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Web-pohjaista käyttöliittymäkehitystä voidaan tehdä monin eri tavoin. Aina ei ole 

yksiselitteistä mitkä työkalut kehitystyöhön tulisi valita ja millä kriteereillä. Väärät 

valinnat voivat johtaa ongelmiin, joiden ratkomiseen kuluu aikaa ja rahaa. Tässä työssä 

pyrittiin selvittämään miten front-end -työkalut tulisi valita. Työ toteutettiin IT-alan 

yrityksille tehdyn kyselytutkimuksen sekä kirjallisuuskatsauksen keinoin. Tulosten 

perusteella laadittiin teoreettinen malli, joka määrittelee valintaprosessin vaiheineen 

yleisellä tasolla, joukon suositeltuja kriteerejä työkalun valintaan sekä valintaan tarpeen 

mukaan sovellettavan formaalin valintamenetelmän. Esitettyä mallia voidaan käyttää 

aputyökaluna, joka sekä ohjaa valintaprosessia että auttaa ymmärtämään sitä. 
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Web-based user interface development can be done in various ways. It is not always 

unambiguous which tools should be selected for the job by what criteria. Incorrect 

selections can lead into problems whose solving takes extra time and money. The purpose 

of this study was to examine how front-end tools should be selected. The study was carried 

out by conducting a questionnaire for IT-companies and performing a literature review. 

Based on the results, a theoretical model was constructed by defining the selection process 

and its stages in general level, a group of recommended criteria for tool selection and 

formal selection method which can be applied as needed. Suggested model can be utilized 

as an assisting tool which both guides the selection process and helps to understand it. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 
 

Verkkosivujen, web-sovellusten ja web-pohjaisten mobiilisovellusten käyttöliittymäkehitys 

on viimeisten kahdeksan vuoden aikana ottanut huimia harppauksia eteenpäin. Front-end 

kehityksen peruspilarit, HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style 

Sheets) ja Javascript, ovat edelleen web-kehittäjän tärkeimmät työkalut, mutta niiden 

käyttö on monipuolistunut huomattavasti sitten 2000-luvun alkupuolen. Yksi 

merkittävimmistä moderniin front-end -kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä on ollut 

vuonna 2009 julkaistu avoimen lähdekoodin Node.js -ajoympäristö [44], joka on 

mahdollistanut paitsi palvelinpuolen Javascript-ohjelmoinnin, myös RubyGems -tyylisen 

moduulipohjaisen kehittämisen Nodeen sisäänrakennetun paketinhallintatuen ansiosta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä Noden ohella asennettavan npm-

paketinhallintajärjestelmän (node package manager) [45] hyödyntämistä kehitystyössä. 

Koska Node.js on avointa lähdekoodia, kuka tahansa voi kirjoittaa ja julkaista järjestelmän 

välityksellä omia pakettejaan eli node-moduuleja. Aktiivisen käyttäjäyhteisön ansiosta 

npm:n sovellusrekisteristä löytyykin tällä hetkellä melkein puoli miljoonaa pakettia, 

sisältäen erilaisia kirjastoja, sovelluskehyksiä ja aputyökaluja niin käyttöliittymä- kuin 

palvelinpuolelle. 

 

Node.js -ympäristön ja npm:n kaltaisten paketinhallintajärjestelmien myötä front-end 

kehitys on muuttunut perinteisen suoraviivaisesta HTML/PHP, CSS ja Javascript -

tiedostojen yhteen niputtamisesta koodin uudelleenkäytettävyyttä, ylläpidettävyyttä ja 

suorituskykyä tukevaan suuntaan. Moderniin front-end -kehitykseen kuuluvat tänä päivänä 

olennaisesti esimerkiksi erinäiset javascript-sovelluskehykset (frameworks), CSS-

esikäsittelijät, tehtävänsuorittajat (task runners) sekä kääntäjät (build tools). Myös 

automatisoitujen yksikkötestien luominen javascriptillä onnistuu tätä nykyä tarvittavia 

työkaluja hyödyntäen. Ohjelmistoyritysten ryhtyessä päivittämään verkkosivujaan ja web-

sovelluksiaan nykyaikaan tai aloittaessa uusia projekteja puhtaalta pöydältä, yhtenä 

suurimmista ongelmista front-endin suhteen voidaan pitää runsaudenpulaa erilaisten 

työkalujen suhteen. Käyttöliittymäkehitystä voidaan tehdä monella tavalla ja ei ole 
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olemassa yhtä ainoaa oikeaa. Tästä johtuen monet firmat joutuvat vaihtoehtojen 

paljoudessa pohtimaan mikä olisi sopivin työkalujen kombinaatio juuri heille. Mikäli 

työkalut valitaan väärin perustein, voi projektiin palaa aikaa ja rahaa huomattavasti 

enemmän kuin alun perin suunniteltiin, kun huomataan että asiat eivät yksinkertaisesti 

toimi halutulla tavalla. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Tämän työn tavoitteena ja pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on selvittää miten front-

end -kehityksessä käytettävät työkalut tulisi valita. Tähän kysymykseen vastaamiseksi 

määritellään seuraavat alitutkimuskysymykset: 

 

- Mitä front-end työkaluja IT-alan yritykset käyttävät? 

- Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työkalujen valintaan firmoissa ja olivatko valinnat 

lopulta onnistuneita? 

- Mitä tekijöitä/kriteerejä pitäisi yleisemmin ottaa huomioon työkalujen valinnassa? 

 

Edellä mainituista kysymyksistä kahteen ensimmäiseen vastaamiseksi tullaan suorittamaan 

anonyymi kyselytutkimus front-end -työkaluista ja niiden valinnasta web-teknologioiden 

parissa työskenteleville ohjelmistoalan yrityksille. Kolmanteen kysymykseen tullaan 

etsimään vastausta kirjallisuuskatsauksen keinoin sekä hyödyntämällä front-end 

asiantuntijoiden ja -kehittäjien blogikirjoituksia. Näin pyritään saamaan mahdollisimman 

laaja näkemys aiheesta niin akateemisesta maailmasta, yritysmaailmasta kuin Internetin 

kehittäjäyhteisöstäkin. Tehtyjen havaintojen pohjalta tullaan rakentamaan konseptuaalinen 

malli, jota voitaisiin tavalla toisella hyödyntää yhtenä apuvälineenä front-end -työkalujen 

valinnassa. 

 

Tätä työtä tarkastellessa on huomioitava seuraavat rajaukset. Ensinnäkin front-end -

kehityksellä tarkoitetaan tässä nimenomaan web-pohjaista käyttöliittymäkehitystä, eikä 

esimerkiksi perinteisten työpöytäsovellusten käyttöliittymäkehitystä. Front-end työkaluilla 

puolestaan tarkoitetaan kaikkia modernissa käyttöliittymäkehityksessä käytettäviä 

työkaluja, kuten javascript-sovelluskehyksiä ja -kirjastoja, CSS-esikäsittelijöitä, 

tehtävänsuorittajia, kääntäjiä, yksikkötestauksen suorittajia ja sovelluskehyksiä tai 
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vaikkapa tekstieditoreita. Lisäksi työn osana suoritettava kyselytutkimus on tällä erää 

logistisista syistä rajattu koskemaan vain kotimaisia IT-alan yrityksiä. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Tämä työ koostuu kolmesta osasta: teoriaosuudesta, käytännön osuudesta sekä 

pohdintaosuudesta. Teoriaosuudessa (luku 2) käydään läpi teoriaa modernista 

käyttöliittymäkehityksestä yleisellä tasolla sekä käydään tarkemmin läpi erilaisia 

työkalutyyppejä. Lisäksi esitellään joukko tunnetuimpia ja suosituimpia työkaluja 

esimerkkien kera. Käytännön osuudessa (luku 3) esitellään kyselytutkimuksen lähtökohdat, 

tulokset sekä analyysi. Pohdintaosuudessa (luku 4) esitellään kirjallisuuskatsauksen 

tulokset ja pyritään niiden sekä kyselytutkimuksen tulosten pohjalta rakentamaan 

konseptuaalinen malli työkalujen valintaa varten. Luvussa pyritään myös osoittamaan 

mallin soveltuvuus käytäntöön esimerkki-casea hyödyntäen. Luvussa 5 vastataan 

tutkimuskysymyksiin aiempiin päätelmiin nojaten ja nostetaan esiin mahdollisia 

tulevaisuuden näkymiä tutkimuksen pohjalta. Lopuksi luvussa 6 esitetään yhteenveto koko 

työstä. 
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2 FRONT-END TYÖKALUT 

 

Erilaisia front-end työkaluja on tätä nykyä tarjolla sadoittain ja käyttäjäyhteisön 

keskuudessa trendit tulevat ja menevät. Jotkut työkalut pysyvät suosiossa paitsi 

toimivuutensa myös aktiivisen ylläpidon ja kehitystyön ansiosta. Toiset taas jäävät 

lyhytaikaisiksi ilmiöiksi tai niitä siedetään, kunnes joku kehittää paremman ratkaisun. 

Front-end työkalut jakautuvat erilaisiin työkalutyyppeihin ja muodostavat yhdessä 

kokonaisuuden, työkaluketjun (toolchain), jonka avulla käyttöliittymä toteutetaan. Vaikka 

erilaisia työkalutyyppejä on paljon, on huomattava, että läheskään kaikki niistä eivät ole 

välttämättömiä haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Esimerkiksi koodin laadun 

tarkkailuun tarkoitetut työkalut, kuten ESLint [17] tai JSHint [33], auttavat pitämään 

ohjelmointityylin yhtenäisenä kehitystiimin sisällä mutta ne eivät ole pakollisia 

käyttöliittymän toimivuuden kannalta. Kuvassa 1 on esitetty yksi tapa jaotella front-end -

työkaluja erilaisiin kategorioihin. Tässä luvussa esitellään kuvan jaottelua mukaillen 

olennaisimmat työkalutyypit sekä suosituimpia ja lupaavimpia työkaluja kustakin 

kategoriasta. 

 

 

Kuva 1. Front-end työkalujen jaottelu [47] 
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2.1 Paketinhallintajärjestelmät 
 

Paketinhallintajärjestelmä on yksi front-end kehityksen tärkeimmistä työkaluista, sillä sen 

avulla hallitaan käyttöliittymän toteuttamista varten ladattujen pakettien/moduulien välisiä 

riippuvuuksia. Kehittäjälle riippuvuudet näkyvät tyypillisesti sitä varten luodussa 

package.json -tiedostossa, jonka avulla voidaan määritellä, mitä paketteja ladataan, kun 

koodi otetaan käyttöön. Tiedostossa on usein eritelty kehitystyössä tarvittavat riippuvuudet 

(devDependencies) sekä ajonaikaiset riippuvuudet (dependencies). Koska kehitettävä 

käyttöliittymä itsessään on myös paketti, tiedostossa määritellään mm. paketin nimi, 

versionumero, kuvaus, lisenssi sekä tekijöiden tiedot. Tyypillisesti tiedostossa määritellään 

myös erinäisiä skriptejä, jotka helpottavat kehitystyössä tarvittavien komentojen ajamista. 

Hyvin yksinkertainen package.json -tiedosto voisi näyttää esimerkiksi seuraavalta. 

 

{ 

  ”name”: ”my-module”, 

  ”version”: ”1.0.0”, 

  ”description”: ”This is my module.”, 

  “main”: “index.js”, 

  “scripts”: { 

    “test”: “karma start mytests.js” 

  }, 

  “author”: “John Doe”, 

  “licence”: “ISC”, 

  “dependencies”: { 

    “express”: “4.15.3”, 

    “mongoose”: “^4.10.2”, 

    “jquery”: “^3.2.1” 

  }, 

  “devDependencies”: { 

    “gulp”: “^3.9.0”, 

    “karma”: “latest” 

  } 

} 

 

Suosituimpia paketinhallintajärjestelmiä tällä hetkellä ovat aiemmin mainitun npm:n 



 

 

 

8 

lisäksi Bower [8] sekä Yarn [66]. Kullakin on hyvät ja huonot puolensa, jotka kannattaa 

ottaa huomioon valintaa tehdessä. Suurimmat erot paketinhallintajärjestelmien välillä 

liittyvät kuitenkin tapaan, jolla ne käsittelevät riippuvuuksia sekä tarjolla olevien pakettien 

määrään. 

 

npm 

 

Npm [45], eli node package manager, on paketinhallintajärjestelmistä tunnetuin, sillä se 

asentuu Node.js -ympäristön mukana. Npm:llä on kaikista järjestelmistä laajin 

pakettivalikoima, joka sisältää miltei puoli miljoonaa Node-yhteensopivaa pakettia, joiden 

joukosta löytyy front-endin ohella kirjastoja ja moduuleja myös back-endin, IoT:n ja 

robotiikan tarkoituksiin. Npm:ssä pakettien riippuvuudet ovat sisäkkäisiä (nested), jolloin 

kullakin paketilla on omat riippuvuutensa. Tällöin vältytään konflikteilta, mikäli kaksi tai 

useampia paketteja riippuvat saman paketin eri versioista. Tämä tosin johtaa siihen, että 

samasta pakettiversiosta saatetaan ladata useampia kopioita, mikä hidastaa prosessia ja 

tuhlaa levytilaa. Npm:n versiossa 3 tarjotun dedupe-komennon avulla on kuitenkin 

mahdollista etsiä tällaiset duplikaatit ja näin yksinkertaistaa riippuvuuspuuta [46]. 

 

Bower 

 

Siinä missä npm:ää voidaan hyödyntää monenlaisissa projekteissa, Bower [8] on optimoitu 

nimenomaan front-end -kehitystä silmälläpitäen tarjoten Javascript-moduulien ohella mm. 

erinäisiä HTML-templaatteja, CSS-tyylitiedostoja, fontteja tai kuvatiedostoja. Bowerin 

rakentama riippuvuuspuu on tasainen (flat), eli kustakin paketista voidaan asentaa vain 

yksi versio. Tämä poistaa npm:n duplikaattiongelman, mutta voi johtaa suuriinkin 

ongelmiin, mikäli jokin paketeista riippuu toisen paketin tietystä yksittäisestä versiosta. 

 

Yarn 

 

Uusimpia tulokkaita paketinhallintajärjestelmien saralla on Yarn [66], joka sisältää monia 

parannuksia npm:ään ja Boweriin nähden. Yksi merkittävimmistä on järjestelmän 

deterministisyys, joka tarkoittaa sitä että paketit riippuvuuksineen asennetaan aina samalla 
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tavalla alustasta riippumatta. Tämä tapahtuu ns. lukitustiedoston (lockfile) avulla. Muita 

ominaisuuksia ovat mm. erinäiset optimoinnit liittyen pakettien hakemiseen ja 

asennukseen. Yarn tarjoaa samat paketit kuin npm ja rakentaa npm:n tapaan riippuvuudet 

sisäkkäisiksi. Mahdollisten duplikaattiongelmien ratkaisemiseksi paketit voidaan asentaa 

flat-tilassa, joka pyrkii karsimaan ne yhteen versioon pakettia kohden. 

 

2.2 Javascript-sovelluskehykset 
  

Javascript-sovelluskehyksen (framework) valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä front-

end -kehityksen kannalta sillä se vaikuttaa pitkälti käyttöliittymän suorituskykyyn, 

skaalautuvuuteen, ylläpidettävyyteen sekä tyyliin, jolla applikaatiota kehitetään. Nykyään 

vähänkään monimutkaisempaa käyttöliittymää kehitettäessä on käytännössä välttämätöntä 

käyttää pohjalla jonkinlaista Javascript-sovelluskehystä, sillä puhtaaseen Javascriptiin sekä 

satunnaisiin kirjastoihin (esim. jQuery [32]) nojaavat projektit tapaavat kaatua paitsi 

kehitystyön hitauteen myös ajan mittaan kasvaviin ylläpito- ja suorituskykyongelmiin. 

Sovelluskehysten myötä moderneista web-applikaatioista on tullut nk. single-page-

applikaatioita (SPA), joissa tarvittavat HTML, CSS ja Javascript resurssit ladataan kerralla 

palvelimelta ja sen jälkeen sivua päivitetään dynaamisesti käyttäjän toiminnasta riippuen. 

