
 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Teknistaloudellinen tiedekunta 

Tietotekniikan osasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomityö 

VIITEARKKITEHTUURI WINDOWS-SOVELLUKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄN 

MODERNISOIMISEKSI WEB-SOVELLUKSEKSI 

 

 

 

 

 

 

Diplomityön aihe on hyväksytty 28.9.2012. 

 

Työn tarkastaja(t):  Professori Jari Porras  

   Diplomi-insinööri Mika Sairanen 

 

Työn ohjaaja(t):  Professori Jari Porras 

   Diplomi-insinööri Mika Sairanen 

 

Lappeenrannassa 5.11.2012 

Esa Ääpälä 

aapala@gmail.com  



II 

 

TIIVISTELMÄ 
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Teknistaloudellinen tiedekunta 
Tietotekniikan koulutusohjelma 
 
Esa Ääpälä 
 
VIITEARKKITEHTUURI WINDOWS-SOVELLUKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄN MODERNISOIMISEKSI 
WEB-SOVELLUKSEKSI 
  
Diplomityö 
 
2012 
 
88 sivua, 35 kuvaa, 8 taulukkoa, 0 liitettä 
 
Työn tarkastaja(t):  Professori Jari Porras  
   Diplomi-insinööri Mika Sairanen 
 
Hakusanat: modernisointi, web-sovellus, Windows-sovellus, käyttöliittymä, arkkitehtuuri  
Keywords: modernization, web-application, Windows-application, user interface, architecture 
 
IT-järjestelmillä on tärkeä rooli organisaation liiketoiminnassa. Koska organisaation liiketoimin-
tavaatimukset ja strategia muuttuvat ympäröivän maailman mukaan, täytyy järjestelmän arkki-
tehtuurin sopeutua vallitsevaan tilanteeseen sekä mahdollisiin muutoksiin lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä. Modernin web-sovelluksen arkkitehtuuri sopeutuu organisaation liiketoiminnan 
haasteisiin. Erityisesti hallinnolliseksi ongelmaksi organisaatiossa muodostuvat Windows-
sovellukset, koska niiden ylläpito sitoo henkilöresursseja ja niiden käyttökonteksti on rajalli-
nen. Tästä syystä organisaatiot ovat käyneet etsimään ratkaisuja kuinka korvata Windows-
sovellukset web-sovelluksilla. Kustannustehokas ratkaisu on modernisoida Windows-
sovelluksen käyttöliittymä web-sovellukseksi.  
 
Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia Logica Suomi Oy yritykselle viitearkkitehtuuri Win-
dows-sovelluksen käyttöliittymän modernisoimiseksi web-sovellukseksi. Työ suoritettiin Proof 
of Concept projektissa, jossa modernisointiin Logican pääkäyttäjäsovellus. Työn tarkoituksena 
oli tunnistaa laajalti käytetyt arkkitehtuurimallit ja menetelmät jotka mahdollistavat moder-
nisoinnin toteutuksen. Lisäksi tarkoitus oli tunnistaa menetelmät ja ohjelmistot jotka mahdol-
listavat kustannustehokkaan ja laadukkaan web-sovelluksen kehittämisen ja toteuttamisen. 
Työn osatavoitteena oli laatia modernisoitavan pääkäyttäjäsovelluksen kokonaisarkkitehtuuri.    
 
Työn tuloksena saatiin viitearkkitehtuuri jota voidaan käyttää ja hyödyntää ohjelmistokehitys-
projekteissa, asiakkaan dokumentaatiossa, myynnissä ja markkinoinnissa. Viitearkkitehtuurissa 
on esitelty modernit web-teknologiat joilla on mahdollista toteuttaa web-sovellus jonka käyt-
tökokemus vastaa Windows-sovellusta. Lisäksi tuloksena saatiin pääkäyttäjäsovelluksen koko-
naisarkkitehtuuri, jonka tärkeimpiä tuloksia ovat modernisoinnin tavoitetila ja sovellusarkki-
tehtuuri. Tärkeimpiä jatkotoimenpiteitä ovat viitearkkitehtuuriin pohjautuvan modernisointi-
viitekehyksen laadinta sekä modernisointiprojektin arviointiin käytettävien mittareiden määrit-
tely, suunnittelu ja toteutus. Relevanttien mittareiden avulla voidaan todeta, vastaako moder-
nisoitu sovellus organisaation liiketoimintavaatimuksia ja strategiaa.  



III 

 

ABSTRACT 
 
Lappeenranta University of Technology 
Faculty of Technology Management 
Degree Program in Information Technology 
 
Esa Ääpälä 
 
REFERENCE ARCHITECTURE FOR MODERNIZE WINDOWS-APPLICATION USER INTERFACE 
INTO WEB-APPLICATION 
 
Master’s Thesis       

2012 

88 pages, 35 figures, 8 tables, 0 appendices 
 
Examiners :  Professor Jari Porras 
                    Master of Science Mika Sairanen 
 
IT-systems have an important role in an organization's business. Since business requirements 
and strategies change according to the surrounding world the system architecture must adapt 
to the prevalent situation and possible long and short-term changes. The architecture of a 
modern web application adjusts to the challenges of an organization's business requirements. 
Especially Windows applications create administrative problems because their maintenance 
binds human resources and also because their usage context is limited. The cost-effective solu-
tion is to modernize the user interface of a Windows application into a web application. 
 
The objective of this master's thesis was to describe the reference architecture for moderniz-
ing the Windows application user interface into a web. The thesis was ordered by Logica Suomi 
Oy and it was conducted in a Proof of concept project. The purpose of the thesis was to identi-
fy widely used architecture models and methods which enable implementation of the modern-
ization. Furthermore the objective was to identify the methods and software which enable the 
development and implementation of a cost-effective and high quality web application. A minor 
objective was to describe the enterprise architecture of an administrator application which 
was to be modernized. 
 
The result of the thesis was a new reference architecture which can be used in a system devel-
opment project, customer documentation, sales and marketing. Modern web technologies 
were presented in the reference architecture which enables the implementation of a web ap-
plication where user experience corresponds to that of a Windows application. In addition the 
thesis resulted in obtaining the enterprise architecture of an administrator application where 
the most important results are the target state of the modernization and the system architec-
ture of an application. The most important development targets are the modernization 
framework based on the reference architecture and defining, designing and implementing the 
evaluation metrics used in the modernization project. With the help of relevant metrics it can 
be discovered whether the modernization project corresponds to the business requirements 
and strategies of an organization. 
 
  



IV 

 

ALKUSANAT 
 

Tämä diplomityö on tehty IT-alan palveluita tuottavalle Logica Suomi Oy:lle. Tahdon kiittää 

Logicaa heidän antamastaan mahdollisuudesta tehdä mielenkiintoinen ja erittäin haastava 

diplomityö.  Erittäin palkitsevaa työssä oli tieto siitä, että sen tuloksia hyödynnetään Logicalla.  

 Kiitän Mika Sairasta hyvästä työn ohjauksesta. Mika opasti mitkä ovat diplomityön oleelliset 

asiat niin Logican, kuin tieteellisen tutkimuksen näkökulmista. Erityiskiitokset esitän esimiehel-

leni Juha Peltolalle. Juha järjesti minulle aiheeseen sopivan projektin ja tarvittavat resurssit.  

Tahdon kiittää professori Jari Porrasta oivallisista neuvoista ja ohjauksesta. Jari kertoi selkeästi 

mikä on työssä hyvää ja mitä täytyy parantaa; selkeä palaute on parasta mitä perusinsinööri 

voi saada. 

Lopuksi tahdon vielä kiittää lapsiani Jonnia ja Sofia. Te pääsitte tai jouduitte lukemaan ja kuun-

telemaan diplomityötäni vaikka se ei teitä niin sanotusti ”paljoa napannut”.   

 

Lappeenrannassa 5.11.2012 

 

Esa Ääpälä 



1 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO .......................................................................................................................... 10 

1.1 Tausta .......................................................................................................................... 11 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset ................................................................................................ 12 

1.3 Työn rakenne .............................................................................................................. 13 

2 TYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT JA MALLIT ...................................................................... 14 

2.1 Informaatiosysteemi tutkimuksen viitekehys ............................................................. 14 

2.2 Suunnittelutieteellinen tutkimus ................................................................................ 15 

2.3 Kirjallisuuskartoitus ..................................................................................................... 18 

2.4 Kokonaisarkkitehtuuri ................................................................................................. 19 

2.5 TOGAF ......................................................................................................................... 21 

2.6 Yhteenveto .................................................................................................................. 23 

3 VIITEARKKITEHTUURI .......................................................................................................... 25 

3.1 Toiminta-arkkitehtuuri ................................................................................................ 25 

3.1.1 Järjestelmäkehityksen elinkaari .......................................................................... 25 

3.1.2 V-malli ................................................................................................................. 26 

3.1.3 Scrum .................................................................................................................. 29 

3.1.4 Sidosryhmät ........................................................................................................ 30 

3.2 Tietoarkkitehtuuri ....................................................................................................... 32 

3.3 Järjestelmäarkkitehtuuri ............................................................................................. 33 

3.3.1 Käyttöliittymä ...................................................................................................... 33 



2 

 

3.3.2 Windows-sovellus ............................................................................................... 34 

3.3.3 Web ..................................................................................................................... 35 

3.3.4 Kerrosarkkitehtuuri ............................................................................................. 36 

3.3.5 REST ..................................................................................................................... 38 

3.3.6 Web-sovellus ....................................................................................................... 38 

3.4 Teknologia-arkkitehtuuri............................................................................................. 40 

3.4.1 Web-teknologiat ................................................................................................. 40 

3.4.2 Ohjelmointiteknologiat ....................................................................................... 45 

3.4.3 Ohjelmistot.......................................................................................................... 48 

4 WINDOWS-SOVELLUKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄN MODERNISOINTI WEB-SOVELLUKSEKSI .... 51 

4.1 Toiminta-arkkitehtuuri ................................................................................................ 52 

4.1.1 Lähtötila .............................................................................................................. 52 

4.1.2 Tavoitetila ........................................................................................................... 54 

4.1.3 Järjestelmäkehitys ............................................................................................... 55 

4.1.4 Sidosryhmät ........................................................................................................ 59 

4.2 Tietoarkkitehtuuri ....................................................................................................... 60 

4.3 Järjestelmäarkkitehtuuri ............................................................................................. 63 

4.3.1 Järjestelmäkartta ................................................................................................ 63 

4.3.2 Järjestelmien ja tietovarantojen väliset suhteet................................................. 64 

4.3.3 Järjestelmien ja prosessin vaiheiden väliset suhteet .......................................... 64 

4.3.4 Järjestelmien ja sidosryhmien väliset suhteet .................................................... 65 



3 

 

4.3.5 Sovellusarkkitehtuuri .......................................................................................... 66 

4.4 Teknologia-arkkitehtuuri............................................................................................. 68 

4.4.1 Käytetyt ohjelmistot ............................................................................................ 68 

4.4.2 Systeemimaisemat .............................................................................................. 69 

4.4.3 Kehitysympäristö ................................................................................................ 71 

4.4.4 Integraatiotestausympäristö ............................................................................... 72 

4.4.5 Laadunvarmistusympäristö ................................................................................. 73 

4.4.6 Tuotantoympäristö ............................................................................................. 74 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................................................................. 75 

5.1 Työn tulokset .............................................................................................................. 75 

5.2 Jatkotoimenpiteet ....................................................................................................... 79 

6 LÄHDELUETTELO ................................................................................................................. 81 

 

  



4 

 

KUVAT 

Kuva 1: IS-tutkimuksen viitekehys (Hevner et al., 2004). ........................................................... 14 

Kuva 2: Artefaktin toteutusprosessi (Järvinen & Järvinen, 2004). .............................................. 17 

Kuva 3: Strategian, kokonaisarkkitehtuurin ja kehitysprojektien keskinäiset suhteet (Greefhorst 

& Proper, 2011). .......................................................................................................................... 20 

Kuva 4: Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat (The Chief Information Officers Council, 1999). .. 21 

Kuva 5: Tutkimuksen viitekehys. ................................................................................................. 24 

Kuva 6: Järjestelmä kehityksen V-malli (IABG mbH, 2006). ........................................................ 28 

Kuva 7: Scrum-prosessi (Sutherland, 2010). ............................................................................... 30 

Kuva 8: Modernisointiprojektin sidosryhmät. ............................................................................ 31 

Kuva 9: Viitearkkitehtuurin tietovarastot. .................................................................................. 32 

Kuva 10: Käyttäjän, käyttöliittymän ja sovelluksen vuorovaikutussuhteet (Olsen, 1998). ........ 33 

Kuva 11: Tietokonejärjestelmän komponentit (Silberschatz, 2002). .......................................... 34 

Kuva 12: Prosessin tilat (Silberschatz, 2002)............................................................................... 35 

Kuva 13: Viitearkkitehtuurin abstraktiotasot. ............................................................................. 37 

Kuva 14: Esimerkki kerroksien sijoittamisesta samaan palvelimeen. ......................................... 38 

Kuva 15: Web-arkkitehtuurin kerrosmalli (World Wide Web Consortium a, 2012). .................. 39 

Kuva 16: Tyypillinen web-sovelluksen kerrosarkkitehtuuri (Oracle, 2012) ................................ 39 

Kuva 17: ASP.NET-sovellus .NET-kokonaisjärjestelmäkontekstissa (Microsoft b, 2012). ........... 46 

Kuva 18: RESTful-palvelun toteutus ServiceStackillä (Liquidbit Ltd., 2011). ............................... 47 

Kuva 19: Hajautettu versionhallinta (Git, 2012). ........................................................................ 49 



5 

 

Kuva 20: Yleiskuva SWIG-toteutuksesta. .................................................................................... 50 

Kuva 21: Pääkäyttäjäsovelluksen sijoittelukaavio....................................................................... 52 

Kuva 22: Pääkäyttäjäsovelluksen käyttöliittymän lohkokaavio. ................................................. 53 

Kuva 23: Pääkäyttäjäsovelluksen taustapalveluiden lohkokaavio. ............................................. 53 

Kuva 24: Pääkäyttäjäsovelluksen tavoitetilan sijoittelukaavio. .................................................. 54 

Kuva 25: Modernisointiprojektin vaiheet. .................................................................................. 56 

Kuva 26: Modernisoinnin esitutkimusprosessi. .......................................................................... 57 

Kuva 27: Modernisoinnin toteutusprosessi ................................................................................ 58 

Kuva 28: Tuoteversion hallinnointiprosessi. ............................................................................... 59 

Kuva 29: Modernisointiprojektin järjestelmäkartta. .................................................................. 64 

Kuva 30: Pääkäyttäjäsovelluksen sovellusarkkitehtuuri. ............................................................ 67 

Kuva 31: Modernisoinnin systeemimaisemat. ............................................................................ 70 

Kuva 32: Kehitysympäristön sijoittelukaavio. ............................................................................. 71 

Kuva 33: Integraatiotestausympäristön sijoittelukaavio. ........................................................... 72 

Kuva 34: Laadunvarmistusympäristön sijoittelukaavio. ............................................................. 73 

Kuva 35: Tuotantoympäristön sijoittelukaavio. .......................................................................... 74 

 

  



6 

 

TAULUKOT 

Taulukko 1: Sidosryhmien ja järjestelmäkehityksen eri vaiheiden väliset suhteet. ................... 60 

Taulukko 2: Tietovarastojen ja projektivaiheiden väliset suhteet. ............................................. 61 

Taulukko 3: Tietovarastojen ja sidosryhmien väliset suhteet. .................................................... 62 

Taulukko 4: Tietovarastojen sisältämät aineistot. ...................................................................... 62 

Taulukko 5: Järjestelmien ja tietovarastojen väliset suhteet. .................................................... 64 

Taulukko 6: Järjestelmien käyttö prosessin eri vaiheissa. .......................................................... 65 

Taulukko 7: Järjestelmien ja sidosryhmien väliset suhteet. ....................................................... 66 

Taulukko 8: Teknologiat ja työkalut ............................................................................................ 68 

  



7 

 

SANASTO 

.NET Microsoftin sovelluskehysalusta 

ADM Architecture Development Method 

Ajax Asynchronous JavaScript and XML 

Artefakti Tekninen innovaatio 

Asiakas-palvelin-malli Asiakas käyttää palvelimen tarjoamia palveluita 

CLI Common Intermediate Language 

CLR Common Language Runtime  

CSS Cascading Style Sheets 

DOM Document Object Model 

HTML HyperText Markup Language 

HTML5 HyperText Markup Language versio viisi 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

Hyperteksti Tekstiä jota sisältää viittauksia muihin teksteihin ja 

resursseihin. 

IIS Internet Information Server  

Järjestelmä Informaatiojärjestelmä 

Instanssi Instanssilla tarkoitetaan ihmistä, tietokoneohjelmaa tai 

organisaatiota 

IS Informaatiosysteemi, järjestelmä 

ISO International Organization for Standardization 

IT Informaatio teknologia 

JSON JavaScript Object Notation 

Käsitemalli Käsitemalli kuvaa keskeisimmät käsitteet ja käsitteiden 

väliset suhteet 

Käyttökonteksti Kuvaa aikaa, paikkaa ja päätelaitetta missä sovellusta 

tai järjestelmää käytetään. 

Käyttötapaus Käyttötapaus kuvaa käyttäjän ohjelman avulla suorit-

taman tehtävän 

Liitännäisohjelmisto Liitännäisohjelmisto on pääsovellukseen liitettävä oh-
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1 JOHDANTO 

Informaatiojärjestelmillä (järjestelmä) on tänä päivänä tärkeä rooli organisaatioiden liiketoi-

minnassa ja siksi on erityisen tärkeätä, että järjestelmät tukevat organisaation liiketoiminta-

vaatimuksia ja strategiaa. Organisaation tuloksellisen toiminnan kannalta yksi keskeisimmistä 

liiketoimintavaatimuksista on resurssien kustannustehokas hyödyntäminen. Järjestelmän nä-

kökulmasta tämä tarkoittaa järjestelmän käyttämistä riippumatta kellonajasta, paikasta ja käy-

tetystä päätelaitteesta (käyttöympäristö). Lisäksi järjestelmän hallinnointi täytyy olla tehokas-

ta. Organisaation strategia määrittelee organisaation toiminnan, tilan nyt ja tulevaisuudessa. 

Strategia on myös joukko päätöksiä jotka vaikuttavat koko organisaatioon ja on huomioitavaa, 

ettei strategia ole luonteeltaan staattinen, vaan se muuttuu organisaation sisäisen ja ympäröi-

vän maailman mukana. Strategian dynaamisesta luonteesta johtuen on tärkeätä, että järjes-

telmän toiminnallisuuksiin ja tekniseen ympäristöön on mahdollista tehdä kustannustehok-

kaasti muutoksia. Jotta organisaation liiketoimintavaatimuksien ja strategian haasteisiin kye-

tään vastaamaan, tarvitaan järjestelmäarkkitehtuuri joka pystyy sopeutumaan vallitsevaan 

tilanteeseen ja mahdollisiin muutoksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Modernien web-

sovelluksien arkkitehtuuri täyttää hyvin edellä esitetyt vaatimukset.        

Modernit web-sovellukset ovat rakenteeltaan modulaarisia ja niissä hyödynnetään uusimpia 

teknologioita. Web-sovellus on verkon yli ladattava ja web-selaimella suoritettava sovellus 

(Wharton School of the University of Pennsylvania, 2012). Web-selain on päätelaitteella suori-

tettava ohjelmisto jolla haetaan, esitetään ja siirretään resursseja verkosta (University of Notre 

Dame, 2012).  Web-sovelluksien kannalta tärkein kriteeri on, että päätelaitteella on käytössä 

aktiivinen verkkoyhteys ja pääsy tarvittaviin resursseihin. Web-sovelluksen käyttöönotto ei 

vaadi erillistä asennusta vaan ainoastaan tiedon ja mistä se löytyy. Jos käyttäjä osaa käyttää 

yhtä verkkosovellusta, osaa hän periaatteessa käyttää myös muitakin. Web-sovellukset nou-

dattavat kerrosarkkitehtuuria (Fowler, 2003) ja World Wide Web-kerrosmallia (World Wide 

Web Consortium a, 2012). Nämä mahdollistavat modulaarisen sovellusrakenteen. Modulaari-

sen rakenteen ansiosta web-sovelluksen toiminnallisuuksiin ja tekniseen ympäristöön on ver-

rattain yksinkertaista ja joustavaa tehdä muutoksia. Web-sovellukset vastaavat nykypäivän 

haasteisiin ja ne eivät aseta suuria teknologisia rajoitteita organisaation ekosysteemiin.    

Organisaatiolla on käytössä sovelluksia, joita on mahdollista käyttää vain Windows-

työasemilla. Näitä sovelluksia kutsutaan tässä työssä Windows-sovelluksiksi. Windows-
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sovelluksien käyttökonteksti on rajallisempi kuin web-sovelluksien, koska ainut tuettu päätelai-

te on Windows-työasema. Tietohallinnon kannalta Windows-sovelluksen hallinnointi aiheuttaa 

ylimääräisiä kustannuksia verrattuna web-sovellukseen, koska hallinnointioperaatioita ei esi-

merkiksi pystytä suorittamaan keskitetysti tai käyttämällä etäyhteyttä ja tämä lisää matka- ja 

työaikakustannuksia. Web-sovelluksia hallitaan aina keskitetysti. Windows-sovelluksista aiheu-

tuvat hallinnointikustannukset ovat ajaneet organisaatiot miettimään, kuinka korvata Win-

dows-sovellukset web-sovelluksilla. Yksi vaihtoehto on tehdä täysin uusi web-sovellus. Tämä ei 

aina ole kustannustehokkain tapa toimia, koska tällöin ei hyödynnetä Windows-sovelluksen 

palveluita ja koodimassaa. Kustannustehokkaampi vaihtoehto on modernisoida Windows-

sovelluksen käyttöliittymä web-sovellukseksi. Tässä vaihtoehdossa uudelleen käytetään ole-

massa olevia resursseja ja täten nopeutetaan kehitysprosessia sekä pienennetään kehittämis-

kustannuksia.  

Tämän työn lähtökohtana on luoda viitearkkitehtuuri ohjelmistokehitysprojekteille, joissa 

Windows-sovelluksen käyttöliittymä modernisoidaan web-sovellukseksi. Viitearkkitehtuuri 

tarjoaa yhteisen mallin ohjelmistokehitysprojekteille ja se mahdollistaa hajautetun ohjelmisto-

kehityksen. Työn tilaaja on Logica Suomi Oy. 

1.1 Tausta 

Tämä työ on tehty Logica Suomi Oy yritykselle (Logica) joka on osa CGI konsernia. Konserni on 

globaali IT-palvelu- ja liiketoimintayritys ja se tarjoaa konsultointi-, järjestelmien integrointi- ja 

ulkoistuspalveluita sekä järjestelmäratkaisuja organisaatioiden liiketoimintatarpeisiin. Logica 

tarjoaa palveluita ja järjestelmäratkaisuja eri toimialoille kuten esimerkiksi julkishallintoon, 

terveydenhuoltoon ja finanssisektorille. Se tarjoaa palveluita niin yritysarkkitehtuurin, toimin-

nan ja valmistuksen ohjaamiseen, tiedolla johtamiseen sekä tietoturvaan ja turvallisuuteen. 

Logican järjestelmäratkaisut perustuvat yrityksen omiin ja kolmannen osapuolen tuotteisiin. 

