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1 JOHDANTO 

Sovellus- ja käyttöjärjestelmiä ylläpitävät asiantuntijat joutuvat jatkuvasti tutustumaan uu-

siin sovelluksiin ja järjestelmäpäivityksiin, joita tulee ottaa viipymättä käyttöön asiakasym-

päristöissä. Näitä muutoksia voi tulla runsaasti, eikä kaikkia uusia tai muuttuvia ominai-

suuksia välttämättä ole dokumentoitu tarkasti tai niiden käyttöönottoon ei ole ohjeita. En-

nen kuin muutokset otetaan asiakasympäristössä käyttöön, tulee niitä kokeilla käytän-

nössä. Joskus kokeileminen onnistuu tuotantoympäristössä, eikä suurta riskiä tietojen me-

netykselle ole, mutta usein on tarve omalle suljetulle ympäristölle, jossa voidaan riskittö-

mästi ajaa muutoksia läpi ilman, että on vaara ympäristön hajoamiselle. Testiympäristössä 

voidaan huoletta rikkoa ja palauttaa hajonneita päivityksiä ja katsoa miten eri asiat käytän-

nössä vaikuttavat sovellusten toimivuuteen. Testiympäristössä voidaan myös harjoitella 

järjestelmän palautusta vikatilanteesta, jotta tuotantoympäristössä vian sattuessa voidaan 

tehokkaasti ratkaista ongelma. 

Tässä työssä suunnitellaan ja toteutetaan Fujitsu Finlandille Hyper-V:n päälle rakennettu 

SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager) -testiympäristö. Testiympäristöjä 

tarvitaan yleisesti, koska tuotantoympäristössä pystytään harvoin kokeilemaan riskittö-

mästi tarvittavia muutoksia. Tässä työssä valmistuvan testiympäristön ideana on, että se 

mahdollistaa turvallisen harjoittelu alustan uusien päivityksien, varmistusprosessien ja 

ominaisuuksien käyttöönottoihin. Tässä työssä käydään askel askeleelta läpi SCCM ym-

päristön asennus, konfiguraatio ja liitos olemassa olevaan AD-ympäristöön (Active Direc-

tory). Haasteena on rakentaa Microsoftin ja Fujitsun hyvien käytäntöjen mukainen testiym-

päristö ja dokumentoida se niin, että se voidaan helposti toteuttaa uudelleen. 

Työssä ensin pohditaan hyvän testiympäristön vaatimuksia. Seuraavaksi käydään lävitse 

käytettävät tekniikat. Työ toteutettiin yhdessä fyysisessä työasemassa, jossa oli Windows 

2016-palvelinkäyttöjärjestelmä. Palvelimella oli käytössä Hyper-V virtualisointi työkalu, 

jolla voitiin luoda tarvittavat virtuaalipalvelimet ympäristöä varten. SCCM tarvitsee rinnal-

leen SQL-palvelun, joka asennettiin myös tässä prosessissa. Asennusmediat sain käyt-

tööni yrityksen kautta ja asennukset itsessään tehtiin kokeiluversioilla.  

Opinnäyte tuloksena valmistui täysin käyttövalmis SCCM testiympäristö, jota kaikki työnte-

kijät voivat vapaasti hyödyntää tai halutessaan kopioida itselleen ja mitoittaa omaan ym-

päristöön sopivaksi. Valmistunut SCCM ympäristö on Fujitsun parhaiden käytäntöjen mu-

kainen ja linjassa Microsoftin suositusten kanssa. 
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Työn keskeisten käsitteiden selitteet: 

Active Directory on Microsoftin kehittämä käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka si-

sältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. 

Hyper-V on Microsoftin kehittämä virtualisointityökalu, jonka avulla voidaan tehdä virtuaali-

sia palvelimia ja työasemia haluttuun verkkoon. 

System Center Configuration Manager on Microsoftin kehittämä järjestelmä, jolla voidaan 

hallita suuria määriä tietokoneita ja kerätä niistä tietoa. 

SQL eli Structured Query Language on relaatiotietokantojen kyselykieli, jolla voidaan ha-

kea, lisätä tai muuttaa tietoa kannasta. 
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2 TESTIYMPÄRISTÖN VAATIMUKSET JA SEN JALOSTUS 

Testiympäristöt yleensä rakennetaan tietyn asian testaamista varten, koska virtuaalikonei-

den uudelleen luonti ongelmatilanteessa on nopeaa. Tärkein ominaisuus testiympäris-

tössä kuitenkin on, että se jäljittelee tuotanto-ympäristöä mahdollisimman realistisesti. Esi-

merkiksi Active Directory ympäristössä tulisi olla ryhmiä ja käyttäjiä, kuten oikeissakin ym-

päristöissä on, jotta erilaisten asioiden testausta voidaan suorittaa.  

Nykyään Microsoft päivittää Windows 10 versiota kaksi kertaa vuodessa ja on erittäin tär-

keää pyrkiä pitämään organisaation ympäristö mahdollisimman lähellä uusinta Windows 

versiota, koska tietoturvaa kehitetään jatkuvasti parempaan suuntaan ja uudempiin käyttö-

järjestelmä versioihin tulee jatkuvasti uusia tietoturvaratkaisuja. Lisäksi uudet käyttöjärjes-

telmän ominaisuudet usein parantavat työskentelyä työasemilla, jolloin vaatimuksena 

usein on ympäristön päivitys. Käyttöjärjestelmän version päivitykset yleensä saattavat ai-

heuttaa ei toivottuja sivuvaikutuksia vanhempien sovellusten kanssa, joten nämä kaksi 

kertaa vuodessa tapahtuvat päivitykset yleensä aiheuttavat järjestelmävastaaville töitä. 

Asiakasorganisaatiota vastaava testiympäristö on erittäin hyvä apuväline, kun lähdetään 

rakentamaan uutta käyttöjärjestelmä pakettia. Testiympäristössä voidaan kokeilla, millai-

sia vaikutuksia uudella versiolla on. Testien perusteella rakennetaan pilottivalmis käyttö-

järjestelmä, joka sitten jaetaan SCCM:n kautta pilottikäyttäjille. Pilotin aikana asiakkaat ko-

keilevat normaalisti työskentelyä päivitetyllä kokoonpanolla ja yhteistyössä järjestelmäasi-

antuntijoiden kanssa ratkaisevat mahdolliset ongelmatilanteet. Pilottivaiheen jälkeen voi-

daan uusi käyttöjärjestelmä versio jakaa tuotantoympäristöön. 

