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Utilizing cloud computing as a computing paradigm is becoming more and 
more common, but utilizing cloud comes with certain issues, such as increasing 
latency and distance. Fog computing is new computing paradigm, which can be 
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1 JOHDANTO 

Pilvilaskenta on laskentaparadigma, jossa tietojenkäsittelyresurssit ovat 
keskitetty pilvipalvelimille ja ne tarjotaan palveluina internetin ylitse (Armbrust 
ym., 2010). Pilvilaskennan hyödyntäminen tietojenkäsittelyssä yleistyy kovaa 
tahtia ja siitä suurta etua saavat varsinkin yritykset, joille pilvilaskenta tarjoaa 
huomattavia säästöjä informaatioteknologiaa koskevissa investoinneissa (Arm-
brust ym., 2010). IDCn ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä yli 90%:ia 
yrityksistä käyttää pilvipalveluita toiminnassaan sekä yritysten pilvipalveluihin 
jakaman datan määrä tulee kaksinkertaistumaan nykyisestä (IDC, 2017). Ky-
syntää pilvilaskennalle lisää myös kovaa tahtia kasvava esineiden internet, 
jonka myötä Ciscon arvion mukaan internetiin tullaan kytkemään vuoteen 2020 
mennessä yli 50 miljardia laitetta (Cisco, 2015). Pilvilaskenta ei kuitenkaan ole 
aivan ongelmaton tapa toteuttaa tietojenkäsittelyä. Kasvavan datamäärän 
myötä tietoliikenne hidastuu, maantieteellisen keskittämisen myötä etäisyydet 
kasvavat ja datan keskittäminen aiheuttaa ongelmia myös tietoturvalle (Cisco, 
2015). Jotta pilvipalvelut kykenisivät jatkossa vastaamaan kasvavaan kysyntään 
on tärkeää, että pilvilaskennan ongelmia pystytään ratkaisemaan (Datta, Bonnet, 
Haerri, 2015). Sumulaskenta on uusi laskentaparadigma jonka avulla pilvilas-
kentaa voidaan laajentaa lähemmäksi verkon reunaa, sillä sumulaskentaa suo-
rittavat laitteet sijaitsevat keskitetyn pilven sijasta verkon reunalla lähempänä 
päätelaitteita (Bonomi ym, 2012). Ominaisuuksiensa, kuten sijainti verkon reu-
nalla ja maantieteellinen hajautuneisuus, ansiosta sumulaskenta on hyvin ase-
moitu tukemaan pilvilaskentaa ja täydentämään pilvilaskentaa hyödyntäviä 
järjestelmiä (Datta ym., 2015). Jotta voidaan arvioida mitä pilvilaskennan on-
gelmia sumulaskennalla voidaan ratkaista ja millaisia mahdollisuuksia sumu-
laskennan hyödyntäminen tarjoaa, on syytä eritellä pilvilaskennan ongelmia ja 
sumulaskennan mahdollisuuksia. 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on löytää ja koota 
yhteen tieteellisen kirjallisuuden pohjalta, ongelmia joita pilvilaskentaan sisäl-
tyy, sekä mahdollisuuksia joita sumulaskenta ratkaisuiksi näihin ongelmiin tar-
joaa. Tämän tavoitteen johdosta tutkielmalle  on asetettu tutkimus-
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kysymykseksi: 
 

 Mitä mahdollisuuksia sumulaskenta tarjoaa pilvilaskennan ongel-
miin? 

 
Jotta voidaan koota yhteen, sekä eritellä ja analysoida näitä ongelmia ja mah-
dollisuuksia täytyy pilvilaskenta ja sumulaskenta määritellä ensin käsitteinä. 
Käsitteiden määrittelyn lisäksi tutkielmassa pyritään listaamaan kaikki rajatusta 
lähdeaineistosta löydetyt pilvilaskennan ongelmat, sekä sumulaskennan tar-
joamat mahdollisuudet. Tästä syystä tutkimuskysymys on pilkottu seuraaviksi 
apukysymyksiksi: 
 

 ”Mitä on pilvilaskenta?” 

 ”Millaisia ongelmia pilvilaskennan hyödyntämiseen liittyy?” 
 ”Mitä on sumulaskenta?” 

 ”Mitä mahdollisuuksia sumulaskenta tarjoaa?” 
 
Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tiedonkeruuseen lähdeaineis-
toksi hyödynnettiin pääasiassa tieteellisissä julkaisuissa julkaistuja artikkeleita. 
Lähdeaineiston keräämiseen hyödynnettiin verkossa sijaitsevia sähköisiä tieto-
kantoja ja kirjastoja, kuten: AIS Electronic Library, IEEE Xplore Digital Library, 
JYKDOK ja pääasiallisena hakukoneena Google Scholar -hakukonetta. Lähdeai-
neiston hakuun hakusanoina käytettiin seuraavia: cloud computing, fog com-
puting, sekä näiden yhdistelmiä seuraavien hakusanojen kanssa: iot, issues, op-
portunities ja characteristics. Lähdeaineisto pyrittiin rajaamaan laadukkaisiin ja 
luotettaviin tietojärjestelmätieteen julkaisuihin. Lisäksi lähdeaineiston rajaami-
sessa kiinnitettiin huomiota lähteen viittausten määrään, olettaen korkeamman 
viittausmäärän kielivän tiedekentän kannalta merkittävämmästä ja yleisesti 
hyväksytymmästä julkaisusta. Lähdeaineistoa rajattiin myös perustuen siihen, 
kuinka hyvin kyseinen lähde vastaa tutkielmalle asetettuihin tutkimuskysy-
myksiin, sekä lähteissä pyrittiin valitsemaan julkaisuvuoteen perustuen mah-
dollisimman tuoreita julkaisuja. 

Tutkielman rakenne koostuu kahdesta sisältöluvusta ja yhteenve-
dosta. Ensimmäisessä sisältöluvussa käsitellään pilvilaskentaa esittelemällä sen 
määritelmiä, mallia ja ongelmia. Toisessa sisältöluvussa käsitellään sumulas-
kentaa esitellen sen määritelmät, malli, ominaispiirteet, hyödyt ja hyödyntä-
miskohteita. Viimeisessä luvussa käsitellään tutkimuskysymyksiin löydetyt 
vastaukset sisällyttäen tuloksien lisäksi hieman omaa pohdintaa ja esitellen jat-
kotutkimusaiheita. 
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2 PILVILASKENTA 

Tässä luvussa käsitellään pilvilaskentaa. Pilvilaskennasta taustoitetaan sen syn-
tyä ja kehitystä, esitellään sille kirjallisuudessa esiintyviä määritelmiä ja mallia, 
sekä lopuksi käsitellään ongelmia, joita pilvilaskennan hyödyntämiseen sisäl-
tyy. Pilvilaskennan ja sen ongelmien määrittely on tutkielman kannalta olen-
naista, jotta saadaan käsitys, millaisia ongelmia sumulaskennan keinoin voi-
daan ratkaista. 

2.1 Pilvilaskennan synty & kehitys 

Pilvilaskennan (engl. cloud computing) idea oli esillä jo 1960-luvulla, kun pu-
huttiin laskennan ja tietojenkäsittelyn käytöstä hyödykkeenä (McCarthy 1960; 
Parkhill, 1966). Pilvilaskennan käsite on mainittu ensimmäistä kertaa vuonna 
1996, kun teknologiayhtiö Compaq’n teknologiajohtajat käyttivät käsitettä ku-
vaamaan tulevaisuuden internetin liiketoimintaa (Regalado, 2011). Sultan 
(2010), sekä Zissis & Lekkas (2012) mukaan pilvilaskennan käsitteessä termi 
pilvi (engl. cloud) on saanut alkunsa informaatioteknologia-aiheisesta akatee-
misesta kirjallisuudesta, jossa pilvisymbolia on usein käytetty kuvaamaan mo-
nimutkaisia kaukaisia ympäristöjä kuten internetiä. Vaikkakin pilvilaskennan 
idea ja teknologiat sen pohjalla ovat olleet jo pidempään olemassa, sen käyttö 
käsitteenä on yleistynyt vasta vuoden 2006 jälkeen, jolloin teknologiayhtiöt 
Google ja Amazon alkoivat käyttää termiä kuvaamaan uusia laskentaparadig-
mojaan (Regalado, 2011). 

Kirjallisuudessa mainitaan toistuvasti, että teknologisesta näkö-
kulmasta tarkasteltuna pilvilaskenta ei oikeastaan tarjoa mitään uutta, vaan se 
ennemminkin nähdään konseptina jossa yhdistyvät useat vanhat teknologiat, 
arkkitehtuurit ja mallit. Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang ja Ghalsasi (2010) 
mukaan kolme ydinteknologiaa, jotka ovat mahdollistaneet pilvilaskennan, 
ovat virtualisointi (engl. virtualization), monen käyttäjän palveluna tarjottavat 
sovellukset (engl. multitenancy), sekä web-pohjaiset sovellukset. Zissis ja Lek-
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kas (2012) taas näkevät pilvilaskennan verkkolaskennan (engl. grid computing), 
laskennan hyödykkeenä (engl. utility computing) ja SaaS–mallin yhdistelmänä. 
Sultan (2010) sekä Youseff, Butrico ja Da Silva (2008) lisäävät vielä edellä mai-
nittujen teknologioiden lisäksi, että pilvilaskennan arkkitehtuurissa hyödynne-
tään ohjelmistotekniikassa käytettävän arkkitehtuuritason suunnittelutavan, 
palvelukeskeisen arkkitehtuurin (engl. service oriented architecture, SOA) mu-
kaista suunnittelutapaa.  Foster, Zhao, Raicu ja Lu (2008) näkemyksen mukaan 
pilvilaskenta on osittain päällekkäinen myös palvelulaskennan (engl. services 
computing) ja hajautetun laskennan (engl. distributed computing) teknologioi-

den kanssa ja Youseff ym. (2008) summaavatkin pilvilaskennan olevan kokoel-
ma uusia sekä vanhoja konsepteja eri tutkimuksen aloilta. Lin, Fu, Zhu ja Das-
malchi (2009) näkevät että pilvilaskenta edustaa sitä, miten teknologia ja liike-
toiminta ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet internetin, web-palveluiden, 
tietojenkäsittelyjärjestelmien ja sovelluksien myötä. Lin ym. (2009) kuvaavat 
pilvilaskentaa näiden teknologioiden kehityksen yhteenliittymäksi. 
 Pilvilaskenta ilmiönä tarjoaa tiettyjä hyötyjä ja kirjallisuudessa 
usein eritelläänkin niitä hyötyjä, joita pilvilaskennalla saavutetaan. Buuya, Yeo, 
Venugopal, Broberg ja Brandic (2009) mukaan tietojenkäsittelystä on hiljalleen 
muotoutumassa yleishyödyke. Tällä he tarkoittavat, että tietojenkäsittely olisi 
palveluna saatavilla veden, sähkön, kaasun ja puhelinverkkojen tapaan. Pilvi-
laskenta siis nähtäisiin uutena tietojenkäsittelyparadigmana, jolla laskentaa py-
ritään toimittamaan hyödykkeenä. Pilvilaskenta ei kuitenkaan ole ensimmäinen 
laskentaparadigma jolla tähän on pyritty, vaan samaa on aiemminkin pyritty 
toteuttamaan ainakin verkkolaskennan (engl. grid computing) keinoin (Buuya 
ym., 2009). Zissis & Lekkas (2012) näkevätkin että pilvilaskennan yleistyminen 
edustaa nykypäivän tietojenkäsittelyn trendiä, jossa informaatioteknologiset 
resurssit pyritään loppukäyttäjän osalta ulkoistamaan ja hankkimaan ne palve-
luina. Marston ym. (2011) mukaan pilvilaskennan hyödyntäminen on yleistynyt 
varsinkin yrityksissä, koska organisaatiot ovat lisääntyvissä määrin huoman-
neet, että heidän investointinsa informaatioteknologiaan ovat usein todella te-
hottomasti hyödynnettyjä.  Lisäksi he nimeävät pilvilaskennan avainhyödyt 
liiketoiminnallisesta näkökulmasta: 1) Alentaa liiketoiminnan analytiikan kus-
tannuksia 2) Välitön pääsy suureen määrään tietojenkäsittely resursseja ilman 
toiminnan aloittamisen aiheuttamia kustannuksia 3) Alentaa kynnystä uusille 
innovaatioille informaatioteknologian osalta 4) Helpottaa yritysten palveluiden 
skaalautumista resurssien osalta 5) Mahdollistaa uudenlaiset sovellukset ja pal-
velut (Marston ym., 2011). Suurimpina hyötyjinä pilvilaskennasta voidaankin 
nähdä pienet ja keskikokoiset yritykset, sekä startup-yritykset, sillä pilvilasken-
ta poistaa erityisesti näitä pienemmän mittakaavan yrityksiä rasittavan etukä-

teen maksamisen tarpeen ja mahdollistaa resurssien käytön mukaan maksami-
sen (Armbrust ym., 2010). 