Omat tuotteet koostuvat yrityksen kehittämistä web- ja Windows-sovelluksista. Viimeisen 

kahden vuoden aikana asiakkailta on tullut tiedusteluita joissa kysytään: ”Kuinka kauan Logica 

tulee vielä tukemaan tuotteita joissa käytetään Windows-sovelluksia? ”.  Kun asiaa tarkemmin 

selvitettiin, niin havaittiin, että monella asiakkaalla on korkealla prioriteetilla korvata Win-

dows-sovellukset web-sovelluksilla. Tämän seurauksena Logicassa tehtiin vuoden 2012 en-

simmäisellä kvartaalilla päätös modernisoida kaikkien tiettyjen tärkeiden tuotteiden käyttöliit-

tymät web-sovelluksiksi seuraavien vuosien aikana. Samalla päätettiin käynnistää Proof of 
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Concept (PoC) projekti jossa luodaan viitearkkitehtuuri modernisointiprojekteille.  Tämä työ on 

tehty PoC-projektissa.  

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tarkoituksena on perehtyä relevantteihin ohjelmistoarkkitehtuureihin, teknologioihin, 

ohjelmistoihin ja menetelmiin joiden avulla Windows-sovelluksen käyttöliittymä voidaan mo-

dernisoida web-sovellukseksi (modernisointi). Perehtyminen toteutetaan kirjallisuuskartoituk-

sena. Työn tavoitteena on laatia viitearkkitehtuuri modernisointiprojektien käyttöön. Työ suo-

ritetaan hyödyntäen informaatiosysteemien tutkimuksen viitekehystä. Tavoitteen saavuttami-

seksi työssä tunnistetaan laajalti käytetyt arkkitehtuurimallit ja teknologiat joita käyttämällä 

web-sovellukselle saadaan modulaarinen rakenne ja laaja käyttökonteksti. Lisäksi tunnistetaan 

menetelmät ja ohjelmistot joiden avulla mahdollistetaan web-sovelluksen kehitysprosessi ja 

toteuttaminen. Työn osatavoitteena on laatia modernisoitavan kohdesovelluksen kokonaisark-

kitehtuuri. Kokonaisarkkitehtuurin täytyy perustua viitearkkitehtuuriin ja sen laadinnassa täy-

tyy käyttää viitearkkitehtuuria. 

Työssä keskitytään pääkäyttäjäsovellusten modernisointiin, jotka perinteisesti ovat olleet Win-

dows-sovelluksia. Viitearkkitehtuurin tulee noudattaa Logican standardeja ja hallintomallia. 

Yrityksessä on käytössä The Open Group Architecture Framework kokonaisarkkitehtuuriviite-

kehys (TOGAF) ja Microsoftin ohjelmistokehitysratkaisut. Logica on vaatinut, että työn pitää 

sisältää PoC-projektissa modernisoidun pääkäyttäjäsovelluksen kokonaisarkkitehtuuri. Koko-

naisarkkitehtuuri sisältää arkkitehtuurikuvaukset, jotka ovat toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja 

teknologia-arkkitehtuurikuvaukset (The Chief Information Officers Council, 1999). Viitearkki-

tehtuurin täytyy sisältää kuvaukset käytetyistä arkkitehtuurimalleista, menetelmistä, teknolo-

gioista ja ohjelmistoista sekä mikä on käyttöliittymä, Windows- ja web-sovellus. Toisin sanoen, 

vaatimus on, että edellä listatuille asioille ei varata omia pääotsakkeita tässä työssä, vaan ne 

löytyvät viitearkkitehtuurista. Logican yleinen tavoite on, että viitearkkitehtuurin avulla har-

monisoidaan eri sovelluksien kokonaisarkkitehtuurit. Lisäksi yleinen tavoite Logicalla on, että 

viitearkkitehtuuri on mahdollista sovittaa asiakkaiden kokonaisarkkitehtuuriin ja sitä voidaan 

hyödyntää Logican myynnissä ja markkinoinnissa.   

Työ ei sisällä ohjeistusta kuinka viitearkkitehtuuria käytetään. Se ei myöskään sisällä ohjel-

mointia eli ei tarjoa kirjastoja, ohjelmointikoodipohjia tai koodiesimerkkejä. Työssä ei määritel-
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lä mittareita joiden avulla voidaan arvioida viitearkkitehtuuria tai sen avulla spesifioitua järjes-

telmää.  

1.3 Työn rakenne 

Luvussa 2 esitellään työssä käytettävät menetelmät. Luvussa 3 esitellään työssä tehty viiteark-

kitehtuuri. Luvussa 4 esitellään PoC-projektissa modernisoidun pääkäyttäjäsovelluksen koko-

naisarkkitehtuuri. Luvussa 5 analysoidaan tuloksia sekä pohditaan tulevaisuuden kehitystarpei-

ta ja muita näkökulmia. Luvussa 6 on esitetty käytetyt lähteet. 
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2 TYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT JA MALLIT 

Työssä hyödynnettiin informaatiosysteemin (IS) tutkimuksen viitekehystä ja työ tehtiin suun-

nittelutieteellisen tutkimuksen menetelmin. Tiedonkeruumenetelmänä on kirjalliseen materi-

aaliin tutustuminen. Spesifioinnissa käytettiin kokonaisarkkitehtuurin standardeja ja sen ku-

vaamiseen TOGAFia.  Menetelmät on esitetty omissa alakappaleissa. 

2.1 Informaatiosysteemi tutkimuksen viitekehys 

IS-tutkimuksen viitekehys tarjoaa kontekstin teknisen innovaation tutkimukselle (artefaktin) ja 

se on esitetty Kuva 1. IS-tutkimuksen viitekehyksen osa-alueet on esitetty Kuva 1:ssä. Ympäris-

tö määrittelee tutkimuksen ongelmakentän ja se koostuu ihmisistä, liiketoimintaorganisaatios-

ta ja teknologiasta. Se myös asettaa tarpeet ja vaatimukset IS-tutkimukselle jotka ovat lähtöisin 

liiketoiminnan tarpeista. Tietämyskanta koostuu peruskomponenteista ja metodologeista. 

Peruskomponentteja ovat teoriat, viitekehykset, instrumentit, yläkäsitteet, mallit, metodit ja 

toteutukset, joita käytetään teorian luomisessa tai artefaktien rakentamissa. Metodologiat 

ovat joukko ohjeita joita käytetään artefaktin testaamiseen ja arviointiin. Tietämyskantaa so-

velletaan ja hyödynnetään IS-tutkimuksessa. IS-tutkimuksen tuloksia sovelletaan liiketoimin-

nan tarpeisiin relevantissa ympäristössä ja samalla voidaan arvioida IS-tutkimuksen tuloksia. 

Tulokset lisäävät tietämyskannan sisältöä ja täten auttavat jatkotutkimuksia. (Järvinen & 

Järvinen, 2004). 

 

Kuva 1: IS-tutkimuksen viitekehys (Hevner et al., 2004). 
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2.2 Suunnittelutieteellinen tutkimus 

Suunnittelutieteellisen tutkimuksen menetelmiä käytetään uuden artefaktin rakentamisessa 

tai artefaktin hyödyllisyyden arvioinnissa. Suunnittelutieteen tarkoitus on luoda artefakti, joka 

tarjoaa tietämystä suunnittelulle tai toteutukselle. Toisin sanoen, pyritään ratkaisemaan jokin 

rakenteellinen ongelma tai nykyisen järjestelmän suorituskykyongelma. Lopullisena tavoittee-

na on tuottaa suunnittelutietämystä jota voidaan hyödyntää suunnittelu- ja konstruktointion-

gelmien ratkaisemisessa. (Järvinen & Järvinen, 2004) 

Suunnittelutietämyksen suunnittelukategoriat ovat kohteen, toteutuksen ja prosessin suunnit-

telut. Kohteen suunnittelu on artefaktin suunnittelua ja spesifiointia. Toteutuksen suunnitte-

lussa suunnitellaan toimenpiteet joissa alkutilasta päästään lopputilaan. Prosessin suunnittelu 

on resurssien hyödyntämisperiaatteiden suunnittelua joilla päästään lopputilaan. Kuhunkin 

suunnittelukategoriaan pätee ”jos haluat siirtyä A-tilasta B-tilaan, suorita Z”-logiikka eli kaikissa 

suunnittelukategoriassa on lähtö ja tavoitetila sekä joukko spesifioituja toimenpiteitä joilla 

päästään tavoitetilaan. Kaikkien kategorioiden tavoitteena on artefaktin toteutus. (Järvinen & 

Järvinen, 2004)  

Kuva 2 esittää artefaktin toteutusprosessia. Artefaktin toteutus alkaa spesifiointiprosessilla. 

Spesifiointiprosessissa kuvataan tavoitetila. Prosessissa pyritään uuden ja ainutlaatuisen inno-

vaation määrittelyyn tai vaihtoehtoisesti määrittelemään kuinka parannetaan merkittävästi 

olemassa olevaa innovaatiota. Jotta varmistutaan että kyseessä on uusi innovaatio, tulee kirjal-

lisuustutkimus tehdä tarkasti ja kattavasti. Tyypillisesti innovaatiossa on kysymys järjestelmäs-

tä johon liittyy useita sidosryhmiä. Kullakin sidosryhmällä on omia vaatimuksia järjestelmän 

tavoitetilaan ja nämä tulee huomioida spesifioinnin aikana. Vaatimuksien priorisointi vaatii 

selkeää kommunikointia ja hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä jotta tavoitetilasta saa-

daan kaikkia osapuolia tyydyttävä kokonaisuus. Spesifiointiprosessin jälkeen siirrytään imple-

mentaatio- ja valmisosanhankintaprosesseihin. (Järvinen & Järvinen, 2004) 

Implementaatioprosessin tarkoitus on toteuttaa innovaatio lähtötilasta tavoitetilaan. Proses-

sissa keskeiseen rooliin nousee resurssiongelma joka täytyy ratkaista prosessin aikana; voi-

daanko muutosta toteuttaa käytössä olevilla resursseilla? Tyypillisesti prosessissa käytetään 

ongelmanratkaisun heuristiikkoja joista tunnetuimpia ovat ongelmanreduktion ja tila-siirtymä-

heuristiikat. Ongelmanreduktion heuristiikassa pääongelma jaetaan osa-ongelmiin. Tässä pyri-

tään ensin ratkaisemaan osa-ongelmat ja näin myös itse pääongelma ratkeaa. Tila-siirtymä-
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heuristiikassa alkutilasta siirrytään peräkkäisten muutoksien kautta tavoitetilaan. Implemen-

taatioprosessi on riippuvainen spesifiointiprosessin tuloksista ja täten sen tuloksien laatu riip-

puu myös spesifiointiprosessin tuloksien laadusta.  (Järvinen & Järvinen, 2004) 

Valmisosanhankintaprosessin tarkoitus on etsiä ja ostaa valmisosa jota voidaan hyödyntää 

tavoitetilassa. Valmisosa voi olla fyysinen tai aineeton hyödyke. Prosessi alkaa valmisosakandi-

daattien etsimisellä ja vertailemisella. Tämän jälkeen tehdään hankintapäätös. Kun hankinta-

päätös on tehty, tehdään valmisosan toimitus ja hyväksymistestaus. On huomioitavaa, että 

tieteellisestä näkökulmasta, valmisosan hankinnasta tuskin saa suurta kunniaa. (Järvinen & 

Järvinen, 2004) 

Rinnakkaisprosessilla tarkoitetaan spesifiointi- ja implementointiprosessien suorittamista sa-

manaikaisesti. Rinnakkaisuutta on hyvä käyttää silloin, jos tarkka tavoitetilan hahmottaminen 

ja spesifioiminen on vaikeaa. Tällöin innovaation kehittäminen tapahtuu iteratiivisesti hahmot-

tamalla osia tavoitetilasta ja kehittämällä prototyyppejä siitä. Prototyyppiluokkia ovat sovel-

luksen toimintaa kuvaavat karkean tason hahmotelmat ja skenaariot, epäluotettavat protot 

sovelluksesta, sovelluksen ulkoasua ja vuorovaikutussekvenssejä kuvaavat julkisivuprotot sekä 

protoilukieli jonka avulla on periaatteessa mahdollista rakentaa koko sovellus. Rinnakkaispro-

sessi ja protoilu auttavat sellaisen tavoitetilan saavuttamisesta jota ei ole olemassa. (Järvinen 

& Järvinen, 2004) 
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Kuva 2: Artefaktin toteutusprosessi (Järvinen & Järvinen, 2004). 

Tutkimuksen tulostyyppejä ovat käsitteistöt, mallit, metodit ja realisointi. Käsitteistö määritte-

lee tutkimusaiheen sanaston. Malli on joukko kuvauksia tai säännöstöjä jotka määrittelevät 

käsitteiden väliset suhteet. Malli kuvaa myös artefaktin mahdollista realisaatiota eli tavoiteti-

laa. Realisoinnilla tarkoitetaan innovaation toteutusta määritellyssä ympäristössä. Metodit 

sisältävät joukon ohjeita, algoritmejä ja tehtäviä (prosesseja) joilla mahdollistetaan artefaktin 

toteuttaminen lähtötilasta tavoitetilaan. (Järvinen & Järvinen, 2004) 

Tuloksien arvioinnissa täytyy käyttää innovaation arviointikriteerejä. Jos tuloksena on uusia 

käsitteitä, täytyy tällöin osoittaa uusien käsitteiden hyödyt mahdollisimman konkreettisesti 

sekä arvioida käsitteistä aiheutuvat mahdolliset sivuvaikutukset. Mallia arvioitaessa tarkastel-

laan pystytäänkö sitä toteuttamaan olemassa olevin resurssein, mitkä ovat sen realisoinnin 

hyödyt ja sivuvaikutukset.  Uuden metodin tulee olla jollain tapaa parempi kuin paras entisistä 

metodeista. Tieteellisestä innovaatiosta tulee aina kuvata rakentamisprosessi yksityiskohtai-

sesti sekä esittää perustelut valinnoille ja päätöksille. On myös osoitettava innovaation alkupe-

räisyys ja paremmuus muihin tunnettuihin innovaatioihin. (Järvinen & Järvinen, 2004) 

Tietojärjestelmätieteen suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulos on organisaation tärkeään 

ongelmaan rakennettu IT-artefakti. IT-artefakti on toteutus tai järjestelmän rakentamisessa ja 
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käytössä sovellettava yläkäsite, malli tai metodi.  IT-artefaktin toteutuksen implementaatio 

osoittaa suunnitteluprosessin ja lopputuloksen toimivuuden. Suunnittelutieteellisen tutkimuk-

sen tarkoitus on lisätä tietämystä ja ymmärrystä jotka mahdollistavat teknologisten ratkaisujen 

rakentamista ja implementaatiota tärkeisiin liiketoiminnan ongelmiin. Tutkimus on onnistunut, 

jos se ratkaisee organisaation asettaman liiketoiminta ongelman. Jotta voidaan osoittaa, että 

IT-artefakti ratkaisee organisaation ongelman, täytyy se evaluoida. Evaluointi perustuu organi-

saation määrittelemiin vaatimuksiin ja se suoritetaan integroimalla IT-artefakti organisaation 

IT-infrastruktuuriin. Tutkimuksessa täytyy keskittyä tieteelliseen tarkkuuteen. Täten on tärkeä-

tä soveltaa tarkkoja metodeja koko tutkimuksen ajan. Suunnittelutiede on iteratiivinen proses-

si, jossa pyritään löytämään ratkaisu asetettuun ongelmaan, noudattamalla ympäristön aset-

tamia rajoitteita ja vaatimuksia. Tutkimuksen tulokset täytyy välittää aina teknisille sidosryh-

mille ja omistajille, jotta he voivat arvioida, kuinka artefakti ratkaisee ongelman teknisestä sekä 

toiminnallisista näkökulmista. IT-artefakti on tutkimuksen tulos joka ratkaisee organisaation 

tärkeän ongelman ja täyttää sille asetetut keskeisimmät vaatimukset. IT-artefaktin hyvyys arvi-

oidaan aina vähintään verifioinnilla ja validoinnilla. (Järvinen & Järvinen, 2004) 

2.3 Kirjallisuuskartoitus 

Kirjallisuuskartoituksessa hankitaan tutkimuksen tarvittavia tietoja kirjallisista lähteistä: Lähtei-

tä ovat dokumentit ja arkistot. Dokumentteja ovat mm. kirjeet, muistiot, tutkimukset, arkki-

tehtuurikuvaukset ja raportit. Arkistoihin luetaan mm. tilastot, budjetit, kuvat, kalenterit ja 

listaukset. Dokumentit ja arkistot voivat olla sähköisessä kuten esimerkiksi web-sivut, sähköi-

set asiakirjat, tietokannat tai paperissa muodossa kuten esimerkiksi kirjat, lehtiartikkelit, lähe-

tyslistat. On huomioitavaa, että dokumentit ja arkistot ovat sekundäärisiä lähteitä ja ne on 

tehty muuta tutkimusta tai tarkoitusta varten. (Järvinen & Järvinen, 2004) 

Tiedon hankinnan yhteydessä pyritään myös selvittämään mitä aiheesta on jo kirjoitettu sekä 

onko tutkimusongelmaan löydetty jo ratkaisu (Hirsjärvi et al., 2006). Lisäksi on huomioitava, 

ettei dokumentteja tyypillisesti ole tehty tutkimusta varten, vaan niitä käytetään määrätyssä 

kontekstissa välittämään tietoa kirjoittajan ja lukijan tai ne ovat muistin apuväline (Järvinen & 

Järvinen, 2004). Kun tietoja poimitaan kirjallisuudesta, on aina syytä pitää mielessä onko tieto 

relevanttia tutkimuksen kannalta ja kuvaako kirjallisessa lähteessä esitetty asia sen hetkistä 

todellisuutta vai ideaalitilannetta. 
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Tekstin tarkkaan tutkimiseen voidaan hyödyntää Raamatun tutkimuksessa käytettyjä tekniikoi-

ta ja jotka ovat tekstin kritisointi, lingvistinen kritisointi, kirjallisuuskritiikki, historiallinen kriti-

sointi, muodonkritisointi ja kirjoittajan kritisointi. Tekstin kritisoinnilla pyritään saamaan alku-

peräisen tekstin mahdollisimman tarkka versio. Lingvistisellä kritisoinnilla haetaan sanoille ja 

sanonnoille merkitys joka niillä oli, kun teksti kirjoitettiin. Kirjallisuuskritiikillä haetaan ymmär-

rystä siitä, miten eri koulukunnat, lukemistavat ja perspektiivit saavat aikaan eri merkitystä 

tekstille. Historiallisessa kritisoinnissa tutkitaan miten historiallinen konteksti on vaikuttanut 

merkityksiin ja millaisia ne ovat olleet sekä myös kuinka sosiaalis-taloudellinen konteksti on 

vaikuttanut merkityksiin. Muodon kritisoinnilla tutkitaan kuinka paikalliset käytännöt ja pu-

humisen traditiot ovat vaikuttaneet merkityksiin. Kirjoittajan kritisoinnissa arvioidaan miten 

kirjoittajan henkilökohtaiset piirteet ovat vaikuttaneet tekstin merkityksiin. Tekniikoita tulee 

käyttää soveltaen ja muidenkin tekniikoiden käyttäminen on mahdollista.(Järvinen & Järvinen, 

2004) 

2.4 Kokonaisarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuuri (käytetään myös termiä yritysarkkitehtuuri) on prosessi jossa organisaa-

tion liiketoimintavisio ja –strategia muutetaan kustannustehokkaasti organisaatiomuutokseksi 

(Gartner, Inc., 2012). Muutos toteutetaan luomalla, kommunikoinnilla ja parantamalla keskei-

siä vaatimuksia, periaatteita ja malleja jotka kuvaavat organisaation tulevaisuuden tilaa ja 

mahdollistavat sen kehittämisen (Gartner, Inc., 2012). Kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa lii-

ketoiminnan ja järjestelmien yhtäaikaisen kehittämisen ja hallinnan (Isokallio, 2005). Sen tär-

kein tavoite on liittää organisaation liiketoimintatavoitteet, henkilöstö, informaatio, prosessit 

ja järjestelmät organisaation strategiaa tukevaksi kokonaisuudeksi (Olli, 2008). Kuva 3 esittää 

strategian, kehitysprojektien ja kokonaisarkkitehtuurin välisiä suhteita. Tämä integroitu koko-

naisuus mahdollistaa organisaation strategian toteutumisen järjestelmissä ja kehitysprojekteis-

sa (Greefhorst & Proper, 2011). Liiketoimintatavoitteet ohjaavat kokonaisarkkitehtuuria ja se 

määrittelee reunaehdot sekä vaatimukset kehittämistavoitteille (Greefhorst & Proper, 2011). 

Kehittämistavoitteiden mukaan käynnistetään tai lopetetaan kehitysprojektit. 
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Kuva 3: Strategian, kokonaisarkkitehtuurin ja kehitysprojektien keskinäiset suhteet 
(Greefhorst & Proper, 2011). 

Laajalti on hyväksytty käytäntö, jossa kokonaisarkkitehtuuri jaetaan neljään näkökulmaan. 

Kuva 4 esittää näkökulmien hierarkiaa. Ensimmäinen näkökulma on toiminta-arkkitehtuuri. 

Toiminta-arkkitehtuurin tarkoituksena on suunnitella ja kehittää organisaation strategisiin 

vaatimuksiin liittyvää ydintoimintaa. Strategiset vaatimukset muodostuvat organisaation visi-

osta ja liiketoimintatavoitteista (The Chief Information Officers Council, 1999). Toiminta-

arkkitehtuurin tuloksena syntyy prosessi- ja tietovuokuvaukset kohdealueen toiminnasta (The 

Chief Information Officers Council, 1999). Toinen näkökulma on tietoarkkitehtuuri. Tietoarkki-

tehtuurissa kuvataan organisaation toimintaan liittyvät tieto-oliot joilla on attribuutteja ja 

keskinäisiä relaatioita (The Chief Information Officers Council, 1999). Sen tarkoitus on luoda 

organisaatiotason näkemys tietopääomasta ja edesauttaa tiedon löytämistä, välittämistä ja 

hallintaa (Valtiovarainministeriö, 2007). Kolmas näkökulma on järjestelmäarkkitehtuuri. Järjes-

telmäarkkitehtuurin tarkoituksena on kuvata ne tietojärjestelmät joita tarvitaan tiedon hallin-

taan ja organisaation toiminnan tukemiseen (The Chief Information Officers Council, 1999). 

Neljäs näkökulma on teknologia-arkkitehtuuri. Teknologia-arkkitehtuurissa kuvataan organi-

saatiossa käytetyt laitteistot ja ohjelmistot (The Chief Information Officers Council, 1999). Sen 

tarkoitus on määritellä käytetyt teknologiat, standardit ja järjestelmärakenteet jotka parhaiten 

tukevat organisaatiota (Valtiovarainministeriö, 2007).  
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Kuva 4: Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat (The Chief Information Officers Council, 1999). 

