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AIRWATCH  MDM-palvelu  kirjastoille  sekä  peruskoulujen  ja  
lukioiden  käyttöön  
  
Mobile  Device  Managementissa  on  kyse  arjen  helpottamisesta,  siten  että  laitteet  saadaan  

tietoturvallisiksi  tarvitsematta  miettiä  kaikkia  asetuksia.  Aiemmin  IT-osasto  määritteli  käytänteet  ja  

niiden  kanssa  toimittiin.  Nykyisin  hallinnointi  on  enemmän  käyttäjälähtöistä.  Taustalla  vaikuttavat  

edelleen  laitteiden  helppo  hallinnointi,  tietoturva  ja  asetuksien  tekeminen.  Laitteet  voidaan  liittää  

palveluun  keskitetysti.  

  

Uudet  BYOD  ja  CYOD-  toimintatavat  muuttavat  oleellisesti  palvelun  rakennetta  ja  siihen  
liittymistä.  BYOD  ja  CYOD  -mallissa  (Bring  Your  Own  Device  /  Choose  Your  Own  Device)  
laitteet  eivät  välttämättä  edes  käy  missään  vaiheessa  tietohallinnon  luona.  BYOD-laitteet  voivat  
olla  käyttäjän  omia  tai  henkilökohtaisia  laitteita,  mutta  niillä  haluttaisiin  kuitenkin  päästä  

nauttimaan  organisaation  muusta  tietoteknisestä  infrastruktuurista,  kuten  langattomista  verkoista,  

sähköpostista  ja  niin  edelleen.    Tarvitaan  myös  Apple  Configurator,  jolla  IPadit  ennen  

käyttöönottoa  asetetaan  Superwised-tilaan.  Apple  Configurator  vaatii  Applen  tietokoneen  (Mac,  

mini  tai  iMac).  

  

Yksi  vaihtoehto  on  tehdä  kaikki  asetukset  käsin  ja  kysyä  tarvittaessa  apua  IT-osastolta.  Toinen  

vaihtoehto  on  käyttää  ”Self  Enrollment  portal”  -palvelua,  jonka  MDM  palvelu  tuottaa.  Käyttäjä  
ottaa  selaimella  yhteyden  palveluun  ja  kirjaa  itsensä  sisään  laitteellaan.  MDM-palvelu  tarjoaa  

asetukset  tämän  jälkeen  käyttäjän  laitteelle  automaattisesti.  MDM-palvelun  avulla  voidaan  hallita  
IOS-  sekä  Android-laitteita  ja  tarvittaessa  myöhemmin  myös  Windows-mobiililaitteita.  Palvelu  

kattaa  sekä  älypuhelimet  että  tabletit.    Palvelulle  on  kysyntää  kirjastosektorilla  sekä  

oppilaitosympäristössä.     

  

Tabletit  sekä  älypuhelimet  ovat  tulleet  arkipäiväiseen  käyttöön  ja  niiden  helppo  ja  mutkaton  hallinta  

on  kokonaistaloudellista,  etenkin  kuntien  välisen  yhteistyön  parissa.  
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MDM  on  jo  käytössä  mm.  Helmet-kirjastoissa  sekä  Hämeenlinnan  kirjastoissa  ja  sen  etuna  on  

laitteiden  ylläpidon  helppous,  turvallisuus  ja  taloudellisuus.  Sisältöjä  voidaan  hallita  ja  jakaa  

kirjastokohtaisesti,  osastokohtaisesti  tai  kaikkiin  laitteisiin  erikseen.   Yhteistyö  kunnan  toimialojen  

kesken  sekä  kuntien  välinen  yhteistyö.    

  

MDM:n  välityksellä  tuo  säästöjä  ja  henkilöstökustannuksissa,  helpottaa  kirjastotoiminnan  

suunnittelua  ja  uusien  palvelujen  käyttöönottoa,  laitekirjanpitoa,  sovellusten  hallintaa  ja  jakelua,  

säännönmukaistaa  valvontaa  ja  laitteistoprofiileja.    Koulut  mobiililaitteiden  hyödyntäjinä  ovat  

keskeinen  käyttäjäryhmä  kunnissa.  Yhteistyö  kirjastojen  ja  koulujen  mobiililaitteiden  hallinnassa  tuo  

