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Kyselyn tausta

o Enfo toteutti Tivin CIO 2018 -tapahtumassa kyselyn, jossa kartoitettiin suomalaisyritysten pilvipalveluiden 

käyttöä ja niihin liittyviä kyvykkyyksiä. Kysely uusittiin vuoden 2020 alkupuolella, jolloin se kohdennettiin 

Enfon nykyasiakkaille.

o Vastaajat edustavat keskisuurten tai suurten suomalaisyritysten ja -organisaatioiden IT-päättäjiä

o Kyselyn uusiminen tarjosi mahdollisuuden tarkastella pilvimaturiteetin kehittymistä kahden vuoden aikana

o Kyselyn tuloksista on tehty tarkempi analyysi, johon voit tutustua Enfon blogissa
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https://www.enfo.fi/blogi/julkinen-pilvi-pilvimaturiteetin-kehittyminen-vuosien-2018-ja-2020-valilla
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Mitä seuraavista ratkaisuista tai järjestelmistä organisaatiossanne ajetaan julkisissa 
pilvipalveluissa?

2020 2018
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Pyrimme ensisijaisesti hyödyntämään SaaS- tai PaaS-ratkaisuja

Pilvipalveluiden kuluja on verrattu perinteiseen palvelumalliin

Pilvipalvelut ovat osana liiketoiminta- tai IT-strategiaa

Tiedämme, miten organisaatiomme hyödyntää pilvipalveluita

Palveluissamme on keskitetty identiteetinhallinta

Organisaation ja palvelutoimittajien pilvipalveluosaaminen on kartoitettu

Pilviympäristöjen hallinta- ja raportointiympäristöt on standardisoitu

Verkkoarkkitehtuuri on optimoitu pilvipalveluiden hyödyntämistä varten

Organisaatiostamme löytyy pilviarkkitehdin rooli

Pilvipalveluidemme kulu- ja kapasiteettioptimointi on automatisoitu

Pilvipalveluiden käytölle löytyy sopimusmallit ja reunaehdot

Palvelukohtaiset poistumisstrategiat on kirjattu

Organisaatiossamme toteutuvat seuraavat väittämät:

2018 2020

*Vuoden 2018 kyselyssä ei ollut tarjolla vastausvaihtoehtoa: Pyrimme ensisijaisesti hyödyntämään SaaS- tai PaaS-ratkaisuja
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Hybridipalvelu, joka toimii saumattomasti pilven ja perinteisen mallin välillä

Oma tiimi tai kumppani pilvipalveluiden operointiin

Ajantasainen rekisteri käytössä olevista pilvipalveluista ja -kumppaneista

Multicloud (rinnakkaisten pilvipalvelutarjoajien) -hallintamalli

Kirjattu pilvihallintamalli tai -politiikka

Valmiita käyttöönottomalleja erilaisten liiketoimintatarpeiden digitalisoimiseksi
pilveen

Pilvipohjainen, pilven hyödyntämistä varten optimoitu identiteetinhallinta

Säännölliset koulutukset koko organisaatiolle pilvipalveluiden hyödyntämiseen
liittyen

Käytössämme on:

2018 2020

*Vuoden 2018 kyselyssä ei ollut tarjolla vastausvaihtoehtoja: Oma tiimi tai kumppani pilvipalveluiden operointiin / Kirjattu 

pilvihallintamalli tai -politiikka
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Pilvimaturiteetti



Pilvimaturiteetin nelikenttä

o Vastausten perusteella organisaatiot voidaan jakaa nelikenttään pilvimaturiteetin osalta. Nelikenttä pohjautuu 

pilvipalveluiden käytön (Cloud Adoption) ja pilvipalveluiden hallinnan (Cloud Governance) yhteistulokseen, 

jonka perusteella yritys voidaan asettaa johonkin neljästä vaiheesta:

o Reaktiivinen kehitys: yrityksellä ei ole selkeää strategiaa pilvipalveluiden käytön hallittuun lisäämiseen, vaan 

pilvipalveluita otetaan käyttöön tapauskohtaisesti – jos otetaan. 