Pilvilaskennan yleistymisen mahdollistamiseksi on kirjallisuudessa 
nimetty useita eri tekijöitä. Armbrust ym. (2010) mukaan pilvilaskennan yleis-
tymisen mahdollistaneena avaintekijänä on toiminut suuren skaalan datakes-
kuksien lisääntyminen matalien kustannuksien sijainneissa. Matalat kustan-
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nukset datakeskuksien operaatioissa, laitteistossa, ohjelmistoissa, sekä sähkö- ja 
tietoliikenneverkoissa ovat mahdollistaneet pilvilaskennan tarjoamisen mata-
lammilla kustannuksilla verrattuna keskikokoisiin datakeskuksiin (Armbrust 
ym., 2010). Foster ym. (2008) nimeävät myös päätekijöitä jotka ovat vaikuttaneet 
pilvilaskennan yleistymiseen: 1) Tietojenkäsittely resurssien nopea kasvu 2) 
Eksponentiaalisesti kasvava datan määrä tieteellisen tiedon käsittelyssä kuten 
simulaatiossa ja arkistoinnissa 3) Laskennan hankkimisen palveluna ja web 2.0 
sovellusten laajalle levinnyt adaptoituminen. Youseff ym. (2008) esittävät että 
syynä kasvaneeseen kiinnostukseen pilvilaskentaa kohtaan ja sen yleistymiseen 

on ollut sen suuri potentiaali tukea muuta teknologista edistymistä tarjoamalla 
käytännöllistä hyötyä verrattuna alikäytettyhin perinteisiin datakeskuksiin.  

2.2 Pilvilaskennan määritelmä 

Pilvilaskennalle löytyy kirjallisuudesta useita eri määritelmiä ja niitä on lansee-
rattu niin akateemisten toimijoiden kuin eri toimialojen edustajienkin toimesta. 
Marston ym. (2011) toteavatkin että erilaisia määritelmiä pilvilaskennalle on 
varmaankin yhtä paljon kuin kannanottajia aiheeseen. Erilaisten määritelmien 
määrä ja niiden sisältö on myös aiheuttanut närkästystä toimialan edustajissa, ja 
teknologiayhtiö Oracle’n toimitusjohtaja Larry Ellison olikin närkästyksissään 
päätynyt vuonna 2008 lausumaan viitaten pilvilaskennan määritelmiin, että: 

Mielenkiintoinen asia pilvilaskennassa on se, että me olemme määritelleet pilvilas-
kennan sisältämään kaiken mitä jo teemme… En ymmärrä mitä tekisimme toisin pil-
vilaskennan osalta, kuin että vaihtaisimme sanamuotoja joissain mainoksissamme. 
(Farber, 2008) 

Ajanjaksollisesti kirjallisuudessa mainitut pilvilaskennan määritelmät sijoittu-
vat pääasiassa käsitteen käytön yleistymisen alkutaipaleelle. Määritelmien mää-
rästä on pääteltävissä se, että vaikkakin käsitteenä pilvilaskennalla tarkoitetaan 
samaa asiaa, niin mistä se koostuu ja siihen liittyvät ominaispiirteet eivät aina-
kaan käsitteen alkutaipaleella olleet yksioikoisesti määriteltävissä. Foster ym. 
(2008) määrittelivät pilvilaskennan seuraavasti: 

Suuren skaalan hajautettu laskentaparadigma, jonka ajurina toimii suuruuden eko-
nomia, ja jossa varanto (engl. pool) abstraktoituja, virtualisoituja, dynaamisesti skaa-
lautuvia, hallinnoitua laskentatehoa, tallennustilaa, alustoja ja palveluita toimitetaan 

ulkoisesti asiakkaalle internetin yli kysyntään perustuen (Foster ym., 2008).  

Myös Buuya ym. (2009) esittävät havaintoihinsa perustuen määritelmäksi mitä 
pilvilaskenta voisi olla: 

Pilvi on rinnakkainen ja hajautettu järjestelmä, joka koostuu kokoelmasta yhdistettyjä 
ja virtualisoituja tietokoneita, jotka ovat dynaamisesti varattavissa sekä esitetty yhte-
nä tai useampana yhdistyneenä laskentaresurssina, riippuen palveluntarjoajan ja ku-
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luttajan välisellä neuvottelulla vahvistetuista palvelutasosopimuksista (engl. service 

level agreement, SLA) (Buuya ym., 2009). 

Marston ym. (2011) liiketoimintalähtöinen näkemys pilvilaskennan määritel-
mästä on seuraava: 

Pilvilaskenta on informaatioteknologinen palvelumalli, missä laskentapalvelut (mo-
lemmat laitteisto & ohjelmisto) on toimitettu kysyntäperusteisesti (engl. on-demand) 
asiakkaalle verkon yli itsepalvelu tyylisesti (engl. self-service fashion), riippumatta 
laitteesta ja sijainnista. Palvelutason vaatimat resurssit ovat jaettu dynaamisesti skaa-
lautuvasti, nopeasti varattavasti, virtualisoitavasti ja ovat vapautettavissa mahdolli-
simman vähällä palveluntarjoajan interaktiolla. Käyttäjät maksavat palvelusta käytön 
mukaan ilman merkittäviä vaatimuksia aloituspääomille, laskentaresurssit sopivan 
kokoisiin lohkoihin jakavan pilvipalveluiden resurssien käytön mittausjärjestelmän 
perusteella. (Marston ym., 2011) 

Eniten viitattua ja ehkä yleisesti hyväksytyintä määritelmää edustaa Mell & 
Grance (2011) National Institute of Standards & Technologyn (NIST) julkaisema 
määritelmä, joka kuuluu seuraavasti: 

Pilvilaskenta on malli, jolla mahdollistetaan ajasta ja paikasta riippumaton, käytän-
nöllinen, tarvittaessa saatava pääsy varantoon (engl. pool) muunneltavia laskentare-
sursseja (esimerkiksi verkkoyhteyksiä, palvelimia, tallennustilaa, sovelluksia ja pal-
veluita), jotka voidaan nopeasti varata ja vapauttaa mahdollisimman vähällä hallin-
noinnilla tai palveluntarjoajan vuorovaikutuksella. Pilvimalli koostuu viidestä vält-
tämättömästä ominaispiirteestä, kolmesta palvelumallista ja neljästä käyttöönotto-

mallista (Mell & Grance, 2011). 

Kuten edellä mainituista määritelmistä voidaan todeta, pilvilaskenta nähdään 
usein helpoimmaksi määritellä sen ominaisuuksien kautta. Määritelmissä tois-
tuvat pilven ominaisuuksia kuvaavat termit kuten dynaaminen skaalautuvuus, 
mitattavuus, nopea varattavuus ja vapautettavuus, kysyntään perustuneisuus, 
sekä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomuus. Yksi asia missä edellä maini-
tut määritelmät eroavat toisistaan on termi millä pilvilaskentaa ilmiönä kuva-
taan. Foster ym. (2008) käyttävät terminä laskentaparadigmaa, Buuya ym. 
(2009) järjestelmää ja Marston ym. (2011) sekä Mell & Grance (2011) mallia. 
Määritelmissä saatetaan myös mainita ja painottaa hieman eri ominaisuuksia. 
Marston ym. (2011) mainitsevat, että pyrkivät määritelmässään ottamaan huo-
mioon tärkeimmät hyödyt liiketoiminnan, ja uniikit ominaisuudet teknologian 
näkökulmasta. Selityksenä pienille eroavaisuuksille määritelmissä voidaan 
nähdä näkökulma, josta pilvilaskentaa tarkastellaan, sillä Lin ym. (2009) mu-
kaan pilvilaskenta on liiketoiminta- ja teknologiakonsepti, jonka merkitys eri 
ihmisille on erilainen. Heidän mukaansa sovelluksien ja informaatioteknologian 
loppukäyttäjille pilvilaskenta edustaa tarjottuja palveluja, eli laskentaa, tallen-
nusta ja sovelluksia internetin välityksellä. Ja sovelluksien kehittäjille taas pilvi-
laskenta edustaa internetin laajuista ohjelmistokehitysalustaa ja ajoympäristöä. 
Kun taas pilvi-infrastruktuurin tarjoajat ja hallinnoijat näkevät pilvilaskennan 
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massiivisena verkkoon kytkettynä hajautettuna datakeskusinfrastruktuurina 
(Lin ym., 2009).  

2.3 Pilvilaskennan malli 

Mell & Grance (2011) määritelmän mukaan pilvilaskennan malli (KUVIO 1) 
koostuu välttämättömistä viidestä ominaispiirteistä, kolmesta palvelumallista ja 

neljästä käyttöönottomallista. Kuten pilvilaskennan määritelmistä voidaan 
huomata, pilvilaskennan määrittelyssä usein kuvaillaan sille ominaispiirteitä. 
Buuya ym. (2009) mukaan pilvilaskennalla on monia aiemmille teknologioille, 
kuten klusteri- ja verkostolaskennalle, tyypillisiä ominaispiirteitä. Yhteisten 
ominaispiirteiden lisäksi pilvilaskennalla on omia ominaispiirteitään, jotka erot-
tavat sen aiemmista teknologioista omaksi mallikseen (Buuya ym., 2009). Kirjal-
lisuudesta löytyy usein listauksia ominaisuuksista ja ominaispiirteistä, jotka 
kuvaavat pilvilaskentaa. Marston ym. (2011) sekä Zissis ja Lekkas (2012) luette-
levat 7 tärkeintä ominaisuutta, kun taas Mell ja Grance (2011) listaavat 5 välttä-
mätöntä ominaispiirrettä pilvilaskennalle. Mell & Grance (2011) listaamien 
ominaispiirteiden määritelmät ovat seuraavanlaiset: 

 
Kysyntään perustuva itsepalvelu (engl. on-demand self-service): 

Kuluttaja voi varata tietojenkäsittelyresursseja, kuten palvelinaikaa ja verkkotallen-
nusta, tarpeidensa mukaan automaattisesti ilman ihmisten välistä vuorovaikutusta 
palveluntarjoajien kanssa. (Mell & Grance, 2011) 

Laaja saatavuus verkossa (engl. broad network access): 

Resurssit ovat saatavilla verkon välityksellä perustuen standardoituihin mekanis-
meihin jotka tukevat erilaisten kevyiden (engl. thin client) ja raskaiden (engl. thick 
client) asiakaspäätteiden (esimerkiksi matkapuhelimet, tabletit, kannettavat tietoko-

neet ja työasemat) käyttöä. (Mell & Grance, 2011) 

Resurssien varannointi (engl. resource pooling): 

