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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Siitä kun amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen 1836, pitkien matkojen 

tietojenvälitys on parantunut koko ajan. (Liukkonen, 1969) Nykypäivänä yritysten 

tietoverkkojen etäkäyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja alkaa olla yhä arkisempaa, kuin 

esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Nopeat ja laajalti saatavilla olevat internet-yhteydet 

ovat mahdollistaneet työskentelyn muuallakin, kuin yrityksen fyysisessä sijainnissa. 

Etätyöskentelyn alkuvaiheessa hyvin yleinen tapa oli muodostaa VPN-yhteys (Virtual 

Private Network) yrityksen verkkoon, joka mahdollisti esimerkiksi tiedostojen käyttämisen 

yrityksen verkkolevyiltä. Internet-yhteyksien nopeutuessa ja tekniikan kehittyessä etäkäyttö 

käsittää yhä useammin virtualisoidut sovellukset ja virtuaalityöpöydät, joissa itse ohjelmistot 

pyörivät palvelimilla, mutta kuva ja käyttäjän interaktio välitetään palvelimen ja 

asiakasohjelman (client) välillä tietoverkkoja pitkin. 

 

Tällä vuosikymmenellä etäkäyttöön on tullut uusi ulottuvuus erilaisten mobiililaitteiden 

kuten padien (pad) ja suurinäyttöisten puhelinten myötä. Etätyö on entistä liikkuvampaa ja 

yrityksen dataan päästään käsiksi monesta paikasta monilla erilaisilla laitteilla. Etäkäytön 

mahdollistavat ohjelmistot ovat kehittyneet jatkuvasti ja niiden tuomia etuja, kuten 

sovellusten keskitettyä hallittavuutta käytetään muutenkin kuin vain etäkäyttöskenaarion 

yhteydessä. 

 

Etäkäyttöympäristöjen toteuttamiseen löytyy markkinoilta useita erilaisia vaihtoehtoja ja 

valmistajia. Etäyhteyksiä voidaan toteuttaa mahdollistamalla käyttäjien pääsy yrityksen 

verkkoon VPN-ratkaisujen kautta, DA-toteutuksella (Direct Access), suojatun 

yhdyspalvelimen kautta tai virtualisointiratkaisujen avulla.  
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Etäkäytön ohella IT-palvelujen (Information Technology) ulkoistaminen palveluntarjoajille 

on kasvattanut suosiotaan 2000-luvun alkupuolen trendistä, jolloin yritykset ylläpitivät itse 

oman IT-infrastruktuurinsa sekä palvelunsa. Ulkoistamiselle on useita motiiveja, kuten 

yrityksen ydinliiketoimintaan keskittyminen, kustannussäästöt sekä osaavan IT-henkilöstön 

puuttuminen. Suurimpana syynä useimmat firmat mainitsivat edellä mainituista syistä 

kustannussäästöt. (Saarinen, 1995) Yritykset kilpailuttavat palveluntarjoajia 

kustannussäästöjä hakiessaan, saadakseen parhaan mahdollisen hinnan. Tämän seurauksena 

palveluntarjoaja saattaa vaihtua toiseen sopimuskauden puitteissa useinkin. 

Palveluntarjoajan vaihtuminen tarkoittaa useimmiten transitioprojektia jossa palvelut 

siirretään uudelle tarjoajalle. Samassa yhteydessä joudutaan mahdollisesti rakentamaan 

palveluita uudelleen, esimerkiksi jos edellinen palveluntarjoaja on tuottanut infrastruktuurin 

osia palveluna. Mikäli transitioprojektissa päädytään rakentamaan uusi järjestelmä 

asiakkaalle, täytyy siitä tehdä vaatimusmäärittely, jotta tiedetään mitä ollaan tekemässä ja 

arkkitehtuuri osataan suunnitella ja mitoittaa sen mukaan.  

 

1.2 Tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelma   

 

Tässä diplomityössä käydään läpi Elisa Appelsiini Oy:n uuden asiakkaan 

käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutettavan VDI-ratkaisun (Virtual Desktop 

Infrastructure) vaatimukset ja tuleva toteutustapa. Asiakkaan siirtäessä ulkoistetut 

palvelunsa toisen palveluntarjoajan ylläpidettäviksi, vaihtavat he nykyisen etäkäyttöön 

tarkoitetun ympäristönsä myös uuden toimittajan tuottamaksi. Palvelujen toteuttaminen 

asiakkaan toiveiden mukaisesti vaatii olemassa olevan ympäristön (vanhan toimittajan) 

kartoittamista, asiakkaan tarpeiden ja määrityksien analysointia sekä selvitystä millaisilla 

ratkaisuilla voidaan toteuttaa asiakkaan vaatimusten mukainen ympäristö. Työ kattaa 

asiakkaan vaatimat käyttötilanteet, sovellukset ja niihin liittyvät erikoistilanteet sekä tekee 

katsauksen Citrixin teknologioihin, joilla nämä vaatimukset voidaan toteuttaa. Työssä 

tutkaillaan niiden mahdollistamia ominaisuuksia ja ovatko ne tarvittavia tai riittäviä juuri 

kyseiseen ratkaisuun.  

 

Toteutuksessa käytettyyn teknologiaan vaikuttaa muun muassa sen kyky tarjota riittävää 

suorituskykyä, vaadittavia ominaisuuksia, tukea käytetyille asiakasohjelmille sekä 
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hyväksyttävää kustannustasoa suhteessa sillä saataviin ominaisuuksiin. Toteutuksen on 

oltava myös riittävän turvallinen, että tietojen ulkopuolisille tahoille päätyminen voidaan 

estää hankaloittamatta kuitenkaan sen saatavuutta liiallisesti. Teknologiaksi on valikoitunut 

Citrixin tuotteet, joiden soveltuvuutta asiakkaan käyttöön tässä työssä selvitetään. 

 

Työn ohessa on tarkoitus tutustua valittuihin teknologioihin käytännössä pystyttämällä 

demoympäristöjä ja testaamalla erilaisia ominaisuuksia ja miten ne toimivat halutun 

lopputuloksen saamiseksi. Varsinainen käytännön työn tekeminen etenee taustalla tämän 

työn kirjallisen version kanssa joten loppukappaleissa voidaan suoraan reflektoida tuloksia 

täsmäsivätkö ne käytännön kanssa. 

 

Edellisessä kappaleessa mainitun kuvauksen perustella voidaan muovata tämän työn 

tutkimuskysymys muotoon: 

 

Kuinka asiakastarpeet voidaan huomioida Citrix-toteutuksessa, jotta se kykenee 

vastaamaan heidän teknologisiin tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa mahdollisimman hyvällä 

käytettävyydellä ja yksinkertaisella toteutuksella? 

 

Tutkimuskysymyksellä pyritään saamaan vastaus siihen, soveltuuko Citrixin VDI ratkaisu 

riittävin osin mahdollistamaan asiakkaan vaatimusten mukaisen ympäristön toteutuksen. 

Selvityksessä pyritään laittamaan painoarvoa ympäristön luotettavuudelle, turvallisuudelle, 

resurssinkäytön tehokkuudelle sekä saatavuudelle. 

  

Työssä ei dokumentoida VDI-ratkaisun varsinaista toteutusta käytännöntasolla, koska tässä 

yhteydessä joutuisi paljastamaan liikaa tietoa ympäristön teknisestä toteutuksesta. 

Diplomityö on kirjoitettu yleismuodossa, eikä siinä mainita asiakkaan nimeä, koska tällä 

turvataan asiakkaan järjestelmien tietoturvaa. Tässä työssä kuvattu tarkempi teknologinen 

toteutus pystyisi pahimmillaan tarjoamaan infoa tietomurtoa suunnittelevalle taholle joka 

voisi helpommin keskittää hyökkäysrajapintaa tuntiessaan kohdejärjestelmän 

infrastruktuurin. Saadut tekniset vaatimusmääritykset ja ohjelmistolistaukset ovat itsessään 

NDA:n (Non-Disclosure Agreement) alaista informaatiota joten niistäkään ei tässä työssä 

puhuta tarkemmalla tasolla.  
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Akateemisesta näkökulmasta katsottaessa tässä diplomityössä käsiteltävää 

tutkimusongelmaa voidaan lähestyä erilaisilla tutkimusstrategioilla, joilla on erilaisia 

ominaispiirteitä. Jotta tutkimuskysymykseen saataisiin mahdollisimman tarkoitusta 

palveleva vastaus, on oleellista osata valita oikea tai oikeat menetelmät joilla tutkimus 

tehdään. Tieteellinen tutkimus toteutetaan aina jonkin menetelmän avulla. Menetelmän 

valinta ja menetelmän noudattaminen tutkimuksen teossa on keskeinen osa 

tutkimusprosessia. Tutkimuksen menetelmän valinta vaikuttaa samalla muihin tutkimuksen 

osa-alueisiin. Menetelmä voidaankin ymmärtää tutkimuksessa kokonaisuutena, johon 

kuuluvat sekä tutkimusstrategian, aineiston hankintamenetelmän että analyysimenetelmän 

valinta ja noudattaminen. (Koppa - Jyväskylän yliopisto, 2015)  

 

Tämän työn tutkimuksen ominaispiirteitä ovat yksittäinen tapaus, kohteena yritys, 

kiinnostuksen kohteena ovat tapauksen vaatimusmäärittely eli kyseessä on siis 

tapaustutkimus (case tutkimus). Tapaustutkimukselle on lisäksi tyypillistä tutkia 

yksittäisestä tapauksesta yksityiskohtaista intensiivistä tietoa tai verrata joukosta toisiinsa 

suhteessa esiintyviä ilmiöitä (Hirsjärvi, 2009) 

 

Tutkimuksessa käytetään osaltaan apuna myös entisen järjestelmän analysointia sekä 

monissa ratkaisuissa peilataan aikaisempaan kokemuksen kautta saatuun tietoon ja 

tekemisen parhaisiin käytäntöihin (best practises), joten tutkimusmenetelmänä voidaan 

tapaustutkimuksen lisäksi pitää myös empiiristä tutkimusta. Empiirisessä tutkimuksessa 

tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja 

analysoimalla ja mittaamalla sitä. Empiirisessä tutkimuksessa konkreettinen ja koottu 

tutkimusaineisto on tutkimuksen keskiössä ja toimii tutkimuksen tekemisen lähtökohta. 

(Koppa – Jyväskylän Yliopisto, 2015) 

 

Tieteellisissä kirjoituksissa tällaista lähestymistapaa jossa on useampia tutkimusmenetelmiä, 

kutsutaan monimenetelmäisyydeksi. Usein vain yhtä menetelmää soveltamalla 



 

 

 

9

tutkimuskohteesta voidaan saada vain yhden osa-alueen käsittävä tulos. Tutkimusta voidaan 

tällöin täydentää valitsemalla menetelmiksi muita täydentäviä menetelmiä. Useita eri 

menetelmiä hyödyntämällä tutkimuskohteesta voidaan saada monipuolisia ja kattavia 

tuloksia. Monimenetelmäisessä tutkimuksessa käytettävät eri menetelmät voivat olla 

yhdistelmä sekä laadullisista että määrällisistä menetelmistä. (Koppa – Jyväskylän 

Yliopisto, 2015) 

 

1.3.1 Tapaustutkimus 

Tässä diplomityössä tapaustutkimuksen case kohdistuu tutkimuskysymyksen mukaisesti 

selvittämään voidaanko asiakkaan vaatimusten mukainen järjestelmä toteuttaa Citrixin 

tuotteita käyttämällä. Valittuna on kyseinen käyttötapaus ja siihen paneudutaan syvemmin. 

