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There is no uniform premise booking system in Lappeenranta University of Technology and 

the premise booking is partly manual. This thesis aims at developing an implementation plan 

of a web-based premise booking system that can be used to increase premises' occupancy 

rate. The plan focuses on usability and cybersecurity aspects. In usability aspect literature 

and four existing booking systems are used to find elements that increase the usability. 

Cybersecurity solutions are based on online publications, studies and standards. 

Cybersecurity solutions are chosen so that they increase the security of the system without 

decreasing the usability. Thesis achieved a sufficient implementation plan from 

cybersecurity's and usability's view-points, in theory. The system should be tested before the 

plan is put into action. 
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1 JOHDANTO 

 

Nykyisin useilla yrityksillä ja organisaatioilla on käytössään erilaisia varausjärjestelmiä. 

Varausjärjestelmiä on niin organisaatioiden ulkoiseen kuin sisäiseen käyttöön. LUT:ssa 

(Lappeenrannan teknillinen yliopisto) on käytössä yliopiston sisäiseen, eli henkilökunnan ja 

opiskelijoiden, käyttöön tarkoitettu Outlook-kalenteri. Tämän kalenterin pääasiallinen 

tarkoitus on mahdollistaa luokkatilojen varaaminen ja varaustilanteen tarkastelu. 

 

LUT:lla ei sen sijaan ole käytössään erillistä järjestelmää, jolla ulkopuolinen henkilö voisi 

tiloja varata. Yliopiston sisäiseen järjestelmään tiloja varaamaan pääse vain murto-osa 

kaikista niistä ihmisistä, jotka voisivat hyödyntää yliopiston tyhjänä olevia tiloja. Tilojen 

varaaminen pyritään mahdollistamaan ulkopuolisille käyttäjälle suunnittelemalla 

verkkosivusto, jonka kautta tiloja voi varata helposti ja turvallisesti. 

 

Verkkosivu suunnitellaan osaksi tilavarausjärjestelmäkokonaisuutta, jolloin sivustolla 

voidaan mahdollistaa varata tilatietokannan halutuille tiloille niiden ollessa vapaana. Tällöin 

ylläpitäjän ei joudu erikseen muutamaan verkkosivun ulkoasua ja tilatarjontaa HTML-

koodista (Hypertext Markup Language) jokaisen muutoksen yhteydessä.  

 

1.1 Työn tausta 
 

Työn aiheeseen päädyttiin kesällä 2017 Summer Launchpad -kurssin pohjalta. LUTES:n 

(LUT Entrepreneurship Society) järjestämän kurssin aikana on tarkoitus kehittää liikeidea, 

jonka voi toteuttaa kurssin loputtua (LUTES 2017). Summer Launchpad -kurssin aikana 

kehitettiin liikeideaa, ja lopputuloksena oli idea tilavarausjärjestelmästä, johon kuka tahansa 

voisi laittaa oman tilansa toimistosta liikuntasaliin muiden ihmisten vuokrattavaksi. 

 

Kesän aikana todettiin, että yrityksillä on sisäisessä ja ulkoisessa käytössä paljon erilaisia 

tilavarausjärjestelmiä, esimerkiksi toimistohotellien käyttämät omat tilavarausjärjestelmät, 

joiden avulla vuokrataan asiakkaille toimistohotellin tiloja. Pohtiessamme millaisissa 

organisaatioissa on vapaita varattavissa olevia tiloja, joiden varaaminen ulkopuolisena on 

hankalaa, päädyimme yliopistoihin ja kouluihin. LUT:n opiskelijoina päätimme suunnitella 

varausjärjestelmän yliopistolle. Työssä käsitellään toteutettua suunnitelmaa.  



 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Kandidaatintyön tavoitteena on suunnitella tilavarausjärjestelmä, joka mahdollistaa aluksi 

LUT:n tilojen varaamisen myös niille henkilöille, jotka eivät ole yliopiston opiskelijoita tai 

henkilökuntaa. Tilavarausjärjestelmä suunnitellaan siten, että se on dynaaminen ja 

skaalautuva uusien tilojen lisäämiselle myös muualta kuin LUT:n sisältä. Järjestelmän 

toteutusta kuvataan erityisesti tietoturvan ja käytettävyyden näkökulmista.  

 

Suunnitelmassa hyödynnetään vastaavia verkkopohjaisia varausjärjestelmiä tarkastelemalla 

näiden järjestelmien verkkosivustojen toteutusta toimintojen ja ulkoasun kannalta. 

Suunnitelmassa ei käydä läpi yksittäisten ratkaisuiden käytännön toteutusta, vaan esitellään 

teoriaan ja havaintoihin perustuva suositeltu lopputulos. Kandidaatintyön puitteissa 

tilavarausjärjestelmä pyritään suunnittelemaan sellaisella tarkkuudella, että sen toteutus olisi 

mahdollinen toimivaksi prototyypiksi, joka on testattavissa sille suunnitellussa käytössä pois 

lukien sähköisten varausmaksujen integroiminen järjestelmään. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työssä on kuusi lukua, joista ensimmäinen on tämä johdanto. Toinen luku käsittelee 

tilavarausjärjestelmien teoriaa määrittelyiden, käytettävyyden ja tietoturvan näkökulmista. 

Luvussa kolme esitellään vastaavia varausjärjestelmiä, joiden verkkosivutoteutuksia 

hyödynnetään suunnitelmassa. Vastaavat järjestelmät valittiin edustamaan kukin erilaista 

organisaatiota kansainvälisyyden, koon ja tilatyyppien mukaan.  

 

Esiteltyjen teorioiden ja vastaavista järjestelmistä tehtyjen havaintojen pohjalta tehty 

suunnitelma esitellään luvussa neljä. Suunnitelma esitellään tilavarausjärjestelmän 

arkkitehtuurin, tietoturvan ja käyttöliittymän näkökulmista. Luvussa viisi pohditaan, kuinka 

työssä onnistuttiin, mitä olisi voitu tehdä paremmin ja millainen on toteutetun 

tilavarausjärjestelmän tulevaisuus. Viimeisessä käsittelyluvussa on yhteenveto työssä 

käsitellyistä asioista. Suunnitellun tilavarausjärjestelmän tarkempi dokumentaatio löytyy 

liitteistä työn lopusta.  



 

 

2 TEORIAOSUUS 
 

2.1 Tilavarausjärjestelmän ja käsitteiden määrittely 

 

Tilavarausjärjestelmällä tarkoitamme järjestelmää, jolla voi varata tiloja. Tällaisia 

järjestelmiä on jo käytössä monilla eri aloilla ja monenlaisissa organisaatioissa. Järjestelmä 

koostuu rakenteellisesti useasta toisiinsa integroidusta osasta, esimerkiksi se voi olla 

verkkosivun ja tietokannan yhdistelmä tai muulla tavoin erillisistä tietoa varastoivasta ja 

tietoa esittävästä osasta koostuva kokonaisuus. 

 

Tässä työssä varaamisella tarkoitetaan prosessia, jossa järjestelmän käyttäjä tekee varauksen 

mistä tahansa varattavaksi laitetusta kohteesta. Varaaminen voi olla joko maksutonta tai 

maksullista eli emme tee eroa vuokraamisen ja varaamisen välillä, ellei sitä erikseen mainita. 

Varaaminen rajoittuu väliaikaiseen käyttöön eli kohteen ostaminen, välittäminen, tai muu 

pysyvän omistajuuden vaihtava toimenpide ei sisälly varaamiseen. 

 

2.2 Järjestelmäarkkitehtuurin määritelmä ja käsittelyn rajaus 

 

Järjestelmäarkkitehtuuri on aiheena erittäin laaja käsiteltäväksi perusteellisesti ja 

kokonaisvaltaisesti tässä kandidaatintyössä. Tästä syystä sitä käsitellään määritelmän avulla 

ja tilavarausjärjestelmän suunnitelmassa vain tärkeimmiksi todetuista näkökulmista. 

Tilavarausjärjestelmän suunnitelman kannalta tärkein arkkitehtuurillinen osa-alue on 

sovellusarkkitehtuuri, jota sitäkin käsitellään määritelmän avulla ja keskitytään tarkemmin 

arkkitehtuurillisiin vaatimuksiin. 

 

Järjestelmäarkkitehtuurille on olemassa useita erilaisia määritelmiä, joista valitsimme 

käsiteltäväksi kolmen kansainvälisen toimijan ISO:n (International Organization for 

Standardization), IEC:n (International Electrotechnical Commission) ja IEEE:n (Electrical 

and Electronics Engineers) luoman standardin ISO/IEC/IEEE 42010 määritelmän: “ 

architecture: <system> fundamental  concepts  or  properties  of  a  system  in  its  

environment  embodied  in  its  elements,  relationships, and in the principles of its design 

and evolution” (ISO/IEC/IEEE 42010 2011). 

 



 

 

Määritelmän mukaan järjestelmäarkkitehtuuri määrittelee järjestelmän ja sen ympäristössä 

olevat keskeiset konseptit tai ominaisuudet. Määritelmän loppuosa tarkentaa näiden 

konseptien tai ominaisuuksien sisältävän eri osia, jotka ovat elementit, yhteydet ja periaatteet 

suunnittelusta ja kehityksestä. Sovellusarkkitehtuuri on järjestelmäarkkitehtuurin elementti, 

joka keskittyy sovellustason yhteyksiin, suunnitteluun ja sovelluselementteihin.  

 

Bass et al. kirjoittavat kirjassaan Software Architecture in Practice Third Edition 

sovellusarkkitehtuurille olevan useita määritelmiä, joista he pitävät eniten määritelmästä:” 

The software architecture of a system is the set of structures needed to reason about the 

system, which comprise software elements, relations among them, and properties of both.” 

He mainitsevat määritelmän korostavan rakennetta (eng. structure) ja rakenteita voidaan 

hyödyntää suunnittelussa. Arkkitehtuuri ei kuitenkaan ole pelkästään rakenteita, se on lisäksi 

todellisuuden yksinkertaistamista sen mukaan, mitä näkökulmaa käsitellään. (Bass et al. 

2013, s. 3-4). Sovellusarkkitehtuuri on kuin rakennusarkkitehtuuri, jossa jokin näkymä tai 

kaavio esittää halutun näkökulman todellisesta tuotoksesta sovelluksesta fyysisestä 

rakennuksesta.  

 

Sovellusarkkitehtuuria rajoittavat lisäksi erilaiset järjestelmää koskevat vaatimukset. Bass et 

al. mukaan sovellusarkkitehtuuri pyrkii mahdollistamaan sovelluksen vastaavan sille 

asetettuihin vaatimuksiin. Vaatimukset ovat eri tyyppisiä ja jotkin vaativat enemmän 

päätöksiä ja toimia sovellusarkkitehdiltä, jolloin näitä vaatimuksia käsitellään eri tavoin. 

Vaatimukset, jotka vaikuttavat ratkaisevasti arkkitehtuurillisiin päätöksiin ovat 

arkkitehtuurillisesti merkittäviä vaatimuksia (eng. architecturally significant requirement) ja 

ne ovat usein laadullisiin attribuutteihin (eng. quality attribute) liittyviä vaatimuksia. (Bass 

et al. 2013, s. 298-300). Sovellusarkkitehtuuriin vaikuttavat päätökset ovat kompromisseja 

(eng. tradeoff), sillä painottamalla yhtä attribuuttia joudutaan hyvin usein rajoittamaan muita 

attribuutteja.  

 

Bass et al. mukaan arkkitehtuurillisesti merkittäviä vaatimuksia on hyödyllistä kartoittaa 

liiketoimintatavoitteiden (eng. business goal) avulla. He listaavat kolme tapaa, joilla 

liiketoimintatavoite voi liittyä arkkitehtuuriin: 

 



 

 

1. Liiketoimintatavoite vaikuttaa laadulliseen attribuuttiin, joka vaikuttaa 

laatuvaatimuksen kautta arkkitehtuuriin. 

2. Liiketoimintatavoite vaikuttaa arkkitehtuuriin suoraan. 

3. Liiketoiminta tavoite ei vaikuta lainkaan arkkitehtuuriin. 

 

Lähes suorasta vaikutuksesta johtuen, liiketoimintatavoitteet on tärkeä kartoittaa ennen 

sovellusarkkitehtuurin suunnittelua. (Bass et al. 2013, s. 304-307). 

 

Verkkosivulla toimiva tilavarausjärjestelmä on verrattavissa verkkokauppaan ja tällöin 

hyvän verkkokaupan arkkitehtuurilliset ominaisuudet tulisi löytyä tilavarausjärjestelmästä. 

Yksinkertaistettuna verkkokaupan tärkein liiketoimintatavoite on tehdä taloudellista tuottoa, 

jota voidaan saavuttaa ensisijaisesti myymällä tuotteita voitolla verkkokaupan verkkosivulla 

vieraileville käyttäjille. Tämän liiketoimintatavoitteen perusteella verkkokaupan kannalta 

arkkitehtuurillisesti merkittävimmät vaatimukset ovat käytettävyys (eng. usability) ja 

tietoturva (eng. cyber security). Tietoturva, koska kyseessä on palvelu, jossa liikkuu rahaa 

ja henkilötietoja. Käytettävyys, koska ihmiset, jotka pitävät tilavarausjärjestelmästä 

kykenevät käyttämään sitä, ovat käyttäjiä, jotka varaavat tiloja. Käyttäjät eivät selaa tiloja 

lainkaan tai selaavat niitä vain hetken, jos he eivät osaa käyttää sivustoa tai eivät pidä 

sivustosta ja tällöin he eivät varaa tiloja. Konradt et al. tutkimuksen mukaan verkkokaupan 

käytettävyydellä on selvä vaikutus verkkokauppa ostoksen toteutumiseen. Vaikutus oli 

riippumaton käyttäjien yksilöllisistä eroista kuten aiemmista verkkokauppa ostoksista ja 

teknisistä taidoista. (Konradt et al. 2003, s. 169-172). Näistä syistä keskitymme tässä työssä 

erityisesti käytettävyyteen ja tietoturvaan sovellusarkkitehtuurin laadullisina attribuutteina 

ja kuinka niiden toteutus tulisi tehdä laadukkaan tilavarausjärjestelmän toteutuksessa. 

 

2.3 Käytettävyyden määrittely ja teoria 

 

Käytettävyys määritellään ohjelmistotuotannon kontekstissa useilla eri tavoilla riippuen 

lähteestä ja siitä mihin käytettävyyden näkökulmaan halutaan keskittyä. Laitteen ja ihmisen 

välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta ISO-standardi 9241-11:2018 määrittelee 

käytettävyyden seuraavasti:” The extent to which a product can be used by specified users 

to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified 



 

 

context of use.” (ISO:9241-11 2018). Määritelmä on suoraan aiemmasta standardista ISO 

9241-210:2010, joka mukailee vielä aiemman standardin ISO 9241-11:1998 määritelmää. 

 

Tässä tiiviissä määritelmässä nousee esille kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on rajaus siitä, 

kuka tuotetta käyttää, mihin käyttää ja missä yhteydessä. Näin toteaa myös Carol Barnum, 

joka nostaa esille ISO-standardin määritelmästä kolme tärkeää elementtiä: tietty käyttäjä, 

tietty tavoite ja tietty konteksti. Näillä tarkoitetaan sitä käyttäjäkuntaa, jolla on tietty tavoite 

saavutettavana ohjelmaa käyttäen siinä kontekstissa, johon ohjelma on suunniteltu. (Barnum 

2011, s. 11-12). Toinen on mitattavat elementit: vaikuttavuus, tehokkuus ja tyytyväisyys. 

Barnum tarjoaa tälle formaalille ISO-standardille vaihtoehdon Whitney Quesenberyn 

luomasta viiden E:n mallista. 

 

Quesenberyn viiden E:n malli, joka jakaa käytettävyyden pienempiin osiin. Se perustuu 

selkeästi mitattaviin ominaisuuksiin. Kuvassa 1 esitellään nämä viideksi E:ksi kutsutut 

käytettävyyden näkökulmat, jotka ovat tuloksellisuus, tehokkuus, opittavuus, 

virhesietoisuus, sitovuus. (Quesenbery 2011). 

 

 

Kuva 1. Quesenberyn käytettävyyden viisi E:tä (Quesenbery 2011). 
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Quesenberyn mukaan tuloksellisuus tarkoittaa sitä millainen on työn lopputulos tai kuinka 

hyvin tavoite saavutetaan, tehokkuus tarkoittaa työskentelynopeutta ja opittavuus kattaa sekä 

ohjelman lyhyen, että jatkuvan käytön aikana tehtävien toimien oppimisen. Virhesietoisuus 

voidaan arvioida sen mukaan, kuinka käyttäjää autetaan virhetilanteesta jatkamisessa ja 

ehkäistäänkö virheitä alun perinkin syntymästä. Sitovuus tarkoittaa kuinka tyytyväinen 

käyttäjä on ohjelmaan käytön aikana ja sen jälkeen. (Quesenbery 2011). 

 

Quesenberyn tavoin Jacob Nielsen määrittelee käytettävyyttä epäformaalisti viiden 

mitattavan elementin avulla. Nielsenin jako on opittavuus (eng. learnability), tehokkuus 

(eng. efficiency), virheet (eng. errors), tyytyväisyys (eng. satisfaction) ja muistettavuus (eng. 

memorability). Näistä ainoa uusi osa-alue on muistettavuus, joka tarkoittaa sitä, kuinka 

helposti käyttäjä voi pidemmän tauon jälkeen palata samalle osaamistasolle kuin ennen 

taukoa. (Nielsen 2012). Jaot ovat samankaltaisia ja suurimpina eroina Nielsen erittelee 

muistettavuuden ja Quesenbery sitovuuden omaksi kohdakseen.  

 

Viiden E:n mallia voidaan hyödyntää siten, että jokaista erillistä aluetta voidaan painottaa 

sen mukaan, mikä on projektin kannalta tärkeää (Quesenbery 2011). Toisen säädettävyyttä 

edistävän mallin on tehnyt Peter Morville. Morvillen käyttäjäkokemuksen 

hunajakennokaavio (eng. user experience honeycomb) on esitelty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Peter Morvillen hunajakennokaavio käyttäjäkokemuksesta (Morville 2004). 
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Kaaviossa esitellään seitsemän käyttäjäkokemukseen vaikuttavaa tekijää. Morvillen mukaan 

verkkosivuston tulisi sen tarkoituksesta riippuen tasapainottaa seuraavia osioita: 

 

 Hyödyllinen, käyttäjän on saatava hyötyä käyttämästään sivustosta. 

 Haluttava, käyttäjän tulisi kokea emotionaalista halua käyttää sivustoa. 

 Saavutettava, käyttäjien tulisi pystyä käyttää sivustoa riippumatta heidän 

mahdollisista rajoitteistaan (eng. disabilities). 

 Uskottava, käyttäjän tulisi luottaa sivustoon ja uskoa sen sisällön oikeellisuuteen. 

 Löydettävä, käyttäjän tulisi olla mahdollista löytää haluamansa sivut sivustolta ja 

havaita tärkeät elementit yksittäiseltä sivulta. 

 Käytettävä, käyttäjän on pystyttävä käyttämään sivustoa, mutta käyttäjäkokemus on 

myös näitä kuutta muuta asiaa, jolloin käytettävyys ei itsessään ole riittävä. 

 Arvokas, sivuston on tuotava arvoa niin ylläpitäjille, tukijoilla kuin käyttäjille. 

Käyttäjille arvoa tuo tyytyväisyys käyttäjäkokemukseen sivustolla kokonaisuutena 

kaikkien edellä mainittujen tekijöiden kautta. 

 

Tätä jakoa voidaan hyödyntää edellä mainitun elementtien painottamisen ja priorisoinnin 

lisäksi verkkosivun suunnittelun pohjana ja myöhemmin sen kehittämisen apuna (Morville 

2004). Hunajakennokaavio sisältää kohtia käyttäjän käytöksestä ja käyttäjän aineettomista 

arvoista (Barnum 2011, s.13).  

 

ISO-standardi on edellä mainituista määritelmistä formaalein ja muut Nielsenin, 

Quesenberyn ja Morvillen käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen jaot voidaan nähdä 

samantyylisinä epäformaaleina ja mittaviin elementteihin perustuvina. Mary Rosson ja John 

Carroll tekevät vielä erilaisen jaon käytettävyyteen. He jakavat käytettävyyden tarkastelun 

kolmeen näkökulmaan. Näkökulmat ovat ihmisen suorituskyky, oppiminen ja kognitio, ja 

yhteistoiminta. He nostavat esille käytettävyyden tärkeyden tilanteissa, joissa 

käyttäjäkunnan tekninen osaaminen on heikompaa kuin järjestelmien suunnittelijoilla ja 

toteuttajilla. (Rosson & Carroll 2002, s. 9-10). 

 

Kaikissa määritelmissä ja jaoissa on eroavaisuuksia, mutta selvänä yhteisenä piirteenä 

voidaan pitää ihmistoiminnan tehokkuutta ja käyttäjän tyytyväisyyttä lopputulokseen, jonka 



 

 

hän saavuttaa käyttäessään tuotetta. Merkittävin ero liittyy opittavuuteen, muistettavuuteen 

ja käytön helppouteen, joita huomioidaan eri tavoin eri lähteissä. Xristine Faulkner totetaa, 

ettei ISO 9241-11:1998 mainitse lainkaan opittavuutta, mutta huomauttaa järjestelmän 

olevan mitä luultavimmin nopeasti opittava, jos se on tehokas (Faulkner 2000, s. 7). 

Faulknerin mainitsema ISO-standardi on aiempi versio nykyisin käytössä olevasta 

standardista. Se kuitenkin pätee myös 2018 vuoden versioon, sillä sekään ei mainitse suoraan 

opittavuutta osana käytettävyyttä. 

 

2.3.1 Käytettävyyssuunnittelu ja käytettävyystestaus 

 

Käytettävyyden määritelmissä nousee esiin myös mitattavuuden ja mitattavien kohteiden 

tärkeys. Mitattavuus ei ole yllättävä yhtäläisyys määritelmien välillä, sillä tavoite on luoda 

käyttäjille sopiva tuote. Tähän tarkoitukseen hyödynnetään käytettävyyssuunnittelua (eng. 

usability engineering) ja käytettävyystestausta (eng. usability testing). Rosson ja Carroll 

kuvaavat käytettävyyden suunnittelua menetelmäksi, jossa määritellään tavoitteet 

käytettävyydelle ja tuotetta pyritään kehittämään näihin tavoitteisiin vastaavaksi (Rosson & 

Carroll 2002, s.14-15). Heidän mukaansa alkuun määritellään tavoite ja lopullinen tuote 

pyritään saamaan mahdollisimman lähelle tätä tavoitetta. Faulkner sen sijaan tarkoittaa 

käytettävyyssuunnittelulla käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia (eng. user-centered desing 

process) koko ajalta, tuotteen suunnittelun alusta lopulliseen valmiin tuotteen 

käyttöönottoon, hyödyntäen ohjelmistotekniikkaa (eng. software engineering). Prosessi 

tulisi toteuttaa siten että lopullinen tuote vastaisi käyttäjän tarvetta. (Faulkner 2000, s. 10-

15). 

 

Käyttäjän tarpeen selvittäminen vaatii erillisiä menetelmiä ja toimenpiteitä. Rosson ja 

Carrollin mukaan käytettävyystestaus on käytettävyyssuunnittelun keskeinen osa, sillä siinä 

käyttäjä testaa järjestelmää tai siitä tehtyä prototyyppiä. Prototyyppi voi keskittyä, joko 

yhteen ohjelman tasoista, yksittäisten tehtävien toteuttamiseen eri tasojen läpi tai näiden 

yhdistelmään. (Rosson & Carroll 2002, s. 204-207). Käytettävyystestauksessa tarvitaan sekä 

tuote että käyttäjä, joka käyttää tuotetta. Käyttäjän toimintaa tulee seurata testauksen aikana, 

jotta käyttöä voidaan arvioida. Tähän kiinnittää huomioita myös Barnum, joka kuvaa 

käytettävyystestausta tarkemmin käyttäjien seuraamisen näkökulmasta. Käyttäjää tulisi 

seurata hänen käyttäessään tuotetta sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa. 



 

 

Seurausmenetelmän tulee olla kyseiseen testaukseen sopiva. Hän jakaa testauksen kahteen 

osaan. Tuotteen kehittämisvaiheessa tehtävään testaukseen ja valmiista tuotetta arvioivaan 

testaukseen. (Barnum 2012, s. 13-14).  

 

Nielsen perustelee käytettävyystestauksen hyötyjä, sillä että se on oikein toteutettuna halpa, 

nopea ja tehokas tapa löytää käytettävyyteen liittyviä ongelmia (Nielsen 2000). Barnum 

korostaa pienellä ryhmällä tehtävän testauksen mahdollistavan sen toteuttamisen useasti ja 

tuloksien perusteella voidaan toimia välittömästi (Barnum 2012, s. 17-18). 

Käytettävyystestauksen tärkeys korostuu, kun varsinaista tuotetta toteutetaan. Tuotetta 

voidaan suunnitella kuinka kauan tahansa, mutta oikeita tuloksia tuotteen käytettävyydestä 

saadaan vasta, kun sitä käyttävät oikeat käyttäjät oikeassa ympäristössä oikeisiin tehtäviin. 

Testaus voidaan tehdä missä tahansa vaiheessa tuotteen suunnittelua tai toteutusta. 

Muutoksen tekeminen tuotteeseen tai ohjelmaan on halvempaa mitä aikaisemmassa 

vaiheessa muutos tehdään (U.S. Department of Health & Human Services 2018). Haluttu 

lopputulos voidaan saavuttaa tehokkaasti mittaamalla kehityksen aikana tuotteen 

käytettävyyttä eri näkökulmista loppukäyttäjien avulla. 

 

Tässä kandidaatintyössä keskitymme käytettävyyssuunnitteluun järjestelmän 

suunnitteluvaiheessa. Tutkielman aikana ei toteuteta käyttävyystestausta, vaan keskitytään 

löytämään jo toimivia elementtejä, joita voidaan jatkossa yhdistää ja kehittää 

käyttäjätestauksen avulla vielä käytettävämmiksi. 

 

2.4 Tietoturva yleisesti 

 

Tietoturva on hyvin laaja ja tärkeä tietotekniikan osa-alue. Verkkopalveluissa sen tärkeys 

kärjistyy, koska monet ulkopuoliset toimijat pääsevät vaikuttamaan järjestelmään eri keinoin 

sen ollessa yleisölle julkinen. Ääritilanteessa tietovuodon sattuessa huono 

tietoturvapolitiikka ja tietoturvallisesti heikot ratkaisut voivat johtaa verkkopalvelun 

taloudelliseen tappioon ja imagon menettämiseen (Ponemon 2011; Ponemon 2017). 

Verkkopalvelun lisäksi käyttäjät voivat joutua kärsimään näistä huonoista ratkaisuista, jos 

hyökkääjä pystyy esimerkiksi varastamaan käyttäjätietoja. 

 



 

 

Haitalliset toimijat voivat käyttää tietoturvaongelmia palvelun imagon tahrimiseen, palvelun 

estämiseen tai häiritsemiseen, ja tietojen varastamiseen. Nykyisin verkkopalveluiden 

tietovuodot ovat valitettavan yleisiä. Tietovuotojen analysointiin erikoistunut Breach Level 

Index arvioi päivittäin verkkopalveluista vuotavan noin viiden miljoonan käyttäjän tiedot 

(4 704 071, 31.08.2018) ja heidän mukaansa noin 9,7 miljardia (9 728 017 988, 31.08.2018) 

käyttäjätietoa on vuotanut vuodesta 2013 (Breach Level Index 2017).  Toinen tietovuotoihin 

perustuva verkkopalvelu Have I Been Pwned, indeksoi suurimpia julkisia tietovuotoja 

saavuttaen 5,3 miljardin (5 371 913 625, 31.8.2018) tietovaraston tähän päivään mennessä 

(Have I Been Pwned 2018). On siis selvää, että ulkopuoliset ja sisäiset haitalliset toimijat 

yrittävät jatkuvasti vaarantaa verkossa olevia järjestelmiä. Verkkopalvelun tietoturvan ja 

siihen liittyvien menetelmien tärkeyttä ei voida aliarvioida. 

 

Tietoturvan tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osaan CIA (Confidentiality-Integrity-

Availability) -tietoturvamallin (eng. CIA triad) mukaisesti, saatavuuteen (eng. availability), 

eheyteen (eng. integrity) ja luottamuksellisuuteen (eng. confidentiality). Nämä tavoitteet 

toteutuvat, kun tiedot ja tietojärjestelmät turvataan toimijoilta, joilla ei ole oikeuksia käyttää, 

muokata tai poistaa. (Sage Data Security 2017; Infosec Institute 2018). Kun järjestelmä 

täyttää nämä tavoitteet, voidaan se mieltää tietoturvalliseksi. Tässä tietoturvan teoriaosiossa, 

pohditaan näiden tavoitteiden edistämistä ja saavuttamista verkkopalveluissa. Alla olevissa 

tietoturvatavoitteiden määritelmissä on mainittu tärkeimmät tietoturvaluvut tavoitteiden 

kannalta. Kuitenkin jokainen aliluku liittyy miltei kaikkiin osatavoitteisiin. Kuvassa 3 

esitellään CIA-tietoturvamallin osa-alueet. 

 

 

Kuva 3. CIA tietoturvamalli (Sage Data Security 2017). 



 

 

Tietoturvamallin saatavuus-tavoite toteutuu, kun järjestelmän informaatio on saatavilla aina 

kun siihen oikeutettu toimija sitä tarvitsee (Infosec Institute 2018). Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että verkkopalvelun verkkosivusto on saatavilla aina asiakkaalle, kun 

asiakas sitä tarvitsee. Erityisesti tämän teoriaosuuden palvelunestosuojaus ja tiedon 

varmuuskopiointi kappaleet liittyvät tämän tavoitteen ylläpitoon. 

 

Luottamuksellisuus takaa sen, että luvattomat toimijat eivät pääse käsiksi informaatioon, eli 

toimijat, joilla ei ole oikeutta kyseiseen tietoon (Infosec Institute 2018). Tämä esimerkiksi 

käsittää luvattoman pääsyn käyttäjädataan, kuten salasanoihin ja muihin yksityisiin tietoihin. 

Tietojen ja dataliikenteen salaus, salasanan vaatimukset ja kaksivaiheinen tunnistautuminen 

ovat pääkohtia tälle tavoitteelle. 

 

Eheydellä tarkoitetaan informaation luvattoman muokkaamisen, tuhoamisen estämistä ja 

tiedon aitouden ylläpitämistä (Infosec Institute 2018). Esimerkiksi verkkopalvelun 

lähdekoodin luvaton muokkaaminen rikkoo eheyden tietoturvatavoitetta. Tämän tavoitteen 

tärkeimmät luvut ovat: lokitiedot, sähköposti ja puhelinnumero varmistukset, ja 

tietoliikenteen salaus. 