Tämä tekee käyttäjäkokemuksesta enemmän työpöytäsovelluksen tapaisen ja vähentää 

huomattavasti sivun lataukseen kuluvaa aikaa, mikä tekee web-applikaation käyttämisestä 

sujuvampaa myös hitaammalla yhteydellä varustetuille laitteille. 

 

Erilaisia Javascript-sovelluskehyksiä on olemassa kymmenittäin, mutta suosituimmat 

erottuvat joukosta käytettävyydellään sekä suorituskyvyllään. Käyttäjäyhteisössä on käyty 

paljon keskustelua erinäisten sovelluskehysten paremmuudesta toisiinsa. Voidaan 

kuitenkin sanoa, että kaikilla niistä on hyvät sekä huonot puolensa ja jotkut sopivat 

paremmin joihinkin tilanteisiin kuin toiset. 

 

AngularJS/Angular 

 

Googlen kehittämä ja ylläpitämä AngularJS [3] on yksi tämän hetken suosituimmista 

sovelluskehyksistä. Se perustuu nk. MVW (Model-View-Whatever) arkkitehtuuriin, jossa 

palvelimelta haettu data tallennetaan malleiksi (Model), jotka näytetään käyttäjälle 
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näkymissä (View) sovelluslogiikan mukaisesti. Sovelluksen logiikasta vastaavia 

komponentteja kutsutaan usein kontrollereiksi, mutta koska toimintaan sisältyvät myös 

olennaisesti erilaiset tehtaat (factory) ja REST-kutsuista huolehtivat palvelut (service), niin 

on katsottu, että jokainen voi käyttää parhaaksi katsomaansa nimitystä (Whatever). 

AngularJS:n merkittävimpiä ominaisuuksia on kaksisuuntainen datan sidonta, joka 

tarkoittaa käytännössä sitä, että malli ja näkymä ovat aina synkronoituna. Kätevyydestään 

huolimatta kaksisuuntaisesta sidonnasta on tullut yksi suorituskykyongelmien lähteistä 

johtuen sen toteutustavasta. 

 

Vuonna 2016 julkaistu Angular (tunnetaan myös nimellä Angular 2) [2] pyrkii korjaamaan 

alkuperäisen AngularJS:n ongelmia ja parantamaan suorituskykyä merkittävästi 

aiemmasta. Käytännössä Angular on kokonaan uudelleenkirjoitettu versio AngularJS:stä, 

jossa monet vanhoista konsepteista on korvattu kokonaan uusilla. Ohjelmointikielenä 

suositellaan käytettäväksi TypeScriptiä perinteisen Javascriptin sijaan. Angular tukee myös 

mobiilikehitystä entistä paremmin. 

 

ReactJS + Redux/Flux 

 

Facebookin kehittämä ReactJS [51] (lyh. React) ei oikeastaan ole sovelluskehys vaan 

kirjasto, joka yhdessä valitun arkkitehtuurin kanssa muodostaa uniikin tavan kehittää 

sovelluksia. ReactJS:n kanssa voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa arkkitehtuuria 

mutta suosituimpia lienevät Redux [52] ja Flux [18]. React-sovellukset pohjaavat vahvasti 

enkapsuloituihin komponentteihin, jotka pitävät kirjaa omasta tilastaan päivittäen näkymiä 

aina tilan muuttuessa. Näkymät muodostetaan tyypillisten HTML-templaattien sijaan JSX-

syntaksin avulla. JSX-syntaksi on tiiviisti yhteydessä virtuaalisen DOM:n (Document 

Object Model) konseptiin, jonka avulla voidaan välttää tavanomaisen DOM:n 

päivittämiseen liittyvät suorituskykyongelmat. Tästä syystä React yhdessä arkkitehtuurin 

kanssa onkin yksi suorituskykyisimmistä tarjolla olevista sovelluskehyksistä ja soveltuu 

näin monimutkaistenkin web-sovellusten kehittämiseen. Reactin toimivaksi havaittu 

konsepti on myös kerännyt kannoilleen InfernoJS:n [25] ja Preactin [49] kaltaisia React-

johdannaisia, jotka pyrkivät viemään ideaa eteenpäin ja parantamaan suorituskykyä 

alkuperäisen Reactin suurimpien pullonkaulojen kohdalla. 
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Ember.js 

 

Ember.js [16] (lyh. Ember) on Angularin ja Reactin ohella edelleen yksi suosituimmista 

sovelluskehyksistä, vaikka sen suosio onkin kehittäjäyhteisön keskuudessa hieman 

laskenut parin vuoden takaisesta. Ember hyödyntää Angularin tavoin kaksisuuntaista datan 

sidontaa, mikä tarkoittaa käytännössä automaattisesti mallimuutosten mukaan päivittyviä 

HTML-templaatteja. Emberissä komponentit ovat HTML-tageja, jotka noudattavat 

kirjoitettua Javascript-logiikkaa ja joiden ulkoasun määrittävät luodut HTML-templaatit. 

Toisin kuin esimerkiksi React, Ember tarjoaa valmiin API:n (Application Programming 

Interface) url-reitityksen toteuttamista varten. Datan hakeminen REST-rajapinnoista 

(Representational State Transfer) tapahtuu Emberiin sisällytetyn jQueryn [32] AJAX-

metodien (Asynchronous Javascript And XML) avulla. 

 

Vue.js 

 

Tässä luvussa mainituista Javascript-sovelluskehyksistä uusin, Vue.js [62], ja etenkin sen 

versio 2.0, yhdistelee Angularin ja Reactin parhaita puolia. Reactin tapaan Vue.js 

hyödyntää virtuaalista DOM:ia näkymien päivittämisessä, mutta prosessia on optimoitu 

entistä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi. Näkymien rakentaminen tapahtuu 

pääasiassa HTML-templaattien avulla, mutta myös JSX-tuki löytyy tarvittaessa sitä 

kaipaaville. Angularista tuttuja elementtejä Vue.js:ssä ovat esimerkiksi kaksisuuntainen 

datan sidonta ja direktiivit. Vue.js:ää kuvataan kuitenkin huomattavasti Angularia 

yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi. 

 

Meteor.js 

 

Meteor.js [40] on full-stack -alusta Javascript-pohjaisten web- ja mobiilisovellusten 

kehittämistä varten. Se tarjoaa siis paitsi puitteet front-endin kehittämiselle, myös laajan 

valikoiman kirjastoja ja paketteja back-end-kehitystä, tietokantojen hallintaa ja 

sovelluslogiikkaa varten. Meteorin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa nk. full-stack -

reaktiivisuus, jolloin tietokantamuutokset heijastuvat automaattisesti käyttöliittymään 

ilman ylimääräisen synkronointikoodin tuottamista. Meteorin käyttö yksinkertaistaa 
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kehitystyötä huomattavasti, kun kaikki voidaan toteuttaa yhdellä kielellä niin palvelimella, 

selaimessa kuin mobiililaitteellakin, eli tässä tapauksessa Javascriptillä. 

 

2.3 CSS-esikäsittelijät ja -sovelluskehykset 
 

Yksi avainasioista UI-puolella ja monella muullakin ohjelmistokehityksen osa-alueella on 

tuottaa mahdollisimman ylläpidettävää koodia. Mitä suuremmasta ja kompleksisemmasta 

sovelluksesta on kyse, sitä suurempaan rooliin koodin ylläpidettävyys nousee. CSS on 

pohjimmiltaan hyvin primitiivinen kieli: CSS-tiedostot määrittelevät kaikessa 

yksinkertaisuudessaan joukon selektoreita, joille annetaan ominaisuuksina fonttikokoja, 

värejä, reunoja, varjostuksia jne. jotka määräävät sivuston html-elementtien ulkoasun. 

Perus-CSS:n ongelmiksi muodostuvat paitsi koodin ylläpidettävyys myös turha toisto ja 

sekava rakenne. Tässä kohtaa kuvaan astuvat CSS-esikäsittelijät, jotka tarjoavat 

monenlaisia kehitystyötä ja ylläpidettävyyttä helpottavia ominaisuuksia. Esikäsittelijät 

mahdollistavat esimerkiksi muuttujien luomisen, jolloin vaikkapa useamman selektorin 

käyttämää fonttiväriä ei tarvitse vaihtaa joka paikkaan erikseen, vaan värin vaihto hoituu 

kertakorjauksella. Muita käteviä ominaisuuksia ovat mm. tyylien perintä, selektorien 

sisäkkäin asettaminen (nesting), joka antaa tyylitiedostoille hierarkkisen rakenteen sekä 

parametrisoitavissa olevat mixinit, jotka mahdollistavat samojen tyylimäärittelyryhmien 

käyttämisen joustavasti eri paikoissa eri argumenteilla. 

 

Esikäsittelijöiden ohella UI-kehittäjän työtä helpottavat nykyään myös erilaiset CSS-

sovelluskehykset, jotka tarjoavat valmiita komponentteja toiminnallisuuksineen mukaan 

lukien mm. erilaiset pudotusvalikot, välilehdet, ikonit, napit, navigaatiopalkit, otsikot, 

ponnahdus- sekä dialogi-ikkunat. Käytännössä kehittäjien vastuulle jää tällöin lähinnä 

komponenttien ulkoasun viilaaminen omien mieltymysten mukaan. Sovelluskehysten etuna 

on useimmiten myös se, että ne tukevat responsiivista suunnittelua, mikä helpottaa web-

sovellusten ja -sivustojen tyylittelyä mobiililaitteille sopivaksi. 

 

Less ja Sass/SCSS 

 

Esikäsittelijöistä käytetyimpien joukossa ovat Less [38] ja Sass [54], jonka spesifimpi 

syntaksi tunnetaan nimellä SCSS. Jotkut CSS-sovelluskehykset, kuten Bootstrap [7] on 
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rakennettu Less:n ja Sass:n avulla, joten niitä on tästä johtuen usein luontevinta käyttää, 

kun sovelluskehyksen koodia aletaan laajentaa omiin tarkoituksiin. Molemmat tarjoavat 

samat perusominaisuudet (muuttujat, sisäkkäiset selektorit, tyylien perintä, mixinit, css-

tiedostojen importtaus), joten suurimat erot löytyvät lähinnä syntaksissa. Esimerkiksi 

Less:ssä muuttujat määritellään @-symbolia käyttäen kun taas Sass/SCSS käyttää $-

symbolia muuttujan nimien etuliitteenä. 

 

Bootstrap 

 

CSS-sovelluskehyksistä suosituin ja tunnetuin tällä hetkellä lienee Twitterin kehittämä 

Bootstrap [7]. Se tarjoaa suuren valikoiman komponentteja useimpien 

käyttöliittymäprojektien tarpeisiin ja tukee responsiivista UI-kehitystä erityisen 

ruudukkojärjestelmän avulla. Bootstrapin komponenttien ulkoasua voi muokata erilaisilla 

valmiilla teemoilla tai muokkaamalla suoraan lähdekoodia. Koska osa Bootstrapin 

komponenteista käyttää Javascriptiä, siitä on olemassa myös erilaisille Javascript-

sovelluskehyksille optimoituja versioita, kuten AngularJS:ää varten tehty UI Bootstrap 

[60]. 

 

2.4 Moduulien kokoajat ja kääntäjät 
 

Kuten todettua, front-end -kehitys pohjautuu tänä päivänä pitkälti erilaisten valmiiden ja 

itse luotujen kirjastojen tai moduulien hyödyntämiseen. Selaimet eivät kuitenkaan 

edelleenkään tue modulaarista kehitystä suoraan. Tästä syystä tarvitaan nk. moduulien 

kokoajia (module bundler), jotka niputtavat kaiken javascript-koodin yhdeksi selaimen 

ymmärtämäksi tiedostoksi, joka tyypillisesti nimetään bundle.js:ksi. 

 

Tärkeä osa kokoamisprosessia on koodin kääntäminen, koska usein kirjoitettu javascript-

koodi ei toimi sellaisenaan selaimessa. Esimerkiksi Angular-sovellukehys [2] edellyttää 

käytännössä TypeScriptin käyttämistä, koska dokumentaatio perustuu siihen ja 

kehittäminen on näin huomattavasti helpompaa. React [51] taas perustuu aiemmin 

mainittuun JSX-syntaksiin. Koodin kääntämiseksi kaikkien selainten ymmärtämään 

muotoon käytetään javascript-kääntäjiä (javascript transpiler). Koska kääntäminen on 

kiinteä osa moduulin kokoamisprosessia, kääntäjän asetukset annetaan yleensä 
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kokoamiskäskyjen ohessa. 

 

Webpack ja Browserify 

 

Suosituimmat moduulien kokoajat tällä hetkellä ovat Webpack [63] ja Browserify [9], 

jotka molemmat tekevät saman asian hieman eri tavalla. Näistä Webpack on hieman 

monipuolisempi, sillä se tarjoaa myös joitakin kehitystyötä helpottavia ominaisuuksia, 

kuten muuttuneiden moduulien uudelleenlatauksen ilman sivun päivitystä ja lokaalin 

kehityspalvelimen konfiguroinnin esimerkiksi nopeiden prototyyppien luomista varten. 

Browserify:ta pidetään kuitenkin yksinkertaisempana oppia ja sen käyttöönotto vaatii usein 

vähemmän työtä Webpackiin verrattuna. 

 

Babel, CoffeeScript ja TypeScript 

 

Kääntäjistä suosituin lienee Babel [6], joka mahdollistaa ECMAScript2015 (ES6) tai 

uudempien javascript-versioiden hyödyntämisen koodissa. Babelin avulla voidaan myös 

kääntää Reactin [51] käyttämä JSX-syntaksi selaimen ymmärtämäksi javascriptiksi. 

Seuraavan sukupolven javascriptin ohella sovelluksia tehdään CoffeeScriptin [13] ja 

TypeScriptin [59] kaltaisilla kielillä, jotka vaativat niitä vastaavat kääntäjänsä. Kääntäjät 

integroituvat yhteen moduulien kokoajien kanssa erinäisten aputyökalujen avulla. 

Browserifyn yhteydessä näistä aputyökaluista puhutaan liitännäisinä (plugins), kun taas 

Webpack käyttämät työkalut on nimetty lataajiksi (loaders). 

 

2.5 Tehtävänsuorittajat 
 

Tehtävänsuorittajat (task runners) eivät ole välttämättömiä kehitystyön kannalta mutta 

helpottavat huomattavasti kehittäjän arkea automatisoimalla suurimman osan 

kehitystyöhön liittyvistä rutiineista kuten koodin kääntäminen, esikäsittely, minifointi sekä 

koodin laadun tarkkailu. Käytännössä tehtävänsuorittajat niputtavat rutiinit tehtäviksi eli 

taskeiksi, jotka määritellään yhteen tiedostoon. Tiedostossa näitä tehtäviä yhdistellään 

usein ajettavaksi ketjuina. Konfiguroinnin jälkeen yksittäisiä tehtäviä tai tehtäväketjuja 

voidaan ajaa tiedoston määrittelemillä komennoilla. Tyypillinen kehitystyössä käytettävä 

tehtäväketju voisi pitää sisällään esimerkiksi Javascript- ja Sass/Less-koodin kääntämisen, 
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yhteen kokoamisen, koodin laadun tarkistuksen sekä watch-tarkkailijan asettamisen. 

Watch-tarkkailijan ansiosta tehtäväketjuja ei tarvitse ajaa manuaalisesti uudestaan joka 

kerta, kun koodia muutetaan, vaan se nimensä mukaisesti tarkkailee koodissa tapahtuvia 

muutoksia ja ajaa automaattisesti tarpeen vaatimat koodikäännökset ja tarkistukset 

muutettujen tiedostojen osalta. Tehtävänsuorittajat itsessään eivät osallistu tehtävien 

suorittamiseen, vaan ovat pikemminkin käskyttäjiä, jotka laittavat Webpackin, Babelin ja 

ESLintin kaltaiset työkalut hoitamaan oman osansa prosessista. 

