilla, jotka ovat helposti kaikkien saatavilla, kyseiset hankaluudet voidaan 

välttää. Nykyisten, epäselvien, prosessimallien kehittäminen ei hyödytä yritystä 

ainoastaan rahallisesti, vaan erityisesti myös työntekijät hyötyvät tehokkaammista ja 

selkeämmistä käytännöistä.   
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2 Lisenssiohjelmat  

2.1 Käsitteet 

Aluksi on hyvä esitellä hieman työhön liittyviä käsitteitä, jotta lukijan on helpompi 

ymmärtää, kuinka kokonaisuus toimii. Tähän kappaleeseen on kerätty käsitteitä, jotka 

liittyvät olennaisesti ohjelmien hallinnointiin sekä tilausprosessiin. 

 

2.1.1 ITS 

Tulee sanoista Information Technology Services. ITS on osasto yrityksessä, jonka 

vastuulla on muun muassa yrityksen tietotekniset ratkaisut ja niiden ylläpito. 

 

2.1.2 Service Desk 

Service Desk on osa ITS:ää ja koostuu neljästä työntekijästä. Service Desk:in tärkein 

toimenkuva yrityksessä on olla tukena ja ratkaista ongelmia käyttäjien ongelmatilanteissa. 

Service Desk toimii myös merkittävässä roolissa lisenssiohjelmien hallinnassa.  

 

2.1.3 Service Manager 

Yrityksellä käytössä oleville ohjelmille on aina nimetty tietty vastuuhenkilö. Kyseinen 

henkilö on vastuussa ohjelman toiminnallisuudesta sekä käyttöoikeuksista. 

 

2.1.4 Spark 

Yrityksen intranet, joka toimii tiedotusalustana työntekijöille. Spark toimii myös portaalina 

yrityksen sisäisille palveluille. 

 

2.1.5 Mepco 

Mepco on ohjelmisto, jonka avulla yritys hallinnoi henkilökunnan palkka- ja henkilötietoja. 

Service Deskin työntekijöillä on näkyvyys Mepcoon, josta he saavat työn kannalta 

olennaisia tietoja, esimerkiksi uusien työntekijöiden työsuhteen aloitus- ja 

lopetuspäivämäärät. Tämä näkyvyys on kuitenkin tarkkaan rajattu. Mepcosta on luotu 

yhteys Efecteen, jonka avulla Service Deskin Efecte-näkymään saapuu tieto uusista 

aloittavista työntekijöistä tukipyynnön muodossa. Näin Service Desk tietää luoda heille 

käyttäjätunnukset ja valmistella heille työasemat. (MepcoPro 2018.) 
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2.1.6 Efecte 

Yrityksen käytössä oleva palveluportaali, jonka pääasiallinen tarkoitus on toimia 

työntekijöille kanavana tukipyyntöjen tekoa ja avunsaantia varten. Palveluportaalissa on 

erillinen näkymä tiketin käsittelijöille, kuten esimerkiksi Service Deskille sekä käyttäjille. 

Efectestä voidaan luoda integrointi yrityksen muihin järjestelmiin. Efecten avulla on myös 

mahdollisuus tulostaa raportteja, joista ilmenee mitä ohjelmia yrityksen työntekijöiden 

työasemiin on asennettuna, samalla siellä voidaan säilyttää dokumentteja. (Efecte 2018.) 

 

2.1.7 Google Mail 

Googlen sähköposti, joka on räätälöity yrityksen ympäristöön sopivaksi. 

 

2.1.8 Google Drive 

Yrityksen käytössä oleva suojattu, pilvessä sijaitseva, tallennuspaikka tiedostoille. 

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tallentaa tiedostoja, esimerkiksi dokumentteja, 

Google Drive:en, jossa tilaa on rajattomasti. Jokainen käyttäjä voi myös antaa oikeuksia 

jakamiinsa tiedostoihin ja hakemistoihin. 

 

2.1.9 Active Directory 

Microsoftin kehittämä työkalu, joka mahdollistaa käyttöoikeuksien hallinnan sekä 

verkkoresurssien jakelun Windows-palvelimen avulla. (Logitrain 2017.) 

 

2.1.10 Group Policy 

Group Policy:n avulla voidaan asentaa ohjelmia kaikille käyttäjille, käyttäjäryhmille sekä 

työasemille, jotka on määritelty Active Directoryssa. Group Policy toimii rinnakkain Active 

Directory:n kanssa. (TechTarget 2012.) 

 

2.1.11 System Center Configuration Manager 

Active Directoryn tavoin, Microsoftin kehittämä tuote, jonka avulla yrityksessä voidaan 

jakaa erilaisia ohjelmistoja, hallinnoida laitteita kuten käyttäjien työasemia sekä ylläpitää  

tietoturvaa. (TechTarget 2012.)  

 

2.1.12 Network Information Security (NIS) 

Yrityksen tietoturvaosasto, jonka vastuulla on koko yrityksen verkon tietoturvan ylläpito ja 

päivittäminen. 
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2.2 Yleiskatsaus lisenssiohjelmiin  

Monien vuosien ajan yritykset ovat käyttäneet maksullisia lisenssiohjelmia työkaluina. 

Erityisesti erilaisten dokumenttien, kuvien ja taulukoiden muokkaamiseen käytetyt 

ohjelmat sekä ohjelmat, joiden avulla voidaan tehdä monimutkaisia matemaattisia 

laskelmia, ovat kehittyneet todella tehokkaiksi. Tämän tyyppiset ohjelmat ja niiden 

kehitystyö sekä ylläpito, vaatii ohjelman valmistajan käyttöön yhä enemmän resursseja. 

