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Julkaisuvapaa 

Lehdistötiedote – 18.4.2013 – Turku 

 

Suomalaista huippuosaamista pilvipalveluissa 

Vaikeista ajoista huolimatta Suomen 

oppilaitossektorin edelläkävijät uskovat 

tulevaisuuteen ja ottavat rohkeasti käyttöön 

uusinta teknologiaa.  Turkulainen Neoxen 

Systems toteutti Savon koulutuskuntayhtymän 

julkiset verkkopalvelut uunituoreeseen 

Windows Azure -palveluun. Käyttöönotto 

tapahtui aivan ensimmäisten joukossa 

maailmassa.  

 

Savon koulutuskuntayhtymällä oli haaste. Kilpailu opiskelijoista kiristyy ja yhteishaun 

onnistuminen on yksi vuoden tärkeimmistä tavoitteista. Opiskelijoiden yhteishakuun 

mennessä oli rivakasti saatava informatiiviset verkkosivut ja niitä tukevat modernit 

taustapalvelut. Tavoitteena oli kuntayhtymän houkuttelevuuden ja edelläkävijyyden 

lisääminen. Tämä ratkaistiin Windows Azure -infrastruktuuripalveluilla (IaaS), mikä 

mahdollisti nopean ja joustavan toteutuksen sekä käyttöönoton. 

 

”Savon koulutuskuntayhtymä edustaa juuri sitä mitä Suomi tällä hetkellä tarvitsee: 

näkemystä, uusiutumishalua ja uskallusta ratkaista haasteet.” toteaa Neoxenin 

toimitusjohtaja Esa Tervo. ”Ennakkoluuttomuus ja onnistuminen kulkevat käsi kädessä 

- samalla saadaan aikaan myös toimintojen tehostumista ja suoria kustannussäästöjä.” 

 

Koulutuskuntayhtymän tietohallinto- ja laatupäällikkö Jukka Partanen mainitsee 

hyötyinä myös sen, että kapasiteettia voidaan skaalata tarpeen mukaan, esimerkiksi 

yhteishaun aiheuttaman kuormituksen ajaksi. Samalla vältyttiin tekemästä suuria 

lisäinvestointeja omaan palvelin- ja verkkokapasiteettiin ja niiden ylläpitoon. Lisäksi 

Windows Azure istuu muihin Microsoft-ratkaisuihin, joita kuntayhtymä käyttää. 

 

”Aikataulullisesti haastavan toteutuksen onnistuminen on oiva esimerkki Azure-palvelun 

kypsyysasteesta”, Tervo jatkaa. ”Hiukan liioitellen voitaisiin sanoa, että nyt voimme 

siirtää lähes minkä tahansa palvelun integroituun pilveen. Tämä koskee myös olemassa 

olevia Linux- ja muita Open Source –pohjaisia ratkaisuja mitä yritykset ja oppilaitokset 

käyttävät.” 
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Azure IaaS 

Microsoft julkaisi uusien Windows Azure infrastruktuuripalveluiden yleisen saatavuuden 

16.4.2013. Julkistus on merkittävä osa Microsoftin pilvipalvelustrategiaa. Microsoft on 

julkistuksen myötä ainoa pilvipalvelutarjoaja, joka tarjoaa täyden tuen sekä 

infrastruktuuripalveluille (IaaS) että alustapalveluille (PaaS). Kattava hybridiratkaisu 

mahdollistaa olemassa olevan IT-infrastruktuurin integroinnin viimeisimpään 

pilviteknologiaan. Näin asiakkaat voivat hyödyntää samalla sekä omia konesali-

investointejaan että pilvipalveluiden joustavuutta. 
 

Neoxen Systems - Ohjelmistoyhtiö Neoxen Systems toteuttaa kansainvälisesti 

sertifioituja osaamisen ja tiedon hallinnan ratkaisuita sekä oppilaitoksille että yrityksille. 

Työskentelemme tiiviisti johtavien tutkimuslaitosten ja globaalien teknologiatoimittajien 

kanssa auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.  

 

Neoxen Systems on Microsoftin pitkäaikainen kultakumppani sekä yksi harvoista 

suomalaisista Microsoft Azure Circle partnereista Euroopassa. Neoxen on Suomen 

johtavia Office 365 sekä Windows Azure asiantuntijoita. 

 

 

Lisätietoja: 

 

Savon koulutuskuntayhtymä 

Jukka Partanen, tietohallintopäällikkö 

p. 044 785 3044 

jukka.partanen@sakky.fi 

www.sakky.fi 

 

Neoxen Systems 

Esa Tervo, CEO 

p. 050 512 6285 

esa.tervo@neoxen.com 

www.neoxen.com 

 

Microsoft Oy 

Juha Karppinen, Palvelinliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja 

p. 050 379 9637 

juha.karppinen@microsoft.com 

https://www.microsoft.com/fi-fi 
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