 

Gulp ja Grunt 

 

Suosituimpia tehtävänsuorittajia tällä hetkellä ovat Gulp [24] ja Grunt [23], jotka tarjoavat 

pitkälti samat ominaisuudet. Molemmat käyttävät liitännäisiä (plugins) tehtävien 

suorittamiseen, mutta liitännäisten käyttö poikkeaa hieman toisistaan. Gulpin liitännäiset 

on suunniteltu yhtä tehtävää ajatellen, joten niitä joudutaan ketjuttamaan tietyn tehtävän 

suorittamiseksi. Gruntin liitännäiset sen sijaan pystyvät hoitamaan useampia tehtäviä 

samalla kertaa. Tämän johdosta Gulpin sanotaan [4] keskittyvän enemmän koodiin Gruntin 

keskittyessä konfiguraatioon. Se, kumpaa filosofiaa puoltaa, lienee pitkälti 

mielipidekysymys. Gulpin selvänä etuna Gruntiin nähden on kuitenkin sen suorituskyky. 

Gruntilla sen sijaan on takanaan työkaluna nuorempaa Gulpia parempi käyttäjäyhteisön 

tuki sekä suurempi liitännäistarjonta. [4] 

 

2.6 Testauksen sovelluskehykset ja testinsuorittajat 
 

Single page -applikaatioiden ja erinäisten sovelluskehysten myötä front-end -koodista on 

tullut entistä kompleksisempaa. Tästä johtuen Javascript-testaus, ja nimenomaan 

yksikkötestaus, on noussut yhä tärkeämpään rooliin koodin laadun, ylläpidon ja 

ohjelmistovirheiden eli bugien välttämisen kannalta. Siinä missä Javascript-testausta 

pidettiin joskus hieman turhana, niin nykyään sen hallitsemista odotetaan yhä enenevissä 

määrin uusilta front-end -kehittäjiltä.  

 

Ensimmäinen vaihe Javascript-testauksen aloittamisessa on sovelluskehyksen valinta. 

Erilaisia testauksen sovelluskehyksiä on olemassa lukuisia, joten sopivan vaihtoehdon 

löytäminen vaatii hieman perehtymistä erilaisiin sovelluskehyksiin ja niiden 
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ominaisuuksiin. Lisäksi tarvitaan nk. testinsuorittaja (test runner), jonka avulla määritetään 

miten ja mitkä testit ajetaan. Muita testauksessa käytettäviä työkaluja ovat erilaiset 

testauksen kattavuutta (test coverage) mittaavat työkalut, joita voidaan hallita 

testinsuorittajan avulla. 

 

Jasmine ja Mocha 

 

Testauksen sovelluskehyksistä suosituimpiin lukeutuvat Jasmine [29] ja Mocha [42], jotka 

ovat loppujen lopuksi ominaisuuksiensa puolesta hyvin samankaltaiset. Testit kirjoitetaan 

kummassakin käyttämällä describe- ja it-blokkeja. Describe-blokki kuvaa yleensä 

kokonaisuutta, jota testataan ja sen sisäiset it-blokit sisältävät itse testit. Yksinkertainen 

Jasminea varten kirjoitettu voisi näyttää seuraavalta. 

 

describe(’sum’, function() { 

  it(’should add numbers together’, function() { 

    expect(sum(2, 3)).toBe(5); 

  }); 

}); 

 

Esimerkissä describe-blokki määrittää testikokonaisuuden funktiolle sum(), joka ottaa 

parametrikseen kaksi kokonaislukua. Testikokonaisuus sisältää yhden testin, joka testaa 

palauttaako funktio vastauksena 5, kun argumenteiksi annetaan luvut 2 ja 3. Testin 

läpäisyn määrää expect-funktion tulos. Mikäli tulos ei vastaa odotettua, näytetään 

virhesanoma joka kertoo, mikä testi on kyseessä sekä vertailu saadun ja odotetun 

lopputuloksen välillä. Jotta virhesanomasta olisi jotain hyötyä, on tärkeää nimetä describe- 

ja it-blokit niin, että niiden avulla on helppo paikallistaa epäonnistunut testi. Olettaen, että 

sum-funktio olisi viallinen ja palauttaisi esimerkin tapauksessa lukujen summaksi 6, 

virhesanoma voisi olla seuraavanlainen. 

 

sum should add numbers together FAILED 

    Expected 6 toBe 5 

 

Jasmine käyttää odotusarvojen testaamiseen edellä nähtyä expect-funktiota. Mochassa ei 
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ole sisäänrakennettua odotusarvotestifunktiota, vaan se vaatii Chain [12] kaltaisen 

lisäkirjaston käyttöönottoa. Tämä kasvattaa työkalujen määrää mutta samalla antaa 

kehittäjälle mahdollisuuden käyttää erilaisia tyylejä odotusarvojen testaamiseen. 

Esimerkiksi Chai tukee expect-tyylin lisäksi myös assert- ja should-tyylejä. 

 

Jasminesta löytyy sisäänrakennettuna myös ns. testisijaiset eli spy-objektit. Niiden avulla 

voidaan tehdä monia testausta helpottavia toimenpiteitä, kuten palauttaa tietty arvo tiettyä 

funktiota kutsuttaessa, tarkistaa funktiokutsussa funktiolle välittyvät argumentit tai seurata 

kuinka monta kertaa jotakin funktiota on kutsuttu. Mochan osalta on jälleen turvauduttava 

lisäkirjaston käyttöönottoon, mikäli testisijaisia halutaan hyödyntää. Suosituin kirjasto 

lienee Sinon [56], joka sisältää myös muita ominaisuuksia spy-toiminnallisuuden ohella. 

 

Testien ajaminen Jasminella tapahtuu erillisen testinsuorittajan avulla. Tyypillinen valinta 

tähän tarkoitukseen on Karma [34], josta lisää tämän luvun lopussa. Mochan testit sen 

sijaan voi ajaa joko erillisellä testinsuorittajalla tai hyödyntämällä Mochan mukana tulevaa 

komentiriviapuohjelmaa. Jasmine ja Mocha eivät sisällä koodikattavuuden seurantaa, joten 

tätä varten tarvitaan erillinen työkalu. 

 

Jest 

 

Uudempi tulokas testauksen sovelluskehysten joukossa on Jest [30], joka sisältää useita 

parannuksia Jasmineen ja Mochaan nähden. Suorituskykyä on pyritty lisäämään 

rinnakkaisilla testiajoilla ja ainoastaan muuttuneiden testien uudelleenajoilla. Lisäksi se 

tarjoaa sisäänrakennetut koodikattavuusraportit ja toimii tarvittaessa myös Typescriptillä. 

Syntaksi on perusperiaatteiltaan sama kuin Jasminessa. Testisijaistoiminnallisuudet 

löytyvät sisäänrakennettuina Jasminen tapaan. Kehittäjien elämän helpottamiseksi Jestin 

luvataan toimivan suoraan ilman konfigurointia React-sovellusten kanssa. 

 

Karma 

 

Testinsuorittajista suosituin lienee Karma [34], jonka avulla voidaan määrittää mitkä testit 

ajetaan ja miten ne ajetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa konfigurointitiedoston luomista. 
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Karman avulla testit voidaan sen jälkeen ajaa esimerkiksi selain kerrallaan ja näin 

varmistaa, että koodi toimii samalla tavalla eri selainten välillä. Erinäisissä 

ongelmatilanteissa Karma mahdollistaa testien debuggaamisen joko selaimessa tai 

kehitysympäristössä. Työkalua voidaan, ja usein on välttämätöntä, laajentaa liitännäisillä, 

joita ovat mm. erilaiset tiedostojen esikäsittelijät ja selaimen käynnistäjät. Karma toimii 

useimpien testisovelluskehysten kanssa suoraan, joten se on suhteellisen helppo ottaa 

käyttöön. 

 

2.7 Koodintarkastustyökalut 
 

Javascript on tulkattava kieli, joten monet syntaksivirheet paljastuvat usein vasta koodia 

ajettaessa. Koodintarkastustyökalujen eli linttereiden avulla mahdolliset ne on kuitenkin 

helppo paikallistaa. Mikäli taustalla on käytössä watch-tarkkailija, lintteritarkistus voidaan 

esimerkiksi ajaa aina muutosten tallentamisen yhteydessä. Syntaksivirheet voidaan nähdä 

myös reaaliajassa ohjelmoinnin yhteydessä, jos tekstieditorista tai kehitysympäristöstä 

sattuu löytymään tuki linttereille. 

 

Toinen tärkeä käyttötarkoitus linttereille on ohjelmointistandardien ylläpitäminen. Koska 

ohjelmistokehitys on useimmiten tiimityötä, on tärkeää, että kehittäjät noudattavat tiettyä 

ohjelmointityyliä, jotta koodista tulisi mahdollisimman ylläpidettävää ja luettavaa. 

Linttereiden avulla kehittäjien on helppo laatia lista noudatettavista säännöistä, joista 

poiketessaan kehittäjä saa näytölleen virheilmoituksen. Virhe sinänsä ei välttämättä estä 

koodin suorittamista tai toimintaa, joten se ei edellytä kehittäjää korjaamaan ongelmaa. On 

kuitenkin mahdollista sisällyttää lintteritarkistus myös nk. pre-commit hookiin, jolloin 

koodin siirtäminen versionhallintaan estyy kunnes lintterin raportoimat ongelmat on 

korjattu. 

 

Linttereistä tunnetuimpiin lukeutuvat JSHint [33] ja ESLint [17]. Näistä hieman vanhempi 

JSHint, tukee suoraan useimpia front-end-kirjastoja sekä uusinta ES6-syntaksia ja on 

helposti konfiguroitavissa suurempaakin UI-projektia varten. Uudempi ESLint sen sijaan 

on hieman monipuolisempi: sääntövalikoima on laajempi, säännöt ovat kustomoitavissa ja 

työkalu on laajennettavissa erinäisten liitännäisten avulla tarpeen mukaan. Lisäksi ESLint 

tukee paitsi ES6-syntaksia myös ainoana lintterinä mm. Reactin käyttämää JSX-syntaksia. 
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2.8 Tekstieditorit ja ohjelmointiympäristöt 
 

Tekstieditorin tai ohjelmointiympäristön valinnalla on linttereiden ohella merkittävä 

vaikutus ohjelmointityön tehokkuuteen, syntaksivirheiden määrään sekä 

ohjelmointistandardien noudattamiseen. Useimmat ohjelmointiympäristöt eli IDE:t 

(Integrated Development Environment) tarjoavat esimerkiksi kätevän 

koodintäydennystoiminnon, joka ehdottaa kehittäjälle erilaisia vaihtoehtoja kontekstista 

riippuen. Valmiiden muuttujien ja funktioiden nimien syöttäminen napin painalluksella 

vähentää huomattavasti lyöntivirheiden määrää ja helpottaa kehittäjän arkea. Muita 

tyypillisiä ominaisuuksia ovat mm. koodin korostukset (funktioiden nimet, muuttujien 

nimet, varatut sanat, merkkijonot), syntaksivirheiden korostukset, erinäiset 

debuggaustoiminnot, valmiit kooditemplaatit erilaisia projekteja varten, koodin analysointi 

ja käyttäjän neuvominen koodin uudelleenjärjestelyssä (esim. ehtolauserakenteen 

optimointi). IDE:n perustehtäviin kuuluu myös koodin kääntäminen, mikäli työskennellään 

sitä vaativan ohjelmointikielen parissa. Puhtaat tekstieditorit ovat huomattavasti 

ohjelmointiympäristöjä karsitumpia ja vaativat usein erilaisten liitännäisten asentamista 

kaikkien IDE:n kaltaisten toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi. 

 

Valittaessa sopivaa IDE:tä tai tekstieditoria front-end -kehitykseen on varmistettava, että se 

tukee HTML, CSS ja Javascript -syntakseja. Javascriptin tapauksessa on myös 

varmistuttava siitä, että editori tukee valittua sovelluskehystä ja sen syntaksia. 

Kokonaisista ohjelmointiympäristöistä web-kehitykseen soveltuvat esimerkiksi 

Microsoftin Visual Studio [41] sekä JetBrainsin WebStorm [31]. Näistä monipuolisempi 

on Visual Studio, joka taipuu web-kehityksen ohella moneen muuhunkin tarkoitukseen 

mutta on täten myös raskaampi kuin WebStorm, joka on nimenomaan Javascript-

kehitykseen tarkoitettu. Tekstieditorien puolella vaihtoehtoja on runsaasti. Suosituimpiin 

lukeutuvat mm. Visual Studion kevytversio Visual Studio Code [61], Atom [5] sekä 

Sublime Text [57]. Kaikki edellä mainituista mahdollistavat editorin kustomoinnin ja 

laajentamisen erinäisillä lisäosilla käyttäjän mieltymysten mukaan. 
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3 KYSELYTUTKIMUS 

 

Osana tätä työtä tehtiin kyselytutkimus suomalaisille IT-alan yrityksille. Tässä luvussa 

esitellään kyselytutkimuksen lähtökohdat, tulokset sekä analyysi. Yleisemmän tason 

johtopäätökset tuloksista esitellään luvussa 5. 

 

3.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 

Kyselytutkimusta lähdettiin tekemään kahteen päätutkimuskysymyksen apukysymykseen 

vastaamiseksi: 

 

- Mitä front-end työkaluja IT-alan yritykset käyttävät? 

- Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työkalujen valintaan firmoissa ja olivatko valinnat 

lopulta onnistuneita? 

 

Mahdollisia toteutustapoja tutkimuksen toteuttamiselle olivat haastattelu tai online-kysely. 

Kyselytutkimuksen toteutustavaksi valittiin lopulta online-kysely, joka toteutettiin 

lähettämällä linkki kyselyyn osallistujiksi pyydetyille yrityksille sähköpostin tai yrityksen 

kotisivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen avulla. Osallistujiksi pyydettiin sekä 

enemmän että vähemmän tunnettuja suomalaisia IT-alan yrityksiä, jotka todistetusti tavalla 

tai toisella työskentelevät front-end -työkalujen parissa.  

 

Online-kyselyä varten laadittiin kymmenen kysymyksen setti, joka koostui erinäisistä 

monivalintakysymyksistä, avoimista kysymyksistä sekä arviointiasteikkokysymyksestä. 

Kysymykset 1-5 koskivat yrityksen käyttämiä front-end työkaluja (Javascript ja CSS 

sovelluskehykset/kirjastot, moduulien kokoajat, paketinhallintajärjestelmät, 

tehtävänsuorittajat, testaustyökalut, editorit ja lintterit). Vastausvaihtoehtoina oli annettu 

joukko suosituimpia ja tunnetuimpia työkaluja kustakin kategoriasta. Vastaajan oli myös 

mahdollista kertoa käyttämänsä työkalut tekstikentässä, mikäli niitä ei löytynyt valmiiden 

vaihtoehtojen joukosta.  

 

Kysymyksessä 6 pyrittiin hakemaan kontekstia seuraaville vastauksille tiedustelemalla 
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vastaajan kehitystiimin kokoa, kokemusta ja muita mahdollisia ominaisuuksia. Kysymys 7 

oli arviointiasteikkokysymys, jossa vastaajaa pyydettiin arviomaan asteikolla 1-10 

seuraavien tyypillisten ohjelmistokehityksessä huomioitavien tekijöiden vaikutusta 

yksittäisen front-end -työkalun valintaan: 

 

- suorituskyky 

- yhteensopivuus 

- luotettavuus 

- dokumentaatio 

- käyttäjäyhteisön tuki 

- pakettikoko 

- hinta (mikäli maksullinen) 

- skaalautuvuus 

- ohjelmointityyli 

- ominaisuudet verrattuna muihin vaihtoehtoihin 

- opittavuus 

- aiempi kokemus työkalusta 

- ylläpito/päivitystiheys 

- suosio 

- tulevaisuuden näkymät 

 

Vastaajan oli mahdollista myös ehdottaa omaa huomioitavaa tekijää. Kysymys 8 oli suoraa 

jatkoa kysymykselle 7 ja siinä tiedusteltiin vastaajan mielipidettä siihen, pitäisikö eri 

tekijöitä painottaa eri tavalla työkalutyypistä riippuen. Vastausvaihtoehtoina tässä olivat 

ainoastaan Kyllä, Ei ja En tiedä. Viimeiset kysymykset 9 ja 10 olivat avoimia kysymyksiä, 

jotka liittyivät työkalujen valintaprosessiin sekä virheellisesti valituista työkaluista 

mahdollisesti seuranneisiin ongelmiin. 

