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Paikka: <ilmoitetaan myöhemmin> 
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Ilmoittautuminen: www.sytyke.org > Tapahtumia/Sytyke ry:n syyskokous (linkki etusivulla)

 
                 Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Huomaa: Liittyminen Sytykkeen jäseneksi maksaa vain 12€/vuosi, 
jos olet jo jonkin toisen TTL ry:n jäsenyhdistyksen jäsen! 
Jäsenenä saat muiden etujen lisäksi Systeemityö-lehden kotiin kannettuna 
neljästi vuodessa!

Sytykkeen jäseneksi liitytään Tietotekniikan liiton kautta valitsemalla jäsenyhdistykseksi 
Systeemityöyhdistys ry. Nykyinen Tietotekniikan liiton jäsen voi liittyä joko vaihtamalla 
jäsenyhdistystä tai liittymällä lisäjäseneksi.

Tietotekniikan liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2010 on alkaen 49€ ilman lehtiä, yksi lehti 63€. 
Erityisryhmien hinnoittelusta lisätietoja Tietotekniikan liitosta. 
Lisäjäsenyys maksaa 12€/yhdistys.

Sytyke ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatilli-
nen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa.

Teemayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki systeemityöstä kiinnostuneet yksityiset 
henkilöt, yhdistykset ja yritykset. Sytyke ry:n toiminta-alueena on koko Suomi. Sytyke on 
Tietotekniikan liitto ry:n jäsenyhdistys.

Lisätietoja Sytyke ry:stä: www.sytyke.org

TOIMISTO
Sytyke ry
Tietotekniikan liitto ry
Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo
vaihde: 020 741 9898
fax 020 741 9889

www.ttlry.fi  
jasenasiat@ttlry.fi
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Pääkirjoitus
Sytyke järjesti jo 13. laivaseminaarin, 
tällä kertaa aiheena pilviteknologiat. 
Aihe on kuumaakin kuumempi ja 
tällä hetkellä hypetys aiheen ympä-
rillä on valtava. Halusimme käsitellä 
aihetta monipuolisesti ja pitää silti 
jalat maassa vaikka päät on pilvissä.

Laivaseminaari oli kaikilla mitta-
reilla menestys : Uusi osallistujamää-
räennätys on nyt 101 - Valitettavasti 
kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
mukaan. Mukaan saamamme yhteis-
työkumppanit, kutsuvieras ja asia-
kasesittäjä  käsittelivät aihealuetta 
useista eri näkövinkkeleistä. Mikäli 
joitain aukkoja jäi, viimeistään 
paneelikeskustelussa pyrittiin nämä-
kin alueet paikkaamaan. 

Osallistujajoukko edusti tasa-
painoisesti asiakaskuntaa (28%), 
ratkaisutoimittajia (30%), pilvi-
teknologiatarjoajia (16%) sekä 
oppilaitoksia (26%). Myös osal-
listujien roolit organisaatioissaan 
ovat monipuolisia,  mm. koodareita, 

suunnittelijoita, kouluttajia, johtajia, 
projektipäälliköitä, opiskelijoita jne.  
Koska kuulijakunta koostuu eri aluei-
den osaajista, risteilyyn liitettiin tänä 
vuonna uusi HackingLab-osio. Näin 
teknologiasta syvällisemmin kiinnos-
tuneet pääsivät näkemään myös koodia. 

Uusien teknologioiden tai tekemisen 
mallien myötä käyttöön tulee myös 
paljon ulkomaankielisiä termejä. Lai-
vaseminaarissa aloitettiin keräämään 
Sytyke Ry:n pilvisanastoa. Oheisista 
linkeistä voit käydä tarkistamassa, min-
kälaisia versioita saimme aikaan illal-
lispöydän tietokilpailun yhteydessä. 
Voit käydä myös käydä ehdottamassa 
omia suomennoksia, käyttäen apuna 
HackinLabissa tehtyä pilvessä pyörivää 
kyselylomaketta.

Mukana on myös linkki seminaari-
naarisivuille, joista voit hakea esitykset 
PDF-muodossa ja katsoa osan esityk-
sistä videona, joka tehtiin suorana lähe-
tyksenä satelliittiyhteyden kautta! ■

Pilvisanastokyselylomake: http://bit.ly/9hJQzp
Sytyke-laivaseminaarin esitykset ja videot: http://bit.ly/9yUAc8
Pilvisanastokyselyn reaaliaikaiset tulokset: http://bit.ly/9OhyJq



Immo Salo

Koulutus- ja konsultointipalveluja tar-
joava yrittäjä ja kirjan ”Cloud computing 
– palvelut verkossa” (WSOYPro 2010) 
kirjoittaja.
[immo@immo.fi]
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Pilvipalveluiden edut ja riskit         
                         yritysnäkökulmasta

Pilvipalveluiden tarjoajat lupaavat palveluillaan 
yrityksille yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista 
kustannussäästöistä ketterään kehitykseen. 
Palveluita ostavan yrityksen näkökulmasta 
hyötyjen, kustannusten ja riskien objektiivinen 
arviointi on kuitenkin hankalaa. Uusista palveluista 
ei vielä ole riittävästi käyttökokemusta ja niihin 
liittyvät riskit ovat epäselvät. Palveluntarjoajaan ja 
-tasoon sitoutumisen riski arveluttaa pilvipalveluita 
harkitsevia yrityksiä. Lisäksi palvelun yhteensopivuus 
ja käytön osaaminen luovat epävarmuutta.

Pilvipalveluiden käsite
Pilvipalveluiden käsite on lisännyt tun-
nettuuttaan viimeisten vuosien aikana 
vauhdilla ja pilvipalvelumarkkinoiden 
ennustetaan kasvavan nopeasti. Käsit-
teelle ei ole vakiintunutta määritelmää, 
mutta yksi yleisesti lainatuista määri-
telmistä on yhdysvaltalaisen National 
Institute of Standards and Technlogyn 
tarjoama vaihtoehto, jonka mukaan  
pilvipalvelut ovat toimintamalli, joka 
mahdollistaa pääsyn vapaasti konfi-
guroitaviin ja skaalautuviin tietotek-
niikkaresursseihin, jotka voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä helposti 
ja nopeasti. Yleistä on myös pilvipal-
velumarkkinoiden jakaminen kolmeen 
kategoriaan: sovelluksiin palveluna 
(SaaS), sovellusalustaan palveluna 
(PaaS) ja infrastruktuuriin palveluna 
(IaaS). 

Sovelluksista palveluna tunnettu esi-
merkki on Google Apps, joka tar-
joaa viestintätyökaluja ja vastineita 
perinteisille asennettaville toimisto-
ohjelmille. Sovellusalustasta palveluna 
esimerkkeinä ovat mm. Microsoftin 

Windows Azure ja Googlen AppEn-
gine. Azurelle on rakennettu esimer-
kiksi suomalaisen Sopiman sopimusten 
verkkopankki. Infrastruktuuria pal-
veluna taas tarjoavat mm. Amazonin 
Web Services-palvelu ja VMWaren 
vCloud Expressiä tarjoavat palvelun-
tarjoajat. Ulkoisten palveluiden lisäksi 
myös pilvipalvelumallin mukaisesta 
yrityksen omasta arkkitehtuurista käy-
tetään nimitystä pilvipalvelu. Tällöin 
puhutaan yksityisestä pilvestä. Yksi 
tunnetuista vaihtoehdoista yksitysen 
pilven rakentamiseksi on avoimen läh-
dekoodin ohjelmisto Eucalyptus.

Pilvipalveluiden hyödyt ja 
riskit
Palveluita käyttöönottavalle yritykselle 
pilvipalvelut lupaavat kustannussääs-
töjä, kustannusrakenteen muutosta 
joustavampaan suuntaan kiinteiden 
kustannusten vaihtuessa muuttuviksi, 
lähes rajatonta skaalautuvuutta, paik-
kariippumattomuutta, ajantasaisuutta 
ja muita houkuttelevia etuja. 
Hopeisella pilvellä on kuitenkin tumma 
reunus ja potentiaalisilta käyttäjäyrityk-

siltä asiasta kysyttäessä käyttöönoton 
esteinä esille nousevat lukuisat huo-
lenaiheet kuten tietoturva, luottavuus, 
saatavuus, uudet henkilöstön osaamis-
vaatimukset, integroitavuus olemassa 
oleviin järjestelmiin sekä pelko lukittu-
misesta valittuun ratkaisuun.

Huolet eivät ole täysin aiheettomia. 
Palveluntarjoajista suurimmilla kuten 
Amazonilla, Googlella, ja Microsof-
tilla on yhteensä kymmeniä tuhansia 
palvelimia sisältäviä palvelinkeskuksia 
usealla mantereella. Palvelinkeskus-
ten suuruudenekonomia mahdollistaa 
kilpailukykyiset hinnat, mutta hou-
kuttaa myös hunajapurkin lailla palve-
lunestohyökkäyksiin ja tietomurtoihin. 
Epäonnistumiset ja tietovuodot saavat 
runsaasti julkisuutta, mikä lisää mark-
kinoilla epävarmuuden tunnetta pilvi-
palveluiden luotettavuudesta. Laajasti 
uutisoitiin esimerkiksi Microsoftin 
omistaman Dangerin Sidekick-skan-
daali vuodelta 2008, jossa Sidekick-
puhelimien pilveen tallentamat tiedot 
hetkeksi kadotettiin täysin sekä Ope-
raatio Aurora-nimellä tunnettu tieto-
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murto vuodelta 2009, jonka kohteeksi 
joutui esimerkiksi Google.

Huolista huolimatta houkutteleviksi 
pilvipalvelut tekevät niiden tarjoamat 
konkreettiset hyödyt. Kapasiteetin-
tarpeen vaihdellessa ajan suhteen, 
seuraa omistetuista tai pitkäkestoisilla 
sopimuksilla vuokratuista resursseista 
käyttämättömän kapasiteetin ongelma. 
Käyttämätön kapasiteetti aiheuttaa 
kustannuksia, sitoo pääomaa, eikä tuota 
mitään. Objektiivisten kustannusver-
tailujen tekeminen pilvipalveluiden ja 
muiden vaihtoehtojen välillä on kuiten-
kin hankalaa. Vertailun lopputulokseen 
vaikuttaa suuresti, mitä kustannuksia 
mukaan otetaan ja miten ne lasketaan. 

Omistetun, vuokratun tai pilvipalve-
luna hankitun kapasiteetin vertailu 
kustannusnäkökulmasta tuottaa erilai-
sia tuloksia riippuen siitä, lasketaanko 
mukaan vain laitteistoon tai lisens-
seihin liittyvät kustannukset vai myös 
hankintaan, ylläpitoon, käyttöön ja 
käytöstä poistamiseen liittyvät suorat 
ja välilliset henkilöstö- ja muut kustan-
nukset. Palveluntarjoajien laskelmissa 

mukaan on ymmärrettävistä syistä 
otettu kustannukset mahdollisimman 
laajassa mittakaavassa. Esimerkiksi 
Google olettaa hallinnon työvoima-
kulut kymmenkertaisiksi omistetussa 
ratkaisussa, kun vertailussa ovat vas-
takkain Google Apps ja Microsoft 
Exchange 2007.

Pilvipalveluiden tietoturva
Palveluntarjoajat pyrkivät hälventä-
mään tietoturvahuolia monin tavoin. 
Amazon kertoo usean asiakkaansa 
käyttävän alustaansa yhdysvaltalai-
sen sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietoturvallisuutta koskevan HIPAA-
lainsäädännön vaatimukset täyttäville 
sovelluksille. Microsoft ilmoittaa Win-
dows Azuren toimivan suurelta osin 
GFS-infrastruktuurinsa alaisuudessa, 
joka on ISO27001-sertifioitu. Saa-
tavuus- ja luotettavuushuolia vastaan 
palveluntarjoajat tarjoavat palvelutaso-
sopimuksia (SLA), joista tyypillinen on 
99,9 %:n palvelutason lupaava SLA. 

Liiketoimintakriittisten sovellusten 
kohdalla ei paraskaan SLA välttämättä 
riitä, koska minuutinkin käyttökatkos 

saattaa tulla kalliiksi asiakaspettymys-
ten, toimitusten myöhästymisten tai 
muiden poikkeamien muodossa. 99,99 
%:nkin palvelutason lupaava sopimus 
täyttyy, vaikka palvelu olisi poissa käy-
töstä 52 minuuttia vuodessa. Jos katkos 
on yhtäjaksoinen ja osuu yrityksen 
kannalta kriittiseen hetkeen, voi loppu-
tulos olla katastrofaalinen.