 

Tässä tietoturva osiossa pohditaan verkkopalveluille mielestämme tärkeimpiä tietoturvaa 

lisääviä komponentteja ja menetelmiä. Pohdinta perustuu ainoastaan suunnittelutasolle, 

ainoastaan mitigoiden mahdollisia ongelmia, olettaen että järjestelmä toteutetaan 

virheettömästi. CSRF -hyökkäykset (Cross-Site Request Forgery), laitteiston tietoturva ja 

erilaiset hunajapurkitusmenetelmät (eng. honey potting) on rajattu pois pohdinnasta. 

 

2.5 Autentikaatio 
 

Autentikaation tarkoituksena on varmistaa, että autentikoituvalla toimijalla on oikeudet 

hänen pyytämiinsä resursseihin. Yleisesti puhutaan järjestelmään tunnistaumisessa, jossa 

käyttäjä todistaa oikeutensa järjestelmän rooliin. Tässä luvussa pohditaan verkkopalvelun 

eri roolien rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen liittyviä tietoturvallisia ominaisuuksia. 

Eri tunnistautumismenetelmät voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: 

 

1. Käyttäjän tiedossa oleva salaisuus (esimerkiksi salasana) 



 

 

2. Käyttäjän fyysinen ominaisuus (esimerkiksi sormenjälki) 

3. Käyttäjän omistama tavara tai esine (esimerkiksi pankkikortti) 

 

Tunnistautumisen voi toteuttaa pelkästään käyttämällä yhtä menetelmää näistä kategorioista, 

joka on yleinen käytäntö verkkopalveluissa. Miltei kaikissa verkkopalveluissa käytetään 

salasanaperusteista tunnistautumista eli käyttäjän tiedossa olevaa salaisuutta. 

 

Tunnistautumisen lisääminen verkkopalveluun lisää huomattavasti mahdollisten eri 

hyökkäysvektoreiden määrää, liittyen arkaluonteisen datan käsittelyyn, siirtoon, 

varastointiin ja käyttäjän syötteen hallintaan. Onnistuneen kirjautumisen seurauksena 

toimija vaihtaa rooliaan, yleensä kasvattaen oikeuksiaan järjestelmän resursseihin. On 

selvää, että tietoturvallisesti on välttämätöntä turvata autentikaatiotapahtumat, eli varmistaa, 

että toimija on kuka väittää olevansa. Verkkopalvelua suunniteltaessa kannattaa pohtia 

mahdollisia turvakeinoja eri hyökkäyksille, jotka kohdistuvat toimijoiden tunnusten 

vaarantamiselle. 

 

Verkkopalvelussa rekisteröityminen ja kirjautuminen yleensä tapahtuvat niille osoitetuissa 

verkkolomakkeissa (eng. form).  Riippuen kirjautuvasta roolista, nämä verkkolomakkeet 

ovat oletettavasti avoimia kaikille sivuston vierailijoille. OWASP:n (Open Web Application 

Security Project) mukaan tämä altistaa verkkolomakkeet esimerkiksi automatisoiduille 

tunnusten arvausyrityksille (eng. credential stuffing) (OWASP 2015) tai mahdolliselle 

palvelunestohyökkäyksille (Zorzs 2013). Riippuen autentikoituvasta toimijasta, 

verkkolomakkeille on hyvä suunnitella suodatusmenetelmiä. Esimerkiksi kannattaa estää tai 

ajallisesti rajoittaa autentikaatiopyyntöjen lähteet, jos niistä tulee toistuvia epäonnistuneita 

pyyntöjä. Tämänlainen estomenetelmä kannattaa suunnitella edistämään oikeellisen 

käyttäjän tilin saatavuutta. On tärkeää siis taata, ettei vihamielinen toimija voi suorittaa 

käyttäjätilin lukitusta vain yrittämällä arvata käyttäjän tunnuksia liian monta kertaa väärin 

(OWASP 2017 -a; Team Mentor n.d.). Rekisteröitymisen ja kirjautumisen lisäksi on 

järkevää pohtia muita menetelmiä ja järjestelmän komponentteja, joiden avulla voidaan 

vahventaa tunnistaumista tietoturvallisesti. Tässä autentikaatioon liittyvässä luvussa ei 

pohdita OpenID:n ja Oauth:n kaltaisia kolmannen osapuolen autentikaatiopalveluita.  

 



 

 

2.5.1 Salasana 

 

Käyttäjän rekisteröityessä vaaditaan käyttäjältä salaisuus, joka verkkopalveluissa on yleensä 

salasana. Tätä salasanaa käyttäjä voi käyttää onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen 

tunnistautumisessa palveluun. Salasanan salaaminen vahvalla salausmenetelmällä, ei takaa 

tämän salaisuuden turvaamista, jos käyttäjä käyttää heikkoa salasanaa tai hyökkääjän 

yrittäessä murtaa käyttäjätiliä käyttöliittymän kautta. Tässä osiossa keskitytään vaadittavan 

salaisuuden matemaattiseen vahvuuteen ja sen edistämiseen. 

 

Pohdittaessa vaadittavan salasanan vahvuutta, joudutaan tekemään kompromisseja 

tietoturvan ja käyttäjäystävällisyyden kannalta. Vaadittava salasana täytyy olla 

matemaattisesti kompleksi ja helposti muistettava samanaikaisesti. Osa mahdollisista 

käyttäjistä kirjoittaa selkokielisiä salasanalistoja muistaakseen omat salasanansa. Lista on 

joko digitaalisessa tai materiaalisessa muodossa. Palvelun tulisi pyrkiä välttämään tavan 

vahvistamista, koska käyttäjän tallentaessa salaisuuksiaan suojaamattomasti tai heikolla 

salauksella, joko päätteeseensä tai reaalimaailma ympäristöönsä, altistuu käyttäjä 

tilimurroille, jos vihamielinen toimija pääsee käsiksi salasanavarastoon. 

 

Salasanan vahvuuden määrää pääasiassa sen pituus ja käytettyjen merkkien satunnaisuus. 

Mahdollisten merkkikombinaatioiden määrään M vaikuttavat merkkiavaruuden suuruus A 

ja merkkijonon pituus P. Merkkikombinaatioiden määrä voidaan laskea korottamalla A 

potenssiin P, 

 
M = AP,                (1) 

 

Salasanan pituuden merkitys huomataan esimerkiksi, kun verrataan seitsemän ja kahdeksan 

merkin pituista salasanaa suomen kielen kirjainten merkkiavaruudessa, 29 kirjainta. 

Seitsemän merkkisen salasanan mahdollisten kombinaatioiden määrä on 297 = 17 249 876 

309, kun taas kahdeksan merkkisen on 298 = 500 246 412 961 eli seitsemän merkkisen 

salasanan kombinaatioiden määrä on vain noin 3% (3,448%) kahdeksan merkkisen 

salasanan kombinaatioiden määrästä. Merkkien lisääminen salasanaan kasvattaa 

mahdollisten eri kombinaatioiden määrää eksponentiaalisesti. Tämä kombinaatioiden määrä 

vaikuttaa, jos salasanatiivistettä tai käyttäjätiliä koitetaan murtaa raa'alla voimalla (eng. brute 



 

 

force), eli testaamalla kaikki mahdolliset kombinaatiot merkkiavaruudesta. On kuitenkin 

oletettavaa, etteivät käyttäjät käytä täysin satunnaisia merkkijonoja salasanoinaan, koska ne 

eivät ole helposti muistettavia, pois lukien tallennetut salasanat. Muistettavuus rajoittaa 

mahdollista avaruutta merkittävästi. Tämän takia hyökkääjät käyttävät sanakirja- ja 

rakennehyökkäyksiä (eng. dictionary and rule-based attacks) tiivisteiden murtamiseen raa'an 

voiman lisäksi (Marx 2015). Mahdollisia sanakirjahyökkäyksiä vastaan voidaan nostaa 

merkkiavaruutta vaatimalla salasanan kirjainten lisäksi erikoismerkkejä, numeroita ja isoja 

kirjaimia.  Näiden merkkien lisääminen estää käyttäjää käyttämästä pelkästään sanakirjan 

sanoja, jotka ovat helposti murrettavissa. Kuitenkin käyttäjät yleisesti arvostavat 

muistettavuutta salasanan kompleksisuuden sijaan. Tämä ilmiö on tullut julki lukuisten 

julkisten tietovuotojen myötä. Käyttäjät vain lisäävät vaaditut lisämerkit helposti arvattaviin 

paikkoihin, kuten salasanan loppuun tai alkuun. NIST:n (National Institute of Standards and 

Technology) mukaan nämä vaatimukset eivät siis välttämättä paranna salasanan vahvuutta 

ja lisäävät käyttäjän turhautumista. (NIST 2017, s.67-69). 

 

Merkkiavaruuden lisääminen kasvattaa salasana merkkijonon kompleksisuutta. Vaikka 

lisämerkkien vaatiminen lisää kompleksisuutta, on mahdollista, että käyttäjä käyttää heikkoa 

salasanaa. Esimerkiksi, jos käyttäjältä vaaditaan 10 merkkinen salasana, joka sisältää 

numeroita, isoja kirjaimia ja erikoismerkkejä, toteuttavat Salasana123! ja @Aaaaaaaa1 

nämä ehdot. Helposti arvattavien salasanojen käyttämistä voidaan kuitenkin kontrolloida 

mustalistaamalla (eng. blacklisting) tietyt sanat ja rakenteet. Mustalistaaminen on NIST:n 

suosittelema tapa salasananvahvuuden lisäämiseen vahvojen tiivistealgoritmien ja 

pyyntörajoitusten ohella. Tämän lisäksi itseään toistavat salasanarakenteet tulisi estää. 

(NIST 2017, s. 14, 67-69). 

 

Salasanojen mustalistaaminen on hyvä keino parantaa käyttäjätilin tietoturvaa. 

Yksinkertaisten sanojen lisäksi kannattaa myös estää palvelun nimen, sähköpostin ja 

käyttäjänimen käyttämistä salasanoissa. Nämä tiedot ovat mahdollisesti hyökkääjällä 

tiedossa ja niitä yleisesti käytetään salasanoissa. Hyökkääjät voivat murtaa salasanatiivisteitä 

offline-tilassa tai suoraan käyttäjätilejä online-tilassa testaamalla jo valmiiksi tiedossa 

olevilla salasanoilla aiemmista tietovuodoista. On hyvin vaikea implementoida kattavaa 

järjestelmää, joka estäisi näiden tietovuodoissa julkiseksi tulleiden salasanojen käyttämisen, 

mutta on olemassa kolmannen osa puolen palveluita, kuten "Have I Been Pwned" -palvelu, 



 

 

jotka tarjoavat sovellusohjelmointirajapinnan tähän tarkoitukseen (Have I Been Pwned 

2018). Julkisena on kuitenkin monia vahvoja tietovuodoista peräisin olevia salasanalistoja, 

joita voidaan käyttää tähän mustalistaukseen.”Have I Been Pwned” -palvelun salasanalista 

on vapaasti ladattavissa. 

 

Mahdollisten heikkojen salasanojen käyttäminen voidaan estää pakottamalla käyttäjän 

käyttämään itse ohjelmiston generoimia merkkijonoja salasanoina. Verkkopalvelu voidaan 

ohjelmoida generoimaan ohjelmistologiikan mielestä muistettavia, mutta vahvoja salasanoja 

käyttäjän rekisteröityessä palveluun. Täten voitaisiin korkealla todennäköisyydellä 

varmistua siitä, että käyttäjä ei käytä kyseistä merkkijonoa missään muussa palvelussa 

salaisuutena, eikä generoitu merkkijono olisi mitenkään sidoksissa käyttäjään. Hyökkääjä ei 

voisi päätellä käyttäjän salasanaa käyttäjän muista tiedoista, eikä käyttäjä pystyisi 

kierrättämään vanhoja, jo ehkä tietovuodoissa julkiseksi tulleita salasanoja. Vaikka 

salasanojen generoiminen vaikuttaa ratkaisulta salasanaongelmalle, ei se ratkaisuna ole 

käyttäjäystävällinen (Ghaoui 2003, s.339). Suurin ongelma on salasanan muistettavuus. Jos 

generoitu salasana ei liity käyttäjään millään tasolla, voi käyttäjän olla vaikea opetella 

salasanaa ulkoa. Täten generoidusta salasanasta tulee itse käyttäjälle taakka. Generoidut 

salasanat luultavasti päätyisivät paperille tai digitaaliseksi muistiinpanoksi käyttäjän 

päätteelle. Yleistyneet salasanojen hallintaohjelmien integroiminen palveluun ei välttämättä 

onnistu halutulla tavalla, jos palvelu generoi käyttäjälle salasanan. 

 

Paras keino on antaa käyttäjän itse keksiä salasanansa, mutta palvelu voi tukea tätä prosessia 

antamalla palautetta salasanan vahvuudesta. Vaikka liian heikot salasanat tulee palvelu 

estämään rekisteröityessä, on silti hyvä antaa käyttäjälle visuaalista palautetta, kun käyttäjä 

on valitsemassa salaisuuttaan (NIST 2017, s.14). Käyttäjän päätteessä tapahtuva salasanan 

vahvuuden mittaaminen pienentää myös datan siirtoa palvelimen ja käyttäjän välillä, jos 

mittari ilmoittaa käyttäjälle, ettei salasana ole tarpeeksi vahva käyttäjän sitä kirjoittaessaan. 

Salasanavahvuusmittareita käytetään miltei kaikissa suurissa palveluissa, johon on käyttäjän 

mahdollista rekisteröityä. Esimerkiksi Google, Facebook ja MEGA käyttävät omia 

salasananvahvuusmittareitaan. Kuvassa 4 on nähtävissä MEGA:n käyttämä salasanan 

vahvuusmittari. 



 

 

 

Kuva 4. MEGA.nz verkkopalvelun salasanan vahvuusmittari (MEGA n.d.). 

 

Salasanavahvuusmittareiden vaikutusta käyttäjän valitsemaan salasanaan on tutkittu ja 

niiden käyttäminen rekisteröitymisen yhteydessä on todettu parantavan käyttäjän antaman 

salasanan vahvuutta. Ur et al. suorittamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että tiukimmat 

salasananvahvuusmittarit tuottivat vahvempia salasanoja, mutta saattoivat vaikuttaa 

käyttäjän haluun suorittaa rekisteröityminen loppuun, jos mittari oli liian vaativa. Mittarin 

visuaalisella toteutustavalla ei huomattu olevan suurempaa merkitystä käyttäjän luoman 

salasanan vahvuuteen, mutta vahvuutta indikoivan tekstin ja visuaalisen mittarin läsnäololla 

todettiin olevan merkitystä. Tutkimuksen mukaan vahvimmat salasanat syntyivät, kun 

molemmat indikaattorit olivat läsnä salasanan luonnissa. Erikseen nämä indikaattorit eivät 

päässeet yhtä vahvaan tulokseen, kuin niiden kombinaatio. (Ur et al. 2012). 

 

2.5.2 Sähköposti ja puhelinnumero 

 

Salasanan lisäksi verkkopalveluissa käyttäjältä voidaan vaatia sähköposti ja puhelinnumero 

mahdollisia yhteydenottoja ja tiedonvälitystä varten. Palvelun oikeellisen käytön ja käyttäjän 

aikeiden takaaminen edellyttää näiden annettavien tietojen varmistusta ja tarkistusta. 

 

Yleensä käyttäjän antamien tietojen toimivuutta testataan rekisteröitymisen yhteydessä. Kun 

käyttäjä rekisteröityy antaen käyttäjätietonsa, annettuun sähköpostiin lähetetään 

varmistusviesti. Viesti sisältää palvelimella generoidun merkkisarjan, joka toimii 

sähköpostin varmistuskoodina. Tämä koodi lähetään palvelimelle HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) -pyyntönä, joko linkin tai manuaalisesti varmistuskaavion kautta. 

Palvelimen saadessaan oikean merkkisarjan rekisteröitymiseen käytetystä sähköpostista, 

tiedetään käyttäjän sähköpostin olevan oikea sähköposti. 



 

 

Yleisesti puhelinnumeron varmistus toimii samalla idealla kuin sähköpostin varmistus. 

Käyttäjän antamaan puhelinnumeroon lähetään varmistusviesti, johon sisällytetään 

varmistuksessa vaadittava merkkijono. Lähetettävä merkkijono molemmissa tapauksissa, 

sähköpostin ja puhelinnumeron varmistuksessa, on syytä generoida satunnaisesti ja sen on 

oltava riittävän pitkä. Tällä pyritään vaikeuttamaan merkkijonon arvaamista ja murtamista. 

Merkkijonolle tulee myös asettaa voimassaoloaika, jonka umpeutumisen jälkeen 

merkkijonoa ei voida käyttää viestintämedian varmistamiseen. 

 

Tällainen varmistus ei kuitenkaan aina riitä takaamaan käyttäjän antamien tietojen 

oikeellisuutta. Mahdolliset haitalliset käyttäjät pyrkivät suojaamaan anonymiteettinsä 

antamalla palvelulle vääriä tai muuten ei haluttuja tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla muun 

muassa tekaistut yhteistiedot, väliaikaiset sähköpostiosoitteet ja puhelinnumero, joka on 

puhelimen toimintaa simuloivasta verkkopohjaisesta palvelusta. Esimerkiksi TempMail:n 

väliaikaissähköpostipalvelu tarjoaa käyttäjille ilman rekisteröitymistä mahdollisuuden 

vastaanottaa sähköposteja ja muuttaa käytettävää sähköpostiosoitetta 15 eri 

sähköpostiverkkotunnuksen väliltä (TempMail n.d.). Käyttäjä voi muokata sähköpostin 

käyttäjänimeä halutessaan. TempMailin kaltaisia palveluita on tarjolla useita ilman 

rekisteröitymispakkoa, joten on vaikeaa estää käyttäjiä rekisteröitymästä väliaikaisella 

sähköpostilla.  

 

Hyvin yleisesti käytetty tapa näiden ongelmien mitigoimiseen on mustalistaus. 

Sähköpostiosoitteiden mustalistauksessa tarkoituksena on ylläpitää listaa 

sähköpostiverkkotunnuksista, joita ei sallita käyttäjän käyttävän sähköpostiosoitteensa 

verkkotunnuksina. Esimerkiksi, voitaisiin luoda lista TempMail-palvelun käyttämistä 

sähköpostiverkkotunnuksista ja estää niiden käyttö yhteyssähköposteina. Kuitenkin ottaen 

huomioon tarjolla olevien väliaikaissähköpostipalveluiden määrän ja niiden lukuisat 

vaihtoehtoiset verkkotunnukset, voidaan olla suhteellisen varmoja siitä, että mustalistaus ei 

kata kaikkia mahdollisia väliaikaisia verkkotunnuksia. Mahdollinen hyökkääjä voi 

halutessaan etsiä toimivan sähköpostiverkkotunnuksen testaamalla niitä läpi 

rekisteröitymislomakkeeseen. 

 

Vaihtoehtoinen tapa mustalistaukselle, on sähköpostien valkolistaus. Sähköpostien 

valkolistauksessa palvelulla on mustalistauksen kaltainen sähköpostiverkkotunnuslista, 



 

 

mutta tällä kertaa listassa olevat sähköpostiverkkotunnukset ovat ainoat sallitut 

sähköpostiverkkotunnukset, joita käyttäjä voi käyttää. Valkolistaus on varma tapa päästä 

eroon ei toivotuista väliaikaisten sähköpostien käyttäjistä ja tämän takia sitä voidaan käyttää 

hyvin tietoturvakriittisissä palveluissa. Valkolistauksessa kuitenkin on myös omat 

ongelmansa. Samalla tavalla kuin mustalistaus, on miltei mahdotonta rakentaa kattavaa 

listaa kaikista kelvollista sähköpostiverkkotunnuksista. Käyttäjät voivat halutessaan käyttää 

organisaationsa sähköpostiosoitetta tai vaikka oman verkkosivun sähköpostipalvelua. 

Vaikkakin on mahdollista pakottaa käyttäjä käyttämään hyvin tunnettua valkolistattua 

sähköpostiverkkotunnusta ja varmistua sähköpostin toimivuudesta ja käyttäjän 

oikeellisuudesta, ei tämä ole käyttäjäystävällinen tapa toimia. Mustalistaus on valkolistausta 

käyttäjäystävällisempi ratkaisu, koska suodatus kohdistuu vain ei-haluttuihin 

sähköpostiverkkotunnuksiin. 

 

Sähköpostien ja puhelinnumeroiden varmistamiseen ja tarkistamiseen on olemassa valmiita 

palveluita. Esimerkiksi verkkopalvelu Neutrino API tarjoaa rajapinnan puhelinnumeroiden 

ja sähköpostiosoitteiden tarkistukseen. Lähettämällä palvelulle joko sähköpostiosoitteen tai 

puhelinnumeron, saa palvelulta vasteen, joka sisältää tietoja liittyen lähetettyyn parametriin. 

Vaste tarjoaa tietoja, joiden avulla voidaan päätellä sähköpostin tai puhelinnumeron 

luotettavuus. Palvelun vasteessa selviää, esimerkiksi onko kyseinen sähköpostiosoite 

väliaikainen vai ei. (Neutrino API n.d.). Vaikka valmiiden palvelurajapintojen käyttäminen 

on parempi ja helpompi ratkaisu, on ratkaisun varjopuolena niiden hinta. 

 

Vaihtoehtoisena lähestymistapana ongelman ratkaisemisella olisi hyödyntää 

väliaikaissähköposti- ja tekstiviestipalveluiden heikkouksia. Yleisesti nämä palvelut kattavat 

vain yhden oikean palvelun ominaisuuden, viestien vastaanottamisen tai lähettämisen. 

Viestintämedian varmistaminen voitaisiin muuttaa kaksiosaiseksi, vastaanottamiseen ja 

lähettämiseen. Käyttäjän rekisteröityessä, annettuun sähköpostiin lähetettäisiin aiemmin 

mainittu, generoitu merkkisarja. Jotta rekisteröityminen onnistuisi, käyttäjän täytyy lähettää 

sähköpostiin vastaanotettu merkkijono takaisin palvelun sähköpostipalvelimelle 

paluuviestinä. Lähetysprosessin helpottamiseksi vastausviesti voitaisiin sisällyttää linkkinä 

lähetetyn sähköpostiviestiin. Kun palvelu vastaanottaa käyttäjän lähettämän 

varmistusviestin, varmistaa se viestin alkuperän, jolloin estetään 

sähköpostiverkkotunnuksen väärentäminen, ja sen että sähköposti on tullut osoitteesta, jonka 



 

 

käyttäjä antoi rekisteröitymiskaavioon. Puhelinnumeron varmistaminen voitaisiin toteuttaa 

samalla tavalla. Varjopuolena tämän tapainen toteutus lisää palvelimella tapahtuvaa 

prosessointia ja sen vastaanottamaa liikennettä, mahdollisesti luoden uuden 

palvelunestohyökkäysvektorin. 

 

On vaikeaa luoda täysin varmaa järjestelmää ongelman ratkaisemiseen, ja tiettyyn pisteeseen 

voidaan vain vaikeuttaa pois heitettävien (eng. throwaway account) tunnusten luomista. 

Mahdolliset hyökkääjät saattavat käyttää aitoja sähköposteja, jotka voivat olla varastettuja 

tai anonyymisti luotuja. Puhelinnumerovarmistukseen voi hyökkääjä samoin tavoin käyttää 

esimerkiksi pois heitettävää prepaid puhelinnumeroa (eng. burner phone), tai puhelimen 

toimintaa emuloivaa palvelua, kuten Twiliota (Twilio n.d.). Tällä tavoin viestintämedioiden 

varmistaminen kysyy paljon resursseja hyökkääjältä, jos hyökkääjä haluaa luoda tunnuksen 

täysin anonyymisti tai luoda suuren määrän tunnuksia. 

 

2.5.3 Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

 

Kaksivaiheisessa tunnistautumisessa (eng. Two Factor Authentication (2FA)) käytetään 

kahta eri tunnistautumismenetelmää käyttäjän tunnistamisessa. Esimerkiksi pankkipalvelun 

käyttäjän halutessa nostaa käteisrahaa pankkiautomaatilta, tarvitsee hänen ensin tunnistautua 

syöttämällä pankkikorttinsa automaattiin. Tämän jälkeen käyttäjän tulee antaa korttia, tätä 

käyttäjän omistamaa esinettä, vastaava vain käyttäjän tietämä salaisuus eli PIN-koodi 

(Personal Identification Number). Kaksivaiheinen tunnistautuminen tuo nimensä mukaisesti 

toisen lisävaiheen tunnistautumiseen. Kahden menetelmän käyttäminen tunnistautumisessa 

vaikeuttaa käyttäjätilien kaappaamista huomattavasti. Uuden vaiheen lisääminen voi 

vaikuttaa käyttäjäystävällisyyteen negatiivisesti. Yleisesti verkkopalveluiden tarjoamat 

kaksivaiheiset tunnistautumismenetelmät käyttävät tunnistautumiseen käyttäjän tiedossa 

olevaa salaisuutta ja käyttäjän omistamaa esinettä. Näiden vaiheiden toteutus palveluun on 

helpompi, eikä sen käyttäminen ole käyttäjän kannalta liian hankalaa verrattuna mahdollisiin 

biometrisiin toteutuksiin. 

 

Kaksivaiheisentunnistautumisen käyttäjätilille tuomaa tietoturvaa ei voi kiistää, mutta 

kuitenkin sen käyttäminen voi olla käyttäjälle vastenmielistä ja se voidaan kokea 

tarpeettomaksi tai liian vaikeaksi riippuen käyttäjäryhmästä ja käytettävästä menetelmästä. 



 

 

Cristofaro et al. tekemässä kaksivaiheisen tunnistautumisen käytettävyystutkimuksen 

esihaastattelussa saatiin juuri tällaisia tuloksia. Suurin osa esihaastatteluun osallistuneista ja 

noin puolet tutkimukseen osallistuneista käyttäjistä oli pakotettu käyttämään kaksivaiheista 

tunnistautumista, eivätkä kaikki olleet tyytyväisiä tähän ratkaisuun. (Cristofaro et al 2014). 

Haastattelun käyttömotivaatio tulokset ovat nähtävissä kuvassa 5. 

 

Cristofaro et al. tulosten tulkinnan mukaan testikäyttäjät kuitenkin mieltävät kaksivaiheisen 

tunnistautumisen käyttäjäystävälliseksi ja ettei kaksivaiheisten 

tunnistautumisteknologioiden tai käytön kontekstin käytettävyyden välillä ollut 

testikäyttäjien kannalta eroja. Tutkijat tulkitsivat, että kaksivaiheisen tunnistautumisen 

tuomat käytettävyys erot johtuvat käyttäjän ominaisuuksista, kuten iästä, sukupuolesta ja 

taustasta. Kuten tutkimusartikkelissa kerrotaan, suurin osa kaksivaiheisen tunnistautumisen 

käyttäjistä ei tarvitse suorittaa kaksivaiheista tunnistautumista useasti. (Cristofaro et al. 

2014). Jotkin palvelut vaativat kaksivaiheista tai lisäaskeltunnistautumista ainoastaan silloin 

kun käyttäjä yrittää kirjautua laitteesta tai uudesta sijainnista, jolla ei ole palveluun aiemmin 

kirjauduttu. Esimerkiksi Google käyttää tämänlaista tietoturvaa lisäävää toteutusta (Hearn 

2013). 

 

 

Kuva 5. Cristofaro et al. tekemän kaksivaiheisen tunnistautumisen 

käytettävyystutkimuksen esihaastattelun tulokset motivaation jakautuminen 

kaksivaiheisten tunnistautumismenetelmien välillä (Cristofaro et al. 2014). 
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Käyttäjän omistamaan tunnistautumisvälineeseen perustuva kaksivaiheinen 

tunnistautuminen voidaan toteuttaa monella menetelmällä, joista suosituimmat ovat 

sähköposti, tekstiviesti ja mobiilisovellus. Sähköpostin tai tekstiviestin käyttäminen toisena 

varmenteena on helpoin lähestymistapa käyttäjän kannalta. Käyttäjän ei tarvitse 

rekisteröitymisen jälkeen suorittaa lisäaskelia kaksivaiheisen tunnistautumisen 

käyttämiseen, jos rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä vaaditaan toimiva puhelinnumero 

ja sähköposti. Jos toisena varmenteena käytetään mobiilisovelluksen generoimaa 

varmennekoodia, joutuu käyttäjä asentamaan, kolmannen osapuolen 

mobiiliautentikaatiosovelluksen, mikäli käyttäjällä ei sovellusta ole. Lisäksi käyttäjä voi 

joutua opettelemaan kuinka kyseistä sovellusta käytetään. Riippuen käyttäjän osaamisesta 

käyttäjäystävällisempi tapa voi olla käyttää sähköpostia tai tekstiviestiä toisena 

varmenteena.  

 

Koodivarmenteeseen perustuvien mobiilisovellusten käyttäminen kuitenkin voidaan olettaa 

olevan tietoturvallisempi ratkaisu kuin tekstiviestin tai sähköpostin käyttäminen 

varmenteena. Eri sähköpostipalveluiden välillä voi olla tietoturvan kannalta hyvin paljon 

eroa. Esimerkiksi jos verrataan Googlen Gmail ja Mainos-TV:n Luukku 

sähköpostipalveluita, on Googlen sähköpostipalvelu huomattavasti tietoturvallisempi 

tilanteessa, jossa kummallakaan tilillä ei ole kaksivaiheista tunnistautumista käytössä. 

Luukku-sähköpostipalveluun käyttäjä pääsee kirjautumaan tietäessään käyttäjätilin 

salasanan. Vastaavasti Gmail ottaa huomioon kirjautuvan laitteen tiedot ja estää 

kirjautumisen, jos kirjautumistapahtuma eroaa edellisistä onnistuneista kirjautumisista 

(Hearn 2013). Puutteellinen kirjautumistapahtumien valvonta helpottaa sähköpostitilin 

kaappaamista huomattavasti.  

 

Tekstiviestinpohjainen varmennus voi olla sähköpostivarmenteen tavoin heikko vaihtoehto 

tietoturvallisuuden kannalta. Geeks ULTD:n mukaan vuonna 2016 useiden Googlen 

videopalvelu YouTube:n käyttäjien käyttäjätilit kaapattiin hyödyntäen 

mobiilipalveluntarjoajien huonoja tietoturvakäytäntöjä. Hyökkääjät saivat huijattua 

palveluntarjoajaa uhrin antamaan heille uhrin SIM-kortin (eng. Subscriber Identity Module). 

Tällaista hyökkäystä kutsutaan SIM-kortin kaappaukseksi (eng. SIM swapping). (Geeks 

ULTD 2016). Tekstiviestejä on myös mahdollista kaapata (Perekalin 2017). Esimerkiksi 

kesäkuussa 2018, verkkosivusto Reddit joutui tietomurron kohteeksi. Hyökkääjät 



 

 

onnistuivat varastamaan käyttäjätietoja, vaikka vaarantuneilla työntekijöiden käyttäjätileillä 

oli käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen. Hyökkääjät hyödynsivät tekstiviestipohjaisen 

tunnistautumisen heikkoutta, kaapaten varmenneviestit ja päästen täten järjestelmään täysin 

autentikoituneina (Reddit 2018). Toisin kuin sähköposti- ja tekstiviestipohjaiset toteutukset, 

jotta hyökkääjä pääsisi käsiksi käyttäjän autentikaatiosovelluksen luomaan varmenteeseen, 

tulee hänen saada haltuunsa käyttäjän fyysinen mobiililaite tai salainen avaimen, jolla 

varmennekoodi luodaan. 

