OHJEKIRJA KYTKIMIEN KANSSA
TYÖSKENTELYYN
Kytkimen elinkaarenhallinta ja verkkotiimin työprosessien
kehittäminen

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
Insinööri AMK
Tieto- ja viestintätekniikka
Kevät 2019
Mikko Jaakola

Tiivistelmä
Tekijä(t)

Julkaisun laji

Valmistumisaika

Jaakola, Mikko

Opinnäytetyö, AMK

Kevät 2019

Sivumäärä

35
Työn nimi

Ohjekirja kytkimien kanssa työskentelyyn
Kytkimen elinkaarenhallinta ja verkkotiimin työprosessien kehittäminen
Tutkinto

Insinööri AMK, tietotekniikka
Tiivistelmä

Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa työntekijöitä haastattelemalla kehittämistyö
Andritz Oy:lle heidän verkkotiimin työprosessien sujuvuuden parantamiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää henkilökunnalle yhtenäiset toimintatavat ja kehittää
yrityksen IT-omaisuudenhallintaa kytkinten elinkaarenhallinnan kautta.
IT-omaisuudenhallinta ja kytkimen elinkaarenhallinta on nähtävä prosessina, jossa
selkeä työtapojen määrittely ja henkilökunnan yhtenäiset toimintamallit voimistavat
työn tehokkuutta käytännössä. IT-omaisuudenhallinta kokonaisuudessaan katsotaan
olevan tavoitteellista toimintaa, jossa toimintaa ohjaa yrityksen asettamat päämäärät
ja resurssit. Täsmälliset käytännöt työprosessien eri vaiheissa tukevat yrityksen hallinnollisia tavoitteita toiminnalle ja edesauttavat tavoitteiden saavuttamista.
Opinnäytetyö keskittyy tarkastelemaan IT-omaisuudenhallintaa pääosin laitehallinnan
osalta, sillä työn tarkoituksena oli selkeyttää kytkimen elinkaarenhallinnan perusteita.
Opinnäytetyön tietoperusta on rakennettu tukemaan työn viitekehystä, jolloin IT-omaisuudenhallinnan kokonaisvaltainen tarkastelu sisältäen myös sovellustenhallinnan ei
katsottu olevan tarpeellista. Työ keskittyy tarkastelemaan laadukasta IT-omaisuudenhallintaa laitehallinnan kautta, mutta esimerkiksi sovellustenhallintaan työ ei ota kantaa.
Kehittämistyön tuloksena rakennettiin ohjekirja henkilökunnan työmenetelmien yhtenäistämiseksi kytkimien elinkaaren eri vaiheissa. Ohjekirja on salainen, joten sen tarkasteleminen osana opinnäytetyötä ei ole mahdollista.

Asiasanat

IT-omaisuudenhallinta, kytkin, elinkaarenhallinta

Abstract
Author(s)

Type of publication

Published

Jaakola, Mikko

Bachelor’s thesis

Spring 2019

Number of pages

35
Title of publication

Guidebook for working with switches
Managing the lifecycle of switches and improving work processes of the network team
Name of Degree

Bachelor of Engineering, Information Technology
Abstract

The objective of the thesis was to develop the work processes at Andritz Oy. The purpose was to standardize the work practices and to develop IT asset management
(ITAM) practices.
IT asset management and switch lifecycle management must be seen as a process
where standardized working methods and uniform working models are defined to improve the performance of the work in practice. IT asset management is viewed as a
goal-directed operation, where the operation is guided by the objectives and resources laid by the company. Standard practices at different stages of the work processes promote the administrative goals of the company and assist it to achieve its
goals.
The thesis focused mostly on the hardware asset management side of the whole
ITAM process, because the objective of the thesis was to study the basics of the
lifecycle management of switches. Software asset management side of the ITAM was
not addressed at all.
A guidebook to standardize the work processes of a switch at different stage of its
lifecycle was made for the staff as a product of the development.

Keywords

IT asset management, switch, lifecycle management

SISÄLLYS
1

JOHDANTO ............................................................................................................... 1

2

OPINNÄYTETYÖN TAUSTA ..................................................................................... 3

3

OMAISUUDEN HALLINTA ........................................................................................ 4
3.1

Omaisuuden hallinnan teoriaa ............................................................................ 4

3.2

Kypsyysmalli ....................................................................................................... 8

3.2.1

Omaisuudenhallinnan kypsyyden mittaaminen ............................................ 9

3.2.2

Esimerkkejä kypsyysmalleista ....................................................................11

3.3

IT-omaisuudenhallinta .......................................................................................16

3.3.1

IT-omaisuudenhallinnan päämäärät Shawin mukaan..................................17

3.3.2

IT-omaisuudenhallinnan parhaat käytännöt ................................................18

3.3.3

HAM - Hardware Asset Management & SAM – Software Asset Management
19

3.4

Omaisuuden elinkaarenhallinta ..........................................................................19

4

KYTKIN ....................................................................................................................23

5

KYTKIMEN ELINKAARENHALLINNAN JA TYÖPROSESSIEN KEHITTÄMINEN .....27

6

5.1

Aineiston keräys ja haastattelut .........................................................................27

5.2

Aineiston käsittely ..............................................................................................27

5.3

Tutkimustulokset ................................................................................................28

YHTEENVETO .........................................................................................................33
6.1

Arviointi ..............................................................................................................33

6.2

Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja mahdolliset jatkotutkimukset .......................34

LÄHTEET ........................................................................................................................36

Lyhenteet

BYOD

Bring Your Own Device, Toimintamalli, jossa työntekijä tuo oman IT-laitteensa työpaikalle

EOL

End Of Life, Valmistajan ilmoittama laitteen viimeinen tuettu päivämäärä

HAM

Hardware Asset Management, Laitteiston omaisuudenhallinta

IoT

Internet of Things, Eri esineiden ja sensorien muodostama verkko

IP

Internet Protocol, Internet-kerroksen protokolla

ITAM

IT Asset Management, IT-omaisuudenhallinta

MAC

Media Access Control, verkkolaitteen ethernet-verkossa yksilöivä osoite

SAM

Software Asset Management, Sovellusten omaisuudenhallinta

SNMP

Simple Network Management Protocol, verkkolaitteiden hallinnassa käytettävä protokolla

SSH

Secure Shell, Salattu tietoliikenneprotokolla

1

1

JOHDANTO

Provancen (2019, 1) mukaan hyvällä ja tehokkaalla IT-omaisuudenhallinnalla saavutetaan
huomattava hyöty IT-laitteiden kustannuksien ja riskienhallinnan osalta. IT-omaisuudenhallinta on viitekehys ja määriteltyjen prosessien kokonaisuus, jonka avulla seurataan
sekä hallitaan laitteiden taloudellista-, fyysistä-, lisenssi- ja sopimuspuolta. (Provance
2019, 1.)
Opinnäytetyön tarkoituksena on toimeksiantajayrityksen verkkotiimin työprosessien kehittäminen, sekä tavoitteena on laatia yritykselle ohjekirja kytkimien kanssa työskenneltäessä. Työprosessien alkutilanteen kartoitus toteutettiin teemahaastattelujen avulla. Toimeksianto annettiin Andritz Oy:n verkkotiimiltä perustuen yrityksen tarpeeseen ja heidän
kartoittamaan tietoonsa kyseisestä palvelusta. Idea kytkimen elinkaarihallintaa määrittävästä ohjekirjasta oli tullut yritykselle, kun he olivat törmänneet vastaavanlaiseen palveluun toisen yrityksen kautta ja havaitsivat vastaavanlaisen materiaalin palvelevan myös
heidän tarpeitaan. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt ohjekirja on toimeksiantajan vaatimuksesta salassa pidettävää materiaalia, ja tätä noudattaen ohjekirjaa ei ole esitelty julkisesti opinnäytetyön ohella.
Työprosessien kehitysideat sekä ohjekirja toteutettiin haastattelusta saadun materiaalin
kautta hyviä IT-omaisuuskäytäntöjä hyödyntämällä. Omaisuudenhallinnan teoriatietoa on
runsaasti saatavilla, mutta juuri IT-omaisuudenhallintaan kohdistettua teoriaa on kirjoitettu
vähän. Toimeksiannetun tutkimustyön eteneminen vaati aihepiirin teoriatietoon tutustumista, ja opinnäytetyön tietoperusta laadittiin prosessin edetessä tukemaan haluttua viitekehystä. Tietoperustaan valikoitui aineistoja pääosin aihepiirin blogikirjoituksista, joiden
katsottiin tukevan työn rajaamaa viitekehystä kaikkein parhaiten.
Teemahaastatteluiden kautta saatu aineisto litteroitiin referoivin keinoin, ja haastatteluista
saadun materiaalin myötä laadittiin kytkimen elinkaarihallinnan ohjekirja sekä kehittämisideat verkkotiimin työprosessien parantamiseksi. Toimeksiannon yhteydessä todettiin,
ettei henkilökunnalla ole kytkimen elinkaaren eri työvaiheissa vakiintuneita toimintamalleja, ja teemahaastattelut tukivat tätä toteamusta. Mahdolliset valinnat toimintamallien vakiinnuttamisessa ja ohjekirjan laatimisessa tehtiin yhdessä toimeksiantajan kanssa, jotta
ohjekirja olisi mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa vastaava ja hyödynnettävissä heidän haluamallaan tavalla.
Ideat työprosessien kehittämiseen syntyivät niin ikään teemahaastattelujen tuloksena,
mutta kehittämisideoiden laatimisessa IT-omaisuudenhallinnan teoriatieto ja prosessien
mallit olivat keskeisessä roolissa. Koska prosessien kehittäminen oli rajattu ainoastaan
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verkkotiimiä varten ja ohje luotiin ainoastaan kytkimiä varten, tutkimus on kohdistunut pääosin laitteidenhallintaan, eikä ota kantaa sovellustenhallintaan. Näin ollen laaja-alainen ITomaisuudenhallinnan tarkastelu ei ole mahdollista, sillä kattava ymmärrys IT-omaisuudenhallinnan kokonaisuudesta vaatii teeman tarkastelua myös sovellustenhallinnan osalta.
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OPINNÄYTETYÖN TAUSTA