 

3.2 Tulokset ja analyysi 
 

Linkki kyselyyn lähetettiin 21 suomalaiselle IT-alan yritykselle, joista puolet (11) vastasi 

siihen. Tulokset olivat seuraavanlaiset. 
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Kysymys 1: What Javascript frameworks/libraries are used in your company? 

 

 

Kuva 2. Javascript-kirjastot ja -sovelluskehykset 

 

Kuvan 2 kaaviosta nähdään, että sovelluskehysten osalta React.js on selkeästi Angularia 

suositumpi kyselyyn, sillä se on käytössä yli 90 %:ssa kyselyyn vastanneista yrityksistä 

Angularin jäädessä alle 30 %:iin. Angularin ohi on mennyt myös uudempi tulokas Vue.js, 

jota käyttää hieman yli 35 % vastaajista. Muista sovelluskehyksistä mainintoja saivat 

Ember.js, Knockout, Ext JS, Backbone.js, Riot.js sekä InfernoJS. Vastauksista on 

nähtävissä, että erilaisia sovelluskehyksiä selvästi yhdistellään ja/tai vaihdellaan tarpeen 

mukaan. Kirjastojen osalta useita hyödyllisiä rajapintoja ja komponentteja tarjoava jQuery 

oli odotetusti monen kehitystiimin käytössä, ja sitä ilmoitti käyttävänsä yli 90 %:a 

vastaajista. 
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Kysymys 2: What CSS pre-processors and frameworks are used in your company? 

 

 

Kuva 3. CSS-esikäsittelijät ja -sovelluskehykset 

 

Kuvassa 3 on esitetty tulokset CSS-esikäsittelijöiden ja sovelluskehysten osalta. Vastausten 

perusteella kaikki kyselyyn osallistuneet käyttävät tavalla tai toisella SASS/SCSS-

esikäsittelijää. Muitakin esikäsittelijöitä käytetään mutta selvästi vähemmän. 

Sovelluskehysten puolella suosituin on odotetusti Bootstrap, muista mainintoja saivat 

YAML ja Foundation. Muutamalla yrityksellä ei sen sijaan ole käytössään mitään valmista 

CSS-sovelluskehystä, vaan todennäköisimmin jokin oma CSS-kirjasto, joka on räätälöity 

yrityksen tarpeisiin sopivaksi. 

 

Paketinhallinnan, moduulinkokoajien ja tehtävänsuorittajien osalta tulokset ovat nähtävissä 

kuvasta 4. Paketinhallintajärjestelmistä npm on käytössä jokaisessa yrityksessä mutta sen 

ohella nähtävästi joissain tiimeissä hyödynnetään myös Yarn:a sekä Bower:a. 

Moduulinkokoajien, eli Webpackin ja Browserifyin, välillä suositummaksi osoittautui, 
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Webpack, joka oli käytössä yli 90 %:lla vastaajista. Tehtävänsuorittajien, eli Gulpin ja 

Gruntin, välillä tilanne oli sen sijaan tasaisempi. Näistä Gulp oli hiukan suositumpi sen 

ollessa käytössä yli 50 %:lla vastaajista. 

 

Kysymys 3: What package managers, module bundlers and task runners are used in your 

company? 

 

 

Kuva 4. Paketinhallintajärjestelmät, moduulinkokoajat ja tehtävänsuorittajat 

 

Kysymyksessä 4 tiedusteltiin testauksessa käytettyjä sovelluskehyksiä. Kuten kuvasta 5 

nähdään, ylivoimaisesti suosituin oli Mocha, joka oli käytössä yli 80 %:lla vastaajista. 

Toiseksi suosituin sen sijaan oli Jasmine, jota hyödynsi testauksessa 45 % vastaajista. 

Muista testauksen sovelluskehyksistä mainintoja saivat Enzyme, Sinon sekä Jest. 
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Kysymys 4: What Javascript testing frameworks are used in your company? 

 

 

Kuva 5. Testauksen sovelluskehykset 

 

Kysymys 5: What Javascript linters and editors or IDEs are used in your company? 

 

 

Kuva 6. Koodintarkastustyökalut, tekstieditorit ja IDE:t 
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Kuvassa 6 on esitetty yritysten käyttämät koodintarkastustyökalut, eli lintterit, sekä 

tekstieditorit ja kehitysympäristöt. Linttereistä käytetyin oli ESLint, jota hyödynsi yli 80 % 

vastaajista. Myös JSHint oli käytössä melkein puolella vastaajista. Editoreiden ja 

kehitysympäristöjen osalta on nähtävissä, että yrityksen sisällä voi olla käytössä 

monenlaista työkalua, ja valittu työkalu saattaa mitä ilmeisimmin vaihdella UI-kehittäjän 

omien preferenssien mukaan. Kolmen kärki editoreiden puolella oli kuitenkin VS Code, 

Atom sekä Sublime Text tässä nimenomaisessa järjestyksessä. Kehitysympäristöjen 

puolella taas Visual Studio, WebStorm ja Eclipse olivat jotakuinkin tasoissa NetBeansin 

jäädessä huomattavasti näitä epäsuositummaksi. 

 

Kysymys 6: What kind of front-end development team you have (number of people, 

experience, skills etc.)? 

 

Kuudes kysymys oli avoin kysymys, jossa vastaajaa pyydettiin kuvailemaan 

kehitystiimiään esimerkiksi tiimin koon, kokemuksen tai taitojen avulla. Vastauksissa 

tiimien koot vaihtelivat suuresti. Pienin mainittu tiimin koostui viidestä kehittäjästä, kun 

taas suurin työllisti yli sata henkilöä. Loput olivat jotain tältä väliltä. Myös kokemusta 

mainittiin monissa vastauksissa löytyvän laidasta laitaan, eli aloittelijasta kokeneeseen 

ammattilaiseen tai junior-kehittäjästä senior-kehittäjään. Taitojen osalta osassa vastauksista 

korostui se, että mainitut front-end-kehittäjät ovat itse asiassa myös fullstack-kehittäjiä, eli 

he hallitsevat käyttöliittymäpuolen ohella myös back-endin sekä tietokannat. 

 

Kysymyksessä 7 tehtävänä oli arvioida asteikolla 1-10 kuinka paljon tyypilliset 

ohjelmistokehityksessä huomioitavat tekijät vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet erinäisten 

työkalujen valintaan. Kuvassa 7 on esitetty kunkin tekijän saamien pisteiden painotettu 

keskiarvo. Kuten kaaviosta nähdään, monet tekijät ovat hyvin tasoissa mitä tulee niiden 

tärkeyteen valintakriteerinä. Tämä voi kertoa siitä, että tekijöitä on yksinkertaisesti vaikea 

laittaa paremmuusjärjestykseen. Niukasti tärkeimmäksi tekijäksi nousi kuitenkin hieman 

yli 8 pisteen keskiarvolla ”tulevaisuudennäkymät”. Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi taas 

osoittautui 7.91 pisteen keskiarvolla ”suosio”. Kolmanneksi sijoittui ”luotettavuus” 7.82 

pisteen keskiarvolla. “Suorituskyky” sen sijaan jäi ehkä hieman yllättäen neljänneksi 7.62 

pisteen keskiarvolla. 
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Kysymys 7: Estimate on scale 1-10 how much the following factors have affected the 

selection of various front-end tools. 

 

 

Kuva 7. Työkalujen valintaan vaikuttaneet tekijät pisteytettynä 

 

Muista tekijöistä ”yhteensopivuutta”, ”dokumentaatiota”, ”aiempaa kokemusta työkalusta” 

ja ”käyttäjäyhteisön tukea” pidettiin jotakuinkin yhtä tärkeinä noin 7.5 pisteen 

keskiarvolla. Hieman näitä vähemmän pisteitä saivat ”skaalautuvuus” ja 

”ylläpito/päivitystiheys”. ”Opittavuutta” ja ”ohjelmointityyliä” taas ei keskimäärin pidetty 

niin olennaisina, ja niiden pisteet jäivät alle 7:n. Kaikista vähiten pisteitä saivat ”hinta” 

sekä ”pakettikoko”, mikä ei ole yllätys useimpien työkalujen ollessa ilmaisia ja kooltaan 

hyvin kompakteja. 

 

Siinä missä kysymyksessä 7 kysyttiin erilaisten tekijöiden vaikutuksesta yleisellä tasolla, 
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kysymyksessä 8 tiedusteltiin sitä, pitäisikö tekijöitä oikeastaan painottaa työkalutyypin 

mukaan. Kuten kuvasta 8 nähdään, tulos oli selkeä. Yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että 

näin pitäisi tehdä. Alle 20 % taas ei osannut kertoa kantaansa. Ei-vastauksia ei ollut yhtään. 

Tulos puhuu vahvasti sen puolesta, että mikäli työkalujen valintaan kehitetään jonkinlainen 

muodollinen metodi, tulisi siinä lähteä aina liikkeelle työkalutyypin määrittämisestä. 

 

Kysymys 8: Do you think the aforementioned factors should be weighed differently based 

on the tool type? 

 

 

Kuva 8. Tekijöiden painotus työkalutyypin perusteella 

 

Kysymys 9: How was the front-end tool selection process in your company? 

 

Yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin prosessia työkalujen valinnan takana, mikäli 

sellaista oli. Vastaajien keskuudessa yleisin tapa selvittää onko jokin työkalu sopiva 

käyttöönotettavaksi, oli yksinkertaisesti testata sitä. Kokeilun ohella mainittiin myös eri 

työkalujen vertailu ja arviointi. Sitä, miltä pohjalta tätä arviointia ja vertailua tehdään, ei 

kuitenkaan mainittu. Erään vastaajan mukaan työkalujen valinta saisi myös olla 

iteratiivista, jotta parhaat työkalut saadaan seulottua. Muutamassa vastauksessa korostettiin 

sitä, että työkalut valitaan aina projektin mukaan, mikä, kuten aiemmin jo todettua, näkyy 

hyvin kysymyksien 1-5 tuloksista. Osassa vastauksista taas kerrottiin kehittäjillä olevan 

pitkälti vapaat kädet omien työkalujensa valinnan suhteen. Tämä kuulostaa hieman 

oudolta, varsinkin jos kehittäjät työskentelevät saman projektin parissa. Vastausten 

kokonaiskuva kysymyksen 9 osalta tuntuu kuitenkin olevan se, että työkalujen valinta on 

tällä hetkellä pitkälti kokeilu- ja kokemuspohjaista. 
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Kysymys 10: Has there been any problems due to wrong tool selections? What kind of 

problems? How did you solve them? 

 

Viimeinen, eli kymmenes kysymys, oli niin ikään avoin kysymys. Siinä tiedusteltiin oliko 

vastaajan yrityksessä mahdollisesti ilmennyt ongelmia johtuen vääristä työkaluvalinnoista, 

ja jos oli, niin minkälaisia ne olivat ja kuinka ne selvitettiin. Vastauksissa nostettiin esille 

useita erilaisia ongelmia. Ehkä tyypillisimpänä nousi esille se, että huonosti valittu työkalu 

jää ikään kuin rasittamaan projektia, kun sen vaihtaminen ei pitkälle edenneessä projektissa 

ole käytettävissä olevan ajan ja budjetin puitteissa enää mahdollista. Myös vanhentuneet 

työkalut saattavat aiheuttaa ongelmia, kun niitä ei enää ylläpidetä eikä vaihtaminen ole 

erinäisistä riippuvuuksista johtuen mahdollista. Parissa vastauksessa kerrottiin ongelmaksi 

muodostuneen joidenkin työkalujen hankalakäyttöisyys tai vaikea ymmärrettävyys, joka 

oli aiheuttanut lisätyötä kehittäjille ja sen seurauksena yhdessä tapauksessa myös 

ylimääräisiä kuluja asiakkaalle. Itse työkaluihin liittyvistä ongelmista mainittiin eräässä 

vastauksessa suorituskykyongelmat, joiden takia koko Javascript-sovelluskehys oli 

jouduttu vaihtamaan. Toisessa vastauksessa ongelmia oli puolestaan aiheuttanut jäykkä 

CSS-sovelluskehys, johon oli jouduttu kirjoittamaan poikkeuksia. Kummassakin 

tapauksessa ongelmien ratkomiseen oli tuhlaantunut aikaa, joka olisi voitu käyttää 

varsinaiseen kehitystyöhön. 
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4 FRONT-END -TYÖKALUJEN VALINTA 

 

Aiemmissa luvuissa on käyty läpi erilaisia front-end -työkalutyyppejä, esitelty joitakin 

suosituimmista työkaluista kustakin kategoriasta. Lisäksi on perehdytty kyselytutkimuksen 

kautta siihen millä tavalla yritykset käytännössä hyödyntävät ja valitsevat erilaisia 

työkaluja. Mutta millä kriteereillä ja menetelmillä työkalut tulisi sitten yleisemmällä tasolla 

valita? Tässä luvussa lähdetään lähestymään ongelmaa teoreettisemmasta näkökulmasta: 

olisiko työkalut mahdollista valita hyödyntämällä jonkinlaista konseptuaalista mallia ja/tai 

menetelmää. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella työkalujen valinta on pitkälti 

kokemus- ja kokeilupohjaista, joten tällaiselle menetelmälle voisi olla käyttöä. Kehittäjillä 

voi esimerkiksi olla työkaluista erilaisia vähemmän neutraaleja mielipiteitä, jotka 

heikentävät valintaprosessin objektiivisuutta. Lisäksi jotkut olennaiset seikat saattavat 

jäädä työkalua kokeillessa huomioimatta, jos keskitytään esimerkiksi vain testaaman tietyn 

ominaisuuden sopivuutta projektin tarpeisiin. 

 

Tämän luvun ensimmäisessä aliluvussa käydään läpi aihetta sivuavaa aiempaa tutkimusta 

sekä erinäisiä Internetin tarjoamia opastuksia front-end -työkalujen valintaan. Toisessa 

aliluvussa käydään lyhyesti läpi MCDM (Multiple-criteria decision-making) -

päätöksentekomenetelmien teoriaa, ja näistä erityisesti AHP (Analytic hierarchy process) -

menetelmän teoriaa sekä soveltuvuutta front-end- työkaluvalintaongelman ratkaisemiseen. 

Kolmannessa aliluvussa esitellään ehdotus malliksi front-end -työkalujen valintaan. 

Viimeisessä, eli neljännessä aliluvussa puolestaan esitetään kuinka ehdotettua mallia 

voitaisiin soveltaa esimerkkivalintatilanteessa. 