 

Tutkimussuunnitelmasta Yin (Yin, 2009), kuvaa seuraavaa: 

Tutkimussuunnitelma on looginen suunnitelma jolla päästään ”täältä” ”sinne”, missä 

”täältä” voidaan määritellä olevan alustava joukko kysymyksiä joihin haetaan vastauksia ja 

”sinne” on eräänlainen joukko päätelmiä tai vastauksia näihin kysymyksiin. Alku- ja 

lopputilanteen välillä voi olla lukuisia pääaskeleita, mukaan lukien relevantin datan 

keräämisen ja analysoinnin.  
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Tapaustutkimuksen tutkimusprosessi voidaan jakaa seuraaviin tärkeisiin vaiheisiin: 

 

1. Tutkimuskysymysten muotoileminen: Määritellään tavoitteet ja tutkimuksen kohde 

2. Tutkimusehdotelma, tutkimusasetelman muodostaminen: Valitaan tutkittava kohde, 

sen laajuus ja tiedonkeruumenetelmä jolla aineistoa kerätään. 

3. Määrittelyjoukko: Tapausten määrittely, valinta ja rajaaminen 

4. Aineiston ja tutkimuskysymysten looginen yhdistäminen toisiinsa 

5. Kriteerien määrittäminen johtopäätösten ja löydösten tulkitsemiseen 

(Yin, 2009) 

 

Kuvassa 1 nähdään tapaustutkimuksen suoraviivainen, mutta iteratiivinen prosessi. Tiedon 

lisääntyessä pystytään muovaamaan suunnitelmaa, jonka perusteella voidaan tarkentaa 

tutkittavaa aihealuetta ja mennä syvemmälle tutkittavaan tapaukseen. 

 

Kuva 1: Tapaustutkimuksen prosessikaavio (Yin, 2009) 
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Tapaustutkimukseen kuuluu tutkimusprosessin vaiheet, päättelyketju jolla tuloksiin on 

päästy ja selkeä polku, sekä selkeät perustelut kuinka johtopäätöksiin on päädytty. 

Tapaustutkimuksen rakenne on joustava ja siinä voidaan käyttää erilaisia raportointitapoja. 

Virheellisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä voidaan vähentää huolellisilla ja kritisointia 

kestävillä perusteluilla. (Aaltola, 2007) 

 

Tapaustutkimuksessa tutkimuksen tekijällä on vaikutus lopputulokseen ja siihen heijastelee 

myös tekijän omakohtainen kokemus aiheesta. Aulasvirta-Pyrhönen kuvailee 

diplomityössään tutkimuksen tekijän suhdetta lopputulokseen seuraavasti: 

”Tapaustutkimus ei pyri edustamaan yleispätevyyttä. Tapaus sinällään on kiinnostuksen 

kohde. Koska tutkijan itsensä rooli on merkittävä tehtävän kohdetta koskevien tietojen 

kokoamisessa, on tuloksissa nähtävissä tutkijan kädenjälki, huolimatta siitä, ettei hyvä 

tutkija pyri tulkitsemaan, ainoastaan kuvaamaan tarkasti kohdettaan. Tapaustutkimuksen 

tutkija ja tutkittavat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Vaikka tutkija ei puutu 

tapahtumien kulkuun, voi pelkkä läsnäolonsa vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Tutkijan 

raportti tapauksesta on hänen tulkintansa. Raportin tarkoitus on olla niin seikkaperäinen ja 

elävä, että siitä voi tunnistaa tapahtuman kaikki piirteet ja sitä voidaan tarkastella 

yksityiskohtaisesti ja perustellen. Huomioitavaa on se, että hyvän tapaustutkimuksen 

perustapahtumat voi myös toistaa, jolloin kahta samanlaista tilannetta ei koskaan voi saada 

aikaan luonnollisessa ympäristössä. Tapahtumatutkimukseen liittyy useita seikkoja, joita 

syytä tarkastella huolellisesti eri näkökulmista.” (Aulasvirta-Pyrhönen, 2015) 
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1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Active Directory on Microsoftin kehittämä hakemistopalvelu Windows-pohjaiseen 

verkkoon joka pitää sisällään tietoa verkon käyttäjistä, tietokoneista ja muista verkon 

laitteista. Active Directory on modernin yritysinfrastruktuurin ydin ja monet palvelut 

käyttävät sitä niin käyttäjäoikeuksien hallintaan, kuin tietojen säilytykseenkin. AD:ssa 

(Active Directory) objektit ovat hierarkkisessa järjestyksessä, joka mahdollistaa muun 

muassa Group Policyjen kohdistamisen tietyssä haarassa sijaitseviin koneobjekteihin. 

 

Group Policy josta käytetään suomennosta ryhmäkäytännöt on AD-ympäristössä 

eräänlainen joukko asetuksia ja määrityksiä. Niillä voidaan määrittää toimintamalleja sekä 

konkreettisia asetuksia käyttäjille, käyttäjäryhmille sekä koneobjekteille. Group Policyt ovat 

keskeisessä osassa AD-ympäristön hallintaa. 

 

Etätyö tarkoittaa kuvauksensa mukaisesti työtä jota tehdään fyysisesti muualta, kuin 

perinteisestä toimistosta, joka puolestaan mielletään lähityöksi. Etätyö riippuu huomattavasti 

tehtävän työn luonteesta, mutta useimmiten siihen mielletään kuuluvaksi pääsy yrityksen 

tietojärjestelmiin. Etätyölle on ominaista tieto- ja viestintätekniikan keskeinen osuus 

tehtävien suorittamisessa. Tässä suhteessa se poikkeaa perinteisestä kotona tehtävästä 

ansiotyöstä. (Työterveyslaitos, 2014) 

 

High Availability eli suomennettuna korkea saatavuus tarkoittaa tietotekniikassa tapaa 

toteuttaa palveluja sekä ympäristöjä siten, että ne ovat vikasietoisia. HA (High Availability) 

ympäristössä palvelut ovat vähintäänkin kahdennettuja, jolloin yhden palvelimen 

vikaantuminen ei vaikuta sen toimintaan. HA on itsestäänselvyys, kun rakennetaan 

bisneskriittisiä järjestelmiä joiden vikaantuminen maksaa yrityksille paljon menetettyinä 

tuloina. 

 

Julkaisupalvelin on termi työpöytä- tai palvelinalustalle, jolle on asennettu sovelluksia tai 

työpöytäympäristö julkaistavaksi etäkäyttäjille. Kun etäkäyttäjä avaa esimerkiksi Citrix-

teknologialla julkaistun sovelluksen itselleen, käynnistyy sovellus oikeasti suoritukseen 

julkaisupalvelimella palvelinsalissa. 
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One Time Password termistä käytetään useimmiten lyhyttä ja ytimekästä lyhennettä OTP 

(One Time Password), jolla tarkoitetaan kaksiportaisessa todentamisessa kertaluontoista 

salasanaa, joka käyttäjälle lähetetään hänen kirjauduttuaan onnistuneesti järjestelmän 

ensimmäisen portaan läpi. Yleisesti käytetty tapa on käyttää ensimmäiseen vaiheeseen 

Active Directory liitettyä kirjautumista, jonka onnistuessa käyttäjälle lähetetään ennalta 

määritettyyn puhelinnumeroon kertakäyttöinen salasana. Tämän salasanan syötettyään 

käyttäjä pääsee kirjautumaan järjestelmään. 

 

Plug-in eli liitännäinen on sovelluskomponentti, jolla on tarkoitus laajentaa olemassa olevan 

sovelluksen toiminnollisuutta tuoden siihen jonkun tietyn ominaisuuden tai joukon toisiinsa 

liittyviä ominaisuuksia. Liitännäiset mahdollistavat siis sovelluksen kustomoitavuuden sekä 

tarjoavat kolmannen osapuolen kehittäjille mahdollisuudet tuoda lisäarvoa varsinaiseen 

sovellukseen. 

 

Virtual Desktop Infrastructure käsitteenä viittaa teknologiaan, jolla käyttäjän 

työpöytäympäristöä suoritetaan virtualisoituna palvelimella, joka sijaitsee fyysisesti 

palvelinsalissa. Käyttäjille voidaan näin tarjota kustomoitu työpöytä, joka on kuitenkin 

turvallinen ja helposti ylläpidettävissä. (What is VDI, Citrix, 2016) 

 

Virtual Private Network eli VPN on tapa muodostaa yhteys esimerkiksi yrityksen 

yksityiseen verkkoon toisesta sijainnista. Yleinen käyttötapaus on työntekijän kannettava 

tietokone, jolla pääsee käsiksi yrityksen verkossa olevaan dataan, kun VPN yhteys on 

muodostettu. VPN:ää käytetään myös yhdistämään yrityksen eri toimipisteitä julkisen 

verkon yli. Toteutus voidaan tehdä joko sovellus- tai laitteistotasolla. 

 

Virtualisointi tarkoittaa fyysisten resurssien esittämistä abstrakteina elementteinä niitä 

hyödyntäville virtuaalikoneille. Virtuaalikoneet näkevät nämä elementit ja käsittelevät niitä, 

kuin fyysistä laitteistoa. Virtualisoituja elementtejä voivat olla esimerkiksi prosessorit, 

muistit, verkkokortit, verkot ja kytkimet. (Hess K., Newman A. , 2010) 
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1.5 Työn rakenne 

 

Luvussa 1 käydään läpi työn taustat, rajaukset sekä millaisia tutkimusmenetelmiä 

tekemiseen on käytetty. Samalla avataan myös työssä käytettäviä keskeisiä käsitteitä. 

 

Luku 2 keskittyy kertomaan virtualisoinnin taustaa, hyötyjä sekä erityyppisistä 

virtualisoinnin muodoista. Luvussa tutustutaan myös tarkemmin tässä työssä käsiteltyihin 

teknologioihin. Kappaleen jälkeen lukijalla on käsitys miksi virtualisointia käytetään 

nykypäivänä niin yleisesti sekä yleiskäsitys Citrix XenApp/XenDesktop teknologioista. 

 

Luvussa 3 käsitellään mitä tarkoittaa käyttöönottoprojekti ja miten se vaikuttaa luonteeltaan 

tämän työn tekemiseen. 

 

Luku 4 pureutuu työn pääaiheeseen eli käyttötarpeen ja vaatimusten kartoitukseen. Tässä 

kappaleessa käydään läpi asiakkaan vaatimusmäärittelyä sekä käyttötilanteita sisä- ja 

ulkoverkossa. Asiaa on myös käyttäjäryhmistä sekä tietoturvasta. 

 

Luvussa 5 analysoidaan asiakkaan entistä järjestelmää niiltä osin, kuin siitä on tietoa 

julkisesti saatavilla. 

 

Luku 6 kiteyttää työn keskeiset tulokset sekä pitää sisällään tulosten arviointia. Tässä 

kappaleessa on myös pohdintaa ja ajatuksia tulevaisuuteen liittyen. 

 

Luku 7 on yhteenveto diplomityöstä.  
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2 VIRTUALISOINTI 

2.1 Taustaa 

 

Palvelinten ja järjestelmien virtualisointi on nykypäivänä itsestäänselvyys niiden tuomien 

hyötyjen vuoksi, kun lähdetään toteuttamaan yhtään monimutkaisempia järjestelmiä tai 

datakeskuksia. Palvelininfrastuktuurien maailmassa virtualisointi yleistyi n. 10-15 vuotta 

sitten, vaikka se itsessään on jo varsin vanha keksintö ja juontaa juurensa IBM:n isoihin 

Main Frame – keskustietokoneisiin yli 30 vuoden taakse.  (Bernard, 2008) 

Varsinaisena lähtölaukauksena yritysmaailman virtualisoinnille voidaan pitää VMwaren 

markkinoille tuomaa x86 arkkitehtuurin alustaa vuonna 1999. (Gustavo A., A. Santana , 

2014) Virtualisointi on kehittynyt suurin harppauksin viimevuosina ja tällä hetkellä 

virtualisointi on siirtymässä perinteisestä palvelinvirtualisoinnista  yhä useammalle osa-

alueelle, kuten verkkolaitteisiin sekä levyjärjestelmiin,  haastaen perinteiset toteutusmallit. 

2.2 Hyödyt 

 

Virtualisoinnilla saavutetaan useita hyötyjä verrattuna perinteisiin menetelmiin, joissa 

tarvitaan yksi fyysinen laite jokaista ajettavaa käyttöjärjestelmää kohden ja 

käyttöjärjestelmiä puolestaan eri rooleja varten. 

