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IoT Cloud on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosina. Palveluntarjoajia tällä sektorilla 

on 152 kappaletta ja arviolta laitteita 23.14 miljardia. IoT Cloud on monikerroksinen laaja 

kokonaisuus, joka yhdistää suuren määrän erilaisia toimintoja ja laitteita yhdeksi kokonai-

suudeksi. Palveluiden, palveluidentarjoajien, käyttäjien ja käyttökohteiden määrä on suuri, 

jonka vuoksi termistö ja käytännöt poikkeavat käyttäjien sekä tarjoajien kesken. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, mikä on IoT Cloud. Työssä tutkitaan ketkä 

ovat neljä keskeisintä palveluntarjoajaa, mihin IoT Cloud -alustat ovat tyypillisesti tarkoi-

tettu käytettäväksi sekä ovatko palveluntarjoajien tarjoamat palvelut standardoituja. Tutki-

mus toteutettiin kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tämän lisäksi työssä toteutettiin case-tut-

kimus neljästä keskeisimmästä palveluntarjoajasta.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että neljä keskeisintä palveluntarjoajaa ovat Amazon, Google, IBM 

ja Microsoft. IoT Cloud on sekalainen kokonaisuus, sillä järjestelmät lähes aina rakennetaan 

käyttäjän tarpeisiin yksilöllisesti. IoT Cloud:ia kokonaisuutena ei ole vielä standardoitu, 

vaan ainoastaan osia siitä. IoT Cloud on kuvattu työssä kolmikerroksisena. IoT on pelkkä 

sumu ja reuna, kun taas IoT Cloud on pilvi, sumu ja reuna yhdessä. Pilvi on keskitetty ko-

konaisuus, palveluntarjoajan palvelin. Sumu sisältää kaikki tiedonvälityslaitteet, kuten rei-

tittimet, tietokoneet ja muut mahdolliset solmupisteet tiedon siirrolle. Reuna sisältää kaikki 

anturit ja muut aistintalaitteistot. IoT Cloud näyttää jatkavan kasvuaan eksponentiaalisesti 

tulevaisuudessakin. IoT:n ollessa vielä uusi kokonaisuus, uutta tietoa tulee jatkuvasti lisää. 

Tämä aiheutti ongelmia tiedon luetettavuuden kanssa. Tiedot saattoivat olla ristiriitaisia, 

jopa palveluntarjoajan omien sivujen kesken. 
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In the last years IoT Cloud has grown exponentially. There are 152 service providers in this 

field and approximately 23.14 billion devices. IoT Cloud is multi layered extensive entity 

which combines large amount of different kind of actions and devices in to one entity.The 

amount of services, service providers, users and use cases are many and therefore terminol-

ogy and practices differ between users and providers 

 

This bachelor's thesis goal was to get a comprehension of what the IoT cloud system is, This 

study focuses on which four providers are the main service providers, and where are the IoT 

Cloud platforms typically meant to be used according to the service providers and are the 

services standardized. Additionally, a case-study of these four central service providers was 

made. The research was done as a literature overview.  

 

The study showed that the four central service providers were Amazon, Google, IBM and 

Microsoft. As IoT Cloud is a mixed entirety, its systems were almost always built for the 

needs of their user. It is important to notice that IoT Cloud as whole is not standardized yet, 

only some parts of it are. IoT Cloud's simplest representation is depicted as a three-layered 

system. IoT itself is just a combination of fog and edge, meanwhile IoT Cloud is cloud, fog 

and edge. Cloud is the highest centralized entity, usually the service provider's server. Fog 

holds all the information of the relay devices, such as routers, computers and other possible 

nodes. Edge contains all sensors and other sensory hardwares. IoT Cloud seems to be con-

tinuing its growth exponentially in the future. As IoT is still a new system, new information 

is constantly coming out. This caused problems with the legibility of the information as the 

information might have been conflicting even between the websites of the service providers. 
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1 JOHDANTO  

 

Esineiden internet (Internet of Things, IoT) on monikerroksinen ja laaja kokonaisuus, joka 

yhdistää suuren määrän erilaisia laitteita ja toimintoja. Laitteilla ja toiminnoilla tarkoitetaan 

laitteiden verkkokokonaisuutta. Verkkokokonaisuuteen taas sisältyvät koneet, laitteet ja an-

turit, eli siis fyysiset systeemit, joissa on sisäänrakennettua tunnistamista, laskentaa ja kom-

munikointia reaaliajassa mitatusta tiedosta. Nämä tuottavat yhdessä jatkuvasti fyysisestä 

maailmasta tietoa, jota voidaan käyttää järjestelmäkokonaisuuksissa tai yksittäisissä loppu-

käyttäjäkohteissa. Esineiden internet on mahdollistanut näiden kaikkien laitteiden yhdistä-

misen normaalien ja ainutlaatuisten yhteysprotokollien avulla (Jain 2017).  

 

IoT-, Cloud- ja IoT Cloud -palvelujen välillä raja on hyvin häilyvä, ja monesti ne ovatkin 

liitettyinä toisiinsa välillisesti tai välittömästi. Tässä tutkimuksessa keskitytään IoT Cloud -

tuotteisiin. IoT ei välttämättä tarvitse itse Cloud-osaa, joka näkyy kuvassa 1 ylimpänä ker-

roksena. IoT voi siis toimia myös niin sanottuna paikallisena verkkona (local network). 

Cloud tarkoittaa julkisen internetin yli hyödynnettyä palvelua, joka toimii palvelinkeskuk-

sessa. 

 

Kuva 1. Reuna (edge) pitää sisällään kaikki mitta- ja toimilaitteet. Sumu (fog) on paikallinen verkko ja sen 

sisältämä tietoliikenne. Pilvi (cloud) on palveluntarjoajan tietopalvelukeskus, jonne tieto tal-

lennetaan. (Roboticlab 2018) 
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IoT-laitteiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa ja niiden suosio näyttää jatkavan kasvuaan 

lähes eksponentiaalisesti (kuva 3). Laitteiden määrän on ennustettu kasvavan vuodesta 2015 

vuoteen 2025 lähes 4.9-kertaiseksi (Statista 2019). Vuonna 2015 laitteita oli 15.41 miljardia 

kappaletta ja jo vuonna 2018 laitteita oli 23.14 miljardia kappaletta (Statista 2019). IoT:n 

suosion kasvun voi myös havaita LUT Finna -kirjastopalvelun graafisesta esityksestä, josta 

käy ilmi julkaisujen määrän kasvaneen voimakkaasti 2000-luvulle tultaessa (Liite 5). 

 

 

Kuva 2. IoT laitteiden määrä on eksponentiaalisessa kasvussa. IoT laitteita on ollut vuonna 2015 15.41 miljar-

dia, kun vuonna 2018 niitä on jo 23.14 miljardia. (Statista 2019) 
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IoT Cloud voidaan jakaa tämänhetkisen käsityksen pohjalta kolmeen kerrokseen: pilveen 

(cloud), sumuun (fog) ja reunaan (edge) (kuva 1). Pilvikerros on näistä kolmesta määrälli-

sesti pienin kappale. Se on palveluntarjoajan tarjoama suuri palvelinkeskus, joka maksaa 

satoja tuhansia, jopa miljoonia euroja. Pilvikerroksen datakeskuksia on suhteessa hyvin vä-

hän alempien kerrosten laitteisiin verrattuna niiden fyysisen koon1 sekä suuren hinnan 

vuoksi.  

 

Sumu muodostuu paikallisesta verkosta ja paikallisista palvelimista, kuten pöytätietoko-

neista, kannettavista tietokoneista ja reitittimistä. Sumu on yhteydessä pilvikerroksen laittei-

siin erilaisten rajapintojen kautta. Rajapinnalla tarkoitetaan ohjelmointirajapintaa (Applica-

tion Programming Interface, API). Se on ohjelman määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat 

voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoa (MuleSoft A). Tämä mahdollistaa eri kerrosten ja 

laitteiden keskustelun keskenään, vaikka laitteet olisivat eri käyttöjärjestelmä- ja/tai ohjel-

mointikielipohjaisia. API toimii kerrosten ja laitteiden välillä adapterin tavoin, tosin API voi 

suorittaa tiedonkäsittelyä ja laskentaa tiedon välittämisen lisäksi. API:n käytössä pyritään 

REST API -suunnittelun mukaiseen ratkaisuun, eli käyttämään olemassa olevia protokollia 

(MuleSoft B). Sumukerros ja reuna puolestaan kommunikoivat keskenään myös rajapintojen 

välityksellä. Reuna taas sisältää kaikki toimi- ja mittalaitteet, jotka ovat yhteydessä fyysiseen 

maailmaan.  

