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Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakasyritys Oscar Software Oy:n toimeksiantoprojektia pystyttää järjes-
telmä sovellusasennuksen automatisointiin ja IT-infrastruktuurin inventointiin. Opinnäytetyössä käydään 
läpi hieman teoriapohjaa siitä, mitä automaatio tarkoittaa IT:ssä ja miten sitä voidaan hyödyntää sovellus-
ten jakelussa yrityksessä. Työn keskeisin osuus keskittyy asiakasyrityksen toimeksiantoon tutkia ja vertailla 
markkinoilla olevia tuotteita sovellusten asennuksen, ylläpidon ja päivityksen automatisointiin, valita niistä 
yritykselle sopivin ja toteuttaa järjestelmän käyttöönotto yrityksen tuotantoon.  

Markkinoilla on suuri määrä eri tuotteita joko täysin sovellusten asennusautomaatiota varten, tai suurem-
pina kokonaisuuksina, joista itse sovellushallinta tai järjestelmähallinta on vain osana. Eri vaihtoehtoja tut-
kittiin ja etsittiin internetiä, sekä kollegoita ja ystäviä hyödyntäen. Lopullisen sovelluksen valintaan vaikutti 
tuotteen hinta, sen ominaisuudet, ja kollegoiden kanssa määriteltyjen kolmen tarpeen täyttäminen. Nämä 
tarpeet olivat tietoturvan lisääminen, manuaalisen työn vähentäminen ja IT-infran inventointi sekä laitteis-
ton, että sovellusten osalta. Sovellusten asennusautomaation ja inventaarion tuotteeksi valikoitui pienille 
ja keskisuurille yrityksille suunnatut tuotteet PDQ Deploy ja PDQ Inventory.  

Opinnäytetyön aikataulun puitteissa järjestelmästä saatiin asennettua testiympäristö, joka todettiin tar-
peeksi kattavaksi myös tuotantoon otettavaksi. Tuotantoon ottoa ja kuvaamista ei lopulta keretty tehdä 
ennen opinnäytetyön kirjoittamista, lähinnä johtuen valmistumisaikataulun eteen tulosta ja työn tekijän 
ajan priorisoinnin vaikeuksista. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to set up a platform for automated software installation and patch 
management, and for building an inventory of the current infrastructure. The project for this thesis was a 
commission from Oscar Software Oy. The thesis begins with a brief look into the world of automation in 
the field of Information Technology, and how automation can be utilized in software installation and patch 
management. The core of this thesis is the project of researching and choosing the right product to use for 
the client company, test it and set it up for production. 

The market is bustling with different products to automate software delivery. Software delivery automation 
is often only a part of a larger infrastructure management system. Research for different products was 
conducted utilizing the internet, current and ex-colleagues and friends in the same line of business. Deci-
sion was made based on price, offered features and on three requirements that were defined by the com-
missioner. The requirements were increasing the organizations security, reducing manual labour and build-
ing an inventory of the current IT infrastructure. In the end the chosen product was a compact system for 
small and medium sized companies consisting of two programs called PDQ Deploy and PDQ Inventory. 

In the allotted time available for this thesis, a test environment was built which gave a good enough im-
pression for the software to be taken into production in the future. Building the system for actual, produc-
tion use was mostly held back by the author’s own ineptitude to manage time with other work and gradu-
ating in time.
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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni käsittelee asiakasyrityksen toimeksiantoa tutkia ja toteuttaa ratkaisu sovellusten 

asennuksen ja päivitysten hallintaan, sekä IT-inventaarion keräämiseen. Ajatus sovellusten asen-

nusautomaatioalustan pystyttämisestä lähti yksinkertaisesta ajatuksesta työntekijältä, joka oli 

kyllästynyt ainaiseen sovellusten päivitystarpeeseen ja ponnahdusikkunailmoituksiin uusista so-

vellusversioista. Tästä sain ideansiemenen, josta ajallaan muodostui erinäisten aiheiden ja aiheal-

kioiden pohdinnan kautta lopullinen aihe opinnäytetyölleni. 

Työssä käydään aluksi hieman pohjaa automaatiosta IT:ssä ja miten automaatiota voidaan hyö-

dyntää sovellusten jakelussa. Tämän jälkeen käydään läpi tarpeiden kartoitus ja niiden avaaminen 

asiakasyritysprojektin järjestelmän käyttöönottamiseen. Näiden jälkeen tutkitaan ja vertaillaan 

markkinoilla olevien tuotteiden yrityksen tarpeisiin nähden ja dokumentoidaan valitun tuotteen 

käyttöön asennus testausympäristöön ja suppea testausprosessi. Lopuksi vedetään koko työn si-

sältö kasaan ja pohditaan mitä on saatu aikaan. 

Opinnäytetyön ja valmistumisen rajallinen aika tuli vastaan, eikä työhön saatu kuvattua lopullisen 

järjestelmän tuotantoon ottoa, mutta hyvä pohjatyö mahdollista tulevaa tuotantoon ottoa varten 

saatiin tehtyä. 

1.1 Asiakasyrityksen esittely 

Oscar Software Oy on Tamperelainen sovellusyritys, jonka pääasiallisena tuotteena on ERP-rat-

kaisu Oscar Pro. ERP on lyhenne sanoista ”Enterprise Resource Planning”, ja kääntyy suomen kie-

lelle toiminnanohjaukseksi. Oscar Softwarelta löytyy myös lista muita tuotteita talous- ja it-palve-

lujen hoidosta web-sivujen luontiin ja ylläpitoon.  

Oscar Softwaren juuret ulottuvat 80-luvulle Osarsoftin perustamiseen 1984 ja ensimmäisen oh-

jelmiston, Osarin markkinoille tuomiseen. Osarsoftin Osar-tuote sai nykyisen nimensä Oscar vuo-

den 1995 järjestelmän uudelleenkehittämisen seurauksena. Ensimmäiset uudistetut Oscar for 

Windows -sovellukset jaeltiin vuonna 1998 ja sovellus on tuotannossa edelleen tänä päivänä kan-

taen nimeä Oscar Pro. Nykyisen muotonsa yritys on saanut muutaman yrityskaupan kautta 

vuonna 2005, kun Oscar Software Oy perustettiin ja Oscar for Windowsin oikeudet ja asiakkuudet 

ostettiin. [1.] 
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Oscar Softwarella on tämän työn kirjoittamishetkellä noin 140 työntekijää, kasvua on ollut, ja sitä 

odotetaan jatkossakin. Organisaatio jakautuu karkeasti hallintoon, talouspalveluihin, tuotepäälli-

köihin, ohjelmistokehittäjiin, asiakaspalveluun ja neljän hengen teknisen tuen tiimiin, johon minä 

kuulun. Tekninen tuki hoitaa muun muassa IT-infran ylläpidon, palvelinten ylläpidon, käyttäjähal-

linnan, tuotteiden asennukset ja -päivittämiset, sekä syvällisemmän sovellustuen. 