Virtuaalisen testiympäristön oikeita vaatimuksia ovat riittävä määrä RAM-muistia. Tavalli-

sesti jo 4 GB muistia riittää ympäristön pystytykseen, mutta muistin määrä tulee olla suu-

rempi, mikäli tarkoituksena on ajaa useaa virtuaalikonetta samanaikaisesti. Lisäksi isäntä-

koneen prosessorin täytyy tukea virtualisointia, mikäli halutaan testiympäristöstä 64-bitti-

nen. Virtuaaliympäristö voidaan rakentaa monella eri virtualisointi työkalulla, joista suosi-

tuimpia ovat WMware Workstation Player, VirtualBox, QEMU, Citrix Hypervisor ja Micro-

softin Hyper-V. Tässä työssä käytetään jälkimmäistä. (Duffy 2010; Software Testing Help 

2020.) 

Itsessään SCCM:än asennus on kohtuullisen yksinkertainen prosessi, mutta se vaatii pal-

jon ympäristön konfigurointia ennen kuin asennus voidaan suorittaa. Työ ei myöskään 

pääty Config Managerin asennukseen, vaan sen jälkeen on vasta työkalut, joilla haluttu 

testiympäristö rakennetaan. Ohjelman sisäiset konfiguraatiot vaihtelevat paljolti tarpeen, 

käyttäjämäärän ja käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi SCCM sulautuu tarvittaessa 

yhteen nykypäivänä hyvin myös uudempien teknologioiden kuten Azure:n tai Intunen 
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kanssa muodostaen Co-Management järjestelmän. Tämä on ensimmäinen iso askel kaik-

kien laitteiden hallintaan. Tämä tuo Configuration Managerin ja Microsoft Intunen yhdeksi 

konsoliksi. Co-Management:ssa on kyse Configuration Manager -ohjattujen laitteiden re-

kisteröimisestä Microsoft Intune -palveluun pilviarvon saamiseksi. Toisin sanoen Windows 

10 -laitteiden hallinta sekä Configuration Managerin, että Microsoft Intunen avulla. Tämän 

avulla voidaan määrittää tietyt kuormitukset Configuration Managerille tai Microsoft Intune 

-palvelulle sujuvan pilvisiirtymän mahdollistamiseksi. Nämä tuotteet tasapainottavat työ-

määrät varmistaakseen, ettei ristiriitoja ole. (Woude 2020.) 
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3 TEKNOLOGIOIDEN ESITTELY 

3.1 Windows Server 2016 

Windows Server 2016 on Microsoftin seitsemäs palvelinympäristöön suunniteltu käyttöjär-

jestelmä. Se suunniteltiin samanaikaisesti Windows 10 työpöytä käyttöjärjestelmän 

kanssa. Windows Server 2016 julkaistiin syyskuussa 2016 Microsoftin Ignite konferens-

sissa. Tämä versio jatkoi siitä mihin edellisen palvelin version, Windows Server 2012 R2, 

kehitys jäi. Uusista ominaisuuksista mielenkiintoisin oli Nano Server, joka on käytännössä 

tarkoitettu pilvipohjaisten sovellusten ja Docker konttien suorittamiseen. Nano Serverille ei 

voi paikallisesti kirjautua tai ottaa etäyhteyttä vaan operointi palvelimen kanssa suorite-

taan Windows Management Instrumentationin (WMI) tai PowerShell komentojen kautta. 

Lisäksi esiteltiin Windows Server Container ja Hyper-V Container. Näitä kutsutaan kon-

teiksi ja niiden avulla voidaan eristää sovelluksia käyttöjärjestelmänä niin, että niiden käyt-

töönotto luotettavampaa ja nopeampaa. Konttien takia esiteltiin myös mahdollisuus raken-

taa sisäkkäisiä Hyper-V ympäristöjä. (Kenin 2016) 

Windows Server 2016 vaatii isäntä koneeltaan vähintään 1.4 GHz 64-bittisen prosessorin. 

Ilman työpöytä näkymää asennettuna se vaatii muistia vähintään 512 MB ja mikäli halu-

taan käyttää työpöytänäkymää, tulee muistia olla vähintään 2 GB. Huomioitavaa on, että 

asennettaessa käyttöjärjestelmää virtuaaliympäristöön tulee muistia asennus vaiheessa 

olla vähintään 800 MB. Levytilaa Server 2016 vaatii vähintään 32 GB, mutta suositeltavaa 

on varata levyä tuplasti, sillä minimi vaatimukset eivät anna tilaa palvelinrooleille ja ilman 

lisätilaa palvelimen kapasiteetti riittää ainoastaan Web palveluiden (IIS) rooliin. (Microsoft 

Docs 2016; Microsoft Docs 2017) 

Käytännössä Windows Server versiolla ei sinänsä ole merkitystä, kunhan se on vielä Mic-

rosoftin tietoturva päivitysten alaisena eli sille tehdään tietoturva päivityksiä Microsoftin toi-

mesta. Palvelin lisenssit voivat olla hyvin arvokkaita ja kaikissa yrityksissä ei välttämättä 

haluta panostaa palvelimen versioon, mikäli sen tarjoama palvelu edelleen toimii. Tämän 

vuoksi on tärkeää ymmärtää eri Windows Serverien rajoitukset ja mahdollisuudet. Pilvipal-

veluiden yleistyessä on myös syytä arvioida, onko yrityksellä tarvetta omaan palvelinym-

päristöön laisinkaan vai onko kannattavampaa ostaa virtuaalipalvelin joltain pilvipalvelun 

tarjoajalta ja tällöin ei tarvitse huolehtia palvelimen ylläpidosta. 
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3.2 Virtualisoinnista yleisesti ja Hyper-V 

Virtualisointia käytetään laajasti sen monipuolisuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi. 

Tekniikkaa hyödyntäen saadaan hyödynnettyä kaikki saatavilla olevat resurssit luomalla 

yhdestä laitteesta useita virtuaalisia laitteita. Yhdestä tehokkaasta palvelinlaitteesta saa-

daan luotua useita virtuaalisia palvelimia jakamalla niille haluttu määrä suorittimia, muistia 

ja levytilaa isäntäkoneelta. Suuria yhden isäntäkoneen kokonaisuuksia kutsutaan myös 

nimellä palvelinklusteri. Palvelimia voidaan helposti ylläpitää etäyhteyden avulla. Sovelluk-

set voidaan virtualisoida toimimaan paikallisesti ilman niiden tarvitsemaa käyttöjärjestel-

mää. Sovellusten ylläpito ja päivitys voidaan keskittää yhteen paikkaan. Jokainen sovellus 

voidaan asettaa toimimaan omaan virtuaaliympäristöön, jolloin vältytään sovelluskonflik-

teilta, esimerkiksi samassa koneessa voidaan käyttää eri versioita Officesta. Työpöytävir-

tualisoinnilla voidaan käyttää samaa käyttöjärjestelmää eri työpisteessä. Tällöin fyysisen 

käyttäjien päätelaitteiden ei tarvitse olla tehokkaita, vaan tehot tulevat isäntäkoneelta. Ny-

kyään pilviteknologian yleistyessä voidaan eri virtuaalipalvelimia kutsua eri puolilta maail-

maa tarvittaessa ja hyödyntää niitä yhtenä loogisena resurssina. Esimerkiksi pilvessä 

oleva tiedostopalvelin hyödyntää useita eri fyysisiä palvelimia sen mukaan, missä sattuu 

sillä hetkellä olemaan vapaita resursseja tarjolla. Palvelimelle tietojaan tallentava käyttäjä 

ei tiedä mihin fyysiseen tilaan hänen tietonsa päätyvät. (Hiltunen 2020.) 

