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Nyky-yhteiskunta nojautuu vahvasti tietojärjestelmiin luoden laajemman 

arkkitehtuurisen kokonaisuuden, kybertoimintaympäristön. Liiketoimintaa tukevat 

tietojärjestelmät tukevat myös organisaatioiden prosesseja kokonaisvaltaisesti. 

Jotta näitä tärkeitä kyberympäristön tietojärjestelmä- sekä 

liiketoimintaympäristöresursseja pystytään käyttämään, tulee järjestelmien olla 

luotettavia ja sovellusten saatavilla vuorokauden ympäri tai aina tarvittaessa. 

Tilanteet, joissa järjestelmän käytettävyys vaarantuu, voivat eskaloitua yllättäen 

suuremmiksi, jos poikkeustilanteisiin ei ole varauduttu. Poikkeustilanteisiin 

varautumiseen tarvitaan jatkuvuudenhallintaa, joka on kiinteästi osa kattavampaa 

IT-strategiaa ja koko yhteiskunta-/yrityskulttuuria. 
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AX:n toipumissuunnitelman testauksissa oikeita häiriötilanteita suhteellisen 
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Modern society relies heavily on information systems, creating a broader 

architectural integrity, a cyber-environment. Information systems that support 

business processes also support the processes of the organisations in a 

comprehensive manner. In order to use these important information system and 

business environment resources of the cyber-environment, the systems must be 

reliable and applications available around the clock, or whenever necessary. 

Situations, where the availability of the system is compromised, can suddenly 

escalate into a larger scale if preparations for exceptional situations have not been 

made. The preparation for exceptional situations requires management of 

continuity, which is an integral part of the comprehensive IT-strategy and the 

whole societal / corporate culture. 

The study has been carried out by combining theory with empiricism, i.e. the aim 

is to in a constructive manner create a simulation test model to be used in the 

testing of the disaster recovery plan, through theoretical knowledge and hands-on 

experimental learning and knowledge. 

The simulation test model of the Dynamics AX ERP system disaster recovery 

plan resulted in a clear and lightweight tool for simulation testing of the disaster 

recovery plans of the customer companies. With the artificial system fault 

situations described in this thesis, the real fault situations in Dynamics AX 

disaster recovery plan testing can be simulated at a relatively comprehensive 

level. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Nyky-yhteiskunta nojautuu vahvasti tietojärjestelmiin luoden laajemman 

arkkitehtuurisen kokonaisuuden, kybertoimintaympäristön. Liiketoimintaa tukevat 

tietojärjestelmät tukevat myös organisaatioiden prosesseja kokonaisvaltaisesti. 

Jotta näitä tärkeitä kyberympäristön tietojärjestelmä- sekä 

liiketoimintaympäristöresursseja pystytään käyttämään, tulee järjestelmien olla 

luotettavia ja sovellusten saatavilla vuorokauden ympäri tai aina tarvittaessa. 

Tilanteet, joissa järjestelmän käytettävyys vaarantuu, kuten luonnonkatastrofit, 

sähkökatkos, laatuvirhe, laitevika, inhimillinen virhe, tietoliikennekatkos, voivat 

eskaloitua yllättäen suuremmiksi, jos poikkeustilanteisiin ei ole varauduttu. Toisin 

sanoen mahdollisia poikkeustilanteiden toimintatapoja ei ole suunniteltu ja ennalta 

testattu.  Tällaisiin poikkeustilanteisiin varautumiseen tarvitaan 

jatkuvuudenhallintaa, joka on kiinteästi osa kattavampaa IT-strategiaa ja koko 

yhteiskunta-/yrityskulttuuria (Iivari & Laaksonen, 2009, s. 18; s. 114; 

Valtiovarainministeriö, 2012, ss. 14-15).  

 Jatkuvuudenhallinnan tärkeä osa-alue on toipumissuunnitelma, joka tulee 

suunnitella ja testata kauttaaltaan. Toipumissuunnitelmaa testattaessa 

avainresurssit pääsevät testaamaan aitoja vikatilanteita mahdollisimman 

todellisessa, tuotannon kaltaisessa ympäristössä. Testaaminen on erityisen tärkeää, 

jotta ongelman tai jopa katastrofin sattuessa kallista aikaa ei kulu prosessien 

ymmärtämiseen ja järjestelmän riippuvuuksien tunnistamiseen. On siis 

äärimmäisen tärkeää oppia tunnistamaan järjestelmän eri osa-alueet sekä niihin 

liittyvät sidosryhmät. (Iivari ja Laaksonen, 2009,ss. 18-19; ss. 154-155). 

Jatkuvuudenhallinnan perustana ovat riittävän tarkasti kuvatut ja dokumentoidut 

liiketoimintaprosessit. Jatkuvuudenhallinnan päätarkoitus ei ole pelkkä 

toimintaohjedokumentti tai käsikirjoitus kriisitilanteeseen. Sen tarkoitus on 

varmistaa toiminnan liiketoiminnanjatkuvuus proaktiivisen ja tehokkaan 
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toiminnan avulla ja näin ollen antaa mm. kilpailukykyä yritykselle (Herbane ym., 

2004, ss. 435-436). Merkittävimmäksi syyksi, miksi jatkuvuussuunnitelma tulisi 

tehdä, voidaan nostaa juuri liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja 

negatiivisten vaikutusten minimointi (Iivari & Laaksonen, 2009, s. 28). 

Tässä diplomityössä toteutetaan CGI Suomi Oy:lle Microsoft Dynamics AX -

järjestelmän toipumissuunnitelman simulointitestausmalli. Työssä tarkasteltava 

AX -versio on Microsoft Dynamics AX 2012 R3 mukainen kokonaisuus, mutta 

toipumissuunnitelman testausmallia voidaan soveltaa myös aiempiin versioihin: 

Microsoft Dynamics AX 4.0, 2009 sekä 2012 sekä 2012 R2. Työn keskiössä oleva 

Microsoft Dynamics AX on keskisuurille, suurille ja globaaleille organisaatioille 

tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmä. Se tarjoaa työkalut ja ratkaisut 

toimitusketjun- sekä varastonhallinnasta, kysynnän ennustamisesta, 

vähittäiskaupasta, aina talous- ja henkilöstöhallintoon asti. (The Microsoft 

Dynamics AX Team, 2014 s. xxvi-xxvii; Luszczak, 2015, ss. 1-2) 

Tämä diplomityö ja siinä rakennettu toipumissuunnitelman simulaatiotestausmalli 

on tehty CGI Suomi Oy:lle ja se on suunnattu Dynamics AX -asiantuntijoille. 

Asiantuntijat hyötyvät käytännössä toipumissuunnitelman testausmallista, sillä 

dokumenttia on helppo käyttää asiakaskohtaisesti ja se on muokattavissa sekä 

laajennettavissa tarpeen mukaan. Tämä testausmalli on selkeä ja luo 

asiantuntijoille hyvät puitteet lähteä rakentamaan toipumissuunnitelmaa ja sen 

testausta asiakkaalle. Testausmallin rinnalla on toteutettu kokoelma scriptejä ja 

konfiguraatiomuutoksia, joilla voidaan tuottaa keinotekoisesti järjestelmän 

häiriötilanteita.   Diplomityössä rakennetun testausmallikokonaisuuden 

tarkoituksena on tukea asiantuntijan työtä ja nopeuttaa asiantuntijaa 

simulaatiotestauksen ja testitapausten hahmottamisessa ja toteuttamisessa.  
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1.2 Nykytilanteen kuvaus 

Näinä kahdeksana työvuotenani Dynamics AX toiminnanohjausjärjestelmän 

parissa, olen konkreettisesti päässyt toteamaan, että toipumissuunnitelman 

testaussessiot eivät ole Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmän projekti- tai 

ylläpitovaiheissa kovinkaan yleisiä. Toiminnanohjausjärjestelmät käsitellään 

osana laajempaa jatkuvuudenhallintaa, mutta järjestelmäkohtaiset 

toipumissuunnitelmadokumentaatiot ja niiden testaukset eivät ole rantautuneet 

parhaisiin käytäntöihin. Toivon, että diplomityössäni kehitetty 

toipumissuunnitelman simulaatiotestausmalli rohkaisee konsultteja tarjoamaan 

sekä toteuttamaan järjestelmäkohtaisia toipumissuunnitelmia ja niiden 

simulaatiotestauksia, niin uusille kuin nykyisille asiakkaille.  

 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tarkoituksena on luoda teoriaa ja empiriaa yhdistämällä 

Dynamics AX 2012 R3 -toiminnanohjausjärjestelmän arkkitehtuuriin sopiva 

yleiskäyttöinen toipumissuunnitelman simulaatiotestausmalli. Toisin sanoen 

tarkoitus on luoda työkalu, jota CGI:n konsultit voivat käyttää toteuttaessaan 

asiakasyrityksille toipumissuunnitelmia sekä vikatilanteiden simulaatiotestauksia. 

Diplomityön teoriaosuudessa tutkitaan jatkuvuudenhallinnan viitekehystä 

keskittyen jatkuvuussuunnitteluun sekä sen eri työvaiheisiin etenkin riskien 

tunnistamiseen ja toipumissuunnitteluun. Tässä työssä esitellään myös ERP- eli 

toiminnanohjausjärjestelmän perusteet sekä Dynamics AX 2012 R3 -

toiminnanohjausjärjestelmä ja sen ratkaisu- ja sovellusarkkitehtuuri. 

On otettava huomioon, että kaikki työssä esiteltävät jatkuvuudenhallinnan toimet 

voidaan toteuttaa asiakasorganisaatiossa sisäisesti tai sitten palveluntarjoajan 

puolesta esim. ulkoistettuna palveluna. Tätä erittelyä ei painoteta erikseen, mutta 

kappaleessa 4.2 kiteytetään jatkuvuudenhallinta IT-palveluntarjoajan 

näkökulmasta.  
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Jatkuvuudenhallinta pitää sisällään suuren määrän erilaisia käsitteitä ja 

työvaiheita. Tässä työssä ei käsitellä säännösympäristöä, kuten lainsäädäntöä, 

palvelutasosopimusta (SLA) tai sanktioita ostetuissa palveluissa. Työssä ei 

pureuduta tarkemmin järjestelmien jatkuvuutta tukeviin teknisiin toteutuksiin, 

kuten kahdennettuun ympäristöön tai IT-järjestelmien varmistuksiin. Dynamics 

AX 2012 R3 -arkkitehtuuriosuudesta on jätetty pois laajemman skaalan 

topologinen kuvaus eli siitä on karsittu pois tyypillisen infrastruktuurin osat, kuten 

AD-, tulostus- ja sähköpostipalvelin, palomuurit sekä levyjärjestelmät. Työstä on 

rajattu pois ICT-infrastruktuurin rakentamisvaiheessa huomioon otettavat 

liiketoiminnan jatkuvuutta tukevat ratkaisut, kuten klusterointi ja vikasietoiset 

verkkoyhteydet. Myöskään ICT-infrastruktuurin toipumissuunnitelmaa ei käsitellä 

tarkemmin.   

Mainittakoon myös, että CGI:llä on käytössä Client Partnership Management 

Framework eli CPMF, joka on tarjousten- ja toimitusten johtamismalli. CPMF 

sisältää ohjeet ja mallipohjat toimitusten eri vaiheisiin. Tästä kokoelmasta löytyy 

myös DRP eli toipumissuunnitelman mallidokumentaatiopohja. Tässä työssä ei 

käsitellä CGI:n CPMF -mallia tai sen tarjoamia dokumentaatioita.  

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

1. Miten sovelletaan Dynamics AX 2012 R3 -toiminnanohjausjärjestelmän 

toipumissuunnitelman simulaatiotestausmallia asiakasyrityksissä käytännössä? 

2. Miten jatkuvuussuunnittelu, sen eri työvaiheet ja riskit tunnistetaan 

jatkuvuudenhallinnan viitekehyksen avulla teoriassa? 

Seuraavassa luvussa käsitellään työssä käytetyt tutkimusmenetelmät. 
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1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusotteena tässä työssä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote, 

yhdessä case -yrityksessä. Simulaatiotestausmallin kehittämisessä on käytetty 

konstruktiivista tutkimusotetta. Työ toteutetaan yhdistäen empiriaa ja teoriaa eli 

tavoitteena on teoreettisen tietämyksen ja käytännön kokemuksellisen oppimisen 

ja tietämyksen kautta luoda toipumissuunnitelman testauksessa käytettävä 

simulaatiotestausmalli. (Hirsjärvi ym., 2004, ss. 151-152; Yin 2009, ss. 2-4; 

Lukka 2006, s. 112). 

Tietämys koostuu työn ja koulutuksen luomista taidoista ja hiljaisesta tiedosta. 