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä toimeksiantavan yrityksen Andritz Oy:n kanssa.
Toimeksiantona on rakentaa yritykselle käyttöönotettava materiaali, josta olisi aidosti hyötyä yrityksen toiminnassa.
Andritz Oy on teknologiayritys, joka on peräisin Itävallasta. Yrityksen pääkonttori sijaitsee
edelleen Itävallan Grazissa. Andritz Oy perustettiin vuonna 1852 unkarilaisen liikemiehen
toimesta, joka perusti rautavalimon Grazin esikaupunkialueelle. Nykyään yritys toimittaa
tehtaita, palveluita ja laitteistoa useisiin eri teollisuuskohteisiin, kuten vesivoimaloihin, metalliteollisuuteen sekä paperi- ja selluteollisuuteen. Paperi- ja selluteollisuus on Andritz
Oy:n suurin toiminnan ala. Andritz Oy operoi yli 40:ssä eri maassa, toimipisteitä yrityksellä on yli 280 ja henkilöstöä noin 29 000. Suomessa heillä on toimipisteitä seitsemällä
eri paikkakunnalla ja toiminta keskittyy pääosin paperi- ja selluteollisuuteen. Tästä poikkeaa kuitenkin Tampereella toimiva Andritz Hydro Oy, joka toimittaa vesivoimateollisuudelle palveluja. (Andritz 2019.)
Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa on hyödynnetty kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimustiedot on kerätty Andritz Oy:n verkkotiimin asiantuntijoilta teemahaastattelujen avulla. Kyseiset menetelmät katsottiin soveltuvan parhaiten tätä tutkimusta varten, jotta työ vastaisi toimeksiantajan tarpeita. Näillä menetelmillä pystyttiin parhaiten hyödyntämään asiantuntijoiden oma kokemus ja tietotaito, sekä taltioimaan hiljainen tieto ohjekirjaa varten.
Työ on rajattu käsittelemään lähiverkon kytkimiä ja kehityssuunnitelma on toteutettu vastaamaan ainoastaan verkkotiimin tarpeita. Kehityssuunnitelmassa syntyneiden prosessien
käyttöönotto ei kuulu tämän työn aiheeseen. Haastatteluista kerättävän hiljaisen tiedon
avulla rakennetaan ohjekirja lähiverkon kytkimien elinkaarenhallintaa varten. Ohjekirjan
tarkoituksena on vakioida verkkotiimin työprosessit kytkimien kanssa työskenneltäessä ja
ohjekirja kattaa kytkimen koko elinkaaren aina hankinnasta loppusijoitukseen.
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3
3.1

OMAISUUDEN HALLINTA
Omaisuuden hallinnan teoriaa

Omaisuutta on hoidettu ja huollettu vuosikymmeniä. Ekonomisten ja taloudellisten muutosten myötä kuitenkin tapa, jolla omaisuutta on ennen käsitelty, ei tule olemaan toimiva
konsepti tulevaisuudessa. Realistisia fyysisen omaisuuden hallintaan tarkoitettuja menetelmiä on tullut käyttöön ja ne ovat kehittyneet sekä hioutuneet viimeisten vuosien aikana.
(Keqa 2016.)
ISO 55000 -standardi määrittelee, että omaisuus on jokin asia, esine tai kokonaisuus, jolla
on tai tulee olemaan arvoa organisaatiolle. Tämä voi olla aineellista käsin kosketeltavaa
omaisuutta tai aineetonta omaisuutta. (ISO 55000, 2014, 2.)
Kaikki yritykset joutuvat käsittelemään omaisuuttaan, ja omaisuuden hallinnan kannalta on
tärkeää pystyä tunnistamaan omaisuuden arvo. Yrityksen on pystyttävä arvioimaan omaisuuden arvo ja kulut myös tulevaisuudessa, jotta yritys kykenisi tuottamaan laadukkaan ja
tarkoituksenmukaisen omaisuudenhallinnan suunnitelman. Suunnitelma mahdollistaa tehokkaat ja organisoidut tuotteet sekä palvelut. (Keqa 2016.)
On useita eri metodeja, suunnitelmia, sovelluksia ja standardeja, joiden avulla voidaan
hallita eri tyyppisiä omaisuuksia. Lopulta kuitenkin yrityksen on itse päätettävä, mitkä laitteet tai asiat he haluavat luokitella omaisuudekseen. (Keqa 2016.) Laitteiden monitorointi
on keskeinen tehtävä yrityksessä (ISO 55000, 2014, 2). Tämä auttaa lisenssien, turvallisuuden, sovellusten ja laitteiston hallinnassa. Siksi oikeaoppinen omaisuudenhallinta-strategia auttaa yritystä säästämään rahaa ja aikaa. (Keqa 2016.)
Omaisuudenhallinnassa vertaillaan omaisuuden tuottamia riskejä, mahdollisuuksia ja kustannuksia haluttuun omaisuuden toimintatasoon nähden (kuvio 1). Tämä myös mahdollistaa analyyttisen lähestymistavan omaisuuden hallitsemiseen elinkaaren eri tasojen aikana
aina hankinnasta poistamiseen asti. (ISO 55000, 2014, 3.)
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Kuvio 1. Riskien ja kustannusten vertailu (Yates 2019)
Omaisuuden hallinta pohjautuu ISO 55000 (2014, 3-4) standardin mukaan seuraaviin perusteisiin (kuvio 2 ja kuvio 3):
•

arvo

•

linjaus

•

johtaminen

•

vakuus / vakuutus.
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Kuvio 2. Omaisuudenhallinnan perusteet toiminnassa (Asset Insights 2016b)

Kuvio 3. Omaisuuden hallinnan 4 perustetta (Asset Insights 2016b)
Arvo:
Omaisuuden on tarkoitus tuottaa arvoa yritykselle (kuvio 4). Omaisuudenhallinta ei keskity
itse omaisuuden rahalliseen arvoon, vaan pikemminkin siihen arvoon, jota omaisuus voi
tuottaa yritykselle. Tämä voi olla joko aineellista tai aineetonta arvoa. (ISO 55000, 2014,
3.)

Kuvio 4. Omaisuuden tuottama arvo yritykselle (Asset Insights 2016c)
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Linjaus:
Omaisuudenhallinnassa yrityksen tavoitteet sovitetaan teknisiksi ja taloudellisiksi päätöksiksi, suunnitelmiksi sekä toiminnoiksi. Päätösten avulla yrityksen tavoitteet ovat mahdollista saavuttaa yrityksen linjausten mukaisesti (kuvio 5, kuvio 6 ja kuvio 7). (ISO 55000,
2014, 3.)

Kuvio 5. Yrityksen linjauksia 1/3 (Asset Insights 2016a)

Kuvio 6. Yrityksen linjauksia 2/3 (Asset Insights 2016a)
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Kuvio 7. Yrityksen linjauksia 3/3 (Asset Insights 2016a)
Johtaminen:
Esimiestyö sekä työyhteisö ja työilmapiiri ovat ratkaisevassa asemassa yrityksen omaisuudenhallinnassa. Esimiesten tulee olla jokaisella johtoportaiden tasolla sitoutuneita yrityksen linjauksiin, jotta voidaan rakentaa, toteuttaa ja kehittää onnistuneesti yrityksen
omaisuudenhallintaa. Johtamiseen kuuluu myös työyhteisön tukeminen onnistuneeseen
omaisuudenhallintaan. (ISO 55000, 2014, 3.)
Vakuus:
Omaisuudenhallinnan avulla saavutetaan varmistus siitä, että omaisuus tulee täyttämään
sille asetetut vaatimukset. Varmistus pätee yrityksen omaisuuteen, omaisuudenhallintaan
ja omaisuudenhallinnan järjestelmään. (ISO 55000, 2014, 3-4.)

3.2

Kypsyysmalli

Kypsyysmalli on tavoitteellista toimintaa mittaava menetelmä, jonka avulla saadaan selvitettyä asian tai toiminnan nykytilanteen taso. Malli helpottaa ymmärtämään, mitä toiminnassa on kehitettävä ja mihin suuntaan toiminnan halutaan pyrkivän. Rakenteeltaan kypsyysmallit ovat progressiivisesti eteneviä tavoitetasoja, joissa tasot edistyvät sitä mukaa,
kun niiden sisältämät tavoitteet tulee täytetyiksi. (Fowler 2014.)
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Kun kypsyysmalli otetaan käyttöön, yrityksen on ensin kartoitettava oman toiminnan taso,
jotta saadaan selville, millä tavoitetasolla kyseisessä mallissa ollaan. Kypsyysmallit on rakennettu sillä periaatteella, että niissä noustaan taso kerrallaan, eikä tarkoituksena ole
esimerkiksi hypätä tasolta 2 tasolle 4 (kuvio 8). Tämän periaatteen vahvuus on siinä, että
pystytään kohdistamaan kehittyminen ja oppiminen tiettyyn asiaan. Kun haluttu kehitys on
saavutettu, ollaan valmiita nousemaan pykälä ylöspäin ja toteuttamaan jokin vaativampi
asia. Kypsyysmallin keskeisin tarkoitus on edistää tavoitteiden saavuttamista, ja tuoda tietoon ne konkreettiset toimet, joiden avulla on mahdollista saavuttaa seuraava kehitystaso.
(Fowler 2014.)