Aiemmin Hyper-V on tunnettu nimellä Windows Server Virtualization. Microsoftin Hyper-

V:llä voidaan rakentaa virtuaalisia tietokoneita. Se korvasi aiemman virtualisointi järjestel-

män, Virtual PC, alkaen Windows 8:sta. Palvelin käyttöjärjestelmissä se on ensimmäisenä 

nähty Windows Server 2008 versiossa maksullisena lisätuotteena ja myöhemmin ilmai-

sena lisäominaisuutena Windows Server 2012. Itsenäinen Hyper-V palvelin lisenssi on il-

mainen, mutta sen käyttöliittymä vaihtoehto on ainoastaan komentorivi. Virtualisointi ohjel-

mistoja on monia ja Hyper-V on vain yksi vaihtoehto. 

 

 

3.3 Active Directory 

Active Directory tai AD on palvelu, joka asennetaan palvelimelle, jolla halutaan hallita do-

mainia. Aivan kuten nimestä käy ilmi, Active Directory on elämähakemisto tai tietokanta, 

joka tallentaa käyttäjätilit ja heidän salasanansa, tietokoneet, tulostimien, tiedosto jaot, 

suojausryhmät ja niitä vastaavat oikeudet. Ryhmä voi koostua käyttäjistä, tietokoneista ja 
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tulostimista. Ryhmiä käytetään ryhmäkäytännön asettamiseen tai tiettyjen käyttöoikeuk-

sien ja objektien määrittämiseen AD:ssa. Active Directoryn tarkoituksena on käsitellä suo-

jaustodennusta verkkotunnuksessa. Yksi AD:n tärkein toimintatapa on sallia valtuutettujen 

käyttäjien kirjautuminen verkkoon. Active Directory tarjoaa myös keskitetyn verkon resurs-

sien turvallisuuden hallinnan tallentamalla asioita, kuten käyttäjänimet ja salasanat, yh-

teen sijaintiin sen sijaan, että tietoja hallinnoitaisiin paikallisesti kunkin loppukäyttäjän tie-

tokoneella. Yleisin tehtävä AD:lla on käyttäjän salasanojen palauttaminen ja käyttäjätilin 

luominen tai poistaminen. Esimerkiksi uuden työntekijän on saatava kirjautumistiedot, jotta 

hän pääsee yrityksen resursseihin sisään. On erittäin yleistä, että ihmiset unohtavat sala-

sanansa ja tarvitsevat salasanan palautusta. Jos ei olisi käytössä Active Directory pitäisi 

luoda paikallinen käyttäjätili jokaiselle yrityksen tietokoneelle erikseen. Salasanan unohtu-

essa pitäisi myös nollata jokaisen käyttäjän käyttämän koneen tunnuksen salasana erik-

seen. Active Directoryä käytetään hyvin paljon myös erilaisten käyttäjälistausten tekoon ja 

tietojen vientiin erilaisiin sovelluksiin. Voidaan esimerkiksi luvittaa verkkosivuja vain tietty-

jen ryhmien jäsenille tai jakaa ohjelmistolisenssejä tietyn ryhmän jäsenille. 

3.4 System Center Configuration Manager 

System Center Configuration Manager eli SCCM on lyhyesti Windows-laitteiden käyttöön-

oton ja tietoturvan hallintaohjelmisto. SCCM etsii organisaation verkosta kaikki palvelimet, 

työasemat ja mobiililaitteet ja muodostaa niistä katalogin. SCCM:n avulla voidaan halutes-

saan hallita koko laitekannan Windows päivityksiä, asennettavia sovelluksia, tietoturvapäi-

vityksiä ja tietoturvan asetuksia, yleistä laitteen terveydentilaa tai sen avulla voidaan asen-

taa käyttöjärjestelmiä uusiin laitteisiin.  

Ensimmäinen SCCM julkaistiin vuonna 1994 nimellä Systems Management Server 1.0 ja 

sen tarkoituksena oli olla työkalu, jolla hallitaan MS-DOS:ia, Windows NT:tä, Macintoshia 

ja OS/2 pöytäkoneita. Ohjelmisto kehittyi vuosien varrella palvelemaan aina uudempia 

Windows ympäristöjä samalla muuttaen nimeään System Center Configuration Manage-

riksi vuonna 2007. Sen aikainen SCCM versio tuki Windows Vista ja Windows Server 

2008 käyttöjärjestelmiä. Nykyisen muotoiseen järjestelmäversiointiin siirryttiin vuonna 

2015, kun julkaistiin System Center Configuration Manager 1511. Se oli ensimmäinen 

Windows 10 –käyttöjärjestelmää tukeva versio. Versiossa 1910 Microsoft päätti muuttaa 

taas nimeä ja siirryttiin käyttämään myös nykyisin käytössä olevaa nimeä Endpoint Confi-

guration Manager. Monet ammattilaiset käyttävät laajalti kaikkia ohjelmiston eri nimiä ris-

tiin ja yleisesti eniten esiin tulee lyhenne SCCM, mutta virallisesti oikea nimi on Endpoint 

Configuration Manager. (Wikipedia 2020) 
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SCCM sovellusjakelu toimii siten, että paketit luodaan SCCM-konsoliin, joka sisältää suo-

ritettavat tiedostot ja asennettavan sovelluksen eri konfiguraatiot. Tämä paketti lähetään 

jakelupisteelle tai pisteisiin, mikäli kyseessä on suurempi organisaatio. Jakelupisteet ovat 

tiedostopalvelimia, joiden tarkoitus on säilöä sovellusten asennustiedostoja. Kaikissa ym-

päristön laitteissa on oma SCCM-asiakasagentti, joka auttaa laitetta kommunikoimaan 

SCCM-palvelimen kanssa. Kun halutaan asentaa työasemalla ohjelma, niin SCCM-palve-

lin käskyttää agenttia noutamaan asennustiedot jakelupisteeltä paikalliselle kovalevylle ja 

sitten asentamaan pyydetyn ohjelman. Lopuksi agentti lähettää kuittauksen asennuksen 

onnistumisesta SCCM-palvelimelle. Tällöin ylläpitäjien ei tarvitse olla paikan päällä asen-

tamassa laitteita tai sovelluksia, vaan asennukset voidaan laittaa asentumaan automaatti-

sesti verkon kautta. Tämä oli vain yksi esimerkki tapa jakaa sovelluksia. On mahdollista 

myös asettaa tarjolle käyttäjille sovelluksia, jotka käyttäjä voi halutessaan itse asentaa lait-

teelleen. 