1.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda käsitys IoT järjestelmien pilvipalvelutarjon-

nasta, eli siis siitä, mikä on IoT Cloud. Selvitys tapahtuu kirjallisuuden sekä aikaisempien 

tutkimusten pohjalta, hyödyntäen myös verkkolähteitä, esimerkiksi suurten IoT Cloud –pal-

veluntarjoajien verkkosivuja. Tavoitteena on myös saada käsitys tämän hetken neljästä suu-

rimmasta IoT Cloud -palveluntarjoajasta ja palveluiden tyypillisistä käyttökohteista, ja näi-

den pohjalta muodostuivat työn tutkimuskysymykset, 

 

Ketkä ovat keskeisimmät IoT cloud -palveluntarjoajat? 

 

 
1 Palvelinkeskus voi olla kooltaan niin suuri, ettei se mahdu 30𝑚2 omakotitalon sisään. 
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Millaisiin käyttökohteisiin tyypilliset cloud-palvelut ovat tarkoitettu palveluntarjo-

ajien mukaan? 

 

Ovatko palvelut standardoituja? 

 

Työn kannalta erittäin merkittäväksi tekijäksi muotoutuu alan nopea kehitys, jonka vuoksi 

tieto voi vanhentua nopeasti ja tilanteet saattavat muuttua jopa päivittäin. Tämän vuoksi tut-

kimus tehdään mahdollisimman uuden tiedon pohjalta, mikä taas aiheuttaa ongelmia tiedon 

luotettavuuden kannalta. 

 

1.2  Työn rajaukset 

Tutkimuksen rajallisen ajan sekä resurssien vuoksi työssä rajataan tutkittavia palveluntarjo-

ajia. Rajaavina tekijöinä käytetään toimittajan yleisyyttä sekä tuloja. Yleisyydellä tarkoite-

taan suurten asiakkaiden määrää, tuloilla taas palveluntarjoajien IoT Cloud -alustan tuotta-

maa tuloa.  

Tulojen luokittelussa ongelmana on tietojen puutteellisuus. Kaikista palveluntarjoajista ei 

ole julkisesti saatavilla yksittäin IoT Cloud -alustan tuottamaa tuloa, vaan se on yleensä il-

moitettu koko Cloud-alustan tulona, josta on hyvin vaikea erottaa IoT:n osuutta sen ollessa 

yksi pieni osa monen toimittajan tuotekokonaisuutta. IBM on sisällyttänyt IoT:n Watson IoT 

-palveluun, Microsoft puolestaan on implementoinut IoT:n osaksi Azure- tuotettaan Azure 

IoT:ksi. Amazon on tehnyt IoT-tuotteestaan osan suurempaa AWS (Amazon Web Services) 

-kokonaisuutta. Tuloksia vääristävät suuret investoinnit, joita yritykset tekevät IoT:hen. Esi-

merkiksi IBM yksistään investoi 3 miljardia US dollaria Watsonin ja IoT:n yhdistämiseen ja 

on lisännyt vielä 200 miljoonaa US dollaria alkuperäiseen suunnitelmaan (IBM 2016). 

Tutkimuksessa ei myöskään syvennytä tarkemmin pilvessä (cloud) ja reunassa (edge) tapah-

tuvaan ohjelmatasoon aiheiden laajuuden vuoksi, tosin näitä olisi hyvä tutkia erikseen 

omassa tutkimuksessaan tulevaisuudessa.  
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2. IOT CLOUD -PALVELUT 

IoT Cloud -palveluilla tarkoitetaan kokonaisuuksia, joissa on kaikki kolme kerrosta jossain 

muodossa. Tähän tarvitaan siis toimilaite, reititin sekä pilvipalvelu. Nämä saattavat olla yh-

dessä laitteessa, jossa on internet-yhteys. Tästä esimerkkinä puhelin, jonka tapauksessa pu-

helin itsessään on toimilaite, internet-yhteys syntyy puhelimen oman antennin ja sisäänra-

kennetun modeemiratkaisun avulla, sekä pilvipalvelu saadaan internetin välityksellä esimer-

kiksi Googlelta. 

2.1 Tyypilliset IoT-arkkitehtuurit 

IoT Cloud nykyisessä muodossaan on ikään kuin työkalukaappi lähes jokaisella palvelun-

tarjoajalla. Käyttöön valitaan suuresta määrästä toimintoja ja ominaisuuksia vain tarpeel-

liseksi katsotut ominaisuudet ja tuotteet. Erilaisista toiminnoista saadaan kasattua jokaiselle 

yritykselle ja yksityishenkilölle yksilöllisesti paras mahdollinen ratkaisu. Tämän voi huo-

mata palveluntarjoajien käyttämistä yhteistyöpalveluista, joita on integroitu palveluun lukui-

sia (Amazon 2018; Google 2018; IBM 2018; Microsoft 2018). Kyseisiä palveluja ovat esi-

merkiksi IBM:n Watson tai Cubiq Analytics Microsoftin Azure IoT-alustaan. 

 

IoT on monikerroksinen kokonaisuus, jossa on monia eri osia, kuten antureita ja osakoko-

naisuuksia, kuten palvelimia. Sen huomataan muuttuvan vaikeammaksi ymmärtää ilman 

mallinnusta tai suunnittelua. Kuvassa 2 on visualisoitu yksinkertainen IoT Cloud -esimerkki. 

Esimerkkitapauksessa on kuvassa 1 esitelty kolmikerroksinen kokonaisuus: pilvi (cloud), 

sumu (fog) ja reuna (edge). Tietokonekuvassa 2 on sumu, joka toimii pilven ja toimilaitteen 

välisenä yhteyslaitteena. Tässä tulee huomata, että laskentaa ja logiikkaa voi olla missä ta-

hansa kolmesta kerroksesta. Pilvi on kuitenkin juuri sen takia suuri keskitetty laitteisto, jolla 

on paljon laskentatehoa, että reunan ja sumun ei ole tarpeellista olla tehokkaita ja kalliita 

komponentteja. Reunan tuottaessa valtavia määriä tietoa pilvi pystyy käsittelemään sitä pa-

remmin Big datan, tekoälyn (AI) ja tiedon louhinnan avulla, jotka ovat niin sanottuja re-

surssi-intensiivisiä, eli resurssitehokkaita toimintoja.  
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Kuva 3.   Kuvassa on kuvattu kolmikerroksinen malli IoT cloud:sta. Punaiset viivat laitteiden ja kerros-

ten välillä kuvaavat tiedon kulkemista. Katkoviivalla on kuvattu reunan, sumun ja pilven rajat. 

Lähemmäksi pilveä mentäessä laskentateho ja tallennustilan määrä kasvaa. Mitä lähempänä 

ollaan reunan toimilaitteita, sitä interaktiivisemmiksi laitteet muuttuvat. Sumukerroksen lait-

teet voivat myös olla erinäisiä toimilaitteita, kuten tietokoneita. Kuvassa puhelin toimii ihmi-

selle käyttöliittymänä järjestelmään. (Kadvany 2018) 

 

 

IoT:n haastavuutena on saada 23.14 miljardia (kuva 3) erilaista laitetta, ja lisäksi toiminnot, 

toimimaan yhdessä tehokkaasti. Toiminnoilla tarkoitetaan esimerkiksi antureiden liittämistä, 

tiedonkäsittelyn lisäämistä tai reitittimien liittämistä osaksi järjestelmää. Tässä tulevat käyt-

töön esimerkiksi API, tekoäly (Ai) ja Big data. API toimii adapterin tavoin muuntaen tiedon 

anturin, reitittimen ja pilven välillä toisilleen ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi aina pyyn-

nöstä riippuen. (Fox et al. 2012) Big datalla taas on De Mauron (2015) mukaan yhä suhteel-

lisen epämääräinen merkitys, ja termiä käytetään eri tilanteissa kuvaamaan eri käsitteitä. 