Kuvio 8. Kypsyysmallin toimintaperiaate (Fowler 2014)

3.2.1 Omaisuudenhallinnan kypsyyden mittaaminen
Omaisuudenhallinnan kypsyys tarkoittaa kykyä, jolla organisaatio käsittelee omaisuuttaan
ja ennakoi sekä vastaa tulevaisuuden muuttuviin olosuhteisiin (Hardwick, Kerr, Killeen,
Kohler, Lafraia & Nugent 2019,1). Global Forum (2015) näkee, että omaisuudenhallinnan
kypsyys toimii yritykselle mittarina, jolla yritys pystyy arvioimaan omaa omaisuudenhallinnan toimintatasoa ja tavoitteita. Kypsyyden mittaaminen auttaa yritystä saamaan varmuuden, että organisaation asettamat omaisuudenhallinnan linjaukset toteutuvat. Omaisuudenhallinnan kypsyyden mittaamista harjoittavat organisaatiot kykenevät paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin alati muuttuvassa yritysympäristössä. (Global Forum
2015.)
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Omaisuudenhallinnan kypsyyden mittaaminen on monimutkainen ja vaativa prosessi.
Alemmilla tasoilla omaisuudenhallinnan arvioimiseen voi käyttää ennalta määriteltyjä kysymyksiä sekä tavoitevastauksia. Korkeammilla tasoilla arvioimisen vastuu on vahvasti arvioivan tahon kokemuksen ja tietotaidon varassa. Korkeammalla tasolla arvioinnissa otetaan myös tarkemmin huomioon johtamisen, työkulttuurin ja organisaation oman käyttäytymisen vaikutukset. (Global Forum 2015.)
Omaisuudenhallinnan kypsyyden periaatteita Global Forumin (2015) mukaan:
•

organisaation omaisuudenhallinnan voimavarojen huomioiminen sekä niiden kohdistaminen yrityksen linjauksien ja tavoitteiden mukaiseksi

•

organisaation suorituksen tarkastelu ja taloudellisen tuottavuuden huomioiminen

•

organisaation omaisuudenhallinnan tason ja laajuuden huomioiminen

•

ISO 15504:ssä mainittujen perspektiivien huomioiminen (Assets, Processes, Governance, Culture)

•

pyrkiminen mahdollisimman yksinkertaisiin ja selkeisiin ratkaisuihin

•

tavoitteiden ja kypsyysmallin tasojen tarkka määritteleminen

•

kypsyysmallin eri tasojen tavoitteiden ymmärtäminen, ja tavoitteiden tasokohtaisten lähestymistapojen kartoittaminen; alhaisemmilla tasoilla omaisuudenhallinnan
tavoitteet ovat usein prosessikeskeisempiä, kun taas korkeammilla tasoilla tavoitteet käsittelevät suurempia kokonaisuuksia ja vaativat erityylistä lähestymistapaa

•

kypsyysmallin joustavuus suhteessa alati kehittyviin toimintatapoihin; omaisuudenhallinnan parhaat toimintatavat kehittyvät ja tasojen vaatimusten on muututtava kehityksen mukana

•

parhaat toimintatavat voivat olla sidonnaisia toimialaan, kulttuuriin tai organisaation
omiin linjauksiin

•

yrityksen omaisuudenhallinnan kypsyyden jatkuva ja säännöllinen arvioiminen

Omaisuudenhallinnan kypsyysmallin hyötyjä Global Forumin (2015) mukaan:
•

auttaa selventämään, kuinka omaisuudenhallintaa voidaan parantaa askel askeleelta

•

havainnollistaa omaisuudenhallinnan nykytilaa ja kehityksen suuntaa

•

selkeyttää realististen tavoitteiden ja kehityskohteiden asettamista

•

edesauttaa hahmottamaan omaisuudenhallinnan vahvuuksia ja heikkouksia

•

taloudelliset hyödyt
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3.2.2 Esimerkkejä kypsyysmalleista
On olemassa useita eri kypsyysmalleja, joilla voidaan mitata IT-yrityksien toiminnan tasoa
ja ohjataan tulevaisuuden kehitystä. Suurin osa yrityksistä sijoittuu omaisuudenhallinnan
kypsyysmallissa alhaisen ja keskitason välimaastoon. Gartnerin mukaan 35 % yrityksistä
on saavuttanut kypsyysmallin kolmannen tason ja vain 5 - 8 % on 4. tasolla. Yrityksistä ainoastaan 3 % on yltänyt korkeimmalle viidennelle tasolle. Yrityksen hyödyt kasvavat sitä
mukaa kun kypsyysmallin tasoilla päästään korkeammalle. (Provance 2019, 3.)
Global Forum (2015) esittelee esimerkkejä IT-omaisuudenhallinnan kypsyysmalleista seuraavasti:
Kypsyysmalli esimerkki 1. Institute of Asset Management:
0. Viaton – Organisaatio ei ole tunnistanut tarvetta omaisuudenhallinnalle
1. Tiedostettu – Organisaatio on tunnistanut tarpeen, ja he ovat tuoneet esiin pyrkimyksensä kehittää toimintaansa
2. Kehittyvä – Organisaatio on tunnistanut keinot, joiden avulla he kykenevät parantamaan toimintaansa, ja he ovat laatineet suunnitelman näiden toteuttamiseksi
3. Pätevä – Organisaatio pystyy demonstroimaan, että he kykenevät saavuttamaan
ISO 55001 asettamia tavoitteita
4. Optimoitu - Organisaatio kykenee todistamaan, että he edistävät systemaattisesti
omaisuudenhallinnan toimintaa, ja parannukset ovat yrityksen linjauksien mukaisia
5. Loistava – Organisaatio kykenee todistamaan, että heillä on parhaat käytännöt
käytössään ja he saavat omaisuudestaan parhaan mahdollisen hyödyn irti
Kypsyysmalli esimerkki 2. Capability Maturity Model: (CMM – a software development maturity model):
1. Varhainen – Prosesseja ei dokumentoida, ne ovat tilapäisiä ja toistuvia
2. Toistettava – Prosessit dokumentoidaan siten, että samat toiminnot voidaan suorittaa uudestaan.
3. Määritelty – Prosessit ovat ennalta määriteltyjä ja osana vakioituja työprosesseja
4. Hallittu – Prosesseja hallitaan hyväksyttyjen mittarien mukaan
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5. Optimoitu – Prosessien hallintaan kuuluu optimointi ja kehitys
Kypsyysmalli esimerkki 3. Portofolio, Programme And Project Management Maturity
Model (P3M3):
1. Taso 1 – Prosessin tiedostaminen
2. Taso 2 – Toistettavat prosessit
3. Taso 3 – Määritetyt prosessit
4. Taso 4 – Hallitut prosessit
5. Taso 5 – Optimoidut prosessit
Kypsyysmalli esimerkki 4. People Capability Maturity Model:
1. Varhainen taso
2. Hallittu taso
3. Määritelty taso
4. Ennakoitavissa oleva taso
5. Optimoitu taso
Kypsyysmalli esimerkki 5. Testing Maturity Model:
1. Varhainen - Organisaatio käyttää tilapäisratkaisuja ja testausten tulokset eivät ole
toistettavissa
2. Määritelty – Testaukset ovat määriteltyjä prosesseja. Testauksia ei aloiteta ennen
kuin tuote on valmis
3. Integroitu – Testauksia suoritetaan sovelluksen elinkaaren jokaisella vaiheella
4. Hallinta ja mittaukset – Laatukriteerit määritellään. Testausta suoritetaan myös
suunnitteluvaiheessa.
5. Optimoitu – Myös itse testaaminen on testattu ja sitä kehitetään.
Kypsyysmalli esimerkki 6. Japan Quality Avard Council:
1. AAA – On innovatiivinen ja tuottaa loistavia tuloksia jatkuvasti
2. AA – Tuottaa merkittävää arvoa organisaation laajuisen oppimisen ansiosta
3. A – Suorittaa toimintansa perustuen haluttuun arvoon strategisen ajattelun avulla
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4. B – Yrittää luoda uutta toimintatapaa eikä keskity parantamaan vanhaa
5. C – Suorittaa kehitystoimia vanhassa toimintatavassaan
6. D – Ei tee mitään kehittyäkseen
Snowsoftwaren (Barber 2018a) mukaan se, miltä omaisuudenhallinnan kypsyysmalli on
ennen näyttänyt, ei ole relevantti nykyhetkessä. Snowsoftware perustaa näkemyksen heidän teettämään IT-omaisuudenhallinnan tutkimukseen sekä palautteeseen, jota he olivat
saaneet asiakkailta, kollegoilta ja yhteistyökumppaneilta liittyen kyseiseen tutkimukseen.
Käytössä olevien kypsyysmallien pitäisi muuttua vastaamaan nykytilannetta. (Barber
2018a.) Nykyiset kypsyysmallit keskittyvät pääosin kontrollointiin ja kustannuksiin, vaikka
yritykset haluaisivat keskittyä innovaatioon ja kasvuun (Barber 2018b).
Omaisuudenhallinnan geneeriset kypsyysmallit keskittyvät pääosin sovellustenhallintaan.
Silti niiden kuvaaminen on harvoin sovellustenhallintakeskeistä ja niitä voisi käyttää missä
toiminnassa tahansa. Tästä syystä geneeriset kypsyysmallit eivät välttämättä vastaa todellisuutta. (Barber 2018a.)
Snowsoftware on rakentanut vanhoista periaatteista käytettävän kypsyysmallin oman tutkimuksen, asiakkaiden ja kokemusten avustuksella (kuvio 9). Kypsyysmallin teossa tutkittiin mahdollisuutta käyttää jo käytössä olevia malleja, mutta ne todettiin turhiksi, koska eivät vastanneet todellisuutta. (Barber 2018a.)