 

Tärkeimpiä ominaisuuksia Configuration Managerille ovat: 

 Co-Management, joka yhdistää SCCM:än ja Intunen, sekä luo mahdollisuuden pil-

vihallintaan.  

 Desktop Analytics, jonka avulla voidaan kerätä organisaation Windows laitteista 

tietoja esimerkiksi laitteen päivitysvalmiudesta. 

 Cloud-attached management, jonka avulla voidaan konfiguroida esimerkiksi pilven 

kautta kulkevat ohjelmistojakelut. 

 Real-time management, jonka avulla voidaan nopeasti kerätä syvällistäkin dataa, 

sekä ajaa skriptejä laitteille.  

 Application management:in avulla voidaan luoda, hallita, ottaa käyttöön ja päivittää 

sovelluksia kaikille laitteille.  

 OS deployment:in avulla voidaan päivittää Windows 10 -käyttöjärjestelmiä ja asen-

taa puhdas asennuksia tietokoneille. 

 Software updates:in avulla voidaan hallita ohjelmistopäivityksiä. 

 Company resource access:in avulla voidaan määritellä eri toimialueen käyttötavat 

esimerkiksi VPN-yhteydet. 

 Complience settingsin avulla voidaan nähdä, mitkä laitteet ovat ympäristön ehtojen 

alaisia ja vastaavat SCCM:n pyyntöihin. 
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 Endpoint Protection sisältää Windowsin eri tietoturvatuoteet, kuten Windows De-

fender Antivirus ja Firewall. 

Lisäksi ominaisuuksiin lasketaan myös eri laite-, ohjelmisto- ja käyttäjäluettelot, jotka kuu-

luvat osaksi SCCM:ää. (Microsoft Docs 2019) 
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4 TOTEUTUS 

4.1 Esivalmistelut 

Tämä ympäristö rakennetaan Windows 2016 palvelimelle, jossa on aktiivinen virtualisoitu 

testiympäristö. Tällä hetkellä testiympäristössä on muutama AD-palvelin, Miradore jakelu-

palvelu ja muutamia testityöasemia. Avataan ensin Hyper-V työkalu ja aloitetaan luomaan 

uutta virtuaalikonetta (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Virtuaalikoneen luonnin aloitus 

Nimetään tämä uusi palvelin TESTConfigMGR, jotta muut testiympäristöä käyttävät tietä-

vät sen olevan vielä työnalla. Valitaan sisäverkon verkkokortti, joka on sama kuin testiym-

päristössä olevalla Domain Controllerilla. Asetetaan sille tässä vaiheessa kahdeksan giga-

tavua fyysistä muistia ja valitaan asennustavaksi ISO-tiedostosta asennus. Käytetään tes-

tiympäristössä olevaa Windows Server 2016 levykuvaa (Kuva 2).  

 

Kuva 2. Käyttöjärjestelmän levykuvan valinta. 
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4.2 Palvelimien asetukset ja työkalut 

Käynnistetään palvelin, jolloin käyttöjärjestelmän asennus alkaa. Ohitetaan lisenssikysely 

(Kuva 3) ja valitaan asennettavaksi käyttöjärjestelmäksi Windows Server 2016 Desktop 

Edition. Toinen vaihtoehto olisi asentaa käyttöjärjestelmä ilman työpöytä näkymää, mutta 

operointi tapahtuisi tällöin vain konsolin kautta. Ei ole mitään syytä olla asentamatta 

Desktop Editionia. 

 

Kuva 3. Windows lisenssiä ei käytetä tässä ympäristössä, kun tarkoituksena on käyttää 

arviointi versiota, joka on 180-päiväinen. 

Asennuksen jälkeen määritellään molemmille palvelimelle pysyvät IP-osoitteet. Se tapah-

tuu avaamalla verkkokortit näkymä ja muokkaamalla ipv4 asetuksia. Tässä tapauksessa 

käytetään ConfigManager palvelimella osoitetta 172.23.174.67 ja aliverkonpeitettä 

255.255.255.224. Oletusyhdyskäytävä on 172.23.174.65. DNS-palvelimena käytetään 

olemassa olevaa domain controlleria 172.23.174.71 (Kuva 4). 
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Kuva 4. Asetetaan verkkokortilta Ipv4-asetukset staattisiksi. 

Seuraavana vuorossa on koneiden liittäminen olemassa olevaan domainiin ad.BROW-

SER.com. Liittämiseen tarvitaan kyseisen domainin admin tunnus ja itse liitos tehdään jär-

jestelmän ominaisuuksien kautta valitsemalla muuta asetuksia. Tämän jälkeen määritel-

lään koneelle nimi ja siirretään laite työryhmästä domainiin (Kuva 5). Nimenmuutos ja do-

main liitos vaativat aina järjestelmän uudelleen käynnistyksen, tehdään se siis tässä vai-

heessa. 

 

Kuva 5. Koneen uudelleen nimeäminen ja domain-liitos. 

Domain Controllerille täytyy tehdä scheman laajennus kirjautumalla domain controllerille 

schema admins ryhmään kuuluvalla tunnuksella ja ajamalla SCCM asennus ISO-tiedos-
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tosta extadsch.exe tiedosto komentoikkunassa. Tämä tuo SCCM ympäristölle tärkeitä työ-

kaluja domain controllerille. Huomasin, että tuo schema laajennus oli jo tehty joskus aiem-

min, joten sitä ei tarvitse tehdä enää uudelleen. 

Luodaan ADSI Editoria käyttäen AD:lle uusi container ryhmä nimeltään System Manage-

ment, jonka oikeuksiin lisätään meidän TESTConfigMGR palvelimelle täydet oikeudet 

kaikkiin kansioihin (Kuvat 6 ja 7). Containeria käytetään SCCM:n ja AD:n välisiin julkaisui-

hin. Tämä lisäys tehdään yleensä scheman laajennuksen jälkeen. (Microsoft, 2019)  

 

Kuva 6. Containerin luonti ADSI-Editorin avulla. 

 

Kuva 7. Oikeuksien lisääminen TestConfigMGR tietokoneelle. 

Yleensä testiympäristössä voi huoletta pitää kaikki palomuurit auki, jotta varmistutaan että 

saadaan ympäristö toimimaan. Tässä tapauksessa kuitenkin tehdään tarvittavat port-

tiavaukset domain controllerille käyttämällä komentoikkunaa (Kuva 8). 
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Kuva 8. Tarvittavien palomuuriasetuksien tekeminen komentoikkunasta. 