Tästä johtuen, mikäli lisenssiohjelmista on ollut alun perin saatavilla ilmaisversio, ovat ne 

nykyään pääosin maksullisia. Maksullisten ohjelmien kohdalla usein on kuitenkin 

käytäntönä antaa käyttäjälle ohjelma tietyksi määräajaksi ilmaiskokeiluun ja määräajan 

päätyttyä alkaa periä maksua ohjelman käytöstä. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden 

tutustua ohjelmaan ja sen ominaisuuksiin ennen ostopäätöstä.  

 

Yrityksen tai yksittäisen käyttäjän ostaessa lisenssin, hän ei osta varsinaista ohjelmaa 

itselleen, vaan ainoastaan oikeuden käyttää ohjelmaa määrätyn ajan. Käyttöoikeus 

ohjelmaan aktivoidaan syöttämällä lisenssiavain ohjelman asetuksista löytyvään osioon. 

Joskus tämä avain syötetään heti ohjelman asennusvaiheessa. Lisenssiavain on pitkä, 

kirjaimista ja numeroista koostuva koodi. Ohjelmien laskutuskaudet ovat yleisesti puolen 

vuoden tai vuoden välein. Tämä lasku voi joissain tapauksissa sisältää ylläpitomaksun, 

jonka nimensä mukaisesti valmistaja perii ohjelman ylläpitokustannuksiin. Yhtä 

yrityskäyttäjää kohden hinnat liikkuvat kymmenistä euroista jopa tuhansiin euroihin 

kuukaudessa. Monet valmistajat eivät julkaise hintoja yrityksille verkkosivuillaan, vaan 

hinnat usein sovitaan ostavan osapuolen käyttötarpeen mukaan. Kun käyttäjien määrä 

sekä ohjelmien hinnat kasvavat, on lisensoitujen ohjelmien hallinta entistä tärkeämpää.   

(TechSoup 2012.) 

 

Mikäli ohjelman käyttäjä ei kuitenkaan suorita maksua sovitusti tai rikkoo sopimukseen 

kirjattuja ehtoja, esimerkiksi ylittämällä sovittujen asennusten määrän, käyttäjää voidaan 

rangaista valmistajan toimesta. Erityisesti yritysmaailmassa tämä voi johtaa todella 

vakaviin jälkiseuraamuksiin, kuten maineen menettämiseen tai pahimmassa tapauksessa 

oikeudenkäynnin kautta satojen tuhansien eurojen korvausvaatimuksiin. Tämänkokoiset 

summat voivat kaataa jopa koko yrityksen toiminnan. (allBusiness 2018.) 

 

2.3 Lisenssityypit  

Lisenssiohjelmilla on paljon erilaisia ja eri suuruisia käyttäjäkuntia. Tämän vuoksi 

valmistajat ja ohjelmistokehittäjät ovat vuosien saatossa monipuolistaneet 

lisenssityyppejä, jotta asiakkaille löytyisi mahdollisimman sopiva tyyppi käyttötarpeen 
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mukaan. Tässä kappaleessa käydään läpi eri lisenssityyppejä, joita esimerkkiyrityksellä 

on käytössään sekä kuvataan niiden toiminnallisuutta. Lisenssin hinta määräytyy usein 

juuri käyttötarpeen mukaan, joten yrityksen on kannattavaa ensin arvioida käyttäjien 

määrä, käyttöaika, sekä käyttäjämäärän mahdollinen kasvu tulevaisuudessa. Tämän 

arvion jälkeen lisenssityypin valinta helpottuu huomattavasti. 

 

2.3.1 User license 

Lisenssi, joka tilataan tietylle määrälle käyttäjiä. Tämä tarkka määrä ilmoitetaan lisenssien 

tilauksen yhteydessä. Jokainen asennus lasketaan yhdeksi käytetyksi lisenssiksi, mutta 

mikäli käyttäjällä on useampi laite, joille ohjelma asennetaan samalla käyttäjätunnuksella, 

tämä ei kerrytä käytettyjen lisenssien määrää. Kyseinen lisenssi vaatii usein sen 

aktivoimista manuaalisesti, siten että käyttäjä syöttää lisenssiavaimen ohjelman 

asetuksissa. Tilatun määrän täytyttyä, lisenssejä on jälleen tilattava lisää tarvittaessa. 

(Flexera 2011.) 

 

2.3.2 Concurrent User 

Samanaikaisten käyttäjien lisenssi, joka rajoittaa ohjelman käytön tiettyyn määrään 

samanaikaisia käyttäjiä. Vaatii lisenssiavaimen asentamisen palvelimelle, josta käyttäjä 

varaa lisenssin itselleen ohjelman käytön ajaksi. Varaus tapahtuu automaattisesti 

ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Mikäli varattujen lisenssien määrä ylittää ostettujen, 

käyttäjä ei saa ohjelmaa käynnistettyä työasemaltaan. (Flexera 2011.)  

 

2.3.3 Named User 

Käyttäjäkohtainen lisenssi, joka antaa käyttöoikeuden ohjelmaan tietylle käyttäjälle. 

Lisenssejä tilataan tarvittava määrä, jonka jälkeen ne nimetään ohjelmaa tarvitsevalle 

käyttäjälle, usein käyttäjätunnuksen tai sähköpostiosoitteen perusteella. Usein, mikäli 

tarve vaatii, lisenssejä voidaan siirtää käyttäjältä toiselle. Tämä tekee lisenssien käytöstä 

huomattavasti tehokkaampaa mikäli käyttötarve muuttuu lisenssien tilauksen jälkeen. 

(Flexera 2011.)  

 

2.3.4 Enterprise 

Yrityslisenssi, joka tilataan yrityksen sisäiseen käyttöön. Asennusten määrää ei ole rajattu, 

mutta tilausvaiheessa yritystä yleisesti pyydetään arvioimaan ja ilmoittamaan mahdollisten 

käyttäjien määrä. (Flexera 2011.)  
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2.3.5 Node locked 

Työasemakohtainen lisenssi, joka tilataan tietylle määrälle nimettyjä työasemia. Lisenssi 

määritellään koneelle annetun nimen mukaan. Lisenssejä voidaan tarvittaessa siirtää 

koneelta toiselle. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, mikäli työaseman käyttäjä vaihtuu. 