Kuvio 9. Snowsoftwaren vanhoilla periaatteilla rakentama kypsyysmalli (Barber 2018a)
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Snowsoftwaren vanhoilla periaatteilla rakennettuun kypsyysmalliin (kuvio 9) kuuluivat seuraavat tasot:
Thinking about ITAM – Työntekijälle annetaan omaisuudenhallinnan vastuualue, ilman
työntekijän omaa halukkuutta. Ei asetettuja tavoitteita tai päämääriä. (Barber 2018a.)
Reactive ITAM – Ei ennalta määriteltyjä prosesseja. Tiedonkeruu on manuaalista ja tiedot
ovat hajautuneina. (Barber 2018a.)
Compliance Management – Auditoinnin hallintaprosessit ovat käytössä. Sovellusten lisenssejä on ryhdytty hallinnoimaan. Inventaario toteutetaan Excelissä. (Barber 2018a.)
Proactive ITAM – Omaisuudenhallinnan toimintatapoja on otettu käyttöön. Käytössä olevaa tietoa osataan hyödyntää ja ymmärretään tietoon liittyvät puutteet. Omaisuudenhallinta on vielä sovelluspohjaista ja auditointikeskeistä. Sovellustenhallintaa ryhdytään ottamaan osaksi projektienhallintaa. (Barber 2018a.)
Cost Optimization – Omaisuudenhallinta tällä tasolla on pääosin tietokoneiden sovelluksille. Mobiilin ja pilvipalveluiden ympärillä olevista ongelmista ollaan tietoisia, mutta resurssien ja kyvykkyyden puute estää edistymisen. Omaisuudenhallinnalla on oma budjetti, auditoinnit hoidetaan hyvin, sekä tuki- ja huoltosopimuksien uusiminen on hallinnassa.
Omaisuudenhallinnan tietoa käytetään hyväksi budjetoinneissa ja laitehankinnoissa. (Barber 2018a.)
Päivitystarve kypsyysmallille syntyi, kun nykyiset mallit keskittyvät pääasiassa sovellusten
hallintaan. Barberin (2018) mukaan on myös selvää, että kypsyysmallien päämäärät ovat
muuttumassa teknologian kehittyessä ja yleistyessä (kuvio 10). Kuten pilven ottaminen
mukaan osaksi IT-omaisuudenhallintaa, sekä laitteiston räjähdysmäinen kasvu johtuen
BYOD ja IoT laitteiden yleistymisestä. (Barber 2018b.)
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Kuvio 10. Snowsoftwaren rakentama päivitetty kypsyysmalli vastaamaan nykyhetken ja
tulevaisuuden tarpeita. (Barber 2018b)
Snowsoftwaren päivitettyyn kypsyysmalliin (kuvio 10) sisältyy seuraavat tasot:
License Compliance & Software audits – Taso keskittyy ongelmanratkaisuun reaktiivisella
otteella, sekä IT-omaisuudenhallinta on riskikeskeistä ja hallitsematonta. Yritys tunnistaa
tarpeen kontrolloidulle IT-omaisuudenhallinnalle, ja IT-omaisuudenhallinnan vastuuhenkilö
on nimetty. Seuraavalle tasolle nousemista estää esimerkiksi yrityksen pelko liiallisesta
läpinäkyvyydestä, joka voi saada muut kyseenalaistamaan annetut päätökset ja resursoinnin. (Barber 2018b.)
Structured ITAM – IT-omaisuudenhallinta on tasolla hallittua ja hyväksyttyä, sekä toiminta
keskittyy prosessien käyttöönottoon. Työkaluja ja henkilöstöä on hankittu IT-omaisuudenhallinnan tehtäviä varten sekä vastuualueet on selvitetty. Toiminta on sovellustenhallintakeskeistä, mutta laitteistonhallinnan tärkeys on huomioitu. Osa prosesseista on automatisoitu, jotta resursseja saadaan kohdistettua muihin tehtäviin. Sääntöjen noudattamista
sekä ylimääräisen tavaran omistamista valvotaan. (Barber 2018b.)
Cost Optimization – Tason perusteet ovat samat, kuin edellisellä tasolla, mutta pääpaino
on prosessien kustannustenhallinnassa ja taloudellisissa päätöksissä (Barber 2018b).
Asset Optimization – IT-omaisuudenhallinta siirtyy kustannuskeskeisestä omaisuudentarkastelusta kohti arvokeskeistä ajattelumallia. Kuinka paljon omaisuus kustantaa siirtyy sivuun ja tilalle tulee uusi ajattelumalli: kuinka voimme tehdä enemmän tällä omaisuudella.
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Omaisuutta hallitaan sen perusteella, miten paljon arvoa kyseinen omaisuus tuottaa yritykselle. (Barber 2018b.)
Digital Technology Governance – Tällä tasolla It-omaisuudenhallintaa ei nähdä ainoastaan IT-keskeisenä toimintana, vaan sen katsotaan olevan yksi liiketoiminnan keskeisistä
edistäjistä. Toimintaa ei lähestytä ongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta, vaan keskitytään toiminnan mahdollistamiseen. (Barber 2018b.)

3.3

IT-omaisuudenhallinta

Thompson (2011) toteaa, että IT-omaisuudenhallinta koostuu kahdesta eri osasta: SAM
(Software Asset Management) ja HAM (Hardware Asset Management). Käyttämällä ainoastaan jompaakumpaa osaa on mahdollista saada hyvä hallintataso tietyn tyyppiselle
omaisuudelle, mutta tarkastelemalla asiaa koko IT-omaisuudenhallinnan näkökulmasta
taso jää puutteelliseksi. SAM ja HAM tarvitsevat siis toisiaan, jotta saavutetaan hyvä ITomaisuuden taso käytännön toiminnassa (kuvio 11). (Thompson 2011.) Foxen (2015) on
samaa mieltä Thompsonin kanssa ja lisää vielä, että on tärkeää muistaa ottaa myös laitteisto huomioon uutta sovellusta hankittaessa. Erityisen tärkeää tämä on silloin kun ollaan
hankkimassa sovellusta, joka ei ole organisaation hyväksymien sovelluksien listalla.
(Foxen 2015.)

Kuvio 11. HAM ja SAM (Foxen 2015)
IT-omaisuuden tyyppejä ovat Adamsin (2018) mukaan:
•

fyysiset laitteet
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•

digitaaliset tiedostot

•

sovellukset

•

mobiililaitteet

•

pilvi.

Koska IT-omaisuudenhallinnalla ei ole tarkkaa määritelmää, ITAM tarkoittaa eri asioita jokaiselle. Jotkut pitävät laitelistan kokoamista IT-omaisuudenhallintana, toisille tämä on laitteiden elinkaaren hallintaa. (Shaw 2017.) HP (2011) taas on vahvasti sitä mieltä, että
useat aiheeseen kuuluvat asiat, kuten laitelistan kokoaminen, eivät ole IT-omaisuuden
hallintaa.
Jokaisella yrityksellä on omat uniikit vaatimukset omille omaisuudenhallinnan tavoitteille.
Tämä tarkoittaa, että määritelmiä on yhtä monta kuin tekijöitä. Kokonaisvaltaisen IT-omaisuudenhallinnan ymmärtämiseksi on hyvä käydä läpi yleisiä komponentteja ja tavoitteita,
jotka esiintyvät yleisimmin yrityksissä. (Shaw 2017.) Ali (2018) muistuttaa, että ITAM on
prosessi, eikä projekti. Onnistuminen riippuu siitä, että esimiehet ja henkilökunta omaksuvat asian ja sitoutuvat noudattamaan prosessia. Provance (2019, 4) tuo esiin, että selkeät
ja tarkoin määritellyt käytännöt takaavat yritykselle yhtenäiset toimintatavat omaisuudenhallinnan eri tehtävissä.

3.3.1 IT-omaisuudenhallinnan päämäärät Shawin mukaan
It-omaisuuden inventaarion hallinta
Vaikka IT-omaisuuden inventaarion lisättävien tietojen keräys on tärkeää, yhtä tärkeää on
kontrolloida tietoa, joka sinne laitetaan. Uutta laitetta tai sovellusta ei saa lisätä inventaarioon ilman, että asianomaiset tahot saavat tiedon siitä. Ilman kontrollia siitä, mitä inventaarioon lisätään, IT-omaisuuden raportit eivät mahdollisesti vastaa todellisuutta. Tämä on
erityisesti ongelma käsiteltäessä sovellusten lisenssejä. Myös laitteet, jotka lisätään huomaamatta, ovat mahdollinen turvallisuusriski. (Shaw 2017.)
IT-omaisuuden kulujen hallinta
Omaisuuden inventaarion avulla pystyään hallitsemaan omaisuuden hankinnasta aiheutuvia kuluja välttämällä turhia laitteisto- ja sovellushankintoja. Omaisuuden ollessa inventaariossa pystytään näkemään kokonaiskuva ja kartoittamaan laitteistoon liittyvät toiminnot.
On yleistä, että organisaatio ostaa uuden laitteen, vaikka vanha jo organisaation omistuksessa oleva laite kattaisi organisaation asettamat vaatimukset laitetarpeelle. (Shaw 2017.)
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IT-omaisuuden budjetointi
Organisaation IT-omaisuudesta vastaavat tahot eivät välttämättä ole suoraan osallisina
yrityksen budjettipalavereissa, mutta heidän avullaan saadaan tärkeää tietoa, joka mahdollistaa laadukkaan budjetoinnin (Shaw 2017).
Software Asset Management
Shaw (2017) kertoo, ettei ole kohdannut organisaatiota, joka ei haluaisi seurata omistamiensa sovelluksien lisenssejä. Tämä on päämäärä, jonka jokainen yritys haluaa saavuttaa, mutta ilman oikeanlaisia työkaluja useilla yrityksillä on vaikeuksia pitää sovelluksiensa
tiedot ajankohtaisina. (Shaw 2017.)
Elinkaaren hallinta
Omaisuudenhallinnan kannalta on tärkeää ymmärtää omaisuuden elinkaari ja elinkaaren
eri vaiheet (Keqa 2016). Elinkaaren eri vaiheissa tehtäviä päätöksiä varten on tärkeää tietää mitä omaisuutta yritys omistaa, missä omaisuus sijaitsee, kuka käyttää omaisuutta ja
miten omaisuus suoriutuu tehtävistään (Shaw 2017).
Turvallisuus
Omaisuudenhallinta ei itsenään ole turvallisuusratkaisu, mutta se on tärkeässä roolissa
organisaation kokonaisvaltaisessa turvallisuusstrategiassa. Omaisuudenhallinnan raporttien avulla voidaan tunnistaa vanhentuneet sovellukset ja laitteisto, jotka asettavat organisaation alttiiksi riskeille. (Shaw 2017.)