 

2.5 TOGAF 

TOGAF on The Open Group-konsortion ylläpitämä avoin standardi ja se on maailman johtava 

kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Se tarjoaa menetelmiä ja työvälineitä kokonaisarkkitehtuurin 

kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehittämiseen.  TOGAF tarjoaa mahdollisuuden suunnitel-

la kokonaisarkkitehtuuria ja järjestelmiä kustannustehokkaasti. Se on tunnettu ja arvostettu 

kokonaisarkkitehtuuristandardi joka mahdollistaa sidosryhmille yhdenmukaiset standardit, 

menetelmät ja termistön. TOGAF on joustava viitekehys ja sitä voidaan käyttää yhdessä mui-

den kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksien kanssa sekä useilla eri toimialoilla kuten esimerkiksi 

julkishallinnossa, teollisuudessa ja rahoituksessa. Se ei rajoita millaista IT-artefaktia ollaan to-

teuttamassa ja tästä syystä sitä voidaan käyttää tässä työssä. (Josey, 2011)  

Arkkitehtuurilla TOGAFin mukaan on kaksi tarkoitusta ja ne riippuvat kontekstista. Ensimmäi-

seksi arkkitehtuuri on formaali kuvaus järjestelmästä tai se on tarkka järjestelmän komponent-

titason suunnitelma jonka avulla järjestelmä voidaan toteuttaa. Toiseksi arkkitehtuuri on kuva-

us järjestelmän komponenttien rakenteesta ja niiden välisistä suhteista sekä joukko periaattei-

ta ja ohjeita suunnittelua ja kehittämistä varten. (The Open Group, 2011) 

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä ja suunnittelussa TOGAFissa käytetään The Architecture 

Development Method of TOGAF (ADM) menetelmää.  ADM-menetelmä on iteratiivinen pro-

sessi ja se mahdollistaa kokonaisarkkitehtuurinäkökulmien integroimisen yhdeksi hallituksi 

Toiminta-
arkkitehtuuri 

Tietoarkkitehtuuri 

Järjestelmäarkkitehtuuri 

Teknologia-arkkitehtuuri 
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kokonaisuudeksi. Keskeinen tekijä ADM-menetelmässä on vaatimustenhallinta joka on jatkuva 

prosessi ja siinä käsitellään kaikki arkkitehtuurin kohdistuvat vaatimukset ja niiden muutokset. 

Koska ADM-menetelmä on iteratiivinen, voidaan siinä lähteä suppeasta kontekstista liikkeelle 

ja laajentaa kontekstista jokaisessa iteraatiossa tai vaihtoehtoisesti tarkentaa kuvauksia. Koko-

naisarkkitehtuurinäkökulmien sisältö, rajaukset ja spesifiointiprosessi tarkentuvat ADM-

menetelmän eri vaiheissa (ADM-vaiheet). (The Open Group, 2011) 

Vaatimustenhallinnalla varmistetaan että vaatimushallintaprosessi on käytössä ja prosessia 

käytetään kaikissa asiaankuuluvissa ADM- vaiheissa. Vaatimustenhallinnan tarkoitus on tunnis-

taa ja varmistaa vaatimusten saatavuus eri iteraatioissa tai ADM-vaiheissa. Koska kokonaisark-

kitehtuuri tyypillisesti muuttaa olemassa olevia käytäntöjä ja standardeja, ei vaatimustenhal-

linnassa käsitellä staattista vaatimusjoukkoa vaan vaatimusjoukko on dynaaminen ja se muut-

tuu eri ADM-vaiheissa. Näin ollen organisaation kyky käsitellä vaatimusjoukkoa on erityisen 

tärkeätä lopputuloksen kannalta. Jos vaatimuksia ei huomioida tai niiden käsittelyssä tapahtuu 

virheitä (esimerkiksi priorisointi), ei lopputulos ole se mitä sidosryhmät ja liiketoiminnan edus-

tajat hakivat. Kun vaatimuksia käsitellään oikein ja niille annetaan oikea arvo, on lopputulos se 

mitä tahdottiin.    

Liiketoiminta-arkkitehtuurivaiheessa (toiminta-arkkitehtuuri) tunnistetaan organisaation 

vaatimukset ja strategia sekä spesifioidaan toiminta-arkkitehtuuri. Spesifioinnissa kuvataan 

organisaation strategiaan ja vaatimuksiin liittyvät sidosryhmät, järjestelmät, toiminnot, proses-

sit ja tietovuot sekä kuvataan järjestelmän nyky- ja tavoitetilat. Toiminta-arkkitehtuuri antaa 

ymmärryksen järjestelmän liiketoiminta-arvosta intressiryhmille ja liiketoimintavastaaville. 

Vaiheen päätehtävät on tarkistaa ja päivittää arkkitehtuurityöhön ja järjestelmään liittyvät 

liiketoimintastrategiat, suunnitelmat ja vaatimukset. Tärkein tehtävä on liiketoimintamallin 

spesifiointi. Liiketoimintamalli sisältää järjestelmän toimintaympäristön kuvauksen, prosessi-

mallin, käyttötapaukset, käsitemallin ja tietovuon. Toimintaympäristön kuvauksessa esitetään 

järjestelmään liittyvät sidosryhmät ja muut järjestelmät sekä niiden väliset suhteet ja tieto-

vuot. Prosessimallissa kuvataan järjestelmän toiminnot, tietovuokuvaukset ja transaktiot. Käyt-

tötapaus kuvaa käyttäjän järjestelmän avulla suorittaman tehtävän. Käsitemalli kuvaa järjes-

telmän keskeisimmät käsitteet ja käsitteiden väliset suhteet. Tietovuon matriisi kuvaa tieto-

vuolle asetetut vaatimukset toisin sanoen prosessien ja järjestelmien väliset tietovuot. Järjes-

telmän nyky- ja tavoitetilakuvauksissa esitetään järjestelmän palvelut yleisellä tasolla. (The 

Open Group, 2011) 
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Informaatiojärjestelmäarkkitehtuurivaiheen tarkoitus on määritellä järjestelmän konteksti 

joka mahdollistaa toiminta-arkkitehtuurin. Konteksti määritellään spesifioimalla järjestelmän 

tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurit. Tietoarkkitehtuuri määrittelee tarkasti komponentit jotka 

tarjoavat tieto-olio-, tietovarasto- tai masterdatapalveluita. Siinä kuvataan komponenttien 

väliset tietovuot ja tietorakenteet. Tarkennetut tietovuokuvaukset perustuvat prosessimalliin 

ja tietorakenteet perustuvat käsitemalliin. Tietoarkkitehtuurissa määritellään myös tiedonhal-

linta. Tiedonhallinnassa kuvataan kuinka tietoja hyödynnetään, luodaan, tallennetaan, siirre-

tään, poistetaan ja raportoidaan. Järjestelmäarkkitehtuurissa tunnistetaan palvelut joita toi-

minta- ja tietoarkkitehtuuri tarvitsevat. Tämän pohjalta määritellään tavoitetila jossa kuvataan 

palveluita toteuttavat komponentit ja samalla arvioidaan mitä nykytilan komponentteja voi-

daan hyödyntää tavoitetilassa.  (The Open Group, 2011) 

Teknologia-arkkitehtuurivaiheen tarkoitus on määritellä järjestelmän tekninen ympäristö sekä 

käytetyt työkalut ja teknologiat. Lisäksi vaiheen aikana tehdään teknologiaperiaatteiden kat-

selmointi ja validointi. Määrittely toteutetaan spesifioimalla teknologia-arkkitehtuuri. Teknolo-

gia-arkkitehtuurissa kuvataan kuinka nykyisiä teknologia-alustoja hyödynnetään ja mitä uusia 

tarvitaan. Se havainnollistaa myös kuinka ja missä järjestelmän komponentit on otettu käyt-

töön. Teknologia-arkkitehtuuri mahdollistaa liiketoimintavaatimuksien ja –prosessien toteut-

tamisen valituilla laitteistoilla, verkkoratkaisuilla ja ohjelmistoilla. (The Open Group, 2011) 

2.6 Yhteenveto 

Koska järjestelmien perimmäinen tarkoitus on tukea organisaation liiketoimintavaatimuksia ja 

strategiaa, on käytettävien menetelmienkin tuettava edellä esitettyä periaatetta. Periaatetta 

tukevia menetelmiä ovat tässä työssä esitetyt suunnittelutieteellinen tutkimuksen ja kokonais-

arkkitehtuurin menetelmät. Työssä käytetty IS-tutkimuksen viitekehys tarjosi oivallisen kon-

tekstin käyttää eri menetelmiä tuloksien saavuttamiseksi.  

Tässä työssä IS-tutkimuksen viitekehykseen liitettiin suunnittelutieteellisen tutkimuksen inno-

vaation toteutusprosessi ja ADM-menetelmä. Tätä kokonaisuutta esittää Kuva 5. Koska työn 

tarkoituksena oli viitearkkitehtuurin ja osatavoitteena kokonaisarkkitehtuurin laadinta, oli 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen menetelmien käyttö relevanttia. Suunnittelutieteellisen 

tutkimuksen innovaation toteutusprosessi ja ADM-mentelmä ovat kumpikin iteratiivisia. Täten 

ADM-mentelmän käyttö IT-artefaktin spesifioinnissa ja suunnittelussa on relevanttia, koska 

ADM-menetelmä prosessinäkökulmasta käyttäytyy samoin kuin suunnittelutieteellinen tutki-
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mus. Toisin sanoen, ADM-menetelmä laajentaa innovaation toteutusprosessia ja samalla antaa 

tarkat toiminta ohjeet ja työkalut IT-artefaktin toteutukselle. Innovaatio toteutettiin rinnak-

kaisprosessina. Innovaation toteutusprosessia käytettiin viitearkkitehtuurin laadinnassa ja 

ADM-menetelmää käytettiin modernisoitavan pääkäyttäjäsovelluksen kokonaisarkkitehtuurin 

laadinnassa. 

Kirjallisuuskartoituksessa etsittiin tutkimuksen kannalta parhaiten soveltuvia teknologioita, 

arkkitehtuureja, työvälineitä ja menetelmiä. Työssä haettiin mahdollisimman tuoreita lähteitä, 

koska viitekehyksestä pyrittiin tekemään mahdollisimman moderni. Kirjallisuuskartoitusta teh-

tiin koko PoC-projektin aikana.   

 

Kuva 5: Tutkimuksen viitekehys. 
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3 VIITEARKKITEHTUURI 

Tässä työssä viitearkkitehtuurilla tarkoitetaan mallia, joka tarjoaa yleisiä ratkaisuja ja periaat-

teita määrätylle ongelma-alueelle. Ratkaisuja ja periaatteita tarkennetaan järjestelmän spesi-

fionnissa. Viitearkkitehtuuri on luonteeltaan dynaaminen ja sitä muutetaan tyypillisesti kehi-

tysprojektien yhteydessä. Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu ensisijaisesti modernisointi-

projektien käyttöön ja järjestelmän kokonaisarkkitehtuurin spesifiointiin. Viitearkkitehtuuri on 

laadittu kokonaisarkkitehtuurin näkökulmien mukaan ja siinä on käytetty Logican hallintomallia 

ja standardeja. 

3.1 Toiminta-arkkitehtuuri 

Toiminta-arkkitehtuurissa esitellään yleiset järjestelmäkehityksen prosessit ja sidosryhmät joita 

modernisointiprosesseissa käytetään. Sen tarkoitus on tarjota yhteiset toimintamallit moder-

nisointiprojekteille.  Esitettyjen prosessien ja sidosryhmien käyttö riippuu voimakkaasti projek-

tin laajuudesta ja luonteesta. Jos esimerkiksi on kyseessä pieni projekti, ei kaikkia esitettyjä 

prosesseissa tai sidosryhmiä käytetä. Toisaalta jos projekti on laaja, täytyy sidosryhmien mää-

rää lisätä. Projektidokumentaatiossa kuvataan kaikki poikkeukset viitearkkitehtuurin verrattu-

na.  

3.1.1 Järjestelmäkehityksen elinkaari 

Järjestelmäkehityksen elinkaari, josta käytetään myös nimitystä ohjelmiston elinkaari, on luon-

teeltaan prosessi jossa järjestelmä kehitetään alusta loppuun. Prosessi sisältää alustus-, järjes-

telmäkonseptin kehitys-, hankkeen suunnittelu-, vaatimusten analyysi-, järjestelmän suunnitte-

lu-, kehitys-, integraatio- ja testaus-, käyttöönotto-, käyttö- ja ylläpito- sekä luovutusvaiheet 

(The United States The Department of Justice, 2003). Vaiheita hyödynnetään järjestelmäkehi-

tysprojekteissa. On huomioitavaa, että edellä esitettyjä vaiheita ei kaikissa järjestelmäkehitys-

projekteissa käytetä. 

Alustusvaihe alkaa, kun liiketoiminnan tarpeet tai mahdollisuudet on tunnistettu. Liiketoimin-

nan tarpeet ja mahdollisuudet dokumentoidaan konseptiehdotukseksi. Jos konseptiehdotus 

hyväksytään, siirrytään järjestelmäkonseptin kehitysvaiheeseen. Järjestelmäkonseptin kehi-

tysvaiheessa katselmoidaan konseptin eri toteutusvaihtoehtojen toteutettavuus ja tarkoituk-

senmukaisuus. Vaiheessa määritellään järjestelmän rajat sekä hankitaan rahoitus projektille. 
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Seuraava vaihe on hankkeen tai projektin suunnitteluvaihe. (The United States The 

Department of Justice, 2003) 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa konseptia jatko kehitetään kuvaamaan sitä, kuinka järjestel-

mää tullaan hyödyntämään liiketoiminnassa sekä kuinka järjestelmä tulee vaikuttamaan työn-

tekijöiden ja asiakkaiden yksityisyyteen. Jotta järjestelmä vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja 

se toteutetaan budjetin mukaisesti, vaiheen aikana määritellään myös projektin resurssit, akti-

viteetit, aikataulu, työkalut ja katselmoinnit.  Vaatimusten analyysivaiheessa määritellään ja 

kuvataan käyttäjän sekä järjestelmän kannalta oleelliset toiminnalliset, tieto-, suorituskyky-, 

tietoturva- ja ylläpitovaatimukset. Tätä vaihetta seuraa järjestelmän suunnitteluvaihe. (The 

United States The Department of Justice, 2003) 

Järjestelmän suunnitteluvaiheen aikana kuvataan järjestelmän toteutukseen tarvittavat re-

surssit. Siinä määritellään järjestelmän osat sekä niiden väliset vuorovaikutussuhteet ja riippu-

vuudet. Lisäksi vaiheen aikana määritellään toimintaympäristö ja prosessit. Kehitysvaiheessa 

suunnitteluvaiheen pohjalta tuotetaan ja yksikkötestataan tarvittavat laitteisto-, kommuni-

kointi- ja ohjelmistototeutukset. Integraatio- ja testausvaiheessa järjestelmän osat integroi-

daan kokonaisuudeksi ja kokonaisuus testataan käyttäjän toimesta. Testauksella pyritään var-

mistamaan, että järjestelmälle asetetut vaatimukset täyttyvät. Ennen järjestelmän asentamista 

tuotantoympäristöön tulee se vielä sertifioida ja valtuuttaa. Näiden toimenpiteiden jälkeen 

seuraa käyttöönottovaihe. (The United States The Department of Justice, 2003) 

Käyttöönottovaiheessa järjestelmä asennetaan ja asetetaan käyttövalmiiksi tuotantoympäris-

tössä. Käyttö- ja ylläpitovaiheessa järjestelmä on käynnissä, sitä valvotaan ja sen osiin tehdään 

tarpeellisia muutoksia. Vaiheen aikana voidaan myös arvioida, kuinka järjestelmää voisi paran-

taa ja lisäisikö parannukset kustannustehokkuutta. Luovutusvaiheessa varmistetaan järjestel-

män asianmukainen päättäminen ja tärkeiden tietojen säilytys. Tietojen säilyttämisessä on 

huomioitava, että kaikkia tietoja tai osaa niistä voidaan myöhemmin hyödyntää ja tietojen 

tulee sijaita toisessa järjestelmässä tai ne tulee arkistoida.  (The United States The Department 

of Justice, 2003) 

3.1.2 V-malli 

V-malli on standardoitu prosessimalli jota käytetään kehitysprojektien suunnittelussa ja toteu-

tuksessa. Siinä muun muassa määritellään projektin tavoitteet sekä kuvataan kuinka tavoitteet 

saavutetaan. Lisäksi V-mallissa määritellään kaikki projektiin osallistujat sekä näiden roolit ja 
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vastuut tarkalla tasolla. Tämä mahdollistaa sen, että projektin aikana tiedetään kuka tekee, 

mitä tekee ja milloin tekee. Projektin menestystekijäksi V-mallissa on nostettu projektin tilaa-

jan ja toimittajan välinen yhteistyö. V-mallissa osapuolien vastuut on tarkoin määritelty ja tä-

ten V-mallin standardit ovat tärkeässä roolissa osapuolten välisissä sopimuksissa. V-mallia voi-

daan käyttää erikokoisissa projekteissa ja organisaatioissa sekä sitä voidaan hyödyntää kom-

munikointi-, kehitys-, hallinto-, ja hankintaprosesseissa. (IABG mbH, 2006) 

Keskeiset V-mallin tavoitteet ovat projektin riskien minimointi, laadun parantaminen sekä ta-

kaaminen. Lisäksi tavoitteita ovat kustannuksien pienentäminen projektin ja järjestelmän elin-

kaaren aikana sekä parantaa sidosryhmien välistä kommunikaatiota. V-malli parantaa projekti-

en läpinäkyvyyttä sekä hallintaa, koska siinä määritellään selkeät tavoitteet ja roolit. Tämä 

auttaa tunnistamaan aikaisessa vaiheessa suunnitelmassa esitetyt poikkeukset ja riskit. Poik-

keuksien ja riskien kontrolloitu käsittely parantaa projektin hallintaa, mikä taas vastaavasti 

pienentää projektin kokonaisriskejä. Laadun parantaminen ja takaaminen saavutetaan hyväk-

symällä vain suoritetut ja laatukriteerit täyttävät tulokset. Kustannuksien pienentäminen on 

mahdollista standardilla prosessimallilla, jossa järjestelmän kehitystä, tuotantoa, käyttöä ja 

ylläpitoa voidaan mitata, arvioida ja valvoa avoimesti. Standardoiduilla mittauksilla, arvioinneil-

la ja valvonnalla saadaan tulokset, jotka ovat yhdenmukaisia ja helposti jäljiteltävissä. Tämä 

pienentää tilaajan sekä toimittajan välistä riippuvuutta ja näin pienentää osaltaan projektin 

hallinnollisia tehtäviä. Sidosryhmien välisen kommunikaation perusta on ymmärrettävät, stan-

dardoidut ja yhdenmukaiset käsitteet. Käsitteiden avulla pienennetään sidosryhmien välisiä 

kielimuureja. (IABG mbH, 2006) 

Kuva 6 esittää V-mallin eri vaiheita ja niiden riippuvuuksia toisistaan. V-malli alkaa hyväksyntä-

vaiheella. Hyväksyntävaiheessa johtoryhmä päättää käynnistetäänkö projekti vai ei. Päätös 

tehdään projektiehdotuksen mukaan joka pyrkii osoittamaan, että kyseinen projekti on vält-

tämätön, hyödyllinen ja kannattava. Projekti voi käynnistyä vain, jos se saa hyväksynnän. Kun 

projekti on saanut hyväksynnän, alkaa projektin määrittelyvaihe. Määrittelyvaiheen aikana 

tehdään projektisuunnitelma, projekti- ja kysymysvastauskäsikirjat. Vaatimusmäärittelyvai-

heessa määritellään kaikki järjestelmän kannalta oleelliset ja pakolliset vaatimukset. Sopimuk-

sen hyväksyntävaiheessa ohjausryhmä ja tilaaja päättävät hyväksytäänkö projektisopimus. 

Projekti ei voi jatkua, jos projektisopimusta ei hyväksytä. (IABG mbH, 2006) 
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Järjestelmän spesifiointivaihe seuraa määrittelyvaihetta. Vaiheen aikana laaditaan järjestel-

män yleiskuva joka täyttää sille asetetut vaatimukset ja josta ilmenee, kuinka järjestelmä tul-

laan suunnittelemaan sekä toteuttamaan. Järjestelmän suunnitteluvaiheessa määritellään 

tarvittavat vaatimukset täyttävät arkkitehtuurikuvaukset sekä toteutuksen, testauksen ja jär-

jestelmäintegraation periaatteet. Yksikkötason suunnitteluvaiheessa tehdään tarkat ohjelmis-

to- ja laitteistospesifikaatiot. Toteutusvaiheessa toteutetaan järjestelmä annettujen spesifi-

kaatioiden ja vaatimuksien mukaan. Yksikkötestausvaiheessa varmistetaan, että yksittäiset 

sovellus- ja tekniset artefaktit ovat valmiita ja ne voidaan integroida järjestelmäkokonaisuu-

teen. Integraatiotestausvaiheessa varmistetaan, että sovellus- ja tekniset artefaktit toimivat 

yhdessä. Lisäksi järjestelmä verifioidaan. Järjestelmätestaus aikana arvioidaan voidaanko jär-

jestelmä ja sen dokumentaatio luovuttaa tilaajan käyttöön. Jos voidaan, siirrytään hyväksymis-

testausvaiheeseen. Hyväksymistestausvaiheessa järjestelmä ja dokumentaatio validoidaan 

ohjausryhmän ja tilaajan toimesta. Projektin päättämisessä tehdään päätös projektin lopet-

tamisesta ja päätöksen jälkeen valmis järjestelmä luovutetaan tilaajalle. (IABG mbH, 2006) 

 

Kuva 6: Järjestelmä kehityksen V-malli (IABG mbH, 2006). 
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3.1.3 Scrum 

Scrum on iteratiivinen projektinhallinnan viitekehys ja se on tarkoitettu tuotteiden ja ohjelmis-

tojen kehitykseen. Se on ketterä menetelmä ja se on suunniteltu tuomaan projektien hallin-

taan sekä toteutukseen tehokkuutta, terävyyttä, selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Scrumin tavoittei-

ta ovat kehityksen nopeuden lisääminen, yksilöiden sekä organisaation tavoitteiden kohden-

taminen, luoda tehokkuusohjautunut kulttuuri organisaatioon ja luoda lisäarvoa sidosryhmille. 

Lisäksi tavoitteita ovat saavuttaa kaikilla tasoilla tehokas, vakaa ja yhdenmukainen viestintä, 

parantaa yksilön kehittymistä ja elämää. Scrumia voidaan käyttää erikokoisissa projekteissa ja 

organisaatioissa. (Sutherland, 2010)   

Scrum koostuu säännöistä, scrumtiimeistä rooleineen, tapahtumista ja tuotoksista. Säännöt 

sitovat roolit, tapahtumat ja tuotokset yhteen sekä ohjaavat niiden välistä vuorovaikutusta. 

Scrumtiimi muodostuu tuoteomistajasta, kehitystiimistä ja scrummasterista. Tiimit päättävät 

itse kuinka parhaiten tekevät työnsä ja lisäksi tiimeissä on oltava kaikki tarvittava osaaminen. 