Siirto tapahtuu, joko aktivoimalla lisenssi verkon yli uudelleen uuteen koneeseen tai 

tilaamalla korvaava lisenssikoodi valmistajalta. (Flexera 2011.) 

 

2.3.6 Site 

Lisenssityyppi, jossa asennuksien määrää ei ole rajattu, mutta rajaavana tekijänä toimii 

asennusten sijainti. Tämä ei välttämättä tarkoita fyysistä sijaintia, vaan usein tarkoittaa 

tiettyä verkkoa johon ohjelma asennetaan. (Webopedia.) 

 

2.3.7 Evaluation 

Lisenssi, jossa yksi tai useampi käyttäjä voi asentaa ohjelman itselleen arvioitavaksi. 

Yleisesti ohjelman käyttö on rajattu määräaikaan, esimerkiksi 30:een vuorokauteen, mutta 

osassa ohjelmia myös toiminnallisuutta on rajattu. Määräajan päätyttyä käyttäjä voi ostaa 

lisenssin ohjelmalle, jolloin hän saa siihen täyden käyttöoikeuden. Ilman lisenssin ostoa, 

ohjelman käyttö katkeaa. (Flexera 2011.)  

 

2.3.8 OEM 

Laitteeseen yhdistetty lisenssi, joka on käytettävissä ainoastaan kyseisen laitteen kanssa. 

Lisenssistä ei tarvitse maksaa erikseen, vaan maksu sisältyy laitteen ostohintaan. 

Lisenssi ei ole siirrettävissä laitteesta toiseen. (Flexera 2011.)  

 

2.3.9 Device 

Asennuskohtainen lisenssi. Ostohetkellä asiakas sopii valmistajan kanssa määrästä, 

jonka hän voi ohjelmaa asentaa. Mikäli asennusten määrä tulee täyteen, asiakkaan on 

poistettava ohjelma toiselta laitteelta, jotta asennuksia vapautuu. (Flexera 2011.)  

 
2.4 Lisenssityyppien ominaisuuksia 

Seuraava taulukko havainnollistaa eri lisenssityyppien ominaisuuksia. Tärkeimpinä 

ominaisuuksina on kuvattu, kuinka lisenssit aktivoidaan, onko asennusten määrää 

rajoitettu sekä onko lisenssiä mahdollista siirtää käyttäjältä toiselle tai työasemalta toiselle. 
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 Lisenssin aktivointi Asennusten 

määrä rajoitettu 

Lisenssi siirrettävissä 

User license Manuaalisesti 

syöttämällä avain 

ohjelmaan 

Kyllä Ei 

Named User Manuaalisesti / 

Verkon kautta 

Ei Käyttäjältä toiselle 

Node 

Locked 

Rekisteröimällä 

koneen nimi verkon 

kautta 

Ei Työasemalta toiselle 

Concurrent 

License 

Verkon kautta Ei N/A 

Enterprise Ei tarvetta aktivoida Ei Käyttäjältä toiselle 

OEM Ei tarvetta aktivoida Kyllä Ei 

Taulukko 1 Lisenssityyppien eri ominaisuuksia 

 

 

3 Lisenssien hallinnan nykytilanne yrityksessä 

Tässä luvussa esitellään yrityksen lisenssihallinnan nykytilannetta. Luvun tarkoituksena 

on käydä läpi hallinta- sekä tilausprosessissa käytettäviä ohjelmia, jakelu- ja 

asennusmenetelmiä sekä kuvata, miten prosessi etenee tilaushetkestä ohjelman 

käyttöönottoon saakka.   

 

3.1 Lisenssiohjelmien hallinta- ja jakeluohjelmistot 

Tavallisesti silloin kun yksityinen käyttäjä tilaa itselleen lisenssiohjelman, ohjelman 

asennus ja käyttöönotto tapahtuu yksinkertaisesti. Lisenssiavaimen saatuaan, käyttäjä 

asentaa ohjelman ja syöttää lisenssiavaimen ohjelmaan ohjelman asetuksissa. Tämän 

jälkeen ohjelma on käyttövalmis.  
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Esimerkkiyrityksessä työntekijöitä on yli 1000 ja lisenssiohjelmia useita kymmeniä, tästä 

johtuen asennusten suorittaminen yksitellen on käytännössä mahdotonta Service Deskin 

rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi. Tämä ei koske ainoastaan ohjelmien asennuksia, 

vaan myös ohjelmien ylläpitoa kuten päivityksien asennuksia. Jotta ohjelmien asennuksia 

ja ylläpitotoimenpiteitä ei tarvitsisi tehdä yksitellen ja manuaalisesti jokaiselle koneelle, 

yrityksellä on käytössään ohjelmistoja, joilla nämä voidaan tehdä keskitetysti isolle 

määrälle käyttäjiä. Näitä ohjelmistoja esitellään seuraavaksi. 

 

3.1.1 Microsoft Active Directory  

Active Directory (jatkossa ”AD”) on Microsoftin kehittämä verkon kautta toimiva työkalu, 

joka yrityksellä on käytössään.  

 

AD toimii yrityksen sisäisessä verkossa ja sinne voidaan tallentaa erilaisia objekteja kuten 

käyttäjiä, käyttäjäryhmiä, ohjelmia sekä laitteita, kuten esimerkiksi tulostimia. Näitä 

objekteja käsitellään joko resursseina (tulostimet tai työasemat) tai tietoturva-objekteina 

(käyttäjät tai käyttäjäryhmät). (TechTarget 2018.) 

 

AD:n avulla yrityksessä määritellään jokaiselle työntekijälle käyttäjätunnus. 