Tummien pilvien hälveneminen
Pilvipalveluihin siirryttäessä on yri-
tyksen punnittava hyötyjä ja haittoja. 
Toimiala kehittyy nopeasti ja esteet 
poistuvat nopeasti. Osaajapula hel-
pottuu, kun korkeakoulut järjestävät 
jo ensimmäisiä kurssejaan teemasta ja 
yritysseminaarit aiheesta ovat viimei-
sen vuoden aikana moninkertaistuneet. 

Käyttökokemuksen karttuessa ja pil-
vipalveluita koskevien tietoturva-, 
yhteensopivuus- ja muiden käytäntö-
jen sekä standardien kehittyessä, on 
odotettavissa, että myös tietoturvaan, 
saatavuuteen, lukittumiseen ja muihin 
keskeisiin huolenaiheisiin liittyvät 
ongelmat helpottuvat. ■
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PaSI mäkInen, archItect 
evangelISt, mIcroSoft oy

Käytännön kokemusta arkkitehtuuri-
työstä 10 vuoden ajalta tietotekniikka-
arkkitehtina ja arkkitehtitiimin vetäjänä. 
[pasim@microsoft.com] 

Tätä artikkelia kirjoittaessani huoma-
sin  Googlen sovellusalustapalveluista 
vastaavan Vijay Gillin kyseenalaistavan 
The Register verkkojulkaisussa (http://
www.theregister.co.uk/2010/08/21/
gill_on_amazon_ec2/) Amazonin 
infrapalvelujen kustannustehokkuuden 
loppuasiakkaan kannalta. Ajatuksena 
on, että jos tarvitset jatkuvasti vakio-
kapasiteettia, ei Amazonin infrapalvelu 
ole kustannustehokasta. Kuten jutun 
lukijakommenteista käy ilmi, ei oman 
ja pilvi-infran kustannustason ver-
taaminen ole aina helppoa. Gill tekee 
olettaman, että kapasiteettia tarvitaan 
jatkuvasti, mutta ottaa vertailukoh-
daksi Amazonin tuotteen, jonka hinta 
sisältää vapauden lopettaa palvelun 
käyttö ilman irtisanomisaikaa. Ama-
zonilla, kuten monilla muillakin palve-
luja tarjoavilla, on yleensä hinnastossa 
halvempi vaihtoehto, jossa palveluun 
sitoutumalla hinta putoaa huomatta-
vasti. Myös esimerkiksi Microsoftin 
Windows Azure -alustalla saa n. 50% 
alennuksen sitoutumalla ennalta tiet-
tyyn resurssimäärään. 

Pilvilaskennan edut koostuvat pääoma-
kustannusten merkittävästä pienene-
misestä, käyttöönoton nopeutumisesta, 

tuotantoympäristön kapasiteetin jous-
tavuudesta sekä jonkin verran hal-
vemmista käyttökustannuksista. Kuten 
näistä eduista voi päätellä, suurin hyöty 
pilvilaskennan soveltamisesta on saa-
vutettavissa kun ratkaisu halutaan 
nopeasti käyttöön, sen kapasiteettitarve 
on merkittävä ja tasoltaan vaihteleva tai 
lyhytaikainen. 

Kolikon kääntöpuolella pilvilaskenta 
toisaalta pienentää kontrollia monissa 
asioissa: tuotanto-organisaation toi-
mintamallit, ympäristön palvelutaso, 
fyysisen ympäristön tietoturvameka-
nismit, tiedon käsittely ja sijaintipaikka 
ovat palvelutoimittajan sanelemia.

Osa edellä mainituista rajoituksista 
saattaa tosin olla merkittävä tason 
nosto keskivertoyrityksen toiminta-
malliin verrattuna. Vakioidut ja pitkälle 
automatisoidut tuotannon prosessit 
parantavat ympäristön luotettavuutta. 
Suurten palvelutoimittajien fyysisen 
ympäristön turvallisuusjärjestelyt ylit-
tävät keskivertoyrityksen konesalin 
suojauksen reippaasti. Suurten toimit-
tajien toimintamallit ovat myös useam-
min sertifioituja. 

    Mihin 
cloud computing 
                        sopii?

Onko cloud computing eli pilvilaskenta todellinen vaihtoehto perinteiselle 
itse tuotetulle tai ulkoistuskumppanin hoitamalle palvelulle? 

•	Cloud computing sanakirja:
•	 SaaS – Software as a 

Service, valmis liiketoimin-
nalle hyödyllinen sovellus 
tarjotuna palvelupohjaisesti 
internetin yli käyttöön.

•	 IaaS – Infrastructure as a 
Service, jaettua laskenta-, 
tallennus- ja tietoliikenne-
kapasiteettia joka useimmi-
ten paketoidaan virtuaaliko-
neiksi.

•	APaaS – Application 
Platform as a Service, jaettu 
sovellusalusta joka asettaa 
reunaehtoja sovellusten 
arkkitehtuurille mutta tar-
joaa yleensä automaattisesti 
skaalautuvuutta ja korkeaa 
käytettävyyttä.

•	Monikotisuus – multi-te-
nancy. Yleensä sovellustason 
piirre joka tarkoittaa useiden 
asiakasorganisaatioiden 
palvelun tarjoamista samalla 
sovelluksella. Keskeisin piir-
re SaaS-palvelujen kustan-
nustehokkuuden kannalta.
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Pilvilaskennalle tyypillisistä eduista ja 
reunaehdoista voidaan johtaa muutama 
tyyppitapaus johon pilvilaskenta kehi-
tyksen tässä vaiheessa erityisesti sopii: 
Sovelluspalveluiden (SaaS) osalta kan-
nattaa harkita pilvipohjaisia palve-
luja aina kun toiminnallisuudeltaan ja 
palvelutasoltaan sopiva palvelu ilman 
räätälöintiä on saatavissa ja käsiteltävä 
tieto ei vaadi sen pitämistä yrityksen 
omassa infrastruktuurissa tai Suomen 
rajojen sisäpuolella.

Asiakkaille tai kumppaneille suunna-
tut uudet verkkopalvelut ovat otolli-
nen kohde. Uuskehityksessä voidaan 
tarvittaessa huomioida sovellusalustan 
antamat tekniset reunaehdot ja hyötyä 
alustan tarjoamasta skaalattavuudesta 
ja korkeasta käytettävyydestä.

Myös hyllylle laitettuja, liian kalliiksi 
arvioituja hankkeita, kannattaa ottaa 
uudelleen arvioitaviksi. Erityisesti 
hankkeet, joiden laitepuolen investoin-
tikustannukset ovat olleet liian kal-
liita, ovat otollisia uudelleenarvioitavia 
hankkeita.

Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi

Tietotekniikan	 liitto	 jäsenyhdistyksineen,	 osaamisyhteisöi-
neen	ja	kerhoineen	haluaa	palvella	jäseniään	henkilökohtai-
semmin	ja	paremmin,	tarjota	tietoa	juuri	Sinua	kiinnostavista	
aiheista.	 Palvelun	 parantamiseksi	 olemme	 uusineet	 verkko-
palvelumme.

Päivität	vain	tiedot	itseäsi	kiinnostavista	aiheista	ja	saat	tietoa	
juuri	niistä.	Voit	päivittää	valintasi	aina	halutessasi.	Tietoja	ei	
anneta	ulkopuolisille	tahoille	vaan	niitä	käytetään	ainoastaan	
TTL:n	ja	sen	piirissä	toimivien	yhteisöjen	tarkoituksiin.

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen!

Lars	Sonckin	kaari	12
02600	Espoo

www.ttlry.fi
etunimi.sukunimi@
ttlry.fi

jasenasiat@ttlry.fi
p.	020	741	9898
f.	020	741	9889

T i e t o t e k n i i k a n 	 l i i t t o 	 r y

!

Näin päivität tietosi

Voit	päivittää	jäsentietosi	verkkosivuillamme	www.ttlry.fi.	Tie-
tojen	 päivittämiseen	 tarvitset	 käyttäjätunnuksen	 (=	 jäsennu-
merosi,	merkitty	jäsenlehtiin)	ja	salasanasi	(=	postinumerosi).	
Jos	 olet	 muuttanut	 salasanasi	 tai	 kirjautuminen	 ei	 muutoin	
onnistu,	 voit	 lähettää	 tunnusten	 tarkistuspyynnön	 osoitteella	
jasenasiat@ttlry.fi.
Toivomme sinun erityisesti varmistavan, että 
sähköpostiosoitteesi jäsentiedoissa on oikea.

Microsoftin Azure-alusta tietoturvamekanis-
mit on kuvattu julkisessa dokumentissa: 
http://www.globalfoundationservices.com/
security/documents/WindowsAzureSecurity
Overview1_0Aug2010.pdf. 
Sertfioinnin suhteen on sovellettu ISO 
27001 sekä SAS 70 Type I ja II standar-
deja. Sertifioinneista on hyötyä myös 
Sarbanes-Oxley ja Payment Card Industry 
-vaatimusten täyttämiseen.  Tarkempi 
kuvaus sertifiointikäytännöistä on luetta-
vissa dokumentissa:
http://www.globalfoundationservices.com/
documents/MicrosoftComplianceFrame-
work1009.pdf

Paljon laskentakapasiteettia vaativat 
mallinnus- ja simulointiratkaisut on 
mahdollista toteuttaa pilvilasken-
taa hyödyntämällä huomattavasti 
kustannustehokkaammin kuin itse 
omistetulla laitteistokapasiteetilla. 
Erityisesti käyttökohteet joissa las-
kentakapasiteetin tarve on jaksot-
taista tai laskennan tarkkuustasoa ja 
sitä kautta kapasiteettitarvetta halu-
taan joustavasti muuttaa, hyötyvät 
pilvilaskennan joustavuudesta.

Pilvilaskenta vaikuttaa siis merkittä-
västi monien hankkeiden taloudel-
liseen kannattavuuteen. Kannattaa 
siis perata omaa hankesalkkua josko 
siellä olisi sopivia kokeiluprojekteja 
tai muuten houkuttelevia mutta liian 
kalliina hyllytettyjä hankkeita. ■



PaSI tyrväInen
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Pilvilaskenta ja SaaS tulevat 
ja mullistavat maailman 
– vai muuttuuko mikään? 
Mihin hyödyt perustuvat ja 
mille ohjelmistoyritysten 
toimintaympäristö näyttää 
tulevaisuudessa? 

Cloud ja SaaS 
– Mikä muuttuu 
               tekniikassa, 
                 toimintamalleissa ja 
                   liiketoiminnassa?

Muutoksen kaksi 
perustekniikkaa
Teknisestä näkökulmasta pilviympäris-
tön tuoma tehokkuus perustuu paljolti 
kahden tekniikan yhdistelyyn. Virtu-
alisoitu ohjelmisto ei näe laitteisto-
alustaansa ja jopa ajossa oleva ohjelma 
voidaan siirtää laitteelta toiselle. Vir-
tualisoidun laitekapasiteetin jakami-
nen voi nostaa käyttöastetta 7 %:sta 
70 %:iin, kun saman sovelluksen käyt-
täjien sovellukset laitetaan pyörimään 
samaan tietokonekeskukseen Internet-
yhteyksiä hyödyntämällä. Kapasiteetin, 
ylläpitotyön ja muiden resurssien jaka-
minen ja käyttö tarpeen mukaan tuovat 
hyödyt ennen kaikkea pienentyneinä 
aloituskustannuksina ja käyttökustan-
nusten säästöinä.

Tulevaisuuden toimijoiden 
roolit
Oheinen kuva esittää pilvilaskentamal-
lin mukaista toimialan rakennetta ja 
oletettuja toimijoiden tulevia rooleja. 
Suuret ohjelmistoinfrastruktuuripal-
velukeskukset tarjoavat laskenta- ja 
tallennuskapasiteettia internetin yli ja 
tasaavat eri käyttäjien kuormitushuip-
puja kymmenien tuhansien prosesso-
rien konesaleissa. Keskuskonemallista 
poiketen sovellusten näkemän virtu-

aalikoneen alla käytetään halpoja mas-
satuotantoprosessoreja ja sovelluksen 
ajoympäristö voidaan vaihtaa proses-
sorista ja maasta toiseen kuormitus-
tilanteen ja energian hinnan mukaan. 
Esimerkiksi Amazon tarjoaa ohjelmis-
toinfrastruktuuripalvelua EC2 käytön 
mukaisella veloituksella, kun taas 
Googlen Apps Engine, Force.com ja 
Microsoftin Azure tarjoavat myös pil-

vipalvelujen ohjelmistoympäristön pal-
veluna (PaaS, Platform-as-a-Service) 
sovelluskehittäjille.