 

4.1 Kirjallisuuskatsaus 
 

Jadhav ja Sonar tekivät artikkelissaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

ohjelmistopakettien valintaan tavoitteenaan selvittää mm. mitä metodeja on olemassa 

valinnan tekemistä varten, mitä vaiheita niihin liittyy, millä tekniikoilla 

ohjelmistopaketteja tulisi arvioida ja mitä kriteerejä arvioinnissa tulisi soveltaa. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta he esittävät 7-vaiheista mallia ohjelmistopakettien 

valintaan. Mallin ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä on määritellä tarve paketin 
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hankkimiselle ja tehdä alustavaa korkean tason tutkimusta ohjelmistojen ominaisuuksista, 

jotta saadaan selville mitkä olisivat sopivimpia yrityksen käyttöön. Toisessa ja 

kolmannessa vaiheessa listataan pakettiehdokkaat ja karsitaan niistä ne, jotka eivät 

esimerkiksi ole yhteensopivia olemassa olevien järjestelmien kanssa. Neljännessä 

vaiheessa käytetään jonkinlaista arviointitekniikkaa ja pyritään listaamaan jäljellä olevat 

paketit paremmuusjärjestykseen. Viidennessä vaiheessa testataan parhaiten arvioidut 

paketit käytännössä. Kuudennessa vaiheessa neuvotellaan mm. hinnasta, lisensseistä, ja 

ylläpidosta. Viimeisessä vaiheessa tehdään sopivimman ohjelmistopaketin valinta ja 

käyttöönotto. [28] 

 

Jadhav ja Sonar näkevät ohjelmistopaketin valinnan monikriteerisenä päätöksenteko-

ongelmana. Toisin sanoen siihen voidaan tällöin soveltaa niin kutsuttuja MCDM-

menetelmiä. Jadhav ja Sonar esittelevät muutamia menetelmiä, joita on aiemmin sovellettu 

ohjelmistopakettien valintaan: AHP (Analytic hierarchy process), ominaisuusanalyysi 

(engl. feature analysis), WAS (Weighted average sum) sekä sumea lähestymistapa (engl. 

fuzzy based approach). Artikkelissa ei oteta kantaa siihen, mikä menetelmä olisi paras, 

vaan listataan ainoastaan kunkin menetelmät vahvuudet ja heikkoudet. Ohjelmistopaketin 

arviointikriteereinä on Jadhavin ja Sonarin mukaan useissa tutkimuksissa käytetty ISO/IEC 

9126 -standardin listaamia ohjelmiston laatukriteeriryhmiä, eli funktionalisuutta, 

luotettavuutta, käytettävyyttä, tehokkuutta, ylläpidettävyyttä sekä siirrettävyyttä. Muita 

tunnistettua laatukriteeriryhmiä olivat ohjelmiston toimittajaan, laitteisto- ja 

ohjelmistovaatimuksiin sekä kustannuksiin ja hyötyihin liittyvät kriteerit. [28] 

 

Toisessa artikkelissa Jadhav ja Sonar vertailevat kolmea MCDM-menetelmää 

ohjelmistopaketinvalintaongelman ratkaisemisessa: AHP, WSM (Weighted Scoring 

Method) sekä HKBS (Hybrid Knowledge Based System). Tutkimuksessa kaikki 

menetelmät päätyvät lopulta samaan lopputulokseen. Vertailussa parhaiten menestyy 

kuitenkin HKBS, jonka osoitetaan olevan kahta muuta menetelmää tehokkaampi neljällä 

osa-alueella: laskennallisessa tehokkuudessa, tiedon uudelleenkäytössä ja 

ongelmanratkaisun joustavuudessa sekä tulosten esittämisessä ja johdonmukaisuudessa. 

[27] 
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Poston ja Sexton esittelevät artikkelissaan nelivaiheisen menetelmän testaustyökalujen 

valintaan. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on analysoida käyttäjien tarpeet, eli se, 

minkälaista testausta halutaan tehdä. Toisessa vaiheessa määritellään työkalujen 

valintakriteerit ja niiden painotukset. Kolmannessa vaiheessa etsitään potentiaalisia 

työkaluja arviointia varten. Neljännessä vaiheessa listatut työkalut arvioidaan 

valintakriteerien pohjalta ja tehdään valinta. Menetelmän eri vaiheissa on tarkoituksena 

hyödyntää erinäisiä artikkelissa esitettyjä lomakkeita mm. työkalujen luokittelussa, 

arvioinnissa ja arviointikriteerien painotuksessa. Menetelmään kuuluu myös työkalujen 

uudelleenarviointi, jotta saadaan selville toimiko työkalu käyttöönoton jälkeen todella 

odotetulla tavalla. [48] 

 

Al-Qurishi et al. ehdottavat menetelmää, jonka avulla voitaisiin valita paras avoimen 

lähdekoodin työkalu sosiaalisen median sisällön keräämiseen ja visualisointiin. Menetelmä 

jakautuu kahteen päävaiheeseen: työkalun arviointiin ja valintaan. Näistä arviointi taas 

koostuu neljästä alivaiheesta: arvioinnin valmistelusta, työkalu- ja kirjastokandidaattien 

tunnistamisesta, arviointikriteerien tunnistamisesta sekä työkalu- ja kirjastokandidaattien 

arvioinnista valintaprosessia varten. [1] Jadhavin ja Sonarin tapaan [28] Al-Qurishi et al. 

näkevät työkalun valinnan MCDM-ongelmana. MCDM-menetelmistä valintavaiheessa 

hyödynnetään nk. PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations) -menetelmää. Ennen menetelmän käyttöä valituille kriteereille 

lasketaan painotukset. Sen jälkeen näitä painotuksia hyödynnetään PROMETHEE:ssa, 

jonka avulla saadaan lopulta selville työkalujen paremmuusjärjestys päätöksentekoa 

varten. [1] 

 

Gizas et al. vertailevat artikkelissaan kuutta Javascript-sovelluskehystä laadun, 

suorituskyvyn ja validiuden kannalta. Näitä tekijöitä on tässä tapauksessa kartoitettu 

erilaisten mittarien ja testien avulla. Laatua on pyritty määrittämään hyödyntämällä 

erinäisiä koon, kompleksisuuden ja ylläpidettävyyden mittareita. Suorituskykyä puolestaan 

on mitattu ohjelmallisesti siihen tarkoitetulla testauskehyksellä. Sovelluskehyskoodin 

validiutta on tarkasteltu koodinanalysointityökalun ja Javascript-lintterin avulla. [20] 

 

Graziotin ja Abrahamsson jatkavat Gizas et al. artikkelin pohjalta pyrkien yksittäisten 
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Javascript-sovelluskehysten vertailun sijaan rakentamaan yleisemmän sovelluskehyksen 

tätä tarkoitusta varten. He esittämänsä sovelluskehys jakautuu käytännön ja tutkimuksen 

näkökulmiin siitä, mitä tekijöitä pitäisi ottaa huomioon ja vertailla Javascript-

sovelluskehystä valitessa. Tutkimuksen puolella nämä tekijät ovat jo aiemmin esitetyt 

validius, laatu ja suorituskyky. Käytännön puolella taas tulisi mallin mukaan ottaa 

huomioon dokumentaation riittävyys, käyttäjäyhteisön tuki sekä pragmatiikka, jolla 

tarkoitetaan tässä sovelluskehyksestä saatua hyötyä. Muista käytännön tekijöistä mainitaan 

sovelluskehyksen kypsyys sekä päivitystiheys, joita ei ole kuitenkaan sisällytetty esitettyyn 

malliin. Graziotin ja Abrahamssonin eivät tarjoa käytännön tekijöille valmiita mittareita, 

vaan ehdottavat kuhunkin tilanteeseen sopivien mittarien löytämiseksi GQM (Goal, 

Question, Metric) -mallin hyödyntämistä. [22] 

 

Wittern et al. tekevät artikkelissaan katsauksen npm-paketinhallintajärjestelmään ja sen 

sisältämien satojen tuhansien pakettien muodostamaan ”ekosysteemiin”. Olennaisena 

osana tutkimusta tarkastellaan npm-pakettien suosiota ja sen kehitystä ajan kuluessa. 

Wittern et al. esittävät artikkelissaan kolme erilaista tapaa mitata paketin suosiota ja 

toteavat havaintojensa pohjalta suosion vaihtelevan huomattavasti mittaustavasta riippuen. 

Heidän mukaansa tämä havainto auttaa paitsi parempien paketinsuosittelijajärjestelmien 

kehittämisessä niin myös kehittäjiä tekemään parempia päätöksiä käyttämistään paketeista. 

[65] 

 

Kibanov et al. esittävät kolmivaiheisen sovelluskehyksen työkalun valintaan 

ohjelmistoprojektia varten. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on tunnistaa ja 

listata minimivaatimukset työkalulle. Toisessa vaiheessa pyritään asettamaan listatut 

vaatimukset tärkeysjärjestykseen antamalla niille painotukset. Viimeisessä vaiheessa 

arvioidaan työkaluja painotetun vaatimuslistauksen pohjalta. Arviointimetodiksi 

ehdotetaan työkalun tekniseen dokumentaation tutustumisen ohella skenaariopohjaista 

analyysiä. Koko prosessin tuloksena olisi tarkoitus saada työkaluille pisteytykset, joista 

nähtäisiin, mikä työkalu soveltuu projektiin parhaiten. Artikkelissa esitellään 

sovelluskehyksen käytännön sovellettavuuden tueksi kolme tapaustutkimusta. [35] 

 

Nakatani ja Chuang käsittelevät tutkimuksessaan web-analytiikka-työkalun valintaa. 
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Valintamenetelmänä sovellettiin MCDM-menetelmistä tunnetuimpiin lukeutuvaa AHP-

menetelmää. Tutkimuksessa Nakatani ja Chuang löysivät AHP-hierarkiaa varten 7 

analytiikkatyökalun valinnassa huomioitavaa pääkriteeriä, joihin lukeutuivat mm. datan 

kerääminen, datan prosessointi/analysointi, informaation esittäminen sekä suorat ja 

epäsuorat kulut. Vaihtoehdot analytiikkatyökaluksi olivat Google Analytics, Yahoo! Web 

Analytics sekä AWStats, joista AHP-laskennan päätteeksi parhaat pisteet sai lopulta 

Google Analytics. [43] 

 

Siinä missä monet tieteelliset julkaisut käsittelevät esimerkiksi ohjelmistopakettien valintaa 

siihen sovellettavan metodin näkökulmasta, Internetistä löytyy käytännönläheisempiä 

oppaita ja vinkkejä nimenomaan front-end-työkalujen valintaan. TechBeaconin Mitch 

Pronschinske määrittelee artikkelissaan hyvän työkalun merkeiksi työkalun suosion sekä 

käyttäjätyytyväisyyden. Näiden kriteerien perusteella Pronschinske listaa kaksi suosituinta 

työkalua kustakin työkalukategoriasta. Keskeisenä perusteena suosion hyödyntämiselle 

Pronschinske mainitsee sen, että suosituimpia työkaluja tukee usein aktiivinen 

käyttäjäyhteisö. [50]  

 

Silicon Valley Software Groupin Gil Edelman on omassa artikkelissaan Pronschinsken 

kanssa samoilla linjoilla todetessaan parhaiden työkalujen keräävän ympärilleen innokkaan 

kehittäjäyhteisön. Edelman kehottaa myös tutkimaan avoimen lähdekoodin projektien 

kehittäjien käyttämiä työkaluja ja ottamaan niistä oppia omien työkalujen ja teknologioiden 

valintaan. Lisäksi hän huomauttaa, että työkalujen valinnassa tulisi ottaa huomioon myös 

se, että saatavilla on riittävästi teknologian hallitsevia kehittäjiä. Työkalujen 

skaalautuvuutta ja suorituskykyä Edelman ei pidä valintavaiheen ongelmana, sillä hänen 

mukaansa niihin liittyvät ongelmat ovat enemmän seurausta heikosta 

sovellussuunnittelusta kuin työkalusta itsestään. [15] 

 

Hackenoonin Santiago de León on puolestaan rakentanut artikkelissaan kartan aloittelevia 

web-kehittäjiä varten esittelemällä erilaisia front-end -työkaluja kategorioittain. Kartassa 

on kunkin työkalukategorian kohdalla kuvattu web-kehitykseen liittyvät ongelma, joka 

tulisi ratkaista, työkalu, jolla se ratkaistaan, perustelut kyseisen työkalun valinnalle sekä 

mahdolliset vaihtoehtoiset työkalut. [37] 
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Web-kehitykseen erikoistuneella Sitepoint-sivustolla Richard Bultitude antaa 

artikkelissaan useita vinkkejä front-end -kehitykseen liittyen. Bultitude varoittaa 

esimerkiksi käyttämästä aikaa viimeisimpien työkalutrendien seuraamiseen, sillä useimmat 

työkalut kuolevat pois ennen kuin ne ovat riittävän kypsiä oikeasti käyttöön otettavaksi. 

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpana yksityiskohtana Bultitude listaa 

artikkelissaan joukon kriteerejä, joita käyttää työkaluja valitessaan. Näihin lukeutuvat 

Github-tähtien tai npm-latausten määrät, jotka ennakoivat työkalun suosiota, 

dokumentaation laatu, käyttäjäyhteisön koko, työkalun ajantasaisuus, sen tarjoamat 

ominaisuudet muihin vaihtoehtoihin verrattuna sekä yhteensopivuus muiden työkalujen 

kanssa. [11] 

 

Erilaisten yleisen tason oppaiden ja vinkkien ohella verkosta löytyy paljon erilaisia 

työkaluvertailuja [14] [21] [64] [36], jotka voivat omalta osaltaan auttaa front-end -

työkalujen valinnassa. Näiden osalta on kuitenkin muistettava, että objektiivisten seikkojen 

ohella työkaluja arvioidaan osaltaan usein myös subjektiivisesti, jolloin yhden tahon 

suorittama vertailu ei välttämättä kerro koko totuutta. Vertailuja hyödyntäessä on siis paras 

tukeutua useampiin lähteisiin ennen päätösten tekoa. 

 

4.2 MCDM-menetelmät 
 

MCDM (engl. Multiple-criteria Decision Making), eli monikriteerinen päätöksenteko on 

tiedonala, joka on keskittynyt päätöksentekoa määrittävien, usein toistensa kanssa 

ristiriidassa olevien, kriteerien tai attribuuttien vertailuun ja arviointiin. Se on yksi 

tunnetuimmista päätöksentekoon liittyvistä tiedonaloista ja pitää sisällään lukuisia erilaisia 

menetelmiä, joita voidaan soveltaa ja on sovellettu monilla eri tieteenaloilla, yrityksissä ja 

käytännön elämässä. Eri menetelmät saattavat poiketa toisistaan merkittävästikin mutta 

tietyt perusperiaatteet ovat kaikissa läsnä. Menetelmille tyypillisiä konsepteja ovat mm. 

attribuutit/kriteerit, vaihtoehdot, tavoitteet ja painotukset. Yleisellä tasolla menetelmien 

käyttö voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: kriteerien ja vaihtoehtojen määrittelyyn, 

erinäisten numeeristen arvojen määrittelyyn valituille kriteereille ja vaihtoehdoille sekä 

näiden arvojen prosessointiin ja sen pohjalta vaihtoehtojen asettamiseen 

paremmuusjärjestykseen. Tunnetuimpiin MCDM-menetelmiin lukeutuvat esimerkiksi 

WSM (Weighted sum model), WPM (Weighted product model), ELECTRE (Elimination 
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and Choice Expressing Reality), TOPSIS (Technique for the Order of Prioritization by 

Similarity to Ideal Solution), AHP (Analytic hierarchy process). [58] 

 

Osana tätä työtä toteutetun kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan todeta etenkin AHP-

menetelmän olevan käyttökelpoinen erinäisissä tietotekniikkaan liittyvissä 

valintaongelmissa. Menetelmällä on takanaan laaja teoreettinen pohja ja sitä on sovellettu 

useissa alan tutkimuksissa etenkin ohjelmistopakettien valintaan. AHP on myös 

suhteellisen helppotajuinen, ja sen peruskonseptien ymmärtäminen ei vaadi käyttäjältä 

juurikaan aikaa tai vaivaa. Menetelmän varjopuolena voidaan kuitenkin pitää sen 

vaatimien laskutoimitusten määrää, joka voi kasvaa hyvinkin suureksi määriteltyjen 

kriteerien ja vaihtoehtojen määrästä riippuen. Useimmiten laskentaa ei kuitenkaan tarvitse 

tehdä käsin, sillä menetelmän käyttämien laskutoimitusten suorittamiseen on olemassa 

erilaisia valmiita laskureita ja ohjelmistoja. 

 

AHP:n kehittänyt Saaty kuvaa menetelmän vaiheita eräässä monista aihetta käsitelleistä 

artikkeleistaan. Ensimmäinen vaihe on ongelman kuvaaminen hierarkian avulla. 

Tyypillisesti tämä tarkoittaa puuta, joka koostuu kolmesta tasosta. Puun ylin taso kuvaa 

päätöksenteon tavoitteen tai ongelman, joka valinnalla halutaan ratkaista. Seuraavalla, eli 

keskimmäisellä, tasolla on listattu kriteerit, joiden pohjalta eri vaihtoehtoja arvioidaan. 

