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Mikähän siinä on, että hyvät asiat pyritään 
aina aluksi pilaamaan tekemällä niistä 
käsittämättömän monimutkaisia ja 
(teko)tieteellisiä? Lienevätkö konsultit 
asialla – yksinkertaisista asioista on vaikea 
tehdä konsulttirahaa. Näin on jo pitkään 
ollut käymässä myös pilvipalvelulle, siitä 
on tullut PiPe:ä.  

Pilvistä on puhuttu vuosia, mutta sanoma 
senkun hämärtyy. Pilvi sinänsä on osuva 
symboli palvelulle, joka täyttää joitakin 
käyttäjän tarpeita ilman, että pitää tietää 
mitään sen tekniikasta. Pilvi oli ennen black 
box: senkin perusideana oli korostaa, että vain lootasta tuleva 
palvelu kiinnostaa, ei boxin sisältö.  

Miten ihmeessä yksinkertaisesta ja hyvästä perusajatuksesta on 
saatu aikaan tällaista mössöä?  

Jos nimittäin helppo ja muodikas pilvipalvelu kiinnostaa (ja 
täytyyhän sen kiinnostaa), pitää jo valmiiksi tietää monta asiaa:  
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Hyvä huomio, joka vaatii jatkeeksi lisää ICT-alan black box -selvitystä: Kukaan ei tiedä mitä esim. Facebook ja Google tulevat tekemään luovuttamillamme tiedoilla, konsultit taas eivät kerro koko hankkeensa laajuutta ja näin pääsevät laskuttamaan pitkittyneestä hankkeesta. Black box -toiminta on ICT-alan bisnestä ylläpitävää ja sumeutta pyritään lisäämään mm. oikeusvaikutusten välttämiseksi ja liikevoittojen takaamiseksi.
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Kommenteissa on mainittu TAIC-SIMO -bisnesmalli. Kaavio mallista on osoitteessa:.http://kritiikkiblogi.files.wordpress.com/2011/10/11_taic_simo_technology-access-interest-channel_businesses_logos_jpg_juhani_risku_20111.jpg..Malli kuvaa mm. Fujitsun aseman teknologia-alueella, mutta myös mahdollisena yllättäjänä globaalissa bisneksessä.



Haluanko palveluni public cloudista, private cloudista vai niiden 
yhdistelmästä? Jos jommasta kummasta, niin tavallisesta vai 
trusted-pilvestä? Jos tästä selviän, olenko hankkimassa IaaS:ää, 
PaaS:ia, SaaS:ia, AIaas:ia, BPaaS:ia, DaaS:ia, MaaS:ia tai ehkä 
vielä jotain minulle tuntematonta aaS:ia?  

Ok, otetaan nyt sitten vaikka IaaS:ia eli teille täysin 
tietämättömille tumpeloille: Infrastructure as a Service. Kuulostaa 
hyvältä!  

Saan tarvitsemani tietotekniikkainfran suoraan black boxista eikä 
tarvitse tietää muuta. Sähköpostit, nettiyhteydet, toimistotyössä 
tarvitsemani wordit, excelit ja powerpointit sekä tietysti läppärit 
ynnä muut kilkkeet. Ja otetaan se private ja trusted, kuulostavat 
luotettavilta.  

Ja mitä tapahtuu? Täystyrmäys ensimmäiseltä asiantuntijalta.  

Ensinnäkin Infrastructure ei tietenkään tarkoita mitään edellä 
mainittua vaan prosessori- ja levykapasiteettia. Montako 
prosessoria saisi siis olla ja kuinka monta megaa, gigaa tai teraa 
levytilaa? Ja millaista levyä saisi olla, high endiä vai riittääkö 
tavallinen? Entä palomuuri ja sen asetukset? Ja voin ”ihan yhtä 
helposti” kuulemma mennä jonnekin nettiportaaliin ja provisioida 
nuo jutskat itselleni.  

Lienen valinnut väärän aaSin.  

Mikä siis olisi oikea vastaus yksinkertaiseen ja ymmärrettävään 
tarpeeseeni? Ei mikään tai toisaalta suunnilleen kaikki aaSit 
yhdessä. Tai siis ei tuollaista tarvetta oikeastaan voi pilvestä 
hankkia, pitäisi osata sovittaa tarpeet sopivammin.  

Eli ensin kannattaa mennä sinne portaaliin ja hankkia 
prosessoreita ja levytilaa. Sitten samalla tavalla olisi PaaS:in 
vuoro (taas tumpeloille: Platform as a Service) eli joitakin 
kilkkeitä niihin prosessoreihin pyörimään ja levytilaa syömään. Ja 
kun tähän asti on päästy, ei vielä saa mitään, mitä voisi kuvitella 
tarvitsevansa. Tosin kuulen, että nyt sinne jonnekin voisi jo 
jollakin tavalla ladata jonkun ohjelman, joka tekee jotain. Lataisi 
jos osaisi siis.  