Madden (2012) kuitenkin määrittelee Big Datan informaatioksi, joka on joko liian suurta, 

liian nopeaa tai liian vaikeaa prosessoitavaksi olemassa olevilla työkaluilla. Hänen mu-

kaansa liian suurella tarkoitetaan jopa petatavuissa mitattavia tietokokoelmia, joita yritykset 

joutuvat yhä enenevissä määrin käsittelemään. Liian nopealla tarkoitetaan sitä, että käsitel-

tävää tietoa ei ole ainoastaan paljon, vaan tämä tieto tulee myös prosessoida erittäin nopeasti. 
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Tästä esimerkkinä toimii verkkosivuilla ilmenevä suoramainonta, jossa tulee tunnistaa, mil-

laisia mainoksia sivulla vieraileville kuluttajille kannattaa näyttää. Liian vaikealla taas tar-

koitetaan tietoa, joka ei joko sovellu olemassa oleviin tiedonkäsittelytyökaluihin, tai jota tu-

lee analysoida tavalla, jota nykyiset menetelmät eivät vielä tarjoa. 

 

IoT ei ole yksiselitteinen, eikä sitä ole yksikäsitteisesti standardoitu (Banafa A. 2016), tosin 

osa IoT:ssa käytetyistä tekniikoista, osista ja tavoista on standardoitu aiemmin. Näistä esi-

merkkinä tietokannat sekä tietoliikenneyhteydet (Postscapes 2019 A). Näkemyksiä siitä, 

mitä IoT ja IoT Cloud ovat tai eivät ole ja mitä ne tarkoittavat on olemassa useita. Hyvänä 

esimerkkinä toimii edellä mainittu kolmikerrosmalli ja vertailukohtana IBM:n työntekijän 

näkemys siitä, minkälainen IoT:n rakenne on hänen mukaansa (kuva 4). 

 

Yksi vaihtoehtoinen mallinäkökulma IoT:hen on kuusiportainen. Sen huippuna nähdään ih-

minen, joka hallitsee koko järjestelmää (kuva 4). Kuvassa 4 seuraavana on kuvattu hallinta-

laite, jolla ihminen pystyy hallitsemaan IoT-ratkaisua eli pääasiassa pilvipalvelua. On myös 

mahdollista suorittaa reunalaitehallintaa, kuten anturin kytkemistä päälle tai pois päältä. 

Reunalaitehallinnan mahdollisuus riippuu täysin siitä, miten ja millaisilla toimilaitteilla IoT-

ratkaisu on toteutettu. Pilvi (cloud) yhdistyy globaalin verkon välityksellä paikalliseen verk-

koon, esimerkiksi koteihin ja teollisuuteen. Kolmiportaisessa mallissa tämä globaali – ja pai-

kallinen verkko on kuvattu sumulla (fog). Paikallinen verkko yhdistää reunan laitteen osaksi 

kokonaisuutta. 
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Kuva 3.  Vaihtoehtoinen näkökulma IoT:hen on kuusiportainen malli. Sen huippuna nähdään ihminen, 

joka hallitsee koko järjestelmää. Seuraavana on kuvattu hallintalaite, jolla pystyy hallitsemaan 

IoT-ratkaisua eli pääasiassa pilvipalvelua. On myös mahdollista suorittaa reunalaitehallintaa. 

Pilvi yhdistyy globaalin verkon välityksellä paikalliseen verkkoon, esimerkiksi koteihin ja 

tehtaisiin. Paikallinen verkko yhdistää reunan laitteen osaksi kokonaisuutta. (Gerber 2018) 

2.2 IoT-palveluntarjoajat 

IoT-palveluja tarjoavia yrityksiä on olemassa yhteensä 152 kappaletta (Postscapes 2019 B). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään Amazonin, Googlen, IBM:n ja Microsoftin tarjoamiin IoT-

ratkaisuihin. Nämä yritykset ovat nykytietämyksen mukaan kilpailun kärkiyrityksiä (Janaki-

ram 2018). Tutkimuksesta pois jätettyjä huomionarvoisia palveluntarjoajia ovat muun mu-

assa Alibaba, Cisco ja Hewlett Packard Enterprise Company (HPE).  

 

Amazon AWS IoT Greengrass ja Microsoft Azure IoT tarjoavat reunaratkaisun (Janakiram 

2018). Reunaratkaisulla tarkoitetaan reunalaitteiden, esimerkiksi anturien, hallintamahdolli-

suuksia. Google Cloud IoT on keskittynyt pilviratkaisuihin, joissa voidaan käsitellä useita 

teratavuja tietoa lähes reaaliaikaisesti. Google on sittemmin tuonut myös oman reunaratkai-

sunsa markkinoille (Google 2019 B). IoT:n nopea kehitys ja kasvu johtuvat pitkälti yritysten 
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suuresta halusta investoida niihin. Varsinkin IBM ja Microsoft ovat ilmoittaneet usean mil-

jardin dollarin investoinneista (IBM 2016; Microsoft 2019 D; TechRepublic 2016). 

2.3 Käyttökohteet 

IoT Cloudilla on laajat sovelluskohteet. Se ei ole tarkoitettu pelkästään esimerkiksi teolli-

suuteen tai kotiharrastelijan harrastusvälineeksi, vaikka sitä voikin hyödyntää myös omissa 

pienissäkin projekteissa. Gubbi et al. (2013) näkevätkin sovellusalueiksi juuri henkilökoh-

taisen kotikäytön sekä yrityskäytön, mutta näiden lisäksi he määrittelevät sovellusalueiksi 

myös apuohjelmat sekä mobiilikäytön.   

 

IoT Cloud:n pääsovelluskohteina näyttävät tällä hetkellä olevan laajat kokonaisuudet, kuten 

maatalous, teollisuus, mittaaminen, seuranta, kodit, sairaalat ja erinäiset rakennukset (Mic-

rosoft 2019 C). Esimerkiksi maataloudessa tutkijat (Jayaraman et al. 2016) ovat hyödyntä-

neet IoT Cloud:ia automatisoidessaan maaperään, lannoitukseen ja kasteluun liittyvän datan 

keräämisen, ja hyödyntäen tätä dataa sadon suorituskyvyn arviointiin, sekä satoennusteiden 

laskemiseen. Teollisuudessa taas IoT Cloud:ia on hyödynnetty merkittävien tietojen, kuten 

energiankulutuksen ja ominaisuustietojen älykkääseen keräämiseen ja käsittelyyn koko pro-

sessin elinkaaren ajaksi (Tao et al. 2014). Älykästä keräystä on hyödynnetty esimerkiksi 

moottoripyörien valmistuksessa, jossa IoT Cloud mahdollisti jokaisen valmistettavan ja ti-

latun osan reaaliaikaisen seurannan, ja antoi asiakkaille mahdollisuuden kustomoida tilattuja 

osiaan kesken tuotantoprosessin (Zhong et al. 2017). Näiden lisäksi terveydenhuollossa IoT 

Cloud:in yhdistäminen kehossa pidettäviin verkkoantureihin on mahdollistanut tehokkaam-

man sairauksien ennustamisen varhaisessa vaiheessa, parantanut hoitomenetelmien yksilöin-

tiä ja diagnoosien tarkkuutta, sekä auttanut vähentämään terveydenhuollon kustannuksia 

(Hassanalieragh et al. 2015).  Sharman, Mahapatran & Sharman (2019) mukaan IoT cloudin 

käyttömahdollisuudet laajenevat jatkuvasti, ja sen avulla pyritäänkin tuomaan uusia ratkai-

suja ihmisten jokapäiväisten toimien helpottamiseksi, esimerkiksi yhdistämällä Internet yhä 

useampiin kodinkoneisiin sekä kulkuneuvoihin.  