1.2 Oscar Softwaren IT-ympäristö 

Oscar Softwaren palvelininfrastruktuuri koostuu sekä omista, että ulkoistetuista palvelimista. Os-

carin tuotteita jaetaan pääasiallisesti pilvipalveluna ulkoisen palveluntarjoajan ylläpitämillä virtu-

aalipalvelimilla. Omat palvelimet ovat pääsääntöisesti testaamista ja sisäisiä toimintoja varten. 

Tätä opinnäytetyön projektia varten käytettiin kapasiteettia omalta palvelimelta testausvaihetta 

varten, mutta lopullinen tavoite on saada ympäristö rakennettua ulkoisen palveluntarjoajan yllä-

pitämille palvelimille. 

Oscarin IT-infraan palvelinten lisäksi kuuluu jokaiselle käyttäjälle oma kannettava tietokone, näyt-

töpääte, oheislaitteet ja pääsääntöisesti oma mobiililaite, joitain käyttäjiä lukuun ottamatta. Kan-

nettavat tietokoneet ostetaan Oscarin omistukseen huoltosopimuksella niiden vuokraamisen si-

jaan. Keskimääräinen kannettavan koneen käyttöikä on noin kolmesta neljään vuoteen, mutta 

vanhempia laitteitakin on vielä käytössä. Kannettavat tietokoneet tulevat pelkkä käyttöjärjes-

telmä esiasennettuna, koneiden loppukäyttäjälle asentaminen jää teknisen tuen vastuulle. 
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2 Automaatio IT:ssä 

Nykypäivänä sanaa automaatio käytetään varsin useasti, etenkin IT:ssä, mutta mitä se käytän-

nössä tarkoittaa? Cambridge Dictionaryn määrittelemänä automaattinen, josta sana automaatio 

polveutuu, tarkoittaa koneiden tai laitteiden osalta sitä, että asioita tapahtuu tai tehdään ilman 

ihmisen välitöntä vaikutusta [2]. Tätä halutaan myös tavoitella IT-alalla toimintojen tai toiminnan 

osien automaatiolla. 

Mutta mitä hyötyä automaatiosta on? Automaatio IT:n osalta edesauttaa monessa asiassa. Otta-

malla manuaalisen työn tarve pois päivittäisistä, mahdollisesti tylsistä tehtävistä, saadaan sääs-

tettyä aikaa, ja kuten tiedämme, aika on rahaa. Automaatiolla saadaan yhtenäistettyä tehtävät 

toimet, kun otetaan ylimääräinen ihmistekijä pois välistä. [3.] Automaatio on prosessi, sarja käs-

kyjä, jotka tehdään samassa järjestyksessä, kuten ne on määritetty. 

Hyvinkin yksinkertaisena esimerkkinä IT-automaatiosta voidaan ottaa vaikkapa tietokoneen tai 

palvelimen käynnistäminen kerran viikossa. Tämä voidaan tehdä joko käsin joka viikon sunnuntai 

johonkin kellonaikaan, kun sillä ei ole vaikutusta muuhun toimintaan mitä kyseisellä laitteella ha-

lutaan tehdä. Tai käynnistyminen voidaan esimerkiksi Windowsin ajastetuilla toiminnoilla ajastaa 

tapahtuvaksi tiettynä kellonaikana joka sunnuntai kello kahden ja kolmen välissä aamuyöstä, kun 

tiedetään ettei katkosta laitteen tai yrityksen toiminnassa ole haittaa. Tällä säästetään manuaali-

sen työn tarvetta niinkin yksinkertaisen toimen tekemisessä, kuin laitteen uudelleenkäynnistys 

sen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Huonona puolena automaattisessa uudelleenkäynnis-

tymisessä voi olla se, ettei kukaan ole tarkistamassa käynnistyksen hetkellä, että kaikki toiminta 

palautuu normaaliksi, mutta senkin takaamiseksi voidaan tehdä toimia. 

Automaatiota voidaan ottaa käytäntöön IT:ssä pienillä tavoilla, kuten edellä mainittu yksinkertai-

sen uudelleenkäynnistyksen ajastamisella, tai jonkin muun toiminnon ajastetulla käynnistyksellä 

käyttöjärjestelmän työkaluja käyttäen. Thomas A. Limoncellin kirjoittaman artikkelin mukaan 

jopa dokumentaatio on omalla tavallaan automaatiota. Dokumentoimalla voidaan vähentää 

muuttujia toistuvien tehtävien suorittamisessa, esimerkiksi kirjoittamalla vaaditut komennot ja 

tehdyt toimet ylös jatkoa varten. Näistä dokumentaatioista voi ajan saatossa muodostua vaikkapa 

kokonainen ohjelma, tai koodinpätkä, joka tekee kaiken ilman, että kukaan syöttää komentoja 

käsin. [4.]  
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Kuvassa 1 esitellään automaation hyödyt sovellusten tuotantoon jakelussa, tai esimerkiksi infra-

struktuurin pystyttämisautomaatiossa. Automatisoimalla toiminnot saadaan ne tehtyä nopeam-

min, tehokkaammin ja helposti toistettavasti. Työt voidaan automatisoida esimerkiksi kirjoitettua 

skriptaa käyttämällä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki automaattisessa tehtävässä tapahtuvat toi-

met ovat dokumentoituna ja niitä voidaan hyödyntää uudelleen muissa samankaltaisissa tehtä-

vissä. [5.] 

