
Pilvisiirtymä vaatii johtajuutta
Valtio Expo 2021



19 
vuotta liiketoimintaa

700+ 
goforelaista

78.0 MEUR 
liikevaihto 2020

10 toimipistettä
Euroopassa

Meistä

Gofore on kokonaisvaltainen
digitaalisen muutoksen
kumppani. 

Kehityksen suunnannäyttäjänä 
pysyminen vaatii nopeutta sekä 
uudistumis- ja kilpailukykyä. 
Tästä meillä on vahvaa näyttöä jo 
pian 20 vuoden ajalta.
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Julkipilvialustat oikein 
hyödynnettyinä, tarjoavat 
joustavan ja turvallisen 
vaihtoehdon digitaalisten 
palveluiden tuotantoon.

Hyvin valmisteltu siirtymä 
takaa onnistuneen 
lopputuloksen.



• Pääpalvelumalleja on kolme:
- Infrastruktuuri palveluna | Infrastructure as a Service 

(IaaS)
- Ohjelmistoalusta palveluna | Platform as a Service (PaaS, 

Serverless)
- Ohjelmisto palveluna | Software as a Service (SaaS)

• Markkinasta on tunnistettavissa kolme johtavaa 
pilvialustaa:

- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)

• SaaS-palveluita löytyy satoja erilaisia
- Suuressa osassa toteutuu pilven lupaus turvallisuudesta, 

pay-as-you-go mallista sekä skaalautuvuudesta

Pilvialustat ja -palvelut



Hyödynnä rohkeasti – modernit teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia

Johda toiminnan jatkuvaa uudistumista kyvykkyyksien ja kulttuurin kautta

Luo vankka ja 
turvallinen pohja

Tuota, ylläpidä 
ja paranna

Luo visio, määritä 
strategia

Toteuta 
muutos,
uudista



Visio ja strategia

Visio luo suunnan ja strategia askeleet

Luo visio, määritä strategia

Kirkasta nykytila ja tavoitteet 
pilvipalveluiden osalta 
tuloksellisen muutoksen 
aikaansaamiseksi.



Pilviperustan luominen

Turvallinen ja vankka perusta onnistumisen mahdollistajana

Toteuta muutos, uudistu

Pilviperusta varmistaa turvallisen, 
skaalautuvan ja hallittavan pohjan. 
Tilirakenteet, käyttäjienhallinta 
sekä toimivat verkkoyhteydet 
varmistavat sujuvan toiminnan.



Migraatio ja hallinnointi

Pilvi mahdollistaa, mutta ei sovi kaikkeen

Suunnittele - toteuta

Osaava kumppani auttaa toimivan
migraatiosuunnitelman
muodostamisessa. PaaS 
palveluiden hyödyntäminen
vähentää ylläpidon taakkaa.

Hallintamalli varmistaa pilven
arvon tuoton.



Gofore – tukea ja osaamista pilvipolun joka vaiheeseen

Visio ja strategia:

Kirkasta nykytila ja
tavoitteet
pilvipalveluiden osalta
tuloksellisen
muutoksen
aikaansaamiseksi.

Pilviperusta:

Perusta kuntoon – takaa
vankan pohjan uusien
järjestelmien luontiin sekä
turvallisen alustan
migraatioille

Migraatio ja hallinta:

Vie pilveen se, mikä sinne
luontevasti ja järkevästi
soveltuu. Hyödynnä
palveluita.

Hallinnoi järkevästi.



“Miksi” ja nykytila

Kaikki mukaan

Selkeät tavoitteet ja tiekartta

Ketterän tekemisen ja suunnitelmallisuuden 
tasapaino

Jatkuva parantaminen

Onnistumisen avaimet



Kiitos – Anna meidän auttaa pilvimatkallasi!

Jussi Puustinen

Head of Cloud and 
Continuous Services

jussi.puustinen@gofore.com

Katso lisää:

www.gofore.com/pilvi

http://www.gofore.com/pilvi
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