3.3.2 IT-omaisuudenhallinnan parhaat käytännöt
IT-omaisuudenhallinnalle ei ole mitään yleisesti tunnistettua viitekehystä, joten parhaat
käytännöt löytyvät usein jo valmiiksi organisaation sisältä. Usein nämä jo käytössä olevat
toimintatavat ovat hioutuneet vuosien saatossa paremmiksi ja tehokkaammiksi. (Provance
2019, 3.)
Näiden käytäntöjen selvittäminen, taltioiminen ja vakiinnuttaminen, on olennaisinta ITomaisuuden hallinnassa. Parhaiden käytäntöjen kartoittamisessa tietoa voi hakea esimerkiksi kyseisen toimialan tutkimusyrityksistä, ammattiyhdistyksistä ja asiantuntijajulkaisuista. Lisäksi kokeneiden IT-omaisuudenhallinnan konsulteilta voi saada arvokasta tietoa. (Provance 2019, 3.)
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3.3.3 HAM - Hardware Asset Management & SAM – Software Asset Management
Laitteistonhallinnalla hallinnoidaan fyysisiä laitteita, kuten tietokoneita, kytkimiä ja printtereitä, aina hankinnasta loppusijoitukseen saakka. Laitteistonhallinnan tulee olla keskeinen
asia organisaation IT-prosesseissa. (Foxen 2015.) Laitteistonhallinnan tavoitteena on
tehdä selonteko organisaation omistamista laitteistoista, jonka avulla saadaan kokonaisvaltainen kuva laiteinventaariosta (Mohan 2013).
Oikeilla laitteistonhallinnanprosesseilla, koulutuksella sekä prosessien omaksumisella on
suora vaikutus siihen, kuinka nopeasti laitteistoon tulevat viat saadaan korjattua sekä
mahdolliset laitehankinnat saadaan tarvittaessa tilattua. Laitteistonhallinta auttaa organisaatioita säästämään vuotuisessa budjetoinnissa, kun tiedetään nykyinen laitekanta ja tarvittavat uudet laitteet. Ennalta määriteltyjen prosessien ansiosta uusien laitteiden tilaaminen nopeutuu. Säästöt voivat olla aluksi suuria, mutta ajan kuluessa ne muuttuvat vähäisemmiksi. Määritellyissä prosesseissa pysyminen pitää kuitenkin vähäiset säästöt säännöllisinä pidemmällä aikavälillä. (Foxen 2015.)
Sovellustenhallinta on liiketoiminnan käytäntö, jonka avulla hallitaan ja optimoidaan organisaation sovellusten elinkaarta (El Ghafoud, Nouh & Dinurov 2016, 3). Sovellustenhallinta on vastaavanlainen kuin laitteiston hallinta, mutta keskittyy vain sovelluksiin sekä niiden lisenssien ja versioiden hallintaan (SolarWinds 2013).

3.4

Omaisuuden elinkaarenhallinta

Alin (2018) mukaan, teknologian kasvaessa kovaa vauhtia laitteisto voi helposti jäädä
vanhentuneeksi. Ymmärryksen puute organisaation IT-omaisuuden mahdollisesta kehityksestä sekä kyvyttömyys toteuttaa pitkäaikaisia suunnitelmia voivat tulla yritykselle kalliiksi.
Elinkaarenhallintaan keskittymällä laitteisto toimii vaaditulla tasolla, verkko pysyy turvallisena ja työntekijät tehokkaina. (Ali 2018.)
Elinkaarenhallinnassa rakennetaan suunnitelma laitteiston elinkaaren jokaiselle vaiheelle.
Suunnitelman keskeisiä asioita ovat laitteiden huoltaminen, laitteiston korvaaminen sekä
vastuullinen ja valvottu hävittäminen (Rouse 2014; Ali 2018). Provance (2019, 9) tuo esiin
julkaisussaan, että jokaisen yrityksen on laadittava elinkaarenhallinnan vaiheet itse vastaamaan omia tarpeitaan. Valmiita listoja elinkaarenhallinnan vaiheista on toki olemassa,
mutta yrityksen on itse arvioitava, kuinka tarpeenmukaisia nämä vaiheet ovat suhteessa
heidän omaan toimintaansa (kuvio 12 ja kuvio 13).
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Ali (2018) tuo esiin, että suunnitelmallisessa elinkaarenhallinnassa laitteistot eivät voi vikaantua yllättäen ja ilman varoitusta. Jokainen mahdollinen vikatilanne tulisi ottaa huomioon ja tehdä toimintasuunnitelma niiden varalle. Tämän avulla vikatilanteisiin voidaan varautua ennalta. (Ali 2018.)
Laitteistoille ja sovelluksille tulee joskus vastaan viimeinen käyttöpäivä. Elinkaarenhallinnan avulla omaisuutta pystytään seuraamaan koko sen ajan, mitä omaisuus on organisaation omistuksessa. Omaisuudesta kerätyn tiedon avulla pystytään päättämään mahdolliset tarpeet laitteen uusimiselle tai päivittämiselle. (SolarWinds 2013.)

Alba Keqa
• Suunnittelu
• Hankinta
• Käyttö ja ylläpito
• Hävittäminen

David Foxen
• Laitteisto pyyntö
• Hankinta
• Yrityksen
imagen/sovelluksen asennus
• Käyttöönotto
• Käyttö
• Varastointi
• Huollon ja tuen loppuminen
• Käytöstä poisto
• Hävittäminen

Kuvio 12. Elinkaarenhallinnan eri vaiheita 1/2 (Foxen 2015; Keqa 2016)
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Margaret Rouse
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittelu
Hankinta
Käyttöönotto
Käyttö
Päivitys
Käytöstä poisto
Hävittäminen

Provance
•
•
•
•
•

Tilaus
Hankinta
Käyttöönotto
Ylläpito
Käytöstä poisto

Kuvio 13. Elinkaarenhallinnan eri vaiheita 2/2 (Rouse 2014; Provance 2019, 2)
Keqan (2016) mukaan omaisuudenhallinnan keskeinen prosessi on ymmärtää omaisuuden elinkaari. Elinkaaressa on Keqan mukaan neljä päätasoa:
•

suunnittelu

•

hankinta

•

käyttö ja ylläpito

•

hävittäminen.

Suunnittelu
Suunnittelu on ensimmäinen elinkaaren vaihe, jossa päätetään laitteen vaatimukset. Vaatimus määrittyy arvioimalla olemassa olevaa omaisuuskantaa ja saadaanko tämänhetkisellä omaisuudella tuotettua haluttu palvelutaso, vai onko tarvetta uuden omaisuuden
hankinnalle. Uutta omaisuutta hankittaessa on varmistettava, että uusi omaisuus lisää arvoa yritykselle. (Keqa 2016.)
Kun suunnittelua käytetään jokaisessa elinkaarenhallinnan vaiheessa, tämä auttaa yritystä näkemään, onko nykyinen laitekanta riittävä vastaamaan senhetkistä tarvetta. Tehokkaalla suunnittelulla pystytään varmistamaan resurssien saatavuus tarvittaessa, sekä
helpottaa tulevien laitehankintojen rahoittamista ja budjetoimista. Suunnittelulla pyritään
myös tunnistamaan yrityksen laitteet, jotka ovat yli- tai alikäytettyjä, sekä varmistamaan
laitteiden huoltotoimenpiteet ja että ne vastaavat haluttua vaatimustasoa. (Keqa 2016.)
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Hankinta
Hankintavaiheen tavoitteena on varmistaa, että hankittava laite sopii käyttötarkoitukseensa, ja hankinta on yritykselle kustannustehokas päätös. Käyttötarkoitusta arvioimalla
pyritään eliminoimaan tarpeenvastaiset hankintapäätökset. (Keqa 2016.)
Aluksi yrityksen on valittava, rakennetaanko vai ostetaanko hankittava laite. Seuraavaksi
yrityksen tulee laatia hankinnan budjetti ja selvittää tarpeenmukainen aikataulu. Kun nämä
vaatimukset on täyttyneet, hankinnasta vastuussa olevien pitää varmistaa, että kaikki hankintaan liittyvät prosessit saatetaan loppuun, jotta laite saadaan hankittua. (Keqa 2016.)
Käyttö ja huolto
Käyttö ja huolto- vaiheessa keskitytään laitteen käyttöönottoon ja hallintaan huoltotoimenpiteitä hyödyntäen. Tätä vaihetta varten omaisuudenhallintasuunnitelmassa pitäisi käyttää
huomattava määrä resursseja huoltotoimenpiteiden suunnittelua varten. Pitkään käytössä
olleet laitteet tarvitsevat erinäisiä huoltotoimenpiteitä elinkaarensa aikana. (Keqa 2016.)
Hävittäminen
Kun laite saavuttaa käyttöikänsä lopun, on laite nähtävä ylimääräisenä. Laitetta poistettaessa käytöstä on otettava huomioon siitä muodostuvat seuraukset, jotka voivat vaikuttaa
palvelun laatuun. (Keqa 2016.)
Foxen (2015) huomauttaa, että on tärkeää muistaa tyhjentää kaikki data laitteistosta ennen tuotteen hävittämistä, ja tämän kuuluu olla suunnitelmallinen osa hävittämisen prosessia. Jos tietoja ei ole pyyhitty laitteistosta kunnolla tai oikeaoppisesti, voi organisaatio
saada suuriakin sakkoja. Tiedon pyyhkimättä jättäminen on myös tietoturvariski. (Foxen
2015.)
Käytöstä poistettuja laitteita ei ole välttämätöntä hävittää kierrättämällä. Toimintakuntoiset
laitteet voidaan tapauskohtaisesti myös myydä tai lahjoittaa eteenpäin. (Rouse 2014.)
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4

KYTKIN

Kytkin on verkkolaite, jossa on useita liitäntöjä tai portteja. Kytkimen portteihin yhdistetyt
tietokoneet ja muut verkkolaitteet kykenevät kommunikoimaan keskenään (kuvio 14). (Homenet Howto 2019.)