Pilvipalvelu (SaaS, Software-as-
a-Service) on internet-tekniikoita 
käyttävä (selain)sovellustuote, jota tar-
jotaan käyttäjille palveluna. Pilvipal-
velua voidaan katsoa 1) tapana käyttää 
ohjelmistoa, 2) ulkoistustapana ja 3) 

Pasi Tyrväinen on digitaalisen median 
professori Jyväskylän yliopistossa. Nyt 
hän koordinoin Cloud Business tutki-
musta nelivuotisessa Cloud Software 
-ohjelmassa.
[pasi.tyrvainen@jyu.fi]
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hinnoittelumallina. Käyttäjän ideaa-
limallissa palvelun käyttöönotto on 
helppoa, sillä se ei vaadi asennusta, 
palvelimien hankintaa tai ylläpitohen-
kilökuntaa. Palvelusta maksetaan vain 
käytön mukaan, ilman pääomainves-
tointeja, palvelu skaalautuu käytön 
kasvaessa ja pienentyessä, varmuusko-
pioista ja ylläpidosta ei ole huolta, päivi-
tykset tulevat automaattisesti käyttöön 
ja palvelun tarjoajan vaihtaminen on 
periaatteessa helppoa. Hankinta ja yllä-
pitosäästöjen ja resurssijoustavuuden 
vastapainona SaaS-palvelutuotteen 
ominaisuudet ovat suhteellisen vaati-
mattomia, eivät tarjoa kilpailuetua eikä 
ominaisuuksiin ole helppo vaikuttaa. 
Tietoliikenneyhteyden ja palvelutason 
laatu voi tuottaa ongelmia samalla kun 
tietoturva ja tietojen sijainti eri man-
tereilla voi epäilyttää. Pienille toimi-
joille säästöt ovat yleensä helpommin 
näkyvillä, mutta suuremmille sisäinen 
ohjelmiston käyttö voi olla edullisem-
paa. Samoin palvelujen integrointi 
toisten alustojen palveluihin ja yrityk-
sen muihin järjestelmiin voi aiheuttaa 
ongelmia..

Palvelut leviävät uusille 
markkinasegmenteille
Ohjelmistoalan 700 Mrd$ liikevaih-
dosta noin 2/3 on palveluja ja 1/3 on 

tuotteita. Tutkimuslaitosten arvioi-
den välillä on vaihtelua, mutta 2009 
SaaS-palveluiden markkina oli vajaa 
10 Mrd$ (noin 5 % ohjelmistotuot-
teista), pilvilaskenta yhteensä oli 20-25 
Mrd$ ja Googlen mainostulot mukaan 
lukien lähes 50Mrd$ (Gartner). Vuo-
tuiset kasvuprosentit ovat 22-40%. 
2-3 vuoden tähtäimellä pilvilaskenta-
markkinaksi on arvioitu 40-150 Mrd$ 
(IBM, IDC, Gartner), josta Google 
mainosten jälkeen McKinsey arvioi 
SaaS-markkinaksi noin. 30 Mrf$ ja 
PaaS-markkinaksi noin 10 Mrd$. 
Pidemmällä tähtäimellä SaaS.in osuu-
den oletetaan nousevan noin puoleen 
ohjelmistotuotemarkkinasta, eli lähelle 
100 Mrd$ tasoa maailmassa. 

Suomessa SaaS-palvelujen kysyntä on 
kehittynyt hieman maailman mark-
kinaa nopeammin ja jo puolet yrityk-
sistä käyttää jotakin SaaS-palvelua 
(Market-Vision), kuten matkalaskujen 
käsittelyä, jotakin henkilöstöhallin-
non ohjelmaa tai muuta yleiskäyttöistä 
ohjelmistoa. 

SaaS-palvelut ovat yleensä pikem-
minkin massamarkkinatuotteita kuin 
toiminnallisuudeltaan ”killer-appeja”. 
Ohjelmistojen alempi hankintahinta 
ja yksikkökustannus levittävät sovel-

lusten käyttöä uusille asiakasryhmille, 
joilla ei aiemmin ollut mahdollisuuksia 
asennetun ohjelmisto käyttöön. Liike-
toimintanäkökulmasta SaaS-palvelu-
jen toteuttajat suosivat markkinoita, 
joilla samalle sovellukselle on paljon 
käyttäjiä ja pyrkivät aggressiivisen 
myynnin avulla saavuttamaan riittävän 
asiakaskannan ja kassavirran. Vastaa-
vasti ilmaispalvelujen käyttäjien tieto-
jen ja sosiaalisen median sovelluksista 
kootun datan avulla voidaan tuottaa 
maksullisia oheispalveluja markkinoi-
jille ja muille toimijoille.

Ohjelmistotuotteiden ja –projektien 
myyntiin verrattuna palvelumalli tuo 
vähemmän välittömiä myyntituloja. 
Toisaalta kerran myyty palvelu tuot-
taa jatkuvaa kassavirtaa, mikä parantaa 
ennustettavuutta ja sitä kautta myös 
riskirahoituksen saatavuutta. 

Ohjelmistoyritysten muutos
Ohjelmistotuoteyritysten kannat-
taa harkita palveluntarjoajaksi ryh-
tymistä sekä liiketoimintaprosessin 
tarjoamista palveluna pelkän ohjelmis-
ton sijasta, sillä pelkkä ohjelmistojen 
tai ohjelmistokomponenttien toimit-
taminen palveluntarjoajille antaa vain 
kertaluonteista tuloa ja estää nopean 
palautteen saamisen asiakkailta. 
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SaaS-ohjelmisto(palvelu) ja päivi-
tysten jakelu verkon yli ja vain yhden 
ohjelmistoversion ylläpito vapauttaa 
päivityspakettien ja käyttöjärjestelmä-
varianttien kehittämisestä. Toisaalta 
se pakottaa ketterien kehitysmene-
telmien omaksumiseen ja aktiiviseen 
myyntityön merkitys korostuu entises-
tään. Infrastruktuuripalvelujen käyttö 
ja skaalautuvuus vapauttaa SaaS-tar-
joajan palvelinkapasiteettihuolista. 
Force.com:in kaltaisen PaaS-kehitys- 
ja ajoalustan käyttö on rinnastettavissa 
sovelluskehitysympäristöön eli nopeut-
taa kehitystä ja parantaa laatua, mutta 
voi rajoittaa toiminnallisuutta ja lukita 
alustaan. Asiakaslöhtöisille sekamal-
lin ohjelmistoyrityksille avautuu mah-
dollisuus toteuttaa asiakaskohtainen 
järjestelmä SaaS-mallin mukaisesti ja 
tarjota sitä helpommin muiden yritys-
ten käyttöön aiemman lähdekielisen 
ohjelmiston kopioimisen ja muokkaa-
misen sijaan.

Ohjelmistopalveluyritysten (integ-
roijien) kannalta asiakkaan tiloissa 

toteutettavat integraatiot siirtyvät 
osin palvelujen väliseksi integraati-
oksi PaaS-alustoille ja edellyttävät 
uusien alustojen ja internet-tekniikoi-
den osaamista.  Keskitetyissä integ-
raatiokeskuksissa osa tästä työstä 
toteutetaan jatkossa ohjelmistoilla 
toteutettujen integraatiopalveluiden 
(Integration-as-a-Service) avulla. Suu-
rempien organisaatioiden järjestelmät 
jäävät edelleen niiden sisäisiksi järjes-
telmiksi ja toteutetaan osin yrityksen 
yksityisessä pilvessä (private cloud) tai 
yhdistelmäpilvessä (mixed cloud) esim. 
IBM:n teknologioilla toteutettuina.  

Laitetoimittajille yksityiset pilvet 
ovatkin merkittävämpi markkina kuin 
julkinen pilvi. Kokonaisuudessa ohjel-
mistomarkkinaevoluutio toimii, eli osa 
vanhasta integraatiotyöstä toteutetaan 
ohjelmistoilla ja vastaavasti uusia rää-
tälöityjen ohjelmistojen markkinoita 
nousee esille. 

SaaS-palveluiden tarjoamisen lisäksi 
Suomalaisilla yrityksillä on liiketoi-

mintamahdollisuuksia esimerkiksi:

0800-9-0888
Maksuton palvelunumero

Työkaluja
työttömyysturvaan

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

•	Ohjelmistoja hyödyntävien ulkois-
tettujen palveluprosessien toteut-
taminen ja tarjonta.

•	Yksityisen pilven sovelluskehitys 
ja –integrointi.

•	PaaS-alusta, joka tarjoaa paikka-
tiedon ja muita teleoperaattorin 
palvelurajapintoja sovelluksille, 
sekä EMEA-käyttäjille Yhdysval-
talaisia alustoja paremman tiedon 
salauksen ja takaa datan tallennus-
maan jne.

•	 Infrastruktuuripalvelu, joka toimii 
energiatehokkaasti, käyttää kylmän 
veden jäähdytystehoa ja tuottaa 
hukkalämmöstä kaukolämpöä.

•	Ohjelmistokomponenttien tar-
jonta SaaS/PaaS-operaattoreille ja 
päätelaitetoimittajille.

•	Erityisosaamisen hyödyntäminen: 
käytettävyys, moniprosessoriympä-
ristöjen hallinta,…

Tausta: TIVIT Oy:n nelivuotiseksi 
suunniteltu yritysvetoinen Cloud Soft-
ware –hanke kehittää teknologioita, 
joilla laskentakeskuksista muodostu-
vassa pilvessä (Cloud) suoritettavia 
ohjelmistoja voidaan käyttää verkon yli 
palveluna (SaaS). Hankkeessa tutkitaan 
myös tarvittavia ketteriä ohjelmistoke-
hitysmenetelmiä ja liiketoimintamah-
dollisuuksia, sekä käyttäjäkokemusta, 
tietoturvaa ja energiatehokkuutta. ■
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Tietosuojan varmistaminen liiketoiminnassa: 
menetelmät ja parhaat käytännöt tietoturva-ammattilaisille

Aika: 17.11.2010 klo 9:00 - 14:00
Paikka: Keilaranta 13 A, Espoo

 Kaksikielinen (suomi/englanti) seminaari on suunnattu yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille, jotka käyt-
tävät henkilötietoja ydinliiketoimintaprosesseissaan. Seminaarin aiheet käsittelevät asiakastietojen tietosuojaa 
liiketoimintamallin muuttuessa, asiakastietojen suojaamista ohjelmistotuotannossa sekä asiakastietojen vuotojen 
ehkäisyä. Keynote-puhujamme tarkastelee tilannetta globaalin regulaatiopaineen näkökulmasta.

Puhujat 
(agenda tarkentuu vielä tarkemmilla aiheilla ja puhujaesittelyillä):

Keynote-puhujanamme on Center for Democracy and Technologyn 
(CDT) Alissa Cooper. Hänen työnsä kattaa useita aihealueita kuten 
kuluttajien tietosuojaa, verkkoneutraaliutta ja teknisiä standardeja. Hän on 
puhunut Yhdysvaltain kongressille ja FTC:lle ja kirjoittaa säännöllisesti 
erilaisista tekniikkapoliittisista aiheista. Hän valmistelee tällä hetkellä väi-
töskirjaansa Oxford Internet Institutessa ja on yksi Internet Engineering 
Task Forcen (IETF) paikkatieto- ja tietosuojaryhmän (Geopriv) vetäjistä.

Rik Fergusonilla on yli viidentoista vuoden kokemus turvatekniikoista. 
Hän on aktiivinen uhkien tutkimuksessa, erityisesti koskien sosiaalisia 
verkostopalveluita.

Mikko Niva työskentelee Nokia globaalina tietosuojavastaavana. Hän 
vastaa Nokian tietosuojaa koskevista politiikoista ja globaaleista vaati-
muksista.

Seminaarin hinta on 150 EUR TTry:n, Sytykkeen ja Hetkyn jäsenille ja 350 EUR muille. Hinta sisältää lounaan. 
Tarkempi agenda julkaistaan myöhemmin.