 

Liitteissä 1-4 on esitelty taulukkona tutkimukseen valittujen yritysten asiakkaat ja asiakkai-

den IoT Cloud -käyttökohteet. Laajan IoT Cloud:in sovellusalueen vuoksi ratkaisut ovat toi-
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sinaan erilaisia, minkä vuoksi myös IoT:n standardoiminen on hyvin haastavaa. Alan kehit-

tyessä tekniikka ja laitteet muuttuvat jatkuvasti, ja tämän takia onkin äärimmäisen haastavaa 

perustella, mikä olisi IoT:n tai IoT Cloudin tärkein tai paras sovelluskohde. 
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3. CASE-TUTKIMUS 

Case-tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys siitä, miten markkinoiden neljä kohdeyritystä 

itse näkevät, mitä IoT Cloud on, ja miten he hinnoittelevat tuotteensa ja palvelunsa. Lisäksi 

yrityksistä selvitetään perustietoa, esimerkiksi niiden perustamisvuosi sekä työntekijöiden 

määrä. Jokaisen yrityksen tiedot ovat peräisin yrityksen omilta kotisivuilta. 

 

IoT-ytimellä (Core) tarkoitetaan pelkkiä tiedonsiirto- ja käsittelykustannuksia - niin sanottua 

pakollista minimiratkaisua. Minimiratkaisussa ei ole mitään lisättyjä ominaisuuksia, kuten 

esimerkiksi tiedonanalysointia. 

3.1 Amazon AWS IoT 

Alun perin Amazon oli kirjoja myyvä yritys, jonka perusti Jeff Bezos vuonna 1995. Tänä 

päivänä Amazon työllistää vakituisesti yli 250 000 työntekijää ympäri maailmaa. Toiminnan 

laajentamisen seurauksena Amazonista on tullut yksi tämän päivän suurimmista monialayri-

tyksistä. Sen pääkohteita ovat sähköinen kaupankäynti, pilvessä tapahtuva laskenta ja teko-

äly (AI). Amazonilla on monia tuotteita AWS:n ja AWS IoT:n lisäksi, mutta ne eivät ole 

tämän tutkimuksen kohteina. 

 

Amazonin mukaan AWS IoT tarjoaa laitteilleen, kuten antureille, toimilaitteille, sulaute-

tuille järjestelmille ja älykkäille kodinkoneille turvallisen, kaksisuuntaisen kommunikaation. 

Tämä mahdollistaa tiedon tarkastelun, keräämisen, tallentamisen ja analysoinnin monien 

laitteiden osalta. Näiden lisäksi on myös mahdollista luoda ohjelmia, joilla käyttäjä voi hal-

lita laitteita puhelimella tai tabletilla. (Amazon 2019 A) 

 

Amazon tarjoaa AWS IoT palveluitaan, erityisesti laitteisto-ohjelmistoja sekä hallinta- ja 

tietopalveluita koti-, teollisuus- ja kaupalliseen käyttöön. Tavoitteena on Amazonin mukaan 

mahdollistaa turvallinen laitteiden yhdistäminen, tiedon keruu ja paikalliset älykkäät toimin-

not, vaikka internetyhteyttä ei olisikaan saatavilla (Amazon 2019 B). Amazonilla on merkit-

tävän kokoluokan IoT-yritysasiakkaita toiseksi eniten kaikista neljästä yrityksestä (Liitteet 

1-4). On tosin hyvä huomata, että nämä ovat yritysten omilta sivuilta kerättyjä tietoja, joten 

niissä voi olla mahdollisia poikkeamia suuntaan tai toiseen. Taulukossa 1 on esitetty AWS 

IoT:n yhdeksän päätyökalua. 
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Taulukko 1. Amazon AWS IoT tarjoaa yhdeksän päätyökalua, joiden tarkoitus helpottaa IoT-laitteiden ja lai-

tekokonaisuuksien käyttöä. Lyhyt kuvas on käännetty Amazon AWS IoT sivulta. (Amazon 2019 B) 

Palvelun nimi Palvelun lyhyt kuvaus 

Amazon FreeRTOS Mikroprosessoriohjaimien käyttöjärjestelmä, joka 

tekee pienistä, matalan tehon reunalaitteista helppoja 

ohjelmoida, ottaa käyttöön, turvata, yhdistää ja hal-

lita. 

AWS IoT Greengrass Ohjelma, joka mahdollistaa paikallisen laskennan, 

viestinnän, tiedon välimuistin, synkronoinnin ja ko-

neoppimisen käyttöliittymämahdollisuudet yhdiste-

tyille laitteille turvallisesti. 

AWS IoT Core Mahdollistaa laitteiden yhdistämisen helposti, sekä 

turvallisen vuorovaikutuksen pilvisovellusten ja 

muiden laitteiden kanssa. 

AWS IoT Device Management Tarkoituksena luoda laitteiden helppo ja turvallinen 

käyttöönotto ja organisointi, sekä valvoa ja etähallita 

IoT-laitteita. 

AWS IoT Device Defender Valvoo jatkuvasti, sekä tarkastaa IoT- asetukset var-

mistaakseen, etteivät ne poikkea parhaista turvalli-

suuskäytännöistä. 

AWS IoT Things Graph Mahdollistaa erilaisten laitteiden ja pilvipalveluiden 

yhdistämisen IoT-sovelluksiin. 

AWS IoT Analytics Mahdollistaa hienostuneen data-analyysin suurille 

määrille IoT-dataa. 

AWS IoT SiteWise Tekee helpoksi kerätä, koostaa ja etsiä IoT-tietoja te-

ollisuuslaitosten tietokannoista ja käyttää niitä lait-

teiden analysointiin ja prosessin suorituskyvyn arvi-

ointiin. 

AWS IoT Events Tekee helpoksi havaita ja vastata suureen määrään 

IoT-anturitapahtumia. 

 

Kaksi tuotetta yhdeksästä, Amazon FreeRTOS ja AWS IoT Greengrass, ovat tarkoitettu an-

turi- ja toimintopuolelle sumu- tai reuna-alueella (kuva 5). Loput seitsemän tuotetta ovat 
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tarkoitettu yhteys -, hallinta -ja analysointitarkoituksiin. Tuotteet toimivat Amazonin tarjoa-

malla pilvialustalla. 

 

Kuva 4. Amazon AWS IoT -tuotteet lajiteltuna pilvessä toimiviin ja reuna/sumu alueen toimintoihin. Kaksi 

tuotetta yhdeksästä on tarkoitettu anturi- ja toimintapuolelle sumu- tai reuna-alueelle. Tuotteet 

toimivat Amazonin tarjoamalla pilvialustalla.  (Amazon 2019 B) 

 

Amazonin hinnoittelu on aluksi epäselvä kokonaisuus, mutta hinnoittelusivulla on esitetty 

miten hinnat lasketaan, esimerkiksi mikä maksaa ja mikä taas on ilmaista. Esimerkkiä tyy-

pillisestä IoT-järjestelmäkustannuksesta ei kuitenkaan ole annettu, mikä voi johtua järjestel-

mien rakenteiden eroista. Eroavaisuudet, esimerkiksi käytetyt laitteistot, järjestelmien koko-

luokat ja palvelut, aiheuttavat suuria kustannusmuutoksia. Tärkeää on huomata, että tässä 

tapauksessa huomioidaan vain IoT-ytimeen (core) liittyvät maksut. Muita palveluntarjoajan 

palvelumaksuja esimerkissä ei huomioida, joita voi tulla esimerkiksi muista valituista tuot-

teista. 

 

Yhteyksien kohdalla maksettava hinta muodostuu sijainnin sekä käytössä olevien laitteiden 

mukaan (per miljoona minuuttia yhteyttä). Esimerkkinä Amazon antaa yhdelle laitteelle, 

joka sijaitsee itäisessä Yhdysvallassa, (N.Virginia) (taulukko 2) hinnaksi 0.080 dollaria per 

laite per vuosi. Tämä tarkoittaa yksi yhteys kerrottuna 0.08$, jaettuna miljoonalla minuutilla 

yhteyttä kerrottuna 526,600 minuutilla per vuosi (Amazon 2019 C).  Vuosikustannuslas-

kelma on selitetty yhtälön muodossa yhtälössä 1.  