Palveluntarjoajan tietojenkäsittelyresurssit ovat kerätty varannoksi palvelemaan mo-
nia kuluttajia käyttäen monen asiakkaan mallia (engl. multi-tenant model), käyttäen 
eri fyysisiä ja virtuaalisia resursseja jotka voidaan dynaamisesti varata ja uudelleen 
varata kuluttajien kysynnän mukaan. Sijainnista riippumattomuus ilmenee siten, että 
asiakkaalla ei ole tietoa tai kontrollia varattujen resurssien tarkasta sijainnista, mutta 
asiakas voi kyetä määrittelemään sijainnin korkeamman tason abstraktiolla (esimer-
kiksi maa, osavaltio tai datakeskus). Resurssit voivat olla esimerkiksi tallennusta, 
prosessointia, muistia ja tietoverkon kaistaa. (Mell & Grance, 2011) 

Nopea joustavuus (engl.rapid elasticity): 
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Resurssit voidaan nopeasti varata ja vapauttaa, joissain tapauksissa automaattisesti, 
skaalautumaan nopeasti ulos- ja sisäänpäin suhteessa kysyntään. Kuluttajalle varat-
tavissa olevat resurssit ilmenevät usein rajattomina, sekä varattavissa ajasta ja resurs-
sien määrästä riippumatta. (Mell & Grance, 2011) 

Mitattu palvelu (engl. measured service): 

Pilvijärjestelmät kontrolloivat ja optimoivat automaattisesti resurssien käyttöä, vivut-
tamalla (engl. leveraging) mittausresursseja palvelun tyypille (esimerkiksi tallennus, 
prosessointi, kaista, ja aktiiviset käyttäjätunnukset) sopivalla tasolla. Resurssien käyt-
tö voi olla valvottua, kontrolloitua ja raportoitavissa, taaten läpinäkyvyyden palve-
luntarjoajalle ja -kuluttajalle. (Mell & Grance, 2011) 

Mell ja Grance (2011) pilvilaskennan mallin mukaan pilvipalvelut voidaan jakaa 
kolmeen eri palvelumalliin, jotka ovat SaaS-malli, PaaS-malli ja IaaS-malli. Nä-
mä palvelumallia usein toistuvatkin pilvilaskentaa koskevassa kirjallisuudessa. 
Kuitenkin Armbrust ym. (2010) näkemyksen mukaan eri palvelumalleihin jako 
on turhaa ja kaikkia pilvipalveluita voidaan kuvata SaaS termillä, sillä palvelu-
mallien rajat ovat häilyvät, eikä niitä ole kunnolla määritelty. Youseff ym. 
(2008) mukaan taas pilviarkkitehtuuri voidaan jakaa viiteen osaan, ja jokaisen 
arkkitehtuuritason palvelut voidaan koota alemman tason palveluista. Ajanjak-
sollisesti Armbrust ym. (2010) ja Youseff ym. (2008) näkemykset sijoittuvat pil-
vilaskennan määritelmän alkutaipaleelle, ja tuoreemmassa kirjallisuudessa 
näyttäisi vakiintuneen palvelumallien jakaminen kolmeen yleisimpään palve-
lumalliin palvelutason mukaan. Mell & Grance (2011) ovat määritelleet palve-
lumallit seuraavasti: 
 
SaaS-malli (engl. software-as-a-service, SaaS): 

Kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus käyttää palveluntarjoajan pilvessä ajettavia so-
velluksia. Sovellukset ovat käytettävissä erilaisilla laitteilla ja hyödyntäen kevyiden 
asiakaspäätteiden käyttöliittymiä, kuten selainta (esimerkiksi web-pohjainen sähkö-
posti) tai ohjelman käyttöliittymää. Kuluttaja ei hallinnoi tai kontrolloi perustana 
olevaa pilvi-infrastruktuuria, johon kuuluvat tietoverkko, palvelimet, käyttöjärjes-
telmät, tallennustila, tai edes yksittäisiä sovellusten käytettävyyksiä, poikkeuksena 
käyttäjäkohtaiset sovelluksen asetukset (Mell & Grance, 2011) 

PaaS-malli (engl. Platform-as-a-service): 

Kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus sijoittaa pilvi-infrastruktuuriin itse kehittämiään 
tai hankkimiaan sovelluksia, jotka on toteutettu käyttäen palveluntarjoajan tukemia 
ohjelmointikieliä, -kirjastoja, -palveluita ja –työkaluja. Kuluttaja ei hallinnoi tai kont-
rolloi perustana olevaa pilvi-infrastruktuuria, johon kuuluvat tietoverkko, palvelimet, 
käyttöjärjestelmät tai tallennustila, mutta kontrolloi pilveen sijoitettuja sovelluksia 
sekä mahdollisesti asetuksia sovelluksen palvelimen ylläpitoympäristöön. (Mell & 

Grance, 2011) 

IaaS-malli (engl. Infrastructure-as-a-service): 



14 

 

Kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus varata prosessointia, tallennusta, tietoverkkoja, 
sekä muita perustavanlaatuisia tietojenkäsittelyresursseja missä kuluttaja voi sijoittaa 
ja ajaa mielivaltaisia ohjelmistoja, jotka voivat sisältää käyttöjärjestelmiä ja sovelluk-
sia. Kuluttaja ei hallinnoi tai kontrolloi perustana olevaa pilvi-infrastruktuuria, mutta 
kykenee kontrolloimaan käyttöjärjestelmiä, tallennusta ja pilveen sijoitettuja sovel-
luksia, sekä mahdollisesti kykenee rajoitetusti kontrolloimaan tietoverkon kom-

ponentteja (esimerkiksi palomuureja). (Mell & Grance, 2011) 

Kirjallisuudessa pilvilaskennan mallia tarkastellessa pilvipalvelut luokitellaan 
usein käyttöönottomalleihin (engl. deployment models) sen perusteella, miten 

kyseisessä palvelussa pilvi-infrastruktuuri on otettu käyttöön. Pilvipalvelut 
luokitellaan käyttöönottomalleihin perustuen siihen, kuka tai ketkä palvelua 
käyttävät, omistavat sekä hallinnoivat ja missä infrastruktuuri fyysisesti sijait-
see.  Mell & Grance (2011) ovat määritelleet käyttöönottomallit seuraavasti: 
 
Yksityinen pilvi (engl. private cloud): 

Pilvi-infrastruktuuri on varattu yksinomaan yhden monesta asiakkaasta (esimerkiksi 
liiketoimintayksikkö) koostuvan organisaation käyttöön. Se voi olla organisaation, 
kolmannen osapuolen tai näiden yhdistelmän omistama, hallinnoima ja operoima, 

sekä sijaita tai olla sijaitsematta organisaation tiloissa. (Mell & Grance, 2011) 

Yhteisöpilvi (engl. community cloud): 

Pilvi-infrastruktuuri on varattu yksinomaan tietylle kuluttajista koostuvan yhteisön, 
joiden organisaatioilla on yhteiset tavoitteet (esimerkiksi missio, tietoturvavaatimuk-
set, linjat), käyttöön. Se voi olla yhden tai useamman organisaation yhteisössä, kol-
mannen osapuolen, tai jonkin näiden yhdistelmän omistama, hallinnoima ja ope-
roima, sekä sijaita tai olla sijaitsematta organisaation tiloissa. (Mell & Grance, 2011) 

Julkinen pilvi (engl. public cloud) määritelmä: 

Pilvi-infrastruktuuri on varattu julkisen yleisön vapaaseen käyttöön. Se voi olla liike-
toiminnallisen, akateemisen tai hallinnollisen organisaation, tai jonkin näiden yhdis-
telmän omistama, hallinnoima ja operoima. Se sijaitsee pilven tarjoajan tiloissa. (Mell 

& Grance, 2011) 

Hybridipilvi (engl. hybrid cloud) määritelmä: 

Pilvi-infrastruktuuri on yhdistelmä kahta tai useampaa pilvi-infrastruktuuria (yksi-
tyinen, yhteisöllinen, tai julkinen), jotka pysyvät edelleen uniikkeina kokonaisuuksi-
naan, mutta ovat sidottu yhteen standardoidun tai alkuperäisen teknologian keinoin, 
joka mahdollistaa datan ja sovelluksien yhteensopivuuden. (Mell & Grance, 2011) 
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KUVIO 1 NISTn määritelmään pohjautuva pilvilaskennan malli (muokattu: Ali, Khan & 
Vasilakos, 2015) 

2.4 Pilvilaskennan ongelmat 

Botta, De Donato, Persico ja Pescapé (2016) mukaan pilvilaskennassa käytettä-
västä monen asiakkaan mallista aiheutuu ongelmia. Pilvilaskennassa asiakkaat 
eristetään toisistaan virtualisoinnilla, mutta fyysisesti tietojenkäsittely kuitenkin 
tapahtuu samoilla fyysisillä palvelimilla. Asiakkaiden määrän kasvaessa fyysi-
siin palvelimiin käsiksi pääsevien määrä kasvaa, joka aiheuttaa ongelmia datan 
suojelemiselle vääriin käsiin joutumiselta (Rong, Nguyen & Jaatun, 2013).  Mo-
nen asiakkaan mallista johtuen hyökkääjä voi päästä monen asiakkaan dataan 
käsiksi yhden asiakkaan kautta ja Ali ym. (2015) mukaan pilven tietoturva on-
kin yhtä vahva kuin sen heikoimman tietoturvan omaavan käyttäjän tietoturva. 
Botta ym. (2016) mukaan pilvilaskennan myötä myös hajautetun järjestelmän 
koko kasvaa todella suureksi. Suuri määrä laitteita ja niiden tuottamaa dataa 
aiheuttaa ongelmia, sillä dataliikenteen ruuhkaantuessa viiveet kasvavat. Suuri 
määrä laitteita vaatii suuren määrän tallennustilaa ja datan käsittelyä mistä ai-
heutuu ongelmia tiedonhallinnalle (Botta ym., 2016).  
 Suuri määrä käyttäjiä ja laitteita aiheuttaa ongelmia myös resurs-
sien jakamiselle. Aazam, Khan, Alsaffar ja Huh (2014b) mukaan resurssien allo-
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koinnista tulee haastavaa, koska pilveen liitetään suuri määrä laitteita, jotka 
vaativat erilaisia määriä erityyppisiä resursseja. Laitteiden erilaiset vaatimukset 
resursseille monimutkaistavat resurssien jakamista ja sitä myötä vaikeuttavat 
pilven resurssien allokointia. Esineiden internetin kasvaessa pilveen liitetään 
erilaisia laitteita joiden tuottaman datan tyypit ja määrät vaihtelevat. Resursseja 
voidaan tarvita käyttöön nopeasti esimerkiksi erilaisissa hätätilanteissa jolloin 
data pitäisi käsitellä viiveettä. Huonosta resurssien allokoinnista seuraa ongel-
mia palvelun laadulle. Pilvilaskennassa ongelmia tuottaa energiatehokkuus ja 
se että esineiden internetin sensorit tuottavat myös paljon turhaa dataa, joka 

lähetettäessä pilveen ruuhkauttaa verkkoa ja näin ollen hidastaa tärkeämmän 
datan käsittelyä. (Aazam ym., 2014b; Botta ym., 2016) 