Käyttäjätunnuksille voidaan määritellä eritasoisia oikeuksia, jotka rajaavat käyttäjän 

pääsyä eri objekteihin tai resursseihin. Esimerkiksi Service Deskin työntekijöillä on 

pääkäyttäjä-tason oikeudet, joilla voidaan muun muassa muokata ja luoda 

käyttäjätunnuksia, luoda ja tuhota käyttäjäryhmiä sekä lisätä ja poistaa käyttäjiä 

käyttäjäryhmistä. 

 

Lisenssiohjelmien hallinnan kannalta AD on tehokas työkalu, sillä sen avulla käyttäjille ja 

ryhmille voidaan antaa käyttöoikeus ohjelmiin. 

 

3.1.2 Group Policy  

Group Policy –työkalun (jatkossa ”GP”) avulla määritellään ryhmäkäytänteet, joiden avulla 

voidaan määritellä mitä käyttäjä voi tehdä verkon sisällä. GP toimii osana AD:ta ja 

mahdollistaa ohjelmien asennuksen monelle käyttäjälle tai työasemalle keskitetysti. Kuten 

aiemmin mainittu, nämä käyttäjät ja työasemat määritellään Active Directoryssa. Group 

Policyn tarkoituksena on luoda käytäntöjä, joihin voidaan määritellä käyttäjille ja 

työasemille käyttöoikeuksia hakemistoihin, tiedostoihin ja ohjelmiin. Näitä Group Policylla 

luotuja työasemia ja käyttäjiä sisältäviä käytäntöjä kutsutaan nimellä Group Policy Object 

(GPO). (TechTarget 2012.)  

 



 

 

9 

Ohjelmat voidaan GP:n avulla jakaa käyttäjille kahdella eri tavalla:  

 

 Määrittelemällä ohjelma (Assigning Software). Kun ohjelma määritellään 
käyttäjälle, ohjelma asentuu käyttäjän kirjautuessa käyttäjätunnuksellaan 
työasemalle. Asennus viimeistellään käyttäjän käynnistäessä ohjelman 
ensimmäisen kerran. Mikäli ohjelma määritellään työasemalle, ohjelma asentuu 
työaseman käynnistyessä. Tämän jälkeen ohjelma on saatavilla kaikille 
työasemalle kirjautuville käyttäjille. 

 

 Julkaisemalla ohjelma (Publishing Software). Jos ohjelma julkaistaan käyttäjälle, 
ohjelma tulee käyttäjän saataville ”Lisää tai poista ohjelma”-osioon Windowsissa, 
josta hän voi halutessaan käynnistää asennuksen. Tämä tapa ei kuitenkaan ole 
yrityksellä käytössä, vaan vapaaehtoiset asennukset järjestetään käyttäjän 
saataville SCCM:n välityksellä. 

 

Jotta ohjelma saadaan jaettua käyttäjille tai työasemille, on ensin luotava jakelupiste 

(Distribution point). Jakelupiste luodaan sijoittamalla ohjelman asennusmedia palvelimella 

sijaitsevaan hakemistoon, johon on rajoittamaton pääsy samassa verkossa sijaitseville 

työasemille ja käyttäjille. Lopuksi luodaan GPO, jotta jakelu saadaan kohdistettua 

halutuille kohteille. GPO:hon määritellään myös hakemisto, johon asennusmedia on 

sijoitettuna. (Microsoft 2018.) 

 

3.1.3 System Center Configuration Manager 

Microsoftin System Center Configuration Managerin (jatkossa ”SCCM”) avulla yrityksen 

työasemille voidaan asentaa ohjelmia verkon yli. Asennusten jälkeen ohjelmia voidaan 

myös poistaa sekä ylläpitää. Ylläpito voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelmien päivitysten 

asennusta. SCCM on suosittu työkalu sen helppokäyttöisyyden sekä käyttäjäystävällisen 

käyttöliittymän vuoksi.  

 

Ohjelma koostuu kahdesta osiosta, hallinnointiosiosta ja käyttäjäosiosta. Käyttäjäosiota 

kutsutaan Software Centeriksi. Software Center asentuu automaattisesti työasemille, jotka 

kytketään SCCM:n alaisuuteen verkossa. Hallinnointiosioon on käyttöoikeudet ainoastaan 

pääkäyttäjillä, esimerkiksi Service Deskillä, jonne on pääsy ainoastaan palvelimelta, johon 

SCCM on asennettu. 

 

Seuraava kuva on kuvakaappaus näkymästä, joka käyttäjälle aukeaa, kun hän avaa 

Software Centerin, eli SCCM:n käyttäjäosion. Näkymästä käyvät ilmi ohjelmat, jotka 

käyttäjä voi tarvittaessa asentaa.  
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Kuva 1 Käyttäjän näkymä Software Centerissä 

 

SCCM tunnistaa verkkoon kytkettyjä palvelimia, käyttäjiä, käyttäjäryhmiä sekä työasemia 

AD:n avulla. SCCM:n ja AD:n välillä on siis yhteys toisiinsa. Tätä yhteyttä hyväksikäyttäen 

ohjelmia voidaan jakaa keskitetysti isolle määrälle koneita tai käyttäjiä. (TechTarget 2012.)  

 

Kun SCCM:n avulla halutaan asentaa ohjelma käyttäjälle, AD:hen luodaan aluksi ryhmä, 

johon käyttäjä lisätään. Seuraavaksi SCCM:ssä luodaan käyttäjäkokoelma (User 

Collection) ja AD:ssä luotu ryhmä lisätään tähän käyttäjäkokoelmaan. (Desai 2017.)  

 

Tämän jälkeen kyseiseen käyttäjäkokoelmaan voidaan määritellä miten asennus 

tapahtuu. Vaihtoehtoina ovat ”Available” ja ”Required”. ”Available” antaa käyttäjälle 

mahdollisuuden asentaa ohjelman Software Centerin kautta tarvittaessa ja ”Required” 

asentaa ohjelman heti käyttäjän kirjautuessa työasemalle (Technet 2014.) 