Tietämyksenhallinnan tutkijoiden Nonaka & Takeuchi (1995, s. 8) mukaan 

hiljainen tieto on subjektiivista ja kokemusperäistä. Se koostuu ammattitaidosta, 

osaamisesta, mielikuvista, ajatusrakennelmista sekä uskomuksista. Tutkimustyön 

teoreettinen viitekehys muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka esittelee, miten 

aihetta on aiemmin tutkittu ja mistä näkökulmista. (Hirsjärvi ym., 2004, ss. 111-

113). Tämä luo työhön teorian ja empirian yhdistelmän.  

Kvalitatiivinen tutkimus ei ole tietty tieteenala tai tietynlainen tutkimusmetodi, 

vaan sen voidaan sanoa pitävän sisällään useita erilaisia traditioita, 

lähestymistapoja, analyysi sekä aineiston keruu -menetelmiä. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tarkoituksena on kuvata todellista elämää. Tässä 

tutkimusmenetelmässä aineisto yleensä kerätään luonnollisissa tilanteissa ja 

tiedonkeruu tapahtuu ihmisiä haastatellen sekä ympäristöä havainnoiden. Myös 

tämän työn tutkimusstrategia pohjautuu todellisten tilanteiden ja tapausten 

havainnointiin. (Hirsjärvi ym., 2004, ss. 151-157).  

Hirsjärven ym. (2004, ss. 125-126) mukaan case- eli tapaustutkimukselle on 

ominaista, että siinä  käsitellään ”yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä 

tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia”.  

Tapaustutkimuksen kohteena on yleensä ryhmä tai yhteisö, jonka parista löytyy 

tutkittava tapaus tai tilanne. Tämä työ on osoitettu tietylle yritykselle ja työn 
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lopputulos on tämän yrityksen työntekijöille suunnattu. Aineiston kerääminen voi 

tapahtua käyttäen mm. haastatteluja, tai niin kuin tässä työssä on tehty eli 

havainnoimalla tai erilaisiin dokumentteihin paneutumalla. (Hirsjärvi ym., 2004, 

ss. 125-126).  

Konstruktiivisessa tutkimuksessa käytetään ongelmalähtöistä lähestymistapaa. 

Tämä strategia on yksi monista tavoista suorittaa tapaustutkimusta. Alun perin 

konstruktiivinen tutkimusote kehitettiin liiketaloustieteissä, mutta tutkimustapaa 

on sovellettu jo esimerkiksi tietojärjestelmätieteissä, lääketieteessä sekä 

kasvatustieteen parissa. (Lukka, 2006, s. 111). 

Lukan (2006, s. 112) mukaan konstruktiivinen tutkimusote on innovatiivista 

konstruktiota tuottava metodi ja sen kuusi olennaisinta piirrettä ovat:  

 keskitytään tosielämän ongelmakohtiin, jotka nähdään aiheellisiksi 

ratkaista 

 luodaan innovatiivisen konstruktion, jonka tarkoituksena on ratkaista 

varsinainen käytännön ongelma  

 tutkimusotteeseen sisältyy ongelmanratkaisu, jolla testataan sen 

soveltuvuutta tosielämässä 

 tavoitteena on kokemuksellinen oppiminen, joka parhaiten saavutetaan 

tutkijan ja käytännön edustajien tiimityöllä 

 tutkimusote on tiukassa yhteydessä jo olemassa olevaan teoreettiseen 

tietämykseen 

 tutkimusotteeseen sisältyy pyrkimys tuoda esille tutkimuksen tuottama 

teoreettinen kontribuutio.   

Seuraavassa luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutusta ja esitellään käytetyt 

tietolähteet ja tietokannat.  
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1.5 Tutkimuksen toteutus ja tiedonkeruu 

Aineisto on kerätty tieteellisistä artikkeleista ja kirjoista. Tiedon ja kirjallisuuden 

etsintään on käytetty Nelli-portaalia, Google Scholar -hakukonetta, perinteistä 

Googlea sekä Helmet-sivustoa eli pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen 

kirjastoverkkoa. Lähdeaineistoja löytyi mm. seuraavista tietokannoista: EBSCO - 

Business Source Complete, EBSCO - Academic Search Elite, Emerald Journals 

(Emerald), SpringerLink eBooks sekä SpringerLink eJournals. Hakusanoina on 

esimerkiksi käytetty: Dynamics AX, ERP, enterprise resource planning, 

toiminnanohjausjärjestelmä, toiminnanohjaus, Business continuity, Business 

continuity plan, business continuity management, BCM, BCP,  

jatkuvuudenhallinta, jatkuvuussuunnittelu, DRP, disaster recovery, 

toipumissuunnitelma, toipumissuunnitelman testaus, risk management, riskien 

hallinta. 

Tutkimusaineistona on käytetty myös CGI:n sisäisiä dokumentteja.  Työssä 

esiteltävä toipumissuunnitelman simulaatiotestausmalli pohjautuu edellä 

mainituista lähteistä löydettyihin aineistoihin sekä pohdintaan ja työssä 

kertyneeseen kokemukseen.  

Jatkuvuudenhallinta ja toipumissuunnitelma eivät ole uusia käsitteitä IT-

maailmassa, mutta silti tuoreita lähdeaineistoja on hankala löytää. Etenkin 

jatkuvuudenhallinta-käsite aiheutti ongelmia, sillä se on todella laaja termi ja 

voidaan käsittää useilla eri tavoilla. Tätä aihetta avataan työssä myöhemmin.   

Seuraavassa luvussa esittelen diplomityön rakenteen visuaalisessa muodossa.  
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1.6 Työn rakenne  

Työ koostuu seuraavista pääotsikoista: Johdanto, jonka siivittämänä siirrytään 

Jatkuvuudenhallintaan. Tämän jälkeen käsitellään Riskit ja niiden hallinta, josta 

siirrytään Toipumissuunnitelman määritelmä, tarkoitus ja hyödyntäminen 

organisaatiossa osioon. Tämän jälkeen on vuorossa Toiminnanohjausjärjestelmät 

ja sitten käsitellään Case CGI ja Toipumissuunnitelman -simulointitestaus 

Dynamics AX 2012 R3 -ympäristössä CASE CGI Suomi Oy. Työn päättää 

Pohdinta ja yhteenveto. Kuvassa 1 esitellään työnrakenne.  

Diplomityön seuraavassa luvussa 2. siirrytään teoriaosuuteen eli 

kirjallisuuskatsaukseen, jossa ensiksi käydään läpi jatkuvuudenhallinnan 

monimuotoinen maailma. Kappaleessa 2. ”Jatkuvuudenhallinta” sekä kappaleessa 

3. ”Riskit ja niiden hallinta”, vastataan toiseen tutkimusongelmaan: 2. miten 

jatkuvuussuunnittelu, sen eri työvaiheet ja riskit tunnistetaan 

jatkuvuudenhallinnan viitekehyksen avulla teoriassa?   
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Kuva 1. Diplomityön rakenne  
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2 JATKUVUUDENHALLINTA  

Termi liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta (Business continuity management, 

BCM) on muodostunut yläkäsitteeksi useille tunnetuille käsitteille, jotka kuvaavat 

liiketoimintaprosessien hallintaa ja toipumista, kuten jatkuvuussuunnittelu 

(Continuity planning), kriisienhallinta (Crisis management) ja toipumissuunnittelu 

(Disaster recovery planning DRP). Terminologian moninaisuus on aiheuttanut 

hämmennystä ja päällekkäisyyttä, sillä ajan myötä termit, joilla oli oma originaali 

merkityksensä ovat yhtenäistyneet. Täysin eri termeillä on saatettu viitata samaan 

asiaan ja taas samoilla termeillä tarkoitettu eri asioita. (HB 292-2006, s. 7). 

Tammineedi (2010, ss. 36-37) puhuu holistisesta lähestymistavasta 

jatkuvuudenhallintaa kohtaan. Hänen mukaan jatkuvuudenhallinta tulee sulattaa 

osaksi kaikkia organisaation avainprosesseja, oli niissä sitten mukana IT-

järjestelmät tai manuaaliset toimet.  (Tammineedi 2010, ss. 36-37).  Herbane ym. 

(2004, ss. 453-436) kirjoittavat jatkuvuudenhallinnan myönteisestä vaikutuksesta 

ajatellen organisaation mainetta, arvoa ja kilpailukykyä. He painottavat, että 

yritys, jolla ei ole varaa kärsiä liiketoiminnan häiriöistä ja keskeytyksistä, tarvitsee 

jatkuvuudenhallinnan jalkauttamista osaksi perustoimintoja. Herbane ym. (2004, 

ss. 439-440) mukaan jatkuvuudenhallinnassa voidaan tunnistaa neljä eri osa-

aluetta, joilla on vaikutuksia yrityksen arvon ja maineen säilymisen kanssa:  

1. Nopeus – toipumisnopeus 

2. Sietokyky – häiriöiden sietokyky 

3. Velvollisuudet – lakien ja ulkoisten velvollisuuksien noudattaminen 

4. Sulauttaminen – jatkuvuudenhallinnan käytäntöjen omaksuminen ja 

sulauttaminen  

Jatkuvuudenhallinnan voidaan sanoa olevan sosioteknistä kriisien ja riskien 

hallintaa, sillä siinä huomioidaan IT:n sekä muiden teknisten toteutusten lisäksi 

myös ihmiset (Gibb ja Buchanan, 2006, s. 128; Herbane ym., 2004, ss. 438-439). 

Herbane ym. (2004, s. 439-440) osoittavat, että jatkuvuudenhallinnan tulisi 
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ulottua ja vaikuttaa läpi organisaation. Sen vuoksi organisaatioissa vaaditaan 

poikkitoiminnallista (cross-functional) osallistumista eri osastojen sekä tiimien 

välillä. Kuvassa 2. esitetään jatkuvuudenhallinnan, jatkuvuussuunnittelun, 

kriisienhallinnan sekä toipumissuunnittelun väliset suhteet. Herbane ym. (2004, 

s.439) painottavat, että kapeakatseinen fokusointi vain teknis-operatiivisiin 

toimiin, voi auttaa organisaatiota kohtaamaan kriisitilanteita, mutta tällainen 

suppea toiminta ei auta ennakoimaan ja estämään häiriötilanteita tai minimoimaan 

tappioita. Sellaiset organisaatiot, jotka liikkuvat kuvan 2. mukaisesti alaoikealle 

(DRP) ja ylävasemmalle (BCP) keskittyen koko organisaation tasolla teknisiin 

häiriöihin tai liikkuen teknislähtöisesti sekä samalla ottaen huomioon 

sosiotekniset tekijät, tavoittavat parhaat käytännöt sekä etenevät kohti 

onnistunutta jatkuvuudenhallintaa. (Herbane ym., 2004, ss. 439-440). 

 

 

Kuva 2. Liiketoiminnan jatkuvuuden lähestymistapoja, mukaillen Herbane ym. 

(2004, s. 439). 
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2.1 Jatkuvuudenhallinnan standardeja, ohjeistuksia ja 

käytäntöjä 

Organisaatiot, tarkoittaen niin asiakasyritykset kuin palveluntarjoajat, voivat 

hyödyntää standardeja rakentaessaan jatkuvuudenhallintaa tai arvioidessaan oman 

yrityksen tilaa jatkuvuudenhallinnan kannalta. Standardimallien ja ohjeiden avulla 

voidaan linjata oma jatkuvuussuunnitelma tai suunnitella sellainen ulkopuoliselle 

asiakasyritykselle. Taulukossa 1. on esiteltynä jatkuvuudenhallinnan standardeja 

sekä jatkuvuudenhallintaa tukevia käytäntöjä. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 83-

88; 92). 

Jatkuvuussuunnitelman tekemisen tueksi on saatavilla useita eri lähdemateriaaleja. 

Esimerkiksi valtionhallinnon ICT-varautumisen ohjeistus on saatavissa 

Internetistä ilmaiseksi. Tämä Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän 

(VAHTI) julkaisema ICT-varautumisen vaatimukset-ohje pyrkii parantamaan 

julkishallinnon sekä talouselämän palveluiden jatkuvuutta ja häiriönsietokykyä 

sekä auttaa toipumaan häiriötilanteista. (Valtiovarainministeriö, 2012, s. 11).  

Taulukko 1. Jatkuvuudenhallinnan standardeja.  

Standardi Kuvaus 

BS 25999-

1:2006 

 

British Standard Instituten (BSI) laatima BS 25999 

jatkuvuudenhallinnan standardi osa 1 on nimeltään ”BS 

25999-1:2006 Business Continuity Management. Code of 

Practice”. Tämä standardi kokoaa yhteen parhaat käytännöt, 

prosessit, perusperiaatteet ja käsitteet. (BCM Institute, 2010; 

Tammineedi, 2010, s. 37). 