Mutta kun en osaa.  

Pilvipalveluita ei siis olekaan tarkoitettu tavallisen ihmisen 
avuksi. Ne ovat kovien ammattilaisten temmellyskenttää.  

Miten se näin voi mennä?  

On siis keksitty termi Pilvi kuvaamaan jotain, jonka teknistä 
sisältöä ei tarvitse ymmärtää ja joka tuo käyttööni sellaista mitä 
oikeasti tarvitsen. Tarvitaan vain tosi kovaa ammattilaista, jotta 
pääsen tässä suossa mihinkään.  
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Tässä on artikkelin pääviesti. Ammattilaisilla ei liene vaikeuksia tilata ja toimittaa pilvipalveluita. Näin siis suurissa yrityksissä, joissa on oma ATK-osasto tai -vastaava henkilö. Ongelmia aiheutuu lähinnä pienyrityksille, joille ilmenee tarve pilvipaleluille. Yksityisten ihmisten pilvipalveluita on mm. sosiaalisen median viestien ja valokuvien tallennus, henkilökohtaisen viranomais- ja terveystietojen tallennus. Valtaosa ei tiedä ehtoja eikä datansa hallinnan menettelyitä jo olevissa pilvipalveluissa.
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Auttaisikohan, jos perustaisi nassukirjaan kansanliikkeen AaSit 
huit helvettiin ja oikeille ihmisille oikeita palveluita!  

Eiköhän myös ryhdytä yhtenä miehenä vaatimaan CIOilta, 
CTOilta ja konsulenteilta, että puhuvat ihmisille ihmisten kielellä. 
Tietotekniikka-alan olisi jo aika ymmärtää, että itseisarvoisen 
tekniikan aika on ohi ja näkökulma on siirrettävä tekniikasta 
käyttäjiin ja heidän tarpeisiinsa.  

Ei nykyistä some-sukupolvea kiinnosta pätkääkään, mitä aaSia 
facebookit, googlet, twitterit ja muut ovat. Ja millä tekniikalla ne 
on toteutettu. Ja uusi sukupolvi on oikeassa, on aina ollut.  

Ps. Sanastoa tumpeloille jatkuu: PiPe = PilviPelleily  

Kirjoittaja on Fujitsu Finlandin toimitusjohtaja  
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'Eiköhän myös ryhdytä yhtenä miehenä vaatimaan CIOilta, 
CTOilta ja konsulenteilta, että puhuvat ihmisille ihmisten 
kielellä.'  
 
Huomioni kiinnittyi tuohon 'ihmisten kielellä' 
 
Tämän toimitusjohtajan (peräti), kirjoittelun kieliasu taitaa 
edustaa mieluummin alatyyliä, kuin tyyliä, Joitakin 
tahoja kosiskelevaakin.Ehkäpä jotku täysnörtti edustaa näitä 
'ihmisiä' tässä yhteydessä.  
Muut nisäkkäät voivat sitten lukea tämän toimitusjohtajan' 
ilmeisen 'asiantuntevaa' vuodatusta lähinna huuli 
pyöreänä, koska tuollaiseen kirjoitusasuun "ei eläin pysty"! 
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Tässä on yksi merkittävimpiä miljardibisneksen mahdollisuuksia TAIC-SIMO -media/teknologia/Internet -mallin mukaan. Fujitsu on yksi globaaleja toimijoita, jotka pystyvät tarjoamaan ymmärrettäviä ja uusilla ehdoilla toimivia palveluita. Muita ovat sen kilpailijat kuten SAP, Oracle, Yahoo, Google ja Microsoft. Näistä suurin yllätyspotentiaali on teknologisesti suuntautuneilla yhtiöillä, samoin niille on hyvin hoidettu pilvipalvelu yhdessä media-, Internet-, screen- ja operaattoriyhtiöiden kanssa kasvava ja tuottoisa liiketoiminta. Ongelma SAPille, Oraclelle ja Fujitsulle on, että heidän visionsa ei ulotu TAIC-SIMO -aloille, eivätkä he osaisi sitä edes strategioida, johtaa ja rakentaa.
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Toisin kuin "samase" kirjoittaa, olen sitä mieltä että Yrjänä Ahto on yhtäaikaa sarkastinen ja toimialaa kurittava. ICT-ala saa nykyisin liikaa hyötyä epämääräisyydestä ja tahallisesta sumeudesta, joten Fujitsu on askeleen edellä mahdollisuudessa kehittää avoimempia, selkeämpiä ja luotettavampia järjestelmiä. Ahto kuvastaa ICT-alan vastuullisempaa ja rohkeampaa toimintamallia, mikä on erittäin harvinaista. 

JRi
Highlight


	Pilvestä tuli pelleilyä