 

Edellä mainitut vaihtoehdot helpottavat pääkäyttäjiä jakamaan ohjelmia niiden 

käyttötarpeen mukaan. Esimerkiksi ”Required”-vaihtoehdolla voidaan varmistaa tärkeiden 

ohjelmien asentuminen jokaisen käyttäjän koneelle. Tällöin käyttäjän ei itse tarvitse 

suorittaa mitään toimenpiteitä asennuksen osalta, vaan asennus tapahtuu automaattisesti. 

 

SCCM ja AD ovat hyvin samankaltaisia toiminnallisuuksiltaan, mutta niiden merkittävin ero 

on raportointimahdollisuuksissa. AD:lla ohjelmia asennettaessa, pääkäyttäjä ei saa tietoa 

siitä, mikä on asennettujen ohjelmien tila. SCCM:n hallinnointiosiossa taas tämä tieto on 
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saatavilla, koska SCCM raportoi kaiken tiedon asennuksien tilasta. Tämä usein kuvataan 

prosentteina. Suurempi prosenttiluku kertoo asennuksien paremmasta onnistumisesta. 

 

Seuraava kuva on kuvakaappaus näkymästä, joka ylläpitäjille avautuu, kun he avaavat 

SCCM:n hallinnointiosion.  

 

 

Kuva 2 SCCM näkymä 

 

3.2 Lisenssiohjelman tilausprosessi 

Kun käyttäjälle syntyy tarve lisenssiohjelmalle, häntä on ohjeistettu Sparkissa tekemään 

Efecten kautta lisenssipyyntö. Tarve usein syntyy käyttäjän työtehtävien muuttuessa. Hän 

voi esimerkiksi liittyä työprojektiin, jossa tarvitsee uuden ohjelman työvälineeksi. Pyydetty 

ohjelma voi sisältää erilaisia tai tehokkaampia toimintoja ja ominaisuuksia kuin käyttäjällä 

jo käytössä olevat ohjelmat. 

 

Lisenssipyyntö saapuu Service Deskin Efecte-näkymään, josta pyyntö otetaan käsittelyyn. 

Käyttäjän on kirjattava pyyntöön seuraavat tiedot:  

 Lisenssiohjelman nimi 

 Kuvaus tarpeesta ohjelmalle 

 Mahdollinen esimiehen hyväksyntä 
 

Service Deskin otettua pyynnön käsittelyyn, ensimmäinen vaihe on selvittää, onko 

ohjelma jo yrityksen käytössä vai onko kyseessä täysin uusi ohjelma. Jos ohjelma on jo 

käytössä, käyttäjää pyydetään toimittamaan Service Deskille esimiehen hyväksyntä. 

Tämä voidaan toimittaa sähköpostin välityksellä joko käyttäjän tai suoraan esimiehen 
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toimesta. Hyväksynnän jälkeen käyttäjälle voidaan antaa käyttöoikeus ohjelmaan AD:n tai 

SCCM:n kautta. 

 

 

Kuva 3 Lisenssipyyntö Service Deskin näkymässä 

 

Mikäli kyseessä on yritykselle täysin uusi ohjelma, Service Desk vie ohjelman 

hankintapyynnön eteenpäin esimies-tasolle, jossa hyväksytään ja päätetään ohjelman 

hankinnasta. Mikäli ohjelma päätetään hankkia, siitä tehdään tilauspyyntö valmistajalle, 

joka toimittaa tuotteen sovitun aikataulun mukaisesti. Tämän jälkeen prosessissa 

siirrytään käyttöönotto-vaiheeseen. 
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Kuva 4 Kuvaus tilausprosessista 

 

3.3 Uuden lisenssiohjelman käyttöönotto ja asennus 

Kun uusi lisenssiohjelma on tilattu valmistajalta tai jälleenmyyjältä, ohjelman mukana 

mahdollisesti toimitettava lisenssiavain kirjataan Excel-dokumenttiin. Jokaiselle 

lisenssiohjelmalle on oma Excel tallennettuna Efecteen. Näihin Exceleihin kirjataan 

lisenssiavaimen lisäksi tilauspäivämäärä sekä lisenssin tyyppi. Lisenssityypistä riippuen 

dokumentteihin on myös kirjattu, onko lisenssi vapaa vai varattu. Esimerkiksi 

käyttäjäkohtaisissa lisensseissä (Named user), käyttäjän käyttäjätunnus ja nimi kirjataan 

lisenssiavaimen perään. Tämä tieto päivitetään, mikäli lisenssi siirretään käyttäjältä 

toiselle tai käyttäjä poistuu yrityksen palveluksesta. 

 

Uuden lisenssiohjelman asennuksesta käyttäjälle tehdään selvitys Service Deskin 

toimesta. Usein yritys saa asennusmedian ladattua verkosta käyttämällä lisenssin kanssa 

toimitettua linkkiä. Joissain tapauksissa media on vapaasti ladattavissa internetistä, mutta 

ohjelman täydet ominaisuudet aktivoituvat vasta, kun siihen syötetään lisenssiavain 

manuaalisesti. Asennusmetodit selvitetään ottamalla huomioon ohjelman lisenssityyppi, 

sekä lisenssien määrä. Isojen määrien jakelussa ja asennuksessa on poikkeuksetta 

hyödynnettävä AD:n ja SCCM:n antamia mahdollisuuksia. Mikäli tilattuja lisenssejä on 

kuitenkin suhteellisen pieni määrä, esimerkiksi 5-20, asennus voidaan tehdä 

manuaalisesti yksittäisille käyttäjille. Tämä metodi vaatii käyttäjän tuomaan työkoneensa 

Service Deskille, jotta asennus saadaan tehtyä. Jos lisenssityyppinä on esimerkiksi 

concurrent license, lisenssiavaimelle on järjestettävä palvelinympäristö, josta se voidaan 
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varata käyttäjälle. Itse ohjelman asennus on kuitenkin tehtävä käyttäjille AD:n tai SCCM:n 

avulla. 