 

Virtualisoinnilla saavutetaan fyysistä palvelinta huomattavasti suurempi käyttöaste, sillä 

suurimman osan ajasta palvelimen prosessori ja muisti eivät ole kuin osalla kapasiteetistaan 

käytössä. Kuvassa 2 havainnollistetaan palvelimen resurssinkäytön tehokkuutta fyysisen 

(vasemmalla) ja virtuaalisen (oikealla) palvelinympäristön tapauksessa. Samalla fyysisellä 

laitteistolla voidaan siis täyttää monen virtuaalisen palvelimen resurssivaatimukset. Myös 

energiankulutus on pienempi, sillä yhden virtalähteen kulutus on pienempi, kuin monen 

vaikka ne kävisivätkin vajaalla kuormalla. Kokonaisylläpitoon menee vähemmän aikaa, kun 

ylläpidettäviä laitteita on vähemmän. Palvelinmäärän ollessa pienempi, myös vikaantuvaa 

fyysistä laitteistoa on vähemmän. (Bernard, 2008) 
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Kuva 2: Resurssien tehokas käyttö 

 

Palvelinten virtualisointi parantaa laitteiden saatavuutta tarjoamalla useita etuja verrattuna 

perinteisiin fyysisiin palvelimiin. Yksi näistä on yksittäisten virtuaalikoneiden 

isäntäkoneiden muodostamat klusterit (host clusters) joiden välillä virtuaalikoneita voidaan 

siirrellä ilman palvelujen keskeytymistä. Yhden isäntäkoneen vikaantuessa toinen 

isäntäkone ottaa automaattisesti tämän paikan ja palvelut jatkavat toimintaansa ilman 

käyttäjille näkyvää katkoa. (Golden, 2011) Tämän kaltaiset HA-ratkaisut ovat nykypäivänä 

suorastaan ehdottomia vaatimuksia kriittisissä bisnesympäristöissä. 

 

Virtualisoinnilla saavutetaan etuja myös sovelluspuolella. Yksittäisten käyttäjien koneilla 

sijaitsevien sovellusten ylläpitämisen sijaan riittää, että palvelimella olevat sovellukset 

päivitetään keskitetysti. Koska data sijaitsee palvelimella, on se myös lähtökohtaisesti 

paremmassa turvassa esimerkiksi fyysisten varkauksien varalta. Citrixin mukaan 

työntekijällä on kannossa päivittäin 2,9 laitetta ja jopa yksi kymmenestä kannettavasta 



 

 

 

17

tietokoneesta varastetaan Amerikassa. (Citrix Systems, 2016) Yksittäisen työaseman 

hajoaminen tai katoaminen ei siis vaaranna yrityksen ja käyttäjän dataa. 

Työpöytävirtualisoinnissa keskitetyn hallinnan etu suurenee entisestään, kun ylläpitäjien ei 

tarvitse erikseen asentaa tietoturva- ja sovelluspäivityksiä jokaiselle työasemalle erikseen 

vaan käyttäjä saa virtuaalityöpöydän avatessaan käyttöönsä viimeisimmän päivitetyn 

version. (Citrix, 2008) 

 

IT-kuplan puhkeamisen jälkeen yritykset ovat ruvenneet jatkuvasti kiristämään budjettiaan 

sisäisen infran suhteen joka puolestaan on johtanut entistä tiukempaan kulujen optimointiin. 

Palvelimien ja järjestelmien ylläpitokulut muodostavat edelleen merkittävän osan 

kustannuksista joihin virtualisointi tuo helpotusta vähentämällä ylläpidettävää määrää.  

(Gustavo A., A. Santana, 2014) Fyysisten palvelinten määrän väheneminen on myös suoraan 

verrannollinen kulutetun sähkön määrään. Vaikka jäljelle jääneiden palvelinten käyttöaste 

olisikin suurempi, niiden kokonaiskulutus on suhteessa pienempi kuin useamman vajaalla 

käyttöasteella pyörivän palvelimen (Microsoft Technet, 2010). Virtualisointi mahdollistaa 

täysin uudenlaisia toimintamalleja esimerkiksi laitteistoa päivittäessä, kun käytössä olevat 

virtuaalikoneet voidaan siirtää huollettavalta isäntäkoneelta toiselle päivitysten ajaksi, 

ilman, että loppukäyttäjä huomaa mitään eroa palveluiden toimivuudessa. 

2.3 Palvelinten virtualisointi 

 

Palvelinten virtualisoinnilla tarkoitetaan yleensä laitteiston emulointia jossa 

virtualisointisovellus (HyperVisor) luo virtuaalisen palvelimen emuloimalla koko fyysistä 

laitteistoa. Palvelimeen asennettava käyttöjärjestelmä on täysin normaali, muokkaamaton 

versio. Kun käyttöjärjestelmä haluaa käyttää fyysisen palvelimen resursseja, 

virtualisointisovellus nappaa kutsut ja ohjaa ne omien järjestelmiensä kautta todelliselle 

fyysiselle laitteistolle. (Golden, 2011) Kuvassa 3 näkyy havainne kuva 

palvelinvirtualisoinnin rakenteesta. 
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Kuva 3: Palvelinvirtualisoinnin arkkitehtuuri (Golden, 2011) 

 

Virtuaalisille palvelimille voidaan määrittää enemmän resursseja, kuin oikeasti on saatavilla. 

Tällöin HyperVisor käyttää resursseja dynaamisesti todellisen tarpeen mukaan. Hyvin usein 

yritysympäristöissä resurssit ovatkin yliallokoitu, sillä harvoin on tilanteita, että eri 

järjestelmät vaatisivat täysiä resursseja juuri samaan aikaan. Kehittyneimmissä 

järjestelmissä on vielä erikseen toiminnot, joilla yksittäisen virtualisoinnin isäntäkoneen 

joutuessa kovan kuorman alle, siellä olevia virtuaalikoneita siirretään toisille isännille. 

2.4 Sovellusvirtualisointi 

 

Sovellusvirtualisoinnissa viitataan usein sovelluksen suorittamisen erottamiseen 

sovelluksen näyttämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että sovellus suoritetaan palvelimella joka 

voi sijaita palvelinsalissa ja käyttäjälle välitetään vain ohjelman tuottama grafiikka sekä 

mahdollisuus interaktioon hiiren ja näppäimistön välityksellä. (Golden, 2011) Tässä työssä 

käsitelty Citrix XenApp edustaa juuri tämän tyyppistä virtualisointia.  

 

Sovellusvirtualisointia voi toteuttaa myös toisella tavalla jolloin käytettävä sovellus 

suoritetaan asiakaslaitteella (client). Tällöin sovellusta käynnistäessä data striimataan 

(stream) palvelimelta asiakaslaitteelle eli tavallaan asennetaan jokainen käyttökerta 
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uudelleen. Tämä antaa ylläpitäjälle enemmän kontrollia sovelluksen suhteen esimerkiksi 

päivitysten ja versioiden osalta. (Golden, 2011) Yleinen käyttötapaus 

sovellusvirtualisoinnille on tarjota sovelluksia yritysverkon ulkopuolisille käyttäjille siten, 

että he pääsevät käsiksi yrityksen resursseihin tai vaihtoehtoisesti julkaista sovellus 

sisäverkossa, jolla on erikoiset alustavaatimukset. 

 

2.5 Työpöytävirtualisointi 

 

Työpöytävirtualisoinnin tapauksessa käyttäjän kirjautuessa etäkäyttöjärjestelmään, hänelle 

avautuu normaalia työasemakäyttöä vastaava käyttöjärjestelmän työpöytä. Käyttäjällä on 

käytettävissä työpöytä, joka toimii suoraan yrityksen sisäverkossa, aivan kuten hän käyttäisi 

natiivia työasemaa. Tämän etuna muun muassa intranet ja monet sisäverkon palvelut 

toimivat suoraan. Virtuaalityöpöydälle on useasti asennettuna valmiiksi kaikki yrityksen 

normaaliin työasemamalliin kuuluvat standardi-sovellukset. Käyttäjä pääsee useimmiten 

normaalisti käsiksi verkkoasemiinsa ja tiedostoihinsa, mikäli niitä ei jostain syystä ole 

erikseen estetty. Työpöytävirtualisointi on erityisen kätevä jos yrityksen perusinfrastruktuuri 

toimii Windows-pohjaisella alustalla, mutta käyttäjät voivat vapaasti valita työvälineensä, 

kuten OSX-työaseman. Tällöin samat työkalut ja palvelut ovat käytössä ilman 

alustaversioristiriitoja. 
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2.6 Citrix virtualisointiteknologia 

 

Asiakkaan VDI-ympäristö on päätetty toteuttaa Citrixin tuotteilla niiden toimivuuden ja tuen 

takia. Myös aikaisempi ratkaisu, joka oli toisen toimittajan tekemä, perustuu Citrixiin. Tästä 

johtuen monissa asiakkaan työasemissa on jo valmiina Citrix Receiver mikä vaaditaan 

sovellusten käyttöön.  

 

2.6.1 Citrix XenApp 

Citrix XenApp on teknologia, joka on kehitetty erityisesti sovellusjulkaisujen tekemistä 

varten. Sovellusjulkaisulla tarkoitetaan yksittäistä ohjelmaa, jota loppukäyttäjä ajaa etänä. 

XenApp ja XenDesktop koostuvat teknisesti samoista peruskomponenteista vaikka niiden 

toimintatapa on hieman erilainen. Kuvassa 4 näkyvät järjestelmän peruskomponentit ovat 

Receiver, StoreFront, Delivery Controller, Studio, Director, Virtual Delivery Agent sekä 

vaadittava tietokanta ja lisenssipalvelin. 

 

 

Kuva 4: Citrix-järjestelmän keskeiset komponentit (Citrix Product Documentation, 2016) 
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2.6.1.1 Receiver 

Käyttäjän laitteella on Citrix Receiver liitännäinen joka vastaa virtualisoitujen sovellusten 

toimimisesta asiakaslaitteella. Liitännäisen tehtävä on vastaanottaa sovelluksen graafiset 

tiedot palvelimelta ja näyttää ne käyttäjälle sekä lähettää käyttäjän interaktiot palvelimelle 

päin. Jos laitteelle ei voi asentaa liitännäistä niin Citrix Receiver for HTML5 mahdollistaa 

yhteyden käyttäen HTML5-yhteensopivaa (HyperText Markup Language) selainta. (Citrix 

Product Documentation, 2016) 

 

2.6.1.2 StoreFront 

StoreFrontin tehtävänä on huolehtia sovelluskatalogin näyttäminen käyttäjälle, joka voi itse 

käynnistää haluamansa ohjelmat. StoreFront sitelle kirjautuessa käyttäjä tunnistetaan ja 

tämän perusteella hänelle näytetään oikeusryhmien määrittelyn mukaiset sovellukset. (Citrix 

Product Documentation, 2016) StoreFront-sivustoa suoritetaan IIS:n palvelimella 

(Microsoftin Internet Information Services). StoreFront käyttöliittymä on HTML-pohjainen 

joten se on käytettävissä selaimilla alustariippumattomasti.  

 

2.6.1.3 Delivery Controller 

Delivery Controller on yksi Citrix järjestelmän keskeisimmistä komponenteista ja sen 

tehtävä on hallita järjestelmän toimintaa. DC (Delivery Controller) kommunikoi 

HyperVisorin kanssa ja huolehtii tunnistautumisesta, sovellusten käyttöoikeuksista sekä 

käsittelee yhteydet julkaisupalvelimien ja käyttäjien välillä. DC:llä sijaitsee myös paikalliset 

tietokannat, joita synkronoidaan ulkopuolisen tietokannan kanssa. (Citrix Product 

Documentation, 2016) 

 

2.6.1.4 Studio 

Citrix Studio on hallintakonsoli jota käytetään 7.x version Citrixin hallintaan. Studio voi olla 

asennettuna usealle eri koneelle sekä myös samalle palvelimelle kuin DC. Studion 

käynnistyksessä määritellään Delivery Controller johon se ottaa yhteyttä, jonka jälkeen 

pääsee hallinnoimaan ympäristöä. Studion kautta määritellään muun muassa Machine 

Catalogit, Delivery Groupit, käyttöoikeusryhmät ja sovellusten näkyvyydet, yhteydet 

HyperVisoriin sekä päästään näkemään ja hallinnoimana tämänhetkisiä käyttäjäsessioita. 
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2.6.1.5 Director 

Citrix Director on verkkopohjainen työkalu Citrix-sessioiden hallintaan ja vianselvitykseen. 