Luodaan AD:lle seuraavat palvelutunnukset: 

 SQL-palvelinpalvelutili - SCCM-SQLService 

 SCCM-verkkotunnus - SCCM-NAA 

 Toimialueen käyttäjätili käytettäväksi SCCM-asiakas puolen push-asennuksissa - 

SCCM-ClientPush 

 Toimialueen käyttäjätili käytettäväksi raportointipalveluiden kanssa - SCCM-SQL-

Reporting 

 Toimialueryhmä, joka sisältää kaikki hierarkiaryhmän SCCM-palvelimet - SCCM-

SiteServers 

Sitten siirrytään TESTConfigMGR palvelimelle ja asennetaan PowerShell-ohjelmalla muu-

tamat Windowsin ominaisuudet, joita SCCM tarvitsee toimiakseen (Kuva 9). Osa toimin-

noista on jo valmiiksi asennettuna, joten saadaan poistumiskoodi NoChangeNeeded. 

Asennetaan samalla verkosta Microsoft Report Viewer, jota käytetään tulevaisuudessa 

SQL-tietokantojen tarkasteluun. 
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Kuva 9. Asennetaan Powershell-ohjelmalla Windowsin työkaluja. Alhaalla näkyy sinisellä 

pohjalla asennuksen tila. 

Seuraavaksi vuorossa on tärkeä työkalu Windows ADK eli Windows Assessment and 

Deployment Kit. Tämä paketti täytyy aina uudelleen asentaa, kun SCCM versiota päivite-

tään tulevaisuudessa. Kokonainen paketti sisältää paljon erilaisia työkaluja, mutta me tar-

vitsemme tässä vaiheessa vain kolmea niistä. Deployment Tools mahdollistaa käyttöjär-

jestelmien suurialaisen jakelun. Windowsin esiasennusympäristö (Windows PE). Windows 

PE on minimalisoitu käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu valmistelemaan tietokonetta 

Windowsin asennusta ja huoltoa varten. Käyttäjän tilan siirtotyökalu (USMT). USMT on 

komentosarjatyökalu, jonka avulla voidaan siirtää käyttäjätietoja edellisestä Windows-

asennuksesta uuteen Windows-asennukseen. Asennettaessa valitaan oletus asennus-

polku ja kyselyyn siitä, halutaanko osallistua anonyymisti kyselyyn, vastataan ei. Valitaan 

kuvan (Kuva 10) mukaiset paketit. (Microsoft, 2018) 

 

Kuva 10. Microsoft ADK for Windows 10 -asennuksen valinnat. 
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Hypätään takaisin AD palvelimelle ja avataan Active Directory Users and Computers 

(ADUC) lisätään SCCM-Siteservers ryhmä AD:n System kansion oikeuksiin täysillä oi-

keuksilla. System kansioryhmää ei näy oletuksena, vaan se täytyy laittaa lisäasetuksista 

näkyviin (Kuva 11). Käydään myös lisäämässä TESTConfigMGR palvelimella paikallisiin 

administratoreihin SCCM-Siteservers ryhmä ja erillinen SCCM ylläpitäjille tarkoitettu 

ryhmä (Kuva 12). Tämän jälkeen päivitetään TESTConfigMGR palvelin Windows Update 

Servicen kautta ja sitten olemme valmiita asentamaan SQL Serverin. 

 

Kuva 11. System-kansion luvitus. 

 

Kuva 12. Palvelimen paikallisen Administrator-ryhmän muutokset. 
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4.3 SQL-Serverin asennus 

 

Aloitetaan sulkemalla palvelin, jotta voidaan lisätä uusi virtuaalinen kovalevy SQL:n tieto-

kantaa varten. Yleensä SQL-tietokanta saattaa sijaita erillisellä palvelimella tai ripoteltuna 

useille palvelimille, mutta tässä tapauksessa luodaan sitä varten vain oma levy. Kun pal-

velin on sammutettu, avataan Testconfigmgr:in asetukset. Valitaan levyjen kohdalta va-

linta uusi levy (Kuva 13). Levy tyypiksi valitaan Vhdx ja tehdään siitä dynaamisesti laaje-

neva levy nimeltään HD02. Dynaaminen levy tarkoittaa sitä, että vaikka levyn kooksi tässä 

valittaisiin mitä tahansa, niin todellisuudessa levy käyttää ainoastaan sinne asetetun datan 

määrän verran tilaa ja tuo levy jatkaa laajentumistaan tuohon asetettuun kapasiteettiin 

asti.  

 

Kuva 13. Kovalevyn lisäys Hyper-V:stä. 

Lisäyksen jälkeen käynnistetään palvelin ja siirrytään tekemään levyn käyttöönotto Test-

ConfigMGR-palvelimella Computer Managementissa. Käyttämättömän levyn kohdalla vali-

taan hiiren oikealla painikkeella New Simple Volume, joka avaa asennusvelhon, jota seu-

rataan ja valitaan levyn kirjaimeksi D. Nimetään Volume Label DATABASE:ksi ja pääte-

tään asennusvelho. Levy on nyt käytettävissä (Kuva 14). 
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Kuva 14. Levyn laajentaminen Windowsissa. 

Aloitetaan SQL-Serverin asennus (Kuva 15). 

 

Kuva 15. SQL-Serverin asennuksen aloitus. 

Asennus valikko aukeaa, josta valitsemme kohdan Installation ja New SQL Server Stand-

Alone Installation (Kuva 16). Asennetaan taas arviointi versio, eli ilman lisenssiavainta. 

Hyväksytään ehdot ja palvelut. Laitetaan rasti kohtaan Use Microsoft Update to Check for 

Updates (Kuva 17). 



19 

 

Kuva 16. SQL-Server Installation Center aukeaa, kun aloitetaan asennus. Tästä näky-

mästä valitaan halutut toimenpiteet. 

 

Kuva 17. Käytetään Microsoft Updatea päivityksiin. 

Seuraavassa kohdassa ajetaan tarkistus, että asennuksen pystyy tekemään tähän palveli-

meen (Kuva 18). Tarkistus menee läpi, koska tarvittavat toimenpiteet on tehty aiemmissa 

vaiheissa. Ainoa varoitus tulee palomuurista, koska palomuuri on päällä. Tämän varoituk-

sen tarkoituksena on muistuttaa, että tarvittavat portit on avattava, jotta tietokanta toimii 

oikein. Nuo muutokset teimme jo aiemmin, joten tästä varoituksesta ei tarvitse välittää. 
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Kuva 18. Vaatimusten tarkistus ennen SQL-server asennusta. 

