
Kenellä on taloudellinen valta 
pilvipalveluissa?



Introduction



Sami Dadu

Mie oon Kuusaalt - tehtaan varjosta. 

Senior Project Manager 

Entinen Innovation Manager 

Entinen opiskelija 

Ixonos tuottaa digitaalisia palveluja ja laitteita



Aiheet

Mitä on pilvipalvelut? Ekosysteemiajattelu... 

((Ekosysteemit leikkikenttinä)) 

Yksilö pilvipalveluiden käyttänä 

Tulevaisuuden trendit 

"Innovaatiotaloudessa toimitaan ylikansallisesti ja 
yritysten sitoutuminen kansallisvaltioon heikkenee"



Pilvi ja Ekosysteemit



Pilvipalvelun/Ekosysteemin 
määritelmä

"Ekosysteemi tarkoittaa luonnoltaan verraten yhtenäisen 
alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa 
toiminnallista kokonaisuutta" - wiki 

Enemmän kuin yksi palvelu 

Kytkeytyy joukkoon palveluita 

Pyrkii lisäämään toimintaa ja laajenemaan 

Haluaa omistaa käyttäjänsä 

No Free Lunches!



Pilven Ekosysteemit

Microsoft 

Apple 

Google 

Facebook



Microsoft
Windows 

Windows Phone 

XBox - uuden sukupolven laitteet - aina kytkettynä. Sensorit 
yhdistettynä identiteettiin. 

Yrityspeitto - suuri osa yrityksiä käyttää - Penetraatio 

Windows ohjelmat ja pelit 

Ohjelmistot ja tuttuus 

Rahat: ohjelmistolisenssit, serverit, pelit, business sovellukset



Apple
Käytettävyys / käyttömukavuus / yhteentoimivuus 

iPad 

Mac 

iPhone 

iCloud 

Appstore 

Rahat: puhelimet, laitteet, appstore (kuluttajat)



Google
Google+ 

GMail 

Google Chrome (OS) -> enemmän kuin pelkkä selain. Myös 
käyttöjärjestelmä. 

Android / Linux / Avoin 

Hakukoneet 

Häärää taustalla 

Helppo ja saatavilla 

Rahat: mainokset, palvelut



Facebook
Toimii yleisavaimena 

Pääkanava monille / auki aina / työtehokkuuden 
heikkenemä 

Yli miljardi käyttäjää 

Puolet länsimaisesta yhteiskunnasta 

Kuvantunnistus!!! 

Rahat: demografit, tietoa, mainosta



Yksilön näkökulma



Ihminen kuluttajana
((Edward Snowden)) 

Sitoutuu palveluun 

Ostaa lisenssejä/käyttöoikeuksia - oikeus käyttöön? 

Kuvat, päiväkirjat, jaetut kokemukset - oikeus 
omistukseen? 

Hankkii itselleen digitaalisen kansalaisuuden 

Siirtymisen hankaluus/vaiva



Yhteiskunnan tehtävä?
Kansalaisuuden tuomat edut 

Rajat 

Yhteiskuntarauha 

Laki / Regulaatio / Lainsäädäntö 

Jäsentensä suojelu 

Kuka ajaa digikansalaisen etua?



Case - Puhelinnumerot
Historia takana 

Paikallisia puhelinliittymiä 

Arvokkaita 

Radiolinja 

Sonera 

Numerot olivat yhtiöiden omistusta 

Numeron muuttaminen vaivalloista ja hankalaa



Lääkäriasemat

Terveystiedot 

Hoitohistoria 

Jaettava 

Tieto kuluttajasta on kuluttajan 
omaisuutta!



Kertaus, Lähitulevaisuus ja 
Kysymykset?



Kertaus / tulevaisuus?
On käyty läpi erilaisia digitaalisia 
ekosysteemejä. 

Yksikön näkökulmaa 

Yhteisön/valtion velvoitteita 

Seuraava aalto - koneiden ja sensorien pilvi 

Kuka säätelee, mitä tapahtuu?



Kysymyksiä?

Kuinka moni edelleen käyttää ja aikoo 
käyttää USA:ssa olevia palveluja? 

((Massa määrää mitä tehdään?))