Työkalulla voidaan katsoa reaaliaikaista dataa käyttäjäsessioista, palvelinten datasta sekä 

nähdä historiaa mahdollisista virheistä ja epäonnistuneista yhteyksistä. Director on erityisen 

hyvä työkalu varsinkin IT-tuelle ja HelpDeskiin. (Citrix Product Documentation, 2016) 

 

2.6.1.6 Virtual Delivery Agent 

VDA (Virtual Delivery Agent) on komponentti, joka asennetaan jokaiselle Citrix 

julkaisupalvelimelle. VDA mahdollistaa palvelinten rekisteröitymisen DC:lle ja toimimisen 

näin Citrix-julkaisupalvelimena. Sen tehtäviin kuuluu yhteyksien muodostaminen käyttäjän 

ja julkaisupalvelimen välillä sekä huolehtia lisensoinnista. Yritysmaailmassa 

julkaisupalvelimina käytetään yleensä Server-tyyppistä käyttöjärjestelmää, koska ne 

mahdollistavat RDS-lisensoinnin (Remote Desktop Services) avulla useamman 

käyttäjäyhteyden yhdelle palvelimelle. (Citrix Product Documentation, 2016) 

 

2.6.1.7 Muut komponentit 

Jokainen Citrix järjestelmä tarvitsee ainakin yhden Microsoft SQL (Structured Query 

Language) palvelimen. SQL:ään tallennetaan sessioiden ja käyttäjien asetukset sekä DC:n 

keräämät tiedot yhteyksistä. (Citrix Product Documentation, 2016) DC:llä on paikallinen 

kopio SQL:stä, jota synkronoidaan pääkantaan säännöllisin väliajoin.  

 

Citrix järjestelmän pakollisena komponenttina on myös lisenssinpalvelin. Rooli nimensä 

mukaisesti jakelee Citrix-käyttöä varten tarvittavia lisenssejä. Komponentin voi asentaa 

muiden roolien kanssa samalle palvelimelle, kuten StoreFrontille. Tämän lisäksi vaaditaan 

myös Microsoftin RDS-lisenssit, joita varten järjestelmässä täytyy olla rooli asennettuna. 

 

XenAppin ja XenDesktopin toimintamallit ovat pitkälti samankaltaisia, mutta ero ilmenee 

julkaisun laajuudessa eli yksittäinen sovellus vai kokonainen virtuaalityöpöytä. Kuvassa 5 

näkyy vasemmalla puolella käyttötapauskaavio, jossa Citrix Receiver liitännäisellä 

varustettu asiakaslaite kirjautuu SSL (Security Sockets Layer) yhdyskäytävän (gateway) läpi 

Citrix StoreFront palvelimelle. StoreFront puolestaan tarjoaa käyttöliittymän, 

sovelluspaletin, josta käyttäjä pääsee valitsemaan suoritettavan sovelluksen. Käyttäjän 
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valittua sovellus, käynnistyy se julkaisupalvelimella, josta kuva välitetään käyttäjän laitteen 

liitännäiselle, joka puolestaan saa näyttämään sovelluksen aivan, kuin se olisi käynnistetty 

paikallisesti laitteella. Käyttäjällä voi olla näytöllä näkyvissä samanaikaisesti myös 

sovelluksia jotka pyörivät natiivisti hänen laitteellaan. 

 

2.6.2 Citrix XenDesktop 

Aikaisemmin todettiinkin jo, että XenApp ja XenDesktop käyttävät ydintoiminnoissaan 

samoja komponentteja. Ero syntyy siitä, että XenDesktopissa julkaistaan nimensä 

mukaisesti koko työpöytä jolloin käyttäjä voi käyttää sitä aivan kuin paikallisesti toimivaa 

työpöytää. Hän voi käynnistää ja käyttää kaikkia julkaisupalvelimelle asennettuja 

sovelluksia aivan, kuin omalta Windows-työpöydältään. 

 

Kuvassa 5 oikealla puolella on Citrix XenDesktopin käyttötapauskaavio, jonka erona 

vasemmanpuoleiseen XenAppiin on se, että yksittäisen sovelluksen sijasta StoreFrontilta 

valitaan haluttu työpöytä, jonka jälkeen palvelimella käynnistyy käyttäjälle oma työpöytä-

sessio. Käyttäjän päätelaitteelle avautuu kokonainen Windows käyttöjärjestelmän työpöytä 

ja sieltä hän voi käynnistää haluamiaan sovelluksia vapaasti. Etätyöpöydän ollessa näkyvillä, 

käyttäjä ei näe hänen päätelaitteensa paikallisia sovelluksia samaan aikaan. 
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Kuva 5: XenApp vs. XenDesktop 

 

Kummassakin käyttötavassa on omat etunsa ja vahvuutensa. Jos yrityksen on tarve julkaista 

vain yksittäisiä sovelluksia käyttäjille heidän normaalin työnsä avuksi, on XenApp 

ehdottomasti yksinkertaisempi ja helpompi tapa. Jos tarkoitus on puolestaan tarjota koko 

yrityksen sovelluskirjo etäkäyttäjien tarjolle tai tarjota työpöytäkäyttöä esimerkiksi OSX-

käyttäjille, on XenDesktop käytännöllisempi ratkaisu.  
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3 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 

 

Tässä diplomityössä käsiteltävä VDI-ratkaisun toteutus tehdään käyttöönottoprojektina, joka 

on osa uuden asiakkaan transitioprojektia (siirtoprojekti). Transitioprojektissa asiakkaan 

ulkoistamien tietojärjestelmien ylläpito, toteutus ja suunnittelu siirtyvät Elisa Appelsiinille. 

Käyttöönottoprojektissa asiakkaan nykyiset järjestelmät siirretään uuden palveluntuottajan 

haltuun sekä alusta alkaen pystytetyt uudet järjestelmät otetaan tuotantoon. Asiakkaan 

aikaisempi VDI-ympäristö oli Fujitsun markkinoille tuoma Patja Easy, jota he tuottavat 

palveluna. Tästä johtuen asiakkaan hankkiessa vastaavan palvelun Elisa Appelsiinilta, täytyi 

se rakentaa alusta alkaen uudelleen. VDI-ympäristön käyttöönottoprojekti oli siis 

luonnollista toteuttaa transitioprojektin aikana, jolloin loppukäyttäjät käyttivät vielä vanhaa 

järjestelmää ja uudella toimittajalla oli aikaa rakentaa uusi järjestelmä sekä testata sen 

toimivuus pilottiryhmällä ennen varsinaisten loppukäyttäjien siirtymistä uuteen 

ympäristöön. 

 

3.1 Projekti 

 

Projekti on IT-maailmassa hyvin yleinen tapa toteuttaa suurempia asiakokonaisuuksia, luoda 

uusia palveluja tai tehdä vaativampia muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin. Projektille 

on yleensä hyvin ominaista sen tavoitteellisuus, väliaikaisuus, kertaluontoisuus ja tarkasti 

määritelty aikataulu. Projekteissa keskeisessä asemassa on ennalta suunniteltu budjetti, 

päämäärä ja siihen pääsemiseksi tarvittava aika määritellyllä resurssimäärällä. Resurssilla 

viitataan varsinkin IT-projekteissa asiantuntijatyötä tekeviin ihmisiin. Projektityössä on 

usein tarkasti määritelty alku- sekä päättymispäivä, johon mennessä ennalta suunniteltu 

tavoite on täytetty. Itse projekti voi olla jaettu pienempiin tehtäviin (taskeihin) joilla on omat 

määräaikansa. (Martinsuo & Kujala, 2006) 
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3.2 Projektin hyödyt ja riskit 

 

Projektia käytetään yleisesti työmuotona sen tarjoamien hyötyjen takia verrattuna 

tavanomaiseen linjatyöhön. Projektin tehtävät IT-alalla vaativat monesti erikoisosaamista 

monella osa-alueella sekä suurempien kokonaisuuksien toiminnallisuuden ymmärtämistä. 

Projektia varten voidaan koota juuri kyseisen päämäärän saavuttamiseksi tarvittava 

resurssijoukko, jolla on täsmäosaamista aihealueeseen liittyen. 

 

Projektiorganisaatio koostuu usein projektikohtaisesti määritetystä projektipäälliköstä ja 

hänelle resursoidusta ryhmästä. Projektipäällikkö jakaa työn pienempiin 

asiakokonaisuuksiin eli tehtäviin ja aikatauluttaa projektin jonka jälkeen määrää niille 

tekijät. Tehtäviin jakaminen helpottaa projektin aikataulun pitämistä sekä budjetissa 

pysymistä. Projektiluontoisessa työssä ja varsinkin käyttöönottoprojektien yhteydessä työ 

on usein uuden luomista mikä vaatii jatkuvaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä. 

Monet kokevat tämän henkilökohtaiseksi haasteeksi ja täten myös työmotivaatio on parempi 

verrattuna rutiininomaisiin tehtäviin. (Ruuska, 2005) 

 

Projektiluontoisesti toteutettu työ auttaa kartoittamaan ja ennakoimaan mahdollisia projektin 

edetessä eteen tulevia riskejä jotka uhkaavat päämäärän saavuttamista. Kyseiseen 

työmuotoon sisältyy myös riskejä jotka johtuvat työn suoritusmuodosta. Koska projekti on 

jaettu useiksi pienemmiksi tehtäviksi, voi yhden kriittisen tehtävän myöhästyminen 

suunnitellusta aikataulusta pahimmillaan lamauttaa koko projektin ja siten vaikuttaa osaltaan 

kokonaisaikataulun pettämiseen. Tyypillinen esimerkki IT-alalla on transitioprojektin 

tietoliikennepuolen tehtävien myöhästyminen, koska ilman toimivia tietoliikenneyhteyksiä 

ei esimerkiksi palveluita voida siirtää toimintakuntoisena toiselle toimittajalle. 

Projektityöhön liittyy usein tiukkoja aikatauluja, suuria työmääriä sekä henkilökohtaisia 

paineita tavoitteiden täyttämiseksi. Tämä saattaa puolestaan aiheuttaa ongelmia projektin 

resursseille eli työtä tekeville ihmisille. Pahimmillaan yksi resurssi on monessa eri 

projektissa ja saattaa kokea tilanteen hyvin stressaavaksi, mikäli kuormitus on pahasti 

pielessä suunnitellusta ja inhimillisestä määrästä. 

 



 

 

 

27

Useisiin transitioprojekteihin liittyy monta eri osapuolta joiden välille tehtävät jakaantuvat. 

IT-projekteille yleinen tapaus on, että projektiin kuuluu asiakkaan projektiryhmän lisäksi 

toisen ja kolmannen osapuolen projektiryhmät. Tällaisissa tapauksissa tiedonkululla on 

erityisen tärkeä asema. Monia toimia täytyy tehdä samanaikaisesti eri osapuolien kanssa, 

jotta pystytään turvaamaan esimerkiksi olemassa olevien palveluiden jatkuvuus. 