kustannussäästöjä  sekä  lisäarvoa  yhteistoiminnasta  eri  toimialojen  välillä.  MDM  palvelu  on  

parempi  vaihtoehto  hoitaa  tablettilaitteiden  hallinta  nyt  ja  tulevaisuudessa.    MDM  palvelusta  

hyötyisivät  kaikki,  mutta  se  edesauttaisi  huomattavasti  maakunnallista  ja  kuntien  rajat  ylittävää  

mobiililaitteiden  hallintaa.  MDM:n  palvelun  käyttäjiä  ensi  alkuun  voisivat  olla  kunnat,  maakunnat  

sekä  alueen  kirjastot  kulttuuripalvelujen  puolelta  sekä  koulutuspalveluiden  alalta  ainakin  

peruskoulut  sekä  toisen  asteen  oppilaitoksista  lukiot.  

  

MDM  lisenssit  ovat  vuosimaksullisia,  hinnaltaan  noin  10  e  /  laite  /  vuosi.  Tämän  lisäksi  tulee  

pilvipalvelun  perustamismaksu  ja  tarvittava  käyttökoulutus,  yleensä  yksi  päivä.  Näistä  palveluista  

saa  tarjouksia  eri  yrityksiltä.  

  

Mobiilisovelluksia  l.  appseja  on  käytetty  koulutuksessa  jo  vuosia.  Niiden  hankinta  on  tosin  usein  

koettu  hankalaksi  ja  vaikeaksi.  Nyt  niiden  hallintaan  on  tarjolla  Applen  laitteisiin  VPP-  

määrälisenssiohjelma.  Ohjelman  avulla  voidaan  hankkia  tabletteihin  sekä  älypuhelimiin  

keskitetysti  ja  hallitusti  ohjelmistoja  niin  monta  kappaletta  kuin  tarvitaan.  Jakelu  hoituu  entiseen  

tapaan  lahjoittamalla,  Apple  Configuratorilla  tai  langattomasti  lisensoimalla  hyödyntäen  MDM  -

mobiilietähallintaa.  Jos  on  tarkoitus  käyttää  ilmaisia  ohjelmistoja  tai  hyvin  vähän  maksullisia  IPad-  

ohjelmia,  on  helpointa  tehdä  normaali  VPP-tili.  Kun  laitteita  on  kymmeniä  tai  satoja  ja  kyseessä  

on  oppilaitos,  silloin  oppilaitoksen  VPP  on  paras  ratkaisu.    Ostettaessa  enemmän  kuin  20  

lisenssiä  ohjelmistovalmistajat  saattavat  puolittaa  hinnan.   Oppilaitoksille  ja  yrityksille  on  tarjolla  

erilaisia  lisenssejä.  

  

MDM  palveluiden  käytön  kouluttajia  Suomessa  on  vähän,    ATEA  sekä  IlonaIT.
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Suositus	 kirjastojen	 tablet-laitteiden	 käytöstä	 ja	 hallinnoinnista	 
	  

Olen	  pitänyt	  lukuisia	  tablet-‐laite	  koulutustilaisuuksia	  eri	  kirjastoissa,	  mm.	  Porvoossa,	  Hangossa,	  
Hämeenlinnassa,	  Kirkkonummella	  ja	  Hattulassa	  

Pitämieni	  koulutusten	  aikana	  minulle	  on	  muodostunut	  selkeä	  mielikuva	  siitä,	  miten	  tablet-‐laitteiden	  
käyttöönottoon	  suhtaudutaan	  kirjastoissa.	  Yleensä	  osa	  kirjastojen	  henkilökunnasta	  on	  innoissaan,	  
osa	  suhtautuu	  varovaisesti	  ja	  sitten	  löytyy	  myös	  niitä,	  jotka	  eivät	  näe	  laitteilla	  mitään	  muuta	  käyttöä	  
kuin	  e-‐kirjan	  lukulaitteena	  toimimisen.	  

Suosittelisin	  laitteiden	  käyttöä	  ensisijaisesti	  tiedonhaunopetukseen	  ja	  mediakasvatukseen,	  esitysten	  
pitämiseen	  sekä	  työskentelyvälineenä	  hyödyntämiseen	  ja	  vasta	  viimeisenä	  lukulaitteena.	  Tabletin	  
hyödyntäminen	  lukulaitteena	  edellyttäisi	  myös	  laitteen	  uloslainausta,	  ainakin	  osa	  asiakkaista	  haluaisi	  
jatkaa	  mieluummin	  lukemista	  kotisohvalta	  käsin.	  	  