Scrumin tapahtumia ovat sprintti, sprintin suunnittelupalaveri, päiväpalaveri, sprinttikatsel-

mus ja sprintin retrospektiivi. Scrumin tulokset koostuvat tuotteen kehitysjonosta, sprintin 

tehtävälistasta ja tuoteversiosta. Tuotteen kehitysjono on lista tuotteeseen kohdistuvista vaa-

timuksista sekä muutoksista ja kaikesta mitä tuotteessa saatetaan tarvita. Sprintin tehtävälista 

sisältää sprinttiin valituista tuotteen kehitysjonon kohdista ja suunnitelma niiden toteuttami-

sesta. Sprintin tehtävälista on kehitystiimin tekemä arvio siitä, mitä seuraava versio pitää sisäl-

lään ja mikä on toteutuksen työmäärä. Tuoteversio on sprintin ja edellisten sprinttien aikana 

toteutettujen kehitysjonon kohteiden summa. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

Kuva 7 esittää Scrumin tapahtumat prosessinäkökulmasta. Kuvasta ilmenee, että Sprintti on 

Scrumin ydin. Sen aikana tuotetaan määrittelyt täyttävä, käyttökelpoinen sekä mahdollisesti 

julkaistava tuoteversio. Se saa kestää korkeintaan neljä viikkoa. Projektissa on useita samanpi-

tuisia sprinttejä ja uusi sprintti alkaa heti edellisen päätyttyä. Sprintin suunnittelupalaverissa 

määritellään sprintissä tehtävä työ ja määrittelyyn osallistuu koko scrumtiimi. Toisin sanoen, 

siinä arvioidaan mitkä kehitysjonon kohteista toteutetaan. Päiväpalaverissa kehitystiimi synk-

ronoi työnsä ja suunnittelee työt seuraavalle 24 tunnille. Se kestää korkeintaan 15 minuuttia. 

Sprinttikatselmus tehdään aina sprintin lopussa ja siinä tarkastellaan sekä arvioidaan kehitetty 

tuoteversio. Sen suorittavat scrumtiimi ja sidosryhmät. Sprinttikatselmuksessa myös sopeute-

taan sprintin tulokset tuotteen yleiseen kehitykseen ja arvioidaan, mitä tulisi seuraavaksi kehit-

tää. Sprintin retrospektiivissä scrumtiimi voi arvioida omaan työskentelyään ja tehdä paran-
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nuksia kehitysprosessiin. Se suoritetaan aina sprinttikatselmuksen ja seuraavan sprintin välissä. 

Sprintin lopuksi saadaan aina uusi versio tuotteesta. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

Kuva 7: Scrum-prosessi (Sutherland, 2010). 

 

3.1.4 Sidosryhmät 

Viitearkkitehtuurissa sidosryhmät kuvataan yleisellä tasolla ja niitä mahdollisesti tarkennetaan 

varsinaisessa modernisointiprojektissa. Sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja jotka 

osallistuvat projektiin. Kuva 8 esittää ne sidosryhmät, jotka viitearkkitehtuuri määrittelee. Ti-

laaja ja toimittaja vastaavat sopimuksien laadinnasta ja hyväksynnästä. Projektissa määritel-

lään erikseen milloin ja mitä sopimuksia tulee olla laadittuna missäkin projektin vaiheessa. 
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Ohjausryhmä vastaa projektin ylätason ohjauksesta ja he pystyvät viitearkkitehtuurin avulla 

arvioimaan projektin tilaa, vertaamalla projektin eri vaiheiden tuloksia viitearkkitehtuuriin. 

Rahoittajat vastaavat projektin rahoittamisesta ja tästä syystä heillä täytyy olla tietämys, mil-

loin rahoitusta tarvitaan ja saavatko he rahalle vastinetta. Projektissa määritellään erikseen 

milloin rahoittajilta vaaditaan rahoituspäätös. Rahoittajat voivat arvioida projektin tuloksia 

vertaamalla niitä viitearkkitehtuuriin. Arkkitehdit vastaavat järjestelmän spesifioinnista, suun-

nittelusta ja toteutuksen teknisestä valvonnasta. He ovat scrumtiimin jäseniä. Arkkitehdit hyö-

dyntävät viitearkkitehtuuria kohdejärjestelmän kokonaisarkkitehtuurin spesifioinnissa ja suun-

nittelussa. Scrumtiimi toteuttaa modernisoitavan sovelluksen ja viitearkkitehtuuri tuo raamit 

toteutukselle. 

Modernisointiprojekti

ArkkitehtiTilaaja

Toimittaja

Rahoittaja

Scrumtiimi

Ohjausryhmä

Sopimukset

Sopimukset

Ohjaus

Suunnittelu,

valvonta

Toteutus

Rahoitus

 

Kuva 8: Modernisointiprojektin sidosryhmät. 
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3.2 Tietoarkkitehtuuri 

Tietoarkkitehtuurissa on kuvattu modernisointiprojekteissa yleisesti käytetyt tietovarannot. 

Tietovarannot pohjautuvat Logican hallintomalliin. Tarkemmat kuvaukset tietovarantojen käy-

töstä ja mahdollisesti muista tietovarannoista laaditaan projektin aikana. Tietovarastot ja nii-

den väliset suhteet ovat esitetty Kuva 9:ssä. Versiotietokanta on tarkoitettu projektissa tuote-

tun ja järjestelmään liittyvän sähköisen aineiston versiointiin. Sinne säilötään esimerkiksi do-

kumentit ja lähdekoodit. Projektin aikana hyväksytyt projekti- ja järjestelmädokumentit julkais-

taan versiotietokannasta projektikansioon. Täten projektikansiosta löytyy vain hyväksyjä do-

kumentteja, joita voidaan hyödyntää muun muassa päätöksenteossa. Versiotietokannasta 

julkaistaan tuotekantaan järjestelmän tuoteversiot ja versioiden dokumentit.  Tuotetietokan-

taa käytetään esimerkiksi tuoteversion asennuksessa, tuotetietokannasta ladataan oikea tuo-

teversio asennettavaksi. Lisäksi tuotetietokantaa voidaan käyttää asiakasdokumentaation jake-

lussa. Ohjelmistokannassa sijaitsee projektin ja järjestelmän tarvitsemat kolmannen osapuo-

len ohjelmistot sekä kirjastot.   

Versiokanta

Tuotekanta
Ohjelmistokanta

Projektikansio
Hyväksytyt projekti- ja
järjestelmädokumentit

Järjestelmän tuoteversiot ja 
versioiden dokumentit

 

Kuva 9: Viitearkkitehtuurin tietovarastot. 
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3.3 Järjestelmäarkkitehtuuri 

Järjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan webin yleiset periaatteet sekä käytetyt arkkitehtuurimal-

lit. Lisäksi siinä on kuvattu mitä tarkoitetaan käyttöliittymällä, Windows- ja web-sovelluksilla. 

Tällä varmennetaan se, että kaikissa viitearkkitehtuurin mukaisissa järjestelmissä ja sovelluk-

sissa on noudatettu samoja periaatteita ja rakenteita.  

3.3.1 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymän avulla käyttäjä käyttää sovelluksen tarjoamia toimintoja ja päivittää sovelluk-

sen käyttämää mallia eli tietosisältöä ja tilaa. Perusperiaatteeltaan se koostuu näytöstä ja syöt-

tölaitteesta (esimerkiksi hiiri, näppäimistö, kosketusnäyttö).  Kuva 10 esittää käyttäjän, käyttö-

liittymän ja sovelluksen vuorovaikutussuhteita. Kun sovellus käynnistyy, päivittää se näytön 

sisältöä ja käyttäjä näkee näytöltä sovelluksen sen hetkisen mallin. Tärkeätä on, että käyttäjä 

ymmärtää näytön sisällön, on kykenevä arvioimaan mitä hänelle näytetään ja tämän pohjalta 

tekemään mahdolliset muutokset malliin.  Seuraavaksi käyttäjä laatii tavoitteet ja toiminnot 

kuinka hän tulee päivittämään näytöllä olevaa mallia. Tämän jälkeen käyttäjä luo syötteen 

käyttämällä syöttölaitetta. Syöttölaite tulkkaa syötetyn tiedon sovelluksen ymmärtämään 

muotoon ja välittään sen sovelluksen. Tiedon perusteella sovellus muuttaa mallia ja päivittää 

näyttöä. Käyttöliittymä on yleisesti ottaen käyttäjän ja sovelluksen välinen rajapinta joka mah-

dollistaa niiden välisen vuorovaikutussuhteen. (Olsen, 1998)   

Käyttöliittymä

Käyttäjä

Näyttö

Syöttölaite

Sovellus

Päivittää

näyttöä

Syötetyn tiedon 

tulkkaus ja välitys

sovellukselle

Arvioi ja ymmärtää

näytön sisällön

Laatii tavoitteet ja toiminnot,

luo syötteen

 

Kuva 10: Käyttäjän, käyttöliittymän ja sovelluksen vuorovaikutussuhteet (Olsen, 1998). 
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3.3.2  Windows-sovellus   

Windows-sovelluksella tässä työssä tarkoitetaan Windows-työasemaan asennettavaa ja siinä 

suoritettavaa sovellusta, jota käyttäjä käyttää. Windows-työasema on tietokone, joka on tar-

koitettu käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja sen käyttöjärjestelmä on Windows. Windows 

on Microsoftin kehittämä käyttöjärjestelmä. Käyttäjät, sovellukset, käyttöjärjestelmä ja tieto-

koneen laitteisto muodostavat tietokonejärjestelmän komponentit. 

Kuva 11 esittää tietokonejärjestelmän komponentteja sekä niiden välisiä suhteita. Laitteiston 

perusresursseja ovat prosessori, muisti ja siirräntä eli I/O-laitteet. Sovellus määrittelee tavat, 

kuinka laitteiston resursseja käytetään, kun ratkaistaan jokin tietokoneen laskentaa vaativa 

käyttäjän ongelma.   Käyttöjärjestelmä koordinoi ja kontrolloi, kuinka sovellukset käyttävät 

laitteiston resursseja. (Silberschatz, 2002)  

Sovellus 1 Sovellus 2 Sovellus 3

Käyttöjärjestelmä

Laitteisto

Käyttäjä 1 Käyttäjä 2 Käyttäjä 3

Käyttää Käyttää Käyttää

Käyttää Käyttää Käyttää

Koordinoi ja kontrolloi

 

Kuva 11: Tietokonejärjestelmän komponentit (Silberschatz, 2002). 

Suoritettavaa sovellusta kutsutaan prosessiksi. Prosessi varaa ja käyttää tarvitsemiaan laitteis-

ton resursseja käyttöjärjestelmän kautta. Prosessilla on useita tiloja sen elinkaaren aikana. 

Kuva 12 esittää prosessin eri tiloja. Kun prosessi luodaan, on sen tila uusi. Jos käyttöjärjestelmä 

hyväksyy prosessin, siirtyy prosessi valmis-tilaan ja samalla käyttöjärjestelmä varaa prosessille 
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tarvittavat resurssit. Valmis-tilassa prosessi odottaa suorituksen ajoitusta prosessorille. Kun 

prosessorilta saadaan prosessoriaikaa, siirtyy prosessi ajo-tilaan. Ajo-tilassa sovelluksen ohjel-

makoodi suoritetaan. Jos I/O-laitetta tai määrättyä tapahtumaa joudutaan odottamaa, siirtyy 

prosessi odottaa-tilaan. Kun I/O-laite tai tapahtuma on valmis, siirtyy prosessi valmis-tilaan. 

Kun ohjelmakoodi on suoritettu, siirtyy prosessi päättynyt-tilaan ja samalla käyttöjärjestelmä 

lopettaa prosessin ja vapauttaa prosessin käyttämät laitteistoresurssit. 

Hyväksyntä

Suorituksen 

ajoitus

Keskeytys

Uusi Valmis Ajo

Odottaa

PäättynytLopetus

IO tai tapahtuman 

odotus

IO tai tapahtuma 

on valmis

 

Kuva 12: Prosessin tilat (Silberschatz, 2002). 

Yleisesti ottaen käyttäjä käyttää sovelluksen avulla käyttöjärjestelmän tarjoamia laitteisto-

resursseja, joiden avulla ratkaistaan jokin tietty laskennallinen ongelma. Windows-sovelluksen 

prosessin käyttöjärjestelmä on Windows ja laitteisto on henkilökohtainen tietokone. Lisäksi 

sen käyttöliittymä on graafinen. Windows-sovellusta ei voida käyttää muissa käyttöjärjestel-

missä ilman erillisiä emulaattoreita tai virtualisointia. Emulaattorit ja virtualisointi aiheuttavat 

ylimääräisiä ohjelmisto- ja hallintokustannuksia. Windows-sovellukset ovat tarkoitettu ensisi-

jaisesti suoritettavaksi Windows-työasemissa ja niiden käyttöympäristön laajentaminen lisää 

teknisen ympäristön kompleksisuutta. Tämä on ristiriidassa Logican hallintomallin kanssa, jossa 

pyritään pikemmin yksinkertaistamaan teknistä ympäristöä.     

3.3.3 Web 

Web on abstraktilla tasolla informaatioavaruus jonka resurssit tunnistetaan globaalilla tunnis-

teella, jota kutsutaan Uniform Resource Identifiers (URI). Käytännössä informaatioavaruus on 

tietoverkko esimerkiksi Internet tai organisaation lähiverkko. Resurssit voivat olla web-

sovelluksia, multimediaa tai mitä tahansa dataa, jota webissä toimiva aktiivinen olio käyttää. 

Näitä olioita kutsutaan Web-agenteiksi. Web-agentteja ovat ihmiset ja ohjelmat. Ihmisillä tar-

koitetaan webissä toimivia käyttäjiä. Ohjelmilla tarkoitetaan web-palvelimia, välimuisteja, 

web-selaimia, multimediasoittimia ja muita asiakasohjelmia. Ihmiset käyttävät web-selaimia ja 
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multimediasoittimia. Webissä käytetyt resurssit on säilötty web-palvelimille joita web-

selaimet, multimediasoittimet tai muut asiakasohjelmistot käyttävät lataamalla ne verkon yli. 

Välimuisteja käytetään resurssien välivarastoina joiden avulla parannetaan webin suoritusky-

kyä. (World Wide Web Consortium b, 2004) 

Webissä käytetään mahdollisimman yksinkertaisia teknologioita jotka ovat riittävän skaalautu-

via, tehokkaita ja hyödyllisiä jotta tulokseksi saataisiin informaatioavaruus joka yhdistää toi-

siinsa eri kulttuurit, kielet ja mediat (World Wide Web Consortium b, 2004). World Wide Web 

Consortium (W3C) on kansainvälinen yhteisö joka vastaa web-teknologioiden standardien ke-

hittämisestä, ylläpidosta sekä ohjeistuksesta ja se myös pyrkii edistämään webin kasvua. 

(World Wide Web Consortium a, 2012) 

3.3.4 Kerrosarkkitehtuuri 

Kerrosarkkitehtuuri on ohjelmistotekniikan suunnittelumalli jossa sovellus on organisoitu hie-

rarkkisesti kerroksiin. Kerroksien välinen riippuvuus on hierarkkinen siten, että ylempi kerros 

käyttää sitä alempia kerroksia, mutta ei korkeampia (asiakas-palvelin-malli). Kerrosarkkiteh-

tuuria käytetään helpottamaan kokonaisuuden hallintaa ja sovelluksien osien roolien ymmär-

tämiseen. Tästä syystä kerrokset jaotellaan abstraktiotasoihin, jossa korkeat tasot ovat loogi-

sesti lähellä ihmistä ja matalat lähellä laitteita. (Fowler, 2003) 

Logican standardeihin kuuluvat Oraclen ja Microsoftin määrittelemät arkkitehtuurimallit. Tästä 

syystä viitearkkitehtuurin abstraktiotasot perustut edellä mainittujen organisaatioiden arkki-

tehtuurimalleihin. Kuva 13 esittää viitearkkitehtuurissa käytettyjä abstraktiotasoja. Asiakasker-

ros on korkein abstraktiotaso ja sitä käyttävät ihmiset. Siihen kuuluvat päätelaitteet sekä niissä 

ajettavat ohjelmistot (Oracle, 2012). Esityskerros toteuttaa käyttöliittymän ulkoasun ja toimin-

nallisuuden sekä on vuorovaikutussuhteessa sovelluksen käyttäjän kanssa (Microsoft a, 2009). 

Palvelukerros tarjoaa asiakasohjelmille räätälöityjä toiminnallisuuksia ja sitä käyttävät itse so-

vellus sekä muut sovellukset (Microsoft a, 2009). Liiketoimintakerros toteuttaa sovelluksen 

ydintoiminnallisuuden ja kapseloi liiketoimintalogiikan (Microsoft a, 2009). Tietokerroksen 

tehtävänä on huolehtia tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, tapahtumankäsittelystä sekä 

pysyvän tiedon säilyttämisestä ja se tarjoaa rajapinnan muiden tietojärjestelmien resursseihin 

(Microsoft a, 2009). Tietojärjestelmäkerrokseen kuuluu sovelluksen käyttämät muut tietojär-

jestelmät kuten esimerkiksi tietokannat (Oracle, 2012).   
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Kuva 13: Viitearkkitehtuurin abstraktiotasot. 

Edellä kuvattuja kerroksia käytetään sovelluksen arkkitehtuurin kuvaamiseen yleisellä tasolla. 

Arkkitehtuurista kuvataan sovellusarkkitehtuuri jossa kuvataan loogiset kerrokset sekä tekni-

nen arkkitehtuuri jossa kuvataan fyysiset tasot. Loogisien kerroksien määrittelyssä keskitytään 

sovelluslogiikan organisointiin. Eri loogisiin kerroksiin sijoitetaan sovelluksen loogisesti saman-

kaltaiset komponentit ja toiminnallisuudet (sovellusartefaktit). Kerroksen sovellusartefaktit 

voivat sijaita eri fyysisillä tasoilla ja toisaalta samalla fyysisellä tasolla voi sijaita useiden eri 

loogisien kerroksien sovellusartefakteja. Fyysisillä tasoilla kuvataan kuinka sovellusartefaktit on 

sijoiteltu päätelaitteille, palvelimille, verkkoon ja etälaitteille (tekniset artefaktit). Fyysisissä 

tasoissa kerros on korvattu taso sanalla. (Microsoft a, 2009)  

Loogisien kerroksien ja fyysisien tasojen organisoinnissa noudatetaan abstraktiotasojen peri-

aatteita (Microsoft a, 2009). Loogisina abstraktiotasoina käytetään kerrosarkkitehtuurin esitys-

, palvelu-, liiketoiminta ja tietokerroksia. Fyysisinä abstraktiotasoina voidaan käyttää kaikkia 

kerroksia. Jatkossa loogisista abstraktiotasoista käytetään nimitystä kerros ja fyysistä tasoista 

nimitystä taso.  

On hyvin yleistä, että osa tai kaikki kerroksista sijoitetaan samaan tekniseen artefaktiin ja täl-

löin ne sijaitsevat samassa tasossa. Kuva 14 on esimerkki, kuinka eri kerrokset sijoitetaan sa-

maan tasoon. Esimerkissä tasosta käytetään nimitystä sovellustaso. 

Tietojärjestelmäkerros 
Tietovarastot Muut tietojärjestelmät 

Tietokerros 
Tiedonkäsittely Rajapinnat 

Liiketoimintakerros 
Ydintoiminnallisuus Liiketoimintalogiikka 

Palvelukerros 
Sovelluksen palvelut Muiden sovelluksien palvelut 

Esityskerros 
Ulkoasu Toiminnallisuus Vuorovaikutus 

Asiakaskerros 
Päätelaitteet Ohjelmistot 
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Kuva 14: Esimerkki kerroksien sijoittamisesta samaan palvelimeen. 

 

3.3.5 REST 

REST on ohjelmistoarkkitehtuurityyli joka mahdollistaa hajautettujen web-palveluiden toteut-

tamisen ja sitä voidaan käyttää muiden arkkitehtuurimallien kanssa. REST ei määrittele kuinka 

web-palvelu toteutetaan vaan sen asettaa rajoitukset sen toteutukselle. Se nojautuu vahvasti 

W3C:n standardeihin, mutta muuten se on teknologia riippumaton. RESTin periaatteita ovat 

asiakas-palvelin-malli, tilattomuus, välimuistit, yhtenäinen rajapinta, ajonaikaisesti ladattava 

sekä suoritettava koodi ja kerrosarkkitehtuuri. (Fielding, 2000)  

3.3.6 Web-sovellus 

Web-sovelluksella tarkoitetaan mitä tahansa sovellusta jota käytetään web-selaimella 

(Wharton School of the University of Pennsylvania, 2012). Web-selain on ohjelmisto jolla hae-

taan, esitetään ja siirretään resursseja webissä (University of Notre Dame, 2012). Web-sovellus 

ladataan verkon yli web-palvelimelta. Web-palvelin on ohjelmisto joka vastaa tietoliikenneyh-

teyspyyntöihin ja tarjoaa palveluita sekä resursseja kutsuville asiakasohjelmistoille ja laitteille 

(World Wide Web Consortium a, 2012).  

Web-sovelluksen arkkitehtuuri noudattaa tässä työssä web- ja kerrosarkkitehtuurin periaattei-

ta. Kuva 15 esittää web-arkkitehtuurin kerrosmallia. Kuvastaa ilmenee, että web-sovellus jae-

taan kahteen osaan jotka ovat web-käyttöliittymä ja web-palvelu. Web-käyttöliittymä suorite-
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taan web-selaimella ja web-palvelu vastaavasti web-palvelimella. Kuvan termit on selitetty 

viitearkkitehtuurin teknologia-arkkitehtuurissa. 

 

Kuva 15: Web-arkkitehtuurin kerrosmalli (World Wide Web Consortium a, 2012). 

Kuva 16 esittää tyypillistä web-sovelluksen kerrosarkkitehtuuria. Siinä web-selain on asiakasta-

son ohjelmisto ja siihen ladataan web-sovelluksen esityskerros. Web-palvelimella sijaitsevat 

muut kerrokset. 

 

Kuva 16: Tyypillinen web-sovelluksen kerrosarkkitehtuuri (Oracle, 2012) 

Web-palvelimella julkaistavia toiminnallisuuksia kutsutaan tässä työssä web-palveluiksi. Web-

palveluita käytetään Hypertext Transfer Protocol (HTTP) protokollalla verkon yli. Web-

Web-käyttöliittymä 

HTML 

CSS 

Javascript 

Web-palvelu 

RESTful 

XML-skeema, DOM 

XML 

Web yleiset periaatteet 

HTTP 

Internet 
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sovelluksen palvelukerroksen tarjoaa aina web-palveluita. Liiketoimintakerros tarjoaa web-

palveluita vain siinä tapauksessa, jos palvelu- ja liiketoimintakerros ovat eri palvelimella tai 

tasolla. Liiketoiminta- ja tietokerros on aina samalla tasolla ja palvelimella. 

3.4 Teknologia-arkkitehtuuri 

Teknologia-arkkitehtuurissa on kuvattu ne teknologiat joilla mahdollistetaan viitearkkitehtuu-

rin toiminta-, tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurien mukainen toteutus. Tässä kappaleessa kuva-

taan viitearkkitehtuurissa käytetyt web- sekä teknologiat ja ohjelmistot. On huomioitavaa, että 

viitearkkitehtuurissa ei kuvata käytettyjä laitteita. Viitearkkitehtuurin tarkoitus on myös rajata 

käytettyjä teknologioita. Toisin sanoen, modernisointiprojektissa ei saa käyttää teknologiaa 

joka on vastoin viitearkkitehtuuria.  Esimerkiksi toteutuksessa saa käyttää vain niitä ohjelmoin-

tikieliä, jotka on teknologia-arkkitehtuurissa kuvattu. Käytetyt teknologiat noudattavat Logican 

standardeja.  