 

  



 

 

 

28

4 KÄYTTÖTARPEEN JA VAATIMUSTEN KARTOITUS 

 

Uutta järjestelmää ja sen arkkitehtuuria suunnitellessa on erityisen tärkeää kartoittaa 

käyttötarve, jotta tiedetään mitä ollaan tekemässä ja millaisia asioita suunnittelussa on 

otettava huomioon. Asiakasprojektien yhteydessä asiakas toimittaa oman näkemyksensä 

vaatimuksista tai asiakkaalle tehdään erillinen selvitys, jolla halutut asiat pyritään saamaan 

tietoon. Tietojärjestelmäprojektin ensimmäinen vaihe voikin olla tarvekartoitus- ja 

suunnitteluvaihe joka pitää sisällään yrityksen sisäisen tarvekartoituksen, sekä 

tietojärjestelmä- ja arkkitehtuuritutkimukset. (Kaskela, 2005) 

 

Projektin alkaessa asiakas on tilannut uuden etäkäyttöjärjestelmän vanhan tilalle, joka 

toteutetaan käyttöönottoprojektin yhteydessä. Asiakkaalla on tarve päästä etäyhteyden 

avulla käsiksi keskeisimpiin järjestelmiinsä ja tiedostoihin jotka sijaitsevat yrityksen 

sisäverkossa. Projektin alussa he toimittivat karkean vaatimusmäärittelyn, jossa oli listattuna 

aikaisemmin järjestelmässä olleet sovellukset ja käyttäjämäärät. Tällä diplomityöllä on 

selvitetty tarkempia määrityksiä ja laadittu suunnitelmaa arkkitehtuurisuunnitelmaa varten. 

Määritysten perusteella ympäristö voidaan mitoittaa toteutusvaiheessa oikean kokoiseksi ja 

arkkitehtuuriltaan halutuksi, että siinä on vaadittavat resurssit sovellusten sulavaan käyttöön 

sekä toiminnollisuudet vaadittavien sovellusten julkaisua varten. Kuten yleensä, tämän 

kaltaisissa projekteissa määritykset elävät toteutuksen edetessä ja niihin pyritään reagoimaan 

mahdollisimman hyvin ottaen huomioon arkkitehtuurin suomat mahdollisuudet. 

Etäkäyttöjärjestelmien mittakaavassa asiakkaan tuleva ympäristö on suhteellisen pieni eikä 

siihen liity suurempia haasteita tekniseltä toteutukseltaan. Uutta VDI ympäristöä 

pystyttäessä on tärkeää tietää etukäteen tuleva käyttötapa ja vaatimukset, jotta osataan valita 

oikeat tuotteet sen toteuttamiseen ja mitoittaa arkkitehtuuri vaatimuksien mukaan.  

Tässä projektissa toimittajalle eli Elisa Appelsiinille on annettu varsin vapaat kädet toteuttaa 

ympäristö parhaaksi näkemällään toteutuksella. Taulukossa 1 on kuvattuna asiakkaan 

tarpeita järjestelmälle eli ominaisuuksia mitä siitä tulisi löytyä. Tarpeiden määrittelyt tässä 

tapauksessa ovat osittain väljiä ja niissä ei oteta kantaa yksityiskohtaisella tasolla. 
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Taulukko 1: Asiakkaan tarpeet VDI-ympäristölle 

Laitetuki Käyttöjärjestelmä 

Työasema Linux 

OSX 

Windows 

Mobiililaite Android 

iOS 

Windows 

Padi 

 

Käyttöskenaario Verkkotyyppi 

Sisäverkko Lan 

Wlan 

Ulkoverkko Saatavilla oleva internet-yhteys 

 

Sovellusjulkaisut Lisätiedot 

Webbipohjaiset sovellukset IE-, Firefox-selainten kautta  

Office-tuotteet Office365-lisensointi  

Pikaviestintä Skype 

Tiedostojenhallinta Explorer 

MSI-paketoidut sovellukset Useita eri sovelluksia 

Sovellukset tietyllä java-versiolla Eristetty ympäristö 

 

 
Tarpeiden määrittelyn lisäksi asiakas on listannut vaatimuksia mitkä ovat ehdottomia. 

Näiden ominaisuuksien tulee löytyä etäkäyttöjärjestelmästä tai olla otettuna huomioon 

toteutuksessa. Taulukossa 2 on listattuna vaatimukset. 
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Taulukko 2: Asiakkaan määrittelemät vaatimukset 

Sovellusvaatimukset 

Käyttäjä ei saa pystyä asentamaan sovelluksia 

Käyttäjä ei saa pystyä päivittämään sovelluksia 

Käyttäjä ei saa pystyä lataamaan tiedostoja 

Käyttäjien päästävä käsiksi omiin verkkolevyihinsä 

 

Tietoturvavaatimukset 

Yksinkertainen tunnistautuminen sisäverkosta AD-tunnuksella 

Vahva tunnistautuminen ulkoverkosta (2-vaiheinen tunnistautuminen) 

Kaikki tietoliikenne asiakassovelluksen ja palvelimen välillä oltava salattua 

Palvelimet oltava fyysisesti suojatussa tilassa 

Käyttöoikeuksia pystyttävä hallitsemaan käyttäjäryhmillä 

Järjestelmään pääsy pystyttävä rajoittamaan halutuille henkilöille 

Käyttäjien toimia pystyttävä logittamaan 

 

Käytettävyysvaatimukset 

Järjestelmän pystyttävä toipumaan pienistä verkkokatkoksista asiakassovelluksen ja 

palvelimen välillä 

Palveluiden oltava toteutettu korkean saatavuuden ratkaisulla 
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4.1 Asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten tarkastelu 

 

Asiakas on ilmoittanut kattavan listauksen laitteita, joilla VDI-ympäristöä on tarkoitus 

käyttää ja jolla sen on toimittava. Tähän sisältyy erilaisia käyttöjärjestelmiä kuten Windows-

, OSX-, ja Android-pohjaisia sekä laitetyypiltään työasema-, että mobiili-laitteita. Heti alusta 

lähtien on käynyt selväksi, että ympäristöä tullaan käyttämään paljon Applen iPad-laitteilla 

liikkuvissa olosuhteissa. 

 

Tulevaisuudessa on hyvin mahdollista, että siirrytään enemmän kohti BYOD-mallia, (Bring 

Your Own Device) jossa käyttäjillä on vapaavalintaiset laitteet, joilla he yhdistävät 

etäympäristöön. Citrixin mukaan BYOD-malli antaa käyttäjille vapautta käyttää haluamansa 

laitetta valintansa mukaan. Se auttaa suojelemaan yrityksen dataa, koska se ei sijaitse 

käyttäjän laitteella, joka esimerkiksi varkaustapauksessa menetettäisiin. BYOD-malli auttaa 

myös hallitsemaan dataa, laitteita ja laitteita alustariippumattomasti. (What is BYOD, Citrix, 

2016). Parhaimmillaan käyttökokemus vastaa lähes samaa, kuin käyttäjä käyttäisi 

sovelluksia natiivisti omalta laitteeltaan. 

 

VDI-ympäristön käytössä merkittävimmässä osassa ovat erilaiset selaimen kautta 

käytettävät sovellukset, joita ylläpidetään (hosting) sisäverkon palvelimilla. Näiden 

sovellusten käyttöä varten ympäristöön pitää julkaista IE11 ja Firefox selaimet sekä näiden 

vaatimat asetusmäärittelyt. Muita toimistokäytön sovelluksia ovat muun muassa Office-

tuotteet, Microsoft Skype sekä Resurssien hallinta, jolla käyttäjät pääsevät käsiksi yrityksen 

verkossa oleviin tiedostoihin sekä omiin kotihakemistoihin. 

 

Edellä mainittujen toimiston ”perussovelluksien” lisäksi julkaistaan muutamia erillisiä MSI-

paketoituja sovelluksia. Eräs niistä käyttää Javaa joka aiheuttaa omat haasteensa 

versioriippuvuuksien suhteen. Kyseinen sovellus on hyvin tarkka käytettävästä Java-

versiosta, joten tässä yhteydessä pitää karsia pois kaikki mahdollisuudet, että käyttäjä voisi 

itse päivittää versiota ja näin rikkoa sovelluksen toiminnan. 

 

Asiakas on määritellyt VDI-ympäristön käyttöskenaariot sekä sisäverkkoon, että 

ulkoverkkoon. Sisäverkon käyttö on pitkälti laitteilla jotka eivät käytä Windows-alustaa. 
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4.2 Käyttöskenaariot 

  

4.2.1 Käyttö sisäverkossa 

Sisäverkon käyttöskenaariossa käyttäjät ovat yrityksen sisäisen verkon, LAN:in (Local Area 

Network) tai WLAN:in (Wireless Local Area Network) piirissä, jota voidaan pitää 

turvallisena ja mihin ulkopuolisilla ei pitäisi olla pääsyä fyysisesti. Yrityksen työntekijöillä 

on tarve käynnistää VDI-ympäristön kautta julkaistuja sovelluksia suoraan työasemiltaan ja 

laitteiltaan. Tämä asettaa ympäristölle vaatimukset, että järjestelmässä täytyy olla 

jonkinlainen katalogi josta käyttäjä voi valita haluamansa sovelluksen käyttöä varten. 

Citrixin teknologian puolesta vaaditaan myös Receiver liitännäinen, joka on asennettuna 

käyttäjien laitteille, jotta julkaistut virtuaalisovellukset voidaan käynnistää katalogista. 

Sisäverkon käyttäjät ovat oletusarvoisesti asiakkaan työntekijöitä tai konsultteja joille on 

luovutettu käyttöoikeus yrityksen verkkoon. Näin ollen järjestelmään kirjautumisessa 

voidaan käyttää yksinkertaista tunnistautumista AD:ta vasten.  Kyseisen asiakkaan 

tapauksessa sisäverkosta tapahtuva käyttö on pääasiassa mobiililaitteilla, kuten iPadilla ja 

muilla tableteilla tapahtuvaa käyttöä. Useimmat mobiililaitteet eivät integroidu suoraan 

yrityksen järjestelmiin eivätkä suorita yritysinfrassa olevia Windows-arkkitehtuurin 

sovelluksia, jolloin virtualisointi on keino joka mahdollistaa sovellusten suorittamisen yli 

arkkitehtuurirajojen. Käyttöön tarvittavasta liitännäisestä löytyy versiot tarvittaville 

käyttöjärjestelmille. 

 

Sisäverkon käyttöä varten ympäristöön täytyy pystyttää Citrix StoreFront palvelimet, jotka 

tarjoavat käyttöliittymän eli sovelluspaletin, jonka kautta käyttäjät pääsevät käynnistämään 

sovelluksia. Citrix määrittelee sivuston App Store:ksi eli eräänlaiseksi sovelluskaupaksi, 

joka mahdollistaa käyttäjän kustomoimaan käyttöliittymää tarpeidensa mukaan. Citrix 

XenApp ratkaisussa yleinen tapa on käyttää Receiver for Web nimistä sivustoa johon 

kirjaudutaan Active Directory integroiduilla tunnuksilla. Käyttäjälle on määritetty ennalta 

oikeudet eri sovellusten käyttöön. Käyttäjän valittua suoritettavan sovelluksen, muodostuu 

yhteys Citrix Receiverin ja palvelimen välille automaattisesti. (Solution Brief, Citrix, 2015) 

 

Sisäverkossa on käytössä suhteellisen varma ja luotettava verkko, johon ei pitäisi tulla 

tietoliikennekatkoksia, jotka voisivat vaikuttaa VDI-ympäristön käyttöön. 
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4.2.2 Käyttö ulkoverkossa 

Ulkoverkosta VDI-ympäristöä käytettäessä käyttäjäryhmänä on osittain samoja käyttäjiä, 

kuin sisäverkon tapauksessa. Lisäksi ulkoverkosta sovelluksia käyttävät yhteistyötahot sekä 

kolmannet osapuolet, joille halutaan tarjota rajoitettu pääsy ja mahdollisesti vain tarkasti 

valitut sovellukset. 