Kuvio 14. Kytkin (Netgear 2017)
Kytkin on keskeinen osa kaapeloitua verkkoa, ja aikaisemmin niitä pidettiin lähinnä vain
vaihtoehtona hubeille, mutta ovat teknologian kehittyessä korvanneet hubit. (Gibson
2011,153.) Hubit toimivat kopioimalla sähkösignaalia porttien välillä, kun taas kytkin osaa
käyttää laitteiden MAC-osoitteita verkkoliikenteen ohjaamiseen (Homenet Howto 2019).
Edistyneemmät kytkimet kykenevät lisäksi myös reititykseen. Kytkimen avulla yhdistetään
yksi tai useampi verkkolaite verkkoon. (Gibson 2011, 153.)
Kytkimen hyötyjä ja etuja Netgearin (2019) mukaan:
•

useiden laitteiden yhdistäminen

•

verkkoliikenteen ohjaus - kytkimen avulla kahden laitteen välinen liikenne ei mene
muiden laitteiden tielle

•

verkkoliikenteen kontrollointi

•

verkon käytön monitorointi.
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Kytkimen toimintaa
Kuvio havainnollistaa tiedon siirtymistä tietokoneesta toiseen (kuvio 15). Kuvassa olevan
verkon tietokoneilta lähtevät paketit menevät ensiksi kytkimen läpi, jolloin kytkin oppii
missä portissa mikäkin kone on kiinni. Tämän tiedon avulla kytkin osaa lähettää paketit oikeaan kohteeseen. Jos paketin vastaanottava tietokone on samassa aliverkossa kuin lähettävä tietokone, kytkin välittää paketin sille. Jos tietokoneet sijaitsevat eri aliverkoissa,
välittää kytkin paketin reitittimelle, joka hoitaa eri verkkojen välisen reitityksen. (Gibson
2011,154.)

Kuvio 15. Kytkin lähiverkossa (Gibson 2011, 154)
Kytkimet toimivat joko cut-through- tai store-and-forward-metodilla (Singh 2009, 14-15).
Nämä tyylit eroavat toisistaan sillä, mitä toimintoja kytkin tekee ennen tiedon lähettämistä
eteenpäin. Store-and-forward-tilassa oleva kytkin lähettää paketin eteenpäin vasta, kun
kytkin on vastaanottanut koko framen ja tarkistanut tämän eheyden, cut-through-tilassa
oleva kytkin taas välittää paketin heti eteenpäin, kun on lukenut paketista määränpään
osoitteen. (Cisco 2017.)
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Kytkimet voivat olla hallittuja tai hallitsemattomia. Jos kytkimen toimintoja tarvitsee jollain
tapaa päästä muokkaamaan, eli konfiguroimaan, on kytkin silloin hallittu. Tämä lisää kytkimen ylläpidollisia kustannuksia. Hallitsematon kytkin ei tarvitse ylläpidollisia tehtäviä, vaan
kytkin toimii ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. (Gibson 2011, 162-163.)
Yleisimmin kytkimien hallintaan käytetään Telnet- tai SSH-protokollia. Näiden avulla ylläpidolliset toimet voidaan suorittaa etänä. SSH-protokolla salaa verkkoliikenteen kytkimen ja
tietokoneen välillä, ja on turvallisempi protokolla käyttää. (Gibson 2011, 163.)
Kytkin tarkastelee jatkuvasti siihen kiinnitetyiltä laitteilta tulevaa liikennettä. Tämän avulla
kytkin oppii jokaisen siinä kiinni olevan laitteen MAC-osoitteet ja tallentaa osoitteet muistiinsa MAC-osoitetauluun (kuvio 16). Kytkin pyrkii lähettää verkkoliikenteen ainoastaan
siitä portista, jossa määränpäälaite sijaitse. (Homenet Howto 2019.)
Kun verkkoliikenne saapuu kytkimeen, tämä tarkistaa verkkoliikenteen määränpään MACosoitteen ja vertailee, löytyykö samaa osoitetta kytkimen omasta MAC-osoitetaulusta.
Mac-osoitetauluun on tallennettuna kaikki kytkimen tuntemat laitteet. Kun laite löytyy osoitetaulusta, kytkin lähettää liikenteen eteenpäin ainoastaan siitä portista, missä kyseinen
laite sijaitsee. Mikäli verkkoliikenteen määränpään MAC-osoitetta ei löydy kytkimen osoitetaulusta, kytkin lähettää liikenteen ulos jokaisesta portista, pois lukien portin, josta liikenne on vastaanotettu. Tätä lähetystapaa kutsutaan broadcastiksi. (Homenet Howto
2019.)
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Kuvio 16. Kytkimen toiminta (Homenet Howto 2019)
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5

KYTKIMEN ELINKAARENHALLINNAN JA TYÖPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

5.1

Aineiston keräys ja haastattelut

Tutkimustyö toteutettiin Andritz Oy:n Lahden-toimipisteessä. Tutkimusta varten haastateltiin jokaista neljää Andritz Oy:n verkkotiimin työntekijää sekä kahta verkkotiimin ulkopuolella olevaa IT-asiantuntijaa. Kaksi neljästä verkkotiimin työntekijästä työskentelee Kotkan
toimipisteessä, joten heidän haastattelunsa suoritettiin Skypen välityksellä. Tarkentavat
lisäkysymykset toimitettiin työntekijöille tarvittaessa sähköpostitse.
Haastattelut toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä. Haastattelut suoritettiin mallirungon avulla, jonka toimeksiantaja toimitti etukäteen. Mallirunko sisälsi keskeisiä osa-alueita, joihin toimeksiantaja halusi tutkimuksen erityisesti keskittyvän.
Osa haastatteluista nauhoitettiin erikseen haastateltavan suostumuksella. Haastattelut
päädyttiin nauhoittamaan, jotta kaikki haastattelusta saatava informaatio saataisiin taltioitua eikä arvokas tieto katoaisi ennen aineiston käsittelyä. Nauhoittamiseen käytettiin joko
puhelimeen asennettua nauhoitussovellusta tai Skypen nauhoitustoimintoa. Nauhoitukset
hävitettiin tietosuojaa kunnioittaen aineiston litteroinnin jälkeen.
Haastateltavana oli myös kaksi Andritz Oy:n IT-asiantuntijaa. Nämä haastattelut toteutettiin avoimen haastattelumenetelmän mukaan ja suoritettiin pääosin taukotilassa tai asiantuntijan työpisteen luona. Asiantuntijat, jotka olivat avoimen haastattelun kohteina, eivät
kuuluneet Andritzin verkkotiimiin ja heidän haastatteluista saatiin ulkopuolista näkökulmaa
tutkimusongelmiin.

5.2

Aineiston käsittely

Opinnäytetyössä on hyödynnetty kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, sillä ohjekirjan aineisto on kerätty teemahaastattelun keinoin ja haastatteluista saatu aineisto on litteroitu
käyttämällä referoivaa litterointitapaa. Tutkimuksen aihepiiri oli tarkasti rajattu, joten kyseinen litterointityyli palvelee tutkimusta parhaiten.
Kehittämistyön kannalta ei ollut tarpeellista referoida työntekijöiltä saatua tietoa sanatarkasti, sillä teemahaastatteluiden sisältö tuottaa myös runsaasti aineistoa, joka ei ole tutkimustyön kannalta olennaista. Referoivalla litteroinnilla oli mahdollista poimia saadusta aineistosta tutkimukselle relevantit faktat.
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5.3