 

[𝑦ℎ𝑡𝑒𝑦𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä]∗𝑈𝑆𝐷

 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖
=

0.08$[𝑦𝑘𝑠𝑖 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑦𝑠]

1000000[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑎 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑦𝑡𝑡ä]
∗ 526600[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎] =

0.042$

𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖
 (1) 
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Taulukko 2. Yhteysmaksut aluekohtaisesti Yhdysvaltain dollareina (Amazon 2019 C). 

 

 

Viestinnästä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa tiedonsiirtoa laitteelta AWS IoT Coreen, mak-

setaan viestien määrän mukaan (per miljoona viestiä). Viestinnästä maksetaan kuukausittain 

kolmen eri luokan mukaan. Ensimmäisessä luokassa voidaan lähettää enintään miljardi vies-

tiä kuussa, toisessa neljä miljardia viestiä ja kolmannessa yli viisi miljardia viestiä (taulukko 

3). Viestejä voidaan vastaanottaa ja lähettää 128 kilotavun (kB) kokoon asti. Viestit mitataan 

viiden kilotavun askelein. Amazonin esimerkin mukaan esimerkiksi kahdeksan kilotavun 

viesti lasketaan kahdeksi viestiksi. (Amazon 2019 C) 

 

Taulukko 3. Viestintämaksut alueittain viestien määrän mukaan. Taulukosta voidaan nähdä mitä enemmän 

käyttää viestintää sitä pienempi maksu per miljardi viestiä (Amazon 2019 C). 

 

 

Amazonin mukaan: ”Laitteen varjo on JSON dokumentti, jota käytetään tallentamaan ja lu-

kemaan laitteen nykyinen tilatieto. Laitteen varjopalvelu ylläpitää varjoa jokaisesta lait-

teesta, joka yhdistetään AWS IoT:hen. Laitteen varjoa voidaan käyttää laitteen tilan asetta-

miseen tai lukemiseen MQTT- tai http-yhteydellä, riippumatta siitä, onko laite yhdistettynä 

internetiin vai ei. Jokainen laite on yksilöllisesti tunnistettavissa sitä vastaavasta nimik-

keestä.” (Amazon 2019 D).  

 

Laitteen varjo- ja rekisteröintitoimissa maksu perustuu operaatioiden määrälle (taulukko 4). 

Amazon mittaa laitteen varjo-operaatiot yhden kilotavun (kB) askeleina tai rekisterin tallen-

nuskokona. Amazonin esimerkin mukaan puolentoista kB:n laitevarjotallennus lasketaan 

kahtena operaationa (Amazon 2019 C). 
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Taulukko 4. Laitteen varjo- ja rekisterimaksut alueittain yhdysvaltain dollareina. Hinta on per miljoonaa toi-

mintoa. (Amazon 2019 C) 

 

 

Hallintamoottori hallitsee tiedonsiirtoa laitteilta Amazonin muihin tiedonkäsittelyalustoihin, 

kuten esimerkiksi AWS S3:een tai Amazon DynamoDB:een. AWS S3 on pilvilaskentapal-

velu, joka tarjoaa objektien tallennusta verkon yli. Amazon DynamoDB taas on NoSQL -

tietokanta, eli siis tietokanta, joka poikkeaa perinteisestä relaatiomallista (SQL). Tiedonsiirto 

voi tapahtua aritmeettisin operaation tai ulkoisin funktion, kuten AWS Lambdan avulla 

(Amazon 2019 C). Hallintamoottorin käyttö lasketaan aina kun sääntö aktivoituu ja toimin-

tojen määrä säännön sisällä on vähintään yksi toiminto per sääntö (Amazon 2019 C). Hin-

noittelu on per miljoonaa aktivoitunutta sääntöä jaettuna per miljoonaa toimintoa suoritet-

tuna. Säännöt ja toiminnot mitataan 5 kilotavun (kB) askelin. Amazonin esimerkin mukaan 

5 kB viesti ja ei toteutettu toiminto lasketaan yhtenä sääntönä ja yhtenä toimintona. Mikäli 

sääntö, joka prosessoi 8 kB viestin ja toimittaa kaksi toimintoa, mitataan siis kahtena sään-

tönä ja neljänä tapahtumana (Amazon 2019 C). Hallintamoottorin alueittaiset maksut ovat 

esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Hallintamoottorin maksut alueittain jaettuna sääntöihin ja toimintoihin yhdysvaltain dollareina. 

(Amazon 2019 C) 

 

 

Amazon tarjoaa ilmaiseksi (AWS Free Tier With AWS IoT Core) 

• 2 250 000 minuuttia yhteyttä 

• 500 000 viestiä 

• 225 000 Rekisteri- tai laitteen varjo-operaatiota 

• 250 000 sääntöä aktivoiduksi ja 250 000 toteutettua toimintoa 

(Amazon 2019 C). 
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3.2 Google Cloud IoT 

Larry Page ja Sergey Brian perustivat Googlen vuonna 1995 Stanfordin yliopistossa. Alun 

perin he loivat Backrub -hakukoneen, joka myöhemmin nimettiin Googleksi. Googlesta tuli 

virallisesti yritys syyskuussa 1998. Google on kasvanut noista ajoista monikansalliseksi yh-

tiöksi, joka nykyisin työllistää yli 60 000 työntekijää yli 50 eri maassa. (Google 2019 C) 

  

Google tarjoaa IoT palveluja älykkäinä ratkaisuina, joilla voidaan edistää yrityksen liiketoi-

mintaa parantamalla sen ketteryyttä ja päätöksentekoa. Tämä pohjautuu IoT:lla saatavaan 

reaaliaikaiseen tietoon, jota voidaan analysoida erinäisin menetelmin esimerkiksi seuraa-

malla laiterikkojen tapahtumataajuutta ajan suhteen. Google tarjoaa nykyisin myös reuna-

ratkaisun, sen kilpailijoiden, Amazonin ja Microsoftin tavoin. IoT:n tavoitteena on Googlen 

mukaan parantaa suoritustehokkuutta, hyödyntäen Googlen IoT alustaa. Google myös mai-

nitsee älykkään sijaintiratkaisun hyödyntäen Google Mapsia ja IoT:ta. (Google 2019 B) 

Googlen näkemys IoT rakenteesta on kuvattu kuvassa 6. Google kuvaa IoT -rakennetta ne-

likerroksisena kokonaisuutena, jossa vasemmalta oikealle luettaessa ensimmäisinä ovat an-

turit ja mittalaitteet, seuraavana Googlen reunaratkaisu, joka kommunikoi pilven kanssa, ja 

viimeisenä datan käyttö. 

 

Googlen verkkosivuilla on myös neljä esimerkkikäyttökohdetta IoT:lle. Ensimmäinen on 

ennakoiva ylläpito, jonka tarkoituksena on automaattisesti ennustaa, milloin tarvitaan mah-

dollisesti huoltotoimia, tehokkuuden optimointia reaaliajassa, sekä laitteen tilan ja sijainnin 

seurantaa. Toisena esimerkkinä mainitaan reaaliaikainen varojen seuranta, jonka tarkoituk-

sena on saada mahdollisimman hyvä ennustettavuus esimerkiksi laitteen tilasta ja paikasta 

kerätyn tiedon pohjalta. Kolmantena mainitaan logistiikka ja toimitusketjunhallinta, ja nel-

jäntenä älykkäät kaupungit sekä rakennukset. Tarkoituksena on optimoida älykäs automaatio 

koko kodissa, rakennuksissa tai kaupungeissa. (Google 2019 B) Googlella on merkittävän 

kokoluokan IoT yritysasiakkaita vähiten kaikista neljästä yrityksestä (Liitteet 1-4 liitteissä 