 

Nämä kolme tunnistautumismenetelmää perustuvat kaikki varmennekoodiin, jonka käyttäjä 

syöttää palvelulle onnistuneen ensimmäisen tunnistautumisvaiheen jälkeen. Erona on 

kuitenkin, kuinka varmennekoodit generoidaan ja kuinka niitä hallitaan. 

Autentikaatiosovellukset kuten Google Autheticator ja Authy käyttävät aikaperusteista 

kertakäyttösalasana-algoritmia (eng. Time-Based One-Time Password (TOTP) algorithm) 

luodessaan varmennekoodin (Prince 2012). Algoritmi käyttää syötteenään palvelun ja 

käyttäjän sovelluksen sopimaa salaista avainta ja varmennekoodin luonnin ajanhetkeä. 

Varmennekoodin voi ainoastaan käyttää kerran ja se on voimassa vain hetken, yleensä 30 

sekuntia. Autentikaatiosovellukset eivät tarvitse verkkoyhteyttä tai muuta ylimääräistä 

tiedonvälitystä toimiakseen. Tämä on mahdollista, koska generoimiseen tarvittavat resurssit, 

jaettu salainen avain ja aika, ovat molemmilla osapuolilla valmiina. Tekstiviestien ja 

sähköpostien lähettäminen ja vastaanottaminen ovat tunnistuksessa hitaampia menetelmiä, 

joten niiden varmennekoodit eivät pysty käyttämään yhtä lyhyttä voimassaoloaikaa. 

 

2.5.4 CAPTCHA 

 

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 

Apart) on automatisoitu haaste, jonka tarkoituksena on erottaa oikeat käyttäjät 

automatisoiduista kyselyistä. Haasteen tarkoituksena on olla ihmiselle helposti ratkaistavissa 

ja hyvin vaikea ohjelmalle tai tekoälylle. CAPTCHA-haasteet auttavat suodattamaan 

haitallisia kyselyitä, kuten automatisoituja käyttäjätilin murtamisyrityksiä, 

palvelunestohyökkäyksiä, roskapostitusta ja datan louhimista. 

 



 

 

Esimerkiksi Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri, Julkiterhikki 

vaatii käyttäjän ratkaisevan CAPTCHAn, ennen kuin verkkopalvelu suorittaa käyttäjän 

antaman kyselyn (Valvira n.d.). Kuvassa 6 on nähtävissä Julkiterhikin CAPTCHA-haaste. 

 

 

Kuva 6. Julkiterhikin tekstipohjainen ongelmanratkaisuhaaste (Valvira n.d.). 

 

Ilman kyseistä CAPTCHAa, olisi ulkopuolisen hyökkääjän helppo louhia terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden ammattinimikkeitä, toisia nimiä ja syntymävuosia sukunimen ja 

etunimen avulla. CAPTCHA-haasteita on käytössä monenlaisia ja ne eroavat toisistaan sekä 

tietoturvan ja käyttäjäystävällisyyden kannalta. Tässä pohdinnassa keskitytään ainoastaan 

visuaalisiin CAPTCHA-haasteisiin, poissulkien videopohjaiset haasteet. Pohdinnassa ei 

myöskään oteta huomioon eri CAPTCHA-palveluiden omista tietoturvallisuuteen liittyvistä 

heikkouksista esimerkiksi liittyen niiden toteutukseen ja palvelun ylläpitoon. 

 

Tekstipohjaisethaasteet ovat yleisimpiä CAPTCHA-haasteita. Näissä haasteissa käyttäjä 

tulkitsee näkemänsä merkkijonon palvelun antaman merkkijonokuvasta ja syöttää tämän 

annettuun kenttään. Tekstipohjaisten haasteiden tekijät vaikeuttavat merkkien tunnistamista 

vääristämällä merkkejä ja lisäämällä niihin häiritseviä objekteja, kuten viivoja. 

Tekstipohjaiset haasteet voivat kuitenkin olla hyvin heikkoja vahvuudeltaan automaatiota 

vastaan tai liian vaikeata käyttäjälle. Greetika Gargin suorittamassa tutkimuksessa, hän 

onnistui ratkaisemaan generoimiaan tekstipohjaisia CAPTCHA-haasteita 96-99,8 %:n 

tarkkuudella. Hän käytti koulutettua neuroverkkoa kuvien sisältämien merkkien 

tunnistamiseen. (Garg 2015).  

 



 

 

Tekstipohjaisten CAPTCHA-haasteiden pyrkiessä olemaan mahdottomia automatisoiduille 

kyselyille, vaikeuttaen optista merkkien tunnistamista (eng. Optical Character Recognition, 

OCR), voivat ne verottaa vaikeudellaan myös käyttäjäkokemusta. Haasteet voivat olla 

vaikeasti tulkittavissa myös ihmissilmälle, kun merkkejä vääristetään tarpeeksi. Kuvassa 7 

on esitetty Pasted-sivuston käyttämä Solve Median CAPTCHA-haaste, jota on vääristetty 

usealla eri tavalla. 

 

 

Kuva 7. vaikea tekstipohjainen CAPTCHA (Pasted n.d.; Solve Media n.d.) 

  

Voidaan siis sanoa, että tekstipohjaiset CAPTCHA-haasteet eivät enää riitä takaamaan 

tarpeeksi luotettavaa varmennusta. Myös suuri CAPTCHA-palveluiden tarjoaja Google 

lopetti tekstipohjaisen reCAPTCHA v1 API:n tukemisen 31.3.2018 (Google 2018), 

pakottaen käyttäjäryhmänsä siirtymään uudempaan versioon. 

 

CAPTCHA-haaste voi olla myös pulma (eng. puzzle), joka käyttäjän täytyy ratkaista. 

Yleensä pulman ratkaisu CAPTCHAt vaativat käyttäjän suorittamaan hyvin yksinkertaisen 

laskutoimituksen tai valitsemaan oikeat vaihtoehdot mahdollisten vaihtoehtojen joukosta. 

Pulmien ratkaisuun perustuvat CAPTCHAt voidaan mieltää paremmiksi kuin pelkät 

tekstipohjaiset, koska ongelmanratkaisu CAPTCHA-haasteita voidaan vaikeuttaa 

vaikuttamatta haasteen ymmärryttävyyteen. 

 

Tekstipohjaiset pulmanratkaisu CAPTCHAt sisältävät ratkaistavan ongelman tekstinä. 

Esimerkiksi edellä mainittu Valviran Julkiterhikki-palvelun CAPTCHAt ovat tekstipohjaisia 

ongelman ratkaisuhaasteita. Kuvista 6 ja 8 voidaan nähdä esimerkit näistä haasteista. 



 

 

 

Kuva 8. Julkiterhikin matemaattinen CAPTCHA-haaste (Valvira n.d.). 

 

Valvira käyttää haasteinaan ainakin kuvassa 8 näkyvää yksinkertaista summalaskua ja 

kuvassa 6 olevaa vaihtoehdon valintaa, jossa valitaan yksi annettu sana kolmen joukosta. 

Valviran CAPTCHA-haasteissa on kuitenkin hyvin huomattavia heikkouksia. Nämä 

CAPTCHA tekstimuodossa olevat haasteet ovat tekstinä sivulla eivätkä kuvina, jolloin 

hyökkääjän ei tarvitse tunnistaa kirjoitettua tekstiä OCR-menetelmällä, vaan se voidaan 

suoraan kaapata sivun antamasta vasteesta. Lisäksi sivuston käyttämä CAPTCHA-datasetti 

on hyvin niukka. Testatessamme varmennetta samoja haasteita tuli vastaan useita kertoja ja 

väärällä vastauksella kysytään silti sama CAPTCHA, mikä mahdollistaa hyökkääjän käyvän 

kaikki vastausvaihtoehdot läpi raa'alla voimalla. Tämäntapainen CAPTCHA-toteutus ei ole 

tietoturvallisesti ideaali. Kuten tekstipohjaiset haasteet, voidaan ongelman ratkaisuhaasteita 

vaikeuttaa. Esimerkki vaikeutetusta pulmakuvasta on nähtävissä kuvassa 9.  

 

 

Kuva 9. Kuvaa optisesti vääristämällä vaikeutetusta matemaattisesta CAPTCHA-haastesta 

(Samariya 2015). 

 

Kuvapohjaisen pulmanratkaisu CAPTCHAn, joissa valitaan yksi tai useampi kuva usean 

kuvan joukosta, voidaan sanoa olevan käyttäjäystävällisempi ja parempi ratkaisu 



 

 

automatisointia vastaan. Gafnin ja Nagarin tekemässä CAPTCHA-haasteiden 

käyttäjäystävällisyystutkimuksesta selvisi, että tekstipohjaiset haasteet olivat testikäyttäjien 

mielestä kaikkein vastenmielisimpiä. Kuvapohjaiset pulmanratkaisu CAPTCHAt taas olivat 

testikäyttäjien mielestä siedettävimpiä. Kuvapohjaisen pulman lisäksi aritmeettiset 

pulmanratkaisuhaasteet miellettiin siedettäviksi, mutta käyttäjien onnistumisprosentti oli 

niissä paljon alhaisempi. (Gafni & Nagar 2016). 

 

Tekstipohjaisten ratkaisuun käytettävät OCR-menetelmät, riippuen CAPTCHAsta, voi 

perustua valmiiseen datasettiin, johon havaittuja merkkejä verrataan tai koulutettuun 

neuroverkkoon. Käyttäessä laajaa kuvadatasettiä kuvapohjaisiin CAPTCHA-haasteisiin, ei 

valmis datasetti välttämättä riitä CAPTCHAn ratkaisuun mahdollisten vaihtoehtojen suuren 

määrän takia. Tällaista kuvadatasettiä käyttää esimerkiksi Googlen reCAPTCHA v2 

kuvahaasteita ja automatisoidakseen haasteen ratkaisut vaaditaan erittäin hyvin koulutettu ja 

oppiva neuroverkko.  

 

Nykypäivänä CAPTCHA-haasteiden ollessa hyökkääjien tiellä heidän yrittäessä murtaa 

käyttäjätilejä tai kerätä tietoa, on syntynyt uusi markkina-alue. Uusia työväkeä riistäviä 

yrityksiä (eng. SweatShops), joissa haasteen ratkaisijoille maksetaan 1 USD / 1000 

ratkaistua CAPTCHA-haasteetta, on ilmestynyt CAPTCHA-haasteita vastaan. Palvelut 

kuten Death by Captcha, 2Captcha ja Anti-Captcha tarjoavat käyttäjilleen CAPTCHA-

haasteiden automaattista ratkaisupalvelua. Näissä palveluissa oikeat ihmiset ratkaisevat 

heille lähetettävät CAPTCHA-haasteet, luvaten alle kymmenen sekunnin ratkaisuaikoja 

helpoille CAPTCHA-haasteille. Koska nämä palvelut käyttävät ihmisiä haasteiden 

ratkaisijoina, ei ole olemassa CAPTCHAa, joita he eivät pystyisi ratkaisemaan. (2Captcha 

2018 -a; 2Captcha 2018 -b). 

 

Ei ole olemassa CAPTCHA-haastetta, jonka ratkaisemista ei pystyisi jollain tasolla 

automatisoimaan. Tämä ei kuitenkaan tee CAPTCHA-haasteista turhia. Vaikeimmat 

CAPTCHA-haasteet vaativat hyvin paljon resursseja itse hyökkääjältä. Vaikka hyökkääjä 

voi hyödyntää valmiita ratkaisupalveluita, joutuu hän maksamaan tästä ja 

ratkaisupalveluiden käyttäminen voi hidastaa esimerkiksi tilien murtamisyrityksiä 

huomattavasti. Oletetaan, että hyökkääjä haluaa testata 1000 eri käyttäjätunnus-salasana -

paria murtaakseen verkkopalvelun käyttäjätilejä ja normaali sisäänkirjautuminen palveluun 



 

 

tapahtuu noin sekunnissa. Ilman CAPTCHA-haastetta, hyökkääjältä kuluisi tunnuksien 

testaamiseen noin 17 minuuttia. Jos taas hyökkääjä joutuisi ratkaisemaan CAPTCHAn 

jokaisella yrittämällä, 1000 tunnuksen testaamiseen kuluva aika moninkertaistuu. 

Käyttämällä 2Captcha:n antamia ratkaisuaikoja, normaali CAPTCHA / 16 s, 1000 

CAPTCHAn ratkaisemiseen kuluisi 1000 * 16 s eli 4 tuntia 26 minuuttia ja 40 sekuntia. Eli 

kaikkien tuhannen tunnusteen testaamiseen kuluisi hyökkääjältä noin 4 tuntia ja 43 

minuuttia. (2Captcha 2018 -b). CAPTCHA-haasteiden tarkoituksena on siis estää tai 

hidastaa automatisoituja hyökkäyksiä. 

 

2.6 Datavarastointi 
 

Verkkopalvelun toimivuuden kannalta, verkkopalvelu tallentaa dataa sen käyttäjistä ja 

muista sen toimintaan liittyvistä entiteeteistä. Tietoturvallisilla datan hallinta- ja 

tallennusmenettelyillä on suuri merkitys järjestelmän saatavuuden, luottamuksellisuuden ja 

eheyden tietoturvan osa-alueilla. Yksityistä tietoa tulee pystyä hallitsemaan siten, ettei sitä 

pääse muokkaamaan tai lukemaan muut kuin toimijat, joilla on siihen oikeus. Tätä tulee 

pyrkiä ylläpitämään myös järjestelmän tai järjestelmän tietojen vaarantuessa. Tässä luvussa 

pohditaan tietorakenteisiin tallennettavien käyttäjätietojen, evästepohjaisten istuntojen ja 

järjestelmän tapahtumatietojen tietoturvallista hallintaa ja kaiken tämän datan 

varmuuskopiointia.   

 

2.6.1 Tiivistealgoritmit 

 

Tiivistealgoritmit (eng. hashing algorithms) ovat yksisuuntaisia kryptografisia funktioita, 

joiden tarkoitus on pitää tiivistettävä data salaisuudessa muuttamalla annettu data 

tiivistemerkkijonoksi (SANS Technology Institute 2008). Tiivistealgoritmeilla on monia 

käyttökohteita, ja yksi tärkeimmistä käyttökohteista on selkokielisten salasanojen 

suojaaminen. Vaihtoehtoina on monia tiivistealgoritmeja ja salasanan varastointitapoja, 

jotka voivat erota tietoturvallisesti merkittävästi toisistaan. 

 

Yksisuuntaisuus tarkoittaa näissä algoritmeissa sitä, että tiivisteestä ei voida enää palauttaa 

alkuperäistä dataa kääntämällä algoritmin operaatiot päinvastaisiksi. Tällaiselle 

yksisuuntaiselle algoritmille voidaan antaa syötteeksi merkkijono, jonka se muuttaa 



 

 

uniikiksi tasapituiseksi tiivistemerkkijonoksi (eng. hash). Saatu tiivistemerkkijono vastaa 

ainoastaan tätä tiettyä syötettyä dataa, eli teoriassa salasanatiivistettä vastaa vain yksi 

salasana. Vanhoista paljon käytetyistä tiivistealgoritmeista esimerkiksi SHA1 (Secure Hash 

Algorithm 1) ja MD5 (Message Digest 5) on kuitenkin havaittu tiivestetörmäyksiä eli 

kahdesta eri syötteestä saadaan sama tuloste eli tiiviste (eng. hash collision), mutta niiden 

mahdollisuus on erittäin pieni tiivistäessä salasanoja (Steel 2017). 

 

Käyttämällä salasanatiivisteitä voidaan varmistua siitä, että käyttäjä voidaan autentikoida 

resursseihin salasanan avulla, tallentamatta hänen salasanaansa selkokielisenä 

tietorakenteeseen. Tällä mitigoidaan mahdollisia tietomurtoja ja sitä, ettei kukaan muu, 

kuten organisaation sisäinen taho, pääse urkkimaan käyttäjän tunnistautumissalaisuutta. 

 

Salasanatiivisteiden yksilöllisyys voi olla ongelma, mikäli useat käyttäjät käyttävät samoja 

salasanoja keskenään, jolloin näitä samoja salasanoja vastaavat aina samat salasanatiivisteet. 

Tämä antaa informaatiota mahdolliselle hyökkääjälle. Jos hyökkääjä pääsee käsiksi 

käyttäjätietoihin, voi hän päätellä ketkä käyttäjät käyttävät samoja salasanoja ja hän voi 

murtaa käyttäjien tilejä laskemalla eri tiivisteiden yleisyyksiä ja vertaamalla niitä yleisimpiin 

salasanoihin. Tiivisteiden yksilöllisyys mahdollistaa myös niiden laskemisen etukäteen. 

Etukäteen lasketut salasana-tiiviste-parit tallennetaan tietorakenteeseen (eng. rainbow table), 

jotta niille voidaan suorittaa nopeita hakuja. Hyökkääjä voi hakea salasanatiivisteellä sitä 

vastaavan salasanan ilman, että hänen tarvitsisi laskea raa'alla voimalla jokaiselle tiivisteelle 

sen merkkijonovastine. 

 

Suolaksi kutsutaan tiivistefunktion syötteeseen lisättävää merkkijonoa, jolla pyritään 

varmistamaan jokaisen tiivisteen uniikkius ja estämään salasanatiivisteiden etsiminen 

valmiista tiivistetietorakenteesta. Tämän takia suola yleensä generoidaan mahdollisimman 

satunnaisesti. Suolan käyttäminen lisää myös salasanatiivisteen kompleksisuutta, jos sitä 

yritetään murtaa raa'alla voimalla, koska jokaisella testikierroksella joudutaan lisäämään 

suola testattavaan merkkijonoon. On olemassa suolaimplementaatiota, joissa suola 

esimerkiksi generoidaan käyttämällä käyttäjän nimimerkkiä, kuten forumohjelmisto SMF 

(Simple Machine Forums) salasanatiiviste. SMF käyttää SHA1-tiivistettä, jossa suolana 

käytetään käyttäjän nimeä (Singh 2012, s.7). Suolan ollessa käyttäjänimi, ei voida 

kuitenkaan varmistua salasanatiivisteen vahvuudesta. Käyttäjän käyttäessä heikkoa 



 

 

salasanaa ja lyhyttä käyttäjänimeä, voidaan kyseisiä salasanatiivisteitä hakea jo valmiiksi 

lasketusta salasanatiivistetietorakenteesta. Salasanatiivisteessä käytettävän suolan tulisi olla 

pituudeltaan riittävä ja mahdollisimman satunnaisesti generoitu. 

 

Palvelun käyttämä suola voi olla staattinen, eli jokaiseen tiivisteeseen liitetty suola on sama. 

Tämä voi olla hyvä tai huono lähestymistapa, riippuen suolan kompleksisuudesta ja 

tallennussijainnista. Hyvänä esimerkkinä toimii vuonna 2013 tapahtuneen Tumblr-

bloggauspalvelun tietovuoto (Tumblr 2016). Vuodossa 65 miljoonan käyttäjän sähköpostit 

ja SHA1-salasanatiivisteet varastettiin. Tumblr-palvelu kuitenkin oli suolannut 

salasanatiivisteensä vahvasti ja hyökkääjä ei saanut oletettavasti tiivisteiden 

suolausmenetelmää tai suolaamiseen käytettyjä merkkijonoja haltuunsa. Jos tiivisteelle 

uniikki suola tallennetaan salasanatiivisteen kanssa samaan tietorakenteeseen, se on 

hyökkääjälle triviaalia hakea. Voidaan olettaa, ettei Tumblr tallentanut suolaa samaan 

tietorakenteeseen. Koska tietovuodon salasanatiivisteet ovat julkisesti saatavilla, on niiden 

suolaustekniikkaa pohdittu monella taholla. 

Julkisissa keskusteluissa pohditaan, että Tumblr tietovuodon salasanatiivisteet antavat 

olettaa, että suolaaminen tapahtui oletettavasti lisäämällä käyttäjän salasanoihin 

kompleksiuudeltaan vahva staattinen suola (Reddit 2017). Staattinen suolaus ainoana 

suolauskeinona ei ole tietoturvallisesti hyvä ratkaisu. Riippuen staattisen suolan 

tallennussijainnista, voi tiivisteen tietoturvallinen vahvuustaso olla vain suolaamattoman 

tiivisteen tasolla. 

 

Vuonna 2013 Adobe koki tietomurron, jossa 153 miljoonan käyttäjän tiedot varastettiin 

(Adobe n.d.). Tietovuodon seurauksena kävi ilmi, että Adobe salasi salasanat symmetrisellä 

salauksella tiivisteiden käyttämisen sijasta. Salasanojen salaaminen ei ole tietoturvallisesti 

järkevä tapa toimia. Salatessa joudutaan salaamiseen käytetty salausavain säilyttää helposti 

saatavilla, jotta voidaan vertailla annettua ja tallennettua salasanaa. Järjestelmän 

vaarantuessa hyökkäyksen seurauksena voi, varsinkin järjestelmän sisäpuoliselle, 

hyökkääjälle olla triviaalia saada salausavaimet haltuunsa ja purkaa salasanojen salaus. 

Salasanojen tallennusongelma on jo ratkaistu tiivisteiden ansiosta. Tallentamiseen ei tule 

käyttää omia tiivistealgoritmeja, tai salata niitä käyttämällä muita kryptografisia algoritmeja 

(OWASP 2018 -a). 

 



 

 

Tiivistealgoritmin valinnassa kannattaa pohtia tiivisteiden murtamista nykypäivän ja 

tulevaisuuden supertietokoneilla. On tärkeää pohtia tiivisteen laskennallista (eng. key 

stretching) ja muisti raskautta. Käyttäjän autentikoituessa, käyttäjän antamaa salasanaa 

verrataan järjestelmään tallennettuun tiivisteeseen. Laskennallisesti palvelin joutuu 

laskemaan salasanasta vastaavan tiivisteen ja verrata näitä kahta merkkijonoa. Koska tämä 

tapahtuma suoritetaan vain kerran, jos käyttäjä antaa oikean salasanan autentikaatiossa, ei 

ole tarpeellista käyttää nopeasti laskettavia kevyitä tiivistealgoritmeja salasanan 

tiivistämistarkoitukseen. Mitä raskaampi tiivistealgoritmin laskeminen on, sitä vaikeampi 

tiivisteitä on murtaa. Tämän takia tulisi käyttää niin raskasta salasanatiivistealgoritmia, kuin 

käyttäjäystävällisyys ja laitteisto sallivat (OWASP 2018 -b). Esimerkiksi verrattaessa 

laskennallisesti kevyen MD5-tiivisteen laskemista raskaaseen Bcryptin versioon ”$2a$” 

kustannuksella 10, voidaan laskea 28 957 000 000 MD5 tiivistettä sekunnissa (2895.7 

MH/s), kun taas Bcrypt tiivisteitä voidaan laskea vain 120 tiivistettä sekunnissa (120 H/s) 

käytettäessä tällä hetkellä korkean tason kuluttuja näytönohjainta GTX 1080. Tietotekninen 

kehitys on jatkuvaa, joten on järkevä valita algoritmi, jonka raskautta voidaan helposti 

kasvattaa tulevaisuudessa. 

 

2.6.2 Käyttäjätietojen salaus 

 

Eri verkkopalvelut säilyttävät käyttäjiä yksilöivää data, kuten nimiä, puhelinnumeroita, 

sähköpostiosoitteita ja osoitetietoja. Käyttäjätiedot varastoidaan palvelun tietovarastoon 

yleensä salasanatiivisteiden kanssa rekisteröitymisen yhteydessä. Yleinen käytäntö on jättää 

tämä käyttäjädata selkokielisenä tietorakenteeseen. Breach Level Index:n mukaan vain 4% 

heidän tiedossaan olevista tietovuodoissa vuotaneista tiedoista oli salakirjoitettu tietojen 

varastajalle hyödyttömäksi (Breach Level Index 2017). Ainoastaan salasanojen 

tiivistäminen ei ole riittävä mitigaatio tietojen suojaamiselle. Kaikki yksilöivä data voi olla 

hyökkääjälle arvokasta tai sen vuotaminen voi olla itse käyttäjälle haitallista. Esimerkiksi 

hyökkääjä voi hyödyntää tietovuodon sähköpostiosoitteita haittaohjelma- tai 

mainoskampanjointiin. Kaikkien yksilöivien käyttäjätietojen salaaminen on nykypäivän 

tietoturvastandardien mukaista. Salaamisella tarkoitetaan selkokielisen tiedon muuttamista 

sellaiseen muotoon, jota pystyy lukemaan vain henkilö, joilla on oikeus kyseiseen tietoon. 

 



 

 

Euroopan Unionin yleisen tietoturva-asetuksen (eng. General Data Protection Regulation 

(GDPR)) tietojen käsittelyn turvallisuutta ohjaavan 32 artiklan mukaan rekisterinylläpitäjän 

tulisi toteuttaa riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet, joista artiklan a-kohdassa mainitaan henkilötietojen 

pseudonymisointi ja salaus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, 

artikla 32). Käyttäjätietojen salaaminen on tärkeä osa tallennettujen tietojen tietoturvaa. 

Salaamisella luodaan lisäkerros tietoturvaa palvelulle edistäen ja varmistaen sitä, etteivät ei-

toivotut entiteetit pääse lukemaan tai muokkaamaan dataa ilman oikeuksia. Haitalliset 

toimijat voivat olla ulkopuolisten uhkatekijöiden lisäksi ohjelmiston kehitykseen tai 

valvontaan osallistuvia toimijoita. Salaus auttaa tässä kulunvalvonnassa sekä palvelun 

kehityksen ja tuotannon aikana että mahdollisen tietovuodon jälkeen.  

 

Tällä hetkellä laajassa käytössä on kaksi erilaista tiedon salausmenetelmää, symmetrinen ja 

epäsymmetrinen. Symmetrisessä salauksessa käytetään yhtä salaista salausavainta tiedon 

salaamiseen ja salauksen purkamiseen. Epäsymmetrisessä taas käytetään kahta eri avainta, 

yksi julkinen avain salaamiseen ja yksi salainen avain salauksen purkamiseen. 

Epäsymmetrinen salaus mahdollistaa myös datan signeerauksen (Microsoft 2018). Maqsood 

et al. ja MSSQL Tips:n mukaan symmetriset salausalgoritmit ovat nopeampia ja 

tehokkaampia, kuin epäsymmetriset salausalgoritmit (Maqsood 2017; MSSQL Tips 2009). 

Tämän takia symmetrisiä salausalgoritmeja käytetään tietokannan tietojen sisäiseen 

salaamiseen. Tässä osiossa keskitytään symmetrisiin lohkosalausmenetelmiin ja niiden 

käyttöön tietokannan sisäisten tietojen salausmenetelminä. 

 

Symmetriset lohkosalausalgoritmit tarvitsevat avaimen, jolla data salataan ja salaus 

puretaan. Nämä avaimet tulee tallentaa, jotta tietojen purkaminen olisi mahdollista. Kun 

salauksen käyttökohteena on dynaamisesti muuttuva ja usein luettava tieto, kuten 

tietokannan tietue, täytyy avainten olla saatavilla helposti ja nopeasti. Kun avain on 

generoitu tietoturvallisesti, on avainten oikeaoppinen varastointi ja käsittely salauksen 

vahvuuden kannalta tietoturvakriittisimpiä toimia.  

 

Salausavainten hallinta voidaan jakaa kahteen päätehtävään Microsoftin Always Encrypted 

tietokantamoottorin toiminnan mukaan, avainten provisiontiin (eng. key provisioning) ja 

avainten kierrättämiseen (eng. key rotation). Avainten provisioinnissa, salausavaimet 



 

 

luodaan, käytetään ja tallennetaan. Salausavainten kierrätyksessä, käytettävät salausavaimet 

vaihdetaan tietyin aikavälein. (Microsoft 2016). 

 

Helpoin tapa salausavainten varastointiin olisi upottaa ne lähdekoodiin tai asettaa avaimet 

samaan tietokantaan, jossa niitä käytetään salaukseen. Kuitenkin pohdittaessa onnistunutta 

murtautumista tietokantajärjestelmään, jossa hyökkääjä pääsee käsiksi salattuun 

käyttäjädataan, pääsee hän käsiksi salausavaimiin, jos ne on tallennettu samaan tietokantaan. 

Lähdekoodiin avainten upottaminen tuo minimaalisesti lisää tietoturvaa tallennusratkaisuna, 

koska hyökkääjän tulisi päästä käsiksi järjestelmän lähdekoodiin tietokannan lisäksi. Tämä 

voi kuitenkin olla vain triviaali askel, jos järjestelmän tietokanta on jo vaarantunut. 

Varsinkin hyökkäyksen tapahtuessa järjestelmän sisäpuolelta, esimerkiksi järjestelmän 

kehittäjän puolesta. 

 

Avainten tietoturvallisen hallinnan kannalta tärkeää on, että avaimet luodaan ja säilytetään 

tietokoneella, joka on erillinen avainten käyttökohteesta (OWASP 2018 -f). Salausavainten 

ja salatun tiedon eri sijainteihin tallentaminen, vaikeuttaa selkotietoisen käyttäjä datan 

joutumista vääriin käsiin. Tätä erillisiin moduuleihin hajauttamista voidaan edistää 

roolituksella, jossa dataan liittyvien entiteettien oikeuksia pilkotaan siten, ettei kenelläkään 

ole pääsyä käsiksi dataan yksin (Townsend Security n.d.). Esimerkiksi, pääsy 

pääsalausavaimiin on oikeutettu tietylle henkilölle, mutta hänellä ei ole oikeuksia 

tietokannan salattuun dataan. Tällöin tietokannan datalla on oma oikeutettu henkilönsä, jolla 

ei ole oikeuksia pääavaimiin. 

 

Salausavainten kierrättäminen on tärkeä osa salausavainten hallintaa. Salausavaimen 

suositeltava käyttöikä riippuu salattavasta tiedosta. Esimerkiksi NIST tarjoaa salausavainten 

elinikäsuosituksia eri käyttöön tarkoituksiin tarkoitetuille salausavaimille (NIST 2012, s. 48-

57). Tietoturvan kannalta on tärkeää mahdollistaa avainten kierrättäminen. Jos huomataan 

että salausavain on vaarantunut, pitää sen vaihtoprosessi onnistua helposti ja ongelmitta. 

 

2.6.3 Evästeet ja istunnon hallinta 

 

Käyttäjän selaimen ja verkkopalvelimen tiedonvälitykseen käytetään HTTP:ta eli 

hypertekstin siirtoprotokollaa. HTTP on tilaton eli tietoa ei välity pyyntöjen välillä. Jokainen 



 

 

HTTP-pyyntö käsitellään palvelimella erillisenä pyyntönä. Useat verkkopalvelut, kuten 

verkkokaupat, tarvitsevat käyttäjilleen jonkinlaisen ylläpidettävän tilan pyyntöjen välillä. 