Tutkimustulokset

Työn tarkoituksena on rakentaa toimintatapoja ja työmenetelmiä yhtenäistävä ohjekirja toimeksiantajan Andritz Oy:n toiveesta. Yrityksen verkkotiimillä ei ollut aikaisemmin käytössään vastaavaa materiaalia, vaan työprosessit olivat jokaisen työntekijän oman tietotaidon
ja osaamisen varassa. Työntekijöiden kanssa työmenetelmistä keskusteltaessa kävi ilmi,
että henkilökunnalla oli käytössään useita erilaisia toimintamalleja eri työskentelytilanteissa, joten tarve ohjekirjan laatimiselle oli perusteltu.
Tutkimuksessa saadun aineiston avulla laadittiin ohjekirja yrityksen kytkimien elinkaarenhallinnan avuksi. Ohjekirjan tavoitteena on yhtenäistää työntekijöiden työ- ja toimintatapoja, sekä antaa selkeää ohjeistusta, kuinka toimia kytkimien kanssa työskenneltäessä.
Ohjekirjasta löytyy esimerkiksi ohjeistus, kuinka tilataan uusi kytkin yhteistyökumppanin
kautta. Ohjekirjan pohjana hyödynnettiin Alba Keqan elinkaarimallia, jonka katsottiin vastaavan parhaiten toimeksiantajan tarpeita.
Kokonaisvaltaista IT-omaisuudenhallinnan elinkaarimallin käytäntöä ei ole verkkotiimillä
käytössä. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää, koska IT-omaisuudenhallinta on suunnattu
koko organisaation tietotekniikan hallintaan, joten mallin laatiminen ja noudattaminen kolmehenkiseltä verkkotiimiltä olisi lähes mahdotonta. Kuitenkin IT-omaisuudenhallinnan
elinkaarimallista on syytä poimia hyviä toimintamalleja ja ohjeistuksia verkkotiimin käytännön toimintaan.
Teemahaastatteluissa kerättiin myös kehittämisideoita työprosessien parantamiseksi. Kehitysideat taltioitiin ja kirjattiin ylös toimeksiantajaa varten, mutta jätettiin erilleen varsinaisesta ohjekirjasta. Ohjekirjan tarkoituksena on toimia henkilökunnan tukena kytkimen elinkaarenhallinnan työprosesseissa, ja näin ollen tarjota ajankohtainen ohjeistus työskentelytavoista. Kehitysideoiden implementointi osaksi yrityksen toimintaa ei kuulunut ohjekirjan
toimeksiantoon, joten kehittämisideat sekä toimintaohjeet ideoiden mahdollista käyttöönottoa varten toimitettiin yritykselle erikseen.
Kehittämisideat:
Laiteluettelo
Laiteluettelo on elinkaarenhallinnan peruspilareita. Yrityksen on tiedostettava, mitä laitteita
heillä on käytössään ja missä ne sijaitsevat. Luetteloa tehtäessä on päätettävä, mitkä kytkimet lisätään listaan, sillä kaikkien kytkimien kirjaaminen ei välttämättä ole toiminnan
kannalta olennaista. Laiteluetteloon kerättävät tiedot tulisi miettiä tarkkaan, jotta listaan tulee kirjattua ainoastaan olennainen tieto.
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että yritys toivoo saavansa mahdollisimman automatisoidun laitelistan. Tällä hetkellä laitteiden listaus toteutetaan OpManager-sovelluksen avulla ja kytkimet syötetään sovellukseen manuaalisesti.
Automatisoitu laitelista on mahdollista toteuttaa käyttämällä apuna OpManagerin Device
Template -toimintoja ja verkon automaattista skannausta. Device Template -toimintojen
avulla on mahdollista valita, mitkä kytkimet siirtyvät automaattisesti OpManagerin inventaarioon. Verkon automaattinen skannaus voidaan asettaa toteutuvaksi halutun määräajan välein.
Tällä hetkellä yrityksen monitorointiohjelma OpManagerin ja dokumentointiohjelma NetTerrainin tietokannat eivät vastaa toisiaan laitelistojen osalta. Tietokantojen yhtenäistäminen on mahdollista toteuttaa käyttämällä NetTerrainin ITK-toimintoa tai API:en avulla.
Tilauslaitelistan suunnittelu
Tilauslaitelistaan kerätään listaus tilattavista laitteista, jotka yritys on katsonut täyttävän
heidän vaatimuksensa ja todennut toimiviksi ratkaisuiksi. Tilauslaitelistan määrittelemisellä
saavutetaan, että laitteen tilaajan ei tarvitse tehdä ylimääräistä työtä tilattavan laitteen valinnassa. Tilauslaitelista myös vähentää mahdollisia virhetilauksia ja nopeuttaa tilausprosessia. Tilauslaitelista olisi hyvä pitää mahdollisimman suppeana, mutta se ei saisi kuitenkaan rajoittaa liikaa. Tarpeen vaatiessa tilaus voidaan kuitenkin suorittaa listan ulkopuolelta. Listalla olevista laitteista tulisi löytää tieto, missä vaiheessa kyseinen laite on elinkaartaan. Tällöin laitetta tilaavan työntekijän ei tarvitse ruveta etsimään valmistajan sivuilta EOL(End-of-life) - tietoja.
Listan päivittäminen tulisi suorittaa määräajoin, jolloin sovitut työntekijät tarkistavat, onko
kyseinen laite saanut EOL-ilmoitusta. Harkinnan mukaan listalta poistetaan laitteet, joiden
EOL-päivämäärään on yrityksen määrittämä aika jäljellä ja sinne lisätään korvaava laite
tilalle.
Käytettävissä olevien laitteiden tarkistus (”eläkelista”)
Nykyään uusittavien laitteiden valinta suoritetaan käyttämällä apuna kytkimien sarjanumeroita, ja yritys ei ole määritellyt tarkkaa vaihtoikää kytkimelle. Kehitysidean avulla saadaan
vaihdettavat laitteet määriteltyä tarkemmin, ja tämä tulee olemaan apuna tulevaisuuden
laitehankintatarvetta kartoittaessa. Tämä myös helpottaa budjetointia tulevaisuuden laitehankintojen osalta.
”Eläkelistassa” siirrytään käyttämään laitevalmistajien ilmoittamia EOL-päivämääriä. EOLpäivämäärien selvittäminen onnistuu automaattisesti käyttämällä OpManagerissa olevaa
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toimintoa, joka hakee kaikille laitteille valmistajan ilmoittamat EOL-päivämäärät. Laite siirtyy ”eläkelistalle” silloin, kun laitevalmistajan ilmoittama EOL-päivämäärä on riittävän lähellä. Se, mikä on riittävän lähellä, on yrityksen itsensä määriteltävä.
”Eläkelistalla” oleminen ei tarkoita, että kytkin pitäisi vaihtaa heti. Listan ensisijainen tarkoitus on kokonaisvaltaisen vaihtotarpeen sekä nykyisen kytkinkannan tilan hahmottaminen. ”Eläkelistaa” voi käyttää apuna myös vaihtojen keskittämisessä. Kun tilaustarve on
tiedossa, on mahdollista tehdä toimipisteen useat laitehankinnat yhdellä kertaa tehokkaasti.
Kytkimien ohjelmistopäivitykset
Tällä hetkellä ohjelmistoja ei päivitetä järjestelmällisesti, ja tämän seurauksena yrityksellä
on käytössään vanhentuneita ohjelmistoja sekä useita eri versioita samoilla kytkinmalleilla. Ohjelmistopäivitysten tarve tulisi tarkistaa vuosittain ja yrityksen tulisi pyrkiä käyttämään samaa versiota kytkinmallien sisällä.
Useamman saman mallin päivittäminen onnistuu OpManagerin Configlets- toiminnolla.
Yrityksen tulee tätä varten rakentaa oma kustomoitu Configlet ja päätettävä, mitä toimintoja tämän halutaan suorittavan.
Huoltoikkunan määrittely
Yrityksen on luonnollisesti pidettävä yllä verkon suorituskykyä, ja ylläpito vaatiikin usein
huoltotoimenpiteitä tehokkaan toiminnan jatkumiseksi. Mittavista huoltotoimenpiteistä ja
käyttökatkoksista yritys tiedottaa henkilöstöä etukäteen, mutta haastatteluissa nousi esiin,
että myös pienemmillä huoltotoimenpiteillä on toisinaan ollut häiritsevä vaikutus työntekoon. Näistä pienemmistä huoltotoimenpiteistä yrityksellä ei ole ollut käytössään tiedottamiskäytäntöä, vaan esimerkiksi laitteenvaihdot on suoritettu satunnaisesti tarpeen vaatiessa, vaikka toimenpide häiritsisikin käynnissä olevaa työskentelyprosessia.
Kehittämisideana kartoitettaisiin yritykselle säännöllinen, esimerkiksi kerran kuukaudessa
määrättynä ajankohtana tapahtuva huoltoikkuna, jolloin henkilöstö pystyisi ottamaan
omassa työskentelyssään huomioon mahdolliset tapahtuvat huoltotoimenpiteet.
Monitorointi
Yrityksen kytkimien monitorointi tapahtuu tällä hetkellä BaseN:n tarjoaman verkonvalvontaohjelman avulla, ja monitorointi kohdistuu ainoastaan yrityksen core-kytkimiin. Monitoroinnin katsotaan olevan puutteellista, sillä reunakytkimiin kohdistuneet ongelmatilanteet
eivät tule tehokkaasti verkkotiimin tietoon. Tieto ongelmatilanteista kulkeutuu muiden työntekijöiden kautta, ja ongelmanratkaisua varten on aluksi kartoitettava, onko kyseessä
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mahdollisesti vikaantunut kytkin vai onko vika jossain muualla. Ongelman kartoittamiseen
ja paikantamiseen kuluu paljon aikaa, jota voitaisiin säästää tehokkaammalla monitorointijärjestelmällä.
Monitoroinnin tehostamiseksi yrityksen tulisi ottaa OpManagerissa SNMP-protokolla käyttöön, jolloin vikaantunut kytkin voidaan havaita monitoroinnin avulla huomattavasti nopeammin. SNMP-protokolla helpottaa myös vikaantuneen kytkimen paikantamisessa, jolloin
ongelmatilanteiden korjaaminen ja prosessin eteneminen nopeutuu. Teemahaastatteluissa tuli esiin, että kytkimen vaihtoprosessissa eniten aikaa vie kytkimen porttien ja
niissä kiinni olevien laitteiden selvittäminen. SNMP-protokolla edesauttaa kytkimen lähtötilanteen selvitystä, mutta mikäli kytkimestä kaivataan vielä tarkempaa tietoa, sitä tarjoaa
OpManagerin Switch Port Mapper- lisäosa. Lisäosan avulla kytkimestä saadaan perusteellisempaa tietoa, kuten mitä kytkimen porteissa on kiinni ja millainen käyttökapasiteetti
kytkimellä on. Kapasiteetin tietäminen edesauttaa kartoittamaan tarvetta lisäporteille.
Kun SNMP- protokollan avulla suoritettu monitorointi on otettu käyttöön riittävällä tasolla,
olisi suotavaa lähteä pohtimaan mahdollista Syslog- toiminnon käyttöönottoa. Syslogia ei
käytetä tällä hetkellä juuri ollenkaan ja muutamissa haastatteluissa nousi esiin, että käyttöastetta olisi hyvä parantaa. Ensin on kuitenkin selvitettävä, että onko Syslogin käyttöönotosta oikeasti perusteellista hyötyä yritykselle. Syslogista saatavaan tiedon suodattamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta tarpeellinen tieto ei huku muun tiedon sekaan ja haluttu tieto ei suodatu pois.
Dokumentoinnin kehittäminen
Fyysiset ja loogiset topologiapiirustukset on taltioitu yrityksen käyttämään dokumentointiohjelmaan NetTerrainiin. Tällä hetkellä dokumentointia ylläpidetään manuaalisesti, ja toimeksiantajan toiveesta kehittämisideoihin kirjattiin ratkaisu dokumentoinnin automatisoinniksi.
NetTerrain- ohjelmasta löytyy lisätoiminnot, joiden avulla topologiakuvat saadaan dynaamisiksi ja verkon rakenteessa tapahtuneet muutokset päivittyvät tällöin automaattisesti
verkon piirustuksiin. Yrityksen on siis harkittava lisätoimintojen hankintaa ja käyttöönottoa,
jotta saavutettaisiin haluttu lopputulos.