 

Kuva 1. Automaation hyödyt sovellustuotannossa [5] 

Kuvassa esitellyt hyödyt näkyvät myös työasemille kohdistuvassa sovellusten asennus- ja päivi-

tysautomaatiossa. Automatisoimalla sovellusten jakelu työasemille, voidaan esimerkiksi asentaa 

useita uusia koneita kerrallaan sen sijaan, että asennettaisiin jokainen sovellus yksi kerrallaan jo-

kaiselle koneelle. Näin jakelemalla saadaan myös karsittua inhimillisiä virheitä pois, esimerkiksi 

käyttäjän työtehtävissä tärkeän sovelluksen asennuksen unohtamisen ennen kuin kone toimite-

taan. [5.] 

Käytännössä automaatio on olemassa olevia työkaluja käyttämällä tehty sarja komentoja tai toi-

mintoja, joilla saadaan virtaviivaistettua ja minimoitua manuaalinen työ tehtävistä, joita halutaan 

toistaa tai tehdä iso määrä esimerkiksi isolle määrälle laitteita yhdellä kertaa. Automatisoitu teh-

tävä tekee tietyn asian aina samalla tavalla, joten automatisoiduilla tehtävillä pystytään usein kar-

simaan ihmisestä johtuvat erheet. Sillä voidaan myös säästää huomattavasti aikaa, täten etukä-

teen tehdyllä työllä saadaan potentiaalisesti tehtyä suuria säästöjä pidemmällä aikavälillä. [3.] 

Täytyy myös muistaa, että toiminnon automatisoiminen vaatii aina työpanoksen, jotta se saadaan 
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toimimaan tarkoituksen mukaisesti, ja asioita automatisoidessa tulee aina miettiä, onko automa-

tisoinnin teko kannattavaa sen tuoman edun kannalta. Erikoisempaa, kerran tehtävää työtä ei 

liene syytä automatisoida ”vain varmuuden vuoksi”, sillä perustella, että sama työ voidaan joutua 

tekemään myöhemmin uudelleen. Usein kertaluontoisten toimien tekeminen manuaalisesti on 

vähemmän aikaa vievää, kun kaikkeen varmuuden vuoksi automatisoidun tehtävän luominen. 

2.1 Sovellushallinnan automaatio 

Tämä opinnäytetyö käsittelee sovellushallintaa ja sen automatisointia, ja kuten lähestulkoon kai-

kissa tietoteknisissä asioissa, automaatiota voidaan hyödyntää myös tässä tapauksessa. Sovel-

lusasennuksen automaatioon pätee samat asiat, kuin automaatioon yleensä. Sillä saadaan helpo-

tettua ja karsittua toistuvaa manuaalista työtä uutta työasemaa asentaessa, tai kun sovellukseen 

tulee kriittisen vian korjaava päivitys. Päivitykset saadaan jaeltua keskitetysti hallinnan alla ole-

ville koneille, niistä saadaan jätettyä jälki yhteen keskitettyyn paikkaan, mistä voidaan nähdä suo-

raan, onko jokin mennyt päivityksessä pieleen ja millä laajuudella asiat ovat mahdollisesti men-

neet pieleen. 

Sovellus- ja järjestelmähallinnan automaatioon pätevät samat hyödyt IT-infrastruktuurin skaa-

lasta riippumatta. Suuremman infrastruktuurin keskitetystä hallinnasta on tietenkin aina suurem-

mat hyödyt, koska käsin tehtävän työn määrä on suurempi. Organisaation sovellushallinnan au-

tomatisoimalla saadaan yhdenmukaiset, määritellyt asennukset uudelle ja nykyiselle laitteistolle. 

Uusia työasemia ja palvelimia voidaan asentaa käyttöön helpommin, kun on olemassa ennalta 

määritetyt sovelluskokoonpanot, jotka asennetaan uusille laitteille. Asennuksia tekevä työntekijä 

pysyy tyytyväisenä, kun tylsistä, itseään toistavista tehtävistä saadaan karsittua käsin tehtävää 

työtä. [6, s. 2.] 

Automatisoimalla sovellushallintaa siihen tarkoitetulla työkalulla, jää tehdyistä muutoksista jäl-

keenpäin tutkittavaa lokitietoa, ja niillä saadaan luotua raportteja halutuista kokoonpanoista ja 

laitteista. Kun IT-infrastruktuuria ja sen muutoksia hallitaan keskitetyllä järjestelmällä, saadaan 

organisaation muutoksista pidettyä kirjaa, ja pidettyä silmällä tapahtuvia muutoksia. [6, s. 3.] 

Sovellushallinnan automaatiota voidaan toteuttaa monella tapaa IT-ympäristössä. Markkinoilla 

on useita kolmannen osapuolen sovelluksia ja työkaluja, mutta pohjimmiltaan kaiken voi yleensä 

toteuttaa myös käyttöjärjestelmien ja palvelinympäristöjen sisäänrakennetuilla työkaluilla. Useat 
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työkalut tarjoavat helppokäyttöisiä graafisia käyttöliittymiä, jotka ajavat taustalla vain monimut-

kaisia sisäänrakennettujen työkalujen toimintoja, mutta ulkokuori näyttää hienolta ja yksinkertai-

selta. Sovellus- ja työasemahallintaan löytyy pilvipohjaisia ja paikalliseen ympäristöön asennet-

tuja ratkaisuja sen mukaan, mitä hallittavaan ympäristöön halutaan. 

Useilla keskitetyn sovellushallinnan työkaluilla saadaan kerättyä myös kattava inventaario hallit-

tavasta IT-infrasta, mikä selkeyttää ja helpottaa kokonaisuuksien hallintaa. Inventaariosta voi-

daan usein tehdä myös raportteja ja kartoitusta mahdollisista riskeistä tai ongelmia infrastruk-

tuurissa. Sovelluksia hallinnoimalla ja valvomalla voidaan ennakoida ja esimerkiksi kitkeä turvat-

tomia ohjelmistoja, tai vähintäänkin paikata vanhentuneita, potentiaalisesti riskialttiita ohjelmia, 

mitä loppukäyttäjillä on käytössä. 