3.4.1 Web-teknologiat 

Web-teknologioilla toteutetaan web-sovelluksen esityskerros. Viitearkkitehtuurin kannalta 

tärkeitä W3C:n standardoimia teknologioita ovat HTTP, Extensible Markup Language (XML) 

merkintäkieli, XML Schema Definition (XML-skeema), HyperText Markup Language versio viisi 

(HTML5) kuvauskieli ja Cascading Style Sheets (CSS) tyyliohjekieli. Muita web-teknologioita 

ovat WebSocketAPI-verkkoteknologia, Javascript, JavaScript Object Notation (JSON), Asynch-

ronous JavaScript and XML (Ajax), jQuery ja RESTful-palvelut. Nämä teknologiat laajentavat 

W3C:n Web-arkkitehtuurin kerrosmallia.   

HTTP on sovellustason tiedonsiirtoprotokolla jota käytetään webissä toimivissa hajautetuissa, 

yhteisöllisissä hypermedia tietojärjestelmissä. HTTP:n avulla määritellään siirrettävän datan 

tietotyyppi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että HTTP:n avulla voidaan välittää mitä tahansa 

dataa. Protokollan perustoiminta perustuu pyyntö- ja vastaussanomiin, jossa asiakasohjelma 

lähettää pyynnön web-palvelimelle ja johon palvelin vastaa. (Internet Engineering Task Force a, 

1999) 

Normaalisti HTTP on tilaton protokolla ja tämä tarkoittaa sitä, ettei pyynnön tulos riipu edelli-

sen pyynnön tuloksesta. HTTP:ssä tilallisuutta kutsutaan istunnoksi ja se on toteutettu evästeil-

lä. Evästeet ovat dataa joka tallennetaan asiakasohjelman muistiin web-palvelimen pyynnöstä. 

Evästeitä säilytetään muistissa tietyn ajan verran, tyypillisesti istunnolle määritellyn ajan tai ne 
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tallennetaan muistiin pysyvästi. Palvelinohjelmisto hyödyntää evästeitä eri pyyntöjen välillä. 

(Internet Engineering Task Force c, 2000) 

XML on yksinkertainen tekstipohjainen formaatti jolla kuvataan rakenteellista informaatiota. 

Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kuvaamaan dokumentteja, tietorakenteita ja asetuksia. Se 

pohjautuu Standard Generalized Markup Language (SGML) metakieleen, sillä erotuksella, että 

XML on tarkoitettu paremmin sopivaksi web-käyttöön. Tänä päivänä XML käytetään laajalti 

tiedonvälitykseen eri instanssien (ihmiset, organisaatiot, ohjelmat) välillä.  Se on rakenteeltaan 

hierarkkinen. Sillä on monia etuja verrattuna muihin formaatteihin. Etuja ovat mm. luettavuus, 

XML-merkkaus on redundanssia jolla varmistetaan rakenteen oikeellisuus ja lisäksi se on oh-

jelmisto- ja laiteriippumaton.(World Wide Web Consortium c, 2010) 

XML-skeema on kuvauskieli jolla kuvataan XML-dokumenttien sisällön rakenne, rajoitteet ja 

nimiavaruus. Siinä esitellään tarkalla tasolla XML-dokumentin osien tietotyypit ja elementit 

sekä näiden väliset suhteet, sisältö, attribuutit ja arvot. Validi XML-dokumentti noudattaa sille 

asetettua XML-skeemaa. Validia XML-dokumenttia hyödyntävät sovellukset voivat käyttää 

XML-dokumentin formalismia omissa XML-dokumenteissa. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeätä, 

että sovellus tarkistaa XML-dokumentit XML-skeemaa vasten.  (World Wide Web Consortium 

d, 2012).  

HTML on rakenteellisten hypertekstiä sisältävien web-sivujen kuvauskieli (World Wide Web 

Consortium a, 2012). HTML5 on HTML:n uusin versio ja se tuo joukon uudistuksia versioon 

neljä nähden. Sitä jo käytetään monilla web-sivuilla ja lähitulevaisuudessa se tulee korvaamaan 

edelliset versiot. On syytä painottaa, että HTML5 kehitystyö on osittain vielä kesken ja sen 

kehittämisestä vastaa Web Hypertext Application Technology Working Group – yhteisö (Web 

Hypertext Application Technology Working Group, 2012).  

HTML5:n uudet ominaisuudet mahdollistavat entistä monipuolisempien, laajempien ja käyttä-

jäystävällisempien web-sovelluksien toteuttamisen. Tämän työn kannalta tärkeimpiä ominai-

suuksia ovat dynaamisen grafiikan esittäminen, multimedian esittämistä, "raahaa ja pudota"- 

toiminnallisuus, web-sivujen välinen kommunikointi ja yhteydettömässä tilassa toimivat web-

sovellukset (World Wide Web Consortium a, 2012). Vaikka HTML5-standardin kehittäminen on 

vielä kesken, tukevat suositumpien verkkoselaimien uusimmat versiot sen tärkeimpiä ominai-

suuksia suhteellisen hyvin (Sights, 2012). 
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Dynaamisella grafiikalla tarkoitetaan kaksiulotteisia bittikarttakuvia joita voidaan kontrolloida 

ja luoda ohjelmallisesti. Bittikarttakuvat voidaan myös ladata ulkoisesta lähteestä ja kuvia voi-

daan manipuloida HTML5:llä. Dynaamisen grafiikan ominaisuuksia käytetään ajonaikaisten 

esitys- ja peligrafiikkojen luomiseen. Tämä mahdollistaa mm. pelien, graafisten taulukoiden 

sekä työkalujen tekemisen HTML5:n avulla. (Web Hypertext Application Technology Working 

Group, 2012) 

Multimedian esittämisellä tarkoitetaan ääni- ja videomateriaalin toistamista verkkoselaimella. 

Aikaisemmissa HTML-versioissa multimedian toistamiseen vaadittiin erillinen liitännäisohjel-

ma. HTML5-kuvauskielessä liitännäisohjelmistoa ei tarvita, vaan multimedia liitetään suoraan 

web-sivuun. Multimedian tyyppi esitellään web-sivussa koodekin avulla. Selaimella täytyy olla 

tuki koodekille jotta multimediamateriaali voidaan toistaa. HTML5 pienentää liitännäisohjel-

mistojen tarvetta, mutta toisaalta se lisää eri koodekkien tukitarvetta verkkoselaimissa. (Web 

Hypertext Application Technology Working Group, 2012) 

"Raahaa ja pudota"-toiminnallisuus mahdollistaa web-sivun elementtien tehokkaan kopioimi-

sen, siirtämisen, linkittämisen tai näiden toimintojen kombinaation (raahata). HTML5-

kuvauskielessä web-sivuun määritellään erikseen ne elementit joita voidaan raahata sekä ele-

mentit, joihin voidaan raahattava elementti pudottaa. Raahaus alkaa kun elementtiin tartutaan 

ja se päättyy siihen kun se pudotetaan haluttuun kohtaan web-sivulla.  Jotta raahausta ja pu-

dotusta voidaan seurata, täytyy web-sivussa olla määriteltynä tapahtumakuuntelijoita jotka 

tallentavat sekä seuraavat raahauksesta syntyvää dataa ja tapahtumia. HTML5-kuvauskieli tuo 

web-sovelluksiin saman "Raahaa ja pudota"-toiminnallisuuden mikä on ollut pitkään jo käytös-

sä perinteisissä sovelluksissa. (World Wide Web Consortium a, 2012) 

Web-sivujen välinen kommunikointi (Cross-document messaging) mahdollistaa tiedonvälityk-

sen web-sivujen välillä vaikka ne olisivat peräisin eri palvelimilta. Aikaisemmissa HTML-

versioissa tämä oli tietoturvasyistä estetty. HTML5-standardissa kommunikointi tapahtuu vies-

tintäkanavien avulla tai vaihtoehtoisesti käyttämällä erityistä viestinlähetystoiminnallisuutta. 

Kun käytetään web-sivujen välistä kommunikointia, tulee varmistaa, että toiset osapuolet on 

luotettuja tahoja. Täten pienennetään tietoturvariskejä ja web-sovellus noudattaa organisaati-

on tietoturvapolitiikkaa. (Web Hypertext Application Technology Working Group, 2012)    

Yhteydettömässä tilassa (offline-tila) toimivilla web-sovelluksilla tarkoitetaan web-sovelluksia, 

jotka eivät tarvitse verkkoyhteyttä toimiakseen. Aikaisemmissa HTML-versioilla kyseisten so-
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velluksien toteuttaminen oli haastavaa ja käytännössä ne tarvitsivat verkkoyhteyden toimiak-

seen. HTML5:ssä offline-tilassa toimivat web-sovellukset toteutetaan lataamalla web-sovellus 

paikalliseen välimuistiin (application cache). Välimuistin käyttöä hallitaan erillisellä manifesti-

tiedostolla jossa määritellään mitkä web-sovelluksen resurssit ovat aina ja mitkä eivät koskaan 

ole käytettävissä offline-tilassa sekä ne resurssit joita käytetään jos viitattua resurssia ei ole 

käytössä offline-tilassa. Offline-tilassa tallennettujen tietojen käsittely on web-sovelluksen 

toteuttajan vastuulla. Offline-tilaa web-sovelluksissa on suositeltavaa käyttää, kun halutaan 

lukea web-sivujen sisältöä ilman verkkoyhteyttä. (Web Hypertext Application Technology 

Working Group, 2012) 

CSS määrittelee kuinka web-sivun sisältö esitetään kuten sisällön asemointi, värimaailma ja 

käytetyt fontit. Sillä pystytään myös toteuttamaan ulkoasuefektejä esimerkiksi jos osoitin kul-

kee määrätyn elementin yli, elementin väri vaihtuu. CSS-määritykset voidaan upottaa web-

sivuun tai web-sivulta voi olla linkki ulkoiseen resurssiin jossa määritykset on kuvattu. CSS:ssä 

on profiileja erityyppisille päätelaitteille kuten työasema, mobiililaitteet ja TV ja tästä syystä se 

on laajalti käytetty standardi web-sivun sisällön muotoiluun. 

WebSocketAPI-verkkoteknologia tarjoaa kaksisuuntaisen viestiliikenteen web-sovelluksen ja 

palvelimen välillä. Tämä mahdollistaa viestien lähettämisen palvelimelta web-sovellukselle ja 

täten toiminto lisää web-sovelluksen suorituskykyä, koska web-sovelluksen ei tarvitse erikseen 

tehdä kyselyä palvelimelle vaan palvelin voi reaaliaikaisesti lähettää viestit. (Web Hypertext 

Application Technology Working Group, 2012) 

JavaScript on kevyt ja ajonaikaisesti tulkattava olio-ohjelmointikieli. Tyypillisesti sitä käytetään 

skriptikielenä web-sivuilla, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muissakin ympäristöissä. Se 

perustuu ECMAScript-standardiin jonka uusin versio on 5.1. jota uusimmat web-selaimet tuke-

vat. ECMAScriptin standardoinnista vastaa Ecma International-yhteisö. (Mozilla Developer 

Network a, 2012) 

HTML käytetään web-sivujen sisällön kuvaamiseen, CSS määritellään web-sivun ulkoasu ja 

JavaScriptillä tehdään web-sivujen toiminnallisuus. JavaScript käsittää useita eri teknologioita 

joista tärkeimmät ovat ECMAScript ja Document Object Model (DOM). ECMAScript määrittelee 

muun muassa kielen syntaksin, virheenhallinnan, tietotyypit, perimismekanismin, globaalit 

objektit ja kieleen sisäänrakennetut objektit (esimerkiksi JSON, taulukot ja matemaattiset funk-

tiot). DOM pohjautuu W3C:n standardiin. Se tarjoaa ohjelmallisen rajapinnan HTML ja XML 
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dokumentteihin, jolloin JavaScriptissä niiden ilmentymät ovat olioita ja täten niitä voidaan 

käsitellä olio-ohjelmoinnin keinoin. 

JSON on yksinkertainen tiedonsiirtoformaatti jota on ihmisen ja järjestelmien helppo lukea ja 

kirjoittaa. Se perustuu ECMAScript-standardiin. Se on tekstipohjainen formaatti ja se on kieli-

riippumaton, joten sitä voidaan hyödyntää useissa ohjelmointikielissä. Sillä on kaksi tietostruk-

tuuria jotka ovat joukko avain-arvo-pareja sekä järjestetty lista joka sisältää avain-arvo-pareja 

ja listoja. Nämä ovat tietorakenteita joilla voidaan esittää käytännössä mitä tahansa tietora-

kenteita. (JSON.org, 2008) 

Viitearkkitehtuurin mukaisissa järjestelmissä JSONia käytetään erityisesti web-sivuilla. Web-

sivujen sisältö määräytyy JSON tietorakenteista. Lisäksi JSONia käytetään web-selaimen ja – 

palvelimen väliseen kommunikaatioon. Kommunikaation tapahtuu HTTP-protokolla. 

Ajax on joukko web-ohjelmointitekniikoita joilla mahdollistetaan web-sivun sisällön päivittämi-

sen sekä tiedonsiirron web-selaimen ja web-palvelimen välillä ilman web-sivun uudelleen lata-

usta. Tiedonsiirron yhteydessä web-selain kommunikoi web-palvelimen kanssa. Vastaanotettu-

jen tietojen pohjalta web-sivua päivitetään Ajaxin avulla. Ajax myös mahdollistaa sisällön luo-

misen ajonaikaisesti ja näin mahdollistetaan rikkaat web-sovellukset jotka käyttökokemuksel-

taan ja käytettävyydeltään vastaavat perinteisiä sovelluksia. (Ullman, 2007)    

Web-ohjelmointiteknologiat joita Ajaxissa käytetään ovat eXtensible Hypertext Markup Langu-

age (XHTML), CSS, DOM, XML, Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT), 

XMLHttpRequest ja JavaScript. Viitekehyksessä ei käytetä XHTML ja XSLT:ä. DOM:ia käytetään 

tiedon dynaamiseen esittämiseen ja interaktioon tieto-olioiden kanssa. XML:ää ja XSLT:tä käy-

tetään tiedonsiirtoon ja päivittämiseen. XMLHttpRequest mahdollistaa asynkronisen kommu-

nikoinnin web-selaimen ja web-palvelimen välillä. JavaScript liittää käytetyt teknologiat yhteen 

ja mahdollistaen näin teknologioiden käytön web-sivuilla olio-ohjelmoinnin keinoin. (Garrett, 

2005) 

jQuery on nopea ja tiivis JavaScript-kirjasto joka helpottaa tapahtumien käsittelyä, animaatioi-

den ja navigaatioiden tekemistä sekä Ajax-teknologien hyödyntämistä web-sovelluksissa. Täten 

se nopeuttaa rikkaiden web-sovelluksien toteuttamista ja kehittämistä. jQuery on yksi suosi-

tuimmista JavaScript-kirjastoista ja sitä tukevat yleisimmin käytetyt web-selaimet. (jQuery 

Foundation, 2012) 
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RESTful-palvelut ovat web-palveluita jotka noudattavat RESTin periaatteita ja ne tunnistetaan 

URI:lla ja niitä käytetään HTTP:llä. Käytetty tiedonsiirtoformaatti on XML tai JSON. RESTful-

palvelu tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan web-palvelurajapinnan jota HTML5 ja Ajax-

pohjaiset esityskerrostoteutukset käyttävät. (Rodriguez, 2008) 

3.4.2 Ohjelmointiteknologiat 

Ohjelmointiteknologioilla toteutetaan web-sovelluksen palvelu-, liiketoiminta- ja tietokerrok-

set. Koska ohjelmointiteknologioita on useita, pyritään viitearkkitehtuurissa rajaamaan niiden 

käyttöä. Jos modernisointiprojektin aikana ilmenee tarvetta uudelle ohjelmointiteknologialle, 

lisätään se viitearkkitehtuuriin, josta se hyödyntää myös muita projekteja. Tässä kappaleessa 

esitellään viitearkkitehtuurissa käytetyt ohjelmointiviitekehykset, -kirjastot ja -kielet.  

.NET-viitekehys (.NET) on Microsoftin kehittämä ja ylläpitämä sovelluskehitysalusta jonka pääl-

lä sovelluksia ajetaan. Se tarjoaa rakennus-, julkaisu- ja suorituspalveluita työpöytä-, web- ja 

mobiili- sekä web-palveluille. Sen pääkomponentit ovat suoritusympäristö eli Common Langu-

age Runtime (CLR) ja luokkakirjastot. CLR on .Netin perusta ja se vastaa sovelluksen suorittami-

sesta,  muistinhallinnasta, säikeistä, kääntämisestä sekä muista järjestelmäpalveluista. Luokka-

kirjastot sisältävät testattuja ja uudelleenkäytettäviä luokkia sovelluksen kehittämiseen. Luok-

kakirjastot ovat tiukasti sidottu CLR:ään.  .NET sovelluksia kutsutaan managed-sovelluksiksi ja 

ei .NET sovelluksia unmanaged-sovelluksiksi eli perinteiset sovellukset. Kumpiakin sovelluksia 

voidaan suorittaa .Netissä. (Microsoft b, 2012) 

Perusperiaatteiltaan .Net on ohjelmointikieli ja alustariippumaton. Kaikki .NET kääntäjät tuot-

tavat aina Microsoft Intermediate Language-välikoodia (MSIL), tunnetaan myös nimellä Com-

mon Intermediate Language (CLI),  jota ajetaan CLRssä. Täten .NET sovellus voi olla kirjoitettu 

millä tahansa ohjelmointikielellä, kunhan sen kääntäjä tuottaa MSIL:ää. MSIL ei ole sidoksissa 

käyttöjärjestelmään tai laitteistoon. CLR on mahdollista toteuttaa mille tahansa käyttöjärjes-

telmälle sillä edellytyksellä, että se tukee .NETin luokkakirjastoja. On huomioitavaa, että 

MSIL:ää ei koskaan suoriteta sellaisenaan, vaan se käännetään aina käyttöjärjestelmän tuke-

maan binäärimuotoon CLR:n toimesta. (Microsoft b, 2012) 

Web-sovelluksia .NETissä kutsutaan ASP.NET-sovelluksiksi. Kuva 17 esitää ASP.NET-sovelluksen 

.NET-kokonaisjärjestelmäkontekstissa. ASP.net sovelluksessa asiakastason päätelaite voi olla 

työasema tai älypuhelin. ASP.NETillä toteutetut esityskerroksen web-sivut koostuvat visuaali-

sista elementeistä ja ohjelmalogiikasta. Visuaaliset elementit sisältävät HTML:ää, palvelin kont-



46 

 

rolleja ja staattista tekstiä. Ohjelmalogiikka sisältää tapahtumakäsittelijät sekä muun esitysker-

rokseen liittyvät ohjelmakoodin ja se suoritetaan aina web-palvelimella. Ohjelmalogiikka voi-

daan upottaa web-sivuun tai vaihtoehtoisesti eristää se omaan tiedostoon. (Microsoft b, 2012)  

 

Kuva 17: ASP.NET-sovellus .NET-kokonaisjärjestelmäkontekstissa (Microsoft b, 2012). 

ServiceStack on avoimen lähdekoodin korkean suorituskyvyn .NET web-palveluviitekehys. Se 

yksinkertaistaa RESTful-palveluiden toteuttamisen. Sen ensisijaiset tavoitteet ovat helppous ja 

nopeus. ServiceStackissa kirjoitetaan ohjelmakoodi ensin ja ohjelmakoodiin määritellään me-

tadatan avulla mitkä metodit julkaistaan RESTful-palveluina. Palvelun julkaisusta vastaa viite-

kehys. Näin ollen ei koodin generointia tai sovelluksen asetuksia tarvitse tehdä. (Liquidbit Ltd., 

2011) 

Kuva 18 esittää kuinka RESTful-palvelu toteutetaan ServiceStackillä. Ohjelmoijan tarvitsee to-

teuttaa kuvassa esitetyt luokat GetFactorial, GetFactorialHandler ja GetFactorialResponse. 

Koodissa esitellään IServicen avulla, että GetFactorialHandler on RESTful-palvelu. DataCont-

ract-metadatalla kerrotaan mitkä ovat käytettyjä kutsu ja vastaus objekteja. Näiden tietojen 

pohjalta ServiceStack julkaisee RESTful-palvelun määrättyyn URI:iin jonka oletusarvo riippuu 
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käytetyn kutsuluokan nimestä. Esimerkissä se on GetFactorial. Tämäkin voidaan erikseen aset-

taa käyttämällä  [RestService("/uusi-URI")]-annotaatiota. 

 

Kuva 18: RESTful-palvelun toteutus ServiceStackillä (Liquidbit Ltd., 2011). 

C++ on Bjarne Stroustrupin kehittämä ja ISO:n standardoima ohjelmointikieli. ISO standardi on 

ISO/IEC 14882 ja uusin versio on vuodelta 2011. Ensimmäinen C++ standardi julkaistiin vuonna 

1998. Standardi määrittelee vaatimukset C++ toteutukselle sekä standardikirjaston. C++ poh-

jautuu C-ohjelmointikieleen. (Stroustrup, 2012) 

Yleiset C++ periaatteet ovat tehdä ohjelmoinnista miellyttävämpää, olla parempi kuin C, tukea 

tietoabstraktioita, olio-, proseduraalista, modulaarista sekä geneeristä ohjelmointiparadigmoja 

ja tarjota standardikirjasto. Keskeisin käsite C++ on luokka ja joka on käyttäjän määrittelemä 
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tyyppi. Luokkia käytetään muun muassa tietoabstraktiossa, olioina ja tyyppimuunnoksissa. C++ 

mahdollistaa joustavien, tehokkaiden ja laadukkaiden sovelluksien toteuttamisen. (Stroustrup, 

1997) 

C# on Microsoftin kehittämä, ylläpitämä ja Ecma International sekä International Organization 

for Standardization (ISO) organisaatioiden  standardoima .NET ohjelmointikieli. Standardit ovat 

ECMA-334 ja ISO/IEC 23270. Standardeja ovat olleet määrittelemässä Hewlett-Packard, Intel ja 

Microsoft. Kielen keskeisimmät kehittäjät olivat Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth ja Peter 

Golde. C# ensimmäinen versio julkaistiin heinäkuussa 2000 osana .NETiä. Standardit määritte-

levät C#-ohjelmien kuvaukset sekä semanttiset tulkintasäännöt, C# syntaksin sekä rajoitteet ja 

C# toteutuksien kokoonpanon. (Ecma International, 2006) 

C# juuret ovat C-ohjelmaperheessä ja siinä yhdistyvät C++-ohjelmointikielen tehokkuus sekä 

Java-ohjelmointikielen helppokäyttöisyys. Se on vahvasti tyypitetty ja se tukee olio- sekä kom-

ponenttiohjelmointiparadigmoja. Sen ominaisuudet mahdollistavat vankat ja kestävät sovellus-

rakenteet. Näitä ominaisuuksia ovat roskienkeruu joka poistaa muistista käyttämättömät oliot, 

poikkeuskäsittely tarjoaa jäsennellyn ja laajennettavan lähestymistavan virheiden tunnistami-

seen sekä toipumiseen ja vahva tyypitys joka estää lukemasta alustamattomia muuttujia ja 

arvoja yli taulukon koon tai suorittamasta tarkastamatonta tyyppipakotusta. Kaikki C# tyypit, 

myös primitiivityypit, periytyvät objekti-tyypistä ja näin tyypeillä on joukko yhteisiä operaatioi-

ta ja arvoja jotka mahdollistavat tyyppien yhtenäiset käsittely-, tallennus- ja siirtomenettelyt. 