Mikäli sinulla on kysymyksiä seminaarista, voit olla yhteydessä osoitteeseen tapahtumat@tietoturva.fi.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua Tietoturva ry:n web-sivujen kautta (www.tietoturva.fi).
Seminaariin on rajoitetusti paikkoja, joten suosittelemme ilmoittautumista nopeasti.

Tapahtumaa tukee Nixu ja sen järjestävät Tietoturva ry, Sytyke ry ja Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys Hetky ry.

Keynote: Alissa Cooper, Chief Computer Scientist, Center for Democracy and Technology

Rik Ferguson, Senior Security Advisor, Trend Micro

Mikko Niva, Global Privacy Counsel, Nokia: Tietosuojan johtaminen globaalin 
kuluttajapalveluiden tarjoajan näkökulmasta.

Lisäksi tilaisuudessa puhuvat Keskon tietoturvapäällikkö Antti Järvinen ja 
Itellan tietoturvapäällikkö Paavo Laakso.



kaI mäkelä

Kai on Partner Fluido Oy:ssä ja toimii 
pilvipalveluihin perustuvan liiketoimin-
nan vetäjänä.
[kai.makela@fluido.fi]
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Markkinoilla on tunnustettuja toimi-
joita, joiden kama tiedetään globaalisti 
hyväksi ja kotikulmille on ilmestynyt 
diilereitä, jotka tarjoavat pilveä myös 
ihan privaatisti ja lähellä asiakasta. 
Häkeltyneen sekakäyttäjän tulisi sitten 
pystyä valitsemaan oikeata pilveä 
kun järjestelmäkehitysoireet iskevät. 
Teleoperaattoriltakin saisi laajakaistan 
ja Exchange-palvelimen hostattuna,  ja 
voilá olemme pilvessä!

Mistä on hyvä pilvi tehty? 
Mittakaavaedut, läpinäkyvyys, kustan-
nusten ennustettavuus ja tietoturva 
luovat perustan turvalliselle pilvelle, 
jota voikin sitten käyttää pitkään ja 
suositella kaverillekin.

Hyvän pilvipalvelun perustana on ns. 
Multi-tenant-malli. Asiallista kään-
nöstä odotellessa käytetään suomeksi 
vaikka termiä toimistohotelli. Toimis-
tohotellissa asiakkaat maksavat kuu-
kausimaksua oikeudesta pitää toimistoa 
sovitun aikavälin. Kuukausimaksua 
vastaan asiakkaan ei tarvitse huoleh-
tia peruspalveluista kuten esimerkiksi 

vesijohdot, sähköt, hissit, ravintola–  ja 
aulapalvelut.  Kuitenkin asiakkaana 
voit muokata omasta toimistostasi 
juuri sellaisen, kuin se itsellesi parhai-
ten sopii. Kaikki vuokralaiset maksavat 
vuokrassa osuutensa kokonaiskustan-
nuksista ja jaetusta alustasta saadaan 
niin pienille kuin suuryrityksillekin 
huomattavia mittakaavaetuja esimer-
kiksi käytettävyyden, suorituskyvyn ja 
tietoturvan alueella.

Erinomainen artikkeli Multi-tenant 
ja Single tenant -mallin eroista löytyy 
osoitteesta: http://bit.ly/sytyke1

Skaalautuvuus
Mitä tapahtuu pilvipalvelullesi, kun 
yrityksenne liiketoiminta kasvaa tai 
päätätte vuoden paikallisen käytön 
jälkeen laajentaa pilvestä käytettävän 
sovelluksenne globaaliksi ratkaisuksi 
kaikkiin 30 maahaan, joissa toimitte?  
Alkaako keskustelu pilvipalvelutoimit-
tajan kanssa palvelinarkkitehtuurista 
ja laitteistopäivityksen kustannuksista 
suorituskyvyn varmistamiseksi?  Oikea 
pilvipalvelu tarjoaa skaalautuvuuden 

perustuen käyttömaksuun siten, ettei 
teknologiasta tarvitse palaveerata ja 
neuvotella.  

KONE Oyj:llä on tuhansia pilvipal-
velua käyttäviä työntekijöitä. Kehi-
tysjohtaja Juho Malmberg sanoi 
Tivin CIO-artikkelissa  (http://bit.
ly/sytyke2), että asiat ovat hyvin, kun 
tietotekniikasta ei tarvitse keskustella.  
Vaikka artikkelissa ei suoraan pilvipal-
veluihin viitata, niin luotettava ja skaa-
lautuva pilvipalvelu mahdollistaa  juuri 
IT:n ja liiketoiminnan välisen keskus-
telun liiketoiminnan tarpeista eikä 
sovelluksen suorituskyvystä ja  valojen 
päällä pitämisestä.

Palvelutasosopimukset
Saako sitä pilveä silloin kun haluaa?  
Kaikissa järjestelmissä tapahtuu kat-
koksia oltiin sitten kotona tai vieraissa. 
Itse koen asian niin, että globaali ja 
miksei paikallinenkin pilvipalvelu-
jen toimittaja, jolla on tuhansia tai 
jopa kymmeniä tuhansia yrityksiä 
asiakkaina samassa järjestelmässä on 
huomattavasti parempi tae korkeasta 

Medioissa käydään keskustelua pilven laillistamisesta ja sen 
sopivuudesta itse kullekin eri tarpeisiin. Keskustelu verkosta 

tilattavista pilvipalveluista käy myös kiivaana. Useita eri 
pilvilaskentatoimittajien esityksiä kuunneltuani olen ollut ihmeissäni 

siitä, kuinka rakkailla lapsilla on kaikilla sama nimi.  

Onko sinun pilvesi hyvää kamaa?
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käytettävyydestä kuin allekirjoitettu 
SLA-sopimus ratkaisutoimittajan tai 
oman IT-osaston kanssa.  

Sopimusten sanktiot ja marginaaliset 
korvaukset tai kollegan potkut voivat 
tuoda hetkellistä salvaa haavoihin, 
mutta ne lämmittävät melkoisen vähän 
merkittävän käyttökatkon todellisiin 
vahinkoihin verrattuna.  Salesforce.
com on ratkaissut asian siten, että he 
raportoivat reaaliaikaisesti järjestelmi-
ensä käytettävyyttä osoitteessa http://
trust.salesforce.com. Siten he ovat 
laittaneet läpinäkyvästi peliin oman 
kyvykkyytensä toimittaa palvelujaan.

Kehitysalusta vai sovellus?
Verkosta saa sovelluksia jo kaikkiin 
liiketoimintaprosesseihin. Sen, saako 
sovelluksen pilvestä vai ei, ei tietenkään 
pitäisi olla itseisarvo. 

Pilvestä ei ole mielekästä hankkia 
suurta joukkoa pistesovelluksia vaan 
mieluummin kehitysalustoja tai aina-
kin sovelluslähtöisiä kehitysalustoja, 
joita voi sitten laajentaa myös muille 
liiketoiminta-alueille. Mikäli kaikki 
ratkaisut hankitaan keihäänkärkituot-
teina eri toimittajilta, aiheutuu siitä 
juuri sitä monimutkaisuutta, haasteita 
ja kustannuksia, joita pilvipalveluilla on 
pyritty välttämään.

Molemmat lähestymistavat toimivat 
hyvin oikeissa paikoissa oikein käytet-
tynä.  Tärkeintä lopulta kuitenkin on, 
kuinka nopeasti ja miten paljon sovel-
lus luo kilpailukykyä vaikka myynnin 
kasvattamiseksi tai kokonaiskustan-
nusten pienentämiseksi.

 
Eri pilvialustat tarjoavat monia 
mahdollisuuksia tarpeen 
mukaan. Toisaalta eroja on 
paljonkin esimerkiksi siinä 
suhteessa kuinka suurta 
irtiottoa perinteiseen infra- ja 
sovellushallintatyöhön halutaan 
ottaa.  Alustat tuntuvat myös 
lähenevän toisiaan tarjottavien 
palvelujen osalta. 
Lähde:salesforce.com.

Mitä tämä sitten merkitsee Suomalai-
selle ohjelmistoteollisuudelle? Valmiita 
kehitysalustoja käyttämällä voidaan 
keskittyä olennaiseen, siihen miten 
sovellus oikeasti luo liiketoimintahyö-
tyjä, eikä serveri-infran luotettavuu-
desta huolehtimiseen. 

Vaikka normaali kilpailu on arkipäivää, 
niin pilvipalvelujen ympärille on muo-
dostunut myös yhteisöllisyyttä, jonka 
kautta informaation saaminen ja jakelu 
on helpompaa. Lisäksi Googlen Apps 
Market Placen, Microsoftin Pinpoin-
tin ja Salesforce.comin AppExchan-
gen kaltaiset markkinapaikat tarjoavat 
oivan kanavan tuoda omat ratkaisut 
globaalisti tarjolle.  Automaattikauppaa 
on liiketoimintasovellukselle kuitenkin 
turha odottaa, sillä asiakkaita pitää 
edelleen ymmärtää ja aina välillä katsoa 
silmiinkin. ■

 Tekniikan englantia
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teemu veSala

Teemun osaamiseen kuuluuvat 
tekniseen laatuun liittyvät asiat kuten 
koodikatselmointi, suorituskykytestaus, 
tietoturvatestaus ja testauksen automati-
sointi. Hän on Senior Quality Consuntalt 
Qentinelillä. 
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Asiakkaalla on palvelu julkisessa ver-
kossa ja hän haluaa, että sen suoritus-
kyvyn rajat testataan. Hänellä ei ole 
mahdollisuutta tarjota koneita, joilla 
testit voitaisiin suorittaa. Testejä teke-
vällä organisaatiolla ei ole muuta mah-
dollisuutta kuin hankkia itse tarvittava 
kapasiteetti. Kapasiteetin hankkiminen 
kuitenkin perinteisin menetelmin on 
kallista. Hankintoihin kuuluvat palve-
linohjelmistot ja laiteresurssit nopean 
verkkoyhteyden päähän. Hankittuun 
kokonaisuuteen pitäisi myös sitoutua 
vähintään kuukaudeksi, vaikka tarve 
olisi vain muutamia tunteja. 

Verkossa on tarjolla useita suoritus-
kykypalveluita. Monessa niistä on 
ilmainen kokeilu pienelle käyttäjämää-
rälle. Kokeilun perusteella valitsimme 
LoadStormin sivuston testaamiseen. 
LoadStormin etuina olivat selkeä hin-
noittelumalli ja helppokäyttöisyys. Tes-
tattavalla sivustolla lähes kaikki sivut 
olivat kiinteitä. Ainoat syötekentät 
sivustolla ovat haut sivustolta ja työn-
tekijöistä. LoadStorm on suunniteltu 
perussivuston testaamiseen. LoadStor-
missa voidaan syöttää jokin kiinteä 
osoite ja ladatuilta sivuilta sitten valita 

satunnainen linkki, jolle testeissä seu-
raavaksi mennään. Hakukenttiin taas 
voidaan valita arvot testien tekijän 
rakentamasta listasta. Hinnoittelu on 
käytettyjen virtuaalikäyttäjien mukaan 
ilman kiinteitä kustannuksia. 

Pilvipalvelun käyttöönotto tuo 
väistämättä myös 
riskejä, 

jotka 
joudutaan 
ottamaan huomioon 
kun palvelua käytetään. Riskit ovat 
hyvin samanlaisia pilvipalvelusta riip-
pumatta.  Vakavimmat riskit liittyvät 
tietoturvaan: pilvipalvelu on ostajan 

kontrollin ulkopuolella. Ostaja ei voi 
määritellä tai varmistaa palomuureja 
ja pääsyjen rajoitteita, vaan ostajan on 
luotettava, että ne toimivat kuten myyjä 
lupaa. Ostajan on myös otettava huomi-
oon, että palvelun ylläpidolla on usein 
pääsy kaikkeen siihen dataan, mitä jär-

jestelmään syötetään. Samalla 
palveluun sovellettava lain-

säädäntö riippuu siitä, 
missä palvelimet ovat. 

Silloin esimerkiksi 
yksityisyydensuoja 
ja viranomaisten 
oikeudet saattavat 
poiketa huomatta-
vasti suomalaisesta 
lainsäädännöstä.