Näin käyttäjät pysyisivät esimerkiksi kirjautuneena palveluun tai heidän ostoskorinsa sisältö 

säilyisi koko istunnon ajan. Suosituin tapa ratkaista tämä ongelma on tallentaa käyttäjän 

päätelaitteelle pieniä tiedostoja, evästeitä. Näihin evästäisiin tallennetaan dataa, joka 

mahdollistaa käyttäjän tilan seurannan. Käyttäjän selain lähettää palvelulle tämän 

tallennetun evästedatan jokaisen HTTP-pyynnön yhteydessä. Tässä osiossa keskitytään 

istunnon tietoturvalliseen hallintaan käyttäen evästeitä. 

 

Istuntoevästeiden voidaan sanoa olevan yhtä tärkeitä kuin käyttäjien salasanat, sillä jos 

käyttäjän autentikoitu istuntoeväste/tunniste joutuu vääriin käsiin, voi hyökkääjä esittää 

palvelulle olevansa varastetun evästeen omistaja (OWASP 2014). Tätä kutsutaan istunnon 

kaappaamiseksi (eng. session hijacking). Istuntojen ja niiden tarvitsemien evästeiden 

oikeaoppisella hallinnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa näiden hyökkäysten toteuttamisen 

vaikeuteen. 

 

Evästeille on mahdollista asettaa erilaisia attribuutteja istunnon alkaessa. Nämä attribuutit 

ovat ohjeita selaimelle, kuinka kyseisiä evästeitä tulee hallita ja käyttää. OWASP:n ja 

Isecpartners:n mukaan tietoturvallisuuden kannalta erityisesti seuraavat attribuutit ovat 

tärkeitä. 

 

 Secure. Secure-attribuutti ohjeistaa selainta lähettämään evästeen ainoastaan käyttäen 

salattua HTTPS -yhteyttä (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Kuitenkin käyttäjän 

selainta voidaan huijata lähettämällä eväste salaamattoman HTTP-yhteyden yli. 

 HttpOnly. HttpOnly-attribuutti estää käyttöliittymäskriptin pääsyn istuntoevästeisiin. 

Jos verkkopalvelun sivuilla on XSS (Cross-Site scripting) tietoturva-aukko eli hyökkääjä 

voi lisätä sivustolle haitallista skriptiä, voi hyökkääjä saada skriptin avulla käyttäjän 

istuntoevästeen ja suorittaa istunnon kaappauksen. 

 Domain. Domain-attribuutti ohjeistaa selainta lähettämään evästeen ainoastaan 

kyseiselle attribuutin arvon verkko-osoitteelle ja sen aliverkko-osoitteille. 

Tietoturvallisin ratkaisu on käyttää mahdollisimman tarkkaa paluuosoitetta. Tämä 

saavutetaan jättämällä Domain-attribuutti tyhjäksi, jolloin eväste lähetetään vain sen 

luoneelle palvelimelle. 



 

 

 SameSite. SameSite attribuutilla estetään evästeen lähettäminen kolmannen osapuolen 

pyyntöihin. 

 Max-Age tai Expires -attribuuteilla asetetaan evästeelle käyttöikä. Kun asetettu 

käyttöikä umpeutuu, selain poistaa kyseisen evästeen. Näitä attribuutteja ei suositella 

annettavan istuntoevästeille, koska ilman niitä selain poistaa evästeen, kun selain 

suljetaan.  

(Palmer 2008, s. 2-5; OWASP 2017 -b). 

 

On kaksi tapaa tallentaa istunnon tila. Tila voidaan joko tallentaa käyttäjän evästeeseen tai 

palvelimelle tietorakenteeseen. Tietoturvallisesti palvelimelle tallentaminen on parempi 

ratkaisu. Näin käyttäjä ei pääse manipuloimaan istuntonsa dataa eikä evästettä tarvitse 

salakirjoittaa, koska se sisältää vain satunnaisen, tunnisteena toimivan merkkijonon. 

Evästeeseen tallennetaan vain istunnon tunniste, joka voidaan linkittää palvelimella 

sijaitsevan istunnontilataulun tietueeseen. Tämä käyttäjän istuntoevästeessä oleva tunniste 

tulee generoida vahvalla satunnaisuudella ja sen on oltava tarpeeksi pitkä. Näin hyökkääjä 

ei pysty arvaamaan istuntotunnisteita helposti tai löytämään käytössä olevaa, toimivaa 

istuntotunnistetta raa’alla voimalla. Itse tunnisteesta kannattaa myös tehdä mahdollisimman 

geneerinen. Eri sovelluskehyksien (eng. framework) istunnonhallinta moduulit asettavat itse 

istuntotunnisteeseen tekijöitä, josta hyökkääjä voi päätellä käytettävän sovelluskehyksen 

(OWASP 2017 -b). 

 

Istuntoja hallittaessa on tärkeä pitää istuntojen käyttöikä ainoastaan niin pitkänä kuin on 

tarpeellista. On suositeltavaa, että istunnoille asetetaan aikarajoitteita. Esimerkiksi jos 

käyttäjä on kirjautunut ja hän on pitkään toimettomana, kannattaa kyseinen istunto mitätöidä 

ja pyytää käyttäjää kirjautumaan uudelleen. Vastaavasti istunto kannattaa mitätöidä aina, 

kun sen olemassaolo ei ole enää tarpeellista, kuten uloskirjautumisen yhteydessä. Edeltävä 

istunto kannattaa mitätöidä myös, kun käyttäjän oikeuksia muutetaan (Ryck et al. 2014, s. 

73-76). Esimerkiksi käyttäjän kirjautuessa verkkopalveluun, hänen oikeudet muuttuvat 

vierailijan oikeuksista sisäänkirjautuneen käyttäjän oikeuksiksi. 

 

Istuntokaappauksia vastaan voidaan myös tehdä evästeistä ja niiden istuntotilasta 

yksilöidympiä. Istuntotila voidaan sitoa tiettyihin käyttäjälle ominaisiin attribuutteihin, 



 

 

kuten IP-osoitteeseen (Internet Protocol) ja selaimen tunnistetietoihin (eng. user agent). 

Sitomisen avulla istunnontila on voimassa ainoastaan käyttäjällä, jolla on kyseinen 

istuntoeväste ja sama IP-osoite, selain, kieli ja käyttöjärjestelmä. Sitominen ei ole varma 

tapa estää istunnon kaappausta, sillä hyökkääjä voi esimerkiksi olla samassa verkossa uhrin 

käyttäessä avointa langatonta verkkoa ja hyökkääjä voi muuttaa käyttäjäagenttinsa 

vastaamaan uhrin järjestelmää. Kuitenkin sitominen luo uuden tietoturvakerroksen, 

vaikeuttaen huomattavasti istunnon kaappausta. 

 

2.6.4 Lokitiedot ja niiden hallinta 

 

Lokitiedot ovat automaattisesti muistiin kirjattavia tapahtumatietoja järjestelmän tärkeistä 

tapahtumista. Lokitiedot sisältävät tietoja järjestelmän tapahtumista, kuten mitä ja missä on 

tapahtunut, kuka on ollut tapahtumassa osallisena ja milloin kyseinen tapahtuma tapahtui. 

Näiden tietojen avulla voidaan esimerkiksi huomata ja jäljittää järjestelmän väärinkäyttöjä, 

järjestelmään kohdistuneita hyökkäyksiä ja järjestelmän ongelmia (OWASP 2018 -c). 

Tietoturvan kannalta lokijärjestelmä on välttämätön, ja joidenkin maiden lainsäädäntö jopa 

vaatii tapahtumien lokikirjoittamista (27001 Academy n.d.). Esimerkiksi lokitietojen avulla 

voidaan huomata järjestelmään murtautunut hyökkääjä, kartoittaa hänen toimintansa ja 

jäljittää murtautumiseen johtanut tietoturvaongelma ennen ja jälkeen kyseistä tapahtumaa. 

 

Käytettävän lokijärjestelmän tulee kattaa monet erilaiset järjestelmän tapahtumat. OWASP 

suosittelee lokitietoihin kirjattavan useita eri verkkojärjestelmän tapahtumia. Näistä 

esimerkkinä lokikirjattavia tapahtumina ovat normaalien käyttäjien ja järjestelmän 

ylläpitäjien toiminnot, autentikaatiotapahtumat, käyttäjien antamat syötteet ja saamat vasteet 

(eng. output). (OWASP 2018 -c). Kaikkea dataa ei kuitenkaan kannata lokeihin kirjoittaa. 

Esimerkiksi lokitiedostoista tulisi jättää pois tai niitä ei saisi suorasti kirjoittaa, salasanoja, 

salausavaimia, lähdekoodia tai istunnontunnisteita (NIST 2006, s.52).  

 

Lokijärjestelmän keräämät järjestelmän tapahtumat tallennetaan automaattisesti 

tietorakenteeseen, johon on tarvittaessa pystyttävä tekemään hakuja ja auditointeja. 

Lokitietoja on järkevää säilyttää erillisenä kerättävästä kohteesta ja niihin pääsemistä tulee 

valvoa. Kuten ISO/IEC standardissa 27001:2013 mainitaan, hyökkääjän päästessä 



 

 

järjestelmään sisälle, haluaa hän poistaa hänen tekemistään toiminnoista mahdolliset 

todisteet (ISO/IEC 27001 2013). Hyvä tapa on käyttää lokitietojen säilytykseen erillistä 

entiteettiä, mahdollisesti omaa palvelinta. Koska hyökkääjä ei aina ole järjestelmän 

ulkopuolinen, on tärkeää pohtia sisäisten toimijoiden roolitusta. Tiukalla oikeuksien 

jakamisella voidaan ylläpitää lokitiedostojen eheyttä. Esimerkiksi järjestelmän toimijoista 

voidaan valita tietoturvavastaava, jolla on laajemmat oikeudet lokitietoihin, lokitietojen 

lukemisen lisäksi. 

 

2.6.5 Tiedon varmuuskopiointi 

 

Verkkopalvelut käsittelevät ja luovat palvelun toiminnan kannalta tärkeää dataa. Jos tämä 

data ei ole saatavilla, voi palvelu kärsiä taloudellisesti. Datan saatavuuteen ja eheyteen 

voivat vaikuttaa negatiivisesti datan korruptoituminen, tallennuslaitteiston ongelmat tai 

järjestelmään murtautuneen hyökkääjän toimet (Ready n.d.). Jotta verkkopalvelu voi 

ylläpitää saatavuutta tällaisien ongelmien sattuessa, on välttämätöntä varmuuskopioida 

järjestelmän dataa usein ja säännöllisesti. Mitä useammin varmuuskopioita luodaan, sitä 

vähemmän dataa menetetään, jos joudutaan palauttamaan datan saatavuus ja eheys 

varmuuskopiosta. On järkevää pitää vanhempia varmuuskopiota tallessa ja ylläpitää datan 

versionhallintaa, koska on mahdollista, että dataan liittyvät ongelmat huomataan myöhässä. 

Järjestelmään murtautunut hyökkääjä on voinut muutella dataa viikkojen ajan ennen kuin 

muutokset huomataan. 

 

Varmuuskopiota tulisi käsitellä samalla tietoturvatasolla, kuin käytössä olevaa tietoa ja 

dataa. On tärkeää, että varmuuskopiot salakirjoitetaan ja säilytetään eristettynä muusta 

järjestelmästä. Varmuuskopiot voidaan säilyttää esimerkiksi hyvin kontrolloidussa 

pilvipalvelussa tai verkosta erillään olevassa datavarastossa. Salaukseen käytetyt salaiset 

avaimet (eng. private key) tallennetaan joko salakirjoitettuna varmuuskopioiden kanssa tai 

avaimet tallennetaan erilliselle entiteetille. Salausavainten ja varmuuskopioiden hallinta 

kannattaa roolittaa, kuten lokitiedoissa ja tietokannan salauksen yhteydessä. Toimija, jolla 

on oikeus tietokannan salakirjoitettuun dataan, on oikeutettu salakirjoitettuihin 

varmuuskopioihin, mutta erillisellä tietoturvavastaavalla on oikeus salauksiin käytettyihin 

salausavaimiin. Tällöin kumpikaan toimija ei pääse yksin käsiksi selkokieliseen dataan. 

 



 

 

2.7 Dataliikenne 

 

Verkkopalvelu viestii käyttäjän kanssa, jakaen ja pyytäen tietoa. Dataa virtaa järjestelmän 

käyttäjän palvelun välillä molempiin suuntiin. Välitettävään tietoon kuuluu myös salaista 

dataa, kuten käyttäjän salasanoja ja istuntoevästeitä. Hyökkääjät voivat salakuunnella (eng. 

eavesdrop) ja käyttää hyväksi tätä tietoa (OWASP 2018 -d). Hyökkääjät voivat myös 

tukahduttaa tietoliikenteen palvelunestohyökkäyksillä (eng. Denial of Service), estäen 

verkkopalvelun oikeellisen käytön (F-Secure n.d.). On selvää, että tietoturva on tärkeää 

implementoida myös dataliikenteelle ja sen ylläpidolle. 

 

Tässä luvussa käsitellään tiedon suojaamista ja palvelunestoresistantin järjestelmän luomista 

yleisellä tasolla. Pohdinnasta on poistettu sovellustason toteutukseen liittyviä ongelmia, 

kuten CSRF-hyökkäykset ja eri salakirjoituspakettien ongelmat (eng. cipher suites), sekä 

algoritmikohtaiset sivistyneet hyökkäykset, kuten TIME (Timing Info-leak Made Easy) ja 

CRIME (Compression Ratio Info-leak Made Easy).     

 

2.7.1 Dataliikenteen salaus ja tietoturvalliset toimenpiteet 

 

HTTPS on HTTP:n versio, joka käyttää SSL (Secure Sockets Layer) tai TLS (Transport 

Layer Security) salausprotokollaa. HTTPS:ää käyttävät sivut, ohjaavat käyttäjän ja 

palvelimen välisen liikenteen salatun tietoyhteyden kautta, joten ulkopuoliset toimijat eivät 

voi nuuskia tai muokata välitettävää tietoa, kun se on siirrossa (OWASP 2018 -d). Useat 

verkkopalvelut ovat siirtyneet käyttämään tätä salattua tiedonvälitystä vähintään 

kirjautumissivuilla. Tietoturvallisesti oikea ratkaisu on käyttää HTTPS:ää verkkosivuston 

jokaisella sivulla. On suositeltavaa ettei HTTP:tä ja HTTPS:ää käyttäviä sivuja sekoiteta 

keskenään, koska tämä voi luoda hyökkääjälle kanavia, joiden kautta hän voi saada 

haltuunsa salattua käyttäjän tietoja, kuten istuntoevästeen (OWASP 2018 -d). 

 

HTTPS salauksessa käyttämä SSL- tai TLS-protokolla valitaan salatun yhteyden 

muodostamisen yhteydessä. Palvelin ja käyttäjän selain sopivat näistä salauksista uusimman 

version, jota molemmat osapuolet tukevat ja käyttävät sitä salausprotokollana (IBM 2018). 

Uudemmat versiot ovat luonnollisesti tietoturvallisempia, koska niistä on korjattu 



 

 

vanhempien protokollaversioiden tiedossa olevia ongelmia. Uusin SSL:n versio 3.0 on 

tietoturvallisesti TLS 1.0:n edeltäjä. IETF (Internet Engineering Task Force) kirjoittaa 

uusimman protokollan olevan TLS 1.3 (IETF 2018). TLS 1.3:n tulisi olla ensisijainen 

vaihtoehto tietoliikenteen salaukselle. 

 

Salausprotokolla valitaan käyttäjän ja palvelimen yhteisenä päätöksenä. Kaikki käyttäjien 

käyttämät selaimet eivät välttämättä tue uusinta protokollaa, joten luonnollisesti palvelut 

sallivat vanhentuneita salauksia. Tämän takia uudempaa protokollaa vastaan voidaan 

suorittaa hyökkäys, jonka tarkoituksena on alentaa salaukseen käytettävää versiota (eng. 

downgrade attack). Hyökkäyksen tarkoituksena on saada yhteys salakirjoitettua salauksella, 

jossa on tunnettuja tietoturvaongelmia. SSL 3.0:lla on esimerkiksi POODLE-haavoittuvuus 

(Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption), jolla hyökkääjä voi saada haltuunsa 

käyttäjän Secure-attribuutilla suojattuja evästeitä (US-CERT 2016). Kuitenkin tätä 

”protokollan alennus” -hyökkäystä voidaan mitigoida käyttämällä TLS_FALLBACK_SCSV-

laajennusta (IETF 2015). Vaihtoehtoisesti voidaan poistaa palvelimelta tuki vanhentuneille 

protokollille. Jälkimmäisessä tapauksessa käyttäjät, jotka käyttävät liian vanhaa protokollaa, 

eivät voi yhdistää verkkopalveluun. 

 

Käyttäjän tehdessä HTTP-pyynnön verkkopalveluun, saa käyttäjän selain HTTP-vasteen 

palvelimelta. Palvelimen tuottamaan vasteen HTTP-otsakkeisiin voidaan asettaa käyttäjän 

selaimelle ohjeita/määräyksiä, jota selaimen tulisi noudattaa sivustolla. Seuraavat otsakkeet 

lisäävät käyttäjän tietoturvaa: 

 

 HSTS eli HTTP Strict Transport Security on otsake, joka ohjaa selainta käyttämään 

ainoastaan suojattua HTTP-yhteyttä (HTTPS) tiedonvälitykseen. Tietoturvallisesti 

tärkein HSTS:n attribuuteista on includeSubDomains, joka määrittää selaimelle, että 

pyydetyn verkkotunnuksen lisäksi HTTPS-yhteyttä tulee käyttää sivuston 

alisivustoilla (IETF 2012; OWASP 2017 -c). 

 HPKP eli HTTP Pulic Key Pinning otsakkeella käsketään käyttäjän selainta yhdistää 

tietty julkinen avain kyseisen verkkopalvelun kanssa. Tämä assosiaatio säilyy 

selaimen muistissa niin pitkään kuin otsakkeessa on määritelty max-age-attribuutilla. 

HPKP:n avulla luodaan verkkopalvelun ja selaimen välille luottamussuhde eli 



 

 

käyttäjä tietää aina yhdistäneensä oikeaan palveluun. (OWASP 2017 -d; Mozilla 

2018 -a).  

 X-Frame-Options määrittää sivuston esittämisen toisilla sivustoilla 

kehyselementeissä (eng. iframe, frame). Otsakkeen tarkoitus on estää klikkausten 

kaappaamista (eng. clickjacking) poistamalla kehyselementtien latautumisen 

käyttäjän selaimessa, jos kyseistä sivustoa ei ole valkolistattu otsakkeen 

attribuuteissa. (IETF 2013). 

 X-XSS-Protection otsake estää sivuston latautumisen, jos se havaitsee XSS-

yrityksen pyynnössä. Sen attribuuteilla voidaan määrittää, estetäänkö sivuston 

lataaminen kokonaan vai puhdistetaanko vain havaittu XSS-yrite. (Mozilla 2018 -e). 

 Content Security Policy eli CSP voidaan joko määrittää CSP-otsakkeella tai se 

voidaan määrittää sivuston metaelementissä. Tällä menettelytavalla voidaan määrätä 

mitkä protokollat ovat sallittuja ja mistä verkko-osoitteista voi sisältöä sivulle 

ladataan. Esimerkiksi CSP:llä voidaan määrittää, että kaikki sivulla käytettävät 

skriptit ladataan tietystä aliverkko-osoitteesta, eikä mistään muualta. (WhiteHat 

Security 2012; Mozilla 2018 -d). 

 Referrer Policy, kuten CSP, voidaan implementoida joko HTTP-otsakkeeseen tai 

sivuston metaelementtiin. Tällä menettelytavalla voidaan vaikuttaa lähetettävään 

HTTP:n Referer-otsakkeeseen, joka lähetetään, kun käyttäjä ohjataan sivulta toiselle. 

Referer-otsake sisältää tiedon edeltävän sivun URL-osoitteesta (Uniform Resource 

Locator). Tällä tiedolla voidaan kerätä tietoja käyttäjästä tai vaarantaa 

istuntotunnisteen, jos se on upotettu URL-osoitteeseen. Referrer Policy:llä voidaan 

tämän tiedon lähettämistä rajoittaa tai estää se kokonaan. (Mozilla 2018 -b; W3C 

2017). 

 

2.7.2 Palvelunestosuojaus 

 

Palvelunestohyökkäyksessä hyökkääjän tarkoitus on kuluttaa tai käyttää palvelun resursseja, 

niin että oikeiden käyttäjien palveleminen hidastuu tai estyy kokonaan. Tähän tavoitteeseen 

hyökkääjä voi esimerkiksi päästä täyttämällä palvelimen muistin, tukahduttamalla 

palvelimen internet-kaistan tai vaikka ruuhkauttamalla palvelimen suorittimen. 

Palvelunestohyökkäykset ovat hyvin yleisiä nykyään. Verkon ja sovellusten tehokkuuden 



 

 

hallintaan erikoistuneen NetScoutin mukaan 7,5 miljoonaa palvelunestohyökkäykseksi 

luokiteltavaa hyökkäystä tapahtui vuonna 2017 heidän analysoimasta verkkoliikenteestä, 

joka kattaa noin kolmanneksen globaalista verkkoliikenteestä (NetScout 2018). Onnistuneet 

palvelunestohyökkäykset voivat aiheuttaa yritykselle suurta rahallista tappiota tai maineen 

tahriintumista (Matthews 2014). On tärkeä pohtia palvelunestohyökkäyksien vaikutusta 

järjestelmään, ja yrittää mitigoida näitä mahdollisia ongelmia jo suunnitteluvaiheessa. 

 

Tapoja palvelun estoon on monia eri tiedonsiirtoprotokollien kerroksilla, OSI-malli (eng. 

Open Systems Interconnection). Suurin osa hyökkäyksistä tapahtuu verkko-, kuljetus-, 

esitystapa- ja sovelluskerroksella (Amazon n.d.). Hyökkäysvektoreita on monia ja 

palvelunesto voi tapahtua hajautetusti monesta sijainnista samanaikaisesti (eng. Distributed 

Denial of Service). Palvelunestohyökkäyksiä ei voida estää, mutta niitä vastaan voidaan 

valmistautua vaikeuttaen niiden toteuttamista. 

 

Askel lähemmäksi palvelunestoresistanssista järjestelmää on minimoida järjestelmän 

hyökkäyspinta-ala. Portit, palvelut ja protokollat, jotka ovat järjestelmän toiminnan kannalta 

tarpeettomia, kannattaa poistaa käytöstä. Ne voivat toimia hyökkääjälle mahdollisina 

hyökkäysvektoreina. Käyttäjän mahdollisten pakettien kokoja ja samasta IP:stä olevien 

yhteyksien määrää voidaan rajoittaa ja hallita (OWASP 2017 -e). Näiden toimenpiteiden 

lisäksi, itse palvelu kannattaa suunnitella ajatellen mahdollisia väärinkäyttäjiä. Käyttäjien 

toiminnoille kannattaa asettaa rajoja. Esimerkiksi tilavarausjärjestelmässä, käyttäjän ei 

tarvitse pystyä julkaisemaan tuhatta varattavaa kohdetta minuutin aikana. 

 

Sovelluskerroksen tietoliikenteen suodattaminen on yksi tapa lisätä järjestelmän tietoturvaa. 

Erilaiset sovelluksen palomuuri ratkaisut (eng. Web Application Firewall) auttavat 

rajoittamaan haitallista liikennettä ja murtautumisyrityksiä. Palomuurilla voidaan suodattaa 

sovellukselle saapuvaa ja lähtevää sovelluskerroksen liikennettä, kuten HTTP. Esimerkiksi 

sovellustason palomuurilla voidaan suodattaa SQL-injektio (eng. Structured Query 

Language Injection), XSS- tai palvelunestoyrityksiä (OWASP 2016). Suodatusta kannattaa 

harjoittaa verkon tiedonsiirtokerroksella (eng. transport layer). Verkon pakettisuodatuksella 

voidaan estää ylimääräinen ja haitallinen liikenne käyttämällä sisäänpääsysuodatusta (eng. 

ingress filtering), jolla voidaan estää väärennetty pakettiliikenne (eng. spoofing) (CloudFlare 

n.d. - a). 



 

 

 

Palvelunestoresistanssia lisää järjestelmän pullonkaulojen poistaminen ja vähentäminen. 

Järjestelmän pullonkaula voi olla esimerkiksi laitteiston tehokkuus tai internet-kaistan 

leveys. Usein ainut ratkaisu on ostaa lisää laitteistoa ja enemmän yhteyskaistaa. Jos 

järjestelmän palvelunestoresistanssia lisätään laitteistolla, näitä pullonkauloja voidaan 

ehkäistä hajauttamalla järjestelmä useisiin eri sijainteihin eri verkkojen alle tai luomalla 

näihin sijainteihin replikaatteja. Jos järjestelmä on hajautettu useaan eri sijaintiin, voidaan 

suorittaa verkkoliikenteen tasapainotusta näiden palvelimien välillä (eng. load bancing) 

(Mahjabin et al. 2017; Davis 2009). Samaa tekniikka käyttävät myös 

palvelunestosuojauspalvelut, kuten CloudFlare (CloudFlare n.d. -b). Pienemmille 

verkkopalveluille voi olla taloudellisempaa käyttää kolmannen osapuolen suojauspalveluita.  

 

  



 

 

3 VASTAAVIA JÄRJESTELMIÄ 

 

Digitalisoituvassa maailmassa palvelut ovat muuttuneet sähköisiksi. Monet 

varausjärjestelmistä toimivat verkkoselaimessa. Osa varausjärjestelmistä on keskittynyt vain 

tietyn tyyppisiin varauksiin tai vuokrauksiin, kun taas jotkin järjestelmistä ovat 

monikäyttöisempiä. Jotkin mahdollistavat esineiden, tapahtumien, tilojen tai vastaavien 

vuokraamisen, myymisen, esittelyn ja monia muita toimintoja. 

 

Tilavarausjärjestelmän suunnitteluun haetaan ideoita vastaavista jo toteutetuista 

järjestelmistä soveltaen Hoa Lorangerin ajatusta kilpailijoiden sivujen hyödyntämiselle 

käytettävyystestauksessa. Loranger totetaa kilpailijoiden jo toteuttamien sivujen olevan 

omien sivujen testaamisen jälkeen parhaita vaihtoehtoja. Muiden sivuilta voi saada uusia 

ideoita, erilaisia näkemyksiä ja vertailukohteita, joista voi yhdistää parhaat elementit omaan 

toteutukseen. (Loranger 2014). Erillistä valvottua käytettävyystestausta muiden järjestelmiin 

ei suoriteta kandidaatintutkielman osana. 

 

Tässä luvussa käydään läpi sähköisiä varausjärjestelmiä, jotka ovat joko osittain tai 

kokonaan keskittyneet tilavarauksiin. Varausjärjestelmistä rajataan tutkittavaksi vain 

sellaisia, joka ovat käytettävissä verkkosivun kautta. Järjestelmiä etsitään sekä 

kansainvälisistä että suomalaisista toimijoista. Lisäksi valitaan sekä muiden tiloja välittäviä, 

että vain omia tilojaan vuokraavia toimijoita. Toimijoita ei rajata kaupallisuuden perusteella, 

jolloin tarkasteltavat järjestelmät voivat vaatia maksun tilavarauksesta tai varaukset voivat 

olla maksuttomia. Järjestelmistä nostetaan esiin erilaisia hyviä ja huonoja elementtejä niin 

ominaisuuksien toteutuksen kuin sivuston ulkoasunkin näkökulmasta. Tämä mahdollistaa 

hyvien elementtien hyödyntämisen oman järjestelmämme toteutuksessa ja vastaavasti 

huonoiksi koettuja elementtejä pyritään välttämään. 

 

3.1 Airbnb 

 

Airbnb on kansainvälinen tiloja ja elämyksiä tarjoava verkkosivusto, joka on valittu työhön 

vertailukohdaksi kansainvälisestä tilavarausjärjestelmästä. Sivuston kautta kuka tahansa voi 

laittaa oman tilansa tai kohteensa toisten vuokrattavaksi. Alun perin ”bed and breakfast” -



 

 

tyylistä majoitus tarjoavan sivun kautta voi nykyisin esimerkiksi tarjota ravintolaruokailuita 

tai esityksiä varattavaksi. Palvelun käyttäjät ovat joko palveluntarjoajia, palveluiden 

käyttäjiä tai kuuluvat molempiin ryhmiin. Käsittelemme tilan hallinnointia ja varausta 

neljässä eri vaiheessa: tilan lisääminen, tilan hakeminen ja haun rajaus, tilan tiedot, ja tilan 

varaaminen. Keskitymme vain tilan ylläpitäjien ja varaajien näkökulmiin. 

 

3.1.1 Tilan lisääminen 

 

Majoittajan näkökulmasta Airbnb:n mahdollistama tilan, tapahtuman tai niiden yhdistelmän 

vuokraaminen antaa paljon mahdollisuuksia. Ennen tilan lisäämistä on kuitenkin 

huomioitava, että tila ja sen varustelu täyttävät majoittajalta vaadittavat perusvaatimukset. 

Airbnb:n majoittajan viisi perusvaatimusta koskevat välttämättömyystarvikkeiden ja -

mukavuuksien tarjoamista, vastaamista kyselyihin, varauspyyntöjen hyväksymistä, 

peruutuksien välttämistä ja ylläpitämällä tasaista laatua. Jatkuva perusvaatimusten 

laiminlyönti tai heikko taso johtaa sanktioihin. (Airbnb n.d. -c). Näistä ilmoittaminen on 

täysin vieraiden vastuulla ja laadun arviointi on vieraiden arviointien varassa. Tällainen 

menetelmä voi tuoda majoittajalle epävarmuutta, koska vieraat saattavat antaa heikon 

arvion, vaikka laatu olisikin ollut hyvää. Tästä huolimatta majoittajalta edellytettävät 

perusvaatimukset tuovat pääosin selkeyttä ja varmuutta sekä majoittajalle siitä mitä hänen 

tulisi tarjota, että vieraalle siitä mitä hänen tulisi saada. 

 

Airbnb mahdollistaa majoituskumppanitoiminnon, mikä tarkoittaa majoittajalle, joka ei 

halua tai ei kykene itse olemaan paikalla majoittamassa vierasta, että majoituskumppani 

huolehtii vieraan majoittamisesta majoittajan tiloissa. Majoituskumppani on yksityishenkilö, 

joka on ilmoittautunut haluavansa toimia majoituskumppanina. Majoittaja ja 

majoituskumppani sopivat keskenään toimenpiteistä majoituksen aikana. (Airbnb n.d. -d). 

 

Oma tila ei kuitenkaan ole vuokrattavissa ennen kuin sen itse lisää sivustolla vuokralle. 

Ennen tilan lisäämistä on luotava itselleen tili, jolle tila lisätään. Tilin voi luoda erilliseksi 

Airbnb-tiliksi tai käyttämällä olemassa olevaa Facebook tai Google tiliä. Sen jälkeen on 

täytettävä tilaa koskevat tiedot useassa eri vaiheessa, alkaen huoneen tyypistä ja 

mahdollisten vieraiden määrästä. Tilan lisäämisessä on kolme eri vaiheita, joista jokainen 



 

 

sisältää useita sivuja, joilla voi olla useita kohtia, jolloin lisättäviä ja säädettäviä kohtia on 

kymmeniä. 

