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Johdanto
Pilvipalvelut ovat yritysmaailmassa tätä päivää. 

Palveluiden joustavuudella, nopeudella ja 

skaalautuvuudella saavutettavat edut 

liiketoiminnalle ovat kiistattomia. Pilvipalvelujen

hyödyntämisen asteen voidaan myös ennustaa 

kasvavan, sillä Advance IT Solutionsin vuonna 2019 

teettämässä markkinatutkimuksessa 63% 

vastaajista suunnitteli hankkivansa pilvipalveluita 

seuraavan puolen vuoden sisällä (Pilvipalvelut 

yrityksissä - markkinatutkimus, Mobile Duck 

2019).


Kaikki mikä kiiltää ei kuitenkaan ole kultaa - huonosti suunniteltu siirtymä pilveen ei palvele ketään. Mistä 

sitten tiedän, onko pilveen siirtyminen juuri meidän yritykselle perusteltua? Miten voin varmistua, että 

valitsen meitä parhaiten palvelevan pilvipalvelun? Vielä pitäisi löytää hyvä kumppani tekemään käytännön

toteutus eli järjestelmien siirto tai uusien palvelujen luominen pilvialustalle. 



Näihin kysymyksiin löydät vastauksia tästä oppaasta. Kerron yleisesti pilvipalveluiden hyödyistä ja vertailen

kolmea suurinta julkipilvipalveluiden tarjoajaa. Oppaan loppupuolella opit lisää pilvipalveluihin siirtymisen 

prosessista ja kerron sinulle neljä kysymystä, jotka sinun vähintään kannattaa kysyä tulevalta 

pilvipalvelukumppaniltasi.



Toivon, että tästä oppaasta on sinulle iloa ja hyötyä. 


Antoisia lukuhetkiä!


100%0%

63%
Suunnitteli hankkivansa pilvipalveluita 

seuraavan puolen vuoden sisällä
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Pilvipalveluiden hyödyt
Pilviteknologia ratkaisee monia ongelmia, joita 

yhä monimutkaisempi liiketoimintaympäristö 

yritysten tielle heittää. Hyödyt ovat kiistattomia ja 

todella valtaosa yrityksistä on huomannut sen - yli 

100 henkeä työllistävissä suomalaisissa yrityksissä 

pilvipalvelut ovat käytössä jo 88 prosentilla 

(Suomen virallinen tilasto, Tietotekniikan käyttö 

yrityksissä 2018). 100%0%

88%
Pilvipalvelut käytössä yli 100 henkeä 

työllistävissä suomalaisissa yrityksissä

suurimpia 

etuja

Pilvipalveluiden

Pilvipalvelut mahdollistavat nopeat kokeilut, 

joiden avulla on helppo koeponnistaa palvelu- tai 

liiketoimintaideaa. Jos ratkaisu ei jostain syystä 

toimi ovat palvelut helppo terminoida, jolloin 

myös kustannukset lakkaavat. Tämä tuo nopeutta 

ja elastisuutta liiketoimintaan - fail fast, niin kuin 

sanotaan.

Kokeilukulttuuri

Tietoturva-asiat on pilvipalvelualalla otettu 

vakavasti, eikä suuria ongelmia juurikaan esiinny. 

Useat pilvipalvelutoimittajat ovat sertifioineet 

palvelunsa globaalien sertifiointivaatimuksien 

mukaisesti, johon yksittäisellä pienellä toimijalla 

ei riittäisi resurssit. Sen sijaan että ympäröit oman 

konesalisi piikkilangoin, saat käyttöösi 

kansainvälisen yrityksen resurssein hoidetun 

tietoturvan, kunhan muistat rakentaa oman 

palvelusi vaatimusten mukaisesti. 

Turvallisuus ja luotettavuus

Sinun ei enää tarvitse ostaa kapasiteettia 

etukäteen tai varalle, sillä maksat aina vain 

käytöstä. Monivuotisia sopimuksia ei tarvita. 

Suurin säästö syntyy kuitenkin yrityksen 

prosessien tehostamisesta ja resurssien 

vapauttamisesta muuhun toimintaan.

Kustannussäästöt

Pilvipalvelut tuovat joustoa liiketoimintaan, sillä 

ne mahdollistavat saumattoman skaalautumisen 

liiketoimintavaatimusten mukaisesti niin ylös- 

kuin alaspäin. Pilvipalvelut antavat yrityksellesi 

mahdollisuuden olla globaali hetkessä, eivätkä 

yhtäkkiset piikit käyttäjämäärissä kaada 

palvelimia.

