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Esrin karttaohjelmistojen jälleenmyyjä Esri Finlandin 
IT-asiat olivat huonossa jamassa vielä muutama vuosi 
sitten. Omia palvelimia hyrräsi noin 70 kappaletta. Pal-
velimista suurin osa oli joutilaana osan vuodesta. Välillä 
taas kapasiteetista oli pulaa, koska palvelimille raken-
netaan ympäristöjä, joissa ohjelmistojen toimintaa voi-
daan demota asiakkaille. 

Ongelmalliseksi tilanteen teki se, että Esri Finlandin 
työntekijöillä kului paljon aikaa sellaiseen, joka ei ole 
heidän liiketoimintansa tai osaamisen ydintä: raskaiden 
palvelimien ylläpitoon ja testiympäristöjen rakentami-
seen. 

”Silloin kun tulin taloon, meillä ei toiminut IT:n kannalta 
melkein mikään”, sanoo Esrin Sami Santanen.

Tilannetta oli kerran koitettu ratkaista siirtämällä ole-
massa olevien palvelimien toiminta pilveen. Siirtoa pil-
veen ei kuitenkaan suunniteltu tarpeeksi eikä siten pil-
vessä toimivien palvelimien hyötyjä saavutettu.

Pilveen siirtyminen toi 40-prosentin 
säästöt omiin palvelimiin 
verrattuna. Samalla Esri Finlandin 
työntekijät saivat aikaa keskittyä 
asiakkaisiin entistä syvemmin.

PILVESTÄ 
VOIMAA



PILVI MUUTTI TOIMINTAMALLIA

Kun Esri muutti uusiin toimitiloihin, Santanen päätti lait-
taa keskeiset IT-ratkaisut lähes kokonaan uusiksi. Nebu-
la auttoi suunnittelemaan siirtymän ja sen, miten palveli-
met kannattaa pilveen rakentaa. 

”Lähdimme Nebulan kanssa miettimään, miten asiat 
tehdään järkevästi. Teimme pilveen valmiita pohjia, joista 
saadaan nopeasti luotua palvelinympäristöjä tarvittaes-
sa”, Santanen kertoo.

Konsultoinnin lisäksi Nebula toimittaa Esri Finlandille 
verkkoyhteyden ja pilvipalvelut.

Aikaisemmin testiympäristön pystyttämiseen saattoi kulua 
päiviä. Nyt testipalvelin on pystytetty parissa minuutissa. 

”Näyttäydymme asiakkaillemme huomattavasti kette-
rämpinä kuin aikaisemmin”, Santanen iloitsee. 

Pilvessä oleva palvelin voidaan pystyttää asiakasdemon 
ajaksi ja sen jälkeen ajaa alas. Turhaa kapasiteettia ei 
synny tai tarvitse pitää turhaan yllä. Esri Finland pystyy 
ostamaan palvelinkapasiteettia juuri sen verran, kuin mil-
läkin hetkellä tarve vaatii. 

UUSIA PALVELUITA ASIAKKAILLE

Omiin palvelimiin verrattuna kustannussäästöjä syntyy 
40 prosenttia - eikä mukaan ole laskettu työntekijöiltä 
säästyvää aikaa. 

”Konsultoinnin avulla olemme saaneet prosessimme toimi-
maan mahdollisimman automaattisesti”, Santanen sanoo. 

Perus-IT:n ulkoistaminen vapauttaa aikaa liiketoiminnan 
kehittämiseen. Samalla myös asiakkaat saavat entistä 
parempaa palvelua. 

”Pilven ansiosta meillä on huomattavasti enemmän pe-
livaraa kuin aikaisemmin. Pystymme myös tuottamaan 
uusia, SAAS-pohjaisia (software as a service) palveluita 
asiakkaillemme”, Santanen kertoo. 

Lisäksi Esri Finlandin työntekijät pystyvät keskittymään 
nyt siihen, missä ovat parhaita eli paikkatietoratkaisuihin. 

”Nykyisin työntekijöillämme on paljon enemmän aikaa 
tehdä oman osaamisalueemme töitä kuin aikaisemmin 
ja keskittyä asiakaskohtaisiin ratkaisuihin”, Santanen ku-
vailee. 
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