Pilvilaskennassa ongelmaksi voi muodostua myös pilvipalvelimen 
maantieteellinen sijainti. Pilvipalvelimen sijaitessa fyysisesti kaukana päätelait-
teesta viiveet kasvavat ja etäisyydeltään kaukaisesta sijainnista kärsii erityisesti 
viiveherkkä data, kuten videokuva (Aazam ym., 2014b). Kasvavat viiveet vai-
kuttavat suoraan myös palvelun laatuun ja palveluilla voi tulla vaikeuksia vas-
tata suorituskykyvaatimuksiin, mikä taas vaikuttaa suoraan palveluiden käytet-
tävyyteen ja käyttäjäkokemuksiin (Botta ym., 2016). Pilvipalvelimien fyysisille 
sijainneille haasteita tuottaa myös pilvilaskentaa hyödyntävät liikkuvat pääte-
laitteet. Varsinkin esineiden internetin sensorit, kuten älyautot, ovat jatkuvasti 
liikkeessä vaatien samalla jatkuvaa, nopeaa ja luotettavaa tietojenkäsittelyä, mi-
hin keskitetyillä harvaan sijoitetuilla pilvipalvelimilla voi olla vaikeuksia vasta-
ta (Botta ym., 2016). 
 Viiveiden lisäksi pilvipalvelinten sijainti tuottaa ongelmia lakien ja 
säädösten kanssa. Kun palveluntarjoajan resurssit sijaitsevat maantieteellisesti 
eri sijainnissa kuin käyttäjä, niin siihen vaikuttavat palveluntarjoajan säädösten 
lisäksi kohdemaan lainsäädäntö ja säädökset. Pilvipalvelimen kohdemaan la-
kien poiketessa käyttäjän laeista, voi syntyä erilaisia kiistoja ja epäselvyyksiä 
esimerkiksi datan omistajuudesta ja yksityisyydestä. Fyysinen sijainti voi vai-
keuttaa myös pilvipalveluihin liittyvää rikostutkintaa, jos palvelin sijaitsee eri 
valtion alueella tai fyysiset resurssit ovat hajautettu moneen sijaintiin, jolloin 
rikoksen tutkijat eivät pääse dataan käsiksi. Pilvilaskennan yleistyessä myös 
valtiot ja monet viralliset tahot saattavat tallentaa pilveen arkaluontoista ja yh-
teiskunnalle kriittistä dataa. Tällöin ongelmaksi muodostuu pilvipalvelimen 
mahdollinen sijainti vieraan valtion alueella, sillä esimerkiksi konfliktin sattues-
sa data voi päätyä vihollisen haltuun. (Aazam ym., 2014b; Ali ym., 2015; Botta 
ym., 2016; Rong ym., 2013; Zissis & Lekkas, 2012) 

Zissis ja Lekkas (2012) mukaan riittävän tunnistautumisen puute 
on ongelma pilvilaskennassa. Ongelmaksi tunnistautuminen muodostuu sil-

loin, kun tunnistamattomat käyttäjät pääsevät poistamaan, muokkaamaan, va-
rastamaan tai väärentämään pilveen tallennettua dataa (Zissis & Lekkas, 2012). 
Tunnistautumisessa haasteita tuottaa myös, kun asiakasorganisaation tunnis-
tautumisen käytänteet poikkeavat palveluntarjoajan käytänteistä (Ali ym., 
2015). Käyttäjän kannalta pilveen tallennetun datan luotettavuus ja autenttisuus 
kärsivät, sillä käyttäjälle kriittistä dataa voidaan päästä väärentämään ja muok-
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kaamaan, jos tunnistautuminen ei ole riittävällä tasolla (Rong ym., 2013).  
Aazam ym., (2014b) mukaan asiakkaan identiteetin suojaaminen on erityisen 
tärkeää varsinkin monien yritysten käyttämissä hybridipilvissä, joissa osa da-
tasta on julkista.  Ali ym. (2015) mainitsevat myös, että pilvipalveluissa riskinä 
on, että palveluntarjoajan työntekijät pääsevät käsiksi dataan mikä taas vähen-
tää datan luotettavuutta, sillä työntekijä voi esimerkiksi aiheuttaa harmia 
muokkaamalla tai väärentämällä dataa. 

Pilvilaskennassa data sijaitsee pilvipalvelimella, eli fyysisesti palve-
luntarjoajan hallussa. Tästä johtuen pilvi-infrastruktuurissa suuri osa datan 

kontrolloinnista siirtyy datan omistajalta pilvipalveluiden tarjoajalle, mistä voi 
aiheutua luottamuksen heikentymistä dataa kohtaan (Rong ym., 2013). Vastuun 
ja kontrollin siirtyessä palveluntarjoajalle laitteiston ja tietoverkon yhtenäisyy-
den säilyttäminen on haasteellista, sillä sen on suojeltava laitteistoa varkauksil-
ta, muokkauksilta ja väärennöksiltä (Zissis & Lekkas, 2012). Palveluntarjoaja on 
myös vastuussa pilven tietoturvasta ja esimerkiksi virheelliset tietoturvan ase-
tukset muodostavat asiakkaalle riskin (Ali ym. 2015). Palveluntarjoajan säilöes-
sä suurta määrää dataa sen varmuuskopiointi ja datan yleinen saatavuus esi-
merkiksi onnettomuuden sattuessa on myös sen vastuulla, eli datan omistajan 
osalta datan tallentaminen pilveen on riski saatavuuden osalta (Ali ym. 2015). 
 Pilvilaskennassa ongelmana on myös dataa kontrolloivien palve-
luntarjoajien, sekä laitteiden ja palveluiden yhteensopivuus ja standardointi. 
Pilvilaskennassa laitteiden, käyttöjärjestelmien, alustojen ja palveluiden moni-
muotoisuus aiheuttaa ongelmia, sillä ne eivät aina ole yhteensopivia (Botta ym., 
2016). Varsinkin suuret määrät erilaisia tietoverkkoja ja esineiden internetin lait-
teita joita pilveen yhdistetään, eivät aina noudata samoja protokollia, josta seu-
raa yhteensopivuusongelmia (Aazam ym., 2014b).  Palveluntarjoajien väliset 
yhteensopivuusongelmat voivat johtaa toimittajaloukkuun (engl. vendor lock-
in), eli asiakas ei voi vaihtaa palveluntarjoajaa ja on sidottu käyttämään yhden 
palveluntarjoajan palveluita (Botta ym., 2016). Pilvilaskennan protokollien ja 
standardien puutteesta johtuen tiettyjen kryptografisten mekanismien skaa-
lautuminen pilvilaskennan malliin on mahdotonta ja lisää tietoturvariskiä (Ali 
ym., 2015). 
 Pilvilaskennassa palveluntarjoajan tehtäviin kuuluu resurssien mo-
nitorointi, jonka perusteella asiakkaan palveluiden käyttöä valvotaan. Rong ym. 
(2013) mukaan monitoroinnista voi muodostua ongelmia, kun asiakas vaatii 
enemmän ja tarkempaa monitorointia sekä tietoa resurssien käytöstä, mutta 
palveluntarjoaja ei halua jakaa herkkää tietoa pilvi-infrastruktuuristaan asiak-
kaille. Ali ym. (2015) mukaan virtuaalinen verkko lisää myös haasteita monito-
roinnille, sillä fyysisen verkon monitoroinnin mekanismit eivät kykene monito-

roimaan virtualisoidun verkon liikennettä. 
 Datan kontrolliin liittyvänä ongelmana pilvilaskennassa on myös 
datan uudelleenkäyttö. Pilvilaskennassa, kun asiakas poistaa dataa ja lopettaa 
pilven resurssien käytön, pilven fyysinen laitteisto on edelleen uudelleen käy-
tettävissä, koska käyttäjät ovat eristetty toisistaan vain virtuaalisella tasolla eikä 
laitteisto ole erillinen (Zissis & Lekkas, 2012). Riskiksi pilven objektien uudel-



18 

 

leenkäyttö muodostuu, kun esimerkiksi poistettavaksi tarkoitetun herkän datan 
jäännökset päätyvät vääriin käsiin (Ali ym., 2015; Zissis & Lekkas, 2012).  
  
Edellä mainitut ongelmat listattuna: 
 

 Asiakkaiden suuri määrä & eristäminen 

 Suuresta datamäärästä aiheutuvat tiedonhallinnan ongelmat 

 Resurssien allokointi 

 Tuki monimuotoisuudelle 

 Palveluiden yhteensopivuus & toimittajaloukku 

 Maantieteellinen sijainti & hajautus 

 Viive 

 Tuki liikkuvuudelle 

 Tunnistautumisen ongelmat 

 Datan kontrollointi & luotettavuus 

 Saatavuus 

 Standardien puute 

 Monitoroinnin ongelmat 

 Datan uudelleenkäyttö 
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3 SUMULASKENTA 

Tässä luvussa käsitellään Sumulaskentaa. Sumulaskennasta esitellään sille kir-
jallisuudessa esiintyviä määritelmiä ja malli, määritellään sille ominaisuuksia ja 
hyötyjä, sekä lopuksi esitellään kirjallisuudessa mainittuja sumulaskennan 
hyödyntämiskohteita. Sumulaskennan ja sen tarjoamien hyötyjen määrittely on 
tutkielman kannalta olennaista, jotta voidaan tarkastella, millaisia mahdolli-
suuksia se tarjoaa pilvilaskennan ongelmiin. 

3.1 Sumulaskennan määritelmä & malli 

Bonomi, Milito, Zhu ja Addepalli (2012) mukaan sumulaskenta on uusi lasken-
taparadigma, jolla pyritään tuomaan laskentaa, tallennusta ja tietoverkkopalve-
luita päätelaitteiden ja pilven välille. Sumulaskenta on alun perin verkkoratkai-
suja toimittavan yhtiön Cisco Systems, Inc. lanseeraama termi. Sumulaskennan 
nimi juontaa siitä, että se edustaa ikään sumua joka on pilvi mikä on laskeutu-
nut lähelle maata, eli pilvilaskentaa lähellä päätelaitteita (Bonomi ym., 2012). 
Aazam ja Huh (2014a) mukaan sumulaskennan avulla kyetään luomaan korke-
alle virtualisoitu alusta, jonka avulla tietoverkon resurssit ovat kuitenkin lähellä 
alla sijaitsevia verkkoja. Sumulaskenta monilta osiltaan perii pilvilaskennan 
ominaisuudet laskentaparadigmana ja se mielletäänkin enemmänkin pilvilas-
kennan arkkitehtuuria täydentäväksi laskentaparadigmaksi kuin täysin omaksi 
paradigmakseen. Sumulaskenta laajentaa pilvilaskentaa verkon reunalle hyö-
dyntäen samalla sekä pilven että verkon reunalla sijaitsevien laitteiden resurs-
seja tarjoten pilvilaskentaa vastaavia palveluita. (Datta, Bonnet & Haerri, 2015; 
Dastjerdi & Buuya, 2016) 

 Koska sumulaskenta on käsitteenä vielä verrattain uusi, sille löytyy kirjal-
lisuudesta erilaisia määritelmiä. Bonomi ym. (2012) määrittelevät sumulasken-
nan korkealle virtualisoiduksi alustaksi, joka tarjoaa laskentaa, tallennusta ja 
tietoverkkopalveluita päätelaitteiden sekä perinteisten pilvilaskentaa suoritta-
vien datakeskusten välillä, sijaiten tyypillisesti mutta ei yksinomaan verkon 
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reunalla. Vaquero & Rodero-Merino (2014) taas hieman tuoreemmassa määri-
telmässään pyrkivät kuvaamaan sumulaskentaa ilmiönä käsittäen ominaisuu-
det joiden arvelevat tulevan olemaan avain ainesosia sumulaskennan hyödyn-
tämisessä. Vaquero & Rodero-Merino määritelmä sumulaskennalle on seuraa-
vanlainen: 

Sumulaskenta on skenaario jossa suuri määrä monimuotoisia, (langattomia ja joskus 
autonomisia) ajasta ja paikasta riippumattomia, sekä hajautettuja laitteita kommuni-
koivat ja mahdollisesti toimivat yhdessä toistensa sekä verkon kanssa suorittaakseen 
tallennusta ja prosessointitehtäviä ilman kolmansien osapuolien väliin tulemista. 
Nämä tehtävät voivat koskea tietoverkon perustoiminnallisuuksia, tai uusia palvelui-
ta ja sovelluksia joita ajetaan hiekkalaatikkoympäristössä. (Vaquero & Rodero-

Merino, 2014) 