Skaalautuvuus

Pilvipalvelujen asiakkaana sinun ei tarvitse 

huolehtia vanhentuvista palvelimista, huolloista 

tai päivityksistä. Infrastruktuurisi on aina 

ajantasalla. Ei enää tarvetta hankkia laitteita tai 

palvelimia, jolloin myös aiemmin asennuksiin 

kulunut aika voidaan käyttää tehokkaammin. 

Kaikki pilvipalveluiden edut yhdessä antavat niitä 

käyttävälle yritykselle yhden valtavan hyödyn: 

mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaan 

ja omaan ydinosaamiseen. 

Vapaus fyysisistä laitteista
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 meille?Mikä pilvi
Houkuttelevatko julkipilven mahdollisuudet, mutta 

et ole varma mikä pilvipalveluista olisi paras? 

Vertailu ei aina ole helppoa, eikä päätöksenteko 

koskaan yksiselitteistä. Paras vaihtoehto riippuu 

täysin yrityksesi tarpeista. Kannattaa myös pitää 

mielessä, että joissain tilanteissa eri 

pilvipalveluiden yhdisteleminen tuo yritykselle 

parhaan hyödyn. 



Seuraavaksi vertailen kolmea alalla pisimpään 

toiminutta toimijaa: Amazon Web Services, 

Microsoft Azure ja Google Cloud Platform. Kaikki 

kolme tarjoavat valtavan määrän ratkaisuja, mutta 

niistä löytyy myös merkittäviä eroavaisuuksia. 

Amazon Web Services on pisimpään markkinoilla 

ollut pilvipalvelu, sillä se on toiminut jo vuodesta 

2006. Amazon Web Servicesin eli AWS:n 

palveluvalikoima on kiistatta suurin - saatavilla on 

jo yli 100 pilveen liittyvää palvelua. Se on myös 

markkinaosuuksina mitattuna suurin 

palveluntarjoajista.

Amazon Web Services

Hyvät puolet Huonot puolet

Vaihtoehtojen valtava määrä saattaa 

hämmentää, tarjotuista palveluista täytyy 

osata valita parhaat

Käyttöminuutteihin perustuva laskutus voi 

alkuun tuottaa hankaluuksia kustannusten 

ennakoinnissa

Muita monipuolisemmat palvelut

Palvelu on rakennettu palvelemaan suuria 

käyttäjämääriä

Palvelut hyvin koeponnistettuja ja vakaita

69 Availability Zonea antavat loistavat 

mahdollisuudet korkean käytettävyyden 

vaatimuksille
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Microsoft Azure on viime vuosina kirinyt AWS:n 

etumatkaa kiinni. Markkinoiden toisiksi suurin 

palveluntarjoaja viehättää etenkin toimijoita, joilla 

on käytössä paljon Microsoft-asennuskantaa. 

Azure on toiminut markkinoilla vuodesta 2010. 

Microsoft Azure

Hyvät puolet Huonot puolet

Rakennettu Windows käyttäjille helposti 

lähestyttäväksi, joten jos teillä on yrityksessä Office 

365 käytössä on siirtymä Azureen helppo

Palvelut kasattu selkeisiin kokonaisuuksiin, joiden 

ostaminen on helppoa

Kun tarvitset laajaa globaalia skaalautuvuutta ja 

monipuoliset työkalut suoraan käyttöösi Azuresta 

todennäköisesti löytyy kaikki mitä tarvitset

Azure tarjoaa erinomaisia managed services ja 

PaaS-toteutuksia kuten Azure App Services, jotka 

mahdollistavat entistä ketterämmän kehityksen 

sekä vähentävät ylläpidon tarvetta

Muita alustoja suurempi riski jäädä yhden palvelun 

vangiksi, sillä monet Azuren palvelut sitovat yritykset 

palvelun ekosysteemiin

Palvelut ovat käytettävissä sopimustason mukaan. 

Perusasiakkuus ei vielä takaa kaikkia herkkuja 

käyttöön

Serverless ja mikropalveluarkkitehtuurien osalta 

Azure Functions palvelu on yhä tehokkuudessaan 

AWS:n ja Google Cloudin palveluita jäljessä

Vain 10 Availability Zonea (vrt. AWS 69)

Google Cloud Platform on hyvä haastaja kahdelle 

edellä mainitulle markkinajätille, vaikka vielä sen 

käyttäjämäärät jäävätkin paljon Azurea ja AWS:ää 

pienemmiksi. Alustan uskottavuutta lisää 

kuitenkin YouTuben ja Googlen hakukoneen 

pyörittäminen asiakkaille tarjottavalla alustalla. 

