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SUOMALAISET PK-YRITYKSET EIVÄT LUOTA 
PILVIPALVELUIHIN 

 
Buffalo Technologyn tekemän tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia 
suomalaisista pk-yrittäjistä ja johtajista ei luota tietojen olevan pilvessä turvassa, 
eikä tiedä mitä datalle tapahtuu, kun se poistetaan pilvipalvelusta.  
 

 
 
Tallennusratkaisuihin ja verkkotuotteisiin erikoistuneen Buffalo Technologyn tekemän 
kyselyn mukaan suomalaiset PK-yritykset suhtautuvat epäilevästi pilvipalveluiden 
turvallisuuteen. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä ja johtajista 40 prosenttia ei luota 
yrityksen tietojen olevan turvassa pilvipalvelussa. 
 
Vastaajista 63 prosenttia kuitenkin kertoo tallentavansa yrityksen tietoja 
pilvitallennuspalveluihin. Tämä siitäkin huolimatta, että 40 prosenttia vastaajista ei tiedä 
mitä pilveen tallennetuille tiedoille tapahtuu, kun käyttäjä poistaa ne. 92 prosenttia 
vastaajista kuitenkin katsoi, että tietoturva on yrityksessä tärkeässä roolissa. 
 
Buffalo Technologyn tekemään nettikyselyyn otti osaa 119 suomalaista PK-yrityksen 
johtajaa tai omistajaa. Vastaajista 41 prosentilla oli käytössä software-palomuuri, 16 
prosentilla fyysinen palomuuri ja 37 prosentilla molemmat.  
 



Yrityksen omaan verkkoon liitetty verkkolevypalvelin tarjoaa pilvipalvelun ominaisuudet 
turvallisessa ympäristössä. Kun yrityksen tietoturva on suojattu, voidaan tiedot jakaa 
turvallisesti toimiston ulkopuolelle, vaikka fyysinen tallennuslaite sijaitsisi turvassa 
yrityksen tiloissa.  
 
“Yrityksille on ensiarvoista tietää, mitä tärkeille ja salaisille tiedostoille tapahtuu myös 
tulevaisuudessa. Siksi useat yritykset haluavat pitää tiedon säilytyksen oman toimiston 
tiloissa. Työntekijät pääsevät niihin kuitenkin käsiksi aivan yhtä helposti kuin 
pilvipalveluihin. Paikallisesti tallennetun tiedon etuna on myös suurempi siirtonopeus”, 
sanoo Buffalo Technologyn Pohjoismaiden myyntipäällikkö Paul Hudson.  
 
 

 

Kyselyn kysymykset ja tulokset kootusti: 
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Buffalo Technology 

Buffalo on maailmanlaajuinen innovatiivisten kodin ja pienyritysten langattomien verkkotuotteiden sekä tallennus- ja 

multimediaratkaisujen valmistaja. Yhtiö on Japanin suurin kaikkien PC-lisälaitteiden valmistaja ja maailmanlaajuisesti 

suurin NAS-kuluttajatuotteiden valmistaja vuosina 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  ja 2010 (In-Stat).   

 

Yhtiön tallennusratkaisut vastaavat sekä yksittäisen käyttäjän että yritysten  tarpeisiin edullisten 

NAS-verkkotallennuslaitteiden, ulkoisten massamuistien, multimediatoistimien, ja langattomien reitittimien 

tuotevalikoimalla. Yhdessä ne tarjoavat täydellisen ja integroidun ratkaisun toimistoihin ja digitaalisiin  koteihin.   

 

Buffalon tuotevalikoimaan kuuluu yrityskäyttöön suunnitellut TeraStation- ja  kotikäyttöön tarkoitetut 

LinkStation-verkkotallennusratkaisut.  LinkStation-verkkotallennusratkaisut auttavat käyttäjää helposti keskittämään 

tiedostojen, valokuvien ja musiikin säilyttämisen. AirStation on helppokäyttöinen yritysten ja kotien käyttöön suunniteltu 

korkeatehoisten  langattomien verkkoratkaisujen tuotesarja. Markkinoiden kehittynein AOSS™ (AirStation One-Touch 

Secure System) -teknologia auttaa käyttäjiä rakentamaan langattomat verkkonsa helposti ja turvallisesti nappia 

painamalla.  

 

Buffalon maailmanlaajuiset yhteistyökumppanit, kuten Intel, Broadcom, Nintendo  ja Microsoft, ovat mahdollistaneet 

uusien teknologioiden kehittämisen  käytännöllisiksi kodin ja yritysten työkaluiksi.  Buffalo Technologyn pääkonttori on 

Japanissa ja sillä on konttoreita  Englannissa, Ranskassa, Hollannissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Taiwanissa. 

Lisätietoja: www.buffalotech.com. 

 

  