Vaquero & Rodero-Merino määritelmässä siis korostetaan sumulaskennan ajas-
ta ja paikasta riippumattomuutta, parantuneita tietoverkon ominaisuuksia pal-

veluita tarjoavana ympäristönä ja parempaa tukea laitteiden väliselle yhteis-
toiminnalle. NISTn julkaisema määritelmä Iorga ym. (2018) edustaa tuoretta 
näkemystä siitä mitä sumulaskenta on. Iorga ym. (2018) pyrkivät sumulasken-
nan määritelmällään luomaan sille konseptuaalisen mallin joka kuvaa miten se 
liittyy pilvipohjaisiin esineiden internetin laskentamalleihin. Heidän määri-
telmänsä sumulaskennalle on seuraavanlainen : 

Sumulaskenta on kerrostettu malli joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumatto-
man pääsyn jaettuun jatkumoon skaalautuvia tietojenkäsittelyresursseja. Malli 
helpottaa hajautettujen, viiveherkkien sovellusten ja palveluiden sijoittamisen 
pilveen, ja se koostuu sumusolmuista (engl. fog node) (fyysisistä ja virtuaalisista) jot-
ka sijaitsevat älykkäiden päätelaitteiden ja keskitettyjen (pilvi) palveluiden välillä. 
Sumusolmut ovat asiayhteydet huomioon ottavia, ja ne tukevat yleistä datan hallin-
nointia sekä viestintäjärjestelmiä. Sumusolmut voidaan organisoida klustereihin, ver-
tikaalisesti (tukemaan eristystä) tai horisontaalisesti (tukemaan yhteen liittämistä), tai 
suhteessa sumusolmujen viiveen etäisyyteen älykkäisiin päätelaitteisiin. Sumulas-
kenta minimoi pyyntöjen vastausajan tuettuihin sovelluksiin ja tarjoaa päätelaitteille 
paikallisia tietojenkäsittelyresursseja ja myös tarvittaessa tietoverkkoon liitettävyyttä 

sekä keskitettyjä palveluita. (Iorga ym., 2018) 

Kuten aiemmin mainituissa määritelmissä myös Iorga ym. (2018) määritelmässä 
tulee esille että sumulaskenta helpottaa pilvilaskentaa, eli toimii osana pilvilas-
kentaa sen sijaan että korvaisi sen. Määritelmässään Iorga ym. (2018) nimeävät 
sumulaskentaa suorittavat laitteet sumusolmuiksi. Sumusolmut komponenttei-
na muodostavat sumulaskennan arkkitehtuurin ytimen (Iorga ym., 2018). Su-
musolmut ovat joko fyysisiä (esimerkiksi yhdyskäytävät, kytkimet, reitittimet ja 
palvelimet) tai virtuaalisia komponentteja (esimerkiksi virtualisoidut kytkimet 
tai virtuaalikoneet), jotka ovat tiiviisti sidottu älykkäisiin päätelaitteisiin tai 
tietoverkkoihin tarjoten tietojenkäsittelyresursseja näille laitteille. Sumusolmu 
ovat maantieteellisesti hajautettu ja sumusolmuissa otetaan huomioon niiden 
looginen sijainti omassa klusterissaan. Kyetäkseen toimimaan yhdessä osana 
sumuverkkoa sumusolmut operoivat keskitetysti tai hajautetusti, sekä ovat 
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myös muunneltavissa toimimaan yksin toimiviksi sumusolmuiksi jotka vies-
tivät toistensa välillä toimittaakseen palveluita. Usein sumusolmut ovat kuiten-
kin liitetty yhteen muodostaakseen klusterin joka tarjoaa horisontaalista 
skaaalautuvuutta yli maantieteellisesti levittäytyneiden solmujen sijainnin. Su-
musolmut toimivat siis pilven ja päätelaitteiden muodostaman verkon reunalla, 
tarjoten datanhallinnointia ja viestinpalveluita päätelaitteille sekä tarvittaessa 
keskitetympiä pilvilaskennan resursseja (Iorga ym., 2018). Dastjerdi & Buuya 
(2016) mukaan sumulaskenta hyödyntää pilven ja reunan resursseja oman in-
frastruktuurinsa kanssa. Sumulaskennassa hyödynnetään esineiden internetin 

tuottaman datan prosessoinnissa asiakkaiden ja verkon reunan laitteiden re-
sursseja, ja näin ollen pystytään tarjoamaan suuri määrä tallennusta, viestintää, 
kontrollia, asetuksia ja hallinnointia. Sumulaskennan lähestymistapa siis hyötyy 
verkon reunalla sijaitsevista laitteista jotka ovat lähellä sensoreita samalla kui-
tenkin vivuttaen pilvilaskennan kysyntäperusteista skaalautuvuutta.  Dastjerdi 
& Buuya (2016) esittelevät sumulaskennalle viitearkkitehtuurimallin (KUVIO 
2). Arkkitehtuurissa alimman tason kerroksen muodostavat sensorit ja käyt-
tölaitteet. Sensorit lähettävät dataa esineiden internetin verkkoon, jolloin sumu-
verkossa toimivat sovellukset liittyvät prosessoimaan informaatiota ja muutta-
vat datan toiminnoiksi jotka lähetetään käyttölaitteille.  Resurssienhallinta ker-
roksessa monitoroidaan verkon käytettävissä olevia resursseja pilvestä, sumu-
verkosta, sekä tunnistetaan parhaat vaihtoehdot tehtävien suorittamiseen.  
Koska palveluina tarjottavissa sovelluksissa on monia käyttäjiä, niin resurs-
sienhallinta kerroksessa myös priorisoidaan ja järjestetään tehtävät joita eri 
käyttäjät ja ohjelmat suorittavat.  Ohjelmointimalleina sumuarkkitehtuurissa 
yleensä käytetään Sense-process-actuate- ja Stream prosessing –malleja. Sumu-
verkon sumujärjestelmät etsivät verkosta dynaamisesti ohjelmointirajapintoja 
muodostaakseen monimutkaisempia toiminnallisuuksia. Ylimmällä tasolla so-
vellukset hyödyntävät sumulaskennan ohjelmointimalleja toimittaakseen 
älykkäitä palveluita käyttäjille. (Dastjerdi & Buuya, 2016) 
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KUVIO 2 Viitearkkitehtuurimalli sumulaskennalle (muokattu: Dastjerdi & Buuya, 2016) 

Myös Iorga ym. (2018) esittelevät oman arkkitehtuurinsa jossa sumulaskenta 
toimii osana pilvipohjaista ekosysteemiä älykkäille päätelaitteille. Iorga ym. 
(2018) painottavat kuitenkin, että sumulaskenta ei ole pakollinen kerros pilvi-
pohjaiseen infrastruktuuriin, sekä pilvilaskentaa ei välttämättä tarvita sumulas-
kennan lisäksi tukemaan älykkäiden päätelaitteiden toiminnallisuuksia. Iorga 

ym. (2018) myös huomauttavat, että erilaisilla käyttötapauksilla voi olla erilaisia 
arkkitehtuureita perustuen siihen, mikä on optimaalisin lähestymistapa tuke-
maan päätelaitteiden toiminnallisuuksia. Iorga ym. (2018) määrittelevät myös 
termin usvalaskenta (engl. mist computing) jolla kuvataan kevytrakenteista 
sumulaskentaa. Usvalaskenta on syntynyt tarpeesta maantieteellisesti hajaute-
tulle, matalan viiveen laskentaresursseille. Usvalaskennalla pyritään vastaa-
maan tarpeeseen keskitetyille, erikoistuneille ja pientä laskentatehoa vaativille 
solmuille. Usvasolmut muodostavat usvalaskennan kerroksen, joka sijaitsee 
lähempänä päätelaitteita kuin tehokkaammat sumusolmut joiden kanssa us-
vasolmut toimivat yhteistyössä. Usvasolmuille on tyypillistä, että ne jakavat 
saman paikallisuuden päätelaitteiden kanssa joita ne palvelevat (Iorga ym., 
2018). 
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3.2 Sumulaskennan ominaispiirteet & hyödyt 

Yleisin mainittu ominaispiirre sumulaskennalle on sen käyttöönotto ja sijainti 
verkon reunalla (Osanaiye ym., 2017). Bonomi ym. (2012) mukaan laskenta, tal-
lennus ja tietoverkot resursseina muodostavat pilvi- ja sumulaskennan, mutta 
juuri verkon reunalla toimivuus antaa sumulaskennalle piirteitä jotka erottavat 
sen pilvilaskennasta. Sijainti verkon reunalla mahdollistaa sumulaskennalle 
hyötyjä kuten matalaa viivettä ja sijaintitietoisuutta, jotka suoraan parantavat 
reaaliajassa toimivien palvelujen, kuten suoratoiston, laatua (Stojmenovic & 
Wen, 2014). Sumulaskennan alustojen sijainti verkon reunalla tarkoittaa myös 
sitä, että niitä voidaan hallinnoida verkon reunalla lähellä päätelaitteita (Datta 
ym., 2015). Rahmani ym. (2018) mainitsevat että sumulaskennan hyödyntämät 
yhdyskäytävät ovat strategisesti hyvässä asemassa tarjoamaan monia korkean 
tason palveluita paikallisesti. Sijainti verkon reunalla lähellä päätelaitteita myös 
vähentää tietoverkon kuormitusta ja säästää kaistaa, koska dataa analysoidaan 
ja prosessoidaan maantieteelliseltä sijainniltaan lähellä missä se on tuotettu 
(Chiang ym., 2017; Datta ym., 2015). Chiang, Ha, Chih-Lin, Risso ja Zhang (2017) 
mainitsevat myös, että sumulaskennan pienentyneet etäisyydet voivat parantaa 
tietoturvaa, sillä se pienentää salakuuntelun mahdollisuutta sekä sumujärjes-
telmät voivat myös suorittaa paikallista uhkien monitorointia. Bonomi ym. 
(2012) summaavatkin että sumu on asemoitu hyvin pelaamaan merkittävää roo-
lia lähteen lähellä sijaitsevan datan sisäänotossa ja prosessoinnissa. 
 Sumulaskennassa merkittävänä ominaispiirteenä ja hyötynä ovat 
myös pienentyneet viiveet. Datta ym. (2015) mukaan sumulaskennan merkittä-
vimpiä hyötyjä verrattuna pilvilaskentaan ovat juurikin pienentyneet viiveet, 
jotka parantavat palvelun laatua ja mahdollistavat datan analysoinnin reaa-

liajassa. Pienentyneiden viiveiden ansiosta myös sovellusten käyttäjäkokemuk-
set parantuvat, sekä mahdollistetaan uusien asiakeskeisempien esineiden inter-
netin palveluiden luominen (Datta ym., 2015). Sumulaskenta mahdollistaa pie-
nentyneet viiveet koska dataa voidaan prosessoida ja analysoida pilven sijasta 
jo verkon reunalla (Chiang ym., 2017). Verkon reunalla analysoinnin mahdollis-
taa se että laskentaa suorittavat sumusolmut sijaitsevat päätelaitteiden joukossa 
mistä johtuen datan analysointi ja siihen vastaaminen nopeutuu verrattuna 
keskitettyyn pilvipalveluun tai datakeskukseen (Iorga ym., 2018). Osanaiye ym. 
(2017) ja Iorga ym. (2018) toteavatkin että sumulaskennan sovellukset tukevat 
vuorovaikusta reaaliajassa, datan erissä käsittelemisen sijaan. 
 Sumulaskennan sijainti verkon reunalla mahdollistaa myös sen, 
että sumulaskentaa suorittavat laitteet ovat paremmin tietoisia sijainnista (engl. 
location awareness). Osanaiye ym. (2017) mukaan sijainnista tietoisuus paran-
taa sumulaskentaa hyödyntävien palvelujen laatua ja siitä hyötyvät erityisesti 
liikkuvat solmut. Dastjerdi & Buuya (2016) esittelevätkin sumulaskennan kei-
nona tarjota tukea liikkuvuudelle hajautettujen sovellusten kuten älyliikenteen 
sovellusten tarpeisiin. Tukea solmujen liikkuvuudelle edistää myös sumuver-
kon maantieteellinen kattavuus, sillä verkon solmut ovat sijoitettu maantieteel-
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lisesti pilvilaskentaa tiheämmin (Datta ym., 2015).  Parempi tietoisuus sijainnis-
ta mahdollistaa paikallisille operoijille paremmat vastaavuudet liiketoiminnan 
säädöksiin ja tehokkaamman datan prosessoinnin sekä analytiikan (Chiang ym. 
2017). Aazam ym. (2014a) mainitsevat myös, että sumulaskennan läheisen si-
jainnin myötä dataa prosessoivat ja analysoivat laitteet ovat tietoisempia datan 
asiayhteydestä. Koska sumulaskentaa suorittavat laitteet ovat tietoisempia 
asiayhteydestä, niin sumulaskennan palveluiden on helpompi vastata asiak-
kaan tilanteeseen ja tavoitteeseen, mikä tarkoittaa paremmin asiakkaan vaatei-
siin sopivia sovelluksia ja palveluita (Chiang ym., 2017). 