 

Ohjelman tilauksen ja asennuksen jälkeen ylläpito on Service Deskin vastuulla. 

Dokumentointi, josta käy ilmi ohjelman lisenssityyppi ja asennusmetodi, on erittäin tärkeää 

tehdä heti uuden ohjelman käyttöönoton jälkeen, jotta nämä tiedot ovat Service Deskille 

helposti saatavilla tulevien tilauspyyntöjen varalta. 

 

3.4 Käytössä olevan lisenssiohjelman asennus 

Mikäli käyttäjän pyytämä ohjelma on jo yrityksen käytössä, Service Deskin ensimmäinen 

tehtävä on selvittää, onko ohjelmaan vapaita lisenssejä jäljellä vai joudutaanko niitä 

tilaamaan lisää. Seuraavaksi on tarkistettava keneltä käyttäjä tarvitsee hyväksynnän 

saadakseen käyttöoikeuden ohjelmalle. Käyttäjä toimittaa tämän hyväksynnän Service 

Deskiin, jonka jälkeen Service Desk selvittää asennusmetodin. Lopuksi ohjelma 

asennetaan käyttäjälle sille tarkoitetulla tavalla, esimerkiksi SCCM:n kautta.    

 

3.5 Yhteenveto 

Yhteenvetona tilausprosessista voidaan todeta, että silloinkin kun käytettävissä on 

tehokkaita työkaluja, jos muut vaiheet pettävät tai ovat huonosti suunniteltuja, prosessista 

voi tulla todella työläs ja hankala hahmottaa. AD ja SCCM antavat todella hyvät puitteet 

jakaa ja asentaa ohjelmia käyttäjille esimerkkiyrityksen tapaisessa suuryrityksessä, mutta 

jo tilausprosessin selvitysvaihe voi viedä aivan liikaa resursseja ja aikaa. Tällä hetkellä 

ohjelmien suuren määrän takia, yksittäisen Service Deskin työntekijän on liki mahdotonta 

muistaa, mitä asioita on otettava huomioon jokaisen ohjelman kohdalla. Tilausprosessi 

vaikuttaa perus toimintaperiaatteeltaan yksinkertaiselta, mutta otettaessa huomioon 

muuttuvat tekijät ja yksityiskohdat prosessissa, se voi muuttua todella monimutkaiseksi ja 

turhauttavaksi. 

 

Kiistatta AD ja SCCM esittävät yrityksen lisenssienhallinnassa todella suurta roolia. Ilman 

niitä, lyhyellä aikavälillä tehtävät asennukset, kymmenille tai jopa sadoille käyttäjille, 

varaisivat Service Deskin henkilöstöresurssit käytännössä kokonaan. Karkeasti arvioiden, 

yksi asennus kestää noin 5-10 minuuttia. Mikäli jokaista asennusta kohden jouduttaisiin 

varaamaan Service Deskin työntekijä asennuksen ajaksi, koko Service Deskin tehokkuus 

kärsisi. AD:n ja SCCM:n kautta suoritettava ohjelmien asennus myös vähentää Service 

Deskin fyysistä kuormitusta, koska käyttäjien ei tarvitse tuoda työasemiaan fyysisesti 

paikalle. Käyttöoikeuksien myöntämisen jälkeen, käyttäjänkään ei tarvitse kuluttaa 

aikaansa siirtymiin, vaan voi itse käynnistää ohjelman asennuksen omalla työpisteellään. 
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Tilausprosessista voidaan siis sanoa, että itse tekninen toteutus ei aiheuta suurimpia 

ongelmia, vaan heikko tiedonkulku ja dokumentointi tekevät siitä vaikeamman kuin mitä 

sen tarvitsisi olla. Prosessista olisi hyvä myös olla jonkinlainen kuvaus saatavilla kaikille 

yrityksen sisällä. Tämä selkeyttäisi tarvittavia toimenpiteitä, niin käyttäjille, kuin Service 

Deskissä työskenteleville. 

 

4 Prosessin kehityssuunnitelma 

Prosessin kehityssuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä selkeyttämään prosessia alusta 

loppuun saakka kaikille yrityksessä työskenteleville osapuolille. Sekavien 

selvitysvaiheiden poistaminen tai edes vähentäminen, säästää ohjelman käyttäjien sekä 

myös niiden pääkäyttäjien aikaa. Käyttäjien näkökulmasta, nopeammin käyttöön saatu, 

työtehtäviä paremmin tukeva ohjelma, voi tehostaa heidän työskentelyään 

moninkertaisesti. Pääkäyttäjien osalta selkeämpi prosessi vapauttaa heidän aikaansa 

tärkeämpiin ja kiireellisempiin tukitehtäviin. Yritys kokonaisuudessaan taas säästää rahaa, 

kun selkeiden prosessien avulla vältetään lisenssien väärinkäyttöä. Väärinkäytöksi 

voidaan mieltää turhien lisenssien hankinta puutteellisen kirjanpidon vuoksi tai 

lisenssisopimukseen kirjatun lisenssimäärän ylittäminen. Myös edellä mainittujen 

osapuolten työtehokkuuden parantamisella yritys säästää rahaa. 

 

Kuten aikaisemmin mainittu, ensimmäiset ongelmat ilmenevät jo lisenssipyynnön 

saapuessa Service Deskiin. Pyynnön käsittelijän saatavilla ei mahdollisesti ole tarkkaa 

tietoa pyydetystä ohjelmasta tai lisenssistä, mikäli käyttäjä ei ole merkinnyt niitä 

ohjeistuksesta huolimatta. Tätä ongelmaa lähdetään selvittämään muodostamalla selkeä 

ohjeistus käyttäjille sekä muokkaamalla lisenssipyynnön tietokenttiä pakolliseksi tarpeen 

mukaan. Sen jälkeen luodaan selkeä ja helppolukuinen lisenssihallinta- ja 

prosessikuvaus, joka saatetaan yrityksessä toimivien vastuuhenkilöiden tietoon. Lisäksi 

näille henkilöille voidaan järjestää lyhyiden koulutusten muodossa tietoiskuja. Kuvaukset 

ja koulutusmateriaalit saatetaan myös koko henkilöstön tietoon Sparkin kautta. 