IoT yritysten asiakkaat listattuna). On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä ovat yritysten 

omilta sivuilta kerättyjä tietoja, joten niiden luotettavuuteen tulee suhtautua kriittisesti. 
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Kuva 6. Google kuvaa IoT rakennetta neljä kerroksisena kokonaisuutena, jossa vasemmalta oikealle luettaessa 

ensimmäisenä tulee anturit ja mittalaitteet, seuraavana Googlen reuna ratkaisu joka kommu-

nikoi pilven kanssa, joka tulee kolmantena ja neljäntenä on datan käyttö. (Google 2019 B) 

 

Googlen hinnoittelu on kuvattu sivuilla lyhyesti, mutta selvästi. Google hinnoittelee käyte-

tyn liikenteen mukaan. Hinnoissa on neljä eri porrasta, joista ensimmäinen on 250 MB asti, 

toinen 250 MB:stä 250 GB asti, kolmas 250GB:stä 5 TB asti ja neljäs 5 TB tai enemmän 

(taulukko 6). Mitä enemmän liikennettä, sitä pienempi maksu per MB. Google myös veloit-

taa aina vähintään 1024 tavusta (taulukko 6). (Google 2019 A). Huomioidut kustannukset 

ovat ainoastaan IoT:n ydin(Core)kustannuksia, ja muita mahdollisia kustannuksia voi tulla 

muista palveluntarjoajan palveluista. Google vähentää käytetystä tiedonsiirrosta ilmaiseksi 

tarjoamansa osuuden, jolloin yritys saa jokaisesta laskusta 250 MB tason mukaisen alennuk-

sen. 

 

Taulukko 6. Google hinnoittelee käytetyn liikenteen mukaan. Hinnoissa on neljä eri porrasta, josta ensimmäi-

nen on 250 MB:hen asti, toinen 250 MB:stä 250 GB:hen asti, kolmas 250 GB:stä 5 TB:hen 

asti ja neljäs 5 TB:stä ja yli. Hinnat ovat Yhdysvaltojen dollareina.  (Google 2019 A) 
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3.3 IBM Watson IoT 

IBM on kasvanut pienestä yrityksestä suureksi monikansalliseksi yhtiöksi, joka työllistää yli 

400 000 työntekijää ympäri maailman (IBM 2019 C). IBM on toiminut jo yli vuosisadan, 

tosin heidän mielestään ensimmäinen merkittävä tapahtuma yrityksen kannalta tapahtui 

vasta vuonna 1928. Tällä yritys viittaa niin sanottuun reikäkorttiin, eli ”The punch cardiin” 

”The punch cardeilla”  tarkoitetaan kyseisen ajan reiällisiä ohjelmakortteja, joita koneet lu-

kivat ja suorittivat toimintoja korttien sisältämää informaatiota hyödyntäen (IBM 2019 D).  

 

IBM:n sivuilta löytyy kaksi erilaista hinnoittelua, jotka eroavat toisistaan ainoastaan hinnan 

osalta (taulukko 7, taulukko 8). Kustannuksissa on suuri ero kahden eri hintataulukon perus-

teella taulukon 7 alkaessa 500 dollarista, kun taas taulukko 8 alkaa ilmaisesta. Myös kor-

keimmassa hinnassa on eroa taulukoiden välillä, sillä taulukossa 7 kallein palvelu alkaa 1000 

dollarista (taulukko 7), kun taas taulukossa 8, 8000 dollarista. Taulukon hinnasto sisällyttää 

taulukon 8 hinnaston Platform connectionin ja analytics servicen, mutta ei mainitse mahdol-

lisista anturirajoitteista tai tiedonkäsittelyrajoitteista. Selkein ero hintataulukoiden välillä on 

se, että taulukon 8 tuotteiden nimeen on lisätty Watson, joka on IBM:n suuri tuotekoko-

naisuus. Taulukon 7 hinnaston hinnoista puuttuu arvonlisävero, mikä on merkitty kuvan ala-

reunaan pienellä. Vertailukohtana Amazon ilmoittaa hinnastot arvonlisäverollisina.  

 

Taulukko 7. IBM jakaa tuotteet kolmeen eri hintaluokkaan toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien mukaan kal-

leimman ollessa 1000$ kuussa ja halvimman 500$ kuussa, johon ei sisälly mahdollinen arvo-

lisävero. Hinnan yksikkönä on Yhdysvaltain dollari. (IBM 2019 A) 
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Taulukko 8. IBM jakaa tässä eri tavalla kolmeen eri hintaluokkaan kuin taulukossa 7. Tässä on ilmainen vaih-

toehto, mutta hinnat kasvavat korkeammiksi. Edullisimman maksullisen version ollessa 2500$ ja kalleimman 

8000$. (IBM 2019 B) 

 

PLAN FEATURES 

 

PRICING 

Lite Includes up to 500 registered devices, and 

a maximum of 200 MB of each data metric 

Maximum of 500 registered devices 

Maximum of 500 application bindings 

Maximum of 200 MB of each of data ex-

changed, data analyzed and edge data an-

alysed 

Free 

Watson IoT Platform 

Connection And Ana-

lytics Service Capacity 

Level 1 

IBM Watson IoT Platform (Connection 

Service and Analytics Service) is a ready-

to-run, pre-integrated SaaS managed ser-

vice IoT platform with capabilities in con-

nectivity, data management and advanced 

analytics 

Capacity Level 1 includes 5,000 sensor 

devices and 1 million analytics events 

$2,500.00 USD / 

Plan 

Watson IoT Platform 

Connection And Ana-

lytics Service Capacity 

Level 2 

IBM Watson IoT Platform (Connection 

Service and Analytics Service) is a ready-

to-run, pre-integrated SaaS managed ser-

vice IoT platform with capabilities in con-

nectivity, data management and advanced 

analytics 

Capacity Level 2 includes 25,000 sensor 

devices and 5 million analytics events 

$8,000.00 USD / 

Plan 
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IBM:n omilta kotisivuilta löytyy paljon tietoa, mutta halutun tiedon löytäminen suuren tie-

tomäärän seasta voi osoittautua haasteelliseksi. Esimerkiksi hinnoittelun selvittäminen on 

tehty hankalaksi. Tiedon löytämisen vaikeus onkin huomattavasti suurempaa kuin esimer-

kiksi Amazonin tai Googlen sivustoilta. Sivuilla kehotetaan useasti ottamaan yhteyttä suo-

raan IBM:ään tarjouslaskelmaa varten. IBM:llä on merkittävän kokoluokan IoT -yritysasi-

akkaita kolmanneksi eniten kaikista neljästä yrityksestä (Liitteet 1-4 yrityksien asiakasyri-

tykset taulukoituna). 

3.4 Microsoft Azure IoT 

Vuonna 1975 muuan Bill Gates perusti Microsoftin. Noin kuusi vuotta myöhemmin vuonna 

1981 IBM esitteli henkilökohtaisen tietokoneen (PC), joka käytti 16-bittistä Microsoftin 

MS-DOS 1.0 käyttöjärjestelmää. Tästä eteenpäin Microsoft on kasvanut räjähdysmäisesti, 

ja tänä päivänä Microsoft työllistääkin 134 944 työntekijää ympäri maailman. (Microsoft 

2019 B) 

 

Microsoftin IoT -sivuilla korostetaan teollisuutta, liikkumista, älykkäitä tiloja, jälleenmyyn-

tiä, terveydenhuoltoa sekä luonnonvaroja (Microsoft 2019 C). Microsoft siis panostaakin 

selkeästi suuriin kokonaisuuksiin, tosin Julia Whiten mukaan Microsoft tulee investoimaan 

viisi miljardia dollaria IoT:hen jotta jokainen asiakas voisi laajentaa liiketoimintaansa laa-

jemmaksi kokonaisuudeksi (Microsoft 2019 D). Microsoftilla on merkittävän kokoluokan 

IoT yritysasiakkaita eniten kaikista neljästä yrityksestä (Liitteet 1-4). 

 

Kuvassa 7 on esitetty Microsoftin näkemys IoT:n ydin (Core) rakenteesta. Kuvan vasem-

massa reunassa on käyttäjän käyttöliittymät, esimerkiksi älypuhelin tai tietokone. Keskellä 

on kuvattuna Microsoftin IoT -alusta ja -palvelut. Oikeassa reunassa on kolmannen osapuo-

len toteutukset, IoT laitteet ja esimerkiksi kielen ymmärtäminen. 