 Osanaiye ym. (2017) mukaan sumulaskennalle on ominaista moni-
muotoisuus (engl. heterogeneity), sillä sumulaskentaa ilmenee monissa eri-
muodoissa ja se voidaan ottaa käyttöön useissa erilaisissa ympäristöissä. Osa-
naiye ym. (2017) ja Iorga ym. (2018) painottavatkin että sumusolmujen ja eri 
sumuverkon komponenttien on kyettävä toimimaan yhdessä sekä olla yhteen 
liitettävissä tukeakseen laajalti erilaisia sumuverkossa toimivia palveluita. Iorga 
ym. (2018) lisäävät myös, että sumulaskennassa palveluiden huomaamaton tuki 
vaatii palveluntarjoajien välistä yhteistyötä. Stojmenovic & Wen (2014) mukaan 
sumulaskennan infrastruktuuri tarjoaa tukea monimuotoisuudelle, sillä sumu-
verkkoon liitettävät laitteet voivat olla loppukäyttäjien laitteita, tukiasemia, rei-
tittimiä tai kytkimiä. Sumulaskenta toimii myös yhteistyössä pilvilaskennan 
kanssa mahdollistaen yhteistyön erityisesti datan hallinnoinnissa ja analytiikas-
sa (Bonomi ym., 2012). Sumulaskennalla voidaan esimerkiksi suorittaa etukä-
teen prosessoituja tehtäviä ja huomauttaa niistä pilveä ennen kuin pilvi käyttää 
dataa palveluissaan ja myös muuttaa datan tyyppiä sopivampaan muotoon pil-
vessä käsiteltäväksi (Aazam ym., 2014a). Yhteistyössä toimivat sumuverkon 
laitteet voivat myös jakaa resursseja toistensa kanssa, esimerkiksi verkko voi 
ottaa käyttöön verkkoon liitettyjä loppukäyttäjien laitteita jakamaan resursseja, 
vaikka ne muuten olisivat toimettomina (Chiang ym., 2017) 
Sumulaskentaa hyödyntävät verkot ja järjestelmät ovat myös maantieteellisesti 
hajautuneita. Chiang ym. (2017) mukaan hajautuksesta tulee tehokkuushyötyjä 
koska laskennan, tallennuksen ja datan kontrollin voi sijoittaa missä vain se on 
edullisinta suorittaa pilven ja päätelaitteiden välillä. Maantieteellisestä hajau-
tuksesta seuraa myös parempi tuki liikkuville päätelaitteille, sillä verkon tuki 
on aina lähellä missä vain laitteet liikkuvatkin (Osanaiye ym., 2017). Verkon 
tiivis maantieteellinen kattavuus ja hajautetut toiminnot lisäävät myös verkon 
virhetoleranssia ja luotettavuutta, mutta eri tasojen myötä säilyttää kuitenkin 
järjestelmän skaalautuvuuden (Datta ym., 2015). Iorga ym. (2018) määrittele-
vätkin sumulaskennan ketteräksi ja skaalautuvaksi, sillä se kykenee adaptoitu-
maan tukien joustavasti laskentaa, resurssien varannointia, datan kuormituksen 

vaihtelevuutta ja tietoverkon tilan vaihteluita. Sumulaskennan ketteryyden ja 
skaalautuvuuden johdosta se soveltuu myös hyvin erilaisten järjestelmien tes-
taamiseen nopeasti ja edullisesti, sillä järjestelmiä voidaan testata aluksi pie-
nemmällä skaalalla sumulaitteissa, ennen kuin ne otetaan käyttöön koko ver-
kossa (Chiang ym., 2017). 
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Sumulaskennan tuomat hyödyt hyvin sen ominaisuuksien kautta. 
Kirjallisuudessa sumulaskennalle määritellään ominaisuuksia, joilla se pyritään 
erottamaan muista laskentaparadigmoista ja eritoten pilvilaskennasta. Bonomi 
ym. (2012) listaus sumulaskennan ominaisuuksista kattaa yleisimmät ominais-
piirteet joita pilvilaskennalle määritellään: 

 Sijainti verkon reunalla, tietoisuus sijainnista ja matala viive 

 Maantieteellinen hajautuneisuus 

 Tuki liikkuvuudelle 

 Toimiminen reaaliajassa 

 Tuki langattomuudelle 

 Yhteistyö ja tuki erilaisten laitteiden sekä palveluiden kanssa 

 Tuki verkkoanalytiikalle ja yhteistyö pilven kanssa 
 
Näiden lisäksi Iorga ym. (2018) määrittelevät itse sumulaskentaa suorittaville 
sumusolmuille ominaisuuksia painottaen, että sumusolmun on tuettava niistä 
yhtä tai useampaa: 

Autonomisuus (engl. autonomy): 

Sumusolmut voivat toimia itsenäisesti tehden päätöksiä paikallisesti yhden tai sol-
muista koostuvan klusterin tasolla (Iorga ym., 2018). 

Monimuotoisuus (engl. heterogeneity): 

Sumusolmut edustavat eri muotoja ja ne voidaan sijoittaan laajalti erilaisiin ympäris-
töihin (Iorga ym., 2018). 

Hierarkkinen klusterointi (engl. hierarchical clustering): 

Sumusolmut tukevat hierarkkisia rakenteita eri kerroksineen tarjoten erilaisia osa-
joukkoja palvelutoiminnoista toimien samalla yhdessä osana jatkumoa (Iorga ym., 
2018). 

Hallittavuus (engl. manageability): 

Sumusolmut ovat hallittavissa ja järjestettävissä kompleksisten järjestelmien, jotka 
kykenevät suorittamaan useimmat rutiinin omaiset toiminnot autonomisesti, avulla 
(Iorga ym., 2018). 

Ohjelmoitavuus (engl. programmability): 

Sumusolmut ovat luonnostaan ohjelmoitavia monilla tasoilla monien eri sidosryh-
mien, kuten verkon operaattoreiden, verkkotunnus eksperttien, laitteiston tarjoajien 
tai loppukäyttäjien, toimesta (Iorga ym., 2018). 
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3.3 Sumulaskennan hyödyntämiskohteita 

Sumulaskennan ominaisuuksien ansiosta se soveltuu erityisen hyvin tiettyihin 
hyödyntämiskohteisiin. Koska sumulaskenta laajentaa perinteistä pilvilasken-
nan paradigmaa verkon reunalle, se mahdollistaa parempien ja pidemmälle 
jalostetumpien sovellusten ja palveluiden kehittämisen (Aazam ym., 2014a; Bo-
nomi ym., 2012). Bonomi ym. (2012) mukaan sumulaskennan voidaan katsoa 
syntyneen tarpeesta matalien viiveiden tuelle verkon reunalla, joita edustavat 
tietyt pilvilaskentaa hyödyntävät käyttökohteet, kuten pelaaminen, videon lä-
hetys ja lisätty todellisuus. Sumulaskennan käyttökohteet usein vaativat pilvi-
laskennan käyttökohteisiin verrattuna laajaa maantieteellisesti tunnistettua ha-
jautettua toimintaa (Iorga ym. 2018). Bonomi ym. (2012) mainitsevat myös, että 
sumulaskennan mahdollistamien uusien hyödyntämiskohteiden myötä se tulee 
nostamaan uusia kilpailun ja yhteistyön muotoja globaaleiden palveluntarjo-
ajien välille.  

Suurin osa kirjallisuudessa mainituista sumulaskennan käyttökoh-
teista näyttäisi edustavan esineiden internetin eri sovelluksia. Yi ym. (2015) ni-
meävätkin sumulaskennan avaintekijäksi voimakkaasti lisääntyvän esineiden 
internetin generoiman datan analysoinnissa. Esineiden internetin saapumisesta 
lähtien erilaiset käyttötapaukset, joissa tuotetaan merkittävä määrä dataa maan-
tieteellisesti hajautetuista lähteistä, ovat lisääntyneet ja tästä on aiheutunut 
haasteita varsinkin viiveherkän datan käsittelylle (Osanaiye ym., 2017). 
Dastjerdi ym., 2016 painottavat myös, että sumulaskennalla pystytään tuke-
maan desentralisoitua ja älykästä esineiden internetin tuottaman datan proses-
sointia, sillä sumulaskenta mahdollistaa laskennan, tietoverkkojen ja tallennus-
palveluiden hallinnoinnin sekä ohjelmoinnin datakeskusten ja päätelaitteiden 

välillä. 
 Dastjerdi ym. (2016) mukaan on olemassa neljä merkittävää ohjel-

mistojärjestelmää, joiden avulla voidaan rakentaa sumulaskentaympäristöjä ja -
sovelluksia. Cisco IOx on sovellusympäristö, joka tarjoaa laitteiden hallinnoin-
tia ja mahdollistaa M2M –palvelut (machine to machine) sumuympäristöissä. 
Cisco Data in Motion (DMo) mahdollistaa datan hallinnoinnin ja analysoinnin 
verkon reunalla ja on rakennettu tuotteiksi, jotka Cisco Systems ja sen yhteis-
työkumppanit tarjoavat. LocalGrid sumulaskenta-alusta älykkäissä verkoissa 
sijaitseviin verkkolaitteisiin asennettava ohjelmisto, jolla pyritään tarjoamaan 
M2M-viestintää laitteiden ja datanprosessointipalveluiden välillä ilman että 
informaation tarvitsee matkata pilven kautta. Cisco ParStream on sumulasken-
ta-alusta, jonka avulla voidaan hyödyntää reaaliaikaista esineiden internetin 
tuottaman datan analytiikkaa. (Dastjerdi ym., 2016) 

 Yksi erityisen hyvä sumulaskennan hyödyntämisen kohde on 
älykkään liikenteen sovellukset, eli verkkoon liitetyt ajoneuvot ja niihin liittyvät 
teknologiat, kuten älykkäät liikennevalot (Bonomi ym., 2012). Datta ym. (2015) 
mukaan erityistä hyötyä sumulaskennasta saadaan, kun tarvitaan suurta mää-
rää viestintää ja vuorovaikutusta ajoneuvojen ja itse älykkään liikenteen infra-
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struktuurin välillä. Älykkään liikenteen sovellukset tarvitsevat palveluita lii-
kenteen ja julkisen yleisön turvallisuuteen, reaaliaikaiseen liikenteen analysoin-
tiin, tueksi korkealle liikkuvuudelle, tietoisuuteen sijainnista ja tukeakseen laa-
jaa maantieteellistä hajautusta. Näistä vaatimuksista johtuen sumulaskennan 
hyödyntäminen on ideaali ratkaisu (Datta ym., 2015). Osanaiye ym. (2017) an-
tavat älyliikennevalot yhdeksi esimerkiksi älykkään liikenteen sovelluksesta 
jossa sumulaskentaa voidaan hyödyntää. Älyliikennevalot ovat vuorovaikutuk-
sessa paikallisesti useiden sensorisolmujen kanssa ja näin ollen pystyvät tarkas-
ti paikantamaan pyöräilijöitä, jalankulkijoita sekä arvioimaan lähestyvien ajo-

neuvojen etäisyyttä ja nopeutta. Stojmenovic & Wen (2014) mukaan älykkäiden 
liikennevalojen lisäksi sumuverkkoon voidaan liittää langattomia tukiasemia, 
kuten langattoman verkon ja 3G-verkon laitteita sekä tienvarsiyksiköitä, joiden 
vuorovaikutus täydentää älyliikenteen skenaarion soveltamista. Bonomi ym. 
(2012) arvelevatkin että sumulaskenta tulee pelaamaan aktiivista roolia korkean 
laadun informaation lähettämisessä liikkuville ajoneuvoille valtateiden ja rato-
jen läheisyydessä sijaitsevien välityspalvelimien ja tukiasemien kautta. 