Kriteerien ei tarvitse välttämättä olla yksiulotteisia, vaan ne voivat jakautua alikriteereihin 

niin pitkälle kuin on tarpeen. Suositus on, että päätasolla kriteerejä olisi maksimissaan 9. 

Alimmalla tasolla puolestaan on listattu vaihtoehdot, joiden joukosta valinta lopulta 

tehdään. [53] 

 

Seuraavassa vaiheessa tehdään ns. parikohtaiset vertailut. Nämä vertailut tehdään valittujen 

kriteerien kesken suhteessa tavoitteeseen (ts. kriteerien painotukset) sekä vaihtoehtojen 

kesken suhteessa yksittäisiin kriteereihin. Vertailut voidaan tehdä joko relatiivisesti tai 

käyttäen absoluuttisia arvoja. Relatiivista vertailua käytettäessä voidaan hyödyntää Saatyn 

määrittämää asteikkoa vertailun kohteille, jossa 1 kuvaa yhtäläistä tärkeyttä, 3 kohtalaista 

tärkeyttä, 5 huomattavaa tärkeyttä, 7 hyvin vahvaa tärkeyttä ja 9 äärimmäistä tärkeyttä 

toiseen tekijään verrattuna. Näiden lisäksi voidaan käyttää arvoja 2, 4, 6, ja 8 mikäli 

kahden tekijän suhteesta ei päästä yksimielisyyteen. Parikohtaiset vertailut kirjataan 
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matriisimuodossa ja tälle matriisille lasketaan nk. prioriteettivektori. Käytännössä 

prioriteettivektori on matriisin normalisoitu ominaisvektori, joka voidaan laskea monella 

eri tavalla joko käsin tai ohjelmallisesti. Samalla voidaan laskea nk. johdonmukaisuusaste 

(engl. consistency ratio, CR), joka kertoo kuinka johdonmukainen käyttäjä on ollut 

vertailuissaan. Mitä pienempi arvo saadaan, sitä johdonmukaisempia valinnoissa on oltu. 

Käytännössä se siis oikeastaan kuvaa valintojen sisältämää epäjohdonmukaisuutta. Saatyn 

mukaan johdonmukaisuusaste on riittävä sen jäädessä 10 %:iin tai alle. [53] 

 

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa lasketaan vaihtoehdoille globaalit prioriteetit. 

Globaali prioriteetti yksittäiselle vaihtoehdolle saadaan kertomalla vaihtoehdon 

kriteerikohtaiset prioriteettiarvot kunkin kriteerin painotuksella ja summaamalla nämä 

yhteen. Globaalien prioriteettien avulla vaihtoehdot voidaan lopulta asettaa 

paremmuusjärjestykseen suurimmasta prioriteetista pienimpään. [53] 

 

4.3 Malli työkalujen valintaan 
 

Kuten luvun 3 kyselytutkimuksen tuloksista käy ilmi, oikeiden front-end -työkalujen 

valinta on monitahoinen ongelma, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia mm. 

ohjelmistoprojektin aikatauluun tai ohjelmiston ylläpitoon tulevaisuudessa. Usein 

työkalujen valinta voi olla myös puhtaasti satunnaista kokeilua eikä taustalla ole 

minkäänlaista järjestelmällistä prosessia. Lisäksi vaaditut kriteerit voivat olla hukassa ja ei 

tiedetä mitä kaikkea työkalulta oikeastaan halutaan ennen kuin on jo myöhäistä vaihtaa 

sitä. Ratkaisuna näihin ongelmiin voidaan valintatilannetta selkiyttämään laatia 

teoreettinen malli, joka määrittelee kolme asiaa: 

 

- valintaprosessin vaiheineen yleisellä tasolla 

- joukon suositeltuja kriteerejä nimenomaan front-end -työkalujen valintaan 

- valintaan tarpeen mukaan sovellettavan MCDM-menetelmän 

 

Tässä työssä esitetyn kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen tulosten pohjalta 

ehdotetaan kuvassa 9 esitetyn mukaista valintaprosessia avuksi front-end -työkalujen 

valintaan. 
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Kuva 9. Front-end -työkalujen valintaprosessi 

 

1. Määrittele työkalutyyppi/kategoria. 

 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on määritellä, minkälaista työkalua etsitään, 

eli onko kyseessä esimerkiksi Javascript-sovelluskehys, testauksen sovelluskehys, CSS-

esikäsittelijä tai vaikkapa graafinen kirjasto. Kategorian määrittely on tärkeä osa prosessia 

seuraavien vaiheiden kannalta, sillä se voi paitsi vaikuttaa työkalun valintakriteerien 

valintaan myös auttaa eri työkaluvaihtoehtojen etsimisessä. Useimmille työkaluille on 

löydettävissä jokin selkeä tyyppi tai kategoria, johon ne kuuluvat, mutta mikäli haluttua 

toiminnallisuutta ei syystä tai toisesta selkeästi pystytä yhdistämään mihinkään 

kategoriaan, voidaan sitä käsitellä yleisesti esimerkiksi aputyökaluna. 

 

2. Listaa 5-9 tärkeintä kriteeriä. 
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Tässä vaiheessa tarkoituksena on listata minimissään 5 ja maksimissaan 9 tärkeintä 

valintakriteeriä halutulle työkalulle. Rajat pohjautuvat Saatyn AHP-menetelmän käytöstä 

antamiin suosituksiin [53]. Kyselytutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan 

listata ne kriteerit, jotka tulisi ainakin ottaa huomioon front-end -työkalun valinnassa 

työkalukategoriasta riippumatta. Näitä ovat 

 

- työkalun suosio 

- työkalun tulevaisuudennäkymät 

- luotettavuus 

 

Kuten kirjallisuuskatsauksen yhteydessä läpikäydyistä Internet-artikkeleista kävi ilmi, 

työkalun suosio on yksi merkittävimmistä kriteereistä, joilla front-end -kehittäjät arvottavat 

työkaluja. Useimmiten niillä työkaluilla, joita käytetään eniten, on takanaan paitsi 

käyttäjäkokemusta erilaisista tilanteista myös vankka käyttäjäyhteisön tuki, joka helpottaa 

erinäisten ongelmatilanteiden selvittämistä sekä auttaa kehittämään työkalua yhä 

paremmaksi. Kyselytutkimuksessa työkalun suosio katsottiin toiseksi tärkeimmäksi 

kriteeriksi työkalua valitessa.  

 

Tärkeimmäksi kriteeriksi kyselytutkimuksessa sijoittui ”työkalun tulevaisuudennäkymät”. 

Tämä kertoo siitä, että työkalun suosio yksinään ei riitä, vaan sillä pitää olla myös 

tulevaisuus. Kuten tiedetään, front-end -maailmassa kehitys on nopeaa ja työkalut saattavat 

kuolla yhtä nopeasti kuin ovat syntyneetkin. Koska kuolevia työkaluja harvemmin 

ylläpidetään, ne saattavat aiheuttaa kehittäjille isojakin ongelmia, mikäli niistä löytyy 

merkittäviä ohjelmistovirheitä tai integraatiot muiden työkalujen kanssa pettävät. Näitä 

ongelmia nostettiin esille myös kyselytutkimuksen yhteydessä. 

 

Suosion ja tulevaisuudennäkymien ohella olennaisena kriteerinä voidaan pitää 

luotettavuutta, joka sijoittui kyselytutkimuksessa kolmanneksi tärkeimmäksi kriteeriksi 

työkalua valitessa. ISO/IEC 25010:2011 -standardi määrittelee luotettavuuden asteeksi, 

jolla tuote tai komponentti suoriutuu tehtävästään annetun ajan ja olosuhteiden puitteissa. 

Sen mukaan luotettavuus voidaan jakaa kypsyyteen, saavutettavuuteen, viansietokykyyn 

sekä toipumiskykyyn. [26] Front-end -kehityksen kannalta olennaisin näistä lienee 
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kypsyys, sillä usein uusilla työkaluilla kestää hetken aikaa päästä tietylle luotettavuuden 

tasolle, jotta niitä voidaan ja uskalletaan hyödyntää oikeissa projekteissa. Monet työkalut 

eivät saavuta tätä tasoa koskaan, vaan kuolevat pois useimmiten joko epäkäytännöllisinä 

tai muuten heikosti toimivina. 

 

Loput kriteereistä tulisi valita määritellyn työkalukategorian mukaan. Ne voivat olla 

aiemmin kuvatun kaltaisia yleisiä kriteerejä tai tarkemmin rajattuja työkalun 

ominaisuuksiin liittyviä kriteerejä. Kaikenkattavaa ohjeistusta tähän on vaikea antaa, koska 

tilanteet ja tarpeet saattavat vaihdella tapauskohtaisesti suurestikin. Seuraavassa on 

kuitenkin listattu joitakin jo aiemminkin tässä työssä esille tulleita tavanomaisia kriteerejä, 

joita voidaan käyttää työkalutyypistä riippuen. 

 

- suorituskyky 

- dokumentaation kattavuus 

- pakettikoko 

- opittavuus 

- ohjelmointityyli 

- skaalautuvuus 

 

3. Etsi, selvitä ja listaa sopivimmat työkalut. 

 

Kun kriteerit työkalulle ovat selvillä, tulisi niiden pohjalta etsiä, selvittää ja listata 

sopivimmat työkalut. Tarkoituksena ei ole listata kaikkia mahdollisia työkaluja, vaan 

karsia löydettyjen joukosta ne, jotka ovat ensinnäkin yhteensopivia olemassa olevien 

työkalujen kanssa ja toisekseen ovat vertailtavissa aiemmassa vaiheessa listatuilla 

kriteereillä. Mikäli jokin löydetyistä työkaluista ei huomioi alkuunkaan listattua kriteeriä 

(esimerkiksi valittu kriteeriksi dokumentaation kattavuus ja dokumentaatio puuttuu 

kokonaan), voidaan se sulkea suoraan pois vaihtoehdoista. Karsinnan jälkeenkin 

vaihtoehtojen määrän olisi hyvä pitää suhteellisen alhaisena (noin 2-5 vaihtoehtoa), jotta 

mahdollinen myöhempi tarkastelu AHP-menetelmällä olisi mielekästä ja johdonmukaista. 
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4. Voidaanko työkalu valita? 

 

Kun potentiaalisten työkalujen lista on selvillä, on hyvä tarkastella sitä, olisiko työkalu 

mahdollista valita jo tässä vaiheessa. Tätä voidaan selvittää esimerkiksi erilaisten 

käytännön kokeilujen ja testien avulla tai työkalun dokumentaatiota tutkimalla. Kokeilu ei 

kuitenkaan saa olla satunnaista, vaan sen tulee perustua valittuihin kriteereihin ja täten 

työkalulta haluttuihin ominaisuuksiin. Mikäli työkalu voidaan valita, voidaan siirtyä 

suoraan vaiheeseen 4.2. Mikäli taas ei, jatketaan kohtaan 4.1. 

 

4.1 Aseta työkalut paremmuusjärjestykseen. 

 

Jos valintaa ei pystytä tekemään kokeilujen ja/tai dokumentaation pohjalta, voidaan 

työkalut asettaa paremmuusjärjestykseen muulla tavalla. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta 

voidaan todeta front-end -työkalujen valinnan olevan ohjelmistopakettien valintaa vastaava 

monikriteerinen päätöksenteko-ongelma. Täten siihen voidaan vastaavaan tapaan soveltaa 

aiemmin esiteltyjä MCDM-menetelmiä. Tässä tapauksessa MCDM-menetelmistä voidaan 

hyödyntää AHP-menetelmää, jota on menestyksekkäästi sovellettu lukuisissa vastaavissa 

tilanteissa. AHP:n avulla paras vaihtoehto voidaan selvittää suhteellisen objektiivisesti ja 

yksinkertaisesti. Eräs menetelmän heikkouksista on sen vaatimien laskutoimitusten määrä. 

Laskennassa voidaan kuitenkin hyödyntää valmiita laskureita, ja tämä on itse asiassa myös 

suositeltavaa. Laskentaprosessi on siitä huolimatta hyvä tuntea, jotta menetelmän 

luotettavuutta voi jokainen itse arvioida. Esimerkki AHP-menetelmän soveltamisesta on 

esitetty osana lukua 4.4, joka käsittelee koko työkalunvalintaprosessin soveltamista. 

 

4.2 Valitse työkalu. 

 

Tämä vaihe lienee prosessin vaiheista selkein. Valinta voidaan tehdä suoraan vaiheessa 4 

tehtyjen kokeilujen ja selvitysten perusteella tai hyödyntämällä AHP:n tuloksena saatua 

paremmuusjärjestystä. Valitun työkalun tulisi joka tapauksessa täyttää valitut kriteerit 

mahdollisimman hyvin. 
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5. Ota käyttöön ja uudelleenarvioi. 

 

Valintaprosessin viimeinen vaihe koostuu kahdesta alivaiheesta: käyttöönotosta ja 

uudelleenarvioinnista. Käyttöönottovaiheessa työkalu yksinkertaisesti otetaan osaksi 

oikeaa ohjelmistoprojektia. Tässä kohtaa viimeistään nähdään toimiiko työkalu halutulla 

tavalla vaaditussa ympäristössä. Usein on kuitenkin niin, että monia ongelmia ei huomata 

alustavan käyttöönoton yhteydessä ja esimerkiksi suorituskykyongelmat tulevat esille vasta 

myöhemmin. Tästä syystä jonkinlainen uudelleenarviointijakso käyttöönoton jälkeen olisi 

paikallaan. Jos työkalusta löydetään merkittäviä vikoja, on palattava vaiheeseen 3, josta 

jatketaan joko olemassa olevalla työkalulistalla tai etsitään uusia vaihtoehtoja. Useimmiten 

uudelleenarviointiajan ei tarvitse olla kovinkaan pitkä, kun pystytään jo sanomaan onko 

jokin työkalu käyttökelpoinen vai ei. Mikäli työkalun vaihtaminen ei kuitenkaan ole 

käyttöliittymän toiminnan kannalta kriittistä tai johda työlääseen koodin 

uudelleenkirjoittamiseen, voi uudelleenarviointi olla jatkuvaa niin, että työkaluja uusitaan 

ja vaihdetaan parempiin tarpeen mukaan tietyin väliajoin. 

 

4.4 Mallin soveltaminen 
 

Luvussa 4.3 ehdotettiin viisivaiheista teoreettista valintaprosessia front-end -työkalujen 

valintaan. Tässä aliluvussa esitetään kuinka ehdotettua mallia voitaisiin soveltaa kahdessa 

esimerkkivalintatilanteessa. Ensimmäisessä valintaesimerkissä pyritään löytämään sopivin 

vaihtoehto Javascript-testaustyökalujen välillä. Toisessa valintaesimerkissä taas pyritään 

valitsemaan sopivin CSS-sovelluskehys käyttöliittymäprojektia varten. 

 

Esimerkki 1: Testaustyökalun valinta 

 

Skenaario: Joukko front-end -kehittäjiä työskentelee React-pohjaisen single page -

applikaation parissa. Ohjelmistovirheiden minimoimiseksi ja laadun varmistamiseksi he 

päättävät aloittaa testien kirjoittamisen luomilleen Javascript-komponenteille. Testit pitäisi 

mielellään pystyä ajamaan eri selaimilla ja mahdollisimman nopeasti. Testien 

kirjoittamisen tulisi olla helppoa ja luontevaa aloittelevillekin tiimin jäsenille. Testien 

pitäisi olla myös helposti tulkittavissa, jotta niitä on vaivatonta korjata ja muuttaa. 
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1. Määrittele työkalutyyppi/kategoria: Työkalu, jota tässä tapauksessa etsitään, on 

testauksen sovelluskehys. Mikäli testejä halutaan ajaa eri selaimilla, tarvitaan tähän 

tarkoitukseen lisäksi erillinen testinsuorittaja, kuten esimerkiksi Karma [34]. 

 

2. Listaa 5-9 tärkeintä kriteeriä: Skenaarion kuvauksen ja yleisesti suositeltujen kriteerien 

perusteella voidaan päätyä esimerkiksi seuraavanlaiseen listaukseen. 