Onnistuneen tarkistuksen jälkeen asennusvelho kyselee, mihin tietokanta asennetaan ja 

mitä toimintoja halutaan asentaa. Valitaan Database Engine Services ja vaihdetaan ole-

tusasennuspolusta C:\ meidän aiemmin luomaan uuteen levyyn D:\ (Kuva 19). 

 

Kuva 19. Asennuspolkujen asettaminen ja ominaisuuksien valinta. 

Seuraavaksi valitaan Instance Configuration kohdassa valinta Default Instance ja varmis-

tetaan vielä, että asennus on menossa nyt oikeaan sijaintiin eli D-levylle. Server Configu-

ration kohdassa asetetaan SQL Server Agentiksi aiemmin luomamme SCCM-SQLService 
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käyttäjätunnus ja tunnuksen salasana, sekä asetetaan se käynnistymään automaattisesti. 

Samat asetukset myös seuraavaan kohtaan SQL Server Database Engine. SQL Server 

Browserin voi jättää disabled tilaan (Kuva 20). 

 

Kuva 20. SQL Server asetukset. Tilien määritys. 

Database Engine Configuration kohdassa määritetään autentikointitavaksi Windows Aut-

hentication ja lisätään SQL Server Admin ryhmä, jolla on kaikki oikeudet tietokantoihin 

(Kuva 21). 

 

Kuva 21. Määritellään tietokantoihin autentikointitapa ja tietokantojen adminit. 
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Hypätään Data Directories välilehdelle, jossa määritellään eri tapahtuma lokien sijainnit. 

Tässä ratkaisussa nämä kaikki tulevat sijaitsemaan D-levyllä, mutta todellisuudessa nämä 

kannattaisi ehdottomasti ripotella eri levyille, jotta niitä on helpompi tutkia tarvittaessa ja 

niiden mahdollinen siirto on myös helpompaa. Tässä tapauksessa kuitenkin on yksinker-

taisempaa vaan käyttää samaa sijaintia (Kuva 22). 

 

Kuva 22. Lokitiedostojen sijaintien määritys 

Seuraavaksi vielä TempDB välilehti, jossa määritellään väliaikaistiedostojen sijainnit ja nii-

den aloitus koot (Kuva 23). 

 

Kuva 23. Väliaikaistiedostojen määritys. 
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Seuraavana voidaankin laittaa asennus siihen tilaan, että se lähtee asentamaan SQL Ser-

veriä. Asennus kestää jonkin aikaa ja asennuksen päätyttyä painetaan sulje (Kuva 24). 

 

Kuva 24. SQL Server asennus on valmis. 

Asennetaan seuraavaksi SQL Server Management Studio. Valitaan saman asennuspake-

tin sisältä SQL Server Management Tools, jota painamalla aukeaa verkkoselain, josta voi 

ladata kyseisen paketin. Asennetaan D-levylle (Kuva 25). 

 

Kuva 25. SQL Server Management Studion asentuu helposti valitsemalla seuraavaa. 
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Asennetaan samalla tavalla SQL Reporting Services, kun asennettiin aiempi Management 

Studio. Asennetaan SQL Reporting Services valitsemalla se kohdasta install SQL Server 

Data Tools. Linkki avaa verkkoselaimen, josta ladataan asennuspaketti. Paketissa on va-

littavissa useita työkaluja, mutta valitaan vain SQL Server Reporting Services ja asenne-

taan se. Tässä asennuksessa kestää jonkun aikaa. 

Ladataan ja asennetaan SQL Serverin kumulatiivinen päivitys. Tällä hetkellä tuorein ver-

sio on CU22. Ladataan asennuspaketti Microsoftin sivuilta. Aloitetaan asennus ja hyväk-

sytään lisenssi termit ja tietosuojalausunto. Asennus ohjelma etsii asennettua SQL serve-

ritietoja ja jatkaa sitten eteenpäin löydettyään sen. Kumulatiivinen päivitys ei vaadi uudel-

leen käynnistämistä (Kuva 26 ja 27). 

 

Kuva 26. SQL Server päivitys. 

 

Kuva 27. SQL Server päivityksen onnistuminen. 
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Seuraavaksi rekisteröidään Service Principal Name (SPN). SPN on osa kerberoksen kes-

kinäistä todennusta. Periaatteessa sen tarkoituksena on vahvistaa clientin ja palvelunväli-

nen kommunikointi. Jos SQL Server -palvelutili on asetettu paikalliseksi järjestelmätiliksi, 

SQL Server pystyy rekisteröimään SPN:n automaattisesti kyseisen järjestelmän tietoko-

netilille. Jos palvelutili on asetettu toimialueen jäseneksi, kuten tässä tapauksessa on, 

SPN on määritettävä manuaalisesti, koska toimialueen käyttäjätileillä ei ole lupaa päivittää 

omia SPN-tiedostojaan. Ajetaan seuraavat komennot Domain Admin tilillä: admin-teemu 

(Kuva 28). 

setspn -A MSSQLSvc/TESTConfigMGR.ad.browser.com:1433 ad.browser.com\admin-

teemu 

setspn -A MSSQLSvc/TESTConfigMGR:1433 ad.browser.com\adminteemu 

Rekisteröinnin onnistumisen voi kokeilla komennolla: 

setspn -L ad.browser.com\adminteemu 

 

Kuva 28. SPN määritys. 

Määritellään SQL Serverin muistin käytön rajat. Avataan SQL Server Management Studio, 

joka asennettiin aiemmin. Käynnistyskuvake ssms.exe löytyy sijainnista sijainnista C:\Pro-

gram Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18\Common7\IDE 

 

Kuva 29. SQL Server Management Studion päänäkymä 
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Säädetään minimi ja maksimi muistimäärät, joita SQL Server voi käyttää resursseina. 

Tämä testipalvelin on suorituskyvyltään aika heikohko, joten nämä määrät ovat aika mität-

tömiä tässä tapauksessa laitetaan minimiin 4000MB ja maksimiin 7000MB (Kuvat 30 ja 

31). 

 

Kuva 30. Muistiasetuksien avaus. 

 

Kuva 31. Asetuksien määritys. 
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4.4 Tietokannan luonti 

SCCM asennus luo valmiin tietokannan. Automaattisesti luotu tietokanta ei ole optimoitu, 

eikä mitoitettu palvelimen resurssien mukaan oikein. Luodaan tietokanta käsin itse, jotta 

voidaan varmistua, että se on oikein tehty. 

Käytetään tietokannan luonnissa avuksi laskuria, jolla mitataan tarvittavien resurssien 

määrää. (Kent Agerlund, 2012) 

Täytetään Kuvan sinisiin arvokenttiin oman ympäristön tiedot. Tässä tapauksessa kuvitel-

laan, että tässä ympäristössä tulisi olemaan 150 päätelaitetta. Prosessoreita on neljä ja 

coreja neljä. Muistia meidän TestConfigMGR palvelimella on 8000Mt (Kuva 32). 