BS 25999-

2:2007 

British Standard Instituten (BSI) laatima BS 25999 

jatkuvuudenhallinnan standardi osa 2 on nimeltään ”BS 

25999-2:2007 Specification for Business Continuity 

Management”. Tämä standardi määrittelee vaatimukset sille, 
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Standardi Kuvaus 

kuinka jatkuvuudenhallinnan järjestelmä (BCM System, 

BCMS) luodaan, implementoidaan, ylläpidetään, 

monitoroidaan ja kehitetään. (BCM Institute, 2010; 

Tammineedi, 2010, s. 37). 

ISO/22301:2012 ISO/22301:2012 ” Societal security - Business continuity 

management systems - Requirements”. Standardi on 

ensimmäinen, joka keskittyy yksinomaan liiketoiminnan 

jatkuvuuteen. Siinä määritellään 

jatkuvuudenhallintajärjestelmän (BCMS) ja sen ylläpidon 

vaatimukset. Kyseinen standardi on sopiva kaikille 

organisaatiotyypeille ja sitä voidaan käyttää auditoinnin 

työvälineenä. ISO 22301 -asiantuntijaksi on myös 

mahdollista sertifioitua. (ISO, 2012; Zawada, 2014, ss. 83-84).  

ISO/22313:2012 ISO/22313:2012 ” Societal security - Business continuity 

management systems - Guidance”. Tämä standardi käsittelee 

jatkuvuudenhallintajärjestelmää niin kuin ISO/22301, mutta 

on pragmaattisempi ja se ohjeistaa kuinka määrittely tulee 

toteuttaa. (ISO, 2012; Heng, 2013, ss. 14-15). 

ISO/IEC 

27031:2011 

ISO/IEC 27031:2011 ” Information technology - Security 

techniques - Guideline for ICT readiness for business 

continuity” kuuluu sarjaan, joka käsittelee yritysten 

tietoturvaa. Standardi määrittelee jatkuvuudenhallinnan 

käsitteet ja rakenteen sekä oleelliset tekijät, joilla ICT:n 

valmiutta jatkuvuuden hallinnan kannalta pystytään 

parantamaan. Tämä standardi auttaa organisaatioita 

toteuttamaan myös jatkuvuudenhallinnan suorituskyvyn 

mittausta sekä tukee yritysten valmiutta selviytyä 
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Standardi Kuvaus 

häiriötilanteesta. Standardia voidaan käyttää kaiken kokoisissa 

sekä mallisissa organisaatioissa. (ISO, 2011).  

ISO/IEC 24762: 

2008 

”Information technology - Security techniques - Guidelines 

for information and communications technology disaster 

recovery services.” Tämä standardi antaa suuntaviivat 

katastrofista toipumiseen käytettävien ICT-palvelujen käytölle 

ja käyttöönotolle osana jatkuvuudenhallintaa. Tätä standardia 

voidaan soveltaa niin fyysisen omaisuuteen kuin palveluihin 

ja niin organisaation omiin IT-yksikön kuin ulkoistettuihin 

palveluihin. (ISO, 2008).  

BS 25777:2008 ” Information and Communications Technology Continuity 

Management: Code of Practice”. Kyseessä on brittiläinen 

standardi, joka määrittelee ICT-jatkuvuudenhallinnan 

käytännöt BS 25999-1:2006 luomassa viitekehyksessä. BS 

25777 tukee organisaatioita ICT jatkuvuusstrategian 

suunnittelussa ja toteutuksessa. (Hamidovic, 2011, s.1). 

ITIL ITIL on kokoelma parhaita käytäntöjä (Best Practices) IT-

palveluiden toimittamiseen ja suunnitteluun sekä efektiivisen 

IT-infrastruktuurin hallintaan ja johtamiseen. ITIL V3 koostuu 

viidestä kirjasta, joissa käydään läpi palveluiden elinkaari 

palvelustrategian luomisesta palvelusuunnitteluun sekä siitä 

eteenpäin käyttöönottoon, tuottamiseen ja kehittämiseen. 

Kirjassa ”Palvelusuunnittelu - Service Design” käsitellään 

jatkuvuuden hallintaa. (Rudd, 2004, s. 2; Salmela ym., 2010, 

s. 37). 
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Standardi Kuvaus 

COBIT 

 

COBIT on ISACA:n ja IT Governance Institute:n julkaisema 

IT-palvelujohtamiseen tarkoitettu hyvän tietohallintotavan 

malli. COBIT:n tarjoama viitekehys yhdistää hyvän 

tietohallintotavan, teknologian, prosessit sekä liiketoiminnan 

päämäärät toisiina. (Isaca, 2014; IT Governance Institute 

2014). 

 

2.2 Jatkuvuussuunnitelman määritelmä 

Jatkuvuussuunnittelulla (Business Continuity Planning, BCP) tarkoitetaan 

joukkoa prosesseja ja palveluita, jotka ovat niputettu yhteen ikään kuin työkaluksi 

tai käsikirjoitukseksi, jolla voidaan tuoda esille mahdolliset riskit ja varautua 

liiketoiminnan keskeytyksiin sekä turvata liiketoiminnan jatkuvuus 

normaalioloissa, normaaliolojenhäiriötilanteissa sekä poikkeusolojen- tai 

tilanteiden aikana. (Gibb ja Buchanan 2006, s. 129; Tammineedi 2010, s. 2; Iivari 

ja Laaksonen, 2009, ss. 18-19; Cerullo ja Cerullo, 2004, s. 71).   

Jatkuvuussuunnittelu on osa laajempaa kokonaisuutta eli jatkuvuudenhallintaa, 

johon kuuluvat mm. tietoturvallisuus, laadunvarmistus sekä riskienhallinta. Sen 

avulla pyritään vähentämään liiketoiminnalle odottamattomien tilanteiden 

aiheuttamat aineelliset ja aineettomat kustannukset. Jatkuvuussuunnittelun 

tavoitteena on varautua mahdollisiin disruptiivisiin tilanteisiin, kuten 

tietojärjestelmien häiriöihin, inhimillisiin virheisiin, tarkoituksellisiin 

väärinkäyttöihin, tietoliikenne- tai sähkökatkoksiin ja avainhenkilöiden 

menetyksiin ja luonnonkatastrofeihin. Jatkuvuussuunnitelma ei ole 

kertaluontoinen dokumentaatio tai testaustapahtuma, vaan ideaalitilanteessa, se on 

jatkuva prosessi, jota tulee ylläpitää ja testata säännöllisin väliajoin. 

Jatkuvuussuunnitelma on organisaatiokohtainen ja sille täysin räätälöity. Sen 

laatimiseen on olemassa useita erilaisia ohjeita ja standardeja, kuten myös 
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jatkuvuudenhallinnalle. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 18-19, s. 22; s. 153; 

Cerullo ja Cerullo, 2004, ss. 70-71). 

 

2.3 Jatkuvuussuunnittelumalli  

 Iivari ja Laaksonen (2009) esittelevät National Institute of Standards and 

Technology:n (NIST) jatkuvuussuunnitelman laatimismallin. Tämä malli (Kuva 

3.) koostuu useista eri työvaiheista. Suositeltavaa on, että suunnitelma laaditaan 

monilla eri tasoilla, kuten Iivari ja Laaksonen kuvaavat: 

 Strateginen taso 

 Liiketoimintaprosessitaso 

 Tietojärjestelmätaso 

Suunnitelman laajuus määräytyy käytetyn tason mukaan: laaditaanko suunnitelma 

yrityksen koko strategisen tason kattavaksi, tehdäänkö 

liiketoimintaprosessikohtaisia suunnitelmia vai IT-jatkuvuussuunnitelma (Iivari ja 

Laaksonen, 2009, s. 93).  Kaiken perusta jatkuvuussuunnittelussa on organisaation 

ja sen liiketoiminnan ymmärtäminen. Itse jatkuvuussuunnitelma tulee toteuttaa 

loogisesti ja johdonmukaisesti ja tässä suunnitelmallisessa prosessissa tulee olla 

organisaation johdon tuki. (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 92) 

NIST:n (National Institute of Standards and Technology:n) mallissa (Kuva 3.) 

lähdetään liikkeelle suunnittelun perusteista sekä koordinoinnista ja 

vastuidenjakamisesta. Tämän jälkeen pyritään tunnistamaan kriittiset prosessit ja 

kuvaamaan ne sekä listataan järjestelmän/järjestelmien riippuvuudet. Kun 

prosessit on tunnistettu, jatketaan riskianalyysillä ja liiketoiminnan 

vaikutusanalyysillä. Riskien tunnistamisen jälkeen voidaan toteuttaa 

riskienhallinnatastrategia. Viimeisenä vaiheena mallissa on suunnitelman 

dokumentointi sekä toipumissuunnitelmien luonti ja testaus. Tähän vaiheeseen 

kuuluvat myös jatkuvuussuunnitelman auditointi ja jatkuva optimointi. 
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Huomioitava on, että mainitut vaiheet eivät välttämättä ole peräkkäisiä, vaan niitä 

voidaan toteuttaa limittäin (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 92). Itse 

jatkuvuussuunnitelma prosessina on jatkumo ja sitä tulee ylläpitää sekä kehittää.  
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Kuva 3. Jatkuvuussuunnitelman laatiminen vaiheittain. (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 93) 
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2.4 Jatkuvuussuunnitelman perusteet ja laatiminen  

Jatkuvuussuunnittelu alkaa jatkuvuussuunnitelman perusteiden ja käsitteiden sekä 

organisaation ja liiketoiminnan ymmärtämisestä.  Suunnitelmassa tulee ottaa 

huomioon kaikki riippuvuudet eri prosessien ja järjestelmien välillä. 

Jatkuvuussuunnittelua tehtäessä on tärkeää ymmärtää ja kuvata 

liiketoimintaprosessit kokonaisuudessaan huomioon ottaen myös sidosryhmät, 

sillä tarvittaessa liiketoimintaprosessit tulee pystyä rakentamaan uudelleen.  

Erittäin tärkeää on myös tuntea, miten yritykselle tärkeät prosessit toimivat (jo 

aiemmin mainituissa erilaisissa olosuhteissa eli) normaalioloissa, 

normaaliolojenhäiriötilanteissa ja poikkeusolojen aikana. (Iivari ja Laaksonen, 

2009, s. 92; ss. 94-95; Tammineedi, 2010, ss. 42-43; ISO 22301:2012).  

Seuraavissa alakappaleissa käydään läpi Kuvan 3. mukaisen 

jatkuvuussuunnitelman tärkeimmät päävaiheet. ”Riskiä” käsittelevät vaiheet eli 

Riskien tunnistaminen ja arvioiminen sekä Riskien torjunta ja vaikutusten 

pienentäminen käydään läpi viimeiseksi eli mallia ei käydä läpi kronologisessa 

järjestyksessä.  

2.4.1 Koordinointi, ohjeistus ja vastuut 

Jatkuvuussuunnitelma toteutetaan ideaalitilanteessa useilla eri tasoilla, kuten 

strategisella, liiketoimintaprosessi- ja tietojärjestelmätasolla. Esimerkiksi 

suunniteltaessa IT-jatkuvuussuunnitelmaa eli tietojärjestelmätasoa, osallistujien 

enemmistönä on todennäköisesti tietohallinnonhenkilöitä, kun taas yksittäisen 

liiketoimintaprosessin jatkuvuudensuunnittelua on toteuttamassa tietyn 

liiketoiminnan osaajia. Jotta näiden eri tasojen riippuvuussuhteet tulisivat 

mahdollisimman hyvin huomioitua kokonaisuutena, tulisi eri tasojen osaajien 

pystyä kommunikoimaan sekä noudattamaan samaa suunnitelmaa ja tähän 

käytännön työn koordinointiin tarvitaan henkilö, joka ottaa vastuun koko 

suunnitelmasta. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 97-98). 



20 

 

 

Tässä kyseisessä suunnitelman vaiheessa määritellään jatkuvuus- ja 

toipumissuunnitelmien struktuuri ja laaditaan niiden toteuttamisille mallipohjat. 

Suunnittelun pohjana voidaan käyttää jo aiemmin mainittuja standardeja ja muita 

vapaasti kopioitavissa olevia hyväksi havaittuja malleja. (Iivari ja Laaksonen, 

2009, ss. 97-98). 