 

Tilan lisäämiseen alkaa perustiedoilla, joita ovat muun muassa sijaintitiedot, tilan tyyppi, ja 

tilan kokoon ja varusteisiin liittyvät asetukset. Sijaintiedoissa kysytään tilan fyysiseen 

sijaintiin liittyviä asioita katuosoitetta ja sijaintia kartalla. Kuvassa 10 on nähtävillä 

makuuhuoneiden ja nukkumapaikkojen lisäyssivu.  

 

 

Kuva 10. Airbnb:n asetukset lisättävässä tilassa olevista makuuhuoneista ja sängyistä 

(Airbnb n.d. -h). 

 

Tältä lisäyssivulta voidaan valita tilan makuuhuoneiden ja vuoteiden määrät ja tyypit. 

Lukumäärät on säädettävä painamalla plus ja miinus painikkeita. Lukumäärille on annettu 



 

 

ylärajoja, jolloin muodostuu rajoitteita kuten patja lattialla -kohtaan ei voi asettaa yli 5 

olevaa arvoa. Makuuhuoneiden tavoin kylpyhuoneiden määrä tulee ilmoittaa. Niiden 

asettaminen voi olla epäloogista, koska ohjeessa sanotaan, että wc-tilat ilman suihkua voi 

merkitä puolikkaaksi. Tästä aiheutuu hämmennystä, jos on useita puolikkaita, koska niistä 

koostuvia kokonaisia kylpyhuoneita on vaikea erottaa täysistä suihkullisista kylpyhuoneista.  

 

Tilan varusteita kysytään mukavuudet sivulla ja mukavuuksia valitaan listalta. Mukavuuksia 

ovat esimerkiksi TV, sampoo ja ilmastointi. Näiden lisäksi on turvamukavuuksia, joita ovat 

esimerkiksi savuilmaisin, ensiapupakkaus ja lukko makuuhuoneen ovessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa määritetään myös vieraiden käytössä olevat tilat. Kuvassa 11 on nähtävillä sivu, 

jossa valitaan valintalaatikkolistasta vieraiden käytössä olevat tilat. 

 

 

Kuva 11. Airbnb:n asetukset vieraiden käytössä olevista tiloista. (Airbnb n.d. -h). 

 

Toisessa vaiheessa tilalle voi lisätä kuvauksen, otsikon ja kuvia tilasta. Kuvaukseen voi 

pakollisen yhteenvedon lisäksi lisätä useita osioita kuten Tietoa naapurustosta ja Kanssa 

käyminen vieraiden kanssa. Kuvia voi lisätä halutessaan useita ja jokaiselle kuvalle voi lisätä 

kuvatekstin. 

 



 

 

Kolmannessa vaiheessa vieraille voi asettaa erilaisia vaatimuksia kaikkia Airbnb:n vieraita 

koskevien vaatimusten, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron lisäksi. 

Lisävaatimuksena voi asettaa esimerkiksi Viranomaisen myöntämä henkilötodistus on 

lähetetty Airbnb:lle -vaatimuksen. Vaatimusten lisäksi majoittujille voi ilmoittaa tilaa 

koskevista säännöistä. Kuvassa 12 on esitettynä tilaa koskevien sääntöjen asetukset Talon 

säännöt -sivulta. Sääntöjä voi asettaa joko valmiista kuvassa näkyvästä listasta esimerkiksi 

tupakoinnille ja juhlimiselle tai niitä voi lisätä omana sääntönään tekstikenttään 

kirjoittamalla. Samasta kohdasta voi ilmoittaa vieraille mahdollisista lemmikeistä tai muista 

seikoista, joista vieraiden olisi hyvä tietää. 

 

 

Kuva 12. Airbnb:n talon sääntöjä koskevat asetukset (Airbnb n.d. -h). 

 



 

 

Tilan varaamiselle voi asettaa rajoitteita sen keston ja ajankohdan mukaan. Varausajalle voi 

asettaa vähimmäis- ja enimmäisajan. Suurin sallittu aika on 1124 yötä ja pienin mahdollinen 

aika on yksi yö. Luonnollisesti vähimmäisajan on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 

enimmäisajan. Tilavarausmahdollisuuden voi halutessaan asettaa jokaiselle päivälle 

erikseen. Majoittaja voi valita yhden tai useamman päivän, jolloin tilaa ei voi varata. Tämän 

voi yhdistää älykkääseen hinnoitteluun, jossa hintaa voi säätää yksittäisinä päivinä tai 

toistuvasti esimerkiksi viikonloppuisin. Hinnoitteluun voi asettaa minimi-, maksimi- ja 

perushinnan, sekä valuutta, jossa hinnat esitetään. Näiden lisäksi on mahdollista asettaa 

erilaisia tarjouksia ensimmäisille vieraille ja vieraille, jotka majoittuvat yli viikon tai yli 

kuukauden.  

 

Lisättyään kaikki vaaditut kohdat voi tilan ylläpitäjä julkaista ilmoituksensa. 

Vaihtoehtoisesti ilmoitusta voi yhä muokata. Kuvassa 13 on esitettynä ilmoituksen 

esikatselusivu, jonka kautta voi siirtyä muokkaamaan ilmoitusta. 

 

 

Kuva 13. Airbnb:n majoittajan esikatselunäkymä lisäämästään tilasta (Airbnb n.d. -h). 



 

 

3.1.2 Tilan hakeminen 

 

Varatakseen tilan vieraan on ensin haettava ja löydettävä tila. Tilaa voi etsiä hakusanalla tai 

hyödyntäen useita eri suodattimia. Näitä suodattimia ovat muun muassa päivämäärä, 

vieraiden lukumäärä ja hinta sekä useat lisäsuodattimet, kuten sänkyjen ja huoneiden 

lukumäärät, erilaiset mukavuudet ja talon säännöt. Kuvassa 14 on esitettynä esimerkki haun 

lisäsuodattimista ja karttanäkymästä. 

 

 

Kuva 14. Ylimmät vaihtoehdot Airbnb:n haun lisäsuodattimista ja oikealla näkyvä ei 

aktiivisena oleva karttanäkymä. Haussa käytetty hakasana on ”Lappeenranta”. Haku on 

suoritettu 30.5.2018 (Airbnb 2018 -a). 

 

Suodattimia voidaan säätää suodattimen tyypistä riippuen eri menetelmillä. Päivämäärän 

valinta kalenterinäkymästä ja hinnan säätäminen kaksipuolisesta liukusäätimestä, jolloin 

sekä ylä- että alarajan voi säätää erikseen. Kaikki lukumäärään liittyvät säädöt tehdään 

kuhunkin kategoriaan erikseen kuvassa 14 huoneiden ja vuoteiden yhteydessä näkyvien 



 

 

lisäys- ja vähennyspainikkeiden tyylisellä säätimellä. Karttanäkymän, supermajoittajan ja 

ilmaisen peruutuksen voi valita ON/OFF-tyylisestä nappulasta joko päälle tai pois. 

Tällaisella säätimellä haluttaneen korostaa yksittäisen hakukriteerin tilaa, koska muun 

muassa mukavuudet, tilat ja esteettömään kulkuun liittyvät ”Pääsy”-suodattimet valitaan 

perinteisestä valintaruudusta, joka sekin on joko valittu tai ei valittu. Suurin osa 

suodattimista on käteviä ja helppoja käyttää, mutta parannettavaakin olisi. 

 

Esteettömyyteen liittyvät säätimet ovat varsin laajat ja muutoinkin erittäin hyvä lisä 

hakuehtoihin, vaikkakin niihin täytyy tajuta siirtyä painamalla ”Valitse kohteen 

ominaisuudet”-linkkiä ”Pääsy”-tekstin alta. Esteettömyysvalinnat tulee vielä erikseen 

tallentaa, mikä poikkeaa kaikista muista rajoittimista ja vaikeuttaa käytettävyyttä. 

Muutoinkin käytettävyyttä voisi tehostaa, sillä paikka tai yleinen hakutermi hakukenttään on 

ainoa suodatin, joka on mahdollista kirjoittaa käsin. Kaikki muut suodattimet tulee valita 

esitellyiden säätimien avulla. 

 

Kuvassa 15 esitellään näkymä haun tuloksesta. Korkeahkon yläpalkin takia ilman karttaa 

sivulla näkyy kerrallaan vain 10 eri kohdetta 1920 x 1080 resoluutioisella näytöllä ja kartan 

kanssa vain kuusi kohdetta, mikä osaltaan hidastaa kohteiden selaamista. 

 

 

Kuva 15. Airbnb:n hakutulosnäkymä kartta piilotettuna. Käytetty hakasana on Airbnb:n 

hakukentän yksi ehdotuksista ”Nairobi, Kenia” ja hinta on rajattu välille 82€-293€. Haku on 

suoritettu 30.5.2018 (Airbnb 2018 -a). 



 

 

3.1.3 Tilatiedot 

 

Vieraan löytäessä kiinnostavan tilan hausta voi hän tarkastella tilaa tarkemmin valitsemalla 

kyseisen tilan hakutuloksista. Tilan tilatiedotsivulla on nähtävissä kaikki tilaa koskevat 

tiedot, jotka majoittaja on tilalle lisännyt näkyville. Kuvassa 16 on esimerkki vieraan 

näkymästä huonetta varatessa.  

 

 

Kuva 16. Esimerkkinä tietoja kohteesta Landidylle auf altem Bauernhof (Airbnb 2018 -b). 

 

Tilatiedotsivulla on yläreunassa suuri kuva, jonka alla on tiedot kohteesta. Tilatiedotsivu on 

käytännössä identtinen majoittajan esikatselunäkymään. Sivulla näkyvät tiedot ovat tilan 

koko, huoneiden määrä, kuvaus, varauskalenteri, sanalliset arvostelut, majoittajan tiedot, 

naapurusto, sijainti ja ohjeet peruutuksista, joiden lisäksi kuvassa näkyvät tiedot hinta, 

tähtiarvostelu, mukavuudet, nukkumisjärjestelyt ja talon säännöt.  

 



 

 

3.1.4 Tilan varaaminen 

 

Vieraan halutessa varata tila hän kirjoittaa kuvan 16 oikeassa laidassa näkyvään Päivät-

kohtaan mille aikavälille haluaa tilan varata, Vieraat-kohtaan vieraiden lukumäärän ja painaa 

tämän jälkeen Lähetä varauspyyntö -painiketta. Tässä vaiheessa vieras ei ole vielä varannut 

tilaa, vaan ainoastaan pyytänyt varausta majoittajalta. Majoittajan tulee hyväksyä pyyntö, 

jotta vieraan varaus vahvistuu. Airbnb estää varaushuijaukset veloittamalla majoitusmaksun 

ennen majoitusta. Majoittajan on kuitenkin vastattava odotuksia ja tarjottava vieraille heille 

lupaamansa palvelu, koska Airbnb maksaa vuokran majoittajalle vasta 24 tunnin kuluttua 

sisäänkirjautumisesta. Vieraalla ja majoittajalla on valitusmahdollisuus 24 tunnin sisällä 

sisäänkirjautumisesta.  (Airbnb n.d. -b). 

 

Huoneen maksaminen onnistuu useilla eri maksutavoilla, jotka kattavat yleisimmät 

maksukortit, PayPal:n ja useita yksittäisissä maissa olevia muita maksutapoja. Näistä 

esimerkkeinä Alibay Kiinassa ja Sofort Überweisung Saksassa. Kaikki maksut on kuitenkin 

suoritettava verkossa Airbnb:n sivujen välityksellä. Maksutapojen lisäksi vieraan on 

mahdollista tarkastella hintoja ja maksaa vuokrat 41 eri valuutassa (29.05.2018). Mikäli 

maksutavassa on maksuja valuutan vaihtamiseen tai lisäpalveluita eivät nämä hinnat sisälly 

Airbnb:n hintoihin. (Airbnb n.d. -e; Airbnb n.d. -f). 

 

Maksettuaan tilan vieraalla on vielä mahdollisuus peruuttaa varaus ennen majoittumista. 

Riippuen peruutusehtojen joustavuudesta ja peruutuksen ajankohdasta saa vieras jopa täyden 

hyvityksen. Tiukimmalla kaikkia varauksia koskevalla ehdolla tulee peruutus tehdä 60 

päivää ennen sisäänkirjautumista ja tällöin saa 50 % hyvitystä maksusta. Lisäksi 

pitkäaikaisia varauksia koskevalla ehdolla ilmoitus peruutuksesta tulee tehdä 30 päivää sen 

voimaan tuloa ja ensimmäistä kuukautta ei hyvitetä lainkaan. Seitsemästä peruutusehdosta 

kaikista joustavimmassa valinnassa peruutus on ilmainen ja mahdollinen tehdä aina 

sisäänkirjautumiseen asti. (Airbnb n.d. -g). 

 

3.1.5 Hyödylliset elementit ja muut huomiot 

 

Varaustapahtuman jälkeen sekä majoittaja että vieras voivat arvioida toisensa. Näihin 

arviointeihin perustuen on majoittujan puolesta mahdollista rajata vieraita vain riittävän 



 

 

hyviä arvioita saaneisiin ja vieraan puolesta hakea tiloja arviointiin perustuen. Pelkkä 

majoittajan tai vieraan arviointi henkilönä ei riitä, ellei arviota voida yhdistää oikeaan 

henkilöön. Mahdollisina keinoina henkilön tunnistamiseen on varmentaa puhelin ja 

sähköpostiosoite, mutta nekin on mahdollista väärentää tai käyttää toisen henkilön 

varastettuja yhteystietoja. Perusteellisempana keinona tunnistautumiseen Airbnb tarjoaa 

henkilöllisyyden todentamista Airbnb:lle virallisen henkilöllisyystodistuksen avulla. 

Majoittaja ja vieras eivät itse missään vaiheessa saa toistensa henkilöllisyysasiakirjojen 

tietoja Airbnb:n kautta itselleen, vaan hänen on luotettava Airbnb:n tarkistukseen. (Airbnb 

n.d. -a). 

 

Jotkin kartan esikatselussa ilmoitetut hinnat poikkeavat ilmoittajien todellisista hinnoista. 

Lisäksi kartalla näytettävät hinnat vaihtuvat joka kerta karttaa liikutettaessa eli samaa 

kohdetta ei välttämättä löydä kartalta uudelleen. Kartan ja hintojen vaihtelu vaikeuttaa 

sopivan kohteen löytämistä alueilta, joissa majoitusta tarjotaan runsaasti. Tällaisia kohteita 

ovat suurten kaupunkien, kuten Pariisin ja New Yorkin keskustat. 

 

Yliopiston tilavarausjärjestelmää ajatellen hyödyllisimpinä ominaisuuksia ovat erilaisten 

mukavuuksien tai varusteiden lisääminen ja hyödyntäminen haussa, varausajankohtien 

rajoittaminen ja älykäshinnoittelu sekä tilasivun esikatselu- ja muokkaamistoiminnot. 

Käyttöliittymän kannalta käytössä olevat valintaelementit ovat valintaruutu, tekstikenttä, 

pudotusvalikko, ja lisäys- ja vähennyspainike, joita voidaan hyödyntää järjestelmän 

ulkoasun suunnittelussa. 

 

3.2 Venuu 

 

Venuu Oy on vuonna 2013 perustettu suomalainen yritys, joka välittää muiden yritysten 

tarjoamia tapahtumatiloja ja elämyksiä. Venuu mainostaa olevansa suurin tapahtuma- ja 

elämystilojen varauspalvelu sekä Suomessa että Ruotsissa. (Venuu n.d.; Finder 2018). 

Yrityksen markkinointipäällikkö Suvi Joensivu kirjoittaa blogissaan: ”Venuu = 

”Tapahtumatilojen Airbnb”. Suomen ja Ruotsin suurin juhla-, kokous-, sauna- ja 

tapahtumatilojen varauspalvelu.” (Joensivu 2017). Venuu edustaa työssä suomalaista tilojen 

välityksen näkökulmaa. Kuka tahansa yksityishenkilö voi tiloja vuokrata, mutta vain 



 

 

yrityksen edustaja voi laittaa tiloja vuokralle Venuun verkkosivuille, sillä tilanomistajaksi 

ilmoittautuminen vaatii yrityksen nimen ja y-tunnuksen.  

 

Venuulla on kolme erillistä verkkosivustoa, joiden kautta se välittää tiloja. Venuu.fi -

sivustolla on Suomessa tarjottavat tilat, Venuu.se -sivustolla Ruotsissa tarjottavat tilat ja 

Venuu.com -sivustolla muut maat, joissa on toimintaa. Nämä maat ovat Espanja, Saksa, 

Tanska, Puola ja Viro (05.06.2018). Jokaisella sivustolla on linkit muille Venuu-sivustoille, 

mutta erillisiä ohjeita hakeutua toiselle sivustolle ei ole, mikäli haluaisi etsiä tiloja eri maista. 

Tästä poikkeuksena Venuu.com -sivustolla näytetään ilmoitus ”Looking for spaces in 

Finland or Sweden?” ja linkit Suomen ja Ruotsin tiloja välittäville sivustoille niissä 

tilanteissa, joissa haussa ei saada tuloksena ainuttakaan sopivaa osumaa. Kaikki kolme 

sivustoa sisältävät keskenään täysin samat toiminnot pois lukien mahdolliset kielivalinnat. 

Suomen ja Ruotsin sivustoja voi käyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, kun taas 

Venuu.com -sivustoa näiden lisäksi tanskaksi, puolaksi ja espanjaksi. Keskitymme Venuu.fi 

-sivustoon ja sen hyödyntämiseen omassa tilavarausjärjestelmä suunnitelmassamme. 

Tilavarausprosessin tarkastelu alkaa tilan etsimisestä, koska käytämme järjestelmää 

yksityishenkilöinä, jolloin emme voi tilaa lisätä. 

 

3.2.1 Tilan hakeminen 

 

Tilan hakumenetelmiin on todennäköisesti otettu vaikutteita Airbnb:stä, sillä Venuun 

ulkoasu ja hakutoiminnot ovat hyvin samanlaiset kuin Airbnb:llä. Venuussa tilanvaraaminen 

tapahtuu hakusanan ja suodattimien perusteella. Kuvassa 17 on nähtävillä hakunäkymän 

yläosa, johon on sijoitettuna haun suodattimet ja kartta.  

 

Kuvassa on nähtävissä kaikki käytettävissä olevat suodattimet. Tapahtumatyypistä voi valita 

jonkin 12:sta eri tapahtumavaihtoehdosta, joita ovat esimerkiksi illallinen / lounas, saunailta, 

häät ja pikkujoulut tai jättää kohdan tyhjäksi valitsemalla En ole varma -vaihtoehdon. Koska 

valinta tehdään pudotusvalikolla, ei ole mahdollista valita kuin yksi vaihtoehto eli ei ole 

mahdollista etsiä yhtä aikaa saunailtaa ja pikkujouluja. En ole varma -valinnalla hakua ei 

rajoiteta tapahtumatyypin mukaan lainkaan. Haussa ei voi myöskään suodattaa hakua 

hintaan perustuen, mutta hakutuloksen voi järjestää Järjestä-tekstin viereisen 



 

 

pudotusvalikon kautta johonkin seuraavista vaihtoehdoista Osuvin ensin, Arvostelut, 

Edullisin ensin, Kallein ensin, Pienin ensin, Suurin ensin.  

 

 

Kuva 17. Venuun tilahaun suodattimet hakunäkymässä. Haussa käytetty hakasana on 

”Mannerheimintie” ja Tapahtumatyypiksi on valittu ”Kokous”, henkilömääräksi ”50-100” 

”istuen” ja lisäkriteerit ovat ”A-oikeudet”, ”Wi-Fi”, ”Videotykki” ja ”Esteetön tila”. Haku 

on suoritettu 09.03.2018 (Venuu 2018 -a). 

 

Jos ”Etsi liikuttamalla karttaa valinta”- valinta on valittuna voi pelkän kartan avulla hakea 

kohteita liikuttamalla ja rajaamalla karttaa haluamalleen alueelle, jolloin alueella olevat 

kohteet tulevat esikatseltaviksi hakusivun vasempaan reunaan. Kartta muistuttaa Airbnb:n 

haun yhteydessä toimivaa karttaa, sillä erotuksella että Airbnb:n kartassa näkyvillä on tilan 

hinta, ja Venuulla on käytössään pinnimerkki. Kartalla korostetaan alueella olevat hakua 

vastaavat kohteet. Kuvassa 17 on nähtävissä sekä turkooseja kohteita että yksi oranssi kohde. 

Oranssi kohde on, sillä hetkellä tarkastelussa oleva hakutulos, mikä auttaa erottamaan sen 

muista turkoosilla merkatuista hakutuloksista. Tällainen korostus antaa käyttäjälle selkeän 

indikaattorin missä kyseinen kohde sijaitsee kartalla.  



 

 

Tilanteissa, joissa kaksi tai useampi kohdetta on kartalla hyvin lähellä toisiaan, merkitään 

niitä yhteisellä pinnimerkillä, mikä lisää entisestään kartan luettavuutta. Tässä on kuitenkin 

se huono puoli, että tilanteissa, joissa käyttäjä haluaisi valita kohteita kartalta, ei jokaista 

kohdetta voi erikseen sieltä valita tai havaita. Tämä johtuu siitä, että kartalta valittu pinni 

osoittaa aina vain yhteen sen alueella olevaan kohteeseen esikatselussa.  

 

Käyttäjän valitessa pinni kartalta avautuu sen yläpuolelle kuvalista kaikista siinä kohteessa 

olevista tiloista. Tällainen toimii hyvin, jos kohteessa vain muutama tila. Mikäli kohteessa 

on useita tiloja aukeaa epäkäytännöllisen pitkä lista, josta on vaikea valita haluamaansa 

kohdetta. Tästä esimerkkinä Tuusulassa sijaitseva Krapi-niminen kohde, jossa on 10 tilaa 

saman pinnimerkin alla. 

 

Kartassa on nähtävissä mittakaava riippuen sen hetkisestä suurennustasosta. Kartan 

suurennustasoa voi muuttaa vain klikkaamalla suurennus- tai pienennysnappulaa kartan 

vasemmasta yläkulmasta, tai tuplaklikkaamalla karttaa hiiren vasemmalla painikkeella, 

jolloin kartta keskitetään ja suurennustasoa kasvatetaan yhden tason verran. 

 

Kun haulla saa erittäin paljon hakutuloksia, on niiden läpi käyminen hidasta, koska 

esikatselunäkymässä on nähtävissä näytönkoosta riippuen vain yhdestä kolmeen kuvaa 

rinnakkain ja kaikki muut ovat alla tai seuraavilla sivuilla. Tätä voisi parantaa antamalla 

mahdollisuuden skaalata kuvien kokoa tai mahdollisuuden järjestää hakutulokset 

erikokoiseen ruudukkoon. 

 

3.2.2 Valitun tilan tiedot ja varaaminen 

 

Tilanvaraaja voi valita hakutuloksista tilan, jonka tietoja hän haluaa tarkastella tarkemmin. 

Tilan tilatiedotsivulla on perustietoja tilasta, kuvia, varauskalenteri ja tarkemmat esittelyt. 

Kuvassa 18 on esitettynä Suomenlinnan Paarlastihuoneen esittelysivun perustiedot. 

 

Tilan kuvia voi selata kuvan reunoilla olevista nuolista. Samoja kuvia voi selata jo 

esikatseluikkunassa, mikä nopeuttaa tilojen selaamista huomattavasti. Kalenteri on todella 

intuitiivinen, sillä vihreä merkkaa vapaata, keltainen osittain vapaata ja punainen varattua 

päivää. Värien selitteet näkyvät aluksi kalenterin alla, mutta valitessa päivä korostetaan 



 

 

valitun päivän ruutu ja väriselitteiden tilalle vaihtuu tuntikohtainen varaustilanne näkyviin. 

Kuvassa 18 valittuna on päivämäärä 16. maaliskuuta 2018. 

 

 

Kuva 18. Suomenlinnan Paarlastihuoneen tilatiedotsivun yläosa (Venuu 2018 -c). 

 

Kalenterin alla oleva avoin kysely mahdollistaa viestin lähettämisen tilan ylläpitäjälle, viesti 

on osin esitäytetty, mikä nopeuttaa tarjouspyynnönkirjoittamista. Katso hinnat -kohdasta saa 

tehtyä valittuun pakettiin liittyvän varauspyynnön. Tilan tai tapahtuman varaaminen 

tapahtuu kyselyn kautta. 

 

Kuvassa 19 on nähtävissä Paarlastihuoneen tilavuokra- ja kapasiteettiosiot. Tilavuoksissa on 

nähtävissä eri varauskokonaisuuksien hinnat ja tarkemmat tiedot siitä mitä varaukseen 

sisältyy löytävät vihreää nuolta painamalla. Samalla tavalla on mahdollista piilottaa ja 



 

 

laajentaa pääkokonaisuuksia vihreästä nuolesta, jollainen on nähtävissä Tilavuokra- ja 

Kapasiteetti -palkkien oikeasta reunasta. Kapasiteetti kohdassa on erittäin selkeästi 

nähtävissä tilan pinta-ala ja mahdolliset tavat sijoittaa pöytiä ja kuinka monta ihmistä 

tällaisessa tilanteessa tilaan mahtuisi. 

 

 

Kuva 19. Suomenlinnan Paarlastihuoneen tilavuokra ja kapasiteetti osio tilan esittelysivusta 

(Venuu 2018 -c). 

 

Kuvassa 20 on nähtävissä Paarlastihuoneen tarkemmat tiedot -osio, jossa on erittäin kattava 

listaus muun muassa siitä minkälaista tekniikka ja kalustoa tilasta löytyy. Tilasta löytyvät 

kohdat korostettu oranssilla oikeinmerkillä ja ne kohdat, joita tilasta ei löydy on korostettu 

harmaalla yliviivatulla muotoilulla. 



 

 

 

Kuva 20. Suomenlinnan Paarlastihuoneen Tarkemmat tiedot -osio (Venuu 2018 -c). 

 

Sivulla on erikseen säännöt ja hinnasto -osio, jossa on lisätietoa hinnoittelusta ja tarkemmat 

säännöt, kuinka tilassa tulee toimia. Tämän osion alla on tarkempia esittelyitä tilasta, joihin 

on mahdollista lisätä 3D-tilaesittely ja video. Tila on mahdollista kuvauttaa Venuun kautta 

3D kameralla muutamassa suurimmassa kaupungissa kuten Helsingissä, Turussa ja Oulussa 

(Venuu 2018 -b). Muilla alueilla kuvaus on suoritettava tilan ylläpitäjän omalla tai 

kolmannen osapuolen välineistöllä. Kuvassa 21 on nähtävissä Paarlastihuoneen 3D-

tilaesittely- ja Video-osio. 

 

   

(a)                                                                (b) 

Kuva 21. Suomenlinnan Paarlastihuone: a) 3D-esittely; b) videoesittely (Venuu 2018 -c). 

 



 

 

3.2.3 Hyödylliset elementit ja muut huomiot 

 

Venuun verkkosivusto on responsiivinen pienennettäessä ikkunaa, mutta suurella näytöllä 

ikkunaa kasvatettaessa sivuille jää runsaasti turhaa tilaa. Kielenvaihtotoiminto on selkeä ja 

se toimii hyvin. 

 

Huoneista on mahdollista tehdä itselleen oma muistilista jopa kirjautumatta palveluun, mutta 

kirjautuneella käyttäjällä muistilista jää käyttäjätietoihin ja se on tällöin käytettävissä myös 

selaimen evästeiden poistamisen jälkeen. Muistilistaan voi lisätä huoneen joko hakemalla 

muistilistasivulta tilan nimeä ja tätä kautta valita lisää tila muistilistaan tai huomattavasti 

intuitiivisemmin tilan tiedoista voi painaa sydäntä Lisää muistilistalle -tekstin vierestä, 

jolloin huone lisätään muistilistalle. Sydän on nähtävissä kuvan 18 ylälaidassa. Muistilista 

ominaisuuden lisäksi tilavarausjärjestelmän kannalta hyödyllisimmät uudet elementit ovat 

hakutuloksen järjestäminen, selkeä varauskalenteri ja 3D- ja videoesittelyt. Kartan korostus 

on selkeä, mutta kartan suurennustasoa olisi hyvä voida muuttaa suurennus- ja 

pienennyspainikkeiden lisäksi hiiren rullalla. 

 

3.3 HUONE 

 

HUONE on helsinkiläinen tapahtumahotelli, joka edustaa työssä toimisto- ja 

tapahtumahotellien toteutustapaa tilavarausjärjestelmälle. HUONEesta voi varata useita 

erityylisiä huoneita erilaisiin tarpeisiin. Tilat ja tapahtumakokonaisuudet ovat muokattavissa 

huonekalujen asettelun, tarjoilun, esiintyjien ja monen muun lisäpalvelun osalta. Tiloja voi 

varata muutaman hengen kokouksesta jopa 200 hengen yritystapahtumaan asti. 

Tilavarauksen voi tehdä neljän tunnin vuoroissa ja tai niiden yhdistelmänä. Koko päivän 

vuokraus on 16 tuntia aamukahdeksasta aina puoleen yöhön asti. Kaikki varattavat tilat ovat 

HUONEen omissa tiloissa ja sivuston kautta voi varata vain näitä tiloja. HUONEen 

verkkosivut päivittyivät kevään 2018 aikana. Suunnitteluun käytetään vain aiempaa versiota 

verkkosivusta, jossa on HUONEeen tiloja Helsingin Jätkäsaaressa. Uudemmalla sivustolla 

on tiloja syksyn 2018 aikana valmistuvalta Kampin toimipisteeltä. Tämän lisäksi ulkomailla 

on tiloja Singaporessa (HUONE 2018). Verkkosivun ollessa elementtien puolesta identtinen 

suomenkieliseen versioon nähden emme käsittele Singaporen sivustoa. 

 



 

 

3.3.1 Tilan hakeminen 

 

HUONEen verkkosivustolla navigoiminen on hieman epäintuitiivista ja vaikeaa, koska 

erillistä valikkoa ei ole. Sivustolla ei ole sivukarttaa tai muita indikaattoreita siitä mitä sivuja 

sivustolla on. Tilan hakeminen onnistuu kuitenkin jo etusivulta alkaen, mutta erillistä hakua 

tiloille ei ole. Sen sijaan tiloja voi rajata henkilömäärän, päivämäärän ja aikavälin mukaan. 

Rajauksessa ei voi hyödyntää tilojen varusteita tai muita tilojen ominaisuuksia. Tiloja on 

vain 14 erilaista, joten ne voidaan kaikki listata kerralla näkyviin. Etusivu on pitkä ja se 

koostuu useista osista. Ensimmäisenä on HUONE-tapahtumahotellin yleinen esittely, sen 

alla on kuvia, joiden alla Tilat-osio, josta voi esikatsella huoneita. Alimpana on yrityksen 

henkilökunnan julkaisemia blogeja, uutisia ja muuta tietoa tapahtumahotellista. Kuvassa 22 

on nähtävissä etusivun Tilat-osio, josta tilavaraaja voi etsiä tiloja. 

 

 

Kuva 22. HUONE tapahtumahotellin etusivun Tilat-osio (HUONE 2017 -a). 