Varalaitelista
Kun kytkimiä päivitetään uudempiin malleihin, joskus käyttökelpoinen ja toimintakuntoinen
laite otetaan pois käytöstä. Tällöin poistetut kytkimet varastoidaan, mutta varastoiduista
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laitteista ei ole olemassa inventaariolistaa. Kehittämisideana on varalaitelistan laatiminen,
joka edellyttää ensin kaikkien toimipisteiden varastoitujen laitteiden kartoittamisen. Tällöin
vikaantuneen kytkimen tilalle löytyy tehokkaammin varastoitu varalaite, eikä sen sijainnin
selvittämiseksi tarvitse tehdä erillisiä toimenpiteitä. Tärkeää on kuitenkin ylläpitää varalaitelistan ajankohtaisuutta ja kirjata listaan aina käytöstä poistetut, toimintakuntoiset kytkimet. Kytkimien käytöstä poiston yhteydessä on tärkeää tiedostaa tuleva varastointimahdollisuus, sillä varastoidun laitteen ohjelmisto tulisi olla päivitetty ja muisti tyhjennetty, jotta
sen käyttöönotto olisi mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta.
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6
6.1

YHTEENVETO
Arviointi

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämistyö Andritz Oy:lle heidän verkkotiimin työprosessien yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi, sekä työn tuloksena tavoiteltiin materiaalia
kytkinten elinkaarenhallinnan hahmottamiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää
toimeksiantajan työprosesseja ja löytää ratkaisuja, jotka vievät verkkotiimin työprosesseja
eteenpäin kohti laadukasta IT-omaisuudenhallintaa. Työn tuloksena rakennettu materiaali,
ohjekirja kytkinten elinkaarenhallinnan tueksi, toimii henkilökunnan tukena ja oppaana työprosessien mukana. Ohjekirja tarjoaa työntekijälle perehdyttävää ohjeistusta eri työprosessien sisällöstä ja toimintatavoista, sekä auttaa koko työyhteisöä hahmottamaan yritykselle ominaisia linjauksia esimerkiksi laitehankintojen osalta. Työprosessien kehittäminen
kuului osaksi opinnäytetyön tavoitetta, ja tutkimuksessa pyrittiin löytämään työprosesseja
ja työtehtäviä kehittäviä menetelmiä, jotka yritys voi halutessaan ottaa käyttöön ja osaksi
heidän toimintaansa.
It-omaisuudenhallinta ja kytkimen elinkaarenhallinta ovat työn tietoperustana osoittautuneet prosessin edetessä yllättävän haasteelliseksi, sillä vaikka työn perusteet ovat olleet
tarkkaan rajattuja ja toimeksianto selkeä, on työn aihepiiriin kohdistettua lähdemateriaalia
ollut yllättävän vähän saatavilla. Painettuja julkaisuja aiheesta ei ollut saatavilla juuri ollenkaan, ja tiedonhakuportaalien kautta tarjolla ollut materiaali on ollut työn aihepiirin rajallisuuden vuoksi huonosti hyödynnettävissä. Haasteet tiedonhaussa ja lähdemateriaalin valinnassa ovat vaatineet erityisen tarkkaa syventymistä ja omistautumista aiheen teoriaan,
joka on toki ollut työllistävää, mutta myös oppimista edistävää ja ammatillisesti kehittävää.
Prosessin myötä opittu tietotaito sekä ammatillisen kirjoittamisen perusteet ovat työkaluja,
jotka edistävät työelämään siirtymistä ja edesauttavat kohtaamaan työelämän haasteita.
Opinnäytetyön tietoperustaa laatiessa on varmistettu teoriatiedon luotettavuus hyödyntämällä ainoastaan mahdollisimman ajankohtaisia ja ammattitaitoisia lähteitä. Kirjallisuutta
työn aiheesta ei ole juurikaan ollut saatavilla, tai aiheeseen liittyvä kirjallisuus on ollut työn
osalta huonosti hyödynnettävissä esimerkiksi aihepiirin laaja-alaisuuden takia. Työn tietoperustassa on hyödynnetty useita blogikirjoituksia, joiden kirjoittajat sekä julkaisukanavat
ovat tarkasti tutkittu ja arvioitu, jotta on saatu varmuus niiden luotettavuudesta ja ammattiosaamisesta.
Opinnäytetyön tuloksena toteutettu ohjekirja sekä työprosessien kehittämisideat ovat onnistuneet odotetulla tavalla, ja materiaali on kaikkineen harkittu sekä luotettava kokonaisuus. Ohjekirjan laatimisessa on tarkasteltu läpi prosessin työn hyödynnettävyyttä, ja
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yhteistyössä toimeksiantajan kanssa on saatu varmuus siitä, että materiaali vastaa heidän
toiveitaan sekä on hyödynnettävissä heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla. Opinnäytetyön
prosessissa on kunnioitettu toimeksiantajan toiveita salassapidon osalta. Opinnäytetyön
tuloksena valmistunut ohjekirja on toimeksiantajan toiveesta asetettu salassa pidettäväksi
materiaaliksi.

6.2

Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja mahdolliset jatkotutkimukset

Opinnäytetyö on toteutettu tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa sekä työn tuloksena rakennettu materiaali on laadittu vastaamaan toimeksiantajan toiveita ja tarpeita.
Materiaalin tarkoituksena on toimia verkkotiimin tukena heidän työprosessiensa määrittelyssä sekä auttaa työmenetelmien ja toimintamallien yhtenäistämisessä.
Ohjekirja kytkimien elinkaarihallinnasta ja työprosesseista on verkkotiimin työkaluna heidän työskentelynsä tukena. Materiaali tarjoaa henkilökunnalle selkeytettyjä ja vakinaistettuja toimintamalleja työskentelyn eri vaiheissa, ja nopeuttaa työprosessien loppuunsaattamista sekä edesauttaa työn tehokkuutta. Tiivis yhteistyö toimeksiantajan kanssa on antanut varmuuden siitä, että ohjekirja ja kehittämistyö vastaavat heidän tarpeitaan sekä antavat yritykselle sen hyödyn, mitä työstä oli tarkoitus saada.
Materiaali on toimeksiantajan toiveesta rakennettu myös tukemaan uuden työntekijän perehdyttämistä työskentelyn alussa. Selkeät ja ajantasaiset toimintamallit auttavat uutta
työntekijää omaksumaan yrityksen käyttömenettelyt eri työprosessien kanssa heti työsuhteen alussa, ja näin ollen tehostaa uuden työntekijän työpanosta ja hyödynnettävyyttä
käytännössä.
Jotta opinnäytetyön tuloksena rakennettu ohjekirja toteuttaisi määriteltyä tehtäväänsä, tulee yrityksen pitää huolta materiaalin ajantasaisuudesta ja päivittämisestä. Toimintamallien ja laitekannan uusiutuessa on äärimmäisen tärkeää, että ohjekirjaan on kirjattu juuri
sillä hetkellä paikkaansa pitävät ohjeistukset ja työprosessit. Ohjekirjan jatkuvan päivittämisen lisäksi mahdollisena kehittämiskohteena on materiaalin laajempi käyttöönotto läpi
koko yrityksen. Andritz Oy on globaali yritys, joten kattava ohjekirjan käyttöönotto vaatii
materiaalin kääntämistä eri kielille, riippuen mihin toimipisteisiin ja mihin maihin materiaali
halutaan ottaa käyttöön. Toki materiaalin käyttöönotto toisen maan toimipisteessä vaatii
myös sisällön tarkastelua ja mahdollista päivittämistä, sillä on oletettavaa, ettei samat toimintamallit välttämättä ole käytettävissä kaikkien toimipisteiden kohdalla.
IT-omaisuudenhallinnan laadukas ja päämäärätietoinen toteuttaminen tulee nähdä prosessina, josta yrityksellä on mahdollisuus hyötyä niin hallinnollisella kuin käytännön ta-
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solla. IT-omaisuudenhallinnan teoriaan perehdyttyä on aiheellista todeta, että tunnistamalla IT-omaisuudenhallinnan suunnitelmalliset tarpeet ja kiinnittämällä erityistä huomiota
IT-omaisuudenhallinnan tavoitteisiin, on jokaisella yrityksellä mahdollisuus johdattaa omaa
toimintaansa kohti kokonaisvaltaisesti edistävää liiketoimintaa.
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