2.4.2 Kriittisten järjestelmien ja prosessien tunnistaminen 

Kriittisten järjestelmien ja prosessien tunteminen sekä tunnistaminen ovat 

elintärkeää jatkuvuussuunnitelman onnistumiselle. Samoin myös prosessien 

kuvaaminen on edellytys onnistuneelle jatkuvuussuunnittelulle ja koko 

liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnalle. Onnistunut prosessikuvaus helpottaa 

kokonaisuuksien ymmärtämistä ja edistää resurssien yhteistyötä ja mahdollistaa 

prosessien joustavan toiminnan erilaisissa tilanteissa. Kuvaaminen tulee tapahtua 

sekä operatiivisella että strategisella tasolla eli samoilla tasoilla, joilla 

jatkuvuussuunnitelmat tehdään. Operatiivisella tasolla kuvataan normaalit 

päivittäiset prosessit, kuten tuotanto-, tilaus-, tai lähetysprosessit. Strategisella 

tasolla taas käsitellään organisaatio kokonaisuutena.  (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 

92; s. 105; Laamanen, 2001, s. 76.).  

Niin strategisen kuin operatiivisen tason prosessit tulee arvioida kauttaaltaan. On 

hyvä pohtia, mitkä prosessit ovat tärkeämpiä kuin toiset ja mitkä ovat kriittisiä ja 

mitkä taas ei niin kriittisiä. Prosessien tarkastelussa tulee ottaa huomioon 

riippuvuudet ja mikä on palautustoimenpiteiden järjestys eli mitkä prosessit tulee 

palauttaa ensin, jotta liiketoiminta voi jatkua. (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 92; s. 

105). 
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Iivari ja Laaksonen (2009, ss. 109-116) listaavat seuraavat riippuvuudet, jotka 

ovat hyvä ottaa huomioon tarkasteltaessa kriittisiä prosesseja:  

 Riippuvuus tuotantotekijöistä, kuten sähkö, kaasu, vesi, polttoaineet, tele- 

ja tietoliikenneverkko, viemäri- ja jätehuolto sekä raaka-aineet 

 Riippuvuus työvoimasta 

 Riippuvuus IT-järjestelmistä 

 Riippuvuus muista laitteista, kuten analogiset työkalut 

 Riippuvuus yhteistyökumppaneista 

 

2.4.3 Liiketoiminnan keskeytysvaikutusanalyysi 

Liiketoiminnan keskeytysvaikutusanalyysia (Business Impact Analysis, BIA) on 

vaikea ja jopa tarpeetonta erottaa riskianalyysista ja se kytkeytyy myös läheisesti 

liiketoiminnan prosessien kuvaamiseen. Keskeytysvaikutusanalyysissa pyritään 

kartoittamaan erilaisten riskitilanteiden liiketoiminnalliset vaikutukset. Näin ollen 

pystytään turvaamaan jatkuvuus valitsemalla oikeat toimet toipumistilanteissa.  

Keskeytysvaikutusanalyysiä ei tule sekoittaa riskianalyysiin, sillä se ei ole 

kiinnostunut keskeytyksen syistä eli riskeistä, vaan kaikenlaisten mahdollisten 

keskeytysten vaikutuksista toimintaan.  Tässä työvaiheessa 

liiketoimintaprosessien tunteminen on erityisen tärkeää ja aineisto analyysia 

varten kerätään prosessit tuntevilta liiketoimintavastuullisilta ja näiden lisäksi 

erinäisistä dokumenteista. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 138-141;  Australian  

National Audit Office, 2009, s. 67). Iivari ja Laaksonen (2009, s. 139) kirjoittavat, 

että keskeytysvaikutusanalyysiä tehtäessä tulee ottaa huomioon 

kriittisyysluokitukset ja käydä läpi ainakin seuraavat asiat: 
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 enimmäiskatkoaika, jonka järjestelmä/prosessi sietää 

 katkon vaikutukset tuottavuuteen   

 taloudellinen vaikutus  

 lakien asettamat vastuut 

 yrityksen maine 

 

2.4.4 Jatkuvuussuunnitelman dokumentointi  

Jatkuvuussuunnitelman dokumentoinnissa tulee huomioida taso, mille 

suunnitelma tehdään. Operatiiviset jatkuvuussuunnitelmat pohjautuvat strategisen 

tason jatkuvuussuunnitelmaan, joka toimii ikään kuin perustana. Strategisen tason 

suunnitelmasta pitää käydä ilmi, mitä operatiivisen tason jatkuvuussuunnitelmia 

lähdetään tarvittaessa prosessoimaan ja mitä toimintoja mahdollisesti palautetaan. 

(Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 152-153). Alla on esiteltynä perusasiat sisältävä 

jatkuvuussuunnittelun runko. Useat näistä seuraavassa taulukossa (Taulukko 2.) 

mainituista osioista voidaan koota erillisille dokumenteille ja 

jatkuvuussuunnitelmassa on viittaus näihin dokumentteihin.   

Taulukko 2. Jatkuvuussuunnittelun runko (Iivari ja Laaksonen 2009, ss. 153-

156)  

Dokumentin/kappaleen 

otsikko 

Kuvaus 

Versionhallinta Dokumentissa on hyvä olla 

versionhallintaosio, josta käy ilmi päivityksen 

tekijä, päivämäärä ja päivitetty asia. 

Suunnitelman tavoitteet 

ja rajaukset 

Suunnitelman alussa tulee esitellä, miksi ja 

mihin tarkoitukseen dokumentti on tehty. 

Tässä osiossa kerrotaan onko kyse strategisen 

vai operatiivisen tason dokumentista. 
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Dokumentin/kappaleen 

otsikko 

Kuvaus 

Vastuuhenkilöt, 

tehtävät ja koordinointi 

Listataan toipumisryhmän jäsenet, 

varahenkilöt ja heidän yhteystiedot sekä 

tehtävät ja vastuualueet toipumistilanteissa. 

Sidosryhmät ja 

yhteystiedot 

Tässä luvussa listataan kaikki 

yhteistyökumppanit, joilla on tärkeä rooli 

liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. 

Riskienhallinta Tässä osiossa luetellaan kaikki riskianalyysissä 

tunnistetut riskit. Kannattavaa olisi myös 

esitellä organisaation strategiset vaihtoehdot 

riskienhallintaan ja käydä läpi ne toimenpiteet, 

joita käytetään käytännön riskienhallintaan. 

Liiketoiminnan 

vaikutusanalyysi 

Tähän osioon dokumentoidaan kaikki kriittiset 

toiminnot ja niitä tukevat järjestelmät, joita 

ilman organisaatio tai kohteena oleva prosessi 

ei voi toimia. Kaikille tärkeille toiminnoille 

asetetaan palautumisaikatavoitteet. 

Jatkuvuuden 

turvaaminen 

Tässä luvussa tarkastellaan jatkuvuuden 

turvaamista normaalitilanteissa. Tarkoituksena 

on ylläpitää listaa järjestelmien 

huoltotoimenpiteistä, joilla taataan 

mahdollisimman vakaa toiminta.  Osiossa olisi 

hyvä käsitellä myös järjestelmien 

varmuuskopioinnit sekä varahenkilöjärjestelyt.   

Toipumissuunnitelmat Tämä osio sisältää itse toipumistoimenpiteet. 

Tässä luvussa käydään läpi, miten toivutaan 

vakavasta häiriöstä tai poikkeustilasta stabiiliin 
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Dokumentin/kappaleen 

otsikko 

Kuvaus 

normaalitilaan. 

Jatkuvuussuunnitelman 

testaus 

Tässä luvussa esitellään testausmenetelmät, 

testausprosessit sekä aikataulut. 

Jatkuvuussuunnitelman 

koulutus 

Isojen sekä strategisen tason 

jatkuvuussuunnitelmien yhteydessä 

kouluttamisesta on hyvä olla oma lukunsa. 

Tässä esitellään koulutuksen sisältö ja sekä 

vastuuhenkilöt.   

Jatkuvuussuunnitelman 

ylläpito 

Tässä luvussa kerrotaan miten, missä ja kenen 

toimesta jatkuvuussuunnitelmaa ylläpidetään. 
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3 RISKIT JA NIIDEN HALLINTA 

Edellisissä luvuissa käsiteltiin jatkuvuussuunnitelman perusteet osallistujien 

ohjeistuksesta ja vastuista lähtien. Sen jälkeen käytiin läpi kriittisten järjestelmien 

ja prosessien tunnistaminen sekä liiketoiminnan keskeytysvaikutusanalyysi. Tässä 

luvussa käsitellään riskejä ja niihin liittyvät aihekokonaisuudet Riskien 

tunnistaminen ja arvioiminen sekä Riskien torjunta ja vaikutusten pienentäminen 

(Kuva 3.). 

Riskienhallinta on jatkuvuussuunnitelman yksi pakollisista osioista ja yksi sen 

tärkeimmistä vaiheista on riskien kartoittaminen, joka luo myös pohjaa 

toipumissuunnitelmalle. IT on aina riskialtista ja IT-riskit ovat perimmiltään myös 

liiketoimintariskejä. Suositeltavaa olisi liittää jatkuvuussuunnitelmaan liittyvä 

riskianalyysi osaksi organisaation yleistä riskienhallintaa (Iivari ja Laaksonen. 

2009, s. 124). Yleensä kuullaan puhuttavan riskien minimoinnista, mutta sitä 

tärkeämpää on riskien tunnistaminen, tiedostaminen ja arviointi. 

Riskienhallinnassa tulisi kyetä ennakoivaan toimintaa eli ehkäisemään 

mahdollisten riskien toteutuminen, niin kuin Jordan ja Silcock (2006, s. 5; s. 55) 

kiteyttävät: yritysten tulisi koko ajan aktiivisesti hallita informaatioteknologiaan 

liittyviä riskejä. 

Toipumissuunnitelmaa tehtäessä havaitut IT-riskit nostetaan esille ja näiden 

ympärille rakennetaan toipumisrutiinit ja testausprosessi. ICT-varautuminen 

pohjautuu juuri riskienhallintaan, ja sillä pyritään ICT-toiminnan 

jatkuvuudenhallintaan ja tiedon sekä palveluiden turvaamiseen normaaliolojen 

häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa. (Valtiovarainministeriö, 2012, s. 11). 

 

3.1 Riskien tunnistaminen ja arvioiminen 

”Riski = (tapahtuman todennäköisyys) x (tapahtuman vaikutus)” (Kouns ja 

Minoli, 2010,s. 46). Riski on potentiaalisen uhkan, alttiuden tai 
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tahallisen/tahattoman tapahtuman kvantitatiivinen mitta (Kouns ja Minoli. 2010, 

s. 4).  Iivari ja Laaksonen ( 2009, s. 118)  kiteyttävät riskin seuraavaan lauseeseen: 

”Riski tarkoitta tyypillisesti uhan toteutumisen todennäköisyyden ja sen 

vaikutusten tuloa”.   

Riskejä tulisi arvioida säännöllisesti, vähintäänkin kerran vuodessa sekä aina 

silloin, kun merkittävä järjestelmä tai toimintaympäristö muutos tapahtuu, kuten 

uuden järjestelmän käyttöönotto tai uuden prosessin mukaan tulo (Iivari ja 

Laaksonen, 2009, s. 119).  Seuraavassa luvussa käydään läpi riskianalyysi ja 

esitellään riskienhallinnan ohjeistuksia.  

 

3.2 Riskianalyysi ja riskienhallinnan ohjeet  

Riskianalyysin tekemiseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja työkaluja. 

Riskianalyysi voi olla vaiheittainen prosessi tai se voi olla tiukka struktuurinen 

analyysi. Tärkeintä olisi, että riskejä arvioitaisiin säännöllisesti, oli sitten 

analyysikäytäntö mikä tahansa. Analyysiä voidaan lähteä rakentamaan 

allokoimalla riskit useisiin eri osa-alueisiin. Riskit jaetaan esimerkiksi 

organisaation sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin, operatiivisiin ja ei-operatiivisiin 

riskeihin, teknologisiin ja ei-teknologisiin riskeihin. Tällainen yksinkertainen ja 

selkeä jaottelu auttaa tunnistamaan riskit ja hallinnoimaan niitä. (Iivari ja 

Laaksonen, 2009, s. 118; s. 128).  Luvussa 3.2.1. esitellään tarkemmin riskien 

jaottelutyypit.  

Riskienhallintakehikon eli uhkien tunnistamisen pohjadokumentin tavoitteena on 

tehdä riskianalyysin tekemisestä mahdollisimman vaivatonta ja varmistaa tulosten 

yhteismitallisuus. Tässä vaiheessa voidaan käyttää valmiita uhkaluetteloita, kuten 

ISO 27005:2008 –standardin C-liitteen luettelo. Riskianalyysin 

uhkientunnistamisessa kannattaa hyödyntää aiemmin jo määriteltyjä prosessien 

riippuvuuksia sekä kriittisiä toimintoja. Esimerkkejä uhista mainittakoon 



27 

 

 

järjestelmien tietoliikennekatkokset, tyytymättömät työntekijät tai 

luonnonmullistukset. (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 124).   