 

Kuvan 7 kohdat 1-5 avattuna: 

1. Käyttäjä käyttää käyttöliittymää, kirjautuu IoT palveluun tai käyttää palvelua, joka 

hyödyntää IoT:ta 

2. Käyttäjä käyttää äänikomentoja 

3. Käyttäjän pyyntö ohjataan kolmannen osapuolen palveluun, millä on oikeus IoT lai-

teverkkoon 
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4. Käyttäjälle palautetaan lopputulokset, joita komento sai aikaan 

5. Sovellus kerää erilaisia tietoja esimerkiksi suorituskyvystä 

(Microsoft 2019 E). 

 

 

Kuva 7. Esitetty Microsoftin näkemys IoT ydin (Core) rakenteesta. Kuvan vasemmassa reunassa on käyttäjän 

käyttöliittymät esimerkiksi älypuhelin tai tietokone. Keskellä on kuvattuna Microsoftin IoT 

alusta ja palvelut. Oikeassa reunassa on kolmannen osapuolen toteutukset, IoT laitteet ja esi-

merkiksi kielen ymmärtäminen. (Microsoft 2019 E) 

 

Kuvassa 8 on kuvattuna laajempi kokonaisuus kuvan 7 järjestelmästä. Laajennettu kuva si-

sältää erilaisia alijärjestelmiä, kuten IoT -reunalaitteet ja koneoppimisen. IoT on laaja koko-

naisuus, joka esitetään usein kuvan 7 tavoin, mutta todellisuus on lähempänä kuvan 8 koko-

naisuutta. Tässäkin tapauksessa kokonaisuus jaetaan kolmeen eri osioon: asioihin (things),  

oivalluksiin/käsityksiin (insights) ja toimintoihin (actions). Tämän päälle on laitettu vielä 

kolme erillistä kerrosta: turvallisuus (security), asettelu (deployment) sekä korkea saatavuus 

ja onnettomuudesta palautuminen (high availability and disaster recovery). 
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Kuva 5. Microsoftin IoT kokonaisuus graafisesti kuvattuna. (Microsoft 2019 F) 

 

Microsoft tarjoaa kolme erilaista kategoriaa laskutuksessa: perustaso, vakiotaso ja provisio. 

Nämä jakautuvat osiin siten, että perus- ja vakiotasot jakautuvat vielä eri hintakategorioihin, 

kun taas provisio on vain yksi kategoria itsessään (taulukot 9, 10 ja 11). Perustasossa on 

tyypit B1, B2 ja B3, joiden hinnat per kuukausi ovat 10$, 50$ ja 500$, B1 tason ollessa 

edullisin ja B3 kallein. Tosin luokan kasvu lisää myös päivittäisten sallittujen viestien koko-

naismäärää (Taulukko 9). Vakiotaso on jaettu neljään eri ryhmään: ilmaiseen, S1:een, S2:een 

ja S3:een (Taulukko 10). Hinta nousee kuukausitasolla numeron kasvaessa. Perustasossa on 

vähemmän ominaisuuksia kuin vakiotasossa, mutta vakiotaso on hieman kalliimpi lisättyjen 

ominaisuuksien vuoksi (Taulukot 9, 10, ja 11). Vakiotasossa on hyvä huomata, että ilmainen 

versio sisältää erittäin pienen viestin koon verrattuna vakiotason muihin hintaluokkiin, sekä 

perustason viestin koko on suurempi (Taulukot 9 ja 10). Provisiohinnoittelu koostuu viestien 

käytön mukaan 0.10$ per 1000 operaatiota (Taulukko 11). Perustason Microsoft jakaa kol-

meen eri ryhmään viestien kokonaismäärän mukaan, josta laskutetaan kuukausittain kiinteä 

summa (taulukko 9). 
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Taulukko 9. Perustaso (Microsoft 2019 A). 

 

Tyyppi Hinta per kappale 

(per kuukausi) 

Viestien kokonais-

määrä päivässä 

Viestin koon mitta 

B1 10$ 400 000 4 kB 

B2 50$ 6 000 000 4 kB 

B3 500$ 300 000 000 4 kB 

 

 

Microsoft jakaa viestien käyttömäärän mukaan vakiotason vielä neljään eri luokkaan, josta 

veloitetaan kiinteä summa kuukausittain (taulukko 10). Viestien määrä päivittäin, sekä nii-

den enimmäispituus ovat rajoitettuja. 

 

Taulukko 10. Vakiotaso (Microsoft 2019 A.) 

 

Tyyppi Hinta per kappale 

(per kuukais) 

Viestien kokonais 

määrä päivässä 

Viestin koon mitta 

Ilmainen Ilmainen 8000 0.5 kB 

S1 25$ 400 000 4 kB 

S2 250$ 6 000 000 4 kB 

S3 2 500$ 300 000 000 4 kB 

 

 

Microsoft jakaa tuotteensa perus- ja vakiotasoihin. Tuotteiden ominaisuudet määräytyvät ta-

son mukaan (taulukko 11). Näiden lisäksi Microsoftilla on käytössä provisiohinnoittelu, joka 

veloittaa käytön mukaan 0.10$ per 1000 operaatiota. 

 

 

Taulukko 11. Provisiohinnoittelu (Microsoft 2019 A). 

 

Ominaisuus / Feature Perus / Basic Vakio / Standard 

Laitteelta pilveen telemetria (Device-to-cloud 

telemetry) 

✓ ✓ 

Laite kohtainen identiteetti (Per-device identity) ✓ ✓ 
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Viestin reititys, tapahtuma verkko integraatio 

(Message Routing, Event Grid Integration) 

✓ ✓ 

http, AMQP, MQTT protokollat (HTTP, 

AMQP, MQTT Protocols) 

✓ ✓ 

DPS tuki (DPS Support) ✓ ✓ 

Seuranta ja diagnostiikka (Monitoring and 

diagnostics) 

✓ ✓ 

Laitelähetykset (Device StreamsPREVIEW)  ✓ 

Pilvestä laitteelle viestintä (Cloud-to-device 

messaging) 

 ✓ 

Laitehallinta, laitteen kaksoiskäyttö (Device 

Twin), moduulin kaksoiskäyttö (Module Twin) 

 ✓ 

IoT reuna (IoT Edge)  ✓ 
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4. POHDINTOJA 

Tämän kappaleen tarkoituksena on pohtia vapaammin ja enemmän yleisellä tasolla, mitä IoT 

sisältää, mikä se on, mitä se tarjoaa, sekä sen synnyttämiä mahdollisuuksia, mutta myös uh-

kia. Pohdinta perustuu tähän tutkimukseen sekä tutkimuksen aikana kerättyyn tietoon, ja se 

kulkee käsi kädessä aikaisempien aiheeseen liittyvien tutkimusten kanssa. 

 

IoT on ollut viime vuosina kovassa kasvussa, eikä kasvulle näy loppua ainakaan vielä (Liite 

6). Nopea kehitys voi olla hyvä asia, mutta usein turvallisuuskysymykset jäävät kehityksen 

keskellä puolitiehen, eikä mahdollisia uhkia varten varauduta tarvittavalla tasolla. Sharma et 

al. (2019) ottavat kantaa IoT:hen liittyviin turvallisuuskysymyksiin, ja heidän mukaansa IoT 

-järjestelmien turvallisuus muodostuu monen tekijän summana. He näkevät järjestelmiin liit-

tyvinä riskitekijöinä IoT:n haavoittuvuuden ja altistumisen ulkoisille riskitekijöille, kuten 

järjestelmiin kohdistuville hyökkäyksille, ja suojautuminen näitä vastaan onkin avainase-

massa järjestelmien turvallisuuden kannalta. Tämän lisäksi myös langattomassa verkossa 

liikkuva tieto, anturit ympäriinsä, sumun solmupisteet (nodet) ja pilven käyttö voivat aiheut-

taa monenlaisia turvallisuuskysymyksiä varsinkin tietosuojan ja yksityisyyden osalta. On-

gelmaksi muodostuukin tulevaisuudessa se, miten voidaan varmistaa, ettei tieto joudu vää-

riin käsiin, sitä ei käytetä väärin eikä kerätä luvatta. 