 

- suosio: testauskehyksen tulee olla laajasti käytetty ja hyväksi havaittu, ja sillä tulee 

näin olla takanaan vankka käyttäjäyhteisön tuki 

- tulevaisuus: testauskehys tulee pysymään ajan tasalla myös tulevaisuudessa, ts. siitä 

julkaistaan tasaisin väliajoin uusia versioita ja mahdollisia ongelmia korjataan 

aktiivisesti 

- luotettavuus: testit pystytään ajamaan läpi ilman ongelmia ja testauksen tulokset 

ovat tarkkoja ja luotettavia 

- selaintenvälinen testaus: testejä haluttaisiin ajaa eri selaimilla, jotta varmistutaan 

siitä, että koodi toimii aina samalla tavalla, joten testauskehyksen pitäisi olla 

yhteensopiva erillisen testinsuorittajan kanssa 

- opittavuus: testien kirjoittamisen, tulkitseminen ja muokkaamisen tulisi olla 

helppoa ja luontevaa kehittäjän tasosta riippumatta 

- suorituskyky: testien ajamisen pitäisi olla nopeaa 

 

3. Etsi, selvitä ja listaa sopivimmat työkalut: Hyödyntämällä hakukoneita, kehittäjäblogeja 

ja työkalujen dokumentaatiota kehittäjät päätyvät kolmeen potentiaaliseen vaihtoehtoon, 

joita ovat jo aiemmin tässäkin työssä esitellyt Mocha [42], Jest [30] ja Jasmine [29]. 

 

4. Voidaanko työkalu valita?: Kullakin löydetyistä työkaluista on hyvät ja huonot puolensa 

eri osa-aluilla, kun otetaan huomioon vaiheessa 2 listatut kriteerit. Lisäksi ei olemassa 

tekijöitä, joiden perusteella kaksi työkalua kolmesta voitaisiin karsia suoraan pois. Tässä 

vaiheessa ei siis ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä työkalu tulisi valita. 

Tästä johtuen siirrytään kohtaan 4.1. 

 

 4.1 Aseta työkalut paremmuusjärjestykseen: Pyritään asettamaan työkalut 
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paremmuusjärjestyksen hyödyntämällä AHP-menetelmää. Ensimmäisessä vaiheessa 

kuvataan valintaongelma kuvassa 10 esitetyn hierarkian avulla. 

 

 

Kuva 10. AHP-hierarkia testauskehyksen valinnalle 

 

Tämän hierarkian pohjalta voidaan tehdä nk. parikohtaiset vertailut. Vertailut voidaan 

aloittaa kriteerien vertailusta suhteessa tavoitteeseen. 

 

- Suosio vs. tulevaisuus: työkalun suosiosta ei ole juuri apua, mikäli sen 

tulevaisuudennäkymät ovat heikot. Täten tulevaisuutta voidaan pitää jonkin verran 

tärkeämpänä kriteerinä. 

- Suosio vs. luotettavuus: luotettavat työkalut ovat usein suosittuja ja suositut 

työkalut luotettavia. Luotettavuus on siltikin niukasti tärkeämpää. 

- Suosio vs. selaintenvälinen testaus: mikäli suosittu työkalu ei tue selaintenvälistä 

testausta, suosiosta ei ole juuri hyötyä. Mahdollisuus selaintenväliseen testaukseen 

on siis jokseenkin tärkeämpää. 

- Suosio vs. opittavuus: työkalun helppo opittavuus ei takaa sen laatua. Täten 

kriteerivalinnassa kannattaa painottaa suosiota. 

- Suosio vs. suorituskyky: suosituin työkalu ei välttämättä ole kaikista tehokkain. 

Joten jos halutaan nopeutta, niin sitä kannattaa myös hieman enemmän painottaa. 

- Tulevaisuus vs. luotettavuus: työkalun ei pitäisi olla luotettava vasta joskus 

tulevaisuudessa vaan nyt. Toisaalta luotettava mutta kuoleva työkalu ei ole 
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optimaalinen valinta. Näitä voidaan siis pitää jotakuinkin yhtä tärkeinä. 

- Tulevaisuus vs. selaintenvälinen testaus: näistä tulevaisuutta voidaan pitää 

tärkeämpänä, sillä vaikka työkalua ei vielä voisikaan käyttää selaintenvälisessä 

testauksessa, niin tämä voi jossain vaiheessa olla mahdollista. 

- Tulevaisuus vs. opittavuus: mikäli työkalulla ei ole tulevaisuutta sitä on turha 

myöskään opetella käyttämään. 

- Tulevaisuus vs. suorituskyky: vaikka työkalu tarjoaisi hyvän suorituskyvyn nyt, 

näin ei välttämättä ole enää tulevaisuudessa. 

- Luotettavuus vs. selaintenvälinen testaus: selaintenvälistä testausta tärkeämpää on, 

että työkalu hoitaa työnsä hyvin edes yhdellä selaimella. 

- Luotettavuus vs. opittavuus: helppokäyttöisyydestä ei ole hyötyä, jos työkaluun ei 

voi luottaa 

- Luotettavuus vs. suorituskyky: vaikka työkalu suoriutuisi työstään hitaasti, 

tärkeämpää on että sen toimintaan voi luottaa. 

- Selaintenvälinen testaus vs. opittavuus: testejä pitäisi pystyä ajamaan eri selaimilla 

tarvittaessa opittavuuden kustannuksella. 

- Selaintenvälinen testaus vs. suorituskyky: nämä ovat kriteereinä melko lailla yhtä 

tärkeitä. 

- Opittavuus vs. suorituskyky: suorituskykyä voidaan pitää hieman tärkeämpänä 

kriteerinä tässä tapauksessa. 

 

Taulukossa 1 on esitetty parikohtaiset vertailut kriteerien suhteessa tavoitteeseen 

käyttämällä AHP:n määrittelemää asteikkoa 1-9. Taulukon oikeanpuoleisin sarake on 

matriisille laskettu ominaisvektori, jonka alkiot kuvaavat kunkin kriteerin prioriteetin. 

 

Taulukko 1. Tavoite vs. kriteerit (CR: 5,2 %) 

Kriteeri Suosio Tulevaisuus Luotettavuus 
Selaintenväli-

nen testaus 
Opittavuus 

Suoritus-

kyky 
Prioriteetti 

Suosio 1 1/3 1/2 1/2 3 1/2 0,096 

Tulevaisuus 3 1 1 3 5 3 0,288 

Luotettavuus 2 1 1 5 5 5 0,345 
Selaintenväli

-nen testaus 
2 1/3 1/5 1 3 1 0,113 

Opittavuus 1/3 1/5 1/5 1/3 1 1/3 0,044 

Suorituskyky 2 1/3 1/5 1 3 1 0,113 
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Loput parikohtaiset vertailut tehdään vaihtoehtojen suhteessa kuhunkin kriteeriin. 

Työkalujen suosion selvittämiseksi voidaan käyttää esimerkiksi State of JS -sivuston 

teettämää kyselyä, jonka mukaan suosituimmat testauskehykset ovat Mocha ja Jasmine, 

Mochan ollessa näistä kahdesta hieman suositumpi. Jest sen sijaan on kyselyn mukaan 

selvästi vähemmän tunnettu. [55] Taulukossa 2 on esitetty vaihtoehtojen parikohtaiset 

vertailut suosion suhteen sekä näiden pohjalta lasketut prioriteetit. 

 

Taulukko 2. Vaihtoehdot vs. suosio (CR: 3,4 %) 

 

Kutakin työkalua ylläpidetään aktiivisesti ja ongelmia korjataan tarvittaessa, joten ei voida 

sanoa, että yksikään niistä olisi häviämässä aivan lähitulevaisuudessa. Suhteellisen uutena 

ja lupaavana tulokkaana Jestillä on kuitenkin hienoinen etu puolellaan tämän kriteerin 

suhteen. Parikohtaiset vertailut tulevaisuuden suhteen on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Vaihtoehdot vs. tulevaisuus (CR: 0 %) 

 

Luotettavuuden suhteen työkaluja voidaan pitää yhtä luotettavina, sillä niistä ei ole tällä 

hetkellä löydetty sellaisia kriittisiä ongelmia tai ohjelmistovirheitä, jotka vaikuttaisivat 

merkittävästi testien suorittamiseen tai testitulosten luotettavuuteen. Kuten taulukosta 4 

nähdään, prioriteetit jakautuvat täten tasan. 

 

Mahdollisuus selaintenväliseen testaukseen erottaa Mochan ja Jasminen selvästi Jestistä. 

Tavallisesti testinsuorittajana tähän tarkoitukseen käytettävä Karma [34] tukee sekä 

Mochaa että Jasminea, kun taas Jest ei ole sen kanssa suoraan yhteensopiva. Periaatteessa 

Suosio Mocha Jest Jasmine Prioriteetti 

Mocha 1 7 2 0,582 

Jest 7 1 1/6 0,069 

Jasmine 1/2 6 1 0,348 

Tulevaisuus Mocha Jest Jasmine Prioriteetti 

Mocha 1 1/2 1 0,250 

Jest 2 1 2 0,500 

Jasmine 1 1/2 1 0,250 
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Jest-testien ajaminen eri selaimissa on mahdollista mutta epäkäytännöllistä, sillä se vaatii 

toisen testauskehyksen käyttämistä apuna, jotta testit saada ajettua Karmalla. Lisäksi 

tällöin hukataan Jestin suorituskyky, sillä se ajaa testit oletuksena itse omalla tehokkaalla 

tavallaan. Vaihtoehtojen prioriteetit suhteessa selaintenväliseen vertailuun ovat nähtävissä 

taulukosta 5.  

 

Taulukko 4. Vaihtoehdot vs. luotettavuus (CR: 0 %) 

 

Taulukko 5. Vaihtoehdot vs. selaintenvälinen testaus (CR: 0 %) 

 

Kun aletaan tarkastella työkalujen opittavuutta, ensimmäisenä tutkitaan yleensä syntaksia. 

Tässä tapauksessa testit kirjoitetaan Jestissä ja Jasminessa käytännössä samalla syntaksilla. 

Mochassa testien perusrakenne on sama mutta lisäkirjastot tuovat siihen oman 

lisäsyntaksinsa. Koska opittavuuteen laskettiin kuuluvaksi myös helppokäyttöisyys, 

voidaan tutkia myös työkalujen vaatimaa konfigurointia. Tässä erot tulevat jo selkeämmin 

esille. Jest ja Jasmine vaativat suhteellisen vähän konfigurointia sillä ne sisältävät 

useimmat tarvitut ominaisuudet yhdessä paketissa. Mocha sen sijaan on riisutumpi ja vaatii 

käyttäjältään enemmän säätämistä ja lisäkirjastojen hankkimista. Tämä tekee siitä 

joustavan mutta kahta muuta vaihtoehtoa huomattavasti hankalakäyttöisemmän. Näiden 

havaintojen pohjalta voidaan laatia taulukossa 6 esitetty vertailu. 

 

Suorituskyvyn saralla Jestiä pidetään ja markkinoidaan kahta muuta vaihtoehtoa 

nopeampana. Jasminea ja Mochaa voidaan pitää suurin piirtein yhtä nopeina, sillä niiden 

Luotettavuus Mocha Jest Jasmine Prioriteetti 

Mocha 1 1 1 0,333 

Jest 1 1 1 0,333 

Jasmine 1 1 1 0,333 

Selaintenvälinen 

testaus 
Mocha Jest Jasmine Prioriteetti 

Mocha 1 9 1 0,474 

Jest 1/9 1 1/9 0,053 

Jasmine 1 9 1 0,474 
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suoritusnopeus riippuu suurimmaksi osaksi Karmasta, jolla niiden testejä usein suoritetaan. 

Vertailu suorituskyvyn suhteen on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 6. Vaihtoehdot vs. opittavuus (CR: 0 %) 

 

Taulukko 7. Vaihtoehdot vs. suorituskyky (CR: 0 %) 

 

Kun parikohtaiset vertailut ovat selvillä, AHP:n viimeisessä vaiheessa lasketaan globaalit 

prioriteetit, jotka määräävät lopulta vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksen. Laskennan 

tulokset on esitetty taulukossa 8. Kunkin taulukon solun arvo on saatu kertomalla kriteerin 

prioriteetti vaihtoehdolle kriteerin suhteessa lasketulla prioriteetilla. Globaalit prioriteetit 

vaihtoehdoille saadaan tämän jälkeen summaamalla rivien arvot yhteen. 

 

Taulukko 8. Vaihtoehtojen kriteerikohtaiset ja globaalit prioriteetit 

 

 4.2 Valitse työkalu: AHP-prosessin tuloksena Jest osoittautui niukasti parhaimmaksi 

vaihtoehdoksi toiseksi tulleeseen Mochaan ja kolmanneksi jääneeseen Jasmineen nähden. 

Tämä selittynee pitkälti tulevaisuus-kriteerillä, jota painotettiin taulukon 1 mukaan eniten. 

Opittavuus Mocha Jest Jasmine Prioriteetti 

Mocha 1 1/3 1/3 0,143 

Jest 3 1 1 0,429 

Jasmine 3 1 1 0,429 

Suorituskyky Mocha Jest Jasmine Prioriteetti 

Mocha 1 1/5 1 0,143 

Jest 5 1 5 0,714 

Jasmine 1 1/5 1 0,143 

Kriteeri / 

Vaihtoehto 
Suosio Tulevaisuus Luotettavuus 

Selaintenvälinen 

testaus 
Opittavuus Suorituskyky Prioriteetti 

Mocha 0,056 0,072 0,115 0,054 0,006 0,016 0,319 

Jest 0,007 0,144 0,115 0,006 0,019 0,081 0,372 

Jasmine 0,033 0,072 0,115 0,054 0,019 0,016 0,309 
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Täten valitaan alustavasti testauksen sovelluskehykseksi Jest. 

 

5. Ota käyttöön ja uudelleenarvioi: Jest otetaan käyttöön ja jonkin aikaa testien 

kirjoittaminen ja ajaminen sujuukin hyvin. Uudelleenarviointijakson aikana kuitenkin 

huomataan, että selaintenvälinen testaus olisi tärkeämpää kuin aiemmin kuviteltiin. Koska 

Jest ei tue suoraan selaimessa testaamista, päätetään testauskehys sittenkin vaihtaa toiseksi 

parhaimmaksi arvioituun Mochaan. 

 

Esimerkki 2: CSS-sovelluskehyksen valinta 

 

Skenaario: Neljän hengen front-end -tiimi on aloittamassa tunnetun selainkäyttöisen 

sovelluksen käyttöliittymän uusimista ja päivittämistä nykyaikaan. Tämä tarkoittaa mm. 

modernien käyttöliittymäkomponenttien käyttöä sekä responsiivista käyttöliittymää, joka 

toimii luontevasti erikokoisilla näytöillä ja täten tukee myös mobiililaitteilla käyttöä. Ajan 

säästämiseksi tiimi haluaisi käyttää valmista komponenttikirjastoa, joka tarjoaisi 

olennaisimmat UI-kehityksessä käytetyt komponentit ja olisi kustomoitavissa tarpeen 

mukaan. 

 

1. Määrittele työkalutyyppi/kategoria: Käytännössä tiimi tarvitsee CSS-sovelluskehyksen, 

joka sisältää valmiiksi tyylitellyt HTML-elementit (esim. otsikot, linkit, painikkeet ja 

taulukot) sekä joukon valmiita komponentteja kuten modaalit, pudotusvalikot, menut ja 

vihjelaatikot. 

 

2. Listaa 5-9 tärkeintä kriteeriä: CSS-sovelluskehyksen tulisi täyttää seuraavat kriteerit. 

 

- responsiivisuus: CSS-kehyksen tulee tukea responsiivista kehitystä, jotta 

käyttöliittymä toimisi sujuvasti myös mobiililaitteilla. 

- kustomoitavuus: CSS-kehykset sisältävät yleensä valmiita teemoja, joita kehittäjä 

voi käyttää. Näiden teemojen ja komponenttien ulkoasun yleensäkin pitäisi 

kuitenkin olla kehittäjien kustomoitavissa tarpeen mukaan. 