Kirjastotyö	  elää	  eräänlaista	  murroskautta	  ja	  tvt-‐taitojen	  eteenpäin	  vieminen	  sekä	  niiden	  opettaminen	  
asiakkaille	  tulee	  yhä	  tärkeämmäksi.	  	  Kiinnittäisin	  myös	  huomiota	  yleiseen	  harhaluuloon,	  että	  nuoret	  
ja	  lapset	  omaavat	  jonkinlaisen	  kollektiivisen	  ajatusmaailman	  tekniikan	  osalta.	  Näin	  ei	  ole	  ja	  he	  
tarvitsevat	  apua	  siinä	  missä	  vanhemmatkin	  asiakkaat.	  

Kirjastoissa	  on	  usein	  sekä	  IOS-‐tabletteja	  sekä	  android-‐tabletteja,	  joissakin	  saattaa	  olla	  myös	  
Microsoft-‐järjestelmällä	  toimivia	  tablet-‐laitteita.	  

IPadit	  kirjastoissa	  kannattaisi	  antaa	  henkilökunnan	  käyttöön	  ja	  Android-‐laitteet	  hyödyntää	  
asiakaspalvelussa.	  Näin	  siksikin,	  että	  IPadit	  ovat	  lähes	  kaksi	  kertaa	  kalliimpia.	  IPadeissa	  tulee	  
henkilökunnalla	  olla	  oma	  henkilökohtainen	  AppleID.	  Tällöin	  henkilökuntaa	  voi	  myös	  palkita	  ja	  lisätä	  
käyttöä	  hankkimalla	  r-‐kioskilta	  lahjakortteja	  sovellusten	  käyttöä	  varten,	  sama	  onnistuu	  myös	  
android-‐laitteilla.	  

Parasta	  mitä	  laitteilla	  voi	  tehdä,	  on	  ottaa	  ne	  osaksi	  jokapäiväistä	  työskentelyä.	  Hallinnointi	  on	  sitten	  
oma	  osuutensa	  ja	  se	  on	  ehkä	  kaikkein	  vierain	  alue.	  Tablet-‐laitteet	  ovat	  yleensä	  henkilökohtaisia	  
työvälineitä,	  eikä	  suurimittaisia	  hallinnointi	  operaatioita	  tarvita.	  Kirjastot	  ja	  oppilaitokset	  tekevät	  
tässä	  poikkeuksen.	  

Tutustuin muutamaan mahdolliseen kirjastoille sopivaan ratkaisuun ollessani ITK-päivillä 
huhtikuussa 2015.   

1.   Applella	  on	  oma	  ilmainen	  MDM	  versio	  OS-‐X	  Profile	  Manager,	  se	  edellyttää	  vain	  Macbookin	  
hankintaa	  (noin	  1000	  €)	  ja	  ylläpitotunnuksen	  luomista	  l.	  domainia	  (tämän	  saa	  it-‐hallinnolta).	  

2.   Toinen	  vaihtoehto	  on	  hankkia	  mdm-‐	  Merakilta,	  joka	  myös	  on	  ilmainen	  100	  ensimmäiselle	  
laitteelle,	  sen	  avulla	  voi	  pudottaa	  appleid:t	  sekä	  sovellukset,	  vaihtaa	  näppäin	  koodit	  ja	  
seurata	  sijaintia	  kartalla,	  Merakilla	  on	  hyvät	  ohjevideot.	  Tämä	  vaihtoehto	  on	  tarjolla	  vain	  IOS-‐
laitteisiin.	  

3.   Eri	  yritykset	  tarjoavat	  mdm	  –palveluja	  mm.	  Atea	  sekä	  IlonaIT.	  He	  tarjoavat	  ylläpidon	  ja	  
alkukoulutuksen.	  Edellä	  mainitut	  yritykset	  ainakin	  tarjoavat	  kaikille	  järjestelmille	  keskitettyä	  
mobiililaitteiden	  hallintaa,	  mikä	  helpottaa	  useiden	  laitteiden	  ylläpitoa.	  	  	  