 

Kuvan 22 ylälaidassa on nähtävissä rajaus henkilömäärän suhteen, tämän alapuolella 

listattuna kaikki 14 tilaa. Kuvan vasemmassa laidassa on nähtävissä tilan nimi, henkilömäärä 

ja ehdottomasti parhaana elementtinä erilaisten istuinasetteluiden mahdollisuudet 

henkilömäärineen. Tilasta on nähtävillä useita eri kuvia ja näytettävä kuva vaihtuu itsestään 

taustalla muutaman sekunnin välein. Kuvaa voi itse vaihtaa osion alalaidassa olevista 

nuolista kuusikulmiorivin kummaltakin puolelta. Kuvia on eri tiloista eri määrä ja niistä ei 

ole nähtävissä tilaa kuin muutamassa eri asettelussa. 



 

 

 

Käyttäjän valitessa yksittäinen tila, joko kokoustilat-sivun kautta tai painamalla lue lisää -

painikkeesta etusivun esikatselusta, päätyy hän valitun tilan tilatiedotsivulle. Kuvassa 23 on 

nähtävissä Electrohuoneen tilatiedotsivu. 

 

 

Kuva 23. HUONEen Jätkäsaaressa sijaitsevan Electrohuoneen tilatiedotsivun yläosa. 

Kuvassa on nähtävissä tilan istuinasetteluvaihtoehdot henkilömäärineen, kuvien valinta ja 

tilannimi. (HUONE 2017 -b). 

 

Yksittäisen tilan sivu on hyvin samankaltainen etusivun esikatselun kanssa. Kuvassa 23 

nähdään, että tilan eri asetteluvaihtoehdot ovat siirtyneet esittelykuvien alle. Tämän alla on 

vielä lisäksi kerrottu huoneen varustuksesta. Suuressa osassa huoneita varustus on kirjattu 

listana varusteista, mutta Metsä-Loungen varustus on kirjoitettu kuvaustyylisenä 

tekstinä:”Loungen varustukseen kuuluu sohvat, pienet -- Lisätietoa loungen varustuksesta 

antaa tarvittaessa HUONEEN myyntitiimi.” (HUONE 2017 -c). 

 

Tilan tiedoissa ei ole kalenteria tai muuta indikaattoria kertomassa, milloin tila on vapaana. 

Huone joko näkyy tai ei näy hakutuloksissa sen mukaan onko se varattu sille päivälle ja 

ajankohdalle, joilla varaushakua suorittaa. 



 

 

3.3.2 Tilan varaaminen 

 

Tilavarauksen voi tehdä avaamalla kuvan 23 oikeassa reunassa näkyvästä Varaa 

tapahtumasi -painikkeesta, jolloin varausvalikko aukeaa kuvan 22 oikeassa reunassa 

näkyväksi varausvalikoksi. Tähän valikkoon käyttäjän on syötettävä päivämäärä, ajankohta 

ja uudelleen henkilömäärä riippumatta siitä oliko esikatselussa jo rajannut henkilömäärää. 

Painaessaan uudelleen Varaa tapahtumasi -painiketta saa käyttäjä lopulta listan rajaukseen 

sopivista tiloista. Käyttäjä joutuu siis valitsemaan tilan uudelleen, vaikka olisi jo etusivun 

esikatseluosiossa selannut ja valinnut mieleisensä tilan. Käyttäjää voi hämmentää se, ettei 

hakutulos välttämättä ehdota hänen esikatselussa katsomaansa tilaa samalla 

henkilömäärärajauksella. Tällainen tilanne tulee tilanteessa, jossa tila ei ole vapaana sille 

ajalle, jolloin käyttäjä sen haluaisi varata. Koska kalenteria ei ole, on käyttäjän käytävä 

päiviä läpi yksikerrallaan saadakseen selville, milloin tila on vapaana. 

 

Tilanvarauksen lisäksi varaukseen voi valita lisäksi erilaisia ruokia, juomia ja aktiviteettejä. 

Lisäpalvelut ovat hyvin vaihtelevia ja niitä löytyy aina hedelmäkorista juhlavastaanottoon 

asti. Joissain tilanteissa tapahtuman kokonaishintaa voi olla vaikea arvioida etukäteen, sillä 

hinnoittelusta ei ole yhtenäistä listaa, vaan yhden kategorian lisäpalveluista näkee 

hinnoittelun aina kyseisen kategorian tyylillä. Suurin osa hinnoista on €/hlö muodossa, 

jolloin muutaman kymmenen hengen tapahtumassa pääruuan valitseminen voi nostaa 

kokonaishintaa yli tuhannella eurolla, sillä useat pääruuat ovat 30-50 euroa henkilöä kohti. 

Joidenkin aktiviteettien hinta on vaikeasti arvioitavissa, sillä hintaa ei ilmoiteta selkeästi 

aktiviteetin esikatselussa. Vaikka hinnat voivat olla aluksi käyttäjälle mysteeri voi hän nähdä 

kokonaishinnan päivittyvän sivupalkkiin jokaisen valinnan jälkeen. 

 

Joidenkin HUONEen suurimpien tilojen varaukseen kuuluu toinen pienempi tila, mikä on 

ilmoitettu suuren tilan kuvauksessa. Suuriin tapahtumiin käyttäjä voi varata erillisen 

yhteydenoton kautta useampia tiloja kerralla esimerkiksi yläkerran, alakerran tai molemmat. 

Erikoisemmat varaukset ovat mahdollisia, mutta eivät suoraan tilavarausjärjestelmän kautta. 

 

 

 



 

 

3.3.3 Muita huomioita 

 

Vaikka navigaatio ei ole täysin intuitiivinen, voi jokaiselta sivulta palata etusivulle, josta 

navigoimisen voi aloittaa uudelleen. HUONEen verkkosivuilla on kokonaisuutena erittäin 

paljon kuvia verrattuna tekstiin. Joissain tilanteissa kuvat täyttävät koko ruudun ja sivun 

varsinainen leipäteksti on kuvien alapuolella, mikä saattaa johtaa siihen, ettei käyttäjä edes 

huomaa leipätekstiä. Hyvä puoli kuvissa on se, että ne ovat erittäin hyvä resoluutioisia ja 

skaalautuvat responsiivisesti selainikkunan koon mukaan. Sen sijaan tekstin fonttikoko 

pienenee vasta selainikkunan ollessa noin älypuhelimen näytön kokoinen. 

 

Samalla tavoin kuin eri sivut eivät tunnu yhteenkuuluvilta puuttuvan valikkorakenteen takia 

ei sivujen tekstisisältökään ole täysin yhtenäinen. Tilavarausjärjestelmässä tärkeillä sanoilla 

kuten hinnasto ja tapahtumatila käytetään eri sivuilla eri muotoja kuten hinnoittelu, hinnat, 

ja kokoustila, tila, luova tila, mikä voi hämmentää sivuston käyttäjää. Toinen rakenteen 

yhtenäisyyttä heikentävä kohta ovat ylä- ja alapalkit. Osalla sivuista on yläpalkki ja toisilla 

alapalkki, osassa sivuista on molemmat palkit. Osa sivuista on täynnä kuvia ja joillain 

sivuilla kuvat ovat linkkejä, mutta eivät kaikilla sivuilla. Suurin osa sivuista on väreiltään ja 

käyttöliittymä elementeiltään yhtenevä etusivun kanssa, mutta esimerkiksi kokoustilasivu 

on väreiltään ja käyttöliittymä elementeiltään hyvin poikkeava muihin sivuihin verrattuna.  

 

Lisäpalveluiden valitsemismahdollisuus on tilavarausjärjestelmän kannalta hyödyllisin uusi 

elementti. Venuuseen ja Airbnb:hen verrattuna istumisasettelu on selkein HUONEessa ja 

usean kuvan esitystapa ja niiden itsestään vaihtuminen on HUONEessa parhaiten toteutettu. 

 

3.4 Aalto Space 

 

ACRE:n (Aalto CRE, Aalto University Campus & Real Estate) julkaisema Aalto Space on 

tilavarausjärjestelmä, josta voi varata kuuden eri Aalto-yliopiston rakennuksen tiloja. Aalto 

Space edustaa työssä yliopistojen ja suurten organisaatioiden toteutustapaa 

tilavarausjärjestelmälle. Varattavissa olevat tilat ovat Aalto-yliopiston omia opiskelijoille 

tarkoitettuja työskentelytiloja. (ACRE 2016). Aalto Space -sovelluksesta on sekä 

mobiilisovellus että erillinen selainversio Aalto Space Web App (Aalto Space 2016 -a). 

Keskitymme pääosin selainversion ominaisuuksiin ja ulkoasuun. 



 

 

3.4.1 Tilan hakeminen 

 

Kuvassa 24 on Aalto Space Web App:n englannin kielinen etusivu. Etusivu on varsin 

yksinkertainen verrattuna muiden tutkittujen järjestelmien etusivuihin. 

 

 

Kuva 24. Aalto Space -varaussivuston etusivu, jonka kieli on vaihdettu ylävalikosta 

englanniksi (Aalto Space 2016 -a). 

 

Kuvassa 24 oleva englannin kielinen etusivu ei eroa suomenkielisestä muutoin kuin 

englanniksi käännettyjen tekstein. Sivulla on kaksi valikkoa, mikä kuulostaa 

monimutkaiselta, mutta valikot ovat selkeästi toisistaan erottuvat ja kummatkin ovat 

sisällöllisesti selkeitä ja yksinkertaisia. Ylhäällä olevasta päävalikkopalkista voi navigoida 

tilojen, infon, varauksen perumisen välillä ja valittu sivu on korostettuna valikossa 

vaaleammalla värillä. Päävalikon oikeasta reunasta voi vaihtaa kielen suomen ja englannin 

välillä ja valittu kieli on jälleen korostettuna. Hyvänä lisänä valikko on kiinnitetty näkyväksi 

sivun ylälaitaan kaikilla sivuilla, vaikka sivun muuta sisältöä rullattaisiin alemmas. Toinen 

valikko on vasemmassa laidassa oleva rakennusvalikko sisältää itseasiassa samat valinnat 

kuin etusivulla näkyvät kuvat kuudesta rakennuksesta. Nämä kuusi rakennusta ovat ne 

kiinteistöt, joista tiloja voi tällä hetkellä (31.07.2018) varata (ACRE 2016). 

 



 

 

Jako eri rakennuksiin on selkeä ja kunkin rakennuksen kohdalla on näkyvissä päivän 

aukioloajat. Kellonajan lisäksi aukioloa indikoidaan värien avulla. Kellonaika on lisäksi 

väriltään vihreä, jos rakennus on kyseisellä hetkellä auki ja punainen, jos se on jo mennyt 

kiinni. Mikäli rakennus ei ole tarkasteltavana päivänä lainkaan auki on kellonajan tilalla 

teksti ”tänään suljettu” ja englannin kielisessä näkymässä ”closed today”. Tällainen 

aukiolon selventäminen käyttäjälle on todella selkeä ja hyvä käytettävyyttä lisäävä tekijä. 

Värien lisäksi olisi hyvä olla jokin muu korostus keino erottaa eri aukiolot tilanteet 

toisistaan, jota värisokeille käyttäjille on mahdollista käyttää kyseistä järjestelmää 

mahdollisimman esteettömästi. 

 

Yksittäisen rakennuksen huoneita voi tarkastella valitsemalla kyseisen rakennuksen 

valikosta. Esimerkiksi valittaessa Tietotekniikka-talo siirrytään sivulle, jolla on kuvassa 25 

näkyvä kerroksittainen valikko, jossa jako rakennuksen sisällä on tehty selväksi. 

 

 

Kuva 25. Aalto Space:n Tietotekniikka-talon varaustilanteen kokonaiskuva (Aalto Space 

2016 -b). 

 

Kokonaiskuva rakennuksen varaustilanteesta on selkeä heti ensi silmäyksellä 

kerrosnäkymän ollessa yksinkertainen. Siinä kerrotaan, kuinka monta kerrosta 

rakennuksessa on, kerroksen huoneiden lukumäärä ja istumapaikkojen yhteismäärä. Tämän 

lisäksi väreillä vihreä, keltainen ja punainen korostettuna näytetään, kuinka moni huoneita 

on vapaana, käytössä ja varattuna. Valitessaan kerroksen käyttäjä saa näkyviin listan 

huoneista. Kuvassa 26 on nähtävissä huonelistaus Kandidaattikeskuksen neljännestä 

kerroksesta. 

 



 

 

 

Kuva 26. Aalto Space:n näkymä Kandidaattikeskuksen neljännen kerroksen 

huonelistauksesta (Aalto Space 2016 -c). 

 

3.4.2 Tilan tiedot ja varaaminen 

 

Valitessaan kerroksen näkyy käyttäjälle lista kerroksessa olevista tiloista. Tilalistauksessa 

näytetään tilan esikatselutiedot: tilan nimi, tiedot varaustilanteesta, paikkojen lukumäärä, 

tilan tyyppi, arviointi tähtinä ja kuva kyseisestä tilasta. Tässä näkymässä sivupalkki pysyy 

edelleen kerrosvalikkona eikä muutu listaukseksi tiloista. Tämä on ensimmäinen taso, jolla 

sivupalkki on eri kuin ruudukkonäkymä sivun keskiosassa. Käyttäjä saa tiloista tarkempia 

tietoja ja mahdollisuuden varata tilan valitessaan haluamansa tilan. Kuvassa 27 on näkyvissä 

yksitäisen valitun tilan tiedot. Valittuna on seminaariluokkahuone U402. 

 

Tilan tiedoissa esitellään aiempien esikatselussa nähtyjen tietojen lisäksi tarkat aukioloajat, 

arvosteluiden määrä ja tilan lisävarusteet. Näiden lisäksi kuva tilasta on merkittävästi 

esikatselukuvaa suurempi. Tilasta ei ole tarjolla enempää kuin yksi kuva, mikä hankaloittaa 

kokonaisuuden hahmottamista varsinkin suuremmissa tiloissa. Kielenvaihto toimii 

moitteettomasti kaikilla tasoilla etusivusta yksittäisen tilan valintaan ja tilan varusteista 

rakennuksen nimeen, mikäli rakennuksella on englanninkielinen nimi. Tätä 

havainnollistaaksemme etusivun kuva 24 ja tilan U402 tilatietosivun kuva 27 ovat 

englanniksi, kun taas rakennukset ja kerroksen tiedot ovat suomeksi. Tilanteessa, jossa tila 

on varattavissa, vaihtuu tilatiedotsivulla näkyvien aukioloaikojen tilalle tilavarausosio. 

Tilavarausosio on nähtävissä kuvassa 28. Valittuna on tila Test Space Kandidaattikeskuksen 

viidennestä kerroksesta. 



 

 

 

Kuva 27. Aalto Space-sovelluksen varattavan tilan tiedot englanniksi. Valittuna oleva tila 

on U402. (Aalto Space 2016 -d). 

 

 

Kuva 28. Aalto Space sovelluksen Test Space 2 nimisen tilan tiedot ja tilavarausosio (Aalto 

Space 2016 -e). 



 

 

Tilan varaaminen on täysin maksutonta. Tilaa varattaessa varaajalta kysytään 

puhelinnumeroa ja varaaja saa tekstiviestillä varausvahvistuskoodin, mikä on helppo muttei 

tietoturvallinen tapa varata tila. Tilaa ei voi varata etukäteen, jos tila on tarkasteluhetkellä 

kiinni. Tila tulee varata huoneen ollessa auki joko ajaksi 30, 60 tai 90 minuuttia ja 

tarvittaessa varausaikaa voi jatkaa kesken varauksen. Varauksen yhteydessä kysytään myös 

henkilömäärä, joka valitaan pudotusvalikosta. Täytettyään ja valittuaan jokaiseen kohtaan 

mieleisen asetuksen tulee käyttäjän painaa Varaa tämä tila -painiketta, jolloin varsinainen 

varaustoiminto alkaa ja päättyy edellä mainitun vahvistuskoodin syöttämiseen. Jo tehdyn 

varauksen voi perua Peruuta varaus -sivun kautta, jonne pääsee helposti päävalikon kautta. 

Perumiseen käytetään peruutuskoodia, joka lähetetään varauksen yhteydessä samalla 

tekstiviestillä kuin varauskoodi. 

 

Tilojen etsimiseen ei ole minkäänlaista hakua. Halutessaan varata jonkin tietyn tilan on 

tiedettävä missä rakennuksessa ja kerroksessa tila sijaitsee tai löytämällä tila käymällä läpi 

eri rakennuksia ja kerroksia. Tiloja ei voi myöskään rajata lisävarusteiden tai henkilömäärän 

perusteella, mikä olisi erittäin kätevää, koska tilojen sivuilla on lisävarusteet ja 

istumapaikkojen lukumäärä kirjattu selvästi näkyviin tilan tietoihin. Tämä voi aiheuttaa 

hämmennystä varsinkin uusille opiskelijoille, joille rakennukset ja niissä olevat tilat eivät 

ole vielä tuttuja. 

 

3.4.3 Hyödylliset elementit ja muita huomioita 

 

Sovelluksen esikatselussa näkyvät myös tilat, jotka eivät ole varattavissa, mutta joiden 

käyttäminen on opiskelijoille mahdollista. Kuvassa 29 on valittuna A Grid -rakennuksen 

ensimmäisen kerroksen Chupacabra-tila, joka ei ole erikseen varattavissa. 

 

Tyyliltään tilavarausjärjestelmä on hyvin yhtenäinen kaikilla sen sivuilla paitsi Info- ja 

varauksen peruminen -sivuilla, jotka ovat tyyliltään erilaisia kuin muut sivut. Valikot 

pysyvät samoissa paikoissa samantyylisenä kaikilla muilla sivuilla, mikä lisää järjestelmän 

käyttäjäystävällisyyttä. Järjestelmän verkkokäyttöliittymä ei skaalaudu oletuskokoa 

suuremmaksi isoilla näytöillä, mutta pienillä näytöillä käyttöliittymä on erittäin 

responsiivinen. Kuvien koot ja kuvasuhteet muuttuvat suhteessa näytönkokoon ja kuvien 

ruudukkorakenne muuttuu kapeammalla näytöllä listaksi. Näyttöä kavennettaessa aluksi 



 

 

myös valikko kapenee hieman ja lopulta sivuvalikosta tulee päävalikon alle toinen 

vaakasuuntainen ylävalikko. 

 

 

Kuva 29. Aalto Space sovelluksen ”ei varattavan” -tilan tiedot. Valittuna on A Grid 

rakennuksen ensimmäisen kerroksen Chupacabra-tila (Aalto Space 2018). 

 

Positiivisena huomiona muihin järjestelmiin nähden on se, ettei sivulla ole ristiriitaista tai 

selvästi vanhentunutta informaatiota. Tilavarausjärjestelmän kannalta hyödyllisimpiä 

elementtejä ovat kiinnitetty ja selkeä yläpalkki, tilan sen hetkinen aukiolotilanne ja sivun 

rakenteen responsiivisuus. Aalto Spacen mobiilisovelluksessa on sisätilakartta (ARCE 

2016). Tätä voidaan hyödyntää ideatasolla tilavarausjärjestelmässä. 

 

3.5 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla käytössä olevat järjestelmät 

 

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on käytössä useita tilatietoihin liittyviä järjestelmiä, 

joilla voi varata jonkin tilan tai alueen. Tarkastelemme neljää tilavarausjärjestelmää, joilla 

voi varata tiloja yliopistolta ja sen läheisyydestä. Luokkatiloja ja kirjaston työskentelytiloja 

voi varata Outlook-kalenterin avulla. Outlook-kalenterin lisäksi käytössä on 

opiskelijajärjestöjen ylläpitämiä kalenterityyppisiä järjestelmiä eri tilojen varaamiseen. 

 



 

 

Näistä avoimin on Ylioppilastalon kellarin, saunan ja saunakabinetin varauskalenteri, jota 

ylläpitää LTKY (Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta) ja se on 

opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi ulkopuolisten varaajien käytettävissä (LTKY 2018). 

Toinen opiskelijoiden ylläpitämä varauskalenteri on uuden kyykkäkentän Skinnarila 

Gardenin varauskalenteri, jota ylläpitää PoWi (Polytekninen Willimiesklubi ry) ja se on 

julkisesti nähtävillä verkossa (PoWi 2018 -a; PoWi 2018 -b). 

 

LUT:n luokkatiloja ja Skinnarilan saunaa varatessa on käytössä perinteisempi sähköposti- ja 

puhelinvaraus. Toimisto- ja luokkatiloja voi varata toimitilapäälliköltä ja yliopistomestarilta 

Skinnarilan saunaa ja muita tapahtumatiloja. (LUT 2018).  



 

 

4 TILAVARAUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSSUUNNITELMA 

 

Tässä luvussa kokoamme yhteen tietoja tutkituista teorialähteistä ja vastaavista 

järjestelmistä. Käsittelemme toteutettua tilavarausjärjestelmän suunnitelmaa kuudesta eri 

näkökulmasta, jotka ovat rajaus ja painopisteet, vaadittavat toiminnot, käyttäjäryhmät, 

käyttöliittymäelementit, tietoturvaratkaisut ja suunniteltu rakenne. 

 

4.1 Järjestelmän suunnitelman rajaus ja painopisteet 

 

Tässä kappaleessa teemme toteutussuunnitelman tilavarausjärjestelmän toteuttamiselle. 

Suunnitelmassa on rajattu järjestelmä LUT:n käyttöön sopivaksi muun muassa tilojen ja 

niissä olevien varusteiden kannalta. Suunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuudet 

laajentaa järjestelmä sisältämään tiloja muilta organisaatioilta ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi 

suunnittelemme pääosin vain toiminnan kannalta tärkeimpien elementtien toteutusta. 

 

Käytettävyyden osalta suunnitelma painottaa teoriaosiossa mainituista mitattavista 

ominaisuuksista sitovuutta ja tuloksellisuutta. Käyttäjän saadessa tehtyä haluamansa varaus 

haluamalleen ajankohdalle ja ollessaan tyytyväinen suoritukseensa on todennäköistä, että 

hän käyttää tilavarausjärjestelmää uudelleen. Tehokkuus sisältää itseensä opittavuuden ja 

helppokäyttöisyyden, koska ilman näitä ei käyttö todennäköisesti ole tehokasta käyttäjän 

joutuessa miettimään ja opettelemaan tilaravausjärjestelmän käyttöä. Käytettävyydessä tulee 

huomioida kuitenkin muitakin seikkoja kuten visuaalinen yhtenäisyys ja johdonmukaisuus 

(eng. consistency), ja hyvät käytänteet verkkosivujen toteutukselle ja ulkonäölle. 

 

Yhtenäisyys on tärkeä huomioida eri sivujen suunnittelussa. Rosson ja Carroll nostavat esille 

sen, että käyttäjän on helpompi käyttää järjestelmää, jos samanlaiset kohteet ovat sivuilla 

samoissa paikoissa. Tämän lisäksi on käytänteitä kuinka yleisimpiä elementtejä tulisi käyttää 

samoin myös eri järjestelmien välillä. (Rosson & Carroll 2002, s. 127-128). Valituissa 

elementeissä ja niiden ulkonäössä otetaan huomioon näitä yleisesti käytössä olevia 

toteutuksia toistuville elementeille, kuten sivulta paluu painike ja etusivu painike. 

 



 

 

Tietoturvassa painotamme valitun tietoturvaratkaisun tuomaa tietoturvaa verrattuna sen 

vaikutukseen tilavarausjärjestelmän käyttäjäystävällisyyteen. Pyritään etsimään tarvittavan 

tietoturvatason ja käyttäjäystävällisyyden kompromissi painottamalla molempien tärkeyttä.  

Tähän hyödynnetään tietoturvan teoriaosuudessa pohdittuja ajankohtaisia ja hyvin testattuja 

tietoturvastandardeja ja menetelmiä valiten näistä tilavarausjärjestelmään sopivimmat. 

 

4.2 Järjestelmän suunniteltu rakenne 

 

Tilavarausjärjestelmä jaetaan suunnitelmassamme arkkitehtuurisesti Käyttäjä-palvelin (eng. 

client-server) arkkitehtuurimallin mukaisesti palvelimeen ja käyttäjiin, jotka käyttävät 

palvelinta käyttöliittymän kautta. Suosittelemme hallitsemaan käyttöliittymän näkymien ja 

palvelimella olevien tietokannan tietojen välistä yhteyttä Malli-Näkymä-Ohjain (eng. 

Model-View-Controller (MVC)) -mallin avulla. Kuvassa 30 esitellään Käyttäjä-palvelin ja 

MVC mallit yhdistävä korkean tason arkkitehtuurinen rakenne tilavarausjärjestelmästä. 

 

 

Kuva 30. Tilavarausjärjestelmän korkean tason arkkitehtuurinen rakenne esitettynä 

Käyttäjä-Palvelin -arkkitehtuurimallin ja Malli-Näkymä-Ohjain -mallin avulla. Kuva 

pohjautuu MVC-mallin kuvaukseen Bass et al. kirjasta Software Architure in Practice 3. 

painos (Bass et al. 2013, s.227). 

 

Bass et al. mukaan MVC-mallissa käyttäjä näkee näkymän ja hän voi hallita eleillään 

ohjainta, joka vaihtaa käyttäjän syötteen mukaisetsi mallia. Malli ilmoittaa näkymälle 

muutoksesta, ja näkymä muuttuu mallin päivittyneen tiedon perusteella. (Bass et al. 2013 s. 

178, 226-228). Voimme yhdistää MVC-mallin käyttäjä-palvelin malliin, siten että esitämme 

käyttöliittymän käyttäjän ja palvelimen välissä. Voimme ajatella näkymän ja ohjaimen 



 

 

olevan osa käyttöliittymää. Bass et al. mukaan käyttäjä-palvelin mallissa järjestelmän 

käyttäjät käyttävät järjestelmää usein verkkosivun kautta, jolloin verkkoselain on palvelimen 

näkökulmasta käyttäjä, joka yhdistää HTTP-pyynnöillä palvelimeen. Palvelimella sijaitsee 

kaikki järjestelmän tieto, jota käyttäjät pyytävät palvelimelta voidakseen näyttää 

verkkosivun ulkoasun oikealle ihmiskäyttäjälle. (Bass et al. 2013, s. 217-219). 

 

Tilavarausjärjestelmän yhteydessä on välttämätöntä tallentaa tietoja varattavista tiloista ja 

niihin tehdyistä varauksista. Verkkopohjaisen palvelun tietoja voidaan tallentaa palvelimella 

olevaan tietokantaan. Ehdotamme käytettäväksi relaatiotietokantaa tietojen tallentamiseen, 

koska tiloista tallennettavat tiedot ovat ennalta määriteltäviä tietotyypiltään ja pitkälti myös 

sisällöltään. Liitteessä 3 on esitelty tilavarausjärjestelmän tilat ja käyttäjät varastoivan 

tietokannan ER-kaavio (eng. Entity-Relationsip diagram). ER-kaaviosta nähdään eri 

entiteetit ja niiden väliset suhteen, entiteettien attribuutit ja suhdeattribuutit.  

 

Tilavarausjärjestelmän käyttöliittymä on verkkoselainpohjainen käyttöliittymä. 

Käyttöliittymään valittuja elementtejä käsitellään tarkemmin luvussa 4.5 Valitut 

käyttöliittymäelementit. 

 

4.3 Tilavarausjärjestelmältä vaadittavat toiminnot 

 

Tilavarausjärjestelmässä tulee voida suorittaa tarvittavat toiminnot, jotta järjestelmä 

mahdollistaa käyttäjien käyttää sitä vaadittuihin toimenpiteisiin ja vastaavasti ylläpitäjien on 

voitata ylläpitää järjestelmää ja tietoja huoneista. Liitteessä 1 esittelemme taulukoituna 

tilavarausjärjestelmässä vaaditut toiminnot yleisellä tasolla. Taulukossa ei ole eriteltynä ei-

toiminnallisia ominaisuuksia eikä taulukko vastaa tarkkuudeltaan tilavarausjärjestelmän 

vaatimusmäärittelyn vaatimuksia. Jokainen käyttäjä ei voi tehdä jokaista toimintoa, koska 

eri käyttäjillä on erilaisia tarpeita ja oikeuksia.  

 

4.4 Tilavarausjärjestelmän eri käyttäjäryhmät 

Tilavarausjärjestelmässä on eri rooleja eri käyttäjäryhmille. Käyttäjäryhmät jakavat käyttäjiä 

sen mukaan lisääkö käyttäjä tiloja järjestelmään, varaako hän tiloja järjestelmästä, onko hän 

valvovassa roolissa ja onko hän jonkin organisaation alaisuudessa vai yksityishenkilö. 



 

 

Käyttäjäryhmät ovat vieraskäyttäjä, peruskäyttäjä, organisaation ylläpitäjä, 

järjestelmäylläpitäjä. Tämän lisäksi järjestelmän toiminnan ja tietoturvan kannalta tarvitaan 

tietoturvavastaava ja järjestelmänvalvoja. Näistä ryhmistä kolme ensimmäistä käyttävät 

järjestelmästä vain sen verkkosivua ja loput ryhmät järjestelmän muita osia kuten 

tietokantaa. Tämä jako rajaa käyttäjäryhmät sen mukaan minkä järjestelmän osan tietoja 

heillä on oikeus katsoa tai hallinnoida. Tämän lisäksi vierailija, peruskäyttäjä ja 

organisaation ylläpitäjä ovat tilavarausjärjestelmän näkökulmasta rajattu toisistaan erillisiksi 

heidän käyttäjätunnuksilleen jaettujen oikeuksien mukaan. 

 

Käyttäjäryhmät eivät ole täysin toisistaan erillisiä, vaan osa käyttäjäryhmistä täydentää 

toisen ryhmän oikeuksia ja toiminnallisuuksia. Millään ryhmällä ei kuitenkaan ole kaikkien 

muiden ryhmien oikeuksia, jolloin ei ole yksittäistä käyttäjää eikä käyttäjäryhmää, jolla olisi 

pääsyy kaikkeen dataan ja mahdollisuus hallinnoida kaikkia järjestelmän toimintoja. Sama 

henkilö voi olla eri aikaan eri ryhmissä ja hänen ryhmänsä voi muuttua esimerkiksi sen 

mukaan onko hän kirjautuneena sisään käyttäjätunnukselle vai ei. 

 

Vieraskäyttäjät ovat käyttäjiä, jotka käyttävät tilavarausjärjestelmää tunnistautumattomana. 

He pystyvät selaamaan tiloja organisaatiohierarkiasta, rajoittamaan näkyviä tiloja, 

esikatselemaan tiloja tilojen omilta sivuilta. Tilavarausjärjestelmän käyttäjän oikeudet 

rajataan vieraskäyttäjän oikeuksiin, kunnes hän tunnistautuu järjestelmään. Tämän takia 

vieraskäyttäjän on luonnollisesti pystyttävä kirjautumaan sisään jo luodulle 

käyttäjätunnukselle ja rekisteröitymään uutena käyttäjänä. 