Prosessista tiedotetaan säännöllisesti tulevaisuudessakin, jotta uudetkin työntekijät 

pysyvät ajan tasalla. 

 

Tiedon ajantasaisuus taas Service Deskille voidaan taata luomalla Google Drive:en 

jokaiselle, käytössä olevalle, lisenssiohjelmalle oma hakemisto. Pääsy hakemistoon 

rajataan tarpeen mukaan.   



 

 

16 

Tähän hakemistoon lisätään dokumentit, joista ilmenevät seuraavat tiedot: 

 

 Ohjelman nimi 

 Lyhyt kuvaus ohjelmasta 

 Lisenssityyppi ja asennusmetodi 

 Lisenssiavaimet (vapaat, varatut) 

 Tarvittaessa tieto käyttäjästä, jolle lisenssiavain on myönnetty 

 Service Manager / esimies 

 Ohjeistus, joka lähetetään käyttäjälle 
 

Tämän tyyppinen dokumentointi on äärimmäisen tärkeää Service Deskille, koska se 

mahdollistaa olennaisten tietojen reaaliaikaisuuden sekä nopean saatavuuden pyynnön 

käsittelijälle.  

 

Tärkeimpänä lisenssiohjelmien hallinnoinnin kannalta on tieto lisenssiavaimista. Tämän 

tiedon on erityisen tärkeää pysyä ajan tasalla, kun yritykselle hankitaan lisää avaimia tai 

vanhoja poistetaan käytöstä. On myös erittäin tärkeää lisätä tieto käyttäjistä, joille avaimia 

on myönnetty. Mikäli käyttäjä poistuu yrityksen palveluksesta, avain on merkittävä 

vapautuneeksi. Tämän jälkeen se voidaan mahdollisesti käyttää uudelleen lisenssityypistä 

riippuen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä hyväksi Mepcon ja Efecten 

yhteyttä. 

 

Service Deskin Efecte-näkymään saapuu ilmoitus uudesta aloittavasta työntekijästä 

tukipyynnön muodossa. Samantyyppinen ilmoitus voidaan kytkeä myös saapumaan 

vastakkaisessa tilanteessa. Eli käyttäjän työsuhteen päättyessä, Service Desk saisi 

ilmoituksen tästä ja ilmoitus sisältäisi tiedon käyttäjän käytössä mahdollisesti olleista 

lisenssiohjelmista. Näin estetään turhien lisenssiavaimien tilaaminen silloin, kun ohjelman 

lisenssiavaimia on mahdollista kierrättää käyttäjältä toiselle. Seuraava kuva ilmentää 

yrityksen palveluksesta poistuvan työntekijän lisenssiohjelman poistoa. 
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Kuva 5 Ilmoitus poistuvasta käyttäjästä 

 

Kun käyttäjälle syntyy tarve saada lisenssi, hänellä tulee olla esimerkiksi esimiehen 

hyväksyntä lisenssin hankinnalle. Lisenssipyynnön tehtyään käyttäjän täytyy toimittaa 

allekirjoitettu hyväksyntä Service Deskille. Tätä vaihetta saadaan suoraviivaistettua 

pyytämällä käyttäjää jo alkuohjeistuksessa toimittamaan hyväksyntä alkuperäisen 

lisenssipyynnön liitteenä Efectessä. Kyseinen toimintamalli vähentäisi edestakaisten 

viestien lähettämistä Google Mailin välityksellä ja nopeuttaisi siltä osin prosessia.  

 

Vaikka hyväksyntä on pääosin pyydettävä käyttäjän esimieheltä, hyväksymisoikeudet 

voidaan lisätä myös muille johtoasemassa oleville henkilöille. Tämä henkilö voi toimia niin 

sanottuna Service Managerina. Näin vastuuta voidaan jakaa pois esimiesten harteilta. 

Esimiehillä ei välttämättä myös ole aina tietoa ohjelman toiminnasta, joten 

käyttöoikeuksien hyväksyjäksi voidaan nimittää esimerkiksi projektin vetäjä. Mikäli 

ohjelman käyttötarve syntyisi juuri projektityötä varten, niin kyseisen projektin vetäjällä 

olisi todennäköisesti tarkempaa tietoa ohjelman toiminnallisuudesta. 

 

Seuraavassa on muokattu kuva lisenssipyynnöstä jollaista yritys voisi esimerkiksi käyttää. 

Mikäli kyseiset tiedot löytyisivät jo alkuperäisestä pyynnöstä, tämä tehostaisi Service 

Deskin toimintaa. 
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Kuva 6 Kehitysidea uudeksi lisenssipyynnöksi 

 

Service Deskin ottaessa uuden ohjelman käyttöön, koko käyttöönottovaihe 

dokumentoidaan ja tallennetaan kyseisen ohjelman hakemistoon Google Driveen. Koska 

yleensä koko Service Desk ei ole mukana tässä vaiheessa, on tärkeää pitää huolta, että 

jokaisella sen työntekijällä on saatavilla tieto siitä, miten ohjelma toimii ja miten sen 

käyttöönotto on tapahtunut. Tästä tiedosta voi olla erittäin suuri apu esimerkiksi ohjelmaan 

liittyvissä vikatilanteissa. Ymmärtämällä ohjelman toimintaperiaatteen, tukihenkilöllä on 

parempi mahdollisuus ratkaista käyttäjille ohjelman käytössä ilmenneitä ongelmia. 