Taulukossa 3. on listattuna muita riskianalyysi, riskienhallinnan metodeja sekä 

työkaluja.  Taulukon kaikkia metodeja tai työkaluja ei tässä työssä käydä läpi, 

vaan näistä mainituista nostetaan esille COBIT® (Control Objectives for 

Information and Related Technology) menetelmän. COBIT on hyvän 

hallintotavan malli ICT-palvelujohtamiseen, joka käsittää metodin sekä työkalut. 

Se luo viitekehyksen, joka pohjautuu yleisesti hyväksyttyihin ja paljon 

käytettyihin ICT-prosesseihin. Toisena mainittakoon OCTAVE® (Operationally 

Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation), joka myös tarjoaa metodin 

sekä työkalut. OCTAVE on tietoturvariskien arviointimenetelmä, joka keskittyy 

strategisiin osa-alueisiin sekä organisationaalisiin riskeihin. (Kouns ja Minoli, 

2010, ss. 164-165).  

Suomalaisista riskienhallinnan oppaista mainittakoon ”Ohje riskien arvioinnista 

tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa 7/2003”, jonka 

Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on julkaissut. 

Dokumentti käsittelee valtiohallinnon säädöksiä, suosituksia, ohjeistuksia sekä 

tietoturvallisuutta. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 119-120; Vahti, 2003). Toisena 

nostettakoon esille ”Potentiaalisten ongelmien analyysi eli POA”. Tässä mallissa 

uhkatekijöitä tunnistetaan ryhmätyönä ja uhat nostetaan esiin käymällä läpi kohde 

kerrallaan, niin että kokonaisuus tulee käytyä läpi palapalalta. Tämä analyysi on 

koettu tehokkaaksi menetelmäksi, silloin kun halutaan käyttää ryhmäideointia. 

(SRHY-Riskienhallinta, 2015).  
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Taulukko 3. Riskianalyysin sekä riskienhallinnan metodeja ja työkaluja, Kouns ja 

Minoli:n taulukkoa  mukaillen (2010, s. 113.)  

Metodit Työkalut 

Austrian IT Security Handbook Acuity Stream 

Control Objectives for Information and Related 

Technology (COBIT) 

Archer 

CCTA Risk Assessment and Management Methodology 

(CRAMM) 

Axur 

Dutch A&K Analysis Callio 

EBIOS Casis 

ETSI Citicus ONE 

Factor Analysis of Information Risk (FAIR) Cobra 

Fundamental Information Risk Management (FIRM) CRAMM 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) EAR / PILAR 

Facilitated Risk Assessment Process (FRAP) EBIOS 

Information Risk Assessment Methodologies (IRAM) GSTool 

ISAMM GxSGSI 

Information Security Forum (ISF) Methods ISAMM 

ISO TR 13335 (a Technical Report which is a precursor 

to ISO/IEC 27005); 

MIGRA 

ISO/IEC 27001 Modulo Risk Manager 

ISO/IEC 31000 OCTAVE 
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Metodit Työkalut 

IT Grundschutz Proteus Enterprise 

Metodologia de Analisis y Gestion de Riesgos de los 

Sistemas de Informacion (MAGERIT) 

RA2 Art of Risk 

MEHARI Resolver Ballot 

MIGRA Resolver Risk 

NIST SP 800-30 Risicare 

NIST SP 800-39 Riskwatch 

NSA IAM / IEM / IA-CMM RM Studio 

OCTAVE Risk Manager 

Open Source Security Testing Methodology Manual 

(OSSTMM) 

RiskOptix 

Practical Threat Analysis (PTA) RSAM 

Simple to Apply Risk Assessment (SARA) vsRisk 

Project (SOMAP)  

 Simplified Process for Risk Identification(SPRINT)  
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3.2.1 Riskityypit 

Tässä luvussa esitellään tarkemmin kolme riskityyppiä. Selkeä riskien jaottelu, 

auttaa tunnistamaan riskit ja hallinnoimaan niitä. 

3.2.1.1 Sisäiset riskit 

Sisäiset riskit ovat yleensä työntekijöiden aiheuttamia tilanteita, teknologisia 

riskejä tai onnettomuuksia. Työntekijöiden aiheuttamia riskejä ovat esimerkiksi 

datan tuhoaminen, lakkoilu, mielenilmaukset, massairtisanoutumiset sekä harkitut 

vahingonteot. Teknologiset riskit ja onnettomuudet eroavat työntekijöiden 

aiheuttamista riskeistä tahattomuudellaan.  Onnettomuuksista mainittakoon 

tulipalot, sähkökatkot sekä laajat kosteusvauriot. Sisäisiä teknologisia riskejä ovat 

kaikki tietojärjestelmiin liittyvät häiriöt. Tällaisia riskitekijöitä ovat defektiiviset 

tai vanhentuneet ohjelmistot, virukset/haittaohjelmat, laitteisto-ongelmat 

(hardware), tietoliikenneverkon vikaantumiset sekä varmuuskopioihin (nauhoihin) 

liittyvät ongelmatilanteet. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 128-129; Kouns ja 

Minoli, 2010, ss. 59-60). 

3.2.1.2 Ulkoiset riskit 

Organisaation ulkoisiin riskeihin listataan luonnonmullistuksien aiheuttamat 

riskit, onnettomuudet, organisaation ulkopuolisten ihmisten aikaansaamat 

vahingot sekä ulkoiset teknologiset riskit. Luonnonmullistuksia ja -katastrofeja 

ovat esimerkiksi pandemia-/epidemiatapaukset, myrskyt/hirmumyrskyt, 

maanjäristykset, maastopalot sekä tulvat. Ulkoisia onnettomuuksia ovat ydin- tai 

kemikaalionnettomuudet sekä liikenneonnettomuudet, kuten lento- ja 

rautatieonnettomuudet, joissa osallisena on yrityksen avaintekijöitä.  

Organisaation ulkopuolelta tulevia ihmisten aiheuttamia uhkia ovat terroriteot, 

hakkerointi, lakot ja mellakat. Ulkoisia teknologisia riskejä ovat ongelmatilanteet, 

jotka aiheutuvat sähkö- tai tietoliikenneverkon häiriöistä sekä esimerkiksi häiriöt 
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Internet-palveluntarjoajan palvelussa. (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 129; Kouns ja 

Minoli, 2010, ss. 59-60). 

3.2.1.3 Operatiiviset riskit 

Pankkialan Base II -sääntelyssä operatiivisia riskejä on luokiteltu 

vahinkotapahtumien mukaan. Nämä seitsemän operatiivista riskiä on jaoteltu 

seuraavasti (BIS, 2006, ss. 305-307): 

1. Sisäinen vahinko eli henkilökunnan väärinkäytökset 

2. Ulkoinen vahinko: ulkopuolisten henkilöiden aiheuttamat vahingot 

3. Työolot, työturvallisuus, yrityksen käytännöistä johtuvat vahingot 

4. Asiakkaista, tuotteista tai liiketoiminnan käytännöistä johtuvat vahingot 

5. Fyysisen omaisuuden vahingoittuminen 

6. Tietojärjestelmähäiriö ja siitä johtuva liiketoiminnan keskeytyminen  

7. Tuotanto- ja toimitusprosesseihin liittyvät vahingot 

3.2.1.4 IT-riskit ja IT-omaisuus 

ICT-varautuminen pohjautuu riskienhallintaan ja IT-riskien sekä IT-omaisuuden 

jaottelu helpottaa jatkuvuus- sekä toipumissuunnitelman tekemistä, sillä jaotteluita 

ja listauksia käytettäessä on helpompi hahmottaa eri osa-alueet, aivan kuin riskien 

jaottelu helpottaa riskianalyysin tekoa sekä riskienhallintaa.  IT-riskeihin 

pystytään syventymään vielä tarkemmin, kun yrityksen IT-omaisuus on jaoteltu 

esiin. (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 125; Valtiovarainministeriö, 2012, s. 11). 

Ohessa on listattuna esimerkkejä IT-omaisuuksista Kounsin ja Minolin (2010) 

mukaan sekä esimerkki IT-riskien kategorioinnista Jordan ja Silcock (2006) 

mukaan. 
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Kouns ja Minoli (2010, ss. 4-5; s. 60; s. 347) erittelevät IT-omaisuuden 

seuraavasti: 

Fyysinen IT-omaisuus: 

 Työasemat eli tietokoneet ja oheislaitteet 

 Kannettavat ja langattomat laitteet  

 Sovelluspalvelimet, keskustietokoneet 

 Sähköpostipalvelimet 

 Web-palvelimet 

 Tietokantapalvelimet  

 Verkkoelementit (kytkimet, palomuurit, reitittimet yms.) 

 Puhelinjärjestelmät (PBX, IP PBX, ACD, vastaajapalvelut yms.)  

 Virtalähteet 

Looginen IT-omaisuus: 

 Langattomat verkot 

 Yrityksen kaikki data  

 Etätyö-välineet (VPN) 

 Sivukonttoreiden järjestelmät niin kotimaiset kuin ulkomaiset  

 

Loogisen ja fyysisen lisäksi IT-omaisuus voidaan erotella vielä palveluihin: 

 

 Liiketoimintaprosessit (esim. tilaus-, laskutus-, hankintaprosessit, CRM) 

Jordan ja Silcock (2006, 60) jaottelevat IT-riskit seitsemään eri kategoriaan: 

1. Projektit  

2. IT-palveluiden jatkuvuus 

3. Tieto-omaisuus  

4. Palveluntarjoajat 

5. Sovellukset  
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6. Infrastruktuuri 

7. Strategiset riskit ja tulevaisuuden uhat 

3.2.2 Riskien torjunta ja vaikutuksen pienentäminen 

Liiketoiminnan keskeytysvaikutusanalyysin jälkeen olisi hyvä toteuttaa 

tunnistettujen riskien osalta kustannusvaikutusanalyysi, jotta pystytään laskemaan 

mahdollisimman tarkkaan riskien ennaltaehkäisyn ja vaikutusten pienentämisen 

taso. Jos riskejä ei voida poistaa, niin niitä voidaan yleensä kuitenkin pienentää 

mm. henkilöstöä kouluttamalla ja tekemällä varautumissuunnitelmia 

(toipumissuunnitelma, jatkuvuudenhallinta). Tietyn pisteen (riski-kustannus-

optimi) jälkeen pienentäminen ei ole enää kannattavaa, sillä kustannukset 

nousevat huomattavasti (Kuva 4.). Yleisesti voidaan sanoa, että häiriötilanteiden 

pitkittyessä siitä aiheutuvat kulut kasvavat ja voi tulla eteen tilanne, jossa kulujen 

kasvu on niin suurta, että se vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti ja tilanne voi 

käydä jopa sietämättömäksi. Liiketoiminnan jatkuvuus on turvattava, niin että 

häiriöt eivät pääse eskaloitumaan näin laajasti. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 143- 

144; Juvonen ym., 2014, s. 24) 
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Kuva 4. Varautumiskustannusten optimipiste. (mukaillen Iivari ja Laaksonen, 

2009, s. 143; Juvonen ym., 2014, s. 24 ) 

 

3.2.2.1 Riskienhallintastrategioiden valinta 

Riskienhallintastrategiat voidaan valita liiketoiminnan 

keskeytymisvaikutusanalyysin tulosten perusteella ja huomioimalla paikalliset 

lakivelvoitteet ja normistot (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 146).  Iivarin ja 

Laaksosen (2009, ss. 146-147) listaamista keinoista mainittakoon:  

 Riskien minimointi resursseja lisäämällä  

o esimerkiksi järjestelmien kahdentaminen ja klusterointi 

 Riskien minimointi ulkoistamalla 
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o palveluntarjoajien ulkoistuspalvelut voivat olla 

kustannustehokkaampia   

 Vaikutuksia minimoimalla 

o pyritään torjumaan mahdolliset haitat riskin realisoituessa 

esimerkiksi varmuuskopiointi ja varahenkilöjärjestelyt 

 

3.2.2.2 Prosessien jatkuvuuden parantamisen tähtäävät 

toimenpiteet sekä vakuuttaminen ja rahoitusinstrumentit 

Prosessien jatkuvuuden parantamisen tähtäävät toimenpiteet ovat riskejä 

ehkäiseviä tai vähentäviä operaatioita. Prosessien jatkuvuutta pystytään 

optimoimaan esimerkiksi järjestelmäkomponenttien säännöllisillä huolloilla ja 

monistamisella sekä varmuuskopioilla. (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 148-149). 