Sovellushallinnan automaatiolla saadaan siis merkittäviä hyötyjä sekä organisaatiolle, että sen 

tietojärjestelmiä hallinnoiville työntekijöille. Työntekijät saavat ohjattua työpanosta merkittä-

vämpiin asioihin, kuin toistuviin, helposti automatisoitaviin tehtäviin. Automatisoimalla saadaan 

nopeutettua ja optimoitua toimia, ja täten tehtyä asioita järkevämmin, suuremmalla skaalalla ra-

haa säästäen.   
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3 Tarpeiden kartoitus 

Kun ajatuksen siemen kasvoi tarpeeksi ja suunnitelmat sovellusten asennusautomaation mahdol-

listavasta järjestelmästä kävivät ajankohtaisiksi, aloimme pohtia kollegoitteni kanssa mahdollisia 

tarpeita ja syitä järjestelmän pystyttämiseen. Pohdinnan tuloksena selkeimmät tarpeet olivat tie-

toturvan lisääminen, manuaalisen työn vähentäminen ja inventaario yrityksen päätelaitteista. 

Tässä kappaleessa käydään läpi yrityksen tarpeita automaattiselle sovellusten asennukselle ja päi-

vittämiselle. 

3.1 Tietoturva 

Päällimmäisenä ajatuksena oli kasvattaa tietoturvaa useammassakin suhteessa. Kartoituksen het-

kellä organisaatiossa oli jokaisella koneella ja koneenhaltijalla pääkäyttäjäoikeudet, ja asennukset 

hoituivat joko työntekijöiden omasta toimesta, tai teknisen tiimin toimesta. Asennusten manuaa-

lisuus tuo suuren työtaakan tekniselle tiimille, eikä se ole työmäärän huomioon ottaen organisaa-

tion kasvaessa kestävä ratkaisu. Pääkäyttäjäoikeus koneenhaltijoilla tuo taas huomattavan tieto-

turvariskin, sillä kaikki työntekijät eivät välttämättä ole tietoteknisesti harjaantuneita, ja ymmär-

rys pääkäyttäjäoikeuksien tuomasta tehosta ei ole selkeä. [7.] 

Sovellusten automaattinen päivän tasalla pysyminen ja ylimääräisten, ilman tietoteknisen hallin-

non tietämystä asennettujen sovellusten kontrollointi tuo tietoturvaa organisaation IT-ympäris-

töön. Sovellusasennusten automaatiota ja kontrollointia voidaan myös tarkastella ja hyödyntää 

päinvastaisesta näkökulmasta. Esimerkiksi IT-ympäristöä tai sovelluksia potentiaalisesti rikkovat, 

uudet päivitykset, saadaan testattua ja tarkastettua kontrolloidusti, jottei työnteko kärsi työväli-

neiden toimimattomuuden vuoksi. 

3.2 Manuaalisen työn vähentäminen 

Kuten jo aiemmassa kappaleessa mainittiin, ei manuaalinen sovellusten päivittäminen ole kestävä 

ratkaisu kasvavan organisaation tarpeita ajatellen. Henkilöstön, IT-infran ja laitteistomäärän kas-

vaessa myös työn määrä lisääntyy, joten päivitysautomaation puuttuessa myös manuaalisen työn 

määrä lisääntyy. 
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Tällä hetkellä Oscarin työasemat tulevat palveluntarjoajalta pelkkä käyttöjärjestelmä esiasennet-

tuna, joten käyttöön asennus sovelluksineen jää teknisen tuen työntekijän vastuulle. Tätä proses-

sia pystyttäisiin helpottamaan huomattavasti järjestelmällä, jolla voidaan kontrolloidusti asentaa 

esimerkiksi esimääritelty peruskattaus sovelluksia, ja erikoisempia sovelluksia käyttötarpeen mu-

kaan verkon yli uusille koneille. 

3.3 IT-infran inventaario 

Suureksi tarpeeksi tiimin vetäjän puolelta nousi Oscarilla olevan IT-infran inventaario, tärkeim-

pänä sovellusten tasolla, että mitä ympäristössä on asennettuna ja ovatko päivitykset ajan tasalla. 

Alati päivittyvä ajantasainen inventaario antaa myös hyvän kuvan siitä, minkä ikäistä laitetta kul-

lakin käyttäjällä on, ja onko esimerkiksi tarve päivittää uuteen työasemaan, tai onko työasema 

käyttäjän käytölle liian tehokas, eli voitaisiinko se hyödyntää jossain muussa käytössä paremmin. 

Sovellusinventaarion avulla päästään käsiksi hyvin kattavaan listaukseen, mitä sovelluksia yrityk-

sessä käytetään ja mitä sovelluksia olisi syytä harkita esimerkiksi uutta konetta tuotantoon asen-

taessa. Inventaarion avulla pystytään myös pitämään silmällä jopa yritykselle haitallisia sovelluk-

sia. 
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4 Tuotevertailu 

Sovellusten asennuksen automaatioon on tarjolla kymmenittäin tuotteita, sekä itse ylläpidettä-

vinä, että pilvipalveluna. Tässä kappaleessa käydään läpi vertailua muutamasta hyvästä tarjo-

tusta, ja omin neuvoin löydetystä vaihtoehdosta. Tärkeimpinä kriteereinä työkalun löytämiseen 

olivat hinnoittelu, ominaisuudet ja kartoitettujen tarpeiden täyttyminen. 

4.1 Kriteerit valittavalle tuotteelle 

Kun tarpeet on kartoitettu ja projekti todetaan tarpeelliseksi, tulee rajata kriteerit mahdollisen 

tulevan tuotteen hankinnan osalta. Tämän projektin osalta keskustelimme pomoni, yrityksen IT 

managerin, kanssa mahdollisista kriteereistä, joiden pohjalta projektia voitaisiin esittää ylem-

mälle taholle ja viedä hankintaan asti. Kolme selkeää kriteeriä nostettiin tärkeimmiksi: tuotteen 

hinta, tarpeeksi kattavat ominaisuudet ja aiemmin todettujen tarpeiden täyttäminen. 

Hinta on uusien tuotteiden hankkimisessa yksi suurimpia kysymysmerkkejä, sillä tuotteen hinta 

täytyy pystyä perustelemaan hyvin. Alkuperäisenä tavoitteena oli löytää avointa lähdekoodia 

oleva sovellus, joka ei vaatisi kustannuksena muuta kuin työpanosta. Hyvin nopeasti selvisi, että 

ilmainen ratkaisu tässä tapauksessa ei välttämättä olisi työmäärällisesti paras. Tuotevaihtoehtoja 

tutkiessa ilmeni, että useimmat tuotteet perustuvat käyttäjä- tai laitekohtaiseen hinnoitteluun. 

Tämä voi aluksi olla pienillä laitemäärillä on houkuttelevaa, mutta voi laitemäärän kasvaessa pai-

sua yli toivotun hintatason. 

