
LÄPINÄKYVYYTTÄ 
JA HALLINTAA 

– Pinja hallinnoi yksityisiä pilviään
Ficolo Cloud Management Platformilla

Pinja uudisti yksityisen pilven palvelunsa siirtämällä ne Ficolon ylläpitämään colocation 

konesaliin. Samalla Pinja sai käyttöönsä Ficolo Cloud Management Platformin, joka on  

kokonaisvaltainen järjestelmä hybridi- ja monipilviympäristöjen hallintaan. Sen myötä  

Pinja saavutti läpinäkyvyyden omaan yksityiseen pilveensä. 

Pinja on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jolla on 

asiakkaita kolmessakymmenessä maassa. Pinja 

tarjoaa asiakkailleen ohjelmistoja SaaS palveluna 

sekä on asiakkaiden digitalisaatiokumppani  

tuottaen mm. ohjelmistokehityksen, tiedolla  

johtamisen, pilvipalveluiden, IT palveluiden ja  

service desk palveluita. Pinjan pääkonttori ja  

palveluiden tuotanto on Suomessa. 

Tärkeän osan Pinjan pilvipalvelutarjoamasta 

muodostaa Ficolon kanssa yhdessä tuotettavat 

WS.IaaS- (Wholesale Infrastructure as a Service) 

ja yksityiset pilvipalvelut (private cloud). Näitä  

ympäristöjä ja niissä toimivia asiakkaita Pinja  

hallinnoi Ficolon Cloud Management Platformin 

(CMP) avulla. 

”CMP:n avulla voimme 

tarjota myös hallinnol- 

lisille ja liiketoiminnalli-

sille rooleille näkyvyyden 

hallittavaan ympäristöön 

sekä kapasiteetin  

käyttöön.”
Jari Alamaa, Service Manager, Cloud Services, Pinja
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Ficolo Cloud Management Platform on kokonais-

valtainen ratkaisu hybridi- ja monipilviympäristöjen 

hallintaan, joka perustuu Morpheus Datan palkit-

tuun teknologiaan ja joka soveltuu sekä yrityksen 

sisäiseen käyttöön että palveluntarjoajille asiakas-

ympäristöjen hallintaan. 

CMP mahdollistaa monipilviympäristön operoinnin, 

orkestroinnin ja optimoinnin yhdellä ratkaisulla. 

Ficolo Cloud Management Platformin avulla:

• Saavutetaan läpinäkyvyys monipilviympäristöön.

• Hoidetaan kaikki monipilviympäristön hallintaan

liittyvät tehtävät turvallisesti yhdellä työkalulla.

• Voidaan rakentaa ja operoida omaa tai asiakkaille

tarjottavaa yksityistä pilveä tehokkaasti ja läpi- 

näkyvästi hyödyntäen valmiita integraatioita ja

itse luotuja kirjastoja.

• Voidaan automatisoida rutiininomaisia tehtäviä

ja työnkulkuja CMP:n sisällä ja integraatioiden

kautta.

• Hallitaan sovellusten ja ympäristöjen koko

elinkaarta.

• Julkaistaan sovelluksia joustavasti ja nopeasti

mihin tahansa pilveen.

• Seurataan resurssien käyttöä ja optimoidaan

kuluja – CMP tekee jopa resurssien käyttöön

perustuvia suosituksia kulujen vähentämiseksi.

CMP tukee kaikkia julkisen pilven palveluita ja 

kattavasti eri yksityisen pilven ratkaisuja, ja käyt-

täjä voi varmistaa saavansa aina parhaan hyödyn 

monipilviympäristöstään ilman huolta pilviloukusta 

(cloud-lock). 

FICOLO CLOUD MANAGEMENT PLATFORM – KOKONAISVALTAISTA 
HALLINTAA YKSITYIS-, HYBRIDI- JA MONIPILVIYMPÄRISTÖIHIN

”Uskon, että Cloud  

Management Platformin 

käyttö tulee jatkossa  

ohjaamaan tekemistämme 

enemmän määrämittai-

seen, ja siten tehokkaam-

paan, suuntaan.”
Jari Alamaa, Service Manager, Cloud Services, Pinja

PINJAN JA FICOLON  
YHTEISTYÖN TAUSTAT

Pinjan ja Ficolon välinen yhteistyö alkoi vuonna 

2019, kun Ficolo ja Pinja sopivat yhteistyöstä  

konesaliliiketoiminnassa, jonka myötä Pinja alkoi 

toimittaa yksityisen pilven palveluja Ficolon  

konesalista, joka on sertifioidusti hiilineutraali. 
Samalla Pinja luopui omasta konesalistaan ja 

sen hallinnointiin käytetyistä aiemmista 
ratkaisuista.