o Liiketoiminnallinen innovointi: pilvipalveluita otetaan käyttöön nopealla syklillä täyttämään liiketoiminnallisia 

vaatimuksia, mutta kokonaishallinnassa ja kyvykkyydessä on petrattavaa. 

o Operatiivinen erinomaisuus: kyvykkyys hallita kokonaisuuksia on varmistettu ennen palveluiden laajaa 

käyttöönottoa. Yrityksillä on selkeät toimintamallit ja valmis kumppaniekosysteemi toteuttamaan ratkaisuita. 

o Liiketoiminnallinen arvo: kun kyvykkyydet ovat kunnossa ja pilvipalveluita hyödynnetään halutussa laajuudessa, 

ollaan tavoitellussa tilanteessa. Yrityksellä on riittävä, oma kompetenssi hallitsemaan kokonaisuutta, jota 

kumppaniekosysteemi tukee.
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o Kyselyn mukaan yritykset olivat vuonna 2018 vielä varsin 

alkuvaiheessa pilven käytön suhteen – keskimäärin kuusi 

ratkaisua tai järjestelmää kahdestakymmenestä oli 

toteutettu julkisen pilven avulla. Pääosin yrityksillä oli 

käytössään pilvipalveluiden avulla toteutetut sähköposti-

ja henkilöstönhallintajärjestelmät (kummassakin 65 % 

vastanneista). 

o Luomassamme nelikentässä yritykset olivat reaktiivisen 

kehityksen vaiheessa, jossa sekä pilvipalveluiden 

hyödyntäminen että niihin liittyvä kyvykkyys olivat 

alhaisella tasolla. Vain pieni osa yrityksistä oli siirtynyt 

maturiteettiasteikossa keskimmäiselle tasolle.

Pilvimaturiteetti 2018
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o Kahden vuoden aikana tapahtunut kehitys näkyy sekä 

hallinnallisen kyvykkyyden että pilvipalveluiden käytön 

kasvuna. Siirtymä on myös ollut keskimäärin oikeaan 

yläkulmaan suuntautuvaa.

o Palveluiden osalta merkittävästi kasvoivat seuraavien 

pilvipohjaisten palveluiden/järjestelmien käyttö:

o Sähköposti: 95 % vastaajista (2018: 65 %)

o Kollaboraatiotyökalut: 90 % (2018: 45 %)

o Tiedostonjako: 75 % (2018: 25 %)

o Tuottavuustyökalut: 60 % (2018: 30 %)

o Projekti-/portfolionhallinta: 50 % (2018: 35 %)

o Yksikään yritys ei ole enää täysin matkansa alussa ja melkein 

puolet yrityksistä on jo päässyt maturiteetissa keskimmäiselle 

tasolle. Maturiteettiasteikolla korkeimmalle tasollekin on jo 

päästy, mutta suurimmalla osalla siihen on vielä matkaa.

Pilvimaturiteetti 2020
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enfogroup.com 

Kiitos

Kiinnostuitko? 

Lue lisää palveluistamme tai 

jätä meille yhteydenottopyyntö.

https://www.facebook.com/TheEnfoGroup/
https://www.instagram.com/enfolife/?hl=sv
https://www.linkedin.com/company/16704
https://twitter.com/EnfoGroup
https://www.youtube.com/channel/UCdTpLQyxobeZ9dDkI80K85w
http://www.enfogroup.com/
https://www.enfo.fi/?utm_source=pilvimaturiteetti&utm_campaign=pilvimaturiteetti&utm_medium=referral
https://insights.enfogroup.com/enfo-yhteydenottopyynto?utm_source=pilvimaturiteetti&utm_campaign=pilvimaturiteetti&utm_medium=referral