Toisena kriteerinä oli tuotteen ominaisuuslistaus. Tästä kriteeristä pystyy tuotteen hinnoittelun 

mukaan joustamaan jonkin verran, mutta tärkeimpinä ominaisuuksina nähtiin sekä sovellusasen-

nusten automatisointi, että tämän hetkisen IT-infrastruktuurin ajantasaisen inventaarion tekemi-

nen. Hyviä ominaisuuksia olisivat esimerkiksi automaattinen sovellusten päivittyminen laitteen 

verkkoon kytkiessä, ja ”set it and forget it” -tyylinen järjestelmä, jossa määritellään sovellukset, 

joita asennetaan ja päivitetään, ja tuote hoitaa loput. Pääasiallisesti haettiin tuotetta työasemien 

asennusta varten, mutta mobiililaitteiden ylläpitoa pidettiin myös hyvänä lisänä, mikäli järkevään 

hintaan sai molemmille tuen. 
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Kolmas kriteeri oli aiemmin yhteistyössä kollegojen kanssa käyty tarpeiden kartoitus, joka sinäl-

lään myös hieman liittyy ominaisuuslistaukseen. Päällimmäisinä tarpeina nousi esiin tietoturvan 

lisääminen, manuaalisen työn vähentäminen ja IT-infran laitteiden ja sovellusten kartoittaminen. 

Nämä tarpeet käytiin tarkemmin edellisessä osiossa läpi, ja pyrittiin valittavaa tuotetta tutkiessa 

ottamaan huomioon. 

4.2 Vertailtavat tuotteet 

Tuotteet sovellusasennuksen automaatioon ja hallintaan, jotka vertailuun valittiin, löytyivät pää-

asiallisesti internetiä tutkimalla ja hakemalla, mutta myös entisten ja nykyisten kollegojen kanssa 

keskustelemalla ja kyselemällä aiempien yritysten käyttämistä järjestelmistä sovellusten jake-

luun. Tiedot tuotteista on kerätty pääasiallisesti valmistajien verkkosivuilta. 

4.2.1 PDQ 

PDQ on sovellusten asennusautomaatioon ja inventointiin luotu tuoteperhe, joka on sen luoneen 

ja ylläpitävän yrityksen mukaan suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrityksen perustajien 

taustat ovat suurien organisaatioiden ja kokonaisuuksien hallinnasta (IBM Tivoli Framework ja 

Microsoft SCCM), heidän mukaansa aiemmat yritykset tukea keskisuuria ja pieniä yrityksiä ovat 

olleet epäonnistuneita, joten he loivat kahteen ydintuotteeseen jakautuvan tuoteperheen, joka 

on tarpeeksi riisuttu, mutta sisältää tarpeeksi ominaisuuksia, että pieniä kokonaisuuksia on 

helppo hallita. [8.] 

Kiinnostavinta PDQ:n tuotteissa oli niiden kiinteä hinnoittelu, joka perustuu ”hengittävien järjes-

telmänvalvojien” määrään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksat tietyn hinnan per tuote, 

per järjestelmänvalvoja, joka käyttää tuotetta. Yhdellä kiinteällä vuoden kestävän lisenssin hin-

nalla saa täyden käyttöoikeuden tuotteeseen ja sen vuoden aikana tuleviin päivityksiin, eikä mi-

tään kumulatiivisia käyttäjäkohtaisia kustannuksia ole. [9.] PDQ:n tuotteet olivat ominaisuuksil-

taan tarpeeksi laajat ja ainakin paperilla tuotteet kuulostivat tarpeeksi yksinkertaisilta asentaa ja 

konfiguroida valmiiksi Oscar Softwaren ympäristöön. Tuotteista löytyy myös riisuttu ilmaisversio, 

mutta sen ominaisuudet eivät riittäneet yrityksen tarpeisiin. 
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Ainoana vaatimuksena PDQ:n tuotteiden käyttöönottoon on tarpeeksi tehokas palvelin (tai työ-

asema), jolle asentaa hallintasovellus. Domain Controller - tai Microsoft Exchange -palvelinta ei 

suositella hallintapalvelimeksi. [10.] 

PDQ:n tuotteet eivät tue mobiililaitteita, eikä PDQ Deploylla saa kontrolloitua käyttöjärjestelmä-

päivityksiä. Mobiilituki ei ollut tuotetta valitessa kriittinen, joten sen voi sivuuttaa, mutta mikäli 

Windowsin käyttöjärjestelmäpäivityksiä halutaan kontrolloida, tulee PDQ:n tuotteiden kylkeen 

asentaa Microsoftin oma päivitystenhallintajärjestelmä Windows Server Update Services, eli 

”WSUS”. PDQ:n osalta epäsuotuisa huomio oli se, että yritys ja sen tuotteet olivat hieman tunte-

mattomia, eikä sivuilla ollut montaa järkevän oloista suosittelua. Tuotteita käyttävien nimekkäi-

den yritysten logoja oli näytillä, mutta näiltä nimekkäiltä yrityksiltä ei ollut suosituksia tai selkeää 

mainintaa sivuilla. 

PDQ Deploy 

PDQ Deploy on PDQ:n tuoteperheen pääasiallinen tuote, joka täydellä teholla toimiakseen vaatii 

kuitenkin lisäksi myös toisen tuotteen, PDQ Inventoryn. PDQ Deploylla voidaan kaikessa yksinker-

taisuudessaan hallita, jaella ja päivittää sovelluksia loppukäyttäjän toimia vaatimatta, joko esi-

asennetuista, PDQ:n ja yhteisön ylläpitämistä paketeista, tai itse luoduista paketeista. Esiasennet-

tujen pakettien lista kattaa hyvin työasemien perussovellukset, kuten esimerkiksi verkkoselaimet 

yleisimpine lisäosineen, dokumentin- ja tiedostonhallintasovellukset ja Office-sovellukset. PDQ 

Deploylla voidaan myös esimerkiksi ajaa skriptoja tai siirtää tiedostoja kohdelaitteille massana. 

Muutoksia voidaan joko viedä ajastuksilla tai heti, kun kone näkyy verkossa. [11.] 