Vuodesta 2018 Haminassa toiminut konesali tekee 

Googlen pilvestä ainoan kotimaisen vaihtoehdon. 

Google Cloud Platform

Hyvät puolet Huonot puolet

Koneoppiminen ja tekoäly tekevät tuloaan 

yrityssovelluksiin - Google on näissä vahvoilla

Googlen tietoturva on ensiluokkaista

Helppo käyttää etenkin jos Googlen muut 

sovellukset ovat tuttuja

Kotimaisesta konesalista huolimatta kaikki palvelut 

eivät ole saatavilla Suomessa

Vähemmän erilaisia palveluita kuin kilpailijoilla

Vahvasta kasvusta huolimatta yhä reilusti 

vähemmän Data Centereitä kuin kilpailijoilla
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Ennen liikkeelle lähtöä kannattaa käyttää tovi sen 

miettimiseen, millaista osaamista oman talon 

sisältä löytyy. Etenkin palveluiden siirto pilveen 

vaatii erikoisosaamista. Projektiin kannattaa valita 

kumppani, joka ymmärtää pilvipalveluiden lisäksi 

liiketoimintaa ja strategiaa. Hinnoittelun tulisi 

myös olla selkeää, ja kumppanin tulee tarjota 

yrityksellenne työkaluja pilven kustannusten 

hallintaan.

Tunnista oma osaaminen ja 
osaamisen tarve

 pilveen?Miten
Otollisia hetkiä pilveen siirtymiseen ovat 

esimerkiksi uuden palvelun rakentaminen tai 

jonkin järjestelmän isompi päivitys. Pilvipalveluita 

hankittaessa kannattaa muistaa, että palvelu 

valitaan yleensä pitkäksi aikaa. Kun palvelu on 

integroitu tietyn toimittajan teknologiaan, voi 

siirto sen jälkeen olla todella hankala.

IT-asiat ovat harvan yrityksen ydinosaamista, joten 

näissä asioissa kannattaa suosiolla kääntyä 

ammattilaisen puoleen. Asiantunteva kumppani 

auttaa väistämään pilvipalveluiden pahimmat 

hankaluudet ja vie projektin kunnialla maaliin. 

Suunnitelmallinen pilvipalveluiden käyttöönotto 

mahdollistaa kaiken hyödyn irtisaamisen pilvestä 

ilman hutilyöntejä ja kustannusten karkaamista 

käsistä.

Lyhyimmillään pilvipalvelustrategia on päätös 

aloittaa pilven mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

Pilven hallintamalli auttaa näkemään ne seikat, 

jotka siirtymässä tulee ottaa huomioon. Kun heti 

alusta alkaen on suunniteltu kuka mitäkin 

palvelua käyttää pysyvät tietoturva, hallinta ja 

operointi hanskassa jatkossakin.

Luo strategia ja hallintamalli

On olemassa joitakin tilanteita, joissa pilveen 

siirtyminen ei ole järkevää tai mahdollista. 

Ohjelmistojen lisenssiehdot voivat rajoittaa 

siirtymistä tai vanhat kovakoodatut palvelut 

saattavat toimia pilviympäristössä huonosti. 

Varmista, että valitsemasi kumppani auttaa 

havaitsemaan nämä tilanteet, eikä vain puske 

projektia läpi laskutustunnit silmissä kiiluen.

Älä siirry pilveen vain siirtymisen 
ilosta

Ympäristöjen siirtämisen pilveen pitäisi olla vasta 

ensimmäinen vaihe. Todellinen hyöty pilven 

osalta saadaan kun puretaan monoliittiset 

järjestelmät (eli yhtenä isona pakettina toimivat 

palvelut) ja siirrytään käyttämään 

mikropalveluarkkitehtuuria. Tämä tarkoittaa sitä, 

että juuri yrityksen tarpeisiin saadaan räätälöityä 

omanlainen paketti pilvipalveluista, jonka 

muokkaaminen on jatkossa helppoa.