Palvelun suorituskyky 
voi myös muodostua 

riskiksi. Pilvipalveluiden 
yksi ulottuvuus on laitere-

surssien jakaminen esimerkiksi 
virtualisoinnilla.  Silloin ei ole takeita, 
että käyttäjä saa resursseja tasaisesti 
tai yleensäkään tarpeeksi. Toimittaja 
pyrkii takaamaan vain vähimmäismää-
rät. Suorituskykytestauksessa kriit-
tinen resurssi on verkkokapasiteetti, 

Pilvipalvelut ovat päivän sana. Ne vaikuttavat myös hyvältä ajatukselta, 
kun tehdään suorituskykytestausta. Erilaisten palveluntarjoajien 
mukaan niistä pitäisi saada ilman pitkäaikaista sitoutumista tarvittavat 
verkko-, prosessi-, muisti-, tallennus- ja ohjelmistoresurssit. Onko tämä 
uusi tapa tehdä testausta aikaisempaa pienemmillä kustannuksilla ja 
riskeillä? Onko tämä hopealuoti, joka ratkaisee ongelmat?

Pilvitaivaan   
                    ukkosm    rskyy
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joka on jaettu useille palve-
luille. Ei ole takeita, ettei 

joku muukin pal-
velun käyttäjä 

tee samaan 
aikaan suori-
tuskykytesta-
usta jonnekin 

muualle.

Testauksessa 
otimme huomioon 

kapasiteetin riskit tekemällä rinnakkai-
sen testauksen JMeterillä Welhon ver-
kosta samaan aikaan, kun LoadStorm 
pyöritti testejään. Kontrollissa oli 25 
virtuaalikäyttäjää, joka ei paljoa vaikuta 
testattavan palvelun suorituskykyyn, 
mutta antaa jonkinlaisen vertailuarvon. 
Testit rakennettiin LoadStormin 25 
käyttäjällä, jotka ovat ilmaisia. Testit 
voitiin rakentaa toimiviksi ilman pilven 
aiheuttamia kustannuksia.

Ensimmäisissä varsinaisissa 25 käyt-
täjän ajoissa huomattiin valtava ero 
LoadStormin ja JMeterin välillä. Ero 
syntyi siitä, että LoadStorm rajoittaa 
haut tapahtuvaksi vähintään 10 sekun-
nin välein. Se vaikutti siihen, miten tes-
tattavan sovelluksen välimuisti (cache) 
toimii. Hidas haku aiheutti sen, että 
välimuisti ehti poistamaan sivun, joten 
uusi haku joutui tekemään kaikki tie-
tokantahaut uudestaan. . Kun JMeterin 
viiveet laitettiin samalle tasolle, haku-
ajat myös tulivat samoiksi.

Tässä vaiheessa LoadStormista löy-
dettiin tietoturvavirhe. Sillä käyttäjä 
sai kenen tahansa raportit ladattua. 
LoadStrom korjasi vian vuorokauden 
kuluessa, mutta koska emme tehneet 
laajempaa tietoturvatestausta Load-
Stormiin, epäluottamus järjestelmän 
tietoturvaan jäi. 

Varsinaiset testit ajettiin jopa 400 vir-
tuaalikäyttäjällä LoadStormista ja sen 
rinnalla JMeterin 25 käyttäjällä. Testit 
olivat pääosin samanlaisia, jotta vertai-
lukelpo säilyisi. Testattavasta ympäris-
töstä oli käyttökokemus osoittanut, että 
jo noin 100 rinnakkaisella käyttäjällä 
latausajat kasvoivat. LoadStormilla tes-
tattaessa edes 400 rinnakkaista käyttä-
jää ei pystynyt luomaan kuormaa, joka 
olisi kuormittanut palvelinta. 

Analyysi epäonnistuneisiin tuloksiin 
osoitti, että lataustahti oli hitaampi 
kuin aiemmin oli luultu. Osa latauksista 
kohdistui myös staattiseen XML-tie-
toon. Sitä tietoa selain ei lataa missään 

tapauksessa, vaan tieto oli kuvauskieltä 
käytetyille kehitys- ja ylläpitotyöka-
luille. Staattisen tiedon lataaminen 
tapahtui nopeasti, ilman tietokannan 
tai välimuistin käsittelyä. Se ei vaatinut 
käytännössä kuin palvelimen verkko-
kapasiteettia pienen XML-tiedoston 
siirtämiseen. Yksittäinen LoadStormin 
käyttäjä osui todellisiin sivuihin vain 
keskimäärin kerran tai kaksi minuu-
tissa ja antoi aivan väärän kuvan järjes-
telmän suorituskyvystä. 

LoadStormin toiminnallisiin virhei-
siin pitää laskea myös raportoinnin 
puutteet. Oletuksena oleva raportointi 
olisi riittänyt, jos emme olisi halunneet 
tehdä erillistä suorituskykyanalyysia ja 
sitä seuraavaa raporttia. Testitulokset 
saatiin Exceliin kelpaavassa muodossa, 
mutta osa tärkeistä tiedoista puuttui. 

Alussa tehty riskiarvio oli kirjannut 
pääosin nämä kaikki projektin ris-
keihin. Sen seurauksena oli projektin 
alusta alettu varautumaan siihen, että 
testijärjestelyt joudutaan tekemään toi-
sella tavalla. Ensisijainen varatapa oli 
käyttää suoraan Amazon EC2-palvelua 
JMeterin kanssa. Viimeisenä vaihto-
ehto olisi ollut tehdä testaus mahdol-
lisimman läheltä testattavaa palvelua, 
mutta silloin kustannukset olisivat 
nousseet huomattavasti. 

Kaikki aikaisemmin määritellyt riskit 
pätivät myös Amazon EC2:een. Tieto-
turvan merkitys pieneni, koska testaa-
jilla oli kontrolli käyttöjärjestelmään ja 
asennettaviin sovelluksiin. Tieto myös 
jäi lyhytaikaiseksi, koska varatut virtu-
aalikoneet tuhottiin testauksen jälkeen. 
Amazon EC2:n hinnoittelupolitiikka 
oli epäselvä, joten uutena riskinä 
mukaan tuli kustannusriski.

Varasuunnitelman ensimmäinen askel 
oli tehdä testiskriptit JMeteriin, koska 
LoadStormin testiskriptejä ei pystynyt 
siirtämään siihen. Työstä suurin osa oli 
jo kuitenkin tehty siinä vaiheessa, kun 
teimme validointiskriptin pyörimään 
LoadStormin rinnalla. Kustannukset 
skriptien muokkaamiseen varsinaisia 
testejä varten eivät olleet suuret. 

Amazon EC2:lla tulokset olivat ris-
tiriitaisia. Vuorokauden ajasta ja 
käytettävästä verkosta riippuen tulok-
set vaihtelivat paljon. Testit tehtiin 
Pohjois-Amerikan itä- ja länsiranni-
kon verkoista ja Euroopan verkosta. 
Parhaimmillaan erot olivat normaa-
liin verkkolatenssiin liittyviä, mutta 

pahimmillaan eri verkkojen erot olivat 
yli sekunnin. Rinnalla ajettiin Suo-
mesta koko ajan 25 käyttäjän validoin-
tikuormaa. Lopulta saimme halutut 
tulokset niin itärannikon verkosta kuin 
Euroopan verkosta, joten testaus voi-
tiin raportoida onnistuneesti.

LoadStormin kustannukset jäivät alle 
40 euron. Jos palvelu olisi toiminut luo-
tettavasti, sillä pystyttäisiin säästämään 
huomattavasti testauskustannuksista. 
Suurin etu oli helposti rakennettavat 
testiskriptit vähän syöttökenttiä sisäl-
tävässä sovelluksessa. Kiitosta saa myös 
joustava ja selkeä hinnoittelu. Toimin-
nalliset ongelmat laitan sovelluksen 
tuoreuden piikkiin. Tulen kokeilemaan 
LoadStormia vielä jossain muussakin 
projektissa.

Amazon EC2:ta käytettiin projektin 
aikana yhteensä 12 tuntia. Testejä ajet-
tiin 7 kertaa eri ympäristöillä. Sen kus-
tannukset jäivät alle 2 euron. Useat ajot 
nostivat kuitenkin henkilöstökuluja 
huomattavasti. Parhaita puolia Amazon 
EC2:ssa olivat hinnoittelun joustavuus 
ja vapaus rakentaa haluamansa ympä-
ristön. Haittana on pilven kyky tarjota 
palvelua tasaisen luotettavasti ja loppu-
hinnan arvioinnin hankaluus. 

Pilvipalvelun hankinnassa riskien arvi-
ointi ja niiden toteutumiseen varau-
tuminen ovat tärkeä osa hankintaa. 
Käyttöönoton helppous ei saa luoda 
vauhtisokeutta, koska ongelmat tule-
vat vasta ajan kanssa vastaan. Silloin 
pitkään ollut järjestelmä voi muuttua 
kalliiksi taakaksi, jota ei pystytä kor-
vaamaan millään. ■

Pilvitaivaan   
                    ukkosm    rsky



chrIStIan Sundell

Christian toimii käyttövaltuushallintaan 
erikoistuneessa ohjelmistoyhtiö RM5 
Softwaressa. Hän on toiminut IT- ja 
ohjelmistoliiketoiminnassa 1990- luvun 
alusta lähtien.
[christian.sundell@rm5software.com]
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Käyttövaltuudet
(liike)toiminnassa
Perinteisesti organisaatioissa on tarvittu 
prosessien ja toiminnan eteenpäinvie-
miseksi sisäisiä järjestelmäpalveluita. 
Henkilöstöhallinnolla on omat järjes-
telmänsä, joilla sen prosessit hallitaan 
ja joissa tieto varastoidaan. Logistiikka 
tarvitsee välineitä pitääkseen bisnek-
sen liikkeessä. Markkinointi tarvitsee 
sovelluksia ja palveluita pysyäkseen 
oman liiketoimintansa lintuperspektii-
vissä. 
Myynnin on hallittava asiakastiedot ja 
koko myyntiprosessin sisältö. Talous-
osaston järjestelmät ovat tärkeässä roo-
lissa päätöksenteon tukena, niistä on 
saatava näkyvyys tästä näkökulmasta 
koko organisaatioon. Kunnallishallin-
nossa palveluiden tuottaminen edel-
lyttää kullekin prosessille omanlaistaan 
työkalua. 

Järjestelmiä on ollut niiden olemassa-
olon alusta alkaen apuna organisaation 
sisällä. Näiden sisäisten palveluiden 
ulkoisten käyttäjien osuus on kasvanut 
ja kasvaa edelleen voimakkaasti.

Myynti tarjoaa tilaus- ja toimi-
tusprosessissa extranet- palveluita 
kanavakumppaneille lisämyynnin ja 

paremman tehokkuuden motivoi-
mana. Henkilöstöhallinto tarvitsee 
yhteiset prosessit henkilöstöpalveluyri-
tyksen kautta työskenteleviä työnteki-
jöitä tai rekrytointiprosessiaan varten. 
Alihankkijat tulee saada osaksi tuo-
tannonohjausprosessia toiminnanoh-
jausjärjestelmään. Kaupunki tai kunta 
tulee tarjoamaan kuntalaisille mahdol-
lisuuden käyttää sähköisiä palveluita 
yhä enenevässä määrin.

Monessa organisaatiossa tutkitaan oli-
siko kokonaisuutena kannattavampaa 
hankkia uusia tai jopa nykyisten tie-
tojärjestelmien korvaamiseksi pilvestä 
toimitettavia järjestelmäpalveluita. 
Kasvava määrä organisaatioita käyttää 
tai on käyttänyt jo pitkään, mahdolli-
sesti jopa asiaa sen kummemmin ajatte-
lematta, ulkoisia palveluita. Käytetään 
esimerkiksi julkaisupalvelua, sanakir-
jaa, tieto- tai kuvakirjastoa, projektin-
hallintaa, dokumenttien tietovarastoa, 
päämiehen extranetiä, myynninhallin-
tajärjestelmää tai tietoturvapalvelua.

Aloita organisaatioiden 
välisestä sopimisesta
Yhä kriittisemmäksi tekijäksi kaikille 
organisaation järjestelmien käyttäjille 
sekä palveluille muodostuvat käyttö-

valtuudet. Käyttövaltuudet kertovat 
kenellä on pääsy minne ja millä perus-
teella – eli minkä valtuutuksen pohjalta 
oikeus on. 