PDQ Inventory 

PDQ Inventory on PDQ:n toinen tuote, jonka pääasiallinen tehtävä on kerätä kattava listaus, eli 

inventaario IT-infran laitteista. Laitteista saadaan sekä fyysisten komponenttien, että laitteelle 

asennettujen sovellusten ja käyttöjärjestelmän tiedot. Laitteista voidaan tehdä eri kokonaisuuk-

sia, eli ”collectioneita” joko staattisesti määritellyistä laitteista, tai dynaamisesti joidenkin kritee-

rien mukaan. Kokonaisuuksille voidaan määrittää eri säännöt esimerkiksi sovellusten päivittymi-

sen ja jakelun perusteella. PDQ Inventoryllä voidaan myös generoida esiasennettuja tai itse ra-

kennettuja raportteja IT-infrasta käyttötarpeen mukaan. [12.] 
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4.2.2 Microsoft SCCM tai Intune 

Microsoftin System Center Configuration Management, eli lyhyemmin SCCM on sovellustenhal-

linta- ja päivitystenhallintatuotteena mitä luultavimmin tunnetuin, ja sovellusten asennusauto-

maatiota hankkiessa tulee aina ensimmäisenä vastaan. Microsoftin SCCM-tuotetta on sivuutta-

massa uusi pilvipohjainen palvelu Microsoft Intune, joka ainakin markkinointimateriaalin ja no-

pean silmäilyn mukaan tuntuu perustuvan enemmän mobiililaitteiden hallintaan. [13.] 

Microsoft SCCM:ää tutkiessa käytimme verkkoresurssien lisäksi hyväksi myös ulkoisia yrityksiä, 

jotka tarjoavat SCCM-ratkaisun rakentamista ja ylläpitoa yrityksille. Nimenomaan SCCM-tuotteen 

hallinnasta tarjousten pyytäminen tuotti tulokseksi enimmäkseen Microsoft Intune-palvelun 

markkinointia. Tämä kieli siitä, että paikallinen tai ulkoisesti hallittava Microsoft SCCM olisi joko 

jäämässä pois, tai olisi niin epäkäytännöllinen ja kallis toteuttaa, varsinkin näinkin pienelle yrityk-

selle, että aloimme kääntymään lähinnä Intunen puolelle Microsoftin vaihtoehdoista. Microsoft 

Intunea tutkiessa kävi nopeasti ilmi sen dynaaminen käyttäjäkohtainen hinta [14]. Etukäteen poh-

dittujen kriteerien perusteella käyttäjä- tai laitekohtaiselle hinnalle piti olla hyvät perusteet, jotta 

sitä harkittaisiin. 

Ominaisuuksiltaan Intune osoittautui hyvinkin kattavaksi järjestelmäksi. Sen vahvuutena oli eh-

dottomasti saumattoman oloinen integraatio jo olemassa oleviin Microsoft Office 365:n ja Mic-

rosoft Outlook -sähköpostiin. Intune-tilauksen pystyi hankkimaan suoraan Office 365 järjestel-

mänvalvojatyökaluista. Ulkopuolista toimittajaa ei edes tarvittaisi, kun kaiken toiminnallisuuden 

saa suoraan jo olemassa olevaan Microsoft-ympäristöön. Tilauksesta riippuen Intune tarjosi so-

vellushallinnan työasemille ja mobiililaitteille, tämän lisäksi Enterprise Mobility + Security, eli EMS 

-hinnoitteluja oli kahta eri tasoa. Ominaisuudet kattoivat laitteiston inventaarion, tietoturvaa, ra-

portointia ja käytön hallintaa. [14.] Osa ominaisuuksista tuntui jo olevan hoidossa nykyisen infra-

struktuurin puitteissa, mikä sai miettimään suunnasta tai toisesta, että maksaisiko Intunen kanssa 

turhasta, ja mitä kaikkea pitäisi karsia, jotta hankinta olisi kannattava. 

Otimme Intunesta Microsoftin tarjoaman 30-päiväisen kokeiluperiodin. Tämän kokeilun alkumet-

reillä tuli jo ensimmäisenä vastaan pelkän hallintapaneeliin löytämisen ja kirjautumisen vaikeus, 

sillä se oli ainoastaan tuettu Microsoftin omalla, vanhalla Internet Explorer -selaimella. Tuotetta 

kokeillessa lopputulema oli, että tämä tuote on vielä kohtalaisen raakileen oloinen, eikä tuote 

tuntunut olevan sellaisenaan hinnoittelun väärti. 
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4.2.3 Miradore 

Miradore on Suomalaisen yrityksen vastaus sekä pilvipohjaiseen, että paikallisesti hallittavaan so-

vellus- ja järjestelmähallintaan. Miradoren tuoteperheeseen kuuluu pilvipohjainen laitehallinta ja 

paikallisesti asennettava työasemahallinta. Tuotteita tutkiessa törmäsin samaan trendiin, kuin 

Microsoftin tuotteiden kanssa, että pilvipohjaista tuotetta ajettiin selkeästi enemmän, mobiilihal-

linta edellä. Miradoren paikallinen työasemien hallinta, eli ”Miradore Management Suite IT Sys-

tems Management” löytyi hieman syvempää tutkimalla, eikä siitä ollut niin kattavaa tietoa, kuin 

etusivulla mainostetusta pilvituotteesta. [15.] 

Miradoressa kiinnosti mobiili- ja työasemahallinta ja sen kotimaisuus. Ominaisuuksiltaan Mirado-

ren tuotteet olivat kattavat sekä pilvipalveluna, että paikallisesti asennettavana järjestelmänä, 

eivätkä jääneet jalkoihin muihin tuotteisiin vertailtaessa. Tuotteisiin kuului myös käyttöjärjestel-

mäpäivitysten hallinta, joten erillistä järjestelmää sitä varten ei tarvittu.  

Miradore tuli vastaan ulkopuolisen yrityksen esittelemänä, heidän omana järjestelmänään, joka 

pohjautui Miradoren pilvituotteeseen. Esittelystä jäi käteen hieno, yksinkertainen raportointijär-

jestelmä ja käyttöliittymä ja tuote, johon esitelty palvelu pohjautui, eli Miradore. Miradoren hin-

noittelu perustui dynaamiseen laitekohtaiseen hinnoitteluun, eli mikäli järjestelmä haluttaisiin 

täydessä mittakaavassa käyttöön, tulisi hintaa sekä mobiililaitteesta, että työasemasta per käyt-

täjä [16]. 