Riskiä ei voida kokonaan siirtää, mutta sen vaikutuksia voidaan rajata ja jakaa 

vakuutuksilla. Vakuutuksen tehtävä on turvata toiminnan jatkuvuus. Kun kohde 

vakuutetaan, riski siirtyy organisaatiolta vakuutusyhtiön harteille joko kokonaan 

tai osittain. (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 150;Juvonen ym., 2014, s. 2). Finanssi-

instrumenttien, kuten katastrofibondien, avulla voidaan järjestää 

katastrofirahoitus.  Vakuutusyhtiöt ovat näiden avulla pystyneet jakamaan ja 

hajauttamaan riskejä niputtamalla vakuutuksia yhteen ja myymällä sijoittajille.  

(Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 150). 
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4 TOIPUMISSUUNNITELMAN MÄÄRITELMÄ, 

TARKOITUS JA HYÖDYNTÄMINEN 

ORGANISAATIOSSA 

Toipumissuunnitelma (engl. disaster recovery plan, DRP) on osa 

jatkuvuussuunnitelmaa ja se sisältää ohjeet katastrofista tai vikatilanteesta 

toipumiseen ja siitä normaaliin ja stabiiliin toimintaan palautumiseen. Tällaisia 

ongelmatilanteita ovat: tietojärjestelmä- sekä tietoliikennehäiriöt, inhimillinen 

erehdys, tarkoituksellinen väärinkäyttö, luonnonmullistus, terroriteko, tulipalo, 

vesivahinko, sähkökatkos tai avainhenkilön menettäminen. Toipumissuunnittelu 

nähdään reaktiivisena toimintana, vaikka sille tehdään etukäteissuunnitelma ja 

testaus. Reaktiiviseksi toipumissuunnittelun tekee se, että toipumisprosessit 

käynnistyvät, kun ongelmia ilmenee, kun taas jatkuvuussuunnittelulla pyritään 

vaikuttamaan riskeihin ennen niiden aktivoitumista.  (Iivari ja Laaksonen 2009,ss. 

18-19; Cerullo ja Cerullo, 2004, ss. 70-71).  

Toipumissuunnitelma on jatkuvuussuunnitelmaa teknisempi ja siinä tulee 

määritellä datan, prosessien ja yksittäisten järjestelmien suojauksen, toipumisen ja 

palautumisen vaatimukset sekä mahdollisen liiketoiminnan keskeytymisen 

vaikutukset (Iivari ja Laaksonen, 2009, s. 101). Suunnitelmassa olisi hyvä tuoda 

esille myös mahdolliset manuaaliset prosessit ja väliaikaiset korjaustoimenpiteet, 

jos järjestelmän automatiikka on pysähtynyt eikä prosessit toimi suunnitellusti 

(Swanson ym., 2010, s. 39). Jatkuvuussuunnittelu ja toipumissuunnitelmat ovat 

tietojärjestelmäkohtaisia.  
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Kattavan toipumissuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat (Swanson 

ym., 2010, s. 42): 

 Suunnittelutiimin yhteystiedot ja roolit 

 Toimittajan ja yhteistyökumppaneiden yhteystiedot 

 Tiedottamisen liittyvät toimenpiteet 

 Liiketoiminnan vaikutusanalyysi (Tämä usein jatkuvuussuunnitelmassa) 

 Toipumismenetelmät ja tarkistuslistat 

 Varmuuskopioinnit ja palauttamistoimenpiteet  

 Ohjeet laitteiden ja ohjelmistojen palauttamisesta 

 Testien validointi menetelmät  

 Lista laite- ja järjestelmävaatimuksista  

 Mahdolliset sivuvaikutukset, jotka ilmenevät toipumistoimenpiteiden 

aikana tai jälkeen  

 Tietojärjestelmän jatkuvuuden testaus ja ylläpito menetelmät 

 Järjestelmien riippuvuudet 

 Toimittajan ja partnereiden SLA eli palvelutasosopimus  

 

4.1 Jatkuvuus- ja toipumissuunitelman testaus 

Vähintään kerran vuodessa olisi hyvä tehdä niin sanottu työpöytätarkastus, jossa 

käydään läpi jatkuvuussuunnitelma ja tehdään sen sisällön arviointi eli 

varmistetaan, että proseduurit ovat ajan tasalla. Työpöytätarkastusta laajempi 

testausmenetelmä on strukturoitu läpikäynti, joka tulisi tehdä kerran vuodessa. 

Tässä menetelmässä jatkuvuussuunnitelma käydään läpi vaiheittain sekä 

vuorovaikutussuunnitelma tarkistetaan päivittäen tiedot ja roolit. (Iivari ja 

Laaksonen, 2009, ss. 194-196). 

Jatkuvuussuunnitelman simulointitestaus tulisi toteuttaa puolivuosittain tai 

vähintään kerran vuodessa. Simuloinnissa käytetään keksittyjä skenaarioita, jotka 
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jäljittelevät mahdollisia häiriötilanteita. Näissä keinotekoisissa 

ongelmatapauksissa voidaan hyödyntää riskienhallinnassa tunnistettuja 

uhkatilanteita. Testauksen tuloksien avulla voidaan arvioida suunnitelman 

kattavuus sekä systeemien palautumiskyky.  Simulointia raskaampi testaustapa on 

rinnakkaistestaus, jossa liiketoimintaprosessi tai jokin järjestelmän toiminto 

testataan tuotantoympäristössä eli todellisessa käyttöympäristössä. Tällöin testaus 

tulee tapahtua tarkoin hallitusti, jotta se ei häiritse normaalia tuotantoympäristön 

toimintaa. Rinnakkaistestaus olisi hyvä järjestää kerran vuodessa tai jopa 

harvemmin, mutta kuitenkin uusien järjestelmien käyttöönottotestauksen 

yhteydessä. Näiden edellä mainittujen jatkuvuus- sekä toipumissuunnitelma-

testausmenetelmien lisäksi voidaan tehdä vaativa täyskeskeytys, jossa 

suunnitelma testataan kokonaisuudessaan. Tällainen täyskeskeytys on hyvä 

toteuttaa kerran vuodessa tai harvemmin, mutta esimerkiksi uuden IT-laitetilan 

käyttöönoton yhteydessä, jolloin tuotantotoiminnot joudutaan keskeyttämään 

siirron ajaksi.  (Iivari ja Laaksonen, 2009, ss. 195-198). 

 

4.2 Jatkuvuudenhallinta IT-palveluntarjoajan näkökulmasta  

IT-palveluntarjoajan liiketoimintamalli perustuu asiakkaille toimitettaviin 

palveluihin. Palvelun voidaan sanoa olevan aineeton prosessinomainen tuote, joka 

voi olla henkilökohtainen palvelu, palvelu tuotteena tai tarjoama. Palvelun 

erityspiirre on, että sitä kulutetaan ja tuotetaan yhtä aikaa. Se on asiakkaalle 

tarjottava hyöty tai toiminta, jolla voidaan tarjota ratkaisu asiakkaan ongelmiin ja 

se voidaan toimittaa muun muassa asiakkaan, palvelutyöntekijän, ja/tai fyysisten 

resurssien, ja/tai tuotteiden tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä 

dialogisessa kanssakäymisessä. (Grönroos, 2010, ss. 76-77; s. 79). 

 CGI tarjoaa palveluja asiakkaan IT:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen 

tueksi. Tavoitteena on laadukas palvelu ja näin ollen myös pyritään minimoimaan 

asiakkaan liiketoiminnalle syntyvät haitat häiriötilanteissa. Asiakkaan 

liiketoiminta asettaa jatkuvuudenhallinnalle vaatimukset ja palvelu rakennetaan 
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sopimusteknisesti ja mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelut perustuvat 

CGI:n kansainvälisiin prosesseihin, globaaleihin standardeihin, kuten ITI, ja 

CGI:n asiantuntijoiden hyväksi havaitsemiin IT-alan käytäntöihin. ( CGI c., 

2015). 

Seuraavaksi käydään läpi toiminnanohjausjärjestelmän historia, määritelmä sekä 

tarkoitus. Diplomityössä toteutettava toipumissuunnitelman 

simulaatiotestausmalli on suunniteltu Microsoft Dynamics AX -

toiminnanohjausjärjestelmälle ja seuraavassa kappaleessa käsitellään kyseisen 

järjestelmän pääpiirteet ja arkkitehtuuri.  
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5 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT  

5.1 Toiminnanohjausjärjestelmien historia 

Toiminnanohjausjärjestelmien historia voidaan nähdä alkaneen 1960-luvulla, kun 

ensimmäiset järjestelmät luotiin varaston seurannan avuksi. Nämä ohjelmistot 

olivat yksinkertaisia, tietylle yritykselle räätälöityjä toiminnallisuuksia. (Kettunen 

ym.  2001, s. 49). MRP (Material Requirements Planning)-järjestelmät tulivat 

käyttöön 1970-luvun puolivälissä ja ne pystyivät hoitamaan materiaalivirtojen 

hallinnan lisäksi myös tarve- sekä pääsuunnittelua (Rondeau ym., 2001, ss. 1-2). 

Vasta 1970-luvun loppupuolella yleistyivät kaupalliset standardiohjelmistot, kun 

tätä ennen järjestelmien ohjelmistokehitys oli yrityskohtaista eli järjestelmät olivat 

alusta asti räätälöityjä tietyn yrityksen tarpeisiin (Kettunen ym., 2001, s. 46). 

1980-luvulla MRP: II -järjestelmät mahdollistivat kehittyneemmän varaston- sekä 

tuotannonhallinnan. Edeltäjäänsä MRP-järjestelmään verrattuna MRP: II sisälsi 

uusia ominaisuuksina kuten tarveperusteisen materiaalihallinnan sekä lattiatason 

toiminnanohjauksen. (Rondeau ym., 2001, s. 2). 1990-luvulla MRP: II-

järjestelmiin integroitiin muitakin osa-alueita tuotannonohjauksen lisäksi. Nämä 

osa-alueet olivat projektin-, talouden- sekä henkilöstönhallinnan moduulit. Tätä 

voidaankin pitää nykyisen ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmän alkulähteenä. 

(Kettunen ym., 2001, s. 47.) Kuvassa 5. on nähtävissä ERP:in kehityssuunta sen 

syntymästä kohti nykyaikaa.  
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Kuva 5. ERP:in historia ja sen toiminnallisuudet. (Kettunen ym., 2001, s. 47) 

 

5.2 Toiminnanohjausjärjestelmän määritelmä 

Toiminnanohjausjärjestelmä eli Suomessakin vakiintunut termi ERP (Enterprise 

resource planning) voidaan määritellä usealla eri tavalla riippuen, mistä 

näkökulmasta katsotaan. Davenport puhuu itse asiassa ES (Enterprise System) - 

yritysjärjestelmästä, jonka tunnuspiirteitä ovat tiedon kulkeminen koko 

organisaation läpi yhdessä järjestelmässä niin, että kaiken ytimenä toimii 

tietokanta ja sen ympärillä toimivat funktionaaliset moduulit. (Davenport, 1998, 

ss. 122-124). Myös Leen ja kumppaneiden mukaan ERP-järjestelmä ulottuu läpi 

yrityksen prosessien ja sen tarkoituksena on mahdollistaa tiedonvirta yrityksen eri 

toimintojen välillä. He määrittelevät ERP:n olevan termi, joka kuvastaa 
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toimintojoukkoa, mikä koostuu ohjelmistomoduuleista, jotka tukevat yrityksen 

liiketoiminnan eri osa-alueita. (Lee ym., 2003, s. 56).  

ERP-järjestelmälle ominaista on sovelluksen muokattavuus. Valmiista tuotteesta 

modifioidaan asiakaskohtainen kokonaisuus käyttöönottamalla tarpeelliset 

moduulit sekä muokkaamalla käynnistysparametreja. Tällöin puhutaan 

standardituotteesta, jossa ei ole suurempia asiakaskohtaisia räätälöintejä. 

Räätälöidyt toiminnanohjausjärjestelmät ovat taas muokattuja kokonaisuuksia 

sisältäen kooditason modifiointeja. Tällaiset räätälöidyt järjestelmät ovat tarkasti 

sovitettuja yrityksen toimintatapoihin ja liiketoimintaprosesseihin. (Kettunen ym., 

2001,s. 53). Shehab ja ym ( 2004, s. 359) täsmentävät, että ERP on integroitu 

ohjelmistokokonaisuus, jolla voidaan yhdistää ja hallita koko yrityksen toiminnot, 

jos vain järjestelmä on onnistuneesti implementoitu. 

 

5.3 Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus ja hyödyntäminen 

organisaatiossa  

Toimivalla ERP-järjestelmällä on mahdollista parantaa yrityksen kannattavuutta. 