(Microsoft c, 2010) 

3.4.3 Ohjelmistot 

Tässä kappaleessa on kuvattu ne ohjelmistot joita käytetään modernisointiprojekteissa. Lisäksi 

ohjelmistot ovat Logican hallintomallin ja standardien mukaisia. Käytetyt ohjelmistot ovat ver-

sionhallinta, sisällönhallintajärjestelmä, artefaktitietovarasto, ohjelmointiympäristö ja Simpli-

fied Wrapper and Interface Generator (SWIG).  

Versionhallinta on tarkoitettu järjestelmäkehityksessä tuotettavan sähköisen aineiston hallin-

taan. Kuva 19 esittää hajautettua versionhallintaa. Aineistosta säilytetään useita eri versiota 

versiotietokannassa joka on kuvassa ”Version Database”. Tyypillisesti versionhallintaa käyte-

tään lähdekoodin ja dokumenttien versiointiin. Halutusta versiosta luodaan kopio paikalliseen 

levyjärjestelmään. Kun aineistoa päivitetään versiotietokantaan, luodaan siitä aina uusi versio. 

Hajautetussa versionhallinnassa versiotietokanta sijaitsee käyttäjän työasemalla sekä palveli-
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mella. Tietokantoja voidaan synkronoida eri käyttäjien työasemien sekä työaseman ja palveli-

men välillä. Tietokantojen synkronisoinnissa päivitetään aina koko tietokanta. (Git, 2012) 

 

Kuva 19: Hajautettu versionhallinta (Git, 2012). 

Logicalla käytetty versionhallintaohjelmisto on Git. Git on Linus Torvaldsin kehittämä avoimen 

lähdekoodin hajautettu versionhallintajärjestelmä. Sen päätavoitteet ovat tehokkuus, nopeus, 

yksinkertaisuus, täysin hajautettu ja tuki erikokoisille projekteille sekä epälineaariselle kehityk-

selle jossa tiedostoilla voi olla tuhansia versiohaaroja. (Git, 2012)  

Sisällönhallintajärjestelmä on tarkoitettu organisaation prosesseihin liittyvän sähköisen aineis-

ton seurantaan, hallintaan, tallentamiseen, esittämiseen ja tuottamiseen. Sähköisellä aineistol-

la tarkoitetaan sisältöä, dokumentteja, sähköposteja, ääntä, kuvaa ja muita tiedostoja joiden 

käsittelyyn tarvitaan tietokonetta tai muuta päätelaitetta. Sisällönhallintajärjestelmää käyte-

tään verkon yli esimerkiksi web-selaimella. Sen avulla helpotetaan ja tehostetaan erityisesti 

sähköisten aineistojen katselmointia, hyväksyntää ja julkaisua. Esimerkiksi se näyttää, onko 

tietty suunnitteludokumentti hyväksytty vai ei. Sisällönhallintajärjestelmä mahdollistaa sen, 

että tuotettavaa sähköistä aineistoa hallitaan prosessilähtöisesti. Logican hallintomallin mukai-

nen sisällönhallintajärjestelmä on Microsoft SharePoint. (Malik, 2010) 
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Artefaktitietovarasto on sähköisen aineiston hallintaan ja varastointiin tarkoitettu ohjelmisto. 

Tyypillisesti sinne varastoidaan valmiita tuotoksia kuten esimerkiksi dokumentteja, ohjelmisto-

ja järjestelmäkehityksen aikana tehtyjä versioita tuotteesta. Artefaktitietovarasto tukee versi-

ointia. Logicalla käytetään Sonatype Nexus Artefaktitietovarastohallintaohjelmistoa. (Sonatype 

Inc., 2012) 

Ohjelmointiympäristö on tarkoitettu järjestelmän kehittämiseen ja toteutukseen. Logicalla 

käytetty ohjelmointiympäristö on Visual Studio. Visual Studio on Microsoftin Windows-

ohjelmointiympäristö ja se on tarkoitettu Windows-, mobiili- ja web-sovelluksien sekä -

palveluiden toteutukseen. Sillä on mahdollista toteuttaa .NET ja perinteiset sovellukset. Se 

tarjoaa kaikki sovelluksen suunnitteluun, koodaamiseen, koodin dokumentointiin, virheiden 

etsintään, rakentamiseen ja julkaisuun tarvittavat toiminnallisuudet ja resurssit. Siinä on tuki 

liitännäisohjelmistoille joka mahdollistaa kolmannen osapuolten toiminnallisuuksien liittämi-

sen. Visual Studiolla voidaan toteuttaa kaikki kerrokset.(Microsoft b, 2012) 

SWIG on ohjelmisto joka yksinkertaistaa C- ja C++ -ohjelmien ja kirjastojen käyttöä muista oh-

jelmointikielistä. Kuva 20 esittää yleiskuvan SWIGin käytöstä. Kuvasta ilmenee, että SWIG luo 

C/C++ -koodille tarvittavat kohdekielen kääreluokat. Kääreluokat käyttävät C/C++-koodia ja ei 

C/C++-koodi kääreluokkaa. Tyypillisesti kääreluokkiin ei tarvitse tehdä muutoksia. Tuettuja 

kohdekieliä ovat muun muassa Perl, Java ja C#. SWIG tehostaa ja yksinkertaistaa C/C++-koodin 

ja muiden ohjelmointikielien integraatiota. (SWIG, 2012)  

 

Kuva 20: Yleiskuva SWIG-toteutuksesta. 
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4 WINDOWS-SOVELLUKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄN MODERNISOINTI WEB-

SOVELLUKSEKSI 

Koska useita Logican järjestelmiä käytetään hajautetusti, on Windows-sovelluksen moderni-

sointi web-sovellukseksi noussut tärkeäksi ohjelmistokehityksen trendiksi yrityksessä. Tämän 

vuoksi pääkäyttäjäsovelluksien kohdalla ei ole haluttu tehdä poikkeusta, vaikka niitä ei ole 

perinteisesti mielletty web-käyttöön soveltuviksi. Lisäksi pääkäyttäjäsovelluksien modernisoin-

tia tukee se, että modernien web-sovelluksien käyttökokemus vastaa Windows-sovelluksien 

käyttökokemusta.  

Modernisoitavaa pääkäyttäjäsovellusta kehitetään asiakaspalautteiden pohjalta tunnistettujen 

kehitystarpeiden, kuten liiketoimintaprosessin teho ja automatiikka, täsmällisyys, laatu, käytet-

tävyys ja käyttöliittymät sekä integroitavuus yhtä hyvin asiakkaan sisäisiin kuin ulkoisten sidos-

ryhmien järjestelmiin. Samalla kuitenkin uusikin modernisoitu pääkäyttäjäsovellus perustuu 

olemassa olevaan Windows-sovellukseen. Näin pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti 

ratkaisu joka vastaa asiakkaan liiketoimintavaatimuksiin.   

Kokonaisarkkitehtuuri on laadittu ensisijaisesti Logicalle ja se on tehty PoC-projektissa, jossa 

Logican pääkäyttäjäsovelluksen käyttöliittymä modernisointiin web-sovellukseksi. Se voidaan 

sijoittaa toimialalle tyypillisen asiakkaan kokonaisarkkitehtuuriin. Koska kokonaisarkkitehtuuria 

käytetään myös päätöksenteko välineenä, on sen laadinnassa pyritty keskittymään moder-

nisoinnin kannalta olennaisiin asioihin ja ytimekkääseen ilmaisuun. Siinä on myös pyritty olla 

kuvaamatta ja määrittelemättä asioita jotka on jo dokumentoitu viitearkkitehtuurissa. Tämän 

kokonaisarkkitehtuurin tarkoitus on olla käyttökelpoinen dokumentti modernisointiprojektille. 

Pääkäyttäjäsovelluksen kokonaisarkkitehtuuri laadinnassa on käytetty tämän työn viitearkki-

tehtuuria, arkkitehtuurinäkökulmia, TOGAFin menetelmiä ja työkaluja sekä Logican hallinto-

mallia ja standardeja. Kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa ei käsitellä tietoliikennettä, tietotur-

vaa eikä integraatioita, koska niitä käsitellään projektin muussa dokumentaatiossa. Lisäksi on 

huomioitavaa, että kokonaisarkkitehtuuri laajentaa viitearkkitehtuuria. Tällöin viitearkkiteh-

tuuri ja kokonaisarkkitehtuuri muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla pyritään kustannus-

tehokkaasti täyttämään työlle asetettuja vaatimuksia. 
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4.1 Toiminta-arkkitehtuuri 

Toiminta-arkkitehtuurin tavoitteena on tässä työssä parantaa ja tehostaa modernisointiproses-

sia. Siinä sovelletaan ja laajennetaan viitearkkitehtuurin toiminta-arkkitehtuuria. Toiminta-

arkkitehtuuri sisältää kuvaukset modernisointiprojektin lähtö- ja tavoitetilasta, järjestelmäkehi-

tyksestä sekä sidosryhmistä. Sidosryhmissä on lisäksi kuvattu sidosryhmien ja järjestelmäkehi-

tyksen eri vaiheiden väliset suhteet.  

4.1.1 Lähtötila 

Lähtötilan tarkoitus on kuvata yleisellä tasolla millainen on modernisoitavan pääkäyttäjäsovel-

luksen rakenne. Pääkäyttäjäsovelluksen sijoittelukaavio on esitetty Kuva 21. Kuvasta ilmenee, 

että sovellus koostuu käyttöliittymästä ja taustapalveluista. Käyttöliittymä sijaitsee asiakas-

tasossa ja sitä käyttää käyttäjä ja se on Windows-sovellus. Käyttöliittymä käyttää taustapalve-

luiden tarjoamia palveluita. Taustapalvelut sijaitsevat tietojärjestelmätasossa ja se on palvelin 

sovellus. Käyttöliittymän ja taustapalveluiden väliseen kommunikointiin käytetään TCP/IP-

protokollaan perustuvaa kommunikointiprotokollaa joka on Logican kehittämä. 

Taustajärjestelmätaso

Asiakastaso

Windows-työasema

Palvelin

Käyttöliittymä

Kommunikointiprotokolla (TCP/IP)

Käyttää

Taustapalvelut

Käyttäjä

 

Kuva 21: Pääkäyttäjäsovelluksen sijoittelukaavio. 

Käyttöliittymä on toteutettu C++ ohjelmointikielellä. Kuva 22 esittää käyttöliittymän lohkokaa-

viota. Kuvasta nähdään, että käyttöliittymä on jaettu esitys- ja tietokerrokseen. On huomioita-
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vaa, että esityskerros käyttää suoraan tietokerrosta. Tietokerros vastaa kommunikointiproto-

kollan tapahtumankäsittelystä ja se tarjoaa esityskerrokselle rajapinnan taustapalveluihin.  

Käyttöliittymä

Esityskerros

Tietokerros

Kommunikointiprotokolla

Käyttää

 

Kuva 22: Pääkäyttäjäsovelluksen käyttöliittymän lohkokaavio. 

Taustapalvelut on toteutettu C ohjelmointikielellä. Kuva 23 esittää taustapalveluiden lohko-

kaaviota. Taustapalvelut on jaettu palvelu-, liiketoiminta- ja tietokerroksiin. Palvelukerros vas-

taa kommunikointiprotokollan toiminnallisuudesta ja se tarjoaa käyttöliittymälle sovitettuja 

palveluita. Palvelukerros käyttää liiketoimintakerrosta. Liiketoimintakerroksessa sijaitsee pää-

käyttäjäsovelluksen ydintoiminnallisuus. Palvelu- ja liiketoimintakerros käyttävät tietokerrosta. 

Tietokerros käyttää tietokantaa ja muita pääkäyttäjäsovelluksen tarvitsemia resursseja kuten 

esimerkiksi palvelimen eräajopalvelua. Tietokantaan on säilötty kaikki pääkäyttäjäsovelluksen 

tarvitsemat tietueet. 

Käyttää
Käyttää

Taustapalvelut

Palvelukerros

Tietokerros

Kommunikointiprotokolla

Liiketoiminta-

kerros

Tietokanta Tietokerros

 

Kuva 23: Pääkäyttäjäsovelluksen taustapalveluiden lohkokaavio. 
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4.1.2 Tavoitetila 

Tavoitetilan tarkoitus on kuvata modernisoidun pääkäyttäjäsovelluksen mahdollista rakennetta 

ja toteutuksen yleisiä periaatteita. Se määritellään modernisointiprojektin alussa ja tästä syystä 

modernisoitavan pääkäyttäjäsovelluksen lopullinen rakenne tarkentuu tai saattaa jopa muut-

tua modernisointiprojektin aikana. Modernisointiprojektin tavoitteena on toteuttaa web-

sovellus. Web-sovelluksen tavoitetila on, Kuva 24, sijoittelukaavion mukainen. Web-sovellus on 

jaettu web-käyttöliittymä ja -palvelut osiin. Web-käyttöliittymä sijaitsee asiakastasossa ja se 

suoritetaan web-selaimessa. Käyttäjä käyttää web-käyttöliittymää. Web-käyttöliittymä käyttää 

web-palveluita jotka noudattavat RESTfull-palveluiden periaatteita. Web-palvelut sijaitsevat 

palvelutasolla ja niitä suoritetaan web-palvelimella jonka alustana on Windows-palvelin. On 

huomioitavaa, että tavoitteena on uudelleen käyttää taustapalveluita. Web-palveluiden ja 

taustapalveluiden väliseen kommunikointiin käytetään samaa kommunikointiprotokollaa mitä 

Windows-sovelluksessa käytetään. 

PalvelutasoAsiakastaso

Web-selain
Windows-palvelin

Web-käyttöliittymäKäyttää

Käyttäjä

Taustajärjestelmätaso

Palvelin

Taustapalvelut

Kommunikointiprotokolla (TCP/IP)

Web-palvelin

Web-palvelut

RESTful (HTTP)

 

Kuva 24: Pääkäyttäjäsovelluksen tavoitetilan sijoittelukaavio. 

Web-sovelluksen arkkitehtuurin täytyy noudattaa viitearkkitehtuurissa esitettyjä arkkitehtuu-

rimalleja ja webin periaatteita. Web-käyttöliittymän toteutuksessa täytyy käyttää viitearkkiteh-

tuurin web-teknologioita. Web-palveluiden toteutuksessa täytyy käyttää viitearkkitehtuurin 

ohjelmointiteknologioita. Lisäksi toteutuksessa täytyy käyttää viitearkkitehtuurissa esitettyjä 
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ohjelmistoja. Näin varmistetaan, että web-sovelluksen käyttökokemus vastaa mahdollisimman 

hyvin Windows-sovelluksen käyttökokemusta. 

4.1.3 Järjestelmäkehitys 

Modernisointiprojektin järjestelmäkehityksessä täytyy käyttää viitearkkitehtuurissa kuvattuja 

järjestelmäkehityksen prosesseja. On huomioitavaa, että Logicalla ei aikaisemmin ole tehty 

vastaavia modernisointiprojekteja ja tästä syystä tässä kappaleessa annetaan yleiskuva kuinka 

prosesseja käytetään. Tarkempi spesifiointi tehdään projektin muussa dokumentaatiossa. Mo-

dernisointiprojektissa noudatetaan järjestelmäkehityksen elinkaaren vaiheita ja se toteutetaan 

käyttäen V-mallia ja Scrumia. Jos Scrumin ja V-mallin menetelmissä tulee ristiriitoja, Scrum 

pätee. Kummassakin mallissa pyritään laadukkaaseen, läpinäkyvään ja kustannustehokkaaseen 

toimintaan sekä määritellään roolit ja vastuut tarkasti. Molemmat mallit soveltuvat erilaisiin 

kehitysprojekteihin ja ovat muokkautuvia. V-mallin avulla voidaan modernisointiprojektia hal-

linnoida kokonaisvaltaisesti ja Scrum tuo ketteryyttä projektiin. Nämä mahdollistavat kustan-

nustehokkaan, vaatimukset täyttävät ja laadukkaan lopputuloksen. 

Modernisointiprojekti on ylätasolla jaettu eri vaiheisiin. Kuva 25 esittää modernisointiprojek-

tissa käytettyjä vaiheita. Modernisointiprojekti alkaa esitutkimuksella. Esitutkimuksen aikana 

selvitetään onko modernisoinnille liiketoiminnallisia edellytyksiä ja onko sen toteuttaminen 

teknisesti mahdollista. Jos edelliset ehdot täyttyvät, voidaan aloittaa toteutus. Muussa tapauk-

sessa toteutusta ei aloiteta ja projekti päätetään. Toteutuksen aikana toteutetaan varsinainen 

web-sovellus. Toteutusta laajentaa tuoteversion hallinnointiprosessi joka tarkentaa toteutus-

prosessia ja se auttaa tuoteversion julkaisujen koordinoinnissa. 
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Modernisointiprojekti

Tuoteversion 
hallinnointi

Toteutus

Esitutkimus

 

Kuva 25: Modernisointiprojektin vaiheet. 

Esitutkimuksen tarkennettu kuvaus on esitetty Kuva 26:ssa. Kuvan mukaisesti esitutkimus 

alkaa alustusvaiheella. Alustusvaiheessa tunnistetaan pääkäyttäjäsovelluksen toiminnallisuu-

det ja modernisoitavat kohteet. Lisäksi tarkistetaan onko sovelluksella kaupallista potentiaalia. 

Nämä dokumentoidaan konseptiehdotukseksi. Jos edelliset ehdot täyttyvät, siirrytään järjes-

telmäkonseptin kehitysvaiheeseen. Järjestelmäkonseptin kehitysvaiheessa tutkitaan onko 

mahdollista käyttää taustapalveluita web-sovelluksesta ja voiko lähdekoodeja hyödyntää web-

sovelluksen toteutuksessa. Tämä varmistetaan toteuttamalla demo-sovellus, joka tarjoaa pie-

nen joukon Windows-sovelluksen käyttöliittymän toiminnallisuuksista. Demo-sovelluksen to-

teutus antaa ymmärryksen mitä teknisiä haasteita modernisoinnissa on, onko toteutus tarkoi-

tuksen mukaista sekä antaa käsityksen työmääristä, tarvittavista resursseista ja tulevista kus-

tannuksista. Demon toteutuksessa käytetään Scrumia. Vaiheen aikana saatujen tietojen pohjal-

ta laaditaan projektiehdotus ja hankitaan rahoitus.  Jos rahoitus saadaan, voidaan toteutus 

aloittaa. 
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Järjestelmäkonseptin kehitysvaihe

Alustus

Demon toteutus

Rahoituksen hankinta

Kyllä

Onko modernisointi toteutettavissa ja 

tarkoituksen mukainen?

Voidaanko modernisoida ja

Löytyykö kaupallista potentiaalia?

Ei

Kyllä

Löytyykö rahoitusta?

Projektiehdotuksen laadinta

Ei

Ei

Tuoteversion 
hallinnointi

Toteutus

Kyllä

 

Kuva 26: Modernisoinnin esitutkimusprosessi. 

Toteutusvaiheessa käytetään V-mallia ja Scrum-prosessia. Toteutusprosessi on aktiviteettidia-

grammin Kuva 27 mukainen. Kuvassa V-mallin ja Scrumin vaiheet on esitetty omissa laatikois-

saan. V-malli tarjoaa ylätason hallinnointikehyksen toteutukselle. Se tarjoaa standardoidut 

menetelmät tavoitteiden, riskien, resurssien ja sopimuksien hallinnalle sekä laadun varmistuk-

selle. Tällä pyritään varmistamaan se, että modernisoinnin lopputulos täyttää sille asetetut 

vaatimukset ja täyttää tilaajan tarpeet kustannustehokkaasti. Scumia käytetään sen tehokkuu-

den, terävyyden ja selkeyden takia. Koska toteutuksessa käytetään uusimpia teknologioita ja 

samalla hyödynnetään olemassa olevaa koodimassaa ja palveluita, on ensiarvoisen tärkeätä, 

että toteutuksessa on mahdollista muuttaa sisältöä ja toteutustapoja. Tähän ongelmaan Scrum 

tarjoaa ketteryydellään oivalliset menetelmät, koska jokaisen sprintin sisältö määritellään erik-

seen. Järjestelmän suunnittelu-, yksikkötason suunnittelu-, toteutus-, yksikkötestaus- ja järjes-

telmän integraatiotestausvaiheet suoritetaan Scrumin mukaan. Tällöin aina yksi sprint sisältää 
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kaikki edellä kuvatut vaiheet. Koska sprintissä on useampi vaihe, on sprintin suosituspituus 

kolme viikkoa. On huomioitavaa, että V-mallin vaiheiden sisältämät määritykset pätevät myös 

sprinteissä. 

V-malli

Scrum

Projektiehdotus

Kyllä

Hyväksytäänkö projekti?

Ei Projektin määrittely Vaatimusmäärittely

Sopimuksen hyväksyntä HyväksymistestausValidointi

Järjestelmän spesifiointi JärjestelmätestausArviointi

Järjestelmän suunnittelu IntegraatiotestausVerifiointi

Yksikkötason suunnittelu YksikkötestausVerifiointi

Toteutus

Projektin päättäminen

 

Kuva 27: Modernisoinnin toteutusprosessi 

Tuoteversion hallinnointiprosessi keskittyy tuoteversioiden julkaisuun toteutuksen eri vaiheis-

sa. Hallinnointiprosessi on aktiviteettidiagrammin Kuva 28 mukainen. Julkaisun näkökulmasta 

toteutus ja yksikkötestaus tehdään saman vaiheen aikana ja kaikki ilmenevät poikkeukset ovat 

koodivirheitä ja ne voidaan välittömästi korjata. Muissa vaiheissa syntyvät poikkeukset luoki-

tellaan joko koodi- tai dokumentaatiopoikkeukseksi. Jos kyseessä on koodipoikkeus, siirrytään 

toteutus- ja yksikkötestausvaiheeseen. Jos kyseessä on dokumentaatiopoikkeus, siirrytään 

muutoshallintaan jossa arvioidaan mihin järjestelmän dokumentaatioon pitää tehdä muutok-

sia.  
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Toteutus ja yksikkötestaus

Tuoteversion integraatiotestaus

Tuoteversion järjestelmätestaus

Tuoteversion hyväksymistestaus

Järjestelmän spesifiointi

Järjestelmän suunnittelu

Yksikkötason suunnittelu

Muutoshallinta

Koodipoikkeukset

Dokumentaatio-

poikkeukset
Poikkeus

Poikkeus

Poikkeus

 

Kuva 28: Tuoteversion hallinnointiprosessi. 

 

4.1.4 Sidosryhmät 

Modernisointiprojektissa käytetään viitearkkitehtuurissa esitettyjä sidosryhmiä. Uusia sidos-

ryhmiä ei tarvita ja nykyisiin sidosryhmiin ei tarvitse tehdä muutoksia. Projektinhallinnan näkö-

kulmasta on tärkeätä tietää, milloin kunkin sidosryhmän panosta tarvitaan projektissa. Tämä 

tieto auttaa resurssien varaamisessa sekä töiden organisoimisessa ja se saadaan kuvaamalla 

sidosryhmien ja järjestelmäkehityksen eri vaiheiden väliset suhteet.  

Sidosryhmien ja järjestelmäkehityksen eri vaiheiden väliset suhteet on kuvattu Taulukko 1:ssä. 