Pyysin Miradorelta suoraan demoa heidän sivustonsa kautta, vastaus kuului joidenkin kuukausien 

päästä, kun olin kerennyt jo unohtaa koko asian. Kyselin yhteydenottajalta lisätietoja heidän so-

velluksestaan ja hinnoittelumalleista, tästä viestinvaihdosta selvisi tuotteen todellinen hinta mo-

biili- ja työasemahallinnalla, joten kieltäydyin kohteliaasti demosta. 

4.2.4 Muut tuotteet 

Tuotteita on markkinoilla suuret määrät, eikä tarkempaan tarkasteluun otettu kuin muutamat 

lupaavat tuotteet. Taho, jolta nykyisellään hankimme työasemat, oli tarjonnut alun alkaen suu-

rempaa kokonaisuutta sekä työasemien esiasennukseen, että hallintaan. Heidän ratkaisunsa käyt-

tivät IBM:n BigFix-tuotetta pohjana, joten tutkimme myös tätä tuotetta hieman tarkemmin mah-

dollisesti tarkoituksiimme. IBM:n ratkaisu kaatui jo alkutekijöihin järjestelmän käyttöönottoon, 

ylläpitoon ja jatkuviin kustannuksiin, sekä sovellusten jakelun ja hallinnan puutteeseen tuotteen 
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tarjoushetkellä. Tuotetta tarjoavan yrityksen mukaan BigFixiin on luvattu ominaisuudeksi myös 

sovellusten ja päivitysten jakelu ja hallinta, mutta päädyimme, ettei kyseinen tuote ollut välttä-

mättä meitä varten, ja pidättäydyimme pelkästään työasemien hankkimisessa. 

Sovelluksia voidaan myös jaella ja hallinnoida avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla, jotka toimivat 

niin sanottujen ”cookbookkien” tai skriptakirjojen avulla. Näihin tuotteisiin kuuluu esimerkiksi 

Puppet, Ansible, Chef. Tämän kaltaiset sovellukset tarjoavat automaatiota käytännössä mihin 

vaan maan ja taivaan väliltä, jos vain on resursseja ja rahkeita tutkia ja pystyttää ympäristöt. Tut-

kitut avoimen lähdekoodin tuotteet vaativat huomattavaa tietämystä skriptien kirjoittamisesta ja 

toiminnasta. Pikaisella tutkinnalla avoimen lähdekoodin tuotteista ei löytynyt ainakaan ilmaiseksi 

kaikkiin tarvittaviin sovelluksiin asennuspaketteja tai skriptoja, inventaariosta puhumattakaan. 

Tulin hyvin pian lopputulemaan, ettei meidän tiimillämme ole resursseja opiskella ja pistää pys-

tyyn ympäristöä tämän kaltaisille sovelluksille, vaan kaipasimme jotain yksinkertaisempaa, hie-

man valmiimpaa ratkaisua, vaikka se maksaisikin. 

4.3 Yhteenveto 

Suuresta tuotekattauksesta kolme valikoitui tarkempaan tutkintaan, ja näistä sovelluksista hinnan 

ja tarpeeksi laajan ominaisuuslistauksen perusteella päädyimme PDQ:n tuotteisiin. PDQ:n tuot-

teet oli suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, ja ne vaikuttivat tarpeeksi helpoilta pystyttää 

ja ylläpitää, eikä kustannuksia tule myöskään palvelininfrastruktuurin puolelta paljoa. Yksi hallin-

tapalvelin riittää, jolle voidaan myös pystyttää muuta toimintaa, mikäli sen resurssit ovat sopivat. 

Mobiililaitteiden hallintaa ei PDQ:n tuotteista löydy, mutta se ei lopulta ollut kriittinen toivottujen 

ominaisuuksien osalta, joten se voitiin jättää pois ainakin toistaiseksi. Seuraavana vaiheena oli 

pystyttää testiympäristö ja kokeilla sovellusten toimintaa käytännössä. 
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5 PDQ:n tuotteiden asennus ja testaus 

PDQ:n tuotteiden käyttöön asennus osoittautui hyvinkin yksinkertaiseksi, eikä asennusvaiheita 

ennen organisaation ympäristön hallintaan pääsyä vaadittu montaa. Otin testiympäristön käyt-

töönottoa varten ilmaisen kahden viikon koeversion, jotta tuotteet saataisiin kokonaisuudessaan 

asennettua ja testattua Oscar Softwaren ympäristössä. Tässä kappaleessa käydään läpi vaiheit-

tain molempien tuotteiden asennus, konfigurointi ja testaus niin pitkälle, kun sitä kerettiin aika-

raameissa tehdä. 

5.1 Testiympäristö 

Testiympäristöä varten loin virtuaalipalvelimen Oscar Softwaren yrityksen tiloissa sijaitsevaan 

fyysiseen palvelimeen. Tuotantoa varten tarkoituksena on asentaa järjestelmä ulkoistetulle, joko 

järjestelmää varten luodulle palvelimelle, tai jollekin jo olemassa olevalle tuotannon palvelimelle. 

Testiympäristön palvelimen tiedot 

• 1 virtuaaliprosessori, jossa 4 ydintä 

• 16GB RAM-muistia 

• 60GB tallennustilaa yhtenä osiona SSD-levyltä 

• Windows 2012 R2 -käyttöjärjestelmä 

5.2 Testiympäristön asentaminen 

PDQ Deployn hallintasovelluksen asennuksessa vaadittiin ainoastaan asennustiedostojen lataa-

minen PDQ:n sivuilta, asennuspolun määrittäminen ja sovellus asensi itsensä paketista. Asennuk-

sen jälkeen alustin PDQ Deploy toimintavalmiiksi yksinkertaisella asennusohjelmalla. Testausta 

varten asensin sovelluksen koeversion lisenssiavaimella. Lisenssin syöttämisen jälkeen syötin toi-

mialueen ja pääkäyttäjätunnuksen, jota käytetään toimialueen koneiden löytämiseen ja hallin-

nointiin. Näiden toimien jälkeen päästiin jo PDQ Deployn päänäkymään, josta itse pakettien kon-

figurointi ja jakelu tapahtuu. 
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PDQ Inventoryn osalta asennusprosessi oli käytännössä sama, kuin PDQ Deployssa. 