 

Peruskäyttäjiä ovat kaikki ne käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet sisään tilavarausjärjestelmään 

ja heillä on oikeus varata tiloja järjestelmän verkkosivun kautta. He pystyvät tekemään 

kaikki vieraskäyttäjän oikeuksilla tehtävät toiminnot pois lukien uuden käyttäjän 

rekisteröitymisen ja sisäänkirjautumisen, mutta sen sijaan he voivat kirjautua ulos omalta 

käyttäjältään. Vierailijoiden toimintojen lisäksi peruskäyttäjällä on oikeus varata tila, 

tarkastella omia varauksiaan, perua varaus, arvioida tila sekä sanallisesti että numeerisesti 

varauksen vahvistuksen jälkeen. Peruskäyttäjällä on mahdollisuus tarkastella ja muokata 

omia tietojaan sekä tarkastella varaushistoriaa. Tilavaraajalle eli peruskäyttäjälle 

suunnattujen toimintojen lisäksi tilavarausjärjestelmässä on toimintoja tilojen ja varausten 



 

 

hallinointiin ylläpitokäyttäjille (eng. admin user). Ylläpitokäyttäjät jakautuvat kahteen 

ryhmään organisaatio- ja järjestelmäylläpitäjiksi. 

 

Organisaatioylläpitäjä on aina jonkin organisaation kuten LUT:n alaisuudessa toimiva 

henkilö. Hän voi tehdä hallinnointitoimintoja järjestelmän verkkosivun kautta. Tällaisia 

toimintoja ovat uuden tilan lisääminen palveluun sekä tämän tilan ja muiden samaan 

organisaatioon kuuluvien tilojen tietojen lisääminen ja muokkaaminen. Tilan tietoja voi 

muokata sellainen organisaatioylläpitäjä, joka kuuluu samaan organisaatioon kuin tilan 

lisännyt käyttäjä. Kaikki organisaatioylläpitäjien oikeudet muokkauksiin, lisäyksiin ja 

poistoihin on rajoitettu hänen oman organisaationsa tiloihin ja niitä koskeviin varauksiin ja 

tietoihin. Organisaatioylläpitäjä voi tarvittaessa muokata tai poistaa tilaan tehdyn varauksen. 

 

Toinen ylläpitäjäryhmä koostuu järjestelmäylläpitäjistä. Järjestelmäylläpitäjät hallinnoivat 

tietokantaa ja ovat ainoa ryhmä, joilla on pääsy tilojen, varausten ja käyttäjien tietoja 

sisältävään tietokantaan ja järjestelmän datasta tehtyihin varmuuskopioihin. Varmuuskopiot 

ja tietokannassa yksilöivät käyttäjätiedot on kuitenkin salattu symmetrisellä salauksella, 

jolloin selkokielisen tiedon saaminen vaatii salausavaimen. Järjestelmänylläpitäjällä ei ole 

oikeutta näihin salausavaimiin. Järjestelmän tietojen hallinnoinnin lisäksi 

järjestelmänylläpitäjät voivat tarkastella järjestelmän lokitiedostoja. Tällä käyttäjäryhmällä 

ei ole kuitenkaan oikeutta muokata tai poistaa näitä lokitietoja. 

 

Tilavarausjärjestelmän tietoturvavastaava on vastuussa salaukseen käytetyistä avaimista. 

Hänellä ei ole kuitenkaan pääsyä tai oikeutta dataan, joka on salattu käyttäen edellä 

mainittuja avaimia. Tietoturvavastaavalla on oikeus lokitiedostojen lukuun. Hän voi antaa 

oikeudet niiden tarvittavaan valvottuun poistamiseen ja arkistointiin. Luottamus 

järjestelmän datasta on jaettu tietoturvavastaavan ja järjestelmänylläpitäjien välille. 

Yksittäinen käyttäjäryhmä ei pääse käsiksi arkaluontoiseen tai luottamukselliseen tietoon. 

 

4.5 Valitut käyttöliittymäelementit  

 

Tilavarausjärjestelmän käyttöliittymään valittiin elementtejä luvussa 3 käsitellyistä 

vastaavista järjestelmistä. Osa elementeistä toimii sellaisenaan, osaa muokataan paremmin 

toimivaksi ja joidenkin elementtien yhteensovittamiseksi tarvitaan omia ei muista 



 

 

järjestelmistä sellaisenaan löytyviä elementtejä. Elementit valittiin siten, että jokaisen olisi 

intuitiivinen käyttää ja edistäisi tilavaraajan tilavaraamisprosessia antamalla 

lisäinformaatiota tilasta tai helpottamalla tilojen löytämistä rajauksen avulla. 

Käyttöliittymäelementit käsitellään järjestyksessä tilavarausprosessin mukaisesti tilan 

lisääminen, tilan hakeminen ja tilan varaaminen. Liitteessä 4 esitellään 

tilavarausjärjestelmän pääsivujen käyttöliittymistä Balsamiq-ohjelmalla tehdyt 

käyttöliittymäprototyypit. Koska tilavarausjärjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti LUT:n 

käyttöön, on prototyyppien värityksessä ja ulkoasussa huomioitu LUT:n verkkosivujen 

(www.lut.fi) väriteemaa ja yksittäisten sivujen rakennetta. 

 

4.5.1 Tilan lisääminen ja tilan tiedot 

 

Tutkituista vastaavista järjestelmistä Airbnb on ainoa, johon yksityishenkilöt voivat lisätä 

tilojaan. Tästä syystä hyödynnämme Airbnb:n elementtejä pohjana tilan lisäämiselle. LUT:n 

tilat eivät ole majoittumista varten, joten kaikkia lisättäviä tietoja emme Airbnb:ltä tarvitse. 

Lisäksi hyödynnämme muissa järjestelmissä näkyviä esittelytietoja tiloista, siihen että 

mahdollistamme niistä hyödyllisimpien lisäämisen meidän järjestelmäämme. Tilaa 

lisättäessä tilavarausjärjestelmään osan tilatiedoista lisääminen on pakollista ja osan 

vapaaehtoista. Taulukossa 1 on esitetty pakolliset tilatiedot ja minkä vastaavan järjestelmän 

toteutusta suunnitelmassa hyödynnettiin. 

 

Taulukko 1. Pakolliset tilatiedot tilavarausjärjestelmään lisättävälle tilalle. 

Tilatieto Vastaava järjestelmä 

Kiinteistön osoite Airbnb 

Tilan nimi Airbnb 

Erillisten huoneiden lukumäärä Airbnb 

Kokonaispinta-ala Airbnb 

Tilan tyypit Venuu 

Varauksen hinta Airbnb 

Tilan oletus istuinasettelu HUONE 

Henkilömäärä asettelussa HUONE 

Kuvat HUONE 



 

 

Tilalle voi pakollisten tietojen lisäksi määritellä vapaaehtoisina tietoina taulukossa 2 esitetyt 

tilatiedot. Taulukossa 2 on tilatiedon lisäksi esitetty vastaava järjestelmä, jonka pohjalta 

tilatieto on päädytty ottamaan mukaan ja jonka toteutusta on hyödynnetty 

tilavarausjärjestelmän toteutussuunnitelmassa. Riveillä, joissa on useampi kuin yksi 

vastaava järjestelmä on hyödynnetty jokaisen luetellun järjestelmän toteutusta ja kohdissa, 

joissa on ”-”-merkki ovat hyödyllisiä tilatietoja, mutta niitä ei ole sellaisenaan käytetty 

tutkituissa vastaavissa. Airbnb:n toteutusta on tämän lisäksi hyödynnetty käyttöliittymän 

suunnittelussa. 

 

Taulukko 2. Vapaaehtoiset tilatiedot tilavarausjärjestelmään lisättävälle tilalle. 

Tilatieto Vastaava järjestelmä 

Erillisten huoneiden pinta-alat Venuu 

Tilan vaihtoehtoiset istuinasettelut HUONE 

Henkilömäärä vaihtoehtoisissa  

istuinasetteluissa 

HUONE 

Lisäkuvat HUONE ja Venuu 

Kuvaus Airbnb, HUONE ja Venuu 

Varusteet Aalto Space, Airbnb ja Venuu 

Huoneen numero - 

Videoesittely Venuu 

3D-tilaesittely Venuu 

Käyttöä rajoittavat tekijät Airbnb 

Piilossa lisääminen Airbnb 

Varauksen vahvistaminen Airbnb 

Varausajankohdan rajoittaminen Airbnb 

Joustava hinnoittelu ajankohdasta 

riippuen 

Airbnb ja Venuu 

Sijainti kartalla Airbnb ja Venuu 

Sisätilakartta Aalto Space (mobiiliversio) 

Koordinaatit - 

Muut yhdistettävät palvelut HUONE 

 



 

 

Lisättyään tilan tilavarausjärjestelmään on organisaatioylläpitäjän mahdollista julkaista tila 

tai muokata tilan tietoja. Organisaatioylläpitäjän on mahdollista muokata oman 

organisaationsa tilojen tilatietoja Muokkaa tilaa -sivulta myös myöhemmin. Tälle sivulle 

hän voi siirtyä yläpalkin Hallinnoi tiloja -sivulta valitsemalla muokattavan tilan tai kunkin 

tilan tilatiedotsivulta valitsemalla muokkaa tilatietoja. Nämä vaihtoehdot ovat näkyvillä vai 

tilan organisaatioylläpitäjäkäyttäjille. Tilaa lisättäessä tilatietojen lisääminen on jaettu 

kahteen eri välilehteen, jotka ovat Perustiedot ja Lisätiedot. Tilatietojen lisäämissivun 

Perustiedot-välilehti on nähtävissä liitteessä 4. 

 

4.5.2 Tilan hakeminen ja esikatselu 

 

Tilavaraajan etsiessä tilaa hän voi kirjoittaa hakusanan tilahaun hakukenttään tai rajata hakua 

liitteessä 4 olevassa käyttöliittymäprototyypissä näkyvien perusrajaukset ja lisärajaukset -

välilehtien rajaustoimintojen avulla. Rajausta on mahdollista tehdä lähes kaikesta tilan 

ylläpitäjän lisäämistä tiedoista, kuten hinnan, henkilömäärän, sijainnin ja tilatyypin mukaan. 

Käyttäjälle haun ja sen rajauksen tulos näytetään hakutuloksetsivulla. Taulukossa 3 

esitellään haun rajauselementeissä ja hakutuloksetsivulla hyödynnetyt elementit. Taulukossa 

3 on käytetyn elementin lisäksi esitetty vastaava järjestelmä, jonka pohjalta 

käyttöliittymäelementti on päädytty ottamaan mukaan. 

 

Taulukko 3. Tilahaussa ja haunrajaukseen valitut käyttöliittymäelementit. 

Elementti Vastaava järjestelmä 

Hakutuloksissa vaihtuva kuva Venuu 

Organisaation tilojen listaus Aalto Space 

Haun rajoittimet Airbnb ja Venuu 

Hakukenttä Airbnb 

Karttahaku Airbnb ja Venuu 

Hakutuloksen järjestäminen Venuu 

 

Tilasta näytettävät tiedot ovat luonnollisesti niitä tietoja, joita tilan ylläpitäjä on tilastaan 

lisännyt, joten jokaisella sivulla ei kaikkia tietoja ole nähtävissä. Taulukossa 4 on esitettynä 

käyttöliittymäelementit, joiden avulla tilatiedot esitetään tilavaraajalle tilatiedotsivulla. 



 

 

Taulukoista taulukko 1 ja taulukko 2 on nähtävissä tilatiedot, jotka taulukon 4 elementtien 

avulla esitetään. Liitteestä 4 on nähtävissä kuinka eri tilatiedot sijoittuvat eri elementteihin 

suunnitellussa käyttöliittymäprototyypissä. 

 

Taulukko 4. Tilatietosivulle valitut käyttöliittymäelementit. 

Elementti Vastaava järjestelmä 

Varauskalenteri Venuu 

Tilan kuvat HUONE 

Perustiedot Venuu 

Kuvaus Airbnb 

Varusteet Venuu ja Airbnb 

Lisäesittelyt Venuu 

Sisä- ja ulkokartat Aalto Space ja Venuu 

Istuinasettelut ja henkilömäärä HUONE 

Lisäpalvelut HUONE 

Käyttäjän kommentti tilasta ja arvio tilasta Airbnb ja Venuu 

 

4.5.3 Tilan varaaminen ja tilan arvioiminen 

 

Käyttäjä voi tehdä tilavarauksen painamalla tee varauspyyntö –painiketta. Tällöin hänet 

ohjataan tilavaraussivulle, josta hän voi tehdä varauspyynnön. Mikäli tilalla on varauksen 

vahvistaminen -asetus päällä, tulee tilanylläpitäjän vahvistaa varaus erikseen, jos asetusta ei 

ole päällä vahvistetaan varaus automaattisesti. Varauksen yhteydessä käyttäjältä pyydetään 

varaukseen liittyen etunimi, sukunimi, henkilömäärä, varauksen aloitus- ja lopetusajankohta, 

ja puhelinnumero. Tiedot täytetään tilavaraukseen automaattisesti käyttäjätietojen ja 

tilahaun perusteella. Käyttäjän on itse syötettävä puhelinnumero, mikäli hän ei ole aiemmin 

varmentanut puhelinnumeroaan tilavarausjärjestelmään. Vaikka tiedot täytetään 

automaattisesti, on käyttäjän mahdollista muokata näitä tietoja varausta tehdessään. 

Varauspyynnön lähetys vahvistetaan vahvista varauspyyntö -painikkeesta. 

 

Varauksen yhteydessä käyttäjä voi valita lisäpalveluita niissä tilanteissa, joissa tilan 

ylläpitäjä on lisännyt mahdollisuuden valita lisäpalveluita. Taulukossa 5 on esiteltynä 



 

 

lisäpalvelut, joita tilavarauksen yhteydessä voidaan tarjota. Taulukossa on esitetty vastaava 

tilavarausjärjestelmä, jonka toteutusta on hyödynnetty lisäpalvelua suunniteltaessa.  

 

Taulukko 5. Tilavarauksen yhteyteen lisättävät lisäpalvelu mahdollisuudet. [1] (Uber 2015; 

Venuu 2015). 

Lisäpalvelu Vastaava järjestelmä 

Ruoka- ja juomatarjoilut HUONE 

Kahvitarjoilu HUONE 

Viihde-esitys HUONE 

Virkistystoiminta Venuu 

Vastaanotto HUONE 

Kuljetuspalvelu Venuu [1] 

Majoituspalvelu Airbnb 

Muu lisäpalvelu HUONE, Venuu 

 

Mikäli kohtaan muu lisäpalvelu tulee useita kertoja samanlainen lisäpalvelu, voidaan 

tällainen muuttaa omaksi lisäpalveluksekseen. Lisäpalvelun hinnoittelu on tapauskohtaisesti 

mahdollista yhdistää tilavarauksen maksuun. Vaihtoehtoisesti lisäpalvelu tilataan 

tilavarauksen yhteydessä ja siitä laskutetaan lisäpalvelun palveluntarjoajan toimesta 

erikseen. Tilan ylläpitäjän tulee erikseen ilmoittaa lisäpalvelun yhteydessä käyttäjälle, 

kumpaa hinnoittelutapaa lisäpalvelussa noudatetaan. 

 

Käyttäjä voi arvioida tilan tilavarauksen alkamisajankohdan jälkeen, jos hän on tehnyt 

varauksen kyseiseen tilaan ja maksanut varauksen. Käyttäjä voi muokata arviotaan 

jälkikäteen. Sama käyttäjä voi arvioida saman tilan jokaisen varauksen yhteydessä, koska 

käyttäjä arvioi sekä kokemustaan että tilaa voi eri varauskerroilla olla eri tavoin onnistuneita 

kokemuksia, vaikka tila pysyisi samana. Lisäksi tilat voivat muuttua, jolloin on hyödyllistä 

olla mahdollisuus arvioida tila muutoksen jälkeen tapahtuneen tilavarauksenyhteydessä. 

Arvioinnin yhteydessä käyttäjän on mahdollista antaa sanallinen kommentti tilasta, joka 

esitetään tilatiedotsivulla anonyymisti ja kommentin yhteydessä näytetään käyttäjän antama 

arvio tilasta. 

 



 

 

Käyttäjän on mahdollista arvioida lisäpalvelu erikseen, mutta vain ne lisäpalvelut, joita 

käyttäjä on tilavarauksen yhteydessä valinnut ja maksanut tilavarausjärjestelmän kautta. 

Erikseen laskutettavia lisäpalveluita ei voi arvioida tilavarausjärjestelmän kautta. 

 

Tilan tai lisäpalvelun arvioiminen ja kommentin kirjoittaminen ovat käyttäjälle täysin 

vapaaehtoisia toimintoja eikä niitä vaadita tilavarauksen yhteydessä. Niistä ei anneta 

käyttäjälle minkäänlaisia etuuksia tai sanktioita tilavarausjärjestelmään. 

 

4.6 Valitut tietoturvaratkaisut 

 

Tässä luvussa käydään läpi teorialukujen pohjalta valitut tilavarausjärjestelmän 

tietoturvaratkaisut ja tietoturvaa lisäävät elementit. Teorialukujen lisäksi, valintojen pohjalla 

on käytetty omaa pohdintaa. Tämän luvun sisältö voidaan löytää tiivistettynä taulukkoon 

liitteestä 2. Taulukossa on eritelty ongelmat, niihin liittyvät ratkaisut ja ratkaisuun 

kohdistuva käyttäjäryhmä. 

 

Liitteessä 6 on tietovirtakaaviot rekisteröitymis-, kirjautumis- ja tilanvaraamismoduuleista. 

Nämä kaaviot kuvaavat suunniteltua tiedonkulkua eri tilavarausjärjestelmän komponenttien 

välillä. Kaavioiden tarkoitus on olla apuna pohdittaessa järjestelmän tallentamaa tiedon ja 

sen siirtymisen tietoturvaa eri komponenttien välillä. Eri datan värikoodeilla pyritään 

luokittelemaan tiedon tietoturvakriittisyyttä eli mikä on tiedon riskiluokitus sen 

vaarantuessa. Tiedonkulkua kuvaavissa kaavioissa on myös nähtävissä siirron aikana 

käytetyt salausprotokollat ja datan suunnitellut sijainnit järjestelmän rakenteessa. Kaaviosta 

on nähtävissä suunniteltu lokitietojen kerääminen, joita ei käsitellä tarkemmin tässä osiossa. 

Näissä kaaviossa käytetyt merkintöjen selitteet löytyvät liitteestä 5. 

 

4.6.1 Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

 

Tilavarausjärjestelmässämme käytämme ensimmäisenä tunnistautumisvaiheena käyttäjän 

tiedossa olevaa salaisuutta, salasanaa. Käyttäjän fyysisen ominaisuuden käyttäminen toisena 

tunnistautumisasteena on poistettu pohdinnasta, johtuen vaikeasta implementaatiosta, 



 

 

mahdollisista käyttäjäystävällisyyttä rajoittavista tekijöistä ja sen tarpeettomuudesta 

kyseiselle verkkopalvelulle. 

 

Suunniteltu tilavarausjärjestelmä mahdollistaa polettipohjaisen autentikaatiosovelluksen 

käyttämisen kaksivaiheisessa tunnistautumisessa ja pakottaa toisen asteen tunnistautumisen 

tekstiviestillä tai sähköpostilla ainoastaan, kun käyttäjä kirjautuu eri laitteesta ja verkosta. 

Toisen asteen tunnistautumisen pakottaminen ei mielestämme tuota käyttäjälle suurta 

menetystä käyttökokemuksessa, koska käyttäjät hyvin harvoin kirjautuvat uudelta päätteeltä 

tai verkosta ja pakotettu toinen aste lisää käyttäjätilien tietoturvaa merkittävästi. 

 

Tilavarausjärjestelmän kehittäjiltä ja ylläpitäjiltä vaaditaan aina kaksivaiheinen 

tunnistautuminen. Välttääksemme teoriaosuuden luvussa 2.5.3 kaksivaiheinen 

tunnistautuminen pohdittujen muiden menetelmien ongelmien, kuten SMS-kaappauksen ja 

sähköpostipalveluiden eroavien tietoturvatasojen vuoksi, suosittelemme näiden 

käyttäjäryhmien käyttävän mobiilipohjaista polettitunnistautumista. Tällainen 

tunnistautumismenettely on tärkeää, koska näillä käyttäjäryhmillä on korkeampia oikeuksia 

järjestelmään, joiden avulla mahdollinen hyökkääjä voi vaarantaa käyttäjätilin lisäksi osan 

järjestelmästä. 

 

4.6.2 CAPTCHA toteutus 

 

Automatisoinnin estäminen CAPTCHA-haasteilla on vaikeutunut merkittävästi 

neuroverkkojen ja OCR-tekniikoiden kehittyessä. Tämän takia voidaan sanoa, kuten omien 

salausalgoritmien keksimisestä, ei ole järkevää keksiä omia CAPTCHA-haasteita, koska on 

olemassa parempia, jo valmiiksi testattuja ratkaisuja. Valitsimme tietoturvallisuuden ja 

käyttäjäystävällisuuden perusteella Googlen tarjoaman reCAPTCHA-palvelun. 

ReCAPTCHA tarjoaa dynaamisesti vaikeusastetta muuttuvan ratkaisun automatisointia 

vastaan (Google n.d.). Meidän käyttötarkoitukseen tämä ominaisuus on hyödyllisin. Uusin 

julkaisu reCAPTCHAsta on v2 ja v3 on ilmestynyt beta-versiona. V2 mahdollistaa eri 

käyttäjien luokittelun pyynnön alkuperän perusteella hyödyntäen muun muassa IP-osoitetta, 

laitetta ja evästeitä. Tämän seurauksena luotettavat käyttäjät joutuvat klikkaamaan vain I’m 

not a robot-painiketta, joka on nähtävissä kuvassa 31. Ei luotettaville pyynnöille esitetään 

vaikeampi CAPTCHA-haaste. 



 

 

 

Kuva 31. Testisivuston Googlen No CAPTCHA reCAPTCHA -haaste. 

 

Googlen reCAPTCHAn skaalautuva vaikeustaso, rajoittaa mahdollista ratkaisunopeutta. 

Vaikeimmissa CAPTCHA-haasteissa, käyttäjä pakotetaan odottamaan kuvien ilmestyminen 

klikkauksen jälkeen, ja riippuen arvioidusta luottamusarvosta, käyttäjä voi joutua 

ratkaisemaan useamman haasteen. Testasimme reCAPTCHA-haastetta tekemällämme 

testiverkkosivustolla, ensin Mozilla Firefox -selaimella ja omasta verkosta ja tämän jälkeen 

TOR-selaimen (The Onion Router) kautta käyttäen välityspalvelinverkkoa (eng. 

proxychain).  Omasta verkosta vieraillessamme, jouduimme täyttämään No CAPTCHA 

reCAPTCHAn eli klikkaamaan kuvassa 31 näkyvää I’m not a robot -painiketta, kun taas 

TOR-verkon kautta jouduimme suorittamaan neljä vaikeaa kuvantunnistushaastetta, joista 

ensimmäinen on nähtävissä kuvassa 32. 

 

 

Kuva 32. Testisivuston Googlen reCAPTCHA v2 -kuvahaaste. 



 

 

Käyttäjien erilainen luottamusluokittelu on hyvä tapa ylläpitää vahvaa tietoturvaa ja 

pitämällä palvelu silti käyttäjäystävällisenä. Hyökkääjät käyttävät yleisesti 

välityspalvelimia, välityspalvelinverkkoja tai virtuaalisia yksityisverkkoja (eng. Virtual 

Private Network (VPN)) suojatakseen anonymiteettinsa tai vain kiertääkseen IP-pohjaiset 

suodatukset ja palvelimen asettamat IP-estot. Googlen luottamusluokittelu rajoittaa sekä 

mahdollisia automaattisia hyökkäyksiä että haitallisia käyttäjiä, vaikuttamatta normaalien 

käyttäjien käyttökokemukseen. Tosin oletuksella, että käyttäjä on haitallinen hänen 

käyttäessään anonymiteettia suojaavia palveluita. 

 

Googlen tarjoama reCAPTCHA-palvelu kehittyy jatkuvasti. ReCAPTCHAv2 palvelun 

kuvahaasteet käyttävät laajaa datasettiä, oletettavasti Google Maps -palvelun 

kuvakaappauksia. Käytettävän datasetin ollessa näin laaja, ei CAPTCHA-haasteiden 

kierrätystä juuri tapahdu. Yleisesti näissä reCAPTCHAv2:n kuvahaasteissa tulee käyttäjän 

tunnistaa tietyt reaalimaailman objektit annetuista kuvista. Esimerkiksi tällä hetkellä 

Googlen reCAPTCHAv2 vaikeimmissa kuvatehtävissä tulee tunnistaa ajoneuvoja ja 

kauppoja annettujen kuvien joukosta, ja hieman helpommissa haasteista käyttäjän tulee 

valita kuvan ruudut, jotka ovat osaa haluttua objektia esimerkiksi liikennemerkkiä. 

Hyökkääjien objektien tunnistamiseen luodut neuroverkot eivät myöskään ole 

reCAPTCHAlle suuri ongelma, sillä Google päivittää haasteiden datasettejä vaihtamalla 

tunnistettavia objekteja ja käytettäviä datasettejä usein. 

 

Vaikeiden reCAPTCHA-haasteiden aikarajoitteisuus näkyy myös hyökkääjien käyttämissä 

ratkaisupalveluissa. ReCAPTCHA-haasteen odotettava ratkaisu aika on 2Captcha 

palvelussa 66 sekuntia verrattuna normaalin CAPTCHAn 16 sekuntiin (2Captcha 2018 -b). 

Skaalautuva aikakompleksisuus on mielestämme nykyaikaisen CAPTCHAn perusta. 

Vaikkakin hyökkääjä pystyisi ratkaisemaan CAPTCHAn täysin automaattisesti, 

aikakompleksisuus rajoittaa mahdollisen hyökkäyksen volyymia huomattavasti. 

 

Tilavarausjärjestelmään CAPTCHA-haasteita asetetaan kirjautumiseen, rekisteröitymiseen 

ja muihin kohteisiin, jossa käyttäjä voi automatisoiduilla pyynnöillä vaikuttaa järjestelmän 

tietoturvallisuuteen. 

  



 

 

4.6.3 Käyttäjätiedot 

 

Salasana vaatimuksissa päätimme mukailla NIST:n standardisoimia suosituksia. NIST:n 

mukaan käyttäjältä vaaditaan vähintään 8 merkkiä pitkä salasana ilman vaatimuksia 

merkkiavaruudessa (NIST 2017, s.13-14). Mielestämme 8 merkin vähimmäispituusvaatimus 

on riittävä normaaleille käyttäjille. Kuitenkin järjestelmänvalvojilta ja toimijoilta, joilla on 

järjestelmään enemmän oikeuksia, vaaditaan 10 merkin salasanan pituus. Salasanan 

maksimi pituutta tulee rajoittaa, sillä raskaita tiivistealgoritmeja käyttäviä 

rekisteröitymisjärjestelmiä vastaan voidaan suorittaa palvelunestohyökkäyksiä tämän 

mahdollisen hyökkäysvektorin kautta (Django 2013). NIST suosittelee sallimaan vähintään 

64-merkkiset salasanat ja OWASP:n mukaan maksimi pituus tulisi rajoittaa noin 160 

merkkiin (NIST 2017, s.13-14; OWASP 2018 -b). Maksimipituus on järkevä siis määrittää 

tältä väliltä. Päätimme alustavaksi salasanan pituusrajoitukseksi 8-100 merkkiä. 

 

Pituusrajoitteiden lisäksi salasanan salaisuutta pyritään edistämään mustalistaamalla 

pituusvaatimukset täyttävät yleisesti tiedetyt salasanat (NIST 2017, s.13-14). Käyttäjän ei 

anneta käyttää salasanaa, joka on yleisessä tietoudessa. Yleisten salasanojen lisäksi käyttäjän 

ei sallita käyttävän tilavarausjärjestelmäpalvelun nimeä tai käyttäjän antamat muita tietoja, 

esimerkiksi käyttäjän nimeä tai sähköpostiosoitetta, osana salasanaa. 

 

Teoriaosuudessa mainittujen tutkimusten ja pohdinnan pohjalta päätimme, että 

tilavarausjärjestelmämme rekisteröitymismoduuli käyttää salasananvahvuusmittaria 

käyttäjän salasanan luonnin tukena. Visuaalisesti mittarimme opastaa käyttäjää salasanan 

vahvuuden mukaan vaihtaen täyttöväriä ja värjättävien palkkien määrää. Täyttöväri vaihtuu 

hyvin yleisesti käytetyn, puna-kelta-vihreä -väriskaalan mukaan. Vihreä indikoiden vahvaa 

salasanaa ja punainen hyvin heikkoa. Mittarimme myös ilmaisee salasanan vahvuuden 

tekstimuodossa, lisäten myös salasanan vahvuuden parantamisehdotuksen. Käyttäjän 

antaman salasanan vahvuusmittari laskee annetun merkkijonon pituudesta ja sen sisältämistä 

merkeistä ottaen huomioon mahdolliset relaatiot käyttäjän muun syöttämän datan kanssa ja 

verraten merkkijonoa yleisesti tunnettuihin heikkoihin salasanoihin. 

 

Käyttäjätietojen eheyttä edistäen, vaikuttamatta yleiseen käytettävyyteen, päätimme että 

yleisesti tunnetut tilapäiset sähköpostiosoitteet mustalistataan eli niiden käyttö estetään 



 

 

rekisteröitymisvaiheessa. Tilavarausjärjestelmän tietoturvakriittisyys ei ylitä tarpeen rajaa, 

jolloin valkolistaus olisi paras vaihtoehto tähän suodatukseen. Vaikka valkolistaus on 

parempi keino oikeellisen sähköpostin varmistamiseen, vaikuttaa se liian negatiivisesti 

käytettävyyteen. Oletamme, että tiloja varaavat toimijat voivat käyttää yritysten omia 

sähköpostiosoitteita, joiden valkolistaaminen on käytännössä mahdotonta. Kolmannen 

osapuolen palveluiden käyttäminen tilapäisten sähköpostien suodatukseen ei mielestämme 

ole tarpeellista samoin perustein. Niiden käyttäminen tuo luottamusongelmia ja 

mahdollisesti viivettä rekisteröitymisessä. Sähköpostin varmistaminen 

tilavarausjärjestelmässämme tapahtuu perinteisellä varmistusviestin tunnisteella. 

Varmistustunniste on vähintään 6 merkkiä pitkä merkkijono, joka generoidaan 

kryptografisesti hyväksytyllä satunnaisfunktiolla (NIST 2015). 

 

Päätimme, että käyttäjän pitää viimeistää tilanvarausvaiheessa vahvistaa antamansa 

puhelinnumero. Puhelinnumeron varmistus tapahtuu samalla tavalla kuin sähköpostin, 

käytettävä media vain vaihtuu tekstiviestiin. Käyttäjän antama puhelinnumeron oikeellisuus 

tarkastetaan sen suuntanumerosta verraten sitä käyttäjän verkkopyyntöjen lähteeseen. Myös 

tunnetut tekstiviestin vastaanottopalveluiden numerot mustalistataan. Puhelinnumerot ja 

sähköpostiosoitteet yksilöidään, tarkoittaen ettei kaksi eri käyttäjää voi käyttää samoja 

tietoja.  