Taulukko antaa yleiskuvan siitä, mitä sidosryhmiä tarvitaan missäkin modernisointiprojektin 

vaiheissa. Taulukossa kursivoidut rivit viittaavat esitutkimusprosessin vaiheisiin (katso Kuva 

26), lihavoidut viittaavat toteutusprosessin V-mallin ja alleviivatut Scrumin vaiheisiin (katso 

Kuva 27). On huomioitavaa, että taulukko pätee vain tähän työhön. Taulukosta ilmenee, että 

järjestelmäkonseptin kehitysvaiheessa tarvitaan kaikkia sidosryhmiä. Järjestelmäkonseptin 

kehitysvaiheessa arvioidaan kokonaisvaltaisesti onko modernisoinnille edellytyksiä ja tähän 

työhön tarvitaan kaikkien sidosryhmien panosta. Taulukon tarkoitus on toimia päätöksen tu-



60 

 

kena, kun haetaan tarvittavia henkilöresursseja. Lisäksi sen tarkoitus on toimia työnosituksen 

perustana, joka kuvataan projektisuunnitelmassa tarkalla tasolla.     

Taulukko 1: Sidosryhmien ja järjestelmäkehityksen eri vaiheiden väliset suhteet. 

Vaihe 
Tilaa-

ja 
Toimitta-

ja 
Ohjausryh-

mä 
Rahoitta-

jat 
Arkkiteh-

dit 
Scrumtii-

mi  

Alustus X X X       

Järjestelmäkonseptin 
kehitys X X X X X X 

Projektiehdotus   X         

Hyväksyntä X           

Projektin määrittely X X     X X 

Vaatimusmäärittely X X     X X 

Sopimuksen hyväk-
syntä X   X       

Järjestelmän spesi-
fiointi         X X 

Järjestelmän suun-
nittelu X       X X 

Yksikkötason suun-
nittelu           X 

Toteutus           X 

Yksikkötestaus           X 

Integraatiotestaus           X 

Järjestelmätestaus   X     X X 

Hyväksymistestaus X   X       

Päättäminen  X           

 

4.2 Tietoarkkitehtuuri 

Tietoarkkitehtuurissa on kuvattu kuinka viitearkkitehtuurin tietovarastoja hyödynnetään mo-

dernisointiprojektissa. Sen tarkoitus on antaa ymmärrys kunkin tietovaraston roolista ja merki-

tyksestä. Tietoarkkitehtuurin kuvauksessa pyritään esittämään tiiviissä muodossa mitä aineis-

toja tietovarastoihin säilötään sekä kuinka tietovarastoja käytetään. Tietovarastot on esitetty 

viitearkkitehtuurissa, joten niitä ei esitellä tässä luvussa. On huomioitavaa, ettei tässä tietoark-

kitehtuurissa kuvata käsitemallia. 
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Taulukko 2 esittää kuinka tietovarastoja käytetään projektin eri vaiheissa. Tietovarastoista 

projektikansiota ja versiokantaa käytetään kaikissa projektin vaiheissa, koska kaikissa vaiheissa 

syntyy versioitavia ja hyväksyttyjä dokumentteja. Taulukosta voidaan myös havaita se, että 

kaikkia tietovarantoja tarvitaan toteutus- ja testausvaiheissa. Tämä on tärkeä havainto, koska 

pienissä modernisointiprojekteissa tyypillisesti riittää edellä esitetyt vaiheet ja täten myös niis-

sä kaikkia tietovarastoja tarvitaan.  

Taulukko 2: Tietovarastojen ja projektivaiheiden väliset suhteet. 

Vaihe Projektikansio Versiokanta Tuotekanta Ohjelmistokanta 

Alustus X X 
  

Järjestelmäkonseptin 
kehitys 

X X 
 

X 

Projektiehdotus X 
   

Hyväksyntä X X 
  

Projektin määrittely X X 
  

Vaatimusmäärittely X X 
  

Hyväksyntä X X 
  

Järjestelmän spesifi-
ointi 

X X X 
 

Järjestelmän suun-
nittelu 

X X X 
 

Yksikkötason suun-
nittelu 

X X X 
 

Toteutus X X X X 

Yksikkötestaus X X X X 

Integraatiotestaus X X X X 

Järjestelmätestaus X X X X 

Hyväksymistestaus X X X X 

Päättäminen  X X X 
 

 

Taulukko 3 esittää kuinka sidosryhmät käyttävät tietovarastoja. Taulukosta voidaan havaita, 

että sidosryhmien näkökulmasta kaikkein tärkein tietovarasto on projektikansio, koska kaikki 

sidosryhmät käyttävät sitä. Tämä johtuu siitä, koska kaikkien sidosryhmien täytyy käyttää pro-

jektin aikana hyväksyttyjä dokumentteja. Arkkitehdit ja scrumtiimi käyttävät kaikkia tietovaras-

toja, koska kyseiset sidosryhmät osallistuvat projektin määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja 

testausvaiheisiin. Edellä esitetyissä vaiheissa käytetään kaikkia tietovarastoja. Tuoteversioiden 
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kannalta tärkein tietovarasto on tuotekanta, koska sinne julkaistaan tuotteen hyväksytyt versi-

ot ja dokumentaatio ja projektin tilaaja käyttää sitä.  

Taulukko 3: Tietovarastojen ja sidosryhmien väliset suhteet. 

Sidosryhmä Projektikansio Versiokanta Tuotekanta Ohjelmistokanta 

Tilaaja X       

Toimittaja X       

Ohjausryhmä X       

Rahoittajat X       

Arkkitehdit X X X X 

Scrumtiimi X X X X 

 

Taulukko 4 esittää mitä aineistoja kussakin tietovarastossa säilötään. Taulukosta ilmenee, että 

projektin kannalta tärkeimpiä tietovarastoja ovat projektikansio ja versiokanta. Tietovarastois-

sa sijaitsee esimerkiksi kaikki projektiin liittyvä dokumentaatio. Dokumentaation osalta tieto-

varastojen ero on se, että versiokannassa sijaitsee dokumenttien kaikki versiot ja projektikan-

siossa hyväksytyt dokumentit. Ohjelmistokehityksen näkökulmasta tärkeitä tietovarastoja ovat 

versio- ja tuotetietokannat. Yksittäisistä tietovarastoista tärkein on versiokanta, koska suurin 

osa aineistosta säilötään siellä ja julkaistaan sieltä muihin tietovarastoihin. Täten voidaan tode-

ta, että versiokanta toimii projektin master-tietovarastona. 

Taulukko 4: Tietovarastojen sisältämät aineistot. 

Aineisto Projektikansio Versiokanta Tuotekanta Ohjelmistokanta 

Konseptiehdotus X X     

Projektiehdotus X X     

Sopimukset X X     

Projekti-
dokumentaatio X X     

Tuotteen kehitys-
jono X   X   

Tehtävälista X       

Järjestelmä-
dokumentaatio X X X   

Lähdekoodit   X     

Tuoteversiot     X   

3. osapuolen oh-
jelmistot       X 
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4.3 Järjestelmäarkkitehtuuri 

Järjestelmäarkkitehtuurin tarkoituksena on kuvata ne keskeiset järjestelmät joita tarvitaan ja 

kehitetään modernisointiprojektissa. Sen laadinnassa hyödynnetään viitearkkitehtuurin järjes-

telmä- ja teknologia-arkkitehtuureja. Modernisointiprojektin järjestelmät kuvataan järjestel-

mäkartassa ja pääkäyttäjäsovelluksen web-toteutuksen rakenne sovellusarkkitehtuurissa. Li-

säksi järjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan järjestelmien suhteet prosesseihin, sidosryhmiin ja 

tietovarastoihin. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, kuinka järjestelmät istuvat 

projektin kontekstiin sekä millainen on kehitettävän pääkäyttäjäsovelluksen rakenne. Järjes-

telmäarkkitehtuurissa ei kuvata käytettyjä toimisto-ohjelmistoja kuten esimerkiksi tekstinkäsit-

tely- ja taulukkolaskentaohjelmia.  

4.3.1 Järjestelmäkartta 

Järjestelmäkartta on Logicalla käytössä oleva kuvausmenetelmä jossa kuvataan järjestelmäko-

konaisuutta määrätystä näkökulmasta.  Tässä työssä näkökulma on modernisointiprojekti. 

Täten, järjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan korkealla tasolla modernisointiprojektin järjestel-

mät, niiden roolit ja keskinäiset suhteet. Siinä hyödynnetään viitearkkitehtuurin teknologia-

arkkitehtuurissa esiteltyjä ohjelmistoja. Järjestelmien tarkemmat suhteet on kuvattu teknolo-

gia-arkkitehtuurissa. 

Kuva 29 esittää modernisointiprojektin järjestelmäkarttaa. Kuvassa esitetty pääkäyttäjäsovel-

lus on Windows-sovellus, jonka käyttöliittymä modernisoidaan web-sovellukseksi. Ohjelmoin-

tiympäristöä käytetään web-sovelluksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Se käyttää version-

hallintaa aineiston versiointiin. Lisäksi ohjelmointiympäristöön haetaan artefaktitietovarastos-

ta kolmannen osapuolen ohjelmistot ja kirjastot. Versionhallinnan avulla kontrolloidaan järjes-

telmäkehityksen elinkaarta ja sitä käytetään projektissa tuotettavan aineiston versiointiin. 

Sieltä julkaistaan sisällönhallintajärjestelmään hyväksytyt dokumentit ja artefaktitietovaras-

toon tuoteversiot. Ohjelmointiympäristö ja versionhallinta ovat keskeisiä järjestelmiä moder-

nisointiprojektin aikana. 
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Kuva 29: Modernisointiprojektin järjestelmäkartta. 

 

4.3.2 Järjestelmien ja tietovarantojen väliset suhteet 

Järjestelmien ja tietovarastojen välisillä suhteilla kuvataan järjestelmien vastuut eri tietovaran-

noista sekä missä tietovarastoissa pääkäyttäjäsovellusta säilötään. Taulukko 5 esittää järjes-

telmien ja tietovarastojen suhteet. Taulukosta voidaan lukea, että pääkäyttäjäsovellusta säilö-

tään versio- ja tuotekannoissa; pääkäyttäjäsovelluksen lähdekoodit sijaitsevat versiokannassa 

ja hyväksytyt tuoteversiot tuotekannassa. Taulukosta voidaan myös lukea, että kukin tietova-

rasto sijaitsee vain yhdessä järjestelmässä pois lukien versiokanta. Versiokanta voidaan hajaut-

taa ja tästä syystä se voi sijaita ohjelmointiympäristössä ja versionhallinnassa. 

Taulukko 5: Järjestelmien ja tietovarastojen väliset suhteet. 

Tietovarasto Sisällönhallinta-
järjestelmä 

Artefakti-
tietovarasto 

Ohjelmointi-
ympäristö 

Version-
hallinta 

Pääkäyttäjä-
sovellus 

Projektikansio X     X   

Versiokanta     X X * 

Tuotekanta   X     * 

Ohjelmistokanta   X       

 

4.3.3 Järjestelmien ja prosessin vaiheiden väliset suhteet 

Järjestelmien ja prosessien eri vaiheiden välisillä suhteilla kuvataan järjestelmien käyttö pro-

sessin eri vaiheissa ja tämä on esitetty Taulukko 6:ssa. Taulukosta nähdään, että sisällönhallin-

tajärjestelmän, versiohallinnan ja artefaktitievaraston osalta käyttö eri projektin vaiheista riip-

puu suoraan siitä, kuinka kyseisen järjestelmän hallinnoimaa tietovarastoa käytetään.  Koska 

ohjelmointiympäristö on tarkoitettu ohjelmistojen kehittämiseen, on loogista että sitä käyte-
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tään toteutus- ja testausvaiheissa. Pääkäyttäjäsovelluksen Windows versiota käytetään alus-

tus- ja järjestelmäkonseptin kehitysvaiheissa jolloin arvioidaan voidaanko modernisointiprojek-

tin toteutus käynnistää. Koska pääkäyttäjäsovellus on kehittämisen kohde, käytetään sitä to-

teutus- ja testausvaiheissa. Lisäksi sitä käytetään myös kun projekti päättyy, koska tuolloin se 

luovutetaan tilaajalle.  

Taulukko 6: Järjestelmien käyttö prosessin eri vaiheissa. 

Vaihe Sisällönhallinta-
järjestelmä 

Version-
hallinta 

Artefakti-
tietovarasto 

Ohjelmointi-
ympäristö 

Pääkäyttäjä-
sovellus 

Alustus X X     X 

Järjestelmäkonseptin 
kehitys 

X X     X 

Projektiehdotus X         

Hyväksyntä X X       

Projektin määrittely X X       

Vaatimusmäärittely X X       

Hyväksyntä X X       

Järjestelmän spesifi-
ointi 

X X X     

Järjestelmän suunnit-
telu 

X X X     

Yksikkötason suun-
nittelu 

X X X     

Toteutus X X X X X 

Yksikkötestaus X X X X X 

Integraatiotestaus X X X X X 

Järjestelmätestaus X X X X X 

Hyväksymistestaus X X X X X 

Päättäminen  X X X   X 

 

4.3.4 Järjestelmien ja sidosryhmien väliset suhteet 

Järjestelmien ja sidosryhmien välisillä suhteilla kuvataan se, mitä järjestelmiä kukin sidosryhmä 

käyttää. Taulukko 7 kuvaa järjestelmien ja sidosryhmien välisiä suhteita. Suhteet pohjautuvat 

tietovarantojen ja sidosryhmien välisiin suhteisiin. Taulukosta ilmenee, että sidosryhmien nä-

kökulmasta tärkein järjestelmä on sisällönhallintajärjestelmä, koska sitä käyttävät kaikki sidos-

ryhmät. Taulukosta ilmenee myös se, että scrumtiimi on ainut sidosryhmä joka tarvitsee kaik-

kia järjestelmiä. Koska scrumtiimi vastaa aina pääkäyttäjäsovelluksen toteutuksesta, kaikkia 

järjestelmiä tarvitaan riippumatta modernisointiprojektin koosta.   
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Taulukko 7: Järjestelmien ja sidosryhmien väliset suhteet. 

Sidosryhmä Sisällönhallinta-
järjestelmä 

Version-
hallinta 

Artefakti-
tietovarasto 

Ohjelmointi-
ympäristö 

Pääkäyttäjä-
sovelllus 

Tilaaja X       X 

Toimittaja X         

Ohjausryhmä X         

Rahoittajat X         

Arkkitehdit X X X   X 

Scrumtiimi X X X X X 

 

4.3.5 Sovellusarkkitehtuuri 

Sovellusarkkitehtuurin tarkoitus on kuvata modernisointiprojektissa kehitettävän pääkäyttäjä-

sovelluksen rakenne. Se perustuu viitearkkitehtuurissa käytettyihin arkkitehtuurimalleihin sekä 

web- ja ohjelmointiteknologioihin. Sovellusarkkitehtuurissa käytetään viitearkkitehtuurin loo-

gisia abstraktitasoja jotka ovat esitys-, palvelu-, liiketoiminta ja tietokerros. Lisäksi sovellusark-

kitehtuurissa määritellään mitä teknologioita käytetään eri kerroksissa. Järjestelmän suunnitte-

ludokumenteissa tarkennetaan sovellusarkkitehtuuria.  

Kuva 30 esittää pääkäyttäjäsovelluksen sovellusarkkitehtuuria. Kuvasta ilmenee, että esitys-

kerros toteutetaan verkkoteknologioiden avulla. Käyttöliittymän ulkoasu toteutetaan HTML5 

ja CSS teknologioilla. Käyttöliittymän toiminnallisuus toteutetaan HTML5, JavaScript, Ajaxilla ja 

jQuery teknologioilla.  Käyttöliittymän sisältö luetaan JSON-tietorakenteista. Tietorakenteiden 

määrittelyyn käytetään XML-skemaa. Web-sivuissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 

jQueryn mallipohjia. Samoja mallipohjia voidaan käyttää samantyyppisissä HTML-sivuissa tai 

HTML-sivun osissa kuten esimerkiksi lomakkeissa ja erilaisissa dialogi-ikkunoissa. Tämä pienen-

tää HTML-sivujen määrää ja tämä tehostaa toteutusta. WebSocketApia käytetään esitys- ja 

palvelukerroksen väliseen kommunikointiin. Esitys- ja palvelukerroksen välinen tiedonsiirto-

protokolla on HTTP ja tiedonsiirtoformaatti on JSON.  

Palvelukerroksen tarjoamat palvelut julkaistaan RESTful-palveluina ja käytetty tiedonsiirto-

formaatti on JSON. Palveluita on erittäin yksinkertaista ja tehokasta käyttää esityskerroksesta 

Ajaxin ja jQueryn avulla. Palvelukerros vastaa web-sovelluksen istunnonhallinasta. Istuntoon 

tallennetaan tietoja, joita käytetään koko istunnon elinkaaren ja HTTP-kutsujen välillä. Palvelu-

kerros toteutetaan ServiceStackillä ja C#:lla.  
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Liiketoimintakerros vastaa web-sovelluksen toimintalogiikasta ja käytetystä luokkamallista. 

Toimintalogiikassa määritellään ja toteutetaan mitä taustapalveluita käytetään kussakin käyt-

töliittymän toiminnassa. Samalla adaptoidaan käyttöliittymän ja taustapalveluiden toiminta 

keskenään. Luokkamalli kuvataan XML-skeemana, josta generoidaan C#-luokat sekä JSON-

tietorakenteet. Liiketoimintakerros toteutetaan C#:lla.  Tietokerroksessa sijaitsevat kommuni-

kointiprotokollan käsittelyrutiinit toteuttavat C++ TCP/IP- protokollakirjastot sekä SWIG-

kääreluokat. Siinä julkaistaan taustapalveluiden C# rajapintatoteutukset. Liiketoimintakerrok-

sen luokat käyttävät SWIG-kääreluokkia.    

Esityskerros

JavaScript

HTML5 CSS

WebSocketApiJSON

Ajax

jQuery

Palvelukerros

RESTful-palvelun 

toteutus

RESTful-palvelu

HTTP

JSONIstunnonhallinta

Tietokerros

Tietojärjestelmäkerros

Kommunikointiprotokolla

Taustapalvelut

Luokkamalli

SWIG-

kääreluokat
C++- TCP/IP-

protokollakirjastot

XML-skeema

Liiketoimintakerros

Evästeet

Sovelluslogiikka

 

Kuva 30: Pääkäyttäjäsovelluksen sovellusarkkitehtuuri. 

Palvelu-, liiketoiminta- ja tietokerros muodostavat kokonaisuuden joka muuntaa Logican kehit-

tämän liiketoimintaprotokollan HTTP-protokollaksi ja sovittaa taustapalvelut esityskerroksen 

käyttöön. Toisin sanoen suljettu palvelurajapinta muunnetaan avoimeksi RESTful-palveluksi. 

Tämä mahdollistaa palveluiden laajamittaisen ja tehokkaan hyödyntämisen. Esimerkiksi on 
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mahdollista julkaista yksittäisiä palveluita kolmansien osapuolten käyttöön. RESTful-palvelut 

siirtävät pääkäyttäjäsovelluksen taustapalvelut nykyaikaan.  

4.4 Teknologia-arkkitehtuuri 

Teknologia-arkkitehtuurin tarkoitus on määritellä käytettävät laitteistot ja ohjelmistot sekä 

niiden sijoittelu eri ympäristöissä. Siinä kuvataan myös modernisoinnin ja pääkäyttäjäsovelluk-

sen tarvitsemat tekniset ympäristöt sekä käytetyt teknologiat ja työkalut. Teknologia-

arkkitehtuurissa noudatetaan työssä laadittua viitearkkitehtuuria ja modernisointiprojektin 

järjestelmäarkkitehtuuria sekä Logican standardeja ja teknologioita.  

4.4.1 Käytetyt ohjelmistot 

Käytetyt ohjelmistot on pelkistetty esitys siitä, mitä ohjelmistoja tarvitaan modernisoinnin ja 

pääkäyttäjäsovelluksen näkökulmista. Taulukko 8 esittää käytettyjä ohjelmistoja. On huomioi-

tavaa, että osa ohjelmistoista löytyy viitearkkitehtuurista ja osa on projektisidonnaisia. Tässä ei 

erotella mitkä ohjelmistot löytyvät viitearkkitehtuurista ja mitkä eivät. Ohjelmistoja ei tässä 

tarkemmin dokumentoida, koska kustakin ohjelmistosta on tarjolla ohjelmistotoimittajan do-

kumentaatio. 

Taulukko 8: Teknologiat ja työkalut 

Ohjelmisto Käyttötarkoitus 

Internet Information Server (IIS) Microsoftin web- ja sovelluspalvelin 

Git Versionhallinta 

Nexus Artefaktitietovarasto 

VisualStudio Ohjelmointiympäristö 

Internet Explorer Web-selain 

Chrome Web-selain 

Firefox Web-selain 

Safari Web-selain 

Opera Web-selain 

Windows Server Palvelinkäyttöjärjestelmä 

Windows Työasemakäyttöjärjestelmä 

Microsoft SharePoint Sisällönhallintajärjestelmä 
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4.4.2 Systeemimaisemat 

Systeemimaisemat kuvaavat modernisoinnissa käytetyt eri tekniset ympäristöt ja mitä järjes-

telmiä eri ympäristöissä sijaitsee. Tuoteversioiden julkaisu eri ympäristöissä noudattaa tuote-

versioiden hallinnointiprosessia. Ympäristöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty omissa kappa-

leissa. 

Kuva 31 kuvaa modernisointiprojektin systeemimaiseman lohkokaaviota. Kuvan kehitysympä-

ristössä kehitetään, toteutetaan ja yksikkötestataan modernisoitava pääkäyttäjäsovellus. Hy-

väksytysti yksikkötestatut sovelluksen osat viedään integraatiotestiympäristöön. Integraa-

tiotestiympäristössä integroidaan osat tuoteversioksi ja suoritetaan tuoteversion integraa-

tiotestaus. Jos testissä ilmenee poikkeuksia jotka järjestelmän ja yksikkötason tai suunnittelu-

tason dokumentoitiin, niin tällöin muutokset tehdään muutoshallinnan kautta. Kooditason 

virheet eivät vaadi muutoshallintaa. Hyväksytyt tuoteversiot viedään laadunvarmistusympäris-

töön. Laadunvarmistusympäristössä tehdään pääkäyttäjäsovelluksen suorituskyky-, rasitus-, 

järjestelmä- ja hyväksymistestaukset. Ympäristössä arvioidaan ja validoidaan tuoteversio. Kaik-

ki testissä havaitut poikkeukset vaativat muutoshallintaa pois lukien koodivirheet. Jokaisessa 

sprintissä tuoteversio käy vähintään integraatiotestiympäristössä. Jokaisen sprintin alussa pää-

tetään tarvitseeko tuoteversion käydä hyväksymistestausympäristössä. Kun kaikki inkrementit 

on suoritettu, hyväksytty tuoteversio viedään tuotantoympäristöön. Tuotantoympäristössä 

alkaa modernisoidun pääkäyttäjäsovelluksen tuotantokäyttö.    
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Kuva 31: Modernisoinnin systeemimaisemat. 
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4.4.3 Kehitysympäristö 

Kehitysympäristössä kehitetään ja yksikkötestataan modernisoitavaa pääkäyttäjäsovellusta. 