”Omasta konesalista luopuminen antaa meille 

mahdollisuuden kehittää monipuolisempia  

palveluita, jotka ovat lähempänä asiakkaan  
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Pinja tarjoaa Ficolon ylläpitämästä konesalista 

asiakkailleen dedikoitua yksityisen pilven  

kapasiteettia ja jaettua WS.IaaS (Wholesale  

Infrastructure as a Service) -pilvikapasiteettia. 

Tämän kokonaisuutta Pinja hallinnoi Ficolo  

Cloud Management Platformin avulla.

Aiemmin omaa konesalia hallinnoitiin erillisillä 

työkaluilla, mutta CMP on korvannut ne kaikki.  

Samalla CMP toi mukanaan uusia  kerroksia 

yksityisen pilven kapasiteetin hallintaan. CMP:tä 

eivät käytä ainoastaan Pinjan tekniset 

asiantuntijat, vaan sitä hyödynnetään myös hallin-

nollisiin ja liiketoiminnallisiin tarpeisiin. 

CLOUD MANAGEMENT  
PLATFORM PALVELEE  

ASIANTUNTIJOIDEN LISÄKSI 

LIIKETOIMINTAA

CLOUD MANAGEMENT  
PLATFORMIN KÄYTÖSTÄ 

ODOTETAAN VIELÄ  

SUUREMPIA HYÖTYJÄ  

TULEVAISUUDESSA

liiketoimintaa. Yhteistyö Ficolon kanssa auttaa 

osaltaan meitä fokusoimaan osaamisen kehittä-

mistä ja saimme luotettavan ja osaavan 

kumppanin huolehtimaan teknisestä 

toimintaympäristöstä.  Samalla saimme 

pilviympäristöjen hallintaan tehokkaan

kokonaisratkaisun (CMP), joka korvasi useita 

aiemmin käyttämiämme erillistyökaluja  

ja joka mahdollistaa toimintamme sekä palve- 

lujemme kehittämisen”, sanoo Tuomas Lassila,  

VP Pinja Service Operations.

Pinjan Cloud Services -tiimiä johtava Jari Alamaa 

kertoo, että suurin muutos on ollut läpinäkyvyy-

den parantuminen.    

”CMP:n käyttöönotto toi meille paljon uusia  

mahdollisuuksia. Muutos aiempaan oli suuri,  

sillä meillä ei ennen ollut näkyvyyttä esimerkiksi 

siihen, kuinka paljon Pinjan eri SaaS-palveluille  

oli allokoitu kapasiteettia, mutta nyt saamme  

siitä yksityiskohtaisia raportteja. Tämän myötä  

pystymme tarkemmin kohdistamaan kulut käytön 

mukaan. Sama pätee myös jaettuun WS.IaaS  

-kapasiteettiin”, Alamaa kertoo.

”CMP:n avulla voimme tarjota myös hallinnollisille 

ja liiketoiminnallisille rooleille näkyvyyden hallit-

tavaan ympäristöön sekä kapasiteetin käyttöön. 

Tämä kattava raportointi antaa välineet palve- 

lujen ja ympäristön kehittämiseen – niin meille kuin 

asiakkaillekin. Tulevaisuudessa aiomme kehittää 

tämän ympärille automaatioita esimerkiksi lasku-

tukseen”, Alamaa jatkaa.

yhteyksiä muihin sovelluksiin, jolloin sen rapor-

toimasta tiedosta on mahdollista luoda auto-

maatioita esimerkiksi laskutukseen tai erillisiin 

BI-ratkaisuihin.   

Koska CMP mahdollistaa erilaisten näkymien  

ja eritasoisten oikeuksien luomisen, on entistä 

laajemmalle käyttäjäryhmälle voitu antaa näky-

vyys Pinjan tuotantoympäristöihin ja raportteihin 

ilman huolta ympäristön vaarantumisesta.

Vielä suurempia liiketoiminnallisia hyötyjä on 

odotettavissa, sillä kokonaisvaltainen monipilven 

hallintajärjestelmä mahdollistaa paljon sellaista, 

johon ei aiemmin pystytty.

Pinjan organisaatiossa CMP:n hyödyntäminen  

on vasta alkutekijöissään, mutta sen potentiaali  

on tunnistettu. CMP:n avulla yritys saa hyödyllistä 

ja tarkkaan kohdennettua tietoa kapasiteetin  

kulutuksesta. CMP:stä on myös helppo luoda 
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”Uskon, että Cloud Management Platformin  

käyttö tulee jatkossa ohjaamaan tekemistämme 

enemmän määrämittaiseen, ja siten tehokkaam-

paan, suuntaan. Lisäksi meidän on mahdollista 

kehittää asiakkaille tarjottavia palveluitamme 

automaatioiden kautta tai esimerkiksi tarjoamalla 

asiakkaidemme koko monipilviympäristön hallin-

nointia suoraan CMP:stä”, Alamaa visioi.