5.3 Tuotteiden konfigurointi Oscar Softwaren ympäristöön 

Oscar Softwaren IT-infra on toistaiseksi vielä jakautunut kahteen toimialueeseen, mikä tarkoittaa, 

että myös sovellusten jakelun tulee tapahtua kahden toimialueen kesken. PDQ:n tuotteet piti tä-

män takia siis konfiguroida käyttämään molempia toimialueita, jotta kaikki organisaation laitteet 

löydettäisiin. Toisen toimialueen tunnistetietojen lisääminen onnistui yksinkertaisesti kumman-

kin sovelluksen käyttöliittymästä, ja molempien toimialueiden työasemiin pääsi käsiksi. 

Kuvassa 2 näkyy PDQ Inventoryn hallintapaneeli, josta voimme todeta kahdesta eri toimialueesta, 

oscar.localista ja tp.localista löytyvät testikoneet. Hallintapaneelin perusnäkymästä löytyy manu-

aalisesti ja automaattisesti luodut raportit, listaus ja tärkeimmät tiedot laitteista, jotka on lisätty 

skannattavien listaan. PDQ Deploy käyttää hyödykseen PDQ Inventoryssä tuotettua ja hallittua 

laitelistausta. 

 

Kuva 2. Kuvankaappaus PDQ Inventoryn hallintapaneelista 
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5.4 Tuotteiden testaaminen 

Testasin testiympäristöön asennetut PDQ Inventoryn ja PDQ Deployn hyvin suppeasti, johtuen 

aikataulutuksesta ja priorisoinnista koituneista rajoitteista. Testausta tullaan jatkamaan ennen 

mahdollista järjestelmän tuotantoon ottoa. Määrittelimme testattavat asiat toimeksiantoa ohjaa-

van tiiminvetäjän kanssa. Testauskriteereihin vaikutti sovelluksen todettu ominaisuuslistaus ja 

sen mahdolliset rajoitteet, sekä sovellusasennusautomaation järjestelmän aiemmin todetut tar-

peet vähentää manuaalisen työn määrää työasemaa käyttöönottaessa. 

PDQ Inventoryn osalta testaaminen ei kattanut paljoa. Kyseinen sovellus on suunniteltu IT-infra-

struktuurin inventointiin, ja siihen se taipui kuten luvattiin. Sain haettua IT-laitteista kattavat tie-

dot, sekä fyysisellä, että käyttöjärjestelmä- ja sovellustasolla. Skannasin verkossa skannaushet-

kellä olevat laitteet onnistuneesti ja laitteista pystyin koostamaan erilaisia raportteja esimerkiksi 

asennettujen sovellusten, käyttöjärjestelmäversion tai koneen fyysisen muistin mukaan. 

PDQ Deployn testaaminen jäi aikarajoitteiden puitteissa puutteelliseksi. PDQ Deployn osalta to-

tesin integraation PDQ Inventoryn inventaarioon ja luotuihin kokoelmiin toimivan kuten pitikin. 

Suunnitelmana on jatkossa testata sovelluspakettien koneille asentaminen, sekä käsin yksittäin 

tiputtaen, että automaattisesti esimerkiksi uutta konetta verkkoon liitettäessä. PDQ Deployn 

osalta myös tulen testaamaan sovelluspaketin itse tekemisen ja jakelun rajatulla laitelistauksella. 

Sovellushallintaa testaan aluksi pienellä määrällä laitteita kontrolloidusti, laajentaen suurempiin 

laitemääriin. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida sovellusasennuksen automaation mahdollistavan 

järjestelmän käyttöönotto asiakasyritykselle Oscar Softwarelle. Alun alkaen suunnitelmana oli 

tehdä asiakasprojektia niin pitkälle kuin mahdollista määritellyssä aikaikkunassa. Tavoitteena oli 

kuitenkin valmistua tiettyyn pisteeseen mennessä, ja opinnäytetyö tehtiin projektin sivussa siihen 

pisteeseen asti, kun projektia saadaan vietyä. Lopulta en saanut järjestelmää implementoitua 

tuotantokäyttöön opinnäytetyön kirjoittamisen ja valmistumisen aikaraameissa, mutta sain valit-

tua yritykselle sopivan tuotteen, ja siihen on tarkoitus hankkia lisenssi vähintäänkin vuodeksi ja 

asentaa tuotantoon. 

Opinnäytetyötä varten tutkin ja testasin suppeasti useampia sovellusasennuksen automaation 

mahdollistavia tuotteita, joista päädyin yhteen, selkeästi yritykselle sopivimpaan tuotteeseen. Se 

täytti ennalta määritellyt kriteerit ja oli tuotteena tarpeeksi mielenkiintoinen, ainakin tuotantoon 

kokeiluun otettavaksi vuoden lisenssiperiodin ajaksi, mikäli ei sen pidemmäksi aikaa. Projektiin 

tähän mennessä panostamani aika on kohtuullisen minimaalista kaikkien muiden työtehtävien 

ohella, enkä ole tyytyväinen omaan panostukseeni projektin, enkä varsinkaan sen testaamisen 

osalta tähän mennessä. 

Noin vuosi sitten ideansiemenestä kasvanut projekti jatkuu opinnäytetyön kirjoittamisen jälkeen 

ja saavuttaa maalinsa ennen pitkää. Tästä eteenpäin valittua sovellusta olisi tarkoitus vielä testata 

hieman lisää luodussa testiympäristössä laitemäärää kasvattaen, ennen mahdollista tuotantoon 

asentamista. 

Opin työn tekemisen aikana työajan priorisoimisen tärkeyden ja vaikeuden, sekä koulutöiden 

edistämisen vaikeuden täysipäiväisen työn ohella. Koska koko projekti, projektin edistäminen ja 

dokumentointi oli lähestulkoon täysin minun vastuullani, eikä välttämättä korkealle priorisoitu 

omalta osaltani, oli vaikea löytää työaikaa edistää järjestelmän käyttöönottoa. Opin myös stressin 

ja motivaattorien tärkeyden asioiden aikaansaamisessa. Projektin valmistuminen ei ainakaan tois-

taiseksi ole ollut kriittinen ja tavoitteellinen, joten se on jäänyt kaiken ”tärkeämmän” varjoon päi-

vittäisessä työssä. Tästä poiketen opinnäytetyöllä oli selkeä ja motivoitu syy valmistua, joten se 

tuli tehtyä projektin tilasta huolimatta. 
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