 

Älykkäissä rakennuksissa seurataan rakennusta, mutta samanaikaisesti on mahdollista seu-

rata jopa yksittäisiä käyttäjiä. Oikein käytettynä IoT tuo tehokkuutta ja helppoutta jokapäi-

väiseen elämään, mutta miten voidaan taata turvallisuus ja turvallinen käyttö? Mahdollinen 

turvallisuuden parannuskeino voisi olla paikallinen IoT järjestelmä, jota ei ole kytketty mil-

lään tavalla julkiseen internetiin. Tällöin IoT -järjestelmään pääseminen siihen ei-oikeute-

tuilta käyttäjiltä olisi vaikeampaa suoran yhteyden puuttuessa. 

 

Pilviratkaisujen kehittyminen, kuten tekoäly, koneoppiminen ja Big data aiheuttavat myös 

omalta osaltaan hyviä, sekä huonoja lopputulemia. Kehityksen myötä esimerkiksi monimut-

kaiset toiminnot voidaan jatkossa opettaa tietokoneille nopeasti, ja kone voi jopa tarvittaessa 

opettaa itseään. Päällimmäisenä tarkoituksena on ihmisen tekemän työn vähentäminen ja 

helpottaminen kustannustehokkaasti, mutta etenkin tekoälyn kehittymisen myötä haasteel-

liseksi tulee myös sopivien rajojen löytäminen etenkin koneiden itseoppimisen kohdalla. 

Matrix-elokuvasarja tarjoaakin tästä erittäin pitkälle viedyn esimerkin, mutta se saa myös 
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pohtimaan juurikin sitä, onko koneen mahdollista oppia asioita liikaa siihen pisteeseen asti, 

että koneesta tulee ongelma ihmiselle, tai muulle ympäröivälle maailmalle. 
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5. YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä selvitys IoT -palveluista vuonna 2018. Tarkoituksena oli 

selvittää neljä suurinta palveluntarjoajaa ja tyypillisiä IoT Cloud -käyttökohteita palvelun-

tarjoajien mukaan. Samalla haluttiin tietää, ovatko palvelut standardoituja, ja mitä eroa on 

IoT:lla, cloud:illa ja IoT cloud:illa. Selvitys tapahtui kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Case-

tutkimuksessa perehdyttiin syvällisemmin neljään suurimpaan palveluntarjoajaan. 

 

Neljä suurinta palveluntarjoajaa tällä hetkellä ovat Amazon, Google, IBM ja Microsoft. Mo-

net palveluntarjoajat ovat liittäneet IoT:n osaksi muita cloud-palveluita, kuten Amazon AWS 

IoT, Google Cloud IoT, IBM Watson IoT ja Microsoft Azure IoT. Nämä kaikki alustat ovat 

yritysten verkkopohjaisia tuotteita, joihin on lisätty osaksi IoT. Tämän vuoksi on vaikea ero-

tella yrityksien IoT:n osuutta. IoT:sta on muodostunut lähes kaikille palvelun tarjoajille työ-

kalu muiden joukossa. Cloud alustalta valitaan tarvittavat osat, joilla haluttu kokonaisuus 

saadaan ainakin periaatteessa toimimaan halutulla tavalla. Osa näistä osista on standardi-

soitu, kuten tietokannat ja REST API:t, mutta kokonaisuutta kuitenkaan ei ole standartoitu 

sen monimuotoisuuden ja jatkuvan nopean kehityksen vuoksi. Tämän vuoksi IoT on seka-

lainen kokonaisuus, missä kaikki osapuolet pelaavat omilla säännöillään, mutta samanaikai-

sesti kuitenkin samoilla säännöillä. Osia muokataan jatkuvasti erilaisiin käyttökohteisiin pa-

remmin soveltuviksi, mikä taas puolestaan aiheuttaa lisää muokkaamista monissa muissa 

komponentissa. 

 

IoT:n pääkäyttökohteita ovat älykkäät rakennukset, teollisuus, infrastruktuuri, myynti ja seu-

ranta (Liitteet 1-4). Näissä kaikissa taustalla ovat valtavat määrät tiedonkäsittelyä ja tiedon 

analysointia, jota ei erikseen otettu huomioon tässä tutkimuksessa. Hieman yllätyksenä tuli 

IoT laitteiden valtava määrä (23.14 miljardia laitetta) (2018) (Statista 2019) ja ennustettu 

kasvu. Vuonna 2025 on arvioitu olevan 75.44 miljardia IoT laitetta (Statista 2019). IoT:n 

tila on jatkuvassa muutoksessa ja tilanne muuttuukin jopa päivittäisellä tasolla. Tämänhet-

kisen tiedon pohjalta IoT näyttäisi jatkavan kasvuaan. 

 

IoT-ratkaisuja vertaillessa Amazon, Google ja Microsoft ovat tuoneet markkinoille omat 

reunaratkaisunsa, kun taas puolestaan IBM ei ainakaan sivuillaan mainitse kyseisestä omi-

naisuudesta mitään. Asiakasmääriä tarkastellessa yritysten suuruusjärjestys on Microsoft, 
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Amazon, IBM ja Google, tosin tähän tulee suhtautua kriittisesti, sillä asiakastiedot ovat ke-

rätty yritysten omilta kotisivuilta, joissa ei välttämättä mainita kaikkia yritysten asiakkaita. 

Hinnoittelun puolesta on mahdotonta sanoa, kenen tarjoama on laadukkain hinta-laatu suh-

teeltaan. Tämän selvittämiseksi tulisi toteutttaa esimerkiksi IoT-kokonaisuuteen liittyvä testi 

kohdeyritykseen, josta saisi perustiedot, joiden pohjalta taas voisi laskea tarkan kustannus-

arvion. 

 

Nykyisen tiedon perusteella IoT tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään sen mahdol-

listaman tiedonkeruun, sekä jatkuvasti lisääntyvien käyttökohteiden vuoksi. Tiedon avulla 

yritykset voivat saada paremman kuvan toiminnastaan, mikä puolestaan mahdollistaa yritys-

ten kasvun kustannustehokkaasti. Lisääntyvät käyttökohteet taas tarjoavat IoT cloudille, ja 

tätä kautta yrityksille uusia mahdollisuuksia laajentaa palveluitaan, sekä tuoda IoT cloudia 

jatkuvasti lähemmäs ihmisten päivittäisiä toimintoja. Vaikeaa on kuitenkin arvioida, miten 

IoT kustannukset tulevat käyttäytymään, sillä tietoanalyysit ja tekoäly ovat myös kehitty-

vässä vaiheessa, ja näiden seuraaminen tarjoaisikin lisää tutkimusmahdollisuuksia myös tu-

levaisuudessa. Kaiken kaikkiaan IoT muuttuu nopeasti, ja tämän onkin voinut havaita esi-

merkiksi tätä tutkimusta tehdessä. Esimerkiksi Googlella ei ollut tutkimuksen alkaessa omaa 

reunaratkaisua, mutta tutkimuksen ollessa loppupuolellaan on Google julkaissut oman ver-

sionsa asiasta.  
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Liite 1: Lähteet: https://aws.amazon.com/iot/, https://aws.amazon.com/solutions/case-stu-
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Liite 2: Lähde: https://cloud.google.com/customers/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3: Lähde: https://www.ibm.com/internet-of-things ja https://www.ibm.com/internet-

of-things/explore-iot/buildings/buildings-case-studies 
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Liite 4: Lähde: https://azure.microsoft.com/en-us/case-studies/?service=iot-edge|iot-hub 
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Liite 5: Lähde: https://wilma.finna.fi/lut/Primo/Search?limit=100&lookfor=inter-

net+of+things&type=AllFields& 

 
 

 

Liite 6: IoT cloudista julkaistujen tutkimusten määrän kasvu 
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