 Toinen kirjallisuudessa usein esiintyvä sumulaskennan hyödyntä-
misen kohde on älykkäät sähköverkot (engl. smart grids). Älykkäät sähköver-
kot ovat hyvä esimerkki siitä, miten sumu ja pilvi toimivat yhteistyössä. Älyk-
käiden sähköverkkojen tapauksessa sumussa kerätään ja analysoidaan dataa, 
jonka jälkeen tämä analysoitu data lähetetään pilveen syvällisempää analysoin-
tia ja tallennusta varten, millä saavutetaan parempi globaali kattavuus (Bonomi 
ym., 2012). Tällä sumun ja pilven välisellä yhteistyöllä saavutetaan parempaa 
tukea informaation yhteensopivuudelle ja järjestelmän skaalautuvuudelle 
(Osanaiye ym., 2017). Stojmenovic & Wen (2014) mukaan sumulaskentaa hyö-
dynnettäessä älykkäissä sähköverkoissa energian kuormitusta tasaavat sovel-
lukset voidaan ajaa pilven sijasta verkon reunalla sijaitsevissa laitteissa, kuten 
älymittareissa ja mikrokokoisissa sähköverkoissa. Nämä laitteet kykenevät ky-
synnän, saatavuuden ja hintojen perusteella vaihtamaan energian toimitusmuo-
tojen, kuten aurinko- ja tuulienergian, välillä. Verkon reunalla sijaitsevat sumu-
verkon laitteet prosessoivat myös sähköverkon antureiden sekä laitteiden tuot-
tamaa dataa ja ohjaavat käyttölaitteita. Sumuverkko kykenee suodattamaan 
paikallisesti tuotettua dataa ja lähettämään sitä eteenpäin arkkitehtuurin korke-
ammille tasoille visualisointia, reaaliaikaisia raportteja, sekä transaktioiden ana-
lysointia varten (Stojmenovic & Wen, 2014). 

 Kolmas usein kirjallisuudessa mainittava käyttökohde sumulas-
kennalle on terveydenhuollon sovellukset. Koska sumulaskenta tarjoaa datan 
toimitusta reaaliajassa, se soveltuu hyvin hyödynnettäväksi viiveherkissä pal-
veluissa millaisia terveydenhuollon sovellukset usein ovat (Aazam ym., 2014a). 

Osanaiye ym. (2017) mukaan sumulaskennan avulla voidaan toteuttaa tervey-
denhuollon monitorointijärjestelmiä, jotka ovat ajasta ja paikasta riippumatto-
mia, mutta kykenevät silti analysoimaan dataa reaaliajassa. Sumuverkon laitteet 
analysoivat datan reaaliajassa ja sen jälkeen informaatio lähetetään eteenpäin 
pilveen tarkempaa analysointia ja diagnoosia varten (Osanaiye ym., 2017). 
Dastjerdi ym. (2016) esittelevät idean missä sumulaskentaa hyödynnettäisiin 
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sydänkohtauspotilaiden tilan tunnistamiseen, ennustamiseen ja ennakoimiseen. 
Sydänkohtauksia monitoroivat algoritmit olisi sijoitettu verkon reunalla sijait-
seviin laitteisiin sekä pilviresursseihin. Sumulaskennan hyödyntämisen avulla 
saavutettaisiin madaltuneet vasteajat ja pienentyneet energiavaatimukset ver-
rattuna pelkän pilvilaskennan hyödyntämiseen (Dastjerdi ym., 2016). Myös 
Rahmani ym. (2018) esittelevät konseptin missä sumulaskentaa hyödynnetään 
älykkäiden elektronisten terveydenhuollon yhdyskäytävien kanssa. Rahmani 
ym. (2018) käyttivät sumulaskennan konseptia esineiden internetiin perustu-
vassa terveydenhuollon järjestelmässä, jota sovellettiin tapaustutkimuksessa 

monitoroimaan potilaita, joilla on akuutteja sairauksia. Rahmani ym. (2018) 
päätyivät toteamaan, että esineiden internetiin pohjautuva sumulaskentaa hyö-
dyntävä järjestelmä parantaa järjestelmän älykkyyttä, energiatehokkuutta, tu-
kea liikkuvuudelle, yhteensopivuutta, tietoturvaa ja luotettavuutta. Muita kir-
jallisuudessa mainittuja sumulaskennan hyödyntämiskohteita ovat esimerkiksi 
erilaiset esineiden internetin sensoriverkot, big datan analysointi, ohjelmisto-
ohjatut verkot, kyberfyysiset järjestelmät, lisätty todellisuus, pelaaminen ja äly-
lasit (Bonomi ym., 2012; Dastjerdi ym., 2016; Yi, Li & Li, 2015; Osanaiye ym., 
2017; Stojmenovic & Wen, 2014). 

 Tang ym. (2015) mukaan sumulaskenta on sopiva paradigma pilvi-
laskennan tuomiseksi verkon reunalle älykaupungeissa ja he esittelevät 4-
tasoisen hierarkkisen hajautetun sumulaskennan arkkitehtuurimallin älykau-
pungeille (KUVIO 3). Tang ym. (2015) mukaan esimerkin mukainen 4-tasoinen 
arkkitehtuuri kykenisi tarjoamaan nopeaa vastausta älykaupungin eri tasoisiin 
vaatimukseen tarjoten samalla laskentatehoa ja älyä tulevaisuuden älykaupun-
geille. 

Arkkitehtuurimallin alimmalla tasolla (Kerros 4) ovat älykaupun-
gin infrastruktuuria monitoroivat sensorit. Sensorit ovat luotettavia, matalia 
kustannuksiltaan ja ne ovat hajautettu pitkin infrastruktuuria monitoroimaan 
sen kriittisiä osia. Sensorit tuottavat suuren määrän maantieteellisesti hajautu-
nutta dataa, ja lähettävät sen ylemmälle tasolle analysoitavaksi ja prosessoita-
vaksi. (Tang ym., 2015) 

 Seuraavalla tasolla (Kerros 3) sijaitsevat reunalaskentasolmut (engl. 
edge computing nodes). Nämä solmut ovat ominaisuuksiltaan verkon avulla 
toisiinsa yhdistettyjä, vähän virtaa vieviä, suorituskyvyltään korkeita laitteita, 
jotka ovat vastuussa tietystä ryhmästä lähialueen (esimerkiksi naapurusto) sen-
soreita. Reunalaskentasolmut suorittavat sensoreiden lähettämän datan analy-
sointia reaaliajassa raportoiden prosessoinnin tuloksia ylemmille tasoille. Sol-
mut kykenevät myös itse suorittamaan yksinkertaisia ja nopeita palautteeseen 
perustuvia tehtäviä vastatakseen pieniin infrastruktuurin komponentteihin 

kohdistuviin uhkiin. (Tang ym., 2015) 
 Ylimmän sumulaskentaa suorittavan tason (Kerros 2) muodostavat 

keskitason laskentasolmut (engl. intermediate computing nodes). Näihin sol-
muihin on kytketty joukko verkon reunalla sijaitsevia alemman tason reunalas-
kentasolmuja ja ne kattavat skaalaltaan isomman alueen (esimerkiksi yhteisön) 
tuottaman datan prosessoinnin. Tällä tasolla pyritään vastaamaan infrastruk-
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tuuria uhkaaviin tilanteisiin jotka vaativat reagointia tuntien sisällä, jolloin pil-
vilaskentaa suorittavien datakeskusten reagointinopeus ei riitä. Tämän tason 
solmut toimivat yhteistyössä pilvilaskentaa suorittavien datakeskusten kanssa 
suorittaen itse datan analysointia ja raportointia eteenpäin. (Tang ym., 2015) 

Koko arkkitehtuurin ylimmän tason (Kerros 1) muodostavat pilvi-
laskentaa suorittavat datakeskukset. Tällä tasolla kyetään keskitetysti monito-
roimaan ja kontrolloimaan koko älykaupungin tasolla tuotettua dataa. Suuren 
skaalan myötä myös viiveet kasvavat, mutta ylimmän tason analyysit ovatkin 
luonteeltaan monimutkaisempia ja pitkäaikaisia, esimerkiksi koko kaupungin 

laajuiset tuhot ja uhat. (Tang ym., 2015) 

 
KUVIO 3 Sumulaskentaa hyödyntävä arkkitehtuurimalli älykaupungille (muokattu: Tang 
ym., 2015) 
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4 Yhteenveto 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli tarkastella sumulaskentaa näkö-
kulmana sen tarjoamat mahdollisuudet pilvilaskennan ongelmiin. Tutkielman 
ensimmäisessä sisältöluvussa esiteltiin tutkielman näkökulma, eli pilvilaskenta. 
Pilvilaskennasta esiteltiin kirjallisuuteen perustuen sen syntyä ja kehitystä tek-
nologiana, esiteltiin sille kirjallisuudessa mainittuja määritelmiä ja määritelmiin 
perustuen pilvilaskennan malli, sekä lopuksi tutkielman kannalta olennaisin eli 
pilvilaskennan ongelmat. Toisessa sisältöluvussa käsiteltiin tutkielman aihetta, 
eli sumulaskentaa. Sumulaskenta avattiin käsitteenä esittelemällä sille pilvilas-
kennan tapaan määritelmiä mitä kirjallisuudessa mainitaan, sekä määritelmiin 
perustuen malli, jonka avulla sumulaskentaa voidaan helpommin tarkastella. 
Tutkielman kannalta olennaisimpia eli sumulaskennan mahdollisuuksia pyrit-
tiin tuomaan tutkielmassa esille esittelemällä kirjallisuudessa sille mainittuja 
ominaisuuksia, ja ominaisuuksien myötä hyötyjä sekä hyödyntämiskohteita. 

 Ensimmäisen sisältöluvun sisältö siis koostui pilvilaskennasta. Tut-
kielman kannalta oli olennaista, että muodostetaan käsitys siitä mitä pilvilas-
kenta on ja millaisia ongelmia sen hyödyntämiseen liittyy. Pilvilaskennan mää-
ritelmän ja sen ongelmien löytämiseksi lähdekirjallisuudesta lähdettiin etsi-
mään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

 ”Mitä on pilvilaskenta?” 
 ”Millaisia ongelmia pilvilaskennan hyödyntämiseen liittyy?” 

 
Pilvilaskentaa koskevassa kirjallisuudessa painotettiin usein, että pilvilasken-
nan idea ja sen muodostavat teknologiat, arkkitehtuurit sekä mallit ovat olleet 
olemassa jo ennen pilvilaskennan käsitteen syntyä. Pilvilaskenta nähdäänkin 
näiden kehityksen ja yhdistymisen tuloksena muodostuneena uutena mallina.  
Kirjallisuudesta pilvilaskennalle löytyi useita erilaisia sanalliseen muotoon pu-
ettuja määritelmiä. Määritelmiä löytyi hieman eri näkökulmista, mutta yhdistä-
vänä piirteenä niitä leimasi se, että niissä usein pyrittiin määrittelemään tietyt 
ominaispiirteet joita pilvilaskenta edustaa. Tämän tutkielman kannalta olennai-
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simmaksi määritelmäksi pilvilaskennalle valittiin Mell ja Grance (2011) sanai-
lema määritelmä joka kuuluu seuraavasti: 

Pilvilaskenta on malli, jolla mahdollistetaan ajasta ja paikasta riippumaton, käytän-
nöllinen, tarvittaessa saatava pääsy varantoon (engl. pool) muunneltavia laskentare-
sursseja (esimerkiksi verkkoyhteyksiä, palvelimia, tallennustilaa, sovelluksia ja pal-
veluita), jotka voidaan nopeasti varata ja vapauttaa mahdollisimman vähällä hallin-
noinnilla tai palveluntarjoajan vuorovaikutuksella. Pilvimalli koostuu viidestä vält-
tämättömästä ominaispiirteestä, kolmesta palvelumallista ja neljästä käyttöönotto-
mallista (Mell & Grance, 2011). 