 

Ulkoverkosta päin tulevaa käyttöä varten tarvitaan reverse proxy eli eräänlainen 

yhdyskäytävä jonka kautta sovellukset julkaistaan eli tarjotaan katalogi niistä. Asiakkaalla 

on olemassa jo valmiiksi F5 BigIp -kuormantasauslaite joten ympäristö on rakennettava niin, 

että kyseistä laitetta voidaan käyttää reverse proxyna. Vaihtoehtona olisi myös Citrixin oma 

Netscaler laite joka on hyvin yleinen tämän kaltaisissa toteutuksissa. Kuvassa 6 on hyvin 

yleinen käyttötapauskuva Citrix XenApp infrastuktuurin eri komponenteista. Ulkoverkon 

käyttämisen perusvaatimuksia on myös julkinen DNS-tietue (Domain Name Service - 

record) joka viittaa kuormantasaajalla olevaan VIP (Virtual IP) osoitteeseen. 

 

 

Kuva 6: Yleiskatsaus Citrix XenApp infrastruktuurista (Deploy - Citrix Docs, 2015) 

 

 

  



 

 

 

34

Asiakkaan vaatimusten mukaan ulkoverkon käyttöä varten täytyy ottaa käyttöön myös vahva 

tunnistautuminen joka tässä tapauksessa tarkoittaa kaksivaiheista tunnistautumista. 

Ulkoverkon käyttö voi tapahtua hyvin monenlaisten yhteyksien yli kuten kotiverkoista tai 

mobiililaajakaistojen yli. Tämä asettaa osaltaan vaatimuksen, että VDI-ympäristön on 

toivuttava pienistä verkkokatkoksista ilman, että sessio katkeaa tai häiriintyy. Citrixissä on 

session reliability ominaisuus tätä varten. Kyseinen ominaisuus sallii sovelluksen 

suorittamisen jatkumisen palvelimella vaikka yhteys katkeaisi. Tällaisessa tapauksessa 

käyttäjän kuva jäätyy paikalleen, mutta suoritus jatkuu heti verkkoyhteyden palatessa. 

 

4.3 Laitteet 

 

4.3.1 Työasema 

Asiakkaan käyttäjät voivat käyttää etäyhteyksiin vapaasti valitsemaansa laitetta ja 

käyttöjärjestelmää. Tämä asettaa VDI-ratkaisulle vaatimukset, että sen täytyy tukea ainakin 

yleisimpiä Windows 7 / 8 / 10 käyttöjärjestelmiä sekä OSX-käyttöjärjestelmän uusimpia 

versioita. Citrix Receiver liitännäisestä on saatavilla versiot edellä mainituille 

käyttöjärjestelmille sekä myös Linuxille, joten tämä ei muodosta erityisempää ongelmaa. 

Yritysnäkökulmasta hankaluuksia voi kuitenkin muodostaa, että käyttäjät voivat käyttää 

VDI-ratkaisua myös omilla laitteillaan, jotka eivät ole yrityksen hallinnassa. Tällöin 

käyttäjillä saattaa olla haasteita itse Receiverin asentamisessa sekä henkilökohtaisen 

tietokoneensa tietoturvassa. 

 

4.3.2 Mobiili 

Mobiililaitteet voidaan jakaa karkeasti 3 eri alustan laitteisiin: Android, iOS, ja Windows-

alustaisiin. Asiakkaan tapauksessa suurin osa käyttää iPad laitteita jotka ovat varustettu iOS 

käyttöjärjestelmällä. Citrixin yksi ominaisuuksista on, että se osaa skaalata sovellukset siten, 

että ne toimivat käytettävästi myös pienemmillä näytöillä. Receiver sovellus asennetaan 

mobiililaitteisiin jonka jälkeen samat Windows-pohjaiset sovellukset ovat käytettävissä 

myös niillä virtualisoinnin ansiosta. Mobiilikäyttö asettaa omat vaatimuksensa järjestelmälle 

siltä osin, että sovelluskatalogi on oltava helposti saatavilla ja mahdollisimman saman 

näköisenä, kuin työasemapuolella. 
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4.4 Käyttäjäryhmät ja pääsynhallinta 

 

Etäkäyttöratkaisun yksi oleellisista vaatimuksista on pystyä määrittelemään erilaisia 

käyttäjäryhmiä, joille annetaan erilaisia oikeuksia. Monilla yrityksillä, kuten kyseiselläkin 

asiakkaalla on suuri joukko alihankkijoita ja yleisen tietoturvan ylläpitämiseksi on tärkeää, 

että kullekin taholle sallitaan pääsy vain niihin järjestelmiin mitä he työssään tarvitsevat. 

Tämän projektin vaatimuksista asiakas listasi, että jokaisen julkaistavan sovelluksen 

käyttäjäjoukkoa on pystyttävä hallitsemaan toisistaan riippumatta AD-security groupeilla. 

Julkaistavat sovellukset täytyy siis luvittaa AD:hen luoduille ryhmille jonka jälkeen käyttäjät 

lisätään haluttuihin ryhmiin. Näin voidaan yksinkertaisella tavalla hahmottaa kenellä on 

pääsy mihinkin sovelluksiin tai vastaavasti katsoa kenellä kaikilla on käytössä joku tietty 

sovellus. Käyttäjäryhmien määritys on todella tärkeää myös tilanteessa, jossa Citrixin kautta 

on julkaistu sovelluksia jotka vaativat erillisen lisenssin per käyttäjä. Yksi esimerkki on 

Office 365 jossa on käyttäjäkohtaiset lisenssit. 

 

Ulkopuolisia käyttäjiä varten voidaan tarvittaessa perustaa erilliset julkaisuryhmät, joihin 

tulee van rajattu sovellusjoukko. Sovellukset voidaan puolestaan julkaista 

julkaisupalvelimilta joiden yhteydet ovat rajatut. Näin kolmansien osapuolien 

pääsynhallintaan voidaan tehostaa entisestään, koska voidaan määrittää tarkasti mihin he 

pääsevät käsiksi ja mihin eivät. 

4.5 Tietoturva ja palveluiden saatavuus 

 

Etäkäyttöjärjestelmää rakentaessa tietoturva-aspekti on erittäin tärkeässä asemassa, koska 

käyttäjien sijaitessa fyysisesti yrityksen verkon ulkopuolella aiheutuu tietoturvariskejä 

toimistoverkkoa enemmän. 

 

Valtiovarainministeriö määrittelee turvallisen etäkäytön arkkitehtuurin lähtökohtia 

seuraavasti: Turvallisen etäkäytön arkkitehtuurin lähtökohtana on, että kaikki käytettävät 

järjestelmäkomponentit on asianmukaisesti suojattu, käyttäjillä on riittävät ohjeet ja 

tarvittaessa tukea saatavilla ja että etäkäyttötoiminnalla on sovitut pelisäännöt, joiden 

toteutumista ja käyttöä myös valvotaan. (Valtiovarainministeriö, 2009) 
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Etäkäyttöympäristöön liittyvien inhimillisten riskitekijöiden vähentämiseksi sen käyttäjille 

laaditaan ohjeistus, jossa määritellään yleiset käyttösäännöt mikä on sallittua ja mikä ei. 

Etäkäyttöön pätee yleiset toimistossa voimassa olevat ohjeistukset, mutta niiden lisäksi 

käyttäjiä on hyvä muistuttaa, että päätelaitteet jotka ovat yrityksen omaisuutta, on pidettävä 

vain ja ainoastaan työntekijän henkilökohtaisessa käytössä. Ympäristön käytön 

valvomiseksi käyttäjien keskeisimmistä toimista on tallennettava logia. Logi puolestaan 

säilötään turvalliseen paikkaan, josta se on luettavissa, mikäli havaitaan jotain poikkeavaa. 

Citrix ympäristössä tapahtumista tallennetaan logia Windowsin oman Event Login lisäksi 

erillisiin logeihin josta ne voidaan poimia edelleen toimitettavaksi turvalliseen 

tallennuspaikkaan. 

 

Asiakkaan vaatimuksena on ulkoverkosta kirjautuessa, että käytetään vahvaa 

tunnistautumista. Käytännössä tämä tarkoittaa 2-vaiheista tunnistautumista (2-factor 

authentication). Yleinen tapa toteuttaa 2-vaiheinen tunnistautuminen on käyttää 

ensimmäisen vaiheen kirjautumiseen käyttäjän AD-tunnusta, joka todennetaan domainin 

hallintakoneilta (Domain Controller) ja tämän jälkeen toisen vaiheen kirjautumiseen OTP:ta, 

joka lähetetään tekstiviestillä ennalta määriteltyyn puhelinnumeroon. Tämä on tehokas keino 

estää ulkopuolista tunkeutujaa kirjautumasta järjestelmään vaikka hän olisikin saanut 

käyttäjän tunnuksen haltuun jollain tavalla. Asiakkaalle tarjotaan OTP ratkaisuksi Azure 

Multi-Factor Authentication:ia, koska sellainen on tarjolla valmiiksi toimittajan puolelta. 

 

Etäkäyttöjärjestelmän tietoturvan uhkana voi olla myös toimenpiteet jotka ovat lähtöisin 

käyttäjästä itsestään. Tällaisia voi olla esimerkiksi saastuneiden tiedostojen lataaminen 

järjestelmään tai haittakoodia sisältävien sovellusten asentaminen ja suorittaminen. Asiakas 

määritteli, että käyttäjiltä on oletuksena estettävä tiedostojen lataaminen sekä sovellusten 

asentaminen. Myös julkaisemattomien sovellusten suorittamista on syytä harkita. 

Sovellusten julkaisupalvelimille asennetaan virustorjuntaohjelmistot jotka pyrkivät 

estämään kaiken haitallisen ennen, kuin ne pääsevät aiheuttamaan tuhoja. Käyttöjärjestelmä, 

sovellukset sekä tarvittavat lisäosat, kuten Java- ja Flash-laajennukset pidetään ajan tasalla, 

jotta niitä ei voida käyttää hyökkäysvektorina etäkäyttöjärjestelmää vastaan. 
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Kaikki tietoliikenne, joka kulkee julkisen verkon kautta, täytyy olla salattua jotta 

ulkopuoliset tahot eivät pääse urkkimaan liikennettä ja saa haltuunsa yrityksen 

arkaluontoisia tietoja. Tämä toteutetaan käyttäen Citrixin tarjoamaa mahdollisuutta SSL-

salaukseen. SSL-salauksen mahdollistamiseksi hankitaan luotetulta ulkopuoliselta taholta 

tarpeeksi vahvalla salausavaimella oleva SSL-sertifikaatti. Tietoliikennepuolella pyritään 

sulkemaan palomuurilta kaikki ylimääräiset portit mitä ei ole erikseen määritelty 

tarvittaviksi. Näin voidaan estää tilanteita jolloin yrityksen kanssa riitautunut työntekijä 

pyrkisi siirtämään arkaluontoista tietoa etäkäyttöjärjestelmän kautta ulkopuolisille 

palvelimille. 

 

Salattavan tietoliikenteen ohella toinen perusvaatimus järjestelmälle on, että palvelimet ovat 

sijoitettuna turvaräkkeihin turvalliseen palvelinsaliin, minne pääsy on rajoitettu. Tämä 

reunaehto täyttyy etäkäyttöjärjestelmän osalta valmiiksi, koska järjestelmän 

virtuaalipalvelimet tullaan sijoittamaan samaan VMware-isäntäklusteriin, kuin muutkin 

yrityksen virtuaaliset palvelimet. 

 

Tietoturvan ohella bisneskriittisessä ympäristössä yhtä tärkeää on palvelujen saatavuus. 

Useimmiten ratkaisu jolla taataan hyvä saatavuus, on toteuttaa järjestelmä korkean 

saatavuuden (HA) arkkitehtuurin mukaan. HA voidaan toteuttaa usealla eri tasolla, kuten 

asiakkaan ympäristökin on suunniteltu toteutettavan. Tässä tapauksessa siis 

virtualisointiympäristön eri roolien palvelimet toteutetaan kahdennettuna jonka lisäksi 

virtuaalipalvelimet pyörivät usean isäntäkoneen muodostamassa HA-klusterissa. Kuvassa 7 

nähdään VMwaren ESX/ESXi isäntäkoneiden esimerkki jossa isäntäpalvelimen 

vikaantuessa sen isännöimät virtuaalikoneet siirretään reaaliajassa (live migration) toisille 

isäntäpalvelimille. Näin palvelut jatkavat toimintaansa keskeytyksettä. Kahdennetut, tiettyä 

roolia suorittavat palvelimet, pyritään oletusarvoisesti hajauttamaan eri isäntäkoneille. 