Sen sijoittelukaavio on Kuva 32 mukainen. Ympäristöä käyttävät scrumtiimi ja arkkitehdit. Ku-

van mukaisesti työasemalla sijaitsevat ohjelmointiympäristö, IIS web-palvelin sekä pääkäyttä-

jäsovelluksen lähtötilan Windows-sovellus ja kehitettävä web-sovellus. Web-palvelinta ja -

selainta käytetään kehitys ja testaus tarkoituksiin. Windows-sovellus toimii referenssitoteutuk-

sena kehitettävälle web-sovellukselle. Lisäksi Windows-sovelluksen lähdekoodeja uusiokäyte-

tään soveltuvin osin. Artefaktitietovarasto, sisällönhallintajärjestelmä, versiohallinta sekä kehi-

tettävän järjestelmän taustapalvelut sijaitsevat omilla palvelimilla. Taustapalveluiden hallin-

noinnista vastaa scrumtiimi.  

Scrumtiimi

Työasema

IIS : Web-palvelin

Nexus : 
ArtefaktitietovarastoGit : 

Versionhallinta

VisualStudio : Ohjelmointiympäristö

Microsoft SharePoint : 
Sisällönhallintajärjestelmä

Web-sovellus : PääkäyttäjäsovellusWindows-sovellus : Pääkäyttäjäsovellus

Palvelin

Taustapalvelut : Pääkäyttäjäsovellus

Web-selain

Arkkitehdit
 

Kuva 32: Kehitysympäristön sijoittelukaavio. 
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4.4.4 Integraatiotestausympäristö 

Integraatioympäristön sijoittelukaavio on Kuva 33 mukainen. Ympäristössä tehdään pääkäyttä-

jäsovelluksen integraatiotestaus. Scrumtiimi on ainut sidosryhmä joka käyttää ja vastaa integ-

raatiotestausympäristöä. Sijoittelukaaviosta ilmenee, että pääkäyttäjäsovelluksen web-

käyttöliittymää suoritetaan työaseman Web-selaimella ja web-palvelut sijaitsevat Windows 

palvelimen web-palvelimella. Artefaktitietovarasto, sisällönhallintajärjestelmä ja taustapalvelut 

sijaitsevat omilla palvelimilla. Sisällönhallintajärjestelmään laaditaan testitapaukset sekä rapor-

toidaan testien tulokset. Artefaktitietovarastosta ladataan testattava tuoteversio ja se asenne-

taan web-palvelimeen. 

Windows palvelin

Scrumtiimi

Työasema

PalvelinIIS:Web-palvelin

Web-selain

Web-käyttöliittymä

Web-palvelut Taustapalvelut
Kommunikointi-

protokolla

Nexus:Artefaktitietovarasto

Microsoft SharePoint: 
sisällönhallintajärjestelmä

 

Kuva 33: Integraatiotestausympäristön sijoittelukaavio. 
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4.4.5 Laadunvarmistusympäristö 

Laadunvarmistusympäristön sijoittelukaavio on Kuva 30 mukainen. Ympäristössä tehdään pää-

käyttäjäsovelluksen järjestelmä- ja hyväksymistestaukset. Kummassakin testauksessa pääkäyt-

täjäsovellusta käytetään mobiilipäätelaitteella ja työaseman web-selaimella. Web-selaimien 

täytyy tukea käytettyjä web-teknologioita. Testitapaukset säilötään ja testitulokset raportoi-

daan sisällönhallintajärjestelmään. Pääkäyttäjäsovelluksen testattavat versiot ladataan artefak-

titietovarastosta ja asennetaan web-palvelimeen. Tilaaja vastaa sovelluksen hyväksymistesta-

uksesta. Scrumtiimi vastaa järjestelmätestauksesta, pääkäyttäjäsovelluksen lataamisesta arte-

faktitietovarastosta, asennuksesta IIS web-palvelimeen ja hallinnasta. 

Windows palvelin

Scrumtiimi

Työasema

Palvelin

http

IIS:Web-palvelin

Web-selain

Web-käyttöliittymä

Web-palvelut Taustapalvelut
Kommunikointi-

protokolla

Nexus : Artefakti-
tietovarasto

Microsoft 
SharePoint: 
sisällönhallinta-
järjestelmä

Tilaaja

Mobiilipäätelaite

Web-selain

Web-käyttöliittymä

http

 

Kuva 34: Laadunvarmistusympäristön sijoittelukaavio. 
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4.4.6 Tuotantoympäristö 

Tuotantoympäristön sijoittelukaavio on Kuva 35 mukainen. Kuvasta ilmenee, että tilaaja käyt-

tää pääkäyttäjäsovellusta mobiilipäätelaitteelta ja työasemalta. Toimittaja vastaa pääkäyttäjä-

sovelluksen ylläpidosta. Pääkäyttäjäsovelluksen web-palvelut asennetaan web-palvelimelle ja 

taustapalvelut omalle palvelimelle. Asennettava tuoteversio säilötään artefaktitietovarastossa. 

Windows palvelin

Toimittaja

Työasema

Palvelin

http

IIS:Web-palvelin

Web-selain

Web-käyttöliittymä

Web-palvelut Taustapalvelut
Kommunikointi-

protokolla

Nexus : Artefakti-
tietovarasto

Tilaaja

Mobiilipäätelaite

Web-selain

Web-käyttöliittymä

http

Työasema

Web-selain

Web-käyttöliittymä

 

Kuva 35: Tuotantoympäristön sijoittelukaavio. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli laatia Logica Suomi Oy yritykselle viitearkkitehtuuri Windows-sovelluksen 

käyttöliittymän modernisoimiseksi web-sovellukseksi. Lisäksi työn osatavoitteena oli laatia 

viitearkkitehtuuria käyttäen kokonaisarkkitehtuuri modernisoitavalle pääkäyttäjäsovellukselle. 

Työ suoritettiin PoC-projektissa ja siinä noudatettiin Logican standardeja sekä hallintomallia. 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty työn tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

5.1 Työn tulokset 

Viitearkkitehtuuri pyrittiin laatimaan siten, että modernisointiprojektit voisivat sitä laajalti 

hyödyntää modernisoitavien sovelluksien suunnittelussa ja spesifioinnissa, kuten esimerkiksi 

kokonaisarkkitehtuurin dokumentoinnissa. Lisäksi laadinnassa huomioitiin, että viitearkkiteh-

tuuria tullaan hyödyntämään myös Logican myynnissä, markkinoinnissa ja asiakkaiden doku-

mentaatiossa. Työ suoritettiin iteratiivisesti ja se aloitettiin heti PoC-projektin alussa. Viiteark-

kitehtuuri laadittiin kokonaisarkkitehtuurin näkökulmien mukaan ja se sisältää Logicalla käy-

tössä olevia standardeja sekä teknologioita. Logican standardeja ja teknologioita ei erikseen 

eritelty työssä. 

Koska modernisoinnin tavoitteena on korvata Windows-sovelluksen käyttöliittymä web-

sovelluksella, ensimmäiseksi perehdyttiin niihin web-teknologioihin jotka mahdollistavat sellai-

sen web-käyttöliittymän toteutuksen, jonka käyttökokemus vastaa Windows-sovelluksen käyt-

töliittymää. Tästä näkökulmasta valikoitui jQuery tärkeimmäksi web-teknologiaksi. jQuery 

mahdollistaa rikkaiden web-sovelluksien kehittämisen ja toteuttamisen. Täten se soveltuu 

oivallisesti modernisoinnin tarpeisiin. Tulevaisuuden näkökulmasta HTML5 on tärkein yksittäi-

nen web-teknologia, koska se tarjoaa samoja toiminnallisuuksia mitä Windows-sovelluksien 

käyttöliittymissä on ja lisäksi sillä on ja tulee olemaan laaja web-selaintuki. Näin ollen HTML5-

teknologiaan perustuvia web-käyttöliittymiä voidaan käyttää kaikissa sitä tukevissa päätelait-

teissa, kuten esimerkiksi älypuhelimissa ja taulutietokoneissa.  

Perehdytyksen jälkeen kuvattiin viitearkkitehtuurin järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkki-

tehtuurissa kuvattiin vain modernisoinnin kannalta oleelliset yleiset asiat. Työssä havaittiin, 

että järjestelmäarkkitehtuurin tärkeimmät osatekijät web-sovelluksen näkökulmasta ovat we-

bin yleiset periaatteet ja käytetyt arkkitehtuurimallit. Webin yleiset periaatteet kuvaavat mil-

lainen on web-sovellus ja arkkitehtuurimallien avulla laaditaan kehitettävän web-sovelluksen 
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rakenne. Arkkitehtuurimalleista keskeisin on kerrosarkkitehtuurimalli, koska modernisoitavan 

pääkäyttäjäsovelluksen arkkitehtuuri noudattaa kyseistä mallia. Täten järjestelmäarkkitehtuu-

rin tärkeimmät tulokset ovat webin yleiset periaatteet ja kerrosarkkitehtuuri.  

Seuraavaksi kartoitettiin ne prosessimallit, teknologiat ja ohjelmistot jotka tukevat Logican 

hallintomallia ja standardeja. Prosessimallien kartoituksen tuloksena saatiin, että Logican hal-

lintomallin mukaisia prosessimalleja ovat V-malli ja Scrum. Kummatkin mallit ovat muun muas-

sa iteratiivisia ja läpinäkyviä. V-mallia käytetään koko modernisointiprojektin hallintaan ja se 

tarjoaa johdolle ylätason näkymän projektiin. Modernisointiprojektin toteutusvaiheessa käyte-

tään uusia teknologioita ja hyödynnetään olemassa olevaa koodimassaa sekä palveluita. Joten 

modernisoinnissa joudutaan sovittamaan yhteen erilaisia ja eri aikakausien teknologisia ratkai-

suja ja tästä seuraa se, että projektissa nousee usein esille haastavia ongelmia joihin täytyy 

nopeasti löytää ratkaisu. Tämä vaatii hyvin ketterän prosessimallin ja Scrum on sopiva malli 

tähän tarkoitukseen.  Teknologioiden ja ohjelmistojen kartoituksessa selvitettiin mitkä ovat 

Logican standardeja, millä tehostetaan toteutusta ja mitkä mahdollistavat olemassa olevan 

koodimassan hyödyntämisen. Tulos oli, että toteutuksessa täytyy käyttää .NET sovelluskehi-

tysalustaa. Tuloksena saatiin myös, että ServiceStack web-palveluviitekehys tehostaa web-

palveluiden toteutusta ja SWIG mahdollistaa olemassa olevan koodimassan hyödyntämisen. 

Kartoituksen perusteella laadittiin toiminta-arkkitehtuuri ja teknologia-arkkitehtuuri. Teknolo-

gia-arkkitehtuuria täydennettiin web-teknologia perehdytyksen tuloksilla.    

Viimeiseksi laadittiin tietoarkkitehtuuri. Laadinnassa selvitettiin mitkä ovat Logican ohjelmisto-

kehitysprojekteissa yleisesti käytössä olevat tietovarannot. Selvityksen tuloksena saatiin, että 

Logican hallintomalli vaatii versiokannan ja projektikansion käyttöä ohjelmistokehitysprojek-

teissa.  Muiden tietovarantojen tarve ilmaantui PoC-projektin aikana. Tietoarkkitehtuurissa 

kuvattiin vain tietovarannot, koska Logica ei vaatinut muuta. 

Viitearkkitehtuurin järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin tuloksia voidaan käyttää monissa 

eri yhteyksissä, kuten esimerkiksi modernisointiprojekteissa, asiakkaan kokonaisarkkitehtuuri 

kuvauksissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Tästä syystä kyseiset arkkitehtuurinäkökulmat 

ovat viitearkkitehtuurin tärkeimmät tulokset. Toiminta- ja tietoarkkitehtuureja käytetään ensi-

sijaisesti vain modernisointiprojekteissa. Tietoarkkitehtuuri on viitearkkitehtuurissa erittäin 

suppea, koska sille ei esitetty tarkkoja vaatimuksia työn asettelussa. Tätä voidaan pitää puut-

teena. Viitearkkitehtuurista ei ole esitelty tietoturva- eikä integraatioperiaatteita. Tämä on 
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merkittävä puute, koska on mahdollista, että modernisoitavissa sovelluksissa tullaan tästä joh-

tuen noudattamaan eri tietoturva- ja integraatioperiaatteita. Viitearkkitehtuurin sisältö on 

esitetty useassa kohdassa listamaisesti, koska asioiden eriyttäminen omaksi kokonaisuudeksi 

täytyy olla mahdollista. Esimerkiksi asiakas pyytää listauksen käytetyistä web-teknologioista, 

niin tällöin kopioidaan viitearkkitehtuurin web-teknologiat kappale asiakkaan käyttöön.   

Kokonaisarkkitehtuurin laatiminen modernisoitavalle pääkäyttäjäsovellukselle oli työn osata-

voite. Se laadittiin toteutusvaiheen aikana ja siinä käytettiin viitearkkitehtuurin lisäksi arkkiteh-

tuurinäkökulmia sekä TOGAFin menetelmiä ja työkaluja. Siinä myös huomioitiin asiakaspalaute 

sekä Logican hallintomalli ja standardit. On huomioitavaa, että laadittu kokonaisarkkitehtuuri 

on Logicalla ensimmäinen suunnitteluvaiheen dokumentti, joka kuvaa Windows-sovelluksen 

käyttöliittymän modernisointia web-sovellukseksi. 

TOGAFin mukaisesti, työssä laadittiin ensimmäiseksi toiminta-arkkitehtuuri. Tärkein tulos oli 

lähtö- ja tavoitetilan kuvaukset, koska kyseiset kuvaukset antavat ymmärryksen siitä mistä 

tilasta ollaan lähdössä ja mihin pyritään. Projektityöskentelyn näkökulmasta tärkeä tulos oli 

taulukko, joka kuvaa sidosryhmien ja prosessivaiheiden välisiä suhteita. Taulukko antaa projek-

tiin kuuluville henkilöille ymmärryksen siitä, missä projektin vaiheessa heidän työpanostaan 

tarvitaan. Muiden arkkitehtuurinäkökulmien laadinnan lähtökohtana oli tavoitetila ja siksi se 

on yksittäisistä kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista tärkein. 

Tieto-arkkitehtuurissa pääpaino oli tietovarantojen ja toiminta-arkkitehtuurin välisissä suhteis-

sa. Tällä tavoin saatiin selville mitkä tietovarannot ovat projektihallinnon näkökulmasta tär-

keimpiä. Tulos on, että projektikansio ja versiokanta ovat tärkeimpiä tietovarantoja. Toisaalta 

tulos oli odotettavissa, koska Logican hallintomalli vaatii näiden tietovarantojen käyttöä ohjel-

mistokehitysprojekteissa. 

Modernisoidun pääkäyttäjäsovelluksen järjestelmäarkkitehtuurin tärkeimmät tulokset olivat 

järjestelmäkartta ja sovellusarkkitehtuuri. Järjestelmäkartta määrittelee mitä järjestelmiä tarvi-

taan modernisointiprojektissa ja sovellusarkkitehtuuri määrittelee kehitettävän web-

sovelluksen rakenteen. Järjestelmäarkkitehtuurissa on esitetty järjestelmäkartassa esitettyjen 

järjestelmien ja toiminta- ja tietoarkkitehtuurien väliset suhteet. Suhteita analysoimalla saatiin 

tulokseksi, että modernisointiprojektin kannalta tärkeimmät järjestelmät ovat sisällönhallinta- 

ja versionhallintajärjestelmät. Kyseisiä järjestelmiä käytetään kaikissa projektin vaiheissa ja 

lisäksi on huomioitavaa, että sisällönhallintajärjestelmää käyttävät kaikki projektin sidosryh-
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mät. Sovellusarkkitehtuuri on erityisen tärkeä web-sovelluksen suunnittelu- ja toteutusvaiheis-

sa. Se määrittelee korkealla tasolla millainen toteutettava sovellus tulee olemaan. Järjestelmä-

arkkitehtuurin avulla laaditaan teknologia-arkkitehtuuri.    

Teknologia-arkkitehtuurin laadinnassa hyödynnettiin Logican hallintomallia ja standardeja. 

Keskeinen tulos oli kuvaus systeemimaisemista, koska sen avulla voidaan määritellä mitä jär-

jestelmiä eri ympäristöissä tarvitaan. Eri ympäristöjen sijoittelukaavioista selviää, mitä laitteita 

ja järjestelmiä kussakin ympäristössä tarvitaan. Teknologia-arkkitehtuurin avulla laaditaan 

hankintaesitys tarvittavista järjestelmistä ja laitteista. Hankintaesityksen pohjalta tehdään tek-

nologia budjetti. Jos budjetti on pieni, voidaan ympäristöjä tiivistää esimerkiksi yhdistämällä 

integraatio- laadunvarmistusympäristöt. Suositus on, että ympäristöjä on aina vähintään kol-

me: kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöt. Teknologia-arkkitehtuuri on aina projektikohtainen 

ja se riippuu voimakkaasti organisaation koosta sekä modernisoitavasta sovelluksesta. 

Modernisointiprojektin onnistumisen kannalta tärkeitä olivat kokonaisarkkitehtuurissa kuvatut 

tavoitetila ja sovellusarkkitehtuuri. Nämä auttoivat suunnittelijoita ja toteuttajia keskittymään 

olennaiseen. Projektijohdon näkökulmasta toiminta-arkkitehtuuri oli tärkeä, koska moder-

nisointiprojektissa ei voitu käyttää Logican hallintomallin prosesseja, joten projektissa käytet-

tiin toiminta-arkkitehtuurin prosesseja.  Täten voidaan todeta, että asetettujen vaatimusten 

näkökulmasta, toiminta- ja sovellusarkkitehtuurin laadinnassa onnistuttiin oivallisesti. Muilta 

osin kokonaisarkkitehtuuri käsittelee modernisoinnin ongelmakenttää yleisellä tasolla ja on 

jopa osittain puutteellinen. Esimerkiksi siinä ei käsitellä tietoliikennettä, tietoturvaa eikä integ-

raatiota. Lisäksi on merkille pantavaa, että kokonaisarkkitehtuurista löytyy merkittäviä puuttei-

ta, jos sitä tarkastellaan TOGAFin näkökulmasta. Puutteet johtuvat projektin luonteesta ja aika-

taulu rajoitteista; projektissa keskityttiin uusiin prosessimalleihin ja teknologioihin, jotta mo-

dernisointi voitaisiin toteuttaa. Täten panostettiin prosessimalliin sekä sovellusarkkitehtuurin 

ja muut kokonaisarkkitehtuurin osat jäivät vähemmälle huomiolle. 

Työssä saavutettiin oivallisesti tärkeimmät tavoitteet, koska Logica on jo hyödyntänyt työn 

tuloksia muissa modernisointiprojekteissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Työn tuloksena 

saadut toiminta-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit ovat osittain yleisiä ja niiden sisältö 

on helposti irrotettavissa. Nämä tekijät puolestaan edesauttavat tuloksien hyödyntämistä 

muissa kokonaisarkkitehtuureissa ja asiayhteyksissä. Suurimmat puutteet kohdistuvat tieto-

arkkitehtuuriin, tietoturvaan ja integraatioon. Tietoarkkitehtuuria täytyy tarkentaa ja sen roolia 
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selkeyttää. Lisäksi työstä puuttuvat määritykset ja kuvaukset tietoturvasta ja integraatioista, 

jotka ovat erittäin tärkeitä erityisesti tuotannon näkökulmasta. Saavutetut tulokset tarjoavat 

hyvän aloituspisteen modernisoinnille, mutta tuloksia täytyy ehdottomasti jatkojalostaa ja tätä 

käsitellään seuraavassa kappaleessa. 

5.2 Jatkotoimenpiteet 

Loogisin jatkotoimenpide on kehittää viitearkkitehtuuria PoC-projektin kokonaisarkkitehtuurin 

tulosten perusteella. Kokonaisarkkitehtuurin tuloksista parhaiten viitearkkitehtuurin jatkoke-

hittämiseen soveltuvat prosessit, järjestelmäkartta ja systeemimaisemat, koska ne laajentavat 

sekä tarkentavat viitearkkitehtuuria ja niissä on vähän projektiriippuvuuksia. Esimerkiksi toi-

minta-arkkitehtuurin prosesseissa kuvataan kuinka V-mallia ja Scrumia käytetään yhdessä. 

Muut kokonaisarkkitehtuurissa esitetyt asiat riippuvat voimakkaasti modernisoitavasta sovel-

luksesta ja organisaatiosta, kuten esimerkiksi lähtötila ja tavoitetila riippuvat täysin sovelluk-

sesta sekä asetetuista vaatimuksista.  

Merkittävä viitearkkitehtuurin jatkokehittämisen kohde on päivittää sitä tuloksissa havaittujen 

puutteiden osalta. Huomattavin puute viitearkkitehtuurissa oli tietoturva- ja integraatioperi-

aatteiden puuttuminen. Nämä täytyy lisätä jokaiseen arkkitehtuurinäkökulmaan. Esimerkiksi 

toiminta-arkkitehtuuriin täytyy lisätä yleiset tietoturvan hallinnointiprosessit. Tietoturva- ja 

integraatioperiaatteiden lisäämisellä varmistetaan, että kaikki modernisoitavat sovellukset 

noudattavat samoja vaatimuksia ja reunaehtoja niiden osalta. Esimerkiksi voidaan määritellä, 

että integraatiossa täytyy käyttää unicode-merkistöä tekstitiedostojen siirrossa. Toinen selkeä 

puute oli tietoarkkitehtuurin vajavaisuus. Tietoarkkitehtuuriin vaatimuksia täytyy tarkentaa ja 

siihen täytyy lisätä vähintään modernisoinnin käsitemalli. Korjaamalla esitetyt poikkeukset 

varmistetaan, että modernisoitavat sovellukset noudattavat pääsääntöisesti samoja periaattei-

ta ja rakenteita. 

Koska Windows-sovelluksen käyttöliittymän modernisointi web-sovellukseksi tehdään aina 

projekteissa, käsitellään kokonaisarkkitehtuurin jatkotoimenpiteet projektihallinnon kautta ja 

tästä syystä ei tässä työssä käsitellä jatkotoimenpiteitä, jotka kohdistuvat kokonaisarkkitehtuu-

riin. Toisaalta on syytä ja erittäin tärkeätä pohtia jatkotoimenpiteitä ja -kehityskohteita jotka 

parantaisivat modernisointiprojektien kustannustehokkuutta ja laatua.  PoC-projektin aikana 

havaittiin, että viitearkkitehtuurin lisäksi tarvitaan viitearkkitehtuuriin perustuva modernisoin-

tiviitekehys, jos halutaan parantaa kustannustehokkuutta ja tuloksien laatua. Modernisointivii-
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tekehys sisältäisi kaikki modernisoinnissa tarvittavat ohjelmistot, kirjastot, ohjekirjat ja koodi-

pohjat. Esimerkiksi kirjastot sisältäisi modernisointiin tarkoitettuja rajapintoja, abstrakti sekä 

apuluokkia. Näin vähentyisi toteutukseen käytettävä työmäärä, koska projektin kehitysympä-

ristö ja lähdekoodi tulisi osittain viitekehyksessä. Lisäksi laatu parantuisi, koska modernisointi-

projekteissa käytettäisiin samoja hyväksi havaittuja ja testattuja ratkaisuja. Näin modernisoin-

tiprojektien tulokset olisivat yhteismitallisia. Koska tulokset olisivat yhteismitallisia, olisi mitta-

reiden tekeminen myös mahdollista. Täten tärkein jatkotoimenpide on mittareiden määrittely, 

suunnittelu ja toteutus, koska vain relevanttien mittareiden avulla pystytään varmasti totea-

maan kustannustehokkuuden ja laadun parantuminen sekä se, että vastaako modernisoitu 

sovellus organisaation liiketoimintavaatimuksia ja strategiaa. 
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