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa liiketoimintaprosessien automatisoinnin 

sekä tehokkaamman ohjauksen. Sen keskeinen tarkoitus on integroida yrityksen 

eri osa-alueita yhteen niin, että yksi ohjelma korvaa useat erilliset ohjelmat. Tämä 

näkyy toiminnanohjausjärjestelmissä eri funktioiden modulisointina. Esimerkkejä 

modulisoinnista ovat: talous, henkilöstöresurssit, osto, myynti, 

asiakkuudenhallinta sekä tuotanto. Integroidun ERP-järjestelmän avulla saadaan 

hyötyjä; säästetään kustannuksissa, päästään reaaliaikaiseen yritysdataan käsiksi, 

nopeutetaan vanhoja prosesseja yhden järjestelmän sisällä säilyttäen ydinprosessit 

silti samana. Kun tiedot pysyvät ajan tasalla ja ovat saatavissa yhdestä 

järjestelmästä, on niiden hallinnointi ja analysointi helpompaa. (Ptak ym., 2000, s. 

16; Davenport, 1998, ss. 121-123). 
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5.4 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 -

toiminnanohjausjärjestelmä 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 on nykyaikainen globaali ERP-järjestelmä, joka 

on suunnattu keskisuurille sekä suurille yrityksille. Dynamics AX 2012 R3 on niin 

sanottu end-to-end -ratkaisu, joka tukee liiketoimintaprosesseja läpi organisaation 

sekä organisaatio rajojen yli, sillä tuote on laajalti integroitavissa toisiin 

järjestelmiin. Dynamics AX 2012 R3 -järjestelmän avulla voidaan automatisoida 

ja tehostaa esimerkiksi toimitusketjun, talouden-, henkilöstön- ja asiakassuhteiden 

hallinnan toimintoja. Järjestelmä sisältää myös viisi valmista toimialakohtaista 

konfiguraatiota, jotka ovat: valmistus, jakelu, vähittäiskauppa, palvelut ja 

julkishallinto. (Luszczak, 2015, ss. 1-3; The Microsoft Dynamics Ax Team, 2014, 

s. xxv; s. 4).  

Dynamics AX 2012 R3 -käyttöliittymä muistuttaa visuaaliselta ilmeeltään 

Microsoft Office -tuotteita. Muutenkin AX on lähellä tuttuja Office -tuotteita, sillä 

Office add-in -sovellukset mahdollistavat AX-Word- ja AX-Excel integraatiot 

vakiona. Word add-in tukee esimerkiksi dokumenttipohjien käyttöä, niin että data 

saadaan suoraan AX:n tietokannasta. Excel add-in mahdollistaa mm. 

datakonversiot, datan massapäivitykset, datan sisään- ja ulosviennin. (The 

Microsoft Dynamics Ax Team, 2014, ss. 202-205). 

 

5.5 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 -ratkaisuarkkitehtuuri 

Dynamics AX 2012 R3 -toiminnanohjausjärjestelmä perustuu viisitasoiseen 

ratkaisuarkkitehtuuriin eli AX-järjestelmä on pilkottu seuraaviin tasoihin: 

application platform layer, foundation application domain layer, horizontal 

application domain layer, industry application domain layer, ja vertical 

application domain layer. Nämä tasot ovat rakennettu Microsoft teknologia-

alustalle ja ne mm. mahdollistavat kansainväliset toiminnallisuudet, 
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alue/maakohtaisuudet sekä tietoturvastandardit. Tämä on kuvattu kuvassa 6. (The 

Microsoft Dynamics Ax Team, 2014, s. 5).  

1. Application platform layer -sovellusalustataso koostuu seuraavista 

elementeistä: MorphX model-pohjainen kehitysympäristöstä, X++ 

ohjelmointikieli, Microsoft Dynamics AX Windows client -rajapinta, 

Enterprise Portal web-sovellus rajapinta, AOS eli Application Object 

Server -sovelluspalvelin sekä sovellusalustan systeemirajapinta.  

2. A foundation application domain layer -taso sisältää aluekohtaiset mallit, 

toimintatapamallit eli policy modelit, event documenting eli tapahtuma 

dokumentoinnin sekä dokumenttien prosessointirajapinnan.  

3. Horizontal application domain layer -taso kostuu talouden ja operatiivisen 

toiminnan resursseista sekä henkilöstöhallinnosta, joita kontrolloidaan 

organisaatiotasolta ja toimintojen omistus on organisaatiolla.  

4.  Industry application domain -taso koostuu eri teollisuuden alojen talouden 

ja operationaalisen toiminnan resursseista sekä henkilöstöhallinnosta. 

Esimerkkeinä mainittakoon valmistusteollisuus, jakelu, vähittäismyynti, 

huolto ja julkisen sektori.  

5. Vertical application domain -taso koostuu toimiala- sekä aluekohtaisista 

talouden ja operatiivisen toiminnan resursseista sekä 

henkilöstöhallinnosta.  Tällaisia aloja ovat esimerkiksi autonvalmistukseen 

keskittynyt yritys tai markkinointipalveluja tarjoava yritys. (The Microsoft 

Dynamics Ax Team, 2012, ss. 5-6). 
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Kuva 6. Viisi-tasoinen arkkitehtuuri (The Microsoft Dynamics Ax Team, 

2014, s. 5) 

 

5.6 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 -

toiminnanohjausjärjestelmän sovellusalustan 

arkkitehtuuri  

Dynamics AX 2012 R3 -arkkitehtuurikuva 7. perustuu seuraaviin 

komponentteihin: 

 Kehitystä on mahdollista toteuttaa kahdessa eri ympäristössä: 
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o Microsoft Dynamics AX MorphX -kehitysympäristö, jossa 

toteutetaan data modelsit ja sovelluskoodit AOT:n eli Application 

Object Tree:n ja X++ ohjelmointikielen avulla.  

o Visual Studio kehitysympäristön käytetään kehitettäessä Microsoft 

.NET -liitännäisiä, SSRS -raportteja sekä Enterprise Portalia.  

 Data tier eli datakerros perustuu SQL server -tietokantateknologiaan 

o SQL tietokanta serveri hostaa Sharepoint, SSRS sekä SSAS -

kannat sekä AX:n model- ja sovelluskannat.  

 Middle tier eli keskikerros sisältää seuraavat komponentit: 

o AOS eli Application Object Server, joka suorittaa MorphX -

sovelluspalveluita, joita kutsutaan RPC ja Windows 

Communication Foundation (WCF) teknologian kautta. AOS 

voidaan hostata yhdellä palvelimella, mutta yleistä on että AOS -

palvelimia on useampia. Useammat AOSit mahdollistavat 

klusteriympäristön ja kuormantasauksen palvelimien välillä ja tämä 

helpottaa samanaikaisten istuntojen jakautumista eri koneille.  

Myös eräajot voidaan dedikoida omalle AOS -palvelimelle.  

 .NET Framework komponenttien ohjelmointi on mahdollista AOT:n 

kautta. .NET Frameworkin Windows Workflow Foundation (WWF) liittyy 

Microsoft Dynamics AX workflow eli työnkulkutoiminnallisuuteen ja 

WCF liittyy Microsoft Dynamics AX Application Integration 

Frameworkiin eli AIF -integraatiorajapintaan.  

 SQL Server Analysis Services (SSAS) pystytään prosessoimaan ja 

analysoimaan dataa. 

 SSRS and Microsoft Dynamics AX reporting extensions mahdollistaa 

SSRS -raporttien toteuttamisen ja julkaisemisen.  

 Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal framework eli EP mahdollistaa 

Sharepoint pohjaisen web-käyttöliittymän. 

o  EP -rajapintaa voidaan käyttää AOS-palvelimelta niin .NET 

Business Connector kuin RPC:n kautta.  Myös SSAS sekä SSRS 



47 

 

 

ovat tuettuja http- ja http-yhteyksien kautta.  EP hostataan yleensä 

omalla palvelimellaan.   

 Microsoft Dynamics AX Help web service prosessoi järjestelmän 

ohjemateriaalit. 

 Web services hosted by Microsoft Internet Information Services (IIS) eli 

Microsoft Dynamics AX www-sovelluspalvelut voidaan ottaa käyttöön ja 

hostata IIS:llä. 

 Application Integration services tarjoavat viestien jonotus- sekä 

muuntopalveluita integraatio clientille eli asiakasohjelmille. (The 

Microsoft Dynamics Ax Team, 2014, ss. 6-8). 

 

5.7 Presentation tier eli Presentaatiokerros  

 Windows client suorittaa AX ohjelmia AOS:lla käyttäen RPC:tä. Ohjelmat 

joita Windows client ajaa ovat toteutettu MorphX tai .NET ohjelmoinnilla.  

 Enterprise Portal web client suorittaa AX ohjelmia, jotka ovat toteutettu 

MorphX tai .NET ohjelmoinnilla tai sitten ovat Sharepoint rajapinnan 

ohjelmia. Enterprise Portalia hostaavat Microsoft Dynamics AX runtime, 

ASP.NET runtime, sekä the SharePoint runtime ympäristöt.  

 Office clients osioon kuuluvat Word sekä Excel Add-ins ohjelmat. 

 Third-party clients -tyyppiset asiakasohjelmat integroituvat AX:n 

rajapinnan kanssa. Näitä ohjelmia ovat mm. tiedostojärjestelmät (file 

system), Microsoft Message Queuing (MSMQ), Microsoft BizTalk Server 

sekä WCF adapteri. (The Microsoft Dynamics Ax Team, 2014, ss. 8-9). 
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Kuva 7. Dynamics AX 2012 kokonaisarkkitehtuuri (The Microsoft Dynamics 

Ax Team, 2012, s. 7). 
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6 CASE CGI  

CGI (Consultants to Government and Industry / Conseillers en Gestion et 

Informatique) on globaali yli 40 maassa toimiva 68 000 työntekijän IT-palvelu- ja 

liiketoimintayritys. Se perustettiin Quebecissä Kanadassa vuonna 1976. Se tarjoaa 

palveluita, joilla optimoidaan asiakkaita saavuttamaan liiketoiminnalliset 

tavoitteensa. Tämän maailmanlaajuisen yrityksen palveluihin kuuluvat 

konsultointi, liiketoimintaratkaisut, IT-infrastruktuuri- ja ulkoistamispalvelut sekä 

liiketoimintaprosessien ja sovellusten hallinta. CGI tekee yhteistyötä 

teknologiajättien kanssa kuten Microsoft, IBM, Oracle, Dell, Cisco ja SAP. (CGI 

b., 2015.). 

Suomessa CGI:llä (CGI Suomi Oy) on takana yli 40-vuotinen historia. Vuonna 

2012 CGI osti Logican, jonka takaa löytyvät nimet WM-data, Novo Group, KT-

tietokeskus, PTK-tietokeskus ja Kunnallistieto (CGI a., 2015).  

CGI:n tarjontaan kuuluvat muun muassa seuraavat palvelut (kuva 8). Portaalit, 

sisällönhallinta (ECM)- ja mobiilipalvelut, joiden avulla luodaan ajanmukaiset 

tietotyöympäristöt. Kokonaisvaltaiset tietojohtamisenpalvelut, joihin kuuluvat 

mm. tiedolla johtaminen (BI) ja tiedon hallinta (MDM), joita tarvitaan 

jokapäiväisessä liiketoiminnassa, sillä tiedon määrä on kasvanut ja sen hallinta on 

yhä kriittisempää. Arkkitehtuuripalveluilla tuetaan yritysten liiketoiminnan ja IT:n 

välistä kommunikointia. Arkkitehtuuripalveluilla tuetaan IT-ympäristöjen 

kehittämistä sekä tehokasta ylläpitoa ja hallintaa. Turvallisuuspalveluiden alle 

voidaan listata CGI:n palveluista esimerkiksi kyberturvallisuus, tietoturvan 

valvontakeskus, identiteetinhallinta (IAM) sekä tietoturvakonsultointi. 

Liiketoimintaratkaisupalvelut kattavat lukuisia osa-alueita 

toimialariippumattomasti. CGI:n omien toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi 

palveluihin kuuluvat teknologiakumppaneiden, kuten SAP, Oracle sekä Microsoft 

-tuotteet.  Integraatio- ja sovelluspalveluiden lisäksi konsultointi- ja 

asiantuntijapalveluita tarjotaan useilla eri toimialoilla. Portfolio sisältää muun 

muassa seuraavat toimialat: valtio ja kunnat, hyvinvointi, kauppa ja teollisuus, 
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pankki ja vakuutus, viestintä ja media sekä energia, vesi, jäte sekä öljy ja kaasu. 

(CGI d., 2015). 