Mikäli reaaliaikainen siirtäminen epäonnistuu, toinen HA-parin palvelin sijaitsee toimivalla 

isännällä.  
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Kuva 7: High Availability periaate (pubs.vmware.com) 
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5 ENTISEN JÄRJESTELMÄN ANALYSOINTI 

 

Lähtötilannetta analysoitaessa kävi ilmi, että asiakkaan aikaisempi etäkäyttöjärjestelmä oli 

Fujitsun toimittama Patja Easy. Fujitsun tarjoaman tiedon mukaan kyseessä on 

etäkäyttöjärjestelmä, jossa toimiston perussovellukset on paketoitu käytettäväksi yhdestä 

käyttöliittymästä. (Patja Easy, Fujitsu) Loppukäyttäjän aukaistua etäyhteyden tulee hänelle 

näkyviin normaalista Windowsin työpöydästä kustomoitu näkymä jossa on suoraan 

näkyvillä Lync/Skype pikaviestin, kalenteri, uutisia sekä toimistosovellusten 

pikakuvakkeita. Kuvassa 8 on kuvakaappaus Fujitsun esittelyvideolta, joka on vapaasti 

saatavilla heidän nettisivuillaan. Fujitsu ei ole laittanut järjestelmän tarkempia 

toteutuskuvauksia julkisesti näkyville, mutta toimintatavasta voi nähdä, että järjestelmä 

pyörii Citrixin päällä ja siinä on käytetty 3. osapuolen tuotteita kustomoimaan 

työpöytänäkymää. Demo-videolla työpöydältä käynnistellään sovelluksia ja ne avautuvat 

käyttäjälle aivan, kuin niitä käyttäisi omalla koneellaan paikallisesti. 

Fujitsun toteutuksessa on käytössä heidän oma, itsekehittämänsä vahva tunnistautuminen, 

mPollux CallSign. CallSign perustuu puhelinsoittoon. (Fujitsu) 

 

 

Kuva 8: Fujitsu Patja Easy käyttöliittymä (Fujitsu 2016)  
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6 TULOKSET 

 

Asiakkaan VDI-ympäristön suunnittelussa analysointiin käyttötarvetta, vaatimuksia, 

suorituskyvyllisiä vaatimuksia, käytettävyyttä, toteutusmahdollisuutta nykyisen 

infrastruktuurin rajoissa, tietoturvallisuutta ja suoritettavien sovellusten aiheuttamia 

erityisvaatimuksia. Teknologiaksi oli valittu Citrix XenApp/XenDesktop ja tässä 

diplomityössä selvitettiin kyseisen teknologian soveltuvuutta etäkäyttöjärjestelmän 

toteuttamiseen. Ensivaiheessa oli erityisen tärkeää saada määriteltyä ominaisuudet, joiden 

mukaan järjestelmä toteutetaan. Tämän jälkeen tutkimalla Citrixin dokumentaatiota sekä 

internetistä löytyviä referenssimalleja ja peilaamalla aikaisempaan asiantuntijakokemukseen 

ruvettiin arvioimaan, kuinka Citrix mahdollistaa halutut tavoitteet. 

6.1 Työn keskeiset tulokset 

 

Määritysten mukaan asiakkaan tietojärjestelmässä käytettävät sovellukset ovat Windows-

arkkitehtuuria ja käyttävät siis alustana Windows Server käyttöjärjestelmää. Citrix 

XenApp/Xen Desktop on lähtökohtaisesti suunniteltu nimenomaan virtualisoimaan edellä 

mainitun alustan sovelluksia ja työpöytiä mahdollistaen mahdollisimman hyvän 

yhteensopivuuden ja saumattoman toimimisen. Vaativimpien sovellusten vaatimukset 

pystytään ottamaan huomioon, koska teknologia mahdollistaa sovellusten julkaisemisen eri 

palvelimilta ja näin erityistarpeita vaativien sovellusten virtualisointi onkin mahdollista 

toteuttaa dedikoidulta palvelimelta, joka voidaan puolestaan räätälöidä juuri kyseisen 

sovelluksen tarpeisiin. Toimintalogiikaltaan XenApp/XenDesktop toimii siten, että 

julkaistut sovellukset pyörivät julkaisupalvelimilla ja asiakaslaitteille tarjotaan vain 

interaktiivinen käyttöliittymä, joten sen käyttöjärjestelmä ei ole sidottu Windows-pohjaisiin 

käyttöjärjestelmiin. Käyttötarvetta tutkimalla ja analysoimalla päädyttiin siihen tulokseen, 

että VDI-ratkaisu toteutetaan käyttäen Citrix XenApp tuotetta eikä käyttäjille ole tarvetta 

julkaista kokonaista virtuaalityöpöytää. Tätä ratkaisua puolsi useiden erilaisten 

käyttölaitteiden kirjo sekä näyttöjen koko ja resoluutio. Loppukäyttäjien käyttötapaukset 

aikaisemman toimittajan järjestelmällä kertoi myös sitä, että useimmilla käyttäjille on tarve 

käyttää yksittäisiä sovelluksia eikä koko virtuaalityöpöydän tarjoamaa sovelluskirjoa.  
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Citrix XenApp sovellusjulkaisulla voidaan toteuttaa asiakkaan haluamat webbipohjaiset 

sovellukset julkaisemalla internet-selain joka käynnistyy valmiiksi halutulle sivustolle. 

Erinomaisen sovellustuen ansiosta Office-tuotteet voidaan julkaista käyttäjille ja määrittää 

ryhmäkäytännöillä haluttu lisensointimalli. Citrix tarjoaa AD ympäristöön laajennusta 

ryhmäkäytäntöihin, joilla pystytään vaikuttamaan erityisesti XenApp ympäristöä koskeviin 

asetuksiin. Tämä mahdollistaa asiakkaan toivomat rajoitukset tiedostojen latauksiin sekä 

sovellusten asentamiseen ja suorittamiseen. Active Directory omat ryhmäkäytännöt antavat 

valtaa määrittää käyttäjien henkilökohtaisia asetuksia ja näin voidaan määrätä esimerkiksi 

mitä verkkoasemia heillä on käytettävissä. 

 

Käyttäjäoikeuksien- ja pääsynhallinta oli keskeinen osa vaatimusmäärittelyssä. Citrix 

XA/DX käyttää tähän AD:ta ja sen Security Grouppeja mahdollistaen näin hallinnan 

käyttäen normaalia infran käyttöoikeushallintaa, mikä puolestaan helpottaa ylläpitoa. 

Citrixin tuote on etäkäyttöä varten suunniteltu ja siten myös tietoturvallisuus on todella 

tärkeässä roolissa. Kaikki liikenne on oletuksena salattua turvaten asiakkaan yksityisyyden 

ja luottamuksellisen tiedon salassa pysymisen.  

 

Etäkäyttöjärjestelmän vaatimia rooleja suoritetaan virtualisoiduilta palvelimilta, jolloin 

tämän kaltaisessa monikäyttäjäjärjestelmässä päästään parhaaseen mahdolliseen resurssien 

hyödyntämiseen ja sitä kautta loppukäyttäjälle näkyvään suorituskykyyn. 

Palvelinvirtualisointi mahdollistaa myös resurssien helpon skaalaamisen, mikäli käyttötarve 

kasvaa tai käyttöön tulee sovelluksia joiden suorituskykyvaatimukset ovat suurempia. 

 

Loppukäyttäjien kannalta helppokäyttöisyys on merkittävä alue, joka on tärkeää hoitaa 

hyvin, jotta käyttökokemus ja asiakastyytyväisyys ei kärsi. Citrixin ratkaisussa käytetään 

joko erillistä liitännäinen tai selaimella käytettävää käyttöliittymää mikä tarjoaa selkeän 

sovelluspaletin, josta halutut sovellukset käynnistetään. Tuttujen Windows-pohjaisten 

sovellusten käynnistäminen onnistuu siis suurimmalta osalta käyttäjistä intuitiivisesti eikä 

uuden opetteluun kulu liian paljon aikaa. 
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6.2 Tulosten arviointi 

 

Työn tulokset perustuvat Citrixin teknisiin dokumentaatioihin sekä empiiriseen 

kokemukseen työstä kyseisen teknologian parissa. Internetistä löytyy lukuisia referenssejä 

sekä muiden asiantuntijoiden laatimia käyttötapauskuvauksia erilaisista toteutuksista 

aiheeseen liittyen. Näin saadusta kokonaiskuvasta pystyy suhteellisen luotettavasti saamaan 

käsityksen, vastaako Citrixin mahdollistama toteutus asiakkaan laatimiin määrityksiin. 

Etäkäyttöjärjestelmiä määritellessä, suunnitellessa ja toteuttaessa voisi sanoa, että jokainen 

järjestelmä on oma ainutlaatuinen tapauksensa. Näin ollen, oikeastaan koskaan ei voi 

varmuudella antaa vastausta, että juuri kyseinen teknologia toimii 100% halutulla tavalla, 

koska sovellukset saattavat käyttäytyä eri tavalla riippuen alustasta, arkkitehtuurista ja 

versiosta. Tämän diplomityön kirjoittamisen aikana Citrix julkaisi tiedotteen, jossa se kertoo 

tiivistävänsä yhteistyötään Microsoftin kanssa sekä tarjoavansa jatkossa entistä 

yhteensopivamman ympäristön virtualisointiin. Näin voidaan olettaa, että jatkossakin 

Citrixin XenApp tuotteella toteutettu virtuaaliympäristö vastaa asiakkaan kehittyviin 

tietoteknisiin tarpeisiin ja määrityksiin vähintäänkin riittävällä tasolla. 

 

6.3 Pohdinta ja tulevaisuus 

 

Citrix tuotteiden valinta tämän projektin toteutukseen oli mielestäni järkevä vaihtoehto. 

Kuten työssä jo aikaisemmin todettiinkin, vastasi se lähtökohtaisesti asiakkaan tarpeisiin ja 

vaatimuksiin hyvin. Citrix panostaa Windows arkkitehtuurin virtualisointiin joka entisestään 

parantaa yhteensopivuutta nykyisten ja tulevien ohjelmistoversioiden kanssa asiakkaan 

näkökulmasta katsottuna. Toimittajana Elisa Appelsiinilta löytyy vahva osaaminen ja 

kokemus Citrix ympäristöjen toteuttamisesta. Tämä edesauttaa työn tehokkuutta ja asiakas 

saa VDI ympäristön missä on hyödynnetty kokemuksen kautta hankittua tietoa kuinka 

toteuttaa toimivat ratkaisut ja välttää sudenkuopat. Citrix Partnerina käytössä on myös 

tarvittaessa Citrixin tarjoama ylemmän tason tuki. 
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IT-maailma on kasvavalla vauhdilla orientoitumassa yhtä enemmän pilvi-pohjaisiin (cloud 

based) ratkaisuihin joissa yrityksen infrastruktuuri pyörii 3. osapuolien toimittamissa 

ympäristöissä. Citrix on ottanut suuren askeleen kohti pilvimallia ryhtymällä syvempään 

yhteistyöhön Microsoftin kanssa tarkoituksenaan mahdollistaa XenApp ja XenDesktop 

ympäristöjen toimittaminen suoraan Microsoftin Azure-pilviratkaisusta.  (Citrix Blog 

12/08/2016) Yrityksien kannalta tämä tarkoittaa, että jatkossa ei välttämättä tarvita On-