- laajuus: CSS-kehyksen tulisi tarjota mahdollisimman kattava valikoima erilaisia 

komponentteja kehittäjien käyttöön. 
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- modernius: Valmiiksi tyyliteltyjen elementtien ja komponenttien tulisi olla 

ulkoasultaan nykyajan ja lähitulevaisuuden vaatimusten mukaisia. 

- suosio: CSS-kehys on tunnettu ja sitä on käytetty menestyksekkäästi erilaisissa 

projekteissa. Sillä on näin myös käyttäjäyhteisön hyväksyntä ja tuki. 

- luotettavuus: CSS-kehyksen tyylit ja komponentit toimivat samalla tavalla Firefox, 

Edge, IE, Chrome ja Safari -selainten uusimilla versioilla ilman erillisiä 

tyylikorjauksia. 

- dokumentaatio: Koska CSS-kehyksen käyttö vaatii varsinkin alkuvaiheessa paljon 

dokumentaation tutkimista, on tärkeää että komponenttien käyttö on dokumentoitu 

selkeästi. 

 

3. Etsi, selvitä ja listaa sopivimmat työkalut: Hyödyntämällä hakukoneita, kehittäjäblogeja 

ja työkalujen dokumentaatiota kehittäjät päätyvät neljään suosittuun CSS-

sovelluskehykseen: Bootstrap [7], Foundation [19], Materialize [39] ja Bulma [10]. 

 

4. Voidaanko työkalu valita?: Parhaan vaihtoehdon selvittämiseksi tarkasteltiin kunkin 

sovelluskehyksen dokumentaatiota ja tehtiin erilaisia käytännön kokeiluja prototyyppi-

sovelluksen avulla. Responsiivisuuden osalta kehyksien välillä ei löydy juurikaan eroa, 

sillä ne kaikki tukevat suoraan responsiivista UI-kehitystä. Kustomoitavuudessa erot sen 

sijaan ovat hieman suuremmat. Heikoin kustomoitavuus on Materialize:lla, joka noudattaa 

Googlen Material Design -suunnittelumallia eikä täten anna kehittäjälle juurikaan 

mahdollisuuksia elementtien ulkoasun muokkaamiseen. Foundationissa, Bootstrapissa ja 

Bulmassa kustomoitavuus on parempi. Näistä Bootstrap ja Bulma pyrkivät tarjoamaan 

mahdollisimman valmiin ulkoasun, mikä johtaa siihen, että useimmat niillä tehdyt sivustot 

ovat melko samankaltaisia ilman työlästä muokkaamista. Foundation sen sijaan suosii 

enemmän tee se itse -lähestymistapaa, joka tekee siitä luonnollisesti myös helpommin 

kustomoitavan.  

 

Laajuuden suhteen kaikki kehykset sisältävät kiitettävän määrän komponentteja projektin 

tarpeisiin. Usein puuttuvillekin komponenteille on löydettävissä valmiita toteutuksia 

esimerkiksi GitHubista. Kaikki kehyksiä voi pitää suhteellisen moderneina, ja niiden 

oletusulkoasut muistuttavatkin melko lailla toisiaan. Suosituimmat kehyksistä ovat 
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Foundation ja Bootstrap, ja näistä etenkin Bootstrap, jolla on takanaan valtava 

käyttäjäyhteisön tuki ja sitä käytetään useilla tunnetuilla sivustoilla, joihin lukeutuvat mm. 

Twitter ja Spotify. Foundationia puolestaan käyttävät sellaiset brändit kuin Mozilla, 

Amazon ja Adobe. Luotettavuuden kriteerin täyttävät Bootstrap, Foundation ja Materialize, 

jotka tukevat kaikki Firefox, Chrome, IE, Edge ja Safari -selainten uusimpia versioita. 

Bulman sen sijaan mainitaan tukevan IE-versioita 10:stä eteenpäin ainoastaan osittain. 

Kukin CSS-kehys on sivuillaan dokumentoitu selkeästi esimerkkeineen, joten tämän 

dokumentaatiokriteerin osalta eroa ei synny. 

 

 4.2 Valitse työkalu: Alustavien kokeilujen ja niissä ilmenneiden seikkojen perusteella 

voidaan edetä suoraan työkalun valintaan ja näin ollen valitaan CSS-sovelluskehykseksi 

Foundation. Suurimmaksi valintaan vaikuttavaksi tekijäksi osoittautui lopulta 

kustomoitavuus, sillä sovellukselle halutaan antaa oma persoonallinen tyyli. Lisäksi 

Foundation täyttää kiitettävällä tasolla responsiivisuuden, luotettavuuden, laajuuden, 

moderniuden ja dokumentaation kriteerit, ja on myös suhteellisen suosittu, joskaan ei yhtä 

suosittu kuin Bootstrap, joka osoittautui toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi. 

 

5. Ota käyttöön ja uudelleenarvioi: Foundation otetaan käyttöön ja pienten 

alkuhankaluuksien jälkeen se saadaan toimimaan hyvin yhteen valitun Javascript-

sovelluskehyksen kanssa. Uudelleenarviointijakson aikana ei nouse esille suurempia 

ongelmia, joten Foundationin käyttöä päätetään jatkaa myös tästä eteenpäin. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULEVAISUUS 

 

Tämän työn tavoitteena ja pääasiallisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää miten front-

end -kehityksessä käytettävät työkalut tulisi valita. Tähän vastaamiseksi haluttiin ensin 

löytää vastaukset seuraaviin alitutkimuskysymyksiin. 

 

- Mitä front-end työkaluja IT-alan yritykset käyttävät? 

- Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työkalujen valintaan firmoissa ja olivatko valinnat 

lopulta onnistuneita? 

- Mitä tekijöitä/kriteerejä pitäisi yleisemmin ottaa huomioon työkalujen valinnassa? 

 

Kahteen ensimmäiseen alikysymykseen vastaamiseksi toteutettiin online-kyselytutkimus 

suomalaisille IT-alan yrityksille. Kyselyyn saatiin yhteensä 11 vastausta erikokoisilta, 

tunnetuilta ja vähemmän tunnetuilta yrityksiltä. Yritysten käyttämien työkalujen osalta 

saatiin selville, että suosituimpien työkalujen ja teknologioiden joukkoon vastanneiden 

keskuudessa lukeutuvat muun muassa React, jQuery, Sass/SCSS, Bootstrap, NPM, 

Webpack, Gulp, Mocha, ESLint sekä VSCode. Tulos on sinänsä mielenkiintoinen, kun sitä 

katsotaan pelkästään kyselytutkimuksen kontekstissa. Sitä ei kuitenkaan voida yleistää 

johtuen vastaajien vähäisestä määrästä. 

 

Toiseen alikysymykseen vastaamiseksi osana kyselytutkimusta vastaajia pyydettiin 

arvioimaan erilaisten tekijöiden tärkeyttä asteikolla 1-10 työkalua valitessa. Tärkeimmiksi 

tekijöiksi osoittautuivat niukoilla eroilla tulevaisuudennäkymät, suosio, luotettavuus ja 

suorituskyky tässä nimenomaisessa järjestyksessä. Myös muut tekijät olivat melko tasaisia 

lukuun ottamatta pakettikokoa ja hintaa, jotka jäivät ehkä odotetustikin vähiten tärkeiksi 

kriteereiksi. Tärkeysarvioinnin ohessa vastaajilta kysyttiin tulisiko tekijöitä painottaa eri 

tavalla työkalutyypin mukaan ja suurin osa vastaajista oli selkeästi tämän kannalla. 

Kyselytutkimuksen viimeinen kysymys käsitteli valintojen onnistumista ja sen vastauksissa 

nostettiin esille erilaisia ongelmia kuten huonosti valittujen ja vanhentuneiden työkalujen 

aiheuttamat rasitteet, hankalakäyttöisyydestä aiheutuva lisätyö ja myöhemmin esille tulleet 

suorituskykyongelmat. Nämä kertovat selkeästi siitä, että työkaluvalintaongelma on 

todellinen ja jonkinlaiselle valintamenettelylle olisi tarvetta. 
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Kolmanteen alikysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia kirjallisuuskatsauksen keinoin 

sekä hyödyntämällä erinäisiä front-end asiantuntijoiden ja -kehittäjien blogikirjoituksia ja 

internet-artikkeleita. Vaikka kyselytutkimuksessa selvisi, että kriteerejä olisi painotettava 

työkalutyypin mukaan, haluttiin silti selvittää olisiko olemassa joitakin yleisiä kriteerejä, 

joita voitaisiin soveltaa työkalutyypistä riippumatta. Yksi tekijä, joka nousi toistuvasti 

esille erinäisissä internet-artikkeleissa ja blogeissa, oli työkalun suosio. Tästä syystä se 

myös otettiin osaksi luvussa 4 esiteltyä työkalujen valintamallia. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa haettiin vastausta myös päätutkimuskysymykseen, eli miten 

työkalut tulisi lopulta valita. Käytäessä läpi aihetta sivuavia artikkeleita kävi ilmi, että 

työkalujen valintaa voidaan itse asiassa pitää monikriteerisenä päätöksenteko-ongelmana. 

Toisin sanoen siihen voitaisiin soveltaa nk. MCDM-menetelmiä, joilla on vahva 

teoreettinen pohja, ja joita on sovellettu tietotekniikkaan liittyvissä valintaongelmissa 

aiemminkin. Lähtökohta oli kuitenkin se, että mahdollinen valintaprosessi pidettäisiin 

mahdollisimman yksinkertaisena ja MCDM-menetelmiä sovellettaisiin siinä vain tarpeen 

mukaan. Kirjallisuudessa esitetyt valintamenettelyt vaihtelivat yksinkertaisista 

monivaiheisiin prosesseihin. Pohjimmiltaan ne rakentuivat kuitenkin samantyyppisen etsi-

analysoi-valitse -kaavan varaan, jota hyödynnettiin myös tässä työssä esitetyn mallin 

kehittelyssä. 

 

Tämän työn luvussa 4 esiteltiin lopulta viisivaiheinen prosessi front-end -työkalujen 

valintaan, joka pohjautuu sekä kirjallisuuskatsaukseen että kyselytutkimuksen tuloksiin. 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa määritellään työkalun tyyppi tai kategoria, jotta 

voidaan varmistua siitä mitä oikeastaan etsitään. Toisessa vaiheessa listataan 5-9 tärkeintä 

kriteeriä halutulle työkalulle. Kyselytutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella 

kriteereiksi suositellaan ainakin työkalun suosiota, luotettavuutta ja tulevaisuudennäkymiä 

työkalutyypistä riippumatta. Kolmannessa vaiheessa etsitään, selvitetään ja listataan 

sopivimmat työkalukandidaatit. Neljännessä vaiheessa vaihtoehtoina on joko valita työkalu 

suoraan esim. perustuen systemaattisiin kokeiluihin ja dokumentaation tutkimiseen tai 

hyödyntämällä AHP-menetelmää, jolla pyritään asettamaan työkalut 

paremmuusjärjestykseen ja sen jälkeen valitsemaan niistä paras tai muuten sopivin. 

Viimeisessä, eli viidennessä vaiheessa työkalu otetaan käyttöön ja tarpeen mukaan 
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uudelleenarvioidaan täyttääkö se lopulta vaaditut kriteerit halutulla tavalla. 

 

Onko esitetty malli sitten hyödyllinen tai käyttökelpoinen? Lähtökohtaisesti mallia voidaan 

pitää eräänlaisena aputyökaluna, joka paitsi ohjaa valintaprosessia auttaa myös 

ymmärtämään mistä front-end -työkalujen valinnassa on itse asiassa kysymys ja mihin 

tehdyt valinnat loppujen lopuksi perustuvat. Mallin toimivuus on kuitenkin pitkälti sen 

käyttäjän vastuulla. Mikäli käyttäjä valitsee esimerkiksi väärät kriteerit tai painottaa ne 

väärin, tulokset ovat yleensä myös sen mukaiset. Mallin käyttämä AHP-menetelmä tarjoaa 

formaalin matemaattispohjaisen tavan asettaa eri vaihtoehtoja paremmuusjärjestykseen 

mutta samalla se on myös yksi mallin keskeisistä ongelmista. Vaikka menetelmän vaatima 

laskenta voidaan hoitaa hyödyntämällä valmiita laskureita, vertailujen johdonmukaisuuden 

säätäminen ja ylläpitäminen vaatii käyttäjältä jonkin verran aikaa ja vaivaa, mikä sotii 

kokonaismallilta haluttua yksinkertaisuutta ja käytännöllisyyttä vastaan. Yksi 

tulevaisuuden kehityskohdista voisikin siis olla AHP-vaiheen mahdollisimman pitkälle 

viety automatisointi. Toinen tulevaisuuden kehityskohde mallille voisi olla valintavaiheen 

tarkentaminen sen osalta, kun AHP-menetelmää ei tarvita tai sitä ei syystä tai toisesta 

haluta käyttää. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi vaihtoehtoisten keinojen 

tarkempaa esittelyä ja analysointia. Kolmantena kehityskohteena työn ohessa tehtyä 

kyselytutkimusta voitaisiin laajentaa paitsi suuremman otannan myös lisäkysymysten 

avulla, jotta malli olisi tukevammalla pohjalla. 
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6 YHTEENVETO 

 

Front-end -työkalut ovat kirjastoja, teknologioita, ohjelmistoja, moduuleja tai tekniikoita, 

joilla käyttöliittymäkehitystä tehdään. Työkalut voidaan jakaa erilaisiin työkalutyyppeihin 

tai kategorioihin, jotka muodostavat yhdessä työkaluketjun, jonka avulla käyttöliittymä 

toteutetaan. Kategorisointia voidaan tehdä monella tavalla. Tässä työssä on esitetty 

olennaisimmat työkalutyypit, joihin lukeutuvat paketinhallintajärjestelmät, Javascript-

sovelluskehykset, CSS-esikäsittelijät ja -sovelluskehykset, moduulien kokoajat, 

tehtävänsuorittajat, testauksen sovelluskehykset ja testinsuorittajat, 

koodintarkastustyökalut sekä front-end -kehityksessä tyypillisesti käytettävät tekstieditorit 

ja ohjelmointiympäristöt. Lisäksi kustakin kategoriasta on esitelty joitakin suosituimpia 

työkaluja esimerkinomaisesti. 

 

IT-alan yritysten käyttämiä työkaluja, niiden valintaan johtaneita tekijöitä ja valinnoista 

mahdollisesti koituneita ongelmia tutkittiin online-kyselytutkimuksen avulla. Linkki 

kyselyyn lähetettiin 21 suomalaiselle IT-alan yritykselle ja siihen saatiin 11 vastausta. 

Lisäksi tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa hyödynnettiin aihetta sivuavaa tieteellistä aineistoa 

sekä käytiin läpi erinäisiä front-end -kehittäjien ja asiantuntijoiden kirjoittamia blogeja 

sekä internet-artikkeleita. Näiden avulla pyrittiin hakemaan teoreettista pohjaa front-end -

työkalujen valintaan tarkoitetulle mallille sekä selvittämään mitä tekijöitä tulisi yleisellä 

tasolla ottaa huomioon näiden työkalujen valinnassa.  

 

Kyselytutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella laadittiin teoreettinen malli, joka 

määrittelee valintaprosessin vaiheineen yleisellä tasolla, joukon suositeltuja kriteerejä 

työkalun valintaan sekä valintaan tarpeen mukaan sovellettavan MCDM-menetelmän. 

Mallia voidaan käyttää aputyökaluna, joka sekä ohjaa valintaprosessia että auttaa 

ymmärtämään sitä. Mallin toimivuus on pitkälti käyttäjän vastuulla, joten sen 

menestyksekäs soveltaminen vaatii huolellisuutta. Mallin tulevaisuuden kehityskohteiksi 

voidaan katsoa valintavaiheen tarkentaminen ja mahdollisimman pitkälle viety 

automatisointi sekä käytännön pohjan parantaminen. 
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