Kehittämisen tulee jatkua pilveen 
siirtymisen jälkeen



nämä 
pilvipalvelukumppaniltasi
Muista kysyä

Pilvipalveluita tarjoavia yrityksiä on tänä päivänä laidasta laitaan. Valitettavasti osa yrityksistä tyytyy 

siirtämään asiakkaansa valitsemat järjestelmät pilveen, hallinnoimaan niitä vanhanaikaisin keinoin ja 

laskuttamaan asiakkailta suuria tuntimääriä. Modernit pilvipalvelukumppanit kykenevät näkemään miten 

pilvipalveluja kannattaa kehittää juuri tietyn yrityksen tapauksessa ja heillä on osaamista aidosti 

pilvinatiiviin tekemiseen. Mistä sitten tunnistaa tällaisen modernin kumppanin? Millaisia kysymyksiä 

pilvipalvelujen tarjoajalta pitäisi kysyä, ja millaisia vastauksia heiltä sopii odottaa?

Vaikka pilvipalveluiden mahdollisuudet ovatkin verrattomia, tulee odotusten projektia 

kohtaan olla realistisia. Hyötyjen ulosmittaaminen ei tapahdu pikavoiton tavoin vaan pitkällä 

aikavälillä. Liian hyvää ollakseen totta on loistava ohjenuora kumppanin valintaan - jos sinulle 

lupaillaan välittömästi syntyviä valtavia kustannushyötyjä tulisi hälytyskellojen soida.

Mitä välittömiä hyötyjä saan pilvipalveluihin siirtymisestä?1

Pilvipalveluiden kiistaton valtti on nopeus, sama nopeus pitäisi koskea myös kumppanianne 

jonka kanssa lähdette pilvimatkalle. Varmista, että sopimusmalli mahdollistaa nopean ja 

ketterän kehityksen ja mahdollistaa myös teidän oman kehitystiimin toiminnan 

DevOps-mallien mukaisesti. Liika byrokratia ja esteet toimiselle voivat luoda tilanteita, joissa 

pilvipalveluiden lähtökohtaiset hyödyt hukkuvat liiallisen kontrollin taakse. Muista myös 

joustavuus, pilvipalveluiden dynaamista luonnetta ei tule tuhkahduttaa liian sitovilla 

sopimuksilla.

Minkälaiset sopimusmallit kumppaninne tarjoaa pilvipalveluiden 
suhteen?

2

Ympäristöjen rakentamisessa tulisi aina ottaa huomioon tuotoksien monistettavuus. Yhä 

alalla joskus törmää toteutuksiin, jossa on manuaalisesti rakennettu hyvinkin monimutkaisia 

kokonaisuuksia, joita ei pystytä uudelleenhyödyntämään, ja joissa edellisiin versioihin 

siirtyminen on mahdotonta. Infrastruktuurin mallintamiseen tulee budjetoida riittävästi 

aikaa ja resursseja jotta se tulee tehtyä kerralla oikein. 

Miten kumppaninne rakentaa ja ylläpitää palveluita ja ympäristöjä?3

IaaS-palvelut ovat vuosien saatossa kehittyneet yhä helpommin vaihdettaviksi palveluiksi. 

Harva yritys haluaa sitoutua liian tiukasti tiettyyn toimittajaan, joten selvitä ennen valintaa 

millaisten muutosten toteutus on jälkikäteen mahdollista. Tämä riippuu valtavasti 

toimittajan käyttämästä teknologiasta.

Onko työkuormien siirtäminen ulos palvelusta mahdollista?4
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Kirjoittajasta
Kiitos mielenkiinnostasi opastamme 

kohtaan, toivottavasti siitä oli hyötyä!

https://www.linkedin.com/in/jteno/



Olen pilvipalveluista ja muista tulevaisuuden 

teknologioista innostunut moniosaaja. Intohimoni on 

yritysten toiminnan kehittäminen AWS-palveluiden 

avulla.  Ymmärrän erinomaisesti digitaalisten 

järjestelmien liiketoimintavaatimukset sekä teknologiset 

rajoitteet ja mahdollisuudet.



Olen konsultoinut, suunnitellut ja toteuttanut 

merkittävän kokoluokan järjestelmätoimituksia 

(on-premises sekä cloud) suomen johtaville kaupan- ja 

valmistavan alan yrityksille viimeisen 15-vuoden aikana.



LinkedIn:  

Jos joku asia pilvipalveluihin liittyen jäi vielä 

askarruttamaan, älä epäröi ottaa yhteyttä.



Vastaan mielelläni kysymyksiisi,



Juha-Tapio Teno 


Head of Cloud Services


Skillwell Oy


https://www.linkedin.com/in/jteno/