Premises alustaa käyttääkseen Citrixin virtualisointituotteita vaan nämäkin voidaan kätevästi 

provisioida pilvestä. Samalla voidaan hyödyntää pilvialustojen kyvykkyys ja mahdollisuus 

skaalautua hyvinkin nopealla aikataululla suorituskykyvaatimusten kasvaessa. Citrixin 

tuotteiden integroituminen Azureen tarjoaa peräti ratkaisumallin jossa yrityksen kaikki 

toiminnot sijaitsevat pilvessä ja loppukäyttäjät voivat tehdä työtä mistä tahansa, millä 

laitteella tahansa. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tässä diplomityössä on selvitetty soveltuuko Citrix XenApp/XenDesktop ominaisuuksiltaan 

asiakkaan määritysten mukaisen VDI-ympäristön toteutukseen ja selvityksen perusteella se 

soveltuu erinomaisesti. Tarkemmin tutkittuna päädyttiin rajaamaan toteutus Citrix XenApp 

tuotteeseen, koska tarveetta XenDesktopille ei löytynyt. Citrix tarjoaa 

virtualisointiratkaisussaan mahdollisuuden toteuttaa asiakkaan etäjärjestelmän 

tietoturvallisesti ja tehokkaalla resurssinkäytöllä. Asiakkaan käyttämät sovellukset pyörivät 

virtualisoiduilla julkaisupalvelimilla josta ne sitten tarjotaan loppukäyttäjien saataville 

salatun yhteyden kautta. Palveluun ulkoverkosta kirjautumisessa on käytössä kaksiportainen 

tunnistautuminen mikä entisestään lisää tietoturvaa. Käyttäjät pääsevät järjestelmään myös 

sisäverkosta käyttäen AD-tunnuksiaan. Citrix XenApp mahdollistaa yksittäisten sovellusten 

käynnistämisen etäpäätteelle siten, että ne vaikuttavat toimivan aivan kuin käyttäjä olisi 

käynnistänyt ne suoraan paikallisesti. XenApp mahdollistaa myös käytön eri 

käyttöjärjestelmistä joten ympäristö ei rajoita loppukäyttäjän laitteita mihinkään yksittäiseen 

teknologiaan. Asiakkaan yksi tärkeä vaatimus oli mahdollistaa sovellusten käyttäminen eri 

päätelaitteilla kuten tietokoneilla, puhelimilla ja tableteilla. Valitulla ratkaisulla se onnistuu 

erinomaisesti ja jopa siirtyminen laitteelta toiselle toimii saumattomasti ilman, että 

sovelluksia tai sen hetkistä työtilannetta tarvitsee keskeyttää. Citrixin teknologian valinta 

toteutusvaihtoehdoksi helpottaa myös käyttäjiä siirtymään vanhasta järjestelmästä, koska 

aikaisemman toimittajan järjestelmä perustui samaan teknologiaan eli käyttäjillä on 

ennestään Citrix Receiver liitännäinen asennettuna etäpäätteelleen. Ratkaisu mahdollistaa 

käyttöoikeuksien hallinnan siten, että vain halutut käyttäjät saavat pääsyn niihin 

etäsovelluksiin tai resursseihin mitä heille on tarkoitettu. Ympäristön pystyy rakentamaan 

vikasietoiseksi siten, että käyttäjät pääsevät kirjautumaan ja käyttämään etäjärjestelmää 

vaikka yksi palvelin olisikin vikaantunut.  Kokonaisuutena voidaan todeta, että Citrix 

XenApp soveltuu juuri sen toteuttamiseen, mitä asiakas on etäjärjestelmältä määritellyt 

haluavansa. 
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LIITE 1.  Kirjoittajan omakohtaiset kokemukset ja havainnot 

 

Case esimerkki, kuinka tässä työssä määritelty VDI-ratkaisun toteutus käytännössä 

meni 

 

Asiakkaan VDI-ympäristön pystytys tapahtui transitioprojektin yhteydessä, kun asiakas 

siirtyi toiselta palveluntarjoajalta Elisa Appelsiinille. Aikaisempi VDI-ympäristö oli tuotettu 

palveluna josta johtuen siihen liittyvät palvelimet eivät siirtyneet mukana vaan VDI-ratkaisu 

täytyi toteuttaa puhtaalta pöydältä. Etäkäyttöjärjestelmän toteutus oli yksi useista 

aliprojekteista transitioprojektin alaisuudessa. Ajankohdalta toteutus osui oivalliseen 

aikatauluun, koska uuden järjestelmän kerkesi toteuttaa ennen kuin vanha poistui käytöstä, 

joten loppukäyttäjät pystyivät siirtymään uuteen järjestelmään oman aikataulunsa mukaan. 

 

Asiakas toimitti määritykset ja vaatimukset mitä tulevalta etäkäyttöjärjestelmältä vaadittiin, 

mutta antoi hyvin vapaat kädet toteutukseen. Alusta lähtien Citrix oli hyvin varteenotettava 

vaihtoehto teknologiaksi kyseisen järjestelmän toteutukseen. Tämän diplomityön yhteydessä 

selvitettiin, että Citrix on soveltuva vaihtoehto tämän projektin toteutukseen. Käyttötarpeen 

ja toteutuksen kartoituksessa päätettiin, että toteutus tehdään pelkästään XenApp ratkaisulla, 

jolloin käyttäjille julkaistaan vain erilliset sovellukset eikä varsinaista virtuaalityöpöytää. 

Tämä ratkaisu toimii myös paremmin käytettäessä Padi-tyyppisiä laitteita.  

 

Suunnitteluvaiheessa päätettiin millaisella infrastruktuurilla VDI-ympäristö tehdään. Tähän 

vaikutti tiedossa oleva tuleva käyttäjämäärä sekä listaus sovelluksista ja niiden 

vaatimuksista. Citrixin ympäristöä varten pystytettiin useita Delivery Controller, StoreFront- 

sekä Delivery-roolin palvelimia. Kaikki toiminnan kannalta kriittisen roolin palvelimet 

kahdennettiin korkean saatavuuden käyttöä varten. Julkaisupalvelimien käyttöön valittiin 

MCS (Machine Creation Service) ratkaisu jolloin ylläpidetään ajan tasalla yhtä master-

levykuvaa, josta provisioidaan kulloinkin käytössä olevat julkaisupalvelimet. Tämä 

mahdollistaa skaalata järjestelmää hyvinkin nopeasti käyttäjämäärän kasvaessa ilman 

suurempaa työtä. Kaikki palvelimet asennettiin virtuaalisena VMware ESX alustalle jossa 

on HA-toteutus isäntäkoneiden ja datastorejen osalta.  



 

 

 

 

 

Kuormanjakajaksi ja SSL-yhdyskäytäväksi valikoitui F5 BigIP laite, koska sellainen oli 

asiakkaan järjestelmässä ennestään. Suositeltavampi vaihtoehto olisi ollut Citrixin oma 

tuote, Netscaler, mutta tässä tapauksessa se olisi tuonut lisäkustannuksia liikaa ja infraan 

olisi tullut useampia laitteita ylläpidettäväksi. 

 

Käyttäjien profiilidata sijoitettiin verkkoon erilliseen tiedostojakoon parhaiden käytäntöjen 

mukaan. Näin käyttäjän dataa ei tallenneta julkaisupalvelimille, koska niiden uudelleen 

provisioinnissa kaikki edellisen provisioinnin jälkeen tehdyt muutokset katoavat. Citrixin 

käyttämä SQL-tietokanta sijoitettiin ennestään olemassa olevan järeämmän SQL-palvelimen 

instanssiin. Tällä ratkaisulla varmistettiin riittävä suorituskyky sekä vältyttiin uuden 

palvelimen asentamiselta kyseistä roolia varten. 

 

Citrixiin tehtiin erilliset Machine Catalogit MCS julkaistuja palvelimia varten sekä testausta 

varten olevaa staattista palvelinta varten. Tämä mahdollisti sovellusten julkaisemisen 

erillisiltä palvelimilta ilman, että niiden asennukset häiritsevät toisiaan. Tämä on erityisen 

tärkeää, kun virtualisointiympäristöön viedään uusia sovelluksia, jotka tarvitsevat asentaa 

oheiskomponentteja, joilla saattaa olla vaikutusta ennestään asennettujen sovellusten 

toimintaan. Luotuja Machine Catalogeja varten tehtiin vastaavat Delivery Groupit joiden 

avulla määritettiin mitkä sovelluksen on julkaistu peruskäyttäjille ja mitkä testikäyttäjille. 

 

Sovellusjulkaisuja varten jokaiselle niistä tehtiin oma erillinen Active Directory Security 

Group jonka perusteella kyseisen ohjelmiston näkyvyys loppukäyttäjälle rajataan. Näin 

pääsynhallinta on helposti kontrolloitavissa. Ympäristöön asennettiin kaksi kappaletta Citrix 

StoreFront roolin palvelimia jotka tarjoavat käyttäjille sovelluspaletin josta ne 

käynnistetään. StoreFronteille konfiguroitiin käyttöön kaksi erillistä sivustoa (Site) joista 

toista käytetään, kun virtualisoituja sovelluksia halutaan käyttää ulkoverkosta ja toista, kun 

käytetään samoja sovelluksia sisäverkosta. Sisäverkosta käyttäessä ei tarvita 2-vaiheista 

tunnistautumista. Citrix XenApp käyttöä varten tarvitaan Citrixin omien lisenssien lisäksi 

myös Microsoftin omat RDS lisenssit joten lisenssirooli asennettiin StoreFront-palvelimelle. 

 



 

 

 

 

Etäkäyttöympäristön luonteen vuoksi liikennöinti täytyy olla salattua. Salaamisen 

mahdollistamiseksi hankittiin ulkoiselta sertifikaatinmyöntäjältä SSL-sertifikaatti halutulla 

julkisella DNS-nimellä. Salaukseen valittiin 2048-bittinen avain jonka pitäisi olla riittävän 

monimutkainen ja suojaa antava. 

 

Citrix etäkäyttöympäristöä alusta lähtien pystyttäessä tarvitsee luoda sitä varten joukko GPO 

(Group Policy Objecteja) joilla määritellään ympäristöön liittyviä asetuksia. Oleellisimpia 

tätä ympäristöä tehdessä olivat profiilin käsittelyyn liittyvät asetukset, käyttäjän asetukset 

joissa määriteltiin muun muassa verkkomappaukset ja My Documents hakemistojen 

uudelleenohjaukset käyttäjän normaaliin profiiliin. Muita oleellisia asetuksia ympäristössä 

on määrittelyt mitä hakemistoja synkronoidaan julkaisupalvelimen ja käyttäjän 

verkkoprofiilin välillä sekä normaalit selainasetukset sekä Microsoft Office käyttöön 

liittyvät asetukset. 

 

Virtualisointiympäristön pystyttäminen testauskuntoon meni varsin nopeasti ja 

vaivattomasti aikaisemmin kertyneen kokemuksen sekä hyvän referenssimallin ansiosta. 

Omat haasteensa aiheutti F5 BigIP kuormantasauslaite joka ei toiminut iOS päätelaitteilla 

halutulla tavalla vaikka toimi samaan aikaan kaikilla muilla käyttöjärjestelmillä normaalisti. 

Ongelmaa selviteltiin valmistajan kanssa ja syyksi paljastui lopulta ohjelmistobugi itse 

kuormantasaajassa. F5 valmisti ja toimitti ohjelmistokorjauksen hyvin nopeasti, kun saatiin 

ensin selvitettyä juurisyy. 

 

Toisen haasteen ympäristöön aiheutti eräs sovellus, jolla on erityisvaatimukset käytettävän 

Java-version suhteen. Kyseinen sovellus ei toimi uusimmalla versiolla vaan vaati 

vanhemman version. Ongelman ratkaisuksi pohdittiin sekä vApp paketoitua sovellusta, että 

uuden dedikoidun, staattisen julkaisupalvelimen pystyttämistä sovellusta varten. Koska 

sovellus on merkittävässä osassa etäkäyttäjien tehtäviä, päädyttiin toteuttamaan 

jälkimmäisellä tavalla. Tällöin vanhaa ja mahdollisesti tietoturvan kannalta haurasta Java-

versiota ajetaan muista sovelluksista eriytetyllä palvelimella. Tulevaisuudessa ympäristö 

tulee laajenemaan entisestään. 