 

4.6.4 Datavarastointi 

 

Päätimme salasanatiivistealgoritmiksemme PBKDF2 (Password-Based Key Derivation 

Function 2) sen suositusten takia. NIST, NakedSecurity, OWASP ja salasana tiivisteiden 

murtamispalvelu Crackstation suosittelivat tätä algoritmia yhtenä parhaista salasanatiiviste 

algoritmeista tällä hetkellä (NIST 2017 s.15; OWASP 2018 –b; Crackstation 2018, Naked 

security 2013). Toimiakseen PBKDF2 tarvitsee pseudosatunnaisen funktion (eng. pseudo 

random function, (PRF)), jota käytetään salasanaan monta kertaa iterointien aikana. 

PBKDF2:n heikkous on sen muistikeveys, joten valitsimme suositusten perusteella yleisesti 

käytetyn SHA1 sijasta SHA512 (Secure Hash Algorithm 512) tiivistefunktion, koska se lisää 

tiivisteen laskemisessa muistin käyttöä vaikeuttaen tiivisteiden rinnakkaista murtamista 

(Openwall 2012). 

 



 

 

Tiivistefunktiolle annetaan salasanaa tiivistäessä kryptografisesti satunnainen suola. Suola 

siis generoidaan siihen suositellun satunnaisfunktion avulla. Eri sivustot tarjoavat eri pituisia 

suosituksia suolamerkkijonon pituudelle (NIST 2017 s.15; OWASP 2018 -b; Naked security 

2013). Kuitenkin suurin osa palveluista suositteli pitkää suolaa, vähintään PRF:n tulosteen 

pituuden verran, joten meidän tapauksessamme käytettävän suolan tulee olla vähintään 512 

bittiä eli 64 tavua. 

 

PBKDF2 mahdollistaa sen laskennallisen raskauden säätämisen raskaus-attribuutilla. Tämä 

attribuutti määrittelee kuinka monta iteraatiota funktio suorittaa annetulle syötteelle, täten 

säätäen laskennallista raskautta. Suositeltavat iteraatiokerrat vaihtelevat välillä 10 000+ 

(NIST) – 40 000+ (NakedSecurity) ja OWASP:n mukaan se pitäisi määrittää niin korkeaksi 

kuin käytettävä laitteisto ja käyttäjäystävällisyys sen sallii (NIST 2017, s.15; OWASP 2018 

–b; Naked security 2013). Päätimme, että alustavasti tulisi pyrkiä yli 40 000 iteraatioon, 

mutta alentaa tai korottaa määrää, riippuen sen raskaudesta käytettävällä 

kirjautumispalvelimella. Korkeammat oikeudet järjestelmään omaavien käyttäjien salasanat 

tiivistettäisiin reilusti korkeammalla iteraatioiden määrällä. 

 

Vahvan salasanatiivistefunktion ja kryptografisen satunnaisen suolauksen ohella, päätimme 

että salasanoihin lisätään staattinen, kryptografisesti vahva suola, joka tallennetaan 

järjestelmän lähdekoodiin, jos järjestelmässä ei ole tietoturvallisempaa tallennuspaikkaa. 

Tämän upotettavan suolan tarkoituksena on luoda lisätietoturvakerros vaikeuttaen 

tiivisteiden murtamista, jos hyökkääjä ei ole päässyt käsiksi järjestelmän entiteettiin, johon 

lisäsuola tallennetaan. 

 

Käyttäjätietojen salaamiseen käytettävä symmetrinen salausalgoritmin valinta perustui 

NIST:n standardisoimiin symmetrisiin lohkosalausalgoritmeihin. AES eli Advanced 

Encryption standard on NIST:n toinen hyväksytyistä symmetrisistä salausalgoritmeistä 

3DES:n ohella. (NIST 2018). Koska algoritmia käytetään käyttäjätietueiden 

salakirjoittamiseen tietokannassa, päätimme käyttää AES-algoritmia sen tehokkuuden ja 

nopeuden takia verrattuna sen edeltäjään 3DES:iin (Alanazi et al. 2010; Baba et al. 2014). 

Salausavainten hallinta tapahtuu teoriaosuuden suositusten mukaisesti erillisellä entiteetillä 

salattavasta kohteesta. 

 



 

 

Kaikki järjestelmän data varmuuskopioidaan päivittäin ja varmuuskopioista pidetään 

versionhallintaan säilyttämällä vanhat varmuuskopiot haluttuun ikävuoteen saakka. Nämä 

varmuuskopiot tallennetaan erilliselle entiteetille ja ne salataan samoin tavoin kuin 

käyttäjätiedot. Myös salausavaimista pidetään varmuuskopioita, jotta voidaan taata niiden 

saatavuus. Varmuuskopioiden salaukseen käytetyt salausavaimet säilytetään erillisinä 

varmuuskopioista. 

 

Tilavarausverkkopalvelu käyttää evästepohjaista istunnonhallintaa. Tietoturvasuositusten 

mukaisesti, käyttäjän selaimen hallitsemaan evästeeseen tallennetaan vain istunnontunniste, 

joka linkittyy palvelimen tietorakenteen istuntotietojen kanssa. Käytettävä istuntotunniste 

generoidaan satunnaisesti kryptografiaan suositetulla satunnaisfunktiolla ja sen pituuteen ja 

geneerisyyteen kiinnitetään huomiota, teoriaosuudessa kerrotuilla tavoilla. 

 

Tämä istuntotunnisteen sisältämä eväste sidotaan käyttäjän lähdetietoihin, kuten IP-

osoitteeseen ja selaimen lähettämiin tunnistetietoihin. Näin pyritään estää istuntotunnisteen 

varastaminen ja väärinkäyttö toisella laitteella. Jos oikeellista istuntotunnistetta yritetään 

käyttää laitteella, joka ei ole siihen linkitetty, mitätöidään kyseinen tunniste ja vaaditaan 

käyttäjältä uudelleen tunnistautumista. 

 

Evästeisiin myös asetetaan tietoturvaa lisääviä attribuutteja. Kaikille evästeille asetetaan 

Secure, SameSite ja HttpOnly -attribuutit, vaikeuttaen istunnonkaappaamista ja käyttäjä 

informaation vuotamista (NIST 2017, s.38-40; OWASP 2017 -b). Domain-attribuutti 

jätetään tyhjäksi, jotta selain lähettää evästeen ainoastaan sen luoneelle verkko-osoitteelle. 

Jos tilavarausjärjestelmä tarvitsee evästettä aliverkko-osoitteilla, voidaan tämä attribuutti 

määrittää vastaamaan pääverkko-osoitetta. Käyttäjän vaihtaessa roolia, esimerkiksi hänen 

kirjautuessaan sisään, edeltävä istuntoevästä mitätöidään ja käyttäjä aloittaa uuden istunnon.  

 

4.6.5 Tietoliikenne 

 

Tilavarausjärjestelmässä liikkuu yksityistä ja arkaluonteista dataa, esimerkiksi käyttäjän 

kirjautuessa sisään hän lähettää HTTP-pyynnössä tunnuksensa palvelimelle. On siis selvää, 



 

 

että tilavarausjärjestelmä käyttää salattua HTTPS-yhteyttä kaikkeen toimintaansa, 

teoriaosuuden tietoturvallisen pohdinnan mukaisesti. 

 

Käytettävien salausprotokollien osalta päätimme, että ei ole järkevää sallia vanhentuneiden 

protokollien käyttöä. Kuten Caniuse:n yhteensopivuus taulukoista voidaan nähdä, kaikki 

käytetyimpien selainten uusimmat versiot tukevat uusimpia salausprotokollia. Kuitenkin 

tällä hetkellä TLS 1.3 on niin uusi protokolla, eivät kaikki selaimet vielä tue sen käyttöä. 

(Caniuse 2018). Jos tilavarausjärjestelmä toteutettaisiin tänä päivänä, olisi vielä järkevää 

tukea TLS:n kahta edeltävää protokolla versiota eli TLS 1.1 ja 1.2. Sen jälkeen kun TLS 1.3 

on otettu laajempaan käyttöön, voidaan tuki poistaa versiolta 1.1. Kaikki TLS 1.1:stä 

aiempien salausprotokollien käyttö estetään tilavarausjärjestelmässä. Verkkopalvelun 

tietoturvaa edistäen päätimme, että tilavarausjärjestelmä käyttää seuraavia teoriaosuudessa 

mainittuja HTTP-otsakkeita: 

 

 HSTS 

 HPKP 

 X-Frame-Options 

 X-XSS-Protection 

 

Näiden otsakkeiden lisäksi verkkosivun meta-tietoihin määritellään tiukka CSP eli Content 

Security Policy ja RP eli Referrer Policy. CSP:hen määritellään tarkka sijainti missä 

tilavarausjärjestelmän käyttöliittymäskriptit sijaitsevat, pienentäen XSS-hyökkäyspinta-

alaa. Tarvittaessa tähän menettelytapaan voidaan määrittää mistä muu sisältö ladataan 

esimerkiksi sivustolla esitettävät kuvat. 

 

Viitemenettely (eng. Referrer Policy, RP) määritellään estämään viitetietojen lähettämistä 

tilavarausjärjestelmän verkko-osoitteen ulkopuolelle. Koska viitetietoja voidaan käyttää 

CSRF-hyökkäysten estämisessä (OWASP 2018 -g), ei ole järkevää estää viitetietojen 

lähettämistä tilavarusjärjestelmän verkkosivulle. 

 

Tilavarausjärjestelmän palvelunestosuojaus ja ehkäisypolitiikka ovat tärkeitä pohdinnan 

kohteita varsinkin, jos järjestelmä aiotaan kaupallistaa. Erilaisten pyyntöpohjaisten 



 

 

rajoitteiden ja aikakatkaisujen lisäksi, tarvitsee järjestelmä suojausta hajautetuilta 

palvelunestohyökkäyksiltä. Koska tilavarausjärjestelmän laajuus on pieni, alustavasti 

ainoastaan LUT:n käyttöön, on mielestämme taloudellisesti järkevää tukeutua kolmannen 

osapuolen palveluihin. Esimerkiksi CloudFlare tarjoaa vahvan volyymipohjaisen 

palvelunestosuojauksen lisäksi, sovellustason palomuurin ja muita palveluita. 

 

  



 

 

5 POHDINTA JA JÄRJESTELMÄN JATKOKEHITYS 

 

Suunniteltu tilavarausjärjestelmä noudattaen yleisiä standardeja ja siihen on hyödynnetty 

vastaavissa järjestelmistä hyväksi havaittuja elementtejä. Suunnitelman mukaan toteutettava 

tilavarausjärjestelmä olisi tästä syystä teoriassa erittäin pätevä niin tietoturvallisesti kuin 

käytettävyyden kannalta. Tätä on kuitenkin mahdoton sanoa ilman kunnollista tietoturva- ja 

käytettävyystestausta. 

 

Työn toteutussuunnitelman mukaisesti olimme yhteydessä yliopiston tilahallintoon ja 

yliopistomestareihin saadaksemme lisätietoja nykyisestä järjestelmästä ja sen käyttäjistä. 

Tarkoituksena oli toteuttaa kyselytutkimus yliopistolta tiloja varanneille käyttäjille. Kyselyn 

tavoitteena olisi ollut selvittää mitkä ovat käyttäjän kannalta merkittävimmät kehitystä 

vaativat ominaisuudet tilavarausjärjestelmää suunniteltaessa. Tutkimuksen toteutuksessa 

tuli merkittäviä ongelmia tiloja varanneiden käyttäjien yhteystietojen kanssa, joten emme 

toteuttaneet tutkimusta lainkaan. 

 

Tutkimus olisi voitu toteuttaa laajemmalle vastaajajoukolle selvittäen minkälaisia toimintoja 

ja ominaisuuksia vastaajat toivoisivat yliopiston tilavarausjärjestelmältä. Oletuksena 

vastaajista hyvin harvalla olisi kokemusta nykyisen prosessin toiminnasta, jolloin vastaukset 

perustuisivat täysin mielikuvaan ilman konkreettista vertailukohtaa. Lisäksi alustavaa 

prototyyppiä ei ollut toteutettu, jolloin tätäkään ei olisi voitu kyselyssä hyödyntää. 

Päädyimme toteuttamaan suunnitelman käytettävyysosuuden painottaen vastaavista 

järjestelmistä havaittuja hyviä elementtejä. 

 

Käytettävyys- ja tietoturva-aiheiden rajaaminen osoittautui odotettua työläämmäksi, jolloin 

työn toteuttamiseen kului huomattavasti suunniteltua enemmän aikaa. Kyselytutkimuksen 

tulosten puuttuessa ei tilavarausjärjestelmän käytettävyyteen vaikuttaville ominaisuuksille 

ja toiminnallisuuksille ollut dokumentoitua tarvetta, jolloin kaikki päätökset perustuivat 

subjektiivisiin havaintoihin vastaavien järjestelmien elementeistä. Tätä monimutkaisti 

vastaavien järjestelmien verkkosivujen päivittyminen työn toteutuksen aikana. Nämä 

päivityksistä aiheutuneet muutokset rajattiin pois käsittelystä, koska pääasiallinen vertailu 

vastaavista järjestelmistä tehtiin työn toteutuksen alkuvaiheessa. 

 



 

 

Tietoturvan rajaaminen osoittautui haasteelliseksi, koska verkkopalveluilla on hyvin laaja 

hyökkäyspinta-ala ja niihin liittyy lukuisia eri menettelytapoja. Tämän takia 

tietoturvaosiossa pyrittiin ottamaan kantaa kaikkein tärkeimpiin ja yleisimpiin 

suunnittelutason ongelmiin ja tietoturvaa lisääviin komponentteihin. Jokainen eri 

mahdollinen hyökkäystapa ja tietoturvakomponentti sisältää itsessään jo valtavan määrän eri 

menettelyitä ja tarvittavaa tietoa. Hyvin hankalaa oli siis rajata jokainen osio vain yleisen 

tason tietoon ja kirjoittaa asiat tarvittavatalla tasolla. Ajan suhteen ei voitu myöskään 

paneutua tiettyyn tietoturva-aspektiin liian pitkäksi aikaa valittujen pohdintakohteiden 

lukumäärän takia. Tämän lisäksi tietoturvan ajankohtaisen tieteellisen aineiston saatavuus 

on niukkaa, sillä alan tekniikkaa ja toteutustavat kehittyvät erittäin nopeasti. Monet 

verkkoteknologioihin keskittyvät teokset vanhentuvat jo muutamassa vuodessa, kun uusia 

standardeja ja versioita teknologioista julkaistaan. 

 

Tilavarausjärjestelmän suunnitelmalle on mahdollista tehdä useita erilaisia jatkokehityksiä 

ja suunnitelmaa voidaan hyödyntää useilla tavoilla. Esimerkiksi nyt suunnitelman ollessa 

toteutettu olisi huomattavasti järkevämpää toteuttaa kyselytutkimus siitä mitä mieltä 

mahdolliset käyttäjät ovat tämän hetkisestä ulkoasusta ja suunnitelluista toiminnoista. 

Tämän jälkeen toteutettuja käyttöliittymä prototyyppejä voidaan hyödyntää sellaisenaan ja 

kyselyn perusteella muokattuna käytettävyystestauksen toteuttamisessa. Näiden perusteella 

tilavarausjärjestelmästä voitaisiin toteuttaa ensimmäinen ohjelmakoodia sisältävä toimiva 

prototyyppi. Ohjelmakoodin testaamisen lisäksi olisi tilavarausjärjestelmälle tehtävä laajaa 

tietoturvatestausta prototyypin kehittyessä kohti valmista tuotetta. Toteutuksessa on 

huomioitava integroituminen muihin yliopistolla käytössä oleviin järjestelmiin ja niiden 

mahdollinen korvaaminen. Korvatakseen nykyisiä järjestelmiä on järjestelmään toteutettava 

tämän hetkisen suunnitelman ulkopuolella olevia lisätoimintoja. Lisätoimintoja olisi 

suotavaa toteuttaa myös julkaistun tilavarausjärjestelmän käyttäjiltä kerättävän palautteen 

perusteella.  



 

 

6 YHTEENVETO 

 

Suurille yrityksille ja organisaatiolle on tyypillistä käyttää tilavarausjärjestelmiä sisäisiin ja 

ulkoisiin varaustapahtumiin. LUT:n tämänhetkinen tilavaraukseen käytettävä toimintatapa 

ei ole optimaalinen, sillä siltä uupuu yhtenäinen tilavarausjärjestelmä. 

Tilavarausjärjestelmällä voitaisiin nostaa LUT:n tilojen käytettävyysastetta samalla tuoden 

organisaatiolle taloudellista hyötyä. 

 

Edellä mainitun tarpeen mukaan lähdimme suunnitelemman LUT:lle tilavarausjärjestelmää 

selvään tarpeeseen. Keskityimme tilavarausjärjestelmän kannalta kahteen tärkeimpään 

näkökulmaan, käytettävyyteen ja tietoturvaan. Työssä pohdittiin käytettävyyttä edistäviä 

elementtejä ja toimintatapoja tutkimalla valmiita julkisessa käytössä vastaavia järjestelmiä. 

Näistä kaupallisista ja ei-kaupallisista järjestelmistä hyödynnettiin hyväksi todettuja 

elementtejä tilavarausjärjestelmän toteutussuunnitelmaan. 

 

Suunnitellut tietoturvaratkaisut perustuvat suurimmaksi osaksi verkkojulkaisuihin, 

suoritettuihin tutkimuksiin ja hyviksi todettuihin standardeihin. Teoriassa pohdittujen eri 

toimintatapojen joukosta valitsimme toteutussuunnitelmaan sopivimmat niiden tuoman 

tietoturvalisän ja mahdollisimman vähäisen käytettävyysvaikutuksen perusteella. Pohdinnan 

ja valintojen tuloksena saavutimme käyttöliittymäprototyyppejä järjestelmän ulkonäöstä ja 

toiminnasta, alustavia arkkitehtuurimalleja, ja joukon valittuja hyväksi todettuja 

käytettävyyttä vain vähän verottavia, mutta tietoturvaa lisääviä komponentteja. 

 

Saatu tilavarausjärjestelmän toteutussuunnitelma on teoriassa hyvä tapa toteuttaa yliopisto-

organisaatiolle toimiva tilojen varaamiseen tarkoitettu hallintajärjestelmä. Kuitenkin 

saadaksemme varmuuden järjestelmän sopivuudesta ja toimivuudesta, tulee sitä testata 

käytettävyystestauksella. Tämän tilavarausjärjestelmän suunnitelman seuraava kehitysaskel 

olisi käytettävyystestaus, järjestelmän pääasiallinen toteuttaminen ja sen integraatio LUT:n 

vanhaan järjestelmään. Ennen järjestelmän toteutusta, ei voida saada varmuutta järjestelmän 

suunnitellusta tietoturvatasosta tai integraation toimivuudesta. Suunnitelman avulla on 

mahdollista toteuttaa tilavarausjärjestelmästä toimiva prototyyppi, jonka testaaminen on 

mahdollista sille suunnitellussa käytössä ja ympäristössä pois lukien sähköisten 

varausmaksujen integroiminen järjestelmään.  
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LIITTEET 
 

LIITE 1. Tilavarausjärjestelmältä vaaditut toiminnot 

 

Liitetaulukko tilavarausjärjestelmän toiminnoista, joita jokainen verkkokäyttöliittymää 

käyttävä käyttäjäryhmä tai vieraskäyttäjät voi tehdä. Taulukon lopussa on listattuna 

toiminnot, jota vain vieraskäyttäjä voi tehdä. 

 

Toiminto Selitys 

Tilojen hakeminen Tilahaun voi suorittaa syöttämällä hakusanan hakukenttään. 

Haun rajaaminen Tilahakua voi rajata säätämällä Haun rajaus -sivun perusrajaus 

ja lisärajaus -välilehdistä hakurajoittimia. 

Hakutuloksen 

selaaminen 

Haku tuloksia voi selata hakurajoittimien alla olevasta 

hakutulosnäkymästä. Hakutuloksia voi olla useilla sivuilla ja 

sivua voi vaihtaa Edellinen ja Seuraava -painikkeista. 

Hakutulosnäkymän 

muokkaaminen 

Hakutulosten järjestyksen ja sivulla näkyvien hakutulosten 

määrää voi muuttaa pudotusvalikoiden avulla. 

Tilatiedotsivun valinta Hakutuloksista voi siirtyä tilan tilatiedotsivulle valitsemalla 

tuloksista haluamansa tilan. 

Organisaation valinta Hakutuloksista voi siirtyä tarkastelemaan yksittäisen 

organisaation tiloja valitsemalla tuloksista organisaation. 

Tilan varauskalenterin 

selaaminen 

Tilatiedotsivulta voi valita tilan varauskalenterin, josta tilan 

varaustilannetta voi tarkastella haluamanaan päivänä jopa 

tunnin tarkkuudella. 

Rekisteröityminen Vieraskäyttäjä voi rekisteröidä uuden käyttäjän rekisteröidy-

sivulta syöttämällä tekstikenttiin vaaditut käyttäjätiedot. 

Sisäänkirjautuminen Vieraskäyttäjä voi kirjautua sisään olemassa olevalle 

käyttäjälle kirjaudu sisään -sivulta käyttäjätunnuksensa ja 

salasanansa avulla. 

 

(jatkuu) 



 

 

LIITE 1. (jatkoa) 

 

Liitetaulukko. Peruskäyttäjän toiminnot. Kaikille verkkokäyttöliittymän käyttäjille 

mahdollisten toimintojen lisäksi peruskäyttäjälle on mahdollista toteuttaa nämä 

lisätoiminnot. 

 

Toiminto Selitys 

Tilan varaaminen Peruskäyttäjän on mahdollista tehdä tilavarauspyyntö tilan 

varaussivulta. Varauspyyntö hyväksytään joko automaattisesti tai 

tilan ylläpitäjän toimesta riippuen varausasetuksista. 

Tilavarauksen 

peruminen 

Peruskäyttäjän on mahdollista perua tilavaraus. Mikäli tilavarausta 

ei ole vahvistettu ylläpitäjän toimesta ei varaaja ole 

maksuvelvollinen. Vahvistetun varauksen varausmaksun 

palauttaminen riippuu tilan varausasetuksista, mutta  

Tilan ja varauksen 

arvioiminen 

Peruskäyttäjän on mahdollista varauksen vahvistuksen jälkeen 

arvioida varaustapahtuma ja tila sekä numeerisesti että sanallisesti. 

Tilavuokran 

maksaminen 

Peruskäyttäjän on voitava maksaa tilavuokra varauksen yhteydessä. 

Käyttäjälle tarjotaan sähköisistä maksutavoista ainakin yleisimmät 

verkkopankit ja PayPal. 

Varaushistorian 

selaaminen 

Peruskäyttäjä voi selata varaushistoriaansa profiilinsa osiosta 

varaushistoria.  

Tilan lisääminen 

suosikeihin 

Peruskäyttäjän on mahdollista lisätä tila omaan suosikkitilat listaan 

painamalla sydänkuvaketta tilatiedotsivulta. 

Suosikeiden 

selaaminen 

Peruskäyttäjä voi selata suosikeihin lisäämiään tiloja Suosikit-

sivulta. 

Omien 

käyttäjätietojen 

hallinnointi 

Kaikki kirjautuneet käyttävät voivat tarkastella, muokata ja poistaa 

omia käyttäjätietojaan GDPR:n mukaisesti profiilinsa osiosta 

käyttäjätiedot. 

Uloskirjautuminen Kaikki kirjautuneet käyttävät voivat uloskirjautua käyttäjätililtään 

profiilin kirjaudu ulos painikkeesta. 

 

(jatkuu)  



 

 

LIITE 1. (jatkoa) 

 

Liitetaulukko. Organisaatioylläpitokäyttäjien toiminnot. Kaikille verkkokäyttöliittymän 

käyttäjille mahdollisten toimintojen ja peruskäyttäjän tason käyttäjätietojen hallinnoinnin ja 

uloskirjautumisen lisäksi ylläpitokäyttäjien on mahdollista toteuttaa nämä lisätoiminnot. 

 

Toiminto Selitys 

Tilan lisääminen Organisaatioylläpitäjän on mahdollista lisätä uusi tila oman 

organisaationsa alle varattavaksi. 

Tilan 

esittelytietojen 

lisääminen 

Organisaatioylläpitäjän voi lisätä organisaationsa tilalle tietoja. Tilan 

lisäämisen yhteydessä on pakollista lisätä kuva, koko, hinta, sijainti, 

nimi ja jokin istuinasettelu paikkoineen. Muita tieto voi lisätä tilan 

lisäämisen yhteydessä tai jälkikäteen. 

Tilan varusteiden 

lisääminen 

Organisaatioylläpitäjän voi lisätä organisaationsa tilalle varusteita ja 

tietoa näistä varusteista. Varusteita voi lisätä tilan lisäämisen 

yhteydessä tai jälkikäteen. 

Tilan tietojen 

muokkaaminen 

Organisaatioylläpitäjä voi muokata minkä tahansa oman 

organisaationsa tilan tietoja järjestelmässä tilahallinta sivun kautta. 

Tilan 

piilottaminen 

Organisaatioylläpitäjä voi piilottaa organisaation tiloja 

järjestelmässä, jolloin ne eivät näy tilahaun tuloksissa, mutta eivät 

poistu järjestelmästä. Toiminto tehdään tilahallinta sivun kautta. 

Tilan varausajan 

rajoittaminen 

Organisaatioylläpitäjä voi rajoittaa organisaation tilojen 

varausmahdollisuuksia järjestelmässä. Tila näkyy tilahaun tuloksissa, 

mutta ne eivät ole valittuina aikoina varattavissa. Toiminto tehdään 

tilahallinta sivun kautta. 

Tilan poistaminen Organisaatioylläpitäjän voi poistaa organisaation tiloja 

järjestelmästä. Toiminto tehdään tilahallinta sivun kautta. 

Varauksen 

vahvistaminen 

Organisaatioylläpitäjän voi vahvistaa organisaationsa tilaa koskevan 

tilavarauksen, jos tilavarausasetuksista on valittuna, että vahvistus ei 

ole automaattinen. 

  



 

 

 

LIITE 2. Tietoturvaratkaisut -taulukko 

 

Liitetaulukko. Tilavarausjärjestelmään valitut tietoturvaratkaisut. 

 

Ongelman aihe Ratkaisu Käyttäjäryhmä 

Sisäänkirjautuminen Pakollinen polettipohjainen kaksivaiheinen 

tunnistautuminen. 

Järjestelmäylläpitäjä 

Sisäänkirjautuminen Kirjautumis-pyyntölähteen perusteella 

toisen vaiheen tunnistautuminen 

sähköpostilla/tekstiviestillä 

Käyttäjät 

Pyyntöjen validointi 

ja spämmin esto 

Googlen reCAPTCHAv3 ja 

No CAPTCHA reCAPTCHA 

Kaikki 

Salasana 

vaatimukset 

Vaaditaan: 8-100 merkkiä. Käytetyimmät 

salasanat, käyttäjän muut tiedot ja 

järjestelmän nimi mustalistataan. 

Käyttäjät 

Salasana 

vaatimukset 

Vaaditaan: 10-100 merkkiä. Käytetyimmät 

salasanat, käyttäjän muut tiedot ja 

järjestelmän nimi mustalistataan. 

Järjestelmäylläpitäjä 

Salasanan 

vahventaminen 

Salasanan vahvuusmittari, visuaalinen ja 

tekstipohjainen tuki 

Kaikki 

Sähköposti Mustalistataan väliaikaisia 

sähköpostiosoitteita, varmennetaan 

rekisteröitymisen yhteydessä. 

Kaikki 

Salasanatiiviste PBKDF2 + PRF: SHA512, yli 40 000 

iteraatiota, 64 tavuinen suola ja staattinen 

suola. Korkeampi iteraatio ylläpitäjille 

kuin normaaleille käyttäjille 

Kaikki 

Käyttäjätietojen 

salakirjoitus 

Kaikki yksilöivä käyttäjädata 

salakirjoitetaan symmetrisellä AES 

lohkosalausalgoritmilla. 

Kaikki 

(jatkuu) 



 

 

 

LIITE 2. (jatkoa) 

 

Ongelman aihe Ratkaisu Käyttäjäryhmä 

Varmuuskopioit Varmuuskopiota tehdään järjestelmän datasta 

päivittäin. Kaikki varmuuskopiot salataan. Valittu 

algoritmi: AES. 

Järjestelmä 

Lokitiedot Lokitietoja kerätään jokaisen käyttäjäryhmän 

(myös vierailijoiden) pyynnöistä ja järjestelmä 

tapahtumista. 

Järjestelmä + 

kaikki 

käyttäjäryhmät 

Evästeet Eväste attribuutit: SameSite, Secure, Domain, 

HttpOnly. Istuntoevästeet sidotaan käyttäjän IP-

osoitteeseen ja selaimen lähettämään User Agent -

tietoihin. 

Kaikki 

Tietoliikenteen 

suojaus 

TLS -algoritmit 1.1-1.3.  

HTTP otsakkeet: HSTS, HPKP, X-Frame-Options, 

X-XSS-Protection. Meta-tietoihin  määritellään 

Content Security Policy ja  Referrer Policy 

Kaikki 

Palvenestosuojaus Kolmannen osapuolen palvelu, kuten CloudFlare, 

joka tarjoaa myös pyyntöjen suodatuksen. 

Kaikki 

 

 



 

 

 

LIITE 3. ER-kaavio 

 

 

Liitekuva. Tilavarausjärjestelmän relaatiotietokannan ER-kaaviosta. 



 

 

 

LIITE 4. Käyttöliittymäprototyyppi 

 

 

Liitekuva. Tilan lisäyssivun käyttöliittymäprototyyppistä. 

(jatkuu) 



 

 

 

LIITE 4. (jatkoa) 

 

 

Liitekuva. Tilahakusivun käyttöliittymäprototyyppi. Huoneen 1234 ja Testihuoneen esimerkkikuvat ovat valokuvaaja Teemu Leinosen ottamia 

ja ne ovat Saatavissa LUT Press Images kuvagalleriasta. Tilat ovat LUT:n kokoustila 23 ja opetustila 4305. 

(jatkuu)



 

 

 

LIITE 4. (jatkoa) 

 

 

Liitekuva. Tilatiedotsivun käyttöliittymäprototyyppi. Huoneen 1234 esimerkkikuva on 

valokuvaaja Teemu Leinosen ottama ja se on Saatavissa LUT Press Images kuvagalleriasta. 

Tila on LUT:n kokoustila 23. 

(jatkuu)



 

 

 

LIITE 4. (jatkoa) 

 

 

Liitekuva. Tilan varaussivun käyttöliittymäprototyyppi.



 

 

 

LIITE 5. Tietovirtakaavion symbolit  

 

  

 



 

 

 

(jatkuu) 

LIITE 6. Tietovirtakaaviot 

 

  

Liitekuva. Kirjautumismoduulin tietovirtakaavio.  



 

 

 

(jatkuu) 

LIITE 6. (jatkoa) 

 

   

Liitekuva. Rekisteröitymismoduulin tietovirtakaavio. 



 

 

 

LIITE 6. (jatkoa) 

 

 

Liitekuva. Tilavarausmoduulin tietovirtakaavio. 