Käyttäjän valtuuttaminen ulkoisissa 
palveluissa tulee olla mahdollista 
rakentaa organisaatioiden välisestä pal-
veluiden käytön sopimisesta. Tällöin 
liiketoimintalogiikka voidaan ulottaa 
käyttäjäryhmän tai käyttäjän valtuut-
tamiseen.

Keskitetyn hallinnan kautta
Kautta lyhyen tietotekniikkahistorian 
aina 2000- luvun alkupuolelle, muuta-
mia poikkeuksia lukuunottamatta, on 
ollut valtatoimintatapana periaate, että 
käyttövaltuuksien hallinta hoidetaan 
sovelluksen sisällä, ja se määritellään 
sovellus kerrallaan. 

Tehokkuusajattelun näkökulmasta 
tämä tapa ei edusta parasta mahdol-
lista laatua. Tällä mallilla muutos teh-
dään useassa paikassa toistuvasti yhä 
uudelleen. Kun tähän lisätään hallin-
noinnin näkökulma, lienee selvää että 
asian kontrollissa pysyminen ilman 
keskitettyä hallintaa on haasteellista. 
Haasteet tulevat esiin esimerkiksi siten, 
että käyttäjien käyttövaltuudet eivät 

Käyttöoikeuksien hallinta pilvessä 
                      – taas yksi kerros lisää? 

Liiketoiminnan tietoja käsitellään laajalla kirjolla 
tietojärjestelmäsovelluksia.  Niitä löytyy koko kirjo 

kaikista organisaatioista. Ratkaisuja on aina pienestä 
käytännön tarpeeseen suunnitellusta täsmätyökalusta 

toimintaa ohjaavaan kokonaisjärjestelmään. Järjestelmien 
kokonaismäärä nousee helposti kymmeniin, tai jopa satoihin.
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ole ajan tasalla tai niiden saattaminen 
vastaamaan (liike)toiminnan tarpeita 
nostaa käyttövaltuuksien hallinnointi-
kustannukset korkeiksi.

GRC
Käyttövaltuuksien raportointi on jo 
oma luku sinänsä. Lisäpaineita on 
monissa organisaatioissa on tuonut 
hyvä hallinnointitapa, riskienhallinta 
ja vaatimustenmukaisuus (Governance, 
Risk, Compliance). Viimeistään siinä 
vaiheessa kun tilintarkastuksen yhte-
ydessä esitetään kysymys ”kenellä on 
pääsy tietoihin ja minkä vuoksi” tulisi 
hälytyskellojen soida jos vastausta ei 
saada raportilla välittömästi. Ilman 
keskitettyä hallintaa se on hankalaa, 
monessa tapauksessa mahdotonta.

Hälytyskellojen tulisi soida, jos johto-
ryhmässä ei ole käsitelty käyttövaltuus-
hallintaa osana organisaation tarjoamia 
sähköisiä palveluja. Kuinkahan monessa 
organisaatiossa tilintarkastaja on nos-
tanut käyttövaltuushallinnan hallitus-
tasolle? Käyttövaltuushallinnalla on 
suora vaikutus hyvään hallinnointi-
tapaan, tietoturvan riskienhallintaan, 
vaatimustenmukaisuuteen, prosessien 
tehokkuuteen ja liiketoiminnan jousta-
vuuteen.

Osa kokonaisuutta
Tehoton käyttövaltuushallinta ja sen 
seuraukset uhkaavat toistua myös pil-
vipalveluissa. Pilvipalveluita ei tulisi 
katsoa käyttövaltuutusten osalta omana 
erillisenä kokonaisuutenaan, vaan se 
tulisi nivoa osaksi liiketoimintaa tuke-
vaa käyttövaltuushallinnan prosessia. 
Myös itse käyttövaltuuksien hallintaa 
saa nykyään myös pilvestä palveluna.

Keskitetyllä käyttövaltuushallinnalla 
organisaatio yhdenmukaistaa eri jär-
jestelmissä, sovelluksissa ja palveluissa 
sovellettavan käyttövaltuushallin-
nan. Se standardoi ja yhdenmukaistaa 
organisaation käyttövaltuushallinnan 
käytännöt organisaation eri osissa. 
Tuloksena on parantunut riskienhal-
linta, toiminnan laatu ja prosessien 
läpimenoaika. ■

Kuinka hallita organisaation käyttövaltuudet.

Pilvipalvelut ovat osa 
kokonaisuutta.
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tarja rauSSI Tieturista on laivaseminaaritoimikunnan jäsen.

Pilviteknologiat 
– ohutta yläPilveä, näkyvyys hyvä

Kaikkien aikojen suosituin laivase-
minaari täytti seminaaritilan ääri-
ään myöten aktiivisista sytykeläisistä 
Viking Gabriellalla 8.-10.9.2010.

Innokkaimmat tulijat olivat jo mel-
kein puoli tuntia ennen lippujen jakoa 
satamassa. Sama innokkuus jatkui lai-
vallakin - osa ei malttanut lähteä edes 
Tukholmaa katselemaan, mutta siitä 
myöhemmin. Seminaarin puheenjoh-
taja Ilkka Pirttimaa toivotti väen ter-
vetulleeksi, jonka jälkeen Sytykkeen 
puheenjohtaja Juha Jääskinen avasi 
seminaarin ja kertoi hieman Sytyk-
keestä - mukana oli jälleen uutta 
porukkaa, mikä oli ilahduttavaa.

Vierailevat puhujamme Jouko Ruuska-
nen IBM:ltä ja Marko Saarinen Goog-
lelta avasivat seminaarin sisällöllisen 
annin, sillä he eivät jääneet laivalle. 
Kuulimme painavaa asiaa pilvitekno-
logian ja -palvelutarjonnan peruskäsit-
teistä sekä molempien palvelutarjoajien 
palveluista. Jo heti alkuseminaarista 
kävi ilmi, että tietoturva, datan omis-
tajuus ja palvelutason säilyvyys ovat 

keskeisiä asioita, joihin pitää palvelu-
jen ostajan kiinnittää huomiota. Meille 
selvisi myös, että oman firman data ei 
välttämättä sijaitsekaan yhdessä palve-
lukeskuksessa yhdessä koneessa, vaan 
sirpaleina ympäri maailmaa.

Kahvitauon jälkeen kuulimme mie-
lenkiintoisen esityksen palvelunos-
tajan näkökulmasta, kun Kai Mäkelä 
Fluidosta ja heidän asiakkaansa Tuuli 
Jahnsson YIT:ltä kertoivat Salesforce.
comin palvelujen varaan rakennetun 
CRM-projektin etenemisestä ja onnis-
tumisesta. Projekti tehtiin lähes tyystin 
ilman YIT:n IT-ihmisiä ja se onnistui 
hienosti. Päivän aikana alkoi käydä 
selväksi, että pilvipalvelujen myötä IT-
osaston tehtävät ja toimenkuvat alkavat 
muuttua. Tämä kävi selväksi myös seu-
raavien puheenvuorojen aikana samoin 
kuin pilvipalveluiden edut ja haasteet, 
kun Jyväskylän yliopiston Lauri Frank 
kertoi, mitä pilven takaa löytyy ja 
Reaktorin Tuomas Kärkkäinen pohti, 
onnistuuko pilvestä toiseen hyppäämi-
nen. On mahdollista luoda palveluja, 
joista vaihtaminen on todella vaikeaa, 

ja palveluja, joissa se on helppoa. Suun-
nittelu ja arkkitehtuuri siis ratkaisevat.

Seminaaripäivän lopuksi esittäytyi-
vät B-sponsorit Tieturi, CodeBakers 
ja Codento. Pienen vapaa-ajan jälkeen 
siirryimmekin runsaan buffet-pöydän ja 
mielenkiintoisten keskustelujen ääreen.
Toinen päivä valkeni aurinkoisena Tuk-
holmassa ja osa lähti maihin, mutta 
innokkaimmat jäivät HackingLabiin 
ja tarkistuslista-työpajaan. Hacking-
Labissa tutustuttiin mm. Microsoftin 
Azure-alustaan ja Salesforcen välineillä 
rakentamiseen ja kokeiltiin Googlen 
työkaluilla palvelujen tekemistä. Tar-
kistuslista-työpajassa kartotettiin, mil-
laisia tarkistuslistoja tarvittaisiin, kun 
sekä hankitaan että rakennetaan pilvi-
palveluja ja hahmoteltiin yhden tarkis-
tuslistan sisältöä.

Varsinainen seminaariohjelma käynnis-
tyi Microsoftin Pasi Mäkisen puheen-
vuorolla Azure-alustasta ja siitä, miten 
pilvipalvelujen kehittäminen on kuten 
.NET-alustalla kehittäisi sen jälkeen, 
kun on muutama erityispiirre luotu. 
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jaakko SalmInen

jyrkI kontIo 
mItro kIvInen

Konferenssin pääjärjestäjinä toimivat 
Pasi Tyrväinen Jyväskylän yliopistosta 
ja Slinger Jansen Utrechtin yliopis-
tosta. Konferenssin puheenjohtajaksi 
oli kutsuttu MIT professori Michael 
Cusumano, jonka Pasi Tyrväinen oli 
saanut houkuteltua katsomaan Suomen 
keskikesää. Hänen esityksensä olikin 
yksi tapahtuman kohokohtia. Lisäksi 
muina keynote-puhujina oli F-Securen 
Pirkka Palomäki ja johtaja Karl Popp 
SAP:lta. Varsinainen ohjelma muo-
dostui eri aiheita käsitelleisiin tutki-
musesitelmiin, joissa tutkijat esittelivät 
tuloksiansa ja keskustelivat aiheista. 

Ensimmäinen päivä oli varattu työ-
pajoille ja kaksi seuraavaa varsinaisille 
seminaariesityksille. Iltaisin oli järjes-
tetty verkottumisohjelmaa.

Konferenssien onnistumisen kaava on 
yksinkertainen. On saatava riittävän 
suuri joukko hyviä tutkijoita lähettä-
mään tuloksiaan konferenssiin, jolloin 
sekä konferenssin julkaisujen laatu 
nousee että tilaisuuden verkottumisanti 
paranee, kun paikalla on paljon alan 
parhaita tutkijoita. Kaava on yksinker-
tainen, mutta sen toteutus on vaikeaa 
- varsinkin, kun kyseessä on uusi kon-

ferenssi. ICSOB onnistui laadukkaiden 
papereiden ja tutkijoiden houkuttelussa 
varsin hyvin, kiitos tehokkaan vies-
tinnän ja hyvin verkottuneen ohjel-
makomitean. Suuri osa papereista oli 
kotimaista tuotantoa, mikä kuvastaa 
ohjelmistoliiketoiminnan tutkimuk-
sen aktiivisuutta Suomessa. Tuntuukin, 
että tällaiselle uudelle konferenssille oli 
patoutunutta kysyntää. 

Pysyvyysvoima
Professori Michael Cusumano on tun-
nettu ohjelmistoliiketoiminnan tutki-
muksen pioneeri ja pääsi näin - pitkästä 

ICSOB 2010 konferenssi 
Jyväskylässä 21.-.23. kesäkuuta
Ensimmäistä kertaa järjestetty ohjelmistoliiketoiminnan akateeminen 
konferenssi ICSOB järjestettiin kesäkuussa Suomessa Jyväskylässä. 
Konferenssi kokosi aihealueen tutkijoita ympäri Eurooppaa ja 
maailmaa. Tutkimuksen viimeisimpiä tuulia olivat haistelemassa myös 
Jaakko Salminen, Jyrki Kontio ja Mitro Kivinen.

Erona mm. Googleen oli se, että asia-
kas itse voi valita, missä palvelukeskuk-
sessa koodi on, mutta toisaalta palvelu 
ei skaalaudu automaattisesti, vaan se 
pitää toteuttaa joko käsin tai ohjelmal-
lisesti.

Pilvestä saa myös välineitä suoritus-
kykytestaukseen, kertoi Qentinelin 
Teemu Vesala, mutta niissä on omat 
pulmansa. Osa välineistä on keskente-
koisia, osa valmiimpia. Isoin ongelma 
lienee se, ettei suorituskykytestauksessa 
tärkeää verkkoympäristöä pysty hal-
litsemaan: joskus palvelu kulkee tuota 
kautta, joskus tätä. DataCenter Fin-
landin Mika Leno pohti, olisiko pal-

velukeskus-bisneksestä Suomelle uusi 
Nokia. Saattaisi hyvinkin olla. Suurim-
mat säästöt palvelukeskusten käytöstä 
tulevat energiansäästöstä ja henkilö-
kustannussäästöistä. Hän ennusti, että 
tulevaisuudessa osa yritysten pilvipal-
veluista on omissa verkoissa ja osa pal-
velukeskuksissa.