 

Kuva 32. Excel taulukkoon rakennettu laskuri, jolla näkee helposti tarvittavat resurssien 

määrät. 

Sijoitetaan saadut arvot tietokannan luonti skriptiin ja muutetaan skriptin nimi kenttään kol-

mikirjaiminen Site Code, jota halutaan käytettävän jatkossa SCCM:ssä. Määritellään se 

tähän ympäristöön nimellä LAB. Varmistetaan, että lokitiedostot tallentuvat niille tarkoitet-

tuihin paikkoihin. Kuten aiemmin on mainittu, olisi näiden tietojen hyvä olla eri levyillä. Pie-

nen Client määrän, 150, vuoksi nämä tietokantojen koot jäävät aika pieniksi. Luodaan 

skripti ja suoritetaan se painamalla Execute. (Kuva 33). 
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USE master 

CREATE DATABASE CM_LAB 

ON 

( NAME = CM_LAB_1,FILENAME = 'D:\SQL_Database\CM_LAB_1.mdf',SIZE = 1468, 

MAXSIZE = Unlimited, FILEGROWTH = 2495) 

LOG ON 

( NAME = LAB_log, FILENAME = 'D:\SQL_Logs\CM_LAB.ldf', SIZE = 1937, MAXSIZE = 

1937, FILEGROWTH = 512) 

ALTER DATABASE CM_LAB 

ADD FILE ( NAME = CM_LAB_2, FILENAME = 'D:\SQL_Database\CM_LAB_2.mdf', SIZE 

= 7560, MAXSIZE = Unlimited, FILEGROWTH = 2495) 

 

 

Kuva 33. Tietokannan luonti. 

Ilmoittaa että komennot suoritettu onnistuneesti. Tarkastellaan muodostunutta tietokantaa. 

Painetaan päivitä näkymä painiketta, kun tietokantaa ei heti näy (Kuva 34). Painetaan hii-

ren oikealla painikkeella tietokannan kohdalta ja valitaan Properties ja tarkastetaan että 

SQL Collation on SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. 
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Kuva 34. Valmistuneen tietokannan tarkastelu. 

Varmistetaan vielä Files välilehdellä, että siellä olevat tiedot ovat tallentuneet oikein (Kuva 

35). Muutetaan vielä tietokannan omistajaksi SA, koska oletuksena omistajaksi tulee kan-

nan tekijä. Jos jokin asetus on väärä, täytyy tarkastaa luontiskripti uudelleen poistaa pilal-

lemennyt tietokanta ja ajaa uudelleen korjattu. 

 

 

 

Kuva 35. Valmistuneen tietokannan tarkastelu. 
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Määritellään seuraavaksi TempDB koko aiemmin käyttämän excelin arvojen mukaan 

(Kuva 36). Tarkastetaan Executen jälkeen taas muutokset. 

use master 

go 

alter database tempdb modify file (name='tempdev', file-

name='D:\SQL_Logs\tempDB.MDF', SIZE= 1761, MAXSIZE = Unlimited, FILEGROWTH 

= 512) 

go 

alter database tempdb modify file (name='templog', filename='D:\SQL_Logs\tem-

plog.LDF', SIZE= 881, MAXSIZE = Unlimited, FILEGROWTH = 512) 

go 

 

Kuva 36. TempDB koon määritykset. 

4.4.1 SQL yhteyden toimivuuden tarkistus 

Tarkastetaan, että SQL yhteys toimii. Avataan SQL Server Configuration Manager. Se lö-

ytyy helpoiten Computer Managementin alta kohdasta Services and Applications. Sieltä 

avataan SQL server Network Configuration / Protocols for MSSQLServer. Oikeasta pa-

neelista valitaan TCP/IP ja sitten Properties ja lopuksi Protocol välilehti. 

Asetukset pitää asettaa kuten kuvassa (Kuva 37). 
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Kuva 37. TCP/IP Asetukset. 

Seuraavaksi samasta paikasta IP Addresses kohtaan vaihdetaan asetukset kuten ku-

vassa (Kuva 38). Muutosten jälkeen pitää käynnistää SQL Server Service uudelleen. Se 

tehdään painamalla WIN+R. Kirjoittamalla kenttään Services.msc ja suorita. Etsitään lis-

talta SQL Server Service ja hiiren oikealla painikkeella valitaan Restart. 

 

Kuva 38. IP1 kohdassa pitäisi olla palvelimen IP-osoite ja Enabled. 
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4.5 SCCM asennus 

Itse SCCM asennus on aika suoraviivainen, kun kaikki esivalmistelut on tehty. Aloitetaan 

tekemällä tarkistus, että järjestelmä on valmis SCCM:ää varten. Käytännössä seuraava 

työkalu tarkistaa, että kaikki tässä käydyt työvaiheet on tehty, eikä suostu asentamaan 

ConfigMgr:ää ennen kuin valmistelut on tehty. SCCM asennus ISO-tiedostosta käynniste-

tään komentoikkunassa prereqchk.exe /AdminUI vivulla (Kuva 39). 

 

Kuva 39. Kaikki vaaditut esitoimenpiteet on tehty. 

Aloitetaan ConfigMGR asennus valitsemalla SCCM asennuspaketista splash.hta. Valitaan 

valinta Install (Kuva 40). Valitaan arviointiversio (Kuva 41). Hyväksytään tietosuojalausun-

not ja lisenssien termit (Kuva 42).  

 

Kuva 40. SCCM asennuksen aloitus. 
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Kuva 41. Lisenssin tiedot 

 

 

Kuva 42. Hyväksytään tietosuojalausunnot ja lisenssien termit. 

Valitaan väliaikaistiedostojen tallennus paikaksi C:\Temp. Tämän jälkeen asennusvelho 

lataa verkosta sisältöä ja asentelee apuohjelmia (Kuva 43). 
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Kuva 43. Asennusvelho lataa ja varmentaa komponentteja. 

Seuraavaksi asetetaan kieleksi englanti ja seuraavassa ruudussa valitaan ConfigMgr 

Client:in kielisyydet. Valitaan kielisyydeksi tässä vaiheessa englanti. Tähän voi valites-

saan lisätä myöhemmin kieliä ajamalla tämä sama asennus ohjelma uudelleen Site Main-

tenance moodilla. Site and Installation Settings ruudussa syötetään Site Code. Laitetaan 

se sama kolmikirjaiminen nimi, mitä käytettiin tietokantaa luotaessa eli LAB. Site Coden 

tulee olla uniikki ympäristön sisällä eli saman nimistä ympäristöä ei voitaisi enää luoda. 

Seuraavaksi valitaan Site Name. Tämä nimi näkyy aina ConfigMgrää avatessa, joten ni-

men tulisi olla paikkaa kuvaava. Tässä ympäristössä se on LAB – Mukkula (Kuva 44). 