Tämän määritelmän pohjalta pilvilaskennalle esiteltiin pilvimalli, joka koostuu 
viidestä välttämättömästä ominaispiirteestä, kolmesta palvelumallista ja neljäs-
tä käyttöönottomallista. Hyvin useissa pilvilaskentaa koskevissa julkaisuissa 
käsitellään pilvilaskentaan liittyviä haasteita ja ongelmia. Mainitut ongelmat 
usein kuitenkin ovat samoja ongelmia hieman eri termein ilmaistuna ja liittyvät 

samoihin pilvilaskennan ominaisuuksiin. Kirjallisuuskatsaukseen sisältynee-
seen lähdekirjallisuuteen perustuen löydetyt pilvilaskennan ongelmat listattiin 
tutkielmassa seuraavaan muotoon: 
 

 Asiakkaiden suuri määrä & eristäminen 

 Suuresta datamäärästä aiheutuvat tiedonhallinnan ongelmat 

 Resurssien allokointi 

 Tuki monimuotoisuudelle 

 Palveluiden yhteensopivuus & toimittajaloukku 

 Maantieteellinen sijainti & hajautus 

 Viive 

 Tuki liikkuvuudelle 

 Tunnistautumisen ongelmat 

 Datan kontrollointi & luotettavuus 

 Saatavuus 

 Standardien puute 

 Monitoroinnin ongelmat 

 Datan uudelleenkäyttö 
 
Luetelluista ongelmista mainittakoon se, että ne usein tavalla tai toisella liitty-
vät toisiinsa sekä kirjallisuudessa samoja ongelmia määritellään usein eri ter-
mein. Tätä ongelmista muodostettua listaa voitaisiinkin vielä tiivistää ja ongel-
mia yhdistää, mutta ongelmat päätettiin pitää hieman enemmän eriteltynä, jotta 
niitä olisi helpompi verrata sumulaskennan tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
 Toisessa sisältöluvussa esiteltiin itse tutkielman aihetta eli sumu-
laskentaa. Tutkielman kannalta olennaista oli, että määritellään sumulaskenta ja 
esitetään mahdollisuuksia, joita se tarjoaa. Sumulaskentaa koskevat tutkimus-
kysymykset puettiin seuraavaan muotoon: 
 

 ”Mitä on sumulaskenta?” 
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 ”Mitä mahdollisuuksia sumulaskenta tarjoaa?” 
 

Sumulaskennan määritelmästä vaikutti vallitsevan kirjallisuuden perusteella jo 
selvästi yhdenmukaisempi käsitys kuin pilvilaskennan määritelmästä. Sumu-
laskentaparadigmana nähdään usein pilvilaskentaa hyödyntävää arkkitehtuu-
ria täydentävä ennemmin kuin omana laskentaparadigmanaan. Kirjallisuudessa 
esiintyvistä määritelmistä vastausta kysymykseen ”Mitä on sumulaskenta?” 
edustaa parhaiten Iorga ym. (2018) määritelmä joka käännettynä suomenkielel-
le kuuluu seuraavasti: 

Sumulaskenta on kerrostettu malli joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumatto-
man pääsyn jaettuun jatkumoon skaalautuvia tietojenkäsittelyresursseja. Malli 
helpottaa hajautettujen, viiveherkkien sovellusten ja palveluiden sijoittamisen 
pilveen, ja se koostuu sumusolmuista (engl. fog node) (fyysisistä ja virtuaalisista) jot-
ka sijaitsevat älykkäiden päätelaitteiden ja keskitettyjen (pilvi) palveluiden välillä. 
Sumusolmut ovat asiayhteydet huomioon ottavia, ja ne tukevat yleistä datan hallin-
nointia sekä viestintäjärjestelmiä. Sumusolmut voidaan organisoida klustereihin ver-
tikaalisesti (tukemaan eristystä), horisontaalisesti (tukemaan yhteen liittämistä) tai 
suhteessa sumusolmujen viiveeseen älykkäisiin päätelaitteisiin. Sumulaskenta mini-
moi pyyntöjen vastausajan tuettuihin sovelluksiin ja tarjoaa päätelaitteille paikallisia 
tietojenkäsittelyresursseja ja myös tarvittaessa tietoverkkoon liitettävyyttä sekä 
keskitettyjä palveluita. (Iorga ym., 2018) 

Sumulaskennan mallin ja määritelmän lisäksi tutkielmassa pyrittiin listaamaan 
sille kirjallisuudessa usein mainittuja ominaisuuksia. Ominaisuuksien määritte-
lyn avulla saatiin myös suoraan muodostettua vastauksia siihen millaisia 
hyötyjä ja sitä myötä mahdollisuuksia sumulaskenta tarjoaa. Sumulaskennan 
ominaisuudet tiivistettynä käyvät ilmi seuraavasta Bonomi ym. (2012) mukaan 
koostetusta listasta : 

 Sijainti verkon reunalla, tietoisuus sijainnista ja matala viive 

 Maantieteellinen hajautuneisuus 

 Tuki liikkuvuudelle 

 Toimiminen reaaliajassa 

 Tuki langattomuudelle 

 Yhteistyö ja tuki erilaisten laitteiden sekä palveluiden kanssa 

 Tuki verkkoanalytiikalle ja yhteistyö pilven kanssa 

Kirjallisuuskatsauksessa huomattiin myös, että sumulaskentaa koskevassa kir-
jallisuudessa sille usein nimetään erilaisia hyödyntämiskohteita, joten viimei-

nen sumulaskentaa käsittelevä alaluku päätettiin koostaa kokoamalla yhteen 
yleisimmin mainittuja hyödyntämiskohteita. Hyödyntämiskohteiden avaami-
sen avulla myös saatiin hyvin vastauksia tutkimuskysymyksiin, sillä niistä käy 
hyvin ilmi mitä sumulaskenta on ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa käytännön-
tasolla. Useimmin mainitut sumulaskennan hyödyntämiskohteet liittyivät eri-
laisiin älykkäisiin esineiden internetin sovellutuksiin, jotka vaativat sumulas-
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kennan tarjoamia ominaisuuksia kuten matalaa viivettä, läheistä sijaintia ja tu-
kea liikkuvuudelle. 

Koko tutkielman tutkimusongelma puettiin kysymyksen muotoon seuraavasti:  

 Mitä mahdollisuuksia sumulaskenta tarjoaa pilvilaskennan ongel-
miin? 

 
Sumulaskennan tarjoamien mahdollisuuksien etsiminen pilvilaskennan ongel-

miin ei tuota haasteita. Yksi syy tähän on se, että sumulaskennan oikeastaan 
voidaan katsoa syntyneen vastaukseksi pilvilaskennan ongelmiin. Ja sumulas-
kenta kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan nähdäkin pilvilaskennan ark-
kitehtuuria tukevana laskentaparadigmana, jolla pilvilaskenta vain ulotetaan 
lähemmäksi verkon reunaa, josta seuraa tiettyjä hyötyjä. Koska sumulaskenta 
on hajautetumpaa se auttaa suoraan ongelmiin liittyen suureen määrään dataa 
ja asiakkaita, sillä datan käsittely voidaan pilkkoa pienempiin osiin, allokoida 
resurssit tarkemmin ja palvella asiakkaita vaadittaessa eristetymmin. Sumulas-
kennan maantieteellisen hajautuksen myötä myös laskennan sijaintiin liittyviä 
ongelmia, kuten viivettä, lakeihin ja säädöksiin liittyviä ongelmia, sekä huonoa 
tukea liikkuvuudelle voidaan poistaa. Koska sumulaskennan avulla pilvilas-
kentaa hyödyntävä järjestelmä saadaan laitemäärältään suuremmaksi, sen avul-
la datan tallennusta voidaan myös hajauttaa joka auttaa siihen, että data on pa-
remmin saatavilla, eikä välttämättä häviä keskitetyn pilvipalvelimen hävitessä. 
Datan kontrolliin ja luotettavuuteen voidaan myös vastata sumulaskennan 
avulla, sillä herkempi data voidaan tallettaa pilvipalvelimen sijasta lähemmäksi 
eristetympiin sumuverkon laitteisiin. Datan tallentaminen sumuverkon laittei-
siin voi pienentää myös uudelleenkäytön riskiä, sillä laitteilla usein on vähem-
män käyttäjiä ja ne ovat eristetympiä. Koska sumuverkkoon liitetään paljon lait-
teita, sillä voidaan parantaa pilvilaskennan tukea monimuotoisuudelle ja auttaa 
standardoinnin ongelmiin, koska sumuverkon laitteet voivat esimerkiksi muut-
taa datan tyyppiä sopivammaksi pilvilaskentaa varten. Sumulaskenta myös 
eliminoi pilvilaskentaa hidastavaa turhaa dataliikennettä, sillä osa datasta voi-
daan prosessoida ja analysoida jo lähempänä verkon reunaa, mikä keventää 
pilven kaistojen kuormitusta sekä pienentää koko järjestelmän viivettä. Pilvi-
palvelujen ongelmia listattaessa mainittiin myös, että pilvipalveluiden palve-
luntarjoajien palveluiden yhteensopivuus voi muodostua ongelmaksi mikä voi 
johtaa toimittajaloukkuun. Tähän ongelmaan sumulaskennasta on hieman vai-
keampi hakea suoraa vastausta, mutta toisaalta sumuverkon avulla käyttäjästä 
tulee vähemmän sidottu itse pilveen joka vähentää käyttäjän riippuvuutta pil-

vestä ja sitä myötä palveluntarjoajasta.  
 Sumulaskennan siis voidaan nähdä tarjoavan mahdollisuuksia ja 
ratkaisuja lähes kaikkiin kirjallisuuskatsauksessa löydettyihin pilvilaskennan 
ongelmiin. Toisaalta todettakoon, että sumulaskennan avulla näitä ongelmia ei 
välttämättä voida aina kokonaan eliminoida. Pilvilaskentaan myös varmasti 
sisältyy paljon lisääkin ongelmia, jotka jäivät mainitsematta kirjallisuuskatsauk-
sen lähdeaineiston rajauksen johdosta ja sitä myötä käsittelemättä sumulasken-
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nan mahdollisuuksia niihin nähden. Sumulaskennan ollessa vielä tuore tutki-
musaihe tietojärjestelmätieteen kentässä, se varmasti tarjoaa paljon mielenkiin-
toisia jatkotutkimusaiheita. Sumulaskentaa koskevassa kirjallisuudessa on vii-
me aikoina laajalti käsitelty sumulaskentaa sen hyödyntämiskohteiden pohjalta. 
Sen sijaan sumulaskennan mukanaan tuomia uusia haasteita käsittelevää kirjal-
lisuutta löytyy vähemmän. Koska sumulaskenta tuodaan usein esiin ratkaisuna 
pilvilaskennan ongelmiin, sen mukanaan tuomat uudet haasteet ja ongelmat 
voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Tämän tutkielman pohjalta jatkotutkimus-
aiheena voisi toimia sumulaskennan mukanaan tuomat uudet haasteet. Uusien 

haasteiden määrittelyä voisi rajata esimerkiksi sumulaskennan haasteisiin pilvi-
järjestelmän tietoturvalle. 
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