Seminaarin kruunasi hieno paneeli-
keskustelu, jossa Mitro Kivisen koko-
amiin kysymyksiin samoin kuin yleisön 
kysymyksiin vastasi paneeli, jossa oli 
asiakkaiden, ohjelmistokehittäjien, tes-
taajien, akateemikkojen ja palvelutar-
joajien edustajat. Välillä saimme myös 
nauraa sutkauksille, kuten kuinka pil-

viteknologialla ja huumeilla on jotain 
yhteistä: molempien asiakkaita kut-
sutaan käyttäjiksi. Sutkausten ohella 
saimme kuulla painavaa asiaa, jonka 
jälkeen olikin hyvä siirtyä vapaalle. 
Illan päätteeksi nautimme erinomai-
sen illallisen, jonka yhteydessä saimme 
hieroa muistiamme tietokilpailukysy-
mysten äärellä.

Kiitokset kaikille osallistujille ja puhu-
jille - te teitte seminaaristamme pilviä 
hipovan! ■



Seminaariuutisia
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aikaa - vierailemaan Suomessa. Cusu-
manon esitys oli ajankohtainen erityi-
sesti sen takia, että hän on juuri saanut 
valmiiksi uuden kirjansa, jossa hän 
vetää yhteen aiempia tutkimustuloksi-
aan ja havaintojaan ohjelmistoliiketoi-
minnasta. Cusumanon esitys oli hänen 
ensimmäisiä esityksiään hänen tutki-
muksensa uusista havainnoista. Cusu-
manon keynote rakentuikin hänen 
kirjansa -- Staying Power - Six Endu-
ring Principles for Managing Strategy 
and Innovation in an Uncertain World 
-- ympärille. 

Esityksessään Cusumano painotti 
liiketoiminnan olevan riippuvaista 
ekosysteemistä, jonka yritys saa raken-
nettua ratkaisunsa ympärille. Tätä hän 
kävi läpi lukuisin esimerkein muun 
muassa Windowsin ja Macin välisestä 
markkinaosuudesta ja toisaalta Applen 
ja Microsoftin välisestä markkina-
arvon kehittymisestä.

Cusumanon kuusi periaatetta tuntuivat 
sopivan hyväksi ohjenuoraksi ja fokuk-
sen kohteeksi monelle suomalaiselle 
ohjelmistoyritykselle.

Ohjelmistoteollisuus 
muuntuu tuotteista 
palvelukeskeiseksi
Pirkka Palomäki kertoi esityksellään 
kuinka ohjelmistojen kehittyminen 
on mahdollistanut kuluttajille helppo-
jen palvelukonseptien tekemisen. Hän 
esitti muun muassa kuinka oman tieto-
koneen varmuuskopiointi on eri suku-
polvien kautta tullut helpommaksi ja 
lopulta palveluksi asti.

Esitys sisälsi myös mielenkiintoisen 
kuvauksen siitä, kuinka F-Secure on 
vuosien ajan järjestelmällisesti muun-
tautunut ohjelmistoyrityksestä palve-
luyritykseksi. Tämä muutos on ollut 
kokonaisvaltainen ja vaatinut koko 
yrityksen sitoutumista liiketoimin-
tamallin ja sitä tukevien toimintojen 
uudelleen ajatteluun ja -rakentamiseen. 
Myynti, markkinointi ja tietysti tuote-
kehitys ovat kaikki olleet mukana teke-
mässä muutosta.

Ohjelmistoteollisuuden 
liiketoimintamallit
SAP:n Karl Popp on työssään ana-
lysoinut hyvin suuren määrän erilai-
sia ohjelmistoyrityksiä siltä kannalta, 
kannattaisiko SAP:n kenties ostaa 
jokin niistä. Analyysissä käydään läpi 
yrityksen liiketoimintamalli jakaen 
se kolmeen alaosaan: tarjontaan eli 
tuotteiden tai palvelujen tyyppiin, lii-
ketoiminnan perustyyppiin eli keskei-
seen toimintamalliin ja siihen, mistä ja 
miten asiakas maksaa eli kuinka liike-
vaihto luodaan. 

Eräs keskeinen havainto on se, kuinka 
useat ohjelmistoyritykset toimivat 
samaan aikaan useilla eri tuotemalleilla 
ja eri liiketoimintamallien mukaan. 
Esimerkiksi yrityksillä on oman ohjel-
mistotuotteen lisäksi konsultointi-
liiketoimintaa. SAP:n tapauksessa 
yhtenä liiketoiminnan osa-alueena on 
asiakkaittensa ohjelmistohankinto-
jen rahoittaminen. Toinen keskeinen 
havainto on se, että uutta luovat ja 
vanhoja rakenteita tuhoavat, eli disrup-
tiiviset, liiketoimintamallit sisältävät 

Cusumanon kuusi periaatetta, joiden avulla tehdään aikaa kestävä:

1. Alustat, ei pelkästään tuotteet
2. Palvelut, ei pelkästään tuotteet (ja alustat)

3. Kyvykkyydet, ei pelkästään strategia (ja suunnittelu)
4. Imu, ei puskeminen

5. Ulottuvuus, ei pelkästään mittakaava
6. Joustavuus, ei pelkästään tehokkuus

useita eri tarjonta-, liiketoiminta- ja 
liikevaihtomalleja.

Innovaatioita
Konferenssissa oli myös ajankohtainen 
osuus ohjelmistoliiketoiminnan inno-
vaatioista, “Software Business Inno-
vation Track”. Tuon osion esitykset oli 
valittu esitysten innovatiivisuuden ja 
liiketoiminnallisten näkökulmien takia. 
Se ei siis ollut tieteellisten tutkimustu-
losten esittelyä, vaan uusien ajatusten ja 
kokemusten jakoa osallistujien kesken. 
Tämä osio tuntui sopivan hyvin tie-
teellisen tapahtuman kylkeen: näin 
mukaan saatiin erilaisia, ajankohtaisia 
ja uusia esityksiä, jotka konkretisoivat 
ohjelmistoalan uusia mahdollisuuksia - 
sekä tutkijoille että yrittäjille.

Ohjelmistoliiketoiminnan 
tutkijoiden yhteisö
Konferenssin aikana keskusteltiin siitä, 
onko ja pitäisikö olla ohjelmistoliike-
toiminnan olla ihan oma tieteellinen 
koulukuntansa. Yhtenä argumenttina 
oli se, ettei muillakaan teollisuusaloilla 
ole omaa koulukuntaansa: “business 
on businesta”, riippumatta siitä mitä 
liiketoimintaa se on. Joka tapauksessa 
kaikki tuntuivat olevan hyvillään siitä, 
että Jyväskylään oli kokoonnuttu omien 
kaltaistemme pariin. Kyllä ohjelmisto-
alan tutkija on kotonaan toisten ohjel-
mistoalan tutkijoiden kanssa.

ICSOB sai hyvän lähdön. Konferens-
sille ollaankin suunnittelemassa jatkoa 
ja se pidettäneen parin vuoden kuluttua 
Yhdysvalloissa. ■



OSY palsta

Sytykkeessä toimitaan niin yhdistystasolla kuin aihepiireittäin erikoistuneissa osaamisyhteisöissä. Monipuoli-
sessa tarjonnassamme löytyy jokaiselle jotakin. Vaihtoehtona on myös perustaa omalle kiinnostukselleen uusi 
osaamisyhteisö – Sytyke-hallitus toivottaa toimintaehdotukset tervetulleeksi. Osaamisyhteisön toimintaan 
pääset mukaan laittamalla postia vetäjälle.

BisOSY 
BisOSY on ohjelmistoliiketoiminnan osaamisyhteisö, jonka tavoit-
teena on parantaa suomalaista ohjelmistoliiketoimintaosaamista ja 
kiihdyttää alan kasvua ja kansainvälistymistä. 
Vetäjänä Jyrki Kontio. 
jyrki.kontio@iki.fi

KAOS 
Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö, joka pyrkii edistämään 
liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurinäkemystä suomalaisissa 
yrityksissä ja yhteisöissä, muodostamaan aktiivisen arkkitehtiverkos-
ton sekä synnyttämään kokonaisarkkitehdin ammatti-identiteetin.
Vetäjänä toimii Kari Hiekkanen.

KäytettävyysOSY 
KäytettävyysOSY tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua ja 
vaihtaa kokemuksia käytännössä toimiviksi osoittautuneista käytet-
tävyyden kehittämiskeinoista sekä kehittää omaa käytettävyysosaa-
mistaan. Vetäjänä ja yhteyshenkilönä Matti Vuori. 
xmvuori@kolumbus.fi

MallinnusOSY 
MallinnusOSYn tehtävä on yhdistää ohjelmistokehitykseen liittyvästä 
mallinnuksesta kiinnostuneet henkilöt keskustelemaan ja vaihtamaan 
ajatuksia sekä välittää tietoa aiheesta. DAMA (www.damafinland.org) 
on yhdistetty MallinnusOSYyn. 
Vetäjänä toimii erikoistutkija Juha Pärssinen VTT:ltä. 
juha.parssinen@vtt.fi (puh. 020 722 5612)

PrOSY 
Projektitoiminnan osaamisyhteisö yhdistää systeemityöprojektien 
kehittämisestä kiinnostuneet. Vetäjänä Petteri Puurunen. 
petteri.puurunen@tieto.com

Osaamisyhteisöt 2010

RELA 
on vapaamuotoinen, relaatiotietokantoihin keskittynyt osaamisyh-
teisö, joka kokoontuu 1-2 kuukauden välein. Tapaamisissa on aina 
pari alustajaa tai esittäjää, jotka ovat yleensä kerhon jäseniä. 
Vetäjänä Lauri Pietarinen.
lauri.pietarinen@relational-consulting.com

SK SIG - Suomen suorituskykytestaajat 
SK SIG Suomen suorituskykytestaajat on tietojärjestelmien suoritus-
kykyyn keskittyvä TestausOsyn ja RELA:n rinnakkaisryhmä.
Vetäjänä toimii Ilkka Myllylä.
ilkka.myllyla@reaaliprosessi.com 

SOA SIG 
SOA SIG (Special Interest Group) on palveluarkkitehtuuriin 
(Service-Oriented Architecture, SOA) keskittynyt osaamisyhteisö, 
jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia vaihtaa 
kokemuksia ja tietoa palvelulähtöisten liiketoiminta-arkkitehtuurien 
periaatteista, menetelmistä, välineistä ja sovelluksista.
Vetäjänä Janne J. Korhonen.
janne.korhonen@jannekorhonen.fi

TestausOSY - FAST
TestausOSY on testauksen parissa työskentelevien yhteinen 
verkosto. Testauksen osaamisyhteisön tarkoituksena on edistää 
suomalaisen ohjelmistotestauksen ja ohjelmistotestaajien asemaa 
ja auttaa kaikkia testauksen parissa painiskelevia. Paikallistoimintaa 
on pääkaupunkiseudulla, Tampereella sekä Oulussa. Vetäjänä toimii 
Maaret Pyhäjärvi.
maaret.pyhajarvi@iki.fi
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 Pvm Seminaari / tilaisuus OSY

 14.1. BisOSY työpaja: loppuiko lama, mitä nyt, IT-ala? BisOSY
 1.3. Verkkotapaaminen: Testausvastaavien pyöreä pöytä TestausOSY
 9.3. Seminaari ”Käytettävyyden sudenkuopat ja niiden välttäminen” KäytettävyysOSY
 17.3.  Jäsenseminaari: Testausosaaminen TestausOSY
 31.3. Ohjelmistoliiketoiminnan paneeli: Kuinka iso pitää olla, jotta pärjää? BisOSY
 22.4. Testausillallinen: Testausautomaation uudet tuulet. TestausOSY
 22.4.  Seminaari: Kokonaisarkkitehtuuri ja liiketoiminta KAOS
 17.5. SOA SIG:n kevätseminaari: SOA Governance SOA SIG
 25.5. Seminaari: Kokonaisarkkitehtuuria ja tietoturvaa KAOS
 23.9. Seminar on Model-Based Testing of Smartphone Applications TestausOSY
 6.10. Informaatioarkkitehtuuri-iltama KAOS

 Tulossa! Marraskuu: Testausasiantuntijan valmennusohjelma  TestausOSY
  - työvoimapoliittinen työllistävä koulutus Tampereen seudulla 
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- Quu

Pilviteknologian tulevaisuus, 
lyhyt oppimäärä.