 

Kuva 44. Siten nimeäminen. 
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Valitaan seuraavassa ikkunassa Install the Primary Site as a Stand-Alone Site, koska 

tämä on ympäristön ensimmäinen Site (Kuva 45). 

  

Kuva 45. Tehdään ensimmäinen Primary Site. 

Seuraavassa ikkunassa määriteltäisiin SQL serverin nimi, jos se olisi jossain muualla 

asennettuna kuin tässä paikallisessa palvelimessa. Tässä tapauksessa SQL Server on 

samalla serverillä, joten nimeksi tulee tämä palvelin. Database nimi kohtaan aiemmin luo-

mamme tietokannan nimi ja Instance Name jätetään tyhjäksi. Samoin Service Broker Port-

tiin ei kosketa (Kuva 46). 

 

Kuva 46. SQL palvelimen osoitus. 
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Seuraavaksi ohjataan lokitiedot menemään SQL kansioiden alle D-levylle. Jätetään SMS-

Provider oletusarvoon eli paikalliseen palvelimeen. Seuraavaksi määritellään käytetäänkö 

yhteyksiin http:ta vai https:ää. Käytämme tässä vaiheessa vielä http protokollaa, joten jä-

tämme sen valituksi. Tämän voi myöhemmin muuttaa mikäli haluaa liikenteen salausta 

parantaa ympäristössä (Kuva 47). 

 

Kuva 47. Protokollan valinta. 

Katsotaan että Site System Roles kohdassa on valittuna valinnat Install a management 

point ja Install a distribution point ja niiden kohteena paikallinen palvelin. Service Connec-

tion Point Setupiin voidaan jättää ruksi ”Yes, let’s get connected” -kohtaan, sillä roolin 

avulla käyttöönotto voi ladata päivityksiä ja uusia ominaisuuksia. Lopuksi saadaan yhteen-

veto asetuksista, josta etenemällä asennusvelho suorittaa vielä kerran tarkistuksen, että 

kaikki toiminnallisuudet ovat kunnossa ja alkaa sitten asentamaan SCCM:ää (Kuva 48). 

 

Kuva 48. Asennus alkaa. Asennuksessa kestää riippuen ympäristöstä ja suorituskyvystä 

noi 20 minuutista puoleentoista tuntiin. 
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Asennusta voi seurata valitsemalla View log painikkeesta tai avaamalla con-

figmgrsetup.log tiedoston c:\ levyltä. Tässä tapauksessa asennuksessa kesti 48 minuuttia. 

Asennuksen jälkeen suljetaan asennusvelho, mutta ei avata ConfigMGR konsolia vielä, 

vaan avataan komentoikkuna. Ajetaan sijainnista C:\SC_Con-

figmgr_SCEP_1606\SMSSETUP\TOOLS cmtrace.exe. Ladataan vielä selaimella System 

Center 2012 R2 Configuration Manager Toolkit, joka sisältää hyödyllisiä työkaluja viansel-

vitystilanteita varten. 
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5 YHTEENVETO 

Tässä valmistui käyttövalmis SCCM ympäristö. Itse Configuration Managerin asennus on 

pieni osa tätä kokonaisuutta, mutta kaikki esivalmistelut, joita se vaatii toimiakseen vie ai-

kaa. Kokonaisuudessaan itselläni tähän kului noin 10 tuntia, joista suurin osa ajasta meni 

latausten ja asennusten odotteluun. Muutaman asennusvirheen tein, joiden peruminen vei 

myös aikaa. Esimerkiksi asensin aluksi väärän ADK-version, jonka vuoksi SCCM:n tarkas-

tus ei aluksi mennyt läpi. Näitä asennuksia voi tehdä jälkeenkin päin ja järjestyksellä ei si-

nänsä ole merkitystä, joten ongelmien korjaus on mahdollista ilman, että aloittaa alusta. 

Internetistä löytyy paljon erilaisia tapoja lähestyä tätä asennusta, mutta mielestäni tämä 

käyttämäni lähestyminen on lähimpänä Microsoftin suositusta. Microsoftin sivuilta on mah-

dollista ladata valmis laboratorio ympäristö, jonka pystytyksen sanotaan olevan helppoa ja 

nopeaa. Tuolla ympäristöllä pitäisi onnistua myös SCCM ympäristön nopea kokeilu. On-

gelma tuon valmiin ympäristön käytössä tosin on se, että se ei todennäköisesti vastaa yh-

tään oikeaa tuotantoympäristöä. Tämän tekemäni asennuksen saa seuraavalla kerralla 

onnistumaan paljon nopeammin, kun päivittää käytettävät palvelin ISO-tiedostot ajan ta-

salle, jolloin palvelimia ei tarvitse erikseen päivittää Windows Update:n kautta. Lisäksi 

kaikki tarvittavat ohjelmistot voisi ladata suoraan yhteen pakettiin, josta niiden asentami-

nen olisi helpompaa. 

SCCM on sen verta vanha teknologia, että harva järjestelmäasiantuntija joutuu koskaan 

asentamaan sitä alusta asti. Lähes poikkeuksetta toimenpiteet ovat aina olemassa olevan 

ympäristön päivittämistä tai yhdistämistä pilvipohjaisiin teknologioihin. 

Tästä pisteestä eteenpäin alkaa itse ympäristön konfigurointi sellaiseksi, kun sen haluaa 

tehdä. Aloitin itse jatkamaan tätä ympäristöä luomalla sinne ajuripaketit Hewlett Packard 

kannettaviin laitteisiin, joita joissain asiakasympäristöissä on käytössä. Tarkoituksena on 

luoda mahdollisimman helppo ja käyttäjälle mukava uuden laitteen käyttöönotto. Koneen 

liittyessä verkkoon saa se valmiiksi kaikki ajantasaiset ajurit, ohjelmistot ja koneen käyttö-

liittymä mukautetaan organisaation säädöksien mukaiseksi. Tätä itse SCCM ympäristöä 

voisi viedä eteenpäin ja liittää se Azureen ja sitä kautta Intune ympäristöön, jolloin siitä pu-

huttaisiin Co-Managementina eli yhteishallintana. Yhteishallinta on ensisijainen tapa liittää 

Configuration Manager asennus Microsoftin 365-pilveen. Sen avulla saataisiin käyttöön 

paljon hyödyllisiä ominaisuuksia. Yhteishallinnan avulla voitaisiin hallita kaikkia Windows 

10-laitteita sekä Configuration Managerin, että Microsoft Intunen avulla (Kuva 49). 
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Kuva 49. Nykyaikainen hallintamalli, jossa kaikki teknologiat toimivat yhdessä. (Microsoft 

Docs, 2020) 
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