 

Palveluportaalin toimintaa voisi myös kehittää siten, että käyttäjä pääsee tarkastelemaan 

prosessin kulkua sen kautta. Tämä helpottaa käyttäjän ymmärrystä siitä, mitä eri vaiheita 

prosessissa on ja antaa myös jonkinlaisen kuvan siitä, kuinka pitkään pyynnön 

käsittelyssä voi mennä.  

 

Prosessista sekä ohjelmien hallinnoinnista vastuussa olevan tahon, tässä yrityksessä 

Service Deskin, toimesta olisi kannattavaa määritellä henkilöitä, joiden vastuulla olisi 

tehdä säännöllisesti tarkastuksia prosessin kulkuun sekä lisenssiohjelmien 

hallintamenetelmiin. Prosessista voidaan tarkastaa sen toimivuus ja paikkansapitävyys. 

Ohjelmien lisääntyessä tai vähentyessä tietyt prosessin osat saattavat muuttua. 

Esimerkkinä, mikäli tietty ohjelma osoittautuu alun käytön jälkeen olevan tarpeellinen 

työkalu koko yrityksen työntekijöille, hyväksyntävaihe voidaan jättää prosessista kokonaan 

pois. Prosessin on kuitenkin hyvä olla mahdollisimman kattava ja yksinkertainen, jolloin se 

kattaa kaikki lisenssiohjelmiin liittyvät vaiheet. 
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5 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisten lisenssiohjelmien hallinnointia ja tutkimusten 

perusteella yrittää kehittää prosessia, jolla näitä ohjelmia hallinnoidaan ja asennetaan. 

Esimerkkinä toimivalle yritykselle saatiin luotua pohja, jolle kyseinen yritys voi jatkossa 

rakentaa vankempia ja selkeämpiä prosesseja. Kehityssuunnitelmassa esille tuodut 

yksityiskohdat voivat toimia apuna myös muille samantyyppisten ongelmien eteen 

joutuville yrityksille.  

 

Heti opinnäytetyön käynnistysvaiheessa työn tekijälle kävi ilmi, kuinka isosta 

kokonaisuudesta lisenssiohjelmien hallinassa on kyse. Varsinkin esimerkkiyrityksen 

ohjelmien valtava määrä aiheutti ongelmia. Koska tarkoituksena oli tutkia ohjelmien 

hallinnointia havainnoimalla ja perehtymällä, olisi ollut mahdotonta käydä kaikki ohjelmat 

läpi työn aikana. Osaan ohjelmista työn kirjoittaja ei ollut tutustunut lainkaan työn 

alkuvaiheessa. Tästä johtuen ohjelmia oli rajattava niin, että tutkimuksen kohteiksi saatin 

mahdollisimman kattava otanta erilaisia lisenssityyppejä. Työn tavoitteeseen peilaten, 

ohjelmien rajaus onnistui lopulta suhteellisen hyvin. Työn aikana saatiin hyvä käsitys siitä, 

mitkä lisenssityypit toimisivat parhaiten yrityksen saatavilla olevien työkalujen kanssa. 

 

Suuryrityksessä työskentely osoittautui hyväksi ympäristöksi tämän opinnäytetyön tekoon. 

Vaikka turhauttavia hetkiä riitti enemmän kuin tarpeeksi, kirjoittaja sai paljon tärkeää 

oppia, joka tulee varmasti palvelemaan häntä tulevaisuuden työtehtävissä.  

Ongelmakohtien tutkiminen muodostui lopulta hyvin mielenkiintoiseksi, koska se opetti 

erityisesti ohjelmien toiminnallisuudesta. Monesti niihin ratkaisun löytäminen osoittautui 

kuitenkin turhauttavaksi, koska usein kävi ilmi, että tietyt ongelmat oltaisiin voitu välttää 

muokkaamalla prosesseja aikaisemmin. Yrityksen olisi siis täytynyt reagoida muutoksiin 

nopeammin. Jälkikäteen muutosten tekeminen on erittäin vaikeaa ja vie turhan paljon 

aikaa. 

 

Työn loppuvaiheessa työn tekijälle heräsi paljon ajatuksia siitä, kuinka lisenssien hallinta 

olisi hyvä rakentaa omalle yritykselle. Tärkeimmät asiat olisivat ehdottomasti ajantasainen 

dokumentointi sekä erilaisten lisenssityyppien lukumäärän pitäminen mahdollisimman 

pienenä.  

 

Hyvällä dokumentoinnilla säästetään yrityksen varoja välttämällä turhien lisenssien 

tilaamista. Pitämällä dokumentit lisensseistä ajan tasalla, käytössä olevista lisensseistä 

saadaan suurin mahdollinen hyöty. Dokumentit mahdollistavat myös hyvän tiedonkulun 
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hallinnoinnista vastuussa olevien henkilöiden keskuudessa. Niille pitää myös olla 

varattuna paikka, josta ne ovat helposti saatavilla. 

 

Lisenssityyppien määrä on hyvä pitää mahdollisimman pienenä, jotta lisenssien 

hallinnointi saadaan pidettyä yksinkertaisena. Tähän tietysti vaikuttaa myös eri 

lisenssityyppien saatavuus valmistajilta. Tiettyjä ohjelmia ei välttämättä ole saatavilla 

halutulla lisenssityypillä. Ehdottomasti yksinkertaisin tyyppi olisi concurrent license, joka 

toimii verkon yli yrityksen palvelimella. Tämän avulla käyttäjille ei tarvitsisi jakaa 

lisenssiavaimia, vaan ohjelmat varaisivat ne automaattisesti käytön yhteydessä. 

 

Opinnäytetyön tekijä tulee myös tulevaisuudessa olemaan hyvin läheisesti tekemisissä 

lisenssiohjelmien kanssa työpaikallaan, joten tämän työn kirjoittaminen on tukenut 

työskentelyä erinomaisesti. Vuosien päästä, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kuinka 

paljon prosessit ja käytännöt ovat yrityksessä muuttuneet.    
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