Alamme uusin hypetys on pilviteknologia. 
Hypetys on hieman negatiivisesti sävyttynyt 
sana. Sillä tarkoitetaan jotain uutta asiaa, jota 
konsultit käyvät paasaamassa asiakkaille suu 
vaahdossa ja joka tulee ratkaisemaan kaikki 
ongelmat: nälänhädän selättämisestä projektien 
aikataulujen pysymiseen ja maailmanrauhakin 
saavutetaan. Vanhat konkarit, kaiken nähneet ja 
kaiken tietävät tietotekniikka-kolumnistit huo-
kailevat kyllästyneen väsyneesti, että eipä tässä 
mitään uutta ole. Samaa asiaa vähän eri nimellä 
tehtiin jo reikäkorttien aikaan.

Miettikääpäs, tyhmä pääte, keskuskone. Pilvi-
teknologia oli täydessä vauhdissa jo parikym-
mentä vuotta sitten. Tosin määritelmällisestihän 
pilvi on internet, joka ei ihan täydessä vauhdissa 
vielä silloin ollut. Mutta suuria käsitteellisiä 
analogioita keksivät nerokkaat kolumnistit eivät 
ole liian tarkkoja yksityiskohdissa, jotka vain 
tuhoavat luovuuden. Sitä varten on olemassa 
päätoimittajia. 

Viime lehdessä visioin kännykkäteknologian 
tulevaisuutta. Jatkuvuuden takaamiseksi voisin 
nyt visioida kriittisesti pilviteknologia-asiaa. 
Nythän suurin osa tavallisista ihmisistä on 
tutustunut pilvisovelluksiin sähköpostin, kuten 
Hotmail, kautta, vaikkei sitä pilvipalveluksi vält-
tämättä tiedostakaan. Valokuvia ja vaikka mitä 
muutakin voi tallentaa pilveen. Eikä omassa 
kotikoneessa kohta tarvita juurikaan muuta kuin 
nettiselain. 

Tulevaisuudessa kaikki sovellusohjelmat saa-
daan näppärästi napattua netistä, mutta niiden 
ongelmana on luonnollisesti maksullisuus. Ala-
maailmassa ja viistomoraalisten opiskelijoiden 
keskuudessa yritetään kuumeisesti löytää tähän 
ratkaisu. Perustetaan avoimen lähdekoodin puo-
lesta taistelevia terroristijärjestöjä, jotka yrittä-
vät hakkeroida taulukkolaskenta-, kirjanpito- ja 
tekstinkäsittelyohjelmistoja kaikkien halukkai-
den käyttöön. Suuret ohjelmistotalot perustavat 
vastavedoksi salaisten agenttien ryhmiä, jotka 
yrittävät soluttautua noihin järjestöihin. Hmm. 
Sellaisia salaisten agenttien ryhmiä saattaa jo 
olla, mistä sitä voisi tietää, koska ne ovat salaisia. 
No joka tapauksessa, hopeareunaisten pilvitek-
niikoiden kulisseissa käydään siis leppymätöntä 
ja yhä raaemmaksi muuttuvaa sotaa. 

Avoimmuustaistelijoiden keskuudessa muis-
tellaan vanhaa legendaa, jonka mukaan joskus 

syntyy lapsi, josta tulee Johtaja, joka yhdistää 
nämä monet pienet ja löyhästi toimivat terro-
ristiverkostot ja johdattaa yhdistyneen hakke-
riarmeijan voittoon ja saattaa kaikki ohjelmistot 
vapaiksi ja tuhoaa ohjelmistotalojen häikäile-
mättömän riistoylivallan. Tietenkin tämä lapsi 
syntyy ja hänet löydetään, kun hän viisivuotiaana 
vapauttaa suuren saksalaisen ohjelmistoyrityk-
sen CRM-tuotteen. Loppujen lopuksi Pil-
viohjelmistojen Vapautusarmeijakunta (Cloud 
Software Liberation Army Force) saa vapautet-
tua kaikki kaupalliset ohjelmat ja samalla ohjel-
mistoyritykset vaipuvat konkurssien suohon. 
CSLAF valtaa YK:n ja alkaa hoitaa maailman-
poliisin virkaa ja rahastaa kaikkia maailman val-
tioita, jotta kaikille saatavilla olevia ohjelmistoja 
voidaan ylläpitää ja kehittää. CSLAF ostelee 
pilkkahinnalla itselleen Microsoftin, Oraclen, 
SAP:n ja mitä noita kaikkia nyt siihen aikaan 
sitten onkaan. Kun CSLAF on päässyt mono-
politilanteeseen, alkaa legendaarinen Johtaja 
muuttua yhä yksinvaltijamaisemmaksi ja vallan-
himoisemmaksi. Tutkittuaan syvällisesti Hunni 
Attilan, keisari Neron ja Hitlerin elämäkertoja, 
päättää hän keskittää näiden ostettujen yritys-
ten työntekijät samaan paikkaan, jossa heidän 
orjamaisesti, kokispalkalla, pitää koodata uusia 
ohjelmistoja puuparakeissa, joita ympäröivät 
piikkilanka-aidat, joita vartioivat susikoiria 
taluttavat aseistetut vartijat. Siviilit pelkäävät 
kulkea kaduilla, joita partioivat CSLAF:n eri-
koisjoukot, jotka saattavat mielivaltaisesti valita 
jonkun ohikulkijan ja syyttää tätä ohjelmoijaksi, 
testaajaksi, projektipäälliköksi tai yleisemmin 
vain systeemityöläiseksi. Systeemityöläis-syy-
töksiltä eivät välty lapset eivätkä vanhukset. Jopa 
lemmikkieläimiä tuomitaan systeemityöläisiksi. 
Ihmiset elävät pelon vallassa, totalitarismin alla. 
Hajanaisia vastarintaliikkeitä syntyy ja kuolee, 
mutta CSLAF sen kun porskuttaa. 

Asiat muuttuvat vasta, salaliiton myötä. Pie-
leen mennyt salamurhayritys, joka yritettiin 
toteuttaa pommiattentaattina, aiheuttaa joh-
tajalle paranoidisen trauman, eikä hän enää 
sen jälkeen kykene rationaalisiin ratkaisuihin. 
Hänestä tulee huutava ja raivoava sekopää, joka 
lopuksi suljetaan Itävallan Alpeilla sijaitsevaan 
hoitolaitokseen. Salaliittoon osallistuneet teke-
vät etupiirijaon ja jakavat ohjelmistomarkkinat 
keskenään ja perustavat normaalein kaupallisin 
tavoin toimivat jättiyritykset tuottamaan ohjel-
mistoja. Maailmaan syntyy yksi yritys kutakin 
jaettua liiketoiminta-aluetta kohden. Tilanne ei 
kauaa kestä, vaan syntyy kilpailevia yrityksiä ja 
kohta kaikki on taas aivan niin kuin ennenkin. 

Kaikkeen tähän saattaa mennä useita vuosisa-
toja. Niin, että onkohan tuo pilviteknologia nyt 
itse asiassa ollenkaan hyvä asia? ■
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Timo Sundman 
Sales Director Tieto Oyj
timo.sundman@tieto.com 

Sytyke ry:n hallituksen sähköpostilista: 
hallitus@sytyke.ttlry.fi

Minna Oksanen
minna.oksanen@gmail.com

Seppo Takanen
seppo.takanen@codebakers.fi

Lauri Laitinen 
lauri.laitinen@nokia.com

Sytyke ry yhdistää suomalaiset ohjelmistokehityksen asiantuntijat. Yhdistyksen muodostavat erikoisalueisiin 
keskittyvät osaamisyhteisöt, joiden jäsenet välittävät toisilleen omien alojensa syvällisintä tietoa ja tuoreimpia 
trendejä. 
Sytyke ry:n toiminta tapahtuu pääosin osaamisyhteisöissä, joiden tavoitteena on auttaa jäseniään kehittymään 
yhä vahvemmiksi omien alojensa ammattilaisiksi. 
Sytyke ry on Tietotekniikan liiton (TTL ry) suurin valtakunnallinen teemayhdistys.

Sytyke Ry:n
Hallitus 2010

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

Liittokokousedustajat 2010

Hallitus 2010                   

Altti Lagstedt, varajäsen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Puh. 040 488 7272
altti.lagstedt@haaga-helia.fi

Varajäsenet

Mikko Holmberg, varapuheenjohtaja 2010
CodeBakers Oy
Metsänneidonkuja 6, 02130 ESPOO
Puh. 040 741 3991
mikko.holmberg@codebakers.fi

Minna Oksanen, OSY-vastaava 2010
Senior Consultant Avarea Oy
minna.oksanen@gmail.com

Rami Talme 
Toimitusjohtaja RP5 Oy
Puh. 040 830 3919
rami.talme@rp5.fi

Jyri Partanen 
Senior Service Manager Sulake
Puh. 010 656 7000
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Pää pilvissä – jalat maassa 
Miten pidät huolen, että et rakenna pelkkiä pilvilinnoja? Tule mukaan seminaariimme Cloud Computing – kilpailuetua 
pilvipalveluista 18.11.  ja varmista, että pilvillä on oikea paikka liiketoiminnassa. Uudet asiat siirtyvät käytäntöön 
muutosprosessin kautta, jossa on kiinteänä osana osaamisen kehittäminen. Ilman ihmisten toimintatapojen muutosta 
ei tieto sitoudu organisaatioon. Kannattaa siis huolehtia niin prosesseista kuin osaamisestakin ja johtaa muutos 
projektimaisesti. Olemme Tieturissa sinua varten aina, kun tarvitset osaamista! 

Prosessit, arkkitehtuuri ja projektit
Prosessien mallintaminen 13.10. • 8.12.
Liiketoimintaprosessien kehittäminen 15.11.
Vaatimusten määrittely ja hallinta 27.10. • 20.12.
Certified Scrum Product Owner 4.10. • 16.12.
Ketterän ohjelmistoprojektin läpivienti 24.11.
Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti 1.11. • 8.12.
Tietoarkkitehtuurin kehittäminen 3.12.
TOGAF 9 Foundation 22.11.
Yritysarkkitehtuurin suunnittelu 8.11.

Mallintaminen & systeemityö
Määrittely ja suunnittelu (UML 2.1) 25.10. • 13.12.
SOA-palveluiden määrittely ja suunnittelu 11.11.
Arkkitehtuurin suunnittelu 29.11.
Tietoturvatestaus 29.11.
Testauksen valmennusohjelma 22.11.
ISTQB Sertifioitu testaaja - perustaso 29.11.
ISEB ISTQB Foundation Certificate -valmennusohjelma 25.10. • 13.12.
Tehokas ketterä testaus 28.10.

Ohjelmistokehitys ja tietokannat
Java-ohjelmointi I 24.11.
Java-ohelmointi II 25.10. • 15.12.
Flex-ohjelmointi 29.11.
Oracle SOA Suite 11g: Build Composite Applications Ed 2  29.12.
C# ja Framework -ohjelmointi 23.11.
Silverlight-ohjelmointi (50279A) 16.12.
SQL Server Integration Services (SSIS 6235)  7.10. • 11.11. • 16.12. 
SQL-kieli, osa 2  18.10. • 25.11.
Oracle SQL Fundamentals I  18.10. • 29.11.

IT-infrastruktuurin hallinta
ITIL Foundations (V3) 1.11. • 17.11. • 29.11. •  8.12. •  15.12.
System Center Operations Manager (50028)  11.10. • 23.11.
Linux virtualisointi ja pilvipalvelut 27.10. 
Red Hat Enterprise Virtualization (RH318)  25.10.
Windows Server 2008 sovellusinfrataitojen päivittäminen (64187) 8.12.
Windows Server 2008 korkea käytettävyys workshop  29.11.
Office Communications Server 2007 R2 käyttöönotto (50214A) 27.10. 
Exchange 2010 käyttöönotto ja hallinta (10135A)  16.11. 
Microsoft Forefront Client Security (50093)  24.11.

Tutustu myös laajaan projektikurssitarjontaamme www.tieturi.fi/projektitoiminta 
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