 

Kuva 8. CGI:n palvelutarjoama. (CGI d., 2015) 

Seuraavassa luvussa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmä Microsoft Dynamics 

AX 2012 R3 toipumissuunnitelman simulaatiotestausmalli, joka on toteutettu 

tämän diplomityön case yritykselle CGI Suomi Oy:lle. Luvussa vastataan myös 

diplomityön tutkimuskysymykseen: 1. miten sovelletaan Dynamics AX 

toiminnanohjausjärjestelmän toipumissuunnitelman simulaatiotestausmallia 

asiakasyrityksissä käytännössä? 
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7 TOIPUMISSUUNNITELMAN - 

SIMULOINTITESTAUS DYNAMICS AX 2012 R3 

-YMPÄRISTÖSSÄ CASE CGI SUOMI OY 

Toipumissuunnitelma tulee olla aina tarkoin tiettyyn ympäristöön suunniteltu ja 

liiketoimintaprosessien mukaan rakennettu. Tässä työssä on esitelty Dynamics 

AX 2012 R3 -esimerkkiympäristö, jolle rakennetaan toipumissuunnitelman 

simulaatiotestaukset. Kappaleessa 4.1 esiteltiin simulointitestaus eli mahdollisten 

todellisten häiriötilanteiden jäljittely, niin kuin tässä toipumissuunnitelman 

simulaatiotestauksen mallitapauksissa. Tämä kuvitteellinen esimerkkiyritys on 

suuri valmistusteollisuuden yritys, joka pyörittää pääasiassa koko 

liiketoimintaansa Dynamics AX:ssa. Yritys käyttää AIF (Application Integration 

Framework) -rajapintaa mm. toimittajien järjestelmäintegraatioihin ja Web 

services -palveluita käytetään nettikaupan integraatiossa sekä luottokyselyiden 

muodostamisessa. (Luszczak, 2015, s. 4; The Microsoft Dynamics Ax Team, 

2014, s. 435). EP eli Enterprise portaalia ja roolikeskusta käytetään vain yrityksen 

sisäisiin toimintoihin, samoin kuten SSAS (SQL Server Analysis Service)-

palveluita. SSRS (Sequal Server Reporting Services) -raportoinnin kautta 

tapahtuu koko yrityksen raportointi vahvistuksista laskuihin ja taloudenraporteista 

huoltolomakkeisiin. (Luszczak, 2015, s. 4).   

Toipumissuunnitelma olisi hyvä testata tuotantoympäristön kaltaisessa 

testiympäristössä ja aina ennen testausta tulisi ottaa kaikki mahdolliset 

varmuuskopiot esim. sovellus- ja datavarmistukset eli Dynamics AX 2012 R3:n 

tapauksessa SQL-varmuuskopiot.  

 

7.1 Sovellustason arkkitehtuuri 

Esimerkkiympäristössä (kuva 9.) on kaksi virtuaalista AOS-palvelinta 

(TEST_AOS1, TEST_AOS2), joille molemmille on konfiguroitu yksi AOS-
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palvelu kuormantasaajaksi ja toinen AOS-instanssiksi. Kolmas AOS-palvelin 

(TEST_AOS3) on fyysinen ja se hoitaa ainoastaan ajastettuja prosesseja eli 

eräajoja (batch). AOS-palvelu on tavallinen Windows service, joka löytyy 

standard services -listauksesta. Klusteroidussa SQL-palvelinfarmissa (Klusteroitu 

SQL2014) sijaitsee AX:n kannat sekä SSAS, kun taas SSRS on laitettu omalle 

klusteroidulle farmille. Omassa klusteroidussa integraatiopalvelinfarmissa 

(Klusteroitu AX AIF IIS Serveri) sijaitsevat palvelut ja AIF. Omalla yksittäisellä 

AX Enterprise portal -palvelimella sijaitsevat itse EP, roolikeskus sekä 

HelpServeri.  
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Kuva 9. Esimerkkiympäristön yleisarkkitehtuurikuva Dynamics AX 2012 R3 
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7.2 Toipumissuunnitelman simulaatiotestauksen testitapauksia  

Tämän diplomityön toipumissuunnitelman simulaatiotestauksessa 

liiketoimintaprosessien rinnalla toteutetaan keinotekoisia järjestelmän 

häiriötilanteita. Simulaatiotestausmalli (Liite 1.) täydentyy siis kokoelmalla 

keinotekoisia häiriötilanteita eli tarkemmin sanottuna toimintaohjeilla, kuinka 

käyttää scriptejä tai konfiguroida alustamuutoksia. Häiriötilanteita pystytään 

simuloimaan ilman erillisiä tai ulkopuolisia sovelluksia. Riittää, että on käytössä 

yleisesti käytetyt palvelinten standarditoiminnallisuudet, näistä erityisesti 

mainittakoon Powershell. Taulukon 4: kursivoidut scriptit ovat Powershellillä 

ajettavia komentoja.  

Taulukko 4. Simulaatiotestauksen keinotekoisten häiriötilanteiden 

toteuttamistavat 

Simuloitu häiriö Toteutustapa 

Tietoliikennekatkos Aseta palvelimen verkkokortti disabled-tilaan 

Device Manager 

1. Valitse Network adapters 

2. Valitse verkkokortti, joka kytketään pois päältä 

3. Klikkaa hiiren oikea ja valitse ”disabled” 

Palvelimen vikaantuminen Palvelimen sammutus: 

Stop-Computer –komento. Suositus, että käytetään vain 

virtuaalipalvelinten kanssa, sillä konsolin kautta on 

mahdollista operoida, vaikka palvelin on 

sammutettuna.  

tai 

Palvelimen uudelleenkäynnistys: 

Restart-Computer   
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Simuloitu häiriö Toteutustapa 

AOS-palvelun vikaatuminen AOS-palveluiden etähallinta  

Alusta muuttujat: 

$AOSSERVER = "TEST_AOS1" 

$AOSInstance ='AOS60$01'  

Palvelun uudelleenkäynnistys:  

restart-Service -InputObject $(Get-Service -Computer 

$AOSSERVER -Name $AOSInstance 

tai 

Sammutus: 

stop-Service -InputObject $(Get-Service -Computer 

$AOSSERVER -Name $AOSInstance) 

tai  

Manuaalinen AOS-palveluiden käsittely 

1. Avaa palvelimella Services-ikkuna 

2. Etsi haluttu AOS Palvelu  

3. Valitse Start/Stop/Restart 

Tietokannan vikaantuminen Palvelimen uudelleenkäynnistys: 

Restart-server  

tai 

Tietoliikennekatkos  

Katkaise tietoliikenne palvelinten välillä AOS<-

>Tietokanta 
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Simuloitu häiriö Toteutustapa 

tai  

Klusteroidun tietokannan failover-operaatio eli 

yliheitto host-palvelimelta toiselle.  

Failover Cluster Manager 

1. Valitse klusteri 

2. Laajenna Services and Application 

3. Valitse SQL Server eli palvelin, jonka palvelut 

siirretään nodelta toiselle  

4. Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä - Valitse 

”Move this service or application to another 

node”-toiminto 

5. Vahvista toimenpiteet ”Move to node…” 

tai 

Kantainstanssin pakottaminen offline-asentoon (koko 

klusterin group) 

1. Valitse klusteri 

2. Laajenna Services and Application 

3. Valitse SQL Server eli palvelin, joka 

pakotetaan alas  

4. Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä. Valitse ”Take 

this service or application offline”-toiminto 

Kantainstanssin pakottaminen offline-asentoon (SQL-

palvelu).  

1. Valitse klusteri 

2. Laajenna Services and Application 

3. Valitse SQL Server eli palvelin, jonka 

resursseja halutaan käsitellä 

4. Valitse resurssi, klikkaa hiiren oikeaa ja valitse 

”Take this resource offline”  
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Dynamics AX 2012 R3 -toipumissuunnitelman simulaatiotestin 

esimerkkitapaukset on kuvattu simulaatiotestausmalli -liitteessä 1. eli 

”simulaatiotestausmallissa”, jota täydentää taulukko 4. ”Simulaatiotestauksen 

keinotekoisten häiriötilanteiden toteuttamistavat”. Kyseisessä liitteessä olevia 

testitapauksia voi varioida tarpeen mukaan, niin että mahdollisimman useat 

vikatilanteet katettaisiin simulaatiotestauksessa. Simulaatiotestausmallista on 

esimerkkikuva (Kuva 10.) seuraavalla sivulla.  
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Kuva 10. Esimerkkikuva simulaatiotestausmallista.   
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8 POHDINTA JA YHTEENVETO  

Tässä tutkimuksessa kuvattiin liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa ja 

toipumissuunnittelua ICT:n sekä Dynamics AX toiminnanohjausjärjestelmän 

näkökulmasta.  Tutkimusongelmina olivat, 1. miten sovelletaan Dynamics AX 

toiminnanohjausjärjestelmän toipumissuunnitelman simulaatiotestausmallia 

asiakasyrityksissä käytännössä? Ja 2. miten jatkuvuussuunnittelu, sen eri 

työvaiheet ja riskit tunnistetaan jatkuvuudenhallinnan viitekehyksen avulla 

teoriassa?   

Tässä case-tutkimuksessa jatkuvuudenhallinnan viitekehys rakentui kirjallisuuden 

perusteella. Työssä painottuivat jatkuvuudenhallinnan käsitteet sekä perusteet ja 

eritoten jatkuvuussuunnitelman rakenne sekä riskienhallinta ja 

toipumissuunnittelu osana jatkuvuudenhallintaa.  Teoriaosuuden viitekehyksen 

tarkoituksena oli yhdistää jatkuvuudenhallinta ja Dynamics AX -

toiminnanohjausjärjestelmän teoreettinen pohja empiriaan ja konstruktiivisen 

tutkimusotteen kautta toipumissuunnitelman simulaatiotestausmallin 

kehittämiseen. Jatkuvuussuunnittelun eri työvaiheet ja riskit pystyttiin nostamaan 

esiin teoriaosuudessa selkeästi, mutta voidaan todeta, että jatkuvuudenhallinta ei 

ole vielä laajalti levinnyt niin sanotuksi yläkäsitteeksi tunnetuille käsitteille, kuten 

jatkuvuussuunnittelu (Continuity planning), kriisienhallinta (Crisis management) 

ja toipumissuunnittelu (Disaster recovery planning DRP). Juuri terminologian 

moninaisuus aiheutti tutkimuksen alussa hämmennystä. Niin kirjallisuudessa kuin 

liiketoiminnan kielessä eri termeillä on saatettu viitata samaan asiaan ja taas 

samoilla termeillä tarkoitettu eri asioita.  

Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmän toipumissuunnitelman 

simulaatiotestausmallista rakentui selkeä ja kevyt työkalu asiakasyritysten 

toipumissuunnitelman simulaatiotestauksiin. Diplomityössä kuvatuilla 

keinotekoisilla järjestelmän häiriötilanteilla pystytään simuloimaan 

toipumissuunnitelman testauksissa oikeita häiriötilanteita suhteellisen kattavalla 

tasolla. Konstruktiivinen tutkimusote keskittyy tosielämän ongelmakohtiin ja sen 
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luo innovatiivisen konstruktion, jonka tarkoituksen on ratkaista varsinaisia 

käytännön ongelmia. Työssä kuvattua testausmallia käytettäessä ei tarvita CGI:n 

Dynamics AX -liiketoiminnan ulkopuolisia asiantuntijoita tai erillisiä työkaluja 

lisensseineen, jotta toipumissuunnitelman testaus pystytään toteuttamaan.  Työssä 

ratkaistiin tosielämän ongelma kokemuksellisen oppimisen, teorian ja empirian 

avulla. Simulaatiotestausmallia on nyt menestyksekkäästi testattu 

asiakasympäristössä niin testausmallin kuin keinotekoisten häiriötilanteiden 

osalta. Työssä esitellyt scriptit on kertaalleen vielä testattu ja todettu toimiviksi 

CGI:n sisäisessä Dynamics AX 2012 -kehitysympäristössä. Tarkoitus olisi, että 

diplomityön simulaatiotestausmallia tultaisiin käyttämään laajalti Dynamics AX -

järjestelmän toipumissuunnitelman testauksissa. 

Olisi mielenkiintoista tutkia vertaillen, miten toiminnanohjausjärjestelmien 

toipumissuunnitelmia toteutetaan käytännössä niin suuryrityksissä kuin PK-

yrityksissä sekä kuinka menestyksekkäästi jatkuvuudenhallinnan 

toipumissuunnitelmaa on pystytty hyödyntämään aidoissa ongelmatilanteissa. 

Jatkuvuudenhallinnan alueella olisi paljon tutkittavaa ja teknologia-alan ollessa 

jatkuvassa vauhdikkaassa kehitysmoodissa ja sen laajentuessa jokaiseen 

maailmankolkkaan, jatkuvuudenhallinnasta sekä toipumissuunnittelusta tulee yhä 

tärkeämpää.  
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